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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา มูลสาร
ซึ่งได้ให้คาแนะนา ตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตาและเอาใจใส่ ผู้วิจัยมาโดยตลอด
ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ
คณะโต ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย อาจารย์
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
กรุณาให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สาหรับการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ทุกท่าน และ
ขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญ 20 ท่าน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัย ครั้งนี้ และกราบ
ขอบพระคุณ ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์ ผู้อานวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง รักษาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ที่ ได้
ชี้แนะและให้ข้อมูลอันมีคุณค่าต่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอบพระคุณท่านผู้บริหาร และผู้ให้การบาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ ทุก
ท่า น ที่ไ ด้ ใ ห้ ข้ อมู ล ในการวิจั ย ครั้ งนี้ อย่ างดียิ่ ง และขอขอบคุณ คุณ สุ ข เกษม ร่ ว มสุ ข คุ ณประวุ ฒิ
พุทธขิน คุณญาณิศา จาปาศรี และคุณศิรินันท์ สุขศรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการทาวิจัยครั้งนี้ ขอบคุณ
กลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการศึกษา และกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้
ความรู้ ขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาที่คอยให้กาลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยที่
ได้อานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการศึกษา และขอบพระคุณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ที่ให้โอกาส
ผู้วิจัยเข้าศึกษา ทาให้ได้ความรู้ และประสบการณ์อันมีค่ายิ่ง
ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณพี่สาว พี่ชาย และขอบคุณน้องชาย ที่ให้กาลังใจ ส่งเสริมและ
สนับสนุนจนสาเร็จศึกษา และขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จนี้ ทั้งที่ได้กล่าวนามถึงและมิได้
กล่าวนามถึงทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
กัลยาณี สุเวทเวทิน
ผู้วิจัย

ข
บทคัดย่อ
เรื่อง

: ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในการปรับปรุงโปรแกรมการบาบัดผู้เสพยาบ้าใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล: กรณีศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ
ผู้วิจัย
: กัลยาณี สุเวทเวทิน
ชื่อปริญญา
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
: เภสัชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา มูลสาร
คาสาคัญ
: การปรับปรุง, โปรแกรมการบาบัดผู้เสพยาบ้า, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล, จังหวัดอานาจเจริญ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และผลการดาเนินงานการบาบัด ผู้ป่วยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ รวมทั้ง พัฒนาปรับปรุงการบาบัด
การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพการณ์ ก ารบ าบั ด และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการบ าบั ด โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อทราบถึงสภาพการณ์การบาบัดผู้ เสพยาบ้าด้วยระบบสมัครใจบาบัดใน รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ
2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้ วิธีคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดด้วยแบบคัด
กรองของกระทรวงสาธารณสุข Version 2 (V.2) เทียบกับของ WHO (ASSIST)
3) เพื่อประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดยาเสพติด ที่ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
4) เพื่อประเมิน ผลการบ าบั ดผู้ ป่ว ยยาเสพติด ประเภทยาบ้าระบบสมั ครใจบาบัดที่ รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ ในด้านบริบท ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์
ข้อมูลคุณภาพในเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่าจังหวัดอานาจเจริญเริ่มบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. พ.ศ. 2554 ด้ว ย
รูปแบบจิตสังคมบาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน ด้านความคิดเห็นต่อการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด
พบว่า แบบคัดกรอง V.2 คาถามกระชับ สะดวกและใช้เวลาน้อยกว่า ASSIST โดยผลการคัดกรองไม่
แตกต่างกัน ด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด ส่วนใหญ่มีความรู้ ด้านการบาบัดยาเสพติด ใน
ระดับสูง
ผลการประเมินรูปแบบการบาบัด พบว่า 1) ด้านบริบท ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยกับความเหมาะสม
ของนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดและประเทศในระดับมาก 2) ด้านปัจจัยนาเข้า
ผู้ให้การบาบัดส่วนใหญ่มี 1 คน และผ่านการอบรมทุกคน งบประมาณและชุดตรวจปัสสาวะเพียงพอ
3) ด้านกระบวนการ ผู้ให้การบาบัดส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลางในกระบวนการบาบัด โดยมีการติดตาม
ผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านและนัดมา รพ.สต. 4) ด้านผลผลิต ผู้ป่วยเข้าบาบัดครบตามกระบวนการ

ค
ด้านผลลัพธ์ ผู้ป่วยทุกคนมั่นใจว่าจะไม่กลับไปเสพซ้าอีก ส่วนการหยุดเสพ 3 เดือนภายหลังการบาบัด
ครบ หยุดเสพได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้น ความ
พึงพอใจผู้ป่วยและญาติต่อการบาบัด อยู่ในระดับมากและมากที่สุดตามลาดับ
ระยะที่ 2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัดใน
รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญด้านการบาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติด จานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การพัฒนา
รูปแบบการบาบัดโดยการนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นความเชื่อ ความศรัทธา ทางศาสนาพุทธมาเพิ่มใน
กระบวนการบาบัดแบบเดิม น่าจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการบาบัดที่ดีขึ้น
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This research aimed to study situations and performances of a
methamphetamine addiction treatment program at Sub-District Health Promoting
Hospitals in Amnat Charoen Province and to develop strategies that improve the
treatment program. The study was divided into two phases.
The objectives of Phase 1 were to:
1) study situations of a voluntary drug treatment system of methamphetamine
users.
2) evaluate therapists, opinions toward substance screening tests between the
Ministry of Public Health’s questionnaire Version 2 (V.2) and WHO (ASSIST)
questionnaire
3) evaluate the therapists’ knowledge.
4) evaluate the treatment system in terms of context, input, process, product
and effect.
The samples of Phase 1 were government officers who worked at Sub-District
Health Promoting Hospitals in Amnat Charoen Province, patients and their relatives.
Descriptive and qualitative data analysis were used. The study discovered that SubDistrict Health Promoting Hospitals in Amnat Charoen Province initiated the
methamphetamine addiction treatment in 2011 by using the Matrix Treatment
Program. The program was a 4-month period containing of 9 visits.

จ
For the participants’ opinion on the effectiveness between the Ministry of Public
Health’s questionnaire V.2 and ASSIST questionnaires, it was found that the V.2
screening test was more concise, convenient and less time-consuming while providing
a similar result. The majority of the therapists have high treatment knowledge. The
study found that the staff members highly agreed with the national and provincial
drug policy. Most of the hospitals contained at least one staff member who
completed a counselor training program while budget and narcotic urine testing tools
were sufficient. The majority of the therapists agreed with drug treatment process at a
moderate level. The treatment involved home visits and follow up. The majority of
the patients completed the participation of the treatment program. All patients were
confident that they would be able to stop drug usage. Ultimately, more than 85% of
the patients discontinued drug usage within 3 months after the treatment program.
Also, self-esteem and relationships with others were helpful. Patients and their
relatives’ satisfied the treatment program at a high and highest level, respectively.
The Phase 2 study aimed to develop strategies that improve methamphetamine
treatment programs at Sub-District Health Promoting Hospitals in Amnat Charoen
Province by using the Delphi technique. The samples were 20 professionals in drug
treatment services. The result showed that the professionals believed that the
application and adaptation of Buddhism philosophy with an original rehabilitation
method may improve drug therapy effectiveness.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาที่ทาวิจัย
ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามของโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของสานักงาน
ป้องกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on
Drugs and Crime: UNODC) พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก พื้นที่ที่พบการแพร่
ระบาดมากที่สุดจะอยู่บริเวณประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ใน ค.ศ. 2016 พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพติด
ทั่วโลก 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6% ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็นอัตราคงที่ และเมื่อจาแนกตามชนิดยา
เสพติด พบว่า กัญชาเป็นตัวยาที่มีผู้ใช้มากที่สุด 192 ล้านคน รองลงมา คือ กลุ่มฝิ่นและอนุพันธุ์ของ
ฝิ่น 53 ล้านคน และกลุ่มยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน (Amphetamine – type
stimulants: ATS) 34 ล้านคน (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2562) ใน
ส่วนประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
จาหน่ายภายในประเทศ ซึ่งพบว่ามียาบ้าและยาไอซ์เป็น ยาเสพติดที่สาคัญ (สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2560) ทั้งนี้ พบว่าร้อยละ 90 ของผู้ถูกดาเนินคดีและต้องโทษเกี่ยวกับวัตถุที่
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติ ดให้โทษ เกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีน (กระทรวงสาธารณสุข ,
2559) ซึ่ ง เมทแอมเฟตามี น เป็ น สารเสพติ ด สั ง เคราะห์ ที่ เ ป็ น สารกระตุ้ น ในกลุ่ ม แอมเฟตามี น
(Amphetamine–Type Stimulants: ATS) (มานพ คณะโต, 2556) และร้อยละ 11 ของผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีน กลายเป็นผู้ติดยาเสพติด (กระทรวงสาธารณสุข , 2559) โดยคนกลุ่มอายุ 15 - 29 ปี
ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุด ประมาณร้อยละ 60 ของผู้เสพติดทั้งหมด
และมีการกระจายยาเสพติดไปถึงหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคม (ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด , 2560) การแพร่ระบาดของยาเสพติด ดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อ
ครอบครัว สังคม ระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยกระดับจาก “วาระแห่งชาติ” เป็น “วาระแห่งภูมิภาคอาเซียน” และถือ
เป็นนโยบายเร่งด่วนในการดาเนินการแก้ไขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งเร่งให้มี
การรณรงค์ ส่งเสริมและป้องกัน ตลอดจนการให้การบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติด การ
ดาเนินการในปัจจุบันได้เน้นให้ความสาคัญระบบการบาบัดรักษาโดยสมัครใจด้วยตนเองให้มากที่สุด
ส่งเสริมและเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวให้มากขึ้น ในการค้นหา กระตุ้นและนา
ผู้เสพเข้าบาบัดรักษาโดยสมัครใจ ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้เสพโดยให้บทบาทเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น
ผู้สนับสนุนบทบาทของชุมชน และให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมและประสิทธิภาพของ
ระบบและบุคลากรในทุกระดับรองรับการบาบัดผู้เสพยาเสพติดอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติง าน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ให้มีความสามารถในการคัดกรองผู้เสพหรือผู้ติด และมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์จาเป็นต้องมีแนวทางช่วยเหลือผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่
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มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสารเสพติดประเภทยาบ้า ซึ่งมีผู้เข้ารับการบาบัดมากที่สุด โดยกรมการ
แพทย์ได้กาหนดมาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดดังนี้ 1) พัฒนารูปแบบและกลไกที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 2) เสริ มสร้ างศั กยภาพของบุ คลากรในการแก้ไขปั ญหาผู้ ติด ยาเสพติด 3) สร้างและ
พั ฒ นาการจั ด ระบบบริ ก าร (service plan) เพื่ อ รั บ ส่ ง ต่ อ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ทุ ก ระดั บ 4) พั ฒ นา
สถานพยาบาลยาเสพติดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยยา
เสพติดทุกระบบการบาบัดรักษา จะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี (กรมการแพทย์, 2558)
ด้านมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการในระดับประเทศ
ในการส่งเสริมป้องกัน บ าบั ดฟื้นฟูผู้ป่ วยยาเสพติด และมาตรการลดอันตราย นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้มีสถานบริการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระดับตาบล โดยมี รพ.สต.รับผิดชอบในการติดตาม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสนับสนุน รพ.สต.ที่มีศักยภาพให้สามารถดูแลด้านการบาบัดฟื้นฟูฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 2560 นี้ในระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศนโยบาย ให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้สามารถบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ได้ ทั้งนี้เพื่อลด
ความแออัดในการบ าบั ด ผู้ ป่ ว ยยาเสพติดในโรงพยาบาลที่ มีจานวนเพิ่ม มากขึ้น ในขณะที่จัง หวั ด
อานาจเจริญได้ดาเนิน การป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานตาม
นโยบายรั ฐ บาล โดยการน าของผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ และทุ ก ภาคส่ ว น ในส่ ว นการ
บ าบั ด รั ก ษาจั งหวั ด อ านาจเจริ ญ ได้ มี น โยบายในการบ าบั ด ผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ในระดับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 โดยมีการบาบัดทั้งในระดับผู้ใช้ และระดับผู้เสพ ซึ่งเป็น
นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญในขณะนั้น (ดร.นายแพทย์ไพศาล วรสถิตย์) ซึ่ง
นโยบายนี้ สามารถที่จะดาเนินการได้ หากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้รับการอบรมมีความพร้อมในการที่จะ
ทาการบาบัดได้ ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเครือข่าย
การบาบัดของแต่ละอาเภอ ซึ่งเมื่อมีนโยบายในการบาบัดใน รพ.สต. ดังกล่าวแล้ว จังหวัดอานาจเจริญ
ได้มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ทาหน้าที่บาบัดทุกแห่ง ได้มีความรู้เพื่อการบาบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติดในระดับผู้ใช้ และผู้เสพได้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อความสะดวก
ของผู้ป่วยและญาติ เนื่องจากใกล้บ้าน และเพื่อลดความแออัดของการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดใน
ระดับโรงพยาบาล โดยอานาจเจริญเป็นจังหวัดเดียวที่มีการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลครบทุกแห่ง ซึ่งจากการดาเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปี 2560
ปัจจุบัน โดยได้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบาบัดจาก พ.ศ. 2557 - 2559 จานวน
120, 179 และ 34 ราย ตามลาดับ ซึ่งพบว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าทั้งหมด ทั้งนี้ มีจานวน
ผู้ป่วยยา เสพติดเข้าบาบัดในระบบสมัครใจบาบัดของจังหวัดอานาจเจริญ จาก พ.ศ. 2557 – 2559
จานวน 282, 308 และ 120 รายตามสาดับ (รายงานบาบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด กระทรวง
สาธารณสุข) และเนื่องจากที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีนโยบายให้มีการบาบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติ ด ในระดั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลมาก่ อ น จึ ง ท าให้ ยั ง ไม่ พ บว่ า มี ก ารวิ จั ย หรื อ การ
ประเมินผลเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระดับ รพ.สต. มาก่อน
นอกจากนี้ จังหวัดอานาจเจริญ แม้จะมีการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 แต่จังหวัดอานาจเจริญก็ยังไม่เคยมีการประเมินผลการบาบัดใน รพ.สต.
ที่เป็นระบบชัดเจน โดยผลการบาบัดจะได้จากระบบการรายงานปกติจากระบบสารสนเทศงานยา
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เสพติดจังหวัด ที่ยังอาจขาดการประเมินในด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการบาบัด ทั้งกรณีความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ผู้บาบัด การคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าบาบัด กระบวนการบาบัด การติดตามผู้ป่วย
ระหว่างการบาบัดและภายหลังการบาบัด ตลอดจนการประเมินผลความเข้มแข็งทางจิตใจของผู้ป่วยที่
เข้ารับการบาบัด การหยุดเสพของผู้เข้ารับการบาบัด และประเด็นอื่นๆ ทั้งที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการ
ประเมินหรือการวิจัยการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ในจังหวัดอื่ น ๆ ในประเทศไทยมาก่อน
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีความสนใจจะศึกษาถึง รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ของจังหวัด
อานาจเจริญ ที่คาดว่าจะมีประสิทธิผลดีขึ้น จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและนามาสู่การวิจัยในครั้งนี้ และ
เนื่องจากผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดที่ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ พบว่าเป็นผู้ป่วยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าทั้งหมด จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะกรณีการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้า
ในการวิจัยครั้งนี้
1.2 ปัญหาการวิจัย
1.2.1 สภาพการณ์การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้า ระบบสมัครใจบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ เป็นเช่นใด
1.2.2 ความคิดเห็นของผู้คัดกรอง ในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติด
เพื่อรั บการบาบัดรั กษาของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) เทียบกับของ WHO (ASSIST) ของ
จังหวัดอานาจเจริญ เป็นเช่นใด
1.2.3 ความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ผู้บาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดเป็นเช่นใด
1.2.4 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด
(Matrix program) ซึ่งเป็นรูปแบบทีใ่ ช้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ในด้ า นบริ บ ท (Context) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Product) เป็นเช่นใด
1.2.5 ผลลัพธ์ (Effect) จากการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทาง
จิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ 3 เดือน และ 2) ผลการหยุดเสพ
ของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด เป็นเช่นใด
1.2.6 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ชนิดยาบ้า ระบบสมัครใจบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ ที่คาดว่าจะมีประสิทธิผลดีขึ้นควรมีรูปแบบอย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัครใจ
บาบัดในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ
1.3.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรอง ในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยา
และสารเสพติดเพื่อรับ การบาบัดรั กษาของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) เทียบกับของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
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1.3.3 เพื่อประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้บาบัดยาเสพติด
1.3.4 เพื่อประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดแบบ
จิตสังคมบาบัด (Matrix program) ที่ใช้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ใน
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ด้ า นบริ บ ท (Context) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Product) และประเมินผลลัพธ์ (Effect) ใน 2 ประเด็น คือ
1.3.4.1 ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน
1.3.4.2 ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
1.3.5 เพื่อปรั บ ปรุ ง พัฒ นาการบ าบั ด ผู้ ป่ว ยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในระบบสมัครใจบาบัด ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบปัจจุบันซึ่งเป็นการบาบัดแบบจิต
สังคมบาบัด (Matrix program) ปรับปรุงพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทาให้ทราบถึงสภาพการณ์ การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญยาเสพติดใจยา
1.4.2 ทาให้ทราบความคิดเห็นต่อความแตกต่างของวิธีคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดเมื่อใช้แบบคัด
กร อง แล ะส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ย ที่ ใ ช้ ย า แล ะส าร เส พ ติ ด เพื่ อรั บก า รบ าบั ดรั กษ า ขอ งก ระ ทร ว ง
สาธารณสุข (บศก.กสธ.) เทียบกับของ WHO (ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดตามแบบการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.)
ต่อไป
1.4.3 ทาให้ทราบความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ผู้
บาบัดยาเสพติด ซึง่ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป
1.4.4 ทาให้ทราบถึงผลการดาเนินงานการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจ
บาบัดรูปแบบจิตสังคมบาบัดปัจจุบัน (Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น
1.4.5 เพื่อให้ทราบถึงความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการ
บาบัดครบ 3 เดือน และผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด ภายหลังการ
บาบัดครบ 3 เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการบาบัดต่อไป
1.4.6 ได้รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้นที่คาดว่าน่าจะมีประสิทธิผลดี
ขึ้น ซึ่งจังหวัดอื่นๆ สามารถนาไปใช้เป็นรูปแบบการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขภาพ ตาบลได้
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1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 การวิจั ย นี้ เป็ นการวิจัยเฉพาะผู้ ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการบาบัด ใน รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ ประเภทยาบ้า ในกลุ่มผู้ใช้ และผู้เสพที่เข้าบาบัดเป็นครั้งแรกเท่านั้น โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งเข้ารับการบาบัดรักษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม
2560
1.5.2 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษาการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งเป็นรูปแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ที่ประยุกต์เพื่อใช้ใน
การบ าบั ด ส าหรั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริม สุ ขภาพตาบล โดยได้รั บการพั ฒ นารู ปแบบการบาบัด จาก
โรงพยาบาลธั ญ ญารั ก ษ์ ข อนแก่ น จั ง หวั ด ขอนแก่ น มี ร ะยะการบ าบั ด 120 วั น หรื อ 4 เดื อ น มี
กิจกรรมบาบัดจานวน 9 ครั้ง
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการณ์ของการบาบัดผู้ป่ว ยยาเสพติด
ระบบสมัครใจในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ด้วย CIPP Model ของ
Stufflebeam (ประชุม รอดรักษา, 2537) ซึ่งประกอบด้วย บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการประเมิน CIPP มีกรอบการ
ประเมินที่ครอบคลุมตามประเด็นที่ ผู้วิจัยต้องการประเมิน ทั้งจากการทบทวนงานวิจัยประเมินผล
เกี่ยวกับการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ CIPP Model เป็นกรอบในการประเมิน
เนื่ องจากผลจากการประเมิน ใน 4 ด้าน ดังกล่ าวสามารถนามาใช้ประกอบในการตัดสิ นใจในการ
ปรับ ปรุ งในแต่ประเด็นที่เกี่ย วกับโครงการใน 4 ด้านดังกล่าว หรือยกเลิ กหากไม่มีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตามนอกจากประเมินตามกรอบการประเมินของ CIPP แล้ว ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการหรือกิจกรรม (Processes/Activities) และผลที่ได้
(Outcomes) ซึ่งเมื่อแบ่งย่อยลงไปอี กเพื่อความชัดเจนในการเขียนแผนและการประเมินผล จะเป็น
ดังต่อไปนี้ (นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และฉวีวรรณ บุญสุยา; 2543)
ปัจจัยนาเข้า
(Inputs)

กระบวนการ
หรือกิจกรรม
(Process/
Activities)

ผลงานหรือ
ผลผลิต
(Outputs/
Products)

ผลลัพธ์
(Effects)

ผลกระทบ
(Impacts)

ซึ่งผลที่ได้ (Outcomes) ประกอบด้วย 1) ผลงานหรือผลผลิต (Outputs/Products) 2) ผลลัพธ์
(Effects) 3) ผลกระทบ (Impacts) การวิจัยนี้ จึงกาหนดกรอบแนวคิดในการประเมินในประเด็นอื่น
เพิ่มจาก CIPP Model ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ตามทฤษฎีระบบใน 2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทางจิตใจ
ของผู้เข้ารับการบาบัดที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2) ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่
เข้ารับการบาบัด ทั้งนี้ในส่วนประเด็นการติดตามผู้ป่วยภายหลังการบาบัดครบตามระยะเวลาการ
บาบัดแล้วจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระบวนการบาบัด (Process) ของการประเมินผลการบาบัดด้วย
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CIPP Model ของการวิจัยครั้งนี้ นอกจากนี้ ในระยะที่ 1 ยังได้ศึกษาในประเด็นเรื่องของการคัดกรอง
ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการบาบัดทั้งตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข และของ WHO ส่วนการ
วิจัยในระยะที่ 2 จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ผู้วิจัยจะศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดจากแบบเดิม ซึ่งเป็นการบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix program) โดยพัฒนาสู่
รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์และผังกรอบแนวคิด ดังนี้
1.6.1 การวิจัยระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.6.1.1 เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์ การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบ
สมัครใจบาบัดในระดับ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ
1.6.1.2 เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย
ที่ใช้ยาแลสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) เทียบกับของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
1.6.1.3 เพื่อประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
อานาจเจริญ ผู้บาบัดยาเสพติด
1.6.1.4 เพื่อประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจ
บาบัดแบบเดิม (Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด อานาจเจริญ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ในด้ า นบริ บ ท (Context) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต (Product) เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ใน 3 ข้อแรก และประเมินผลลัพธ์ใน 2 ประเด็น คือ
1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ 3 เดือน และ
2) ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด ดังผังกรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
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1. ประเมินสภาพการณ์ การบาบัดผู้ป่วยยา
เสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
ใน รพ.สต. จ.อานาจเจริญ
2. ประเมินความคิดเห็นการใช้แบบคัดกรอง
3. ประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้บาบัด

4. ประเมินผลการดาเนินงานการบาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดแบบเดิม (Matrix program)
ที่บาบัดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
ตามมุมมองของผู้เกี่ยวข้ อง
…………………………………………………………………
1) บริบท (Context)
- นโยบายยาเสพติด
- สภาพการณ์
2) ปัจจัยนาเข้า (Input)
- จานวนเจ้าหน้าที่/การผ่านการฝึกอบรม
- งบประมาณ/ การจัดทาโครงการ
- วัสดุ อุปกรณ์
3) กระบวนการ (Process)
- กระบวนการบาบัด
- การติดตามผู้ป่วยภายหลังการบาบัดครบ
4) ผลผลิต (Product)
- ร้999999
อยละผู้ป่วยเข้ารับการบาบัดครบตาม
กระบวนการบาบัด

5) ประเมินผลลัพธ์ (Effects)
…………………………………………….
5.1) ความมั่นคงทางจิตใจของ
ผู้ป่วยที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดภายหลังการบาบัดรักษา
ครบตามกาหนด 3 เดือน

5.2) การหยุดเสพยาเสพติด
ของผู้ป่วยในระยะเวลา 3 เดือน
ภายหลังการบาบัดครบ

ภาพที่ 1.1 ผังกรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 1
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1.6.2 การวิจัยระยะที่ 2
มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจบาบัด ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบเดิมซึ่งเป็นการบาบัดแบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix program) โดยพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น ทั้งนี้การ
พัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น โดยนาการศึกษาจากผลของการประเมินใน
ระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ และจากการทบทวนวรรณกรรม จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ผ่านการบาบัดและญาติ พัฒนาสู่รูปแบบการบาบัด ที่น่าจะทาให้การบาบัดมีประสิทธิผล
ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการบาบัดที่
ปรับปรุงพัฒนาจากเดิม

พัฒนารูปแบบการบาบัด
จากรูปแบบเดิม
……………………………………………………………………………

1. โดยพัฒนาจากผลการ
ประเมินในการวิจัย
ระยะที่ 1

2. จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเ่ กี่ยวข้อง

……………………………………………………………….

Delphi
Technique
ในผู้เชี่ยวชาญ
20 คน
จานวนไม่ต่ากว่า
3 รอบ

ได้รูปแบบการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดประเภท
ยาบ้าระบบสมัครใจ
บาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาเจริญ
ที่น่าจะทาให้การ
บาบัดรักษามี
ประสิทธิผลดีขึ้น

ภาพที่ 2.1 ผังกรอบแนวคิดการวิจัยระยะที่ 2
1.7 คานิยามศัพท์เฉพาะ
1.7.1 ยาเสพติด หรื อ สารเสพติด ความหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) หมายถึง สารที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทาให้เกิดโรคภัย
ต่อร่างกายและจิตใจขึ้น (กรมการแพทย์, 2557) ความหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พุทธศักราช 2522 ของไทยที่ใช้ในปัจจุบัน หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจใน
ลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความต้องการ
เสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและทาให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอด
ถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ
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และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่
1.7.2 ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัดรักษา ในระดับผู้ใช้ และเสพยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ของจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งในการศึกษานี้จะเป็นผู้ป่วย
ที่ผ่านการคัดกรองตามแบบการคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข โดยมียาเสพติดหลัก คือ ยาบ้า
ประเภทเดียวเท่านั้น
1.7.3 ผู้ใช้ยาเสพติด หมายถึง ผู้ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว ซึ่งเมื่อทาการคัดกรองด้วยแบบคัด
กรอง จะมีคะแนนการคัดกรองการใช้ยา และเสพสารเสพติดด้วยคะแนน 2 - 3 คะแนน
1.7.4 ผู้ เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ ที่ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว ไม่ต่อเนื่อง พฤติกรรมเริ่ ม
เปลี่ยนแปลงแต่ยังสามารถดาเนินชีวิตตามปกติได้ และมีการใช้ยาเสพติดแม้รู้ว่าจะก่อให้เกิดปัญหา
และเมื่อคัดกรองการใช้ยา และเสพสารเสพติดด้วยแบบคัดกอรง จะมีคะแนนตั้งแต่ 4 - 26 คะแนน
1.7.5 ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้มีประวัติการใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 6 เดือน มีการเพิ่ม
ปริมาณการใช้ยาเสพติดและมีอาการผิดปกติเมื่อขาดยา มี ความต้องการใช้อยู่ตลอดเวลา ไมสามารถ
หยุดหรือควบคุมการใช้ยาได พฤติกรรมการดาเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงและไมสามารถดาเนินชีวิตได้
ตามปกติ และเมื่อคัดกรองการใช้ยา และเสพสารเสพติด ด้ว ยแบบคัดกรองจะมี คะแนนตั้งแต่ 27
คะแนนขึ้นไป
1.7.6 ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง หมายถึง ผู้ติดยา หรือสารเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
กว่า 3 ปี ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทางการแพทย์ หรือจากประวัติทางสังคม ไม่สามารถเลิกเสพได้ แม้
ผ่านการบาบัดหลายครั้ง หรือหลายวิธี ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.7.6.1 เคยรักษาแบบบาบัดด้วยยามากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 ปี หรือบาบัดด้วยยา และ
บาบัดฟื้นฟูรวมกันเกินกว่า 3 ครั้ง
1.7.6.2 ไม่ตั้งใจ หรือไม่ต้องการที่จะเลิกยาเสพติด
1.7.6.3 เคยถูกจับ หรืออยู่ระหว่างการดาเนินคดีเกี่ยวกับการเสพสารเสพติดมากกว่า
3 ครั้ง
1.7.7 ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีโรคร่วม หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีโรคทางกาย หรือโรคทางจิต
ร่วมด้วย จึงต้องให้การบาบัดรักษาโรคทางกายและโรคทางจิตควบคู่ไปด้วย
1.7.8 แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวง
สาธารณสุข (บศก.กสธ.) หมายถึง แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการ
บาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 ซึ่งได้มีการพัฒนามาจาก ASSIST (The Alcohol,
Smoking and Substance Involvement Screening Test) ของ WHO (World Health
Organization) หรือองค์การอนามัยโลก (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
1.7.9 การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดเฉพาะ
กรณีของผู้ป่วยที่เสพยาเสพติดตามแบบคัดกรองกระทรวงสาธารณสุข ยาเสพติด หลัก คือ ประเภท
ยาบ้าเท่านั้น โดยไม่รวมกรณีเสพยาเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย
1.7.10 การบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแบบเดิม หมายถึง การบาบัดด้วยจิต
สังคมบาบัด หรือ Matrix program ใน รพ.สต. ณ จังหวัดอานาจเจริญปัจจุบัน ที่ใช้ระยะเวลาการ

10
บาบัด 4 เดือน จานวน 9 ครั้ง เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้าบาบัดที่ รพ.สต.จะเป็นประเภทผู้ป่วยที่ไม่มีค วาม
รุ น แรงมาก ดั ง เช่ น ผู้ ป่ ว ยที่ บ าบั ด ในในโรงพยาบาลชุ ม ชน ทั้ ง นี้ การบ าบั ด ลดจากการบ าบั ด ใน
โรงพยาบาลชุมชนทุกสัปดาห์ จานวน 16 ครั้ง ในระยะเวลา 4 เดือน ลดลงเป็นมีกิจกรรมในสัปดาห์ที่
1 , 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 โดยรูปแบบการบาบัดดังกล่าวนี้ เป็นโปรแกรมการบาบัดแบบ
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้มีการประเมินการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
แบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดที่เสพในระดับผู้เสพที่
มีความรุนแรงไม่มาก พบว่าผู้ป่วยหยุดเสพได้ประมาณร้อยละ 80 (สุกรรณ์ยา งามชัด, 2552) ซึ่งกลุ่ม
ผู้ป่วยที่บาบัดใน รพ.สต.เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงไม่มากเช่นเดียวกัน จังหวัดอานาจเจริญ จึงได้
นาโปรแกรมการบาบัดดังกล่าว มาใช้ในการบาบัดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ โดยได้มีการ
อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบาบัดทุกแห่ง
1.7.11 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในการวิจัยนี้ หมายความรวมถึง กระบวนการบาบัด
ผู้ ป่ ว ยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ขภาพต าบลจั ง หวั ด อ านาจเจริญ ด้ ว ยรู ป แบบ Matrix
program ที่ใช้ระยะเวลาการบาบัด 4 เดือน จานวน 9 ครั้ง ซึ่งเป็นโปรแกรมการบาบัดแบบผู้ป่วยนอก
ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น รวมถึง เรื่องรูปแบบของการติดตามผู้ป่วยในขณะเข้ารับ
การบาบัดและเมื่อบาบัดครบตามระยะเวลาการบาบัดแล้ว
1.7.12 ความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้ให้การบาบัด หมายถึง
ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
1.7.13 การกลับมาเสพซ้า หมายถึง ผู้เข้ารับการบาบัดกลับมาเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า หรือ
ยาเสพติดประเภทอื่นซ้าในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดรักษาครบตามระยะเวลาการบาบัด
1.7.14 สภาพการณ์ ในการวิจัยนี้ หมายถึง
1.7.14.1 การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ของจังหวัด
อานาจเจริญ
1.7.14.2 ด้านสถานที่ในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
1.7.14.3 เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
1.7.14.4 ด้านงบประมาณในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
1.7.15 ประสิทธิผลในการบาบัด หมายถึง
1.7.15.1 ร้อยละผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัดมีการหยุดเสพยาเสพติดในระยะเวลา 3 เดือน
ภายหลังการบาบัดรักษาครบ โดยไม่กลับมาเสพซ้าตามข้อ 1.7.13
1.7.15.2 ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยในระยะเวลา 3 เดือน ที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดภายหลังการบาบัดครบ ซึ่งหมายถึง ความมุ่งมั่นที่จะไม่กลับไปเสพยาเสพติดของผู้ป่วยหรือผู้
เข้ารับการบาบัด

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 ความรู้เรื่องของยาเสพติด
2.1.1 ความหมาย สารเสพติด หรือ ยาเสพติด
ในความหมายขององค์การอนามัยโลก หมายถึง สารที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนใน
ที่สุดจะทาให้เกิดโรคภัยต่อร่างกายและจิตใจขึ้น (กรมการแพทย์, 2557)
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้
นิยามสารเสพติดให้โทษ ดังนี้ สารเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่
ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและ
จิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการขาดยาเมื่อไม่ได้เสพ มีความ
ต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและทาให้สุขภาพทรุดโทรมลง กับให้
รวมตลอดถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพ
ติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจาบ้านบางตารับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่
2.1.2 ประเภทของยาเสพติด
ยาเสพติด แบ่งเป็น 4 ประเภทตามการออกฤทธิ์ของระบบประสาท ดังนี้
2.1.2.1 ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท
ยากล่อมประสาท เครื่องดื่มมึนเมา บาร์บิทูเรต ทุกชนิด รวมทั้ ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์
น้ามัน เบนซิ น เป็น ต้น มักพบว่าผู้ เสพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุูงซ่านอารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย
2.1.2.2 ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ย้าบ้า ยาไอซ์ ยาอี โคเคน เครื่องดื่มคาเฟอีน ซึ่ง
มักพบว่าผู้เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน หวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ้ม
คลั่ง หรือทาในสิ่งที่คนปกติ ไม่กล้าทา เช่น ทาร้ายตนเอง หรือฆ่าผู้อื่น เป็นต้น
2.1.2.3 ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี เห็ดขี้ควาย ดี.เอ็ม.ที และยาเค เป็นต้น
ผู้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฟั่นเฟือน หู แว่วได้ยินเสี ยงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนที่น่า
เกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักปุวยเป็นโรคจิต
2.1.2.4 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ ทั้งกระตุ้น กดและหลอนประสาทร่วมกัน ผู้เสพ
ติดมักมีอาการหวาดระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และปุวยเป็น
โรคจิต ได้แก่ กัญชา
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2.1.3 โทษและพิษภัยของสารเสพติด
เนื่องด้วยพิษภัย หรือโทษของสารเสพติดที่เกิดแก่ผู้ หลงผิดไปเสพสารเหล่านี้เข้าซึ่งเป็ น
โทษที่มองไม่เห็นชัด เปรียบเสมือนเป็นฆาตกรเงียบที่ทาลายชีวิตบุคคลเหล่านั้นลงไปทุกวัน กับปัญหา
อาชญากรรม ปัญหาสุขภาพ ก่อความเสื่อมโทรมให้แก่สังคมและบ้านเมืองอย่างร้ายแรงเพราะสารเสพ
ติดทุกประเภทที่มีฤทธิ์เป็นอันตรายต่อร่างกายในระบบประสาทสมอง ซึ่งเปรียบเสมือนศูน ย์บัญชาการ
ของร่างกายและชีวิตมนุษย์ การติดสารเสพติดเหล่านั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายเลย แต่
กลับจะเกิดโรคและพิษร้ายต่าง ๆ จนอาจทาให้เสียชีวิตหรือเกิดโทษอันตรายต่อครอบครัว เพื่อนบ้าน
สังคม และชุมชนต่างๆ ต่อไปได้อีกมาก
2.1.3.1 โทษต่อร่างกาย และจิตใจ
1) สารเสพติด จะให้โทษโดยทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายเสื่อมโทรม พิษภัย ของสารเสพติดจะทาลายประสาท สมอง ทาให้ สมรรถภาพเสื่ อมลง มี
อารมณ์ จิตใจไม่ปกติ เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น วิตกกังวล เลื่อนลอยหรือฟุูงซ่าน ทางานไม่ได้
อยู่ในภาวะมึนเมาตลอดเวลา อาจเป็นสาเหตุของโรคจิต
2) ด้านบุคลิกภาพ ขาดความสนใจในตนเองทั้งความประพฤติ การรักษาความ
สะอาดของร่างกายและสติสัมปชัญญะ มีอากัปกิริยาแปลก ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม
3) สภาพร่ า งกายของผู้ เ สพจะอ่ อ นเพลี ย ซู บ ซี ด หมดเรี่ ย วแรง ขาดความ
กระปรี้กระเปร่า และเกียจคร้าน เฉื่อยชา ความเคลื่อนไหวของร่างกายและกล้ามเนื้อต่าง ๆ ผิดปกติ
4) ทาลายสุขภาพของผู้ติดสารเสพติดให้ทรุดโทรม เพราะระบบอวัยวะต่าง ๆ
ของร่างกายถูกทาลายให้เสื่อมลง เช่น น้าหนักตัวลด ผิวคล้าซีด เลือดจาง น้าหนักลด
5) เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะภูมติ ้านทานโรคน้อยกว่าปกติ ทาให้เกิดโรค
หรือเจ็บไข้ได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วจะมีความรุนแรงมาก รักษาหายได้ยาก
6) อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย สาเหตุเพราะระบบการควบคุมกล้ามเนื้อและ
ประสาทบกพร่อง อาจมีอาการใจลอย ทางานด้วยความประมาท และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุอยู่ตลอดเวลา
7) เกิดโทษที่รุนแรงมาก คือ จะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ถึงขั้นอาละวาด เมื่อหิวยา
เสพติดและหายาไม่ได้ เริ่มด้วยอาการนอนไม่หลับ น้าตาไหล เหงื่อออก ท้องเดิน อาเจียน กล้ามเนื้อ
กระตุก กระวนกระวาย และในที่สุ ดจะไม่ส ามารถควบคุมสติสั มปชัญญะได้ อาจเป็นบ่อเกิดแห่ ง
อาชญากรรม
2.1.3.2 ผลกระทบต่อครอบครัว
1) ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว และญาติ พี่ น้ อ ง ไม่ ส นใจที่ จ ะดู แ ล
ครอบครัว
2) ทาให้สูญเสียทรัพย์สิน เงินทอง ที่จะต้องหามาซื้อสารเสพติด จนแทบไม่เงิน
เพื่อใช้จ่ายอย่างอื่นและยังต้องเสียเงินรักษาตัวเอง
3) ทางานไม่ได้ ขาดหลักประกันของครอบครัว และนายจ้างหมดความไว้วางใจ
4) สูญเสีย สมรรถภาพในการหาเลี้ยงครอบครัว เป็นการทาลายสถาบันของ
ครอบครัวและญาติพี่น้อง
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2.1.3.3 โทษพิษภัยต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ผู้ที่ติดสารเสพติด นอกจากจะเป็นผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว ยัง
อาจมีพฤติกรรมนาไปสู่ปัญหาด้านต่าง ๆ แก่สังคมได้ดังนี้ คือ
1) ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุอันตรายต่าง ๆ ต่อตนเองและ
ผู้อื่นได้ง่าย
2) เป็ น ภาระต่อ ชุ มชน สั ง คม โดยที่ เสี ย ภาษี ส่ ว นหนึ่ง จะถู ก นามาใช้ ในการ
ปราบปรามบาบัดผู้ที่ติดสารเสพติด
3) สู ญเสี ย แรงงานโดยไร้ประโยชน์ บั่นทอนประสิ ทธิภ าพของผลผลิ ตทาให้
รายได้ของชาติในส่วนรวมกระทบกระเทือนและเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจของชาติ
4) เนื่องจากยาเสพติดทาให้ ผู้ติดอาจมีความประพฤติและบุคลิกลักษณะ อาจ
เกิดโอกาสที่จะทาให้เป็นคนไร้สติในวงสังคม โอกาสที่จะประกอบกิจที่ผิดศีลธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิ่งเสพติด เช่น พูดปด ขโมย หรือกลายเป็นอาชญากร เพื่ อแสวงหาเงินซื้อสารเสพติด สิ่งเหล่านี้ล้วน
ทาลายอนาคต ทาลายชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล โทษที่ก่อให้เกิดกับส่วนรวมและประเทศชาติ
คื อ รั ฐ บาลต้ อ งสู ญ เสี ย ก าลั ง คนและงบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวนมหาศาล เพื่ อ ใช้ ใ นการปู อ งกั น
ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด ทาให้ต้องสูญเสี ยทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เกิดความไม่
สงบสุขของบ้านเมือง ความมั่นคงของประเทศชาติ และยังส่งผลกระทบอื่นต่อประชาชนให้ได้รับความ
เดือดร้อนเพราะเหตุอาชญากรรม ทั้งประเทศชาติต้องสูญเสียกาลังของชาติอย่างน่าเสียดาย เนื่องจาก
ผู้ติดสารเสพติดเป็นเยาวชน
2.1.4 โทษของเมทแอมเฟตามีน
การเสพเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการดังนี้
2.1.4.1 ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นจานวนมาก จะทาให้ผู้
เสพมีความผิดปกติทางด้านจิตใจ กลายเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไป เช่นเกิดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้ว อาการจะคงอยู่ตลอดไป แม้
ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม
2.1.4.2 ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทาให้ ประสาท
ตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทล้า ทาให้การตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ช้า และผิดพลาด
หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทาให้สมองเสื่อม หรือกรณีที่ใช้ยาในปริมาณมาก จะไปกดประสาท
และระบบการหายใจ ทาให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้
2.1.4.3 ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าว และ
ความกระวนกระวายใจ ดังนั้นเมื่ อเสพยาบ้าไปนาน ๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือผู้
เสพจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นและหากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมี
คนมาทาร้ายตนเองจึงต้องทาร้ายผู้อื่นก่อน
โทษทางกฎหมาย ยาบ้าจัดเป็นยาเสพติดที่ให้ โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (กรมการแพทย์, 2557) ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทร้ายแรง
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2.2 นโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยและต่างประเทศ
จากการประชุมสมัช ชาสหประชาชาติส มัยพิเศษว่ าด้ว ยปัญ หายาเสพติดของโลก ค.ศ. 2016
(United Nations General Assembly Special Session 2016 – UNGASS 2016) กาหนดให้ทุก
ประเทศมีแนวทางเดียวกันในการเปลี่ยนมุมมองใหม่ต่อการแก้ปัญหายาเสพติด เป็นการสาธารณสุข ที่
นา เน้นการดูแลสุขภาพผู้ปุวยแบบบูรณาการ คานึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม นารูปแบบการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้ ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560)
2.2.1 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ (สานักงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2560)
องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้
2.2.1.1 เรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานนับพัน ๆ ปี ซึ่งตัวยาเสพติดหลาย
ชนิดถูกใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รักษาอาการเจ็บปุวยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนใน
ชนบท ต่อมายาเสพติดบางตัวที่ถูกใช้เหล่านี้ เมื่อใช้อย่างไม่เหมาะสมมากเกินไป หรือมีการผสมปรุง
แต่งสารอื่น ๆให้มีฤทธิ์เสพติดอย่างมาก จนทาให้ผู้คนในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกกลายเป็นผู้เสพ ผู้ค้า
ยาเสพติด และเป็นปัญหาทั่วโลกในปัจจุบัน
2.2.1.2 รั ฐ ต่าง ๆ ที่ป กครองประเทศได้เล็ งเห็ นถึ งปั ญหายาเสพติด ที่เกิ ดขึ้ น ต่ างก็
พยายามเข้าแก้ไขปั ญหานั้นด้ว ยมาตรการต่าง ๆ ตามมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การ
เน้นหนักไปในด้านการปราบปราม หรือเน้นหนักในด้านการผ่อนคลายความเข้มงวดต่อตัวยาเสพติด
2.2.1.3 เพื่อประโยชน์ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่าง ๆ ในโลก และการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้รัฐต่างๆ ดาเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นพ้องที่จะให้มีองค์กรประสานงานในเรื่องนี้
ปัจจุบันก็คือ องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้มีมตินโยบายหลายเรื่องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2.2.1.4 เรื่องยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติเห็นพ้องกันว่า
เป็นปัญหาของมนุษยชาติที่ต้องได้รับการแก้ไข ในทุกปีรัฐสมาชิกทุกประเทศทั่วโลกต้องมาอภิปราย
กาหนดยุทธศาสตร์ต่อปัญหายาเสพติดร่วมกันทุกปี ในยุคแรก ๆ นโยบายยาเสพติดส่วนใหญ่ของรัฐ
ต่าง ๆ ทั่วโลก มักจะมุ่งเน้นในด้านการปราบปรามตามกฎหมายที่เด็ดขาด เพื่อยุติปัญหายาเสพติด
โดยเร็วแทบทุกรัฐ จึงได้นานโยบายนี้ไปปฏิบัติในแต่ละประเทศ
2.2.1.5 ในระยะไม่กี่ปีมานี้ เริ่มมีหลายรัฐที่มองเห็นว่า ปัญหายาเสพติดของโลกไม่ได้
ลดลงในแต่ละปี ตรงกันข้ามกลับรุนแรงมากขึ้น และไปเชื่อมต่อกับปัญหาอื่นมากขึ้น เช่น ปัญหาการ
ก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาเอดส์ ปัญหาสาธารณสุข ฯลฯ จึงเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อ
นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จนกระทั่งมีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย
ปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ.2016 (United Nations General Assembly Special Session 2016 –
UNGASS 2016) จึงได้มีมุมมองใหม่ต่อปัญหายาเสพติด ว่าแท้จริงแล้วปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของ
สุขภาพ เรื่องระบบสาธารณสุข เรื่องของอาชญากรรม เรื่องของสิทธิมนุษยชน เรื่องของความยากจน
เรื่องของการพัฒนา ฯลฯ ซึ่งก็คือนโยบายการจัดความสมดุลที่เหมาะสมในการแก้ปัญหายาเสพติด ไม่
เอียงหรือเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปในแบบเดียวกับนโยบายยาเสพติดที่ทากันทุกวันนี้ ที่
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ขาดความสมดุลกันจนเกิดปัญหาดังที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว เช่น คนล้นคุก เป็นต้น ดังนั้น นโยบาย
ใหม่ยาเสพติด จึงต้องครอบคลุมและจัดการความสมดุลในเรื่องเหล่านี้ให้ได้อย่างเหมาะสม
2.2.1.6 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
จากผลของปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษย์ทั้ ง
โลก เพื่อเน้นถึงความสาคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติด
และเพื่อส่งเสริ มความร่ ว มมือระหว่างประเทศทั่ว โลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด การประชุม
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 42 เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ที่ประชุมได้มีมติรับรองให้วันที่ 26
มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตามข้อเสนอของที่ประชุม ระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and
IIIicit Trafficking, ICDAIT) ซึ่งจัดที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 – 26 มิถุนายน
2530 เพื่อให้ เห็น ถึงความสาคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดและการลั กลอบค้ายา
เสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
สาหรับประเทศไทย มีสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ใน
ฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศมาโดย
ตลอด ได้นามติวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กาหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ซึ่งในวันดังกล่าว หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
2.2.2 นโยบายเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีน ของประเทศไทย (สานักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2560)
นโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้าประเทศไทย ได้มีการทบทวน
นโยบายหลั ง จาก พ.ศ. 2539 ซึ่ ง รัฐ บาลขณะนั้ นได้ เปลี่ ยนให้ เมทแอมเฟตามี นและอนุ พัน ธ์ อี ก
15 ชนิด จากเดิมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ซึ่งสามารถนามาใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้ โดยได้รับการควบคุมดูแลจากแพทย์ตามกฎหมาย ยกระดับเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 1 ซึ่งมีโทษร้ายแรงเท่ากับ “เฮโรอีน” ขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการเสนอข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการย้ายบัญชีสารแมทแอมเฟตามีนกลับไปเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ในประเภท 2 เช่นเดิม หรือปรับเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เช่น มอร์ฟีน ที่สามารถใช้ประโยชน์
ทางการแพทย์ได้ ซึ่งในหลายประเทศใช้แอมเฟตามีนและอนุพันธ์บางตัวเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ในเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Disorder หรือ ADD) แต่การซื้อนั้นก็เป็นการ
ซื้อตามใบสั่งยาของแพทย์ไม่ใช่การไปหาซื้อได้เองตามสะดวก หรือกล่าวได้ว่าแอมเฟตามีน มีสถานะ
เป็นยาที่สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้การควบคุมของกฎหมายตลอดมา และปัจจุบันก็ยัง
เป็นเช่นนั้นใน ระดับโลก
นอกจากนี้ ในด้านนโยบายเกี่ยวกับการตัดวงจรการตลาด สิ่งสาคัญของการกระจายตัว
ของยาบ้าที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือ ผลกาไรจากการค้าจากต้นทุนการผลิต (สานักงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด, 2560) โดยได้มีแนวคิดที่จะให้มีการขายยาบ้าในราคาที่ถูกมากเพื่อตัดวงจรการตลาด
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โดยมีแนวความคิดที่จะให้มีการผลิตยาบ้าออกมาขายในราคาเพียงเม็ดละ 50 สตางค์ แต่ก็ยังเป็นเพียง
แนวคิดเท่านั้น
2.2.3 นโยบายผู้เสพ เป็นผู้ป่วย (สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560)
แนวคิดและนโยบายเรื่อง ผู้เสพ เป็น ผู้ปุวย นั้น เริ่มต้นมาเมื่อประมาณ 10 กว่าปีก่อน
ซึ่งต่อมาได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ซึ่งมีเจตนาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องสงสัยว่าใช้ยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ โดยไม่ถือว่ามี
ความผิด และในการประชุมระดับโลกในเวทีสหประชาชาติ ว่าด้วยยาเสพติด มีข้อเสนอให้ชาติสมาชิก
หันกลับมาทบทวนแนวทางแก้ปัญหาเรื่องผู้ปุวยจากสารเสพติดเสียใหม่ เพื่อให้ สอดคล้องกับภาวะทาง
สุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข
นอกจากนี้ การปรับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยประการแรก คือ การกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจหรือส่งเสริมให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาโดยไม่มีความผิด ประการที่สอง
คือ การปรับระบบการบาบัดรักษาให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เสพจาเป็นต้อง
ได้รับการรักษาทางการแพทย์ โดยจะออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดให้เลิกยาเสพติดและกลับคืนสู่
สังคมฐานะคนปกติได้ พร้อมกับพัฒนาสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการกาจัดมลทินที่ติดมา
กับคดีอาญาที่เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบาบัดรักษา กลไกทางสาธารณสุข
จะต้องมีการปรับให้รองรับอย่างชัดเจน เช่น
2.2.3.1 ศูนย์คัดกรอง ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองและดูแล
ผู้ปุวยยาเสพติด
2.2.3.2 มีระบบคัดกรองและส่งเข้าสู่การบาบัดฯที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับสภาพการ
เสพติดและการดารงชีวิตของผู้เสพ
2.2.3.3 กาหนดมาตรฐานของสถานบาบัดฟื้นฟูทุกรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
2.2.3.4 มีมาตรการหรือกลไกการดาเนินการกับผู้เสพที่หลบหนี หรือผู้เสพที่ไม่เข้าร่วม
การบาบัดตามเงื่อนไข สาหรับข้อกังวล คือ การแยก“ผู้เสพ” ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องสร้างระบบการ
จาแนกให้เด็ดขาด ทั้งนี้ ในส่ว นของแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นแบบคัดกรองที่ได้
พัฒนามาจากแบบคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด ASSIST (The Alcohol Smoking and Substance
Involvement Screening Test) ขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ซึ่งมีการสัมภาษณ์ผู้ปุวยเกี่ยวกับยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1
ข้อ) ประกอบด้วย ยาบ้า ไอซ์ ยาอี กัญชา กระท่อม สารระเหย เฮโรอีน ฝิ่น และอื่น ๆ (ให้ระบุ) โดย
เป็ น ยาและสารเสพติ ด หลั กที่ ใ ช้ใ น 3 เดือ นที่ ผ่ านมา รวมทั้ง สั มภาษณ์ คัด กรองในประเด็ น อื่น ๆ
ดังรายละเอียดตามแบบคัดกรองในภาคผนวก ข
2.2.4 มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะดาเนินการต่อไป
ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ทั้ง 81,905 หมู่บ้านและ
ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการดาเนินการอย่างเด็ดขาด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ใน
ฐานะผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) มีการมอบ
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นโยบายและเน้นย้าการดาเนินงานตามแผนประชารัฐ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2559 เพื่อให้มีการจัดการกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่ ง เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด (ผอ.ศอ.ปส.จ.)
นายอ าเภอ ซึ่ ง เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอ
(ผอ.ศอ.ปส.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในจังหวัดและอาเภอ
สาหรับข้อกังวล คือ การแยกผู้เสพออกจากผู้ค้าให้ชัดเจน ซึ่งจะต้ องสร้างระบบการแยกให้เด็ดขาด
โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและประวัติ เน้นย้าการดาเนินการต่อผู้ค้ารายสาคัญ เครือข่ายนักค้าราย
ย่อยในหมู่บ้านและในชุมชนอย่างจริงจังต่อเนื่องจากเดิม เพื่อลดอานาจอิทธิพลในพื้นที่ หากเจ้าหน้าที่
รัฐที่เกี่ยวข้อง ปล่อยประละเลยจะได้รับการลงโทษทางอาญาและทางการบริหารตามเหตุที่ควรจะ
ได้รับ ผล และเน้น การประชาสั มพันธ์ของสื่ อมวลชน ให้การสื่ อความหมายหรือให้ ความส าคัญกับ
สาระสาคัญที่แท้จริงของนโยบายยาเสพติดของรัฐบาล (สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ,
2560)
2.2.5 กฎหมายและบทลงโทษทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด มีดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
2.2.5.1 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
แบ่งยาเสพติดให้โทษเป็น 5 ประเภท สรุปข้อความและบทลงโทษ ดังนี้
1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์
เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน แอลเอสดี เอคตาชี
บทลงโทษ
1.1) ผลิต นาเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิต หากเป็นการ
กระทาเพื่อจาหน่ายต้องระวางโทษประหารชีวิต (กรณีคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ ได้ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป
ถือว่าเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย)
1.2) จาหน่ายหรือครอบครองเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปี
ถึงจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ถึง 5 แสนบาท หากมีสารบริสุทธิ์ ไม่เกิ น 100 กรัม
แต่ถ้าเป็น 100 กรัมขึ้นไป ต้องระวางโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
1.3) ครอบครอง ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 2
หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท (หากเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป ถือว่า เป็นการครอบครองเพื่อ
จาหน่าย)
1.4) เสพ ต้องระวางโทษจาคุดตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5
พันบาท ถึง 1 แสนบาท
2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน เมทาโดน
บทลงโทษ
2.1) ผลิ ต นาเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี
ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท (กรณีคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป
ถือว่าเป็นการกระทาเพื่อจาหน่าย)
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2.2) จาหน่ายหรือครอบครองเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท (กรณีคานวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่
100 กรัมขึ้นไป ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย
2.3) ครอบครอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 5 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
1 แสนบาท
3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยา
แก้ไอที่มีโคเคอีนผสมอยู่
บทลงโทษ
3.1) ผลิตหรือนาเข้า ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี และปรับตั้ง
แต่ 1 แสนบาท ถึง 3 แสนบาท
3.2) จาหน่ายหรือครอบครองเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1
ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท
4) ประเภท 4 สารเคมี ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ ประเภท 1 หรื อ
ประเภท 2 เช่น Aceticanhydride , Acetylchoride
บทลงโทษ
4.1) ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่ายหรือครอบครองเพื่อจาหน่าย ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 2 แสนบาท (กรณีมีปริมาณ ตั้งแต่
10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย)
4.2) ครอบครอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 5 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
1 แสนบาท
5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น
พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น (ซึ่งหมายรวมถึงพันธุ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล้าผิ่น พืชเห็ดขี้ควาย)
บทลงโทษ
5.1) ผลิ ตนาเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 2 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท (กรณีมีปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ให้ถือว่ามีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจาหน่าย)
5.2) ครอบครอง ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 5 ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น
1 แสนบาท
5.3) จาหน่ายหรือครอบครองเพื่อจาหน่าย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปี
10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท กรณีปริมาณไม่ถึง 10 กิโลกรัม (ถ้ามีปริมาณตั้งแต่
10 กิ โ ลกรั ม ขึ้ น ไป ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ตั้ ง แต่ 2 ปี ถึ ง 15 ปี และปรั บ ตั้ ง แต่ 2 แสนบาท ถึ ง
1.5 ล้านบาท)
2.2.5.2 พระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ว่าด้วยหมวดที่ 3
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในมาตรา 23 การจัดทาแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้กาหนดสถานที่และวิธีการสาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับ
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การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยคานึงถึงอายุ เพศ ประวัติ พฤติกรรมในการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งปวงของผู้นั้น
2.2.5.3 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับ ที่ 108/2557
ตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ว่าด้วยเรื่อง
การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู
และดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัด
กรอง ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูในทุกอาเภอและทุกเขต และจัด ตั้งศูนย์ประสานเพื่อการดูแลผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟูในระดับอาเภอหรือเขต และระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูมีอานาจหน้าที่ดาเนินการ
คัดกรองและจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองเพื่อจาแนกผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู และการส่งต่อผู้เข้า
รับการบาบัดฟื้นฟูไปยังสถานบาบัดฟื้นฟูหรือสถานที่อื่นตามที่หัวหน้าศูนย์กาหนด ทั้งนี้ให้กระทรวง
สาธารณสุขและกรุงเทพมหานครประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.5.4 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อกาหนดมาตราคุ้มครองสังคมจาก
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ที่มีภาวะอันตราย ในขณะเดียวกันเป็นการคุ้มครองผู้ปุวยจิตเวชให้ได้รับ
การรักษา รวมทั้งกระบวนการในการบาบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน
การไต่สวนมูลฟูองหรือการพิจารณา หรือภายหลังศาลพิพากษาในคดีอาญา
มาตรา 22 บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น
บุคคลที่ต้องได้รับการบาบัดรักษา
(1) มีภาวะอันตราย
(2) มีความจาเป็นต้องได้รับการบาบัดรักษา
มาตรา 23 ผู้ใดพบบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมอันน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นมีลักษณะตาม
มาตรา 22 ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝุายปกครอง หรือตารวจโดยไม่ชักช้า
ลักษณะบุ คคลที่มีความผิดปกติทางจิตตาม พระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ.
2551 มีลักษณะดังนี้
(1) ผู้มีภาวะอันตราย
(1.1) อันตรายต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อทรัพย์สิน เช่นพฤติกรรมทาร้าน
ตนเอง ทาร้ายผู้อื่นทาร้ายทรัพย์สิน
(1.2) พฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความผิดปกติทางจิต
(1.3) น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น พกอาวุธ
(2) มีความจาเป็นต้องไปรับการรักษา
(2.1) ขาดความสามารถในการตัดสินใจให้ความยินยอมในการรักษา
(2.2) ไม่เข้าใจในลักษณะความเจ็บปุวยของตัวเองซึ่งต้องได้รับการรักษา
(2.3) ไม่เข้าใจลักษณะและสาระสาคัญของแผนการรักษา
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(2.4) ไม่ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองตัดสินใจรั บ หรือไม่รับ
การรักษา
ความผิดปกติทางจิตที่ควรเฝูาระวังสังเกต
(1) หูแว่ว พูดคุยคนเดียว
(2) เห็นภาพหลอน เห็นภาพที่ผู้อื่นไม่เห็นเหมือนผู้ปุวย
(3) หวาดระแวงไร้เหตุผล เช่น ระแวงกลัวคนทาร้าย
(4) คิ ด ว่ า ตนเองมี ค วามสามารถพิ เ ศษ เช่ น เป็ น เทพ เป็ น คนดั ง ในโลก
ติดต่อสื่อสารทางจิต
(5) แต่งกายแปลกกว่าคนอื่น
(6) คลุ้มคลั่ง ทาร้ายตนเอง ทาร้ายคนอื่น บ่น/คิดอยากฆ่าตัวตาย
2.2.6 การบาบัดรักษา (แนวทางการดาเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ระบบ คือ
2.2.6.1 ระบบสมัครใจ เป็นระบบที่ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาโดยไม่ถูก
จับกุม
2.2.6.2 ระบบต้องโทษ คือ การบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด ซึ่งถูกจับกุมดาเนินคดี และ
อยู่ระหว่างถูกคุมขัง
2.2.6.3 ระบบบั งคับ บ าบัด เป็นการพบกันครึ่งทาง ระหว่างระบบสมัครใจกับ ระบบ
ต้องโทษผู้เสพยาเสพติดถูกจับกุม แต่ไม่ถูกดาเนินคดี และไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากร โดยจะต้อง
เข้ารับการบาบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และประกาศ
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติฉบั บ ที่ 108/2557 เรื่องการปฏิบัติ ต่อผู้ ต้องสงสั ยว่า กระทาผิ ดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู (สานักงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2560)
ในส่ ว นของมาตรการในการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ของกระทรวง
สาธารณสุขไทยปัจจุบัน ประกอบด้วย (สานักบริหารการสาธารณสุข, 2559)
1) มาตรการด้านส่งเสริมปูองกัน (Prevention) ประกอบด้วย
1.1) ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ
1.2) การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แผ่นปูาย เป็นต้น
1.3) ดาเนินการส่งเสริมโครงการ TO BE NUMBER ONE
1.4) การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น และปู อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ และในชุมชน
2) มาตรการด้านการบาบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติด (Treatment and
Rehability) ประกอบด้วย
2.1) มาตรการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย
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2.1.1) มาตรการสื่อสารเชิงบวกกับผู้ใช้หรือผู้เสพหรือผู้ติด ยาเสพติด
เพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบสมั ค รใจบ าบั ด โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ ของครอบครั ว ชุ ม ชน โรงเรี ย น สถาน
ประกอบการ ตารวจ ภาคีเครือข่าย เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)เป็นต้น
2.1.2) มาตรการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (มาตรการ
คสช.ที่ 108/2557) ในการค้นหาผู้ปุวยยาเสพติด โดยการตั้งจุดตรวจ จัดระเบียบสังคม ประชาคม
แบบบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฝุายปกครอง ตารวจ สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ ในกรณียินยอม
ให้ส่งศูนย์เพื่อการคัดกรอง
2.1.3) การจัดตั้งศูนย์คัดกรองในสถานบริการในระดับต่างๆ
2.1.4) การใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อ
รับการบาบัดรักษากระทรวงสาธารณสุข โดยแยกเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด
2.2) มาตรการบาบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติด แบ่งเป็น
2.2.1) การบาบัดยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลขึ้นไป โดยให้คาปรึกษาระยะสั้น 1 ครั้ง (ไม่ใช่ matrix program เนื่องจากเป็นผู้ปุวยในระดับ
เพียงผู้ใช้เท่านั้น กล่าวคือ นานๆ เสพครั้งค่ะ)
2.2.2) การบาบัดยาเสพติดในกลุ่มผู้เสพ ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ
และการส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกรณีที่คัดกรองพบว่าเป็นกลุ่มผู้เสพน้อย หากเสพติดมาก
หรือติดรุนแรง หรือเรื้อรัง จะส่งเข้าบาบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สังกัดกรมการแพทย์
กรณีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในกลุ่มผู้ติดที่มีอาการทางจิตเวชร่วม
ด้วยที่รุนแรง จะส่งบาบัดฟื้นฟูในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
กรณีระบบบังคับบาบัด แบบไม่ควบคุมตัว จะส่งเข้าบาบัดในสถาน
บริการของกระทรวงสาธารณสุข
2.3) มาตรการติดตามผู้ปุวยยาเสพติดหลังการบาบัดฟื้นฟู ทั้งระบบสมัคร
ใจ บังคับบาบัด และระบบต้องโทษ
3) มาตรการลดอันตราย (Harm Reduction) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ
ตระหนักต่อความเสี่ยงของตนเองของผู้ปุวยยาเสพติด ในการปูองกันการติดเชื้อ HIV/AIDS, Hepatitis
B และ C โดยจัดให้มีบริการตรวจเลือดในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป จัดบริการเข็มและอุปกรณ์ทาความ
สะอาดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นไป
2.2.7 รูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดตาเสพติด มีรูปแบบต่าง ๆ (พรรณี วาทิสุนทร
และกฤติกา เฉิดโฉม, 2552) ดังนี้
2.2.7.1 โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ใช้รูปแบบนี้กับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด เป็นวิธีการ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด โดย
ใช้หลักการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ให้ผู้ ปุวยมาพักค้างในสถานบาบัดที่กาหนดไว้ เช่น รูปแบบค่าย
เยาวชนต้นกล้า และในปัจจุบันจะมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของระดับจังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น การ
บาบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ สพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเตรียมสาหร้บการบาบัดฟื้นฟูสาหรับผู้ปุวยยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองตาม
แบบประเมินคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.สธ.V.2) ในระดับผู้เสพยาเสพติด โดยใช้เวลาใน
การเข้ า บ าบั ด ระบบค่ า ยฯ ดั ง กล่ า วไม่ ต่ ากว่ า 12 วั น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานของค่ า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกมา (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) โดยกาหนดมาตรฐานในเรื่องดังต่อไปนี้
1) ด้ านบุ ค ลากร ประกอบด้ ว ย ที ม ให้ คาปรึ ก ษาด้ า นสุ ขภาพ ที มวิ ท ยากร
ทีมผู้ดูแลผู้เข้ารับการอบรม ทีมบริหารจัดการศูนย์ หรือค่ายฯ
2) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย การ
จัดทาแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ด้านการจัดบริการเชิงสุขภาพ ประกอบด้วยการประเมิน การบาบัดฟื้นฟู
และการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
4) ด้านสถานที่
5) ด้านระบบข้อมูล มี่ผู้ทาหน้าที่บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
6) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และยารักษาโรค
2.2.7.2 โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบ จิต สังคมบาบัด (Matrix Model)
รูปแบบดังกล่าวนี้ เป็น รูปแบบการบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
behavior therapy) เดิมรูปแบบการบาบั ดรักษายาเสพติด แบบผู้ ปุวยนอกยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
ต่อมาใน พ.ศ. 2545 กรมการแพทย์ส่งบุคลากรจากสถาบันธัญญารักษ์ในขณะนั้น 2 ท่าน ไปศึกษาดู
งานด้านการบาบัดรักษายาเสพติดที่ Matrix Institute รัฐแคลิฟอร์เนีย ประทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็น
บุคลากรที่มีส่วนสาคัญในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาและสารเสพติด
แบบผู้ปุวยนอก ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับผู้ใช้ยาและสารเสพติดในประเทศไทย รวมถึงการ
พัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดให้กับสถานพยาบาลยาเสพติดทั่วประเทศ (สถาบันบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี , 2559) การบาบัดรูปแบบนี้ใช้ในกลุ่มผู้เสพ และผู้ติดยา
เสพติด ซึ่งได้มีการประยุกต์มาจาก The Matrix Intensive Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้รักษาผู้ติด
ยาเสพติดประเภทสารกระตุ้นประสาท เช่น ยาบ้า โคเคน เป็นการรักษาประเภทผู้ปุวยนอกแบบเร่งรัด
โดยใช้เวลา 16 สัปดาห์ สาหรับ Matrix Program นี้มีการพัฒนาและนามาใช้ตั้งแต่ ค.ศ.1984 โดย
Matrix Institute on Addiction มหาวิทยาลัย University of California-Los Angeles (UCLA)
ประเทศสหรัฐอเมริกา (พรรณี วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม, 2552) โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดจากมหาวิทยาลัย UCLA ประกอบด้วย Dr. Walter Ling, Dr. Richard
Rawson และ Jeanne Obert ทั้งนีใ้ นช่วงแรกได้มีการพัฒนารูปแบบนามาใช้ในการบาบัดรักษาผู้ปุวย
ที่ติดโคเคน และได้มีการพัฒนามาเป็นลาดับ เพื่อนามาใช้กับผู้ปุวยยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เช่น
เฮโรอีน แอลกอฮอล์ และแอมเฟตามีน (Center for Substance Abuse Treatment, 2007 และ
จรรยา เจตนสมบูรณ์ และเนตรนภิส จันทวัฒนะ, 2546) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปุว ย
เรียนรู้สาเหตุของการติดยาเสพติด การฝึกทักษะในการเลิกเสพยาและการปูองการไปติดซ้า รวมทั้ง
เปลี่ ยนแบบแผนการดาเนินชีวิตใหม่ที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้ ความรู้แก่ครอบครัว
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เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ก ารติ ดยา และวิธี ก ารสนับ สนุน ให้ ผู้ ปุ ว ยสามารถเลิ กยาได้อ ย่ า งถาวร โปรแกรม
ประกอบด้วยกิจกรรม ที่มีการนัดหมายให้ผู้ปุวยและญาติเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยผู้ปุวยจะต้องมาเข้า
กิจกรรมกลุ่มสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ประเทศ
ไทยนา Matrix Program มาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีการปรับเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพผู้บาบัดและเหมาะสมกับบริบทของสถานบริการในประเทศไทย
องค์ประกอบของโปรแกรมบาบัดรักษาในรูปแบบ Matrix Model ได้แก่
1) การปรึกษารายบุคคล หรือการบาบัดรายบุคคล เป็นการพบปะรายบุคคล
ระหว่างผู้ปุวยและผู้รักษาเพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนการบาบัด
2) กลุ่มฝึกทักษะการเลิกยาระยะเริ่มต้น เป็นรูปแบบการรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ปุวย
ได้รับการฝึกฝนทักษะที่จาในการเผชิญกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการหยุดเสพยา
3) กลุ่มฝึกทักษะการปูองกันการกลับไปติดยาเสพติดซ้า เป็นหัวใจการรักษาของ
Matrix Program เน้นให้ความรู้และฝึกทักษะที่จะปูองกันไม่ให้กลับไปติดยาซ้า การให้กาลังใจ
ช่วยเหลือและแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีแก่กัน
4) กลุ่มครอบครัวศึกษา เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเสพสารเสพติดกับ
ผู้ปุวยและครอบครัว เมื่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษา การให้ข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น สไลด์ วิดีโอ
อภิปรายกลุ่มย่อย
5) กลุ่มช่วยเหลือกันเอง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่เคยติดยาเสพติดและเลิกได้
แล้ว เพื่อแนะนาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะเลิกยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีและให้
กาลังใจแก่กัน นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกการเข้าสังคม การใช้ชีวิตหลังจบการบาบัด การเข้ากลุ่มอย่าง
สม่าเสมอจะได้ผลดี
6) กลุ่มสนับสนุนทางสังคม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม โดย
สนับสนุนห้ผู้รับการบาบัดที่อยู่ในระยะกลางของการเลิกยาเสพติด ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมแต่ละ
วันโดยไม่ใช้ยาเสพติดโดยมีผู้ที่จบการบาบัดแล้วมาเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และมีนักบาบัดเป็น
ผู้นากลุ่ม ใช้เป็นกลุ่มติดตามการรักษา
จุดเด่นของโปรแกรม
(1) มีคู่มือและโครงสร้างในการให้บริการอย่างชัดเจน เนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถ
นาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้
(2) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้ปุวยนอกจึงประหยัดกว่าการรักษาแบบผู้ปุวยใน
(3) จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่เข้าร่วมรับการบาบัดรักษาโดยวิธีนี้ และอยู่ใน
โปรแกรมจนครบสามารถเลิกเสพยาได้ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง (กรมสุขภาพจิต
2544 : 2 อ้างถึงใน พรรณี วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม, 2552)
สาหรับสถานบริการที่ให้การบาบัดตามโปรแกรมจิตสังคม ประกอบด้วย สถานี
อนามัย (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือ รพ.สต.) ที่มีศักยภาพ ซึ่งการมีศักยภาพ
หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ที่ มี แ ฝงอยู่ ใ นสิ่ ง ต่ า งๆ อาจท าให้ พั ฒนาหรื อให้ ปรากฏเป็ นสิ่ งที่ ประจั กษ์ ได้
(พจนานุกรมไทย, 2560) ในที่นี้จึงน่าจะหมายถึง รพ.สต.ที่มีสถานที่ มีบุคลากรที่สามารถบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติ ด ได้ หรื อ โรงพยาบาลชุ ม ชน หรื อ โรงพยาบาลทั่ ว ไป หรื อ โรงพยาบาลศู น ย์ หรื อ ศู น ย์
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บาบัดรักษายาเสพติดของกรมการแพทย์ หรือโรงพยาบาลของกรมสุขภาพจิต หรือคลินิกยาเสพติด
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ให้บริการทั้งแบบผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก (พรรณี วาทิสุนทร
และกฤติกา เฉิดโฉม, 2552)
2.2.7.3 โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบวิถีพุทธ
วิถี พุท ธมี วั ด เป็ น ศูน ย์ ส งเคราะห์ ฯ ใช้ ห ลั กธรรมทางพุ ทธศาสนา (ศีล สมาธิ
ปัญญา) ในการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ปุวยรู้จักการแก้ปัญหาด้านจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ ควบคู่กับการบาบัด
ฟื้น ฟูเ พื่อให้ ผู้ ปุ ว ยรู้ จั กการแก้ ปั ญหาด้า นจิ ต ใจ ความรู้สึ ก อารมณ์ หรื อควบคู่กับ การบาบั ดฟื้น ฟู
สมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่แบบประยุกต์ (FAST Model) หรืออาจร่วมกับรูปแบบจิตสังคมบาบัด
อื่น ๆ รวมทั้งการฝึกและส่งเสริ มอาชีพ โดยการมุ่งเน้นให้ครอบครัว มีส่ ว นร่วม และยึดผู้ปุว ยเป็น
ศูนย์กลาง (พรรณี วาทิสุนทร และกฤติกา เฉิดโฉม, 2552)
ปัจจุบันมีวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 จานวน 22 วัด สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีบทบาทภารกิจใน
การร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกาหนดให้วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ สนับสนุนและจัดหาแหล่ง
สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน รวมทั้งร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน โดยมีการ
ประเมินผลการบาบัดของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2551 - 2553) ซึ่งได้ศึกษา “การ
ประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ปีงบประมาณ
2551 - 2553” โดยเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้หลักพุทธศาสนาเป็นการจัดโปรแกรม
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระยะเวลา 2 เดือน ดาเนินการในหลายจังหวัด ซึ่งกิจกรรมการ
ฟื้นฟูบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย การให้ผู้เข้าร่วมโครงการพักอาศัยในสถานที่ของสถาบัน
ศาสนา (วัด สานักสงฆ์ สานักชี สถานที่ปฏิบัติธรรม หรืออื่น ๆ) การอบรมธรรม การฝึกจิตหรือการ
ปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของสถาบันศาสนาเป็นผู้ดาเนิน
กิจกรรม ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) หวนกลับมาเสพซ้า ร้อยละ 11.4
2.2.7.4 โปรแกรมการบาบัดในรูปแบบการบาบัดวิธีชุมชนบาบัด ผู้ติดยาเสพติด
เป็นวิธีการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้อยู่ร่วมกัน
เสมือนเป็น สมาชิกในครอบครัว ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้ เสพติดที่เข้าร่วมรับการบาบัดฯ
สามารถเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาตนเอง ในเรื่ องระเบียบวินัย และปรับเปลี่ ยนความคิด ทัศนคติ และ
พฤติกรรม เพื่อให้ดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ระยะเวลา ในการบาบัด 1 ปี 1 เดือน ถึง 1 ปี
2 เดือน ด้วยหลักการ คือ
1) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ดี ด้วยความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลง
ตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีเมื่อได้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในสภาพเดียวกันและเคยติดยาเสพติดก่อนสามารถทาได้
ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้มีความเข้มแข็ง และก้าวสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นกัน
2) การอยู่ร่วมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน อันจะสร้างความ
รัก ความผูกพัน ความห่วงใยให้เกิดขึ้นนาไปสู่การรักตนเองและรักผู้อื่น
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3) การใช้อิทธิพลกลุ่ม เพื่อเป็นแรงเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทางทีเ่ หมาะสม โดยกลุ่มเพื่อนจะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่น กลุ่มบาบัด กลุ่มปรับความ
เข้าใจ เป็นต้น
ระยะการฝึกกลับสู่สังคม ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี เป็นการปรับตัวเองให้เข้า
กั บ ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คมสถานพยาบาลที่ ใ ห้ ก ารบ าบั ด รั ก ษา โปรแกรมชุ ม ชนบ าบั ด
ประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์บาบัดรักษา
ยาเสพติดเชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ ของเอกชน เป็นต้น
ทั้งนี้ มีผ ลการศึกษาของวันเพ็ญ อานาจกิติกร (2550) ได้ ศึกษาผลการ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเรื้อรังและรุนแรงด้วยรูปแบบชุมชนบาบัด ของศูนย์บาบัดรักษายาเสพติด
เชียงใหม่ โดยการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการเปรียบเทียบลักษณะที่พึงประสงค์ของ
สมาชิ กที่ ติด ยาเสพติ ดเรื้ อ รั ง และรุ น แรง ที่เ ข้า รับ การบ าบั ดรั ก ษาด้ว ยรู ปแบบชุม ชนบาบัด ตั้ง แต่
ระยะแรกเข้า ระยะบาบัด จนถึง ระยะฝึกกลับสู่สังคม ของศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ ทั้ง 5
ด้าน คือ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านพฤติกรรม ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา จิตวิญญาณ คุณธรรม
จริยธรรม และ ด้านทัศนะทักษะการดารงชีพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ติดยาเสพติด
เรื้อรังและรุนแรงจานวน 30 คน ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2548 ถึง เดือน กันยายน 2550 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรและ การใช้ยาเสพติด และ
แบบประเมิน เกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค์ของสมาชิกทั้ง 5 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า
(1) สมาชิกในระยะบาบัดมีค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่ า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่พึงประสงค์สมาชิกระยะแรกเข้า ด้านสุขภาพ ร่างกาย ด้านพฤติกรรม ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา จิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม และ ด้านทัศนะทักษะการดารงชีพ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
(2) สมาชิกระยะฝึกกลับสู่สังคมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะที่พึงประสงค์
สู งกว่ าค่า เฉลี่ ย ของคะแนนลั กษณะที่พึง ประสงค์ส มาชิ กระยะบาบัด ด้านสติปัญ ญา จิตวิ ญญาณ
คุณธรรม จริยธรรม และ ด้านทักษะการดารงชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สาหรับด้าน
สุขภาพ ร่างกาย และ ด้าน พฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน
(3) สมาชิกระยะฝึกกลับสู่สังคมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนลักษณะที่พึงประสงค์
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่พึงประสงค์สมาชิกระยะแรกเข้า ด้านสุขภาพ ร่างกาย ด้านพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสติปัญญา จิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม และ ด้านทัศนะทักษะการดารง
ชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการวิจั ย นี้ไ ด้ชี้ ใ ห้ เ ห็ นว่ า ผู้ ปุ ว ยที่ ติด ยาเสพติ ดเรื้ อรั ง และรุ น แรงมีก าร
พัฒนาขึ้นตามลาดับในสามระยะของการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบาบัด การศึกษาครั้งต่อไป
น่าจะศึกษาผลในด้านคุณภาพชีวิตหลังการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะสามารถนามาพัฒนารูปแบบใน
การช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเรื้อรังและรุนแรงต่อไป
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2.2.7.5 รูปแบบการบาบัดรักษาในรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่
(FAST Model)
เป็นรูปแบบที่ใช้สาหรับผู้ติดยาเสพติด เป็นวิธีการบาบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ที่
พัฒนามาจากรูปแบบชุมชนบาบัด โดยมุ่งเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมและยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง โดยมี
องค์ประกอบดังนี้
1) ครอบครัว (F: Family) ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มการบาบัดรักษา
2) กิจกรรมทางเลือก (A: Alternative Treatment Activities)ใช้กิจกรรม
ทางเลือกในการบาบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้ปุวย ตามสภาพความจริงของผู้ปุวย
3) การช่วยตนเอง (S: Self-help) กระบวนการให้ผู้ปุวยมีการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม โดยใช้หลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
4) ชุมชนบาบัด (TC: Therapeutic Community) มีแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม โดยใช้กระบวนการชุมชนบาบัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
FAST Model จะใช้ระยะเวลาในการบาบัดรักษา 4 - 6 เดือน แต่อาจจะขยาย
ออกไปถึง 12 เดือน หากผู้ปุวยยั งไม่มีความพร้อมที่จะเลิกยาเสพติด โดยสถานพยาบาลที่ให้การ
บาบัดรักษา โปรแกรมเข้มข้นทางสายใหม่ ได้แก่ ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดของกรมการแพทย์
ทั้งนี้ มีผลการศึกษาของ จรุณรักษ์ ยี่ภู่ (2549) ได้ทาการศึกษากระบวนการ
เสพติดซ้าของผู้ปุวยยาเสพติดที่รับการรักษาในรูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบัน
ธัญญารักษ์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเสพติดซ้าของผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดรักษารูปแบบ
ฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) โดยรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ปุวยยาเสพติดจานวน
22 คน จากสถาบันธัญญารักษ์ ที่มารับการรักษารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST
Model) ที่เคยรับการรักษาจนครบขั้นตอนการรักษาแล้ว และได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และกลับมารับการรักษาใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้ปุวยออกไปจากสถาบันธัญญารักษ์ กลับไปอยู่ในครอบครัว
และสังคมเดิม ซึ่งผู้ปุวยต้องกลับไปพบสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ได้ระยะหนึ่งผู้ปุวยก็หวนกลับไปใช้ยา
เสพติดอีก มีสาเหตุของการเสพติดซ้ามาจาก ตัวผู้ปุวยติดใจรสชาติของยาเสพติด มีปัญหาครอบครัว
หาทางออกไม่ได้ คบเพื่อนใช้ยาเสพติด เห็นเพื่อนใช้ยาเสพติด เพื่อนชวน ตลอดจนเป็นผู้จาหน่ายยา
เสพติด ทาให้อยากใช้ยาเสพติด และสุดท้ายก็ใช้ยาเสพติดซ้า เมื่อมีการเสพติดซ้าแล้ว ทาให้ตัวผู้ปุวย
เองรู้สึกว่าตัวเองผิด อับอาย บุคคลในครอบครัวผิดหวัง และมีปัญหาสุขภาพ จึงอยากเลิกใช้ยาเสพติด
และตัดสินใจมารับการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ ในรูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่
2.2.7.6 โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติด
รุนแรง (Heart Model)
เป็ น โปรแกรมการบ าบัด รั ก ษาผู้ ติ ดยาเสพติ ดรุ น แรง (Hardcore) เน้ นเรื่ อ ง
ครอบครัว การให้ความรู้และการศึกษา การทากิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ปุวย การพิจารณาความเป็นจริง และแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ มีคุณค่าโดยกระบวนการชุมชน
บาบัด ระยะเวลาในการบาบัด 1 ปี โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
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1) ครอบครัว (H: Home) ประกอบด้วย การให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบาบัดฯ การให้คาปรึกษาครอบครัว และให้ญาติมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม/ความคิดเห็น
ในการวางแผนการบาบัด
2) การให้การศึกษา (E: Education) ประกอบด้วย การให้ความรู้ที่ถูกต้องกับ
ผู้ปุวยเรื่องยาเสพติดในระดับเกิดการตระหนักรู้ การให้ความรู้เรื่อง งานบาบัดฯ และการฝึกอาชีพ
3) การท ากิ จ กรรมกลุ่ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ ปุ ว ย
(A : Activity Promotion) เป็นการใช้การกิจกรรมในการบาบัดเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ปุวย
4) การพิจารณาความเป็นจริง (R = Reality) เป็นแนวคิดพิจารณาความเป็น
จริง เน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันของผู้ปุวย โดยมีเปูาหมายที่จะช่วยให้บุคคลได้รู้จักตนเอง กล้าเผชิญกับ
ความเป็นจริง และตอบสนองความต้องการของตนเอง และผู้อื่น
5) ชุมชนบาบัด (TC: Therapeutic Community) มีแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม โดยใช้กระบวนการชุมชนบาบัด
ทั้งนี้ สถานพยาบาลที่บาบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ผู้เสพติดยาเสพติดรุนแรง คือ
สถาบันธัญญารักษ์ (พรรณี วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม, 2552)
ทั้งนี้ มีผลการศึกษาของปราณีพร บุญเรือง และคณะ (2552) ได้ทาการวิจัยการ
พัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะเสพติดรุนแรง ในการพัฒนาโปรแกรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะเสพติดรุนแรง มีเปูาหมายที่สาคัญคือ พัฒนาโปรแกรมการ
บาบัดให้สามารถช่ว ยให้ผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะเสพติดรุนแรง หยุดการใช้ยา โดยการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ค่านิยมที่มีต่อสังคมและการทางาน ขจัดพฤติกรรมต่อต้านสังคม เปลี่ยนวิถีชีวิต คณะผู้วิดาจัย
เนินการพัฒนาเฉพาะโปรแกรมที่ยังเป็นจุดอ่อนของกิจกรรมบาบัดเท่านั้น คือ เพิ่มในส่วนของการ
บาบัดเพื่อเยียวยาจิตใจและสร้างความตระหนักในตนเองให้แก่ผู้ปุวยที่มีภาวะเสพติดรุนแรง การสร้าง
เครือข่ายการดูแลต่อเนื่องคือการบาบัดครอบครัวให้มีความรู้ ความเข้าใจและบาบัดความเจ็บปุวยของ
ครอบครัวที่เป็นผลมาจากการติดยาเสพติดของผู้ปุวย และขณะเดียวกันก็แก้ไขปัญหาครอบครัวที่มีผล
ต่อการกลับไปเสพติดซ้าของผู้ปุวย และการสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพก่อนที่จะได้รับการฝึก
ทักษะด้า นอาชีพ และการให้ การช่ ว ยเหลื อให้ ถึง มือแหล่ งช่ว ยเหลื อในการประกอบอาชีพต่อไป
หลังจากนั้นผู้ปุวยจะได้รับกิจกรรมบาบัด และกิจกรรมบ้าน เช่นเดียวกับผู้ปุวยอื่นๆ ทั่วไป
2.2.7.7 โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ในสถานบริการ
สาธารณสุข ของจังหวัดอานาจเจริญ
สถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดอานาจเจริญ หากในระดับโรงพยาบาลนั้น
ได้ใช้รูปแบบการบาบัดรักษา แบบจิต สังคมบาบัด (Matrix Program) ระยะเวลาการบาบัด 16 ครั้ง
4 เดือน โดยผู้บาบัดเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการบาบัดจากสถาบันธัญญารักษ์ กรมการ
แพทย์ หรือหากในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
ในส่ ว นของโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.) หรือเดิ ม คือสถานี
อนามัยนั้น ได้ใช้รูปแบบการบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) เช่นเดียวกับโรงพยาบาล
แต่เป็นรูปแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ที่ปรับรูปแบบการบาบัดและระยะเวลาให้เหมาะสม
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กับการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยใช้รู ปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภท
ผู้ปุว ยนอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น แต่มีจานวนครั้งของการบาบัดลดลงจาก
16 ครั้ง ในระยะเวลา 120 วัน หรือ 4 เดือน เป็นแบบให้มี การบาบัด จานวน 9 ครั้ง ในระยะเวลา
120 วัน หรือ 4 เดือน เท่าเดิม ทั้งนี้เนื่องจากมีรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนากิจกรรม
การบ าบั ดฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติด และสารเสพติด แบบผู้ ปุ ว ยนอกในสถานบริ การ ศู น ย์
บาบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น พ.ศ. 2550 – 2552 ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น (สุกรรณ์ยา งามชัด, 2552) ซึ่งพบว่า จากผลจากการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และสารเสพติดแบบผู้ปุวยนอกดังกล่าว ด้วยระบบ Matrix มีกิจกรรมการบาบัด 9 ครั้ง พบว่าผู้ปุวยใน
กลุ่มยาเสพติด มีอัตราหยุดเสพของผู้เข้าบาบัดจาก พ.ศ. 2550 – 2552 ประเมินการหยุดเสพต่อเนื่อง
2 เดือน ภายหลังบาบัดครบตามกาหนด ร้อยละ 84.8, 77.62 และ 72.06 ตามลาดับ ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่มีเปูาหมายการบาบัดในช่วงปีงบประมาณที่ทาการประเมิน ที่กาหนดว่าต้องมีการหยุดเสพไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 70 และโปรแกรมดังกล่ าวนี้ ก็เป็นโปรแกรมที่ปรับจานวนครั้งของกิจกรรมลงเหลื อ
9 ครั้ง ที่เป็ นไปตามแนวทางการบาบั ดผู้ปุ วยยาเสพติดในระดับผู้เสพซึ่งสามารถใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมในการบาบัดตั้งแต่ 3 – 12 ครั้ง ในระยะเวลาการบาบัด 120 วัน หรือ 4 เดือน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) ดังนั้น โดยบริบทของผู้เข้าบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาเจริญ ซึ่งมี
ความใกล้เคียงกับผู้ปุวยที่เข้าบาบัดผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดขอนแก่น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น จึง มี
ความเห็นร่วมกันว่าโปรแกรมดังกล่าวเหมาะสมที่จะนามาใช้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ของ
จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งนี้ ผู้บาบัดรักษาใน รพ.สต.ทุกแห่ง ต้องผ่านการอบรมการบาบัด ซึ่งสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดการอบรม และมีวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่นเป็น
วิทยากรให้ความรู้ และฝึกทักษะในการบาบัด โดยการบาบัดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ เป็น
รูปแบบการบาบัด จานวน 9 ครั้ง ในระยะเวลา 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน ซึง่ จะแตกต่างจากการบาบัด
ในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาบัดในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป กลุ่มเปูาหมายที่จะ
เข้ารับการบาบัดจะเป็นผู้ปุวยในระดับ ผู้เสพที่มีคะแนนคัดกรองสูงกว่า รพ.สต. และเป็นกลุ่ม ผู้ติดยา
เสพติด (ระดับผู้เสพคะแนนการคัดกรอง 4 - 26 คะแนน ระดับผู้ติดยาเสพติด คะแนนตั้งแต่ 27
คะแนนขึ้นไป) ทั้งนี้การบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ มีกิจกรรม
การบาบัด จานวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน หรือ 16 สัปดาห์ โดยต้องมีการนัดหมายผู้ ปุวยและ
ครอบครัวมาบาบัด รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ใน รพ.สต.ทั่วไป และ รพ.สต.ในเขต
จังหวัดอานาจเจริญ และในระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขึ้นไป
ประเภทผู้ป่วย
ยาเสพติดที่เข้ารับ
การบาบัด

รูปแบบการบาบัด
รพ.สต.ทั่วไป

ระดับผู้ใช้
ให้คาแนะนาแบบสั้น
(คะแนนคัดกรอง 2-3 (BA: Brief Advice)
คะแนน)
และหรือการให้
คาปรึกษาหรือ
การบาบัดแบบสั้น (BI:
Brief Intervention)
1 ครั้งตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับผู้เสพ
(คะแนนคัดกรอง
4 - 26 คะแนน)

ไม่บาบัด

รพ.สต.ในจังหวัด
อานาจเจริญ

รพช.ขึ้นไป

ให้คาแนะนาแบบสั้น
(BA: Brief Advice)
และหรือการให้
คาปรึกษา หรือการ
บาบัดแบบสั้น (BI:
Brief Intervention)
1 ครั้งตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข

ให้คาแนะนาแบบสั้น
(BA: Brief Advice)
และหรือการให้
คาปรึกษา หรือการ
บาบัดแบบสั้น (BI:
Brief Intervention)
1 ครั้งตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข

บาบัดด้วยรูปแบบจิต
สังคมบาบัด 9 ครั้ง
ระยะเวลา 120 วัน
หรือ 4 เดือน

บาบัดด้วยรูปแบบ
จิตสังคมบาบัด 16 ครั้ง
ระยะเวลา 120 วัน
หรือ 4 เดือน
(หากในระดับผู้เสพ
ย่อมถือว่าการบาบัดใน
รพช.บาบัดจานวน 16
ครั้ง มีจานวนครั้งใน
การบาบัดเท่ากับ
โปรแกรมการบาบัด
ของระดับผู้ติดยา
เสพติด)
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ตารางที่ 2.2 กิจกรรมการบาบัด ตามรูปแบบ จิตสังคมบาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่

การนัดหมาย

หัวข้อเรื่อง

1

พบกันครั้งแรก
สัปดาห์ที่ 1
ว. ด. ป …………………

1. บรรยายเรื่อง โรคสมองติดยา
2. ทาข้อตกลง และความยินยอมในการบาบัดรักษา
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)

2

สัปดาห์ที่ 2
ว. ด. ป. ………………..

1. บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น และการอยากยา
2. เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)

3

สัปดาห์ที่ 3
ว. ด. ป. ………………..

4

สัปดาห์ที่ 4
ว. ด. ป. ………………..

1. บรรยายเรื่อง ปัญหาต่างๆ ในการเลิกยาระยะยาว
2. ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3. สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย

5

สัปดาห์ที่ 6
ว. ด. ป. ………………..

การหาเหตุผลในการกลับไปใช้ยา (สาหรับผู้ปุวย)
ความรู้สึกผิด และละอายใจ

6

สัปดาห์ที่ 8
ว. ด. ป. ………………..

1. อารมณ์อันตรายที่ทาให้กลับไปใช้ยา
2. ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง (สาหรับผู้ปุวย)

7

สัปดาห์ที่ 10
ว. ด. ป. ………………..

1. เวลาหยุดพัก
2. การปูองกันการกลับไปเสพซ้าในช่วงวันหยุด (สาหรับผู้ปุวย)

8

สัปดาห์ที่ 12
ว. ด. ป. ………………..

1. ประเมิ น ผลภายหลั ง การบ าบั ด รั ก ษา (ส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยและ
ครอบครัว)
2. หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน) ข้อควรจาง่ายๆ

9

สัปดาห์ที่ 16
ว. ด. ป. ………………..

1. รายงานผลการบาบัดรักษา
2. เส้นตาย/ ปอดถูกอัดเพราะบุหรี่
3. การประเมินผู้ปุวยเข้าสู่ระยะดูแลหลังการบาบัดรักษา
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)

บรรยายเรื่อง ระยะเวลาการเสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
(สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)

ที่มา: ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น (2550)
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ตารางที่ 2.3 จานวนผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจบาบัดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ พ.ศ. 2557 – 31 มกราคม 2560
แยกรายอาเภอ
อาเภอ
เมือง
หัวตะพาน
ชานุมาน
ลืออานาจ
เสนางคนิคม
พนา
ปทุมราชวงศา
รวม

พ.ศ. 2557
(ราย)
69
2
20
5
18
6
0
120

พ.ศ. 2558
(ราย)
73
5
6
64
14
13
4
179

พ.ศ. 2559
(ราย)
21
0
0
4
8
0
1
34

พ.ศ. 2560
(ราย)
4
1
1
4
3
0
0
13

ที่มา: สานักบริหารการสาธารณสุข (2560)
หมายเหตุ: ข้อมูล พ.ศ. 2557 - 2559 เป็นข้อมูลจาก 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ส่วนข้อมูล
พ.ศ. 2560 หมายถึง ข้อมูลผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดจาก 1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2560
จากขัอมูลผู้ปุวยระบบสมัครใจบาบัดที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ
ดัง ตารางที่ 3 พบว่ า มี จ านวนผู้ ปุ ว ยลดลงเรื่ อ ย ๆ ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากในระดั บ จั ง หวั ด มี ก ารก าหนด
เปูาหมายการดาเนินงานต่าลงจากเดิม และส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการส่งเข้าบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรม อย่ า งไรก็ ต าม มี แ นวโน้ ม ในอนาคต การบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด จะมุ่ ง ส่ ง เข้ า บ าบั ด ที่
โรงพยาบาล และ รพ.สต.มากขึ้น เนื่องจากนโยบายการบาบัด รักษาผู้ปุวยยาเสพติด เป็นหน้าที่ของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก
2.2.8 การคัดกรองผูป้ ่วยก่อนเข้าบาบัดรักษายาเสพติด
ในการคัดกรองผู้ปุวยก่อนเข้าบาบัดรักษายาเสพติด มีการคัดกรองและวินิจฉัยการดื่มสุรา
สูบบุหรี่ และใช้ยาเสพติด (Alcohol Smoking and Substance Involvement Screening Test;
ASSIST) ASSIST (กรมการแพทย์, 2558) เป็นเครื่องมือคัดกรองแบบสั้นที่ได้รับการพัฒนาภายใต้การ
สนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO โดยทีมงานนักวิจัยและแพทย์ด้านสารเสพติดจากนานา
ประเทศเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขอันเป็นผลกระทบจากการใช้ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทซึ่งระบาดไปทั่วโลก ASSIST เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดกรองการใช้สารที่มีโอกาสทาให้เกิดการเสพ
ติดหรือเป็นผลเสี ยต่อสุขภาพ เพื่อประเมินระดับและนาการประเมินที่ได้ไปสู่การให้การช่วยเหลื อ
ผู้รับบริการต่อไป โครงสร้างของแบบสอบถาม ASSIST ประกอบด้วย 8 ข้อคาถามใช้เวลาในการถาม/
สัมภาษณ์ ประมาณ 10 นาที แบบคัดกรองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ที่ซึ่งผู้ใช้สาร
เสพติดแบบเสี่ยงหรือแบบอันตรายมั กถูกมองข้ามไม่ได้รับการดูแลรักษาจนกระทั่งสุขภาพทรุดโทรม
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้งมีโอกาสในการพัฒนาและ
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ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ลดจากแบบ 16 ครั้ง คือ สัปดาห์ที่ 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15 ลดลง 7 ครั้ง ซึ่งก็
เป็นการลดทอนเนื้อหากิจกรรมบางส่วน แต่ก็มีจานวนครั้งของกิจกรรมที่อยู่ในช่วง 3 – 12 ครั้งตาม
แนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว้
ส่วนแนวทางการติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดรักษาครบตามกาหนด จากเปูาหมายการบาบัด
ที่ผู้ปุวยต้องหยุดเสพภายหลังการบาบัดครบกาหนดในระยะเวลา 3 เดือนภายหลังการบาบัดครบหรือ
การจาหน่ายผู้ปุวย โดยในกรณีผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดในระบบสมัครใจบาบัดเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ทา
การบาบัดมีหน้าที่ในการติดตามผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด ในสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 เดือนที่ 2 และ
เดือนที่ 3 และต้องมีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจริงเจ้าหน้าที่
รพ.สต.ของจั งหวัด อานาจเจริญ ได้ทาการติดด้วยตนเองหรือไม่เป็น ข้อเท็จจริงที่ผู้ วิจัยได้ทาการ
ประเมินผลในการวิจัยระยะที่ 1
ในด้านของบุ คลากรผู้ บาบั ด การบาบัด ผู้ปุวยยาเสพติดในจังหวัดอานาจเจริญนั้น เจ้าหน้าที่
รพ.สต.ที่จะทาหน้าที่ในการบาบัดจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือหากไม่มีพยาบาลวิชาชีพที่จะทาหน้าที่
บาบัดก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
จะต้องผ่ านการอบรมความรู้ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อานาจเจริญ หรืออาจเป็นกรณีเข้ารับการอบรม ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ในแต่ละ รพ.สต.จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด 1 - 2 คน
ในด้านสถานที่ในการบาบัด จะมีห้องสาหรับการบาบัด ที่มีความเป็นสัดส่วนไม่ให้ผู้ปุวยอื่นเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวข้องได้ โดยเป็นห้องให้คาปรึ กษาซึ่งจะใช้ร่วมกันกับการให้คาปรึกษาผู้ปุวยประเภทอื่น เช่น
ผู้ปุวยจิตเวช หรือผู้ปุวยอื่น ๆ ที่ต้องมีการให้คาปรึกษาเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามการใช้สถานที่
ดังกล่าว รพ.สต.จะมีกาหนดวันให้บริการ ดังนั้นจึงมีการกาหนดวันใช้ห้องดังกล่าวในการให้บริการที่ไม่
ปะปนกัน เช่นผู้ปุวยยาเสพติดอาจใช้สถานที่ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ เป็นต้น
ด้านรูปการบาบัด ผู้ปุวยยาเสพติด ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งกรณีผู้ปุวยยาเสพติดใน
ระดับผู้ใช้ และผู้เสพ ใช้ Matrix Program นั้น จะมีการบาบัดแบบรายบุคคล แต่หากมีผู้ปุวยจานวน
มาก ก็อาจใช้วิธีการบาบัดแบบกลุ่ม ทั้งนี้จะมีการนัดหมายผู้ปุวยและญาติมารับบริการที่ รพ.สต.ตาม
ตารางการนัดหมาย โดยการบาบัดตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – 2560 มีจานวนผู้ปุวยยาเสพติดระบบสมัครใจ
เข้ารับการบาบัดรักษาที่ รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ ดังตารางที่ 2.3

33
น าไปใช้ใ นสถานบริ การแบบอื่น ๆ ได้ เช่ น สถานพิ นิจและคุ้ มครองเด็ ก เรือนจา โรงงาน สถาน
ประกอบการฯลฯ และได้มีการนา ASSIST ไปทดสอบแล้วในหลายประเทศที่มีความแตกต่างกันทาง
วัฒนธรรมทั่วโลก
แบบคัดกรอง ASSIST ให้บุคลากรสุขภาพ เป็นผู้สอบถามผู้มารับบริการ แล้วบันทึกผล
สามารถคัดกรองผู้ ใช้สารเสพติดดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุ รา กัญชา
โคเคน สารกระตุ้นประสาทกลุ่ มเมทแอมเฟตามีน ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลั บ สารหลอน
ประสาท สารระเหย สารกลุ่มฝิ่น และสารเสพติดอื่น ๆ
แบบคัดกรอง ASSIST สามารถบอกค่าคะแนนความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติดแต่ละชนิด
ซึ่งนามาใช้เริ่มต้นพูดคุยกับผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด (การให้การบาบัดแบบสั้น) ค่า
คะแนนที่ได้ในสารเสพติดแต่ละชนิด จะจัดอยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามลาดับ ซึ่งสามารถกาหนดวิธีการรักษา
ที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง
แบบคัดกรอง ASSIST ช่วยให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในช่วง
ชีวิตที่ผ่านมา รวมทั้งการใช้สารเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้องในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยัง
สามารถแสดงให้เห็นช่วงต่างๆ ของปัญหาที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติด ได้แก่ อาการพิษเฉียบพลัน
หรือเมาสารเสพติด การใช้เป็นประจา การเสพติด การใช้แบบเสี่ยงสูง หรือการใช้สารเสพติดแบบฉีด
แบบคัดกรอง ASSIST ประกอบด้วยคาถามต่อไปนี้
คาถามที่ 1 (Q1) ถามเกี่ยวกับชนิดของสารเสพติดที่ผู้รับริการเคยใช้ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา
คาถามที่ 2 (Q2) ถามเกี่ยวกับความถี่ของการใช้สารเสพติดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง
จะบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสารเสพติดกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน
คาถามที่ 3 (Q3) ถามเกี่ยวกับความถี่ของประสบการณ์ความต้องการหรือความอยาก
เสพสารเสพติดอย่างรุนแรงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
คาถามที่ 4 (Q4) ถามเกี่ยวกับความถี่ของปัญหาสุขภาพปัญหาสังคม ปัญหาทากฎหมาย
หรือปัญหาการเงินที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
คาถามที่ 5 (Q5) ถามเกี่ยวกับความถี่ของการใช้สารเสพติ ดจนส่งผลกระทบต่อบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
คาถามที่ 6 (Q6) ถามเกี่ยวกับการที่มีใครบางคนได้แสดงความเป็นห่วงการใช้สารเสพติด
ของผู้รับบริการ และเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่
คาถามที่ 7 (Q7) ถามถึงความพยายามที่ผู้รับบริการจะลดหรือหยุดใช้สารเสพติดแต่ไม่
สาเร็จและเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่
คาถามที่ 8 (Q8) ถามถึงประสบการณ์ใช้สารเสพติดแบบฉีดของผู้รับบริการ และเกิดขึ้น
ในช่วงนี้หรือไม่
จากคาถามทั้งหมด 8 ข้อ ช่วยชี้ให้เห็นระดับความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการใช้สารเสพติดของ
ผู้รั บ บริ การ ว่าเป็ น การใช้ส ารเสพติดแบบเสี่ ยงและมีโ อกาสที่จะเกิดอันตราย (ในปัจจุบันหรือใน
อนาคต) หากยังคงใช้สารเสพติดเช่นนี้ต่อไป (รายละเอียดแบบคัดกรองดังภาคผนวก)
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วิธีการใช้แบบคัดกรอง ASSIST
แบบคัดกรอง ASSIST สามารถนามาใช้แยกต่างหาก หรือใช้ร่วมกับแบบสอบถามอื่นๆ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามประวัติสุขภาพทั่วไป แบบสอบถามวิถีชีวิตการประเมินความเสี่ยง
หรือเป็นส่วนหนึ่งในประวัติความเจ็บปุวยก็ได้ ผู้รับบริการมักยินยอมให้ตรวจคัดกรองและให้คาตอบที่
ถูกต้องตามคาถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเมื่อบุคลากรสุขภาพ
(1) แสดงให้เห็นว่าตนกาลังรับฟังผู้รับบริการอยู่
(2) มีท่าทีเป็นมิตรและไม่ตัดสินถูกผิด
(3) แสดงความไวและเข้าใจเห็นใจผู้รับบริการ
(4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง
(5) อธิบายถึงเหตุผลในการถามการใช้สารเสพติด
(6) ให้การรับรองว่าคาตอบของผู้รับบริการนั้นจะได้รับการเก็บเป็นความลับ
การให้คะแนน ASSIST ในแต่ละสารเสพติด ให้คะแนนตั้งแต่ข้อ 2 - 7 (ไม่รวมคะแนนข้อ
1 และข้ อ 8) ทั้ ง นี้ มี แ นวทางการประเมิ น ระดั บ ความเสี่ ย งจากการใช้แ บบคั ด กรองดั งตารางที่ 4
(กรมการแพทย์, 2558)
ตารางที่ 2.4 แสดงแนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงจากการใช้แบบคัดกรอง ASSIST และ
วิธีการดูแลรักษา
สุรา
(คะแนน)

ระดับความเสี่ยง

0 – 10

สารเสพติดอื่นๆ
ทั้งหมด
(คะแนน)
0–3

เสี่ยง

- ให้คาแนะนาแบบสั้น

11 - 26

4 – 26

เสี่ยงสูง

- ให้การบาบัดแบบสั้น

27 +

27 +

เสี่ยงสูงมาก

ฉีดสารเสพติดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

วิธีการดูแลรักษา

- ให้คาแนะนาแบบสั้น
- ส่งต่อเพื่อรับการประเมิน
และบาบัดรักษาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
เสี่ยงปานกลางและ - ให้บัตรความเสี่ยงจากการ
เสี่ยงสูง
ฉีดสารเสพติด
- ให้การบาบัดแบบสั้น
- ส่ ง ต่ อ เพื่ อ รั บ การประเมิ น
และตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ที่
ติดต่อทางเลือด
(HIV Hepatitis B,C)
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ในส่วนแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขของไทย ตามแบบ “คัดกรองและส่งต่อ
ผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2” ที่ได้
พัฒนาจาก ASSIST ของ WHO โดยแบ่งคะแนนการคัดกรองเป็น 3 ระดับ คือ ระดับผู้ใช้ คะแนน
2 - 3 คะแนน ระดับผู้เสพ คะแนน 4 - 26 คะแนน ระดับผู้ติด คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 27
คะแนน กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้บุคลากรสาธารณสุขระดับในระดับ รพ.สต. ต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ทั้งแบบคัดกรอง จ าแนกผู้ มีปัญหาการใช้ส ารเสพติด การให้ ความรู้เรื่ องสารเสพติ ด
เบื้องต้น และการให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice: BA) หรือการให้คาปรึกษา หรือการบาบัดแบบ
สั้น (Brief Intervention: BI) (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
2.2.9 มาตรฐานการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในสถานบริการสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข,
2560)
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดมาตรฐานในด้าน บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการบาบัดรักษาที่เป็นมาตรฐาน โดยปัจจุบันในระดับโรงพยาบาลกาหนดนโยบายให้ผ่านมาตรฐาน
การบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด คือโรงพยาบาลที่ผ่านคุณภาพด้านยาเสพติด ซึ่งจังหวัดอานาจเจริญ
ทุกโรงพยาบาลได้ผ่านมาตรฐานการให้บริการผู้ปุวยยาเสพติด ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) ไม่มีการประเมินมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก และโดยที่ในปีงบประมาณ
2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดนโยบาย ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สามารถให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติดในระดับผู้ใช้ โดยกระทรวงฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ ทุกจังหวัดเพื่อจัดการอบรมเจ้าหน้าที่
รพ.สต. ที่จะทาหน้าที่ในการบาบัด โดยกระทรวงฯ จัดอบรมครู ก. (หมายถึงผู้เข้ารับการอบรมที่ต้อง
กลับไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในระดับจังหวัดต่อไป) ให้แก่เจ้าหน้าที่จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
จังหวัดละ 2 คน หลักสูตร 2 วัน เพื่อให้กลับมาอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดใน รพ.สต. ให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งจังหวัดอานาจเจริญ ได้มีศักยภาพในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดมาก่อน
แล้วตั้งแต่ปี งบประมาณ 2555 จึงเป็นการอบรมฟื้นฟูใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
ระดับผู้ใช้ กระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดให้ใช้รูปแบบการให้คาแนะนาแบบสั้น (BA: Brief Advice)
และการให้คาปรึกษาหรือการบาบัดแบบสั้น (BI: Brief Intervention) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การให้คาแนะนาแบบสั้น (BA: Brief Advice) เป็นการสนทนาเพื่อกระตุ้นเตือนให้หันมา
มองปัญหา และเกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนโดยใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที
การให้คาปรึกษาแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองน้อย ประกอบด้วย
(1) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ไม่ตาหนิว่ากล่าว แต่เน้นการแนะนาด้วยความเห็นใจ
(2) การสร้างความตระหนักและชี้ให้ผู้เสพประเมินปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เคยมองข้ามไป
(3) การให้ข้อมูลของการบาบัดและแหล่งบาบัด
ในส่วนการให้คาปรึกษาหรือการบาบัดแบบสั้น (BI: Brief Intervention) เป็นการสนทนา
เพื่อกระตุ้นเพื่อให้มองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของตนแล้วเกิดแรงจูงใจ ตลอดจนสามารถวางแผนง่าย ๆ
อย่างเป็นรูปธรรมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว การสนทนาแบบนี้ใช้เวลาประมาณ 20 - 30
นาที การให้คาปรึกษาแบบสั้นนี้มีความเหมาะสมกับผู้ที่มีแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่บ้าง
แล้ว ประกอบด้วย

36
(1) หลักการสาคัญ
(2) การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
(3) การชี้ให้เห็นปัญหาของการเสพติดในด้านต่างๆ
(4) การให้ข้อมูลการบาบัดและแหล่งบาบัด
(5) การช่วยวางแผนการลด เลิก เสพสารเสพติด (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากนโยบายดังกล่าว รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง) ได้มา
ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบาย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สานักงานสาธารณสุขเขต 10
อุบลราชธานี และมอบหมายให้สานักงานสาธารณสุขเขต 10 ดาเนินงานให้เป็นต้นแบบกับเขตอื่น ๆ
และมีกาหนดติดตามการดาเนิน งานในเดือนถัดไป ดังนั้นงานบาบัดรักษาผู้ ปุวยยาเสพติด จึงเป็น
นโยบายสาคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องดาเนินการอย่างจริงจัง
2.2.10 สถานการณ์ยาเสพติด (สานักงานปูองกัน และปราบปรามยาเสพติด, 2562)
2.2.10.1 สถานการณ์ยาเสพติดโลก
สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของ
สานักงานปูองกันยาเสพติด และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก พื้นที่ที่พบ
การแพร่ระบาดมากที่สุดจะอยู่บริเวณประเทศในแถบ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย ใน ค.ศ. 2016 พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพ
ติดทั่วโลก 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6% ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็นอัตราคงที่ และเมื่อ จาแนก ตาม
ชนิดยาเสพติด พบว่า กัญชาเป็นตัวยาที่มีผู้ใช้มากที่สุด 192 ล้านคน รองลงมา คือ กลุ่มฝิ่นและ
อนุ พั น ธุ์ ข องฝิ่ น 53 ล้ า นคน และกลุ่ ม ยาเสพติ ด สั ง เคราะห์ ที่ มี ส่ ว นผสมของแอมเฟตามี น
(Amphetamine–type stimulants: ATS) 34 ล้านคน เอ็กซ์ตาซี 21 ล้านคน และโคเคน 18 ล้านคน
ตลาดยาเสพติ ด สั ง เคราะห์ ข ยายตั ว เพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะยาเสพติ ด
สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน (Amphetamine – type stimulants: ATS) ได้แก่ ยาบ้า
ไอซ์และเอ็กซ์ตาซี (MDMA) รวมไปถึงสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive
Substances: NPS) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง ค.ศ. 2009 – 2017 พบ NPS ทั้งหมด
803 ชนิด ตลาดของยาเสพติดกลุ่ม ATS ขยายตัวขึ้นในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมุ่งเปูาหมายไปที่อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และบางพื้นที่ในยุโรป ยาเสพติดที่มาจากพืช
โคเคน มีการขยายตัวของตลาด มีอัตราการค้า การใช้และการผลิตเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ขณะที่การปลูก
ต้นโคคามีเพิ่มมากขึ้นในช่วง ค.ศ. 2013 – 2015 โดยหลักจะพบในประเทศโคลัมเบีย ฝิ่น จากรายงาน
การสารวจ Opium Survey 2017 ของ UNODC พบว่า พื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก ยังคง
เป็นประเทศอัฟกานิสถาน มีพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น 63% จากเดิมใน ค.ศ. 2016 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น
201,000 เฮกตาร์ (Hectare) เพิ่มขึ้นเป็น 328,000 เฮกตาร์ (Hectare) ใน ค.ศ. 2017 รองลงมา คือ
ประเทศเมียนมา ที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 25% จากเดิมใน ค.ศ. 2015 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 55,500 เฮกตาร์
(Hectare) ลดลงเหลือ 41,000 เฮกตาร์ (Hectare) ใน ค.ศ. 2017
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีสัดส่วน 35% ของคดีอาชญากรรม
ทั้งหมด โดยผลการสารวจของสานักงานตารวจยุโรป (European Police Office - Europol) พบว่า
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อาชญากรรมทางยาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การปลอมแปลงสินค้า การขนส่งผู้อพยพ
และการค้าอาวุธ
รูปแบบการลั กลอบล าเลี ยงยาเสพติดทั่ว โลก ในปัจจุบัน พบว่า เกือบทุก
ประเทศมีการลักลอบขนส่งเกือบ ทุกช่องทาง ทั้งทางบก อากาศ และน้า โดยพบมากขึ้นในบริเวณ
ท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และไปรษณีย์โดยซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้า และ
เครื่องบินพาณิชย์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องสาอาง โทรศัพท์เพื่อเป็นของขวัญเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบยาเสพติดซุกซ่อนมากับแผ่นไม้กระดาน ในโกดังเก็บสินค้า เครื่องกรองน้าโดย
ส่งทางไปรษณีย์ซุกซ่อนในขวดน้าชาเชียวและถังปูนปลาสเตอร์เป็นต้น
2.2.10.2 สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแหล่งผลิตยาเสพติดที่ สาคัญแห่งหนึ่งของ
โลกคื อ พื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค าด้ ว ยสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ตั้ ง ของแหล่ ง ผลิ ต ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่
สามเหลี่ยมทองคา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกองกาลังติดอาวุธใน
ประเทศเมียนมา บริเวณชายแดน เมียนมา-จีน และชายแดนเมียนมา-ภาคเหนือของไทย นอกจากนั้น
แล้วยังมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็นแหล่งของ สารตั้งต้นและสารเคมีที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการ
ผลิตยาเสพติดได้ด้วย ที่สาคัญ ได้แก่ ประเทศจีน และประเทศอินเดีย ปัจจุบันกลุ่มขบวนการผลิตยา
เสพติดในพื้น ที่สามเหลี่ย มทองคา ยังคงพยายามจัดหาสารตั้งต้นและ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิ ต
ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการดาเนินงานอย่างเข้มข้นของ ประเทศสมาชิก
ภายใต้โครงการแม่น้าโขงปลอดภัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 - 2561 สามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์รวม 1,178 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกตรวจยึดได้ในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสกัด
กั้นสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ผิ ดกฎหมาย แต่กลุ่ มผู้ ผลิตมีความพยายามที่จะหาสารเคมีที่ยังไม่ถูก
ควบคุม มาสกัดเป็นสารตั้งต้นแทนยาเสพติดสาคัญทีม่ ีการผลิตจากแหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคา ได้แก่
ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน ซึ่งส่งออกไปยังตลาดทั้งในและนอกภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ยาบ้า ตลาดหลัก
ยังอยู่ที่ประเทศไทยและบังคลาเทศ เห็นได้จากการจับกุมยาบ้าปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่องบริเวณ
ชายแดนภาคเหนือและตอนในของประเทศไทย รวมทั้งบริเวณรัฐยะไข่ชายแดนเมียนมา - บังคลาเทศ
ไอซ์และเฮโรอีน มีแนวโน้มการส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศ นอกภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงมากขึ้น โดยลาเลียง
ผ่านประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วน คีตามีน เป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่
ปรากฏข่าวสารว่ามีการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา นอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่น สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย และมาเลเซีย ถูกกลุ่มเครือข่ายยาเสพ
ติดข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดหา ลาเลียงผ่านยาเสพติด และฟอกเงิน
ไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
รวมกลุ่มประเทศในอาเซียน มีความเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยทา
ให้เอื้อต่อการค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้น การแพร่ระบาดยาเสพติด พบผู้เข้า บาบัดเมทแอมเฟตามีน ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงสุดถึง 80% รองลงมา คือ เฮโรอีน กัญชา และฝิ่น รวมทั้งสารออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (NPS) ที่มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นทั้งจานวนและปริมาณ
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2.2.10.3 สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
สถานการณ์พบว่า มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดที่ลักลอบลาเลียงนาเข้ามา
ในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
สาหรับกัญชาลักลอบนาเข้ามาจาก สปป.ลาว และโคเคน มาจากทวีปอเมริกาใต้ โดยยาบ้า เป็นตัวยา
ที่แพร่ระบาดหลักในประเทศ ขณะที่ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาส่วนใหญ่ ลาเลียงผ่านประเทศไทยไปยัง
ประเทศที่สาม เห็นได้จากการจับกุมไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาในปริมาณมาก ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
ในด้านการลักลอบลาเลียงนาเข้าประเทศไทย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลักลอบ
นาเข้าทางพื้นที่ภาคเหนือ แต่ในช่วงนี้พบแนวโน้มการลักลอบนาเข้าทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นรายตัวยา ดังนี้ ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน ยังคงถูกลักลอบนาเข้าด้านพื้นที่ภาคเหนือ
เป็นหลัก โดยเฉพาะด้าน จังหวัดเชียงราย (อาเภอแม่ฟูาหลวง อาเภอแม่สาย อาเภอเชียงของ อาเภอ
เวียงแก่น) และจังหวัดเชียงใหม่ (อาเภอเชียงดาว อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย) รองลงมา เป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้านจังหวัดเลย (อาเภอเชียงคาน อาเภอท่าลี่) จังหวัดหนองคาย (อาเภอ
เมือง อาเภอสังคม อาเภอโพนพิสัย อาเภอรัตนวาปี) จังหวัดบึงกาฬ (อาเภอบึงคาด อาเภอบุ่งคล้า)
จังหวัดนครพนม (อาเภอท่าอุเทน อาเภอบ้านแพง) ขณะที่พื้นที่ชายแดนด้านอื่น ๆ เช่น ด้านจังหวัด
อุบลราชธานี (อาเภอเขมราฐ) ด้านจังหวัดกาญจนบุรี (อาเภอสังขละบุรี) และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ด่านสิงขร) พบมีความพยายามลักลอบนาเข้ายาบ้าบ่อยครั้งและมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ กัญชาถูก
ลักลอบนาเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก ส่วนใหญ่ถูกลักลอบลาเลียงเข้าทางด้านจังหวัด
นครพนม (อาเภอท่าอุเทน) จังหวัดบึงกาฬ (อาเภอปากคาด) และ จั งหวัดหนองคาย (อาเภอสังคม)
โคเคน จากทวีปอเมริกาใต้กลุ่มขบวนการค้า แอฟริกันตะวันตก ยังคงลักลอบนาเข้าทางท่าอากาศยาน
นานาชาติของประเทศเป็นหลัก
ในส่วนสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยเฉพาะ
ยาบ้า ไอซ์และเฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 สามารถยึดยาบ้า
ได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม ปริมาณ
ยาเสพติดที่ลักลอบนาเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติด ลดลง โดย
เฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์และกัญชาตามลาดับ สาหรับ
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ สาหรับคีตามีน จากเดิม
ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบาบัดเพียง 74 คน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ใน
จานวนนี้เป็นรายใหม่ถึง 388 คน ประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
15 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็น ผู้มีงานทาถึงร้อยละ 78 พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด จากการ
สารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ รอบที่ 2/2561 โดยกระทรวงมหาดไทย จานวน 82,034 แห่ง พบ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
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ปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88) มีปัญหาปานกลาง 4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมี
ปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90)
ในด้านแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด มีดังนี้
(1) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่ผลิตมาจากแหล่งผลิต
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงถูกใช้เป็นช่องทางใน
การลักลอบนาเข้ายาเสพติด
(2) ยาบ้ า ยั ง เป็ น ตั ว ยาหลั ก ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดในประเทศไทย และใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยถูกใช้เป็น แหล่งพักยาเสพติดและเส้นทางลาเลียงผ่าน เพื่อส่งไอซ์เฮโรอีน
และกัญชา ไปยังประเทศที่สาม
(3) เฮโรอีน มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มสูงมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
(4) กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มใช้คีตามีนมากขึน้ เห็นได้จากสถิติการจับกุม
และผู้เข้าบาบัดรักษา ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.2.10.4 ยาเสพติดประเภทยาบ้า (มานพ คณะโต, 2556)
การแพร่ระบาดของยาบ้า มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น จากข้อมูลการจับกุม
ทั้งจานวนคดีและจานวนของกลาง รวมทั้งจานวนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
กระจายอยู่ในทุกภาค และทุกเพศทุกวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องกาหนดนโยบายและดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเฝูาระวังยาบ้า
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้ยาบ้าแพร่ระบาดต่อไป
ใน ค.ศ.1887 นักเคมีชาวญี่ปุน พบสารอีฟริดีน (ephedrine) ในสมุนไพร
Ma-huang ซึ่งแพทย์จีนได้ใช้สมนุไพรดังกล่าวในการรักษาโรคมานานกว่า 5,000 ปี การสังเคราะห์
แอมเฟตามีน (amphetamine) จึงเกิดขึ้นในปีเดียวกัน และใน ค.ศ.1893 Nagai ทาการสังเคราะห์
เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) จากเอฟริดีนได้เป็นผลสาเร็จ เมทแอมเฟตามีนเป็นสารเสพ
ติดสังเคราะห์ที่มีชื่อสารเคมีว่า N-methyl-1-phenylpropan-2-amine ตามระบบ IUPAC และมีสูตร
ทางเคมี C10H15N น้าหนักโมเลกุล 149.2337 กรัม/โมล (g/mol) เป็นสารกระต้นในกลุ่มแอมเฟตามีน
(Amphetamine–Type Stimulants: ATS) ที่มีผลต่อการกระตุ้นจิตใจ (psychostimulant drug)
และระบบประสาทซิมพาโตมิเมติก (sympathomimetic drug) มีการใช้แพร่หลายตั้งแต่ ค.ศ.1940
สาหรับหรับผู้ที่เป็นโรคง่วงนอนในเวลากลางวัน (narcolepsy) โรคพิษสุราเรื้อรัง (alcoholism) ในผู้ที่
มีอาการซึมเศร้าและโรคอ้วน ตั้งแต่ ค.ศ.1960 เป็นต้นมามีการลักลอบทาการผลิตเพื่อนามาใช้กันใน
กลุ่มผู้เสพตามบ้านเรือน และพบการใช้เพื่อปรับอารมณ์มากที่สุด
ยาบ้ า เป็ นรู ปแบบที่แพร่ ห ลายมากในเอเชี ยตะวั นออกเฉียงใต้ (กัมพูช า
ลาว ไทยและเวียดนาม) มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 - 8 มิลลิเมตร
หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้าหนั กประมาณ 80 - 100 มิลลิกรัม มีสีต่าง ๆ กัน เช่น สี ส้ม สี ม่ว ง
สีเขียว สีเหลือง และสีชมพู เป็นต้น ในแต่ละเม็ดยา ประกอบด้วยเมทแอมเฟตามีนประมาณร้อยละ
10 - 25 นอกนั้ นเป็ น อีฟริ ดีน คาเฟอีน เป็นหลัก ตามปกติบนแต่ล ะเม็ดยาจะมีเครื่องหมายเป็น
สัญญลักษณ์ เช่น มงกุฎ อักษร WY หรือ TG เป็นต้น ทาให้สามารถระบุแหล่งผลิต และเครือข่าย
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การค้า ในขณะเดียวกันช่วยให้สามารถทราบเส้นทางลาเลียงและส่วนผสม ทาให้สามารถกาหนดแนว
ทางการบาบัดรักษาได้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยทั่วไปการเสพยาเสพติดในรูปแบบนี้ มักจะทาโดยการกิน
ทั้งแบบกินเป็นเม็ด และผสมในเครื่องดื่มชูกาลัง หรือนาไปบดให้เป็นผงเพื่อเผาไฟและสูบควัน ปัจจุบัน
พบว่า มีการนายาชนิดนี้ผสมน้า แล้วฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาด้วย
ส านั ก งานสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรม (United
Nations Office on Drug and Crime; UNODC, 2012) แสดงให้เห็นแนวโน้มการแพร่ระบาดของ
สารเสพติด เปรี ย บเที ย บจากข้อ มูล ของกลางที่จับกุมได้ ว่าสารในในกลุ่ ม Amphetamine-type
stimulants (ATS) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดสูงขึ้นมากกว่าสารเสพติดในกลุ่มอื่น ใน พ.ศ. 2553
ประมาณว่ามีประชากรโลกที่มีอายุ 15 - 64 ปี เคยใช้สารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้ว ประมาณ
153 - 300 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 – 6.6 ของประชากรโลกในกลุ่มอายุเดียวกัน และพบว่า
เป็นสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน (ATS) ถึงร้อยละ 0.3 - 1.2 หรือประมาณ 14 - 52 ล้านคน ซึ่ง
กระจายอยู่ในทวีปต่างๆ และเมื่อวิเคราะห์แยกรายภูมิภาคพบว่า ในแถบเอเชียใต้และตะวันออกเฉียง
ใต้ มีผู้ใช้สาร ATS สูงกว่าภูมิภาคอื่นของโลก โดยคาดว่ามีผู้ใช้ ATS มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ใช้ ATS
ทั่วโลก รูปแบบที่พบการแพร่ระบาดมากในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ เป็นเมทแอมเฟตามีนชนิดเม็ด
(ยาบ้า) ชนิดผง หรือชนิดเกล็ด (ไอซ์) ส่วนสารที่อยู่ในรูปของเบส (base) พบว่าเป็นที่นิยมกันมากใน
ประเทศออสเตรเลีย แม้จะสามารถสังเคราะห์อีฟริดินมาได้ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1893 แต่จนกระทั่งปี ค.ศ.
1933 จึงเริ่มมีองค์ความรู้ว่า แอมเฟตามีนมีฤทธิ์ทาให้หายเมื่อยล้า มีกาลังประสาท ตื่นตัว สมองโล่ง
นึ กคิดคล่ องแคล่ ว ว่องไว ตั้งแต่นั้ น มาจึ งมีคนเริ่ม ใช้อย่างแพร่ห ลาย โดยหวังผลเป็น ยาช่ว ยขยาย
หลอดลมสาหรับผู้ปุวยโรคหืด และช่วยให้ประสาทตื่นตัว ทางานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จากนั้น ไม่
นานได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ใน ค.ศ. 1937 ยาเม็ดแอมเฟตามีนได้ถูก
ผลิตขึ้นออกจาหน่วยมากขึ้น โดยมีรูปม้าอยู่บนเม็ดยากลมแบนขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
ในประเทศไทยเรียกกันติดปากว่า “ยาม้า” ตามรูปบนเม็ดยา และสะท้อนภาพฤทธิ์ของยาคือ คึกคัก
เข้มแข็ง เมื่อได้เสพจะทางานได้มาก สามารถแข่งกับเวลาได้เต็มที่ หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า “ยาขยัน”
แม้ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า ยาม้าหรือยาขยันเข้ามาสู่ตลาดยาในประเทศไทยเมื่อไร แต่จากระดับ
พื้น ที่ร ะบุ ว่าคนไทยเริ่ มรู้จั กยาม้าพร้ อม ๆ กับการเข้ามาตั้งฐานทัพของทหารอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม ตามสนธิสัญญาปูองกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน พ.ศ. 2497 ในยุคแรกยาม้านิยมเสพกัน
มากในหมู่ผู้ใช้แรงงานและคนขับรถบรรทุก เนื่องจากจากราคาถูกและไม่เป็นยาเสพติด เป็นเพียงวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อต่อจิตประสาทเท่านั้น และด้วยฤทธิ์ของยาที่เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมชอบสนุกของคนไทย
ยาม้าจึงเริ่มแพร่ระบาดไปสู่ประชากรกลุ่มอื่นๆ พบการลักลอบนายาสู่ตลาดมืดและกระจายตามแหล่ง
ชุมชน โดยเฉพาะปั้มน้ามันต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2517 เริ่มพบสารแอมเฟตามีน และใน พ.ศ. 2523 พบยา
ม้ า ปลอมในของกลางที่ จั บ กุ ม ได้ ซึ่ ง แสดงถึ ง อุ ป สงค์ ที่ สู ง มากขึ้ น ในสั ง คมไทย จนกระทั่ ง ในที่ สุ ด
กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 125 พ.ศ. 2539 เปลี่ยนแปลงให้แอมเฟ
ตามีนและอนุพันธ์ซึ่งเคยจัดอยู่ในพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 จานวน 16 ชนิด ไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และได้เปลี่ยนชื่อจาก “ยาม้า” เป็น “ยาบ้า”
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2.2.10.4 เภสัชวิทยา และกลไกการออกฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน
เมทแอมเฟตามี น เป็ น อนุ พั น ธ์ ข องแอมเฟตามี โดยแอมเฟตามี น ถู ก
สังเคราะห์ขึ้นใน ค.ศ. 1887 มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขมเล็กน้อย เป็นสารกระตุ้นระบบ
ประสาทส่วนกลาง ต่อมาใน ค.ศ. 1888 ไม้มีการสังเคราะห์เมทแอมเฟตามีน (กรมสุขภาพจิต , 2562)
โดยมีความแตกต่างกับแอมเฟตามีนด้านโครงสร้างทางเคมี ซึ่งเมทแอมเฟตามีนจะออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาทส่วนกลางมากว่า
ด้ า นเภสั ช จลนศาสตร์ ข องเมทแอมเฟตามี น พบว่ า ถู ด ดู ด ซึ ม ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว จากทางเดิ น อาหาร และถู ก เปลี่ ย นแปลงสภาพ (metabolism) ที่ ตั บ โดยกระบวนการ
aromatic hydroxylation, N - dealkylation และ deamination สามารถตรวจพบ metabolites
จานวน 7 ชนิด ภายในปัสสาวะ มีค่าครึ่งชีวิตประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง โดยขนาดยา ร้อยละ 62 จะขับ
ออกทางเดินปัสสาวะภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะขึ้นกับความเป็นกรดในปัสสาวะ การรับประทานวิตามิน
ซีในขนาดสูงสามารถเร่งการขับออกและลดระยะเวลาการออกฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนได้ (กรมการ
แพทย์, 2558)
ด้านกลไกการออกฤทธิ์ เมทแอมเฟตามีนออกฤทธิ์ยับยั้งการเก็บกลับของ
สารสื่อประสาทและการเผาผลาญ (Metabolism) ของ Dopamine นอกจากนี้ เมทแอมเฟตามีนเพิ่ม
การหลั่งของ Noradrenaline และ Serotonin ซึ่ง Dopamine และ Noradrenaline เป็นสารสื่อ
ประสาทที่ ใ ช้ ใ นการควบคุ ม อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมของร่ า งกาย (กรมการแพทย์ , 2558) ทั้ ง นี้
Seratonin และ Noradrenaline ในร่างกาย ส่งผลให้ลดพลังงานในการทางานของร่างกายลง เซื่อง
ซึม ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและการกระตุ้นต่าง ๆ ลดลง โดยการเพิ่มขึ้นของ โดพามีน (Dopamine) เป็น
ระยะเวลานาน ทาให้ผู้เสพรู้สึกล่องลอยและมีความสุขเป็นระยะเวลานาน ส่วนนอร์อะดรีนาลีน ทาให้
รู้สึกถูกกระตุ้น ตื่นตัว
2.2.10.5 กลไกที่ทาให้ติดเมทแอมเฟตามีน
ด้วยเมทแอมเฟตามีนเป็นอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน ซึ่งแอมเฟตามีนที่เป็น
ส่วนประกอบของยาบ้า สามารถเสพเข้าสู่ร่างกายทั้งการรับประทาน ฉีดเข้าเส้นเลือด และสูดดมไอ แต่
การออกฤทธิ์และความรุนแรงจะแตกต่างกัน หากใช้โดยวิธีรับประทานกว่ายาจะผ่านกระเพาะอาหาร
เข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 20 - 30 นาที และยาบางส่วนจะ
ถูกทาลายที่กระเพาะอาหารและที่ตับ ทาให้ความรุนแรงของยาลดน้อยลง การฉีดเข้าเส้นเลือด และ
การสูบไอ ฤทธิ์ของยาจะผ่านเข้าสู่สมองรวดเร็วมากในระยะเวลาไม่กี่วินาที ทาให้ผู้เสพเกิดอาการ
กระชุ่มกระชวย และมีความสุข (Euphoria) ทันที เป็นเหตุให้ผู้เสพติดใจในฤทธิ์ของยาอย่างรวดเร็ว
ยาบ้าจะออกฤทธิ์อยู่ในร่างกายประมาณ 1 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการขับถ่ายออกจากร่างกาย การขับ
จะเร็วกว่าเมื่อปัสสาวะเป็นกรด ดังนั้นการรักษาผู้ที่มีอาการจากฤทธิ์ยาบ้า เราจึงให้วิตามินซี หรือสาร
อื่น ๆ ที่ทาให้ปัสสาวะเป็นกรด เพื่อเร่งการขับถ่ายทางปัสสาวะ (สารานุกรมเสรี, 2562)
2.2.10.6 อาการของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน และการวินิจฉัย
1) ผลของเมทแอมเฟตามีนต่อร่างกาย คือ
1.1) การกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทาให้ใจสั่น เหงื่อออก หายใจ
เร็วความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ โคม่าหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้
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1.2) ทาให้เกิดอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย หูแว่ว ซึมเศร้า ทาให้
เกิดโรคทางจิตเวชอย่างถาวรได้
1.3) เพิ่มการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ความขัดแย้ง การถูกจับกุม
ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
2) การประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยภาวะเสพติดเมทแอมเฟตามีน
การประเมิน คัดกรองและวินิจฉัยภาวะเสพติดเมทแอมเฟตามีน เป็น
ขั้นตอนสาคัญของการบาบัดรักษา เมื่อทาการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แล้ว ในผู้ปุวยที่สามารถให้การสัมภาษณ์ได้ และให้ความร่วมมือตามสมควร จะสามารถให้การวินิจฉัย
ขั้นต้นได้ว่า เป็นผู้เสพ หรือติดเมทแอมเฟตามีน โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตาม
เกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV (ย่อมากจาก The Diadnostic and Manualof Mental Disorders
ฉบั บ ที่ 4 ซึ่ ง จั ด ท าโดยสมาคมจิ ต แพทย์ แ ห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า) ทั้ ง เกณฑ์ ก ารวิ นิ จ ฉั ย การเสพผิ ด
(Diagnostic Criteria for Drug Abuse) และเกณฑ์การวินิจฉัยการเสพติด (Diagnostic Criteria for
Drug Dependence) โดยที่ เ กณฑ์ การวินิ จฉั ยของ DSM IV ที่จะรวม substance abuse กั บ
substance dependence ไว้ด้วยกัน เนื่องจากมีข้อวินิจฉัยร่วมกันคือ ผลกระทบจากการใช้สารเสพ
ติดและยังคงใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่อง แต่ต่างกันที่ระดับความรุนแรง ซึ่งเนื้อหาการประเมินคัดกรอง
และการวินิจฉัยภาวะติดเมทแอมเฟตามีน ประกอบด้วย หลักการประเมินคัดกรองผู้เสพเมทแอมเฟตา
มีน การคัดกรอง การวินิจฉัย และการประเมินทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะ
มีการตรวจประเมินทั่วไป เพื่อดูสภาพทั่วไปของร่างกาย การขาดสารอาหาร โรคร่วมที่อาจพบได้จาก
ภาวะภูมิคุ้มกันที่พร่องไป การตรวจประเมินเฉพาะสาหรับหาเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย จากเลือด
ปัสสาวะ เส้นผม และเล็บ ซึ่งปัสสาวะเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ตรวจวิเคราะห์ เนื่องจาก
เก็บได้ง่าย ทั้งนี้ สามารถตรวจเมทแอมเฟตามีนได้ในปัสสาวะ 24 – 48 ชั่วโมง หลังการเสพ แต่อาจ
พบผลบวกลวงได้จากยาต่าง ๆ ที่ผู้ปุวยรับประทาน เช่น ยาแก้ไอ ยาแก้หวัด ยาลดความอ้วน ปัจจุบัน
DSM IV ได้ออกเป็นฉบับที่ 5 (DSM V) แล้ว (กรมการแพทย์, 2558)
อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการประเมินคัดกรอง ในสถานบริการสาธารณสุข ใน
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และโรงพยาบาล จะเป็นการคัดกรองแบบสั้น ซึ่งจะเป็นแบบ
คัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข ทาการคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ผ่านการอบรมวิธีการคัด
กรองมาแล้ ว ซึ่ ง รายละเอี ย ดในการคั ด กรองผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด โดยใช้ แ บบคั ด กรองของกระทรวง
สาธารณสุข (บคก.กสธ.) หรือ V.2 ได้กล่าวรายละเอียดมาแล้ว ในข้อ 2.2.8
2.2.10.7 การบาบัดผู้เสพยาเสพติด
ด้านผู้เข้าบาบัดรักษา จากการประมาณการณ์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
ประเทศไทย(กรมการแพทย์, 2558) พบว่ามีสูงถึง 1,900,000 – 2,000,000 คน โดยผู้เข้าถึงการ
บาบัดทุกระบบ พ.ศ. 2556 มีเพียง 322,951 คน และ พ.ศ. 2557 มีเพียง 252,504 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 20 - 22 เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผู้ปุวยต้องทนอยู่กับอาการเจ็บปุวยเป็นเวลานานกว่าโรคอื่น ๆ
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหากผู้ปุวยไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะมีการกลับซ้าของ
โรค และการติดเรื้อรัง นาไปสู่ปัญหาทางสังคม ปัญหาสุขภาพกายและจิต และก่อให้เกิดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพร่องความสามารถในการทาหน้าที่ทุก ๆ ด้าน ส่งผลเสียหายต่อสังคมวง
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กว้าง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการดูแล ปูองกัน แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากยา
เสพติดดังกล่าว (กรมการแพทย์, 2558)
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ เ สพสารเสพติ ด ที่ เ ข้ า สู่ ร ะบบการบ าบั ด ของกระทรวง
สาธารณสุข ประมาณ 70,691 คน คิดเป็นร้อยละ 35.34 ของผู้เสพสารเสพติดทั่วประเทศ โดยพบว่า
มีการเสพสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน ร้อยละ 65.59 และ สารอื่น ๆ ร้อยละ 34.05 ส่วนผู้เสพ
สารเสพติดอีก ร้ อยละ 64.66 เข้าบาบัดนอกสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น บาบัดในสั งกัดกรม
คุมประพฤติ กรมราชทั ณฑ์ ค่ายทหาร ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ หมอพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้
กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการควบคุม กากับ ด้านมาตรฐานการบาบัดฯ และสนับสนุนองค์
ความรู้และวิทยากรในการบาบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 90 ของผู้ถูกดาเนินคดี และต้องโทษ
เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท/ยาเสพติดให้โทษ เกี่ยวข้องกับเมทแอมเฟตามีน โดยร้อยละ
11 ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนกลายเป็นผู้ติดยาเสพติด (สานักบริหารการสาธารณสุข, 2559)
ในส่ ว นสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ของจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จากการ
ดาเนินงานในเชิงบูรณาการในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2559) สามารถลดอัตราผู้เสพฯ ใน
ปี 2555 จากอัตรา 12.25 ต่อพันประชากร ลดลงเป็นอัตรา 10.26, 6.98, 6.41 และ 7.12 ต่อพัน
ประชากรตามล าดั บ แต่ ก็ ยั ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ใ นระดั บ ประเทศที่ ก าหนดไว้ ว่ า ต้ อ งไม่ เ กิ น 3 ต่ อ พั น
ประชากร ทั้งนี้พบว่าเป็นการเสพยาบ้ามากที่สุด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ , 2560)
โดยในปี 2557-2559 ข้อมูลผู้เข้าบาบัดของจังหวัดอานาจเจริญทั้งระบบสมัครใจ บังคับบาบัด และ
ระบบต้องโทษ ดังตารางที่ 2.5 (จากรายงานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 - 2559)
ตารางที่ 2.5 จานวนผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติดของจังหวัดอานาจเจริญ ทั้งระบบสมัครใจบาบัด
บังคับบาบัด และระบบต้องโทษ
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ระบบ ระบบ ระบบ รวม ระบบ ระบบ
สมัคร บังคับ ต้อง ทุก
สมัคร บังคับ
ใจ
บาบัด โทษ ระบบ ใจ
บาบัด

ระบบ รวม ระบบ ระบบ ระบบ รวม
ต้อง ทุก
สมัคร บังคับ ต้อง ทุก
โทษ ระบบ ใจ
บาบัด โทษ ระบบ

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

282

614

0

896

308

0

995

120

308

1

429

(ราย)

687

จากตารางที่ 2.5 ผู้ ปุ ว ยยาเสพติด ของจัง หวั ดอานาจเจริญ ระบบสมั ครใจบ าบั ดจะบาบัด ที่
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. จนถึงระดับ โรงพยาบาลชุมชนและ
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โรงพยาบาลทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการบาบัดที่แตกต่างกัน หากผู้ปุวยมีความซับซ้อนมากก็จะส่งต่อไป
รักษาในระดับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่า ในส่วนของผู้ปุวยระบบบังคับ
บาบั ด ตามตารางเป็ น ผู้ ปุ วยเฉพาะระบบบั งคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่ง ทาการบาบัด ในระดับ
รพ.สต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ของจังหวัดอานาจเจริญ ส่วนระบบต้องโทษจะเป็นการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่เป็นนักโทษในเรือนจา โดยข้อมูลในทุกปีพบว่าเป็นเพศชายมากที่สุด ล่าสุดในปี
2559 เป็นผู้เข้าบาบัดเป็นเพศชายร้อยละ 85.49 เพศหญิงร้อยละ 14.51 พบอายุ 18 – 24 ปี มาก
ที่สุดร้อยละ 33.03 รองลงมาอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 18.65 ส่วนอาชีพพบว่ามีอาชีพเกษตรกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 38.99 รองลงมารับจ้าง ร้อยละ 32.38 ว่างงาน ร้อยละ15.54 และเป็นนักเรียน
นักศึกษา ร้อยละ 9.20
ด้านสารเสพติดพบว่า สารเสพติดที่พบมากที่สุดคือ ยาบ้า ร้อยละ 96.24 รองลงมากัญชา สาร
ระเหย และยาไอซ์ ร้อยละ 1.68 , 1.30 และ 0.52 ตามลาดับ และเป็นประเภทผู้เสพมากที่สุด ร้อย
ละ 92.36 ผู้ติดร้อยละ 6.87 ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง ร้อยละ 0.78
2.2.11 การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู (After Care) (สานักบริหารการสาธารณสุข ,
2559)
การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพตามกาหนดเรียบร้อยแล้ว ให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ตลอดไป โดยมีหลักการ คือ
ขั้นตอนติดตามนี้ มีความสาคัญที่จะช่วยให้ผลของการเลิกเสพยาเสพติดคงอยู่ และปูองกันการกลับไป
เสพติดใหม่ ผู้ให้การบาบัดในขั้นนี้ เปรียบพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนา เสริมสร้างและเป็นกาลังใจให้ผู้
ผ่านการบาบัดรักษาและครอบครัว โดยมีวิธีการติดตาม ดังนี้
2.2.11.1 การติ ด ตามทางตรง โดยผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด พบกั บ ผู้ เ ลิ ก ยาเสพติ ด หรื อ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยมีวิธีการต่าง ๆ คือ
1) การเยี่ยมบ้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถให้ความช่วยเหลือ
ไดอย่างเหมาะสม
2) การเยี่ยมที่ทางานของผู้เลิกยาเสพติด ซึ่งได้จากข้อมูลการทางานและ
ได้พบปะกับนายจ้าง หรือผู้ร่วมงาน
3) การนัดให้มาพบที่สถานพยาบาล หรือสานักงานสาขาหรือสานักงาน
ชั่วคราว เพื่อทดสอบ ความร่วมมือของผู้เลิกยาเสพติด โดยการนัดหมายให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่
ผู้บาบัด
2.2.11.2 การติดตามทางอ้อม โดยผู้ให้การบาบัดติดต่อกับผู้เลิกยาเสพติด โดยผ่าน
บุคคลหรือสื่อกลาง อื่น ๆ ดังนี้
1) การติดต่อผ่านบุคคลอื่น เช่น ติดต่อผ่านนายจ้าง ครู ผู้ใหญ่บ้าน อสม..
ผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ 3 นี้ ควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
แนะนาส่งเสริม และเป็นกาลังใจให้ผู้เลิกยาได้ โดยมีหลักการพิจารณาบุคคลที่จะเป็นสื่อกลาง ดังนี้
1.1) เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้
1.2) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือเคยติดยาเสพติดมาก่อน
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1.3) เป็นผู้สนใจ และเข้าใจการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติด
1.4) ความเหมาะสมอื่นๆ เช่น การมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ ฯลฯ
2) การติดต่อทางไปรษณีย์
3) การติ ด ต่ อ ทางโทรศั พ ท์ ไม่ ว่ า จะติ ด ตามด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต าม ควรจะ
ดาเนินการเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ติดตามทุกเดือนที่ 1 , 3 , 6 , และ 12 หากพบว่ามี
ปัญหาอาจจะเพิ่มความถี่ในการติดตามได้ตามความจาเป็น
2.2.11.3 กิจกรรมการติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
1) การสัมภาษณ์ หรือสอบข้อมูล
2) ให้คาปรึกษา แนะนาแก้ไขปัญหา
3) เสริมกาลังใจ และแนะแนว
4) ติดตามผล
5) ปูองกันการติดยาเสพติดซ้าอีก
แนวทางการดาเนินงานติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ในระบบสาธารณสุขตามระดับ
การเสพติด มีรายละเอียด ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ใช้ ติดตาม 1 ครั้งใน 30 วัน
(2) กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด ติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะ
อย่างน้อย 4 ครั้ง
(3) กลุ่มที่มีภาวะฉุกเฉินจากสารกลุ่มแอมเฟตามีน ฝิ่น เฮโรอีน และกลุ่มเมายาบ้า/
ก้าวร้าว ติดตาม อย่างน้อย 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย 4 ครั้ง
กลไกการบริหารจัดการการและบทบาทหน้าที่ ในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู เปูาหมายการติดตามผู้ผ่านการบาบัดบัดฟื้นฟูฯ เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่เหมาะสม ตามนโยบายประชารัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด จึงได้ร่วมกันกาหนดกลไกการติดตามผู้
ผ่านการบาบัด ฟื้นฟู ดังนี้
(1) กรณี ส มั ค รใจบ าบั ด บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ ห น่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ประกอบด้ ว ย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัคร สาธารณสุข ในการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ในระยะเวลา
1 ปี กรณีผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ประสงค์ความช่วยเหลือ หน่วยบริการสาธารณสุข ประสานงานแจ้ง
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ เพื่อดาเนินการต่อไป
(2) กรณีสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2557 (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) บทบาทหน้าที่: ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูระดับ อาเภอเป็นแกน ส าคัญ มอบภารกิจให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ผู้นาชุมชน ชุดปฏิบัติการ และทีมสหวิชาชีพ ดาเนินการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างน้อย
4 – 7 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี รวมทั้งให้ ความช่วยเหลือตามความประสงค์การขอรับความช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(3) กรณีบังคับบาบัด บทบาทหน้าที่: ให้สานักงานคุมประพฤติจังหวัด ประสานงาน และ
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านบาบัดฟื้นฟู ในระบบบังคับบาบัด และให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัด
รายงานตัวที่ศูนย์เพื่อประสานการ ดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู เพื่อดาเนินการต่อไป เช่นเดียวกับกรณี

46
ตามประกาศ คสช. 108
(4) กรณีต้องโทษ บทบาทหน้าที่ : สถานบาบัดฟื้นฟูฯ ในกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดาเนินการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ในระบบต้องโทษ กรณีอยู่ใน
เรือนจา หรือ สถานพินิจฯ และกรณีหลังพ้นโทษ ให้รับการติดตามช่วยเหลือติดตามโดยเจ้าหน้าที่กรม
คุ ม ประพฤติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ รายงานตั ว ตามหมายศาล โดยประสานส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ รับทราบขณะบาบัด และพ้นโทษ
ส่ ว นแนวทางการส่ ง ต่ อ ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ของสถานพยาบาลในก ากั บ ของกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ปุวยที่ได้รับการประเมินแล้วพบว่าเกินศักยภาพของสถานบริการในการบาบัดรักษาให้
ทาหนังสือส่งตัวผู้ปุวยที่ควรมีข้อมูลการประเมินปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดในด้านต่าง ๆ เช่น
ระดับ ความรุนแรงของการเสพ แรงจูงใจในการรักษา ประวัติการรักษาของผู้ปุวย เป็นต้น โดยเกณฑ์
การส่งต่อ ในแต่ละระดับ ดังนี้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกณฑ์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลชุมชน
(1) ผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจิตเวช
(2) ผู้ปุวยที่ได้รับการคัดกรองเป็นผู้เสพ และผู้ปุวยที่ได้รับการคัดกรองว่าเป็นผู้ติด
(3) ผู้ปุวยที่ได้รับการคัดกรองเป็นผู้ใช้ ที่ได้รับการรักษาด้วยการบาบัดอย่างย่อแล้วยังคง
มีการเสพอีกในช่วง 3 เดือน ภายหลังการรักษา
โรงพยาบาลชุมชนเกณฑ์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
(1) ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดยาเสพติดและมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย
(2) ผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดที่ประสบความล้มเหลวในการรักษาแบบผู้ปุวยนอก
(3) ผู้ปุวยติดยาเสพติดและมีภาวะแทรกซ้อนทางจิตเวช
โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปเกณฑ์ส่งต่อไปยังสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด ฯ หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์สังกัดกรมการแพทย์
(1) ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดยาเสพติดรุนแรง/เรื้อรัง
(2) ผู้ปุวยติดยาเสพติดได้รับการรักษาแบบผู้ปุวยในเกิน 7 - 14 วัน
(3) ผู้ปุวยติดยาเสพติดและสารเสพติดที่ประสบความล้มเหลวในการรักษาแบบผู้ปุวย
นอกและ หรือผู้ปุวยใน
โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ว ไป เกณฑ์ส่ งต่อไปยังโรงพยาบาลจิต เวชสั งกัดกรม
สุ ข ภาพจิ ต ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ที่ มี ภ าวะโรคร่ ว มทางจิ ต เวชรุ น แรง เมื่ อ สถานบริ ก ารรั บ ผู้ ปุ ว ยเข้ า สู่
กระบวนการรักษาแล้ว ควรแจ้งกลับผลการประเมินและบาบัดรักษา เพื่อให้สถานบริการส่งตัวได้ใช้
ประกอบการวางแผนการดูแลต่อเนื่อง
2.3 ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model หรือ HBM)
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1950 โดยกลุ่มนักจิตวิทยา
สังคม คือ Hochbaum, Kegeleg, และ Rosenstock โดยพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีสนาม Field Theory และทฤษฎีแรงจูงใจของ Kurt Lewin ที่เชื่อว่าการ
รับรู้ของบุคคลเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรม โดยบุคคลจะกระทาหรือเข้าใจกับสิ่งที่ตนพอใจและคิดว่าสิ่งนั้น
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จะก่อให้เกิดผลดีแก่ตน และจะหนีจากสิ่งที่ตนไม่ปรารถนา ทั้งนี้ Rosenstock (1974) ได้นาแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพมาประยุกต์ซึ่งเขาเชื่อว่าว่าบุคคลจะหลีกเลี่ยงหรือปูองกันตนเองไม่ให้เกิดโรคก็
ต่อเมื่อเขามีความเชื่อ 3 ประการ คือ 1) เชื่อว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้น 2) เชื่อว่าเมื่อเกิด
เป็นโรคขึ้นจะทาให้เกิดความรุนแรงและกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตประจาวัน 3) เชื่อว่าพฤติกรรมที่
กระทามีประโยชน์ในการลดโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้
นอกจากนี้ Cobb (1976) จึงได้ประยุกต์พฤติกรรมความเจ็บปุวยเข้าไปในแบบแผนความเชื่อ
ด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถทานายพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของบุคคลให้คลอบคลุมยิ่งขึ้นและได้แบ่ง
พฤติกรรมสุขภาพอนามัยของบุคคล 3 ลักษณะ ดังนี้
(1) พฤติกรรมการปูองกันโรค (Health Behaviors) หมายถึง การกระทากิจกรรมใด ๆ ของ
บุคคลที่มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปูองกันโรค หรือค้นหาโรคในระยะแรกที่ไม่มี
อาการ
(2) พฤติกรรมความเจ็บปุวย (Illness Behaviors) หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่บุคคลปฏิบัติเมื่อรู้สึก
ไม่สบายเพื่อประเมินความเจ็บปุวยและรับการรักษาที่เหมาะสม
(3) พฤติกรรมของผู้ปุวย (Sick Role Behaviors) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความ
เจ็บปุวย การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ นั้น มีจุดประสงค์เพื่อให้อาการดีขึ้นได้ เช่น การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย และการให้ความร่วมมือในการรักษา เป็นต้น
ต่อมา Becker and Maiman (1974) จึงได้พัฒนาปรับปรุงแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อใช้
อธิบาย หรือทานายพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาของผู้ปุวย จากที่ Rosenstock ได้ศึกษาไว้โดย
น าทฤษฎี ทางจิ ตสั ง คมมาวิเ คราะห์ พ ฤติก รรมอนามัย ของบุค คล โดยอธิ บายถึง พฤติก รรมในการ
ตัดสินใจโดยเพิ่มองค์ประกอบขึ้นอีก เพื่ออธิบายพฤติกรรมการปูองกันโรค และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่
สัมพันธ์กับการรักษาโรค โดยเน้นที่แรงจูงใจทางด้านสุขภาพของบุคคลที่แสวงหาการรักษาโรค และ
เพิ่มองค์ประกอบร่วม (Modifying and Enabling Factor) ซึ่งรวมตัวแปรทางด้านประชากรและสิ่ง
ชักนาสู่การปฏิบัติ (Cue to Action) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะปรับปรุงความสามารถในการทานาย
พฤติกรรม (Predictability of Health Behaviors) ได้ดีขึ้น
โดยสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่ใช้ทานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
(1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค (Perceived Susceptibility) หมายถึง ความรู้สานึกคิด
ของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงต่อความเจ็บปุวย ซึ่งแตกต่างกันออกไปแต่ละบุคคล กล่าวคือ ความเชื่อ
มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตนเพื่อปูองกันและรักษาสุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่ง Hochbaun
(1970) ได้กล่าวว่าการรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นเป็นปัจจัยที่สาคัญและมีอิทธิพลสูงกว่าปัจจัยอื่น
ที่จะส่งผลให้บุคคลเกิดการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
(2) การรับรู้ต่อความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) หมายถึง การที่บุคคลมีความเชื่อว่า
การเจ็บปุวยหรือการเป็นโรคนั้น ๆ มีความรุนแรงต่อสุขภาพ ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนาน
และอันตรายที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อบทบาททางสังคมของผู้ปุวย เนื่องจากเป็นการประเมินด้วยตนเอง
ของผู้ปุวย ดังนั้นอาจเป็นความวิตกกังวลของผู้ปุวยมากกว่าความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการ
รับรู้ความรุนแรงของโรคจะมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง คือแม้ว่าผู้ปุวยจะมีการรับรู้โอกาสเสี่ยง
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ต่อการเกิดโรค แต่ถ้าไม่มีความเชื่อว่าความเจ็บปุวยนั้นมีความรุนแรง ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
และมีผลกระทบต่อบทบาททางสังคม ผู้ปุวยอาจไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาและไม่สนใจในการดูแล
ตนเอง
(3) การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อที่จะลดภาวะความเจ็บปุวยจากการให้ความร่วมมือใน
การรักษาเป็นตัวแปรเกี่ยวกับการรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษา (Perceived Benefits) เป็นการรับรู้
ของผู้ปุวยที่มีต่อความปลอดภัยในการรักษา และประสิทธิภาพของการรักษา ซึ่งประกอบด้วยความ
ไว้วางใจแพทย์ผู้ทาการรักษาหรือโอกาสที่จะทุเลา หรือหายขาดจากโรค
(4) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อปูองกันโรค (Perceived Barrier) หมายถึง การรับรู้ถึง
อุปสรรคเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย
ของบุคคลในทางลบ ได้แก่ การรับรู้ถึงความไม่สะดวก ค่าใช่จ่ายราคาแพง ความละอาย เป็นต้น ฉะนั้น
การตัดสินใจที่จะปฏิบัติในสิ่งที่แพทย์แนะนาหรือไม่นั้นจะขึ้นอยู่กับการชั่งน้าหนัก ข้อดี ข้อเสียของ
พฤติกรรมดังกล่าว
สรุปได้ว่า ความเชื่อด้านสุขภาพสามารถใช้อธิบายและทานายพฤติ กรรมของบุคคลในด้านการ
เจ็บปุวยและการปูองกันโรค และมีส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง
เหมาะสม
2.4 ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory)
แนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เป็นผลมาจากการศึกษาทางด้าน
สั ง คมวิ ท ยา ซึ่ ง พบว่ า การตั ด สิ น ใจส่ ว นใหญ่ ข องคนนั้ น จะขึ้ น อยู่ กั บ อิ ท ธิ พ ลของบุ ค คล ผู้ ซึ่ ง มี
ความสาคัญและมีอานาจเหนือกว่าตัวเราอยู่ตลอดเวลา (จริยา ปัณฑวังกูร, 2549)
การสนับสนุนทางสังคม มีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการแสดงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและชุมชน
เนื่องจากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคม ต้องมีการติดต่อพบปะกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ บาง
คนอาจจะใกล้ชิดกันมาก บางคนอาจจะใกล้ชิดกันน้อย การติดต่อกันทาให้รู้จักกัน เกิดความสัมพันธ์
กันจนเป็นเครือข่ายทางสังคม เช่น เพื่อนที่เรีย นหนังสือ เพื่อนร่วมงาน ผู้นาชุมชนหรือสมาชิกชมรม
ต่าง ๆ การได้สื่อสารกันทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และได้สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยทา
ให้ มี โ อกาสเกื้ อ หนุ น ซึ่ ง กั น และกั น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ กั น บางครั้ ง บุ ค คลหนึ่ ง อาจเป็ น ฝุ า ยให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น แต่บางครั้งอาจจะเป็นผู้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยการสนับสนุนเกื้อกูลกันทาให้
เกิดแรงสนับสนุนทางสังคมซึ่งกลวิธีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี
ที่เป็นผลมาจากการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา ซึ่งพบว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
อิทธิพลของบุคคลผู้ซึ่งมีความสาคัญและมีอานาจเหนือตัวเราอยู่ตลอดเวลา และได้ถูกมาใช้ในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ต่อมามีผู้ใช้แรงสนับสนุนทางสังคมในการ
ให้ผู้ปุวยปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรักษาโรค เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การให้ผู้ปุวยรับประทานยาสม่าเสมอ การมีพฤติกรรมที่เอื้ออานาย
ต่อการรักษาโรค เช่น การออกกาลังกาย การงดสูบบุหรี่ เป็นต้น จากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยการสนับสนุนจากครอบครัว
ของผู้ปุวยและบุคคลใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์กับผู้ปุวยช่วยเตือนและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่
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ผู้ ปุ ว ย จะช่ ว ยเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมสุ ข ภาพไปในทางที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารมี
พฤติกรรมด้านอนามัยที่ดี
2.5 กระบวนการสร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม (Motivation Interviewing/
Enhancement) (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) เป็นทฤษฎีขั้นตอนของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ Prochaska & Diclemente ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ตั้งแต่ขั้นที่ไม่ใส่ใจตระหนักในปัญหาจนถึงขั้นที่ลงมือเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปสู่พฤติกรรมใหม่ อย่างมั่นคง
แบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ขั้นไม่สนใจปัญหา (Pre – contemplation)
ในขั้นนี้ผู้ปุวยไม่คิดว่าตนเองมีปัญหาจากการใช้สารเสพติด ผู้ปุวยมักคิดว่าตนเองควบคุมการ
ใช้สารเสพติดได้จะหยุดเมื่อไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตนเอง รู้สึกชื่นชอบในความสุขที่ได้รับ
จากสารเสพติด ไม่ส นใจการตรวจเช็คสุขภาพ ไม่คิดว่าตนเองมีปัญหาสุ ขภาพมองไม่เห็น ผลเสียที่
เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด มักโทษบุคคลรอบข้างหรือโทษสิ่งแวดล้อมว่าทาให้ตนเองเครียด จึงต้อง
ใช้ ส ารเสพติ ด เป็ น ทางระบาย ผู้ ปุ ว ยมั ก ไม่ คิ ด ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในช่ ว ง 6 เดื อ นต่ อ จากนี้ การ
ตอบสนองที่เหมาะสมของผู้บาบัด คือ การประเมินสุขภาพ (Evaluation) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
(Feedback) และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Information) ควรให้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ผู้ปุวยอย่างตรงไปตรงมาเน้นข้อเท็จจริง เป็นเหตุเป็นผลเป็นกลาง ไม่ชี้นาหรือครอบงา หรือขู่ให้กลัว
(2) ขั้นลังเลใจ (Contemplation)
ในขั้นนี้ผู้ปุวยมักประสบกับผลกระทบในการใช้สารเสพติดบ้างแล้ว เช่น มีปัญหาสุขภาพ ถูก
จับกุม มีปัญหากับญาติ เป็นต้น ผู้ปุวยยังเห็นว่าสารเสพติดมีคุณมากกว่าโทษ พยายามควบคุมตนเอง
มากขั้น แต่ยังใช้สารเสพติดอยู่ ผู้ปุวยอาจคิดเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่นาน 1-6 เดือน ดังนั้นเมื่อพบ
ผู้ปุวยทุกครั้งจึงต้องมีการประเมินแรงจูงใจใหม่ทุกครั้ง การตอบสนองที่เหมาะสมของผู้บาบัด คือ การ
พูดคุย โดยปกติผู้บาบัดมักเห็นข้อเสียของการใช้สารเสพติด และข้อดีของการเลิกสารเสพติด ส่วน
ผู้ปุวยมักจะเห็นข้อดีของการใช้สารเสพติดและข้อเสียของการเลิกสารเสพติด การพูดคุยถึงข้อดี ข้อเสีย
ผู้บาบัด ควรเป็นกลางและเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยได้ตรวจสอบ ผู้บาบัดอาจให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปด้วย
(3) ขั้นตัดสินใจหยุดสารเสพติดอย่างจริงจัง หรือ ขั้นเตรียมการเปลี่ยนแปลง (Determination)
ในขั้นนี้ผู้ปุวยมักประสบกับโทษภัยจากสารเสพติดที่รุนแรง หรือตระหนักถึงปัญหาการใช้
สารเสพติดและต้องการเลิกสารเสพติดผู้ปุวยมักคิดเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ คือในช่วง 1 เดือน
ต่อจากนี้ การตอบสนองที่เหมาะสมของผู้บาบัด คือ การให้ทางเลือกในการเลิกสารเสพติด (Menu) ไม่
ควรมีหนทางเลือกมากจนสับสน หรือน้อยเกินไปเหมือนถูกบังคับ ผู้บาบัดควรเปิดโอกาสให้ผู้ปุวยเลือก
ได้อย่างอิสระ (Freedom of Choice) เน้นความรับผิดชอบในการเลือกของผู้ปุวยเอง(Responsibility)
และส่งเสริมศักยภาพในการกระทาได้ (Self-efficacy) ของผู้ปุวย
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(4) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action)
ในขั้ น นี้ ผู้ ปุ ว ยกาลั งลงมื อหยุ ด ใช้ส ารเสพติ ดแต่ อาจยั งไม่ส าเร็ จระยะเวลามัก อยู่ ในช่ว ง
6 เดือนแรก ผู้ปุวยได้พยายามทาตามวิถีทางที่ตนเองได้เลือกเพื่อให้เลิกสารเสพติดได้ ผู้ปุวยอ่าจกระ
ทาได้ไม่สม่าเสมอในบางช่วง การตอบสนองที่เหมาะสมของผู้บาบัด คือ การส่งเสริ มให้ผู้ปุวยกระทา
ตามวิธีการที่ตนเองเลือกได้อย่างต่อเนื่อง (Compliance or Adherence) ความเข้าใจในวิธีการ ความ
ชานาญในการกระทา ขจัดอุปสรรคที่อาจทาให้กระทาได้ไม่ต่อเนื่อง
(5) ขั้นกระทาต่อเนื่อง (Maintenance)
ในขั้นนี้ผู้ปุวยมักเลิกสารเสพติดมาได้ประมาณ 6 เดือน อารมณ์ ความคิด ค่อนข้างมั่นคง
กระท าตามวิ ธี ก ารที่ ต นเองเลื อ กได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามมั่ น ใจว่ า ตนเองเลิ ก สารเสพติ ด ได้ การ
ตอบสนองที่ เ หมาะสมของผู้ บ าบั ด คื อ การปู อ งกั น การกลั บ ไปใช้ ส ารเสพติ ด ซ้ า (Relapse
Prevention) การมีวิถีชีวิตที่สมดุล ชีวิตที่มีคุณค่า การออกกาลังกาย การบริหารเวลา การผ่อนคลาย
ความเครียด การดูแลสุขภาพตนเอง อาหารที่เป็นประโยชน์ การควบคุมสิ่งเร้าที่ทาให้อยากยา การ
หมั่นสังเกตสัญญาณที่สื่อถึงการกลับไปติดซ้า เป็นต้น
(6) ขั้นกลับไปมีปัญหาซ้า (Relapse)
ในขั้นนี้ผู้ปุวยเริ่มต้นจากการนาพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เสี่ยง การปล่อยให้ตนเองมี
ความเปราะบางทางอารมณ์จิตใจ การไม่สามารถจัดการกับอาการอยากยา การปล่อยเนื้อปล่อยตัว
การไม่ดูแลตนเอง ความประมาทเลินเล่อ การเผลอใจกลับไปใช้สารเสพติดซ้า ปฏิกิริยาทางจิตใจที่
ตามหลังจากการเผลอใจไปใช้ เช่น รู้สึกผิดซ้าเติมตนเอง ไม่เคารพนับถือตนเอง ปฏิเสธความจริง เป็น
ต้น จนกระทั่งควบคุมการใช้ไม่ได้ กลับไปมีปัญหาติดสารเสพติดอีก การตอบสนองที่เหมาะสมของผู้
บาบัด คือ การดึงผู้ปุวยให้กลับไปสู่หนทางแห่งการหยุดสารเสพติดให้เร็วที่สุด (Recovery Process)
การให้ความหวังกาลังใจ (Hope) การประคับประคอง (support) การให้กาลังใจ การยอมรับความ
อ่อนแอ ของตนเอง การสารภาพผิด มองสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างตรงไปตรงมา การสรุปบทเรียน การมุ่งใน
การเลิกสารเสพติดต่อไป การสนับสนุนศักยภาพในตัวของผู้ปุวยในการเลิกสารเสพติดว่ายังสามารถ
กระทาได้ (Self-efficacy)
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Prochaska และ Diclemente ได้พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ กรอบ
แนวคิดเป็นขั้นตอนว่าคนเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองได้อย่างไร และสังเกตความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมสุขภาพอื่น ๆ ได้อย่างไร ทุกคนต้องผ่าน
ขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ไม่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับการบาบัดรักษาก็ตาม จุดมุ่งหมาย
ของการบาบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง คือ การช่วยให้บริการผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปที
ละขั้นตอนหรือหลายขั้นตอน จากขั้นเมินเฉยไปยังขั้นลังเลใจ ขั้นเตรียมตัวหรือตั้งใจกระทา ขั้นลงมือ
ทา และขั้นกระทาต่อเนื่อง การเปลี่ยนจากขั้นเมินเฉยไปยังขั้นลังเลใจอาจยังไม่เห็นผลการลดการใช้
สารเสพติดลงอย่างชัดเจนนัก แต่ก็เป็นขั้นตอนที่สาคัญที่จะช่วยให้บริการผ่านต่อไปสู่ขั้นลงมือกระทา
ได้ในอนาคต ไม่มีกฎแน่นอนว่าแต่ละคนจะใช้เวลาอยู่ในขั้นตอนนานเท่าไหร่ (อาจจะเป็นนาทีหรือเป็น
เดือนหรือเป็นปีก็ได้) และอาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาระหว่างขั้นต่าง ๆ ได้ผู้รับบริการบางคนอาจ
เปลี่ยนจากขั้นเมินเฉยเป็นขั้นลงมือกระทาเลยหลังจากได้รับการบาบัด
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ในการประเมินขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและ
ความคิดที่ผู้ปุวยแสดงออกมา ตัวอย่าง เช่น
ผู้ที่ไม่คิดว่าตนเองมีปัญหาการเสพ เสพยาเป็นครั้งคราว ไม่ได้ติดคิดว่าหยุดเมื่อไหร่ก็ได้
ไม่คิดว่าต้องรักษา คนอื่นคิดไปเอง แสดงว่าอยู่ในขั้นเมินเฉย
ผู้ที่เข้าใจว่าปัญหาสุขภาพจิตหรืออาการหงุดหงิด หูแว่วที่เกิดจากการเสพยา แต่ไม่เป็น
อะไรมากเพราะเวลาหยุดเสพก็ไม่เป็นไร มันอยู่ที่ใจจะหยุดใช้เมื่อไหร่ก็ได้ แสดงว่าอยู่ในขั้นลังเลใจ
ผู้ที่ตระหนักถึงปัญหาการเสพของตน รู้ว่าถ้าไม่เสพจะเกิดอาการอยาก หงุดหงิด เฉื่อย
ซึม และคิดว่าคงต้องหยุดแล้ว และหาข้อมูลว่าจะทาอย่างไรได้บ้าง เพื่อให้ตนเองควบคุมการเสพได้
คิดอยากเข้ารับการรักษาแสดงว่าอยู่ในขั้นตัดสินใจ
ผู้ที่เริ่มเลือกวิธีการหยุดเสพ วิธีบาบัดรักษาที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับตัวเอง พร้อมหาวิธี
ปูองกันไม่ให้กลับไปเสพซ้า ปรึกษาวิธีการเพิ่มเติมเมื่อมีปัญหา แสดงว่าอยู่ในขั้นลงมือกระทา
ผู้ที่สามารถหยุดเสพได้นานมากกว่า 6 เดือน เริ่มมองถึงอนาคต ปรึกษาปัญหาอื่น แสดง
ว่าอยู่ในขั้นกระทาอย่างต่อเนื่อง
หากผู้ปุวยกลับไปเผลอเสพซ้า อาจรู้สึกผิด คิดว่าชาตินี้คงเลิกไม่ได้ แสดงว่าผู้ปุวยอยู่ใน
ขั้นกลับไปเสพซ้า
เทคนิคการถามให้คิดเพื่อสร้างแรงจูงใจ
การเน้นและชี้ให้เห็นความแตกต่างของสิ่งที่ทาอยู่กับสิ่งที่ต้องการ
วิธีการกระตุ้น
(1) การถามถึงอนาคต มองไปในอนาคต
(2) ถามถึงเปูาหมายในชีวิต
(3) ถามถึงอดีตที่ดีกว่า
(4) ถามถึงสิ่งเลวร้ายสุด ๆ ที่เป็นไปได้
(5) ถามถึงสิ่งที่ดีสุด ๆ ที่เป็นไปได้
“ คุณบอกว่าอยากมีร่างกายแข็งแรง และก็ได้ยินว่าคุณไม่อยากออกกาลังกาย ”
“ ดีมากที่น้องตั้งใจเรียนให้จบ แต่มันดูขัดแย้งกับการโดดเรียนนะ ”
ตัวอย่างคาถามที่ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
(1) คุยเรื่องผลเสียหากยังมีพฤติกรรมเดิม เช่น คุณคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากเสพยากับ
เพื่อน ๆ อย่างนี้ต่อไป
(2) คุยเรื่องผลดีหากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพได้ เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณเรียน
หนังสือได้
(3) คุยเรื่องความสาคัญ เช่น ลูกเขาจะรู้สึกอย่างไรกับการเสพสารเสพติดของคุณ
(4) คุย เรื่ อ งเปู า หมายในชี วิต เช่น คุ ณอยากให้ สุ ข ภาพเป็นอย่า งไรในอีก สั ก 20 ปี
ข้างหน้า
(5) การสนทนาเกี่ยวกับผลดี ผลเสียของทางเลือกในชีวิต เช่น หากเสพสารเสพติดจะมี
ข้อดีอะไร ข้อเสียอะไร แล้วลองชั่งน้าหนักดูว่าอย่างไหนจึงจะเหมาะสมกว่ากัน
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ทักษะการพิจารณาทางเลือก
เป็นทักษะที่ใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา โดยมีลักษณะการใช้ คือ ใช้ในกรณีที่ผู้รับการ
ปรึกษาพอจะได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วแต่เกิดความลังเลไม่มั่นใจในการตัดสินใจ
ใช้เมื่ออารมณ์ที่รบกวนผู้รับการปรึกษามากสงบลงมาแล้ว เพราะหากยังมีอารมณ์รบกวน
มากจะเป็นอุปสรรคต่อการคิดอย่างรอบคอบและมีเหตุผล
ให้ พิจ ารณาทางแก้ไขปั ญหาทีล ะด้าน จนเห็ นกระจ่า งชัดว่ าแต่ ล ะด้า นมีข้ อดี ข้ อเสี ย
อะไรบ้าง
เทคนิคจัดการกับแรงต่อต้าน
ไม่ควร ตาหนิ ตัดสิน เตือน (ถึงผลเสีย)
ไม่ควร แปลความหมาย หรือถกเถียง
ควร
(1) สนทนาทั้งข้อดีและข้อเสีย
(2) เปลี่ยนเปูาหมาย
(3) Rolling กลิ้งไปไม่เถียงด้วย
กรณีที่ผู้ปุวยยังไม่ตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทันทีถ่ ือเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และความรู้สึกลังเลใจ การให้คาแนะนาทาให้ผู้ปุวยได้มีโอกาสคิดใคร่ครวญเกี่ยวกับพฤติก รรมการดื่ม
ของตนมากขึ้ น และการให้ ก าลั ง ใจสนั บ สนุ น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ผู้ ปุ ว ยตั ด สิ น ใจปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ทั้งนี้ผู้ให้การดูแลควรแสดงความห่วงใยและบอกผู้ปุวยว่าผู้บาบัดเป็นห่วงสุขภาพของผู้ปุวย
บอกผู้ปุวยว่าเมื่อผู้ปุวยพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่านพร้อมเสมอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือผู้ปุวยติดตามไถ่ถามผู้ปุวยถึงการดื่มเมื่อผู้ปุวยมารับการตรวจติดตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาด้วย
ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาหลัก
ผู้ปุวยไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง
ถ้าผู้ปุวยยังไม่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับการตัดสินใจของผู้ปุวย พยายามย้า
ให้ผู้ปุวยเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก ลองถามผู้ปุวยว่าเขาจะจัดการอย่างไร ถ้ามีปัญหา
เกิดขึ้นจากการที่เขายังไม่ตัดสินใจ ถามผู้ปุวยว่ามีอะไรอย่างอื่นหรือไม่ ที่จะช่วยเขาในการตัดสินใจ
เช่น เวลา ข้อมูล หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
2.6 ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience)
ความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล เมื่อต้อง
ประสบกับสถานการณ์ที่วิกฤต ทุกข์ยาก ลาบาก กดดัน หรือเป็นปัญหาในชีวิต แต่สามารถปรับตัวให้
ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนั้นได้ และกลับมาดาเนินชีวิตได้ตามปกติ รวมทั้งสามารถนาประสบการณ์ที่ได้ไป
เป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิตต่อไป (กรมสุขภาพจิต และสานักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2556)
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ในส่วนมิติของความเข้มแข็งทางใจนั้น มี 4 มิติ ดังนี้
(1) มิติความสามารถในการดูแลและควบคุมตัวเอง หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้หรือ
การเข้าใจตนเอง รับรู้ความสามารถของตนเอง เชื่อมั่นในศักยภาพ และคุณค่าของตนเอง ในการที่จะ
กระทาสิ่งต่างๆ เพื่อให้ประสบความสาเร็จ การมีวินัยในตนเอง สามารถยับยั้งชั่งใจ รับผิดชอบ และทน
ต่อแรงต้านของกลุ่มเพื่อน และแรงกดดันของสังคมได้
(2) มิติความสามารถในการแก้ไขปัญหา หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อ
ประเมินความเสี่ยง ตัดสินใจจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม การมีทัศนคติและค่านิยมเชิงบวกมี
อารมณ์ขัน มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา รวมทั้งรู้จักเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมองปัญหาอย่าง
ท้าทาย ไม่คุกคามต่อชีวิตพึ่งตนเองได้ และรู้จักแสวงหาแหล่งช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เมื่อประสบ
ภาวะยุ่งยาก
(3) มิติความสามารถทางสังคม หมายถึง สามารถในการสื่อสารความรู้สึกของผู้อื่น เห็นอกเห็น
ใจ เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่น สามารถให้อภัยผู้อื่น สร้างมิตรภาพ เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ มีส่วนร่วมเสียสละ
ในการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อส่วนรวมและสามารถปรับตัวได้
(4) มิติการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตและการมุ่งมั่นสู่ ความสาเร็จ หมายถึง ความสามารถในการตั้ง
จุดมุ่งหมาย ความสาเร็จในชีวิตที่เป็นไปได้ ดาเนินชีวิตเพื่อมุ่งสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้ มีแรงจูงใจเพื่อให้
ตนเองบรรลุเปูาหมาย ความกระตือรือร้นมุ่งมั่นพยายาม และมีแรงบันดาลใจในการดาเนินชีวิตเพื่อมุ่ง
สู่ความสาเร็จ (กรมสุขภาพจิต และสานักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556)
องค์ป ระกอบ 4 ประการของการสร้ า งความเข้ มแข็ งทางใจ (กรมสุ ข ภาพจิต , 2550) ความ
เข้มแข็งทางใจเกิดขึ้นจากปัจจัยสาคัญ 4 ประการ คือ
(1) รู้สึกดีกับตัวเอง (Sencse of self) คนเรารู้สึกดีกับตนเองเมื่อมีประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก
ได้รับความรักความเข้าใจอย่างสม่าเสมอ จนกลายเป็นต้นทุนทางใจที่เข็งแรงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อาจ
กล่าวได้ว่าความรู้สึกดีกับตนเองเกิดขึ้นเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตที่ดี ได้ทาในสิ่งที่ดี มองโลกในแง่ดี และ
ที่สาคัญ เมื่อค้นพบความถนัดก็ได้บ่มเพาะพัฒนาความถนัดนั้น จนกลายเป็นความสาเร็จที่ภาคภูมิใจ
คนเราไม่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กของตนได้ ไม่สามารถจะเลือกได้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นในชีวิต แต่เราสามารถฝึกมองโลกในแง่ดีและค้นหาความถนัดของตนเอง เพื่อบ่มเพาะเป็น
ความสาเร็จให้ภาคภูมิใจ และเราเลือกได้ที่จะทาดี เพื่อสร้างความรู้สึกดีและความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเอง
การสร้างความเข้มแข็งทางใจ ด้วยการสร้างความรู้สึกดีกับตนเอง จึงเป็นการฝึกฝนตนเองให้
รู้จักมองโลกแง่ดี ค้นหาทาความรู้จักตัวเอง และพัฒนาความถนัดที่มีอยู่จนกลายเป็นความสาเร็จที่ตน
ภาคภูมิใจ
(2) จัดการชีวิตได้ (Sense of control) สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตมาจากหลายสาเหตุที่เราไม่
สามารถควบคุมได้โดยตรง คนเราจึงมีเรื่องที่ชอบและไม่ชอบอยู่เสมอ ความรู้สึกว่าตนเอง “จัดการชีวิต
ได้ ” เกิดขึ้ น เมื่อเรามีความเชื่อมั่น ในทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง มี
ความสุขความพอใจในชีวิต ตลอดจนเชื่อมั่นว่าแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่ ก็จะยังสามารถเลือก
ทางเดินที่คิดว่าดีที่สถานการณ์ขณะนั้นได้ เรียนรู้ที่จะยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
และมีความอดทนในการลงมือทาในสิ่งที่ทาได้จนบรรลุผลที่ต้องการ ดังนั้นจึงเป็นการฝึกฝนให้รู้จัก
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ยอมรับความจริงของชีวิต หรือทาใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะเดียวกันก็อดทนลงมือทาใน
สิ่งที่ทาได้จนประสบผลสาเร็จ เรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนอย่างถู กต้อง และมีทักษะการจัดการ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(3) มีสายสัมพันธ์เกื้อหนุน (Sense of connection) กาลังใจในการฝุาฟันปัญหาและอุปสรรค
ของชีวิต คือ การที่คนใกล้ชิดมอบความรัก ความเข้าใจคอยเป็นกาลังใจให้ สายสัมพันธ์เกื้อหนุนจึงเป็น
หัวใจสาคัญประการหนึ่งของความเข้มแข็งทางใจ
การสร้างความเข้มแข็งทางใจ ด้วยสายสัมพันธ์เกื้อหนุน เป็นการเรียนรู้ที่พัฒนาความสัมพันธ์
ที่ดีกับคนรอบข้าง ให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเข้าใจที่ดี สามารถมอบความรักความเมตตา ความ
ไว้วางใจแก่กันและกัน สายสัมพันธ์เกื้อหนุนจึงเป็นประหนึ่งแหล่งกาลังใจอันทรงพลังในการต่อสู้ชีวิต
แม้ในยามที่ต้องพบสถานการณ์วิกฤติอันยากจะฝุาฟัน
(4) มีจุดหมายในชีวิต (Sense of purpose) คนเราจะมีพลังในการฝุาฟันปัญหาและอุปสรรคได้
ดียิ่ งขึ้ น เมื่ อมีจุ ด หมายในชีวิ ต โดยเฉพาะจุด หมายนั้นไม่ ได้เป็ นไปเพื่อตนเองแต่เพีย งอย่า งเดีย ว
ความสามารถในการดาเนินชีวิตอย่างมีจุดหมาย การรู้สึกว่าตนกาลังก้าวไปสู่เปูาหมายที่มีคุณค่า จะ
ช่วยให้เรามองเห็นว่า ปัญหาของเราเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เมื่อเทียบกับปัญหาอื่นๆ และมันจะผ่านไปใน
ขณะที่เราเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่ต้องการ
การสร้างความเข้มแข็งทางใจด้วยการมีจุดหมายในชีวิต เป็นวิธีฝึกฝนตนเองให้มีเปูาหมาย
ในการดาเนินชีวิตอยู่เสมอ ตลอดจนเป็นการเรียนรู้ที่จะตั้งเปูาหมายให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แม้
ในสถานการณ์ที่เป็นลบ ก็ยังสามารถตั้งเปูาหมายเชิงบวกที่ต้องการไปให้ถึงได้
2.7 แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบที่สาคัญของการประเมินผล
จากแนวคิด ทฤษฎี การประเมินผล กรณีความหมายของการประเมินผล มีดังนี้
2.7.1 ความหมายของการประเมิน
“ การประเมิน ” หรือ “ การประเมินผล ” มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า
“Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดาเนินการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคาอื่นๆ อีกหลายคา เช่น การวิจัย (Research) การ
วัดผล (Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล(Monitoring) การ
ประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เป็นต้น ซึ่งคาดังกล่าวแล้วอาจ
สรุปเป็นความหมายหรือคาจากัดความร่วมกันได้ว่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานโดยอาศัยข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และ
วิธีการอื่นๆ แล้วทาการวิเคราะห์เพื่อตัดสินว่าการดาเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินงานนั้นมากน้อยเพียงใด (ประชุม รอดประเสริฐ, 2537)
ด้านพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้คาจากัดความของคาว่า
“โครงการ” ว่าหมายถึง แผนหรือเค้าโครงที่กาหนดไว้ โครงการเป็นศัพท์ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า
“Project” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือระดับหนึ่งของแผนงาน (Plan) และในบางตาราถือว่ามีความหมาย
เช่นเดียวกับคาว่า “Program” ซึ่งหมายถึงแผนงานที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงานชัดเจน ฉะนั้นจึง
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าโครงการ คือ Project หรือ Program ในภาษาอังกฤษ นั่นเอง
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คาว่า “การประเมิน” หรือ “ การประเมินผล ” ร่วมกับคาว่า “ โครงการ ” เป็นคาศัพท์
ทางวิชาการโดยเฉพาะว่า การประเมินโครงการ (Project or Program Evaluation) ซึ่งมีความหมาย
ดังต่อไปนี้ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2537)
การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ และบรรลุถึงเปูาหมายนั้นด้วยดีมากน้อยเพียงใด
การประเมิน โครงการ เป็นกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห์ ถึงคุณลั กษณะและ
คุณภาพของโครงการ
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีการวิจัยเพื่อ
หาข้อมูลที่เป็น จริงและมีความเชื่อถือได้ของโครงการ แล้ วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือไม่และด้วยคุณภาพของความสาเร็จนั้นเป็นเช่นใด
การประเมินโครงการ หมายถึง การประมาณค่าการดาเนินงานของกิจกรรมใดๆ อย่างมี
ระบบเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานนั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
จากความหมายดังกล่าวแล้วอาจสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนใน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือ
จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดาเนินงาน
ต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการนั้นเสีย
2.7.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2537)
2.7.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องประเมิน
1) ประกอบด้วยในการประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้ประเมินจะต้องกาหนดสิ่งจะต้อง
การประเมิน ซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ของการประเมิน และตัวชี้วัดการประเมินให้ชัดเจน
2) จุดประสงค์ของการประเมิน จะบอกเปูาหมายและสิ่งที่ต้องการประเมิน
3) ตัวชี้วัดการประเมินจะระบุถึงเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการที่จะ
ประเมินตามจุดประสงค์ที่กาหนด
4) สิ่งที่ต้องการประเมินสามารถกาหนดได้หลากหลายตามรูปแบบของการที่จะ
ประเมิน ถ้าเป็นการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP) สิ่งที่ต้องการประเมินจะมีทั้งสภาวะแวดล้อม
(context) ปัจจัยเบื้องต้น (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) หรือบางครั้ง
อาจจะต้องประเมินผลกระทบ (impact) ซึ่งจะกาหนดได้ทั้งผลกระทบทางบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
2.7.3 การวัด
2.7.3.1 มีกระบวนการที่สาคัญ 2 ประการ คือ การสร้างเครื่องมือ และการออกแบบการ
เก็บข้อมูล
2.73.2 การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่สร้างต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการ
วัด วัด ได้ตรงกับ สิ่ งที่ต้อ งการวัด ต้อ งคานึ งถึงว่ าข้อมู ล ที่ต้อ งการวั ดเป็น แบบเชิงปริ มาณหรือเชิ ง
คุณภาพ เพราะจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน
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2.7.4 การตัดสินใจ
2.7.4.1 เมื่อได้ผลการวัดแล้วนามาวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ต้องการ
ประเมิน เปรียบเทียบวัดผลที่ได้กับเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
2.7.4.2 การประเมิน โครงการมักจะมีการประเมินเพื่อตัดสินใจใน 3 ลักษณะ คือ การ
ประเมินเพื่อจะริเริ่มดาเนิ นโครงการ การประเมินกระบวนการดาเนินการ และการประเมินสรุปผล
โครงการ
2.7.5 แนวคิดการประเมินแบบต่างๆ
2.7.5.1 แนวคิดการประเมินตนเอง
1) เป็ น แนวคิ ดที่ ให้ ป ระชาชน ชุม ชน และองค์ก รต่ างๆใช้ก ระบวนการทาง
ปั ญ ญาใคร่ ค รวญ ตรวจสอบข้อ มูล ต่า งๆ ในสิ่ งที่ ต้ องการประเมิ นด้ ว ยตนเองเพื่ อการนาไปสู่ ก าร
ตัดสินใจ แก้ไข พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
2) ผู้ประเมินจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการหรือกิจกรรมนั้น
3) การประเมินตนเองจะเป็นผลดี ที่ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจสภาพปัญหา จุดเด่น
และข้ อ บกพร่ อ ง ได้ ข้ อมู ล ที่ ทั น เหตุก ารณ์ ส่ งผลให้ นามาปรับ ปรุง และพัฒ นางาน และชื่ น ชมกั บ
ผลสาเร็จเพื่อเป็นพลังใจสร้างสรรค์งานต่อไป
2.7.5.2 แนวคิดการประเมินแบบมีส่วนร่วม
เป็ น แนวคิ ด ที่ เ น้ น ให้ ทุ ก ฝุ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการประเมินทั้งระบบ ตั้งแต่การเรียนรู้ร่วมกัน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ รับรู้ และตัดสินใจ โครงการในทุก
ขั้นตอน การให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม จะทาให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์และพลังอานาจ
2.7.5.3 แนวคิดการประเมินแบบร่วมมือโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
1) เป็ น แนวคิ ด ที่ น าเอากระบวนการการแก้ ปั ญ หาที่ เ น้ น การร่ ว มมื อ ของ
ประชาชนในชุมชนร่วมกันตัดสินใจในการแก้ปัญหาของโครงการในลักษณะการพรรณนาหรือบรรยาย
เพื่อให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ และการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน โดยจุดเน้นของการแก้ปัญหา เพื่อ
การพัฒนาคน การอยู่ร่วมกันของคน และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อให้สมาชิกชุมชนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
2) เป็นการนาแนวคิดของคา 2 คา มาใช้ คือ การใช้ชุมชนเป็นฐาน (community–
based approach) และการประเมินแบบร่วมมือ (collaborative evaluation)
2.7.5.4 การประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
เป็ น แนวคิดการใช้มโนทัศน์ เทคนิค และข้อค้นพบการประเมินเพื่อส่ งเสริม
พัฒ นาความมั่น ใจ ในการตัดสิ นใจด้วยตนเอง มโนทัศน์ เทคนิค ที่ใช้ในการเสริมพลั งอานาจเป็น
แนวคิดหลักมาจากการประเมินตนเองการประเมินแบบมีส่วนร่วม และการประเมินแบบร่วมมือ
แนวคิดของการประเมินแบบเสริมพลังอานาจ
1) ใช้วิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2) มีพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มแบบประชาธิปไตย เน้นการทากิจกรรมกลุ่ม
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แบบร่วมมือ (collaborative group activity) ไม่ใช่การทากิจกรรมรายบุคคลนักประเมินมีหน้าที่
ช่วยเหลือแนะนาเพื่อให้บุคคลสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้
3) โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกจากความเป็นจริง และ
ความซื่อสัตย์ ของทุกฝุาย
4) กระบวนการเสริ มพลั งอ านาจช่ ว ยพัฒ นาทักษะ ซึ่งจะท าให้ เป็ นตัว ของ
ตัวเองในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
5) บทบาทของนักประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้ความร่วมมือ ผู้อานวยความสะดวก
6) การประเมินคุณค่าของโครงการ ไม่ใช่สิ่งสิ้นสุด แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทาให้
เกิดกระบวนการพัฒนาปรับปรุงโครงการ คุณค่าของการประเมินจะเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิก
ของประชาชน ในการที่จะทาให้ชุมชนเข้มแข็งพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทต่างๆ ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2.7.6 รูปแบบการประเมิน (ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ, 2560)
2.7.6.1 ผู้ประเมินเลือกรูปแบบการประเมินจากกรอบแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นที่
ต้องการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมิน
2.7.6.2 การจาแนกรูปแบบการประเมินตามจุดประสงค์ของการนาไปใช้เป็น 3
รูปแบบ คือ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ และ
รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า
2.7.7 รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย
รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (objective-based evaluation model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ได้แก่ ไทเลอร์ ครอนบาค และเคริก แพตทริค เป็นต้น
2.7.8 รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ
รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินใจ (decision-oriented evaluation model) เป็น
รู ป แบบการประเมิ น ที่ มี ห ลั ก การของการประเมิ น ที่ เ ป็ น ระบบ โดยมี ก ารก าหนดขั้ น ตอนในการ
ด าเนิ น การ ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ที่ จ ะน าไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาการตั ด สิ น ใจที่ เ หมาะสม
ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ได้แก่ สตัฟเฟิลบีม อัลคิน เป็นต้น
2.7.9 รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า
รูปแบบการประเมินเพื่อตัดสินคุณค่า (value – oriented evaluation model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่มีหลักการว่า การประเมินเป็นการกาหนดคุณค่า หรือตีราคาของสิ่งที่ได้รับการ
ประเมิน รวมทั้งการให้ความสาคัญกับผลผลิตทั้งหมดของโครงการ โดยการใช้กระบวนการประเมินที่
เป็นระบบ ผสานกับวิธีการแบบธรรมชาติ (naturalistic approach) ผู้เชี่ยวชาญที่เสนอแนวคิด
เกี่ ย วกับ รู ป แบบนี้ ได้ แ ก่ สคริ พ เวน สเตกโพรวัส เป็น ต้ น (ศู น ย์ท ดสอบและประเมิ น เพื่อ พั ฒ นา
การศึกษาและวิชาชีพ, 2560)
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2.7.10 ตัวอย่างแนวคิดและรูปแบบการประเมิน (สุพักตร์ พิบูลย์, 2551)
2.7.10.1 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler’s rationale and
model of evaluation)
1) การประเมิน คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรม ที่สังเกตได้กับจุดมุ่งหมาย
เชิงพฤติกรรมที่กาหนดไว้
2) เน้นที่การประเมินทางการศึกษา
3) แนวคิดการประเมิน จาแนกเป็น 6 ส่วน : การประเมินจุดประสงค์ การ
ประเมินแผนการเรียนรู้ การประเมินเพื่อแนะแนวในการพัฒนาโครงการ การประเมินเพื่อนาโครงการ
ไปปฏิบัติ การประเมินผลลัพธ์ของโครงการทางการศึกษา และการติดตามและการประเมินผลกระทบ
เกณฑ์ตัดสินความสาเร็จของโครงการ ควรจะพิจารณาความสาเร็จของส่วนรวม และมุ่งเน้นที่การ
ประเมินผลสรุ ป (summative evaluation) มากกว่าการประเมินความก้าวหน้า (formative
evaluation
2.7.10.2 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s concepts
and model) โดยเน้นดังนี้
1) เน้นที่การประเมินทางด้านการศึกษา
2) การประเมินด้านการเรียนการสอนครอนบาค มีความเห็นว่า ควรมีการ
ทดสอบทั้งตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผลกระทบอื่น (side effect) ของโครงการนั้นด้วย จึงเรียก
รูปแบบการประเมินของครอนบาคว่า รูปแบบการประเมินวัตถุประสงค์และผลกระทบ (Goal and
Side Effect Attainment Model) (สุพักตร์ พิบูลย์, 2551)
2.7.10.3 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s evaluation
ideologies and model)
1) การประเมินเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจ
เลือกใช้เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และการกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมิน
2) สร้างแนวคิดและรูปแบบการประเมิน โดยการผสมผสานแนวคิดของ
ไทเลอร์และครอนบาคเข้าด้วยกัน โดยได้จาแนกประเภทของการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
การประเมินยึดเปูาหมายเป็นหลัก และ การประเมินไม่ได้ยึดเปูาหมายเป็นหลัก
2.7.10.4 แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเคอร์ก แพตทริก (Kirkpatrick)
เป็นแนวทางของการประเมินโครงการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้
ความเข้ า ใจ และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ในการฝึ ก อบรมควรจะได้ มี การ
ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรม เพื่ อ ที่ จ ะได้ ท ราบว่ า การจั ด การฝึ ก อบรมตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ มี
ประสิทธิผลเพียงใด แนวทางของการประเมินโครงการฝึกอบรม จาแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบความรู้สึก หรือความพึงพอใจของผู้เ ข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการประเมิน
2) ประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบความรู้และทักษะ
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3) ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (behavior evaluation) เป็นการ
ประเมินเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
หรือไม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา
4) ประเมินผลลัพธ์ (result evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
ผลการอบรมก่อให้เกิดการพัฒนาต่อตนเองและต่อหน่วยงานของตนเองอย่างไร โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.7.10.5 แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP
model)
เป็นการประเมินเป็นกระบวนการของการระบุ หรือกาหนดข้อมูลที่ต้องการ
รวมทั้งการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดสารสนเทศที่มี
ประโยชน์ เพื่อนาเสนอสาหรับใช้เป็นทางเลือกในการตัดสินใจ กาหนดประเด็นที่ประเมินออกเป็น
4 ประเภท คือ
1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation: C) เป็นการประเมิน
ก่อ นการดาเนิ น โครงการ เพื่อ พิ จ ารณาหลั กการและเหตุ ผ ล ความจ าเป็น ที่ ต้อ งดาเนิ นโครงการ
ประเด็นปัญหา และความเหมาะสมของเปูาหมายโครงการ
2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของความเพียงพอของทรัพยากร อาทิ จานวน คน งบประมาณ วัสดุอุป กรณ์
รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการของการดาเนินโครงการ
3) การประเมินกระบวนการ (process evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อ
หาข้อบกพร่องของการดาเนินการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการ
ช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน
4) การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (product evaluation: P) เป็นการประเมิน
เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับจุดประสงค์ของโครงการ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการ
ยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
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ประเภทของการประเมิน

ประเภทของการตัดสินใจ

การประเมินสภาวะแวดล้อม

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

การตัดสินใจเลือกการวางแผน

การประเมินกระบวนการ

การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไป
ปฏิบัติ

การประเมินผลผลิต

ควรขยายแผนหรือล้มเลิก

ภาพที่ 2.1 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการประเมินและการตัดสินใจของ สตัฟเฟิลบีม
ที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549)
จากที่กล่าวมาแล้ว สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) จึงได้นาไปกาหนดรูปแบบการ
ประเมินโครงการที่เรียกว่า “CIPP Model” ซึ่งเป็นการประเมินทั้งสภาวะแวดล้อม (Content) ข้อมูล
นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ ผลงาน (Product) ของโครงการ และเป็นรูปแบบการ
ประเมินโครงการที่คณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษา (Phi Delta Kappa Committee)
ให้การยอมรับเพื่อใช้ประเมินผลโครงการทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกา การประเมินผลโครงการแบบ
CIPP จึงทาให้ง่ายต่อการนาไปประยุกต์ใช้ประเมินโครงการ (ประชุม รอดประเสริฐ, 2537)
2.7.11 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบในกรอบแนวคิดเชิงระบบในงานสาธารณสุข (System
Framework in Public Health)
มีผู้ให้ความหมายคาว่าระบบไว้หลายแง่มุมและหลายระดับ ซึ่ง อาจจะสรุปได้ว่า ระบบ
คือ ชุดองค์ประกอบที่แยกส่วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการเปลี่ยนแปลงได้ และเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ ซึ่งอาจมีหลายวัตถุประสงค์ ในที่นี้จะไม่กล่าวถึงรายละเอียดของทฤษฎีระบบและอนุ
ระบบ ในการวางแผนและประเมินผลโครงการ แนวความคิดเชิงระบบได้ถูกแบ่งออกเป็น
ปัจจัยนาเข้า
(INPUTS)

กระบวนการหรือกิจกรรม
(PROCESSES/ACTIVITIES)

ผลที่ได้
(OUTCOMES)
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หรือเมื่อแบ่งย่อยลงไปอีกเพื่อความชัดเจนในการเขียนแผนและการประเมินผลจะเป็นดังต่อไปนี้
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ผลงานหรือ
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
(IMPACTS)
(EFFECTS)
นั่นคือ
หรือกิจกรรม
(INPUTS)
(OUTPUTS/
=
+
(PROCESS/
PRODUCTS)
ACTIVITIES)
นั่นคือ
ผลที่ได้
=
ผลงาน/ผลผลิต
+
ผลลัพธ์
+
ผลกระทบ
(OUTCOMES)
(OUPUTS/PRODUCT)
(EFFECTS)
(IMPACTS)
ในกรอบแนวคิดเชิงระบบนั้น วงจรของการวางแผนและการประเมินงานสาธารณสุขเป็นไปใน
ตามผังนี้ (นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และฉวีวรรณ บุญสุยา, 2543)
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
การปฏิบัติ
ปฏิบัติ

กระบวนการ
กระบวนการ

การวางแผน
ผลงาน
ผลงาน

ผลกระทบ (สถานะสุขภาพ)
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ปัญหา

การติดตาม ประเมินผล
ประเมินผล
2.7.12 ตัวชี้วัด (Indicators)
ความหมายของตัวชี้วัด หมายถึง ตัวเลข คาอธิบาย หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลข
และคาอธิบายเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงของสถานการณ์หนึ่ง ๆ
ในสภาพของการจัดทาโครงการ ตัวชี้วัด คือ ตัวแปรที่ช่วยวัดการเปลี่ยนแปลงหรืออีก
นัยหนึ่ง คือ เป็นตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ในขณะนั้น (WHO) ซึ่งในความเป็นจริงอาจกล่าวได้
ว่าตัวชี้วัดเป็นวิธีการทางอ้อมที่จะวัดสภาพการณ์อันซับซ้อนที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นบางส่ว นเท่านั้น
แต่ถ้าการวัดกระทาตลอดช่ว งเวลาใด เวลาหนึ่ง จะสามารถบอกถึงทิศทางและความเร็วของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได้ เพื่อใช้เปรียบเทียบในพื้นที่หรือกลุ่มประชากรที่ต่างกัน
ในการจัดทาโครงการตัวชี้วัดอาจแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม คือ
(1) ตัวชี้วัดของปัจจัยนาเข้า (Input Indicators) ใช้วัดทรัพยากรที่ใช้ รวมทั้ง
เรื่องของข้อมูลข่าวสาร เช่น จานวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวนเงินงบประมาณสนับสนุน จานวน
วัสดุอุปกรณ์
(2) ตัวชี้วัดของกระบวนการ หรือกิจกรรม (Process Indicators) ใช้วัดจานวนครั้งของ
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ เช่น จานวนครั้งของการจัดประชุม จานวนครั้งของการอบรม
(3) ตัวชี้วัดของผลงาน หรือผลผลิต (Output Indicators) ใช้วัดเมื่อการดาเนินกิจกรรม
สิ้นสุดลง โดยผลงานหรือผลผลิตจะแสดงให้เห็นทันทีที่กิจกรรมสิ้นสุด ประสิทธิภาพ (Efficiency) จะ
เป็นตัวชี้วัดของผลงาน โดยใช้วัดค่า ใช้จ่ายที่ลงทุนเปรียบเทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่เกิดขึ้น เช่น
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จานวนสตรีที่มีครรภ์ที่ได้รับการอบรมการปฏิบัติตนที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์ สัดส่วนของโรงเรียนที่
นักเรียนได้รับการอบรมเรื่องการควบคุมปูองกันไข้เลือดออก
กรณีการวัดประสิทธิภาพในเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) จะเป็นเรื่องของผลงาน
หรือผลผลิตและอื่น ๆ ที่ตรงตามเวลาและบริการได้มาตรฐาน เป็นต้น
(4) ตัวชี้วัดของผลลัพธ์ (Effect Indicators) จะแสดงออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ โดยประสิทธิภาพ (Effectiveness) จะเป็นตัวชี้วัดของ
ผลลัพธ์ ทั้งนี้เป็นการวัดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
หรือเปูาหมาย เช่น ร้อยละของสตรีมีครรภ์ที่มารับบริการตรวจครรภ์ก่อนคลอดครบ 4 ครั้ง ร้อยละ
ของครัวเรือนที่สมาชิกมีพฤติกรรมปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยกางมุ้งนอนกลางวัน และช่วยกันทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
(5) ตัวชี้วัดของผลกระทบ (Impact Indicators) ใช้วัดว่าแผนงานหรือโครงการนั้น ๆ ได้
แก้ปัญหาสาธารณสุขหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นได้หรือไม่เพียงใด เป็นการวัดผลที่ได้ขั้น
สุดท้าย ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาในการที่จะเกิดผลกระทบ หรือเปูาประสงค์เดียวกันก็ได้ เช่น ลดอัตราตาย
ของทารกในชนบทให้เป็น 30 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2543 (ใช้อัตราตาย)
ลดอัตราการปุวยด้วยโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุต่ากว่า 14 ปี ลง 20% (ใช้อัตราปุวย) เป็นต้น (นวรัตน์
สุวรรณผ่อง และฉวีวรรณ บุญสุยา, 2543)
2.7.13 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนกับการติดตามประเมินผล
ในขณะที่การวางแผนเป็นเรื่องการคาดการณ์ล่วงหน้า การตัดสินใจล่วงหน้า ก่อนลงมือ
ปฏิบัติจริง การติดตามและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ ควบคุมกากับในขณะปฏิบัติงาน
และหลังการดาเนิน งานเสร็ จสิ้น เพื่อเปรีย บเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
กาหนดไว้ การวางแผนและการประเมินผลเป็นองค์ประกอบของกระบวนการบริหารที่สัมพันธ์กันและ
จะขาดไม่ได้ในการดาเนิ น งานทุกระดับ ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของผู้ บริห ารจัดการที่ส าคัญยิ่ง (นวรัตน์
สุวรรณผ่อง และฉวีวรรณ บุญสุยา, 2543)
2.8 การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
การวิจัยในปัจจุบันนั้นมีบทบาทสาคัญมากในทุก ๆ วงการไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม หรือ
ด้านการเมืองการปกครอง ที่ต้องการความรู้ความจริงหรือคาตอบที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นตัวบ่งชี้หรือนาไปสู่ข้อยุติในประเด็นนั้น แต่ผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่จะ
ใช้ ใ นการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจหรื อ ก าหนดแนวทางในการปฏิ บั ติ ใ นโอกาสต่ อ ไป ในการวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ ในบางครั้งผู้วิจัยต้องการหาคาตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคม
หน่วยงานหรื อวิชาชีพ เพื่อกาหนดแนวทางที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน หรือในอนาคต และในการหา
คาตอบของปัญหาการวิจัย และเพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้องครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงมีการนาเทคนิค
เดลฟาย มาใช้ในการทาวิจัย (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
ทั้งนี้ จากการวิจัยของ นิภาพรรณ เจนสันติสุข (2560) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การนาเทคนิคเดลฟาย
ไปใช้สาหรับการวิจัย สรุปการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมสาหรับการ
วิ จั ย ที่ มี ก ารคาดการณ์ แนวโน้ ม การวิ เ คราะห์ โ อกาสความเป็ น ไปได้ ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมความ
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คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเป็นฉันทามติมีความสอดคล้องกั น แต่อย่างไร
ก็ตาม เทคนิ คเดลฟายเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยเวลาในการรวบรวมความคิดเห็นและต้องกระทาซ้า
จนกว่าจะได้ฉันทามติ การเลือกผู้เชี่ยวชาญและจานวนรอบจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ผู้วิจัย ควรวางแผน
และบริหารจัดการให้เหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยควรพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสมและตรง
กับสาขาที่ศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนางานวิจัยในอนาคต
เทคนิคเดลฟาย มีพื้นฐานแนวคิดมาจากสุภาษิตที่ว่า “ หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ” คือ ในการ
พิจารณาตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ความคิดเห็นควรมาจากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า
มาจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่ผ่านมาในการตัดสินใจจะเป็นในรูปของผู้บริหารตัดสินใจกระทาลงไปตาม
ความรู้ความสามารถของตนเอง (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
เทคนิคเดลฟาย ต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน ดังนั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงไม่
จาเป็นต้องพบหน้ากัน และไม่ทราบว่าใครบ้างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นจึงแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ได้อย่างเป็นอิสระ เทคนิคเดลฟายจึงสามารถใช้ได้แม้ในกรณีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะมีบางคนเป็นศัตรูกัน
เทคนิคเดลฟาย ได้เริ่มขึ้นอย่างมีระบบใน พ.ศ.2495 แต่ได้ถูกปิดเป็นความลับมาตลอด เนื่องจาก
ทางกองทัพอากาศอเมริกันได้ใช้เทคนิคนี้ในการศึกษาและวิจัยต่างๆ
เทคนิคนี้ได้รับการพัฒนาและเปิดเผยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2505 โดยโอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf
Helmer) และนอร์แมน เดลลีย์ (Norman Delkey) ซึ่งทั้งคู่เป็นนักวิจัยของบริษัทแรนด์ (Rand
Cooperation) ในรั ฐแคลิฟอร์เนีย ร์เพื่อแก้ปัญหาการตัดสินใจเกี่ยวกับทางการทหาร โดยตั้งชื่อว่า
โครงการเดลฟาย
เดลฟาย มี จุ ด มุ่ง หมายเพื่อ รวบรวมความคิด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ย วชาญให้ ล งมติเ ป็น เอกฉั น ท์
กระบวนการนี้จะให้ผู้ตอบตอบแบบสอบถามหลายรอบ แต่ละรอบได้มีการพิจารณาคาตอบเพื่อเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ อเลกซ์ เจ ดูคาอิส (Alex J. Ducais) กล่าวว่า เทคนิคเดลฟายเป็นการทานายเกี่ยวกับ
เรื่องราวต่างๆ ที่จะเป็นไปได้ในอนาคต เทคนิคนี้มุ่งที่จะลดผลกระทบหรือ อิทธิพลจากบุคคลอื่นใน
กรณีที่ต้องเผชิญหน้ากัน หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นวิธีการรวบรวมคาตอบ
ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะศึกษา ในขณะเดียวกันความคิดเห็นเรื่องใดที่แตกต่างกัน
ของผู้เชี่ยวชาญก็จะถูกกาจัดออกไป (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
2.8.1 คุณลักษณะของเดลฟาย
2.8.1.1 เป็นการเสาะแสวงหาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใด และไม่
ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้อื่นมีอิทธิพล หรือมีผลกระทบต่อการพิจารณาตัดสินใจของตนเอง
2.8.1.2 ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการวิจัยต้องตอบแบบสอบถามตามที่
กาหนดให้ครบทุกขั้นตอน และโดยทั่วไปแบบสอบถามรอบที่ 1 มักจะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ใน
รอบต่อไปจึงจะเป็นแบบสอบถามในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า
2.8.1.3 สถิติที่นามาใช้ได้แก่สถิติเกี่ยวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการ
กระจาย
2.8.2 การเลือกผู้เชี่ยวชาญ
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เป็นเทคนิควิธีที่นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องมาใช้ป ระโยชน์ อย่ างมีระบบ โดยมีห ลักการส าคัญ คือ รวบรวมความคิดเห็นที่กระจัด
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กระจายของกลุ่ มผู้เชี่ยวชาญให้มีความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการตัดสินใจหรือ ลงสรุปในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเลือกให้เข้า
ร่ว มในโครงการนั้ น จะต้องเป็ น ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะศึกษาเป็นอย่างดี จึงจะทาให้
ผลการวิจัยถูกต้องมีความเชื่อถือได้
การเลือกสรรกลุ่ม “ ผู้เชี่ยวชาญ ” ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีความรู้เป็น
เลิศในเรื่ องนั้ นๆ และรวมไปถึงผู้ที่มีประสบการณ์สามารถให้ข้อมูล ที่ผู้วิจัยต้องการได้ การคัดสรร
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในงานวิจัยที่ใช้เทคนิคเดลฟาย จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะผลการวิจัยจะถูกต้อง
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยคัดสรรมา
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัยมิได้มีการกาหนดจานวนแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
กลุ่ มเป็ นส าคัญ กล่ าวคือ ถ้ากลุ่ มผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นเอกพันธ์ (Homogeneous group) ใช้
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 10 - 15 คน ก็เป็นการเพียงพอ แต่ถ้ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีคุณลักษณะแตกต่างกัน
มาก ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในจานวนมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่าเมื่อจานวน ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 18 คน
ขึ้นไปค่าความคลาดเคลื่อนจะลดลง
โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ได้ศึกษาและเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับ
จานวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) พบว่าหากมีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่
17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error) จะมีน้อยมาก และจะเริ่มคงที่คือ 0.02
ดังตารางที่ 2.6 (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
ตารางที่ 2.6 การลดลงของค่าความคลาดเคลื่อน
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
1-5
5-9
9 - 13
13 - 17
17 - 21
21 - 25
25 - 29

ความคลาดเคลื่อน
1.20 - 0.70
0.70 - 0.58
0.58 - 0.54
0.54 - 0.50
0.50 - 0.48
0.48 - 0.46
0.46 - 0.44

ความคลาดเคลื่อนลดลง
0.5
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02

2.8.3 การนาเทคนิคเดลฟายมาใช้ในการวิจัย
ผู้ทาการวิจัยจะตัดสินใจใช้เทคนิคนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คือ
2.8.3.1 ปัญหาที่จะทาการวิจัยไม่มีคาตอบที่ถูกต้อง แน่นอน แต่สามารถหาคาตอบไดจากการ
รวบรวมการตัดสินแบบอัตตวิสัย (Subjective Judgments) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
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2.8.3.2 ปัญหาที่จะทาการวิจัยต้องการความคิดเห็นหลายๆ ด้านจากประสบการณ์ หรือ
ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
2.8.3.3 ผู้ทาการวิจัยไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ละคนมีผลกระทบ หรือมี
อิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินปัญหานั้น ๆ
2.8.3.4 การพบปะเพื่อนัดประชุมของกลุ่มเป็นการไม่สะดวก
2.8.3.5 เมื่อไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อบุคคลในกลุ่ม เพราะความคิดเห็นของคนในกลุ่ม
เกี่ยวกับปัญหาที่วิจัยอาจมีความขัดแย้งกันมาก
2.8.4 ขั้นตอนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
กระบวนการของการวิจัย เริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม
และเพื่ อ ให้ ไ ด้ ค วามคิ ด เห็ น ที่ ต รงความเป็ น จริ ง และน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น จึ ง ต้ อ งถามย้ าและส่ ง
แบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายรอบโดยทั่วไปมักจะถามความคิดเห็น 3 - 4 รอบ คือ
รอบที่ 1 แบบสอบถามในรอบนี้จะเป็นคาถามปลายเปิด และเป็นการถามอย่างกว้าง ๆ หรือจะ
ใช้การสัมภาษณ์ก็ได้
รอบที่ 2 แบบสอบถามในรอบนี้จะพัฒนาจากคาตอบในแบบสอบถามของรอบแรก จัดสร้างเป็น
แบบสอบถามปลายปิดเพื่อที่จะส่งกลับไปยังกลุ่ มผู้ เชี่ยวชาญเหล่านั้นอีกครั้ง แบบสอบถามรอบนี้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนต้องลงมติจัดระดับความสาคัญของแต่ละข้อในรูปแบบของการให้เปอร์เซ็นต์ หรือ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
รอบที่ 3 หลังจากได้รับแบบสอบถามรอบที่ 2 จากผู้เชี่ยวชาญคืนแล้ว ผู้ทาการวิจัยจะนาคาตอบ
แต่ละข้อคานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไตล์ (Interquartile range) แล้ว
สร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้ข้อความเดียวกับแบบสอบ ถามรอบที่ 2 เพียงแต่เพิ่มค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไตล์ และตาแหน่งที่ผู้ตอบท่านนั้น ได้ตอบในแบบสอบถามฉบับที่ 2 แล้วส่งกลับไปให้
ผู้ตอบท่านนั้นตอบอีกครั้ง โดยให้พิจารณาทบทวนอีกครั้งว่าต้องการยืนยันคาตอบเดิมหรือต้องการ
เปลี่ยนแปลงคาตอบใหม่ หากต้องการยืนยันคาตอบเดิมก็ได้รับการขอร้องให้เขียนเหตุผลสั้น ๆ ลง
ตอนท้ายของแต่ละข้อด้วย
รอบที่ 4 ผู้ทาการวิจัย จะทาตามขั้นตอนเหมือนกันกับรอบที่ 3 คือ คานวณหาค่ามัธยฐาน ค่า
พิสั ย ระหว่างควอไตล์ จากค าตอบที่ ไ ด้มาใหม่ แล้ ว ใส่ ล งในแบบสอบถามที่มีรูป แบบและเนื้อหา
เช่นเดียวกับขั้นตอนในรอบที่ 3 รวมทั้งใส่ตาแหน่งของผู้ตอบท่านนั้น ๆ
2.8.5 ข้อดี ข้อเสีย ของเทคนิคเดลฟาย (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
ข้อดี
(1) เป็นเทคนิคที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นโดยไม่ต้องมีการพบปะประชุมกันซึ่งเป็น
การทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
(2) ข้อมูลที่ได้จะเป็นคาตอบที่น่าเชื่อถือเพราะ
(2.1) เป็นความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง
(2.2) ได้มาจากการย้าถามหลายรอบ จึงเป็นคาตอบที่ได้กลั้นกรองมาอย่างรอบคอบ
(2.3) ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่และอิสระ
(3) ผู้ทาการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่จากัดทั้งในเรื่อง
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จานวนผู้เชี่ยวชาญ สภาพภูมิศาสตร์ หรือเวลา
(4) เป็นเทคนิคที่มีขั้นตอนดาเนินการไม่ยากนัก และได้ผลอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
(5) ผู้ทาการวิจัยสามารถทราบลาดับความสาคัญของข้อมูลและเหตุผลในการตอบรวมทั้ง
ความสอดคล้องในเรื่องความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี
ข้อเสีย
(1) ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคั ดเลือกไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถหรือเชี่ยวชาญในสาขานั้น
อย่างแท้จริง ซึ่งทาให้ข้อมูลที่ได้ขาดความน่าเชื่อถือ
(2) ผู้เชี่ยวชาญไม่เต็มใจให้ความร่วมมือในการวิจัยอย่างแท้จริง
(3) ผู้ทาการวิจัยขาดความรอบคอบ หรือมีความลาเอียงในการพิจารณาวิเคราะห์คาตอบ
ที่ได้ในแต่ละรอบ
(4) แบบสอบถามที่ส่งไปสูญหายระหว่างทาง หรือไม่ได้รับคาตอบกลับมาครบในแต่ละ
รอบของการวิจัย
2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.9.1 งานวิจั ยที่เ กี่ยวข้องกับโครงการบาบัดรักษาและฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด
แบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program)
2.9.1.1 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการบาบัดรักษา
ผู้ปุวยยาเสพติดพบว่า จากการศึกษาของ ธิดารัตน์ อนุรัตน์ (2544) ได้ประเมินผลโครงการบาบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติดแบบ Matrix Program ในศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam ซึ่งเป็นการประเมิน ในเรื่องของ
สภาวะแวดล้อม (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)
กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้อานวยการศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมผู้
บาบัดรักษาด้วย Matrix Program ผู้ติดสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท (โคเคน ยาบ้า) ที่เข้ารับ
การบาบัดในศูนย์ฯ และญาติผู้เข้ารับการบาบัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า สภาพพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม
ที่ไ ม่ถู ก ต้อ งของผู้ ติ ดยาและญาติต่ อ การบ าบัด รั กษายาเสพติด เป็ นสภาพแวดล้ อ มที่มี ผ ลต่ อการ
บาบัดรักษายาเสพติดของหน่วยงาน ปัจจัยด้านงบประมาณ สถานที่บาบัด ปัญหาการเดินทาง เป็น
ปัจจัยนาเข้าที่มีผลต่อการบาบัดรักษาแบบ Matrix Program ส่วนผลผลิตพบว่า อัตราการกลับไปเสพ
ยาเสพติดซ้า 3 เดือนหลังการบาบัดรักษา ร้อยละ 14.3 ซึ่งหมายถึงร้อยละการหยุดเสพภายหลังการ
บาบัดรักษาครบคือ ร้อยละ 85.7 โดยที่ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติ ต่อโปรแกรม Matrix และ
ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดอยู่ในระดับดี
2.9.1.2 งานวิจัยของ โสภิต แกล้วกล้า (2551) ได้ทาการประเมินผล “การบาบัดรักษา
ด้ ว ยโปรแกรมจิ ต สั ง คมบ าบั ด (Matrix Program) ของคลิ นิ ก บ าบั ด ยาเสพติ ด ส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร” เพื่อประเมินใน 4 ด้านคือ บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และ ผลผลิต (Product) เครื่องมือในการวิจัยเป็น แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และ
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เก็บข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จานวนตัวอย่างในการประเมินจานวน 89 คน ประกอบด้วย นัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานด้วย Matrix Program ในคลินิกการ
บาบัดการติดยาเสพติดสานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบท (Context) การบาบัดด้วยโปรแกรมจิตสังคม
บาบัด มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ทั้งในด้านการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขต
กรุงเทพมหานคร โปรแกรมได้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษามีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการติดยา
เสพติด รวมถึงการฝึกทักษะเพื่อนาไปสู่การเลิกยาเสพติด และให้ความรู้เรื่องการปูองกันการเสพซ้า
ในด้านปัจจัยนาเข้า (Input) เรื่องบุคลากรพบว่าบุคลากรเพียงพอ ด้านงบประมาณยังไม่มีความชัดเจน
ในการจัดสรรสาหรับโปรแกรมจิตสังคมบาบัด โดยภาพรวมงบประมาณเป็นการจัดสรรในเรื่องของการ
ผลิตสื่อในการดาเนินกิจกรรม โดยพบว่าคู่มือผู้เข้าบาบัดมีเนื้อหาซ้าซ้อนเข้าใจยาก
ในด้านกระบวนการ (Process) จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยทุก
ด้านของกิจกรรมที่บาบัด ในด้านผลผลิต (Product) ผู้เข้ารับการบาบัดครบโปรแกรม และได้รับการ
ติดตามผลหลังการบาบัดเป็นเวลา 1 ปี สามารถเลิกยาเสพติดได้ร้อยละ 89.00
2.9.1.3 จากผลการวิ จัย ของ พรรณณี วาทิ สุ นทร และกฤติ กา เฉิ ดโฉม (2552) ได้
ทาการศึกษา “เปรียบเทียบผลสาเร็จของการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดระหว่างระบบบังคับบาบัด
และระบบสมัครใจ พ.ศ. 2547 - 2549” มีการเก็บข้อมูลในหลายจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับ
การบาบัดยาเสพติดส่วนใหญ่ใช้ยาบ้ามากที่สุด สาเหตุที่ใช้ครั้งแรกเนื่องจากอยากลอง เริ่มเสพเมื่ออายุ
ต่ากว่า 17 ปี วิธีใช้เสพยาบ้า ใช้กินทั้งเม็ด และใช้ใส่กระดาษฟอยส์แล้วนามาลนไฟ สูดดมควัน โดย
ปัจจัยเกี่ยวกับอาชีพกล่าวคือ การว่างงาน ไม่มีงานทา ทาให้กลุ้มใจ คิดมาก จึงตัดสินใจใช้ยาเสพติด
เพื่อระบายความเครียด ความวิตกกังวล ในด้านสังคม พบว่า ชุมชน ครอบครัว ส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษา ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ได้รับกาลังใจจากคนในชุมชน ผู้ใกล้ชิด มารดา คู่ สมรส
และบุ ตร มีผู้ ปุ ว ยกลุ่ มน้ อยที่เป็ น ตัว อย่างที่ดีของสั งคม ชุมชน ได้รับการยกย่อง แต่ก็มีบางคนให้
ความเห็นว่า ไม่ทราบว่าชุมชนคิดอย่างไร จึงไม่ค่อยคบหาใคร เกรงว่าสังคมจะไม่ยอมรับจึงได้แต่เก็บ
ตัวเงียบ
ผลการศึกษาพบว่า การบาบัดในระบบสมัครใจหยุดเสพได้และมีอาการดีขึ้น
ร้อยละ 52.53 และร้อยละ 46.84 ตามลาดับ ส่วนระบบบังคับบาบัดหยุดเสพได้ และมีอาการดีขึ้น
ร้ อยละ 61.19 และ ร้ อยละ 38.58 ตามล าดับ โดยจากการศึกษานี้ ได้ให้ ข้ อเสนอแนะไว้ ว่า ควร
รณรงค์ให้เยาวชนได้ทราบพิ ษภัยของยาเสพติด และวิธีปูองกันตนเองไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ยกระดับการพัฒนาอาชีพ กาหนดนโยบายด้านสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่
มั่นคงในกลุ่มผู้ปุวยที่เข้าสู่ระบบการบาบัดรักษาทุกระบบ พัฒนารูปแบบการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพ
ติด จิต สังคมบาบัดแบบผู้ปุวยนอก ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบาบัดทุกขั้นตอน และกระตุ้นให้
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เปิดใจยอมรับผู้ผ่านการบาบัด ช่วยงานสังคม ชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
2.9.1.4 ด้านผลการศึกษาของ ศิริว รรณ สุ ภ าคุณ (2546) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุ ที่
ผู้ปุ ว ยสารเสพติดแอมเฟตามีน อยู่ ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา ณ ศูนย์ บาบัดยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า 1) ด้านตัวผู้ปุวยเป็นปัจจัยหลักในการที่ผู้ปุวยอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา ซึ่ง
ได้แก่ ความรู้สึ กว่าตนเองหายดีแล้ว ปัจจัยรองคือ ความรู้สึ กขาดอิสระ และความไม่ตั้งใจในการ
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บาบัดรักษา 2) ด้านญาติ แรงสนับสนุนจากญาติหรือครอบครัวมีส่วนสาคัญในการอยู่บาบัดรักษาจน
ครบของผู้ปุวย 3) ด้านเพื่อนและเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน อิทธิพลของเพื่อนต่อ
การอยู่บาบัดรักษา และสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปุวย พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการอยู่ไม่ครบ
ขั้นตอนการบาบัดรักษา
2.9.1.5 ผลการศึกษาของ สวัสดิ์ อุ่นใจ และคณะ (2560) ได้ทาการวิจัยเชิงประเมินผล
เรื่อง “การประเมินการใช้แมทริกซ์โปรแกรมในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ได้ทาการศึกษาใน
4 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท 2) ปัจจัยนาเข้า 3) กระบวนการดาเนินงาน 4) ผลผลิต ศึกษาในบุคลากรที่
ให้บริการด้านการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้วยแมทริกซ์โปรแกรมแบบ Full time ในคลินิกยา
เสพติดของโรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จานวน 71 คน วิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าแมทริกซ์โปรแกรมใช้ในการบาบัดรักษากลุ่มผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มีความ
สอดคล้องกับนโยบายการแก้ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดในพื้นที่ มีบุคลากรปฏิบัติงานเต็มเวลา ไม่ได้ทางานยา
เสพติ ด ด้ า นเดี ย ว งบประมาณได้ รั บ จั ด สรรจากสานั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระยะเวลาในการ
บาบัดรักษาขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการติดยาเสพติด ทุกแห่งนัดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง การไป
ทางานต่างถิ่นเป็นสาเหตุสาคัญของการขาดการรักษา ผู้เข้ารับการบาบัดที่ได้รับการติดตามตามเกณฑ์
ที่กาหนดและเลิกได้หยุดได้ร้อยละ 91.21 ปัจจัยที่ทาให้กลับไปติดซ้าเกิดจากตัวกระตุ้นภายใน การ
พัฒนาแมทริกซ์โปรแกรมใช้สาหรับกลุ่มผู้เสพโดยเฉพาะจึงเป็นสิ่งสาคัญ ควบคู่ไปกับการให้ความ
สาคัญต่อภารกิจหลักในการบาบัดรักษายาเสพติดเพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.9.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.9.2.1 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการบาบัดรักษา
ผู้ปุ วยยาเสพติด พบว่า จากการศึกษาของ นิพิฐ พนธ์ แสงด้ว ง (2550) ได้ประเมินผล “โครงการ
บ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ปุ ว ย ยาเสพติ ด อ าเภอเมื อ งแพร่ ” โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด อาเภอเมืองแพร่
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค โดยใช้รูปแบบการประเมิน CPO (C = Context P = Process O = Outcome:
CPO’S EVALUATION MODEL) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปุวยยาเสพติด ผู้นาชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. นายก อบต.
นายกเทศมนตรีเทศบาล รวม จานวน 360 คน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาล และเจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอ จานวน 29 คน ผู้ติดยาเสพติดที่เข้า
รับการบาบั ดฟื้นฟูสมรรถภาพในค่ายสร้ างชีวิตใหม่ (ค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม) จานวน 340 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยพบว่า
ด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ ร้อยละ 97.50 มีความต้องการให้ดาเนินโครงการในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
และความเห็นร้อยละ 94.83 เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะดาเนินงานให้ประสบความสาเร็ จ ร้อยละ
93.10 เห็นว่า วัตถุประสงค์ /เปูาหมายของโครงการชัดเจน ร้อยละ 73.57 เห็นว่าโครงการมีความ
พร้อม ร้อยละ 77.60 เห็นว่ากิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมกับระยะเวลาการดาเนินงาน ด้าน
ผลผลิตของโครงการบรรลุตามเปูาหมายร้อยละ 100 ผลกระทบของโครงการต่อผู้เสพยาเสพติ ด
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พบว่า ร้อยละ 66.40 มีอาชีพหลัก หรือได้รับการศึกษาในสถานศึกษา และร้อยละ 95.88 ไม่กลับไป
เสพยาเสพติดซ้าอย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ไม่ได้ระบุระยะเวลาในการศึกษาว่าการไม่กลับไปเสพซ้านั้น
ผู้วิจั ย ได้ติดตามภายในระยะเวลาเท่าใด ในส่ วนสั มพันธภาพกับครอบครัว พบว่า อยู่ในระดับไม่ดี
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานตามโครงการเห็ น ว่า
ครอบครัว ชุมชน ขาดความตระหนักถึงความสาคัญของการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และ
ไม่ให้ ความร่ว มมือในการดูแลช่ว ยเหลือผู้ ติด /ผู้ เสพยาเสพติด โดยร้อยละ 15.60 เห็ นว่าขาดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ และร้อยละ 11.93 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ
ติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดที่ต่อเนื่อง
2.9.2.2 จากผลการศึกษาของ สุดปรานี ศรีโกมุท (2546) ได้ประเมินผล “โครงการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2543 – 2544” ใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam ซึ่งเป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม (Context
evaluation) ประเมินปัจจัยเข้า (Input evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
และการประเมินผลผลิต (Product evaluation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบสภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบ (Context) ต่อการบาบัดรักษายาเสพติดในรูปแบบค่ายฯ เพื่อทราบความเหมาะสมในการ
ดาเนินงาน (Process) และเพื่อทราบผลผลิตของโครงการบาบัดรักษายาเสพติดในรูปแบบค่ายฯ โดย
กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ติดยาบ้าที่เข้ารับการบาบัดรักษาในค่ายฯ ทีมผู้บาบัดซึ่งทาหน้าที่
วิทยากรและเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล ผู้นา ชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในค่ายฯ และผู้บริหาร
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบริบทและสภาวะแวดล้อมของโครงการ จัดตั้งขึ้นตาม
ความต้องการของชุมชน ซึ่งชุมชนกาลังอยู่ในสภาพที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีผู้ติดยาเสพติด
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นบุตร หลาน ของคนในชุมชนนั้นๆ ซึ่งมักจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและ
ปัญหาต่างๆตามมา และผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ยังไม่ได้รักษา ในส่วนสถานที่ตั้งค่ายฯ ตั้งอยู่ในชุมชน
ทาให้สะดวกในการเข้ามารับการบาบัดที่ค่ายฯ มากกว่าการเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล และ
โครงการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน จึงได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล ด้านปัจจัยนาเข้า ผู้บริหารมีการประชุมเพื่อวางแผนงาน
ก่อนการบาบัด ซึ่งทาให้ผู้ปฏิบัติงานในค่ายฯ ส่วนใหญ่ทราบขั้นตอนกระบวนการบาบัด รู้หน้าที่
กฎระเบียบและกลวิธีการดาเนินงานในค่ายฯ โดยผู้ทาหน้าที่ในการดาเนินกิจกรรมกลุ่มบาบัดส่วนใหญ่
มีความรู้ความสามารถในการบาบัดสูง ผ่านการอบรมเพื่อการทาค่ายฯ และผู้ทาหน้าที่ในการดาเนิน
กิจกรรมกลุ่มบาบัดมีเจตคติที่ดีต่อผู้ติดสารเสพติด พร้อมที่จะช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่จะสมัครใจเข้ามา
ทางานในค่ายฯ แม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา หรือแม้แต่ค่าเดินทางมาที่ค่ายฯ
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าผู้เข้ารับการบาบัดส่วนใหญ่สมัครใจเข้ารับการบาบัด ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจ
จริงจะเลิกยาเสพติด
นอกจากนี้ ในด้ า นกระบวนการ จากการศึ ก ษาพบว่ า มี ก ารด าเนิ น ตาม
กระบวนการตามแผนงานที่ได้จัดทา มีการประสานงานที่ดี ด้านผลผลิตและผลกระทบของโครงการ
สามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให้ ผู้ ที่ ติ ดยาเสพติ ด กลั บ ไปเป็ น คนดี ของสั ง คม แม้ ว่ าจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เลิกยาเสพติดได้จานวนที่ไม่มากนักก็ตาม หรือเลิกได้แค่เพียงระยะเวลาหนึ่ง และการ
บาบัดในค่ายฯ สร้างความพึงพอใจให้ผู้เข้ารับการบาบัดมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการบาบัดใน
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ค่ายฯ ที่สูง ซึ่งแม้ว่าผู้เข้ารับการบาบัดจะกลับไปเสพยาซ้าหลังออกจากค่ายฯ ก็จะกลับมาบาบัดเพื่อ
เลิกใหม่อีกครั้งในคราวต่อไป และจะสามารถเลิกเสพยาได้ในที่สุด
จุดอ่อน (Weakness) การบาบัดในค่ายฯ คือมีผู้เข้ารับการบาบัด ที่มีพฤติกรรม
ค้ายาเสพติดเข้ามารับการบาบัดด้วย เนื่องจากจะเกิดปัญหาการลักลอบเสพยาในค่ายฯ และเสี่ยงต่อ
การลุกลามของการค้าขายยาเสพติดหลังออกจากการบาบัดที่ค่ายฯ และมีจุดอ่อนเรื่องของการคัด
กรองแยกผู้เข้ารับการบาบัด การนาผู้เสพและผู้ติดมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งระยะเวลาของการถอนพิษยาไม่
เท่ากันทาให้ยุ่งยากในการดูแล และการนาผู้ติดสารเสพติดชนิดอื่นมารวมบาบัดในค่ายฯ ซึ่งบางคนติด
เฮโรอีนการถอนพิษยาแบบหักดิบในค่ายฯ ไม่สามารถกระทาได้เพราะอาจถึงขั้นเสียชีวิตจะต้องมีการ
ให้ยาที่นอกเหนือจากที่มีอยู่ในค่ายฯ ทดแทน
นอกจากนี้ จ านวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในค่ า ยฯ มี จ านวนน้ อ ยเกิ น ไป
งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ สถานที่วัด มัสยิด ไม่มีความสะดวกเนื่องจากในบางวันวัด/มัสยิด มีการ
จัดกิจกรรมทางศาสนา จึงต้องหาสถานที่ใหม่ในการบาบัด และสถานที่บาบัดอยู่ห่างไกล ไม่สะดวก
และไม่ปลอดภัยแก่วิทยากรและผู้ปฏิบัติงานในค่ายฯ และสถานที่บาบัดไม่มีรั้วกั้นรอบ บางแห่งมีถนน
ผ่าตัดกลางวัด ซึ่งใช้เป็นเส้นทางของชาวบ้าน จึงไม่สะดวกในการปูองกันบุคคลภายนอกที่อาจเข้ามา
ทา ผิดในค่ายฯ ได้
ด้านผลผลิต การบาบัดด้านจิตใจ อารมณ์ ในค่ายฯ ยังไม่เพียงพอ ที่จะทาให้ผู้
เข้ารับการบาบัดหลังจากการจาหน่ายออกจากค่ายฯ แล้วเมื่อกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ที่มี
ปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกระตุ้น ทาให้กลับไปเสพยาบ้าซ้าอีก โอกาส (Opportunities) ปัจจัยและ
สถานการณ์ที่เอื้ออานวยให้การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ
(1) สภาพครอบครัวของผู้เข้ารับการบาบัด ต้องอบอุ่นมั่นคง เข้าใจผู้เข้ารับการ
บาบัด คอยดูแลให้คาปรึกษา สนับสนุนการเลิกยาได้อย่างถาวร
(2) สภาพแวดล้อมในที่ผู้เข้ารับการบาบัดอาศัยอยู่ ต้องไม่มีตัวกระตุ้นที่ทา ให้ผู้
เข้ารับการบาบัดเมื่อกลับบ้านแล้วเกิดอาการอยากยา โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกัน
(3) การติดตามที่ต่อเนื่องหลังการบาบัดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด และเพื่อให้เลิกเสพยาได้อย่างถาวร อุปสรรค และภาวะคุกคาม (Threats)
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ทาให้กลับไปเสพยาซ้าหลังการบาบัด ได้แก่ การหายาเสพติดมาเสพ
ได้ง่ายในชุมชน ครอบครัวไม่มีความรู้และขาดทักษะในดูแลผู้เข้ารับการบาบัดหลังจาหน่ายออกจาก
ค่ายฯ การไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม /ชุมชน การกลับไปพบเพื่อนกลุ่มเดิมที่ติดยาเสพติด ภาวะจิตใจที่
ไม่เข้มแข็งพอ
2.9.2.3 สุนิษา บุญมั่งมี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาผิดคดียาเสพ
ติดของนักเรียนในค่ายทหารโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ ” ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
อายุผู้กระทาผิดโดยประมาณ 23 – 26 ปี นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเสพยาเสพ
ติดที่มีผลต่อการกระทาผิดในคดียาเสพติดให้โทษของนักเรียนค่ายทหารวิวัฒน์พลเมือง คือปัจจัย
ทางด้านการคบหาสมาคม ความผูกพันต่อสังคม ครอบครัว และปัจจัยทางด้านการควบคุมตนเอง
สัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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ส่วนปัญหาและและอุปสรรคจาก ปัจจัยหลักคือ
1) ปัจจัยภายนอกของตัวนักเรียน เช่นด้านครอบครัวบิดามารดาควรมอบความ
อบอุ่นอย่างจริงใจให้กับบุตร พูดคุยด้วยความสุภาพ ไม่แสดงอารมณ์ร้ายและควรให้ความสนิทสนมกับ
บุตร รวมทั้งสถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการอบรมขัดเกลา ให้ความรู้เด็กและเยาวชนพร้อมปลูก
ฝักค่านิยมที่ถูกต้องให้เด็กรู้จักโทษและพิษภัยของยาเสพติดควบคู่ไปกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้
เด็กและเยาวชนรู้จักเกรงกลัวต่อโทษทางกฎหมายที่จะได้รับ พร้อมทั้งรัฐบาลควรให้ ความสาคัญกับ
การปูองกันปราบปรามยาเสพติดควบคู่กันไปกับมาตรการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดต่อไป
2) ปัจจัยภายใน คือความสามารถในการควบคุมตนเองของตัวนักเรียน
3) ในด้านปั จจัยที่มีความสั มพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติด จาก
การศึกษาของ ธีระชัย พบหิรัญ, มานพ คณะโต และ ลาวัลย์ บุญชื่น ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดในผู้เข้ารับการบาบัดค่ายวิวัฒน์พลเมือง หน่วยฝึก
การรบพิเศษ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2559) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดในผู้ที่เข้ารับการบาบัดในค่ายวิวัฒน์พลเมือง อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามและการทา focus group ที่ผู้ที่ใช้ยาเสพติด
มากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 130 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใน
ข้อมูลทั่วไป การรับรู้สมรรถของตน ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติดการคล้อยตามสิ่งที่อ้างอิงและความ
ตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดใช้สถิติ Pearson Chi-square test ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้ารับการบาบัด
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่า ง 27-37 ปี สถานภาพสมรสจบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้าง นับ
ถือ ศาสนาพุ ท ธ ยาเสพติ ด ที่ ใ ช้ เป็ น ยาบ้ า การรั บ รู้ ส มรรถภาพของตนอยู่ ใ นระดั บ ปานกลางร้ อ ย
ละ 56.90 ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80.00 การคล้อยตามกลุ่มที่อ้างอิงอยู่ใน
ระดับสูงร้อยละ 50.00 ความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับสูงร้อยละ 29.20 เมื่อวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์พ บว่ า ระยะเวลาที่ เ ข้า รั บ การบ าบัด ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั้ ง ใจในการเลิ ก ใช้
ยาเสพติด ส่ว นการรับ รู้ส มรรถของตน ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด การคล้ อยตามกลุ่มที่อ้างอิง มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั้ ง ใจในการเลิ ก ใช้ ย าเสพติ ด อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p-value 0.01)
ข้อเสนอแนะของผู้ วิจั ยเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงหลักสู ตรการบาบัดที่เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สอนทักษะการปฏิเสธในการหลีกเลี่ยงการไม่ใช้ยาเสพติด
2.9.2.4 การศึ ก ษาของ มานพ คณะโต (2557) ในการประเมิ น ศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ในผู้ผ่านการบาบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า ร้อยละ 39% ที่คนใกล้ชิด
แสดงความกังวลและห่วงใยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ผู้ผ่านค่ายที่ประเมินสมรรถนะในการ
เลิกยาเสพติดปานกลาง มีความตั้งใจเลิกเสพ ยาเสพติดค่อนข้างสูง จะหันไปเสพสิ่งอื่นทดแทนในช่วง
3 เดือนก่อนประเมิน และ พยายามลดการใช้ยาเสพติด 63.6% แต่ยังมีความต้องการใช้ยาเสพติด และ
ใช้ยาเสพติด และในปี 2559 ได้มีการประเมนผลการบาบัดในระบบค่ายฯ ซึ่งเป็น ค่ายศูนย์ขวัญ ผู้ผ่าน
ค่ายฯ จาก 19 จังหวัด ผลการประเมิน พบว่า ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรูปแบบ การไม่ใช้ยาตัว
เดิมลดลง โดยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการพบผู้ผ่านการบาบัดระบบค่ายฯ 73 คน พบว่า เลิกเสพได้
8 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.96 และมีการประเมินต่อเนื่องอีกในปี 2561 มานพ คณะโต (2561) ซึ่งจาก
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การประเมิน จาก 19 จังหวัด พบว่า ผู้ผ่านการบาบัดในระบบค่ายฯ ไม่กลับไปใช้ยาตัวเดิม และไม่ใช้
ยาใดๆ เลยลดลง
2.9.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดด้วยวิถีทางศาสนา
2.9.3.1 การบาบัดด้วยวิถีพุทธ
1) ด้านผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดด้วยวิถีทางศาสนา
พุทธนั้น พบว่า จากการศึกษาของ อัมพร สีลากุล และคณะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก” (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5
เป็นการบาบัดที่ให้กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมเพื่อให้เข้าใจว่า ชีวิตของเราเรา
เป็นผู้กาหนดด้วยกรรม 3 คือ คิด พูด ทา อย่างใดเราจะได้อย่างนั้นโดยต้องมีการคิด พูด ทา สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ทั้งต่อหน้าลับหลัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพัฒนาตนเอง เพื่อให้หลุดพ้นจาก
หลุมพรางชีวิต คือ การให้และสละกิเลสความอยาก (โลภ) คือเสียสละความอยากยาเสพติด และการ
อดทน คือ เมื่อมีความคิดอยากเสพยาเสพติดกลับมา จะต้องอดทนที่จะไม่ทาตาม ทาให้กลุ่มตัวอย่าง
หยุดความคิดที่จะกลับไปใช้ยาเสพติด นาตัวเองขึ้นจากหลุมพรางชีวิต ผ่านพ้นไปสู่ระดับศีล 5 ถือเป็น
ศีลขั้นต้น ที่จะช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดไม่ตกเป็นเหยื่อของอบายมุขต่าง ๆ สามารถนาพาชีวิตตนเองและ
ครอบครัวรอดพ้นจากหลุมพรางชีวิต ชีวิตจะมีความสุขและประสบความสาเร็จ โดยการวิจัยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม “รักเหนือ
รัก” (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 และประเมินผลการนารูปแบบฯ ไปใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เสพยา
เสพติดแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบาบัดแบบผู้ปุวยนอกที่คลินิกจิตสังคมบาบัด โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคลินิกบ้านวิถีพุทธ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 59 คน รวมทั้งมี
การสัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบในการบาบัด ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบั ติงานในโรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ และ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ จานวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละและทดสอบทางสถิติ paired samples t-test
ผลการวิจัย พบว่า ได้คู่มือการบาบัดด้วยคุณธรรม“รักเหนือรัก”ฯ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น และจากการนาคู่มือการบาบัดด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก” ฯ ไปใช้พบว่า ผู้เสพยาเสพติด
แอมเฟตามีนสามารถหยุดเสพได้เมื่อติดตามครบ 3 เดือน ร้อยละ 98.1 ก่อนและหลังได้รับการบาบัด
ติดตามครบ 3 เดือน พบว่ามีคะแนนคุณภาพชีวิต และคะแนนความสามารถในการทาหน้าที่โดยรวม
สูงกว่าก่อนได้รับการบาบัด ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ส่วนผู้บาบัดทุกคนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการ
บาบัดด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก”ฯ ในระดับมากขึ้นไป
จากการวิจัยครั้งนี้ การบาบัดด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก”ฯ เป็นการเริ่มต้นของ
การพัฒ นาให้ ผู้ เสพยาเสพติดแอมเฟตามีน ได้รับการพัฒ นาด้านคุณภาพชีวิต ดังนั้นบุคลากรที่
รับผิดชอบในการบาบัด ควรนารูปแบบการบาบัดฯ นี้ ไปทดสอบประสิทธิภาพใช้กับผู้เสพสารเสพติด
เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
2) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2551 2553) ซึ่งได้ศึกษา “การประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด
(วิถีพุทธ) ปีงบประมาณ 2551-2553” โดยเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้หลักพุทธ
ศาสนาเป็นการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระยะเวลา 2 เดือน ดาเนินการใน
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หลายจังหวัด ซึ่ง กิจกรรมการฟื้นฟูบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย การให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
พักอาศัยในสถานที่ของสถาบันศาสนา (วัด สานักสงฆ์ สานักชี สถานที่ปฏิบัติธรรม หรืออื่นๆ) การ
อบรมธรรม การฝึกจิตหรือการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของ
สถาบันศาสนาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) หวนกลับมาเสพซ้า ร้อยละ 11.4 ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ในขณะนั้นที่
กาหนดไว้ว่าต้องไม่กลับมาเสพซ้าเกิน ร้อยละ 50
2.9.3.2 การบาบัดด้วยศาสนาคริสต์
จากการศึกษาของ ชยานุช ชัยประเสริฐ (2555) ได้ทาการศึกษา “รูปแบบการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยที่ศูนย์แสง
อรุณเป็นศูนย์บาบัดทางเลือกที่มีรูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่มุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็นหลัก โดยให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูทางด้านจิตใจควบคู่ไปกับการบาบัดรักษาด้าน
ร่างกาย จุดเด่นและความน่าสนใจในรูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ ซึ่งขับเคลื่อนงานบนฐานความศรัทธา ความเชื่อในพระคา
สอนของคริสต์ศาสนา และนามาเป็นเครื่องมือในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งมีกระบวนการ
เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศที่มีความศรัทธาในพระคาสอน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์แสงอรุณ จานวน 4 คน ผู้เข้ารับ
การบาบัด และผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดจากศูนย์แสงอรุณ 15 คน ผู้นาศาสนาและผู้นาทางธรรมชาติ
จานวน 10 คน กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย 7 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ผลการศึกษาพบว่า
1) หลักการในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ อาเภอ
ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือระบบสมัครใจ การบาบัดรักษาจะเน้นความสมัครใจ โดยมีรูปแบบการ
บาบัดรักษา 2 ส่วน คือการรักษาทางกายควบคู่ไปกับการรักษาทางจิตใจ
2) ผลที่ผู้ติดยาได้รับภายหลังจากเข้ารับการบาบัดรักษากับศูนย์แสงอรุณ คือ
สามารถเลิกยาเสพติดได้ เกิดการพัฒนากระบวนการทางความคิด การพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการ
ดารงชีวิตการศึกษาเล่าเรียน และการประกอบอาชีพในสังคม
3) ข้อจากัดในการดาเนินงานของศูนย์แสงอรุณที่สาคัญคือ จานวนเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ที่มีจานวนน้อย แต่ภาระงานมาก รวมทั้งกระบวนการการบาบัดรักษายังไม่มีการรองรับใน
เชิงงานวิชาการ โดยแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา คือ ต้องเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์แสง
อรุณ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทั้งในด้านวิชาการ มาตรฐานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด
4) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ของศูนย์แสงอรุณ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ จานวนเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์แสงอรุณไม่
เพียงพอ ปัจจัยในเรื่องของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังมีความรุนแรง อีกทั้งนโยบายและ
มาตรการการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของรั ฐ บาลที่ ยั งไม่ ส อดรับ กั บความเป็น จริง ของ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
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2.9.3.3 การบาบัดด้วยศาสนาอิสลาม
1) ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการบาบัดรักษายาเสพติดโดยศาสนาอิสลาม จาก
งานวิจัยของ สิรินฎา ปุติ และคณะ (2549) ได้ทาการประเมินผล “รูปแบบการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ” เป็นการประเมินโดยใช้ CIPP Model
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบ FAST Model จานวน 12 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่ทากลุ่มศาสนบาบัด
5 คน ผลการประเมิน พบว่า ปัจจัยความสาเร็จของการบาบัดด้วย FAST Modl ภายใต้วัฒธรรมที่
สอดคล้ อ งกั บ ประชากรในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่ กระบวนการชุ ม ชนบ าบั ด
(Therapeutic Community) ที่นาศาสนบาบัดมาใช้เป็นเครื่องมือ การทากลุ่มประชุมเช้า การจัด
กิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ปุวย โดยเฉพาะการฝึกอาชีพของผู้ปุวยที่
ควรได้รั บการส่ งเสริ ม นอกจากนี้ ยั งขึ้น กับปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจั ยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม บุคลากรสามารถใช้ภาษามลายูได้ และการเข้าใจวิถีชีวิตของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการยืดหยุ่นในการบาบัดรักษาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ในด้านคู่มือการบาบัด พบว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจขององค์กรเป็น คู่มือที่ควรได้รั บการส่งเสริมและพัฒ นาให้ดียิ่งขึ้น ควรกาหนดผู้ รับผิ ดชอบ
โดยตรงในกิจกรรมศาสนบาบัด ส่วนคู่มือควรมีงานเสริมด้านประสบการณ์ชีวิตจริง เพื่อให้ผู้ปุวยเข้าใจ
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากวิทยากรไม่ได้ ระบุคุณสมบัติไว้อย่าง
ชัดเจน และไม่มีคู่มือ
ส าหรั บ ผู้ ปุ ว ย ในด้ า นกระบวนการ มี ค วามเหมาะสมพอสมควร กิ จ กรรม
ภาคปฏิบัติมีน้อย เจ้าหน้าที่และวิทยากรยังไม่ได้ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน ขาดการประชุม
ร่วมกันก่อนดาเนินการ และผู้ปุวยควรได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าร่วมทากิจกรรมกลุ่ม
ศาสนบาบัด ด้านผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดาเนินงาน ผู้ปุวยมีความพึงพอใจในการนาศาสนบาบัดมาใช้
ในกระบวนการบาบัดรักษา เนื้อหากิจกรรมควรเพิ่มเนื้อหาประวัติ ซอฮาบะห์ อัลฮาติส หลักศรัทธา
หลักปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติควรเพิ่มเป็นบทแรก
ในส่วนข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรจัดให้มี
ผู้ น าศาสนาที่ท างานประจ าอยู่ ในหน่ ว ยงาน และสนับ สนุ นงบประมาณในการจัด ทาสื่ อ อุป กรณ์
ในกิจกรรมศาสนบาบัดที่เป็นรูปธรรม และควรจัดคู่มือศาสนบาบัดฉบับ พกพาสาหรับผู้ปุวยที่มีเนื้อหา
ที่สั้นและเข้าใจง่าย
2) ในการศึ ก ษาของ เฉลิ ม มากจงดี (2541) ได้ ท าการประเมิ น โครงการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นการสอนจริยธรรมศาสนาอิสลาม ศึกษา
เฉพาะกรณี ศูนย์ดารุณอีมาน ตาบลบุดี อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ ผู้นาศาสนา ผู้นาท้องถิ่น วิทยากร และผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
จานวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่า
2.1) ผลการประเมิ นระดับ ความคิด เห็ น ด้า นการปฏิ บั ติธ รรมตามหลั ก
ศาสนาอิสลามของผู้เข้ารับการบาบัดรักษาในการบาบัดรักษาตามกระบวนการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดของ ศูนย์ดารุณอีมาน ความเคร่งครัดอยู่ในระดับสูง
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2.2) ผลการประเมินความคิดเห็ นของกลุ่มตัว อย่าง พบว่า ผลการบาบัด
ฟื้น ฟู ฯ โดยเน้ น การสอนจริ ย ธรรมของศาสนาอิส ลาม จากผลการศึก ษา เห็ น ว่า มีความส าเร็ จใน
ระดับสูง
2.3) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบาบัด
พบว่า ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อผู้เข้ารับการบาบัดที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี หรือมากว่า 25 ปีขึ้นไป
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลิกยาเสพติดแต่อย่างใด
2.4) กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่า ระยะเวลาในการติดยาเสพติดไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกยาเสพติดแต่อย่างใด
จากการวิจัยดังกล่ าวนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่า ควรใช้กระบวนการบาบัด
ผู้ปุว ยยาเสพติดด้ว ยหลักการสอนจริยธรรมศาสนาอิส ลามเป็นหลัก คือ การถือละหมาดหลักและ
ละหมาดเสริม ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ติดยาเสพติดที่นับถือศาสนาอิสลามต้องมีจิตใจมั่นคงศรัทธา
ยึดมั่น ในหลั กการคาสอนของศาสนา แล้ ว ถือปฏิบัติตลอดเวลา ทั้งขณะบาบัดรักษาและหลั งผ่ าน
กระบวนการบาบัดรักษาแล้วก็จะสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร
ดังนั้น จะเห็นว่าจากงานวิจัยเกี่ยวกับการนาศาสนามาใช้ในกระบวนการบาบัด ไม่ว่าจะ
เป็นศาสนาพุทธ อิสลาม หรือ ศาสนาคริสต์ ล้วนส่งผลต่อจิตใจของผู้บาบัดซึ่งมาจากความเชื่อ และ
ความศรัทธาต่อศาสนา และได้ส่งผลต่อการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดรักษายา
เสพติด ทั้งนี้ ในด้านความแตกต่างระหว่างการบาบัดด้วยวิถีพุทธและการบาบัดด้วยระบบจิตสังคมบาบัด
(Matrix program) หากวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวิถีพุทธและการบาบัดแล้ว จะพบว่า ในระบบ
จิตสังคมบาบัด (Matrix program) รูปแบบนี้ ใช้ในกลุ่มผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด การบาบัดรักษาแบบ
จิตสังคมบาบัด เป็นการบาบัดที่ประยุกต์มาจาก The Matrix Intensive Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้
รักษาผู้ติดยาเสพติดประเภทสารกระตุ้นประสาท เช่น ยาบ้า โคเคน เป็นการรักษาประเภทผู้ปุวยนอก
แบบเร่งรัดโดยใช้เวลา 16 สัปดาห์ มีการพัฒนาและนามาใช้ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1984 โดย Matrix Institute
on Addiction มหาวิทยาลัย University of California-Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดจากมหาวิทยาลัย UCLA ประกอบด้วย Dr. Walter
Ling, Dr. Richard Rawson และ Jeanne Obert ทั้งนี้ในช่วงแรกได้มีการพัฒนารูปแบบนามาใช้ในการ
บาบัดรักษาผู้ปุวยที่ติดโคเคน และได้มีการพัฒนามาเป็นลาดับ เพื่อนามาใช้กับผู้ปุวยยาเสพติดประเภท
ต่าง ๆ เช่น เฮโรอีน แอลกอฮอล์ และแอมเฟตามีน (จรรยา เจตนสมบูรณ์ และเนตรนภิส จันทวัฒนะ,
2546) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปุวยเรียนรู้สาเหตุของการติดยาเสพติด การฝึกทักษะในการ
เลิกเสพยาและการปูองการไปติดซ้า รวมทั้งเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวิตใหม่ที่ส่งเสริมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การให้ความรู้แก่ครอบครัวเกี่ยวกับสาเหตุการติดยา และวิธีการสนับสนุนให้ผู้ปุวยสามารถ
เลิกยาได้อย่างถาวร โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรม ที่มีการนัดหมายให้ผู้ปุวยและญาติเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม โดยผู้ปุวยจะต้องมาเข้ากิจกรรมกลุ่มสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มด้วย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ประเทศไทยนา Matrix Program มาใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีการปรับ
เนื้อหากิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพผู้บาบัดและเหมาะสมกับบริบทของสถานบริการในประเทศไทย
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ทั้งนี้ มีองค์ประกอบของโปรแกรมบาบัดรักษา ในรูปแบบ Matrix Model ได้แก่
(1) การปรึกษารายบุคคล หรือการบาบัดรายบุคคล เป็นการพบปะรายบุคคลระหว่าง
ผู้ปุวยและผู้รักษาเพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนการบาบัด
(2) กลุ่มฝึกทักษะการเลิกยาระยะเริ่มต้น เป็นรูปแบบการรักษาที่มุ่งเน้นให้ผู้ปุวยได้รับ
การฝึกฝนทักษะที่จาในการเผชิญกับอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการหยุดเสพยา
(3) กลุ่มฝึกทักษะปูองกันการกลับไปติดยาเสพติดซ้า เป็นหัวใจการรักษาของ Matrix
Program เน้นให้ความรู้และฝึกทักษะที่จะปูองกันไม่ให้กลับไปติดยาซ้า การให้กาลังใจช่วยเหลือและ
แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีแก่กัน
(4) กลุ่มครอบครัวศึกษา เป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเสพสารเสพติดกับผู้ปุวย
และครอบครัว เมื่อผู้ปุวยเข้ารับการรักษา การให้ข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น สไลด์ วิดีโอ อภิปรายกลุ่ม
ย่อย
(5) กลุ่มช่วยเหลือกันเอง เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยผู้ที่เคยติดยาเสพติดและเลิกได้แล้ว เพื่อ
แนะนาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นขณะเลิกยา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีและให้กาลังใจแก่
กัน นอกจากนั้น ยังเป็นการฝึกการเข้าสังคม การใช้ชีวิตหลังจบการบาบัด การเข้ากลุ่มอย่างสม่าเสมอ
จะได้ผลดี
(6) กลุ่มสนับสนุนทางสังคม เป็นกลุ่มฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม โดยสนับสนุนให้ผู้รับ
การบาบัดที่อยู่ในระยะกลางของการเลิกยาเสพติด ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมแต่ละวันโดยไม่ใช้ยา
เสพติดโดยมีผู้ที่จบการบาบัดแล้วมาเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และมีนักบาบัดเป็นผู้นากลุ่ม ใช้เป็น
กลุ่มติดตามการรักษา
จุดเด่นของโปรแกรม
(1) มีคู่มือและโครงสร้างในการให้บริการอย่างชัดเจน เนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถนาไป
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้
(2) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้ปุวยนอกจึงประหยัดกว่าการรักษาแบบผู้ปุวยใน
(3) จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ที่เข้าร่วมรับการบาบัดรักษาโดยวิธีนี้ และอยู่ในโปรแกรม
จนครบสามารถเลิกเสพยาได้ประมาณร้อยละ 70 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง (กรมสุขภาพจิต 2544 :
2 อ้างอิงจาก พรรณี วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม, 2552
ในส่วนโปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบวิถีพุทธ วิถีพุทธมี วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ ใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ในการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ปุวยรู้จักการแก้ปัญหาด้านจิตใจ
ความรู้ สึ ก อารมณ์ ควบคู่กับ การบ าบั ดฟื้นฟูเพื่อ ให้ ผู้ ปุ ว ยรู้จักการแก้ปัญ หาด้านจิตใจ ความรู้สึ ก
อารมณ์ หรือควบคู่กับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่แบบประยุกต์ (FAST Model)
หรื ออาจร่ ว มกับ รู ป แบบจิ ตสั งคมบ าบั ดอื่น ๆ รวมทั้งการฝึ กและส่ งเสริมอาชีพ โดยการมุ่ งเน้นให้
ครอบครัวมีส่วนร่วม และยึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง (พรรณี วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม, 2552)
ปัจจุบันมีวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ที่ผ่านการรับรองตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จานวน
22 แห่ง สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีบทบาทภารกิจ ในการร่วมพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการก าหนดให้ วั ด เป็ น ศู น ย์ ส งเคราะห์ สนั บ สนุ น และจั ด หาแหล่ ง สนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินงาน รวมทั้งร่วมติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งนี้มีผลงานการวิจัย
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ประเมินผลของกรมคุมประพฤติในการประเมินการบาบัดด้วยวิถีพุทธที่วัด “โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ปีงบประมาณ 2551-2553” โดยเป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดที่ใช้ห ลักพุทธศาสนาเป็นการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ ติดยา
เสพติด ระยะเวลา 2 เดือน ดาเนินการในหลายจังหวัด ซึ่ง กิจกรรมการฟื้นฟูบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประกอบด้วย การให้ผู้เข้าร่วมโครงการพักอาศัยในสถานที่ของสถาบันศาสนา (วัด สานักสงฆ์ สานักชี
สถานที่ปฏิบัติธรรม หรืออื่นๆ) การอบรมธรรม การฝึกจิตหรือการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของสถาบันศาสนาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่าน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) หวนกลับมาเสพซ้า ร้อยละ
11.4 นั่นคือ หยุดเสพได้ร้อยละ 88.60
อย่างไรก็ตาม นอกจากการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดด้วยวิถิพุทธ ที่มีการบาบัดในวัดแล้ว
สถานบริการสาธารณสุขก็นารูปแบบการบาบัดวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในการบาบัดใรงพยาบาลด้วย
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ กรณีจากการศึกษาของ อัมพร สีลากุล และคณะ (2556) ผลการวิจัย พบว่า
ได้คู่มือการบาบัดด้วยคุณธรรม“รักเหนือรัก” ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น และจากการนาคู่มือการบาบัดด้วย
คุณธรรม “รักเหนือรัก” ไปใช้พบว่า ผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนสามารถหยุดเสพได้เมื่อติดตามครบ
3 เดือน ร้อยละ 98.1 ก่อนและหลังได้รับการบาบัดติดตามครบ 3 เดือน พบว่ามีคะแนนคุณภาพชีวิต
และคะแนนความสามารถในการทาหน้าที่โดยรวมสูงกว่าก่อนได้รับการบาบัด ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ส่วนผู้บาบัดทุกคนมีความพึงพอใจต่อคู่มือการบาบัดด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก”ฯ ในระดับมากขึ้นไป
ดังนั้น จากผลงานวิจัยที่กล่าวมาจะพบว่า การนาวิถีพุทธมาใช้ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติดทั้งรูปแบบการบาบัดที่วัด และรูปแบบการบาบัดที่โรงพยาบาล ส่งผลต่อการหยุดเสพของผู้ปุวยสูง
กว่าการบาบัดด้วยระบบจิต สังคมบาบัด (Matrix program) กล่าวคือ หากบาบัดวิถีพุทธที่วัด 2 เดือน
หยุดเสพได้ร้อยละ 88.6 แต่หากบาบัดด้วยวิถีพุทธที่โรงพยาบาลจัดรูปแบบการบาบัดแบบผู้ปุวยนอก
มีการหยุดเสพได้สูงถึงร้อยละ 98.1 ในขณะที่ผลการศึกษาการบาบัดด้วย Matrix program ของไทย
จากผลการวิจัยของ พรรณณี วาทิสุนทร และกฤติกา เฉิดโฉม (2552) ได้ทาการศึกษา “ เปรียบเทียบ
ผลส าเร็ จ ของการบ าบั ด รั ก ษาผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ระหว่ า งระบบบั ง คั บ บ าบั ด และระบบสมั ค รใจ
พ.ศ. 2547 – 2549 ” มีการเก็บข้อมูลในหลายจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า การบาบัดในระบบสมัครใจ
หยุดเสพได้และมีอาการดีขึ้น ร้อยละ 52.53 และร้อยละ 46.84 ตามลาดับ ส่วนระบบบังคับบาบัด
หยุดเสพได้ และมีอาการดีขึ้น ร้อยละ 61.19 และ ร้อยละ 38.58 ตามลาดับ ในขณะที่ข้อมูลผลการ
หยุดเสพของการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ในขณะที่มีการระบุไว้ว่า จากการศึกษาวิจัยผู้ที่เข้าร่วมรับการ
บาบัดรักษาโดย Matrix program และอยู่ในโปรแกรมจนครบสามารถเลิกเสพยาได้ประมาณร้อยละ
70 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง (กรมสุขภาพจิต 2544 : 2 อ้างอิงจาก พรรณี วาทิสุนทร และกฤติกา
เฉิดโฉม, 2552)
2.9.4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดด้วยสมุนไพร
2.9.4.1 จากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า จากการศึกษาของ สุนทรี วิทยานารถไพศาล และคณะ (2548) ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จานวน 5 ท่านจาก 5
มหาวิทยาลัยภาครัฐของไทย ได้ศึกษา โครงการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและระบบการแพทย์
แผนไทยในการบาบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สานักงานโครงการ
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ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด สานักพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
การใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทยในการบาบัดรักษายาเสพติดในประเทศ
ไทยนั้น คาดว่ามีมาพร้อมๆ กับการเสพฝิ่นของพลเมือง และมีการปราบปรามให้ลดการเสพติดฝิ่นลง
โดยมีกฎหมายควบคุมฝิ่นเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา แต่การระบาดของยาเสพติด
ไม่ได้ลดลงกลับทวีความรุนแรงพร้อมทั้งเกิดสารเสพติดใหม่ๆ ขึ้น การบาบัดรักษายาเสพติดด้วยการใช้
สมุนไพรจึงทากันในวิถีแบบไทยๆ ที่ใช้ความรู้จากยาพื้นบ้าน และจากสรรพคุณเรียนรู้สืบทอดกันมา
นานแล้ว ปัจจุบัน วัดบางแห่งได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมฟื้นฟูบาบัดผู้ติดยาเสพติด และได้นายา
สมุนไพรมาเป็นส่วนหนึ่งของการบาบัดฟื้นฟู แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพและศักยภาพที่
แท้จริง ทาให้ไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร การศึกษานี้ได้เน้นการสารวจ รวบรวมและเก็บข้อมูล
ตัวอย่างการใช้สมุนไพรตาม ภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค โดยความร่วมมือของอาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 4 ภาค ทาการศึกษาสารวจตั้งแต่ เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2548
พบว่า
(1) พื้นที่ทั้งสี่ภาคของประเทศไทย ยังใช้สมุนไพรเพื่อการบาบัดยาเสพติด โดย
พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ ใช้สมุนไพรหลากหลายชนิด จากการรวบรวมรายการสมุนไพรที่ใช้เพื่อ
บาบัดผู้เสพติดมีจานวนมากกว่า 90 ชนิด โดยมีสรรพคุณส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม ยาทดแทน ยาถอน
พิษ ยาบารุงยาถ่าย ยานอนหลับ ยาแก้ปวด เป็นต้น
(2) พื้นที่ภาคเหนือมีทั้งตารายา และผู้สืบทอดองค์ความรู้จากฐานความรู้ชาว
ล้านนาอยู่มาก สามารถนามาประยุกต์วิธีการบาบัดผู้เสพได้อย่างดี แต่รายชื่อสมุนไพรที่ระบุในตารา
และที่ใช้เรียก เป็นชื่อท้องถิ่น จึงยังไม่สามารถที่จะประเมินศักยภาพได้ในขณะนี้ จาเป็นต้องให้ความ
สนใจในการค้นคว้าให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อการคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาไทยต่อไปในวันข้างหน้า
(3) พื้นที่ภาคใต้แม้มีรายการสมุนไพรที่ใช้บาบัดหลายชนิด แต่ที่ใช้มากเป็น
อันดับต้น เป็นพืชพื้นๆ คือ ผักบุ้งแดง ผักกระเฉด ใบตาลึง ใบย่านาง เป็นต้น และที่น่าสนใจคือ มีการ
ใช้ ดินขุยปู ซึ่งไม่ใช่พืชสมุนไพร ประกอบในยาพื้นบ้านในรายการต้นๆ นี้ด้วย นอกจากนี้ พืชกระท่อม
พืชท้องถิ่น เคยนามาใช้ทดแทนฝิ่นในการรักษาคนติดยาฝิ่น แต่ไม่สามารถนามาใช้เพราะเป็นสมุนไพร
ควบคุมใน พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จึงไม่มีการอ้างอิงถึง
(4) จากการส ารวจพื้นที่ภ าคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
เจ้าอาวาสวัดหลายแห่งอาสาเข้ามาร่วมมือกับ สานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
และกระทรวงสาธารณสุข ทาเป็นศูนย์ฟื้นฟูและบาบัดยาเสพติด โดยนาสมาธิเป็นหลักในการนาเพื่อทา
จิตใจให้เข้มแข็ง และใช้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในการบาบัด โดยส่วนใหญ่ ใช้ตารับยา “สามราก”ซึ่ง
ประกอบด้วย พญาไฟ พญารากเดียว และ โลดทะนงแดง ซึ่งเป็นตารับที่รณรงค์เผยแพร่ในระหว่าง
พ.ศ. 2537 โครงการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและระบบการแพทย์แผนไทยในการบาบัดรักษายา
เสพติดในประเทศไทย มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พระ ผู้ที่นาตารับเผยแพร่คือ นายแพทย์ณรงค์ บุต
ดาวงศ์ จากจังหวัดศรีสะเกษ โดยทาเป็นยาฝนผสมน้าดื่ม ทาให้อาเจียนอย่างรุนแรง ปัจจุบันหลายวัด
ได้ยุติการใช้เนื่องจากไม่ได้รับความวางใจจากผู้บริหารในบางพื้นที่ รวมทั้งสมุนไพรหายากขึ้น แต่
สมุนไพรทั้งสามชนิดมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ มีศักยภาพที่จะนามาส่งเสริมและพัฒนา
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ก่อนที่สมุนไพรจะสูญหายไปจากการประเมินเบื้องต้น มีสมุนไพรอย่างน้อย 10 ชนิด ที่น่าจะนามา
ศึกษาวิจัยโดยใช้กระบวนการที่เชื่อถือได้ และต้องสนับสนุนด้วยนโยบายที่จริงจังเพื่อให้ทรัพยากรของ
ประเทศมาใช้ประโยชน์ได้
2.9.4.2 ผลการศึกษาการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน กรณีศึกษาที่พัก
สงฆ์ถ้ากระบอก โดย วรรณวิมล เมฆวิมล (2555) การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศึกษาประสิทธิผลของการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยภูมิปัญญาพื้นบ้าน ณ ที่พักสงฆ์ถ้ากระบอก อาเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ ผู้ที่ให้การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จานวน 10 คน ผู้ที่เข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด จานวน 15 คน และผู้ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจากสานักสงฆ์ ถ้ากระบอก
หลังจาก 1 ปี ไปแล้ว จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์
กึ่งมีโครงสร้าง ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของ
ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล สามเส้ า จากการศึ ก ษากระบวนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่พักสงฆ์ถ้ากระบอก พบว่า การบาบัดฟื้นฟูใช้ระยะเวลา จานวน 15 วัน
ซึ่งมีระยะถอนพิษยาเสพติด จานวน 5 วัน เป็นการถอนพิษยาเสพติดด้วยสมุนไพร ที่เรียกว่า “ยาตัด”
และ 10 วันหลัง เป็นระยะพักฟื้นซึ่งเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ระหว่างที่ฟื้นฟู
สมรรถภาพ ได้จัดให้มีการฝึกอาชีพ ให้ความรู้ในเรื่องธรรมะ สอนปฏิบัติธรรม และให้คาปรึกษาในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ การติดตามผลผู้ที่ผ่านการบาบัด ได้แก่ ให้กลับมารายงานตัวที่ที่พักสงฆ์ถ้ากระบอก
เดือนละ 2 ครั้ง ส่งจดหมายสอบถามเพื่อติดตามผล และใช้วิธีการสอบถามจากบุคคลในครอบครัว
ญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนบ้าน
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การสัมภาษณ์ผู้
ที่ผ่านการบาบัดฟื้นฟู จานวน 17 ราย พบว่า ไม่กลับไปเสพซ้า 16 ราย (ร้อยละ 94.12) กลับมาเสพ
ซ้า 1 ราย ผู้ที่ผ่านการบาบัด ไปแล้ว 1 ปี สาเหตุที่ไม่กลับไปใช้ยาเสพติด ซ้าอีก สรุปประเด็นได้ คือ
“อยู่ที่ใจ” ความตั้งใจจริง สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ สามารถเอาชนะใจตัวเอง สงสารพ่อแม่ และ
ครอบครัว ครอบครัวเข้าใจและให้โอกาส ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ที่ซึ่งมีเพื่อนติดยาเสพติด ไม่ได้
หาซื้อง่าย ใจตัวเองเข้มแข็งพอที่จะไม่ไปใช้ยาเสพติด สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ กระบวนการบาบัด
ของถ้ากระบอก ไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ที่ซึ่งมีเพื่อนติดยาเสพติด และหาซื้อง่าย มีสุขภาพ
ร่างกายดีขึ้น กลัวสัจจะ อยากเป็นคนดีบ้าง สุขภาพทรุดโทรม ไม่อยากให้คนอื่นว่าเป็นขี้ยา
ส่วนผู้ที่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก เพราะผู้ติดยาเสพติดสภาพจิตใจไม่มีความพร้อมที่
จะเลิก ครอบครัวพาไปเลิก มีญาติพี่น้องเสพ และเป็นผู้จาหน่ายยาบ้า หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก
ทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวเป็นประจา สบายตัว สบายใจ เมื่อเสพทางานได้นาน และไม่ง่วงนอน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา ควรมีระบบการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการบาบัด
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพของการบาบัดต่อไป และมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้
เข้ารับการ บาบัด มาตรฐานและความสะอาดของห้องอบสมุนไพร รวมถึงมาตรฐาน และความสะอาด
ของเรือนยา และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการบาบัดผู้ติดยาเสพติดโดยภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (ถ้ากระบอก) กับการบาบัดในรูปแบบอื่น เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจในการมาบาบัด
และควรมีการศึกษาภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบาบัดรักษายาเสพติดจากแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนโบราณ
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ตลอดจนหาแนวทางที่จะสืบทอดภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ และพัฒนาให้เป็นเทคโนโลยีการ
บาบัดรักษาฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ปุ ว ยยาเสพติดด้ว ยภูมิปัญญาไทย เพื่อการนาไปใช้อย่างกว้างขวาง
โดยเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและหลักการทางศาสนา
2.9.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกลับไปเสพซ้าของผู้เข้าบาบัดยาเสพติด
2.9.5.1 จากการศึกษาของ อินทิรา อมรวงศ์ (2550) ซึ่งได้ศึกษา “ปัจจัยกระตุ้นที่มีผล
ต่อการกลับไปเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษาจังหวัด
อานาจเจริญ”จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยกระตุ้นที่ทาให้ผู้บาบัดกลับไปเสพซ้าคือ 1)ปัจจัยการใช้ยา
เสพติดเพื่อบาบัดความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติดหลายประเภท
ในระยะเวลานาน เช่น ยาบ้า และกัญชา เป็นต้น 2) ปัจจัยด้านครอบครัวไม่มีผลต่อการกลับไปเสพซ้า
3) ปัจจัยด้านสังคม พบว่าการคบเพื่อนและกลุ่มสนับสนุนในการกลับคืนสู่สังคมมีผลต่อการกลับไปเสพ
ซ้า 4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเป็นแหล่งจาหน่ายยาเสพติด และมีแหล่งอบายมุขมีผลต่อการ
กลับไปเสพซ้า 5) ลักษณะการประกอบอาชีพมีผลต่อการกลับไปเสพซ้า นอกจากนี้ยังพบว่า ทัศนคติ
ส่วนบุคคลต่อการเสพ และเลิกเสพ เป็น ปัจจัยที่สาคัญปัจจัยหนึ่งในการกลับไปเสพซ้า และกลุ่มที่
กลับไปเสพซ้ายังมีความเห็นว่า ตนเองไม่ได้ติดยา มียาเสพก็เสพ ไม่มียาก็ไม่เสพ ซึ่งเป็นความเชื่อและ
ทัศนคติที่ผิด ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อใหม่จึงเป็นเรื่องสาคัญ ในขณะที่การศึกษาของ
เกศกนก นาสืบ (2559) ซึ่งทาการศึกษา เรื่องผลของการให้คาปรึกษาในผู้เสพผู้ติดยาเสพติดร่วมกับ
การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ต่อพฤติกรรมการไม่กลับไปเสพซ้าขณะบาบัดรักษาที่คลินิกบาบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลเสนางคนิคม (การประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10, 2559) พบว่าการบาบัดด้วยโปรแกรม
จิตสังคมบาบัดแบบผู้ปุวยนอกจะมีการกลับมาเสพซ้าของผู้ปุวย ร้อยละ 32 ในขณะที่การนวดกดจุด
สะท้อนเท้าจะมีการเลิกเสพร้อยละ 100
2.9.5.2 ในด้านการศึกษาของ จรุณรักษ์ ยี่ภู่ (2549) ได้ทาการศึกษากระบวนการเสพติด
ซ้าของผู้ปุวยยาเสพติดที่รับการรักษาในรูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบันธัญญา
รักษ์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเสพติดซ้าของผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดรักษารูปแบบฟื้นฟู
สมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) โดยรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ปุวยยาเสพติดจานวน
22 คน จากสถาบันธัญญารักษ์ ที่มารับการรักษารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST
Model) ที่เคยรับการรักษาจนครบขั้นตอนการรักษาแล้ว และได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน และกลับมารับการรักษาใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้ปุวยออกไปจากสถาบันธัญญารักษ์ กลับไปอยู่ในครอบครัว
และสังคมเดิม ซึ่งผู้ปุวยต้องกลับไปพบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ได้ระยะหนึ่งผู้ปุวยก็หวนกลับไปใช้
ยาเสพติดอีก มีสาเหตุของการเสพติดซ้ามาจาก ตัวผู้ปุวยติดใจรสชาติของยาเสพติด มีปัญหาครอบครัว
หาทางออกไม่ได้ คบเพื่อนใช้ยาเสพติด เห็นเพื่อนใช้ยาเสพติด เพื่อนชวน ตลอดจนเป็นผู้จาหน่ายยา
เสพติด ทาให้อยากใช้ยาเสพติด และสุดท้ายก็ใช้ยาเสพติดซ้า เมื่อมีการเสพติดซ้าแล้ว ทาให้ตัวผู้ปุวย
เองรู้สึกว่าตัวเองผิด อับอาย บุคคลในครอบครัวผิดหวัง และมีปัญหาสุขภาพ จึงอยากเลิกใช้ยาเสพติด
และตัดสินใจมารับการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ ในรูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่
2.9.5.3 จากการศึกษาของ สุ จิตตา ฤทธิ์มนตรี และมานพ คณะโต (2559) ซึ่งได้
ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผิดกฎหมายในวัยรุ่น และผลกระทบด้านสุขภาพ
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โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของยา
เสพติดผิดกฎหมายของนักเรียน ในโรงเรียน ขอบเขตของการศึกษาครอบคลุมถึงแรงจูง ใจ พฤติกรรม
และผลกระทบ ผู้ให้ข้อมูล จานวน 10 คน เป็นวัยรุ่นที่เข้ารับการบาบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น ในช่วงเดือน มิถุนายน - กันยายน 2556 ด้วยระบบสมัครใจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกถึงประวัติชีวิต รวมทั้งการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครอบครัวเป็นปัจจัย
สาคัญในการผลักดันให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการใช้ยาเสพติด อันเป็นผลมาจาก
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวแทนจาหน่ายยาเสพติด หลังจากที่ใช้ยาเสพติดพวกเขากลายเป็นสมาชิก
ของเครือข่ายยาเสพติด มีความต้องการเงิน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อให้นักเรียนเหล่านี้
กลายเป็นผู้จาหน่ายยาเสพติดในโรงเรียน กลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันถูกนามาใช้ เช่น บรรจุภัณฑ์
(ขนาดเล็ก ซุกซ่อนง่าย และการจัดส่ง) และราคา (เงินน้อยในแพ็คเล็ก) การจาหน่ายให้กับคนรอบข้าง
ในเครือข่ายของตนเองและผู้ที่มีอายุน้อยกว่า การขายตรงจะได้รับความนิยมระหว่างสมาชิกใน
เครือข่าย ยาเสพติดไม่เพียงแต่ติด แต่ยังทาให้เกิดความผิดปกติของสุขภาพจิต เช่น เครียด ซึมเศร้า
ความวิตกกังวลและหวาดระแวง ความรุนแรง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หนีโรงเรียน ขาดความ
รับผิดชอบ และเป็นผู้ใช้ยาเสพติดหลายชนิดนั่นคือผลของมัน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาควรมี
มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการปูองกันยาเสพติด
2.9.5.4 ในส่วนของการติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษา การการวิจัยของ สุธิดา โกมลวานิช
(2553) ซึ่ งได้ ศึ กษาลั กษณะการท างานเป็น เครือ ข่ า ยในการติ ด ตามรั ก ษาผู้ เ สพ ผู้ ติ ดยาเสพติ ด :
กรณีศึกษาสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ติดตามการรักษา
จานวน 171 คน ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายติดตามการรักษามีความสัมพันธ์กับ
การประสานงานเป็นเครือข่ายติดตามการรักษาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้วิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า กระทรวงสาธารณสุ ขควรผลั กดัน ให้ การประชุม เครือ ข่ายติด ตามการรัก ษาเป็ น
นโยบายระดับชาติ และควรให้ผู้ติดตามมีส่วนร่วมในการประชุมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อให้เกิดการวางแผนการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด
2.9.5.5 ด้านประสิ ทธิผลของการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาเสพติดติด
จากการศึกษาของ สิริพร ญาณจินดา และมานพ คณะโต (2558) เรื่อง ประสิทธิผลการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตาบลนาแขม อาเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบาบัดรักษา ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตาบลนาแขม อาเภอ
เมือง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น กลุ่มผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษายา เสพติดในพื้นที่ตาบล
นาแขม อาเภอเมือง จังหวัดเลยที่เป็นคนไทยและมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนฐานข้อมูลในระบบ
รายงาน บสต. ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ทั้งหมดจานวน 261 คน
โดยคัดลอกข้อมูลฐาน บสต.3 และ บสต.5 ที่มี อยู่แล้วในฐานข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เมือง จังหวัดเลย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 20 - 30 ปี และไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อน เข้ารับการรักษาแบบบังคับ
บาบัดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 การติดตามผลผู้ผ่าน
การบาบัดรักษา พบว่า ส่วนใหญ่นัดให้ผู้ผ่านการบาบัดมาพบที่หน่วยงานและทางจดหมาย หรือทาง
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โทรศัพท์ แต่มีเพียงร้อยละ 7.50 ที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ผ่านการบาบัด โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ และตรวจพบสารเสพติด เพียงร้อยละ 2.00 ส่วนการยอมรับจากสังคม พบว่า
ครอบครัวยอมรับ และให้ความช่วยเหลือมากกว่าชุมชน ดังนั้นในการกาหนดนโยบายและมาตรการด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรผลักดันมาตรการลดมลทินทางสังคม และเพิ่มการยอมรับ
ของชุมชน มาตรการเหล่านี้จะช่ว ยให้ผู้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนได้รวมถึงสามารถดาเนินชีวิตได้ อย่างปกติโดยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้า
จากการทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทยดังที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าในงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโครงการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด แบบจิตสังคมบาบัด (Matrix
Program) สาเหตุการติดยาเนื่องมาจากการอยากลอง เนื่องจากเพื่อนชวน รองลงมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
ขายยาเสพติดและปัญหาการว่างงาน กลุ้มใจ วิตกกังวล
ส่วนกรณีผู้ปุวยอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา เนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้
(1) ตัวผู้ปุวย เป็นปัจจัยหลัก ความรู้สึกว่าตนเองหายดีแล้ว
ปัจจัยรอง คือ ความรู้สึกขาดอิสระ และความไม่ตั้งใจในการบาบัดรักษา
(2) ด้านญาติ แรงสนับสนุนจากญาติ ครอบครัว มีส่วนสาคัญในการอยู่บาบัดรักษาจนครบ
ด้านผลงานวิจัยการบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบว่า สาเหตุการ
ติดยาเสพติดมาจากปัจจัยทางด้านการคบหาสมาคมกับเพื่อน ความผูกพันต่อครอบครัว สังคม ปัจจัย
ทางด้านการควบคุมตนเอง ข้อเสียบาบัดแบบค่ายฯ คือ หากมีการคัดกรองแยกผู้เสพและผู้ค้าไม่ดี พอ
อาจทาให้ผู้เสพกลายเป็นผู้ค้ายาเสพติดได้ ทาให้เกิดเครือข่ายการค้ายาเสพติดมากขึ้นกว่าเดิม
ในส่วนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดด้วยวิถีทางศาสนา ทั้งทางพุทธศาสนา(วิถีพุทธ)
คริสต์ อิสลาม ความเชื่อความศรัทธาตามคาสอน การปฏิบัติกิจทางศาสนาจะส่งผลต่อความตั้งใจ ที่ จ ะ
หยุดเสพยาเสพติด และหยุดเสพยาเสพติดได้ดีขึ้น
ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดด้วยสมุนไพร จากความร่วมมือของอาจารย์คณะ
เภสัช-ศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย ศึกษาสารวจตั้งแต่ เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2548 ผลการศึกษา
พบว่า พื้นที่ทั้งสี่ภาคของประเทศไทย ยังใช้สมุนไพรเพื่อการบาบัดยาเสพติด โดยพื้นภาคเหนือและ
ภาคใต้ ใช้สมุนไพรหลากหลายชนิด จากการรวบรวมรายการสมุนไพรที่ใช้เพื่อบาบัดผู้เสพติดมีจานวน
มากกว่า 90 ชนิด โดยมีสรรพคุณส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม ยาทดแทน ยาถอนพิษ ยาบารุง ยาถ่าย ยา
นอนหลับ ยาแก้ปวด เป็นต้น
ส่วนผลการศึกษา การบาบัดโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่พักสงฆ์ถ้ากระบอก ผลการศึกษา
สรุปประเด็นได้ คือ “อยู่ที่ใจ” ความตั้งใจจริง สามารถหักห้ามใจตัวเองได้ อย่างไรก็ตามการบาบัด
ผู้ปุวยที่ถ้ากระบอก เป็นการบาบัดผู้ปุวยในระดับผู้ติดมาก และเป็นยาเสพติดประเภทเฮโรอีน
ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกลับไปเสพซ้าของผู้เข้าบาบัด สาเหตุส่วนใหญ่พบว่า
(1) การใช้ยาเสพติดเพื่อบาบัดความต้องการของร่างกาย หรือจิตใจ และจากการใช้สาร
เสพติดหลายประเภทมานาน เช่น ยาบ้า และกัญชา เป็นต้น
(2) ปัจจัยด้านสังคม พบว่าการคบเพื่อนมีผลต่อการกลับไปเสพซ้า
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในชุมชนที่เป็นแหล่งจาหน่ายยาเสพติด แหล่งอบายมุข
(4) ลักษณะการประกอบอาชีพ การใช้แรงงานมีผลต่อการกลับไปเสพซ้า
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(5) ทัศนคติต่อการเสพ และเลิกเสพ ของผู้เข้าบาบัดเป็นปัจจัยหนึ่งในการกลับไปเสพซ้า
โดยเห็นว่า ตนเองไม่ได้ติดยา มียาเสพก็เสพ ไม่มียาก็ไม่เสพ ซึ่งเป็นทัศนคติ ความเชื่อที่ผิด ควรได้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อ
สรุป สาเหตุจากผลงานวิจัยของไทย
(1) อยากรู้อยากลอง
(2) การคบเพื่อนที่ใช้ยาเสพติด
(3) ปัจจัยด้านครอบครัว
(4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การอยู่ในแหล่งที่มียาเสพติดระบาด แหล่งอบายมุข
แหล่งที่หาซื้อยาเสพติดได้ง่ายเป็นปัจจัยที่ทาให้ผู้ปุวยเสพ ติดยาเสพติด และเมื่อบัดรักษาแล้วก็ยัง
กลับไปเสพยาเสพติดซ้า
โดยสรุปทุกงานวิจัยของไทย ด้านจิตใจ สาคัญที่สุดที่จะทาให้ไม่กลับไปเสพซ้า
2.9.6 ผลงานวิจัยของต่างประเทศ
จากการทบทวนผลงานวิจัยของต่างประเทศ เกี่ยวกับการบาบัดยาเสพติด พบว่า
2.9.6.1 จากการศึกษาของ Schuckit MA (1994) ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดสาร
กระตุ้นประสาทช่วงภายหลังการถอนพิษยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้รับการบาบัด
มั่นใจในการบรรลุ เปู าหมาย 2) ผู้รับการบาบัดมีความมั่นคงในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด
3) เพื่อให้ทางานอย่างกระตือรือร้น ลดความคิดหวนกลับไปเสพยาซ้า ซึ่งครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
เข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง (Self Health Group) เช่น กลุ่มช่วยเหลือผู้ติดโคเคนเป็นต้น
2.9.6.2 จากการศึกษาของ Kandel and logan (1984) ได้ศึกษาถึงรูปแบบการเริ่มเสพ
ยาเสพติด และการเลิกเสพของผู้ติดยาเสพติดในช่วงระยะเวลา 10 ปี โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนต่าง ๆ ในรัฐนิวยอร์ค ใน ค.ศ. 1971 ได้ติดตาม
ประเมินผล ใน ค.ศ. 1980-1981 พบว่า กลุ่มที่เริ่มใช้ยาเสพติดตั้งแต่เป็นนักเรียนมีแนวโน้มที่จะเสพยา
เสพติดต่อเนื่อง โดยพบว่ากลุ่มที่เสพกัญชามีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุอย่างเข้า 20-21 ปี เนื่องจากมีงาน
ทาและเข้าศึกษาต่อ ในการเลิกยาเสพติดนั้น ปัจจัยด้านอายุมักจะเป็นปัจจัยที่ควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆ
เช่น การมีงานทา มีครอบครัว แต่ยังมีบางกรณีที่ยังเสพยาเสพติด แม้ว่าจะมีอายุมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมยังไม่ดีขึ้น จึงทาให้เลิกยาเสพติดได้ยาก
2.9.6.3 ผลการศึกษาของ Schaler (1991) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัญหาการติดยาเสพ
ติดไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผู้ขาย แต่ขึ้นอยู่กับผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาในชีวิตอยู่ มีความต้องการการยอมรับจาก
เพื่อน จึงถลาไปใช้ยาเสพติด ปัญหาของผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ที่จิตใจที่แตกสลายของ
เขาให้มีความเข้มแข็งไม่หันไปพึ่งยาเสพติด การปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดจึงต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา
ทดแทนการพึ่งยาของพวกเขา อาจเป็นศาสนา กลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันเอง เพื่อนใหม่ที่ดีที่เข้าใจ
สภาพแวดล้อมใหม่ที่ห่างไกลจากยาเสพติด งานใหม่หรือสิ่งเหล่านี้ประกอบกันที่จะมาทดแทนการ
พึ่งยาเสพติด
2.9.6.4 ในส่วนของผลการศึกษาของ Jamshidi F และคณะ (2017) ซึ่งได้ทาการศึกษา
เรื่องรูปแบบการใช้สารเสพติดในทางที่ผิดของผู้ เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดด้วยตัวเองในศูนย์
บาบัดยาเสพติดในจังหวัด คูเซสถาน ประเทศอิหร่าน พ.ศ. 2557–2558 โดยศึกษาในผู้ที่เสพยาเสพติด
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จานวน 4,400 คน เป็นผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดด้วยตัวเองในศูนย์บาบัดยาเสพติดในจังหวัดคู
เซสถาน ประเทศอิหร่าน จากเดือน มีนาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ
97.5 เป็นผู้ชาย โดยอายุเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ ระหว่าง 38.21 ±10.52 ปี ผู้เสพยาส่วนใหญ่จะเสพ
ฝิ่น (ร้อยละ 50.6) และใช้วิธีสูบ (ร้อยละ 69.4) ในส่วนแรงจูงใจในการใช้สารเสพติดนั้น ในผู้ชายจะ
เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่เนื่องจากปัญหาครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 67.2) จะมีประวัติการเลิกใช้ยาเสพติดมาก่อน ทั้งนี้ เหตุผลที่เข้ารับการบาบัดด้วยตัวเอง
ในศูนย์บาบัดยาเสพติด ประเภทของสารเสพติด และจานวนการใช้สารเสพติดนั้น มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตริ ะหว่างผู้ชายและผู้หญิง (p < 0.05)
จากผลการศึกษา ได้ชี้ให้ความเห็นว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณา
ประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดในภูมิภาค และการเพิ่มความตระหนักในแต่ละชนชั้นของสังคม
และสร้างวัฒนธรรมและเพิ่มพื้นที่การกีฬาที่เหมาะสม เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการปูองกันปัญหา
ยาเสพติด
2.9.6.5 ในด้านการศึกษาของ Ghaferi HA, Bond C, Matheson C (2017) เรื่อง
รูปแบบของวิกฤติทางจิตสังคมทางศาสนาของการติดยาเสพติด สามารถนามาใช้กับในสิ่งแวดล้อมของ
ศาสนาอิสลามได้หรือไม่ โดยทาการศึกษาในผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ได้รับการบาบัดของชาวจอร์แดน
ซึ่งผลงานวิชาการเกี่ยวกับยาเสพติดและการติดยาเสพติดในประเทศตะวันออกกลางและประเทศ
อิสลามที่เผยแพร่นั้นหาได้ยากมาก การศึกษานี้จึงเป็นการศึกษาครั้งแรกที่เกี่ยวกับรูปแบบของวิกฤต
ทางจิตสังคมทางศาสนา ซึ่งจะมีการต่อต้านพิธีกรรมทางศาสนา ส่งผลให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคม
และนามาสู่การติดยาเสพติด ได้ การศึกษานี้จึงมีความสาคัญต่อการบาบัดผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
จอร์แดน ซึ่งเป็นประเทศอิสลาม
วิธีการศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายที่ได้รับ
การบาบัดยาเสพติด 25 คน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้ ได้รับการคัดเลือกจากกลุ่มผู้ปุวยในของศูนย์บาบัดใน
เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน ที่ มีคุณลักษณะต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อการติดยาเสพติด เช่น อายุ
สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การติ ด ยาเสพติ ด นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ทางสุ ข ภาพ
(สุขภาพกายและสุขภาพจิต) ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางศาสนา พบว่ามีผลกระทบทางด้านสุขภาพ
กาย อาการทางจิต เช่น ความวิตกกังวล และการพยายามฆ่าตัวตาย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า มี
ความแตกแยกในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว การว่างงาน การมีส่วนร่วมในอาชญากรรม
และการต่อต้านพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งส่งผลให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคม จากการศึกษาครั้งนี้ มี
ความเห็นว่า แม้ว่าจะมีความแตกต่างในการให้น้าหนัก รูปแบบของวิกฤตทางจิตสังคมทางศาสนา
ส่งผลต่อการติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมอิสลามที่ให้ความสาคัญกับศาสนา ทั้งนี้
ยังไม่ได้มีการสารวจเรื่องความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ ซึ่งแนะนาว่าควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับความ
เชื่อเรื่องจิตและวิญญาณควบคู่กับพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
2.9.6.6 ในส่วนการศึกษาของ Reuter P and Pollack H. (2017) จากมหาวิทยาลัยแมรี่
แลนด์ สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษา การบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดสามารถลดปัญหายาเสพติดระดับชาติ
ได้เท่าไร ผลการศึกษาพบว่า การบาบัดการติดยาเสพติดนั้น สามารถช่วยลดอันตรายให้แก่บุคคลและ
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ชุมชนเท่านั้น แม้การบาบัดที่เป็นเลิศก็ยังไม่สามารถช่วยลดปัญหายาเสพติดระดับชาติได้ ดังนั้น การหา
โครงการที่มีประสิทธิภาพยังคงเป็นความท้าทายต่อไป
2.9.6.7 ในด้านการศึกษาของ Pierce M and et al. (2017) จากมหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่มในช่วงเวลาหลายปีในการ
บาบัดยาเสพติด ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของการบาบัดผู้ใช้สารเสพติดนั้น ส่วนใหญ่ได้รับการ
สารวจโดยการศึกษาเรื่องพัฒนาการของบุคคลหรือกลุ่มในช่วงเวลาหลายปี มีตัวแปรการบาบัดที่เป็น
ระบบที่แปรเปลี่ ยนตามเวลา ตัว แปรกวนเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา แม้ว่าการศึกษาจะมีการสุ่ ม
ตัวอย่างก็ตาม ในการศึกษาเมื่อตัวแปรกวนเป็นเป็นตัวกลางของการบาบัดจึงต้องระวัง ในการศึกษา
การบาบัดรักษาผู้บาบัดยาเสพติดมากที่สุด
จากผลงานวิจัยของต่างประเทศ จะเห็นว่า ในอเมริกา อังกฤษ อิหร่าน จอร์แดน
ผลการวิจัยสรุปได้คือ ในอเมริกา การบาบัดเพื่อให้ผู้ปุวยหยุดเสพในระดับผู้ติดยาเสพติด คือ
1) การเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้รับการบาบัดมั่นใจในการบรรลุเปูาหมาย
2) ให้ผู้รับการบาบัดมีความมั่นคงในการดาเนินชีวิตโดยไม่ใช้ยาเสพติด
3) ให้ผู้รับการบาบัดทางานอย่างกระตือรือร้น ลดความคิดหวนกลับไปเสพยาซ้า
4) ครอบครัวมีความสาคัญต่อกระบวนการบาบัด
ปัญหาการติดยาเสพติด ขึ้นอยู่กับผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาในชีวิต มีความ
ต้องการการยอมรับจากเพื่อนจึงถลาไปใช้ยาเสพติด จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ที่ “ จิตใจ ” ให้มีความ
เข้มแข็งไม่หันไปพึ่งยาเสพติด
การปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติด จึงต้องหาสิ่งมาทดแทนการพึ่งยาของพวกเขา
อาจเป็น ศาสนา กลุ่มเพื่อนที่ช่วยกันเอง เพื่อนใหม่ที่ดีที่เข้าใจ อยู่สภาพแวดล้อมใหม่ที่ห่างไกลจากยา
เสพติด งานใหม่ สิ่งเหล่านี้จะมาทดแทนการพึ่งยาเสพติด
ส่วนกรณีผลงานวิจัยของประเทศอิหร่าน พบว่าสาเหตุของผู้ชายอิหร่านเสพ
ยาเสพติดเนื่องจากต้องการความเพลิดเพลิน ส่วนผู้หญิงเนื่องจากปัญหาครอบครัว ส่วนกรณีประเทศ
จอร์แดน สาเหตุมาจากปัจจัยทางสุขภาพ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางศาสนา ความแตกแยกในการ
สมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว การว่างงาน การมีส่วนร่วมในอาชญากรรม การต่อต้านพิธีกรรม
ทางศาสนา ซึ่งทาให้แยกตัวจากสังคม
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และส่ ง ผลต่อ การเสพยาเสพติ ด แต่ สิ่ งส าคัญ ที่สุ ด คือ ด้ า นจิ ต ใจ โดยงานวิ จัย ส่ ว นใหญ่ ทั้ง ในและ
ต่างประเทศต่างชี้ให้เห็นว่า จิตใจของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสาคัญที่สุด หากจิตใจที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งพอ
ผู้ปุวยยาเสพติดก็ยังต้องพึ่งพายาเสพติด อันเนื่องมากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะ อยากรู้อยาก
ลอง จากการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ การคบเพื่อนที่ใช้ยาเสพติด ตลอดจนปัจจัยด้านครอบครัวที่
มีผลทาให้วัยรุ่นกลับไปใช้ยาเสพติดซ้า เช่น การทะเลาะกับบิดา มารดา การถูกคนในครอบครัวละเลย
ไม่เอาใจใส่และไม่มีเวลาดูแล เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การกลับไปอยู่ในแหล่งที่มียาเสพ
ติดระบาด การหาซื้อยาเสพติดได้ง่าย เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุทาให้ผู้ปุวยกลับไปเสพยา
เสพติดซ้า
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ทั้งนี้ จากผลงานวิจัยการจะแก้ปัญหายาเสพติด สิ่งสาคัญที่สุดคือ ด้านจิตใจของผู้ปุวย
ดังนั้น การนารูปแบบความเชื่อในศาสนาของผู้ปุวย ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนา อิสลาม หรือคริสต์ ก็ตาม
จากผลงานวิจัยล้วนบ่งบอกว่า ทาให้ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติด หยุดเสพได้มากขึ้น แต่ยังไม่ได้
ระบุตัวเลขของการหยุดเสพที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นการศึกษาในลักษณะของความคิดเห็น แต่หากเป็น
รูปแบบตามแนวทางวิถีพุทธ จะพบว่าการนาหลักคาสอนของศาสนาพุทธมาใช้ในกระบวนการบาบัด
ร่วมกับการบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด นั้น มีประสิทธิผลต่อการบาบัด โดยผู้เข้ารับการบาบัดสามารถ
หยุดเสพได้สูงถึง ร้อยละ 98.11 (อัมพร สิลากุล และคณะ, 2556) ในขณะที่จากการศึกษาของ พรรณี
วาทิสุนทร และ กฤติกา เฉิดโฉม (2552) พบว่า การบาบัดในระบบสมัครใจ หยุดเสพได้ ร้อยละ 52.53
มีอาการดีขึ้น ร้ อยละ 47.47 และระบบบั งคับบาบัดหยุดเสพได้ ร้อยละ 61.19 และมีอาการดีขึ้ น
ร้อยละ 38.58 ดังนั้นจึงจะเห็นว่า การนารูปแบบวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบาบัดร่วมกับ
จิตสังคมบาบัดในการบาบัดแบบผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาล จึงมีประสิทธิผลในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติดได้สูงที่สุด ทั้งนี้เปรียบเทียบผลการบาบัดแต่ละรูปแบบ ดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบการศึกษาที่มีรูปแบบต่างๆ และผลการบาบัดยาเสพติดแต่ละรูปแบบ
ลาดับ

ผู้วิจัย

วิธี
การศึกษา

รูปแบบการบาบัด

จานวน
ตัวอย่าง
(คน)

ผลการบาบัด
(ร้อยละการ
หยุดเสพ)

25

85.70

158

52.53

1.2 ระบบบังคับบาบัด

438

61.19

สมัครใจบาบัด

89

89.00

1

ธิดารัตน์ อนุรัตน์
(2550)

ประเมินผล
โครงการ
ด้วย CIPP
Model

จิตสังคมบาบัด (Matrix
Program)

2

พรรณี วาทิสุนทร สารวจ
และกฤติกา เฉิดโฉม ทัง้ ทั้งเชิง
(2552)
ปริมาณและ
เชิงคุณภาพ

จิตสังคมบาบัด (Matrix
Program)
1.1 ระบบสมัครใจ
บาบัด

3

โสภิต แกล้วกล้า
(2551)

วิจัย
ประเมินผล
ด้วย CIPP
Model
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ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบการศึกษาที่มีรูปแบบต่างๆ และผลการบาบัดยาเสพติด
แต่ละรูปแบบ (ต่อ)
ลาดับ

ผู้วิจัย

วิธี
การศึกษา

รูปแบบการบาบัด

จานวน
ตัวอย่าง
(คน)

ผลการบาบัด
(ร้อยละการ
หยุดเสพ)

4

สวัสดิ์ อุ่นใจ และ
คณะ (2560)

วิจัย
ประเมินผล
ด้วย CIPP

ประเมินการใช้
แมททริกซ์โปรแกรมใน
การบาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดของโรงพยาบาล
สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 7 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

71

91.21*

5

สานักงาน
คุมประพฤติ
(2551-2552)

วิจัย
ประเมินผล
ด้วย CIPP
Model

วิถีพุทธ (บาบัดที่วัด)

981

88.60

6

อัมพร สีลากุล
และคณะ (2556)

กึ่งทดลอง

วิถีพุทธ (บาบัดใน รพ.)

59

98.11*

7

สิรินฎา ปุติและ
คณะ (2549)

วิจัย
ประเมินผล

FAST Model ซึ่งเป็น
จิตสังคมบาบัดรูปแบบ
หนึ่ง และผู้วิจัยได้นาวิถี
พุทธมาผสมผสานใน
การบาบัดร่วมด้วย

17

และงานวิจัยของ
เฉลิม มากจงดี
(2541)

วิจัย
ประเมินผล

ใช้ศาสนาอิสลามในการ
บาบัดด้วยในค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

100

ไม่ประเมิน
ตัวเลขการ
หยุดเสพ แต่
การศึกษาสรุป
ได้ว่าผู้เข้ารับ
การบาบัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง
พึงพอใจการ
นารูปแบบ
ความเชื่อ
ความศรัทธา
ในคาสอนมา
ใช้บาบัด
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ตารางที่ 2.7 เปรียบเทียบการศึกษาที่มีรูปแบบต่างๆ และผลการบาบัดยาเสพติด
แต่ละรูปแบบ (ต่อ)
ลาดับ

ผู้วิจัย

วิธี
การศึกษา

รูปแบบการบาบัด

จานวน
ตัวอย่าง
(คน)

8

ชยานุช ขัยประเสริฐ วิจัย
(2555)
ประเมินผล

เป็นการบาบัดในระบบ
สมัครใจบาบัด โดยนา
หลักคาสอนศาสนา
คริสต์ มาผสมผสาน
ร่วมกับการบาบัดทาง
กาย

36

9

วรรณวิมล เมฆวิมล วิจัย
(2555)
ประเมินผล

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใช้
สมุนไพรและหลักคา
สอนพุทธ
(วัดถ้ากระบอก
จ. สระบุรี)

17

ผลการบาบัด
(ร้อยละการ
หยุดเสพ)
ไม่มีตัวเลขการ
หยุดเสพ แต่
ระบุว่าผล
สามารถเลิกยา
เสพติดได้ เกิด
การพัฒนาทาง
ความคิด การ
พัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านการ
ดารงชีวิต
การศึกษาเล่า
เรียน และการ
ประกอบ
อาชีพ
94.12

หมายเหตุ: ร้อยละการหยุดเสพที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงการหยุดเสพภายหลังการบาบัดครบ
3 เดือน นอกนั้นเป็นร้อยละการหยุดเสพภายหลังการบาบัดครบ 1 ปี
ทั้งนี้ พบว่ารูปแบบการบาบัดในแต่ละรูปแบบ จะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันไป ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
(1) โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะบาบัด ในกลุ่มผู้เสพยาเสพติด โดยใช้หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ผู้ปุวยมาพักค้างในสถานบาบัดที่กาหนดไว้ เช่น รูปแบบค่ายเยาวชนต้นกล้า
ค่ายวิวัฒน์พลเมือง และในปัจจุบันจะมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของระดับจังหวัดทุกจังหวัด เป็นต้น
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จุดเด่นคือ บาบัดในระดับผู้เสพได้จานวนมาก 60 - 80 คน/รุ่น การบาบัดจะอยู่ในสถานที่บาบัดตลอด
หลักสูตร โดยการอบรมตามมาตรฐานปัจจุบัน คือ ไม่ต่ากว่า 12 วัน (กระทรวงสาธารณสุข , 2560)
อย่างไรก็ตามการบาบัดระบบค่ายฯ จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้เข้า
รับการบาบัดมีความพึงพอใจต่อการเข้ารับการบาบัดในค่ายฯ ที่สูง แต่มีจุดอ่อน คือ หากมีการคัด
กรองที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก็จะส่งผลต่อการบาบัด หากไม่แยกผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดให้ชัดเจน
ส่งผลให้ระบบค่ายปรับเปลี่ยพฤติกรรม เกิดเครือข่ายการค้ายาเสพติดมากขึ้นกว่าเดิม โดยในด้าน
ผลผลิตและผลกระทบของโครงการ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้ที่ติดยาเสพติดกลับไปเป็นคนดี
ของสังคม ได้จานวนที่ไม่มากนัก หรือเลิกได้แค่เพียงระยะเวลาหนึ่ง ผู้เข้ารับการบาบัดจะกลับไปเสพ
ยาซ้าหลังออกจากค่ายฯ และจะกลับมาบาบัดเพื่อเลิกใหม่อีก
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ มานพ คณะโต (2557) ในการประเมิน ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในผู้ผ่านการบาบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า ผู้ผ่านค่ายฯ ที่ประเมินสมรรถนะในการ
เลิกยาเสพติดปานกลาง มีความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดค่อนข้างสูง จะหันไปเสพสิ่งอื่นทดแทนในช่วง
3 เดือนก่อนประเมิน และพยายามลดการใช้ยาเสพติด 63.6% แต่ยังมีความต้องการใช้ยาเสพติด และ
ใช้ยาเสพติด และใน พ.ศ. 2559 ได้มีการประเมนผลการบาบัดในระบบค่ายฯ พบว่า ผู้ผ่านการบาบัด
ระบบค่ายฯ 73 คน พบว่า เลิกเสพได้ 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.96 และมีการประเมินต่อเนื่องอีกใน
พ.ศ. 2561 จากการประเมิน จากค่ายฯ 19 จังหวัด พบว่า ผู้ผ่านการบาบัดในระบบค่ายฯ ไม่กลับไปใช้
ยาตัวเดิม และไม่ใช้ยาใดๆ เลยลดลง
(2) โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบ จิต สังคมบาบัด (Matrix Model)
รูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นรูปแบบการบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive behavior
therapy) แบบผู้ปุวยนอก มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปุวยเรียนรู้สาเหตุของการติดยาเสพติด การ
ฝึกทักษะในการเลิกเสพยาและการปูองการไปติดซ้า รวมทั้งเปลี่ยนแบบแผนการดาเนินชีวิตใหม่ที่
ส่งเสริ มให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การให้ ความรู้แก่ครอบครัว เกี่ยวกับสาเหตุการติดยา และวิธีการ
สนับสนุนให้ผู้ปุวยสามารถเลิกยาได้อย่า งถาวร โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรม ที่มีการนัดหมายให้
ผู้ปุวยและญาติเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม จุ ดเด่น คือ มีคู่มือและโครงสร้างในการให้บริการอย่างชัดเจน
เนื้อหาเข้าใจง่าย สามารถนาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้ และเป็นการบาบัดแบบผู้ปุวยนอกจึงประหยัด
กว่าการรักษาแบบผู้ปุวยใน และผู้เข้ารับการบาบัดที่อยู่ครบตามโปรแกรมการบาบัดสามารถหยุดเสพ
ยาเสพติดได้จากผลการวิจัย ประมาณร้อยละ 70 – 91 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง
(3) โปรแกรมการบาบัดรักษาในรูปแบบวิถีพุทธ
กรณีวิถีพุทธโดยไปบาบัดที่วัด ซึ่งดาเนินการโครงการดังกล่าวโดยกรมคุมประพฤติ ซึ่งจะ
เป็ น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ใ ช้ ห ลั ก พุ ท ธศาสนา เป็ น การจั ด โปรแกรมการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ระยะเวลา 2 เดือน กิจกรรมการฟื้ นฟูบาบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติ ด
ประกอบด้วย การให้ผู้เข้าร่วมโครงการพักอาศัยในสถานที่ของสถาบันศาสนา (วัด สานักสงฆ์ สานักชี
สถานที่ปฏิบัติธรรม หรืออื่น ๆ) การอบรมธรรม การฝึกจิตหรือการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทากรของสถาบันศาสนาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าบาบัดหยุดเสพได้
ร้อยละ 88.6 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ผู้เข้าบาบัดเป็นผู้ปุวยในระบบบังคับบาบัดทั้งหมด
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อย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลา 2 เดือน ที่ผู้เข้ารับการบาบัดต้องอยู่ที่วัดตลอดระยะเวลาที่
ยาวนาน เจ้าหน้าที่จากสานักงานคุมประพถติให้ความเห็นว่า เป็นจุดอ่อนที่ ผู้เข้ารับการบาบัดบางส่วน
จะหนีกลับบ้านในช่วงระหว่างการบาบัด
นอกจากนี้ จากผลการวิจัยของ อัมพร สีลากุล และคณะ (2556) ซึ่งบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลแบบผู้ปุวยนอกด้วยวิถีพุทธ พบว่า ผู้ปุวยหยุดเสพในระยะเวลา 3 เดือนหลังการบาบัด
ครบตามกาหนด ร้อยละ 98.11 ซึ่งถือว่าสูงมาก
จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นว่า จากปัญหาการวิจัยทั้ง 6 ข้อ ในการวิจัยครั้งนี้ ยังไม่
พบงานวิจัยในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ระบบสมัครใจ
บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินผลการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ที่มีการบาบัดในสถานบริการระดับโรงพยาบาล การบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการบาบัด
ด้วยศาสนา และสมุนไพร จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ กาหนดเป็น
กรอบแนวคิด และนาสู่การวิจัยในครั้งนี้ ดังมีระเบียบวิธีวิจัยตามบทที่ 3 ในลาดับต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และใช้กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) งานวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการประเมินสภาพการณ์ และการดาเนินงานการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อประเมินสภาพการณ์การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน
ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ
(2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสาร
เสพติ ด เพื่ อ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาของกระทรวงสาธารณสุ ข (บคก.กสธ.) เที ย บกั บ ของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
(3) เพื่อประเมินความรู้ของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
(4) เพื่อประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดแบบเดิม
(Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ประเมินรูปแบบ
Context, Input, Process, Product evaluations (CIPP Model) ของ Stufflebeam (สมหวัง
พิธิยานุวัฒน์, 2540) โดย CIPP Model มีความเหมาะสมเนื่องจากครอบคลุมในประเด็นที่ผู้วิจัย
ประสงค์ที่จะประเมิน โดยประเมินในเรื่องของบริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Product)
(4.1) บริบท (Context) จะประเมินในด้านของนโยบายยาเสพติด และสภาพการณ์การบาบัด
(4.2) ปัจจัยนาเข้า (Input) จะประเมินในด้าน
(4.2.1) เจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้การบาบัด และการผ่านการฝึกอบรม
(4.2.2) งบประมาณ และการจัดทาโครงการ
(4.2.3) วัสดุ อุปกรณ์
(4.3) กระบวนการ (Process) จะประเมินในด้าน กระบวนการบาบัด และการติดตามผู้ป่วย
ภายหลังการบาบัดครบกาหนด
(4.4) ผลผลิ ต (Product) จะประเมิ น ในด้ า น ร้ อ ยละผู้ ป่ ว ยเข้ า รั บ การบ าบั ด ครบตาม
กระบวนการบาบัด
นอกจากนี้จะประเมินส่วนผลลัพธ์ (Effect) ซึ่งผลลัพธ์เป็นเรื่องของการแสดงออกมาใน
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ (นวรัตน์ สุวรรณผ่อง และ
ฉวีวรรณ บุญสุยา, 2543) โดยจะประเมินผลลัพธ์ (Effect) 2 ประเด็น คือ
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(1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้เข้ารับการบาบัดที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
(2) ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ทั้งนีใ้ นการประเมินทั้ง 4 ด้านของ CIPP เก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามในเจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดของ รพ.สต. ส่วนการดาเนินงานบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. เก็บข้อมูลคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด รวมทั้งผู้ป่วย และญาติ รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3.1
การวิจัยระยะที่ 2
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัด ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบเดิมซึ่งเป็น การบาบัดแบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix program) โดยพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น ทั้งนี้ การ
พัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น โดยทาการศึกษาจากผลของการประเมินใน
ระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ และจากการทบทวนวรรณกรรม จากผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ผ่านการบาบัดและญาติ พัฒนาสู่รูปแบบการบาบัด ที่น่าจะทาให้การบาบัดมีประสิทธิผลดี
ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จะมีการพัฒนารูปแบบการบาบัด โดยใช้ข้อมูลจากผลจากการศึกษาที่ได้จากการประเมินผล
ในระยะที่ 1 ด้วย CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยในด้านบริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และประเมินผลลัพธ์ (Effect) ตามทฤษฎีระบบ ใน 2
ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ 3
เดือน 2) ผลการหยุ ด เสพของผู้ ป่ ว ยในระบบสมั ครใจที่เข้า รับการบาบัด รวมทั้ งจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และที่สาคัญคือ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ ที่ผ่าน
การบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้วยระบบสมัครใจ แล้วพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลที่พัฒ นาใหม่จากแบบเดิม ซึ่งจะทาให้ การบาบัดมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยใช้การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อทานายว่ารูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นจะทาให้
การบาบัดมีประสิทธิผลได้ รายละเอียดดังตารางที่ 3.1

93
ตารางที่ 3.1 ภาพรวมของรูปแบบการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 1
คาถามการวิจยั

วัตถุประสงค์

การประเมิน

ระเบียบ
วิธีวิจัย

ประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่าง

เครื่องมือ
ที่ใช้

วิธีการเก็บ
ข้อมูล

1. สภาพการณ์การ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
ประเภทยาบ้า ระบบ
สมัครใจบาบัดใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ของจังหวัดอานาจเจริญ
เป็นเช่นใด

1. เพื่อให้ทราบถึง
สภาพการณ์การ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติดประเภทยาบ้า
ด้วยระบบ
สมัครใจบาบัด
ในระดับ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
ของจังหวัด
อานาจเจริญ

ประเมิน
สภาพการณ์ การ
บาบัดผู้ป่วยยา
เสพติดประเภท
ยาบ้าระบบ
สมัครใจบาบัดใน
รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญใน
ด้านต่าง ๆ ด้งนี้
- การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด
- ด้านสถานที่
- เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัด
- งบประมาณ

2. ความคิดเห็นของผู้คัด
กรอง ในการใช้แบบคัด
กรองและส่งต่อผู้ป่วยที่
ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อ
รับการบาบัดรักษาของ
กระทรวง
สาธารณสุข (บคก.กสธ.)
เทียบกับของ
WHO (ASSIST)
ของจังหวัดอานาจเจริญ
เป็นเช่นใด

2. เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นของผู้
คัดกรอง ในการใช้
แบบคัดกรองและ
ส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยา
และสารเสพติด
เพื่อรับการ
บาบัดรักษาของ
กระทรวง
สาธารณสุข
(บคก.กสธ.)
เทียบกับ
ของ WHO
(ASSIST)
ของจังหวัด
อานาจเจริญ

3. ความรู้ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบ าล ส่ ง เส ริ ม
สุ ข ภาพต าบล จั งหวั ด
อานาจเจริญ
ผู้บาบัดยาเสพติด
เป็นเช่นใด

3. เพื่อประเมิน
ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้บาบัดยาเสพติด

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล

เชิง
พรรณนา

-

-

จากข้อมูล
ทุติยภูมิ

สถิติ
พรรณนา
และเชิง
เนื้อหา
(Content
Analysis)

1. ประมินความ
เห็นเรื่องการใช้
แบบคัดกรองทั้ง
สองแบบ
2. ประเมินความ
แตกต่างของผล
การใช้แบบคัด
กรองทั้งสองแบบ
ของผู้คัดกรอง

เชิง
คุณภาพ

1. ผู้คัดกรอง
ผู้ป่วยยาเสพติด
ของทุก รพ.
จานวน 7 คน
2. เจ้าหน้าที่ผู้
คัดกรอง จานวน
3 คน คัดกรอง
จากกรณีศึกษา
ผู้ป่วยยาเสพติด
จานวน 4 ราย

1. แบบ
สัมภาษณ์
2. แบบคัด
กรอง V.2 และ
ASSIST
3. แบบสรุปผล
การคัดกรอง
(ภาคผนวก ข)

1. โดยการ
สัมภาษณ์
2. จากผลของ
การคัดกรอง
ด้วยแบบ
คัดกรอง V.2
และ ASSIST
ของ WHO
จากกรณีศึกษา

เชิงเนื้อหา
(Content
Analysis)

ประเมินความรู้
ในการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด

เชิงปริมาณ
(สารวจ)

เจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดผู้ป่วยยา
เสพติด ใน
รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ
จานวน 46 แห่ ง
(46 คน)

แบบสอบถาม
(ภาคผนวก ค)

แบบสอบถาม

สถิติ
พรรณนา
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ตารางที่ 3.1 ภาพรวมของรูปแบบการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ต่อ)
การวิจัยระยะที่ 1
คาถามการ
วิจัย

วัตถุประสงค์

การประเมิน

ระเบียบ
วิธีวิจัย

ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือ
ที่ใช้

วิธีการเก็บ
ข้อมูล

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล

4. รูปแบบการ
บาบัดผู้ป่วยยา
เสพติดประเภท
ยาบ้าระบบ
สมัครใจบาบัด
แบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix
program)
ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ใช้บาบัดใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัด
อานาจเจริญ
ปัจจุบัน ซึ่ง
ประกอบด้วย
ปัจจัยในด้าน
บริบท (Context)
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลผลิต
(Product)
เป็นเช่นใด

4. เพื่อประเมิน
รูปแบบการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด
ประเภทยาบ้า
ระบบสมัครใจ
บาบัดแบบ
จิตสังคมบาบัด
(Matrix
program) ที่ใช้
บาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ในปัจจุบัน

1. ประเมินด้วย
CIPP ด้านบริบท
(Context)
ปัจจัยนาเข้า
(Input)
กระบวนการ
(Process)
ผลลิต (Product)
และประเมิน
ผลลัพธ์ (Effect)
ใน 2 ประเด็น คือ
1) ความมั่นคง
ทางจิตใจของผู้ป่วย
ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดภายหลัง
การบาบัด
ครบ 3 เดือน
2) ผลการหยุด
เสพของผู้ป่วยใน
ระบบสมัครใจที่เข้า
รับการบาบัด

การวิจัยเชิง
ปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ
โดย วิจัยเชิง
ปริมาณ (สารวจ)
ในการประเมิน
ด้วย CIPP ของ
เจ้าหน้าที่ผู้
บาบัด
ใน รพ.สต.
และการวิจัย
เชิงคุณภาพ
ในกลุ่มผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดใน
โรงพยาบาล
และ ในรพ.สต.
ผู้ป่วยและญาติ
เพื่อการประเมิน
ในส่วนของ
CIPP และ
ผลลัพธ์ (Effect)
ที่เป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ

1. เจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติด ใน
รพ.สต.
จานวน 46 คน
(46 แห่ง) ในการ
ประเมิน CIPP
2. นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัด 2 ท่าน.
3. สาธารณสุข
อาเภอ 7 ท่าน
4. เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดใน
โรงพยาบาล
7 คน
5. เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดใน
รพ.สต. 5 คน
6. ผู้ป่วย 5 คน
7. ญาติผู้ป่วย
5 คน

1. แบบสอบ
ถาม เพื่อการ
ประเมิน CIPP
เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดใน
รพ.สต.
2. แบบ
สัมภาษณ์ เพื่อ
สัมภาษณ์
ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดใน
โรงพยาบาล/
รพ.สต./ผู้ป่วย
และญาติ

แบบสอบถาม
และการ
สัมภาษณ์

สถิติ
พรรณนา
และเชิง
เนื้อหา
(Content
Analysis)

5. ผลลัพธ์
(Effect) จากการ
บาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติด
ใน 2 ประเด็น คือ
1) ความมั่นคง
ทางจิตใจ ของ
ผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ภายหลังการ
บาบัดครบ
3 เดือน และ
2) ผลการหยุด
เสพของผู้ป่วยใน
ระบบสมัครใจที่
เข้ารับการ
บาบัด เป็นเช่นใด

และประเมิน
ผลลัพธ์ (Effect)
ใน 2 ประเด็น คือ
1) ความมั่นคง
ทางจิตใจของ
ผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
ภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน
2) ผลการหยุด
เสพของผู้ป่วยใน
ระบบสมัครใจที่
เข้ารับการบาบัด
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ตารางที่ 3.1 ภาพรวมของรูปแบบการวิจัยในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (ต่อ)
การวิจัยระยะที่ 2
คาถาม
การวิจัย

วัตถุประสงค์

การ
ปรับปรุง
พัฒนา

ระเบียบวิธี
วิจัย

ประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่าง

รูปแบบการ
บาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติด
ชนิดยาบ้า
ระบบสมัคร
ใจบาบัดใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ
ตาบลของ
จังหวัด
อานาจเจริญ
ที่คาดว่า
จะมี
ประสิทธิผล
ดีขึ้น ควรมี
รูปแบบ
อย่างไร

เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าใน
ระบบสมัครใจบาบัด
ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลของจังหวัด
อานาจเจริญ
จากแบบปัจจุบัน
ซึ่งเป็นการบาบัด
แบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix
program)
ปรับปรุงพัฒนาสู่
รูปแบบที่น่าจะมี
ประสิทธิผล
ในการบาบัด
มากขึ้น

ปรับปรุง
พัฒนาจาก
ผลที่ได้จาก
การวิจยั
ระยะที่ 1
ปรับปรุง
พัฒนาสู่การ
วิจัยระยะที่
2 โดยมี
กิจกรรมการ
พัฒนาเพิ่ม
จากรูปแบบ
การบาบัด
เดิม ด้วย
การเพิ่ม
กิจกรรมการ
บาบัดตาม
วิถีพุทธ

เดลฟาย
เทคนิค
(Delphi
technique)

ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการ
บาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติด
จานวน
20 คน

เครื่องมือ
ที่ใช้

วิธีการเก็บ
ข้อมูล

วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล

แบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์รอบ สถิติ
และ
ที่ 1 ของ
พรรณนา
แบบสอบถาม เทคนิค
เดลฟาย
(Delphi
technique)
และใช้
แบบสอบถาม
ในการเก็บ
ข้อมูลรอบที่
2 และ 3
ของการวิจยั
ตามเทคนิค
เดลฟาย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะที่ 1
(1) การประเมินสภาพการณ์การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัครใจบาบัด
ด้วยการเก็บข้อมูลใน 3 ประเด็นคือ
(1.1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ของ
จังหวัดอานาจเจริญ โดยเก็บข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) เกี่ยวกับระบบการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าของจังหวัดอานาจเจริญ
(1.2) ด้านสถานที่ในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
อานาจเจริญ
(1.2) เจ้าหน้าที่ในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
อานาจเจริญ
ทั้งนี้ การเก็บ ข้อมูล ข้อที่ 2 และ 3 เก็บข้อมูล โดยการส ารวจข้อมูล ด้ว ยแบบสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 46 แห่ง (46 คน)
(2) ประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรอง ในการใช้ แบบคัดกรองและส่งต่อ ผู้ป่วยที่ใช้ยาและสาร
เสพติ ด เพื่ อ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาของกระทรวงสาธารณสุ ข (บคก.กสธ.) เที ย บกั บ ของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้ทาหน้าที่
คัดกรองผู้ป่วยก่อนส่งเข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต. เพื่อให้ความเห็นเปรียบเทียบการใช้แบบคัดกรอง
ระหว่างแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) กับแบบคัดกรองของ WHO (ASSIST) ว่า
มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และได้มีกรณีศึกษาการคัดกรองผู้ป่วย จานวน 4 ราย เพื่อประเมิน
ความแตกต่างของการคัดกรองด้วยแบบคัดกรองทั้งสองแบบ (แบบคัดกรองดังในภาคผนวก ค.)
(3) ประเมินความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ผู้บาบัด
ผู้ป่ วยประเภทยาบ้ าในระบบสมัครใจบาบั ด ทุกแห่ ง จานวน 46 แห่ ง จึงเป็นผู้ บาบัด 46 คน ทั้งนี้
จานวน รพ.สต. 46 แห่งดังกล่าวเป็น รพ.สต.ที่เคยมีผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
เข้ารับการบาบัดในช่วงปี 2557 – 31 มกราคม 2560 โดยมีวิธีการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้บาบัด
ด้ว ยแบบทดสอบความรู้ และการบ าบั ด ที่ป รับจากแบบทดสอบของคณะวิทยากรจากโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น (แบบทดสอบดังในภาคผนวก ค.ชุดที่ 1) ทั้งนี้ แบบทดสอบดังกล่าวได้ผ่านการ
ตรวจคุณภาพเครื่ องมือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ในเรื่องของความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ โดยได้นาไปทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน ก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริง
(4) ประเมิน รู ป แบบการบ าบั ดผู้ ป่ ว ยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดแบบเดิม
(Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ประเมินรูปแบบ
CIPP (CIPP Model) ของ Stufflebeam โดยประเมินในเรื่องของ บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบในส่วนที่เป็นผลลัพธ์
(Effect) ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้เข้ารับการบาบัดที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 2) ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด ทั้งนี้ มีรูปแบบการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็น
แบบสารวจ (survey research) ทั้งนี้ในส่วนประเด็นการติดตามผู้ป่วยภายหลังการบาบัดครบตาม
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ระยะเวลาการบาบัดแล้วจะเป็นประเด็นที่อยู่ในกระบวนการบาบัด (Process) ของการประเมินผลการ
บาบัดด้วย CIPP Model ของการวิจัยครั้งนี้ (รายละเอียดดังตารางที่ 3.1)
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1
3.1.1 ประชากร ในการวิจัย ระยะที่ 1 แบ่งประชากรที่ทาการวิจัยเป็นดังนี้
3.1.1.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของข้อ 1.4 ประกอบด้วย
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอาเภอ จานวน 9 คน
2) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้ทาหน้าที่ในการบาบัด หลักใน
รพ.สต. ตั้งแต่ปีงบประมาณ ปี 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558) – 31 มกราคม 2560 จานวน 14 คน
และเจ้าหน้ าที่ รพ.สต. แห่งอื่นที่บ าบัดผู้ ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดทุกแห่ ง
จานวนทั้งหมด 46 คน
3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดอานาจเจริญ ทั้ง 7 แห่ง ที่ทาหน้าที่ในการ
บาบัดในโรงพยาบาล จานวน 7 คน
3.1.1.2 กลุ่มของผู้ป่วย และญาติ เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของ ข้อ 1.4
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
3.1.2.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบด้วย
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอาเภอทุกคน คัดเลือกโดย
เจาะจง
2) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้ทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ป่วยยา
เสพติด ประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด หลักใน รพ.สต.ทุกคน จานวน 46 คน และในจานวน 46
คน เป็น เจ้ าหน้าที่ผู้ ให้ บาบัดผู้ ป่ว ยที่เข้ารับการบาบัด ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2558) – 31 มกราคม 2560 จานวน 14 คน กาหนดวิธีเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience
sampling) อย่ า งน้ อ ย 5 คน สั ม ภาษณ์ จ นถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว ในประเด็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพิ่ ม เติ ม จาก
แบบสอบถามผู้บาบัดใน รพ.สต.
3) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดอานาจเจริญ ทั้ง 7 แห่ง ที่ทาหน้าที่ในการ
บาบัดในโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 1 คน เลือกแบบเจาะจง จานวน 7 คน โดยทั้ง 7 คนดังกล่าว
เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อการสัมภาษณ์ ทั้งกรณีการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด และด้านการคัดกรองผู้ป่วยใน
ศึกษาความแตกต่างของวิธีคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดเมื่อใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสาร
เสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V.2) เทียบกับ
ของ WHO (ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ เนื่องจากมีประสบการณ์การคัดกรองทั้งแบบ ASSIST
และ V.2 มาก่อน
3.1.2.2 กลุ่มของผู้ป่วย และญาติ
กาหนดวิธีเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (convenience sampling) อย่างน้อย
กลุ่มละ 5 คน สัมภาษณ์จ นถึงจุ ดอิ่มตัว ซึ่งเป็นผู้ ป่วยและญาติที่เข้ารับการบาบัดในปีงบประมาณ
2559 - 31 มกราคม 2560 เช่นเดียวกัน
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3.1.2.3 ผู้ติดตามผู้เข้ารับการบาบัด โดยกาหนดวิธีเลือกตัวอย่างแบบเลือกตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (convenience sampling) อย่างน้อย 5 คน สัมภาษณ์จนถึงจุดอิ่มตัว โดยเป็นผู้ติดตาม
ผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ของปีงบประมาณ 2559 31 มกราคม 2560
ทั้งนี้ มีรายละเอีย ดในด้านของประชากรที่ทาการวิจัย และวิธีการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างของการวิจัยในระยะที่ 1 ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ระยะที่ 1
ประเภทกลุ่ม
ตัวอย่าง
1. ประเมิน
สภาพการณ์การ
บาบัดผู้ป่วยยา
เสพติดใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ

จานวน จานวนกลุ่ม
ประชากร ตัวอย่าง
(คน)
-

2. ประเมินความ
แตกต่างของ
วิธีคัดกรองผู้ป่วย
ยาเสพติดด้วยแบบ
V.2 และ ASSIST

7
(เจ้าหน้าที่
ผู้คัดกรอง
ผู้ป่วย
ระบบ
สมัครใจ )

7

3. ประเมิน
สมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ผู้ให้การบาบัด
ในด้านความรู้

46
(เจ้าหน้าที่
ผู้ให้การ
บาบัด)

46

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บข้อมูล

-

ข้อมูลทุติยภูมิ

แบบเจาะจง
1. แบบสัมภาษณ์
(Purposive sampling) สัมภาษณ์ผู้คัดกรอง
ผู้ป่วยในความ
แตกต่างของผลการ
คัดกรองทั้งสอง
แบบคัดกรองที่
ศึกษา
2. แบบคัดกรอง
และแบบประเมิน
ผลการคัดกรอง
แบบเจาะจง
แบบสอบถาม
(Purposive sampling) เพื่อวัดความรู้
การบาบัด
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ตารางที่ 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ระยะที่ 1 (ต่อ)
ประเภทกลุ่ม
ตัวอย่าง
4. ประเมินรูปแบบ
การบาบัดใน
รพ.สต. ด้วย CIPP
ประกอบด้วย
Context, Input,
Process, Product
และประเมิน
ผลลัพธ์ (Effect)
2 ประเด็น
1) ความมั่นคงทาง
จิตใจ
2) การหยุดเสพ
4.1 การสารวจ
CIPP ทั้ง 4 ด้าน
- เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
ผู้ให้การบาบัด
4.2 การสัมภาษณ์
ในกลุ่มผู้บริหาร
และกลุ่มผู้ให้การ
บาบัด ผู้ป่วย/ญาติ
1) นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด
2) สาธารณสุข
อาเภอ
3) เจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดใน รพ.สต.

จานวน
ประชากร
(คน)

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

46

46

แบบเจาะจง
แบบสอบถาม
(Purposive sampling)

2

2

7

7

46

อย่างน้อย
5 คนหรือ
จนกว่าจะถึง
จุดอิ่มตัวของ
ข้อมูล

แบบเจาะจง
(Purposive sampling)
แบบเจาะจง
(Purposive sampling)
แบบเจาะจง
(Purposive sampling)

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บข้อมูล

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
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ตารางที่ 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ระยะที่ 1 (ต่อ)
ประเภทกลุ่ม
ตัวอย่าง

จานวน
ประชากร
(คน)
7

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการเก็บ
ข้อมูล

4) เจ้าหน้าที่ผู้
7
แบบเจาะจง
บาบัดยาเสพติดใน
(Purposive sampling)
โรงพยาบาล
5) ผู้ติดตามผู้ผ่าน
14
อย่างน้อย
ตามสะดวก
การบาบัดระบบ (จานวน
5 คน หรือ
(convenience
สมัครใจ
เจ้าหน้าที่ จนกว่าจะถึงจุด
sampling)
ผู้ตดิ ตาม อิ่มตัวของข้อมูล
การบาบัด
ระบบ
สมัครใจ)

แบบสัมภาษณ์

6) ผู้ป่วย

7) ญาติผู้ป่วย

4.3 การประเมิน
ผลลัพธ์ (Effect)
- ผู้ป่วย

แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

47
(จานวนผู้
เข้าบาบัด
ระบบ
สมัครใจ
47
(จานวนผู้
เข้าบาบัด
ระบบ
สมัครใจ)

อย่างน้อย
5 คน หรือ
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

ตามสะดวก
(convenience
sampling)

แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

อย่างน้อย
5 คน หรือ
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

ตามสะดวก
(convenience
sampling)

แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

47
(จานวนผู้
เข้าบาบัด
ระบบ
สมัครใจ

อย่างน้อย
5 คน หรือ
จนกว่าจะถึงจุด
อิ่มตัวของข้อมูล

ตามสะดวก
(convenience
sampling)

แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์จนถึง
จุดอิ่มตัว
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1
ประเมินผลรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดแบบเดิม (Matrix Program) ที่บาบัดใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ยกเว้นการเก็บข้อมูล
บางส่วนที่ทาการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิในระบบรายงานที่มีอยู่แล้ว ทั้งนี้ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
3.2.1 แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติดรูปแบบเดิม ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นคาชี้แจงแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ทาการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นเรื่องของ
บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และการหยุดเสพ
ยาเสพติดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัด ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อระบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 5 เป็นแบบทดสอบความรู้และการบาบัด ผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อประเมินสมรรถนะ
ของเจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต.ผู้ บ าบั ด ผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด โดยมี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และมีการทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูล
3.2.2 แบบสัมภาษณ์ในส่วนของ CIPP
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใช้เก็บข้อมูลในส่วนของผู้บริหารใน
ระดับจังหวัดและอาเภอที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพิ่มเติมจาก
แบบสอบถาม จานวนอย่างน้อย 5 คน หรือจนถึงจุดอิ่มตัวของข้อมูล และสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กั บ การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
ประกอบด้วย
(1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(2) สาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
(3) เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล จังหวัดอานาจเจริญ ทุกแห่ง และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
(4) ผู้ติดตามการบาบัด
(5) ผู้ป่วยและญาติ ที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้า ใน รพ.สต.ของจังหวัด
อานาจเจริญ ในปีงบประมาณ 2559 – 31 มกราคม 2560
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาชี้แจงแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
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ส่ ว นที่ 3 สั ม ภาษณ์ ใ นประเด็ น ที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการบ าบั ด ผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 4 สัมภาษณ์ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ป่วยยา
เสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ (ดังภาคผนวก ค)
3.2.3 แบบสัมภาษณ์การคัดกรอง
ในส่วนแบบสัมภาษณ์เพื่อเปรียบเทียบการใช้แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุขกับ
แบบคัดกรองของ WHO นั้น ใช้แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ทาการคัดกรองผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทุก
แห่ง จานวน 7 คน ที่ทาการคัดกรองผู้ป่วยก่อนส่งเข้าบาบัดที่ รพ.สต. โดยประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการใช้แบบคัดกรองยาเสพติด จะเป็นส่วนของความเห็นที่
เปรี ย บเทีย บความแตกต่างของแบบคัดกรองที่คัดกรองผู้ ป่วยระหว่างแบบคัดกรองของกระทรวง
สาธารณสุข และแบบคัดกรองของ WHO ว่าผลการคัดกรองของผู้ป่วยแต่ละรายจะแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อเสนออื่นๆ ในการใช้แบบคัดกรองทั้งสองแบบดังกล่าว
นอกจากนี้จะมีการคัดกรองเปรียบเทียบในผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษา โดยใช้แบบคัดกรองทั้ง
2 แบบ คือแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข กับแบบคัดกรองของ WHO ว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร รายละเอียดดังภาคผนวก ข และได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ในส่วนของเรื่องแบบคัด
กรองผู้ป่วยยาเสพติด
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 1
การตรวจสอบเครื่องมือ ดาเนินการดังนี้
3.3.1 แบบสอบถาม
3.3.1.1 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้สร้างคาถามของแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทาการวิจัย สร้าง
แบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
โดยในส่วนแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของ Likert scale (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543) มีรายละเอียด ดังนี้
กรณีที่เป็นความเห็น
5 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยน้อยที่สุด
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กรณีที่เป็นการปฏิบัติ
5 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นเป็นจริงที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงมาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นเป็นจริงน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล กาหนดคะแนนระดับความคิดเห็นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
3.3.1.2 ผู้วิจัยตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความชัดเจน
ถูกต้องของข้อความ
3.3.1.3 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.3.1.4 ทดสอบหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) ของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
โดยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณา แล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา (Content validity) พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อความใน
แบบสอบถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความชัดเจน และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ ตลอดจนพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเชิง
ปฏิบัติการ ในแต่ละคุณลักษณะที่ต้องการวัด แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์
ทวีรัตน์, 2543) จึงจะถือว่าข้อคาถามนั้น ๆ ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาสามารถนาไปวัดได้จริง ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ยึดหลักดังนี้
ให้คะแนน +1 คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามตรงวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 คะแนน ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อคาถามตรงวัตถุประสงค์
ให้คะแนน –1 คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
จากนั้นจะนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาคานวณหาค่า IOC ตามสมการ คือ
IOC = Σ X
N
เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง
Σ X แทน ผลรวมของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
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เกณฑ์ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่กาหนด เป็นดังนี้
(1) ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงผ่านเกณฑ์ สามารถ
นาไปใช้ได้
(2) ข้อคาถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ หรืออาจ
ตัดข้อคาถามข้อนั้นออก
3.3.1.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try-out) กับเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 30 คน แล้ววิเคราะห์คะแนนรายข้อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach 1970) โดยกาหนดให้ค่า
ความเชื่อถือได้ของสั มประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ จานวน
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 ถ้าทดสอบได้น้อยกว่า 0.7 พิจารณาข้อคาถามของแบบสอบถามที่มีค่าต่ากว่า
0.7 จนกว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบับ จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7) (อ้างถึงใน
สุวิมล ติรกานันท์, 2555)
3.3.2 แบบสัมภาษณ์
ในส่วนการสร้างแบบสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ในส่วน
ของการสารวจสภาพการณ์การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ มีการดาเนินการ
ดังนี้
3.3.2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สาหรับสัมภาษณ์ความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาล ผู้ติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่บาบัดครบแล้ว
และในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด และญาติ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
3.3.2.2 นาแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม
เนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความชัดเจนถูกต้องของข้อความ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
3.3.2.3 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เสนอ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความ
ชัดเจนถูกต้องของข้อความ และนาไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้จริงในการสัมภาษณ์
การวิจัยระยะที่ 2
มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบเดิมซึ่งเป็นการบาบัดแบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix program) โดยพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น ทั้งนี้ การ
พัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น โดยทาการศึกษาจากผลของการประเมินใน
ระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ และจากการทบทวนวรรณกรรม จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้ผ่านการบาบัดและญาติ พัฒนาสู่รูปแบบการบาบัด ที่น่าจะทาให้การบาบัดมีประสิทธิผ ลดี
ยิ่งขึ้น
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ทัง้ นี้ จะมีการพัฒนารูปแบบการบาบัด โดยใช้ข้อมูลจากผลจากการศึกษาที่ได้จากการประเมินผล
ในระยะที่ 1 ด้วย CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยในด้านบริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และประเมินผลลัพธ์ (Effect) ตามทฤษฎีระบบ ใน
2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ป่วยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ
3 เดือน 2) ผลการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด รวมทั้ง จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และที่สาคัญคือ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยยาเสพติดและญาติ ที่ผ่าน
การบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลด้วยระบบสมัครใจ แล้วพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดในโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลที่พัฒ นาใหม่จากแบบเดิม ซึ่งจะทาให้ การบาบัดมี
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยใช้การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อทานายว่ารูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นจะทาให้
การบาบัดมีประสิทธิผลได้ โดยการใช้เทคนิคเดลฟายเหมาะกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากเทคนิคเดลฟายเป็น
เรื่องการวิจัย ที่นาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ทาการศึกษา และเป็นความคิดเห็นที่เป็นเอก
ฉันท์ของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากวิธีการที่เป็นระบบ โดยผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจหรือกาหนดแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงาน
ต้องการหาคาตอบ เพื่อกาหนดแนวทางที่ควรจะเป็นในปัจจุบัน หรือในอนาคต (บุญมี พันธุ์ไทย,
2560)
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยระยะที่ 2
3.4.1 ประชากร ในการศึกษา ประกอบด้วย
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน
ระบบจิตสังคมบาบัด (Matrix program) โดยตรงในระดับกระทรวง และโรงพยาบาล
3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง ระยะที่ 2
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน
ระบบจิตสังคมบาบัด (Matrix program) โดยตรงในระดับกระทรวง และโรงพยาบาล โดยเลือก
ผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อจะถามความเห็นตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi
technique) ประกอบด้วย
3.4.2.1 ผู้เชี่ยวชาญจากสานักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1 คน
3.4.2.2 ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จานวน 4 คน
3.4.2.3 ผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 3 คน
3.4.3.4 เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บ าบั ด ในโรงพยาบาลทั่ ว ไปและโรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
อานาจเจริญ จานวน 7 คน
3.4.2.5 เจ้ าหน้ า ที่ผู้ บ าบัด ในโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลจัง หวั ดอ านาจเจริ ญ
จานวน 5 คน รวมผู้เชี่ยวชาญจานวน 20 คน ทั้งนี้ โทมัส ที แมคมิลแลน (Thomas T.Macmillan)
ได้ศึกษาและเสนอผลการวิจั ยเกี่ยวกับจานวนผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi
technique) พบว่าหากมีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน (Error)
จะมีน้อยมาก และจะเริ่มมีความคลาดเคลื่อนคงที่ เป็น 0.02 (บุญมี พันธุ์ไทย, 2560)
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รายละเอียด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัยระยะ
ที่ 2 ดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ระยะที่ 2
ประเภทกลุ่มตัวอย่าง

จานวน
ประชากร
(คน)

ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
ทรวงสาธารณสุข 1 คน
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดจาก
รพ. ธัญญารักษ์ขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 4 คน
3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดจาก
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ 3 คน
4) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดจาก
โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ของ
จังหวัดอานาจเจริญ 7 คน
5) ผู้เชี่ยวชาญการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ 5 คน

20

จานวนกลุ่ม วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่าง
(คน)
20

เลือกแบบเจาะจง
(purposive
sampling)

วิธีการเก็บ
ข้อมูล
แบบสัมภาษณ์
และ
แบบสอบถาม
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3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2
ในการวิจัยระยะที่ 2 จะใช้กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยมีการ
เก็บข้อมูลในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อให้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างๆ เพื่อรวบรวมจัดประเด็นสร้างเป็นคาถามในรอบที่ 2 ต่อไป
รอบที่ 2 นาคาตอบรอบแรกของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมารวบรวม แล้วจัดทาเป็นแบบสอบ
ถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของ Likert 5 ระดับ เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ
แบบสอบถามเป็นครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลแบบคาถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตามวิธีการของ Likert scale (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) มีรายละเอียด ดังนี้
กรณีที่เป็นความเห็น
5 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยมากที่สุด
4 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยมาก
3 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง ข้อความนั้นเห็นด้วยน้อยที่สุด
รอบที่ 3 นาคาตอบที่ได้รับมาหาค่ากลาง โดยใช้ค่ามัธยฐาน แล้วจัดส่งแบบสอบถามชุดเดิมไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาการแสดงความคิดเห็นของตน ด้วยคาตอบของผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะไม่
ตรงกับคาตอบของกลุ่มได้ กรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนแปลงคาตอบของตนหรือจะคงเดิมก็ได้
แต่จะขอให้แสดงเหตุผลประกอบ ถ้าไม่มีเหตุผลประกอบ แสดงว่าเห็นด้วยกับคาตอบของกลุ่ม ใน
แบบสอบถามนี้จะแสดงให้เห็นคาตอบในรอบที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไร มีความ
แตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน และอินเทอร์ควอไทล์ของคาตอบทั้งหมดอย่างไร
รอบที่ 4 ดาเนินการเช่นเดียวกับรอบที่ 3 ส่วนจะมีการสอบถามในรอบที่ 4 หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
คาตอบในรอบที่ 3 กล่าวคือ ถ้าคาตอบในรอบที่ 3 มีความสอดคล้องกันก็จะไม่ทาการสอบถามใน
รอบที่ 4
จากคาตอบที่ได้รับ ผู้วิจัยจะได้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการนาไปวินิจฉัยในเรื่องรูปแบบของการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงถึงลาดับความสาคัญ อัตราร้อยละของความ
สอดคล้องและความไม่สอดคล้องของความคิดเห็น
3.6 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 2
การตรวจสอบเครื่องมือในระยะที่ 2
3.6.2 แบบสัมภาษณ์ มีการดาเนินการเช่นเดียวกับระยะที่ 1 ดังนี้
3.6.2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สาหรับสัมภาษณ์ ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ของจังหวัด
อานาจเจริญ
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3.6.2.2 พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความชัดเจน
ถูกต้องของข้อความ
3.6.2.3 เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความ
ถูกต้องของภาษา ความชัดเจนถูกต้องของข้อความ และนาไปปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาไปใช้จริงในการ
สัมภาษณ์
ในส่วนของปลายปิดด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ดาเนินการเช่นเดียวกับ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามของการวิจัยในระยะที่ 1 ดังนี้
(1) พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความชัดเจน
ถูกต้องของข้อความ
(2) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(3) แบบสอบถามปลายปิด มีการทดสอบหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) ของ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content
validity) พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ความครอบคลุมของข้อความในแบบสอบถาม เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ความชัดเจน และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ตลอดจน
พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเชิงปฏิบัติการ ในแต่ละ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item
Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จึงจะ
ถือว่าข้อคาถามนั้น ๆ ผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสามารถนาไปวัด
ได้จริง โดยใช้หลักการเดียวกับการวิจัยระยะที่ 1
3.7 สถานที่เก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ในกลุ่มผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยและญาติ และผู้ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบาบัดยาเสพติด ดังนี้
3.7.1 ในระดับผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยติดต่อด้วยตนเอง ส่วนในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ติดต่อประสานงานไปยังสาธารณสุข
อาเภอ และผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล โดยผู้ วิจัยจะส่งแบบสั มภาษณ์พร้อม
จดหมายชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และแจ้งสิทธิในการเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมในการศึกษาในครั้งนี้
พร้อมกับแจ้งกระบวนการป้องกันข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบ และเก็บข้อมูลในรูปแบบของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพ
ติด โดยจะทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว จากหลักเกณฑ์ ดังนี้ คือ
3.7.1.1 เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลผู้มีหน้าที่ในการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
3.7.1.2 ผู้ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบาบัดยาเสพติด อาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทาการบาบัด ซึ่งจะ
ติดตามผู้ป่วยภายหลังการบาบัดครบตามกาหนดแล้ว
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การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพต้องการจานวนกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 5 คน ต่อกลุ่มตัวอย่าง
หรื อ จนกว่ า จะถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว ของข้ อ มู ล หมายความว่ า ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ พ บข้ อ มู ล ใหม่ จ ากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และสาหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงานวิจัย (trustworthiness) โดย
ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลจาก
หลายทาง ได้แก่ แบบสอบถาม การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลและ
ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม (กิตติกร นิลมานัต และคณะ, 2548) รวมทั้งการนาข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้
ข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการวิเคราะห์ข้อมูล (member check) โดยผู้วิจัยได้มี
การดาเนินการในส่วนการเก็บข้อมูลวิจัยคุณภาพทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2
3.7.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 2 ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ผู้วิจัยดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
3.7.2.1 ผู้วิจัยติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ รายละเอียดของการ
วิจัย และขอทราบความสมัครใจในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกีย่ วกับเรื่องรูปแบบการ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 20 คน
3.7.2.2 การใช้แบบสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อให้ความคิดเห็นกว้างๆ ในรอบที่ 1 ผู้วิจัยให้
ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนาความคิดเห็นมาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และส่งแบบสอบถามปลายปิดสอบถามไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เป็น ครั้ งที่ 2 แล้ วนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยในรอบที่ 3 ผู้ วิจัยจัดส่ ง
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าที่มีรายละเอียดจากรอบที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามอีก
ครั้ง โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของคาตอบจากผู้เชี่ ยวชาญทั้ง 20 ท่าน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
ส่วนรอบที่ 4 ดาเนินการเช่นเดียวกับรอบที่ 3 ส่วนจะมีการสอบถามในรอบที่ 4 หรือไม่
ขึ้นอยู่กับคาตอบในรอบที่ 3 กล่าวคือ ถ้าคาตอบในรอบที่ 3 มีความสอดคล้องกันก็จะไม่ทาการ
สอบถามในรอบที่ 4 ดังภาพผังที่ 3.1
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รอบที่ 1
สัมภาษณ์ความคิดเห็นกว้างๆ เพื่อนามากาหนดเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2

รอบที่ 2
นาความคิดเห็นจากรอบที่ 1 มาวิเคราะห์ สร้างแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ในรอบที่ 2

รอบที่ 3
วิเคราะห์แบบสอบถามรอบที่ 2 หาค่า Median และ Interquatile Range ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ
แบบสอบถามอีกครั้ง โดยแสดงค่า Median และ Interquatile Range ของคาตอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทัง้ 20 ท่าน เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง. โดย
หากรอบที่ 3 ความเห็นผู้เชี่ยวชาญยังไม่สอดคล้องกันอีก ก็จะถามในรอบที่ 4 เช่นเดียวกันกับ
รอบที่ 3

รอบที่ 4
ดาเนินการเมื่อหากรอบที่ 3 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ยังไม่สอดคล้องกัน
ภาพที่ 3.1 ผังการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
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3.8 จริยธรรมในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เลขที่ 04/2560
3.9 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรม SPSS โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา และ Chronbach alpha
reliability test ข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ทั้งนี้ ทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพในเชิงเนื้อหา โดยข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ใน
ระยะที่ 1 ประกอบด้วยข้อมูลจากการสั มภาษณ์ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร ผู้บาบัดในโรงพยาบาล
ผู้ติดตามผู้เข้ารับการบาบัด ผู้ป่วย และญาติ โดยในระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งนี้ จะทา
การวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content analysis) เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนารูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลต่อไป
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ระยะที่ 2 นั้น
ผู้วิจัยจะนาแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากการตอบในการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามปลายปิดในครั้งที่ 2 มา
วิเคราะห์ โดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของคาตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 ท่าน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาโอกาสความสาเร็จในประสิทธิผลของการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ตามรูปแบบการบาบัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้น ดังนี้
(1) ค่ามัธยฐาน (Median) มีการแปลความหมาย ดังนี้
ค่ามัธยฐาน 4.50-5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับมากที่สุด
ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับมาก
ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับปานกลาง
ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับน้อย
ค่ามัธยฐาน 0.50-1.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับน้อยทีส่ ุด
(2) พิสัยอินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) คือ ความแตกต่างระหว่าง ควอไทล์ที่ 3 กับ
คลอไตล์ที่ 1 ดังนี้
(2.1) ถ้าค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ ที่คานวณได้ ข้อความที่มีค่าไม่เกิน 1.50 แสดงว่า ความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (Consensus)
(2.2) ถ้าค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ที่คานวณได้ ข้อความใดที่มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทีม่ ีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ
(1) เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบ
สมัครใจบาบัดในระดับ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ
(2) เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดเมื่อ
ใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
(บศก.กสธ.) เทียบกับของ WHO (ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
(3) เพื่อประเมิน ความรู้ข องเจ้าหน้าที่ โ รงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพตาบล จังหวั ด
อานาจเจริญ ผู้บาบัดยาเสพติด
(4) เพื่อประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
แบบเดิม (Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ย ด้ า นบริ บ ท (Context) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิ ต
(Product) และประเมินผลลัพธ์ (Effect) ใน 2 ประเด็น คือ
(4.1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการ
บาบัดครบ 3 เดือน
(4.2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบ
สมัครใจบาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบเดิมซึ่งเป็น การ
บาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix program) โดยพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัด
มากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาสู่รูปแบบที่ น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น โดยทาการศึกษาจากผล
ของการประเมินในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ และจากการทบทวนวรรณกรรม จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และจากการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการบาบัดและญาติ พัฒนาสู่รูปแบบการบาบัด ที่น่าจะทาให้การบาบัดมี
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคการวิจัยเดลฟาย (Delphi technique)
4.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1
4.1.1 สภาพการณ์ การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัค รใจบาบัดใน
ระดับ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ
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จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากแหล่ ง ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) ผลการศึ ก ษาพบว่ า
สภาพการณ์การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัครใจบาบัดในระดับ รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าสถานการณ์การบาบัดสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเด็น
ดังต่อไปนี้
4.1.1.1 ด้านนโยบายและรู ป แบบการบาบัดผู้ ปุ ว ยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.) ของจังหวัดอานาจเจริญ
1) นโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. พบว่า ทั้งในระดับประเทศ
และจังหวัดอานาจเจริญ ไม่เคยมีนโยบายในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.มาก่อน และในปี
2554 จังหวัดอานาจเจริญ ได้เริ่มมีนโยบายการให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ใน รพ.สต.
โดยมีการนาร่องเฉพาะในบางโรงพยาบาล โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญในขณะนั้น
ได้กล่าวถึงเหตุผลของนโยบายในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญว่า การ
บาบัดใน รพ.สต. นั้นจะก่อให้เกิดความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปุวยและญาติ รวมทั้งเป็น การให้
ชุมชนและครอบครัวได้ร่วมกันดูแลผู้ปุวยในระดับครอบครัว โดยในระดับครอบครัว มี ครอบครัว TO
BE NUMBER ONE ประกอบด้วย บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง คอยดูแลผู้ปุวยยาเสพติด โดยภายหลัง
จากได้มีการบาบัดรักษาครบตามกาหนดแล้วจะเป็นการให้โอกาสผู้ปุวยยาเสพติดได้กลับคืนสู่สังคม
ด้านระดับผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ แบ่งเป็น
2 ระดับ คือ ระดับผู้ใช้ และระดับผู้เสพ มีการใช้ แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติด
เพื่อรั บการบาบั ดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บคก .กสธ .) โดยระดับผู้ใช้จะมีคะแนนคัดกรอง
2 – 3 คะแนน ระดับผู้เสพจะมีคะแนนคัดกรอง 4 – 26 คะแนน มีการบาบัดทั้งในระบบสมัครใจ
บาบัด และระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัวที่ส่งเข้าบาบัดโดยสานักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ในส่วน
ของระบบสมัครใจบาบัดเป็นกรณีที่ผู้ปุวยหรือญาติสมัค รใจในการส่งผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต.
เอง หรือจากการส่งเข้าบาบัดจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอานาจเจริญ
ในส่วนนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับประเทศ ในปีงบประมาณ
2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ รพ.สต.ทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในระดับผู้ใช้ ซึ่งพบว่าจังหวัดอานาจเจริญ มีศักยภาพการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดมาก่อนนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากบาบัดได้ทั้งในระดับผู้ใช้ และผู้เสพ
2) โปรแกรมที่ใช้ในการบาบัด
เนื่องจากผู้ปุวยทั้งหมดที่เข้าบาบัดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญในช่วงที่
ผ่านมาเป็นระดับผู้เสพ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ จึงใช้รูปแบบ
การบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) เป็นรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทผู้ปุวย
นอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการบาบัด จานวน 9 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 120 วัน หรือ 4 เดือน นอกจากนี้รูปแบบการบาบัดนี้ยังเอื้อกับบริบทผู้เข้าบาบัดยา เสพติด
ใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับผู้ปุวยที่เข้าบาบัดผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น โดยเป็นประเภทผู้เสพเช่นเดียวกัน ดังนั้นจังหวัดอานาจเจริญ จึงใช้รูปแบบการ
บาบัดดังกล่าวนี้ โดยจะมีการนัดหมายผู้ปุวยและครอบครัวมาบาบัดโดยมีรายละเอียดของกิจกรรมการ
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บาบัด ตามรูปแบบจิ ตสังคมบาบัด (Matrix Program) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัด
อานาจเจริญ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 กิจกรรมการบาบัด ตามรูปแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่

การนัดหมาย

1

พบกันครั้งแรก
สัปดาห์ที่ 1

2

สัปดาห์ที่ 2

3

สัปดาห์ที่ 3

4

สัปดาห์ที่ 4

5

สัปดาห์ที่ 6

6

สัปดาห์ที่ 8

7

สัปดาห์ที่ 10

8

สัปดาห์ที่ 12

9

สัปดาห์ที่ 16

หัวข้อเรื่อง
1. บรรยายเรื่อง โรคสมองติดยา
2. ทาข้อตกลง และความยินยอมในการบาบัดรักษา
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
1. บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น และการอยากยา
2. เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
บรรยายเรื่อง ระยะเวลาการเสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
(สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)
1. บรรยายเรื่อง ปัญหาต่างๆ ในการเลิกยาระยะยาว
2. ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3. สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย
การหาเหตุผลในการกลับไปใช้ยา (สาหรับผู้ปุวย)
ความรู้สึกผิด และละอายใจ
1. อารมณ์อันตรายที่ทาให้กลับไปใช้ยา
2. ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง (สาหรับผู้ปุวย)
1. เวลาหยุดพัก
2. การปูองกันการกลับไปเสพซ้าในช่วงวันหยุด
(สาหรับผู้ปุวย)
1. ประเมินผลภายหลังการบาบัดรักษา
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
2. หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน) ข้อควรจาง่ายๆ
1. รายงานผลการบาบัดรักษา
2. เส้นตาย/ ปอดถูกอัดเพราะบุหรี่
3. การประเมินผู้ปุวยเข้าสู่ระยะดูแลหลังการบาบัดรักษา
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)

ที่มา: ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น (2550)
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ในด้านจานวนผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ ในปี พ.ศ. 2557 –
2560 พบว่ามีผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. เขตอาเภอเมือง ลืออานาจ และอาเภอ เสนางคนิคม
มากกว่าอาเภออื่น ๆ โดยพบว่า มีจานวนผู้ปุวยเข้าบาบัดใน รพ.สต. ลดลงในช่วงปี 2559 – 2560
ทั้งนี้ เนื่องจากมีการส่งเข้าบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามนโยบายของจังหวัด และปี 2560
ข้อมูลเพียงช่วง 4 เดือนแรกของปี อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มในอนาคต การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดจะมุ่ง
ส่งเข้าบาบัดที่โรงพยาบาล และ รพ.สต. มากขึ้น เนื่องจากนโยบายการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 จานวนผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจบาบัด ทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาใน รพ.สต.จังหวัด
อานาจเจริญ ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 แยกรายอาเภอ
อาเภอ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ) จานวน (ร้อยละ)
เมือง
69 (57.50)
73 (40.78)
21 (61.76)
4 (30.77)
หัวตะพาน
2 (1.67)
5 (2.79)
0 (0.00)
1 (7.69)
ชานุมาน
20 (16.67)
6 (3.38)
0 (0.00)
1 (7.69)
ลืออานาจ
5 (4.17)
64 (35.75)
4 (11.76)
4 (30.77)
เสนางคนิคม
18 (15.00)
14 (7.82)
8 (23.53)
3 (23.08)
พนา
6 (5.00)
13 (7.29)
0 (0.00)
0 (0.00)
ปทุมราชวงศา
0 (0.00)
4 (2.23)
1 (2.94)
0 (0.00)
รวม
120 (100.00) 179 (100.00)
34 (100.00)
13 (100.00)

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2560)
หมายเหตุ: ข้อมูล พ.ศ. 2557-2559 เป็นข้อมูลจาก 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ส่วนข้อมูลปี 2560
เป็นข้อมูลผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดจาก 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
ส่วนข้อมูล พ.ศ. 2554 รพ.สต.เริ่มบาบัดระบบ ข้อมูลจึงยังไม่สมบูรณ์
และข้อมูล พ.ศ. 2555 – 2556 มีข้อจากัดการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยยาเสพติดของจังหวัดอานาจเจริญ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ปุวยระบบบังคับบาบัด รองลงมาคือ ระบบสมัครใจบาบัด และระบบต้องโทษน้อยที่สุด (ตารางที่
4.3) ทั้ ง นี้ ก ารบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ระบบสมั ค รใจบ าบั ด ของจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จะบ าบั ด ที่
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. จนถึงระดับโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลทั่วไป มีเงื่อนไขการบาบัดที่แตกต่างกัน หากผู้ปุวยมีความซับซ้อนมากก็จะส่งต่อไปรักษา
ในระดับโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่า ในส่วนของผู้ปุวยระบบบังคับบาบัด
เป็นผู้ปุวยเฉพาะระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งมีการบาบัดในระดับ รพ.สต. โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป ของจังหวัดอานาจเจริญ ส่วนระบบต้องโทษจะเป็นการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ที่เป็นนักโทษในเรือนจา (ตารางที่ 4.3)
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ตารางที่ 4.3 จานวนผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติดของจังหวัดอานาจเจริญ ทั้งระบบสมัครใจบาบัด
บังคับบาบัด และระบบต้องโทษ
ปี ระบบสมัครใจ
พ.ศ. จานวน (ร้อยละ)
2557
2558
2559

ระบบบังคับบาบัด
จานวน (ร้อยละ)

ระบบต้องโทษ
จานวน (ร้อยละ)

รวมทุกระบบ
จานวน (ร้อยละ)

614 (68.5)
687 (69.0)
308 (71.8)

0 (0.0)
0 (0.0)
1 (0.2)

896 (100)
995 (100)
429 (100)

282 (31.5)
308 (31.0)
120 (28.0)

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2559)
ทั้งนี้ ข้อมูลในทุกปีพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ล่าสุดใน พ.ศ. 2559 เป็นผู้เข้าบาบัดเป็น
เพศชายร้อยละ 85.49 อายุระหว่าง 18 – 24 ปี ร้อยละ 33.03 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 38.99
และเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 9.20 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) (ตารางที่ 4.4)
ประเภทสารเสพติดพบว่า สารเสพติดที่ใช้มากที่สุดชนิดแรกคือ ยาบ้า ร้อยละ 96.24
และเป็นประเภทผู้เสพมากที่สุด ร้อยละ 92.36 (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) (ตารางที่ 4.4) แต่ที่ส่ง
เข้าบาบัดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าทั้งหมด (ร้อยละ 100)
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ รวมทั้งระบบสมัครใจบาบัด
บังคับบาบัดและระบบต้องโทษ (รวมการบาบัดนอกสถานบริการสาธารณสุขด้วย)
ปี พ.ศ. 2559
ประเภท
เพศ
- ชาย
- หญิง
รวมทั้งหมด
อาชีพ
- รับจ้าง
- นักเรียน/นักศึกษา
- ว่างงาน
- การเกษตร
- ผู้ใช้แรงงาน
- ค้าขาย
- อื่นๆ
รวมทั้งหมด (เลือกอาชีพมากกว่า 1
อาชีพ)
สารเสพติด (ที่ใช้มากที่สุดชนิดแรก)
- ยาบ้า
- เฮโรอีน
- กัญชา
- สารระเหย
- ยาไอซ์
รวมทั้งหมด
ประเภท
- ผู้เสพ
- ผู้ติด
- ผู้ติดรุนแรง
รวมทั้งหมด

จานวน

ร้อยละ

660
112
772

85.50
14.50
100.00

250
71
120
301
9
38
10
799

31.30
8.90
15.00
37.70
1.10
4.80
1.20
100.00

743
2
13
10
4
772

96.20
0.30
1.70
1.30
0.50
100.00

713
53
6
772

92.36
6.87
0.78
100.00
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3) การหยุดเสพ
พบว่า จากการติดตามผลการบาบัดผู้ ที่บาบัดครบหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังจาหน่ายจากการบาบัด พบว่าใน พ.ศ. 2559 ระบบสมัครใจบาบัดรวมการ
บาบัดทั้งที่โรงพยาบาลและ รพ.สต. หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ร้อยละ 97.4 โดยใน รพ.สต.หยุดเสพ
ร้อยละ 100 ส่วนระบบบังคับบาบัด และระบบต้องโทษหยุดเสพร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็
ตามเป็นกรณีเฉพาะการติดตามผู้ที่จาหน่ายตามเกณฑ์ ไม่รวมผู้ปุวยที่เสียชีวิตหรือถูกจับ และเฉพาะ
ผู้ปุวยที่ติดตามได้เท่านั้น ดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลผู้เข้าบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
ภายหลังจาหน่วยจากการบาบัด ระบบสมัครใจบาบัด บังคับบาบัด และระบบ
ต้องโทษ พ.ศ. 2557 - 2559
ประเภท
การหยุดเสพ
ต่อเนื่อง
3 เดือน เฉพาะ
ผู้ป่วยที่มีการ
ติดตาม

การหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน
พ.ศ. 2557
หยุด

ติด ร้อยละ
ตาม
(ราย) (ราย)

พ.ศ. 2558
หยุด

ติด
ตาม
(ราย) (ราย)

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

หยุด
(ราย)

ติด ร้อยละ
ตาม
(ราย)

1.สมัครใจบาบัด
-บาบัดใน รพ.

49

49

100.00

31

32

96.97

55

57

96.49

-บาบัดใน รพ.สต.

23

23

100.00

68

69

98.55

20

20

100.00

-รวมใน รพ.และ
รพ.สต.
2. บังคับบาบัด

72

72

100.00

99

101

98.20

75

77

97.40

207

207

100.00

516

516

100.00

513

513

100.00

3. ต้องโทษ

2

2

100.00

1

1

100.00

1

1

100.00

รวมทุกระบบ

281

281

100.00

616

618

99.68

589

591

99.66

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข (2560)
หมายเหตุ: ข้อมูลการหยุดเสพเฉพาะผู้เข้าบาบัดที่ติดตามได้หลักเกณฑ์เท่านั้น
4.1.1.2 ด้านสถานที่ในการบาบัด
สถานที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ เป็นห้อง
คลินิกให้คาปรึกษาที่อยู่ภายใน รพ.สต. และใช้ห้องอื่นๆ ซึ่งห้องบาบัดทั้งห้องคลินิกให้คาปรึกษาและ
ห้องที่ไม่ใช่ห้องคลินิกให้คาปรึกษา จะมีความมิดชิดเพื่อปูองกันสิทธิผู้ปุวยที่จะไม่เปิดเผยว่าผู้ปุวยผู้เข้า
รับการบาบัดยาเสพติด การบาบัดมีตารางการให้บริการที่ชัดเจนทุก รพ.สต.โดยในวันที่ให้บริการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดห้องดังกล่าวจะไม่ให้บริการผู้ปุวยประเภทอื่น
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4.1.1.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ทาการบาบัด
ทุก รพ.สต.มีเจ้าหน้าที่ผู้ทาการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดอย่างน้อยแห่งละ 1 คน
บางแห่งอาจมี 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทาการบาบัดทุกคน (ร้อยละ 100) ผ่านการอบรมความรู้ในการ
บาบัด (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ, 2559) ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
ได้มีการอบรมความรู้ในการบาบัดให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต เพื่อให้มีความพร้อมในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ดังนี้
1) ใน พ.ศ. 2554 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดอบรมให้
เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. ผู้ บ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติดเฉพาะพื้นที่นาร่อง จ านวน 1 ครั้ง จานวน 9 รพ.สต.
วิทยากรจาก รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 ได้มีนโยบายให้ รพ.สต.ทุกแห่ง
ของจังหวัดอานาจเจริญ บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้และผู้เสพได้ จึงได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ โดยได้เชิญ
วิทยากรจากสถาบันธัญญารักษ์ 2 ท่าน
2) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่
รพ.สต. ผู้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดทุกแห่ง ในเรื่องระบบการลงข้อมูลผู้ปุวยยาเสพติด (บสต.) หลักสูตร 2
วัน หลังจากนั้นได้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ทั้งกรณีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัด
อบรม
3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดอบรมการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญทุกแห่งเพื่อฟื้นฟู ใน พ.ศ. 2556 และ 2558 ได้มีการ
จัดอบรมหลักสูตร 2 วัน โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จานวน 3 ท่านมาเป็น
วิทยากร
ต่อมาในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ รพ.สต.
ทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศให้ มี ศั ก ยภาพในการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในระดั บ ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ดั ง นั้ น จั ง หวั ด
อานาจเจริญ จึงได้มีการจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดตามนโยบายดังกล่าวอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยได้มีการทบทวนการบาบัดในรูปแบบ Mini matrix ของจังหวัด
อานาจเจริญในการอบรมดังกล่าวด้วย
4.1.1.4 ด้านงบประมาณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้สนับสนุนงบประมาณการบาบัดต่อ
รายของผู้เข้าบาบัด โดยสนับสนุนงบประมาณตามจานวนผู้เข้ารับการบาบัดจริง ซึ่งในปีงบประมาณ
2557 – 2559 ได้สนับสนุนงบประมาณให้ รพ.สต.ที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด 3,000 บาท ต่อราย และยัง
ได้สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้เข้ารับการบาบัดให้ รพ.สต.ด้วย ซึ่งพบว่างบประมาณ และชุด
ตรวจปั สสาวะหาสารเสพติ ดเพี ยงพอ ทุ กปี ทั้ ง นี้ งบประมาณในการด าเนิ นงานดั งกล่ า ว ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดได้รับงบประมาณการดาเนินงานบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดมาจากสานักบริหารการ
สาธารณสุข (ปัจจุบันคือกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

120
4.1.2 ความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและ
สารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ. หรือ Version 2 (V2))
เทียบกับของ WHO (ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
การศึกษามี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นการสัมภาษณ์ผู้คัดกรองเชิงลึกในการใช้แบบคัด
กรอง และส่วนที่ 2 เป็นกรณีคัดกรองโดยใช้แบบคัดกรองทั้งสองแบบ กรณีผู้ปุวย 4 ราย ผลการศึกษา
ในส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้คัดกรอง โดยสัมภาษณ์ผู้คัดกรองทุกอาเภอจานวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้
คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดก่อนส่งเข้าบาบัดที่ รพ.สต. ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
เฉลี่ย 40.9 ปี ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิ ชาชีพ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การบาบัด
เฉลี่ย 8 ปี รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้คัดกรอง ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองก่อนส่งเข้าบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ข้อมูลทั่วไป (N= 7)

จานวน (คน)

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
Max = 51 , Min = 29,

1
6
1
3
2
1
X = 40.9

สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน 1
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตาแหน่งปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ชานาญการ
ไม่มีระดับตาแหน่ง (เป็นพนักงานราชการ)

, SD = 8.3
1
6
5
2
6
1
6
1
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองก่อนส่งเข้าบาบัดที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป (N= 7)
ประสบการณ์ในการทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
จานวน (ปี)
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
Max = 15 , Min = 3 , X = 8, SD = 4.8
การผ่านการอบรม
เคยผ่านการอบรม
1) จานวนผู้เคยอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2560)
5 - 6 ครั้ง
7 - 10 ครั้ง
> 10 ครั้ง
Max = 20 , Min = 5, X =12.4 , SD = 6.3
2) จานวนผู้ผ่านการบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

จานวน (คน)

1
4
2

2
1
4

1
1
5

ทั้งนี้ระบบการคัดกรองของจังหวัดอานาจเจริญ ในการส่งต่อผู้ปุวยเข้าบาบัดที่ รพ.สต.จะมีการ
คัดกรองที่ศูนย์คัดกรองระดับอาเภอ ซึ่งจะอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบาบัดยา
เสพติดเป็นผู้คัดกรอง (ดังภาพที่ 4.1) และจากการศึกษาผู้ คัดกรองได้ให้ความเห็นต่ อความแตกต่าง
ของวิธีการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าของจังหวัดอานาจเจริญ เมื่อใช้แบบคัดกรองและส่ง
ต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรั บการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ. หรือ
Version 2 (V.2)) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่กาหนดให้ใช้แบบคัดกรองผู้ปุวยยาเสพ
ติดตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) หรือ V.2 ทั้งประเทศ โดยในทางปฏิบัติเมื่อ
เทียบกับแบบคัดกรองของ WHO (ASSIST) ที่เคยใช้มาก่อนนั้น ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิ น ความคิด เห็ น ต่ อ ความแตกต่ างของการคัด กรองผู้ ปุ ว ยยาเสพติด ของจัง หวั ด
อานาจเจริญ เมื่อใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อรับการบาบัดรักษาของ
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กระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ. หรือ Version 2 (V2)) เทียบกับของ WHO (ASSIST) ผู้คัดกรองได้ให้
ความเห็นสรุปได้ว่า แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข V.2 คาถามง่ายชัดเจน กระชับกว่า ASSIST
เพราะ ASSIST ถามกว้างเนื่องจากถามเรื่องสารเสพติดอื่นๆ ด้วย เช่น สุรา บุหรี่ ในขณะที่ V.2 คาถาม
ง่าย กระชับตรงกับประเด็นการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดมากกว่า และ V.2 คัดกรองระดับผู้ปุวยยาเสพ
ติดประเภทยาบ้าในระดับ ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้ สะดวกกว่า ASSIST โดย V.2 ใช้เวลาในการคัดกรอง
น้อยกว่า ASSIST ทั้งนี้ แบบ ASSIST จะมีทั้งหมด 8 หน้า ละเอียดกว่า V.2 ในขณะที่ V.2 มีจานวน
1 หน้า (ดังตารางที่ 4.7)
“ แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข V.2 คาถามง่าย ชัดเจน กระชับกว่า ASSIST เพราะ
ASSIST ถามกว้างเนื่องจากถามเรื่องสารเสพติดอื่น ๆ ด้วย เช่น สุรา บุหรี่ นอกจากนี้ V.2 เป็นคาถาม
ที่สื่อสารกับผู้ปุวยได้ง่าย ตรงกับประเด็นการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้ามากกว่า และ V.2
คัดกรองระดับผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระดับ ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้ดีกว่า ASSIST เนื่องจาก
คาถามชัดเจนสื่อสารง่าย ผู้ปุวยไม่งง และ V.2 ใช้เวลาในการคัดกรองน้อยกว่า ASSIST โดยใช้ V.2 ใช้
เวลาประมาณ 5 นาที ส่วน ASSIST ใช้เวลาประมาณ 8 นาที ” (ผู้คัดกรอง, อายุ 47 ปี)
“ V.2 เฉพาะเจาะจงกับยาเสพติดประเมินได้เลย แต่ ASSIST ถามเรื่องบุหรี่ สุรา เป็นคาถามไม่
เฉพาะเจาะจงเหมือน V.2 ในขณะที่สาหรับยาบ้า ยาเสพติด V.2 คาถามจะง่าย สื่อสารได้ง่าย ในการ
คัดกรองยาบ้าใช้ V.2 สะดวก ง่ายกว่า และเร็วกว่า คาถามมีความต่อเนื่อง และการตอบคาถามบาง
คาถามจะตอบคาถามอื่น ๆ ตามมาได้ ” (ผู้คัดกรอง, อายุ 51 ปี)
นอกจากนี้ ผู้ คัดกรองมีความเห็ นว่า ควรเลื อกใช้แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุ ข V.2
เพราะมีความสะดวก ใช้เวลาน้อย และให้การแปลผลที่ตรงกับสารเสพติดมากกว่า ในการคัดกรองเพื่อ
ส่งต่อผู้ปุวยเข้าบาบัดที่ รพ.สต.
“ V.2 เหมาะสมแล้ว และเหมาะสมกว่า ASSIST คาถามง่าย สะดวก ประเมินผู้เสพ ผู้ติดได้ง่าย
และบอกว่าคะแนนเท่านี้ จะต้องทาอะไร ชัดเจนว่าต้องทาอะไร มีเป็นบล็อกๆ ถ้าเป็นผู้ติดให้ส่งต่อ
สรุปว่า V.2 สะดวก” (ผู้คัดกรอง, อายุ 40 ปี)
“ แบบคั ด กรองของกระทรวงสาธารณสุ ข V.2 สะดวก ง่ า ยกว่ า ASSIST ค าถามของ V.2
เหมาะสมในการคัดกรองเพื่อเข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต.” (ผู้คัดกรอง, อายุ 35 ปี)
ในส่วนกรณีศึกษาในผู้ปุวย โดยการเปรียบเทียบผลของการคัดกรองระหว่างแบบคัดกรองทั้ง 2
แบบ โดยเป็นผู้ปุวยคนเดียวกัน นั้น จากกรณีศึกษาผู้ปุวย 4 ราย พบว่า ผลของการคัดกรองในด้าน
ยาเสพติดไม่แตกต่างกัน (ดังตารางที่ 4.8) กล่าวคือ จะได้คะแนนจานวนเท่ากัน และการแปลผลของ
คะแนนใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้น ผลที่ออกมาจึง อนุมานเป็นระดับผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ ติด ตามประเภท
คะแนน และโดยที่การแยกประเภทผู้ปุวยยาเสพติดผลออกมาเช่นเดียวกัน จึงนาไปสู่การบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติดที่ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามผู้คัดกรองได้ให้ความเห็นว่าแบบประเมิน V.2 แม้ว่า
จะใช้สะดวก ง่ายกว่า ASSISTและใช้เวลาน้อยกว่าแต่จะไม่ค่อยเหมาะกับการคัดกรองผู้ที่ใช้สารเสพติด
หลายๆประเภท และ V.2 จะใช้เฉพาะยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ในช่ว ง 3 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
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นอกจากนี้ในส่วนของแบบ ASSIST ที่มีเรื่องของบุหรี่ และสุรา โดย V.2 จะไม่มี อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุข กาหนดให้ใช้แบบคัดกรอง V.2 เฉพาะกับการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดเป็นหลัก
ส่วนเรื่องของบุหรี่ และสุรา จะมีแบบคัดกรองเฉพาะต่างหาก กล่าวคือ หากผู้ปุวยมีเรื่องของยาเสพติด
และทั้งบุหรี่ และสุรา ก็ต้องใช้แบบคัดกรองในผู้ปุวยคนเดียวกัน 3 แบบคัดกรอง ตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดไว้ โดยต้องใช้แบบคัดกรอง V.2 เพื่อคัดกรองยาเสพติด และใช้แบบคัด
กรองบุหรี่ เรื่องของบุหรี่ และใช้แบบคัดกรองสุรา ในเรื่องของการคัดกรอง เรื่องสุรา
ผู้ปุวยยาเสพติด
ที่ต้องเข้าสู่ระบบการ
คัดกรอง

ศูนย์คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดระดับอาเภอ
(ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาล)
โดยมีผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ให้การบาบัดยาเสพติดของ
โรงพยาบาลเป็นผู้คัดกรอง คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง V.2
ผลการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด อนุมานว่าเป็นระดับผู้ใช้ และผู้เสพ
และเป็นไปตามเงื่อนไขผู้ปุวยที่สามารถส่งไปบาบัดที่ รพ.สต. ได้
ตามแนวทางที่กาหนด

ส่งเข้าบาบัดที่ รพ.สต.

ภาพที่ 4.1 ผังการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดระดับอาเภอก่อนส่งเข้าบาบัดที่ รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ
ที่มา: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ (2560)
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ข้อยกเว้นที่จะไม่ส่งต่อ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
(1) ผู้ปุวยมีโรคทางกายร่วมกับการเสพ การติดยาเสพติด เช่นโรคหัวใจ หอบหืด ฯลฯ
(2) ผู้ปุวยมีอาการโรคทางจิต
(3) ผู้ปุวยไม่ประสงค์ไปบาบัดที่ รพ.สต.
(4) ผู้ปุวยเคยบาบัดที่ รพ.สต. มาแล้วแต่ไม่ครบตามโปรแกรม หรือบาบัดครบแต่กลับมาเสพซ้า
เกิน 1 ครั้ง
(5) ผู้ปุวยเมื่อคัดกรองแล้วเป็นผู้ติดหรือติดเรื้อรัง
(6) กรณีอื่นๆ ตามความจาเป็นหรือเหมาะสมสาหรับผู้ปุวย
ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบแบบคัดกรองระหว่างแบบ ASSIST และ V.2
ข้อคาถามตามแบบ ASSIST
ข้อ

ประเด็นคาถาม

1

“ในชีวิตคุณเคยใช้สารเสพติด
ต่อไปนี้หรือไม่ (การใช้
นอกเหนือจากแพทย์สั่ง)” ซึง่
คาถามมีถามรวมถึงเรื่อง ผลิตภัณฑ์
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(บุหรี่และสุรา) ด้วย
(คาถามข้อนี้ ไม่มีคะแนน เพียงให้
ระบุว่า เคย หรือไม่เคยเท่านั้น)

2

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณใช้
สาร.....(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่
สอง) บ่อยเพียงไร
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
คุณเคยรู้สึกอยากที่จะใช้สาร......
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง
ฯลฯ) อย่างรุนแรง บ่อยเพียงไร

3

V.2

หมายเหตุ

ไม่มีข้อนี้ใน V.2 แต่ได้
ถามในส่วนแรกของ V.2
คาถามว่า “ยาและสาร
เสพติดหลักที่ใช้ใน 3
เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)”
คาถามไม่ถามรวมถึงเรื่อง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(บุหรี่และสุรา) ด้วย
และคาถามส่วนนี้ไม่มี
คะแนน โดยให้ระบุว่า
ยาและสารเสพติดหลักที่
ใช้คืออะไรเท่านั้น
ตรงกับข้อ 1 ของ V.2

- แบบคัดกรอง ASSIST
มีจานวน 8 หน้า ในขณะ
ที่แบบคัดกรอง V.2
มีจานวน 1 หน้า ที่เป็น
คาถามในการคัดกรอง
- แบบคัดกรอง V.2
หน้าที่ 2 เป็นคาแนะนาใน
การคัดกรอง และแนวทาง
ในการช่วยเหลือผู้ปวย
- แบบคัดกรอง ASSIST
ละเอียดกว่ากว่า V.2
(รายละเอียด ดังใน
ภาคผนวก ข)

ตรงกับข้อ 2 ของ V.2
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ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบแบบคัดกรองระหว่างแบบ ASSIST และ V.2 (ต่อ)
ข้อคาถามตามแบบ ASSIST

V.2

ข้อ

ประเด็นคาถาม

4

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
การใช้สาร......(สารชนิดที่หนึ่ง
สารชนิดที่สอง ฯลฯ) ทาให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ ครอบครัว สังคม
กฎหมาย หรือการเงินกับคุณ
บ่อยเพียงไร

ตรงกับข้อ 3 ของ V.2

5

ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณ
ไม่สามารถทากิจกรรมที่คุณควร
จะทาได้ตามปกติเนื่องจากคุณ
ใช้สาร...................... (สารชนิด
ที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ)
บ่อยเพียงไร

ตรงกับข้อ 4 ของ V.2

6

เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอื่นเคย
แสดงความกังวล หรือตักเตือน
คุณเกี่ยวกับการใช้สาร....
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง
ฯลฯ) ของคุณหรือไม่

ตรงกับข้อ 5 ของ V.2

7

คุณเคยพยายามหยุดหรือใช้
สาร... (สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิด
ที่สอง ฯลฯ) ให้น้อยลงแต่ทาไม่
สาเร็จ หรือไม่

ตรงกับข้อ 6 ของ V.2

8

คุณเคยใช้สารเสพติดใดๆ
โดยการฉีดหรือไม่
(การใช้นอกเหนือจากแพทย์สั่ง)
(ข้อนี้ไม่มีคะแนน)

มีคาถามในส่วนท้าย
ของ V.2 โดยไม่ระบุข้อ
คาถาม และไม่มีคะแนน
เช่นเดียวกันกับ ASSIST

หมายเหตุ
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ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบกรณีศึกษาคะแนนจากการคัดกรองด้วยแบบ ASSIST และ V.2
รายที่/
แบบ ASSIST
V.2
ผลการคัดกรอง
ประเภทยาและ
(คะแนน)
(คะแนน)
สารเสพติด
รายที่ 1
ลงคะแนนข้อที่ 2 e
ลงคะแนน
คะแนนรวม 2 คะแนน
ประเภทยาบ้า ช่อง 2 คะแนน
ข้อ 1 ช่อง 2 คะแนน เท่ากันทั้งสองแบบ และ
คะแนนรวม = 2 คะแนน คะแนนรวม = 2 คะแนน ผลกระทบอยูใ่ นระดับต่า
หรือระดับผู้ใช้ เช่นกัน
รายที่ 2
ลงคะแนน ข้อ 2 e
ลงคะแนน ข้อ 1 ช่อง 3 คะแนนรวม 9 คะแนน
ประเภทยาบ้า ช่อง 3 คะแนน และลง คะแนน และข้อ 5 ลง
เท่ากันทั้งสองแบบ และ
ข้อ 6 e ช่อง 6 คะแนน ช่อง 6 คะแนน
ผลกระทบจากการใช้
คะแนนรวม = 9 คะแนน คะแนนรวม = 9 คะแนน อยู่ในระดับเสี่ยงปานกลาง
หรือระดับผู้เสพ
เช่นเดียวกัน
รายที่ 3
ลงคะแนนข้อ 2 e – ข้อ ลงคะแนนข้อ 1 – 6
คะแนนรวม 31 คะแนน
ประเภทยาบ้า 7 e คะแนน 4, 5, 6, 7, คะแนนเป็น 4, 5, 6, 7, เท่ากันทั้งสองแบบ และ
6, 3 คะแนนตามลาดับ 6, 3 คะแนนตามลาดับ ผลกระทบจากการใช้
รวม = 31 คะแนน
รวม = 31 คะแนน
อยู่ในระดับเสี่ยงสูง หรือ
ระดับผู้ตดิ เช่นเดียวกัน
รายที่ 4
ลงคะแนนข้อ 6 e
กรณียาบ้า ใน V.2 ไม่ได้ คะแนนคัดกรองสุรา รวม
ประเภทสุรา กรณียาบ้า 3 คะแนน
ลงคะแนน เนื่องจากเป็น ได้ 38 คะแนนเท่ากัน
และยาบ้า
รวม = 3 คะแนน
การเคยเสพยาบ้าเมื่อ
ทั้งสองแบบ และ
กรณีสุรา ลงคะแนนข้อ เกิน 3 เดือนมาแล้ว
ผลกระทบจากการใช้
2 e – ข้อ 7 e คะแนน กรณีสุรา ปกติจะไม่ใช้ อยู่ในระดับเสี่ยงสูง หรือ
6, 6, 7, 7, 6 และ 6
V.2 คัดกรอง แต่หาก
ระดับผู้ตดิ เช่นเดียวกัน
คะแนนตามลาดับ
ลงคะแนนใน V.2
แต่ปกติจะไม่ใช้ V.2 คัด
รวม = 38 คะแนน
ข้อ 1 – 6 คะแนน 6, 6, กรองสุรา และในส่วนของ
7, 7, 6, 6 คะแนน
การคัดกรองยาบ้า ในส่วน
ตามลาดับ
ASSIST คัดกรองได้ 3
รวม = 38 คะแนน
คะแนน ซึ่งถือเป็นระดับ
ความเสียงต่า หรือผู้ใช้ แต่
V.2 ไม่เข้าข่ายคัดกรอง
หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติผู้ปุวยที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 4 ราย ดังภาคผนวก ข
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ความคิดเห็นของผู้คัดกรองจากกรณีศึกษา
(1) ผลการคัดกรองของทั้งสองแบบคัดกรอง จัดเป็นประเภทผู้ปุวยระดับได้รับผลกระทบ
ความเสี่ยงที่เหมือนกัน โดย ASSIST สามารถคัดกรองการใช้สารเสพติดได้ครั้งละหลายชนิด แต่ใช้
เวลานานและยุ่งยากในการประเมิน ส่วนแบบ V.2 คัดกรองได้ครั้งละ 1 ชนิด เหมาะสาหรับการเลือก
มาใช้เฉพาะอย่าง เนื่องจากไม่มีความยุ่งยาก และเข้ากับบริบทของผู้ปุวยยาเสพติดประเทศไทย
(2) แบบคัดกรอง V.2 จะง่ายต่อการคัดกรอง และใช้เวลาน้อยกว่า แต่จะไม่เหมาะกับผู้ที่
ใช้สารเสพติดหลายๆ ประเภท
ดังนั้น จากการศึกษาความคิดเห็นของการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสาร
เสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ. หรือ Version 2 (V.2)) เมื่อเทียบ
กับของWHO (ASSIST) จังหวัดอานาจเจริญ จะพบว่า แบบคัดกรองทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และ
ASSIST ของ WHO จะมีประเด็นคาถามที่ใช้ในการประเมินในการคัดกรองครอบคลุมประเด็นโดย
ภาพรวมเช่นเดียวกัน แต่ V.2 จะมีความกระชับกว่า โดย ASSIST สามารถคัดกรองการใช้สารเสพติด
ได้ครั้งละหลายชนิด แต่ใช้เวลานานที่นานกว่า V.2 ส่วนแบบ V.2 คัดกรองได้ครั้งละ 1 ชนิด เหมาะ
สาหรับการเลือกมาใช้เฉพาะอย่าง เนื่องจากไม่มีความยุ่งยาก และเหมาะกับบริบทผู้ปุวยยาเสพติด
ประเทศไทย ซึ่งหากกรณีเป็นเรื่องของบุหรี่ และสุรา ก็จะต้องใช้แบบคัดกรองเฉพาะของบุหรี่ และสุรา
ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดแบบคัดกรองเฉพาะต่างหากไว้แล้ว อย่างไรก็ตามหากเป็นกรณีการ
สัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ DSM IV ซึ่งเป็นกรณีผู้ติดสารเสพติด จะเป็น
การวินิจฉัยโดยแพทย์ ซึ่งจะไม่ขอกล่าว ณ ที่นี้
4.1.3 ความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัด
อานาจเจริญ ผู้ให้การบาบัดยาเสพติด
จากการประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ผู้ให้การบาบัด
ยาเสพติด จังหวัดอานาจเจริญ โดยที่ทุกปีสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จะมีการอบรม
ความรู้ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดให้กับ ผู้ให้การบาบัดของโรงพยาบาล และ รพ.สต. โดยการศึกษา
ครั้งนี้จะเน้นการประเมินด้านความรู้ พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัดของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ โดยการ
ทดสอบความรู้ จ านวน 20 ข้ อ คะแนนเต็ ม 20 คะแนน ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ใ นระดั บ สู ง (14 – 16
คะแนน) คิดเป็น ร้อยละ 58.7 รองลงมามีความรู้ในระดับสูงมาก (17 - 20 คะแนน) คิดเป็น ร้อยละ
23.9 และมีความรู้ในระดับปานกลาง (10 – 13 คะแนน) คิดเป็น ร้อยละ 13.01 และมีความรู้ในระดับ
ต่า (น้อยกว่า 10 คะแนน) คิดเป็ น ร้ อยละ 4.3 ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ ย 15.13 คะแนน และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47 (ตาราง ที่ 4.9)
เมื่อพิจารณามีความรู้ประเด็นรายข้อ พบว่าประเด็นที่มีความรู้น้อยที่สุด คือ
(1) การเริ่มเสพ หรือติดยาเสพติดเมื่ออายุยังน้อย จะแก้ไขได้ยากกว่าเมื่ออายุมาก ซึ่ง
ตอบถูกน้อยที่สุด โดยตอบถูกคิดเป็น ร้อยละ 43.5 2)
(2) คะแนนการคัดกรอง 2 – 3 คะแนน ถือว่าเป็นระดับผู้เสพ 4 – 26 คะแนน ถือว่า
เป็นระดับผู้ติดยาเสพติด โดยตอบถูกคิดเป็น ร้อยละ 45.7 (ตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.9 ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ
บาบัด ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ (N =46)
ระดับความรู้ (N =46)

จานวน

น้อย (น้อยกว่า 10 คะแนน)
ปานกลาง (10 – 15 คะแนน)
สูง (16 – 20 คะแนน)

ร้อยละ

2
12
32

X = 15.13

SD = 2.47

Max = 20

4.3
26.1
69.6
Min = 7

ตารางที่ 4.10 ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ
บาบัด ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นรายข้อ
ตอบถูก (N=46)
ข้อที่

คาถาม

จานวน

ร้อยละ

1

สารเสพติดเข้าไปออกฤทธิ์ที่สมอง ทาให้เกิดความพอใจ
นาไปสู่การเสพซ้าจนติด
สารเคมีสาคัญในสมอง ที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับการเสพติด
คือ โดปามีน (Dopamine)
ปัจจุบันมีปัญหาสุรา และยาบ้า ไม่มีปัญหาการเสพฝิ่น
หรือ เฮโรอินอีกแล้ว
ไอซ์ (Ice) เป็นสารเสพติดราคาแพง จึงมีคุณภาพดี และ
มีผลต่อสมองน้อยกว่ายาบ้า (Methamphetamine)
เสพไอซ์ (Ice) ติดยากกว่าเสพยาบ้า
ผลกระทบที่สาคัญจากการฉีดสารเสพติด คือ การติดเชื้อ
HIV และการติดเชื้อตับอักเสบชนิดซี
การเริ่มเสพ หรือติดสารเสพติดเมื่ออายุยังน้อย จะแก้ไข
ได้ยากกว่าเมื่อมีอายุมาก
การบาบัดเฮโรอินด้วยเมธาโดนทดแทน (Methadone
Maintenance) สามารถทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดกลับมา
ทางาน และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ

42

91.3

36

78.3

28

60.9

38

82.6

35
34

76.1
73.9

20

43.5

23

50.0

2
3
4
5
6
7
8
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ตารางที่ 4.10 ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ
บาบัด ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นรายข้อ (ต่อ)
ตอบถูก (N=46)
ข้อที่

คาถาม

จานวน

ร้อยละ

9

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มียารักษาภาวะติดยาบ้า

24

54.2

10

ASSIST เป็นแบบคัดกรองประสบการณ์ในการดื่มสุรา
สูบบุหรี่ และการใช้สารเสพติด พัฒนาขึ้นโดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) และทีมนักวิจัยจากนานาประเทศ
แบบคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้พัฒนามาจากแบบคัดกรองของ
องค์การอนามัยโลก (WHO)
การคัดกรองผู้ปุวย หากคะแนนอยู่ระดับปานกลางขึ้นไป
ต้องให้คาปรึกษาร่วมด้วย
ก่อนบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ต้องมีการคัดกรองผู้ปุวยตาม
แบบคัดกรองก่อนเสมอ

42

91.3

40

87.0

36

78.3

45

97.8

คะแนนการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ถ้าได้ 27 คะแนน
ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในระดับผู้ติดยาเสพติด ซึ่ง รพ.สต. ต้อง
ส่งต่อให้โรงพยาบาลเป็นผู้บาบัด
คะแนนการคัดกรอง 2 - 3 คะแนนถือว่าเป็นระดับผู้
เสพ 4 – 26 คะแนน ถือว่าเป็นระดับผู้ติดยาเสพติด
หากการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ได้คะแนนในระดับผู้ใช้
ทาการบาบัดด้วยการให้คาแนะนาแบบสั้น (BA: Brief
Advice) และหรือการให้คาปรึกษาหรือการบาบัดแบบ
สั้น (BI: Brief Intervention) 1 ครั้งตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ในจังหวัดอานาจเจริญ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในระดับผู้เสพ บาบัดด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด จานวน
9 ครั้ง ระยะเวลา 120 วันหรือ 4 เดือน หรือที่เรียกว่า
มินิแมตทริกซ์ (Mini Matrix)

42

91.3

21

45.7

42

91.3

41

89.1

11
12
13
14
15
16

17

130
ตารางที่ 4.10 ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ
บาบัด ของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นรายข้อ (ต่อ)
ข้อที่
18

19

20

คาถาม
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ ถึงแม้จะมีโรคแทรก ซึ่งอาจเป็นโรคทาง
กาย หรือโรคทางจิตก็ตาม ทาง รพ.สต. ยังสามารถทา
การบาบัดต่อไปได้
การติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด
ระยะเวลาแล้ว หากเป็นกรณีการติดตามการหยุดเสพ
ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการติดตามการหยุดเสพในช่วง
3 เดือนแรกภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด
ระยะเวลาการบาบัด
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
ด้วยการบาบัด ด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด จานวน 9
ครั้ง ระยะเวลา 120 วันหรือ 4 เดือน หรือที่เรียกว่า
มินิแมตทริกซ์ (Mini Matrix) ในเดือนแรกของการบาบัด
ผู้ปุวยต้องมาตามกาหนดนัดทุกสัปดาห์

ตอบถูก (N=46)
จานวน

ร้อยละ

31

67.4

31

67.4

44

95.7

4.1.4 ผลการประเมินการดาเนินงานการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจ
บ าบั ด แบบเดิ ม (Matrix program) ที่ บ าบั ด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด
อานาจเจริญ
ในการประเมิน ผลการดาเนินงานการบาบัดผู้ ปุวยยาเสพติด ได้ทาการประเมิน โดยใช้
แบบสอบถามร่วมกับแบบสัมภาษณ์ ในประเด็นต่อไปนี้
4.1.4.1 ปัจจัยในด้านบริบท (Context)
4.1.4.2 ปัจจัยนาเข้า (Input)
4.1.4.3 กระบวนการ (Process)
4.1.4.4 ผลผลิต (Product)
4.1.4.5 ประเมินผลลัพธ์ (Effect) ใน 2 ประเด็น คือ
1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการ
บาบัดครบ 3 เดือน
2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
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ผลการประเมินผลการดาเนินงานการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจ
บาบัดแบบเดิม (Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง คือ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จานวน 46 คน มีผู้ตอบกลับแบบสอบถามจานวน
46 คน (ร้อยละการตอบกลับคิดเป็น ร้อยละ 100) โดยใช้แบบสอบถามชุดที่ 1 (ภาคผนวก ค) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) ข้อมูลทั่วไป
(1.1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็น ผู้ให้การบาบัดยา
เสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด ส่ ว นใหญ่เ ป็ น เพศหญิง (ร้ อ ยละ 56.5) อายุเ ฉลี่ ย 39.46 ปี
ต่าสุ ด 25 ปี สู งสุ ด 55 ปี ส่ ว นใหญ่ส ถานภาพสมรส (ร้ อยละ 67.4) ระดับ การศึก ษาปริ ญญาตรี
(ร้อยละ 95.7) ตาแหน่งปัจจุบันเป็นนักวิชาการ สาธารณสุข (ร้อยละ 39.1) รองลงมาเป็นพยาบาล
วิชาชีพ (ร้อยละ 34.8) โดยเป็นข้าราชการระดับชานาญการมากที่สุด (ร้อยละ 47.8) ด้านระยะเวลาที่
เคยทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. พบว่าทาหน้าที่บาบัดมา 5 – 10 ปี (ร้อยละ 58.7)
แต่ไม่เคยทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในสถานบริการอื่ น ๆ มาก่อน เคยผ่านการอบรมด้านการ
บ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติด (ร้ อยละ 100) ส่ ว นใหญ่ เคยอบรมมาแล้ ว 1 - 2 ครั้ งในช่ ว ง 5 ปี ที่ผ่ า นมา
(ปี 2555 – 2560) (ร้อยละ 65.2) โดยอบรมในปี 2560 มากที่สุด (ร้อยละ 39.1) (ดังตารางที่ 4.11)
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การบาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ข้อมูลทั่วไป (N=46)

จานวน

ร้อยละ

20
26

43.5
56.5

10
7
8
10
5
6

21.7
15.2
17.4
21.7
10.9
13.0

สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน
สมรสแต่แยกกันอยู่
หม้าย
หย่า

9
31
2
0
4

19.6
67.4
4.3
0.0
8.7

ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

0
44
2

0
95.7
4.3

ตาแหน่งปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

16
18
12

34.8
39.1
26.1

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
25 – 30
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
Max = 55 , Min = 25,

X = 39.46 ,

SD = 8.83

(มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลตาบล 2 คน โดยเป็นตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน 1 คน)
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ ห้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป (N=46)
ระดับตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญงาน
อื่นๆ ซึง่ ไม่มีระดับตาแหน่ง เช่น พนักงานราชการ
ระยะเวลาที่ทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
จานวน (ปี)
1 – 4 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
Max = 11 , Min = 1, X = 6.6, SD = 9.6
- ไม่เคยทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในสถานบริการอื่นๆ
มาก่อน
การผ่านการอบรม
1. เคยผ่านการอบรม
1) จานวนผู้เคยอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2560)
1 - 2 ครั้ง
3 - 4 ครั้ง
5 - 6 ครั้ง
7 - 10 ครั้ง
Max = 10 , Min = 1, X = 2.57, SD = 2.0
2) จานวนผู้ผ่านการบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.
พ.ศ. 2555 - 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

จานวน

ร้อยละ

6
22
3
15

13.0
47.8
6.5
32.6

16
27
1

34.8
58.7
2.2

46

100.0

46

100

30
11
3
2

65.2
23.9
6.5
4.3

14
18
14

30.4
39.1
30.4
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(2) ด้านบริบท (Context) ส่วนใหญ่ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยในระดับ “มาก” เกี่ยวกับการ
ให้ความสาคัญกับนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอานาจเจริญและ
ระดั บ ประเทศ ส่ ว นความเหมาะสมของนโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด
อานาจเจริญ และระดับประเทศ และรูปแบบการบาบัด รวมถึงสถานที่บาบัด ส่วนใหญ่ผู้ให้การบาบัด
เห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง” ประเด็นกรณีผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.ในปีที่ผ่านมา มี
จานวนมาก ส่วนใหญ่เห็นด้วยระดับ “ปานกลาง” เช่นเดียวกัน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีเข้ารับการบาบัด
จานวนไม่มากนั่นเอง (ดังตาราง ที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นด้านบริบท (Context) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วย
ระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
คาถาม (N 46)
1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญยิ่งของจังหวัด
อานาจเจริญ
2. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ในการแก้ไขปัญหา

ความคิดเห็น
SD
X
4.50
0.75

ระดับความคิดเห็น
มาก

4.50

0.81

มาก

3. จังหวัดอานาจเจริญ และหน่วยงานของท่านให้
ความสาคัญกับนโยบาย การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง

4.24

0.85

มาก

4. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง

4.15

0.96

มาก

5. จังหวัดอานาจเจริญ และหน่วยงานของท่านให้
4.24
ความสาคัญกับนโยบาย การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง
6. ท่านเองให้ความสาคัญกับนโยบายการปูองกันและ 4.41
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง

0.84

มาก

0.83

มาก

7. นโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับประเทศ มีความเหมาะสม
8. นโยบายในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดอานาจเจริญ มีความเหมาะสม
9. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดในระดับผู้ใช้ (คะแนนคัดกรอง 2-3
คะแนน) ควรบาบัดใน รพ.สต.

3.43

1.14

ปานกลาง

3.67

0.96

มาก

3.48

0.86

มาก
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ตารางที่ 4.12 ระดับความคิดเห็นด้านบริบท (Context) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วย
ระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
คาถาม (N 46)
10. ท่านเห็นว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) มีศักยภาพที่จะบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
ระดับผู้เสพได้ (คะแนนคัดกรอง 4 - 26 คะแนน)
หากได้ผ่านการอบรม
11. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ทาให้ผู้ปุวย
และญาติ สะดวก ประหยัด เนื่องจากใกล้บ้าน
เป็นเรื่องที่ถือได้ว่ายึดผู้ปุวยเป็นศูนย์กลางในการ
บาบัดรักษา

ความคิดเห็น
SD
X
3.02
1.14

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.43

1.00

ปานกลาง

12. สถานที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. 2.91
ของท่านในปัจจุบัน มีสถานที่เพื่อให้บริการบาบัด
ผู้ปุวยเหมาะสม

0.96

ปานกลาง

13. ผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.ของ
ท่านในปีที่ผ่านมา มีจานวนมาก

0.97

ปานกลาง

2.61

(3) ปัจจัยนาเข้า (Input)
ปั จ จั ย น าเข้ า ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แก่ 3.1) จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ /การผ่ า นการ
ฝึกอบรม 3.2) งบประมาณ/ การจัดทาโครงการ 3.3) วัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งหมายถึงชุดตรวจปัสสาวะ
ผลการศึกษาพบว่า ด้านจานวนผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. ส่วนใหญ่
มีจานวน 1 คน (ร้อยละ 73.9) รองลงมา 2 คน (ร้อยละ 13.0) และบาง รพ.สต. มีจานวนมากที่สุดถึง
4 คน (ร้อยละ 4.3) โดยส่วนใหญ่เห็นว่าจานวนผู้ ให้การบาบัดมีความเพียงพอ (ร้อยละ 71.7) และผู้
บาบัดเคยผ่านการอบรมร้อยละ 100 โดยส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ ร้อยละ 76.1 ดังตารางที่ 4.13
ด้านงบประมาณการดาเนิน งานบาบั ดรัก ษาผู้ ปุว ยยาเสพติ ด ใน รพ.สต.เห็ นว่ า
เพียงพอ (ร้อยละ 67.4) ส่วนใหญ่ไม่เคยจัดทาโครงการ หรือจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขอรับ
งบประมาณเฉพาะสาหรั บ การพัฒนางานบ าบัดรักษาผู้ปุว ยยาเสพติดใน รพ.สต. ด้านใดด้านหนึ่ง
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 56.5) ทั้งนี้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบาบัดจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งครอบคลุมด้านการบาบัดรักษาและการติดตามการบาบัด
สาหรับด้านวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งหมายถึง การสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 69.6) ดังตารางที่ 4.13
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ตารางที่ 4.13 ปัจจัยนาเข้า (Input) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยระบบสมัครใจบาบัด
ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
ข้อที่
1

2

3

4

ประเด็นประเมิน (N=46)
จานวนของผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. มีจานวน
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
ความเพียงพอของจานวนผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
- จานวนเพียงพอต่อการบาบัด
- ไม่เพียงพอต่อการบาบัด
(เนื่องจากรับผิดชอบหลายงาน และบางครั้งต้องเข้าอบรม)
ผู้ให้การบาบัดเคยผ่านการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติด หรือไม่
- เคย
- ไม่เคย
เคยผ่านการอบรมจากการจัดของหน่วยงานใด
- สถาบันธัญญารักษ์ กรุงเทพฯ
- โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
- รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
ด้านงบประมาณการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
(ควรมีงบประมาณเพื่อการติดตามผู้ ปุว ย หรือเพื่อ การแก้ไขปัญหา
ที่ต้นเหตุ เป็นต้น)

ร้อยละ
73.9
13.0
8.7
4.3
71.7
28.3

100.0
0.0
4.3
4.3
76.1
15.2

67.4
32.6
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ตารางที่ 4.13 ปัจจัยนาเข้า (Input) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้วยระบบสมัครใจบาบัด
ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ข้อที่
5

6

ประเด็นประเมิน (N=46)
รพ.สต.เคยจัดทาโครงการหรือแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อขอรับ
งบประมาณในการพัฒนางานบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
ในด้านใดด้านหนึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
- เคย
- ไม่เคย
(เนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด)
ความเพียงพอของชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน รพ.สต.
- เพียงพอ
- ไม่เพียงพอ
(เนื่องจากมีจานวนจากัดในการเบิกของระดับอาเภอ)

ร้อยละ

56.5
43.5

69.6
30.4

(4) กระบวนการ (Process)
จากการประเมิ น เรื่ อ งของกระบวนการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ประเภทยาบ้ า ใน
รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งประกอบด้วย 4.1) ด้านกระบวนการบาบัด 4.2) การติดตามผู้ปุวย
ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด ผลการศึกษาพบว่า
(4.1) ด้านกระบวนการบาบัด ผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวั ดอานาจเจริญ ผู้ให้
การบาบัดส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลาง โดยเป็นการเห็นด้วยในระดับปานกลาง 10 ข้อ ระดับ
มาก 3 ข้อ และระดับน้อย 1 ข้อ จากทั้งหมด 14 ข้อคาถาม (ไม่รวมข้อ 15) โดยพบว่ามีความเห็นใน
ระดับมากคือ ข้อ 1, 4, และข้อ 5 โดยประเด็นคาถามข้อ 1 คือ “ ท่านบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ใน
ระดับผู้เสพในผู้ปุวยระบบสมัครใจด้วยโปรแกรมจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) จานวน 9 ครั้ง
ระยะเวลา 4 เดือน” ข้อ 4 “ ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าในระดับผู้ใช้ และผู้เสพโดยใช้
รูปแบบเดียวกัน” และข้อ 5 “ ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพ ซึ่งเป็น
ผู้ปุวยระบบสมัครใจบาบัดโดยโปรแกรม จิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ” และระดับน้อยคือ ข้อ
14 คือ “ บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระดับผู้ใช้ โดยการให้คาปรึกษาแบบสั้นเพียง 1 ครั้ง
เหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้ ”
(4.2) ด้านการติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด พบว่า ผู้บาบัดให้
ความเห็นว่า มีวิธีติดตามเมื่อผู้ปุวยไม่มาตามนัดที่มีความเหมาะสมในระดับมาก (ข้อ 15) (ดังตาราง ที่ 4.14)
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ตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ (Process) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
คาถาม (N 46)
1. ท่านบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพ
ในผู้ปุวยระบบสมัครใจ ด้วยโปรแกรมจิตสังคม
บาบัด (Matrix Program) จานวน 9 ครั้ง
ระยะเวลา 4 เดือน

ความคิดเห็น
SD
X
3.85
0.98

ระดับความคิดเห็น
มาก

2. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
รพ.สต.ในระดับ ผู้ใช้ และผู้เสพ ท่านใช้รูปแบบ
การบาบัดที่แตกต่างกัน

3.22

1.01

ปานกลาง

3. ท่านบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
ระดับผู้ใช้ โดยให้คาปรึกษาแบบสั้น 1 ครัง้

2.80

1.17

ปานกลาง

4. ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าในระดับผู้ใช้
และผู้เสพ โดยใช้รูปแบบเดียวกัน

3.57

1.02

มาก

5. ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต.
ในระดับผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้ปุวยระบบสมัครใจบาบัด
โดยโปรแกรม จิตสังคมบาบัด (Matrix Program)

3.89

0.95

มาก

6. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระดับ
3.48
ผู้เสพ ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ แบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix Program) ระยะเวลา 4 เดือน
บาบัด 9 ครั้ง มีความเหมาะสม

0.91

ปานกลาง

7. ท่านประยุกต์รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้า
ระดับผู้เสพ ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
แบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program)
ระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งต้องบาบัดจานวน 9 ครั้ง
ท่านบาบัดไม่ครบ 9 ครั้ง

2.76

1.35

ปานกลาง

8. ญาติผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการบาบัดดีมาก

3.46

0.89

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.14 ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ (Process) ในการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
คาถาม (N 46)

ความคิดเห็น
SD
X

ระดับความคิดเห็น

9. ท่านเห็นด้วยกับกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดประเภทยาบ้าในระดับผู้ใช้ (คะแนนคัด
กรอง 2-3 คะแนน) ที่บาบัดใน รพ.สต. ปัจจุบัน

3.39

1.02

ปานกลาง

10. ท่านมั่นใจในความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การบาบัดผู้ปุวยยาบ้า

3.33

0.76

ปานกลาง

11. ระหว่างการบาบัดผู้ปุวยมาตามนัดเสมอ

3.28

0

ปานกลาง

12. ผู้ปวุ ยให้ความร่วมมือในการบาบัดดีมาก

3.26

0.65

ปานกลาง

13. ท่านเห็นด้วยกับกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยา
2.98
เสพติดประเภทยาบ้าในระดับผู้เสพ (คะแนนคัด
กรอง 4 - 26 คะแนน) โดยภาพรวมที่บาบัดใน
รพ.สต.ปัจจุบัน
14. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระดับ 2.11
ผู้ใช้ โดยการให้คาปรึกษาแบบสั้นเพียง 1 ครั้ง
เหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้

0.93

ปานกลาง

0.84

น้อย

15. ท่านมีวิธีติดตามเมื่อผู้ปุวยไม่มาตามนัดที่มีความ
เหมาะสม

0.63

มาก

3.67

(5) ผลผลิต (Product)
ในการประเมินผลผลิต ทาการประเมินในเรื่องของ ร้อยละผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด
ครบตามกระบวนการบาบัด จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภท
ยาบ้าใน รพ.สต. ในระบบสมัครใจบาบัด (เฉพาะที่เข้าบาบัดในปีงบประมาณ 2559 - 31 มกราคม
2561) เข้ารับการบาบัดครบตามกระบวนการบาบัด คิดเป็น ร้อยละ 86 – 89 ของผู้เข้ารับการบาบัด
รองลงมาเข้าบาบัดตามนัดทุกคน (ร้อยละ 100) ของจานวนผู้เข้าบาบัด คิดเป็น ร้อยละ 28.3 โดย
สาเหตุของการเข้ารับ การบ าบั ดไม่ครบตามกระบวนการบาบัดส่ ว นใหญ่เนื่องจากผู้ ปุว ยไปทางาน
ต่างจังหวัด ร้อยละ 41.3 (ตารางที่ 4.15)
ในส่วนร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ ที่เข้ารับการบาบัด
ที่ รพ.สต.สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด
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ส่วนใหญ่ตอบว่า “หยุดเสพได้ร้อยละ 85-89” คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ “หยุดเสพร้อยละ 90 – 94”
ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ 23.9 ตามด้วย “หยุดเสพได้ทุกคน (ร้อยละ 100)” ของ
จานวนผู้เข้ารับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ 21.7 ตามลาดับ ดังนั้น จึงถือว่า “การหยุดเสพได้ร้อยละ 85
ขั้นไป” ของผู้เข้ารับการบาบัดคิดเป็นร้อยละ 89 (ดังตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 ผลผลิต (Product) การเข้าบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. ในระบบ
สมัครใจบาบัด จังหวัดอานาจเจริญ
ประเด็นประเมิน
จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.
ในระบบสมัครใจบาบัด (เฉพาะที่เข้าบาบัดในปีงบประมาณ 2559 31 มกราคม 2561) เข้ารับการบาบัดครบตามกระบวนการบาบัด
- เข้าบาบัดตามนัดทุกคน (ร้อยละ 100 ของจานวนผู้เข้าบาบัด)
- เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 95 - 99 ของผู้เข้ารับการบาบัด
- เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 90 - 94 ของผู้เข้ารับการบาบัด
- เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 86 – 89 ของผู้เข้ารับการบาบัด
- เข้าบาบัดตามนัดต่ากว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการบาบัด
ทั้งนี้ สาเหตุของการเข้ารับการบาบัดไม่ครบตามกระบวนการบาบัด
- ผู้ปุวยไปทางานต่างจังหวัด
- ไม่ตระหนักในการเข้าบาบัดตามกาหนด/ติดต่อไม่ได้
- เข้าบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ถูกจับระหว่างการบาบัด

ร้อยละ (N = 46)

28.3
8.7
17.4
32.6
13.0
41.3
32.6
13.0
13.0

(1.2) ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปุวยและญาติในการสัมภาษณ์ต่อ ความ
คิดเห็ น เกี่ย วกั บ การบ าบั ดผู้ เ สพเมทแอมเฟตามีน ด้ว ยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต. จังหวั ด
อานาจเจริญ
นอกจากที่ได้มีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามในกลุ่มเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ดังที่
ได้นาเสนอมาแล้ว ได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปุวยและญาติ เชิงลึก ในการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติด ที่ รพ.สต. ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นระดับผู้บริหารร้อยละ
42.8 ระดับผู้ปฏิบัติ ร้อยละ 57.1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.4 อายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 47.6
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสสมรสและอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 80.9 การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี ร้อย
ละ 52.4 เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดและผู้ติดตามการบาบัดในโรงพยาบาล และรพ.สต.ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดมา จานวน 6 – 10 ปี ร้อยละ 50.0 โดยเคยผ่านการอบรมหรือ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จานวน 3 – 6 ครั้ง ร้อยละ 50.0 และเคย
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ผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด คือ ปี 2561 ร้อยละ 75.0 (ดังตาราง ที่ 4.16 –
4.17)
ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ปุวย พบว่า ผู้ปุวยทั้ง 5 คน เป็นเพศชายทั้งหมด อายุ
ระหว่าง 15 – 19 ปี อายุเฉลี่ย 16.6 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มัธยมศึกษาตอนปลาย สถานภาพ
สมรสเป็นโสดทั้งหมด และเป็นเด็กนักเรียน ยังเรียนหนังสือทั้งหมด
ด้านข้อมูลทั่วไปของญาติผู้ ปุว ย พบว่า เป็นเพศหญิง 3 คน ชาย 2 คน อายุ
ระหว่าง 37 – 69 ปี เฉลี่ย 51.2 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพสมสมรสและอยู่ด้วยกัน ระดับการศึกษาทั้ง 5
คน จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาตอนต้น และส่วนใหญ่ มีอาชีพทานาหรือเกษตรกรรม (ดังตาราง
ที่ 4.16)
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ตารางที่ 4.16 ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ป่วยและญาติในการสัมภาษณ์ต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ
ลาดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (N=21)
ระดับผู้บริหาร
ระดับผู้ปฏิบัติ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
Max = 59, Min =29, X = 48.2, SD = 8.1
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน
หย่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตาแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอาเภอ
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

จานวน

ร้อยละ

9
12

42.8
57.1

10
11

47.6
52.4

1
4
6
10

4.8
19.0
28.6
47.6

2
17
2

9.5
80.9
9.5

2
17
2

52.4
42.9
4.8

2
7
7
2
3

9.5
33.3
33.3
2.9
14.3
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ตารางที่ 4.16 ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ป่วยและญาติในการสัมภาษณ์ต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ลาดับที่

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดและผู้ติดตามการบาบัดใน
โรงพยาบาล และรพ.สต. (N=12)
- ประสบการณ์การทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
- เคยผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
- เคยอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3 – 6 ครั้ง
7 – 10 ครั้ง
> 10 ครั้ง
- ผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

2

ผู้ป่วย (N=5)
เพศชาย
อายุ 15 – 19 ปี
Max = 19, Min =15, X = 16.6
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานภาพสมรส
โสด
อาชีพปัจจุบัน
ยังเรียนหนังสือ

จานวน

ร้อยละ

5
6
1

41.7
50.0
8.3

12

100

6
2
4

50.0
16.7
33.3

1
2
9

8.3
16.7
75.0
จานวน (คน)
5

1
4
5
5

144
ตารางที่ 4.16 ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ป่วยและญาติในการสัมภาษณ์ ต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบาบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ด้วยระบบสมัครใจบาบัด ใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ลาดับที่
3

ข้อมูลทั่วไป
ญาติผู้ป่วย (N= 5)
เพศ
หญิง
ชาย

จานวน (คน)

2
3

อายุ 37 - 69 ปี
Max = 69, Min = 37, X = 51.2
สถานภาพสมรส
สมรสและอยู่ด้วยกัน
อื่นๆ เลิกกัน (ไม่จดทะเบียนสมรส)

4
1

ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น

5

อาชีพปัจจุบัน
ทานา/เกษตรกรรม
แม่บ้าน

4
1
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ตารางที่ 4.17 ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล และ รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ
ลาดับที่
1

ข้อมูลทั่วไป
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้การผู้บาบัดในโรงพยาบาล (N= 7)
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ 25 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
Max = 51, Min = 29,
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน

จานวน (คน)

1
6
1
3
2
1

X = 40.9, SD = 8.3

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
- ประสบการณ์การทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
- เคยผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
- เคยอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
5 – 6 ครั้ง
7 – 10 ครั้ง
> 10 ครั้ง

2
5
5
2
6
1
1
4
2
7
2
1
4
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ตารางที่ 4.17 ข้อมูลทั่วไปเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาล และ รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ลาดับที่

2

ข้อมูลทั่วไป
- ผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เจ้าหน้าที่ผู้ ให้การบาบัดใน รพ.สต. (และเป็นผู้ติดตามผู้ผ่าน
การบาบัดระบบสมัครใจบาบัด) (N= 5)
เพศ หญิง (ทุกคน)
อายุ 31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 - 60 ปี
Max = 54, Min = 33, X = 44.2
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- ประสบการณ์การทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
- เคยผ่านการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
- เคยอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3 – 6 ครั้ง
7 – 10 ครั้ง
- ผ่านการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งล่าสุด ปี 2561

จานวน
(คน)
1
1
5
5
1
3
1

1
4
4
1
3
1
1
3
2
5
4
1
5
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ผลจากการให้สัมภาษณ์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับผู้บริหาร เกี่ยวกับการบาบัด
ผู้ปุ วยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ โดยในระดับผู้ บริหารจะเน้นการสั มภาษณ์ความ
คิดเห็นในเชิงนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต.
ทั้งนี้ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ได้รับการสัมภาษณ์ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้อน ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.15 โดยประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ ดังนี้
(1.2.1) ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มผู้บริหาร
(1.2.1.1) ด้านนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในขณะนั้น (ช่วงปี 2554 – 2555) ซึ่ง
เป็นช่วงแรกของการมีนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต.ได้กล่าวว่า “ นโยบายการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. นั้น เพื่อให้ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัว TO BE NUMBER ONE และ
ชุมชน ได้มีส่ ว นในการดู แลบุ ตรหลานที่เป็ นผู้ ปุว ยยาเสพติด ทั้ง กาย จิต สั งคม โดยการบาบัด ที่
รพ.สต.จะใกล้บ้าน ใกล้ชิดกับครอบครัว และชุมชน ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัดผู้ปุวยได้
ใกล้ ชิด เมื่อกลั บสู่ ครอบครั วและชุมชน นอกเหนือจากการบาบัดโดยเจ้าหน้า ที่ รพ.สต.” ในส่ ว น
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านต่อๆ มาล้วนสนับสนุนให้มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. มา
อย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นนโยบาย “ให้พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความรู้ ทักษะในการบาบัด ” ทั้งนี้
ผู้บริหารในส่วนของสาธารณสุขอาเภอ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ที่ รพ.สต. เนื่องจากเห็นว่า สะดวก ใกล้บ้าน
“ เห็ น ด้ ว ยกั บ นโยบาย ผู้ ปุ ว ยสะดวก ไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไกล ถ้ า มา
โรงพยาบาลไกล ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
“ ในสภาพปัจจุบันมีความจาเป็น การเข้าบริการยาก สถานบริการมี
น้อย เห็นด้วย รพ.สต.ควรบาบัด ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 52 ปี)
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. มีความ
เหมาะสม เพราะมีความพร้อมด้านจานวนของบุคลากร และจานวนของผู้เข้ารับการบาบัดมีความ
เหมาะสม
“ นโยบายการบาบัดผู้ ปุว ยยาเสพติดที่ รพ.สต. เห็ นว่าเหมาะสม
เพราะ รพ.สต.บุคลากรมีพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด บางแห่งมี 2 คน และผ่านการอบรมมาแล้วอย่างดี
และผู้ปุว ยยาเสพติดจานวนไม่มากที่จ ะเกินกาลังเขา บาง รพ.สต. ใน 1 ปี มีผู้ปุว ยเพียง 1-2 คน
เท่านั้น ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
อย่างไรก็ตามในด้านคุณภาพของผู้บาบัด บางส่วนเห็นว่าบุคลากร
ได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแต่บางส่วนเห็นว่าควรเพิ่มมีการเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการบาบัดให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
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“ นโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. เหมาะสม แต่ใ ห้เพิ่ม
ทัก ษะการบ าบั ด เจ้ า หน้ า ที่ รพ.สต. เพราะการบ าบั ดต้ องใช้ ป ระสบการณ์ ในการบ าบั ด ” (ผู้ บ ริ ห าร,
สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 55 ปี)
อย่างไรก็ตามมีส่วนน้อยที่เห็นว่า นโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ที่ รพ.สต.ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่างานในความรับผิดชอบของ รพ.สต. น่าจะเป็นการค้นหา
ผู้ปุวยยาเสพติด มากกว่าการบาบัด การติดตาม
“ เห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะบาบัดที่ รพ.สต. ทั้งการติดตาม การมา
บาบัด ควรทางานส่วนสร้างเสริมมากกว่า นี่เป็นงานบาบัด น่าจะเป็นการค้นหาดีกว่า ” (ผู้บริหาร,
สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 50 ปี)
(1.2.1.2) ปัญหาในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.)
จากการสัมภาษณ์สาธารณสุขอาเภอส่วนใหญ่ เห็นว่า มีปัญหาในการ
ติดตามผู้ปุ วยที่ไม่มาบ าบั ดตามนัด และผู้ ปุวยไม่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งประเด็นนี้ ผู้ ให้ การบาบัดผู้ ปุวยยา
เสพติด ใน รพ.สต. มีความเห็นสอดคล้องกัน โดยผู้ให้การบาบัดมีความเห็นเพิ่มเติมจากบริหาร คือ
ผู้ปุวยไม่ได้มาบาบัดตามกาหนดนัด เนื่องจากถูกจับ
“ บางครั้งผู้ปุวยไม่มาบาบัดตามกาหนดและต้องติดตาม ปัญหาใน
การตามคือส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่ แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 58 ปี)
(1.2.1.3) ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ส่วนใหญ่สาธารณสุขอาเภอเห็นว่า ด้านจานวนของผู้ให้การบาบัด
ด้านความรู้ความสามารถของผู้บาบัด งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ ต่อการให้การบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. ในขณะที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. ส่วนใหญ่ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า จานวนของผู้ให้การบาบัด ด้านความรู้ความสามารถของผู้บาบัด งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ เช่นเดียวกัน
“ บุคลากรเพียงพอ ความรู้ความสามารถของผู้บาบัดผ่านการอบรม
แล้ว งบประมาณเพียงพอวัสดุอุปกรณ์ ชุดตรวจปัสสาวะค้นหาผู้เสพได้จากฝุายปกครอง สถานที่ในการ
บาบัดเป็นสัดส่วน สอดคล้องกับ รพ.สต. 5 ดาว ถ้าทางานนี้ไม่ได้ทางานอื่นไม่ได้ ซึ่งหมายถึง งาน
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดจานวนผู้ปุวยไม่มาก งานจึงไม่ได้หนักอะไรมาก หากเมื่อเทียบกับงานอย่างอื่ นที่
มีภาระงานที่หนักมากกว่า ” (ผู้บริหาร 1, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
“ ความเพี ย งพอของบุ ค ลากร ความรู้ ค วามสามารถของผู้ บ าบั ด
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ในการบาบัด ถือว่าเพียงพอ เหมาะสม ถ้ามีสถานที่บาบัดเฉพาะ
ได้ก็จะดี จูงใจให้มาบาบัด แต่ก็ไม่หวัง 100 % เพราะด้านสถานที่จะมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ”
(ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 52 ปี)
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นอกจากนี้ มีสาธารณสุขอาเภอ และผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่
รพ.สต. ส่วนน้อย ได้เสนอแนะในเรื่องของภาระงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และเรื่องงบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ์ว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากบางครั้งต้องมีการสารองให้หน่วยงานอื่นใช้ร่วมกัน หรือไม่
เพียงพอในการทางานเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
“ บุคลากรไม่เพียงพอ เพราะบาง รพ.สต. เจ้าหน้าที่มีเพียง 3 คน
และควรเพิ่มชุดตรวจปัสสาวะ เนื่องจากบางครั้งตารวจมาขอที่ รพ.สต.” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ,
อายุ 55 ปี)
“ บุ ค ลากรภาระงานมาก งบประมาณการบ าบั ด เพี ย งพอ แต่
งบประมาณเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนไม่เพียงพอ เพราะงบประมาณถูกนาไปใช้อย่างอื่น
ด้านสถานที่ในการบาบัดคลินิกให้คาปรึกษาเหมาะสม ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
(1.2.1.3) ความร่วมมือของผู้ปุวยและญาติในการบาบัด
จากการสัมภาษณ์ส่ว นใหญ่ สาธารณสุ ขอาเภอเห็ นว่า ผู้ปุวยและ
ญาติให้ความร่วมมือดี และเห็นว่าสะดวก ใกล้บ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต. มี
ความเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้ปุวยและญาติให้ความร่วมมือดี แต่ก็มีบางส่วนที่ผู้ปุวยจะไปทางานที่ต่างจังหวัด
หรือไม่ตระหนักในการต้องเข้าบาบัดตามนัดเท่าที่ควร
“ ให้ความร่วมมือดี ใกล้บ้าน สะดวก และผู้ปุวยไม่มาก ” (ผู้บริหาร,
สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 58 ปี)
“ ญาติเข้าใจ แม้บางครั้งจะมา**ไม่ครบกาหนดอาจเพราะลืม และไม่
มีปัญหาว่าผู้ปุวยไม่ต้องการมาบาบัดที่ รพ.สต. แต่อย่างใด ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
(1.2.1.4) การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์ จะกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน
ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ยังมีส่วนร่วมน้อย และส่วนน้อย
เห็นว่าให้ความร่วมมือดี
“ การมีส่วนร่วมยังน้อย เพราะผู้นายังไม่ให้ความสาคัญ” (ผู้บริหาร,
สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 55 ปี)
“ ฝุายปกครอง ตารวจ ให้ความร่วมมือดี ส่วนผู้นาชุมชนจะให้ความ
ร่วมมือน้อย ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 52 ปี)
“ กานัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยเหลือหาข้อมูลเพื่อตรวจปัสสาวะ และเป็นผู้
ประสานงาน ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
“ ผู้นาชุมชน ฝุายปกครอง มีส่วนร่วมเรื่องการติดตาม ” (ผู้บริหาร,
สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 52 ปี)
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(1.2.1.5) การกลับเข้าสู่ครอบครัว สังคมของผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบกาหนด
สาธารณสุขอาเภอส่วนใหญ่ เห็นว่า การกลับไปสู่ครอบครัว สังคม
ของผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบ ครอบครัว ชุมชนยอมรับ
“ ครอบครัวยอมรับ ชุมชนยอมรับ ไม่ใช่เรื่องแปลกของสังคม ”
(ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 51 ปี)
“ ครอบครั ว ยอมรั บ ทุ ก วั น นี้ มุ ม มองให้ ก ารยอมรั บ อยากรั ก ษา
มุมมองเปลี่ยนไป ชุมชนให้ การยอมรับ มีเงินกองทุนหมู่บ้านให้ไปประกอบอาชีพ ทาให้เป็นผู้เป็นคนขึ้น
พ่อแม่ก็เข้าใจ ดูแลดีขึ้น ” (ผู้บริหาร, สาธารณสุขอาเภอ, อายุ 52 ปี)
(1.2.2) ผลการสั มภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ให้ การบาบัดในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ ให้ การ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. และการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ
ประเด็นที่ 1 การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ได้มีการสัมภาษณ์ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ให้การ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. และการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ เชิงลึกกลุ่มละ 5 คน ซึ่งข้อมูล
ทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 40.9 ปี เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. ทั้ง 5 คน เป็นหญิง อายุเฉลี่ย 44.2 ปี ผู้ปุวย 5 คน เป็นชาย
ทั้งหมด อายุเฉลี่ย 16.6 ปี ญาติผู้ปุวย 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน อายุเฉลี่ย 51.2 ปี (ดังตาราง
ที่ 4.16 – 4.17)
ผลการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. และผู้ปุวยและญาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า การบาบัดใน
รพ.สต. มีความเหมาะสม ผู้ปุวยจะได้อยู่ใกล้ที่บาบัด สะดวก ประหยัด ผู้ให้การบาบัดรู้จักบริบทของ
ผู้ปุวย และญาติ ทาให้ทราบจะให้การบาบัดหรือช่วยเหลืออย่างไร จะเข้าใจผู้ปุวย และมองว่าจะช่วย
เรื่องอื่นๆ อย่างไรได้บ้าง ไม่ใช่เฉพาะบาบัดยาเสพติด นอกจากนี้ รพ.สต.จะเข้ากับผู้ปุวย ญาติ ชุมชน
ได้ดีกว่าโรงพยาบาล เพราะ รพ.สต. มีเครือข่ายการบาบัดติดตามมากกว่า จะทาให้การบาบัดได้ผล
“ เหมาะสม เพราะอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ใจ สะดวก และผู้ปุวยเคยบอกว่าต้องการไป
บาบัดที่ รพ.สต. เพราะว่าใกล้ และสะดวก กรณีที่เข้าเกณฑ์ไม่มีโรคแทรกซ้อนก็ควรส่งไป รพ.สต. ”
(ผู้ให้การบาบัด รพ. อายุ 47 ปี)
“ เหมาะสม เพราะความสะดวกของผู้ ปุว ย ยิ่งผู้ ปุวยมีปัญหาเศรษฐกิจการ
เดินทางมีค่าใช้จ่าย และลดอัตราการขาดนัด เพราะปัญหา คือ ไม่มีเงินมันไกล ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.,
อายุ 35 ปี)
“ เหมาะสม ดีที่ส่ งออกไปบาบัดที่ รพ.สต. ผู้ปุว ยจะได้อยู่ใกล้ที่บาบัด ภาคี
เครือข่ายใกล้ชิดผู้ปุวย รพ.สต. มีเครือข่ายการบาบัดติดตามมากกว่า จะทาให้การบาบัดได้ผล ” (ผู้ให้
การบาบัด รพ., อายุ 51 ปี)
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“ การบาบัดที่ รพ.สต. เหมาะสม เพราะเป็นคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่รู้บริบท และ
พื้นฐานของผู้ปุวย ทาให้รู้ว่าจะต้องทาอะไร อย่างไรกับผู้ปุวย เรารู้จักผู้ปุวย รู้จักครอบครัว รู้จักเพื่อน
เขา ในการบาบัดผู้ปกครองต้องยอมรับและเข้าใจเด็กด้วย ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต., อายุ 47 ปี)
“ เหมาะสม เพราะสะดวกสาหรับผู้มารับบริการ ผู้บาบัดรู้จักผู้ปุวย ว่าเป็นลูก
ใคร ครอบครัวเป็นอย่างไร แล้วจะให้การบาบัดหรือช่วยเหลืออย่างไร จะเข้าใจเขา จะช่วยเรื่องอื่นๆ
อย่างไร ไม่ใช่เฉพาะบาบัดยาเสพติด เช่น เรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเขา สภาพด้านร่างกายเขา จิตใจ
เป็นอย่างไร ถ้าเขาอยู่ในครอบครัวมีพ่อแม่และครอบครัวอบอุ่น จะหยุดเสพได้แน่นอน แต่ถ้าเขาอยู่คน
เดียวยาก เพราะจะไปหาเพื่อน ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต., อายุ 54 ปี)
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ปุว ย เห็ น ว่า มีค วามเหมาะสม เพราะสะดวก ใกล้ บ้า น
คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด
“ เหมาะสม สะดวก ใกล้บ้าน คุ้นเคยกับหมอ ” (ผู้ปุวย, อายุ 18 ปี)
“ เหมาะสม อยู่ใกล้ ประหยัด ” (ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี)
“ เหมาะสม หมอให้คาแนะนาดี ทาให้อยากหยุดเสพจากการที่หมอบอกว่ามัน
ทาให้ร่างกายทรุดโทรม และคนในชุมชนมองเราเป็นคนไม่ดี ” (ผู้ปุวย, อายุ 19 ปี)
จากการสั ม ภาษณ์ ญ าติ ผู้ ปุ ว ย มี ค วามเห็ น สรุ ป ได้ ว่ า เหมาะสมดี ใกล้ บ้ า น
ประหยัด การเดินทางสะดวก และคุ้ยเคยกับผู้ให้การผู้บาบัด
“ เหมาะสมดี การเดินทางไม่ไกล เด็กอุ่นใจ ผู้ปกครองอุ่นใจ ” (ญาติผู้ปุวย,
อายุ 37 ปี)
“ เหมาะสมดีมาก ใกล้บ้าน การเดินทางสะดวกสบาย เดินทางง่าย คุ้ยเคยกับ
หมอผู้บาบัด ” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 63 ปี)
“ เหมาะสม ใกล้บ้าน สะดวก และประหยัด ” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 38 ปี)
ประเด็นที่ 2 การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ช่วยลดความแออัดของการบาบัดในโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร
ได้มีการสัมภาษณ์ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จากการสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 2 กลุ่มเชิงลึก สัมภาษณ์ผู้ให้
การบาบัดในโรงพยาบาล 7 คน ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต. 5 คน ทุกคนล้วนเห็นว่าช่วยลดความแออัด
ของการบาบัดในโรงพยาบาลได้มาก และ รพ.สต. ดูแลผู้ให้การบาบัดได้ทั่วถึงกว่า
“ ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ดี เพราะถ้าบาบัดในโรงพยาบาลผู้ปุวยหลาย
กลุ่มจะไม่ไหว และจานวนกลุ่มจะมีผลต่อประสิทธิผลการบาบัด การ control กลุ่ม กระตุ้นความคิด
จะทาได้ยาก เพราะคนติดยาจะมีสมาธิสั้น ” (ผู้ให้การบาบัด รพ., อายุ 49 ปี)
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“ ลดความแออัดโรงพยาบาลได้ดี ปัจจุบันการคัดกรองถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่ส่ง
กาลังคนโรงพยาบาลน้อย เพราะมีภารกิจหลายหน้าที่ ถ้าส่งออกไป รพ.สต. ได้จะดีมาก ปัจจุบันผู้ปุวย
ยาเสพติดจานวนมากขึ้น ” (ผู้ให้การบาบัด รพ., อายุ 35 ปี)
“ ลดความแออัดได้ และบางทีเด็กก็ไม่อยากไปบาบัดที่โรงพยาบาล กับเราจะ
คุ้นเคยกว่า เด็กที่ไปบาบัดที่โรงพยาบาลจะไม่ได้ดูแลใกล้ชิดเท่าเรา เราใกล้ชิด กว่า คือ 1. เรามี อสม.
2. เราลงพื้นที่ผู้นาชุมชนก็เป็นเครือข่าย เด็กคนหนึ่งหยุดเสพได้ เปลี่ยนชีวิตเขาได้ เขาได้เรียนในระดับ
ที่สูงขึ้นช่วยให้เขาผ่านช่วงนี้ไปได้ การบาบัดทาให้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ครอบครัว ชุมชน คน
รอบข้างยอมรับ ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต., อายุ 47 ปี)
“ ลดความแออัด เพราะโรงพยาบาลโดยเฉพาะเขตอาเภอเมือง ผู้ปุวยไปกระจุก
ในโรงพยาบาล อัตรากาลั งในโรงพยาบาลน้อย พยาบาลผู้ บาบัด ต่อจานวนผู้ ปุว ยของ รพ.สต. มี
มากกว่า มีเวลาทาความเข้าใจกับเขา น่าจะมีคุณภาพมากกว่า แม้จะไม่ตรงตามโปรแกรมทั้ง หมด และ
ถึงแม้ภารกิจจะมากแต่ก็ยืดหยุ่นได้ เช่นอาจนัดเวลาเปลี่ยนไปจากเวลานัดโปรแกรม สมัครใจบาบัดจะ
หยุดเสพได้มากกว่า ถ้าครอบครัวให้ความร่วมมือและครอบครัวมีความหวัง ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต.,
อายุ 54 ปี)
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ปุวยและญาติ ต่อการเข้าบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลว่า สะดวก และประหยัด เพียงใด
ได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ปุวย 5 คน และญาติ 5 คน (กลุ่มเดียวกับประเด็น
อื่นๆ) ซึ่งข้อมูลทั่วไปได้กล่าวมาแล้ว (ตารางที่ 4.14) จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวยส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า
สะดวก และประหยัดมากที่สุด ส่วนกลุ่มญาติผู้ ปุวยทุกคนต่างเห็นว่า สะดวกและประหยัดมากที่สุ ด
ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติ ต่อการบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.)
จากการสัมภาษณ์ ผู้ปุวย 5 คน ญาติ 5 คน (กลุ่มเดียวกับประเด็นอื่นๆ) ส่วน
ใหญ่ (ผู้ปุวย 4 คน) มีความพึงพอใจต่อการบาบัดใน รพ.สต.ระดับมาก อีก 1 คน มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด แต่ทั้ง 5 คน ต่างมีความเห็นว่าการบาบัด ที่ รพ.สต. ดีแล้ว ส่วนญาติผู้ปุวยส่วนใหญ่
(4 คน) มีความพึงพอใจในการบาบัดที่ รพ.สต. ในระดับมากที่สุด อีก 1 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก
ประเด็นที่ 5 การบาบัดใน รพ.สต.หากพระสงฆ์เข้ามามีส่วนในกระบวนการ
บาบัดด้วยสอดแทรกเรื่องของธรรมะ ร่วมกับให้ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งที่ สถานบริการ และที่
บ้านมาผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) น่าจะส่งผลต่อการบาบัดที่มี
ประสิทธิผลดีขึ้นหรือไม่อย่างไร
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ใน รพ.สต. และการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ เชิงลึกกลุ่มละ 5 คน เว้นแต่กลุ่มผู้ให้การบาบัดใน
โรงพยาบาล สัมภาษณ์ 7 คน (ครบทุกโรงพยาบาล) ซึ่งข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ดังตารางที่
4.14 – 4.15 โดยผลการสัมภาษณ์ ทุกคนมีความเห็นสรุปได้ว่า การเลิกเสพยาเสพติด ได้หรือไม่นั้น
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เกี่ย วกับ จิ ตใจของผู้ ปุ ว ย ธรรมะจะทาให้ จิ ตใจผู้ ปุว ยอ่อนโยนลง และได้คิดทบทวน การบาบัดใน
รพ.สต.หากพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบาบัดด้วยสอดแทรกเรื่องของธรรมะ ร่วมกับให้
ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งที่ สถานบริการ และที่บ้านมาผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด
(Matrix Program) น่าจะส่งผลต่อการบาบัดที่มีประสิทธิผลดีขึ้น ในขณะที่ผู้ปุวยและญาติ มีความเห็น
ว่าการที่ให้ผู้ปุวยนั่งสมาธิ จะทาให้ผู้ปุวยสงบ ได้คิดทบทวน และทาให้หยุดเสพได้ และญาติบางคนให้
ความเห็นว่า พระสงฆ์มีวิธีการพูดโน้มน้าวได้ดีกว่าหมอ บางครั้งอาจทาให้เด็กอยากบวชได้
“ การเลิกเสพติดเกี่ยวกับจิตใจ น่าจะดีขึ้น และได้ผลต่อการบาบัด ” (ผู้ให้การ
บาบัด รพ. อายุ 49 ปี)
“ น่าจะดี นอกจากบาบัดที่ รพ.สต. น่าจะมี บ้าน วัด โรงเรียนด้วย เพราะว่า
รพ.สต. ก็จะมีวัดในเขต รพ.สต. เป็นทฤษฎีระบบ บ้าน วัด โรงเรียน ของการบาบัดในชุมชน ”
(ผู้ให้การบาบัด รพ., อายุ 35 ปี)
“ ที่โรงพยาบาล (หมายถึงโรงพยาบาลชุมชนที่ผู้ให้สัมภาษณ์ปฏิบัติงานอยู่) ใน
ระดับผู้เสพมีโครงการธรรมะ ในเดือนที่ 2 และเดือนที่ 3 พาไปหาพระ และนอนวัด 1 คืน ดึงทั้งตารวจ
และกรรมการหมู่บ้านให้พาไปวัด ที่วัดตื่นเช้าพระทากิจกรรม ผู้ปุวยที่นาไปมีทั้งสมั ครใจและบังคับ
บาบัด 80 คน แบ่งเป็น 3 รุ่น ไปฟังธรรมะ นอน ทาบุญตักบาตร แล้วกลับ เพื่อให้ธรรมะยึดเหนี่ยวให้
เขาอยู่บาบัดจนครบ ผล drop out ลดลง การหยุดเสพ 3 เดือนหลังบาบัดครบสูงขึ้น ความร่วมมือ
เครือข่ายดี ” (ผู้ให้การบาบัด รพ., อายุ 47 ปี)
“ น่าจะดีขึ้น เพราะหลายคนก็รู้ผิดชอบชั่วดีอยู่ เช่น ผู้ปุวยหลายคนก่อนบาบัด
ญาติพาไปหาพระแล้วได้ผล คือ หยุดเสพได้ เป็นการไปออกยา (ออกยาเป็นการทาพิธีที่จะหยุดเสพยา
เสพติด) เป็นความเชื่อ ปีนี้ก็มี 7- 8 ราย ที่ครอบครัวพาไปหาพระมาก่อน และหยุดเสพได้ทั้งหมด ทั้ง
บุหรี่ สุรา หยุดเสพ 100 % ไม่มีกลับมาเสพซ้าช่วง 2-3 ปี ที่ได้ติดตาม (เป็นผู้ปุวยกลุ่มบังคับบาบัด
แบบไม่ควบคุมตัว) ” (ผู้ให้การบาบัด รพ. อายุ 29 ปี)
“ น่าจะส่งผลดีขึ้น ปกติให้เขาทากลุ่ม เอาทุกรูปแบบ เด็กมาสัมผัสกับธรรมะ
สวดมนต์ จะทาให้จิตใจเด็กอ่อนโยนลง อาจทาช่วงก่อนบาบัด ช่วงสุดท้าย มีการถวายสังฆทาน ได้มี
ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต. อายุ 54 ปี)
“ คิดว่าดี และนัดรวมกัน และต้องเป็นกิจกรรมกลุ่ม น่าจะส่งผลดีต่อการบาบัด
” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต. อายุ 42 ปี)
“ ดี คิดว่าจะช่วยให้ ผู้เข้าบาบัดได้มีส ติได้คิด อาจอาจสวดมนต์ นั่งสมาธิ ”
(ผู้ปุวยอายุ 15 ปี)
“ น่าจะช่วยในการบาบัดได้ดีขึ้น การที่พระสงฆ์มาพูดจะดีกว่าหมอ หรือถ้าพระ
มาไม่ได้ก็หมอพูด หรือเปิดวีดีทัศน์ให้ดูก็ได้ และที่ผ่านมาก็นั่งสมาธิ สวดมนต์ ทาให้จิตใจโล่งดีกว่าไม่
ทา ” (ผู้ปุวยอายุ 18 ปี)
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“ ดี อาจไปหาพระที่วัดเพื่อไม่รบกวนให้พระต้องมาที่อนามัย การนั่งสมาธิสวด
มนต์ มีส่วนในการคิดให้หยุดเสพได้ ” (ผู้ปุวยอายุ 15 ปี)
“ น่าจะดีขึ้น เด็กจะได้สงบและได้คิด ” (ญาติผู้ปุวยอายุ 37 ปี)
“ ดี เพราะพระจะสอนขัดเกลาจิตใจเด็กให้อ่อนโยน เผลอๆ พระอาจทาให้เด็ก
บวชได้ พระมีวิธีสอน การนั่งสมาธิ สวดมนต์ จะทาให้ใจสงบลง ถ้าพระมาไม่ได้ก็เป็นวีดีทัศน์แทน ”
(ญาติผู้ปุวยอายุ 38 ปี)
ประเด็นที่ 6 หากจะนาเรื่องของศาสนาพุทธผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิต
สังคมบาบัด (Matrix Program) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) น่าจะมีรูปแบบเช่นใด
ได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ ใ นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด ในโรงพยาบาล 7 คน และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. 5 คน (กลุ่มตัวอย่างเดิม) สัมภาษณ์เชิงลึก ผลการ
สัมภาษณ์มีความเห็นสรุปได้ว่า การนาเรื่องของศาสนาพุทธผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด
(Matrix Program) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล น่าจะไปวัดที่มีพระที่เขาศรัทธาในเขตของ
รพ.สต. แต่ต้ องไปเป็ น กลุ่ ม และการทาพิ ธีกรรมที่วัดให้ ระมัด ระวังเรื่องของสุ ขภาพอนามั ย เช่ น
น้ามนต์ต้องเป็นน้าขวด เป็นต้น และไม่ควรมีการสาบาน เพื่อปูองกันปัญหาตามมาหากเด็กเป็นอะไรไป
และเห็นว่าควรพาไปทากิจกรรมต่าง ๆ ที่วัด อาจช่วงก่อนบาบัด และช่วงสุดท้าย
“ รูปแบบควรต้องเป็นพระที่น่าเชื่อถือ มีองค์ความรู้เรื่องการบาบัดยาเสพติด
เบื้องต้น เป็นพระในเขตนั้นที่เขาศรัทธา อาจไปหาพระที่วัด 2 - 3 ครั้ง การทาพิธีกรรมอะไรต้องอยู่ใน
หลักสุขภาพด้วย น้าก็ต้องน้าขวด ” (ผู้ให้การบาบัด รพ. อายุ 35 ปี)
“ ควรทาเป็นกลุ่ม เขาต้องเรียนรู้ชีวิตของคนอื่น บางคน IQ ดี เรียนรู้จากคนอื่น
ได้ และเป็นนวตกรรมใหม่ เพราะเรื่องพฤติกรรมจะเกี่ยวกับศาสนาอยู่แล้ว น่าจะเปลี่ยนแปลงความคิด
เขาสู่ทางที่ดี ” (ผู้ให้การบาบัด รพ. อายุ 49 ปี)
“ ไม่ควรให้ผู้ปุวยสาบาน เผื่อเด็กเป็นอะไร ศาสนาน่าจะขัดเกลาเด็กได้ อาจนัด
1 วัน ก่อนบาบัด ระหว่างบาบัด และภายหลังการบาบัด ใช้เวลาครึ่งวัน แต่ไม่ควรไปทีละคน ” (ผู้ให้การ
บาบัด รพ. อายุ 35 ปี)
“ รูปแบบอาจทาช่วงก่อนบาบัด และช่วงสุดท้าย มีการถวายสังฆทาน จะได้มี
ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต. อายุ 54 ปี)
“ น่าจะพาไปที่วัดให้พระพานั่งสมาธิ พระน่าเชื่อถือ ไปวัดทราบวิธีนั่งสมาธิ
แล้ว แล้วตกลงกันให้มีการนั่งสมาธิก่อนบาบัดประมาณ 10 นาที ส่วนใหญ่จะมีผู้เข้าบาบัดมากสูงสุด
3 คน ถ้าจะไปวัดอาจต้องนัดกัน ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต. อายุ 42 ปี)
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ประเด็นที่ 7 การติดตามผู้ผ่านการบาบัด
ได้มีการสัมภาษณ์ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยใน รพ.สต. ซึ่งเป็นผู้ติดตามผู้
ผ่านการบาบัดในระบบสมัครใจบาบัด นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติในเรื่องของการติดตาม
ผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบตามกาหนดว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร โดยได้สัมภาษณ์เชิงลึกใน 3 กลุ่ม
ดังกล่าว กลุ่มละ 5 คน ทั้งนี้ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด ผู้ปุวย และญาติ ดังตารางที่
4.16 - 4.17 โดยผู้ติดตามการบาบัดทุกคนเป็นหญิง อายุเฉลี่ย 44.2 ปี ผู้ปุวยทุกคนเป็นชาย อายุ
เฉลี่ย 16.6 ปี
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า การติดตามผู้ผ่านการบาบัด ผู้ติดตามจะติดตาม
ด้ว ยการออกเยี่ย มบ้ าน และสอบถามผู้ ป กครองด้ว ย มีการตรวจปัสสาวะ นอกจากนี้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) จะช่วยดูว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่ บางครั้งการติดตามอาจใช้วิธี
โทรศัพท์ร่วมด้วย ปัญหาในการติดตามคือ ผู้ปุวยบางคนไม่อยู่ในพื้นที่ ทาให้ติดตามลาบาก เนื่องจาก
ทางานกรุงเทพฯ หรือไปทางานที่อื่น ๆ
ส่ ว นข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการติดตามผู้ ปุว ยที่ผ่ านการ
บาบัดอย่ างไร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. มี
ข้อเสนอแนะว่า กระทรวงสาธารณสุข ควรประสานฝุ ายปกครอง เพื่อฝุายปกครองจะสื่อถึง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามผู้ผ่านการบาบัด และมี เวทีให้กับผู้ผ่านการบาบัด เช่น มี
สนามฟุตบอล เพื่อให้ได้เล่นฟุตบอล และมีตัวอย่างเรื่องมีสนามฟุตบอลให้เด็กได้เล่นฟุตบอลจริง ๆ มา
หลายปีในหมู่บ้านที่ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัดเสนอข้อคิดเห็นด้งกล่าว
“ ได้ไปติดตามด้วยตนเอง โดยออกเยี่ยมบ้าน บางครั้งออกเยี่ยมบ้านไปพร้อมๆ
กับ การไปติดตามงานอื่ น ๆ ด้ว ย จะสอบถามกับ ผู้ ปกครองด้ว ย และบางครั้ ง อสม. จะช่ ว ยดูว่า มี
พฤติกรรมว่าเปลี่ยนไปหรือไม่ ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 45 ปี)
“ ไปเยี่ยมบ้านโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือนัดมา รพ.สต. และตรวจปัสสาวะ 4 - 5
ครั้ง บางครั้งจะโทรศัพท์ติดตามร่วมด้วย ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 47 ปี)
“ ใช้วิธีโทรศัพท์ ถามผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว อสม. เพื่อความปลอดภัย
ของตนเองไม่ไปชนเขาโดยตรง ถ้าเขาคลุกคลีกับผู้จ่ายยา (ผู้ค้ายา) ถ้าโทร.แล้วไม่มาจึงไปตามโดยไป
กับงานอื่น ๆ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 54 ปี)
ในส่วนผู้ปุวย และญาติ มีความเห็นในเรื่องของการติดตามภายหลังการบาบัด
เช่นเดียวกับที่ผู้ติดตามผู้ผ่านผ่านการบาบัดให้ความเห็น
“ การติดตามภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด มีความเหมาะสม และการ
ติดตามได้มาตรวจปัสสาวะด้วย ” (ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี)
“ การติดตามเหมาะสมด้วยการโทรศัพท์ บางครั้งไปหาที่บ้าน และมีการนัดมา
อนามัย มีการตรวจปัสสาวะในบางครั้ง ” (ผู้ปุวย, อายุ 16 ปี)
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“ การติดตามเหมาะสม บางครั้งมีตดิ ตามทางโทรศัพท์ มีการนัดหมายมาอนามัย มีการนั่ง
สมาธิ สวดมนต์ ประมาณ 20 นาที ” (ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี)
“ การติดตามมีความเหมาะสม ไปที่บ้านและสอบถามเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือไม่” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 49 ปี)
“ การติดตามการบาบัด เหมาะสม โดยโทรศัพท์ติดตาม และให้มาตามนัดที่ รพ.สต.”
(ญาติผู้ปุวย, อายุ 38 ปี)
ด้านปัญหาอุปสรรคในการติดตามผู้ผ่านการบาบัด
“ ปัญหาอุปสรรคในการติดตาม ถ้าเรื่องเวลา หากเป็นเจ้าหน้าที่อื่นจะมีปัญหา แต่เราอยู่
ในพื้นที่ไปงานอย่างอื่นก็ติดตามด้วย ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 47 ปี)
“ ปัญหาในการติดตาม คือ บางคนไม่อยู่ในพื้นที่ ทาให้ติดตามลาบาก บางคนไปทางาน
กรุงเทพฯ ไปทางานที่อื่น ๆ ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 54 ปี)
ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการติ ด ตามผู้ ปุ ว ยที่ ผ่ านการบ าบั ดยาเสพติ ด ประเภทยาบ้ า ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
“ ถ้ากระทรวงฯ ควรประสานกับฝุายปกครอง สื่อกับกานัน ผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยร่วม
ติดตามช่วยเด็กเลิกยาเสพติด สอดแนมส่งเสริมช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข น่าจะดี ช่วยเด็กกลุ่มนี้ ให้
เวทีกับเขา ให้ความสาคัญกับเขา บางชุมชนไม่มีเวทีให้เขา ไม่เรียกเขามาช่วยงาน เฉพาะ รพ.สต.นี้เอง
ชุมชนให้ความร่วมมือดี ให้โอกาส มีโครงการให้เ ด็กกลุ่มดังกล่าว บ้านฟูาห่วนทามานานมีเรื่องของ
ฟุตบอล เป็นตัวอย่างให้บ้านอื่น ๆ เดินตาม เด็กกลุ่มเสี่ยงสูบบุหรี่ กินเหล้า อาจไปสู่ยาบ้า และวัดก็มี
ส่วนช่วยเด็กให้ห่างไกลยาเสพติดได้ ” (ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด, อายุ 47 ปี)
ประเด็นที่ 8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ได้มีการสัมภาษณ์ในเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. และการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติเชิงลึกกลุ่มละ 5 คน เว้นแต่กลุ่ม ผู้ให้การ
บาบัดใน รพ. สัมภาษณ์ 7 คน ซึ่งข้อมูลทั่วไปได้กล่าวมาแล้ว (ตารางที่ 4.14 – 4.15)
ผลการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ไม่มีความเห็น มีส่วนน้อย (1 ราย)ซึ่งเป็นผู้ให้การบาบัดของ
โรงพยาบาล เสนอแนะว่า การบาบัดใน รพ.สต. ควรส่งไปบาบัดเฉพาะ รพ.สต.ที่มีความพร้อม และ
ควรจากัดจานวนผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
ต้องการให้ส่งเสริมเรื่องอาชีพให้ผู้ผ่านการบาบัด และควรอบรมเพิ่มความรู้ให้กับผู้ให้การบาบัดทุกปี
โดยเฉพาะน้องใหม่ ๆ ต้องอบรมให้ความรู้ในการบาบัด ทั้งนี้ ผู้ปุวยบางคนเสนอแนะให้มีกีฬาฟุตบอล
ส่วนญาติมีผู้เสนอแนะว่าน่าจะมีโครงการเช่น ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อคนที่ยังไม่เสพจะได้ไม่เข้ามาเสพยา
เสพติด
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“ ควรมีการส่งเสริมให้ได้เรียน ได้ฝึกอาชีพหากไม่ได้เรียน ส่งเสริมให้เด็กไปสู่ใน
สิ่งที่เขาชอบ เช่น เป็นกุ๊ก จะทาให้เขามีอาชีพติดตัว มีรายได้ จะได้ไม่ต้องไปค้ายา เพราะว่าเด็กจะมี
เงิน อยากเก็บเงิน เพราะการไปค้ายาบ้าเพราะบางทีเด็กคิดไม่ออก ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต., 47 ปี)
“ ต้ อ งมี ก ารอบรมเพิ่ ม เติ ม ความรู้ ใ ห้ ผู้ บ าบั ด ทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เ พิ่ ม ความรู้ ใ หม่ ๆ
โดยเฉพาะน้องใหม่ๆ อาจต้องเพิ่มความรู้ในการบาบัด เพราะการบาบัด การให้คาปรึกษาต้องอาศัย
ประสบการณ์ เพราะผู้ปุวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน ” (ผู้ให้การบาบัด รพ.สต., 54 ปี)
“ การบ าบั ดที่อนามัย ดีแล้ ว แต่ห ากมีเรื่องของกีฬาฟุตบอลให้ได้เล่น ช่ว งปิด
เทอมได้ก็จะดีมาก เพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” (ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี)
“ อยากให้มีโครงการ เช่น ทาแบบทูบีฯ เพื่อให้เด็กที่ติดจะได้รู้ว่าไม่เข้าท่า คนไม่
ติดจะได้ไม่มาติด เพราะเด็กส่วนใหญ่คิดอยากลอง ” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 69 ปี)
(6) การประเมินผลลัพธ์ (Effect)
ได้มีการประเมินผลลัพธ์ตามทฤษฎีระบบ นอกเหนือการประเมินด้วย CIPP โดยได้
ประเมินผลลัพธ์ (Effect) ใน 2 ประเด็น คือ
(6.1) ความมั่น คงทางจิ ตใจของผู้ ปุว ยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลั งการ
บาบัดครบ 3 เดือน
(6.2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
ผลการประเมินขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
6.1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน
ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. จานวน 5 คน (กลุ่ ม
ตัวอย่างเดิมกับประเด็นอื่นที่ผ่านมา) จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวย พบว่า ภายหลังจากการบาบัดครบตาม
กาหนด ผู้ปุวยมั่นใจว่าจะหยุดเสพได้ และจะไม่กลับไปเสพซ้าอีก
“ มั่นใจมากที่สุดว่าหยุดเสพได้ เพราะทาให้ชีวิตดีขึ้น ทาให้คนอื่นมองเราดีขึ้น ”
(ผู้ปุวย, อายุ 19 ปี)
“ จะหยุดเสพตลอดไป เพื่ออนาคตตนเอง และเพื่อ 1. แม่ 2. พ่อ 3. หมอ ”
(ผู้ปุวย, อายุ 18 ปี)
“ มุ่งมั่นจะหยุดเสพไปตลอดชีวิต เพราะสุขภาพและอนาคตของตนเอง ”
(ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี)
(6.2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
(6.2.1) ร้อยละของผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดที่หยุดเสพ
ในส่วนร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ ที่
เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต.สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัด
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ครบตามกาหนด ส่วนใหญ่ตอบว่า “ หยุดเสพได้ร้อยละ 85 – 89 ” คิดเป็นร้อยละ 28.2 และ “ หยุด
เสพร้อยละ 90 – 94 ” ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ 23.9 ทั้งนี้ “ หยุดเสพได้ทุกคน
(ร้ อ ยละ 100) ” ของจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.7 ของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ตามลาดับ ดังนั้น จึงถือว่า “ การหยุดเสพได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป ” ของผู้เข้ารับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ
89 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ดังตารางที่ 4.18)
ตารางที่ 4.18 ผลลัพธ์ (Effect) ด้านการหยุดเสพของผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
ประเภทยาบ้าใน รพ.สต. ในระบบสมัครใจบาบัด จังหวัดอานาจเจริญ
ประเด็นประเมิน
ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัด
ที่เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต. สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้
ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด
- หยุดเสพได้ทุกคน (ร้อยละ 100) ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
- หยุดเสพ ร้อยละ 95 – 99 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
- หยุดเสพ ร้อยละ 90 – 94 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
- หยุดเสพ ร้อยละ 85 – 89 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
- หยุดเสพได้ต่ากว่า ร้อยละ 85 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด

ร้อยละ (N = 46)

21.7
15.2
23.9
28.2
10.9

นอกจากนี้ ด้านการหยุดเสพ ส่วนหนึ่งได้จากการการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้การบาบัด โดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ปุวย 5 คน และญาติผู้ปุวย 5 คน ภายหลังการบาบัด ครบ 3
เดือน พบว่าผู้ปุวยทั้ง 5 คน หยุดเสพทุกคน
(6.2.2) ความเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยในด้านต่าง ๆ ภายหลังการบาบัดครบตาม
กาหนด
จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวย และญาติผู้ปุวย ต่างให้ความเห็นว่า ผู้ปุวยมี
ความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกด้าน สรุปได้ ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้ปุวย มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
(1) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองดีขึ้น
(2) ความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ดีขึ้น
(3) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น
(4) ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นอกจากครอบครัว ดีขึ้น ได้รับการ
ยอมรับ เพราะไม่หงุดหงิด เดิมคนมากๆ หนหวย (ราคาญ) ไม่อยากเข้าสังคม
(5) การทาอาชีพการงาน ช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครองดีขั้น เช่น ช่วยไถนา
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ความคิดเห็นของญาติผู้ปุวย มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
(1) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ดีขึ้น บอกง่าย ช่วยงานดีขึ้น
(2) ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นอกจากครอบครัว ดีขึ้น
(3) การทาอาชีพการงาน จะดีขึ้นกว่าเดิม บอกให้ทาก็ทา ไม่มีอารมณ์
ห่วงเพื่อน
(4) อื่น ๆ ระบุว่า นิสัยเปลี่ยนไป ไม่ก้าวร้าวเหมือนเมื่อก่อน การพูดจา
อารมณ์อ่อนโยนขึ้น ไม่หงุดหงิด สามารถบอกกล่าวได้ ไม่เถียง มีเหตุผล ร่างกายมีราศี มีความแข็งแรง
กว่าเดิม
(6.2.3) ความคิดเห็นของผู้ปุวย และญาติต่อผู้เข้าบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลที่หยุดเสพไม่ได้ หรือกลับมาเสพซ้าภายในระยะเวลา 3 เดือน เพราะเหตุใด
จากการสัมภาษณ์ทั้งผู้ปุวยและญาติ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นสรุปได้ว่า
เป็นเพราะจิตใจของคนนั้น ว่าจะห้ามใจตนเองได้หรือไม่ และต้องไม่ไปคบเพื่อนเก่า ๆ เพื่อนพาไปเสพ
อีก นอกจากนี้ ครอบครัวมีส่วนในการที่จะให้ทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้
“ เพราะห้ามใจตนเองไม่ได้ อาจเป็นเพราะติดมาก” (ผู้ปุวย, อายุ 19 ปี )
“ อยู่ที่จิตใจของเขา ครอบครัวต้องคอยติดตาม ไม่ปล่อยปะละเลย”
(ผู้ปุวย, อายุ 18 ปี )
“ เพราะสิ่งแวดล้อม เรื่องคบเพื่อน คบเพื่อนเก่าๆ ก็เหมือนเดิม เพื่อน
พากลับไปเสพ แต่ตนเองบอกว่าเซาแล้ว (เลิกแล้ว) เราสงสารแม่ ” (ผู้ปุวย, อายุ 15 ปี )
“ คิดว่าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกัน ปล่อยแต่เด็กไว้ เด็ก
อยากลอง แต่ส่วนใหญ่จะเลิก พ่อแม่ไปๆ มาๆ ทาให้ติดเพื่อนไม่กลับบ้าน ติดเพื่อนเป็นเรื่องของครอบครัว ”
(ญาติผู้ปุวย, อายุ 37 ปี )
“ การหยุดเสพไม่ได้อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอ จะหยุดเสพได้
ต้องร่วมมือจากหลายๆ ฝุาย เช่นคนในครอบครัว ชุมชน ” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 49 ปี )
“ คิดว่าเพราะเพื่อน ชักชวนกันไปกินเหล้ าแล้ว กลั บไปเสพอีก ก็คือ
เพราะจิตใจเขา ” (ญาติผู้ปุวย, อายุ 38 ปี )
นอกจากนี้ ในส่วนของความพึงพอใจ ของผู้ปุวยและญาติต่อการบาบัดที่ รพ.สต.จากการ
สัมภาษณ์ในข้อ 1.2.2 ประเด็นที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ปุวยและญาติ ต่อการบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล (รพ.สต.) ดังได้กล่าวมาแล้ว พบว่า ทั้งผู้ปุวยและญาติ ต่างมีความพึงพอใจ
ต่อการบาบัดที่ รพ.สต. เนื่องจากเห็นว่า ใกล้ สะดวด ประหยัด และจะมีความคุ้ยเคยกับเจ้าหน้าที่
มากกว่าการไปบ าบั ดที่โ รงพยาบาล โดยผู้ ปุว ยส่ว นใหญ่พึงพอใจระดับมาก ญาติส่ ว นใหญ่มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
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4.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระบบสมัครใจ
บาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ของจังหวัดอานาจเจริญ จากแบบเดิมซึ่งเป็น การบาบัด
แบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) โดยพัฒนาสู่รูปแบบที่น่าจะมีประสิทธิผลในการบาบัดมากขึ้น
ทั้งนี้ ได้นาผลการศึกษาของการประเมินในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม
ทบทวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลจากระยะที่ 1 เป็นความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล รวมทั้ง
การสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ โดยผลจากการวิจัยระยะที่ 1 มีประเด็นการพัฒนารูปแบบการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งผู้ให้การสัมภาษณ์ในกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าว ให้ความเห็นว่า การใช้หลักความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาพุทธ มาผสมผสานกับ
การบาบัดแบบเดิมด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix program) น่าจะส่งผลต่อการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่
มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่ารูปแบบเดิม ซึ่งจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 ดังกล่าว นาสู่การพัฒนารูปแบบการ
บาบัดในการวิจัยระยะที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) สอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทานายว่ารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นจะทา
ให้การบาบัดมีประสิทธิผลดีขึ้นหรือไม่ ผลการศึกษาขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้
4.2.1 ผลการวิเคราะห์จากการวิจัยระยะที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบาบัดยาเสพติด
ในระบบสมัครใจบาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้การบาบัด ผู้ปุวยและญาติ มีความเห็นส่วนใหญ่ว่า การนาเรื่องของ
วิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ทางศาสนาพุทธมาเพิ่มในกระบวนการบาบัด น่าจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้ผล และทาให้การบาบัดผู้ปุวยมีการหยุดเสพได้ผลดี
ยิ่งขึ้นเนื่องจากการเสพ และการหยุดเสพยาเสพติดเป็นเรื่องของจิตใจ และเห็นว่าควรมีพระสงฆ์ใน
กระบวนการบาบัดด้วย ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในหัวข้อ 4.1.4 เรื่องผลการประเมิน
การด าเนิ น งานการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ประเภทยาบ้ า ระบบสมั ค รใจบ าบั ด แบบเดิ ม (Matrix
program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ในส่วนข้อ 1.2 ประเด็นที่
5 และประเด็นที่ 6 ซึ่งเป็ นกรณีประเด็นการบาบัดใน รพ.สต. หากพระสงฆ์เข้ามามีส่ วนร่วมใน
กระบวนการบาบัดด้วยสอดแทรกเรื่องของธรรมะ ร่วมกับให้ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งที่ สถาน
บริการ และที่บ้านมาผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix program) น่าจะส่งผลต่อ
การบาบัดที่มีประสิทธิผลดีขึ้นหรือไม่อย่างไร และประเด็นที่ 6 ได้ ถามความคิดเห็นว่าควรมีรูปแบบ
อย่างไร ซึ่งในส่วนของรูปแบบการบาบัดนั้น มีความเห็นว่า น่าจะไปวัดในเขต รพ.สต. นั้น ที่มีพระที่
ผู้ปุวยและญาติรวมถึงผู้คนเคารพศรัทธา และควรไปเป็นกลุ่ม การทาพิธีกรรมที่วัดให้ระมัดระวังเรื่อง
ของสุขภาพอนามัย เช่น น้ามนต์ต้องเป็นน้าขวด เป็นต้น และไม่ควรมีการสาบาน เพื่อปูองกันปัญหา
ตามมาหากผู้เข้าบาบัดมีอันเป็นไป ทั้งนี้ การไปทากิจกรรมต่าง ๆ ที่วัด อาจช่วงก่อนบาบัด และช่วง
สุดท้ายของการบาบัด ส่วนที่สถานบริการในการมาบาบัดผู้ปุวยก็อาจมีการนั่งสมาธิเป็นต้น
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4.2.2 การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบาบัดยาเสพติด โดยใช้
วิถีพุทธ
ในส่วนผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดโดยนาวิถีความเชื่อ ความศรัทธาทาง
ศาสนาพุทธมาใช้ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด พบว่า จากการศึกษาของ อัมพร สีลากุล และคณะ
(2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วยคุณธรรม “รักเหนือ
รัก” (สาราณียธรรม 6) ระดับศีล 5 เป็นการบาบัดที่ให้กลุ่มตัวอย่างได้รู้จักศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่ง
กรรมเพื่อให้เข้าใจว่า ชีวิตของเราเราเป็นผู้กาหนดด้วยกรรม 3 คือ คิด พูด ทา อย่างใดเราจะได้อย่าง
นั้นโดยต้องมีการคิด พูด ทา สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ทั้งต่อหน้าลับหลัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การพัฒนาตนเอง เพื่อให้หลุดพ้นจากหลุมพรางชีวิต คือ การให้และสละกิเลสความอยาก (โลภ) คือ
เสียสละความอยากยาเสพติด และการอดทน คือ เมื่อมีความคิ ดอยากเสพยาเสพติดกลับมา จะต้อง
อดทนที่จ ะไม่ ทาตาม ทาให้ กลุ่ มตัว อย่ างหยุดความคิดที่จะกลั บไปใช้ยาเสพติด นาตั ว เองขึ้นจาก
หลุมพรางชีวิต ผ่านพ้นไปสู่ระดับศีล 5 ถือเป็นศีลขั้นต้น ที่จะช่วยให้ผู้เสพยาเสพติดไม่ตกเป็นเหยื่อ
ของอบายมุขต่าง ๆ สามารถน าพาชีวิตตนเองและครอบครั วรอดพ้นจากหลุมพรางชีวิต ชีวิตจะมี
ความสุขและประสบความสาเร็จ โดยการวิจัยนี้ พบว่า ผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนสามารถหยุดเสพ
ได้เมื่อติดตามครบ 3 เดือน ร้อยละ 98.1 ก่อนและหลังได้รับการบาบัดติดตามครบ 3 เดือน และมี
คะแนนคุณภาพชีวิต และคะแนนความสามารถในการทาหน้าที่โดยรวมสูงกว่าก่อนได้รับการบาบัด ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2551 - 2553) ซึ่งได้
ศึกษา “การประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ปีงบประมาณ 2551 - 2553” โดยเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้หลักพุทธศาสนาเป็น
การจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระยะเวลา 2 เดือน ดาเนินการในหลายจังหวัด
ซึ่ง กิจกรรมประกอบด้วย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการพักอาศัยในสถานที่ของสถาบันศาสนา (วัด สานักสงฆ์
สานักชี สถานที่ปฏิบัติธรรม หรื ออื่น ๆ) มีการอบรมธรรม ฝึกจิตหรือการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของสถาบันศาสนาเป็นผู้ดาเนินกิจกรรม ผลการประเมินพบว่า
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) หวนกลับมาเสพซ้า
ร้อยละ 11.4 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดในขณะนั้น ที่กาหนดไว้ว่า ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
ดังนั้น ในการวิจัยระยะที่ 2 จึงเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ประเภทยาบ้า ใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ โดยการนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ
ความศรัทธา ทางศาสนาพุทธมาเพิ่มในกระบวนการบาบัด ที่น่าจะส่งผลให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้ดีขึ้น
4.2.3 วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ในการพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่
พั ฒ นาจากแบบเดิ ม โดยได้ จ ากผลการวิ จั ย ในระยะที่ 1 และจากการทบทวนวรรณกรรม จาก
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาสู่รูปแบบการบาบัด ที่น่าจะทาให้การบาบัดมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยได้
ใช้การวิจัยด้วยเทคนิ คเดลฟาย (Delphi technique) ในการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
20 คน เพื่ อ ท านายว่ า รู ป แบบการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ที่ ไ ด้ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น จะท าให้ ก ารบ าบั ด มี
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ประสิทธิผลได้ดีกว่าเดิม ทั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 20 คน ที่มีต่อ
รูปแบบการบาบัด โดยทาการเก็บข้อมูล 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นกว้างๆ เพื่อกาหนดเป็นคาถาม
ในแบบสอบถามในรอบที่ 2 แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi
technique)
รอบที่ 2 นาคาตอบรอบแรกของผู้เชี่ยวชาญ มารวบรวม แล้วจัดทาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเป็นครั้งที่ 2
รอบที่ 3 นาคาตอบที่ได้รับมาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าอินเทอร์ควอไทล์
(Interquatile Range) แล้วจัดส่งแบบสอบถามชุดเดิมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาแสดงความคิดเห็น
ของตน ในกรณีที่คาตอบของผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะไม่ตรงกับคาตอบของกลุ่ม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
อาจจะเปลี่ยนแปลงคาตอบของตนหรือจะคงเดิมก็ได้ แต่จะขอให้แสดงเหตุผลประกอบ ถ้าไม่มีเหตุผล
ประกอบ แสดงว่าเห็นด้วยกับคาตอบของกลุ่ม ในแบบสอบถามนี้จะแสดงให้เห็นคาตอบในรอบที่ 2
ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้นเป็น อย่างไร มีความแตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
อินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) ของคาตอบทั้งหมดอย่างไร
ผลจากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาโอกาส
ความสาเร็จในประสิทธิผลของการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตาม
รูปแบบการบาบัดที่ได้มีการพัฒนาขึ้น โดยผลการศึกษา มีดังนี้
4.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 20 คน
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ย วชาญทั้ง 20 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
(ร้อยละ 75.0) อายุเฉลี่ย 46.9 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ80.0) การศึกษาส่วนใหญ่
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 55.0) ส่วนใหญ่ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ร้อยละ 60.0) ตาแหน่งระดับ
ชานาญการมากที่สุด (ร้อยละ 75.0) ประสบการณ์ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดเฉลี่ย จานวน 10.1 ปี หลักสูตรที่เคยผ่านการอบรมมากที่สุดคือ จิตสังคมบาบัด
(Matrix program) ร้อยละ 50.0 โดยเคยอบรมมา 2 หลักสูตรขึ้นไป ร้อยละ 40.0 ด้านประสบการณ์
การบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ดด้ ว ยวิถี พุ ทธด้ ว ยรู ป แบบใดๆ มาก่ อ น ส่ ว นใหญ่ไ ม่ เ คยมี ประสบการณ์
(ร้ อยละ 60.0) โดยมีผู้ เชี่ย วชาญที่เคยมีประสบการณ์ การบาบัดผู้ ปุว ยยาเสพติดด้ว ยวิถีพุทธด้ว ย
รูปแบบต่างๆ มาก่อน ร้อยละ 40.0 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการการกาหนดลมหายใจเข้า
ออกเพื่อตั้งมั่นสมาธิ สติจิตใจจดจ่อกับปัจจุบัน ไม่ฟุูงซ่าน ซึ่งรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ
ดังตารางที่ 4.19
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข้อมูลทั่วไป (N=20)

จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
30 – 40
41 – 50
51 – 60
Max = 60 , Min = 30, X = 46.9 , SD = 8.3
สถานภาพสมรส
โสด
สมรสและอยู่ด้วยกัน
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ตาแหน่งปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (ตาแหน่งผู้อานวยการ รพ.สต.)
ระดับตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน (เป็นผู้อานวยการ รพ.สต.)
ประสบการณ์ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จานวน (ปี)
2 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
Max = 20, Min = 2, X = 10.1, SD = 5.7

5
16

25.0
75.0

4
8
8

20.0
40.0
40.0

4
16

20.0
80.0

1
11
8

5.0
55.0
40.0

12
7
1

60.0
35.0
5.0

3
15
1
1

15.0
75.0
5.0
5.0

5
7
3
5

25.5
35.0
15.0
25.0

เพศ
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป (N= 20)
หลักสูตรที่เคยผ่านการอบรม (ระบุได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
- การพยาบาลเฉพาะทางการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
(หลักสูตร 4 เดือน)
- Matrix program
- Mini Matrix program (บาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน)
- BA, BI
- การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อานาจเจริญ
- อื่น ๆ ระบุ เช่น
ครอบครัวบาบัด, satir, CBT advance, นักวิชาการสุขภาพจิต
โดยเข้าอบรมจานวน
1 หลักสูตร
2 หลักสูตร
3 หลักสูตร
4 หลักสูตร
5 หลักสูตร
6 หลักสูตร
ประสบการณ์ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดด้วยวิถีพุทธด้วยรูปแบบ
ใดๆ มาก่อนหรือไม่
1) เคย
จานวน (ปี) ที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าว
1 – 2 ปี
3 – 4 ปี
5 – 6 ปี
> 6 ปี (14 ปี)
กรณีที่เคยมีประสบการณ์บาบัดมาก่อน มีรูปแบบการบาบัด
ด้วยวิถีพุทธ ดังนี้
- ให้นั่งสมาธิก่อนบาบัด หรือ ฝึกกาหนดลมหายใจที่สถาน
บริการ
- นั่ ง สมาธิ แ บบอาณาปานสติ (ก าหนดลมหายใจ) ที่ ส ถาน
บริการ และมีการพาไปวัดเมื่อจบหลักสูตรการอบรม การไปวัดไป

จานวน

ร้อยละ

6

30.0

10
8
13
9

50.0
40.0
65.0
45.0

4

20.0

3
8
1
5
2
1

15.0
40.0
5.0
25.0
10.0
5.0

8

40.0

3
3
1
1
2
1
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลทั่วไปของผูเ้ ชี่ยวชาญ (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป (N= 20)

จานวน

ร้อยละ

เป็นกลุ่ม เพื่อกราบนมัสการพระในวัดรูปที่เป็นที่เคารพศรัทธาในเขต
นั้น รับฟังเทศนาโทษพิษภัยยาเสพติด การดาเนินชีวิตภายใต้ศีล 5
ผูกข้อมืออวยพรเรียกสติ และดื่มน้าสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด (การดื่มน้านี้เราจะไม่บังคับแล้วแต่ความสมัครใจของผู้ปุวย)
- รูปแบบค่ายในวัด 3 – 4 วัน โดยมีพระเป็นวิทยากรบรรยาย
- โปรแกรมบาบัดวิถีพุทธในกลุ่มผู้ติดสุราในสถานบริการ

1
1

2) ไม่เคย

12

60.0

4.2.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
การวิจัยด้วยเทคนิ คเดลฟาย (Delphi technique) ครั้งนี้ มีการเก็บข้อมูล
3 รอบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละรอบ มีดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นกว้างๆ (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ค) เพื่อกาหนดเป็นคาถามในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นคาถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
scale) ตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 1 มีดังนี้
ประเด็นที่ 1 ให้ปรับในเรื่องข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตรการประชุม/อบรม
ประเด็น ที่ 2 กิจกรรมตามรูปแบบการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) และกิจกรรมตามวิถีพุทธที่ผู้วิจัยเพิ่มเข้ามาจากผลการวิจัยระยะที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญให้
ความเห็นสรุปได้ ดังนี้
(1) กิจกรรมเดิม ครั้งที่ 1 การบรรยายเรื่องโรคสมองติดยา จากที่กาหนดเวลา
ไว้ 45 นาที ให้ปรับเป็น 30 – 45 นาที และให้ระบุกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปุวยและผู้
บาบัดเพิ่มเวลา 10 – 15 นาที ทาหนังสือข้อตกลงและความยินยอมในการบาบัดรักษาสาหรับผู้ปุวย
และครอบครัว 15 – 20 นาที
(2) กิจกรรมเดิม ครั้งที่ 2 เรื่อง ตัวกระตุ้น และการอยากยา และเทคนิคหยุด
ความคิด ให้ปรับเวลากิจกรรมเดิม จากที่กาหนด 1 ชั่วโมง เป็น 45 นาที – 1 ชั่วโมง
(3) กิจกรรมเดิม ครั้งที่ 3 เรื่อง ระยะเวลาการเสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
ให้ปรับเวลากิจกรรมเดิม จากที่กาหนด 1 ชั่วโมง เป็น 45 นาที
(4) กิจกรรมเดิม ครั้งที่ 4 ประกอบด้วย 3 เรื่อง
(4.1) ปัญหาต่างๆ ในการเลิกยาระยะยาว
(4.2) ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
(4.3) สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย
ให้ปรับเวลากิจกรรมเดิม จากที่กาหนด 1 ชั่วโมง เป็น 45 นาที – 1 ชั่วโมง
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(5) กิจกรรมเดิม ครั้งที่ 5 เรื่อง ระยะเวลาการเสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
ให้ปรับเวลากิจกรรมเดิม จากที่กาหนด 1 ชั่วโมง เป็น 30 นาที – 45 นาที
(6) กิ จ กรรมเดิ ม ครั้ งที่ 6 - 8 ให้ ปรั บเวลากิจ กรรมเดิ ม จากที่ก าหนด 1
ชั่วโมง เป็น 45 นาที – 1 ชั่วโมง
โดยกิจกรรมครั้งที่ 6 เป็นเรื่องของ อารมณ์อันตรายที่ทาให้กลับไปใช้ยา และ
เรื่องความซื่อสัตย์และการพูดความจริง
กิจกรรมครั้งที่ 7 เป็นเรื่องของ เวลาหยุดพัก และการปูองกันการกลับไปเสพซ้า
ในช่วงวันหยุด
กิจกรรมครั้งที่ 8 เป็นเรื่องของ การประเมินผลภายหลังการบาบัดรักษา และ
เรื่องการหยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน) ข้อควรจาง่าย ๆ
ประเด็นที่ 2 กิจกรรมตามวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้นจากรูปแบบการบาบัดแบบเดิม ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็น สรุปได้ดังนี้
(1) การนาวิถีพุทธ ที่เป็นความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา มาบูรณาการกับ
การบาบัดแบบจิตสังคมบาบัดเดิม น่าจะส่งผลต่อการบาบัดดีขึ้น เพราะการเสพการการหยุดเสพ เป็น
เรื่องของจิตใจ และคิดว่าการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ก็เข้ากับวิถีชาวพุทธเราอยู่แล้วน่าจะทาได้ และการไป
ทากิจกรรมที่วัดเพียง 2 ครั้ง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบั ติ และไม่น่าจะใช้งบประมาณมาก หากมี
ญาติไปวัดด้ว ยก็ยิ่งเป็นเรื่ องที่ดี เพราะความสาเร็จของการจะหยุดเสพได้หรือไม่ครอบครัวมีส่ว น
สาคัญมาก
(2) ในกรณี รพ.สต. ที่ผู้ปุวยไม่มากจะทาอย่างไรในการไปวัดอาจต้องรวมกันไป
กับผู้ปุวย รพ.สต. ใกล้เคียงหรือไม่
(3) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และคิดว่าน่าจะดีกว่าไม่ทา แต่ควรทานาร่อง
ในบาง รพ.สต. ที่มีความพร้อมก่อน
(4) ครั้งสุดท้ายที่ไปทากิจกรรที่วัด ควรให้ผู้ปุวยได้ขอขมาพ่อ – แม่ หรือ ผู้ปกครอง
(5) ในขั้น ตอนต่อไป อาจให้ผู้ นาชุมชนเข้ามามีส่าส่วนร่วมด้วยในการไปทา
กิจกรรมที่วัด
ประเด็นที่ 3 ความคิดเห็นด้านประสิทธิผลของการเพิ่มกิจกรรมตามวิถีพุทธต่อ
ผู้ปุวย
(1) เนื่องจาก Matrix program เป็นของต่างประเทศ ดังนั้น การที่เราจะ
ประยุกต์โดยนาหลักของศาสนาพุทธมาผสมผสานในการบาบัดด้วย ก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะส่งผลต่อการ
บาบัดดีขึ้น แต่ก็เฉพาะผู้ปุวยที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
(2) กิจกรรมตามวิถีพุทธ ไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมะ การสวดมนต์ นั่งสมาธิ การ
ทาบุญต่างๆ เช่น การถวายสังฆทาน และการได้อุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตา น่าจะมีส่วนทุกกิจกรรมต่อ
จิตใจผู้ปุวยที่จะทาให้คิดที่จะหยุดเสพยาเสพติดได้ดีขึ้น และการไปทากิจกรรที่วัดโดยมีผู้ปกครองไป
ด้วย ยิ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัวให้ทาร่วมกัน นอกจากนี้ การนั่งสมาธิจะทาให้ผู้ปุวยได้
อยู่กับตนเองนานขึ้น ดึงตนเองมาอยู่กับความเป็นจริง เพราะผู้ปุวยเสพยาเสพติดเขาอาจไปทาอะไรที่
ไม่ถูกต้องมา จะได้คิดทบทวน
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ประเด็นที่ 4 นโยบายของหน่วยงาน
(1) ด้านกาลังคน ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า กาลังคน 1 คน น่าจะเพียงพอถ้า
ผู้ปุวยไม่มาก แต่ถ้ามี 2 คนได้ก็จะดีกว่า หากอีกคนติดภารกิจอื่น แต่การเลื่อนนัดผู้ปุวยไม่ควรเลื่อน
ต้องเอาผู้ปุวยเป็นหลัก วิธีการแก้ปัญหาอาจทางานเป็นโซน
(2) ด้านงบประมาณ มีความเห็นว่าการมีกิจกรรมที่วัดต้องใช้งบประมาณ หาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะสนับสนุนงบประมาณ ก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ประเด็นที่ 5 ความพร้อมของบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า หากผู้ให้การบาบัดผ่านการอบรมตามแนวทางวิถี
พุทธที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และระหว่างดาเนินงานให้มีการพบปะกันกับ
ผู้ให้การบาบัดเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบาบัด และควรมีคู่มือการบาบัด
ประเด็นที่ 6 ความพร้อมของผู้ปุวยและญาติที่จะมีต่อกิจกรรมตามแนวทางวิถี
พุทธที่เพิ่มเข้ามา
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ผู้ปุวยและญาติจะมีกิจกรรม
ตามแนวทางวิถีพุทธที่เพิ่มเข้ามาดังกล่าว
ประเด็นที่ 7 วิธีวัดและประเมินผลการบาบัด
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเห็ น ว่ า อาจใช้ ตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ประเมินผลการบาบัด
รอบที่ 2 นาคาตอบรอบแรกของผู้เชี่ยวชาญ 20 ท่านมารวบรวม แล้วจัดทา
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
เป็นครั้งที่ 2 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค)
รอบที่ 3 นาคาตอบที่ได้รับจากครั้งที่ 2 มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่า
อินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) แล้วจัดส่งแบบสอบถามชุดเดิมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณา
การแสดงความคิดเห็นของตน ในกรณีที่คาตอบของผู้เชี่ยวชาญบางท่านอาจจะไม่ตรงกับคาตอบ
ของกลุ่ม ซึง่ ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนแปลงคาตอบของตนหรือจะคงเดิมก็ได้ แต่จะขอให้แสดงเหตุผล
ประกอบ ถ้าไม่มีเหตุผลประกอบ แสดงว่าเห็นด้วยกับคาตอบของกลุ่ม ในแบบสอบถามนี้จะแสดงให้
เห็นคาตอบในรอบที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไร มีความแตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน
(Median) และอินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) ของคาตอบทั้งหมดอย่างไร
ผลการวิเคราะห์ รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่เกือบทุกข้อของกิจกรรมตามรูปแบบ
ของการบาบัดที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันเกือบทุกข้อกิจกรรม จากทั้งหมด
47 ข้อกิจกรรม กล่าวคือ มีค่ามัธยฐาน (Median)= 5 จานวน 46 ข้อกิจกรรม และมีค่ามัธยฐาน 4.5
จานวน 1 ข้อกิจกรรม โดยที่เกณฑ์การวิเคราะห์กาหนดว่าค่ ามัธยฐาน 4.50 - 5.00 หมายถึง กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญต้องการให้เกิดในระดับมากที่ สุด ดังนั้น จากการศึกษานี้จึงถือว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต้องการ
ให้ เ กิ ด รู ป แบบการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ประเภทยาบ้ า ใน รพ.สต.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ตามที่
ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ในระดั บ มากที่ สุ ด นอกจากนี้ พ บว่ า ทุ ก ข้ อ กิ จ กรรมมี ค่ า พิ สั ย อิ น เทอร์ ค วอไทล์
(Interquatile Range) ไม่เกิน 1.50 ทุกข้อกิจกรรม ซึ่งแสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มี
ต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (Consensus)
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อย่างไรก็ตาม มี 1 ข้อกิจกรรมที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.50 นั่นคือ ข้อกิจกรรม
ประเด็นที่ 3 เรื่อง ความพร้อมของบุคลากร และข้อ 4 คาถามว่า “รพ.สต.ที่มีผู้ปุวยไม่มาก กรณีไปที่
วัด อาจนั ดไปพร้อมกันกับ รพ.สต. อื่นที่วัดอยู่ไม่ห่ างไกลกันมาก” โดยมีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน
ต่าสุด 2 คะแนน ผู้วิจัยได้เก็บคะแนนข้อดังกล่าวในรอบที่ 3 ในผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ที่ให้คะแนนข้อ
ดังกล่าวต่า ในรอบที่ 3 (รายละเอียดดังภาคผนวก ค)
ผลการวิเคราะห์ รอบที่ 3 พบว่า จากการตอบแบบสอบถาม Delphi รอบที่ 2
ของผู้ เ ชี่ ย วชาญท่ า นแรก ตอบเห็ น ด้ ว ยน้ อ ย (2 คะแนน) และจากการได้ ส อบถามในรอบที่ 3
ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ได้ตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 จากเห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เป็นเห็นด้วยปานกลาง
(3 คะแนน) ผู้เชี่ยวชาญอีก 1 ท่าน จากการตอบแบบสอบถาม Delphi รอบที่ 2 ตอบเห็นด้วยปาน
กลาง (3 คะแนน) การตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 ยั ง ยีน ยั น ค าตอบเดิ ม คื อ เห็ นด้ ว ยปานกลาง
(3 คะแนน) โดยทั้งสองท่านให้เหตุผลตรงกันว่า การไปพร้อมกับผู้เข้าบาบัด รพ.สต.อื่นที่อยู่ใกล้เคียง
ไม่สะดวก เนื่องจากอาจว่างไม่ตรงกัน และ รพ.สต.อาจนัดผู้เข้าบาบัดรวมกันไป 4 - 5 คนได้ อย่างไร
ก็ตามแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเปลี่ยนคะแนนความคิดเห็น 1 ท่าน แต่ค่ามัธยฐาน และค่าอินเทอร์ควอไทล์
ก็ยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ดังตารางที่ 4.20
ดังนั้น หากพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน คือ การนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ
ความศรัทธา ทางศาสนาพุทธ โดยเพิ่มกิจกรรมในกระบวนการบาบัดเดิม น่าจะส่งผลให้การบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ที่ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีความคิดเห็น
ในประเด็นต่าง ๆ สรุป ดังนี้
(1) รูปแบบการบาบัดแบบเดิมด้วย Matrix program ซึ่งเป็นรูปแบบการบาบัด
ที่ รพ.สต. ยังคงเดิม แต่ให้ระบุเวลาในการทากิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน และได้ให้ข้อคิดเห็นใน
แต่ละกิจกรรมว่าควรจะใช้เวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม
(2) รู ป แบบวิถีพุท ธ ซึ่งเป็น เรื่องความเชื่อ ความศรัทธา และกิจ กรรมตาม
แนวทางของศาสนาพุทธ โดยมีกิจกรรมพาผู้ปุวยและญาติเป็นกลุ่ม ไปทากิจกรรมที่วัดในเขต รพ.สต.
ที่ผู้ปุวยและญาติหรือผู้คนในเขตนั้นเคารพศรัทธา ช่วงก่อนการบาบัด และเมื่อครบระยะเวลาการ
บาบัดครบ รวมไปทากิจกรรมที่วัด โดยในวันดังกล่าว ช่วงเช้ามีกิจกรรมตามรูปแบบการบาบัดเดิมที่
รพ.สต. ช่วงบ่ายไปทากิจกรรมที่ วัด ทั้งนี้ ก่อนการบาบัดที่ รพ.สต.ทุกครั้ง ในวันที่ไม่ได้มีกิจกรรมต้อง
ไปที่วัด จะมีกิจกรรมตามวิถีพุทธ คือ ให้ผู้ปุวยนั่งสมาธิก่อนบาบัดทุกครั้งๆ ละ 15 นาที โดยในส่วน
กิจกรรมที่ไปทาที่วัด 2 ครั้งนั้น รายละเอียดดังรูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ตามตารางที่ 4.20
(3) การบริหารจัดการ
(3.1) ด้ า นงบประมาณ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สนั บ สนุ น
งบประมาณในการดาเนินการบาบัด ตามรูปแบบวิถีพุทธที่มีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นมา โดยผู้ปุวยและ
ญาติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากปกติ
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(3.2) ด้ า นบุ ค ลากร และพระวิ ท ยากร ผ่ า นการอบรมการบ าบั ด ตาม
แนวทางวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้นมาจากรูปแบบการบาบัดเดิม โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
เป็นผู้จัดการอบรม
(3.3) ผู้ ปุ ว ยและญาติ ที่ เข้ า รั บ การบ าบั ด ตามแนวทางวิ ถี พุ ทธดั ง กล่ า ว
เฉพาะผู้ปุวยและญาติที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น และเป็นไปตามความสมัครใจ
(4) ปัญหาและอุปสรรคที่อาจพบได้
(4.1) ปัญหาจานวนผู้เข้าบาบัดที่ รพ.สต. บางแห่งจานวนไม่มาก ซึ่ง รพ.สต.
ที่มีผู้ปุวยเข้าบาบัดจานวนไม่มากนั้น อาจนัดผู้ปุวยรวมไปเป็นกลุ่มกับ รพ.สต. ที่อยู่ใกล้เคียงได้ แต่
หากจะไปเฉพาะผู้ปุวยใน รพ.สต. เดียวกัน โดยนัดรวมผู้ปุวย 4 – 5 คน ก็สามารถกระทาได้ ตามความ
เหมาะสมของบริบทแต่ละ รพ.สต.
(4.2) วันนัดผู้ปุวยและญาติ เจ้าหน้าที่อาจติดภารกิจอื่น ดังนั้น เจ้าหน้าที่
ผู้ให้การบาบัด ต้องมีกาหนดนัดหมายที่แน่นอน ในวันที่จะนาผู้ปุวยและญาติไปทากิจกรรมที่วัด โดย
พยายามไม่เลื่อนนัด ซึ่งอาจปูองกันปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้ให้การบาบัด 2 คน เพื่อทดแทนกันได้
(5) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เชี่ยวชาญ
(5.1) ในช่วงแรกของรูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ อาจมีการนาร่อง
ทดลองใช้ในบาง รพ.สต. ที่มีความพร้อมก่อนว่าได้ผลดีอย่างไรบ้าง
(5.2) การไปทากิจกรรมที่วัด ต่อไปอาจจะมีผู้นาชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่

1

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

พบกันครั้ง กิจกรรมเดิม
แรก
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปุวย
สัปดาห์ที่ 1 และผูบ้ าบัด โดยผู้ปุวย 1 ราย ต่อผู้
บาบัด 1 คน หรือเป็นกลุ่ม
- โดยทักทาย แนะนา และพูดคุย
ทั่วไป
- ให้ทัศนคติเชิงบวกกับผู้ปุวย
- แจ้งให้ผู้ปุวยทราบว่าข้อมูลของ
ผู้ปุวยในการรักษาจะเก็บรักษาเป็น
ความลับ

10 - 15 นาที

5

0

2. บรรยายเรื่อง โรคสมองติดยา
- ผู้บรรยาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้บาบัด
ที่ ผ่ า นการอบรมการบ าบั ด ตาม
แนวทางวิถีพุทธที่เพิ่มกิจกรรมจาก
เดิ ม โด ยใช้ คู่ มื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
(Therapist manual) ที่ปรับปรุง
และจั ด ท าเนื้ อ หา โดยส านั ก งาน
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
จั ด ท า เ พื่ อ เ ป็ น คู่ มื อ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน
- ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบ
งาน โดยใบงานจะอยู่ใ นคู่ มือ การ
บาบัด และผู้ปุวยและญาติจะได้รับ
คู่มือการบาบัด

30 - 45 นาที

5

1
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

3. ทาหนังสือข้อตกลงและ
15 - 20 นาที
ความยินยอมในการบัดรักษา ต่อราย แต่
สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว หากคนทีเ่ ข้า
บาบัดจานวน
มากขึ้น
ระยะเวลา
อาจมากขึ้น
ตามความ
เหมาะสม
(จานวนผู้ปุวย
อาจประมาณ
3 – 5 ราย
ต่อรอบการ
การบาบัด)

5

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter
quartile
Range)
1

4. กิจกรรมวิถีพุทธที่เพิ่ม
จากเดิม
- เพิ่มกิจกรรมวิถีพุทธ โดย
หลังจากการทากิจกรรม
ตามเดิม ดังข้อ 1-3 โดย
ผู้บาบัดจะพาผู้ปุวยและญาติ
เป็นกลุ่มไปวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.)

5

1

ใช้เวลาในการ
ไปทากิจกรรม
ที่วัดพิจารณา
ตามความ
เหมาะสมของ
จานวนผู้เข้า
บาบัด
ใช้เวลาที่วัด
ประมาณ
1.30 –
2 ชั่วโมง

ค่ามัธยฐาน
(Median)
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้งที่ การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

โดยกิจกรรมประกอบด้วย
4.1 ฟังธรรมะจากพระสงฆ์ที่ชาวบ้านใน
เขต รพ.สต. ดังกล่าวเคารพศรัทธา
โดยพระสงฆ์ เป็นพระวิทยากรที่ผา่ นการ
อบรมความรู้ และแนวทางการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดตามแนวทางวิถีพทุ ธจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
จานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง **
(โดยใช้คู่มือการบาบัดที่จัดทาขึ้น )
มีเนื้อหาธรรมะ ประกอบด้วย
– เรื่องพิษภัยของยาเสพติด/ การ
เตือนสติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ผู้ปุวยมีจติ ใจที่เข้มแข็งชนะใจตนเอง
ต่อการไม่หวนไปเสพยาเสพติดซ้า

30 นาที
(กิจกรรมไปวัด
ใช้เวลา
ช่วงบ่าย)

5

1

4.2 ทาบุญถวายสังฆทาน หรือทาบุญ
อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมกาลังใจผู้ปุวยในการ
ทาความดี โดยเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บ าบั ด เป็ น ผู้
เตรียมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่วัด
เช่น ชุดถวายสังฆทาน เป็นต้น

กิจกรรม
ข้อ 4.2 – 4.3
ใช้เวลารวม
ประมาณ
15 - 20 นาที

5

1

5

1

5

1

4.3 กิจกรรมการตั้งจิตอธิษฐาน จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นคนดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม จะบาเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
4.4 การฝึกการนั่งสมาธิเพื่อให้มีจติ ใจที่
สงบ อันเป็นรากฐานของจิตใจที่จะทาให้
ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึง ผิด ชอบ ชั่ว ดี

30 นาที
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้งที่

2

3

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด) ประมาณ
1) บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น และ 45 – 60 นาที
การอยากยา
2) เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
- ผู้บรรยาย คือ เจ้าหน้าทีผ่ ู้บาบัด
- ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตาม
ใบงาน

5

1

3. กิจกรรมวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม
15 - 20 นาที
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดยการ
นั่งสมาธิก่อนการบาบัด

5

0

45 นาที

5

0

15 - 20 นาที

5

0

สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) บรรยายเรื่ อ ง ระยะเวลาการ
เสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
(สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตาม
ใบงานc
2) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดยการ
นั่งสมาธิก่อนการบาบัด

ระยะเวลา
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

4

สัปดาห์ที่
4

5

หัวข้อเรื่อง

กิจกรรมเดิม
(ตามคู่มือการบาบัด)
1) บรรยายเรื่อง ปัญหาต่างๆ
ในการเลิกยาระยะยาว
2) ความคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3) สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิด
กฎหมาย
โดยการบรรยายจะบรรยาย
โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยมีกิจกรรมตาม
ใบงานc
4) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดย
การนั่งสมาธิก่อนการบาบัด
สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
6
(ตามคู่มือการบาบัด)
1) การหาเหตุผลในการ
กลับไปใช้ยา
ความรู้สึกผิดและละอายใจ
(สาหรับผู้ปุวย)
ผู้ปุวยทากิจกรรม และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
เจ้ าหน้ าที่ส รุ ป ให้ คาแนะน า
และข้อเสนอแนะ
2) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมสาหรับผู้ปุวยโดย
การนั่งสมาธิก่อนการบาบัด

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

45 นาที –
1 ชั่วโมง

5

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter
quartile
Range)
1

เวลา 15 –
20 นาที

5

0

เวลา 30 45 นาที

5

0

5

0

เวลา 15 –
20 นาที
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้งที่

6

7

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 8 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) อารมณ์อันตรายที่ทาให้กลับไป
ใช้ยา
2) ความซื่อสัตย์และการพูดความ
จริง (สาหรับผู้ปุวย)
การบรรยายโดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้
บาบัดb และผู้ปุวยทากิจกรรมตาม
ใบงานc
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นและ
ข้อเสนอแนะ

สัปดาห์ที่
10

3) กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ จากเดิม
เพิ่มกิจกรรมสาหรับผู้ปุวยโดย
การนั่งสมาธิก่อนการบาบัด
กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) เวลาหยุดพัก
2) การปูองกันการกลับไปเสพซ้า
ในช่วงวันหยุด
(สาหรับผู้ปุวย)
การบรรยายโดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้
บาบัดb และผู้ปุวยทากิจกรรมตาม
ใบงานc
ประเมินกิจกรรมช่วงวันหยุด
และประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้
เกิดความเครียดที่ทาให้กลับไปเสพ
ซ้า และหาแนวทางเพื่อปูองกัน
ความเสีย่ งร่วมกัน
3) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
การนั่งสมาธิก่อนการบาบัด

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

45 นาที –
1 ชั่วโมง

5

1

15 – 20 นาที

5

0

45 นาที –
1 ชั่วโมง

5

0

5

0

เวลา 15 –
20 นาที
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้งที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

8

สัปดาห์ที่
12

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน)
ข้อควรจาง่ายๆ
การบรรยายโดยเจ้าหน้าทีb่
และผูป้ ุวยทากิจกรรมตามใบงานc
ให้ผู้ปุวยแลกเปลี่ยนและตอบ
คาถามการเผชิญกับปัญหา พร้อม
หาทางการจัดการกับการดาเนิน
ชีวิต
2) ประเมินผลภายหลังการ
บาบัดรักษา (สาหรับผู้ปุวยและ
ครอบครัว)
3. กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
นั่งสมาธิก่อนการบาบัด

9

สัปดาห์ที่
16

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

45 นาที –
1 ชั่วโมง

5

1

15 – 20 นาที

5

0

5

0

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด) ประมาณ
1) เส้นตาย/ ปอดถูกอัดเพราะบุหรี่ 1 ชั่วโมง
2) การประเมิ น ผู้ ปุ ว ยเข้ า สู่ ร ะยะ
ดู แ ลหลั ง การบ าบั ด รั ก ษาและ
ประเมิ น ผลการบ าบั ด จากช่ ว ง
ระยะเวลาการบ าบั ด 4 เดื อ น
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
การบรรยายโดยผู้บาบัดb
ผู้ปุวยและญาติและญาติ มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์ที่
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ตามที่
ใบงานกาหนดc
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้ง
ที่
9

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 3) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
16
จากเดิม
เพิ่มกิจกรรมพาผู้ปุวย
และญาติเป็นกลุ่มไปวัด

3.1. ฟังธรรมะจาก
พระสงฆ์วัดเดิมจากครั้ง
แรก เพื่อเตือนสติไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ให้
ผู้ปุวยมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ชนะใจตนเองต่อการไม่
หวนไปเสพยาเสพติดซ้า
อีกตลอดไป เมื่อบาบัด
ครบกาหนดแล้ว

ระยะเวลา

ค่ามัธยฐาน
(Median)

ใช้เวลาในการไป
ทากิจกรรมที่วัด
ตามความ
เหมาะสมของ
จานวนผู้เข้า
บาบัด หากผู้เข้า
บาบัดมากอาจ
ใช้เวลามากขึ้น
ซึง่ ระยะเวลา
โดยประมาณ
1.30 –
2 ชั่วโมง
ในช่วงเวลาบ่าย

5

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter
quartile
Range)
1

20 - 30 นาที

5

0
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

3.2. กิ จ กรรมท าบุ ญ ถวาย เวลา 10 –
สั ง ฆทาน หรื อ ท าบุ ญ อื่ น ๆ 15 นาที
เพื่อส่งเสริมกาลังใจผู้ปุวยใน
การทาความดี
3.3. พระสงฆ์ ม อบฝู า ยผู ก 5 - 10 นาที
แขนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งก าลั ง ใจ
การกลับ มาเป็นคนดีของพ่อ
แม่ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และ
สังคม
3.4. กิจกรรมตั้งจิตอธิษฐาน
5 นาที
มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยา
เสพติด จะเป็ น คนดี ของพ่ อ
แม่ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และ
สั ง คม จะบ าเพ็ ญ ประโยชน์
เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
3.5. กิจกรรมฝึกการนั่งสมาธิ 15 - 20
เพื่อให้มีจิ ตใจที่สงบ อันเป็น
นาที
รากฐานของจิตใจที่จะทาให้
ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึง ผิด ชอบ
ชั่ว ดี
3.6. พิธีขอขมาพ่อแม่ หรือ 5 - 10 นาที
หากไม่มีพ่อแม่ก็ขอขมาต่อ
ผู้ปกครอง
3.7. พระสงฆ์ประพรม
10 นาที
น้ามนต์เพื่อเสริมกาลังใจให้
ผู้ปุวยกลับเป็นคนดี สู่
ครอบครัว และสังคม

5

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter
quartile
Range)
1

5

0

5

0

5

0

5

0

5

1

ค่ามัธยฐาน
(Median)
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ประเด็น

หัวข้อเรื่อง

1. ด้านประสิทธิผล 1. การบาบัดแบบเดิมยังขาดการ
ของการเพิ่ม
ผสมผสานวิถีชีวิตของไทย เช่น
กิจกรรมต่อผู้ปุวย ตามวิถีพุทธ เนื่องจากประยุกต์
มาจากโปรแกรมการบาบัดของ
ต่างประเทศ ดังนั้นการเพิ่มวิถี
พุทธน่าจะส่งผลต่อการบาบัดที่ดี
ขึ้นจากการบาบัดแบบเดิม
2. นโยบายของ
1. ด้านกาลังคน กาลังคนผู้ทา
หน่วยงาน
หน้าที่บาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ควรกาหนดอย่างน้อย 2 คน
เพื่อทดแทนกันกรณีไปประชุม
อบรม
2. ด้านงบประมาณ ควร
สนับสนุนงบประมาณในการนา
ผู้ปุวยและญาติไปทากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่วัด โดยมีแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
โดยงบประมาณจะเป็น
- ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการ
บาบัด/กิจกรรมการบาบัด
โดยตรง เช่น ค่าตอบแทนพระ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการทาบุญ
ที่วัด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ปุวยและญาติ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าเดินทางของผู้ปุวยและ
ญาติในการนาพาเข้าไปทา
กิจกรรมที่วัดต่อคนต่อครั้ง

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

5

0

5

0

5

0
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ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ประเด็น

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

3. ความพร้อมของ 1. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดที่จะ
บุคลากร
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวหากผ่านการ
อบรม และมีคู่มือการดาเนินงาน

5

0

2. สิ่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการบาบัด มี
คู่มือการบาบัด คู่มือของผู้ปุวย ห้องให้
คาปรึกษา

5

0

3. ท่านเห็นด้วยกับรูปแบบการบาบัดที่
เพิ่มวิถีพุทธเข้ามา
4. รพ.สต.ที่มีผู้ปุวยไม่มาก กรณีไปที่วัด
อาจนัดไปพร้อมกันกับ รพ.สต. อื่นที่วัด
อยู่ไม่ห่างไกลกันมาก

5

0

4.50

1

5. พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่าน
การอบรมแนวทางการบาบัด

5

1

6. ความพร้อมของวัดที่อยู่ใกล้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) ที่จะทาการบาบัดตามแนวทาง
ดังกล่าว

5

1

1. ความเป็นไปได้ของการที่ผู้ปุวยและ
ญาติ จะมีส่วนร่วมตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม ตามแนวทางวิถีพุทธ

5

1

2. การเพิ่มกิจกรรมผู้ปุวยและญาติไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น

5

1

4. ความพร้อม
ผู้ปุวย และญาติ
ตามกิจกรรม
วิถีพุทธที่เพิ่ม
เข้ามา

หัวข้อเรื่อง

181
ตารางที่ 4.20 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ของผู้เชี่ยวชาญ (20 คน) ที่มีต่อรูปแบบ
การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ (ต่อ)
ประเด็น

หัวข้อเรื่อง

ค่ามัธยฐาน
(Median)

พิสัยอินเทอร์คลอไทด์
(Inter quartile
Range)

5. วิธีการวัดและ
การประเมินผล
การบาบัด

1. มีการประเมินความร่วมมือของ
ผู้ปุวยและญาติ โดยประเมินจาก
การเข้ารับการบาบัดครบทุกครั้ง
ตามนัด

5

0

2. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปุวยและญาติในรูปแบบการ
บาบัด โดยใช้แบบสอบถามเมื่อ
สิ้นสุดการบาบัด

5

0

3. มีการประเมินการหยุดเสพของ
ผู้ปุวยระหว่างการบาบัดที่สัปดาห์ที่
1, 2, 3, 4 และภายหลังการบาบัด
ครบตามระยะเวลาการบาบัดที่
ระยะเวลา 3 เดือน

5

1

4. มีการประเมินการกลับเข้าสู่
ครอบครัว และชุมชนของผู้ผ่าน
การบาบัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดที่
ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลัง
บาบัดครบตามกาหนด

5

0

5. การประเมินความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการบาบัดแบบใหม่ ในส่วน
ผู้บาบัด/ พระวิทยากร

5

0
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4.2.3 รูปแบบการบาบัดที่ได้จากการพัฒนาขั้นมาใหม่
จากการศึกษาครั้งนี้ ได้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.จังหวัด
อานาจเจริญ ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
ครั้ง การนัด
หัวข้อเรื่อง
ที่
หมาย
1 พบกันครั้ง กิจกรรมเดิม
แรก
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปุวยและผู้บาบัด โดย
สัปดาห์ที่ 1 ผู้ปุวย 1 ราย ต่อผู้บาบัด 1
คน หรือเป็นกลุ่ม
- โดยทักทาย แนะนา และพูดคุยทั่วไป
- ให้ทัศนคติเชิงบวกกับผู้ปุวย
- แจ้งให้ผู้ปุวยทราบว่าข้อมูลของผู้ปุวยในการ
รักษาจะเก็บรักษาเป็นความลับ
2. บรรยายเรื่อง โรคสมองติดยา
- ผู้ บ รรยาย คื อ เจ้ า หน้ า ที่ผู้ บ าบัด ที่ ผ่ านการ
อบรมการบาบัดตามแนวทางวิถีพุทธที่เพิ่มกิจกรรม
จากเดิ ม โดยใช้ คู่ มื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน (Therapist
manual) ที่ ป รั บ ปรุ ง และจั ด ท าเนื้ อ หา โดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญจัดทาเพื่อ
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
- ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบงาน โดยใบ
งานจะอยู่ในคู่มือการบาบัด และผู้ปุวยและญาติจะ
ได้รับคู่มือการบาบัด

ระยะเวลา
10 - 15 นาที

30 - 45 นาที
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ตารางที่ 4.21 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ (ต่อ)
ครั้งที่ การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

3. ทาหนังสือข้อตกลงและความยินยอมในการบาบัดรักษา 15 - 20 นาที ต่อ
สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว
ราย แต่หากคนที่
เข้าบาบัดจานวน
มากขึ้นระยะเวลา
อาจมากขึ้นตาม
ความเหมาะสม
(จานวนผู้ปุวยอาจ
ประมาณ 3 – 5
ราย ต่อรอบการ
การบาบัด)
4. กิจกรรมวิถีพุทธที่เพิ่มจากเดิม
ใช้เวลาในการไปทา
-เพิ่มกิจกรรมวิถีพุทธ โดยหลังจากการทากิจกรรมตามเดิม กิจกรรมที่วัดตาม
ดังข้อ 1-3 แล้ว ผู้บาบัดจะพาผู้ปุวยและญาติเป็นกลุ่มไปวัด ความเหมาะสม
ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ของจานวนผู้เข้า
บาบัดใช้เวลาที่วัด
ประมาณ
โดยกิจกรรมประกอบด้วย
1.30 – 2 ชั่วโมง
4.1 ฟังธรรมะจากพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในเขต รพ.สต.
ระยะเวลา
ดังกล่าวเคารพศรัทธา โดยพระสงฆ์เป็นพระวิทยากรที่ผ่าน
30 นาที
การอบรมความรู้ และแนวทางการบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
(กิจกรรมไปวัด
ติดตามแนวทางวิถีพุทธจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ใช้เวลาช่วงบ่าย)
อานาจเจริญ จานวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ** (โดยใช้คู่มือการ
บาบัดที่จัดทาขึ้น ) มีเนือ้ หาธรรมะ ประกอบด้วย
– พิษภัยของยาเสพติด/ การเตือนสติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ให้ผู้ปุวยมีจิตใจที่เข้มแข็งชนะใจตนเองต่อการไม่
หวนไปเสพยาเสพติดซ้า
4.2 ทาบุ ญถวายสั งฆทาน หรือทาบุญอื่น ๆ เพื่อส่ งเสริม กิจกรรม 4.2 – 4.3
กาลังใจผู้ปุวยในการทาความดี โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดเป็นผู้ ใช้เวลารวม
เตรียมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่วัด เช่น ชุดถวายสังฆทาน ประมาณ
เป็นต้น
15 - 20 นาที
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ระยะเวลา

4.3 กิจกรรมการตั้งจิตอธิษฐานที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด จะเป็นคนดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม จะบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
4.4 การฝึ กการนั่งสมาธิเพื่อให้ มีจิตใจที่ส งบ อันเป็น
รากฐานของจิตใจที่จะทาให้ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึงผิด ชอบ
ชั่ว ดี
2

สัปดาห์ที่ 2

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น และการอยากยา
2) เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
-ผู้บรรยาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้บาบัด
-ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบงาน
3. กิจกรรมวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมเฉพาะผู้ ปุ ว ยโดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

3

สัปดาห์ที่ 3

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) บรรยายเรื่อง ระยะเวลาการเสพติด และเส้นทางสู่
การเลิกยา (สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบงานc
2) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมเฉพาะผู้ ปุ ว ยโดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

30 นาที

เวลา ประมาณ
45 – 60 นาที

15 - 20 นาที

45 นาที

15 - 20 นาที
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4

สัปดาห์ที่ 4

5

สัปดาห์ที่ 6

หัวข้อเรื่อง
กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) บรรยายเรื่อง ปัญหาต่างๆ ในการเลิกยาระยะยาว
2) ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3) สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย
โดยการบรรยายจะบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยมีกิจกรรมตามใบงานc

45 นาที –
1 ชั่วโมง

4) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดยการนั่งสมาธิก่อนการ
บาบัด

15 - 20 นาที

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) การหาเหตุผลในการกลับไปใช้ยา
ความรู้สึกผิดและละอายใจ
(สาหรับผู้ปุวย)
ผู้ปุวยทากิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
เจ้าหน้าที่สรุป ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะ
2) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ มกิ จ กรรมส าหรั บผู้ ปุว ยโดยการนั่ง สมาธิ ก่อ นการ
บาบัด

6

สัปดาห์ที่ 8

ระยะเวลา

กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) อารมณ์อันตรายที่ทาให้กลับไปใช้ยา
2) ความซื่อสัตย์และการพูดความจริง (สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบงาน c ในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ
3) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ มกิ จ กรรมส าหรั บผู้ ปุว ยโดยการนั่ง สมาธิ ก่อ นการ
บาบัด

30 - 45 นาที

15 – 20 นาที

45 นาที – 1
ชั่วโมง

15 – 20 นาที
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8
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สัปดาห์ที่ 10 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) เวลาหยุดพัก
2) การปูองกันการกลับไปเสพซ้าในช่วงวันหยุด
(สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบงานc ประเมินกิจกรรมช่วง
วันหยุด และประเมินความเสี่ยงที่จะทาให้เกิด
ความเครียดที่ทาให้กลับไปเสพซ้า และหาแนวทางเพื่อ
ปูองกันความเสียงร่วมกัน

45 นาที –
1 ชั่วโมง

3. กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมผู้ปุวยนั่งสมาธิก่อนการบาบัด
สัปดาห์ที่ 12 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน) ข้อควรจาง่าย ๆ
โดยการบรรยายb และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบงานc
ให้ ผู้ ปุ ว ยแลกเปลี่ ย นและตอบค าถามการเผชิ ญ กั บ
ปัญหา พร้อมหาทางการจัดการกับการดาเนินชีวิต
2) ประเมินผลภายหลังการบาบัดรักษา (สาหรับผู้ปุวย
และครอบครัว)
3. กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เฉพาะผู้ปุวยนั่งสมาธิก่อนการบาบัด

15 – 20 นาที

สัปดาห์ที่ 16 กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการบาบัด)
1) เส้นตาย/ ปอดถูกอัดเพราะบุหรี่
2) การประเมินผู้ปุวยเข้าสู่ระยะดูแลหลังการ
บาบัดรักษาและประเมินผลการบาบัดจากช่วง
ระยะเวลาการบาบัด 4 เดือน
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
โดยการบรรยายโดยผู้บาบัดb
ผู้ปุวยและญาติและญาติแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ตามใบงานc

45 นาที –
1 ชั่วโมง

15 – 20 นาที

ประมาณ
1 ชั่วโมง

187
ตารางที่ 4.21 รูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ (ต่อ)
ครั้งที่
9

การนัดหมาย

หัวข้อเรื่อง

สัปดาห์ที่ 16 3) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมพาผู้ปุวยและญาติเป็นกลุ่มไปวัด

ระยะเวลา

ใช้เวลาในการไปทา
กิจกรรมที่วัดตาม
ความเหมาะสมของ
จานวนผู้เข้าบาบัด
หากผู้เข้าบาบัดมาก
อาจใช้เวลามากขึ้น
ระยะเวลาประมาณ
1.30 – 2 ชั่วโมง
ในช่วงเวลาบ่าย
3.1. ฟังธรรมะจากพระสงฆ์วัดเดิมจากครั้งแรก
20 - 30 นาที
เพื่อเตือนสติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้ปุวยมี
จิตใจที่เข้มแข็งชนะใจตนเองต่อการที่จะไม่หวน
ไปเสพยาเสพติดซ้าอีกตลอดไป เมื่อบาบัดครบ
ตามกาหนดแล้ว
3.2. กิจ กรรมทาบุญถวายสั งฆทาน หรือทาบุญ
10 – 15 นาที
อื่นๆ เพื่อส่งเสริมกาลังใจผู้ปุวยในการทาความดี
3.3. พระสงฆ์มอบฝูายผูกแขนเพื่อเสริมสร้าง
5 - 10 นาที
กาลังใจการกลับมาเป็นคนดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม
3.4. กิจกรรมตั้งจิตอธิษฐาน มุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่ง
5 นาที
เกี่ยวกับยาเสพติด จะเป็นคนดีของพ่อแม่
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม จะบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
3.5. กิจกรรมฝึกการนั่งสมาธิ เพื่อให้มีจิตใจที่สงบ
15 - 20 นาที
อันเป็นรากฐานของจิตใจที่จะทาให้ผู้ปุวยได้หยุด
คิดถึง ผิด ชอบ ชั่ว ดี
3.6. พิธีขอขมาพ่อแม่ หรือหากไม่มีพ่อแม่ก็ขอ
5 - 10 นาที
ขมาต่อผู้ปกครอง
3.7. พระสงฆ์ประพรมน้ามนต์เพื่อเสริมกาลังใจ
10 นาที
ให้ผู้ปุวยกลับเป็นคนดี สู่ครอบครัว และสังคม
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a

ข้อตกลง หมายถึง การทาหนังสือตกลงและยินยอมรับการบาบัดของผู้ปุวย
การบรรยาย หมายถึง การบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดที่ผ่านการอบรมการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
และการบ าบั ดตามแนวทางวิถี พุทธที่เ พิ่มกิ จกรรมจากเดิ ม ตามคู่มือ ผู้ ใ ห้ การบ าบัด (Therapist
manual) ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จัดทาเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
c
ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบงาน โดยใบงานจะอยู่ในคู่มือการบาบัด
b

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ นี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ประกอบด้วย
การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ และใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ด้ ว ยเทคนิ ค เดลฟาย ( Delphi
technique) โดยการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 มีคาถามการวิจัย ดังนี้
(1) สภาพการณ์การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ระบบสมัครใจบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ เป็นเช่นใด
(2) ความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อ
รับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) เทียบกับของ WHO (ASSIST) ของจังหวัด
อานาจเจริญ เป็นเช่นใด
(3) ความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญผู้ ให้การบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดเป็นเช่นใด
(4) รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด
(Matrix program) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ในด้ า นบริ บ ท (Context) ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Product) เป็นเช่นใด
(5) ผลลัพธ์ (Effect) จากการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ใน 2 ประเด็น คือ 1) ความมั่นคงทางจิตใจ
ของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ 3 เดือน และ 2) ผลการหยุดเสพของ
ผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด เป็นเช่นใด
รูปแบบการวิจัยระยะที่ 1 ใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรในการวิจัย
ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 1) กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ 2) กลุ่มของผู้ปุวย และญาติ มีการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ
ในเชิงเนื้อหา (Content analysis)
ระยะที่ 2 มีคาถามการวิจัย คือ รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ชนิดยาบ้า ระบบสมัครใจ
บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ ที่คาดว่าจะมีประสิทธิผลดีขึ้นควรมี
รูปแบบอย่างไร ซึ่งระยะที่ 2 มีการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่ามัธยฐาน (Median) และพิสัยอินเทอร์คลอไทด์ (Interquatile Range)
โดยในบทนี้ ผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังนี้
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5.1 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 1
5.1.1 สภาพการณ์ การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัค รใจบาบัดใน
ระดับ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ จากการศึกษาพบว่า
5.1.1.1 นโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. พบว่า ทั้งในระดับประเทศ และ
จังหวัดอานาจเจริญ ไม่เคยมีนโยบายในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.มาก่อน โดยในปี พ.ศ.
2554 จังหวัดอานาจเจริญ ได้เริ่มมีนโยบายการให้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ใน รพ.สต. เพื่อ
ความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปุวยและญาติ รวมทั้งเป็นการให้ชุมชนและครอบครัวได้ร่วมกันดูแล
ผู้ปุวยในระดับครอบครัว โดยในระดับครอบครัว มีครอบครัว TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองคอยดูแลผู้ปุวยยาเสพติด โดยภายหลังจากได้มีการบาบัดรักษาครบตาม
กาหนดแล้วจะเป็นการให้โอกาสผู้ปุวยยาเสพติดได้กลับคืนสู่สังคม โดยได้มีการบาบัดครบทุกแห่งในปี
พ.ศ. 2555
ด้านระดับผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ แบ่งเป็น 2 ระดับ
คือ ระดับผู้ใช้ และระดับผู้เสพ มีการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการ
บาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บคก .กสธ .) ในส่วนนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
ระดับ ประเทศ ในปี งบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุ ขได้มี นโยบายให้ รพ.สต.ทุก แห่ งทั่ ว
ประเทศ สามารถบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ ซึ่งพบว่าจังหวัดอานาจเจริญ มีศักยภาพการ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดมาก่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากบาบัดได้ทั้งในระดับผู้ใช้ และ
ผู้เสพ
5.1.1.2 โปรแกรมที่ใช้ในการบาบัด พบว่า เนื่องจากผู้ปุวยที่เข้าบาบัดใน รพ.สต.จังหวัด
อานาจเจริ ญในช่ ว งที่ ผ่ านมาเป็ น ระดับ ผู้ เ สพ การบ าบัด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ใน รพ.สต.ของจั ง หวั ด
อานาจเจริญ จึงใช้รูปแบบการบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) เป็นรูปแบบการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดประเภทผู้ปุวยนอกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีการบาบัด
จานวน 9 ครั้ง ภายในระยะเวลา 120 วัน หรือ 4 เดือน ซึ่งรูปแบบการบาบัดนี้เหมาะสมกับบริบท
ผู้เข้าบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ โดยเป็นประเภทผู้เสพเช่นเดียวกัน ดังนั้น
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จึ ง ใช้ รู ป แบบการบ าบั ด ดั ง กล่ า วนี้ และจากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(secondary data) จากรายงานการบ าบั ดรั กษาและฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติด กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าผู้ปุว ยยาเสพติดของจังหวัดอานาจเจริญ ส่ วนใหญ่เป็นผู้ปุวยระบบบังคับบาบัด
รองลงมาคือ ระบบสมัครใจบาบัด และระบบต้องโทษ สารเสพติดที่ใช้มากที่สุดชนิดแรกคือ ยาบ้า
ร้อยละ 96.24 และเป็นประเภทผู้เสพมากที่สุด ร้อยละ 92.36 แต่ที่ส่งเข้าบาบัดใน รพ.สต.จังหวัด
อานาจเจริญ เป็นผู้ปุวยประเภทยาบ้าทั้งหมด (ร้อยละ 100)
5.1.1.3 การหยุดเสพ พบว่า ผลการบาบัดผู้ที่บาบัดครบหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
3 เดือน ภายหลังจาหน่ายจากการบาบัด พบว่าในปี พ.ศ. 2559 ระบบสมัครใจบาบัดรวมการบาบัดทั้ง
ที่โรงพยาบาลและ รพ.สต. หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ร้อยละ 97.4 โดยใน รพ.สต.หยุดเสพร้อยละ
100 ส่วนระบบบังคับบาบัด และระบบต้องโทษหยุดเสพร้อยละ 100 เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเป็น
กรณีเฉพาะการติดตามผู้ที่จาหน่ายตามเกณฑ์ ไม่รวมผู้ปุวยที่เสียชีวิตหรือถูกจับ และเฉพาะผู้ปุวยที่
ติดตามได้เท่านั้น
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5.1.1.4 ด้านสถานที่ในการบาบัด พบว่าสถานที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
ของจังหวัดอานาจเจริญ เป็นห้องคลินิกให้คาปรึกษาที่อยู่ภายใน รพ.สต. และใช้ห้องอื่น ๆ ที่มีความ
มิดชิดเพื่อปูองกันสิทธิผู้ปุวย
5.1.1.5 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด พบว่า ทุก รพ.สต.มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติดอย่างน้อยแห่งละ 1 คน บางแห่งอาจมี 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ให้การบาบัดทุกคน (ร้อยละ
100) ผ่านการอบรมความรู้ในการบาบัด เพื่อให้มีความพร้อมในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
5.1.1.6 ด้านงบประมาณ พบว่า สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้สนับสนุน
งบประมาณการบาบัดต่อรายของผู้เข้าบาบัด ในปีงบประมาณ 2557– 2559 สนับสนุนงบประมาณให้
รพ.สต.ที่บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด 3,000 บาท ต่อราย และยังได้สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ผู้เข้ารับการบาบัดให้ รพ.สต.ด้วย ซึ่งงบประมาณ และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพียงพอ
5.1.2 ความคิดเห็นของการใช้ แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับ
การบาบัดรั กษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V2) เทียบกับของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
จากการประเมินความคิดเห็นในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาและสารเสพ
ติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V2) เทียบกับของ WHO
(ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ ด้วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นผู้คัดกรอง และจากกรณีศึกษาการ
คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด สรุปได้ว่า แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V2)
คาถามง่ายชัดเจน กระชับตรงประเด็นการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด โดยเฉพาะประเภทยาบ้ามากกว่า
ASSIST เพราะ ASSIST คาถามกว้างเนื่องจากถามเรื่องสารเสพติดอื่น ๆ ด้วย เช่น สุรา บุหรี่ และ V.2
คัดกรองระดับผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระดับ ผู้ใช้ ผู้ เสพ ผู้ติด ได้ดีกว่า ASSIST เนื่องจาก
คาถามง่ายชัดเจน และใช้เวลาน้อยกว่า และ V.2 ใช้เวลาในการคัดกรองน้อยกว่า ASSIST
ในส่วน กรณีศึกษาเปรียบเทียบผลของการคัดกรองระหว่างแบบคัดกรองทั้ง 2 แบบ โดย
ใช้กรณีศึกษาผู้ปุวย 4 ราย ผลการคัดกรอง พบว่า ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ จะได้คะแนนจานวนเท่ากัน
และการแปลผลของคะแนนใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ดังนั้น ผลที่ ออกมา จึงอนุมานว่า เป็นระดับผู้ใช้
ผู้เสพ ผู้ติด เช่นเดียวกัน จึงนาไปสู่การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ไม่แตกต่างกันแต่อย่างใด
5.1.3 ความรู้ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ผู้บาบัด
ยาเสพติด
พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
ระบบสมัครใจบาบัดของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง (14 – 16
คะแนน) ร้ อยละ 58.7 รองลงมามีความรู้ในระดับสู งมาก (17 - 20 คะแนน) ร้อยละ 23.9 และมี
ความรู้ในระดับปานกลาง (10 – 13 คะแนน) ร้อยละ 13.01 และมีความรู้ในระดับต่า (น้อยกว่า 10
คะแนน) ร้อยละ 4.3 ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 15.13 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47
5.1.4 ผลการประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
แบบเดิม (Matrix Program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ในการประเมินผล ได้ทาการประเมินเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ 3 ข้อแรกทาการประเมิน
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ในเรื่ องดังต่อไปนี้ 1) ด้านบริ บ ท (Context) 2) ปัจจัยนาเข้า (Input) 3) กระบวนการ (Process)
4) ผลผลิต (Product) นอกจากนี้ ได้มีการประเมินผลลัพธ์ (Effect) ใน 2 ประเด็น คือ (1) ความมั่นคง
ทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบ 3 เดือน (2) ผลการหยุดเสพ
ของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
5.1.4.1 ด้านบริบท (Context) พบว่า ประเด็นบริบทด้านปัญหายาเสพติด และการให้
ความสาคัญกับนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอานาจเจริญ และ
ระดับประเทศ ส่วนใหญ่ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยในระดับ “มาก” ส่วนความเหมาะสมของนโยบายการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดทั้งในระดับจั งหวัดอานาจเจริญ และระดับประเทศ และรูปแบบการบาบัด
รวมถึงสถานที่บาบัด ส่วนใหญ่ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยในระดับ “ปานกลาง”
5.1.4.2 ปัจจัยนาเข้า (Input) พบว่า ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. ส่วนใหญ่
มีจานวน 1 คน (ร้อยละ 73.9) รองลงมา 2 คน (ร้อยละ 13.0) มากที่สุด 4 คน (ร้อยละ 4.3) โดยส่วน
ใหญ่เห็นว่าจานวนผู้บาบัดเพียงพอ (ร้อยละ 71.7) และผู้บาบัดเคยผ่านการอบรมร้อยละ 100 โดยส่วน
ใหญ่เคยเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ร้อยละ 76.1
ด้านงบประมาณการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ใน รพ.สต. ผู้ให้การบาบัด
เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 67.4) และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเพียงพอ
(ร้อยละ 69.6)
5.1.4.3 กระบวนการ (Process) พบว่า ผู้ให้การบาบัด ส่วนใหญ่เห็นด้วยในกระบวนการ
บาบัดในระดับปานกลาง มีการติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดโดยการออกเยี่ยมบ้าน และให้มาตาม
นัดที่ รพ.สต.
5.1.4.4 ผลผลิต (Product) พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภท
ยาบ้าใน รพ.สต. ในระบบสมัครใจบาบัด เข้ารับการบาบัดครบตามกระบวนการบาบัด คิดเป็น ร้อยละ
86 – 89 สาเหตุการเข้าบาบัดไม่ครบตามกระบวนการเนื่องจากทางานต่างจังหวัด ร้อยละ 41.3
นอกจากการประเมินดังกล่าวแล้ว ในการเก็บข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1 ได้สัมภาษณ์ข้อมูล
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปุวยและญาติ ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้
(1) ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐในกลุ่มผู้บริหาร
(1.1) นโยบายการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในขณะนั้น ได้ให้ความเห็นว่า การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. นั้น
เพื่อให้ครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัว TO BE NUMBER ONE และชุมชน ได้มีส่วนในการดูแลบุตร
หลานที่เป็น ผู้ ปุว ยยาเสพติด ทั้ง กาย จิ ต สั งคม นายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัดท่านต่อ ๆ มาล้ ว น
สนั บ สนุ น ให้ มี การบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติด ที่ รพ.สต. มาอย่ างต่อ เนื่อ ง และได้ย้ าว่า “ให้ พั ฒ นาให้
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีความรู้ ทักษะในการบาบัด ทั้งนี้ ผู้บริหารในส่วนของสาธารณสุขอาเภอ ส่วนใหญ่
จะเห็นด้วยและสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. เนื่องจาก
เห็นว่า สะดวก ใกล้บ้าน ดังการให้สัมภาษณ์ของสาธารณสุขอาเภอ
(1.2) ปั ญ หาในการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล
สาธารณสุขอาเภอส่วนใหญ่ เห็นว่า มีปัญหาในการติดตามผู้ปุวยบางราย เนื่องจากผู้ปุวยไม่อยู่ในพื้นที่
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(1.3) ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ในการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ใน รพ.สต. ส่ ว นใหญ่
สาธารณสุขอาเภอจะเห็นว่า ผู้ให้การบาบัดผ่านการอบรมและมีความรู้ความสามารถในการผู้บาบัด ใน
ส่วนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ มีสาธารณสุขอาเภอส่วนน้อยได้เสนอแนะในเรื่องของภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.และเรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เช่น
(1.4) ความร่วมมือของผู้ปุวยและญาติในการบาบัด ส่วนใหญ่สาธารณสุขอาเภอเห็น
ว่า ผู้ปุวยและญาติให้ความร่วมมือดี และเห็นว่าสะดวก ใกล้บ้าน
(1.5) การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนใหญ่จากการสัมภาษณ์ จะมีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องยังมีส่วนร่วมน้อย
(1.6) การกลั บ เข้ า สู่ ค รอบครั ว สั ง คมของผู้ ปุ ว ยภายหลั ง การบ าบั ด ครบก าหนด
สาธารณสุขอาเภอส่วนใหญ่ เห็นว่า กลับไปสู่ครอบครัวได้ดี ชุมชนก็ยอมรับ
(2) ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาล และ รพ.สต. และการ
สัมภาษณ์ผู้ปุวย และญาติ
ผลการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ให้
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. และผู้ปุวยและญาติ มีความเห็นสรุปได้ว่า การบาบัดใน รพ.สต.มี
ความเหมาะสม ผู้ปุวยจะได้อยู่ใกล้ที่บาบัด สะดวก ประหยัด ผู้ให้การบาบัดรู้จักบริบทของผู้ปุวย และ
ญาติ ทาให้ทราบจะให้การบาบัดหรือช่วยเหลืออย่างไร จะเข้าใจผู้ปุวย และมองว่าจะช่วยเรื่องอื่น ๆ
อย่างไรได้บ้าง ไม่ใช่เฉพาะบาบั ดยาเสพติด นอกจากนี้ รพ.สต.จะเข้ากับผู้ปุวย ญาติ ชุมชนได้ดีกว่า
โรงพยาบาล เพราะ รพ.สต. มีเครือข่ายการบาบัดติดตามมากกว่า จะทาให้การบาบัดได้ผล
ด้านการประเมินผลลัพธ์ (Effect)
มีการประเมินใน 2 ประเด็น คือ
(1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน
(2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
ผลการศึกษา มีดังนี้
(1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. จานวน 5 คน พบว่า ภายหลังจาก
การบาบัดครบตามกาหนด ผู้ปุวยทุกคนมั่นใจว่าจะหยุดเสพได้ และจะไม่กลับไปเสพซ้าอีก
(2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด พบว่า ร้อยละของ
ผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ ที่เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต.สามารถหยุดเสพยาเสพ
ติดได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด ส่วนใหญ่ตอบว่า “ หยุดเสพได้ร้อย
ละ 85 – 89 ” คิดเป็นร้อยละ 28.2 และหยุดเสพร้อยละ 90 – 94 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด คิด
เป็นร้อยละ 23.9 ทั้งนี้ หยุดเสพได้ทุกคน (ร้อยละ 100) ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ
21.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามตามลาดับ ดังนั้น จึงถือว่า การหยุดเสพได้ร้อยละ 85 ขึ้นไป ของผู้เข้า
รับการบาบัด คิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
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นอกจากนี้ ด้านการหยุดเสพ ส่วนหนึ่งได้จากการการสัมภาษณ์ผู้ปุวยและญาติ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปุวย 5 คน และญาติผู้ปุวย 5 คน ภายหลังการบาบัด
ครบ 3 เดือน พบว่าผู้ปุวยทั้ง 5 คน หยุดเสพทุกคน
ด้านความเปลี่ยนแปลงของผู้ปุวยในด้านต่าง ๆ ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด
จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวย และญาติผู้ปุวย ต่างให้ความเห็นว่า ผู้ปุวยมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในทุกด้าน
สรุปได้ ดังนี้
(1) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองดีขึ้น
(2) ความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีขึ้น
(3) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้น
(4) ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นอกจากครอบครัวดีขึ้น ได้รับการยอมรับ
(5) การทาอาชีพการงาน ช่วยงานพ่อแม่ ผู้ปกครองดีขึ้น
ส่วนความคิดเห็นของผู้ปุวย และญาติต่อผู้เข้าบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลที่หยุดเสพไม่ได้ หรือกลับมาเสพซ้าภายในระยะเวลา 3 เดือน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นสรุปได้ว่า
เป็นเพราะจิตใจของคนนั้น ว่าจะห้ามใจตนเองได้หรือไม่ และต้องไม่ไปคบเพื่อนเก่า ๆ เพื่อนพาไปเสพ
อีก นอกจากนี้ ครอบครัวมีส่วนในการที่จะให้ทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้
นอกจากนี้ ในส่วนของความพึงพอใจ ของผู้ปุวยและญาติต่อการบาบัดที่ รพ.สต.จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า ทั้งผู้ปุวยและญาติ ต่างมีความพึงพอใจต่อการบาบัดที่ รพ.สต. เนื่องจากเห็นว่า
ใกล้ สะดวด ประหยัด และจะมีความคุ้ยเคยกับเจ้าหน้าที่มากกว่าการไปบาบัดที่โรงพยาบาล
5.2 สรุปผลการวิจัยระยะที่ 2
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นผลจากการวิจัยระยะที่ 1 แล้วพัฒนาสู่ สู่รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติดประเภทยาบ้า รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ โดยการนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ความ
ศรัทธา ทางศาสนาพุทธมาเพิ่มในกระบวนการบาบัด ที่น่าจะส่งผลให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้ดีขึ้น โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นกว้างๆ เพื่อกาหนดเป็นคาถามในรอบที่
2 ซึ่ ง เป็ นค าถามแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า (Rating scale) ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญรอบที่ 1
ผู้เชี่ยวชาญแนะนาให้ปรับในเรื่องของเวลาในการทากิจกรรมการบาบัดบางกิจกรรม ทั้งกรณีการบาบัด
ที่ รพ.สต. และกิ จ กรรมที่ วัด และเพิ่ม บางกิจ กรรมที่ วัด ตามแนวทางวิถี พุท ธ โดยผู้ เ ชี่ ยวชาญมี
ความเห็นว่า การนาวิถีพุทธ ที่เป็นความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา มาบูรณาการกับการบาบัดแบบ
จิตสังคมบาบัดเดิม น่าจะส่งผลต่อการบาบัดดีขึ้น เพราะการเสพ หรือการหยุดเสพ เป็นเรื่องของจิตใจ
และมีความเห็นว่า การนั่งสมาธิ การสวดมนต์ เป็นวิถีชาวพุทธอยู่แล้วจึงน่าจะทาได้ และการไปทา
กิจกรรมที่วัดเพียง 2 ครั้ง ประกอบกับการนั่งสมาธิก่อนบาบัดที่ รพ.สต. ทุกครั้ง 15 นาที มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และไม่น่าจะใช้งบประมาณมาก และการไปทากิจกรรมที่วัดโดยมีญาติไปด้วย
เป็นเรื่องที่ดี เพราะความสาเร็จของการจะหยุดเสพได้หรือไม่ครอบครัวมีส่วนสาคัญ
ในด้านกาลั ง คน ซึ่ งหมายถึง ผู้ ใ ห้ การบาบัด ผู้ เชี่ย วชาญมี ความเห็ น ว่า จานวน 1 คน น่าจะ
เพีย งพอถ้าผู้ปุ วยไม่มาก แต่ถ้ามี 2 คนก็สามารถสั บเปลี่ยนกัน ได้หากอีกคนติดภารกิจอื่น ในส่ว น
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งบประมาณ มีความเห็ นว่าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรสนับสนุนงบประมาณ และควรมีการ
เตรียมบุคลากร โดยการอบรมตามแนวทางการบาบัดวิถีพุทธที่เพิ่มขึ้นมาให้ แก่ผู้ให้การบาบัด รวมทั้ง
ควรมีคู่มือการบาบัด และเห็นว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่ผู้ปุวยและญาติจะมีกิจกรรมตามแนวทางวิถี
พุทธที่เพิ่มเข้ามาดังกล่าว
รอบที่ 2 นาคาตอบรอบแรกของผู้เชี่ยวชาญ 20 ท่านมารวบรวม แล้วจัดทาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเป็นครั้งที่ 2
ผลการวิเคราะห์ รอบที่ 2 พบว่า กลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญต้องการให้เกิด รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติ ด ประเภทยาบ้ า ใน รพ.สต. จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ตามที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ในระดั บ มากที่ สุ ด
นอกจากนี้พบว่า ทุกข้อกิจกรรมมีค่าพิสัยอินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) ไม่เกิน 1.50 ทุกข้อ
กิจกรรม ซึ่งแสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน (Consensus)
รอบที่ 3 นาคาตอบที่ได้รับจากครั้งที่ 2 มาหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าอินเทอร์ควอไทล์
(Interquatile Range) แล้วจัดส่งแบบสอบถามชุดเดิมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้พิจารณาการแสดงความ
คิดเห็ น ของตน ในกรณี ที่ คาตอบของผู้ เ ชี่ยวชาญบางท่า นอาจจะไม่ตรงกับคาตอบของกลุ่ ม ซึ่ ง
ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเปลี่ยนแปลงคาตอบของตนหรือจะคงเดิมก็ได้ แต่จะขอให้แสดงเหตุผลประกอบ ถ้า
ไม่มเี หตุผลประกอบ แสดงว่าเห็นด้วยกับคาตอบของกลุ่ม ในแบบสอบถามนี้จะแสดงให้เห็นคาตอบใน
รอบที่ 2 ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไร มีความแตกต่างไปจากค่ามัธยฐาน (Median) และ
อินเทอร์ควอไทล์ (Interquatile Range) ของคาตอบทั้งหมดอย่างไร
จากรอบที่ 2 พบว่ามี 1 ข้อกิจกรรมที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 4.50 นั่นคือ ข้อกิจกรรมข้อ 38 ของ
คาถามว่า “รพ.สต.ที่มีผู้ปุวยไม่มาก กรณีไปที่วัด อาจนัดไปพร้อมกันกับ รพ.สต. อื่นที่วัดอยู่ไม่ห่างไกล
กันมาก” โดยมีคะแนนสูงสุด 5 คะแนน ต่าสุด 2 คะแนน ผู้วิจัยได้เก็บคะแนนข้อที่ 38 ในผู้เชี่ยวชาญ
2 ท่านที่ให้คะแนนข้อดังกล่าวต่าในรอบที่ 3 โดยจากการสอบถามในรอบที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ได้
ตอบแบบสอบถามรอบที่ 3 จากเห็ น ด้ ว ยน้ อ ย (2 คะแนน) เป็ น เห็ น ด้ ว ยปานกลาง (3 คะแนน)
ผู้เชี่ยวชาญอีก 1 ท่าน จากการตอบคาถามรอบที่ 2 ด้วยปานกลาง (3 คะแนน) ในรอบที่ 3 ยังยีนยัน
คาตอบเดิม คือ เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน) โดยทั้งสองท่านให้เหตุผลตรงกันว่า การพาผู้ปุวยไปทา
กิจกรรมที่วัด พร้อมกับผู้ ปุวย รพ.สต. อื่นที่อยู่ใกล้เคียงไม่สะดวก เนื่องจากอาจว่างไม่ตรงกัน โดย
รพ.สต. แต่ละแห่งอาจนัดผู้เข้าบาบัดรวมกันไป 4 - 5 คนได้ อย่างไรก็ตามแม้ผู้เชี่ยวชาญจะเปลี่ยน
คะแนนความคิดเห็น 1 ท่าน แต่ค่ามัธยฐาน และค่าอินเทอร์ควอไทล์ ก็ยังคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการวิจัย ระยะที่ 2 ได้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.ของ
จังหวัดอานาจเจริญ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยเป็นรูปแบบการบาบัดจิตสังคมบาบัด (Matrix Program)
9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน โดยได้เพิ่มกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ โดยการนั่งสมาธิก่อนบาบัดที่
รพ.สต.ทุกครั้ง ๆ ละ 15 นาที (เว้นแต่วันที่ไปทากิจกรรมที่วัด) โดยมีกิจกรรมที่ไปวัด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
ในช่วงแรกของการบาบัด ครั้งที่ 2 คือ ครั้งสุดท้ายของการบาบัด ทั้งนี้ ผู้ปุวยและญาติไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และกิจกรรมตามวิถีพุทธดังกล่าวไม่บังคับผู้ปุวยยาเสพติดที่นับถือศาสนาอื่น ๆ
หรือแม้ผู้ปุวยที่นับศาสนาพุทธก็เป็นไปตามความสมัครใจ เช่นกัน
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5.3 อภิปรายผล
5.3.1 จากผลการศึกษา
5.3.1.1 ด้านสภาพการณ์การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจบาบัด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจังหวัดอานาจเจริญ จากการศึกษาพบว่า
1) ด้านนโยบายของการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ .สต. จังหวัดอานาจเจริญ
ได้เริ่มมีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ประเภทยาบ้า ใน รพ.สต. ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และขยายเป็นบาบัด
ครบทุก รพ.สต. ใน พ.ศ. 2555 โดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดให้ทุก
รพ.สต. ทั่วประเทศบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ให้ได้ (สานักบริหารการสาธารณสุข, 2559) ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายออกมาในปีงบประมาณ 2560 กาหนดให้ทุกจังหวัดจัดอบรมให้
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้บาบัดภายในเดือนธันวาคม 2559 จึงถือได้ว่านโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ ได้ดาเนินการมาก่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 5 ปี ทั้งมีการ
บาบัดได้ทั้งในระดับผู้ใช้และผู้เสพ และได้วางระบบถึงการให้ชุมชนและครอบครัวได้เข้ามาดูแลผู้ปุวย
เมื่อบาบัดครบตามกาหนด เพื่อให้ผู้ปุวยได้กลับไปมีชีวิตปกติเป็นการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของเบญจมาศและคณะ (2558) ที่แนะนาการแก้ปัญหายา
เสพติดไว้ว่าควรมีการประสานการทางานระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2) ด้านโปรแกรมที่ ใช้บ าบั ดพบว่ า ระดับ รพ.สต. ของจังหวัด อื่น ๆ (ส านั ก
บริหารการสาธารณสุข, 2560 และ สานักงานคณะกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, 2560)
จะมีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มมีการบาบัด
ในปี พ.ศ. 2560 ทั่ว ประเทศ และเป็ น การบาบั ดในระดับผู้ ใช้ มีก ารใช้ ห ลั กการบาบั ดโดยการให้
คาแนะนาแบบสั้น (BA: Brief Advice) และหรือการให้คาปรึกษาหรือการบาบัดแบบสั้น (BI: Brief
Intervention) 1 ครั้งตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (สานักบริหารการสาธารณสุข , 2560)
ในขณะที่จังหวัดอานาจเจริญ หากในระดับผู้เสพมีการบาบัดด้วยระบบ Matrix Program 9 ครั้ง
ระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็นโปรแกรมการบาบัดที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ทั้งนี้ พบว่าผู้ปุวยยาเสพติดที่บาบัดใน รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ เป็นผู้ปุวยระดับผู้
เสพทั้งหมด (ร้อยละ100)
3) ด้านจานวนผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ พบว่ามี
ผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. ลดลงในช่วง พ.ศ. 2559 – 2560 เนื่องจากมีการส่งเข้าบาบัดที่ค่าย
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของจั ง หวั ด ซึ่ ง ศู น ย์ อ านวยการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด
อานาจเจริญ รับผิดชอบดูแลการบาบัด นอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าผู้ปุวยยาเสพติดระบบสมัครใจบาบัด
ของจังหวัดอานาจเจริญ พบว่าไม่มีผู้ปุวยยาเสพติดระดับผู้ใช้ใน พ.ศ. 2559 เลย จึงอาจเป็นไปได้ว่า
ผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดในระดับ รพ.สต.ของจังหวัดอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นระดับผู้เสพหรือไม่
จึงควรมีการศึกษาวิจัยต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดอานาจเจริญ ที่มีผู้เข้าบาบัดระบบสมัครใจ
บาบัด ใน รพ.สต. ลดลง ซึ่งส่ วนหนึ่ งเนื่องจากมีการส่งเข้าบาบัดที่ค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของ
จังหวัดนั้น โดยที่กลุ่มเปูาหมายของผู้เข้าบาบัดของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ กลุ่มผู้เสพ ซึ่งเป็น
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วิธีการบาบัดผู้ปุวยจะใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ผู้ปุวยมาพักค้างในสถานบาบัดที่กาหนดไว้
ผู้ปุวยยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองตามแบบประเมินคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.สธ.V.2)
ในระดับ ผู้เสพยาเสพติด โดยใช้เวลาในการเข้าบาบัดระบบค่ายฯ ดังกล่าวไม่ต่ากว่า 12 วัน ตาม
มาตรฐานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กระทรวงสาธารณสุข , 2560) แต่จากงานวิจัยผลการบาบัด
ในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบว่า จุดอ่อน (Weakness) ของการบาบัดในค่ายฯ คือ มีผู้เข้ารับการ
บาบัดที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดเข้ามารับการบาบัดด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาการลักลอบเสพยาใน
ค่ายฯ และเสี่ ยงต่อการลุกลามของการค้าขายยาเสพติดหลังออกจากการบาบัดที่ค่ายฯ (สุ ดปรานี
ศรีโกมุท, 2546) นอกจากนี้ ยังพบว่า ผลการหยุดเสพของการบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่ได้สู งมาก หากเมื่อเทีย บกับ การบาบัดในโรงพยาบาล และ รวมถึง หากเมื่อ เทียบการบาบัดใน
รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ และจากการศึกษาของ มานพ คณะโต (2557) ในการประเมินศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ผ่านการบาบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่า ร้อยละ 39% ที่
คนใกล้ ชิ ดแสดงความกัง วลและห่ ว งใยเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมการใช้ ยาเสพติด ผู้ ผ่ า นค่ า ยที่ ประเมิ น
สมรรถนะในการเลิกยาเสพติดปานกลาง มีความตั้งใจเลิกเสพยาเสพติดค่อนข้างสูง จะหันไปเสพสิ่งอื่น
ทดแทนในช่วง 3 เดือนก่อนประเมิน และพยายามลดการใช้ยาเสพติด 63.6% แต่ยังมีความต้องการใช้
ยาเสพติด และใช้ยาเสพติด และใน พ.ศ. 2559 ได้มีการประเมนผลการบาบัดในระบบค่ายฯ ซึ่งเป็น ผู้
ผ่านค่ายฯ จาก 19 จังหวัด ผลการประเมิน พบว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการพบผู้ผ่านการบาบัดระบบ
ค่ายฯ 73 คน พบว่า เลิกเสพได้ 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.96 ในขณะที่ผลการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้เข้าบาบัดหยุดเสพได้ในระยะเวลา 3 เดือน
ภายหลังการบาบัดร้อยละ 85 ขึ้นไป จึงน่าจะถือว่ามีประสิทธิผลในการบาบัดที่สูงกว่าการบาบัดใน
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
4) ด้านผลการบาบัด โดยดูที่ผลการหยุดเสพจากข้อมูลทุติยภูมิ นั้น พบว่าผล
การบาบัดในระดับ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ จะมีผลการหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน ร้อยละ 100
(กระทรวงสาธารณสุข, 2560) แต่เป็นข้อมูลเฉพาะผู้ปุวยที่ติดตามได้และต้องเข้าเกณฑ์การจาหน่าย
เท่านั้น
5) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บ าบั ด ในการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในระดั บ รพ.สต.
เนื่องจากในระดับประเทศก่อนปีงบประมาณ 2560 ยังไม่พบนโยบายในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
รพ.สต.มาก่อน จึงไม่พบว่ามีการศึกษาในระดับ รพ.สต.อื่น ๆ ดังนั้นจึงยังไม่มีงานวิจัยอื่นที่จะนามา
วิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้ อย่างไรก็ตามพบการศึกษาการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
โรงพยาบาลชุมชนด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) พบว่า มีเจ้าหน้าที่ผู้บาบัด 3 คน ซึ่งมากกว่า
ผู้บาบัดใน รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ ที่ส่วนใหญ่มี 1 คน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากผู้ปุวยที่เข้าบาบัดที่
โรงพยาบาลมีจานวนมากกว่าหลายเท่า และผู้ปุวยมีความซับซ้อนมากกว่า และผลการวิจัยดังกล่าว
พบว่า ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดครบตามกาหนดหยุดเสพได้ร้อยละ 50.5 (Supawong A, 2016) ทั้งนี้
ในกรณีผู้ปุวยที่เข้าบาบัดที่ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ ส่วนใหญ่จะมีผู้ปุวยเข้าบาบัดต่อปี ไม่เกิน 5
ราย บาง รพ.สต. ในบางปีไม่มีผู้ปุวยเข้าบาบัด มี รพ.สต. ส่วนน้อยที่มีผู้ปุวยเข้าบาบัด 10 - 12 รายต่อ
ปี ซึ่งที่พบจะเป็น รพ.สต.ในเขตอาเภอเมืองอานาจเจริญ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติด
ดังนั้น โดยส่วนใหญ่การมีผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ เพียง 1 คน จึงเพียงพอ
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อย่ า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษานี้ มี ค วามเห็ น อื่ น ๆ ในเรื่ อ งของการบ าบั ด ที่
รพ.สต. โดยผู้ให้การบาบัดบางคน (ส่วนน้อย) ให้ความเห็นว่า รพ.สต. มีภาระงานมากการบาบัดยาเสพ
ติดควรบาบัดที่ โรงพยาบาลขึ้นไป แต่หากจากการสัมภาษณ์ผู้ให้การบาบัดที่ รพ.สต. และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ทั้งผู้บริหาร ผู้ปุวย และญาติ ต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า การบาบัดผู้ ปุวยยาเสพติดที่
รพ.สต. ในรายที่ไม่เกินขีดความสามารถของ รพ.สต. ถือว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากใกล้บ้าน สะดวก
ประหยัด ทั้งช่วยลดความแออัดในการบาบัดที่โรงพยาบาล ทั้ง ผู้ปุวยและญาติ จะคุ้นเคยกับผู้ให้การ
บาบัดที่ รพ.สต. มากกว่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ทราบบริบทของผู้ปุวย ว่าจะให้การบาบัดหรือให้ความ
ช่วยเหลืออย่างไร ทั้งในระดับ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดในโรงพยาบาลให้ความเห็นว่า รพ.สต.
มีเครือข่ายการติดตามภายหลังการบาบัดที่มากกว่าโรงพยาบาล จึง ให้ความเห็นว่าควรสนับสนุนให้มี
การบาบัดที่ รพ.สต. ในผู้ปุวยที่ไม่เกินขีดความสามารถของ รพ.สต.
ในส่วนของจังหวัดอื่น ๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
ของจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 10 (นอกจากจังหวัดอานาจเจริญ ) ซึ่งได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ ยโสธร และมุกดาหาร พบว่า บางจังหวัดมีการอบรมการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดตามนโยบาย
ของกระทรางสาธารณสุขแล้ว แต่ยังไม่มีผู้ปุวยเข้าบาบัดจริง บางจังหวัดเริ่มมีการส่งเข้าบาบัดเฉพาะ
กรณี รพ.สต. ที่มีความพร้อมซึ่งผู้บาบั ดเป็นพยาบาลที่ได้ผ่ านการอบรมในด้านการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดโดยเฉพาะมาแล้วเท่านั้น จึงยังมีจานวน รพ.สต. ที่มีความพร้อมดังกล่าวไม่มาก โดยการบาบัดที่
รพ.สต. ดังกล่าวจะใช้โปรแกรมตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด คือ การให้ คาแนะนาแบบสั้ น
(Brief Advice: BA) และการบาบัดแบบสั้น (Brief Intervention: BI) เป็นหลัก ผู้ปุวยที่ส่งเข้าบาบัด
เป็นผู้ปุวยที่คัดกรองด้วย V.2 ในระด้บผู้ใช้ หรือกรณีเป็นผู้เสพที่มีคะแนนคัดกรองไม่สูงมาก กล่าวคือ
คะแนนเกินระดับผู้ใช้ไปไม่มาก
6) ด้านสถานที่ สถานที่ ในการบ าบัด พบว่า ร้อ ยละ 71.1 ใช้ ห้ องคลิ นิ กให้
คาปรึกษาเป็นสถานที่ในการบาบัด และรองลงมาคือ การใช้ห้องประชุม หรือห้องอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้
การบาบัดมีความเห็นว่า สถานที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งอาจเนื่องจากยังไม่มี
ห้องในการบ าบัดเป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลงานวิจัยอื่ น เรื่องสถานที่ในการบาบัดใน
รพ.สต. มาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ อาจเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข เริ่มมีนโยบายในการบาบัดใน รพ.สต.
ในปี 2560 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) แต่หากเมื่อเทียบสถานที่ในการบาบัดกับโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนจะมีห้องบาบัดที่เป็นสัดส่วนมากกว่ า เนื่องจากมีการบาบัดมานานและมีจานวน
ผู้ปุวยมากกว่า และผู้ปุวยมีความซับซ้อนกว่า ทั้งในระดับโรงพยาบาลมีเกณฑ์คุณภาพ ที่โรงพยาบาล
จะต้องผ่านมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพด้านการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันในระดับ
รพ.สต. ยังไม่มีการกาหนดเรื่องมาตรฐานคุณภาพ รพ.สต. ด้านการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดออกมา อาจ
เนื่องจากเน้นให้มีการบาบัดเพียงในระดับผู้ใช้ซึ่งไม่ต้องใช้สถานที่ที่มีพื้นที่กว้างมาก
7) ด้านงบประมาณ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณการบาบัดด้วยระบบสมัครใจ
บาบัดที่ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 3,000 บาท ต่อรายผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด โดยใช้เป็น
งบประมาณค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่า ติดตามการบาบัด นอกจากนี้สนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะให้ทุก
รพ.สต. ซึ่งพบว่างบประมาณและชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเพียงพอ อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัย
อื่นที่จะนามาวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบด้านงบประมาณสาหรับการบาบัดใน รพ.สต. แต่พบว่ามี
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การศึกษาของขจรศักดิ์ แสนสุภาและคณะ (2560) ในด้านค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในระบบบังคับบาบัดของผู้ปุวยและครอบครัว โดยศึกษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เมื่อ
พิจ ารณาเฉพาะด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยในการบาบั ด รัก ษายาเสพติ ดระยะเวลา 120 วั น ของโรงพยาบาล
ธั ญ ญารั ก ษ์ อุ ด รธานี โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ที่ 55,933.5 บาทต่ อ ราย ซึ่ ง ทางรั ฐ บาลได้ จั ด สรรเงิ น
บาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เป็นเงิน 14,000 บาทต่อราย แต่ยังมีค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย
ที่เป็นตัวเงินของผู้ปุวยตั้งแต่กระบวนการสอบสวนถึงการสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และค่าใช้จ่ายที่
ไม่เป็นตัวเงินแต่จะไม่กล่าวถึงในที่นี้ นอกจากนี้มีการศึกษาของอลิสา ศรีอรรคจันทร์และคณะ (2557)
ที่วิเคราะห์ ต้น ทุน กิจ กรรมการบริ การส าหรับผู้ ปุว ยยาเสพติ ด งานบริการผู้ ปุว ยนอกโรงพยาบาล
ธัญญารักษณ์ขอนแก่น พบว่ามีต้นทุนกิจกรรมการบริการสาหรับผู้ปุวยยาเสพติดเฉลี่ยต่อรายต่อปี
เท่ากับ 25,304 บาทต่อรายต่อปี ซึ่งมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกับต้นทุนของศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชาย
บ้านเมตตาที่มีค่าใช้จ่าย 25,904.1 บาท/ราย/ปี หรือของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
ที่มีต้นทุน 24,378.61 บาท/ราย/ปี หรือของสถาบันธัญญารักษ์ที่มีต้นทุน 20,897.31 บาท/ราย/ปี
(อลิสา ศรีอรรคจันทร์ และคณะ, 2557) นอกจากนี้ จากการศึกษาของพยอม ศรีกงพลี และมานพ
คณะโต (2554) ได้ ศึ ก ษาต้ น ทุ น ทางบั ญ ชี ก ารบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บ าบั ด ของ
โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554 พบว่า ต้นทุนการบาบัดแบบผู้ปุวยนอกมี
ต้นทุนการให้บริการ 2,940 บาท โดยหากแยกเป็นประเภทสารเสพติด พบว่า ต้นทุนการบาบัดยาบ้ า
จานวน 52,854 บาท สารระเหย 161,863 บาท กัญชา 3,003 บาท และไอซ์ จานวน 2,406 บาท
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการรักษาที่สูงอาจเนื่องจากการบาบัดในระดับโรงพยาบาล
เป็นผู้ปุวยที่อยู่ในระดับผู้ติดยาเสพติด ซึ่งกระบวนการบาบัดจะแตกต่างจาก รพ.สต.ที่ผู้ปุวยเป็นเพียง
ระดับผู้ใช้ และผู้เสพ และต้องไม่มีโรคทางกาย ทางจิตที่เป็นเงื่อนไขว่าจะส่งไปบาบัดที่ รพ.สต.ไม่ได้
เนื่องจากเกินขีดความสามารถของ รพ.สต.
5.3.1.2 ความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรองและส่งต่อ ผู้ปุวยที่ใช้ยาและ
สาร เสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษาของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V2) เทียบกับ
ของ WHO (ASSIST) ของจังหวัดอานาจเจริญ
จากการประเมินความคิดเห็นของผู้คัดกรองในการใช้แบบคัดกรอง สรุปได้ว่า
แบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บศก.กสธ.) Version 2 (V2) คาถามง่าย ชัดเจน ใช้เวลาน้อย
กว่า ASSIST
ในส่วนการเปรียบเทียบผลของการคัดกรองทั้ง 2 แบบ จากกรณีศึกษาผู้ปุวย 4
ราย โดยใช้แบบคัดกรองทั้งสองแบบดังกล่าว พบว่า ผลของการคัดกรองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
V.2 ได้พัฒนาจากแบบ ASSIST ของ WHO เพื่อให้สั้นกระชับ และสะดวกต่อการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพ
ติดตามบริบทของประเทศไทย ทั้งนี้ แบบคัดกรอง ASSIST มีจานวน 8 หน้า ในขณะที่แบบคัดกรอง
V.2 มีจานวน 1 หน้า แม้แบบคัดกรอง ASSIST จะละเอียดกว่ากว่า V.2 แต่ผู้คัดกรองจะมีความเห็นว่า
ใช้แบบ V.2 ง่าย และสะดวกกว่า ASSIST และผลการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ทั้งการ
คัดกรองผู้ปุวยบุหรี่ สุรา มีแบบคัดกรองเฉพาะอยู่แล้ว และมีความจาเพาะกว่าแบบ ASSIST จึงไม่
จาต้องใช้แบบคัดกรอง ASSIST ในการคัดกรองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลว่ากระทรวง
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สาธารณสุขได้กาหนดให้ใช้แบบคั ดกรอง ASSIST โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดให้ใช้
แบบคัดกรอง V.2 เหมือนกันทั่วประเทศ (สานักบริหารการสาธารณสุข, 2559)
อย่างไรก็ตามมี 1 กรณีศึกษาที่นามาใช้เป็นตัวอย่างในการเปรียบเทียบแบบคัด
กรองให้ผลการคัดกรองที่ต่างกัน ซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ปุวยที่เคยเสพยาบ้าในช่วงก่อน 3 เดือนที่
ผ่านมา พบว่าหากคัดกรองด้วย V.2 จะไม่เข้าเกณฑ์ แต่คัดกรองด้วย ASSIST จะได้ 3 คะแนน ซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อการใช้ระดับความเสี่ยงต่าหรือระดับผู้ใช้ แต่ในแนวทางการบาบัด ผู้คัดกรองได้กล่าวว่า
กรณีดังกล่าวนี้ ถือว่าผู้ปุวยไม่ได้เสพแล้ว และไม่ต้องบาบัด และมุ่งบาบัดยาและสารเสพติดที่ส่งผล
กระทบต่อผู้ปุวยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นอันดับแรกก่อน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับบริบท
ผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต. ของจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งพบว่าผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด
ทุกรายเป็ นผู้ ปุว ยยาบ้าทั้งหมด ในขณะที่การศึกษาของขจรศักดิ์ แสนสุภ า และคณะ (2560) ได้
ทาการศึกษาการใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิดในผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี โดยเก็บข้อมูลทั้งผู้ปุวยนอก และผู้ปุวยใน ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการบาบัด
ใช้ยาเสพติด 4 ชนิด คือ ยาบ้า กัญชา สารระเหย และยาไอซ์ โดยความชุกของผู้เคยใช้ยาและสารเสพ
ติดหลายชนิด คิดเป็นร้อยละ 24.82 และเคยใช้หลายชนิดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 19.7 และ
รอบ 6 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.5 และ 1 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.0
5.3.1.3 ความรู้ ของเจ้ าหน้าที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้บาบัดยาเสพติด
พบว่ า ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งยาเสพติ ด และการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด
ประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจบาบัดของเจ้าหน้าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ส่วนใหญ่มีความรู้ใน
ระดับสูง ร้อยละ 58.7 รองลงมามีความรู้ในระดับสูงมาก ร้อยละ 23.9 และมีความรู้ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 13.01 และมีความรู้ในระดับต่า ร้อยละ 4.3 ตามลาดับ ทั้งนี้ หากเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับ รพ.สต. ยังไม่มีการศึกษามาก่อน เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุขเริ่มมีนโยบายให้ รพ.สต. มีศักยภาพบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดได้ในปีงบประมาณ 2560 ทั้งตาม
นโยบายดังกล่าวได้เน้นให้มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ (สานักบริหารการสาธารณสุข, 2559)
โดยในระดับผู้เสพให้ การบาบัดเฉพาะ รพ.สต. ที่มีความพร้อมเท่านั้น แต่จากงานวิจัยของ จอมขวัญ
รุ่งโชติ (2551) ได้ศึกษาสมรรถนะเฉพาะการบาบัดรักษายาเสพติดของบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวช
สังกัดกรมสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ การศึกษา การปฏิบัติงานใน
ตาแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และการเคยหรือไม่เคยฝึกอบรมที่แตกต่างกัน จะมีสมรรถนะด้าน
การบาบัดรักษายาเสพติดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามการวิจัยครั้ง
นี้ ไม่ได้มีการประเมินสมรรถนะในด้านทักษะการบาบัด เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องของเวลา
5.3.1.4 ผลการประเมินรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าระบบสมัครใจ
บาบัดแบบเดิม (Matrix program) ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
1) ด้านบริบ ท (Context) ส่ว นใหญ่ผู้ให้การบาบัดเห็นด้ว ยในระดับ “มาก”
เกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับนโยบายในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัด
อานาจเจริ ญและระดับ ประเทศ แต่พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.ในปีที่ผ่ านมา มี
จานวนไม่มาก เนื่องจากมีการส่งผู้ปุวยเข้าบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด โดยหากไม่มี
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การส่งผู้ปุวยเข้าบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด จานวนผู้ปุวยที่ เข้ารับการบาบัดที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) น่าจะสูงขึ้น ทั้งนี้จานวนผู้เข้าบาบัดที่ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของจังหวัดอานาจเจริญ จะมีจานวน 60 - 100 คน ต่อรุ่น โดยแต่ละปีจะจัดจานวนกี่ รุ่น
ขึ้นอยู่กับจานวนเปูาหมายผู้ปุวยยาเสพติดที่ต้องส่งเข้าบาบัดในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
จังหวัด ซึ่งแต่ละปีอาจมีจานวนเปูาหมายไม่เท่ากัน
2) ปัจจัย นาเข้า (Input) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้การบาบัด ส่วนใหญ่มี
จานวน 1 คน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าจานวนผู้ให้การบาบัดเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ โสภิต แกล้วกล้า (2551) ได้ทาการประเมินผล “การบาบัดรักษาด้วยโปรแกรมจิตสังคมบาบัด
(Matrix Program) ของคลินิกบาบัดยาเสพติด สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบว่า ในด้าน
ปัจจัยนาเข้า (Input) เรื่องบุคลากรเพียงพอเช่นเดียวกัน ในด้านผู้ให้การบาบัดจากการศึกษาครั้งนี้
พบว่าผ่านการอบรมทุกคน ทั้งนี้ ผู้ให้การบาบัด ยังต้องการให้มีการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการบาบัดทุก
ปี เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนผู้ให้การบาบัดใหม่ และเรื่องของนโยบายการบาบัดที่อาจมีนโยบายที่
แตกต่างกันในแต่ละปี ทั้งกรณีของการกาหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการดาเนินงานใหม่ ๆ
รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูความรู้ในการบาบัด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบาบัดซึ่งกันและกันด้วย
ในส่ ว นด้ า นงบประมาณ และชุ ด ตรวจปั ส สาวะหาสารเสพติ ด ส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความเห็นว่าเพียงพอ ส่วนน้อยที่ให้ความเห็นว่าไม่เพียงพอ ซึ่งกรณีที่ไม่เพียงพอส่วนหนึ่งเนื่องจากเป็น
การบริหารจัดการชุดตรวจปัสสาวะของระดับอาเภอ ที่อาจเบิกชุดตรวจปัสสาวะไปไม่เพียงพอต่อการ
เบิ กของ รพ.สต. ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากส านัก งานสาธารณสุ ข อ าเภอจะต้อ งเบิ กชุ ด ตรวจปั ส สาวะจาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ รพ.สต.จะเบิกชุดตรวจปัสสาวะจากสานักงานสาธารณสุขอาเภออีก
ทอดหนึ่ ง ในขณะที่ การศึก ษาของสวั ส ดิ์ อุ่ น ใจ และคณะ (2560) ที่ ได้ ทาการประเมิ นผลการใช้
แมทริกซ์โปรแกรมในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ต้นทุนที่ใช้ไปในการให้บริการ และ
ความคุ้มค่าของการบาบัดรักษายาเสพติดด้วยแมทริกซ์โปรแกรม พบว่า คลินิกยาเสพติดส่วนใหญ่ มี
การเก็บ ค่าบริ การต่างๆ ได้แก่ ค่าตรวจหาสารเสพติดในปัส สาวะ ค่ากิจกรรมกลุ่ ม ค่ายา ค่าวัส ดุ
อุป กรณ์ต่างๆ โดยอั ตราค่า บริ ก ารมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่ กับ บริบทของพื้ นที่ ต้น ทุนต่าสุ ดอยู่ ที่
1,000 บาท/คน/โปรแกรม และต้นทุน สูงสุดอยู่ที่ 10,650 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,032 บาท/คน/
โปรแกรม ด้านความคุ้มทุนของการบาบัดรักษายาเสพติดด้วยแมทริกซ์โปรแกรม ส่วนใหญ่มีความเห็น
ว่าคุ้มทุน เนื่องจากต้นทุนน้อยเมื่อเทียบกับการทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพยา ซึ่งจะทาให้ลดค่าใช้จ่ายการซื้อ
ยามาเสพ ลดการสร้างปัญหาในชุมชน มีบางส่วนที่มองว่าไม่คุ้มค่าเนื่องจากต้องใช้เวลานานใน การ
รักษา และรักษาแล้วบางรายกลับไปเสพติดซ้า
3) ด้านกระบวนการ (Process) การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัด
อานาจเจริญ ผู้ให้การบาบัดส่วนใหญ่เห็นด้วยในกระบวนการบาบัดระดับปานกลาง ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต. มองว่าการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดทาให้เพิ่มภาระงาน
จากเดิม เมื่อเทียบกับ รพ.สต.จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะไม่ได้มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต.จานวนมาก
เท่าที่ รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ทั้งนี้ เนื่องจาก รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญต้องบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ทั้งระบบสมัครใจบาบัด และระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัวด้วย จึงเป็นภาระที่ แตกต่างจากการ
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บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. ของจังหวัดอื่นๆ โดยได้รับเสียงสะท้อนจากเวทีการประชุมผู้รับผิดชอบ
งานยาเสพติดในระดับจังหวัด ของจังหวัดอานาจเจริญ ในการประชุม “ กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
การบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ”
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ แต่อย่ างไรก็ตามจากข้อมูล คุณภาพ ด้ว ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้การบาบัดใน
รพ.สต. จะพบว่า ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต. ต่างเห็นว่า การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. มีความ
เหมาะสม เนื่องจาก ใกล้บ้าน สะดวก ประหยัด และเจ้าหน้าที่ทราบบริบทของผู้ปุวยและญาติ จึงทาให้
ทราบว่าต้องให้ความช่วยเหลือเช่นใด โดยประเด็นการบาบัดด้วย Matrix Program 9 ครั้ง ระยะเวลา
4 เดือน ก็เห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ผู้วิจัยไม่ได้สัมภาษณ์ว่ามีความเหมาะสมระดับมาก น้อยเพียงใด
จึงอาจเป็นประเด็นที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมในการศึกษาครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของเรื่องกระบวนการบาบัด จากผลการศึกษาพบว่ามี
ความเห็นในระดับมาก คือ ประเด็นคาถามว่า “ท่านบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพในผู้ปุวย
ระบบสมัครใจด้วยโปรแกรมจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) จานวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน” โดย
เป็นไปตามแนวทางการบาบัดในระดับ รพ.สต. ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้กาหนด
แนวทางการบาบัดไว้ และประเด็นคาถามว่า “ ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าในระดับผู้ใช้ และผู้
เสพโดยใช้รูปแบบเดียวกัน ” และประเด็นคาถาม “ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ใน
ระดับผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้ปุวยระบบสมัครใจบาบัดโดยโปรแกรม จิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ” โดย
เป็นไปตามแนวทางการบาบัดในระดับ รพ.สต. ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ ได้กาหนด
แนวทางการบาบัดไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ ผู้ปุวยยา
เสพติดที่เข้ารับการบาบัดจะเป็นระดับผู้เสพทั้งหมด จึงไม่มีโอกาสได้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้
ทั้ ง ตามความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด ก็ เ ห็ น ว่ า แม้ จ ะเป็ น ระด้ บ ผู้ ใ ช้ ก็ จ ะใช้ แ นวทางการบ าบั ด
เช่นเดียวกับผู้เสพ เพื่อไม่ให้ผู้ปุวยกลับมาเสพซ้าอีก นอกจากนี้ได้ให้ความเห็นในระดับมากในด้านวิธี
ติดตามเมื่อผู้ปุวยไม่มาตามนัดที่มีความเหมาะสม โดยใช้วิธีการติดตามเยี่ยมบ้าน และการนัดให้มาที่
รพ.สต. บางครั้งใช้วิธีติดตามทางโทรศัพท์ ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของสิริพร ญาณจินดา
และมานพ คณะโต (2558) ที่ได้ศึกษาประสิทธิผลการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด
ในพื้นที่ตาบลนาแขม อาเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งพบว่า การติดตามผลการผ่านการบาบัดรักษา ส่วน
ใหญ๋นัดให้มาพบที่หน่วยงาน และทางจดหมายหรือโทรศัพท์ มีเพียงร้อยละ 7.50 ที่ไปเยี่ยมบ้าน แต่
กรณีของการติดตามผู้ปุวยของ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ มีการออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามพร้อม ๆ กับ
การไปติดตามงานอื่นๆ ด้วย จึงมีโอกาสออกเยี่ยมบ้านที่มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการทางานของ
รพ.สต. จะมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าระบบการทางานของโรงพยาบาลนั่นเอง
ส่วนระดับน้อยคือ ประเด็นคาถามว่า “บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
ระดับผู้ใช้ โดยการให้คาปรึกษาแบบสั้นเพียง 1 ครั้ง เหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้ผู้ปุวยหยุดเสพได้”
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบาบัดในระดับ รพ.สต. ที่ ไม่ได้ห้ามว่า หากเป็นผู้ปุวยยาเสพติดระดับผู้ใช้
ให้บาบัดด้วยแนวทางเดียวกับผู้เสพ เพี ยงแต่หากใช้การบาบัดแบบผู้เสพอาจต้องใช้เวลานาน ทั้งนี้
จากการประชุมในระดับจังหวัดผู้ให้การบาบัดเคยให้ความเห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้ผู้เข้ารับการ
บาบัดหยุดเสพได้ ในขณะที่จากการศึกษาประสิทธิผลของการบาบัดแบบสั้น ในผู้ใช้กัญชา โคเคน สาร
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กระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน หรือกลุ่มฝิ่นระดับสูงที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ พบว่า ผู้ได้รับการ
บาบัดแบบสั้นมีคะแนนการคัดกรองลดลง เมื่อติดตามผล 3 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมี
นั ย ส าคั ญ (กระทรวงสาธารณสุ ข , 2560) อย่ า งไรก็ ต ามผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด ที่ รพ.สต. จั ง หวั ด
อานาจเจริญไม่มีผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดในระดับผู้ใช้ มีเฉพาะระดับผู้เสพเท่านั้น โดยในระดับผู้ติด
จะถูกส่งตัวเข้าบาบัดในระดับโรงพยาบาล
นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัด ผู้ปุวยและญาติ
ให้ ค วามเห็ น ต่ อ การกระบวนการบ าบั ด ประเด็ น กรณี “การน าความเชื่ อ ความศรั ท ธาทาง
พระพุ ท ธศาสนามาใช้ ใ นการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาบ้ า ร่ ว มกั บ การบ าบั ด แบบจิ ต สั ง คมบ าบั ด ( Matrix
Program) น่าจะทาให้การบาบัดมีการหยุดเสพได้ผลดียิ่งขึ้น ” และกรณีความคิดเห็นต่อ “การบาบัด
โดยนาความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาพุทธมาสอดแทรกกับรูปแบบการบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด
ควรมีพระสงฆ์มีส่วนร่วมในกระบวนการบาบัดด้วย” โดยมีความเห็นว่า การเสพ การติดยาเสพติด และ
การจะหยุดเสพได้หรือไม่เป็นเรื่องของจิตใจ การนาเรื่องของศาสนาพุทธมาผสมผสานในการบาบัดด้วย
จิ ตสั งคมบ าบั ดแบบเดิมน่ าจะส่ ง ผลต่อการบาบัด ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจัย ของของ อัมพร
สีลากุล และคณะ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้วย
คุณธรรม “รักเหนือรัก” (สาราณีย-ธรรม 6) ระดับศีล 5 ผลการศึกษาพบว่า ผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีนสามารถหยุดเสพได้เมื่อติดตามครบ 3 เดือน ร้อยละ 98.1 ก่อนและหลังได้รับการบาบัดติดตาม
ครบ 3 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (2559) ซึ่งได้ศึกษา
“การประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยเป็น
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้หลักพุทธศาสนา ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งพักอาศัยใน วัด สานัก
สงฆ์ สานักชี สถานที่ปฏิบัติธรรม หรืออื่นๆ มีการฝึกจิต หรือการปฏิบัติธรรม การเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของสถาบันศาสนา ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) หวนกลับมาเสพซ้า ร้อยละ 11.4
ส่วนด้านสถานที่ในการบาบัด พบว่า ร้อยละ 71.1 ใช้ห้องคลินิกให้คาปรึกษา
เป็นสถานที่ในการบาบัด และรองลงมาคือ การใช้ห้องประชุม หรือห้องอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้การบาบัด
มีความเห็นว่า สถานที่มีค วามเหมาะสมในระดับน้อยถึงปานกลาง ซึ่งอาจเนื่องจากยังไม่มีห้องในการ
บาบัดเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลงานวิจัยอื่น เรื่องสถานที่ในการบาบัดใน รพ.สต. มา
เปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข เริ่มมีนโยบายในการบาบัดใน รพ.สต. ใน พ.ศ. 2560
(กระทรวงสาธารณสุข , 2559) แต่ในอนาคตหากในระดับนโยบายเน้นหนักให้มีการส่งเข้าบาบัดใน
รพ.สต. โดยไม่มีระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรพิจารณาในเรื่องของสถานที่ ที่ต้องมีความเป็น
สัดส่วน และกาหนดมาตรฐานของห้องให้การบาบัด และมีการประเมินคุณภาพ รพ.สต.ยาเสพติดต่อ
ไป
4) ด้านผลผลิต (Product) ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
รพ.สต. ในระบบสมัครใจบาบัด ส่วนใหญ่เข้ารับการบาบัดครบตามกระบวนการบาบัด ร้อยละ 86–89
โดยที่จากการศึกษาของ สวัสดิ์ อุ่นใจ และคณะ (2560) ได้ประเมินการใช้ Matrix program ในการ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลในสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 7 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่าผู้เข้ารับการบาบัดครบตามกระบวนการบาบัดคิดเป็น ร้อยละ
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76.87 ในขณะทีจ่ ากงานวิจัยของ โสภิต แกล้วกล้า (2551) ได้ทาการประเมินผล “การบาบัดรักษาด้วย
โปรแกรมจิตสังคมบาบัด (Matrix program) ของคลินิกบาบัดยาเสพติด สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร”
พบว่า ไม่ได้กล่าวในเรื่องของการเข้ารับการบาบัดครบกระบวนการมากน้อยเพียงใด
5) ผลลัพธ์ (Effect)
1.1) ความมั่นคงทางจิตใจของผู้ปุวยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายหลัง
การบาบัดครบ 3 เดือน พบว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. จานวน 5 คน
ภายหลังจากการบ าบัดครบตามกาหนด ผู้ ปุวยมั่นใจว่าจะหยุดเสพได้ และจะไม่กลั บไปเสพซ้าอีก
อย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น เนื่องจากขณะสัมภาษณ์เป็นช่วงที่ผู้ปุวยครบระยะเวลาการ
บาบัดไม่ถึง 1 ปี จึงต้องติดตามความมั่นคงทางจิตใจในระยะยาวว่า หยุดเสพได้นานเท่าใด และอาจ
พิจ ารณาศึกษาเปรีย บเทีย บผู้ ปุ ว ยที่เข้ารั บการบาบัดกลุ่มอายุ อื่น ๆ เนื่องจากกรณีวิจัยครั้งนี้ ผู้ ถูก
สัมภาษณ์เป็นผู้เข้าบาบัดระดับนักเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับผู้รับการ
บาบัดในกลุ่มอื่นๆ
นอกจากนี้ ในเรื่ องความมั่นคงทางจิตใจของผู้ ปุว ยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติ ด ภายหลั ง การบ าบั ด ครบนั้ น ตามทฤษฎี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางใจ (Resilience) ซึ่ ง หมายถึ ง
ความสามารถในการปรับตัวของบุคคล เมื่อต้องประสบกับสถานการณ์ที่วิกฤต ทุกข์ยาก ลาบาก กดดัน
หรื อเป็น ปัญหาในชีวิต แต่สามารถปรั บตัวให้ผ่ านพ้นภาวะวิกฤตนั้นได้ และกลับมาดาเนินชีวิตได้
ตามปกติ รวมทั้ ง สามารถน าประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ไ ปเป็ น ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไป
(กรมสุขภาพจิต และสานักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) ซึ่งกรณีดังกล่าว การ
บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ต้องสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับผู้ปุวย เนื่องจากการทบทวนงานวิจัย
สรุปได้ว่า การที่บุคคลจะเสพติดยาเสพติด หรือจะหยุดเสพได้หรือไม่นั้น อยู่ที่จิตใจของคน ๆ นั้น ว่า
จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดจริงจังหรือไม่เพียงใด โดยหากมีจิตใจที่เข้มแข็ง เมื่อบาบัด
ครบตามกาหนด กลับสู่ครอบครัว สังคม ก็จะไม่หวนกลับไปคบกลุ่มเพื่อนเดิม ๆ ที่มั่วสุมเสพยาเสพติด
หรื อ หากเพื่ อ นชวนก็ จ ะมี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง พอในการที่ จ ะปฏิ เ สธ หรื อ หลี ก เลี่ ย งการที่ จ ะไปอยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่จะทาให้หวนกลับไปเสพซ้าอีก นอกจากนี้ ตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
(Health Belief Model หรือ HBM) สรุปได้ว่า ความเชื่อด้านสุขภาพสามารถใช้อธิบายและทานาย
พฤติกรรมของบุคคลในด้านการเจ็บปุ วยและการปูองกันโรค และมีส่ วนช่วยในการผลักดันให้ เกิด
พฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม (Hochbaum, G.M., 1970.) ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การที่
บุคคลจะมีพฤติกรรมดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เจ็บปุวย หรือดูแลตนเองเพื่อให้หายจากการเจ็บปุวยนั้น
บุคคลนั้น ๆ จะต้องมีความเชื่อด้านสุขภาพว่า สิ่งนั้นๆ ทาให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นใด ดังเช่น เรื่อง
ของยาเสพติด ที่เป็นสิ่งทาลายสุขภาพร่างกาย ผู้ปุวยยาเสพติดต้องมีความเชื่อเรื่องนี้ จึงจะผลักดันให้
เขามีความมุ่งมั่นที่จะชนะการหยุดเสพยาเสพติดให้ได้ หรือ กรณีที่ยังไม่ได้เสพ ก็จะทาให้บุคคลนั้นไม่
คิดจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย และโดยที่การติดยาเสพติด ถือเป็นประเภทโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง
ในขณะที่ทางกฎหมายยาเสพติดของไทยสนับสนุนหลักการแนวคิด “ ผู้เสพ คือผู้ปุวย” ไม่ใช่อาชญา
กร แต่ในความเป็นจริง มีผู้ใช้ยาจานวนมากที่ อยู่ในภาวะพึ่งพิงยา และการกลับไปเสพซ้า หรือ การที่
ยอมรับและเข้าใจเงื่อนไขทางการแพทย์ต่อการกลับไปเสพซ้าของผู้มีภาวะพึ่งพิงยา ว่าเป็นโรคเรื้อรัง
อย่างหนึ่ง (เวอร์จิเนีย แมคโดนัลด์ และสุภทัรา นาคะผิว , 2562) หลักสอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผน
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ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model หรือ HBM) ที่ต้องนามาใช้ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ด้วย ในการกระบวนการบาบัด เพื่อให้ผู้ปุวยได้มีความเชื่อว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทาลายสุขภาพและ
ต้องหยุ ดและหลี กเลี่ ย งให้ จ งได้ ทั้งนี้ หากตามกระบวนการสร้ างแรงจูงใจเพื่อ ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
(Motivation Interviewing/Enhancement) (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ในขั้นของการกลับไปมี
ปัญหาซ้า (Relapse) ในขั้นนี้ผู้ปุวยเริ่มต้นจากการนาพาตัวเองเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เสี่ยง การปล่อยให้
ตนเองมีความเปราะบางทางอารมณ์จิตใจ การไม่สามารถจัดการกับอาการอยากยา การปล่อยเนื้อ
ปล่อยตัว การไม่ดูแลตนเอง ความประมาทเลินเล่อ การเผลอใจกลับไปใช้สารเสพติดซ้า ปฏิกิริยาทาง
จิตใจที่ตามหลังจากการเผลอใจไปใช้ เช่น รู้สึกผิดซ้าเติมตนเอง ไม่เคารพนับถือตนเอง ปฏิเสธความ
จริง เป็นต้น จนกระทั่งควบคุมการใช้ไม่ได้ กลับไปมีปัญหาติดสารเสพติดอีก การตอบสนองที่เหมาะสม
ของผู้ บ าบั ด คือ การดึงผู้ ปุ ว ยให้ กลั บไปสู่ ห นทางแห่ งการหยุดสารเสพติดให้ เร็ ว ที่สุ ด (Recovery
Process) การให้ความหวังกาลังใจ (Hope) การประคับประคอง (support) การสรุปบทเรียน การมุ่ง
ในการเลิกสารเสพติดต่อไป การสนับสนุนศักยภาพในตัวของผู้ปุวยในการเลิกสารเสพติดว่ายังสามารถ
กระทาได้ (Self-efficacy) ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้ปุวยนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การที่ผู้ ปุวยยาเสพติดจะมีจิตใจที่
เข้มแข็ง และเข้ารับการบาบัดจนครบตามระยะเวลาการบาบัด และหยุดเสพได้หรือไม่นั้น จากการ
ทบทวนงานวิจั ย ล้ ว นพบว่า ครอบครัว มีส่ ว นส าคัญที่ จะทาให้ ผู้ ปุว ยอยู่บาบัดจนครบตามขั้นตอน
กระบวนการบาบัด ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support Theory) ที่มี
แนวคิดว่า การตัดสินใจส่วนใหญ่ของคนนั้นจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของบุคคล ผู้ซึ่งมีความสาคัญและมี
อานาจเหนือกว่าตัวเราอยู่ตลอดเวลา (จริยา ปัณฑวังกูร, 2549)
1.2) ผลการหยุดเสพของผู้ปุวยในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัด
พบว่าการศึกษาครั้งนี้ มีผู้ให้ความเห็นว่าผู้เข้าบาบัดสามารถหยุดเสพ
ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 85 ขึ้นไปของผู้เข้ารับการบาบัดคิดเป็นร้อยละ 89 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามในขณะที่งานวิจัยของ โสภิต แกล้วกล้า (2551) ได้ทาการประเมินผล “การบาบัดรักษา
ด้ ว ยโปรแกรมจิ ต สั ง คมบ าบั ด (Matrix Program) ของคลิ นิ ก บ าบั ด ยาเสพติ ด ส านั ก อนามั ย
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การติดตามผลหลังการบาบัดเป็นเวลา 1 ปี ผู้เข้ารับการบาบัดสามารถเลิกยา
เสพติดได้ ร้อยละ 89.00 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภิต แกล้วกล้า (2551) ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
การหยุดเสพจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการหยุดเสพในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบ ซึ่งใน
ระยะยาว 1 ปี ร้อยละการหยุดเสพอาจลดลงจากเดิมได้ ในขณะที่ผลการวิจัย ของ พรรณี วาทิสุนทร
และกฤติกา เฉิดโฉม (2552) ได้ทาการศึกษา “เปรียบเทียบผลสาเร็จของการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพ
ติดระหว่างระบบบังคับบาบัดและระบบสมัครใจ พ.ศ. 2547 - 2549” มีการเก็บข้อมูลในหลายจังหวัด
ผลการศึกษาพบว่า การบาบัดในระบบสมัครใจหยุดเสพได้และมีอาการดีขึ้น ร้อยละ 52.53 และร้อย
ละ 46.84 ตามลาดับ ส่วนระบบบังคับบาบัดหยุดเสพได้ และมีอาการดีขึ้น ร้อยละ 61.19 และ ร้อย
ละ 38.58 ตามลาดับ ซึ่งการหยุดเสพในระบบสมัครใจบาบัดหยุดเสพได้ต่ากว่าการศึกษาครั้งนี้ อาจ
เนื่องจากเป็นการติดตามการหยุดเสพต่อเนื่อง 1 ปี เป็นระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลา 3 เดือน จึงทา
ให้ผู้เข้ารับการบาบัดมีการกลับมาเสพซ้าได้สูงขึ้นนั่นเอง
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นอกจากนี้ จากการศึกษาของสวัสดิ์ อุ่นใจ และคณะ (2560) ได้ประเมินการใช้
Matrix program ในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดที่ได้รับการติดตาม
ตามเกณฑ์ที่กาหนดเลิกได้ หยุดได้ ร้อยละ 91.21 โดยปัจจัยที่ทาให้ไปติดซ้าเกิดจากตัวกระตุ้นภายใน
ได้แก่ ความคิดอยากใช้ยา อารมณ์โกรธ เครียด น้อยใจ ขาดความเข้มแข็งในจิตใจ มีคุณค่าในตัวเองต่า
ขาดแรงจูงใจในการเลิกยา ด้านตัว กระตุ้นภายนอก ได้แก่ เพื่อนที่ใช้ยาชวน เสพยา ดื่มสุราแทนจน
ขาดสติ ไม่มีรายได้ ว่างงาน ใช้เพิ่มในการทางาน เช่น กรีดยาง ตอนกลางคืน การแพร่ระบาดยาเสพ
ติดทาให้หาง่าย ครอบครัวไม่เข้าใจ สังคมไม่ให้โอกาส ในขณะที่การวิจัยครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้ปุวย
ผู้ปุวยให้ความเห็นว่า การหยุดเสพได้หรือไม่ อยู่ที่จิตใจของคน ๆ นั้น และการที่กลับไปสู่สิ่งแวดล้อม
เดิม ๆ ไปหากลุ่มเพื่อนเดิม ๆ เพื่อนจะขักชวนกลับไปเสพอีก ครอบครัวมีส่วนสาคัญที่จะช่วยดึงไม่ให้
ผู้ปุวยหวนกลับไปเสพอีก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของท่านอื่น ๆ ดังกล่าวมาแล้ว โดยประเด็น
ดังกล่าวนี้ จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า สาเหตุที่ทาให้ผู้ปุวยเข้าบาบัดรักษาไม่ครบตามกาหนดนัด
เพราะไปทางานที่ ต่ างจั งหวั ด ถู ก จั บ และรองลงมาอี ก คื อ ความไม่ ตั้ งใจในการบ าบัด รั ก ษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริวรรณ สุภาคุณ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง สาเหตุที่ผู้ปุวยสารเสพติดแอม
เฟ-ตามีนอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา ณ ศูนย์บาบัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1) ด้านตัว
ผู้ปุวยเป็นปัจจัยหลักในการที่ผู้ปุวยอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา ซึ่งได้แก่ ความรู้สึกว่าตนเองหาย
ดีแล้ว ปัจจัยรองคือ ความรู้สึกขาดอิสระ และความไม่ตั้งใจในการบาบัดรักษา 2) ด้านญาติ และแรง
สนับสนุนจากญาติหรือครอบครัว มีส่วนสาคัญในการอยู่บาบัดรักษาจนครบของผู้ปุวย 3) ด้านเพื่อน
และเจ้ า หน้ า ที่ ได้ แก่ การปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ เพื่ อน อิ ท ธิ พลของเพื่ อนต่ อ การอยู่ บ าบั ด รัก ษา และ
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ปุวย พบว่าไม่มีอิทธิพลต่อการอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบาบัดรักษา
ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการบาบัดอยู่ไม่ครบตามขั้นตอนการบาบัด เนื่องจาก
ผู้ปุวยไปทางานที่ต่างจังหวัด รองลงมา คือ ไม่ตระหนักที่จะเข้าบาบัด หรือ ติดต่อไม่ได้ และรวมถึงการ
ไปบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบางกรณีผู้ปุวยถูกจับ
5.3.1.5 การพัฒนารู ปแบบการบาบัดผู้ ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
หากพิจารณาความคิดเห็น ทั้งกรณีของผู้ให้การบาบัด ผู้ปุวยและญาติ ล้วนมี
ความเห็นว่า การเพิ่มแนวทางตามวิถีพุทธเข้าไปจากรูปแบบการบาบัดเดิม น่าจะส่งผลต่อการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติดที่ รพ.สต. ดีขึ้นกว่าเดิม และจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi technique) พบว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความ
สอดคล้องกัน คือ การนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ทางศาสนาพุทธ โดย
เพิ่มกิจ กรรมในกระบวนการบ าบั ดเดิม น่ าจะส่ งผลให้ การบ าบัดผู้ ปุว ยยาเสพติดประเภทยาบ้า ที่
รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีความคิดเห็น ให้เพิ่มกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อน
การบาบัด และมีกิจกรรมพาผู้ปุวยและญาติเป็นกลุ่ม ไปทากิจกรรมที่วัดในเขต รพ.สต. ที่ผู้ปุวยและ
ญาติหรือผู้คนในเขตนั้นเคารพศรัทธา ช่วงก่อนการบาบัด และเมื่อครบระยะเวลาการบาบัดครบ โดย
ในด้านการการบริหารจั ดการ ด้านงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุน จึงมีความ
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เป็นได้ แต่เฉพาะผู้ปุวยและญาติที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น และเป็นไปตามความสมัครใจ โดยช่วงแรก
อาจนาร่องเฉพาะบาง รพ.สต. ที่มีความพร้อมก่อน ทั้งนี้ กิจกรรมตามวิถีพุทธดังกล่าว ในเรื่องของการ
นั่งสมาธิ มีทฤษฎีทางการแพทย์อธิบายว่าการทาสมาธินั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาท
แคตีโคลามีน (cathecolamine) โดยการนั่งสมาธิทาให้การหลั่งสารแคตีโคลามีนลดลง ซึ่งเป็นสารที่ทา
ให้เกิดการตื่นตัวและมีความสัมพันธ์กับความเครียด ในขณะที่การทาสมาธิจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสาร
เอนโดฟีน (endophine) ซึ่งเป็ น สารที่ท าให้ เกิดการผ่ อนคลาย เยือ กเย็น และทาให้ เกิดความสุ ข
(สมศักดิ์ เทียมเก่า, 2561 และสมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี, 2561) อย่างไรก็ตาม การดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดควรให้ข้อมูล และความรู้เรื่องยาเสพติดกับผู้ที่เสพยาบ้าในชุมชน (MacLean, S.
and et.all, 2015) เพื่อให้เขาได้ตระหนักต่อพิษภัยของยาบ้าดังกล่าว และสอดคล้องกับทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model หรือ HBM) ที่สรุปได้ว่า ความเชื่อด้านสุขภาพสามารถ
ใช้อธิบายและทานายพฤติกรรมของบุคคลในด้านการเจ็บปุวยและการปูองกันโรค และมีส่วนช่วยใน
การผลักดันให้เกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม (Hochbaum, G.M., 1970.) และ
โดยที่การติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง (เวอร์จิเนีย แมคโดนัลด์ และสุภทัรา นาคะผิว , 2562)
จึ ง ต้อ งสร้ า งแรงจู งใจเพื่ อปรั บ เปลี่ ยนพฤติก รรม (Motivation Interviewing/ Enhancement)
(กระทรวงสาธารณสุข, 2560) เพื่อไม่ให้ผู้ปุวยกลับไปเสพยาเสพติดซ้าอีกภายหลังการบาบัด เพราะยา
เสพติดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างยิ่ง กล่าวคือ ผลของเมทแอมเฟตามีนต่อร่างกาย ได้แก่ 1) การ
กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทาให้ใจสั่น เหงื่อออก หายใจเร็วความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โคม่าหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ 2) ทาให้เกิดอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย หูแว่ว ซึมเศร้า ทาให้เกิดโรค
ทางจิตเวชอย่างถาวรได้ 3) เพิ่มการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม ความขัดแย้ง การถูกจับกุม ความ
รุนแรงในครอบครัวและสังคม (กรมการแพทย์, 2558)
ในส่วนผลงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวมาแล้วในส่วนของเรื่องกระบวนการ
(Process) ตามการประเมินด้วย CIPP ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดโดยนาวิถีความเชื่อ ความ
ศรัทธาทางศาสนาพุทธมาใช้ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด แล้ว และจากการศึกษานี้ จะพบว่า รูปแบบ
การบาบัดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยได้มีการนาเรื่องวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องของ
ความเชื่อ ความศรัทธา มากาหนดเป็ นกิจกรรมบูรณาการเข้ากับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัดเดิม
(Matrix Program) 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน ที่ใช้บาบัดของ รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ นั้น มีความ
แตกต่างจากการบาบัดด้วยวิถีพุทธอื่น ที่ได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การบาบัดที่ได้
พัฒนาขึ้นดังกล่าวนี้ เป็นการนากิจกรรมตามวิถีพุทธสอดแทรกเข้าไปเพิ่มในโปรแกรมการบาบัดเดิมที่
บ าบั ด อยู่ ซึ่ ง ได้ ม ากจากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามเทคนิ ค การวิ จั ย เดลฟาย ( Delphi
Technique) แล้ว โดยกิจกรรมไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ปุวยและญาติ และผู้ปุวยและญาติไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ซึ่งเป็นการไปทากิจกรรที่วัดเพียง 2 ครั้ง ในโปรกแกรมการบาบัด และเป็นวัดที่อยู่
ใกล้ รพ.สต. จึงมีค่าใช้จ่ายรวมต่อการไปทากิจกรรมที่วัดดังกล่าวไม่มาก และเป็นการไปทากิจกรรมไม่
เกิน 2 ชั่วโมง ในขณะที่การบาบัดด้วยวิถีพุทธอื่น เช่น กรณีของกรมคุมประพฤติ (2559) ที่ผู้เข้าบาบัด
ต้องอยู่บาบัด และทากิจกรรมต่างๆ ที่วัดเป็นเวลา 2 เดือน จึงใช้เวลาที่นานกว่ามาก และมีค่าใช้จ่ายที่
สูงกว่า และด้วยระยะเวลาที่นาน 2 เดือน ผู้เข้าบาบัดบางคนอาจหนีกลับบ้านก่อนการบาบัดครบตาม
ก าหนด ในขณะที่ บ าบั ด ด้ ว ยวิ ถี พุ ท ธของ อั ม พร สี ล ากุ ล และคณะ (2556) จะมี ก ารบ าบั ด ที่
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โรงพยาบาลตามแนวทางโปรแกรมที่กาหนด โดยที่ไม่พบว่ามีไปทากิจกรรมที่วัด จึงไม่มีพระสงฆ์เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบาบัดแต่อย่างใด ซึ่งเป็นความแตกต่างจากโปรกแกรมการบาบัดของกรมคุมประพฤติ
และโปรแกรมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ที่มีพระสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัด โดยเป็นพระวิทยากรใน
การบาบัดด้วย
5.3.2 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) เพื่อทานาย
รูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นจากรูปแบบเดิม ว่าน่าจะมีประสิทธิผลดีขึ้นกว่ารูปแบบเดิมหรือไม่ ทั้งนี้
การวิจัยได้เพิ่มกิจกรรมตามวิถีพุทธเข้าไปในโปรแกรมจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ที่บาบัดใน
รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญอยู่ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้ยัง ไม่ได้มีการทดสอบผลของ
โปรแกรมการบาบัดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ว่าจะมีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยเพียงใด แต่อย่างไรก็
ตาม จากการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ได้ทานายว่า น่าจะส่งผลต่อประสิทธผล
ในการบาบัดที่ดีขึ้นกว่าเดิม
5.4 ข้อเสนอแนะ
5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.4.1.1 การศึกษานี้ เป็ น การศึกษาแรกที่มีการรายงานถึง การบาบัด ผู้ ปุว ยยาเสพติ ด
ประเภทยาบ้าด้วยระบบสมัครใจบาบัดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งสนับสนุนนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข ที่กาหนดนโยบายให้ รพ.สต. มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ และผู้ปุวยยาเสพ
ติดให้บาบัดในกรณีที่ รพ.สต.มีความพร้อม โดยพบว่า ผู้ให้การบาบัดหากได้รับการอบรมความรู้ในการ
บาบัดจะมีศักยภาพในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดทั้งในระดับผู้ใช้ และระดับผู้เสพได้
5.4.1.2 การบาบัดที่ รพ.สต. จากการสัมภาษณ์ ทั้งผู้ปุวยและญาติ ต่างมีความพึงพอใจ
ต่อการบาบัด เนื่องจากสะดวก ใกล้บ้าน ประหยัด และที่สาคัญคือ มีความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การ
บาบัดมากกว่าการไปบาบัดที่โรงพยาบาล จึงควรส่งเสริมให้มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.
ทั้งนี้ต้องมีการคัดกรองว่าผู้ ปุวยอยู่ในระดับที่ไม่เกินศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดในระดับ รพ.สต.
โดยต้องกาหนดเกณฑ์การส่งผู้ปุวยเข้าบาบัดที่ รพ.สต. ที่ชัดเจน ว่ากรณีใดส่งต่อได้ กรณีใดส่งต่อไม่ได้
5.4.1.3 ตัว ชี้ วัด การหยุ ดเสพในระดับกระทรวง นอกเหนือการก าหนดการหยุ ดเสพ
ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนด 3 เดือนแล้ว ควรกาหนดตัวชี้วัดการหยุดเสพด้วยระยะเวลาที่
ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม โดยยังคงมีผลการตรวจปัสสาวะด้วยทุกครั้ง
5.4.1.4 ในระดับ นโยบายอาจต้ องกาหนดกรอบอั ตราก าลั งที่ ชัดเจน ตามขนาดของ
รพ.สต. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบประชากรในเขตมากน้อยแตกต่างกัน หรืออาจนาข้อมูลจานวนผู้ปุวยที่เข้า
บาบัดยาเสพติดที่มากน้อยแตกต่างกันประกอบการพิจารณาการกาหนดกรอบอัตรากาลังของผู้ให้การ
บาบัด
5.4.2 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.4.2.1 รพ.สต. ที่มีการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด เจ้าหน้าที่ จะต้องผ่านการอบรมความรู้
และทักษะการบาบัดก่อนที่จะบาบัด โดยการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต.
ควรมีการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการบาบัดทุกปี และกรณีมีปัญหาอาจมี ระบบในการประสานงานเพื่อ
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แจ้งปัญหา ติดตามและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเตรียมระบบการนิเทศติดตามเฉพาะกิจ หรือแล้วแต่
กรณี
5.4.2.2 ผู้ให้การบาบัดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญ ส่วนใหญ่ มีจานวนผู้ให้การ
บาบัดเพียง 1 คน บางแห่งมี 2 คน ส่วนน้อยมี 3 คน ทั้งนี้ รพ.สต. ที่มีจานวนผู้เข้าบาบัดมาก อาจเพิ่ม
จานวนผู้ให้การบาบัดแล้วแต่กรณี เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ แต่จากการศึกษาพบว่า หากมี
เจ้ าหน้าที่ผู้ ให้ การบ าบั ด 2 คน ส่ งผลดีในการบาบัด เนื่องจากสามารถสั บเปลี่ ยนกันได้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดของ รพ.สต. ทางานหลายหน้าที่ อาจต้องมีการไปประชุมหรืออบรม จะได้ไม่
ต้องเลื่อนนัดผู้ปุวย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่า การส่งผู้ปุวยเข้ารับการบาบัดใน รพ.สต. มีจานวน
ไม่มาก เนื่องจากส่ วนใหญ่ในระดับผู้เสพมักจะถูกส่งเข้าบาบัดในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ยกเว้นบาง รพ.สต. ที่อาจมีผู้ปุวยในรอบปีสิบกว่าราย
5.4.2.3 ด้านสถานที่ในการบาบัด รพ.สต. อาจใช้ห้องคลินิกให้คาปรึกษาเป็นสถานที่ใน
การบาบัด หรือหากมีผู้ปุวยจานวนมาก อาจใช้ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมการบาบัดได้ ทั้งนี้ การ
บาบัดจะแยกบาบัดจากผู้ปุวยประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องสิทธิของผู้ปุวยที่จะไม่ถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้ปุวยยา
เสพติด และอีกประการคือ การบาบัดเป็นรูปแบบการบาบัดเฉพาะ ที่ต้องมีห้ องให้การบาบัดเป็น
สัดส่วน ตามรูปแบบจิตสังคมบาบัด ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ให้การบาบัดและผู้เข้ารับการบาบัด และบางกรณี
ที่ต้องญาติด้วยเท่านั้น
5.4.2.4 ด้ า นงบประมาณ รพ.สต. จากการวิ จั ย นี้ รพ.สต. จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากส านั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด ตามงบประมาณด้านการบาบัดรักษายาเสพติด ที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้รับจัดสรรจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรอบปี โดย
กาหนดการสนับสนุนงบประมาณค่าบาบัดเป็นรายหัวผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต. มีก ารเบิก
งบประมาณตามจานวนผู้เข้ารับการบาบัดในรอบปีงบประมาณ รวบรวมส่งเบิกสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดโดยสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ทั้งนี้ รวมถึงชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย ดังนั้น การ
บริหารจัดการคือ ระดับอาเภอและ รพ.สต. ต้องกาหนดแผนปฏิบัติการการดาเนินงานในรอบปี ใน
เรื่องงบระบบการเบิกงบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และการบริหารจัดการชุดตรวจ
ปัสสาวะให้เพียงพอ
5.4.2.5 การคัดกรองผู้ปุวยเพื่อแยกระดับความรุนแรงของผู้ปุวยยาเสพติด ก่อนนาเข้า
บาบัดยาเสพติดของทุกระดับ ไม่เฉพาะของระดับ รพ.สต. พบว่า การใช้แบบคัดกรองของกระทรวง
สาธารณสุข (V.2) จะสะดวกและไม่ยุ่งยากในการใช้คัดกรอง รวมทั้งประหยัดเวลาในการคัดกรองกว่า
การใช้แบบคัดกรอง ASSIST อย่างไรก็ตามหากจะคัดกรองผู้ที่ติดบุหรี่ สุรา จะต้องคัดกรองตามแบบ
คั ด กรองของบุ ห รี่ และสุ ร า ซึ่ ง มี แ บบคั ด กรองแยกเฉพาะต่ า งหากตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้น ในทางปฏิบัติการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดด้วย V.2 ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข จึงมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
5.4.2.6 การบาบัดแบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ระยะเวลา 4 เดือน บาบัด
9 ครั้ง ตามรูปแบบการบาบัดที่ใช้ใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งได้รูปแบบมาจากโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ให้การบาบัดส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ
เหมาะสมในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในระดับผู้เสพ ใน รพ.สต.โดยผู้เข้าบาบัดมีการหยุดเสพภายใน
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ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบในระดับสูง และเพื่อให้มีการหยุดเสพได้สูงขึ้นและหยุดเสพ
ได้ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้การบาบัดเห็นด้วยว่าควรนารูปแบบวิถีพุทธ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ความศรั ทธาตามหลั กศาสนาพุทธมาผสมผสานกับรูปแบบการบาบัด แบบจิตสั งคมบาบัด (Matrix
Program) ซึ่งรูปแบบการบาบัดที่ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธเข้าไป
กับรูปแบบการบาบัดแบบเดิม จึง เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า น่าจะส่งผลต่อประสิทธิ ผล
ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้นมาคือ พระที่ชาวบ้านเคารพศรัทธาในเขต รพ.สต. แห่งนั้น โดย
ทั้งพระและผู้ให้การบาบัดต้องผ่านการอบรมตามรูปแบบแนวทางวิถีพุทธที่ผู้วิจัยได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจาก
การบาบัดรูปแบบเดิม
5.4.2.7 ในทางปฏิบัติ การนารูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปใช้จริง อาจมีการนา
ร่ อ งทดลองใช้ ใ นบาง รพ.สต. ที่ มี ค วามพร้ อ มก่ อ นโดยส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สนั บ สนุ น
งบประมาณ หรือ รพ.สต. อาจเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการในช่วงต้น
ปีงบประมาณที่มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
5.4.2.8 รูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ จากการวิจัยครั้งนี้ มุ่งนาไปใช้กับผู้ปุวยที่นับ
ถือศาสนาพุทธ ดังนั้น ในการนาไปใช้จึงควรนาไปใช้กับผู้ปุวยที่นับถือศาสนาพุทธ และเป็นไปตาม
ความสมัครใจของผู้ปุวยและญาติด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหายาเสพติด จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของการ
เสพ การติดยาเสพติด หรือการจะเลิกเสพหรือไม่นั้น อยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้น หากมีจิตใจที่เข้ม แข็งก็
จะสามารถเอาชนะใจตนเองได้ และจะหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดได้ ดังนั้น ในส่วนของผู้ปุวยยาเสพ
ติดที่นับถือศาสนาอื่นๆ เช่น คริตส์ และอิสลาม จากผลการวิจัยล้วนชี้ให้เห็นว่า การนาเรื่องของศาสนา
บูรการกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับการบาบัด ทั้งระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และระบบจิตสังคม
บาบัด (Matrix program) ล้วนส่งผลในทางที่ดีต่อการบาบัด ดังนั้น ผู้ปุวยยาเสพติดที่นับถือศาสนาอื่น
ใด น่าจะปรับรูปแบบการบาบัดโดยนาวิถีของแต่ละศาสนาเข้ามาผสมผสานการบาบัดได้
5.4.2.9 จากการวิจัยครั้งนี้ และจากผลงานวิจัยอื่นๆ พบว่า ผู้ปุวยยาเสพติดส่วนใหญ่ที่
เข้ารับการบาบัดไม่ครบตามกระบวนการบาบัด สาเหตุเนื่องจากไปทางานที่ต่างจังหวัด ดังนั้น จึงควรมี
การส่งต่อข้อมูลการบาบัดผู้ปุวยไปให้สถานบริการที่ใกล้เคียง โดยสร้างความตระหนักให้ผู้ปุวยและ
ญาติเห็นความสาคัญของการบาบัดที่ต่อเนื่อง โดยอาจกาชับผู้ปุวยและญาติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดให้
ทราบหากจาเป็นต้องไปทางานที่ต่างจังหวัด ในช่วงที่บาบัดยังไม่ครบกาหนด
5.4.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในเชิงวิจัย สามารถพัฒนาต่อยอดรูปแบบการบาบัดที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยนารูปแบบการ
บาบัดดังกล่าวไปใช้ในการบาบัดใน รพ.สต. โดยวัดผลเปรียบเทียบระหว่าง รพ.สต. ที่ใช้รูปแบบการ
บาบัดแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับ รพ.สต. ที่มีการบาบัดตามรูปแบบเดิม โดยการวัดผลของ
การหยุดเสพ ควรวัดผลการหยุดเสพทั้งระยะเวลา 3 เดือนหลังการบาบัดครบ และในระยะเวลา 1 ปี
หรืออาจนานกว่านี้ ภายหลังการบาบัดครบด้วย ทั้งนี้ เพื่อประเมินการหยุดเสพในระยะที่ยาวนานขึ้น
จะส่งผลต่อการหยุดเสพของผู้ปุวยได้ยาวนานเพียงใด
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เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
……………………………………..
เพื่อให้การดาเนินการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดเป็นไปโดยเหมาะสม สมควรกาหนดให้ผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองตามลักษณะชนิด
ประเภท และปริมาณที่กาหนดตามบัญ ชีท้ายประกาศนี้ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ผู้อื่น หรือสังคม ได้รับการบาบัดฟื้นฟูโดยการยินยอม และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังผ่ าน
การบ าบั ดฟื้น ฟู รวมทั้งกาหนดอานาจหน้าที่ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการดังกล่ าว
เพื่อให้การบาบัดฟื้นฟูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ในกรณีที่ผู้ใดต้องสงสัยว่ากระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครองตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กาหนดตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ถ้าไม่ปรากฏว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรือ
อยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล และไม่มีพฤติกรรมอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น
และสังคม หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยาเสพติดดาเนินการให้ผู้
นั้น เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
ในกรณีที่ผู้ เข้ารับ การบ าบั ดฟื้นฟูปฏิบัติครบถ้วนตามหลั กเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกาหนดเกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟู และได้รับการประเมินเป็นผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกหนังสือรับรองเพื่อเป็นหลักฐาน
การนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประกาศกาหนด
ข้อ 2 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูนั้นต้องหา หรือยู่ในระหว่าง
ถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรือต้องคาพิพากษาให้จาคุก ให้ส่งตัวผู้
นั้นดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อ 3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ เพื่อคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูในทุกอาเภอและทุกเขต และจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูในระดับอาเภอ
หรือเขต และระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
ข้อ 4 ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูมีอานาจหน้าที่ดาเนินการคัดกรอง และ
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองเพื่อจาแนกผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู และการส่งต่อผู้เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูไปยังสถานบาบัดฟื้นฟูหรือสถานที่อื่นตามที่หัวหน้าศู นย์กาหนด ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูมีอานาจหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
และสนั บ สนุ น ผู้ ผ่ านการบ าบั ดฟื้น ฟูในจังหวัด ให้ มอบหมายกานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ผู้ นาองค์กรชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นผู้ติดตามดูแลและ
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ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สาหรับกรุงเทพมหานครให้มอบหมายผู้อานวยการเขต ผู้นาองค์กร
ชุมชน อาสาสมัคร คุมประพฤติ หรืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ ดาเนินการดังกล่าว
ข้อ 6. เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการบาบัดฟื้นฟู ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแจ้งชื่อตัว ชื่อ
สกุล เลขประจาตัวประชาชน และที่อยู่ของผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ต่อสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง หน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการ
ดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
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1. ลักษณะ ชนิด และประเภทของยาเสพติด สาหรับความผิดฐานเสพ มีดังต่อไปนี้
(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มี 6 ชนิด ได้แก่
(ก) เฮโรอีน
(ข) เมทแอมเฟตามีน
(ค) แอมเฟตามีน
(ง) ๓,๔ – เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน
(จ) เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี
(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ มี ๒ ชนิด ได้แก่
(ก) โคคาอีน
(ข) ฝิ่น
(3) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 1 ชนิด ได้แก่กัญชา
(4) สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยยาเสพติดให้โทษตาม (1)
และ (2) ให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้
โทษดังกล่าว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย
2. ปริมาณของยาเสพติดตาม 1. สาหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองมีดงต่อไปนี้
(1) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1
(ก) เฮโรอีน มีน้าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยมิลิกรัม
(ข) เมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลิกรัม
(ค) แอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลิกรัม
(ง) ๓,๔ – เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลิกรัม
(จ) เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันส้องร้อยห้าสิบมิลลิกรัม
(ฉ) เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้าหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม
(2) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
(ก) โคคาอีน มีน้าหนักสุทธิไม่เกินสองร้อยมิลลิกรัม
(ข) ฝิ่น มีน้าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม
(3) ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้แก่ กัญชา มีน้าหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม ยาเสพ
ติดให้โทษตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงวัตถุที่รียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมี อย่าง
เดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกลือใดๆ ข องยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย
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ภาคผนวก ข
แบบคัดกรองการใช้ยาและสารเสพติด
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แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
ชื่อ-สกุล..................................อายุ ปี เลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..........................ซอย/ถนน............หมู่บ้าน/ชุมชน................................ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต.............................................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์...................
ภูมิลาเนาเดิม (จังหวัด)........................................................อาชีพ..............................................................................
ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) วนที่คัดกรอง............สถานที่คัดกรอง........
ยาบ้า ไอซ์ ยาอี กัญชา กระท่อม สาระเหย เฮโรอีน ฝิ่น อื่นๆ (ระบุ)........................
ยาและสารเสพติดหลักทีใ่ ช้และคัดกรองครั้งนี้ คือ
ไม่เคย
..........................................................
ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
1.คุณใช้.....................................บ่อยเพียงใด
0
2.คุ ณ มี ค ว า มต้ อ ง ก า ร ห รื อ มี คว า ม รู้ สึ ก อ ย า ก ใ ช้
0
................................จนทนไม่ได้บอ่ ยเพียงใด
3.การใช้ . ......................ท าให้ คุ ณ เกิ ด ปั ญ หาสุ ข ภาพ
0
ครอบครัว สังคมกฎหมาย หรือการเงินบ่อยเพียงใด
4.การใช้............................ทาให้คุณไม่สามารถรับผิดชอบ
0
หรือ ทากิจกรรมที่คุณเคยทาตามปกติได้บ่อยเพียงใด

เพียง
1-2 ครั้ง

เดือนละ
1-3 ครั้ง

สัปดาห์ละ
1-4 ครั้ง

2
3

3
4

4
5

เกือบทุกวัน
(สัปดาห์ละ
5-7 วัน)
6
6

4

5

6

7

5

6

7

8

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ไม่เคย

5.ญาติ เพื่อน หรือคนที่รู้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ จับผิด หรือ
แสดงท่าทีสงสัยว่าคุณเกี่ยวข้องกับการใช้......................................หรือไม่
6.คุณเคยลด หรือหยุดใช้..................................แต่ไม่ประสบผลสาเร็จหรือไม่
รวมคะแนน
ระดับคะแนน
2-3
4-26
27+

ระดับผลกระทบจากการใช้
ต่า*
ปานกลาง**
สูง***

0

เคยแต่ก่อน
3 เดือน
3

เคยในช่วง
3 เดือนที่ผ่านมา
6

0

3

6

..........................................................






คุณเคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดหรือไม่
ไม่เคย
เคย
ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อย

เพียงใด

 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน 
 มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วัน
ติดต่อกัน
หมายเหตุ *อนุมานว่าเป็นผู้ใช้ **อนุมานว่าเป็นผู้เสพ

คัดกรองโรคร่วมหรือโรคอื่นๆ ที่สาคัญ
การคัดกรองโรคที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เช่น ลมชัก เบาหวาน หัวใจ ความดัน
การคัดกรองโรคติดต่อในระยะติดต่อ เช่น วัณโรค สุกใส งูสวัด
การคัดกรองการเจ็บปุวยทางจิตใจ
-โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q)
-ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (8Q)
-โรคจิต (แบบคัดกรองโรคจิต)
การคัดกรองความเสี่ยงการเกิดภาวะถอนพิษยารุนแรง
-ใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในช่วงสามเดือนที่ ผ่านมา
-ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
-ใช้ยานอนหลับเป็นประจาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะ
ให้การบาบัดแบบสั้น (Brief Intervention)
ให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยา 10 ชุดบริการ
ประเมินเพิ่มเติม วางแผนและ ให้การบาบัด รักษาแบบเข้มข้นรายบุคคล
***อนุมานว่าเป็นผู้ติด
ลงชื่อ................................................................ผู้สัมภาษณ์
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แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2
สิ่งที่ควรคานึงถึงก่อนการทาการคัดกรอง
เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเกิดความไว้วางใจและได้คาตอบที่เป็นจริง ผู้ทาการคัดกรองควรปฏิบัติดังนี้
 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ถกู สัมภาษณ์ก่อน โดยการชวนพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป สันๆ แสดงท่าทีที่จริงใจ เป็นมิตร
 มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ใช้ยาและสารเสพติด ไม่ตัดสินถูกผิดในคาตอบที่ไม่เห็นด้วย
 แสดงท่าทีให้เห็นว่ากาลังตังใจฟังในสิ่งที่เขาพูด
 ไวต่ออารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้ถูกสัมภาษณ์และแสดงความเห็นอก เห็นใจ
 แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าข้อมูลที่ให้นี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ

แนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มต่างๆ
กลุ่มผู้ป่วย
ผู้ใช้

ผู้เสพ

ผู้ติด

แนวทางการช่วยเหลือ
 การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion)
 การให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice : BA) และหรือ การบาบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) จานวน 1 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
 การบาบัดโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)
หมายเหตุ : กลุ่มผู้ใช้ไม่ต้องบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูล บสต.
 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน/วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์/มัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์ (1 เดือน)
 การบาบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing :MI) (Motivational EnchantmentTherapy
:MET) 1 – 2 เดือน
 การบาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) 1-2 เดือน
 จิตสังคมบาบัด ได้แก่ Modified MATRIX, จิตสังคมบาบัดในโรงเรียน, จิตสังคมบาบัดในรพ.สต., คลินิกใกล้ใจใน
ชุมชน (1-2 เดือน)
 + การรักษาด้วยยา (Medication)
 การรักษาโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)
 การบาบัดแบบผู้ปวุ ยนอก จิตสังคมบาบัด เช่น Modified Matrix, MATRIX Program (4 เดือน),
 การบาบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) 2-4 เดือน, การบาบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (MET) 2-4 เดือน,
 ครอบครัวบาบัด 2-4 เดือน, จิตบาบัดแนวซาเทียร์ (Satir Model) 2-4 เดือน
 การบาบัดแบบผู้ปวุ ยใน ได้แก่ การบาบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบาบัด (Therapeutic Community : TC),
 การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) 4 เดือน -1 ปี
 + การรักษาด้วยยา (Medication)
 การรักษาโรคร่วมทางจิตเวช (ถ้ามี)

แนวปฏิบัติการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) สาหรับผู้ใช้หรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
(10 ชุดบริการ)
-การให้ความรู้และการฝึกทักษะการปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีและยาเสพติด -การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-การบาบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว (MMT)
-การปูองกัน วินจิ ฉัยและรักษาวัณโรค
-การให้บริการรักษาด้านจิตเวชและการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับยาเสพติด
-การแจกถุงยางอนามัย
-การให้คาปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ
-การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด
-การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการปูองกันการเสพติดซ้า
-กิจกรรมกลุ่มเพือ่ นช่วยเพื่อน
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แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด (ASSIST V3.1)
(แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน กรมสุขภาพจิต, 2554)

ชื่อผู้มารับบริการ

เลขที่ประจาตัว

ชื่อผู้สัมภาษณ์

วันที่สัมภาษณ์
ชื่อหน่วยบริการ

ข้อแนะนา (กรุณาอ่านให้ผู้ป่วยฟัง)
 คาถามต่อไปนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
และสารเสพติดชนิดอื่นๆ ตลอดชีวิตของคุณและภายในสามเดือนที่ผ่านมา สารเสพติดเหล่านี้
อาจจะใช้โดยการสูบ กลืน นัด สูดดม ฉีด หรือกินเป็นยาเม็ดก็ได้ (แสดงบัตรคาตอบ)
 คุณอาจได้รับสารเสพติดเหล่านี้บางชนิดโดยแพทย์สั่งให้ (เช่น ยากล่อมประสาท ยาแก้ปวด)
ในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เราจะไม่รวมถึงยาต่างๆ ที่ได้รับจากแพทย์ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้ยา
เหล่านี้ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง หรือใช้บ่อยกว่าปริมาณมากกว่าที่แพทย์สั่ง
กรุณาแจ้งให้ผม/ดิฉันทราบด้วย
 คาถามเหล่านี้จะรวมถึงการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายของคุณ โปรดมั่นใจว่า เราจะเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของคุณเป็นความลับที่สุด
หมายเหตุ: ก่อนถามคาถาม ให้บัตรคาตอบ ASSIST แก่ผู้ปุวย
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คาถามที่ 1 (โปรดกาคาตอบในชองของสารเสพติดแต่ละชนิด)
ในชีวิตของคุณ คุณเคยใช้สารเสพติดต่อไปนี้หรือไม่ (การใช้นอกเหนือจากแพทย์สั่ง)
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
ไม่เคย
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
ไม่เคย
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
ไม่เคย
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
ไม่เคย
e. ยากระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
ไม่เคย
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
ไม่เคย
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
ไม่เคย
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกุม มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
ไม่เคย
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทาโดน บูพรีนอฟิน โคเดอีน ฯลฯ)
ไม่เคย
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .............................................................................
ไม่เคย
ถามเพิ่มเติมหากทุกข้อตอบว่า ไม่เคย: ถ้าตอบ “ไม่เคย” ทุกข้อ จบการสัมภาษณ์
“ไม่เคยเลยแม้กระทั่งตอนที่คุณ
ถ้าตอบ “เคย” ข้อใดข้อหนึ่ง ถามคาถามที่ 2
ยังเรียนหนังสืออยู่หรือ”
ต่อสาหรับสารเสพติดแต่ละชนิดที่เคยใช้

เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
เคย
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คาถามที่ 2
ในชวงสามเดือนที่ผานมา คุณใชสาร..........
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง) บอยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี
ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน บูพรีนอฟิน
โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ
...........................................................

ไม่เคย 1-2 ครั้ง ทุกเดือน

ทุก
สัปดาห์

เกือบ
ทุกวัน

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

6
6
6
6
6

0
0

2
2

3
3

4
4

6
6

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

0

2

3

4

6

ถ้าตอบ “ไม่เคย ” ใช้สารทุกตัวในคาถามที่ 2 ให้ข้ามไปคาถามที่ 6
ถ้าเคยใช้สารเพติดชนิดใดชนิดหนึ่งในสามเดือนที่ผ่านมา ให้ถามคาถามที่ 3, 4 และ 5
สาหรับสารเสพติดแต่ละชนิดที่เคยใช้ไป
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คาถามที่ 3
ในชวงสามเดือนที่ผานมา คุณเคยรู้สึกอยากที่จะใชสาร......
(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ) อย่างรุนแรง บอยเพียงไร

ไม่เคย

1-2
ครั้ง

ทุก
เดือน

ทุก
สัปดาห์

เกือบ
ทุกวัน

a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค
ฯลฯ)
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน บูพรีนอฟิน
โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ..............................................................

0
0
0
0
0

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

0
0

3
3

4
4

5
5

6
6

0

3

4

5

6

0

3

4

5

6

0

3

4

5

6
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คาถามที่ 4
ในชวงสามเดือนที่ผานมา การใชสาร......(สารชนิดที่
หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ) ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ครอบครัว สังคม กฎหมาย หรือการเงินกับคุณบ่อย
เพียงไร
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี
ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน
บูพรีนอฟิน
โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ
..............................................................

ไม่เคย

1-2
ครั้ง

ทุกเดือน

ทุก
เกือบทุก
สัปดาห์
วัน

0
0
0
0
0

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

0
0

4
4

5
5

6
6

7
7

0

4

5

6

7

0

4

5

6

7

0

4

5

6

7
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คาถามที่ 5
ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา คุณไม่สามารถทากิจกรรม ไม่เคย 1-2 ครั้ง ทุกเดือน
ทุก
ที่คุณควรจะทาได้ตามปกติเนื่องจากคุณใช้สาร
สัปดาห์
..........................(สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดทีส่ อง ฯลฯ)
บ่อยเพียงไร
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว
ซิการ์ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
0
5
6
7
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
0
5
6
7
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
0
5
6
7
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
0
5
6
7
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
0
5
6
7
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
0
5
6
7
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี
0
5
6
7
ยาเค ฯลฯ)
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน
0
5
6
7
บูพรีนอฟิน โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ
0
5
6
7
..............................................................

ถามคาถามที่ 6 และ 7 สาหรับสารเสพติดทุกชนิดที่เคยใช้
(สารเสพติดที่ตอบว่า “เคย” ใช้ในคาถามที่ 1)

เกือบ
ทุกวัน

8
8
8
8
8
8
8
8
8
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คาถามที่ 6
เพื่อนฝูง ญาติ หรือคนอื่นเคยแสดงความกังวล หรือตักเตือน
คุณเกี่ยวกับการใช้สาร.... (สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดที่สอง ฯลฯ)
ของคุณหรือไม่
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค
ฯลฯ)
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน บูพรีนอฟิน
โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ................................................................

ถามคาถามที่ 6 และ 7 สาหรับสารเสพติดทุกชนิดที่เคยใช้
(สารเสพติดที่ตอบว่า “เคย” ใช้ในคาถามที่ 1)

ไม่เคย

เคย,ภายใน
3 เดือนนี้

เคย,ก่อน
3 เดือนนี้

0
0
0
0
0

6
6
6
6
6

3
3
3
3
3

0
0

6
6

3
3

0

6

3

0

6

3

0

6

3
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คาถามที่ 7
คุยเคยพยายามหยุดหรือใช้สาร... (สารชนิดที่หนึ่ง สารชนิดทีส่ อง ฯลฯ) ไม่เคย เคย,ภายใน
ให้น้อยลงแต่ทาไม่สาเร็จ หรือไม่
3 เดือนนี้
a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้นแบบเคี้ยว ซิการ์ ฯลฯ)
0
6
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา เบียร์ ไวน์)
0
6
c. กัญชา (กัญชาแห้ง ยางกัญชา น้ากัญชา ฯลฯ)
0
6
d. โคเคน (โค้ก แคร็ก ฯลฯ)
0
6
e. ยากระตุ้นประสาทกลุม่ แอมเฟตามีน
0
6
(ยาบ้า ยาอี ไอซ์ สปีด ยาลดความอ้วน ฯลฯ)
f. สารระเหย (กาว ทินเนอร์ เบนซิน ไนตรัส ฯลฯ)
0
6
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ
0
6
(วาเลี่ยม โรฮิปนอล ดอมิกมุ มาโน โซแลม ฯลฯ)
h. ยาหลอนประสาท (แอลเอสดี แอซิด เห็ดเมา พีซีพี ยาเค ฯลฯ)
0
6
i. สารกลุ่มฝิ่น (ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟนี เมทาโดน บูพรีนอฟิน
0
6
โคเดอีน ฯลฯ)
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ ................................................................
0
6

ถามคาถามที่ 6 และ 7 สาหรับสารเสพติดทุกชนิดที่เคยใช้
(สารเสพติดที่ตอบว่า “เคย” ใช้ในคาถามที่ 1)

เคย,ก่อน
3 เดือนนี้
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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คาถามที่ 8
คุยเคยใช้สารเสพติดใดๆ โดยการฉีดหรือไม่
(การใช้นอกเหนือจากแพทย์สั่ง)
(โปรดการที่คาตอบ)

ไม่เคย


เคย,ภายใน
3 เดือนนี้


เคย,ก่อน 3
เดือนนี้


ข้อความสาคัญ
ควรถามผู้ปุวยที่เคยฉีดสารเสพติดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับรูปแบบของการฉีดในช่วงเวลา
นี้เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงและระยะเวลาที่ดีที่สุดสาหรับการบาบัดรักษา
รูปแบบของการฉีดยา

แนวทางการบาบัด

โดยเฉลี่ย 4 วันหรือน้อยกว่านั้น
ต่อเดือน ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ให้การบาบัดแบบสั้น และให้บัตร
“ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด
แบบฉีด”

โดยเฉลี่ย 4 วันต่อเดือน
ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา

ประเมินเพิ่มเติมและให้การบาบัดรักษา
แบบเข้มข้นมากขึ้น

วิธีการคานวณคะแนนความเกี่ยวข้องกับสารเสพติดเฉพาะชนิด
สาหรับสารเสพติดแต่ละชนิด (ระบุเป็น a. ถึง j.) รวมคะแนนที่ได้จากคาถามที่ 2 ถึง 7
เข้าด้วยกัน ไม่ต้องรวมคะแนนที่ได้จากคาถามที่ 1 หรือคาถามที่ 8 ตัวอย่างเช่น คะแนนของ
กัญชาต้องคานวณจาก Q2c + Q3c + Q4c + Q5c + Q6c + Q7c
หมายเหตุ : Q5 สาหรับยาสูบไม่มีคะแนน ดังนั้นจึงคานวณโดย Q2a + Q3a + Q4a + Q6a + Q7a
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วิธีการดูแลช่วยเหลือ กาหนดตามคะแนนสารเสพติดแต่ละชนิด
บันทึก
คะแนน
สารเสพ
ติดแต่ละ
ชนิด

ไม่ต้องให้
ให้การ
การบาบัด บาบัดแบบ
สั้น

ให้การ
บาบัดที่
เข้มข้น
มากขึ้น

a. ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
b. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
c. กัญชา
d. โคเคน
e. ยากระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
f. สารระเหย
g. ยากล่อมประสาทหรือยานอนหลับ

0-3
0-10
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3

4-26
11-26
4-26
4-26
4-26
4-26
4-26

27+
27+
27+
27+
27+
27+
27+

h. ยาหลอนประสาท
i. สารกลุ่มฝิ่น
j. สารเสพติดอื่นๆ ระบุ .............................

0-3
0-3
0-3

4-26
4-26
4-26

27+
27+
27+

ใช้บัตรรายงานผล ASSIST เพื่อให้การบาบัดแบบสั้น
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กรณีศึกษาผู้ป่วยที่คัดกรองด้วยแบบคัดกรอง ASSIST และ V.2
กรณีศึกษารายที่ 1
ชายไทย อายุ 17 ปี ผิวสีดาแดง ร่างกายแข็งแรงไม่ซูบผอม ไม่ได้เรียนหนังสือ เรียนจบ ม.3
อาชีพรับจ้างทั่วไป
ประวัติการใช้สารเสพติด : ใช้ยาบ้าเดือนละ 1 - 2 ครั้ง เวลาไม่ได้ใช้ ไม่ได้รู้สึกอยากจนต้องหามา
ใช้ ทางานได้ พ่อแม่ไม่รู้ว่าใช้ เลยไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน นาน ๆ ใช้ครั้ง เวลาเห็นเพื่อนใช้ก็จึงใช้
กรณีศึกษารายที่ 2
ชายไทย อายุ 20 ปี ร่างกายแข็งแรง อาชีพ รับจ้างอยู่อู่ซ่อมรถ เรียนจบ ม.3 กศน. รายได้เดือน
ละ 7,000 บาท
ประวัติการใช้สารเสพติด : ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้า ใช้เดือนละ 3 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด มารดาว่า
กล่าวตัดเตือนตนเองเสมอ แต่ตัวเองก็ยังไม่คิดที่จะลดหรือเลิ กเพราะคิดว่าใช้แล้ วไม่ทาให้ กิจวัตร
เปลี่ยนแปลง คิดว่าตัวเองไม่ติด ยังทางานได้
กรณีศึกษารายที่ 3
นาย A ผู้เข้ารับการบาบัดเพศชาย อายุ 17 ปี ภูมิลาเนาอยู่ที่ชุมชนเหล่าเจริญ ม. 5 ตาบลบุ่ง
อาเภอเมือง จ.อานาจเจริญรับส่งต่อจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดอานาจเจริญ เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2559 เรียนจบ ป.6 ทาอาชีพรับจ้างซ่อมรถที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง พ่อแม่แยกทางกั น อาศัย
อยู่กับแม่และตา
ประวัติการใช้สารเสพติด : เริ่มเสพยาบ้าครั้งแรกอายุ 14 ปี สาเหตุจากเพื่อนชวน แรกๆเสพ
นานๆครั้ง เดือนละ 1 - 2 ครั้ง ครั้งละ ½ เม็ด เคยพยายามจะเลิกเสพด้วยตนเองหลายครั้งแต่ไม่สาเร็จ
ช่วงหลังทางานรับจ้างซ่อมรถ มีเพื่อนมาก เริ่มเสพหนัก สั ปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง ครั้งละ 1 - 2 เม็ด คน
รอบข้างสังเกตเห็นว่าอารมณ์หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยนอน บางครั้งไม่ได้ไปทางาน เนื่องจากนอนตื่นสาย
ถูกแม่บ่นประจา และตักเตือนให้เลิกเสพ
กรณีศึกษารายที่ 4
นาย B ผู้เข้ารับการบาบัดเพศชาย อายุ 23 ปี เป็นลูกคนโตในจานวนพี่น้อง 3 คน เรียนจบ ม.3
มีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่งงานย้ายไปอยู่กับภรรยาและมีลูกด้วยกัน 1 คน ต่อมาภรรยาทิ้งไปทางานที่
กทม.เนื่องจากไม่พอใจนาย B มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทิ้งลูกไว้ให้ตากับยายเลี้ยงดู หลัง
แยกทางกับภรรยา นาย B กลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ตนเอง เริ่มดื่มเหล้า ช่วงแรกยังทางานได้ ช่วง
หลังมีอาการเครียด ดื่มหนักขึ้น ดื่มเกือบทุกวัน เคยอยากเลิก และพ่อแม่ก็เตือนให้เลิกดื่ม แต่หยุดดื่ม
ได้ 2 วันมีอาการเครียด หงุดหงิด มือสั่น นอนไม่หลับ จึงยังดื่มต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ประวัติการใช้สารเสพติด : เริ่มเสพยาบ้า อายุ 17 ปี ตอนที่ไปรับจ้างตัดอ้อยกับเพื่อน แต่เสพ
นานๆ ครั้ง บางเดือนไม่ได้เสพ เสพครั้งสุดท้ายช่วง 4 เดือนก่อนปีใหม่ สาเหตุมาจากการดื่มเหล้า
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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การวิจัยระยะที่ 1
ประเมินผลการดาเนินงานการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้า
ระบบสมัครใจบาบัดแบบเดิม (Matrix program)
ที่บาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ ผู้ปุวย
ชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์ ญาติผู้ปุวย
ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ์สาธารณสุขอาเภอ
ชุดที่ 7 แบบสัมภาษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
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ชุดที่ 1
แบบสอบถาม
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการบ าบั ด ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล จั ง หวั ด
อานาจเจริญ ขอความกรุณาท่าน ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลจะเก็บรักษาเป็นความลับ ทั้งนี้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะน าเสนอเป็ น ภาพรวม ไม่ ส่ ง ผลกระทบใด ๆ ต่ อ ท่ า นเป็ น รายบุ ค คล
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องของ บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Product) และการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัด ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 4 เป็นแบบทดสอบความรู้ความสามารถในการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด
3. ขอความกรุณาในการอ่านคาชี้แจงแต่ละข้อ และกรุณาตอบคาถามทุกข้อ

ขอขอบพระคุณท่าน
ที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เป็นคาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 10 ข้อ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) และเติมข้อความที่ตรงกับความจริงที่ท่านประสงค์
จะตอบลงในช่องว่าง ……………………………………………. ที่กาหนดไว้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) พยาบาลเทคนิค
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุข ( ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
6. ระดับตาแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน
( ) ระดับชานาญการพิเศษ ( ) ระดับชานาญการ
( ) ระดับปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………
7. ระยะเวลาที่ท่านทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จานวน ……………. ปี………..
เดือน (กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้บัดขึ้นเป็น 1 ปี ) โดยท่าน ( ) ไม่เคยทาหน้าที่บาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติดในสถานบริการอื่นๆมาก่อน ( ) เคยบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในสถานบริการอื่น ๆ มาก่อน
โปรดระบุชื่อสถานบริการ…………………………………… จานวนปีที่เคยบาบัด …………………….ปี
8. ท่านเคยได้เข้ารับการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดหรือไม่
( ) เคย (โปรดตอบข้อ 9 -10 ต่อ)
( ) ไม่เคย ( ไม่ต้องตอบข้อ 9 -10 )
9. ท่านเคยอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ช่วงปีที่ผ่านมา
(ปี 2555 - 2560) จานวน ….……… ครั้ง (เพื่อทราบการอบรมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องค่ะ )
10. ท่านผ่านการบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.
ใดโปรดระบุ……………………………….
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องของ บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) ผลผลิต (Product) และการหยุดเสพยาเสพติดของผู้ป่วย ที่เข้ารับการบาบัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่องความคิดเห็นที่ตรงกับคาตอบของท่านมากที่สุด และเติม
คาตอบลงในช่องว่าง …………………………………………………..

ข้อความ

1) ด้านบริบท (Context)
1. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญยิ่งของ
จังหวัดอานาจเจริญ
2. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน
ในการแก้ไขปัญหา
3. เยาวชนไทยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาเสพติด
4. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสาคัญกับการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง
5. จังหวัดอานาจเจริญ และหน่วยงานของท่านให้
ความสาคัญกับนโยบาย การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง
6. ท่านเองให้ความสาคัญกับนโยบายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง
7. นโยบายในการปูองกันและแก้ไข ปัญหายา
เสพติดระดับประเทศ มีความเหมาะสม
8. นโยบายในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดอานาจเจริญ
มีความเหมาะสม

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
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ข้อความ

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด

ด้านบริบท (Context) (ต่อ)
9. ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดในระดับผู้ใช้ (คะแนนคัดกรอง
2-3 คะแนน) ควรบาบัดใน รพ.สต.
10. ท่านเห็นว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) มีศักยภาพที่จะบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติดในระดับผู้เสพได้ (คะแนนคัดกรอง 4 - 26
คะแนน ) หากได้ผ่านการอบรมมาก่อน
11. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ทาให้
ผู้ปุวย และญาติ สะดวก ประหยัด เนื่องจาก
ใกล้บ้าน เป็นเรื่องที่ถือได้ว่า ยึดผู้ปุวยเป็น
ศูนย์กลางในการบาบัดรักษา
12. สถานที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
รพ.สต. ของท่านในปัจจุบัน มีสถานที่เพื่อให้
บริการบาบัดผู้ปุวย เหมาะสม
13. ผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.ของ
ท่านในปีที่ผ่านมา มีจานวนมาก
2) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
1. ผู้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ของท่าน มีจานวน ,,,,,,,,,,,,,,,,,,คน เพียงพอต่อการบาบัดหรือไม่
( ) เพียงพอ ( ) ไม่เพียงพอเนื่องจากโปรดระบุ………………………………………….
2. ท่านเคยผ่านการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือไม่
( ) เคย (โปรดตอบข้อ 3 ต่อไป )
( ) ไม่เคย (ไม่ต้องตอบข้อ 3 )
3. หากเคยผ่านการอบรม ท่านเคยผ่านการอบรมจากการจัดของหน่วยงานใดบ้าง
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) สถาบันธัญญารักษ์ กรุงเทพฯ ( ) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น
( ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
( ) อื่น ระบุ …………………………………………………..
4. ด้านงบประมาณการดาเนินงานบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.เพียงพอหรือไม่
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก………………………………………………………….
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5. รพ.สต.ท่านเคยจัดทาโครงการ หรือ แผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขอรับงบประมาณในการพัฒนา
งานบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. ในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
( ) เคย
( ) ไม่เคย เนื่องจาก………………………………………………………………..
6. ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ในหน่วยงานของท่านมีใช้เพียงพอหรือไม่
( ) เพียงพอ
( ) ไม่เพียงพอ เนื่องจาก…………………………………………………..……..
2) ด้านกระบวนการ (Process)
ขอให้ท่านตอบกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ของท่านตรงตามความเป็นจริงที่สุด
โดยใส่เครื่องหมาย / ลงช่องความเห็น และการปฏิบัติการบาบัดผู้ปุวยของท่าน ตามตารางข้างล่าง

ข้อความ
ด้านกระบวนการบาบัด (Process) ความเห็น
1. ท่านเห็นด้วยกับกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดประเภทยาบ้าในระดับผู้ใช้ (คะแนนคัด
กรอง 2-3 คะแนน) ที่บาบัดใน รพ.สต. ปัจจุบัน
2. ท่านเห็นด้วยกับ กระบวนการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดประเภทยาบ้า ในระดับผู้เสพ (คะแนนคัด
กรอง 4 - 26 คะแนน ) โดยภาพรวมที่บาบัด
ใน รพ.สต.ปัจจุบัน
3. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
รพ.สต. ในระดับ ผู้ใช้ และผู้เสพ ท่านใช้รูปแบบ
การบาบัดที่ แตกต่างกัน
4. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ใน
ระดับผู้ใช้ โดยการให้คาปรึกษาแบบสั้น เพียง 1
ครั้ง ถือว่าเหมาะสมเพียงพอที่จะทาให้ผู้ปุวยหยุด
เสพยาเสพติดได้
5. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ระดับ
ผู้เสพ ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ แบบ
จิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ระยะเวลา 4
เดือน บาบัด 9 ครั้ง มีความเหมาะสม

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
เห็น
เห็น
เห็น
ด้วย
ด้วย
ด้วย
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด
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ข้อความ
ด้านกระบวนการบาบัด (Process)
ในการปฏิบัติจริง ใน รพ.สต.
6. ท่านบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าใน
ระดับผู้ใช้ โดยให้คาปรึกษาแบบสั้น 1 ครั้ง
7. ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน
ระดับผู้ใช้ และผู้เสพ โดยใช้รูปแบบเดียวกัน
8. ท่านใช้รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน
รพ.สต. ในระดับผู้เสพ ซึ่งเป็นผู้ปุวยระบบ
สมัครใจบาบัด โดยโปรแกรม จิตสังคมบาบัด
(Matrix Program)
9. ท่านบาบัดผู้ปุวยยาบ้าใน รพ.สต. ในระดับ
ผู้เสพ ในผู้ปุวยระบบสมัครใจบาบัด โดย
โปรแกรมจิตสังคมบาบัด (Matrix Program)
จานวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน
10. ท่านประยุกต์รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาบ้า
ระดับผู้เสพ ใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ
แบบจิตสังคมบาบัด (Matrix Program)
ระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งต้องบาบัดจานวน
9 ครั้ง ท่านบาบัดไม่ครบ 9 ครั้ง
11. ท่านมั่นใจในความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการบาบัดผู้ปุวยยาบ้า
12. ผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการบาบัดดีมาก
13. ญาติผู้ปุวยให้ความร่วมมือในการบาบัดดีมาก
14. ระหว่างการบาบัดผู้ปุวยมาตามนัดเสมอ
15. ท่านมีวิธีติดตามเมื่อผู้ปุวยไม่มาตามนัดที่มี
ความเหมาะสม

จริง
มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
จริง
จริง
จริง
มาก
ปาน
น้อย
กลาง

จริง
น้อย
ที่สุด
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สถานที่ในการบาบัด ผู้ปุวยยาเสพติดของ รพ.สต.ท่าน ใช้สถานที่ใด โปรดระบุ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับกระบวนการบัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ด้านผลผลิต (Product)
1. จานวนผู้ปุวยที่เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต.ของท่าน ในระบบสมัครใจ
บาบัด (เฉพาะที่เข้าบาบัดในปีงบประมาณ 2559 – 31 มกราคม 2561) เข้ารับการบาบัดครบตาม
กระบวนการบาบัด หรือไม่
( ) เข้าบาบัดตามนัดทุกคน (ร้อยละ 100 ของจานวนผู้เข้าบาบัด)
( ) เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 95 - 99 ของผู้เข้ารับการบาบัด
( ) เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 90 - 94 ของผู้เข้ารับการบาบัด
( ) เข้าบาบัดตามนัด ร้อยละ 86 – 89 ของผู้เข้ารับการบาบัด
( ) เข้าบาบัดตามนัด ต่ากว่าร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการบาบัด
( ) อื่นๆ ระบุ …………………………………………………………………………………………………………..
กรณีที่เข้าบาบัดไม่ครบตามกระบวนการบาบัด เพราะเหตุใด โปรดระบุ
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ด้านการหยุดเสพ
1. ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในระบบสมัครใจที่เข้ารับการบาบัดที่ รพ.สต.ของท่าน
สามารถหยุดเสพยาเสพติด ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบาบัดครบ
( ) หยุดเสพได้ทุกคน (ร้อยละ 100) ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
( ) หยุดเสพ ร้อยละ 95 – 99 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
( ) หยุดเสพ ร้อยละ 90 – 94 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
( ) หยุดเสพ ร้อยละ 85 – 89 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
( ) หยุดเสพได้ต่ากว่า ร้อยละ 85 ของจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
( ) อื่นๆ ระบุ ………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ระบุ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ส่วนที่ 4 ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด
โปรดทาเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูก หรือผิด หรือไม่แน่ใจในคาตอบ
ข้อที่

คาถาม

คาตอบ
ใช่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สารเสพติดเข้าไปออกฤทธิ์ที่สมอง ทาให้เกิดความพอใจ นาไป
สู่การเสพซ้าจนติด
สารเคมีสาคัญในสมอง ที่ออกฤทธิ์เกี่ยวกับการเสพติด คือ
โดปามีน (Dopamine)
ปัจจุบันมีปัญหาสุรา และยาบ้า ไม่มีปัญหาการเสพฝิ่นหรือ
เฮโรอินอีกแล้ว
ไอซ์ (Ice) เป็นสารเสพติดราคาแพง จึงมีคุณภาพดี และมีผลต่อ
สมองน้อยกว่ายาบ้า
เสพไอซ์ (Ice) ติดยากกว่าเสพยาบ้า (Methamphetamine)
ผลกระทบที่สาคัญจากการฉีดสารเสพติด คือ การติดเชื้อ HIV
และการติดเชื้อตับอักเสบชนิดซี (Hepatitis C Virus : HCV)
การเริ่มเสพ หรือติดสารเสพติดเมื่ออายุยังน้อย จะแก้ไขได้ยาก
กว่าเมื่อมีอายุมาก
การบาบัดเฮโรอีนด้วยเมธาโดนทดแทน (Methadone
Maintainnance) สามารถทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดกลับมา
ทางาน และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
ปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่มียารักษาภาวะติดยาบ้า
(Methamphetamine)
ASSIST เป็นแบบคัดกรองประสบการณ์ในการดื่มสุรา สูบบุหรี่
และการใช้สารเสพติด พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) และทีมงานนักวิจัยจากนานาประเทศ
แบบคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ได้พัฒนามาจากแบบคัดกรองขององค์การอนามัยโลก
(WHO)
การคัดกรองผู้ปุวย หากคะแนนอยู่ระดับปานกลางขึ้นไป ต้อง
ให้คาปรึกษาร่วมด้วย
ก่อนบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ต้องมีการคัดกรองผู้ปุวยตามแบบ
คัดกรองก่อนเสมอ

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ
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โปรดทาเครื่องหมาย / หน้าข้อที่ท่านเห็นว่าถูก หรือผิด หรือไม่แน่ใจในคาตอบ (ต่อ)
ข้อที่

คาถาม

คาตอบ
ใช่

14
15
16

17

18
19

20

คะแนนการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ถ้าได้ 27 คะแนนขึ้นไป
ถือว่าอยู่ในระดับผู้ติดยาเสพติด ซึ่ง รพ.สต. ต้องส่งต่อให้
โรงพยาบาลเป็นผู้บาบัด
คะแนนการคัดกรอง 2 - 3 คะแนนถือว่าเป็นระดับผู้เสพ
4 – 26 คะแนน ถือว่าเป็นระดับผู้ติดยาเสพติด
หากการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ได้คะแนนในระดับผู้ใช้ ทา
การบาบัดด้วยการให้คาแนะนาแบบสั้น (BA: Brief Advice)
และหรือการให้คาปรึกษาหรือการบาบัดแบบสั้น (BI: Brief
Intervention) 1 ครั้งตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
รพ.สต.ในจังหวัดอานาจเจริญ การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน
ระดับผู้เสพ บาบัดด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด จานวน 9 ครั้ง
ระยะเวลา 120 วันหรือ 4 เดือน หรือที่เรียกว่า มินิแมตทริกซ์
(Mini Matrix)
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต. จังหวัดอานาจเจริญ
ถึงแม้จะมีโรคแทรก ซึ่งอาจเป็นโรคทางกาย หรือโรคทางจิตก็
ตาม ทาง รพ.สต. ยังสามารถทาการบาบัดต่อไปได้
การติดตามผู้ปุวยภายหลังการบาบัดครบตามกาหนดระยะเวลา
แล้ว หากเป็นกรณีการติดตามการหยุดเสพ ในปี 2560 ที่ผ่าน
มา มีการติดตามการหยุดเสพในช่วง 3 เดือนแรกภายหลังการ
บาบัดครบตามกาหนดระยะเวลาการบาบัด
การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.จังหวัดอานาจเจริญ ด้วย
การบาบัด ด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด จานวน 9 ครั้ง
ระยะเวลา 120 วันหรือ 4 เดือน หรือที่เรียกว่า มินิแมตทริกซ์
(Mini Matrix) ในเดือนแรกของการบาบัด ผู้ปุวยต้องมาตาม
กาหนดนัดทุกสัปดาห์

ขอขอบพระคุณท่าน
ในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ไว้ ณ โอกาสนี้

ไม่ใช่

ไม่แน่ใจ
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ชุดที่ 2
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้รับการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุ ณาจากท่าน ในการให้ ข้อมูล ตามความเป็นจริง โดยข้อมูล นี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) พยาบาลเทคนิค
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการ
( ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
( ) อื่นๆ ระบุ …………………………
6. ระดับตาแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน
( ) ระดับชานาญการพิเศษ ( ) ระดับชานาญการ
( ) ระดับปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………
7. ประสบการณ์ที่ท่านทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จานวน …………………….. ปี
( กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้บัดขึ้นเป็น 1 ปี )
8. ท่านเคยได้เข้ารับการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดหรือไม่
( ) เคย (โปรดตอบข้อ 9 -10 ต่อ)
( ) ไม่เคย ( ไม่ต้องตอบข้อ 9-10 )
9. ถ้าท่านเคยอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ท่านเคยเข้าอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน …………………………. ครั้ง
10. ท่านผ่านการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ครั้งล่าสุด
โปรดระบุ จานวนปีที่ผ่านมา ………………………….. ปี
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
1. ท่านมีความเห็นว่า การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ช่วยลดความแออัด
ของการบาบัดในโรงพยาบาลหรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. การบาบัดใน รพ.สต.หากพระสงฆ์เข้ามามีส่วนในกระบวนการบาบัดด้วยสอดแทรกเรื่องของธรรมะ
ด้วยการ ดู ฟัง ธรรมะ ร่วมกับให้ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทั้งที่ สถานบริการ และที่บ้านมาผสมผสาน
กับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) น่าจะส่งผลต่อการบาบัดที่มีประสิทธิ ผลดีขึ้น
หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. หากจะนาเรื่องของศาสนาพุทธผสมผสานกับการบาบัดด้วยจิตสังคมบาบัด (Matrix Program) ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล น่าจะมีรูปแบบเช่นใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ชุดที่ 3
แบบสัมภาษณ์ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุ ณาจากท่าน ในการให้ ข้อมูล ตามความเป็นจริง โดยข้อมูล นี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า ( ) ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษาตอนต้น
( ) ประถมศึกษาตอนปลาย
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. อาชีพปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………
6. ระยะเวลาที่ทาหน้าที่ในการติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดยาเสพติด
จานวน …………………….. ปี ( กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้บัดขึ้นเป็น 1 ปี )
ส่วนที่ 2 การติดตามผู้ผ่านการบาบัด
1. การติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัด
1.1 ท่านมีวิธีการติดตามอย่างไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 จากการติดตามผู้ปุวยมีการเสพซ้าหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 ปัญหาอุปสรรคในการติดตามมีอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 3 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการติดตามผู้ปุวยที่ผ่านการบาบัดอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
ชุดที่ 4
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แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุ ณาจากท่าน ในการให้ ข้อมูล ตามความเป็นจริง โดยข้อมูล นี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษาตอนต้น
( ) ประถมศึกษาตอนปลาย
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. อาชีพปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 2 กระบวนการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2.1. กระบวนการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่ท่านเข้ารับการบาบัด เหมาะสม
หรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ระบบการติดภายหลังการบาบัดครบกาหนด เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 ผู้เข้าบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่สามารถหยุดเสพได้ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ผู้เข้าบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่หยุดเสพไม่ได้ หรือกลับมาเสพยาใหม่เพราะ
เหตุใด……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.5 การเข้าบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล สะดวก และประหยัดระดับใด
( ) มากที่สุด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) น้อยที่สุด
2.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ระดับใด
( ) มากที่สุด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) น้อยที่สุด
2.7 ท่านคิดว่าการบาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หากพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนใน
กระบวนการบาบัด โดยมีเนื้อหาที่ชัดเจน และบางช่วงของการบาบัด มีการสอดแทรกเรื่องของธรรมะ
โดยผู้บาบัด และส่วนหนึ่งจาก ดู ฟัง ธรรมะพระสงฆ์ ในรูปวีดีทัศน์ ร่วมกับให้ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่งสมาธิ
ทั้งที่สถานบริการ และที่บ้าน น่าจะส่งผลต่อการหยุดเสพของผู้ปุวยได้ดีขึ้น หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 3 ความมั่นคงในการหยุดเสพ และการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ป่วย
ภายหลังจากการบาบัดท่านมั่นใจว่าท่านจะหยุดเสพได้ และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมากน้อย
เพียงใด……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนดท่านมีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดดีขึ้นบ้าง
1) ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
2) ความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
3) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
4) ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ นอกจากครอบครัว
5) การทาอาชีพการงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ชุดที่ 5
แบบสัมภาษณ์ ญาติผู้ป่วย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุ ณาจากท่าน ในการให้ ข้อมูล ตามความเป็นจริง โดยข้อมูล นี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า ( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษาตอนต้น
( ) ประถมศึกษาตอนปลาย
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. อาชีพปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 2 กระบวนการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
2.1. กระบวนการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ระบบการติดตามผู้ปุวยยาเสพติดภายหลังการบาบัดครบกาหนด เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 ผู้เข้าบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่หยุดเสพได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้น
ไปเพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ผู้เข้าบาบัดที่โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหยุดเสพไม่ได้ หรือกลับมาเสพภายในระยะเวลา
3 เดือน เพราะเหตุใด…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2.5 ภายหลังการบาบัดครบตามกาหนดผู้ปุวยมีความเปลี่ยนแปลงในด้านใดหรือไม่
1) ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
2) ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ นอกจากครอบครัว
3) การทาอาชีพการงาน
4) อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
2.6 การเข้าบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล มีความสะดวกและประหยัดหรือไม่
( ) มากที่สุด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) น้อยที่สุด
2.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล ระดับใด
( ) มากที่สุด ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( ) น้อย ( ) น้อยที่สุด
2.8 ท่านเห็นว่าการนาความเชื่อ ความศรัทธาทางพุทธศาสนา โดยการนาเรื่องหลักคาสอนมา
ปฏิบัติ การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ จะทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดประเภทยาบ้า สามารถหยุด
เสพไม่หวนกลับมาเสพซ้ามากกว่าเดิมได้หรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.9 ท่านคิดว่าการบาบัด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หากพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนใน
กระบวนการบาบัด มีการสอดแทรกเรื่องของธรรมะส่วนหนึ่งจาก ดู ฟัง ธรรมะพระสงฆ์ ในรูปวีดีทัศน์
ร่วมกับให้ผู้ปุวย สวดมนต์ นั่ง สมาธิ ทั้งที่ สถานบริการ และที่บ้าน น่าจะส่งผลต่อการหยุดเสพของ
ผู้ปุวยได้ดีขึ้น หรือไม่อย่างไร
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ชุดที่ 6
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ สาธารณสุขอาเภอ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุณาจากท่าน ในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. ดารงตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอ …………………… ปี
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลจังหวัดอานาจเจริญ
1. ท่านมีส่วนสนับสนุนนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือไม่
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปัญหาในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล มีหรือไม่อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ชุดที่ 7
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุณาจากท่าน ในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
ประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. ดารงตาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ …………………… ปี
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการบาบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
1. ท่านสนับสนุนนโยบายการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลของจังหวัดอานาจเจริญ และควรพัฒนาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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ชุดที่ 8
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้รับการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ก่อนส่งบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
ขอความกรุ ณาจากท่าน ในการให้ ข้อมูล ตามความเป็นจริง โดยข้อมูล นี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง การคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด ก่อนบาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ ด้วยแบบคัดกรองของกระทรวง
สาธารณสุข และแบบคัดกรอง ASSIST ขององค์การอนามัยโลก (WHO)
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ต่อระบบการคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติด
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
5. ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) พยาบาลเทคนิค
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุข ( ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
6. ระดับตาแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน
( ) ระดับชานาญการพิเศษ ( ) ระดับชานาญการ
( ) ระดับปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………
7. ท่านมีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ผู้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จานวน …………………….. ปี
(กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้บัดขึ้นเป็น 1 ปี)
8. ท่านเคยได้เข้ารับการอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดหรือไม่
( ) เคย (โปรดตอบข้อ 9 -10 ต่อ)
( ) ไม่เคย ( ไม่ต้องตอบข้อ 9-10 )
9. ถ้าท่านเคยอบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ท่านเคยเข้าอบรม
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555 - 2560) จานวน ……………. ครั้ง
10. ท่านผ่านการบรม หรือประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด ครั้งล่าสุด ปี พ.ศ.
ใดโปรดระบุ ……………………..
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ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
1. ท่านมีความเห็นว่า การคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ก่อนเข้าบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตาบล ตามแบบคัด กรองของกระทรวงสาธารณสุ ข (บคก.กสธ.) เมื่ อ เที ย บกั บ ของ WHO
(ASSIST) มีการคัดกรองที่ให้ผลของการคัดกรอง มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ท่านมีความเห็นว่า ควรมีการใช้แบบคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ก่อนเข้าบาบัดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) หรือตาม
แบบคัดกรองของ WHO (ASSIST) หรือไม่ เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการคัดกรองผู้ปุวยก่อนเข้าบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ของจังหวัดอานาจเจริญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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แบบสัมภาษณ์
(เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 ของระยะที่ 2 การวิจัย)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้รับการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งได้พัฒนาแบบสัมภาษณ์จากการ
วิจัยระยะที่ 1 ที่ได้มีเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บาบัดผู้ปุวยยาเสพติดและ
แบบสัมภาษณ์ผู้บาบัด ผู้ปุวยยาเสพติดและญาติถึงรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า ซึ่ง
ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้มีการนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ความศรัทธา ทางศาสนา
พุทธมาเพิ่มในกระบวนการบาบัด น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดที่ได้ผล และทา
ให้การบาบัดผู้ปุวยมีการหยุดเสพได้ผลดียิ่งขึ้น
จึงขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ ด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน (Mini
Matrix) โดยมีการเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อ และการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ
เพิ่มเข้ามาในกระบวนการบาบัด โดยขอความกรุณาจากท่านแสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการบาบัด
ดังกล่าว ว่าควรจะเป็นเช่นใด ทั้งนี้ เพื่อผู้วิจัยจะได้นาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ไปรวบรวม
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดใน รพ.สต.ของจังหวัดอานาจเจริญที่น่าจะส่งผล
ต่อการบาบัดที่ดีกว่าเดิมต่อไป
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ต่อรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพ
ติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ
ทั้งนี้ โครงการวิจัย ดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เลขที่ 04/2560
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
(

) ชาย

(

) หญิง

2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ……………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท (
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………

) ปริญญาเอก

5. ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุข
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
6. ระดับตาแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน
( ) ระดับชานาญการพิเศษ ( ) ระดับชานาญการ
( ) ระดับปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………
7. ท่านมีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับการบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติด จานวน …………………….. ปี (กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
8. หลักสูตรใดบ้างที่ท่านผ่านการอบรม (ระบุได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
( ) การพยาบาลเฉพาะทางการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด (หลักสูตร 4 เดือน)
( ) Matrix program
( ) BA, BI
( ) การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดจัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 2 เป็น ค าถามเกี่ยวกับ ความเห็น ต่อรู ป แบบการบาบัด ผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ รูปแบบจิตสังคมบาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน
(Mini Matrix) และเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธในกระบวนการบาบัด
โดยขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโปรดพิจารณา รูปแบบเดิมซึ่งมีกิจกรรมการบาบัดจิตสังคมบาบัด
9ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน ตามตารางกิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมตามแนวทางวิถีพุทธ แล้วกรุณาให้
ความเห็น ดังนี้
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รูปแบบการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

1

พบกัน
ครั้งแรก
สัปดาห์
ที่ 1

กิจกรรมเดิม
1. บรรยายเรื่อง โรคสมองติดยา
2. ทาข้อตกลง และความยินยอม
ในการบาบัดรักษาa
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงานc

- เวลาประมาณ
45 นาที
- เวลาประมาณ
10 นาที แต่หากคน
ที่เข้าบาบัดจานวน
มากขึ้น ระยะเวลา
อาจมากขึ้นตาม
ความเหมาะสม

กิจกรรมที่เพิ่มจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมวิถีพุทธ โดยหลังจาก
การทากิจกรรมตามเดิมดังข้อ 1
และ ข้ อ 2 แล้ ว พาผู้ ปุ ว ยและ
ญาติ เ ป็ น กลุ่ ม ไปวั ด ที่ อ ยู่ ไ ม่ ไ กล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) เพื่อ
- ฟั ง ธรรมะจากพระสงฆ์ ที่
ชาวบ้านในเขต รพ.สต.ดังกล่าว
เคารพศรัทธา (เป็นพระวิทยากร
ที่ ผ่ า นการอบรมความรู้ และ
แนวทางการบ าบั ดผู้ ปุว ยยาเสพ
ติ ด ตามแนวทางวิ ถี พุ ท ธจาก
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
อานาจเจริญ) ทั้งนี้ เพื่อเตือนสติ
ไม่ ใ ห้ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้
ผู้ ปุ ว ยมี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง ชนะใจ
ตนเองต่ อ การไม่ ห วนไปเสพยา
เสพติดซ้า
- กิ จ ก ร ร ม ท า บุ ญ ถ ว า ย
สั ง ฆทาน หรื อ ท าบุ ญ อื่ น ๆ เพื่ อ
ส่ งเสริ มกาลั งใจผู้ ปุ ว ยในการท า

- ใช้เวลาในการไปทา
กิจกรรมที่วัดแล้วแต่
ความเหมาะสมของ
จานวนผู้เข้าบาบัดใน
รอบดั ง กล่ า วนั้ น ๆ
หากผู้ เข้าบาบัดมาก
อาจใช้ เ วลามากขึ้ น
ระยะเวลาประมาณ
1– 2 ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม
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ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความดี
- กิจกรรมตั้งจิตอธิษฐานที่จะ
ไม่ยุ่ ง เกี่ย วกับ ยาเสพติ ด จะเป็ น
คนดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน
และสั งคม จะบ าเพ็ ญประโยชน์
เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
- กิ จ กรรมฝึ ก การนั่ ง สมาธิ
เพื่ อ ให้ มี จิ ต ใจที่ ส งบ อั น เป็ น
รากฐานของจิ ต ใจที่ จ ะท าให้
ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึง ผิด ชอบ ชั่ว
ดีได้
2

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
2
1. บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น และ
การอยากยา
2. เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงานc

เวลารวมทั้งหมด
ทุกกิจกรรมรวมการ
นั่งสมาธิก่อนการ
บาบัดด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดยการ
นั่งสมาธิก่อนกระบวนการบาบัด
10 -15 นาที
3

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
3
- บรรยายเรื่ อ ง ระยะเวลาการ
เสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
(สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงานc

เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรมรวมการนั่ ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม
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กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยโดย
การนั่ ง สมาธิ ก่ อ นกระบวนการ
บาบัด 10 -15 นาที
4

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
4
1. บรรยายเรื่อง ปัญหาต่าง ๆ
ในการเลิกยาระยะยาว
2. ความคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3. สุรา ยาเสพติดที่ไม่ผิด
กฎหมาย
โดยการบรรยาย จะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยมีกิจกรรมตามใบงานc

เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรมรวมการนั่ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดยการ
นั่งสมาธิก่อนกระบวนการบาบัด
10 -15 นาที
5

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
6
- บรรยายเรื่อง ระยะเวลาการ
เสพติด และเส้นทางสู่การเลิกยา
(สาหรับผู้ปุวย และครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงานc
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยโดย
การนั่ ง สมาธิ ก่ อ นกระบวนการ
บาบัด 10 -15 นาที

เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรม รวมการนั่ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม
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สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
8
1. อารมณ์อันตรายที่ทาให้
กลับไปใช้ยา
2. ความซื่อสัตย์และการพูดความ
จริง (สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดb
และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบงานc

ระยะเวลา
เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรมรวมการนั่ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยโดย
การนั่ ง สมาธิ ก่ อ นกระบวนการ
บาบัด 10 -15 นาที
7

8

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
10
1. เวลาหยุดพัก
2. การปูองกันการกลับไปเสพซ้า
ในช่วงวันหยุด (สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดb
และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบงานc
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยโดย
การนั่ ง สมาธิ ก่ อ นกระบวนการ
บาบัด 10 -15 นาที
สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
12
1. ประเมิ น ผลภ ายหลั ง การ
บ าบั ดรั ก ษา (ส าหรับ ผู้ ปุว ยและ
ครอบครัว)
2. หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อวัน)
ข้อควรจาง่าย ๆ
โดยการบรรยาย b และผู้ปุว ยทา
กิจกรรมตามใบงานc

เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรมรวมการนั่ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ
1 ชั่วโมง

เวลารวมทั้งหมด ทุก
กิจกรรมรวมการนั่ง
สมาธิก่อนการบาบัด
ด้วยประมาณ 1
ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม
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กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ยโดย
การนั่ ง สมาธิ ก่ อ นกระบวนการ
บาบัด 10 -15 นาที
สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม
16
1. เส้ น ตาย/ ปอดถู ก อั ด เพราะ
บุหรี่
2. การประเมิน ผู้ปุวยเข้าสู่ระยะ
ดู แ ลหลั ง การบ าบั ด รั ก ษาและ
ประเมิ น ผลการบ าบั ด จากช่ ว ง
ระยะเวลาการบาบัด 4 เดือน
(สาหรับผู้ปุวยและครอบครัว)
โดยการบรรยายโดยผู้บาบัดb
และผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงานc
กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมพาผู้ ปุ ว ยและญาติ
เป็นกลุ่มไปวัด
- ฟั ง ธรรมะจากพระสงฆ์ วั ด
เดิ ม จากครั้ ง แรก เพื่ อ เตื อ นสติ
ไม่ ใ ห้ ยุ่ ง เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้
ผู้ ปุ ว ยมี จิ ต ใจที่ เ ข้ ม แข็ ง ชนะใจ
ตนเองต่ อ การไม่ ห วนไปเสพยา
เสพติดซ้าอีกตลอดไป เมื่อบาบัด
ครบกาหนดแล้ว
- กิ จ ก ร ร ม ท า บุ ญ ถ ว า ย
สั งฆทาน หรื อทาบุ ญอื่น ๆ เพื่ อ
ส่ งเสริ มกาลั งใจผู้ ปุ ว ยในการท า
ความดี
- กิ จ กรรมตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐาน
มุ่งมั่นที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จะเป็นคนดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ชุ ม ชน และสั ง คม จะบ าเพ็ ญ

ระยะเวลา

กิจกรรมเดิมใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง

- ใช้เวลาในการไปทา
กิจกรรมที่วัดแล้วแต่
ความเหมาะสมของ
จานวนผู้เข้าบาบัดใน
รอบดั ง กล่ า วนั้ น ๆ
หากผู้ เข้าบาบัดมาก
อาจใช้ เ วลามากขึ้ น
ระยะเวลาประมาณ
1– 2 ชั่วโมง

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม

275
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ข้อคิดเห็น
ในกิจกรรมที่เพิ่ม
จากเดิม

ประโยชน์เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
- กิ จ กรรมฝึ ก การนั่ ง สมาธิ
เพื่ อ ให้ มี จิ ต ใจที่ ส งบ อั น เป็ น
รากฐานของจิ ต ใจที่ จ ะท าให้
ผู้ปุวยได้ห ยุดคิดถึง ผิด ชอบ ชั่ว
ดี ได้
- พิ ธีข อขมาพ่อ แม่ หรือ หาก
ไม่มีพ่อแม่ก็ขอขมาต่อผู้ปกครอง
- พระสงฆ์รดน้ามนต์เพื่อเสริม
กาลั งใจให้ ผู้ ปุวยกลั บเป็นคนดีสู่
ครอบครัวและสังคม
a

ข้อตกลง หมายถึง การทาหนังสือตกลงและยินยอมรับการบาบัดของผู้ปุวย
การบรรยาย หมายถึง การบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดที่ผ่านการอบรมการบาบัดตามแนวทางวิถี
พุทธที่เพิ่มกิจกรรมจากเดิม ตามคู่มือผู้ปฏิบัติงาน (Therapist manual) ที่สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญจัดทาเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน
c
ผู้ปุวยและญาติมีกิจกรรมตามใบงาน โดยใบงานจะอยู่ในคู่มือการบาบัด และผู้ปุวยและญาติจะได้รับ
คู่มือการบาบัด
b
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แนวทางการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ประเด็น
1.ความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิผลของการ
เพิ่มกิจกรรมต่อผู้ป่วย

2. นโยบายของ
หน่วยงาน

รายละเอียด
1.1 ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก าร
บาบัดแบบเดิมอย่างไร
1.2 ท่ า นคิ ด ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
เพิ่มกิจกรรมด้านวิถีพุทธเพิ่มเติมจาก
การบ าบั ด แบบเดิ ม จะส่ ง ผลต่ อ การ
หยุดเสพของผู้ปุวยหรือไม่อย่างไร
1.3 กิจกรรมตามวิถีพุทธที่เพิ่มจาก
การบาบัดเดิมกิจกรรมใดที่ส่งผลให้
ผู้ปุวยหยุดเสพยาเสพติด
1.4 กิจกรรมตามวิถีพุทธอื่นใด ที่ควร
มีเพิ่มเติมจากที่ระบุในโปรแกรมการ
บาบัด
2.1 ด้านกาลังคน
- จานวนบุคลากรที่ให้บริการปัจจุบัน
เมื่ อ เที ย บกั บ ภารกิ จ สามารถที่ จ ะ
บ าบั ด ตามแนวทางดั ง กล่ า วมาได้
หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร และควรมี ก ารจั ด
อัตรากาลังอย่างไร
2.2 ด้านงบประมาณ
- หากต้องทาการบาบัดตามโปรแกรม
ที่เพิ่มกิจกรรมตามวิถีพุทธเข้ามาตาม
โปรแกรมดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณ
มากน้อยอย่างไร
- ความเป็นไปได้ด้านงบประมาณหาก
รพ.สต. แห่งใดประสงค์จะนาแนวทาง
ดังกล่าวมาปฏิบัติในการบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติ ด ส านั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จะสนั บ สนุ น
งบประมาณในการนาผู้ปุวยและญาติ
ไปทากิจกรรมต่างๆ ที่วัด โดยมีแนว
ทางการเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน

ข้อคิดเห็น
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3. ความพร้อมของ
บุคลากร

รายละเอียด
โดยงบประมาณจะเป็ นค่ าตอบแทน
พระวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการทาบุญที่
วัด ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ปุวยและ
ญาติ ค่าเดินทางของผู้ ปุว ยและญาติ
ในการเข้าไปทากิจกรรมที่วัดต่อคนต่อ
ครั้ง โดยมีแผนปฏิบัติการทีชัดเจนใน
รอบปี
3.1 ความรู้
- ความเป็นไปได้ของความพร้อมของ
เจ้ า หน้ า ที่ ในกรณี ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม
แนวทางดังกล่าว โดยหากมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว
- เจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรม
แนวทางการบาบัดจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
- สิ่งที่ต้องการสนับสนุนอื่น ๆ ในด้าน
ความรู้ ใ นการบ าบั ด ตามโปรแกรม
ดังกล่าวมีหรือไม่อย่างไร
3.2 ทัศนคติ ต่อการบาบัดด้วยการ
เพิ่มกิจกรรมตามวิถีพุทธเข้ามา
- ท่ า นเห็ น ด้ ว ยกั บ รู ป แบบการ
บาบัดดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
3.3 ปัญหาและอุปสรรค ที่คาดจะว่า
พบ (เช่น ความรู้ ความพร้อมในการ
ปฏิบัติตามโปรแกรม เวลา ภาระงาน)
3.4 ด้านสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น
- มี คู่ มื อ ในการปฏิ บั ติ ป ระกอบการ
ดาเนินงาน
- ความพร้ อมของวั ด และพระสงฆ์ ที่
เข้าร่วมโครงการ โดยอย่างน้อยมี 1
- ความพร้ อมของวั ด และพระสงฆ์ ที่
เข้าร่ ว มโครงการ โดยอย่างน้อยมี 1
วัดและมีพระอย่างน้อย 1 รูปของวัด
นั้น ที่เขาร่วมโครงการและเป็นวัดใน

ข้อคิดเห็น
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ประเด็น

รายละเอียด

ข้อคิดเห็น

เขต รพ.สต.ดังกล่าว
- พระที่เข้าร่วมในโครงการบาบัดต้อง
เป็ น พระวิ ท ยากรที่ ผ่ า นการอบรม
ความรู้ และแนวทางการบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติ ด ตามแนวทางวิ ถี พุ ท ธจาก
ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
อานาจเจริญ
4. ความพร้อมของ
ผู้ป่วยและญาติที่จะ
มีต่อกิจกรรมตาม
แนวทางวิถีพุทธที่เพิ่ม
เข้ามา

- ความรู้ ความเข้าใจต่อรูปแบบการ
บาบัด
- การมีส่วนร่วมตามกิจกรรมวิถีพุทธที่
เพิ่มขึ้นเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร
- งบประมาณที่ ต้ อ งใช้ ใ นการท า
กิจกรรมตามวิถีพุทธ ผู้ปุวยและญาติ
ไม่ต้องจ่ายเพิ่มจากการบาบัดแบบเดิม
แต่อย่างใด

5. วิธีการวัดและ
ประเมินผลการบาบัด

- มี ก ารประเมิ น ความร่ ว มมื อ เป็ น
ระยะๆ ตลอดระยะเวลาการบาบัด
- มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้ปุวยและญาติในรูปแบบการบาบัด
- มี ก ารประเมิ น การหยุ ด เสพของ
ผู้ปุวยและติดตามหลัง
การบาบัดครบ

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อรูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ ไว้ ณ โอกาสนี้
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แบบสอบถาม
(เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ของระยะที่ 2 การวิจัย)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้รับการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า
ในโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งแบบสอบถามได้จากแบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการนาเรื่องของวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อ ความ
ศรั ทธา ทางศาสนาพุทธมาเพิ่มในกระบวนการบาบัด น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการบาบัดผู้ปุว ย
ยาเสพติดที่ได้ผล และทาให้การบาบัดผู้ปุวยมีการหยุดเสพได้ผลดียิ่งขึ้น
จึงขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม โดยแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่อง รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ จานวน 54 ข้อ ด้วยรูปแบบจิตสังคมบาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4
เดือน (Mini Matrix) โดยมีการเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธ ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อ และการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาพุทธเพิ่มเข้ามาในกระบวนการบาบัด แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) เพื่ อ ให้ ท่ า นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จะน าความคิ ด เห็ น ของท่ า นเพื่ อ จั ด ท าเป็ น
แบบสอบถามรอบต่อไป อย่างไรก็ตามหากความเห็นของผู้เชี่ ยวชาญทุกท่านสอดคล้องกันมาก การ
สอบถามก็จะยุติลงในครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยจะได้นามาสรุปเป็นผลการวิจัยต่อไป
แบบสอบถามมีเกณฑ์คะแนน 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ทั้งนี้ โครงการวิจัย ดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ เลขที่ 04/2560

280
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ…………………. ปี (กรณีที่เศษของปีมากกว่า 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
3. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) หม้าย

( ) สมรสและอยู่ด้วยกัน
( ) สมรสแต่แยกกันอยู่
( ) หย่า
( ) อื่น ๆ ระบุ…………………………………..

4. ระดับการศึกษา
( ) ปริญญาตรี ( ) ปริญญาโท (
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………

) ปริญญาเอก

5. ตาแหน่งปัจจุบัน
( ) พยาบาลวิชาชีพ
( ) นักวิชาการสาธารณสุข
( ) อื่น ๆ ระบุ …………………………
6. ระดับตาแหน่งหน้าที่ของท่านในปัจจุบัน
( ) ระดับชานาญการพิเศษ ( ) ระดับชานาญการ
( ) ระดับปฏิบัติการ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………
7. ท่านมีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือเกี่ยวข้องกับการบาบัดผู้ปุวย
ยาเสพติด จานวน …………………….. ปี (กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
8. หลักสูตรใดบ้างที่ท่านผ่านการอบรม (ระบุได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
( ) การพยาบาลเฉพาะทางการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด (หลักสูตร 4 เดือน)
( ) Matrix program
( ) Mini Matrix program (บาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน)
( ) BA, BI
( ) การบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด จัดโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
( ) อื่น ๆ ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
9. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการทาหน้าที่ในการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด หรือเกี่ยวข้อ งกับการบาบัด
ผู้ปุวยยาเสพติด ที่มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบวิถีพุทธในรูปแบบใด ๆ หรือไม่
( ) เคย จานวน …………………….. ปี (กรณีเศษของปีเกิน 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี)
โปรดระบุกิจกรรมที่ท่านเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
( ) ไม่เคย
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ส่วนที่ 2 เป็น ค าถามเกี่ยวกับ ความเห็น ต่อรู ป แบบการบาบัด ผู้ป่วยยาเสพติด ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล ในจังหวัดอานาจเจริญ รูปแบบจิตสังคมบาบัด 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน
(Mini Matrix) และเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธในกระบวนการบาบัด
โดยขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญโปรดพิจารณา รูปแบบเดิมซึ่งมีกิจกรรมการบาบัดจิตสังคมบาบัด 9
ครั้ ง ระยะเวลา 4 เดื อ น และเพิ่ ม กิ จ กรรมตามแนวทางวิ ถี พุ ท ธ แล้ ว กรุ ณ าให้ ค วามเห็ น โดย
แบบสอบถามมีเกณฑ์คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง เห็นด้วย
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การเข้าร่วมกระบวนการบาบัดโดยใช้กิจกรรมเดิม มีเกณฑ์ดังนี้
1.1 เกณฑ์การเข้าร่วมกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ในจั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ คื อ ผู้ ปุ ว ยยาเสพติ ด ต้ อ งเป็ น ผู้ ปุ ว ยในระดั บ ผู้ ใ ช้ แ ละผู้ เ สพเท่ า นั้ น โดยมี
ข้อยกเว้นที่จะไม่ส่งบาบัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ดังนี้
1. ผู้ปุวยมีโรคทางกายร่วมกับการเสพ การติดยาเสพติด เช่น โรคหัวใจ หอบหืด ฯลฯ
2. ผู้ปุวยมีอาการโรคทางจิต
3. ผู้ปุวยไม่ประสงค์ไปบาบัดที่ รพ.สต.
4. ผู้ปุวยเคยบาบัดที่ รพ.สต.มาแล้วแต่ไม่ครบตามโปรแกรมหรือบาบัดครบแต่กลับมา
เสพซ้าเกิน 1 ครั้ง
5. ผู้ปุวยเมื่อคัดกรองแล้วเป็นผู้ติด หรือติดเรื้อรัง
6. กรณีอื่นๆ ตามความจาเป็นหรือเหมาะสมสาหรับผู้ปุวย
1.2 ผ่านการคัดกรองปัญหาการเสพยาเสพติด/สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต โดยผู้คัด
กรองของโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนในเขตอาเภอนั้น ๆ และก่อนบาบัดที่ รพ.สต.
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คัดกรองก่อนบาบัดอีกครั้ง
1.3 ทาหนังสือข้อตกลงและคายินยอมในการบาบัดรักษา
1.4 สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย
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2. การบาบัดโดยใช้กิจกรรมเดิม และเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธ
เกณฑ์การเข้าร่วมกระบวนการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ใน
จังหวัดอานาจเจริญ และเพิ่มรูปแบบวิถีพุทธในกระบวนการบาบัด จะใช้เกณฑ์เช่นเดิมในข้อ 1.1-1.4
และเพิ่มเติมข้อ 1.5 ดังนี้
1.5 การยอมรับการปฏิบัติตามกิจกรรมวิถีพุทธ ในกรณีที่นับถือศาสนาอื่น ๆ จะไม่บังคับให้
เข้าร่วมกระบวนการบาบัดตามวิถีพุทธดังกล่าว
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รูปแบบการบาบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จังหวัดอานาจเจริญ
โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรูปแบบการบาบัดที่ต้องการพัฒนาใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ โดยเลือกระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านระดับความ
เหมาะสม: 5= เห็นด้วยอย่างยิ่ง; 4 = เห็นด้วย; 3= ไม่แน่ใจ; 2= เห็นด้วยน้อย;
1= เห็นด้วยน้อยที่สุด
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

1

พบกันครั้ง
แรก
สัปดาห์
ที่ 1

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

กิจกรรมเดิม
10 - 15 นาที
1. สร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้ปุวยและผู้บาบัด โดยผู้ปุวย
1 ราย ต่อผู้บาบัด 1 คน หรือ
เป็นกลุ่ม
- โดยทักทาย แนะนา และ
พูดคุยทั่วไป
- ให้ทัศนคติเชิงบวกกับผู้ปุวย
- แจ้งให้ผู้ปุวยทราบว่าข้อมูล
ของผู้ปุวยในการักษาจะเก็บ
รักษาเป็นความลับ
2. บรรยายเรื่อง โรคสมอง
30 - 45 นาที
ติดยา
- ผู้บรรยาย คื อ เจ้า หน้าที่ ผู้
บ าบั ด ที่ ผ่ า นการอบรมการ
บาบัดตามแนวทางวิถีพุทธที่
เพิ่มกิจกรรมจากเดิม โดยใช้
คู่มือผู้ปฏิบัติงาน (Therapist
manual) ที่ ป รั บป รุ งแ ล ะ
จัดทาเนื้อ หา โดยสานั กงาน
ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
อ านาจเจริ ญ จั ด ท าเพื่ อ เป็ น
คู่มือในการปฏิบัติงาน
- ผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงาน โดยใบงานจะอยู่
ในคู่มือการบาบัด และผู้ปุวย
และญาติ จ ะได้ รั บ คู่ มื อ การ
บาบัด

ข้อเสนอแนะ
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ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

3. ท าหนั ง สื อ ข้ อ ตกลงและ
ค ว า ม ยิ น ย อ ม ใ น ก า ร
บาบัดรักษาสาหรับผู้ปุวยและ
ครอบครัว

15 - 20 นาที
ต่อราย แต่
หากคนที่เข้า
บาบัดจานวน
มากขึ้นระยะ
เวลาอาจปรับ
มากขึ้น
ตามความ
เหมาะสม
(จานวนผู้ปุวย
อาจประมาณ
3 – 5 ราย
ต่อรอบการ
บาบัด)

4. กิ จ กรรมวิ ถี พุ ท ธที่ เ พิ่ ม
จากเดิม
- เพิ่ ม กิ จ กรรมวิ ถี พุ ท ธ โดย
หลั ง จากการท ากิ จ กรรม
ตามเดิ ม ดั ง ข้ อ 1-3 แล้ ว ผู้
บ าบั ด จะพาผู้ ปุ ว ยและญาติ
เป็นกลุ่มไปวัดที่อยู่ไม่ไกลจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.)

ใช้เวลาในการ
ไปทากิจกรรม
ที่วัดตาม
ความ
เหมาะสม
ประมาณ
1.30 – 2
ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

285
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

โดยกิจกรรมประกอบด้วย
4.1 ฟังธรรมะจากพระสงฆ์ที่
ชาวบ้านในเขต รพ.สต.
ดังกล่าวเคารพศรัทธา โดย
พระสงฆ์เป็นพระวิทยากรที่
ผ่านการอบรมความรู้ และ
แนวทางการบาบัดผู้ปุวยยา
เสพติดตามแนวทางวิถีพุทธ
จากสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ จานวน
อย่างน้อย 1 ครั้ง ** (โดยใช้
คู่มือการบาบัดทีจ่ ัดทาขึ้น )
มีเนื้อหาธรรมะ ประกอบด้วย
– พิษภัยของยาเสพติด
-- การเตือนสติไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้ปุวยมี
จิตใจที่เข้มแข็งชนะใจตนเอง
ต่อการไม่หวนกลับไปเสพยา
เสพติดซ้า
4.2 ท าบุ ญ ถวายสั ง ฆทาน
หรือทาบุญอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม
กาลังใจผู้ปุวยในการทาความ
ดี โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดเป็นผู้
เ ต รี ย ม ทุ ก สิ่ ง ที่ เ กี่ ย ว กั บ
กิจ กรรมที่ วัด เช่น ชุ ดถวาย
สังฆทาน เป็นต้น
4.3 กิจกรรมการตั้งจิต
อธิษฐานที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด จะเป็นคนดีของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และ
สังคม จะบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
4.4 กิจกรรมฝึกนั่งสมาธิ
เพื่อให้มีจิตใจสงบ อันเป็น
รากฐานของจิตใจที่จะทาให้
ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึง ผิด ชอบ
ชั่ว ดี

30 นาที
(กิจกรรมไป
วัดใช้เวลา
ช่วงบ่าย)

กิจกรรมข้อ
4.2 – 4.3 ใช้
เวลาประมาณ
15 - 20 นาที

30 นาที

ข้อเสนอแนะ

286
ครั้ง
ที่
2

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

5 4 3 2 1

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการ เวลา
2
บาบัด)
ประมาณ
1) บรรยายเรื่อง ตัวกระตุ้น 45 – 60 นาที
และการอยากยา
2) เทคนิคหยุดความคิด
(สาหรับผู้ปุวยและ
ครอบครัว)
-ผู้บรรยาย คือ เจ้าหน้าทีผ่ ู้
บาบัด
-ผู้ ปุ ว ยและญาติ มี กิ จ กรรม
ตามใบงาน
3. กิจกรรมวิถีพุทธที่
เพิ่มขึ้นจากเดิม
15 - 20 นาที
เพิ่ ม กิ จ กรรมเฉพาะผู้ ปุ ว ย
โดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

3

ความเหมาะสม

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือการ
3
บาบัด)
1) บรรยายเรื่อง ระยะเวลา
การเสพติ ด และเส้ น ทางสู่
การเลิ ก ยา (ส าหรั บ ผู้ ปุ ว ย
และครอบครัว)
โดยการบรรยายจะบรรยาย
โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
แ ล ะ ผู้ ปุ ว ย แ ล ะ ญ า ติ มี
กิจกรรมตามใบงานc

45 นาที

2) กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ จาก
15 - 20 นาที
เดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมเฉพาะผู้ ปุ ว ย
โดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

ข้อเสนอแนะ

287
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

4

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มื อการ 45 นาที –
4
บาบัด)
1 ชั่วโมง
1) บรรยายเรื่อง ปัญหาต่างๆ
ในการเลิกยาระยะยาว
2) ความคิ ด อารมณ์ และ
พฤติกรรม (สาหรับผู้ปุวย)
3) สุ ร า ยาเสพติ ด ที่ ไ ม่ ผิ ด
กฎหมาย
โดยการบรรยายจะบรรยาย
โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุ วยมีกิ จกรรมตามใบ
งานc
4) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 15 - 20 นาที
เพิ่มกิจกรรมเฉพาะผู้ปุวยโดย
การนั่งสมาธิก่อนการบาบัด

5

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือ การ
6
บาบัด)
30 - 45 นาที
1) การหาเหตุผลในการ
กลับไปใช้ยา ความรู้สึกผิด
และละอายใจ (สาหรับผู้ปุวย)
ผู้ ปุ ว ย ท า กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
เจ้าหน้าที่สรุป ให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะ
2) กิจกรรมที่เพิ่มขึน้
15 – 20 นาที
จากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ย
โดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

ข้อเสนอแนะ
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ครั้ง
ที่
6

7

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิ ม (ตามคู่ มือ การ
8
บาบัด)
45 นาที –
1) อารมณ์ อั น ตรายที่ ท าให้
1 ชม.
กลับไปใช้ยา
2) ความซื่อสัตย์และการพูด
ความจริง (สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb
และผู้ปุวยทากิจกรรมตามใบ
งาน c ในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เจ้าหน้าที่สรุป
ประเด็นและข้อเสนอแนะ
3) กิจกรรมที่เพิ่มขึน้ จาก
15 – 20 นาที
เดิม
เพิ่มกิจกรรมสาหรับผู้ปุวย
โดยการนั่งสมาธิก่อนการ
บาบัด
สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิ ม (ตามคู่ มือ การ
10
บาบัด)
45 นาที – 1
1) เวลาหยุดพัก
ชั่วโมง
2) การปู อ งกั น การกลั บ ไป
เ ส พ ซ้ า ใ น ช่ ว ง วั น ห ยุ ด
(สาหรับผู้ปุวย)
โดยการบรรยายโดย
เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดb และผู้ปุวย
ทากิจกรรมตามใบงานc
ประเมินกิจกรรมช่วงวันหยุด
และประเมินความเสี่ยงที่จะ
ทาให้เกิดความเครียดที่ทาให้
กลับไปเสพซ้า และหา
แนวทางเพื่อปูองกันความ
เสียงร่วมกัน
3. กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ ปุ ว ย 15 – 20 นาที
โดยการนั่ ง สมาธิ ก่ อ นการ
บาบัด

ข้อเสนอแนะ

289
ครั้ง
ที่
8

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือ การ
12
บาบัด)
1) หยุดเสพยาทีละวัน (วันต่อ
วัน) ข้อควรจาง่ายๆ
โดยการบรรยาย b และผู้ปุวย
ทากิจกรรมตามใบงานc
ให้ผู้ปุวยแลกเปลี่ยนและตอบ
ค าถามการเผชิ ญ กั บ ปั ญ หา
พร้ อ มหาทางการจั ดการกั บ
การดาเนินชีวิต
2) ประเมิ น ผลภายหลั งการ
บ าบั ด รั ก ษา (ส าหรั บ ผู้ ปุ ว ย
และครอบครัว)
3. กิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
เพิ่มกิจกรรมสาหรับผู้ปุวย
โดยการนั่งสมาธิก่อนการ
บาบัด

9

ระยะเวลา

45 นาที –
1 ชม.

15 – 20
นาที

สัปดาห์ที่ กิจกรรมเดิม (ตามคู่มือ การ
16
บาบัด)
ประมาณ
1) เส้ น ตาย / ปอดถู ก อั ด 1 ชั่วโมง
เพราะบุหรี่
2) การประเมินผู้ปุวยเข้าสู่
ระยะดูแลหลังการบัดรักษา
และประเมินผลการบาบัด
จากช่วงระยะเวลาการบาบัด
4 เดือน (สาหรับผู้ปุวยและ
ครอบครัว)
โดยการบรรยายโดยผู้บาบัดb
ผู้ ปุ ว ยและญาติ แ ละญาติ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมทั้งหมด ตามใบงานc

ข้อเสนอแนะ

290
ครั้ง
ที่
9

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

สัปดาห์ที่ 3) กิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
16
จากเดิม
เพิ่ ม กิ จ กรรมพาผู้ ปุ ว ย
และญาติเป็นกลุ่มไปวัด

ใช้เวลาใน
การไปทา
กิจกรรมที่
วัดตาม
ความ
เหมาะสม
ของจานวน
ผู้เข้าบาบัด
หากผู้เข้า
บาบัดมาก
อาจใช้เวลา
มากขึ้น
ระยะเวลา
ประมาณ
1.30 –
2 ชั่วโมง
ในช่วงเวลา
บ่าย

3.1. ฟังธรรมะจาก
พระสงฆ์วัดเดิมจากครั้ง
แรก เพื่อเตือนสติไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้
ผู้ปุวยมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ชนะใจตนเองต่อการไม่
หวนไปเสพยาเสพติดซ้า
อีกตลอดไป เมื่อบาบัด
ครบกาหนดแล้ว

20 - 30
นาที

ข้อเสนอแนะ

291
ครั้ง
ที่

การนัด
หมาย

หัวข้อเรื่อง

ระยะเวลา

ความเหมาะสม
5 4 3 2 1

3.2. กิ จ กรรมท าบุ ญ ถวาย 10 – 15 นาที
สั งฆทาน หรื อ ท าบุ ญ อื่ น ๆ
เพื่อส่งเสริมกาลังใจผู้ปุวยใน
การทาความดี
3.3. พระสงฆ์ ม อบฝู า ยผู ก
แขนเพื่อเสริมสร้า งกาลังใจ
การกลับมาเป็นคนดีของพ่อ
แม่ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และ
สังคม

5 - 10 นาที

3.4. กิจกรรมตั้งจิตอธิษฐาน
5 นาที
มุ่งมั่น ที่จ ะไม่ ยุ่งเกี่ ยวกับ ยา
เสพติด จะเป็นคนดีของพ่อ
แม่ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และ
สังคม จะบาเพ็ญ ประโยชน์
เพื่อสังคมเท่าที่จะทาได้
3.5. กิจกรรมฝึกการนั่ง
15 - 20 นาที
สมาธิ เพื่อให้มีจติ ใจที่สงบ
อันเป็นรากฐานของจิตใจที่
จะทาให้ผู้ปุวยได้หยุดคิดถึง
ผิด ชอบ ชั่ว ดี
3.6. พิธีข อขมาพ่อ แม่ หรื อ
หากไม่ มีพ่ อ แม่ ก็ ขอขมาต่ อ
ผู้ปกครอง

5 - 10 นาที

3.7. พระสงฆ์ประพรม
น้ามนต์เพื่อเสริมกาลังใจให้
ผู้ปุวยกลับเป็นคนดี สู่
ครอบครัว และสังคม

10 นาที

ข้อเสนอแนะ

292
ประเด็น

หัวข้อเรื่อง

ความเห็น
5 4 3 2 1

1. ด้าน
ประสิทธิผลของ
การเพิ่มกิจกรรม
ต่อผู้ปุวย

1. การบาบัดแบบเดิมยังขาด
การผสมผสานวิถีชีวิตของไทย
เช่น ตามวิถีพุทธ เนื่องจาก
ประยุกต์มาจากโปรแกรมการ
บาบัดของต่างประเทศ ดังนั้น
การเพิ่มวิถีพุทธน่าจะส่งผลต่อ
การบาบัดที่ดีขึ้นจากการบาบัด
แบบเดิม

2. นโยบายของ
หน่วยงาน

1. ด้านกาลังคน กาลังคนผู้ทา
หน้าที่บาบัดในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
ควรกาหนดอย่างน้อย 2 คน
เพื่อทดแทนกันกรณีไปประชุม
อบรม
2. ด้ า น ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ว ร
สนับสนุนงบประมาณในการนา
ผู้ ปุ ว ยและญาติ ไปทากิ จ กรรม
ต่างๆ ที่วัด โดยมีแนวทางการ
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณที่ ชั ด เจน
โดยงบประมาณจะเป็น
- ค่ า ตอบแทนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบาบัด/กิจ กรรมการบาบัด
โดยตรง เช่น ค่าตอบแทนพระ
วิ ท ยากร ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ท าบุ ญ ที่ วั ด ค่ า อาหารและ
เครื่องดื่มผู้ปุวยและญาติ
- ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น ค่าเดินทางของผู้ปุวยและ
ญาติ ใ นการน าพาเข้ า ไปท า
กิจกรรมที่วัดต่อคนต่อครั้ง

ข้อเสนอแนะ
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หัวข้อเรื่อง

ความเห็น
5 4 3 2 1

3. ความพร้อม
ของบุคลากร

1. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้
บาบัดที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวหากผ่านการอบรม และ
มีคู่มือการดาเนินงาน
2. สิ่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการ
บาบัด มีคู่มือการบาบัด คู่มือ
ของผู้ปุวย ห้องให้คาปรึกษา
3. ท่านเห็นด้วยกับรูปแบบการ
บาบัดที่เพิ่มวิถีพุทธเข้ามา
4. รพ.สต.ที่มีผู้ปุวยไม่มาก กรณี
ไปที่วัด อาจนัดไปพร้อมกันกับ
รพ.สต. อื่นที่วัดอยู่ไม่ห่างไกล
กันมาก
5. พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องผ่านการอบรมแนวทางการ
บาบัด
6. ความพร้อมของวัดที่อยู่ใกล้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล (รพ.สต.) ที่จะทาการ
บาบัดตามแนวทางดังกล่าว

4. ความพร้อม
ของผู้ปุวยและ
ญาติ ตาม
กิจกรรม
วิถีพุทธที่เพิ่ม
เข้ามา

1. ความเป็นไปได้ของการที่
ผู้ปุวยและญาติ จะมีส่วนร่วม
ตามกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
ตามแนวทางวิถีพุทธ
2. การเพิ่มกิจกรรมผู้ปุวยและ
ญาติไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
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หัวข้อเรื่อง

ความเห็น
5 4 3 2 1

5. วิธีการวัด
และการ
ประเมินผลการ
บาบัด

1. มีการประเมินความร่วมมือ
ของผู้ปุวยและญาติ โดย
ประเมินจากการเข้ารับการ
บาบัดทุกครั้งตามนัด
2. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปุวยและญาติในรูปแบบ
การบาบัด โดยใช้แบบสอบถาม
เมื่อสิ้นสุดการบาบัด
3. มีการประเมินการหยุดเสพ
ของผู้ปุวยระหว่างการบาบัดที่
สัปดาห์ที่ 1, 2, 3, 4 และ
ภายหลังการบาบัดครบตาม
ระยะเวลาการบาบัดที่
ระยะเวลา 3 เดือน
4. มีการประเมินการกลับเข้าสู่
ครอบครัว และชุมชนของผู้ผ่าน
การบาบัด โดยเจ้าหน้าที่ผู้บาบัด
ที่ระยะเวลา 3 เดือน ภายหลัง
บาบัดครบตามกาหนด
5. การประเมินความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการบาบัดแบบใหม่
ในส่วนผู้บาบัด/ พระวิทยากร

ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม ไว้ ณ โอกาสนี้

ข้อเสนอแนะ
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แบบสอบถาม
(เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 ของระยะที่ 2 การวิจัย)
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้าในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้รับการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติด
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงก่อนสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบการบาบัดผู้ปุวยยาเสพติดประเภทยาบ้า
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลรอบที่ 3
ภายหลังจากที่ท่านได้ตอบคาถามในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะมีค่ามัธยฐาน (Median) ของคะแนน และ
ค่าพิสัยอินเทอร์คลอไทด์ (Inter quartile Range) และคะแนนของท่านที่ให้คะแนนในรอบที่ 2 หาก
ท่านทบทวนคาตอบของท่านแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคาตอบ ขอให้ท่านระบุคะแนนคาตอบที่
ท่านประสงค์ที่จ ะปรับ เปลี่ ย น หากท่านยังยืนยันคาตอบเดิม ขอให้ ท่านระบุเหตุผ ลของการยืนยัน
คาตอบเดิมด้วย
จึงขอความกรุณาจากท่าน ได้โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งนี้ ข้อมูลนี้จะเก็บรักษาเป็น
ความลับ การวิเคราะห์ข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม
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ประเด็น

หัวข้อเรื่อง

ข้อ 3. ความ ข้อ 4. รพ.สต.ที่
พร้อมของ มีผู้ปุวยไม่มาก
บุคลากร
กรณีไปที่วัด
อาจนัดไปพร้อม
กันกับ รพ.สต.
อื่นที่วัดอยู่ไม่
ห่างไกลกันมาก

ค่ามัธยฐาน พิสัยอินเทอร์- คะแนน
(Median)
คลอไทด์
ของท่าน
(Inter
รอบที่ผา่ น
quartile
มา คือ
Range)

4.50

1

คาตอบครั้งนี้ของท่าน
เปลี่ยน
คาตอบ
เป็น
ระดับ
คะแนน
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ยืนยัน
คาตอบ
เดิม
(โปรดระบุ
เหตุผล)

1
2
3
4
5

หมายเหตุ: 1. ค่ามัธยฐาน (Median) 4.5 หมายถึง มีคะแนนค่ากลางทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 20 คน
เท่ากับ 4.5 คะแนน
2. ค่าพิสัยอินเทอร์คลอไทด์ (Inter quartile Range) เท่ากับ 1 หมายถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง
20 คน มีความเห็นเป็นฉันทามติไปในทางเดียวกันว่า กรณี รพ.สต.ที่มีผู้ปุวยไม่มาก
กรณีไปที่วัด อาจนัดไปพร้อมกันกับ รพ.สต. อื่นที่วัดอยู่ไม่ห่างไกลกันมาก
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 5 ท่าน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย

อาจารย์

2

ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา

อาจารย์

3

นางโสภิดา ดาวสดใส

4

นายอิทธิศักดิ์ พลงาม

5

นางสุกรรณ์ยา งามชัด

พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ

2. ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 20 ท่าน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

2

นางโสภิดา ดาวสดใส

3

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

4

นายอิทธิศักดิ์ พลงาม

5

นางสุกรรณ์ยา งามชัด

6

นายวันชาติ ผังดี

ตาแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน

นักวิการสาธารณสุข
ชานาญการ
(รับผิดชอบด้านยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด)

กองบริหาร
การสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ
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2. ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

7

นายสุขเกษม ร่วมสุข

8

นางขนิษฐา พงษ์ศักพิบูรณ์

9

นางสาวสุจริต ทุมจันทร์

10

นางพิสมัย ทิพย์วารี

11

นางวราภรณ์ ใจเย็น

12

นายชาญชัย บุตรเวียงพันธ์

13

นางเกศกนก นาสืบ

ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด)
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด
และเป็นผู้ให้การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด
และเป็นผู้ให้การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด
และเป็นผู้ให้การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด)
นักวิชาการสาธารณสุข
(รับผิดชอบงานยาเสพติด
และเป็นผู้ให้การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติด
และเป็นผู้ให้การบาบัด
ผู้ป่วยยาเสพติด)

สถานที่ปฏิบัติงาน
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

โรงพยาบาลอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
จังหวัดอานาจเจริญ

โรงพยาบาลลืออานาจ
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ
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2. ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นตามเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) (ต่อ)
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

14

นางสาวบุษบา ทองโพธิ์ศรี

15

นางทองทิพย์ มาระแสง

16

นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐ

17

นางละม่อม มรกตเชียว

18

นางดาวนภา จารุสาร

19

นายยุทธศาสตร์ สารธิมา

20

นางทิวาพร พันธุ์ชนะ

พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติดและเป็น
ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติดและเป็น
ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติดและเป็น
ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติดและเป็น
ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
(รับผิดชอบงานยาเสพติดและเป็น
ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ และเป็นผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(เป็นวิทยากร และเป็นผู้ให้การ
บาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชานาญงาน และเป็นผู้อานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด)

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลพนา
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลชานุมาน
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลคาน้อย
อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนายม
อาเภอเมือง
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหนองไฮ
อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลโนนงาม
อาเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลโคกเลาะ
อาเภอหัวตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1)
ส่วนที่/ข้อ คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

ค่า IOC
IOC =
ΣX

N

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูล
ทั่วไป/
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
-1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
0.6
1
0.4
0.4

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต..) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1) (ต่อ)
ส่วนที่/ข้อ คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

ค่า IOC
IOC =
ΣX

N

ส่วนที่ 2
ด้าน
บริบท/
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
0
1
0
0
-1
-1
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0.6
1
1
1
0.6
0.6
0.6
0.6
1
1
1
0.8
0.8

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1) (ต่อ)
ส่วนที่/ข้อ คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

ค่า IOC
IOC =
ΣX

N

ปัจจัย
นาเข้า/
ข้อที่
1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

1
1
1
1
1

0
1
1
0
1

1
1
1
1
1

0.8
1
1
0.8
0.8

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1) (ต่อ)
ส่วนที่ /ข้อ

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5 ค่า IOC
IOC =
ΣX

N

กระบวนการ/
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
-1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
0.8
1
0.8
0.8
0.6
0.8
1
1
0.8
0.4

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1) (ต่อ)
ส่วนที่/ข้อ

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5 ค่า IOC
IOC =
ΣX

N

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

สถานที่บาบัด

1

1

1

-1

1

0.6

ผ่าน

ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
ส่วนที่ 2
ด้านผลผลิต/
ข้อที่
1
2
ส่วนที่ 2
ด้านการ
หยุดเสพ/
ข้อที่

1

1

1

1

1

1

ผ่าน

1
1

1
1

1
1

-1
-1

1
1

0.6
0.6

ผ่าน
ผ่าน

1
2
3

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
-1
1

1
1
1

1
0.6
1

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ส่วนที่ 3
ข้อเสนอแนะ

1

1

1

-1

1

0.6

ผ่าน
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ค่า IOC ประเมินแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) จังหวัดอานาจเจริญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบสอบถามชุดที่ 1 การวิจัยระยะที่ 1) (ต่อ)
ส่วนที่ /
ข้อ

คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

คนที่ 4

คนที่ 5

ค่า IOC
IOC = Σ

ผลการ
ประเมิน
(ค่า IOC
N
0.5
ขึ้นไปถือว่า
ผ่าน)

X

ส่วนที่ 4
ความรู้
เรื่องยา
เสพติด
และการ
บาบัดฯ/
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
0
1
-1
0
0
1
-1
1
0
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.8
1
0.8
1
0.8
1
1
0.8
0.6
0.6
0.8
1
0.6
1
0.8
1
0.8
0.8
0.8
0.8

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.
จังหวัดอานาจเจริญ (แบบสอบถามชุดที่ 1)
ผู้ทรง
คุณวุฒิ
ท่านที่

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอแนะ

หมายเหตุ

1

นางโสภิดา ดาวสดใส
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการพิเศษ
โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ส่ ว นใหญ่ แ นะน าการปรั บ ข้ อ ค าถามให้
ชั ด เจนขึ้ น ในบางข้ อ โดยเห็ น ว่ า ไม่
เหมาะสมใน ข้ อ 9 และ ข้ อ 10 ของ
แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ด้ า นบริ บ ท และ
ส่ว นที่ 4 ด้ านความรู้ ยาเสพติ ด และการ
บาบัดฯ ข้อ 9 และ ข้อ 10 ซึ่งเป็นเรื่อง
นโยบายของยาเสพติดระดับประเทศและ
ระดับจังหวัดอานาจเจริญ และส่วนที่ 4
เรื่องของการคัดกรองผู้ป่วย เห็นว่าไม่น่า
เกี่ยวข้องกับการวิจัย

ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป มี ค่ า
IOC ข้อ 9 และ ข้อ10 มีค่า
0.4 ซึ่งเกี่ยวกับการอบรมของ
ผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด จึ ง ได้ ป รั บ ข้ อ
คาถามให้ชัดเจนขึ้น ส่วนด้าน
ความรู้ ในส่วนที่ 4 ค่า IOC
0.6 จึงยั งคงไว้ และปรั บตาม
ค าแนะน าบางข้ อ ที่ จ ะท าให้
คาถามชัดเจนขึ้น

2

นายอิทธิศักดิ์ พลงาม
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ส่วนใหญ่แนะนาการปรับข้อคาถามให้
ชัดเจนขึ้นในบางข้อเล็กน้อย โดยให้
ความเห็นว่า ไม่แน่ใจในข้อที่แนะนาให้
ปรับคาถาม มีส่วนน้อยที่เห็นว่าไม่
เหมาะสม

ผู้วิจัย
ปรับตามคาแนะนาแล้ว

3

นางสุกรรณ์ยา งามชัด
พยาบาลวิชาชีพ
ชานาญการ
โรงพยาบาล
.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ส่วนใหญ่แนะนาการปรับข้อคาถามให้
ชัดเจนขึ้นในบางข้อเล็กน้อย โดยให้
ความเห็นว่าไม่แน่ใจในข้อที่แนะนาให้
ปรับคาถาม

ผู้วิจัย
ปรับตามคาแนะนาแล้ว

4

ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศย
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่วนใหญ่แนะนาการปรับข้อคาถามให้
ชัดเจนขึ้นในบางข้อ โดยให้ความเห็นว่า
ไม่แน่ใจ โดยแนะนาให้ปรับคาถามบางข้อ
ทีเ่ ห็นว่าไม่เหมาะสม

ผู้วิจัย
ปรับตามคาแนะนาแล้ว

5

ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนใหญ่แนะนาการปรับข้อคาถามให้
ชัดเจนขึ้นในบางข้อ โดยให้ความเห็นว่าไม่
แน่ใจ โดยแนะนาให้ปรับคาถาม และบาง
ข้อเห็นว่าไม่เหมาะสม

ผู้วิจัย
ปรับตามคาแนะนาแล้ว
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สรุปความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
จากเครื่องมือการวิจัยระยะที่ 1 ซึ่งมีทั้งหมด 8 ชุด
จากการพิจ ารณาข้อ คาถามของแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ มีค่าดัช นีความสอดคล้ อ ง
(Index of item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์,
2543) จากความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้บาบัดผู้ป่วยยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จังหวัดอานาจเจริญ มี 4 ส่วน 73 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มี 10 ข้อ ผ่าน 8 ข้อ ไม่ผ่าน 2 ข้อ (ค่า IOC 0.4 คะแนน) โดย
2 ข้อ เป็นคาถามเกี่ยวกับการอบรมของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้ให้การบาบัดผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งผู้วิจัยได้
ปรับคาถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
ส่ ว นที่ 3 ด้ า นกระบวนการ มี ทั้ ง หมด 15 ข้ อ ไม่ ผ่ า นข้ อ ที่ 15 มี ค่ า IOC 0.4 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับข้อคาถาม จากเดิมที่ถามว่า ท่านมีวิธีการติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด โดยให้เพิ่ม
คาว่า “ที่เหมาะสม” ต่อท้ายคาถาม
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้บาบัดยาเสพติดในโรงพยาบาล
ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
ชุดที่ 4 แบบสัมภาษณ์ ผู้ป่วย
ชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์ ญาติผู้ป่วย
ชุดที่ 6 แบบสัมภาษณ์สาธารณสุขอาเภอ
ชุดที่ 7 แบบสัมภาษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด
ส่วนแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 – 8 มีแก้ไขข้อคาถามบางข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ไขตาม
คาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ (ทั้งนี้หากพิจารณาความเหมาะสมของทุกชุดแบบสัมภาษณ์โดยใช้ค่า IOC
พบว่า ส่วนใหญ่แบบสัมภาษณ์ทุกชุดแต่ละข้อมีค่า IOC เป็น 1 ซึ่งถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเห็นว่า
คาถามสัมภาษณ์มีความเหมาะสม ยกเว้นข้อคาถามชุดที่ 8 แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองผู้ป่วย
ยาเสพติด ที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านแรกเห็นว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเห็นว่าเป็นนโยบายที่ต้องใช้แบบคัด
กรองของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องถามเปรียบเทียบกับแบบคัดกรองของ WHO
แต่เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรคงคาถามดังกล่าวนี้ไว้
ประกอบกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ก็เห็นว่ามีความเหมาะสม

310

311

หมายเหตุ: C หมายถึง Context P หมายถึง Process
ผู้วิจัยหาค่า Reliabillity ในส่วนของ Context และ Process ของแบบสอบถาม CIPP
ในการวิจัยระยะที่ 1

312

312

ภาคผนวก ฉ
ภาพคู่มือการบาบัด สถานที่บาบัด และชุดตรวจปัสสาวะ
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