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ถ้อยแถลง
การจัดท�าวารสารวิชาการเสพติด

โดย 

นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย

ผู้อ�านวยการสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
	 สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน	 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและ
สร้างปัญหาต่อความสญูเสยีทัง้การสาธารณสขุและสงัคม	 การด�าเนนิงานตามกระบวนการ	 ท้ังด้านการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา	 และด้านการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด	 เป็นแผนงาน
ทีต้่องด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมควบคูไ่ปกบัการปราบปราม
	 	สถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน	ีได้ตระหนกัถงึภารกจิในการ
เป็นสถาบันวิชาการด้านยาเสพติดแห่งชาติ	 รวมทั้งภารกิจ	 การส่งสริมและสนับสนุน	 การศึกษา	
วิเคราะห์	วิจัย	ด้านยาเสพติด	โดยหวังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วย	หายหรือเป็นปกติจากโรคสมองติดยา	กลับเป็น
พลังของสงัคมเพือ่พฒันาประเทศชาต	ิและเพือ่ให้ทันกบัสถานการณ์ดังกล่าว	การให้ความรู้	ความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องในการติดตามความรู้ใหม่ๆ	 การติดตามความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ	 ทางด้านวิชาการด้าน
ยาและสารเสพติด	 เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง	 ซึ่งในปัจจุบันการสื่อสารและสื่อสิ่งพิมพ์	 ได้เป็นเครื่องมือที่
ส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล	แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ	การป้องกัน	บ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาและสารเสพติด	จึงได้จัดท�าวารสารวิชาการเสพติดขึ้น
	 วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้	 ได้จัดพิมพ์เป็นฉบับปฐมฤกษ์	 ความส�าเร็จของการจัดท�า
วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้	เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นความร่วมมือ	ร่วมใจ	ของหน่วยงานต่างๆ	ทุก
ภาคส่วนในสงัคมร่วมใจกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิให้ได้ผลดียิง่ขึน้	 โดยมหีน่วยงานด้านการป้องกนัและปราบ
ปรามหน่วยงานด้านการบ�าบัดรักษา	หน่วยงานด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม	ปกป้องและคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจากการบริโภค	 และหน่วยงานที่สนับสนุนและผลักดันนโยบาย	 เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ	 ซึ่งได้ให้ความส�าคัญ	 และมีความเห็นพ้องร่วมกัน	 ที่จะ
ร่วมเป็นเครือข่ายวิชาการเสพติด	 โดยมีความมุ่งหวังให้วารสารวิชาการเสพติด	 เป็นสื่อกลางในการเผย
แพร่ผลงานวิจัย	วิชาการด้านยาเสพติดไปสู่กลุ่มผู้อ่านได้อย่างกว้างขวาง	เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์	
	 ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ได้ให้ความกรุณาพิจารณา
บทความ	 และขอขอบคุณหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก	 ที่มีส่วนร่วมในการจัดท�า
วารสารวิชาการเสพติดครั้งนี้	 ได้ร่วมเป็นคณะบรรณาธิการ	 และก�าหนดแนวทางการบริหาร	 และ
พัฒนาวารสาร	โดยมีความมุ่งหวังให้บทความวารสารวิชาการเสพติด	ให้ผู้สนใจได้ใช้อ้างอิงและน�าไปใช้
ประโยชน์ต่อทั้งในระดับบุคคล	หน่วยงาน	ระดับชาติและนานาชาติ	ต่อไป
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บรรณาธิการแถลง
	 วารสารวิชาการเสพติดฉบับนี้	 นับเป็นวารสารวิชาการเสพติดฉบับแรกของประเทศไทย	 ที่
เกิดขึ้นจากความมุ่งม่ันตัง้ใจของนกัวชิาการและผูป้ฏบิตัทิีท่�างานด้านการป้องกนั	 แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
มาเกอืบทั้งชีวิต	 ด้วยจิตพิสุทธิ์ต่อการพัฒนางานวิชาการด้านยาเสพติด	 และตั้งมั่นว่าจะพัฒนาวิชาการ
ด้านนี้ให้ทัดหน้าเทียมตางานวิชาการด้านอื่นๆ	 ในวงการสาธารณสุขไทย	 แม้ว่าจะต้องใช้ความเพียร
พยายามมากเพียงใดก็ตาม	 แต่ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์นี้เองจึงเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการผลิตและ
รวบรวมผลงานวิชาการที่บ่มเพาะจากประสบการณ์การท�างานร่วมกับการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ
จนได้ผลงานวิชาการที่หลากหลายและทรงคุณค่า	
	 ทั้งนี้ภายในเล่มฉบับปฐมฤกษ์นี้	ได้รับความกรุณาจากนายแพทย์ประดิษฐ	สินธวณรงค์	ท่าน
ได้อนุญาตให้น�าค�ากล่าวเนื่องในโอกาสพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่	 14	 ซึ่งท่าน
ได้กล่าวไว้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	 เมื่อครั้งที่ท่านท�างาน
อยู่ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์	นอกจากนี้แล้วภายในเล่มมีบทความวิจัยที่น่าสนใจ	ซึ่งเป็นผลงานวิชาการ
จากผู้ปฏิบัติท่ีด�าเนินการวิจัยด้วยความมานะอดทน	 สร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ความตั้งใจเพื่อสรุป	 และต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การท�างานสู่เวทีวิชาการ	 ซึ่งหากท่าน
ผู้อ่านสนใจจะน�าแนวคิดวิธีการและผลสรุปจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทในพ้ืนที่
ของท่านก็จะยังประโยชน์แก่ผู้ใช้ยาและสารเสพติดสืบไป
	 	 ผมในฐานะบรรณาธิการวารสารวิชาการเสพติด	 ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดี	 ท่านรอง
อธิบดีกรมการแพทย์	 ผู้อ�านวยการสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	
กองบรรณาธิการ	 และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดวารสารฉบับนี้
ขึ้น	ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ในทุกตารางนิ้วของวารสารฉบับนี้	และฉบับต่อๆ	ไปจะเป็นเวทีวิชาการ	
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติกับนักวิชาการ
	 	 ในโอกาสนีจึ้งขอเชญิชวนทกุท่านน�าผลงานวชิาการดีๆ	มาเผยแพร่	ส่งต่ออาวธุทางปัญญาให้กบั
ผู้ร่วมวิชาชีพ	 เพื่อขยายขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน	 ด้วยคุณความดีของวารสารฉบับนี้จะสามารถ
เอื้อประโยชน์ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่จะก่อให้เกิดพลังสติปัญญาพลังกายและพลังใจ

ให้ประเทศชาติสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

            

	 	 	 	 	 	 	 	 		ล�่าซ�า	ลักขณาภิชนชัช

	 	 	 	 	 	 	 	 							บรรณาธิการ



วารสารวิชาการเสพติด	 	 	 	 ปีที่	1	ฉบับที่	1	กันยายน-ธันวาคม	2556

ค�ากล่าวเนื่องในโอกาสพิธีเปิดการประชุมวิชาการ

ยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 14
“วิชาการยาเสพติด สู่อาเซียน : สร้างเครือข่าย สร้างคุณภาพ”

Quality and Network of Drug Abuse Treatment in ASEAN

วันที่	17-19	กรกฎาคม	2556

ณ	ห้องประชุมอิมแพ็ค	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	ฮอลล์	9	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

โดย

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 	 เรียนท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 นมัสการพระคุณเจ้า	 ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์

ท่านผู้มีเกียรติ	และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติทุกท่าน

	 ผมรู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 ท่ีได้รับเชิญให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ

ยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่	14	ปี	2556	ในวันนี้	

	 	 ยาเสพติดเป็นเรื่องท่ีทางรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส�าคัญอย่างมาก	 จึงมีนโยบายเร่งด่วน

ก�าหนดให้การแก้ไขและป้องกนัปัญหายาเสพตดิเป็นวาระแห่งชาต	ิโดยมกีารก�าหนดเรือ่งของการบ�าบดั

รักษาผู้เสพ	 ผู้ติดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 คือ	 ในอดีต	 เรามองผู้เสพ	 ผู้ติดเป็นอาชญากร	 ปัจจุบันนี้	

เรามองเป็นผู้ป่วยซึ่งมีปัญหา	เป็นโรคสมองติดยา	โรคสมองติดสารเคมี	ซึ่งท�าให้มีผลต่อพฤติกรรม

	 	 รัฐบาลมองในเรื่องน้ีว่าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลมากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่อง

อาชญากรรม	ส�าหรับผู้ท่ีเสพ	เราก็เน้นว่าผู้ป่วยทุกคนจะต้องได้รับการบ�าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคน

ดีของสังคม	 เป็นก�าลังของสังคมที่จะช่วยงานประเทศชาติในการสร้างเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

โดยรูปแบบที่รัฐบาลสนับสนุน	 ก็อยากให้มีทั้งกลไกการบ�าบัดรักษา	 การติดตามและช่วยเหลืออย่าง

เป็นระบบอย่างแท้จริง	 นอกจากนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ยาเสพติด	 ก็จะเน้นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง	 หรือ

ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ดังนั้นจึงขอให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	มีการรวม

พลังกัน	ให้เป็นพลังของแผ่นดินในการที่จะเอาชนะยาเสพติด

	 	 รฐับาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสขุเป็นเจ้าภาพหลกัในเร่ืองการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ	 ผูต้ดิยา

เสพติดโดยมีฐานความคิดที่ว่า	 ผู้เสพ	 ผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วย	 เป็นโรคเรื้อรัง	 สมองติดยาเสพติด	

เกดิความผดิปกตหิรือเสยีสมดลุของสารสือ่ประสาทต่างๆ	ในสมองท�าให้ผู้ป่วยเหล่านีต้้องไปใช้ยาเสพติด

หรือสารเคมีต่างๆ	 เพื่อทดแทนสารเคมีท่ีบกพร่องในสมอง	 ดังนั้นเมื่อเรามีฐานแนวความคิดอย่างนี้

ก็อยากให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการอย่างชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยท�าทั้งเรื่องการป้องกัน
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การคัดกรอง	การบ�าบัดรักษา	รวมทั้งการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ผ่านการบ�าบัด	ซึ่งการด�าเนิน

การนี้สิ่งส�าคัญที่สุด	คือ	ภาคสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม	ประสานความร่วมมือกันทุกอย่าง	

	 	 ขณะนีปั้ญหาทางยาเสพตดิของประเทศได้มกีารเปล่ียนแปลงไปพอสมควร	จากสมยัท่ีผมท�างาน

อยู่ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์	 เมื่อ	 20	 กว่าปีก่อน	 รูปแบบจากสมัยผมก็เป็นเรื่องของการติดยาเสพติด

พวกเฮโรอีน	 พวกสารอีกกลุ่มหนึ่ง	 ปัจจุบันรูปแบบนั้นก็มีการพัฒนา	 ไม่ใช่พัฒนาดีกว่าครับ	 เป็นเรื่อง

ของการเปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้มีการติดสารจ�าพวกกระตุ้นประสาทเยอะ	 พวกยาบ้า	 สารโคเคนหรือ

อะไรต่างๆ	ซึ่งปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า	สารเหล่านี้	รูปแบบการรักษายังไม่มีรูปแบบชัดเจน	เหมือนการ

รักษาผู้ที่ติดเฮโรอีนที่เรายังมีการพัฒนาไปค่อนข้างมากแล้ว		

	 		 ดังนั้น	 การที่สถาบันธัญญารักษ์	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ส่วนภูมิภาค	 กรมแพทย์	 กระทรวง

สาธารณสุข	 มีการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติขึ้น	 รวมทั้งเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่จะมี

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558	ได้มีการขยายจากวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งภูมิภาค

โดยการจัดประชุมวิชาการขึ้นมาเป็นระดับภูมิภาค	 ก็เป็นการสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 เพราะ

สิ่งที่เราต้องการขณะนี้ในเรื่องวิชาการคือ	 การพัฒนารูปแบบการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดกลุ่ม

Stimulant	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 เพราะเท่าที่ทราบความรู้ปัจจุบันนี้	 ยังไม่มีรูปแบบการรักษาที่ชัดเจน

	 	 ฉะนั้นผมหวังว่าการประชุมวิชาการในวันนี้จะสามารถหาข้อสรุป	ได้ความคิดใหม่ๆ	ที่จะเป็น

แนวทางในการบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ	โดยเฉพาะในกลุม่ยาบ้าทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญของสงัคม	แต่อย่างไร

กต็ามในเชงินโนบาย	 สิง่ทีร่ฐับาลมองกนัขณะนี	้ กอ็ยากจะให้เน้นในเร่ืองรูปแบบของการบ�าบดัรักษาว่า

ขณะที่เรายังไม่มีการรักษาชัดเจนในกลุ่มผู้ป่วยนี้	 สิ่งที่เราควรจะเน้นในเรื่องของระดับนโยบายคือการ

ป้องกันไม่ให้มีการเข้าไปเสพติด	 ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่	 การป้องกันจึงเป็นเรื่องส�าคัญ	 ฉะนั้นผมจึงเน้นว่า

ภาคชุมชนจะเข้ามาช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเสพติดรายใหม่ได้	 รวมท้ังการใช้มาตรการทางกฎหมายใน

เรื่องการตรวจจับผู้ที่เสพติดรายใหม่	

	 	 ส�าหรับในการประชุมวิชาการ	เรื่องวิชาการยาเสพติดสู่อาเซียน	สร้างเครือข่าย	สร้างคุณภาพ	

ในคร้ังน้ี	 ก็ขอให้การประชุมวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ	 และขออวยพรให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ทั้งด้านส่วนตัวและหน้าที่การงานตลอดไป	ขอบคุณมากครับ
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บทฟื้นวิชา

ประภาพรรณ จูเจริญ ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคสมองติดยา

รูปที่ 1 พัฒนาการสมองมนุษย์หลังปฏิสนธิวันที่ 25 ถึง 9 เดือน

ทีม่า http://www.apa.org/education/k12/brain-function. aspx

 สมองเป็นอวัยวะที่มีพัฒนาการของการ

เจริญเติบโต1 ในแต่ละการเจริญเติบโตแสดงออก

ถึงความสามารถของพฤติกรรม น่ันหมายถึงมี

กระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบ พัฒนาการ

ของการเจริญเติบโตใช้เวลา ถึงแม้ว่าจะเร่งเวลา

ไม่ได้แต่เติมเต็มศักยภาพในแต่ละจังหวะของ

ช่วงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมอง

อัจฉริยะได้ไม่ยาก

 มนุษย์เราทุกคนมีพัฒนาการของสมองตั้งแต่

อยู่ในครรภ์มารดา (รูปท่ี1) เริ่มตั้งแต่ประมาณ

สัปดาห์ที่สามหลังจากการปฏิสนธิ จากนั้นจะม ี

พฒันาการตลอดระยะเวลาทีอ่ยูใ่นครรภ์โดยอตัรา

การแบ่งตัวอยู่ที่ประมาณ  250,000 เซลสมอง 

ต่อนาที ดังนั้นระหว่างการต้ังครรภ์จึงต้องดูแล

สุขภาวะครรภ์ให้ดีมิฉะนั้นจะส่งผลทั้งทางกาย 

ภาพที่มองเห็น และที่มองไม่เห็นเช่นภูมิต้านทาน 

ความล่าช้า ในพัฒนาการการเรียนรู้ รวมถึงสภาวะ 

ความมั่นคงทางใจ ถ้าตลอดการตั้งครรภ์มีสุขภาวะ 

ดีจะส่งผลให้หนึ่งชีวิตมีต ้นทุนชีวิตที่ดีไปแล้ว

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบแวดล้อม

ภายนอกหลังคลอด

 จากความรู้เร่ืองประสาทวิทยาศาสตร์ท�าให้

เกิดความเข้าในพัฒนาการมนุษย์ในหลากหลาย

มิติ2 รวมถึงพัฒนาการของการเสพติด เนื่องด้วย
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สมองมีพัฒนาการการเรียนรู้ผ่านอายตนะ3 ถ้า

สร้างส่ิงแวดล้อมผ่านอายตนะให้เป็นบวกใน

ตลอดทุกช่วงวัย จะท�าให้มนุษย์ผู้นั้นมีพฤติกรรม

และการเรียนรู้เจริญได้ถึงปัญญาและความปราด-

เปรื่อง แต่ถ้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นลบบวกเข้าไป

กับเง่ือนไขทางพันธุกรรมท่ีเป็นลบ ผลลัพธ์ทาง

พฤติกรรมจะแสดงออกถึงความลบสุดโต่งของ

หนึ่งชีวิตนั้นๆ4 ในกรณีการติดสิ่งเสพติดเมื่อสมอง

ถูกสอนให้เรียนรู้และจดจ�ายาเสพติด สมองจะ

ติดยา และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้

ยาได้ สมองจะสั่งการให้มีการเพิ่มขนาดของยาไป

เรื่อยๆ จากพฤติกรรมเริ่มใช้ จนติดหนักในที่สุด

 กลไกของสมองติดยาคือ ยาทุกชนิดเมื่อผ่าน 

วิถีการเสพติดแล้ว จะวิ่งเข้าสู ่สมองของผู ้เสพ

และจะไปจับกับตัวรับจ�าเพาะ (รูปที่2) ของยาใน

รูปที่ 2 กลไกการท�างานของตัวรับจ�าเพาะ
ที่มา http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/cfb/nerves.htm

สมองเพ่ือออกฤทธิ์ให้ผู้เสพรู้สึกถึงความสุข และ

ติดอยู่กับความสุขนี้ ผู้เสพเรียนรู้ความสุขเกิดจาก

การได้ยา จะโหยหาความสุขจ�าเพาะนี้ เมื่อผู้เสพ

ต้องการมคีวามสขุจงึพยายามพึง่ยา (depenence)

ทุกคร้ังเมื่อไม่มีความสุข หรืออยากมีความสุข

และเกิดการเรียนรู้ใหม่ว่าชีวิตจะมีความสุขได้

ก็ต้องใช้ยาเท่านั้น (รูปที่3) เป็นการไปสอนให้

สมองสุขได้เพราะยา ยอมเป็นทาสยาเพียงเพราะ

ต้องการไปถึงความสุขสุดยอด7

 เมื่อสมองติดความสุขจากยา สมองก็จะสั่ง

การให้พยายามหายามาเพื่อไปถึงความสุข แต่ยา

และสารเสพติดทุกชนิดเมื่อใช้แล้ว กลไกการออก

ฤทธิ์ของตัวรับจ�าเพาะนั้นๆ จะมีความสามารถ

ต�่าลง (down regulation) ต้องใช้ปริมาณตัวรับ

จ�าเพาะในปริมาณมากขึ้นถึงจะออกฤทธิ์ให้ผู้เสพ
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รูปที่ 3 กลไกการท�างานของสมองติดความสุขจากยา
ที่มา http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/brain-actions-cocaine-

opiates-marijuana/section-ii-introduction-to-reward-system/2-reward-pathw

ได้รูส้กึว่าสขุเท่าเดมิ น่ันคือปรากฏการณ์ของสมอง

ดื้อยา (Tolerance) จะเห็นว่าผู้เสพจะมีการเพิ่ม

ปริมาณการเสพมากขึ้นไปเรื่อยๆ  

 สมองติดยา (Addict) แล้ว สมองจะไม่ยอม

หยุดใช้ยาง่ายๆ ถ้าวันใดสมองไม่ได้ยา จะออกฤทธิ ์

สัง่การบงัคับกล้ามเนือ้แต่ละระบบต่างๆ         ให้ท�างาน 

ผิดปกติไป มีทั้งปวดหัว ตาพร่า ปวดท้อง ร้อน

หนาว วูบวาบผิวหนัง ปวดไปถึงกระดูก อารมณ์

หงุดหงิด นอนไม่หลับ เรียกกันอย่างง่ายว่า ลงแดง 

(Withdrawal) เพราะสมองควบคุมการท�างาน

ของระบบต่างๆ ในร่างกายผ่านระบบประสาท จึง

เห็นผู้เสพบางรายท�าร้ายตนเอง หูแว่ว ประสาท

หลอน ได้ยินคล้ายไปว่าจะมีคนมาท�าร้าย อาการ

ลงแดงจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวยา และอาการ 

แสดง และรุนแรงจนถึงเสียชีวิต ประเด็นพยาธิ

สภาพของโรคจึงเปรียบเสมือนอาการสมองป่วย 

(as a brain disease)7 และเป็นการป่วยเรื้อรัง

เพราะใช้เวลาในการเยยีวยาและบ�าบัด ซ่ึงไม่ใช้แต่

การบ�าบัดด้วยยา แต่ต้องบ�าบัดด้วยวิธีการอื่น

ควบคู่ไปด้วย เช่น การบ�าบัดด้วยความคิดและ

พฤติกรรม การใช้ครอบครัวบ�าบัด การจัดกิจกรรม 

บ�าบัด และต้องนัดมาพบผู้บ�าบัดอย่างสม�่าเสมอ

เพื่อประเมินอาการ และป้องกันการติดซ�้าหรือ

กลับไปเสพซ�้า หากไม่ระมัดระวังก็จะกลับไปเป็น

ซ�้าดังเช่นโรคเรื้อรังอื่นๆ6 

 สมองติดยาไม่ยากแต่สมองลืมยายาก ความ

ทุกข์ทรมานจากการเสพนอกจากผลลัพธ์ตรงจะมี

ต่อผู้เสพ ยังเกิดการท�าลายระบบภูมิต้านทานโรค 

ท�าลายระบบความจ�าและการเรียนรู้ ท�าลายระบบ 

การย่อยอาหาร ท�าลายระบบเลือด ท�าลายปอด 

ท�าลายสมรรถนะของร่างกาย เกิดการเจ็บป่วย

ตามมามากมาย ท�าลายพฤติกรรมและตัวตนที่แท้

ของผู้เสพจากที่เคยเป็นคนมีพฤติกรรมดี คิดดี 

ท�าดี เรียนหนังสือดี สมองดี ก็ต้องเปลี่ยนไป5 

เพราะในแต่ละวันจะคิดถึงแต่จุดความสุขของยา 

อยากแต่จะเสพยา ไม่อยากท�าอะไร ไม่อยากเรียน 
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ไม่อยากท�ากิจกรรมใดๆ แต่จะท�าอะไรก็ได้ขอให้

ได้เงินมาซื้อยาเสพ ผลลัพธ์นี้จึงกระทบไปสู่ระบบ

ครอบครัว สายสัมพันธ์ครอบครัวค่อยๆ ขาดลง 

เมื่อมีครอบครัวติดยามาก ชุมชนก็อ่อนแอ ตามมา 

ด้วยสงัคมอ่อนแอ และในทีส่ดุประเทศชาตอ่ิอนแอ

 การเสพติดเป็นเร่ืองระดับบุคคลแต่ผลลัพธ์

เป็นได้ตั้งแต่บุคคลจนถึงระดับชาติ (รูปที่4) และ

ความมัน่คงในระหว่างชาต ิ ปัจจบัุนปัญหายาเสพตดิ

ซับซ้อนมาก            ยากลายเป็นเงือ่นไขของอาชญากรรม

องค์กร ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องรีบด�าเนินการ

อย่างเร่งด่วน ในทุกมาตรการ และมาตรการ

ดีที่สุดคือมาตรการป้องกัน ถ้าป้องกันไม่ให้เกิด

รายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บวกกับการ

รูปที่ 4 ทฤษฎรีะบบนเิวศน์ ตามแนวคดิของ Bronfen brenner (Bron-fenbrenner’s Ecological Systems 
Theory) เด็กถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยครอบครัว สังคม

ที่มา http://whatmakespeopletick.blogspot.com/2010/07/bronfenbrenners-ecological-systems.html

บ�าบัด เยียวยาผู้เสพ ให้กลับมาเป็นทรัพยากรดีๆ

ของประเทศชาติ จ�ากัดผู้ค้าผู้ค้ารายใหญ่ น�าผู้ค้า

รายย่อยและผู้หลงผิดมาบ�าบัด ปรับเปลี่ยนพฤติ-

กรรม สงัคมจะได้พลงัของทรพัยากรคนืยทุธศาสตร์

ป้องกันน�า จึงเป็นทิศทางที่ดี เริ่มวิถีป้องกันอย่าง

เข้มแข็งตั้งแต่ระดับปัจเจก การให้ทุกคนประจักษ์ 

ตระหนักถึงการไม่มีความหมายของยาและสาร

เสพติดต่อระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์จนระดับ

ชาติ  จะท�าให้ลดอุปสงค์ยาและน�ามาซึ่งการสมัคร

ใจบ�าบัด สร้างสิ่งแวดล้อมเป็นบวกพัฒนาการของ

เด็กและเยาวชน ก่อเกิดพลังสร้างสรรค์ พลังแห่ง

ปัญญา น�าพาสังคมคุณภาพ ชุมชน เข้มแข็ง และ

ยั่งยืนในที่สุด
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การศึกษาลักษณะอาการทางจิตเวชในผู้ป่วย
เสพสารกลุ่มแอมเฟตามีน
ของผู้ป่วยในสถาบันธัญญารักษ์

Abstract Psychiatric symptoms in Amphetamine-Type stimulants (ATS) 

   in-patients  at Thanyarak Institute     

   Rukngan W, Singhtho T, Noikorn S, Phonsamrong S, Nuannum D,              

   Phajaroen S.

   Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment

 The purpose of this study was to investigate of psychiatric symptoms in Amphetamine

Type stimulants (ATS) with in-patients at Thanyarak Institute. The samples of the study 

were 401 ATS drugs in-patients who reported using Amphetamine, Ecstasy, Ice, and Cocaine. 

There were 91 patients who were diagnosed with psychotic symptoms and 310 patients 

with non-psychotic symptoms, all diagnoses made by medical doctors. The research 

instruments comprised of Demographic Data Sheet, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), 

Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). 

Data were analyzed by using percentage, mean standard deviation and pair t-test.

 The results revealed that 54.9% patients with psychotic symptoms were female, 

aged 16-48 years (mean 27.3 years), single (59.3%), high-school education (40.6%), 

unemployed (46.1%), and average income of 9,573.30 baht. It was reported that the 

current drug use was Amphetamine (56%) by smoking (96.7%) with duration of usage 

ranging between 1-3 years (38.5%). Approximately sixty-three percent used 1-3 tablets a day 

and 30.8% reported using 2-3 times per week. The symptoms included anxiety, paranoia, 

and suspiciousness (91.2%), depressed mood (86.6%), and hallucinatory behavior 

(85.7%). Mean scores of psychotic symptoms of second week (Mean=27.94, SD =13.19) 
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decreased than first week (Mean=39.06, SD =13.35) had a statistically significant (p-value 

< .05). For patients with non-psychotic symptoms reported having difficulties with sleep 

problems (51.61%) and other psychiatric symptoms such as anxiety and depression. 

These non-psychotic symptom patients manifested higher severity than that of general 

population therefore, symptoms monitoring is highly encouraged to keep patients from 

self-harm behaviors.

Keywords : Psychiatric symptoms, Amphetamine-Type stimulants 

                                  patients, Thanyarak Institute

บทคัดย่อ

	 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยเสพสารกลุ่ม

แอมเฟตามีนท่ีเข้ารับการบ�าบัดรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบ�าบัดด้วยยาของสถาบันธัญญารักษ์	 กลุ่มตัวอย่างคือ

ผู้ป่วยยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน	 ได้แก่	 ยาบ้า	 ยาอี	 ยาไอซ์	 โคเคน	 ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน

ระยะบ�าบัดด้วยยาของสถาบันธัญญารักษ์	จ�านวนทั้งสิ้น	401	คน	แบ่งเป็นกลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการทางจิต	

จ�านวน	91	คน	และกลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการทางจิต	จ�านวน	310	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 ได้แก่	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 แบบประเมินอาการทางจิต	 (Brief	 Psychiatric	 Rating	 Scale:	

BPRS)	แบบประเมินอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล	(Hospital	Anxiety	Depression	Scale:	HADS)	และแบบ

ประเมินคุณภาพการนอนหลับ	 (Pittsburgh	 Sleep	 Quality	 Index:	 PSQI)	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ	pair	t-test	

	 ผลการศึกษา	พบว่า	ในกลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตเป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	54.9)	อายุอยู่ในช่วง	

16-48	ปี	อายุเฉลี่ยเท่ากับ	27.3	ปี	สถานภาพโสด	 (ร้อยละ	59.3)	และจบระดับมัธยมศึกษา	 (ร้อยละ	40.6)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ว่างงาน	 (ร้อยละ	 46.1)	 โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ	 9,573.30	 บาท	 ส่วนยาเสพติดที่ใช้

ปัจจุบันเป็นยาบ้า	 (ร้อยละ	56.0)	ใช้วิธีการสูบ	(ร้อยละ	96.7)	ระยะเวลาที่ใช้ยาเสพติดอยู่ในช่วง	1-3	ปี	 (ร้อย

ละ	 38.5)	 ใช้ในปริมาณ	 1-3	 เม็ด/วัน	 (ร้อยละ	 62.6)	 และเสพ	 2-3	 ครั้ง/สัปดาห์	 (ร้อยละ	 30.8)	 พบอาการ

วิตกกังวลและความรู้สึกระแวงว่ามีคนมุ่งร้ายมากที่สุด	 (ร้อยละ	 91.2)	 รองลงมาได้แก่อาการซึมเศร้า	 (ร้อยละ	

86.8)	และอาการประสาทหลอน	 (ร้อยละ	85.7)	ตามล�าดับ	ค่าคะแนนเฉลี่ยของอาการทางจิตของสัปดาห์ที่	2	

(X	=	27.94,	SD	=	13.19)	ลดลงจากสัปดาห์ที่	1	(X	=	39.06,	SD	=	13.35)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

0.05	 ในกลุ่มตัวอย่างที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการทางจิต	 พบว่ามีปัญหาด้านการนอนหลับมากที่สุด	 (ร้อยละ 

51.61)	 และอาการทางจิตเวช	 เช่น	 ภาวะวิตกกังวล	 ซึมเศร้า	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดมักพบได้สูงกว่าใน

ประชากรทั่วไป	 ดังนั้นจึงควรต้องเฝ้าระวังการเกิดอาการเหล่านี้	 เพื่อป้องกันการท�าร้ายตนเองและสามารถ

ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ค�ำส�ำคญั : ลกัษณะอาการทางจติเวช ผู้ป่วยเสพสารกลุม่แอมเฟตามนี สถาบนัธญัญารกัษ์
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บทน�า
	 การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลายเป็น 

ปัญหาส�าคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม	 บุคคล	 ครอบครัว	 และชุมชนของประเทศ 

ไทย	จากข้อมูลของส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด	 (ป.ป.ส.)	 ได้ส�ารวจ

ครัวเรือนทั่วประเทศ	 (Household	 Survey)	 ใน

ประเทศไทย	 ปี	 2544	 พบว่าประชากรที่เคยเสพ

ยาบ้ามีมากถึง	3,491,600	คน	(ร้อยละ	7.8	ของ

ประชากรทั่วประเทศ)	 มีประชากรท่ีเสพในช่วง	

1	ปีที่ผ่านมาถึง	1,092,500	คน	 (ร้อยละ	2.4)	มี

ประชากรที่ยังใช้ยาบ้าในช่วง	30	วัน	ถึง	490,300	

คน	 (ร้อยละ	 1.1)1	 และผู้ติดยาเสพติดมักเห็นว่า 

การเสพยาเสพตดิเป็นเรือ่งธรรมดาไม่คดิว่าตนเอง

จะติดได้	 และไม่ตระหนักถึงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึน

ตามมา	 ซึ่งลักษณะการระบาดของยาเสพติดโดย

เฉพาะยาบ้าในปัจจุบัน	 มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจาก

เดิม	 โดยมักพบในกลุ่มอายุที่น้อยลง	 เสพด้วยวิธี

การสูบ	 เพื่อความสนุกสนานท�าให้อารมณ์ดีและ

มีการใช้อย่างแพร่หลายจนก่อให้เกิดปัญหาทั้ง

ต่อตนเองและต่อสังคมตามมา	 เช่น	 พฤติกรรม

ก้าวร้าว	 อาการโรคจิต	 หลงผิด	 หวาดระแวง	

เป็นต้น2 

	 จากสถิติของสถาบันธัญญารักษ์ในปี	 2552	

พบว่า	สารในกลุ่มแอมเฟตามีน	โดยเฉพาะยาบ้ายัง

คงเป็นปัญหาส�าคัญและมีผู้เข้ารับการบ�าบัดมาก

ที่สุดคิดเป็น	 62.62	%	 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วย

ในร้อยละ	50	มีปัญหาทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะ

ปัญหาอาการทางจิตเวช3	 และจากสถิติรายงาน 

ของสถาบันธัญญารักษ์ในปี	 พ.ศ.	 2551-2553	

พบว่า	 ผู้ป่วยในเสพสารกลุ่มแอมเฟตามีนและมี

อาการทางจิตเวชจาก	 27	 ราย	 ในปี	 พ.ศ.	 2551	

เป็น	38	รายในปี	พ.ศ.	2552	และเพิ่มเป็น	98	ราย

ในปี	 พ.ศ.	 2553	 และมีการศึกษาพบว่าถ้าผู้ป่วย

เสพยาบ้าสูงถึงวันละ	100-200	มิลลิกรัม	อาจเกิด

อาการทางจิต	(Acute	psychosis)4	ซึ่งผู้ป่วยมักมี

อาการคลุ้มคลั่ง	หวาดระแวง	ประสาทหลอน	หูแว่ว	

อาจท�าอันตรายแก่ตัวเองหรือผู้อ่ืนได้และอาจมี 

อาการทางจิตเวชต่างๆ	 ร่วมด้วย	 เช่น	 ซึมเศร้า	

วิตกกังวล	 อารมณ์แปรปรวน	 ปัญหาพฤติกรรม

ในการนอน	 เป็นต้น	 โดย	 จงรักษ์5	 และสุพรรณี6 

ได้ศึกษาลักษณะอาการทางจิตเวชของผู ้ป ่วย

ยาเสพติดประเภทยาบ้าในสถาบันธัญญารักษ์ 

พบอาการทางจิตที่เด่นชัด	 ได้แก่	 หูแว่ว	ประสาท

หลอน	 และหวาดระแวงโดยพบว่าอายุเฉลี่ยอยู่ใน

ช่วง	24.2±6.7	ปี	โดยระยะเวลาที่ใช้ในช่วง	1-3	ปี

และปริมาณของยาบ้าที่ใช้	1-3	เม็ดต่อวัน	และยัง

มีการศึกษาพบว่า	ในผู้ป่วยยาบ้าที่มีอาการขาด

ยามักพบว่ามีอาการซึมเศร้า	 วิตกกังวลหวาด-

กลัว	 โดยไม่มีเหตุผล	 ย�้าคิดย�้าท�า	 และอาการ

หวาดระแวง	 ส่วนลักษณะของบุคลิกภาพมีการ

เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพบ่อยมาก	เช่น	บุคลิกภาพ

ต่อต้านสังคม	 บุคลิกภาพแปรปรวน	 มีอารมณ์

ไม่มั่นคง	 ขาดความมั่นใจในตนเอง	 และรวมถึง

การมีบุคลิกภาพแบบหลงตนเอง7	 ซึ่งในบางครั้ง

แพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้เนื่องจากไม่ได้
ประวัติที่ชัดเจน	 ที่ผ่านมาได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ 

การศึกษาอาการทางจิตในผู ้ป ่วยยาบ้าหลาย

รายงาน	 แต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องภาวะซึมเศร้า	

ภาวะวิตกกังวล	 และปัญหาทางด้านการนอน	 ซึ่ง

สถาบนัธญัญารกัษ์กเ็ป็นศนูย์บ�าบดัรกัษายาเสพตดิ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย	คณะผู้วจัิยจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาลักษณะอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยเสพสาร

กลุ่มแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาแบบ

ผู้ป่วยในระยะบ�าบัดด้วยยาของสถาบันธัญญา-

รักษ์เพื่อที่แพทย์จะสามารถน�าข้อมูลที่ได้มาใช้
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ประกอบในการวินิจฉัยโรครวมทั้งเป็นแนวทางใน

การวางแผนดูแลและบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ที่มีอาการทางจิตเวชได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุและวิธีการ
	 เป็นการวิจัยทางคลินิกโดยใช้รูปแบบการ

ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา	(Descriptive	Research)	

เพื่อศึกษาลักษณะอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยเสพ

สารกลุม่แอมเฟตามนี	ทีเ่ข้ารบัการบ�าบดัรกัษาแบบ

ผู้ป่วยในระยะบ�าบดัด้วยยาของสถาบันธญัญารกัษ์

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในผู้ป่วยเสพสาร

กลุ่มแอมเฟตามีนได้แก่	 ยาบ้า	 ยาอี	 ยาไอซ์	 และ

โคเคน	ทีเ่ข้ารบัการบ�าบดัรกัษาแบบผูป่้วยในระยะ

บ�าบัด	 ด้วยยาของสถาบันธัญญารักษ์	 ในเดือน

มีนาคม	–	กันยายน	2555	จ�านวนทั้งสิ้น	401	คน8

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 1.	 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	 (Demo-

graphic	 Data	 Sheet)	 มีลักษณะเป็นข้อค�าถาม

ให้เติมข้อความในช่องว่างและข้อค�าถามให้เลือก

ตอบ	(Check	list)	จ�านวน	11	ข้อ	ประกอบด้วย

เพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 ระดับการศึกษา	 อาชีพใน

ปัจจุบัน	รายได้โดยเฉลี่ย	ชนิดสารที่ใช้	วิธีการเสพ 

ระยะเวลาที่ใช้สาร	ปริมาณของสารที่ใช้	และความ 

ถี่ของการใช้

	 2.	แบบประเมนิอาการผูป่้วยทีม่อีาการทางจิต

โดยใช้	Brief	Psychiatric	Rating	Scale	(BPRS)9 

ประกอบด้วยค�าถาม	 18	 ข้อ	 โดยแบ่งระดับ

คะแนนได้ตั้งแต่	 1-7	 ระดับ	 ตั้งแต่	 1	 คะแนน	 =	

ไม่มีอาการ	ไปจนถึง	7	คะแนน	=	รุนแรงมาก

	 3.	แบบประเมนิอาการผูป่้วยท่ีมคีวามผดิปกติ

ทางด้านอารมณ์และแบบประเมินอาการผู้ป่วยทีม่ี

ความวติกกงัวลใช้	Hospital	Anxiety	Depression	

Scale	 (HADS)10	 ซึ่งเป็นแบบสอบถามประกอบ

ด้วยค�าถามรวม	 14	 ข้อ	 แบ่งเป็นค�าถามส�าหรับ

อาการวิตกกังวล	 7	 ข้อ	 คือข้อท่ีเป็นเลขคี่

ทัง้หมด	และส�าหรับอาการซึมเศร้าอกี	7	ข้อ	คอืข้อ

ท่ีเป็นเลขคูท้ั่งหมด	การให้คะแนนค�าตอบแต่ละข้อ

เป็นแบบ	 Likert-like	 Scale	 มีคะแนนข้อละ

ตั้งแต่	 0-3	 คะแนน	 การคิดคะแนนแยกเป็นส่วน

ของอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า	 มีพิสัย

ของคะแนนในแต่ละส่วนได้ตั้งแต่	 0-21	 คะแนน	

โดย	 คะแนน	 0-7	 เป็นกลุ่มที่ไม่มีความผิดปกติ

ทางจิตเวช	 คะแนน	 8-10	 เป็นกลุ่มที่มีอาการ

วิตกกังวลหรืออาการซึมเศร้าสูงแต่ยังไม่ผิดปกติ

ชัดเจน	 และคะแนน	 11-21	 เป็นกลุ่มที่มีอาการ

วิตกกังวลหรืออาการซึมเศร้าในขั้นที่ถือว่าเป็น

ความผิดปกติทางจิตเวช	

	 4.	 แบบประเมินอาการผู้ป่วยที่มีปัญหาด้าน

คุณภาพการนอนหลับโดยดัดแปลงมาจาก	 Pitts-

burgh	Sleep	Quality	Index	(PSQI)11	ประกอบ

ด้วย	9		ข้อค�าถาม	แบ่งเป็น	7		ส่วน	ได้แก่	การ

รายงานคุณภาพการนอนหลับระยะเวลาตั้งแต่

เข้านอนจนกระทัง่หลบั	ระยะเวลาในการนอนหลับ

ในแต่ละคืน	 ประสิทธิผลของการนอนหลับโดย

ปกตวิิสยั	ความแปรปรวนของการนอนหลบั	การใช้

ยานอนหลับ	 ผลกระทบต่อการท�ากิจกรรมใน

เวลากลางวัน	 โดยมีการแบ่งเกณฑ์ตามคะแนน

เป็นผู้ที่มีคุณภาพการนอนหลับดีและไม่ดี	 โดย

คะแนนรวมทั้ง	7	องค์ประกอบของแบบประเมิน	

อยู่ระหว่าง	 0-21	 คะแนน	 ซึ่งคะแนนรวมที่น้อย

กว่าหรือเท่ากับ	 5	 คะแนน	 หมายถึง	 มีคุณภาพ

การนอนหลับที่ดี	 และคะแนนรวมที่มากกว่า	 5	

คะแนนหมายถึง	มีคุณภาพการนอนหลับไม่ดี



10

วารสารวิชาการเสพติด	 	 	 	 ปีที่	1	ฉบับที่	1	กันยายน-ธันวาคม	2556

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	เพือ่จ�าแนกข้อมลูส่วนบคุคล

และลักษณะอาการทางจิตเวชทดสอบความ

แตกต่างด้วย	pair	t-test

ผล
	 ในผูป่้วยยาเสพตดิกลุม่แอมเฟตามนี	ในระยะ

บ�าบัดด้วยยาจ�านวนท้ังสิ้น	 401	 คน	 เป็นกลุ่มมี 

อาการทางจิต	 จ�านวน	 91	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	

22.69	และกลุ่มไม่มีอาการทางจิตจ�านวน	310	คน 

คิดเป็นร้อยละ	77.31	ภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ ่

เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	69.3)	อายุอยู่ในช่วง	12-57	ป ี

อายุเฉลี่ยเท่ากับ	 26.08	 ปี	 ส่วนใหญ่มีสถานภาพ

โสด	 (ร้อยละ	 58.6)	 และจบระดับมัธยมศึกษา	

(ร้อยละ	 50.6)	 ส�าหรับอาชีพพบว่าส่วนใหญ่ว่าง

งาน	 (ร้อยละ	39.7)	 รองลงมาคือรับจ้าง	 (ร้อยละ	

20.4)	 และท�าธุรกิจส่วนตัว	 (ร้อยละ	 16.2)	 ตาม

ล�าดับ	โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ	10,982.82	บาท

	 ในภาพรวมยาเสพติดท่ีใช้ปัจจุบันเป็นยาบ้า

มากที่สุด	 (ร้อยละ	 61.8)	 และเป็นยาบ้าร่วมกับ

ยาไอซ์	 (ร้อยละ	 20.7)	 โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสูบ	

(ร้อยละ	 97.5)	 โดยระยะเวลาท่ีใช้ยาเสพติดอยู่

ในช่วง	1-3	ปี	มากที่สุด	(ร้อยละ	42.9)	และใช้ใน

ปริมาณ	 1-3	 เม็ด/วัน	 (ร้อยละ	 65.9)	 และเสพ

2-3	ครั้ง/สัปดาห์	(ร้อยละ	41.4)

	 ในกลุ่มที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการทางจิต

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 (ร้อยละ	54.9)	 อายุ

อยู่ในช่วง	16-48	ปี	อายุเฉลี่ยเท่ากับ	27.3	ปี	ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด	(ร้อยละ	59.3)	และจบระดับ

มัธยมศึกษา	 (ร้อยละ	 40.6)	 ส�าหรับอาชีพพบว่า

ส่วนใหญ่ว่างงาน	 (ร้อยละ	 46.1)	 รองลงมา

คือรับจ้าง	 (ร้อยละ	 17.6)	 และท�าธุรกิจส่วนตัว	

(ร้อยละ16.5)	ตามล�าดับ	โดยมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ	

9,573.30	 บาท	 ส่วนยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบันเป็น

ยาบ้ามากที่สุด	(ร้อยละ	56.0)	และเป็นยาบ้าร่วม

กับยาไอซ์	 (ร้อยละ	 23.1)	 ซ่ึงมากกว่าในกลุ่มที่

แพทย์วินิจฉัยว่าไม่มีอาการทางจิต	(ร้อยละ	20.0)	

โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสูบ	(ร้อยละ	96.7)	โดยระยะ 

เวลาที่ใช้ยาเสพติดอยู่ในช่วง	 1-3	 ปี	 มากที่สุด	

(ร้อยละ	 38.5)	 และใช้ในปริมาณ	 1-3	 เม็ด/วัน	

(ร้อยละ	62.6)	และเสพ		2	-	3	ครั้ง/สัปดาห์	(ร้อยละ 

	30.8)

	 ในสัปดาห์ที่	 1	 กลุ่มท่ีแพทย์วินิจฉัยว่ามี

อาการทางจิต	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีอาการย่อย

ด้านวิตกกังวลและความรู้สึกระแวงว่ามีคนมุ่งร้าย

มากที่สุด	 (ร้อยละ	 91.2)	 รองลงมาได้แก่อาการ

ซึมเศร้า	 (ร้อยละ	 86.8)	 อาการประสาทหลอน	

(ร้อยละ	85.7)	และการแยกตัวทางอารมณ์	(ร้อยละ 

82.4)	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับสัปดาห์ที่	 2	 พบว่า	

จ�านวนและร้อยละของอาการทางจิตลดลงใน

ทุกชนิดของอาการย่อยโดยยังพบอาการวิตก

กังวลมากที่สุด	 (ร้อยละ78)	รองมา	ได้แก่	อาการ

ประสาทหลอน	 (ร้อยละ	 46.2)	 ความรู้สึกผิด	

(ร้อยละ	44.0)	และอาการซึมเศร้า	(ร้อยละ	42.9)	

ตามล�าดับ	(ตารางที่	1)
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อาการทางจิตในด้านต่างๆ

สัปดาห์ที่ 1

มีอาการ มีอาการไม่มอีาการ ไม่มอีาการ

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

สัปดาห์ที่ 2

4.		ความคิดสับสน	(Conceptual	
	 Disorganization)	
5.		ความรู้สึกผิด	(Guilt	
	 Feelings)
6.		 ความตึงเครียด	(Tension)
7.		 ท่าทางและการเคลือ่นไหว 
	 ผิดปกติ	(Mannerisms	and	
	 posturing)
8.		 ความคิดว่าตนมีความ
	 สามารถเกินความเป็นจริง	
	 (Grandiosity)
9.		อาการซึมเศร้า	(Depressive	
	 mood)
10.	ความรู้สึกไม่เป็นมิตร	
	 (Hostility)
11.	ความรู้สึกระแวงว่ามีคน
					มุ่งร้าย	(Suspiciousness)
12.	อาการประสาทหลอน
	 (Hallucinatory	behavior)
13.	การเคลื่อนไหวเชื่องช้า
	 (Motor	Retardation)
14.	การไม่ร่วมมือ	
	 (Uncooperativeness)
15.	เนื้อหาความคิดผิดปกติ
	 (Unusual	Thought	content)
16.	การแสดงอารมณ์น้อยกว่า
	 ปกติ	(Blunted	Affect)
17.	อาการตืน่เต้นกระวนกระวาย
	 (Excitement)
18.	 อาการไม่รูเ้วลา	 สถานทีแ่ละ
	 บุคคล	(Disorientation)

58

54

69
44

21

79

57

83

78

30

41

26

64

34

45

33

37

22
47

70

12

34

8

13

61

50

65

27

57

46

30

40

28
22

8

39

31

36

42

17

18

13

21

19

19

61

51

63
69

83

52

60

55

49

74

73

78

70

72

72

63.7

59.3

75.8
48.4

23.1

86.8

62.6

91.2

85.7

33.0

45.1

28.6

70.3

37.4

49.5

36.3

40.7

24.2
51.6

76.9

13.2

37.4

8.8

14.3

67.0

54.9

71.4

29.7

62.6

50.5

33.0

44.0

30.8
24.2

8.8

42.9

34.1

39.6

46.2

18.7

19.8

14.3

23.1

20.9

20.9

67.0

56.0

69.2
75.8

91.2

57.1

65.9

60.4

53.8

81.3

80.2

85.7

76.9

79.1

79.1

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของลกัษณะอาการทางจิตของผูป่้วยเสพสารกระตุน้แบบผูป่้วยในระยะ 

      บ�าบัดด้วยยาในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2

1.		ความกงัวลเก่ียวกับอาการทาง
	 กาย	(Somatic	concern)
2.		อาการวิตกกงัวล	(Anxiety)
3.		การแยกตัวทางอารมณ์
	 (Emotional	Withdrawal)

33

83
75

58

8
16

17

71
25

74

20
66

36.3

91.2
82.4

63.7

8.8
17.6

18.7

78.0
27.5

81.3

22.0
72.5
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วารสารวิชาการเสพติด	 	 	 	 ปีที่	1	ฉบับที่	1	กันยายน-ธันวาคม	2556

	 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของระดับ

ความรุนแรงของอาการทางจิตของกลุ่มตัวอย่าง

ในสัปดาห์ที่	 1	 (วันที่	 1-3)	 และสัปดาห์ท่ี	 2	

(วันที่	 10-14)	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

คะแนนเฉลี่ยของระดับความรุนแรงของอาการ

ทางจิต	(X	=	27.94,	SD	=	13.19)	ลดลงจาก

สัปดาห์ที่	 1	 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยของระดับความ

รุนแรงของอาการทางจิต	 (X	 =	 39.06,	 SD	 =	

13.35)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	

(ตารางที่	2)

	 ส�าหรับในกลุ่มท่ีไม่มีอาการทางจิตพบว่า	

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีป ัญหาด้านการนอน

หลับมากที่สุดโดยพบว่าคุณภาพการนอนหลับ

ไม่ดี	(ร้อยละ	51.61)	อาการวิตกกังวล	(ร้อยละ 

18.39)	 และอาการซึมเศร้า	 (ร้อยละ	 14.52)	

(ตารางที่	3)

อาการทางจิต

ลกัษณะอาการ

คะแนนรวม

	 อาการวิตกกังวล

	 อาการซึมเศร้า

	 คุณภาพการนอนหลับไม่ดี

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับความรุนแรงของอาการทางจิตของกลุ่มตัวอย่างใน

      สัปดาห์ที่ 1 (วันที่ 1-3) และสัปดาห์ที่ 2 (วันที่ 10-14) (n=91)

ตารางท่ี 3 แสดงจ�านวนและร้อยละของ อาการวิตกกังวล อาการซึมเศร้า และคุณภาพการนอน

 หลับไม่ดีของผู้ป่วยเสพสารกระตุ้นแบบผู้ป่วยในระยะบ�าบัดด้วยยาในกลุ่มที่ไม่มีอาการ 

 ทางจติ (n = 310 คน)

สัปดาห์ที่ 1

จ�านวน

X SD X SD

สัปดาห์ที่ 2

ร้อยละ

p-valuet

39.06

57

54

160

27.9413.35 13.19

18.39

14.52

51.61

20.15 0.000*

วิจารณ์
	 1.	 ข้อมลูทัว่ไป	 พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย	(ร้อยละ	69.3)	อายุเฉลี่ยเท่ากับ	26.08	ปี	มี

สถานภาพโสด	(ร้อยละ	58.6)	ส�าหรับอาชีพพบว่า

กลุ่มตัวอย่างว่างงาน	(ร้อยละ	39.7)	ส่วนยาเสพติด

ที่ใช้ปัจจุบันเป็นยาบ้ามากท่ีสุด	 (ร้อยละ	 61.8)	

โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสูบ	 (ร้อยละ	 97.5)	 โดย

ระยะเวลาทีใ่ช้ยาเสพตดิอยูใ่นช่วง	1-3	ปี	มากทีส่ดุ

(ร้อยละ	 42.9)	 และใช้ในปริมาณ	 1-3	 เม็ดต่อวัน

(ร้อยละ	65.9)	และเสพ	2-3	ครั้งต่อสัปดาห์	(ร้อยละ 

41.4)	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี6 จาก 

การศึกษาความสัมพันธ ์ของอาการทางจิต

ประสาทกับแผนการเสพแอมเฟตามีนของผู้ป่วย

รายใหม่ท่ีมารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญา-
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รักษ์	ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	 (ร้อยละ	75.7)	

ช่วงอายุ	20-30	ปี	 (ร้อยละ	51.4)	ไม่ได้ประกอบ

อาชีพ	 (ร้อยละ	 45.7)	 สถานภาพโสด	 (ร้อยละ	

90)	 ส่วนใหญ่เสพโดยวิธีการสูบ	 (ร้อยละ	 97.1)	

ปริมาณที่เสพ	1-3	เม็ด/วัน	(ร้อยละ	51.4)	ระยะ

เวลาที่ใช้	1-3	ปี	(ร้อยละ	52.9)

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างท่ีแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการ

ทางจิต	 พบว่า	 มีอาการวิตกกังวลและความรู้สึก

ระแวงว่ามีคนมุ่งร้ายมากที่สุด	(ร้อยละ	91.2)	รอง

ลงมา	ได้แก่	อาการซึมเศร้า	(ร้อยละ	86.8)	อาการ

ประสาทหลอน	 (ร้อยละ	 85.7)	 และการแยกตัว

ทางอารมณ์	(ร้อยละ	82.4)	ตามล�าดับ	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของกิตติพงศ์	 สานิชวรรณกุล	 และ
คณะ12	 ศึกษาลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคจิต
จากแอมเฟตามีนทีเ่ข้ารับการรกัษา	ณ	โรงพยาบาล
สวนปรุง	 พบว่า	 อาการเด่นชัดมากท่ีสุด	 คือ
อาการทางบวก	 (positive	 symptoms)	 ได้แก่	
ประสาทหลอน	 (92.1%)	 หวาดระแวง	 (91.6%)	
กระบวนการใช้ความคิดสับสน	 (85.1%)	 และ

อาการไม่เป็นมิตร	(62.3%)

	 3.	คะแนนเฉลีย่ของอาการทางจิตของสปัดาห์

ที่	2	(X	=	27.94,	SD	=	13.19)	ลดลงจากสัปดาห์

ที	่1	(X	=	39.06,	SD	=	13.35)	อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	พันธุ์นภา

และคณะ9	ศึกษาการด�าเนินโรคทางคลินิกและผล

ที่ตามมาของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน	 พบว่า	

ลักษณะอาการทางจิตที่พบบ่อยมาก	 คือ	 อาการ

หวาดระแวง	 และอาการประสาทหลอนทางหู

ในด ้านการตอบสนองต ่อการรักษาประเมิน

ความรุนแรงของอาการทางจิตโดยแบบประเมิน	

Brief	Psychiatric	Rating	Scale	(BPRS)	พบว่า

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีข้ึนภายใน	 2	 สัปดาห์	

โดยคะแนนรวมของ	 BPRS	 เมื่อครบ	 1	 และ	 2	

สัปดาห์มีค่าต�่ากว่าคะแนนรวมของ	BPRS	แรกรับ

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p<0.000)

	 4.	กลุ่มตัวอย่างท่ีแพทย์วนิจิฉัยว่าไม่มอีาการ

ทางจิต	พบว่า	มปัีญหาด้านการนอนหลับมากท่ีสุด

(ร้อยละ	51.61	)	อาการวิตกกังวล	(ร้อยละ	18.39)	

และอาการซึมเศร้า	(ร้อยละ	14.52)	สอดคล้องกับ

งานวิจัยของศิวาภรณ์13	 ซึ่งพบว่าภาวะสุขภาพจิต

และอารมณ์เป็นตัวแปรส�าคัญที่สามารถท�านาย

คุณภาพการนอนหลับได้ดีท่ีสุดและกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีปัจจัยด้านหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก	 ระยะ

เวลาการปฏิบัติงาน	 การใช้ยาและสารต่างๆ	 กัน

มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการนอนหลับแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 อธิบายได้ว่า	 เมื่อผู้ป่วย
ใช้สารเสพติดที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท	ท�าให้ผู้ป่วย
เกิดการตื่นตัว	ฤทธิ์ของยาเสพติดจะคงอยู่ระหว่าง	
4-14	ชัว่โมงขึน้อยูก่บัปริมาณทีเ่สพท�าให้เกดิอาการ
ตาแข็ง	 นอนไม่หลับ	 กระวนกระวาย	 ซึมเศร้า	
ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท�าให้เกิด

โรคจิตได้14

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 อาการทางจิต	 เช่น	 ความคิดหลงผิด	

หวาดระแวงหรืออาการประสาทหลอนนั้น	อาการ

ดังกล่าวจะเริ่มเกิดทีละน้อย	 จากสงสัย	 ไม่แน่ใจ	

ต่ืนตัว	 ระแวดระวังจนเกิดอาการหลงผิดอย่าง

ชัดเจน	 ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการ

ต้ังแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทัน

ท่วงทีและป้องกันการเกิดอาการโรคจิตรุนแรงได้

	 2.	 ภาวะวิตกกังวล	 ซึมเศร้า	 ในกลุ่มผู้ป่วยที่

ติดยาเสพติดมักพบได้สูงกว่าในประชากรทั่วไป	

จึงควรต้องเฝ้าระวังการเกิดอาการเหล่านี้	 เพื่อ

ป้องกันการท�าร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตายใน

ช่วงการถอนยาเสพติด
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นิพนธ์ต้นฉบับ 

กระบวนการเสพติด ผลกระทบต่อสุขภาพ
และครอบครัวของผู้เสพไอซ์ 
ส�าเนา  นิลบรรพ์ พย.ม.,  รัตนา ดีปัญญา ศศ.ม. 

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Abstract Addiction Process and Effects of Crystalline Methamphetamine 

   Hydrochloride Users on Health and Family Problem

   Nilaban S., Deepanya R.

   Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment

 The aims of this mixed methods research were to explore the process of crystalline 

methamphetamine hydrochloride addiction and to examine the impacts of crystalline 

methamphetamine use on health and family. The study sample consisted of 118 crystalline

methamphetamine users who received treatment at Thanyarak Institute. Research 

instruments were a set of questionnaires and a semi-structural interview guideline. Descriptive

statistics and a content analysis were used for data analysis. Study findings revealed:

 1.  Majority of the crystalline methamphetamine users was 25.39 ± 6.0 years old, female, 

single, junior high school graduate. Smoke or inhalation of vaporized methamphetamine was 

reported among the subjects. The average amount of crystalline methamphetamine was 

0.97 grams per day for average 2.87 years. The common place for the use of crystalline 

methamphetamine was in private area such as one’s room.

 2. The process of crystalline methamphetamine addiction was reported in four stages:

   1) The initial stage : curiosity, release tension, believed benefit (slender and 

light skin), need for occupation and long read the book for test were reported as the main 

reasons for taking drugs. The experienced users reported cost and benefit of amphetamine 

(such as less health impact) as the main reason for switching to crystalline methamphetamine

   2) The continuation (Maintaining) stage : In this stage, majority of the subjects 

continue used of crystalline methamphetamine to fulfill their feeling of euphoria, sastisfy 

in respond desire (improve performance at work, show courage) and enjoy nightlife.

   3) The addiction stage : crystalline methamphetamine users continued 

the use because of benefits e.g., a) increased endurance, b) provided the feeling of 
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enjoyment and a sense of wellbeing, c) helped getting thin and light skin, d) increased 

sense of confidence in social status, and e) increased libido.

   4) The abstinence stage : In this stage, the subjects decided to refrain 

from drugs because of negative impacts on their health and families.

 3. Crystalline methamphetamine affected on the users’ physical, brain, memory, mood 

and behavior. The impacts of family included poor family relationships and less bond of trust. 

Keyword : Addiction Process, Crystalline Methamphetamine

บทคัดย่อ

	 การวิจัยแบบผสม	(Mixed	methods	research)	นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเสพติดไอซ์และ

ผลกระทบของการเสพไอซ์ต่อผู้เสพและครอบครัว	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เสพไอซ์ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาในสถาบัน

ธัญญารักษ์	จ�านวน	118	คน	เครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ	เสนอเป็นความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา	

(content	analysis)	ผลการศึกษา	พบว่า

	 1.	ผู้เสพไอซ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุเฉลี่ย	25.39	±	6.0	ปี	สถานภาพโสด	จบการศึกษาระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้น	ไม่ได้ประกอบอาชีพ	ส่วนใหญ่เสพโดยวิธีการสูบผ่านน�้า	ปริมาณที่เสพต่อวันมีค่ามัธยฐาน	1	กรัม	

และเสพทุกวัน	ระยะเวลาที่เสพจนถึงปัจจุบันเฉลี่ย	2.87	ปี	และใช้ที่พักอาศัยเป็นที่เสพ

	 2.	กระบวนการเสพไอซ์แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	คือ	1)	ระยะเริ่มต้น	ผู้เสพไอซ์รายใหม่	ให้เหตุผลในการเสพ

คือ	ทดลองใช้เพราะความอยากรู้อยากเห็น	ช่วยปลดปล่อยความเครียดและความทุกข์	 ต้องการให้มีรูปร่างผอม

สวยและผิวขาว	 ความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 และช่วยให้จดจ�าหรืออ่านหนังสือได้นานขึ้นเพื่อเตรียมตัว

สอบ	 ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ในการเสพยาเสพติดชนิดอื่นมาแล้วให้เหตุผลว่า	 เพราะอยากลองเทียบรสชาติกับ

ยาเสพติดชนิดอื่น	 ทดแทนยาบ้าที่ราคาแพงและหาซื้อยาก	 มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่ายาบ้า	 และคุ้มค่า

ราคาถูกกว่ายาบ้า	2)	ระยะเสพต่อเนื่อง	เป็นการเสพอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดจาก	รู้สึกติดใจหรือประทับใจต่อความ

รู้สึกที่เกิดหลังเสพยาครั้งแรก	พึงพอใจที่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์	 มีเงินมากพอในการหาซ้ือมาเสพได	้

และชอบความสนุกสนานจากการเที่ยวกลางคืน	 3)	 ระยะติดยา	 เป็นระยะที่ผู้เสพเชื่อว่าไอซ์สามารถตอบสนอง

ความต้องการได้	 ดังนี้	 เพิ่มความขยันอดทนและมุ่งมั่นท�างานให้ส�าเร็จ	 ท�าให้มีความสุขและรู้สึกสนุกสนาน

กับกลุ่มเพื่อน	 ช่วยให้รูปร่างผอมบางและผิวพรรณขาวเนียนสวย	 ปรับสถานภาพทางสังคมของผู้เสพให้สูงขึ้น	

และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ	 และ	 4)	 ระยะเลิกยา	 ผู้เสพเริ่มยอมรับว่าตนเองติดยาเมื่อพบว่าเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพตนเองและครอบครัว	 โดยพยายามหยุดหรือเลิกใช้ยาเสพติดด้วยตนเอง	 แต่ไม่สามารถเลิกได้	 จึงตัดสิน

ใจเข้ารับการบ�าบัดรักษา	ส่วนบางรายเข้ารับการบ�าบัดเพราะถูกต�ารวจจับในฐานครอบครองหรือเสพยาเสพติด

	 3.	 ผลกระทบจากการเสพไอซ์	 พบว่า	 ทางสุขภาพได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งด้านร่างกาย	 ด้านสมอง

และความจ�า	 ด้านอารมณ์และพฤติกรรมผิดปกติ	 ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน	 และมีอาการทางจิต

ประสาทรุนแรง	ส่วนผลกระทบต่อครอบครัว	พบว่า	สัมพันธภาพในครอบครัวเสียไปและไม่ได้รับความไว้วางใจ

จากสมาชิกในครอบครัว		

	 สรุป	กระบวนการเสพไอซ์มีความคล้ายคลึงกับกระบวนการเสพยาบ้า	แต่เหตุผลของการเสพไอซ์ที่มีความ

แตกต่างจากยาบ้า	คือ	เกิดจากความเชื่อที่ไม่ถูกต้องว่า	ไอซ์ท�าให้ผิวพรรณสวยงาม	ผิวขาว	หน้าใส	ท�าให้ตนเอง
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มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่ากลุ่มที่เสพยาบ้า	 และป้องกันไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองเสพยา	 เนื่องจากการเสพไอซ์ไม่

ท�าให้ผู้เสพมีความผิดปกติไปจากผู้ที่ไม่เสพยา	 ไอซ์จะมีผลท�าให้เกิดอาการทางจิตประสาทได้รวดเร็วและรุนแรง

กว่ายาบ้า

	 ข้อเสนอแนะ	 จากการศึกษาพบว่าการเสพไอซ์เกิดจากความเชื่อที่ผิด	 จึงควรมีการรณรงค์	 หรือจัดท�าสื่อ

เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องถึงโทษพิษภัยและอันตราย	 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ก�าลังศึกษาและกลุ่มวัยท�างาน	

เพื่อป้องกันการเข้าไปสู่กระบวนการเสพยาในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น

ค�ำส�ำคัญ : ไอซ์ ผลกระทบ ครอบครัว กระบวนการเสพ ยาเสพติด สุขภาพ

บทน�า
	 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนับวัน

ยิ่งมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น	 ยาก

ต่อการป้องกันและปราบปราม	 ก่อให้เกิดปัญหา

สังคม	 เศรษฐกิจ	 และความมั่นคงของประเทศ

อย่างรุนแรง	นับตั้งแต่ปี	2540	เป็นต้นมา	พัฒนา

การของยาเสพติดเปลี่ยนจากฝิ่นและเฮโรอีนเป็น

ประเภทยากระตุน้ประสาท	ได้แก่	เมทแอมเฟตามนี

ในรูปแบบเม็ดท่ีเรียกว่า	 ยาบ้า	 โคเคน	 และยาอี

โดยเฉพาะในปี	 2544	 พบการแพร่ระบาดของยา

เสพติดสูงที่สุด	 มีการลักลอบน�ายาบ้าเข้ามาใน

ประเทศไทยมากกว่า	100	ล้านเม็ด	แต่ในปี	2546	

ปัญหาเริม่บรรเทาความรนุแรงลง	เนือ่งจากผลของ

การใช้มาตรการเฉียบขาดในการแก้ปัญหาของ

รัฐบาล	แต่ในปี	2548	ปัญหาแพร่ระบาดก็กลับมา

ใหม่และเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน1

	 ปัจจุบัน	 เมทแอมเฟตามีน	 (crystalline	

methamphetamine	 hydrochloride)	 ในรูป

แบบเป็นผลึกใสที่เรียกว่า	ไอซ์	พบการแพร่ระบาด

มากขึ้น	 เห็นได้จากสถิติการจับกุมไอซ์ได้	 48.3	

กิโลกรัม	ในปี	2550	เพิ่มเป็น	225.1	และ	726.6	

กิโลกรัม	 ในปี	 2552	 และ	 2553	 ตามล�าดับ2		

สอดคล้องกับจ�านวนผู้เสพไอซ์ที่เข้ารับการบ�าบัด

รกัษาทีส่ถาบนัธญัญารกัษ์	ระหว่างปี	2551–2554	

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก	 105	 คน	

เป็น	146,	395,	และ	897	คน	ตามล�าดับ	ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	 20	 พบว่า	 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย3	เนื่องจากไอซ์เป็นเมทแอมเฟตามีนที่มีความ

บริสุทธิ์เกือบ	 100	 เปอร์เซ็นต์	 จึงมีฤทธิ์เสพติด

รนุแรงมากกว่าในรปูแบบอืน่ๆ	 กลุม่ทีน่ยิมเสพไอซ์

มักเป็นกลุ่มไฮโซ	 มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	 กลุ่ม

บคุคลในวงการบนัเทงิและนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

เพราะยามีราคาแพง	 ผลของยาท�าให้ร่างกายมี

ความตื่นตัว	 มีก�าลังมากขึ้น	 หัวใจท�างานมากขึ้น

เพิ่มความกล้าและเชื่อมั่นในตนเอง	 การเสพสาร

เป็นระยะเวลานานหรือในขนาดทีสู่งจะเกดิโรคจิต

ประสาทจากแอมเฟตามีน	 (amphetamine	 in-

duce	psychosis)4	ได้	ปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนเสริม

ให้ปัญหาการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น	 คือ	 ปัญหา

ค่านิยมในการบริโภคของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้น

ความสนุกสนาน	 แสวงหาวัตถุนิยม	 เลือกใช้วิธี

หาเงนิทีร่วดเรว็และมผีลตอบแทนสงู	ท�าให้มเียาวชน

กลุ่มหนึ่งผันตัวเองเข้าสู่กระบวนการค้ายาเสพติด

นอกจากนัน้	 แหล่งสถานบนัเทงิทีม่อียูอ่ย่างมากมาย

ยังชวนให้เยาวชนนักเท่ียวมีโอกาสสร้างความ

สนุกสนานเพิ่มมากขึ้น	 โดยใช้ยาเสพติดเป็นตัว

กระตุน้	โดยเฉพาะไอซ์	ซึง่ตรวจพบในสถานบนัเทิง

มากขึ้นเร่ือยๆ	 กรุงเทพมหานครและจังหวัดใน
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ปริมณฑลมีการกระจุกตัวของยาเสพติดมากที่สุด

คิดเป็นร้อยละ	 40	 ของประเทศ	 ผู้เสพยาเสพติด

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	18–25	ปี	นิยมเสพยาบ้า

และยาไอซ์มากทีส่ดุ	 โดยใช้สถานบันเทิงยามวิกาล

หอพัก	 คอนโด	 เป็นแหล่งมั่วสุมและกระจายยา

เสพติด1

	 ผูว้จิยัจึงสนใจทีจ่ะศกึษา	กระบวนการเสพตดิ

ตั้งแต่ระยะเร่ิมต้นจนถึงระยะเลิกยา	 เหตุผลของ

การที่ท�าให้เสพไอซ์ในแต่ละระยะ	 ตลอดจนผล

กระทบที่ตามมาทั้งต่อสุขภาพและครอบครัวของ

ผู้เสพไอซ์	 เพื่อเป็นแนวทางการบ�าบัดรักษา	 และ

ป้องกันการเสพไอซ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุและวิธีการ
	 การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยแบบผสม	 (Mixed	

methods	research)	โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ร่วมกับเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เสพไอซ์

ท่ีเข้ารับการบ�าบัดรักษาแบบผู้ป่วยในท่ีสถาบัน

ธัญญารักษ์	 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	 2553	 ถึง

กรกฎาคม	 2554	 จ�านวน	 118	 คน	 โดยตอบ

แบบสอบถามจ�านวน	 109	 คน	 สัมภาษณ์เชิงลึก

จ�านวน	39	คน	(ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์

จ�านวน	 31	 คน)	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์

การคัดเลือก	 (inclusion	criteria)	คือ	 เป็นผู้เสพ

ไอซ์เป็นหลัก	 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น

ผู้เสพหรือผู้ติดไอซ์	 ไม่มีอาการทางจิต	 สามารถ

สื่อสารได้เข้าใจ	และยินดีเข้าร่วมการวิจัย

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ประกอบด้วย	 ชุด

ที่	1	เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	มี	3	ตอน	

คือ	 ตอนที่	 1	 ข้อมูลทั่วไป	 ตอนที่	 2	 ข้อมูลการ

เสพสารเสพติด	 ตอนที่	 3	 ผลกระทบของไอซ์ต่อ

สุขภาพ	 และครอบครัว	 เป็นแบบให้เลือกตอบ	

“ใช่”	หรือ	 “ไม่ใช่”	 ผ่านการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิและการตรวจสอบค่า

ความเชื่อมั่นของคูเดอร์ริชาร์ดสัน	 โดยใช้ค่า	 KR-

20	ได้เท่ากับ	.94		ชุดที่	2	เป็นแนวค�าถามแบบกึ่ง

โครงสร้าง	(semi-structural	guideline)	ส�าหรับ

การสัมภาษณ์เชิงลึก	 เป็นข้อค�าถามเกี่ยวกับการ

เสพยาเสพติดครั้งแรก	 การเข้าสู่กระบวนการเสพ

ไอซ์	 และผลกระทบจากการเสพไอซ์ทั้งต่อตนเอง

และครอบครัว	 ลักษณะข้อค�าถามเป็นปลายเปิด	

จ�านวน	 12	 ข้อ	 ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง

คุณวุฒิและได้น�าทดลองใช้เพื่อตรวจสอบภาษา	

ส�านวน	 ความชัดเจน	 ความเป็นล�าดับและความ

ต่อเนื่อง

	 การศึกษานี้ ได ้ผ ่านการอนุมัติจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

ธญัญารกัษ์	และได้ท�าหนงัสอืขออนญุาตเกบ็รวบรวม

ข้อมลูจากผู้อ�านวยการสถาบนัธญัญารักษ์	โดยผู้เข้า

ร่วมการวิจัยทุกคนได้ลงนามในเอกสารยินยอม

เข้าร่วมการวิจัยก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูล	 กรณีที่อายุ

ไม่ถึง	18	ปี	จะขอความยินยอมจากผู้ปกครอง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 กรณีการวิจัยเชิง

ปริมาณ	 ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและ

ขอรับกลับคืนด้วยตนเอง	 เก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน

สิงหาคม	 2553	 ถึงกรกฎาคม	 2554	 รวมเป็น

เวลา	 1	 ปี	 กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยนักวิจัย

หลักและผู้วิจัยร่วมเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	 ขอความ

ยินยอมการเข้าร่วมการวิจัย	 ขออนุญาตอัดเทป	

และด�าเนินการสัมภาษณ์ตามแนวค�าถามในสถาน

ที่ที่เป็นห้องส่วนตัว	 สงบ	 ไม่มีเสียงรบกวน	 และ

อยู่ในบริเวณที่มีคนมองเห็น	เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน	

กุมภาพันธ์	 2553	 ถึงกุมภาพันธ์	 2554	 จนได้

ข้อมูลที่อิ่มตัวจึงยุติการสัมภาษณ์	 ได้กลุ่มตัวอย่าง
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ทั้งหมด	จ�านวน	39	คน	ตรวจสอบข้อมูลที่ได้จาก

การสัมภาษณ์ญาติที่มาเยี่ยม	 พยาบาล	 และจาก

เอกสารการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ

	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลเชิงปริมาณใช้

สถิติค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่ามัธยฐานและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ส่วนข้อมูลจากการศึกษาเชิง

คุณภาพ	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	(content	anal-

ysis)	ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลเอง

ผล
แบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	

ส่วนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูล

จากแบบสอบถาม พบว่า 

	 1.	คณุลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง	กลุม่ตวัอย่าง

ทีต่อบแบบสอบถาม	จ�านวน	109	คน	ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ	(ร้อยละ	58.7)	อายเุฉลีย่	25.39	±	6.0	ปี

สถานภาพโสด	(ร้อยละ	64.2)	จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 ตอนปลายและปริญญาตรี

(ร้อยละ	35.8,	29.4	และ	12.8	ตามล�าดบั)	ส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่ว่างงาน	 (รวมทั้งแม่บ้านและ	 นักเรียน)	

(ร้อยละ	53.2)	(ตารางที่	1)

 2. การเสพไอซ	์ ส่วนใหญ่จะเสพโดยวิธีสูบ

ผ่านน�้าโดยใช้อุปกรณ์ในการสูบซึ่งเรียกว่า	 “โจ๋”	

(ร้อยละ	 85.3)	 ปริมาณที่เสพต่อวันมีค่ามัธยฐาน	

1	กรัม	 โดยปริมาณไอซ์ที่เสพนั้นไม่เกิน	0.5	กรัม	

มากที่สุด	 (ร้อยละ	 39.4)	 รองลงมา	 คือ	 0.51-1	

กรัม	(ร้อยละ	25.7)	ความถี่ในการเสพไอซ์	จะเสพ

ทุกวัน	 (ร้อยละ	 42.2)	 รองลงมา	 เสพวันเว้นวัน	

(ร้อยละ	 28.4)	 ระยะเวลาที่เสพเฉลี่ยนาน	 2.78	

ปี	โดยอยู่ในช่วง	1-5	ปี	มากที่สุด	(ร้อยละ	65.1)		

รองลงมา	น้อยกว่า	1	ปี	(ร้อยละ	25.7)	สถานที่ใช้

เสพ	คือ	ห้องพัก	 (ร้อยละ	74.3)	หรือเช่าโรงแรม

เสพ	(ร้อยละ	21.1)	ช่วงเวลาที่เสพมักจะเสพเวลา

ที่อยู่บ้าน	(ร้อยละ	65.1)	รองลงมา	คือ	ก่อนออก

ไปเที่ยว	(ร้อยละ	22)		และเสพขณะเที่ยวในสถาน

เริงรมย์	น้อยที่สุด	(ร้อยละ	4.6)
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ข้อมูล

กลุ่มที่เสพไอซ์โดยตรง

(N=21) 

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด

(N=109)

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

กลุ่มที่เคยใช้ยาเสพติด

ชนิดอื่นมาก่อน (N=88)

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

เพศ
	 ชาย
	 หญิง
อายุ (เฉลี่ย + SD ปี)
ระดับการศึกษา
 ไม่ได้เรียน
	 ประถมศึกษา
	 มัธยมศึกษาต้น
	 มัธยมศึกษาตอนปลาย
	 อนุปริญญา
	 ปริญญาตรี

45
64

4
9
39
32
11
14

41.3
58.7

3.7
8.3
35.8
29.4
10.1
12.8

19
81

4.8
4.8
28.6
14.3
9.5
38.1

4
17

1
1
6
3
2
8

41
47

3
8
33
29
9
6

46.6
53.4

3.4
9.1
37.5
33.0
10.2
6.8

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสพไอซ์จ�าแนกตามเพศ อายุ และระดับ

   การศึกษา

25.39		±		6.0 24.75		±		6.28 25.54		±		5.97

สถานภาพ
	 โสด
	 สมรส
	 หม้าย/หย่า/แยก
อาชีพ
 ว่างงาน
				 รับจ้าง
	 ค้าขาย
	 รับราชการ
	 นักเรียน
 พนักงานบริษัท
	 สถานเริงรมย์
	 อื่นๆ

70
26
13

48
12
24
2
10
5
3
5

64.2
23.9
11.9

44
11
22
1.8
9.2
4.6
2.8
4.6

76.2
19
4.8

33.3
19
23.8
0
19
0
0
4.8

16
4
1

7
4
5
0
4
0
0
1

54
22
12

41
8
9
2
6
5
3
4

61.4
25
13.6

46.6
9.1
21.6
2.3
6.8
5.7
3.4
4.5

 3. กระบวนการเสพไอซ์ 

	 	 3.1	 ระยะเริ่มต้น	 กลุ่มที่เสพไอซ์โดยตรง

ครั้งแรก	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการอยาก

ลองมากที่สุด	รองลงมา	คือ	 เพิ่มความสนุกสนาน

และเพ่ือนชวน	 ตามล�าดับ	 ส่วนกลุ่มท่ีเคยมี

ประสบการณ์การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมาแล้ว	เกิด

จากอยากลอง	รองลงมา	คือ	เพื่อนชวน	และมีคน

แนะน�าให้ใช้	(ตารางที่	2)
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ตารางที่ 2 จ�านวนและร้อยละของสาเหตุการเสพไอซ์ครั้งแรก

กลุ่มที่เสพไอซ์โดยตรง

(N=21) 

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

กลุ่มที่เคยใช้ยาเสพติด

ชนิดอื่นมาก่อน (N=88)

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

อยากลอง
เพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยว
เพื่อนชวน
อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่เสพยา
มีคนแนะน�าให้ใช้
มีคนซื้อให้
ต้องท�างานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อื่นๆ	(เครียด,	มีฤทธิ์แรงกว่ายาบ้า,	ช่วยให้ผอม,	ช่วยให้
	 ผิวพรรณสวย,	หาเสพได้ง่าย)
เพิ่มความกล้า

85.7
52.4
47.6
28.6
23.8
14.3
9.5
4.8

4.8

18
11
10
6
5
3
2
1

1

60
23
35
22
32
13
11
11

6

68.2
26.1
39.8
25
36.4
16
12.5
12.5

6.8

	 	 3.2	 ระยะเสพต่อเนื่อง	 เหตุผลของการ

เสพไอซ์อย่างต่อเนื่อง	 พบว่า	 ทั้งสองกลุ่มต่างให้

เหตุผลในการเสพไอซ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง

เข้าสู่ภาวะการติดไอซ์ที่เหมือนกัน	 คือ	 ติดใจใน

รสชาติ	 รองลงมา	 คือ	 ท�างานได้นานขึ้นและดีขึ้น	

และป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเสพยา	 ตามล�าดับ	

(ตารางที่	3)

กลุ่มที่เสพไอซ์โดยตรง

(N=21) 

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

กลุ่มที่เคยใช้ยาเสพติด

ชนิดอื่นมาก่อน (N=88)

จ�านวน (คน)   ร้อยละ

ติดใจในรสชาติ
ท�างานได้นานขึ้นและดีขึ้น
ป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเสพยา
อื่นๆ	(ลดความเครียด,	เพิ่มความกล้าแสดงออก,	มีความสุข
	 ช่วยลดน�้าหนัก,	เข้ากับกลุ่มเพื่อนได้,	ช่วยเพิ่มสมาธิ		
	 ในการอ่านหนังสือ)
รู้สึกเท่ห์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนชั้นสูง
ช่วยให้มีรายได้
ช่วยให้เข้าสังคมกับกลุ่มคนที่สถานภาพสูงกว่า

61.9
47.6
47.6
14.3

9.5
9.5
4.8

13
10
10
3

2
2
1

63
28
22
13

10
8
7

71.6
31.8
25
14.8

11.4
9.1
8.0

ตารางที่ 3 จ�านวนและร้อยละของเหตุผลของการเสพไอซ์อย่างต่อเนื่องของผู้เสพไอซ์
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 4. ผลกระทบของยาเสพติดต่อสุขภาพและ

ครอบครัวของผู้เสพไอซ์

	 	 4.1	ผลกระทบทางสขุภาพร่างกาย	อารมณ์

และพฤติกรรม	 พบว่า	 จะมีอาการผอมลงหรือ

น�้าหนักลด	 รองลงมาคือ	 ร่างกายทรุดโทรม	 และ

ความจ�าลดน้อยลงหรือจดจ�าได้ไม่นาน	 ด้าน

อารมณ์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	คือมักจะ

มีอารมณ์หงุดหงิด	 โมโหง่าย	 ใจร้อน	 และตื่นเต้น	

ตกใจง่าย	 ซึ่งน�าไปสู่ปัญหาด้านการเรียนหรือการ

ท�างาน	 โดยพบว่ากลายเป็นผู้ที่ขาดความรับผิด

ชอบต่อการหน้าที่การงาน	หยุดเรียนหรือขาดงาน

บ่อยครั้ง	และไปท�างาน/ไปเรียนสาย	(ตารางที่	4)

จ�านวนรายการ ร้อยละ

ด้านร่างกาย
	 ผอมลง	หรือน�้าหนักลด
	 ทรุดโทรม
	 ความจ�าลดน้อยลง	หรือจดจ�าได้ไม่นาน
	 อ่อนเพลีย	หรือท�างานไม่ได้
	 สุขอนามัยส่วนตัวไม่ดี

102
95
89
80
60

93.6
87.2
81.7
73.4
55

ตารางที่ 4 จ�านวนและร้อยละของผลกระทบด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และพฤติกรรม การเรียน 

  การท�างาน

 เจ็บป่วยง่าย
	 เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
ด้านอารมณ์ และพฤติกรรม
	 หงุดหงิด	โมโหง่าย
	 ใจร้อน
	 ตื่นเต้น	หรือตกใจง่าย
	 เก็บตัว	หรือแยกตัว		
	 ไม่เชื่อฟังพ่อแม่	หรือญาติพี่น้อง
	 ไม่สนใจตัวเอง	หรือสิ่งแวดล้อม
	 ซึมเศร้า
	 ขาดการตัดสินใจที่ดีหรือไม่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ
ด้านการเรียน/การท�างาน 
	 ขาดความรับผิดชอบต่อการงาน
	 หยุดเรียน	หรือขาดงานบ่อยครั้ง
	 ไปท�างาน	หรือไปเรียนสาย
	 ถูกว่ากล่าวหรือต�าหนิติเตียนเรื่องการท�างานบ่อยครั้ง				
	 ไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
	 สัมพันธภาพกับเพื่อนในที่ท�างาน	หรือผู้ร่วมงานเสียไป	
	 ผลงานไม่ดี
	 ท�างานไม่เสร็จ

58
46

97
90
86
82
70
68
68
67

88
78
70
67
66
64
58
58

53.2
42.2

89
82.6
78.9
75.2
64.2
62.4
62.4
61.5

80.7
71.6
64.2
61.5
60.6
58.7
53.2
53.2
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จ�านวนรายการ ร้อยละ

สัมพันธภาพในครอบครัวเสียไป	
สมาชิกในครอบครัวไม่ไว้วางใจ	หรือไม่เชื่อถือ
ครอบครัวอับอายเพื่อนบ้าน
ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ขาดความสนใจ	/ขาดความรับผิดชอบดูแลครอบครัว
เป็นภาระของครอบครัว
ครอบครัวต้องเสียรายได้
ครอบครัวแตกแยก

93
87
75
69
68
65
61
52

85.3
79.8
68.8
63.3
62.4
59.6
56
47.7

	 	 4.2	ผลกระทบต่ออาการทางจิตประสาท	

พบว่า	 อาการที่พบมากที่สุด	 คือ	 อาการซึมเศร้า	

รองลงมา	คือ	หูแว่ว	หวาดระแวง	เห็นภาพหลอน	

และท�าร้ายผู้อื่น	 ร้อยละ	 68.8,	 62.4,	 56,	 40.4	

และ	33.9	ตามล�าดับ

	 	 4.3	ผลกระทบต่อครอบครัว	พบว่า	ส่วน

ใหญ่สัมพันธภาพในครอบครัวเสียไปมากที่สุด	

รองลงมา	 คือ	 สมาชิกในครอบครัวไม่ไว้วางใจ	

หรือเชื่อถือ	และครอบครัวอับอายเพื่อนบ้าน	ตาม

ล�าดับ	(ตารางที่	5)

ตารางที่ 5 จ�านวนและร้อยละของผลกระทบต่อครอบครัวจากการเสพไอซ์

50
50
46

38
27

45.9
45.9
42.2

34.9
24.8

สมาชิกในครอบครัวเลิกให้ความสนใจ
เพื่อนบ้าน	และคนในชุมชนรังเกียจ
สมาชิกในครอบครัวเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย	
	 จากพฤติกรรมก้าวร้าว								
สมาชิกในครอบครัวแสดงความรังเกียจ
สมาชิกในครอบครัวตัดความสัมพันธ์

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

 ข้อมลูจากการสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอย่าง 39 คน

 1. กระบวนการเสพไอซ์ จากการสัมภาษณ์

พบว่ากระบวนการเสพไอซ์แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คอื

  1.1 ระยะเริ่มต้น	 จุดเริ่มต้นของการก้าว

เข้าสู่การใช้ไอซ์ครั้งแรกในชีวิต	 คือ	 ได้รับการ

ชักชวนหรือเชิญชวนจากบุคคลใกล้ชิดที่ตนเอง

คุ้นเคย	 สนิทสนมและให้ความไว้วางใจมากเป็น

พเิศษแต่ไม่ใช่สมาชกิในครอบครวั	 	 เป็นการเริม่ต้น

ก้าวเข้าสูก่ารเสพไอซ์										แตกต่างกนัตามประสบการณ์

ของผู้เสพยาแต่ละคน	 เหตุผลของการเสพไอซ์ใน

ผู้เสพรายใหม่ที่พบในการศึกษานี้มี	5	ประการคือ	

1)	ทดลองใช้เพราะความอยากรู้อยากเห็น	2)	ช่วย

ปลดปล่อยความเครียดและความทุกข์	3)	ต้องการ

ให้มีรูปร่างผอมสวยและผิวขาว	4)	ความจ�าเป็นใน

การประกอบอาชีพ	และ	5)	ช่วยให้จดจ�าหรืออ่าน

หนังสือได้นานขึ้นเพื่อเตรียมตัวสอบ

	 “ก็แค่อยากรู้อยากลอง	เพราะเพื่อนมันบอก

ว่าคร้ังเดยีวไม่ตดิหรอก	และหนูกไ็ม่คดิว่ามนัจะตดิ

แต่พอเล่นไปเรือ่ยๆ	มารูอ้กีทหีนเูลกิมนัไม่ได้แล้วค่ะ”

(หญิงอายุ	19	ปี)	

	 “เค้าบอกว่า	 มนัไม่โทรมหรอก	มนัด	ี ดดูแล้ว

ขาวนะ	ไม่อ้วนด้วย	เราก็ไม่อยากอ้วนอยากให้น�้า

หนักมันลงเร็วก็เลยเล่นกับเค้า”	(หญิงอายุ	20	ปี)
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	 “แฟนขอเลิก	มันเสียใจท�าอะไรไม่ถูก	พอไป

ลองเล่นมันก็เหมือน	อยู่กับตัวเองได้อยูค่นเดยีวได้

ลมืเขาไป”	(หญงิอาย	ุ32	ปี)

	 “พี่เค้าบอกว่าเล่นแล้วไม่ท�าให้อ้วน	 หนูมา

ท�างานแบบนี้มันจ�าเป็นที่ต้องใช้รูปร่าง	 หน้าตา”	

(หญิงอายุ	32	ปี)

	 “จะสอบอังกฤษก็ไปติวกัน	 เพื่อนเค้าเล่นไป

ด้วยอ่านไปด้วย	 หนูก็เลยลอง	 เพื่อนบอกว่าอ่าน

หนังสือได้		มันไม่หลับไม่นอน	เหมือนมีเวลาเยอะ

ค่ะ”	(หญิงอายุ	24	ปี)

 ส่วนเหตุผลของการเสพไอซ์ในกลุ่มที่ใช้ยา

เสพตดิอืน่มาก่อนนัน้	มจีดุเริม่ต้นการเสพเช่นเดยีว

กับผู้เสพรายใหม่	 คือ	 เกิดจากบุคคลใกล้ชิดสนิท

สนมชักชวนหรือแนะน�าให้ใช้	 แต่จุดที่แตกต่างคือ	

ผู้เคยเสพยาเสพติดมาแล้วมักจะไม่มีความลังเลใจ

หรือเลื่อนการตัดสินใจที่จะเสพออกไปแต่กลับมี

ความกระตือรือร้นอยากเสพและเสพทันทีเมื่อได้

รับการชักชวนครั้งแรก	 ซึ่งเหตุผลในการเสพสรุป

ได้	4	ประการ	คือ	1)	อยากลองเทียบรสชาติกับยา

เสพติดชนิดอื่น	 2)	 เพื่อทดแทนยาบ้าที่ราคาแพง

และหาซื้อยาก	3)	มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่า	

และ	4)	ราคาถูกกว่ายาบ้า

	 “ตอนแรกไม่รู้จัก	 แต่เพื่อนว่าดี	 เป็นหัวเชื้อ

ไอซ์มันแรงกว่า	ก็เลยลองดูว่าจะต่างจากยาบ้ากับ

กัญชายังไง”	(หญิงอายุ	39	ปี)

	 “เค้าบอกว่าเค้าไม่มียาบ้า	เค้ามีน�้าแข็ง	(ยา

ไอซ์...ผู้วิจัย)	 ต�ารวจปราบหนัก	 มันลงใต้ดินหมด	

ผมก็ต้องเล่นไอซ์แทน”	(ชายอายุ	18	ปี)

	 “เค้าบอกว่าของใหม่น�้าแข็ง	 เคยลองหรือยัง	

มันแรงกว่า	ดกีว่าเยอะ	หน้าตาไม่ซดีเซยีวหน้าผ่องใส

หน้าจะอิ่ม	ก็เลยลองดูด”	(ชายอายุ	24	ปี)	

	 “ตอนนั้นผมใช้ยาบ้าวันละ	 10-20	 เม็ด	

เพื่อนบอกว่าไอซ์ดีกว่า	 ได้เยอะกว่า	 ดูดได้ต้ัง

หลายทีซื้อ	500	เหมือนดูดม้า	2-3	ตัว	ถูกกว่าม้า	

ก็เลยหันมาไอซ์เรื่อยมา”	(ชายอายุ	18	ปี)

  1.2 ระยะเสพต่อเนื่อง	 เมื่อมีการเริ่มต้น

เสพในคร้ังแรกแล้วหากการทดลองใช้นั้นยุติไปก็

เท่ากับว่าผู้เสพรายนั้นหลุดพ้นจากวงจรยาเสพ

ติดไปได้	 แต่ส่วนใหญ่กลับพบว่ายังคงมีการเสพ

ในครั้งที่	2	ครั้งที่	3	ต่อๆ	ไป	ซึ่งผลการสัมภาษณ์

พบว่า	 เงื่อนไขที่เป็นการสนับสนุนให้ผู้เสพไอซ์ยัง

คงมีการเสพอย่างต่อเนื่องมีด้วยกัน	 4	 ประการ	

คือ	1)	รู้สึกติดใจหรือประทับใจต่อความรู้สึกที่เกิด

หลังเสพยาคร้ังแรก	 เนื่องจากชื่นชอบต่อความ

สวยงามและความแปลกใหม่ของอุปกรณ์การเสพ	

ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้สงสัยว่าใช้ยาเสพติด	 และให้

ความรู้สึกมีความสุข	เพลิดเพลิน	2)	พึงพอใจที่ได้

รับการตอบสนองทางอารมณ์	 สามารถตอบสนอง

สิ่งที่ตนเองขาดให้สมบูรณ์ได้	 3)	 มีเงินมากพอใน

การหาซื้อมาเสพได้	และ	4)	ชอบความสนุกสนาน

จากการเที่ยว

	 “โจ๋สวยๆ	 เยอะเลย	 เป็นรูปมังกร	 ผู้หญิง	

ฟักทอง	 มันจะหมุนไปได้รอบ	 เราก็ไล่ควันควันก็

จะขึ้นมาก	ไฟมันวิ่งไปเรื่อยในโจ๋สวยมาก	หนูชอบ

มาก”	(หญิงอายุ	27	ปี)

	 “ยาไอซ์ไม่มกีล่ิน	คอืเสพยงัไงกไ็ม่มใีครทราบ

	สูบบุหรี่	ยาบ้ายังมีกลิ่น”	(หญิงอายุ	31	ปี)

	 “มนัเมาแบบมนัเพลิน	มคีวามสุข	แต่มสีติค่ะ

เล่น	Hi	5	มันเพลิน	หนูก็เลยชอบยาไอซ์มากกว่า

ยาบ้า	คือฟิวยาไอซ์มันจะดีกว่า”	(หญิงอายุ	25	ปี)

	 “กล้าแสดงออก	 กล้าเชิญแขกลูกค้าที่เดิน

ผ่านไปผ่านมา	ผมก็จะแซวแขกบ้าง	มันจะออกมา

เองโดยอัตโนมตั	ิถ้าไม่เสพ	ผมกจ็ะยืนเฉยๆ	คยุเฉยๆ”

(ชายอายุ	45	ปี)
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	 “พอดูดแล้วก็ออกไปเที่ยวกัน	 พอเริ่มสนุก	

เริ่มเพลินก็จะคิดท่าเต้นได้หลายแบบส่วนใหญ่ไป

เที่ยวผับ	คนยิ่งเยอะยิ่งสนุก	”	(หญิงอายุ	19	ปี)

  1.3 ระยะติดยา สาเหตุของการเสพยา

อย่างต่อเนื่องจนเกิดอาการติดยา	 เนื่องจากผู้เสพ

มคีวามเช่ือว่าไอซ์มปีระโยชน์และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของตนเองได้	ซึ่งสรุปได้	5	ประการ

คือ	1)			เพิม่ความขยนัอดทนและมคีวามมุง่มัน่ท�างาน

ให้ส�าเรจ็	2)	ช่วยเพิม่ความสขุและความสนกุสนาน

กับกลุ่มเพื่อน	 3)	 ช่วยท�าให้รูปร่างผอมบางและ

ผิวพรรณขาวเนียน	 4)	 ช่วยปรับสถานภาพทาง

สังคมให้สูงขึ้น	และ	5)	เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

	 “ท�าให้เราขยันท�างาน	 ท�าอะไรเรียบร้อย

ซักผ้า	รีดผ้า	 ไปร้านดูเรื่องหมู	 ไก่	ดูบิลว่า	 เค้าซื้อ

ไปเท่าไร	 ต้องไปคุมเรื่องการเงิน	 ท�าอะไรก็เอี่ยม

ไปหมด	มันได้งาน”	(หญิงอายุ	27	ปี)

	 “เหมอืนเราได้อพัเกรดตวัเองข้ึน	เรามาจากอกี

ทีห่นึง่	มารูจ้กัอยูก่บัพวกไฮโซ	ใช้อะไรทีเ่หมอืนเขา

เหมือนเราเป็นกลุ่มเดียวกับเขา”	(หญิงอายุ	32	ปี)

	 “ใช้แล้ว	 มันไม่ด�า	 หน้าไม่มัน	 สิวไม่ขึ้นมัน

เป็นจริงๆ	 ท�าให้เราดูผอมและขาวขึ้นหน้าตาไม่มี

สิวไม่มีฝ้า”	(หญิงอายุ	26	ปี	)

	 “มีอะไรกับแฟนได้ทุกวันเลย	 ในช่วงที่ยา

หมดฤทธิ์มันก็ยังจะมีอารมณ์ทางเพศอยู่	 แฟนเขา

แปลกใจว่าท�าไมผมบ่อยขึ้น”	(ชายอายุ	17	ปี)

	 ในระยะแรกนัน้ผูเ้สพไอซ์ยงัไม่ได้รบัผลกระทบ

หรือความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการเสพยา	 ส่วน

ใหญ่มกัจะคดิว่าตนเองสามารถควบคมุการใช้ยาได้

ผู้เสพบางคนจะใช้วิธีในการลดผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นในระยะยาว	โดยการควบคุมความถี่ในการ

เสพให้ห่างออก	รับประทานอาหารเสริมบ�ารุง

ร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลในครอบครัวหรือ

รอบข้างสงสัยว่าเสพยา	 แต่เมื่อเสพไปได้ระยะ

หนึ่งผู้เสพก็เริ่มยอมรับว่าตนเองกลายเป็น	 “ผู้ติด

ยาเสพติด”	 โดยผ่านการรับรู ้ด้วยตนเองว่าไม่

สามารถหยุดเสพยาได้เพราะมีความต้องการเสพ

เพิ่มมากขึ้นส่วนบางคนรับรู ้จากบุคคลใกล้ชิด

บอกว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

  1.4 ระยะเลิกยา	เมื่อผู้เสพยาเสพติดเริ่ม

ยอมรับว่าติดยา	 ส่วนใหญ่จะพยายามหยุดการใช้

ยาด้วยตนเองด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การหักดิบ	

การหักห้ามใจ	การทิ้งอุปกรณ์การเสพ	การไปบวช	

เป็นต้น	 แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถหักห้ามใจตนเอง

ได้ต้องกลับไปเสพยาอีกจนต้องเข้ารับการบ�าบัด

รักษาในสถานบ�าบัด	ซึ่งเหตุผลของการเข้ารับการ

บ�าบัดนั้นพบว่ามี	2	ลักษณะ	คือเข้ารับการบ�าบัด

ด้วยความสมัครใจ	โดยครอบครัวพามาเข้ารับการ

บ�าบัด	 และถูกบังคับบ�าบัดโดยถูกต�ารวจจับ	 ซ่ึง

พบว่าความมุ่งม่ันและความต้ังใจที่จะเลิกเสพยา

เสพติดอย่างจริงจังในผู้เข้ารับการบ�าบัดด้วยความ

สมัครใจจะมีสูงมากกว่าผู้ที่ถูกบังคับบ�าบัด
	 “พยายามฝืนตัวเอง	 บอกตัวเองว่าเลิก

แล้วนะเลิกได้	 บางทีก็เดือนสองเดือนไม่เสพเลย	

แต่ก็ทนไม่ได้	 เข้าสภาพเดิม	 เพราะความรู้สึก

ผมยังคิดว่ามันช่วยท�าให้ผมกล้า	พอเราเห็นบ่อยๆ	

ก็อยากขึ้นมาก็กลับไปใช้”	(ชายอายุ	45	ปี)

	 “มารู้ตัวว่าติด	 มีอาการส่ันแล้วอยากยา	

มันเสี้ยน	 เลยบอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วส่งมาบ�าบัด

หน่อยเถอะ	 ก่อนมาก็อาละวาดทั่วบ้าน	 คิดว่าจะ

ต้องเลิกให้ได้	ไม่เอาแล้ว”	(หญิงอายุ	29	ปี)

	 “โดนจับค่ะ	 ข้อหามียาไอซ์ไว้ในครอบครอง

แล้วมาคุมประพฤติที่นี่”	(หญิงอายุ	20	ปี)

 2. ผลกระทบของยาเสพติดต่อสุขภาพและ

ครอบครัวของผู้เสพไอซ์ 
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  2.1 ผลกระทบทางสุขภาพร่างกายและ

พฤติกรรม	ผู้เสพไอซ์ทุกคนต่างยอมรับว่าการเสพ

ไอซ์ส่งผลให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายทรุดโทรม

อย่างชัดเจน	คอื	มรีปูร่างหน้าตาซบูผอม	แก้มตอบ

ผิวหนังซดีเหลอืงเหีย่วแห้ง	 อ่อนเพลยีไม่มแีรงปวด

เมื่อยกระดูกต้นคอและกระดูกสันหลัง	 ตาพร่ามัว

มองเห็นไม่ชัด	 มีกลิ่นตัว	 เจ็บแสบในล�าคอและ

จมูก	คอแห้ง	ขมคอ	กลืนน�้าลายไม่ได้	ฯลฯ	สภาพ

อารมณ์เปลี่ยนไป	 อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธ

และโมโหง่าย	 ขาดความอดทน	 เอาแต่ใจตนเอง	

ก้าวร้าว	 หมกมุ่นกับการใช้ยา	 ไม่สนใจผู้อื่น	 และ

ความจ�าไม่ดี	 ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานไม่ดี

เพราะไม่สนใจงาน	 ขาดความรับผิดชอบ	 ส่งผล

กระทบให้ไม่สามารถท�างานได้	สดุท้ายต้องลาออก

หรือถูกให้ออกจากงาน	

	 “ตัวผอม	 โทรมมาก	 มันไม่ได้ขาวขึ้น	 ที่ใคร

บอกว่าเล่นยาไอซ์แล้วจะขาวขึน้”	(หญิงอาย	ุ19	ปี)

	 “ตัวชา	 ไม่มีแรง	 หน้ามืด	 ผิวมันแห้ง	 เหี่ยว	

แล้วก็มีกลิ่นตัว	 มีกลิ่นในล�าคอ	 รู้สึกกลิ่นยาอยู่ใน

ล�าคอ	 มันเหม็น	 มันขมคอ	 ตาก็ไม่สู้แดด”	 (หญิง

อายุ	19	ปี)

	 “ใจร้อน	 ท�าอะไรไม่ค่อยคิด	 ไม่ฟังใคร	 เอา

อารมณ์ตัวเองเป็นหลักมากกว่า	 สมองสั่งการช้า

จดจ�าไม่ค่อยได้	 เหมือนความจ�าเราเสื่อมถอยไป	

ท�าอะไรก็หลงๆ	 ลืมๆ	ที่ท�างานคล่องๆ	 กลายเป็น

ท�างานพลาดบ่อย	จนโดนไล่ออก”	(ชายอาย	ุ17	ปี)

  2.2 อาการทางจติประสาท	พบว่า	ผูเ้สพ

ไอซ์เมือ่เสพไประยะหนึง่จะเริม่มอีาการหลอนทาง

เสยีงและการมองเห็นมากที่สุด	 เช่น	 อาการหูแว่ว	

มองเห็นสิ่งต่างๆ	 ที่ไม่มีจริง	 สับสนระหว่างความ

จริงกับจินตนาการ

	 “หลังๆ	 มาเริ่มเห็นผี	 เหมือนกับผีมันอยู่ใกล้

ตัวหนูมาก	 เหมือนมีเสียงสั่งให้หนูวิ่งให้รถชน	หนู

ควบคุมตัวเองไม่ได้	 ท�าตามที่เสียงสั่งออกไป	 คอื

หลอนจรงิๆ	แบบเห็นผจีริงๆ”	(หญงิอาย	ุ31	ปี)

	 “เราจ้องมองมดแล้วเหมือนเราคุยกับมันใน

จิตค่ะ	 เราถามว่าไปไหน	 เหมือนมันตอบกลับมา

แต่เราไม่ได้ยินนะคือจิตเราเหมือนมันตอบให้เรา	

ถาม	 “มด”	 ในใจนะว่าจะไปไหน	 มันก็ตอบกลับ

มาว่า	“ขนของ”	เหมือนหนพูดูคนเดยีวบ่นตัวเอง”

(หญิงอายุ	19	ปี)

  2.3 ผลกระทบต่อครอบครัว	พบว่า	เมื่อ

สมาชิกในครอบครัวรับทราบว่าบุคคลอันเป็นท่ีรัก

เป็นผู้ติดยาเสพติด	 ท�าให้สมาชิกเกิดความเครียด

และทกุข์ใจอย่างมาก	บางครัง้เกดิการทะเลาะววิาท

และท�าร้ายร่างกาย	 ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจต่อ

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้เสพ	 เช่น	 การใช้

เงินซื้อยาเสพ	ขาดความรับผิดชอบ	ถูกไล่ออกจาก

งาน	 ไม่ยอมไปเรียนหนังสือ	 ลักขโมยสิ่งของใน

บ้าน	เป็นต้น

	 “หนไูม่ฟังเค้าเลยตอนนัน้	เค้าตีหนูๆ 	กป็ล่อย

ให้เค้าตี	 เจ็บแล้วก็โกรธ	พอเค้าตีเสร็จ	 	 หนูก็เดิน

ออก	 แม่ก็ร้องไห้	 บ้านไม่มีความสุขกันเลย	 หนูมี

เรื่องทะเลาะกับแม่ทุกวัน”	(หญิงอายุ	21	ปี)

	 “ที่บ้านให้ใช้เดือนละ	 12,000	 พอใช้ยาทุก

วนักไ็ม่พอ	กลบับ้านต้องคอยจิก๊เงินแม่บ่อยๆ	ทหีลงั

มาถาม	 หนูก็สารภาพว่าใช้ยา	 แม่ร้องไห้ทั้งวัน

ไม่ไปท�างาน	 นั่งเฝ้าหนูไม่ให้ไปไหนเลยแม่ไม่ไป

ท�างานพ่อก็ไม่มีคนช่วย	 พ่อก็โกรธมาก”	 (หญิง

อายุ	25	ปี)

	 “ความจ�าเราเสื่อมถอยไป	 ท�าอะไรก็หลงๆ	

ลมืๆ	ท�างานพลาดบ่อย	จนโดนไล่ออก	แฟนถามว่า

โดนไล่ออกเพราะอะไร	 ผมก็บอกว่าติดยา	 เค้ารับ

ไม่ได้บอกเลิกผมไปเลย”	(ชายอายุ	23	ปี)
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วิจารณ์

 1. คุณลักษณะของผู้เสพไอซ	์พบว่า	ผู้เสพ

ไอซ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 โดยเฉพาะผู้เสพไอซ์

รายใหม่เป็นเพศหญิง	ถึงร้อยละ	81	จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรีร้อยละ	 38.1	 ส่วนผู ้ที่เคยมี

ประสบการณ์การเสพยาเสพติดอื่นมาก่อน	 เป็น

เพศหญงิและเพศชายในอตัราใกล้เคยีงกนั	 จบการ

ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	สอดคล้องกบัสถติิ

ของผู ้เข้ารับการบ�าบัดรักษายาเสพติดทั้งของ

สถาบันธัญญารักษ์3	 และภาพรวมของประเทศ2	 

พบว่า	 ไอซ์เป็นตัวยาเดียวท่ีพบมากในเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย

 2. กระบวนการเสพไอซ์ 
 ระยะเริม่ต้น	ผูเ้สพไอซ์รายใหม่ในการศกึษานี้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงให้เหตุผลในการเสพไอซ์
เพราะต้องการให้มีรูปร่างผอมสวย	 ผิวขาว	 และ
เป็นความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	ซึง่ธรรมชาติ

ของผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่รักสวย	 รักงาม	 และจะ

พยายามท�าให้ตัวเองดูดี	ดูสวยอยู่เสมอ	ต้องการมี

รูปร่างที่สวยงาม	สมส่วน	พยายามหาวิธีการลดน�้า

หนักด้วยการควบคุมอาหาร	 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา

นานและต้องท�าการควบคุมอย่างจริงจัง	 ใช้พลัง

ความเข้มแข็งของจิตใจเป็นอย่างมาก	 บางครั้ง

ไม่สามารถท�าได้ส�าเรจ็	อกีส่วนหนึง่เป็นกลุม่ผูห้ญงิ

ที่ต้องท�างานอาชีพที่ต้องใช้ความสวย	 มีรูปร่างดี	

เช่น	 หญิงที่ท�างานบริการในสถานเริงรมย์	 เมื่อได้

รับข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดว่า	 “ไอซ์”	 จะช่วยให้

ตนเองมีรูปร่างผอมลงได้อย่างรวดเร็ว	และช่วยให้

มีผิวพรรณขาวสวยขึ้นกว่าเดิม	 จึงตัดสินใจใช้ไอซ์	

เพ่ือให้ได้ผลตามท่ีตนเองต้องการ	 เช่นเดียวกับ

การศึกษาของฮัพในปี	2005	พบว่าผู้หญิงเสพเมท

แอมเฟตามีนมากกว่าโคเคน	 เพื่อต้องการให้มีรูป

ร่างสวยงาม5	 และการศึกษาในประเทศแคนาดา	
พบว่า	 ผู้ที่ใช้เมทแอมเฟตามีน	 คือ	 กลุ่มวัยรุ่นที่
เข้าไปเท่ียวในสถานเริงรมย์	ผู้ท่ีต้องการลดน�า้หนกั
เกย์ผู้หญงิทีม่อีาชพีเต้นร�า	และในงานเลีย้งสงัสรรค์	5,6

	 ทั้งนี้เพราะไอซ์ประกอบด้วยเมทแอมเฟตา-
มีนบริสุทธิ์เกือบ	100	เปอร์เซ็นต์	มีฤทธิ์เช่นเดียว
กับยาบ้า	 ออกฤทธิ์ควบคุมต่อศูนย์ควบคุมแอพพี
ไทต์	 (appetite)	 หรือศูนย์หิวในสมอง	 (hunger	
center)7,8	จะควบคุมความอยากอาหาร	ท�าให้ไม่รู้
สึกหิว	ผู้ที่เสพยาจึงไม่รับประทานอาหาร	ร่างกาย
จึงผอมลง	ส่วนการช่วยให้ผิวขาวขึ้นนั้นเป็นเพราะ
เมทแอมเฟตามีนจะไปเร่งการปลดปล่อยสาร
อะดรีนาลิน	 (Adrenalin)	 และนอร์อะดรีนาลีน	
(Noradrenalin)	ออกมาในปริมาณที่มากกว่าปกติ
ซึ่งมีผลต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ	ท�าให้หลอด
เลือดหดตัว	ความดันโลหิตสูง	ร่างกายจะมีอุณ-
หภูมิสูงขึ้น	 เหงื่อออกมากผิดปกติ9	 ดังนั้นผู้เสพ
จึงต้องอยู่ในที่ๆ	 มีอากาศเย็น	 จากการสัมภาษณ์

พบว่า	 ผู้เสพไอซ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องพักติด

แอร์	ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้าน	ชอบใช้ชีวิตกลางคืน

เพราะไม่สามารถถกูแดดจ้าได้เนือ่งจากจะมอีาการ

แสบตามาก	จากการที่ไม่ได้สัมผัสกับแสงแดดจึง

ท�าให้ผิวขาวขึ้นได้	เช่นเดียวกับผู้เสพยาอี	ร่างกาย

จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น	 เหงื่อออกมาก	 และต้องอยู่ใน

ที่ที่มีความเย็นหรือในห้องแอร์	 เพราะจะท�าให้ผู้

เสพมีอาการดาวน์เกิดขึ้น	 หรือเกิดอาการดาวน์

เร็วกว่าก�าหนด	 เนื่องจากการออกฤทธิ์ของยา

สั้นลง10,11	 ส่วนเหตุผลของการเสพไอซ์	 เนื่อง

จากความจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ	 ซ่ึงเป็น

กลุ ่มหญิงสาวที่ท�างานที่ต ้องใช้ความสาวและ

ความสวยในการประกอบอาชีพ	 เช่น	 งานบริการ

ในสถานเริงรมย์	 พนักงานบาร์เบียร์	 บาร์ญี่ปุ่น	

เป็นต้น	ทั้งนี้เพราะเมื่อได้เสพยาเข้าไปแล้ว	จะท�า
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ให้มีความกล้าในการแสดง	 ลดความอาย	 และมี

อารมณ์รื่นเริง	 เพราะยาในกลุ่มนี้มีผลต่อการเพิ่ม

การเคลือ่นไหว	(Locomotor	stimulant)	และเพ่ิม

physical	 และ	 mental	 performance	 ท�าให้

ร่างกายตื่นตัว	 อยู่นิ่งไม่ได้	 ต้องมีการเคลื่อนไหว	

ไม่รูส้กึเหนือ่ยล้า	(fatigue)	ไม่ง่วงนอน	จติใจสดชืน่

แจ่มใส	 และมีความมั่นใจในตนเองสูง8,12	 จึงท�าให้

ผู้เสพเหน็ถงึประโยชน์จึงใช้อย่างต่อเนือ่งจนเสพตดิ

	 ส่วนผู ้ที่มีประสบการณ์การเสพยาเสพติด

จะได้รับข้อมูลว่า	 ใช้แล้วดี	 ไม่โทรม	 ฤทธิ์แรงกว่า

ยาบ้า	 คนอื่นไม่รู้ว่าเสพยา	 จึงเกิดความอยากลอง

ว่าเป็นจริงตามที่ได้รับข้อมูลหรือไม่	 ประกอบกับ

เพื่อเป็นการทดแทนยาบ้าที่มีราคาแพงและหาซื้อ

ยาก	และคิดว่ายาไอซ์คุ้มค่าราคาถูกกว่ายาบ้า	ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การเสพยาบ้ามาแล้ว

และเสพจนมีอาการดื้อยา	 ต้องใช้ยาบ้าในปริมาณ

ที่มากขึ้น	บางรายต้องเสพวันละ	10	เม็ด	คิดเป็น

เงินวันละ	3,000	บาท	แต่ยาไอซ์จะขายในราคาที่

ถูกลง	จีละ	2,500	-	4,000	บาท	(น�้าหนัก	1	กรัม)	

ผู้ค้าบางรายจะแบ่งใส่ถุงขาย	 การเสพไอซ์จะเสพ

ผ่านน�้า	 ซึ่งไอซ์น้ันเป็นเมทแอมเฟตามีนบริสุทธ์

เกือบ	 100	 %	 ขณะที่ผู้เสพสูดไอของไอซ์	 จะได้

เมทแอมเฟตามีนเพียงอย่างเดียว	 จึงออกฤทธิ์ได้

แรงกว่าและยาวนานกว่ายาบ้า	 โดยจะออกฤทธิ์

นานถึง	12	ชั่วโมง	เมื่อน�าไอซ์ไปลนไฟให้เป็นควัน	

ไอซ์จะเปลี่ยนเป็นของเหลว	 เมื่อเย็นตัวลงก็จะ

คืนตัวในรูปผลึกเหมือนเดิม	 ซึ่งสามารถน�ามาเสพ

ต่อได้อีก8	ส่วนยาบ้าจะเสพโดยการวางบนฟรอยด์

แล้วใช้ไฟลน	 ผู ้เสพจะสูดควันที่ระเหยออกมา		

ส่วนหนึ่งควันจะระเหยไปในอากาศ	 และกลาย

เป็นเถ้า	 ไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก	 ผู้เสพจึง

รู้สึกว่าเสพยาไอซ์คุ้มค่ากว่าจึงเปลี่ยนมาใช้ไอซ์

มากขึ้น

 ระยะเสพอย่างต่อเนื่องและระยะติดยา 

เหตุผลที่ผู้เสพไอซ์ยังมีการเสพอย่างต่อเนื่องจน

เป็นกิจวัตรประจ�าวันในชีวิตที่ไม่สามารถหยุดได้

จนเกิดภาวะการติดยา	 เนื่องจากมีความเชื่อและ

เห็นว่าไอซ์มีประโยชน์ต่อตนเองมากกว่าโทษ	จาก

การศึกษา	พบว่า	คือ	เกิดจากรู้สึกติดใจในรสชาติ	

มีความพึงพอใจหรือความชื่นชอบต่อไอซ์ที่ช่วย

ตอบสนองอารมณ์หรือในสิ่งท่ีตนเองขาดไปให้

สมบรูณ์ขึน้	ทัง้ในความอดทนตัง้ใจเรยีน	ท�าให้รปูร่าง

ผอมลง	 ร่างกายไม่ทรุดโทรม	 ท�างานได้นานขึ้น

และดีขึ้น	 คนอื่นไม่รู ้ว่าเสพยา	 เพ่ิมสมรรถนะ

ทางเพศ	 ปรับสถานภาพทางสังคมของผู้เสพยา

เสพติดให้สูงขึ้น	 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ

นิรนาท		แสนสา	พบว่า	การเข้าสู่กระบวนการเสพ

ยาบ้าแบบบางครั้งของนักเรียนวัยรุ่น	 เนื่องจาก

ติดใจในรสชาติของยาบ้า	 เพราะผลของการเสพ

ยาบ้าท�าให้มีความรู้สึกต่ืนตัว	 สนุกสนาน	 ร่าเริง	

จึงรับรู้ว่ายาบ้าเป็นสิ่งท่ีให้รสชาติแปลกใหม่	 มี

ความหอมมนัจนท�าให้รู้สึกชอบใจอยากทีจ่ะใช้ซ�า้13

ส่วนเหตุผลที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นรู ้ว่าเสพยานั้น	

ผู้เสพไอซ์ให้เหตุผลว่า	เนื่องจากไอซ์ไม่มีกลิ่น	หลัง

เสพยาพฤติกรรมจะอยู่นิ่ง	มีความมานะ	อดทนสูง

ท�างานจนส�าเร็จ	 ต่างจากยาบ้าที่มีกลิ่น	 จะมี

พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง	ลุกลี้ลุกลน	ใจร้อน	ท�างานที่มี

ความละเอียด	ประณีตไม่ได้	ท�าให้งานเสียหาย	ซึ่ง

ผู้ที่พบเห็นสามารถรู้ได้ว่าเสพยา

	 ประเด็นความเชื่อในเรื่องปรับสถานภาพ

ทางสังคมของตนเองให้สูงขึ้น	 พบว่า	 มีผู้เสพไอซ์

บางรายหนัมานยิมใช้ไอซ์	 เพราะเชือ่ว่าเป็นเสมอืน

ยกระดับสถานภาพตนเองให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ

ผู้เสพไอซ์ที่มีชื่อเสียง	 เนื่องจากไอซ์แพร่ระบาด

มาจากต่างประเทศ	 จะมีราคาแพง	 ซึ่งผู้เสพไอซ์

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานะที่ดี	 มีชื่อเสียงในสังคม
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หรือนักแสดงที่มีคนรู้จัก ซึ่งมักเรียกบุคคลกลุ่มนี้

ว่า “ไฮโซ” เมื่อได้เข้ามาใช้ยา คบหาสมาคม และ

ใช้สิ่งของที่มีราคาแพงเหมือนกับกลุ่มคนเหล่าน้ี

จึงรู้สึกว่าตนเองมีสถานภาพเดียวกัน เป็นกลุ่ม

เดียวกันกับเขา ซึ่งการรวมกลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มทาง

สังคม (Social Group) มีการติดต่อกันและมีการ

สังสรรค์กันทางสังคม สมาชิกของกลุ่มจะมีความ

รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน14

 ผลการศึกษาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งที่

แตกต่างจากงานวิจัยอื่นคือ ผู้ที่เสพไอซ์มีความเชื่อ

ว่า จะท�าให้สมรรถนะทางเพศดีขึ้น เป็นเพราะยา

จะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งสารสื่อประสาท คือ 

อะดรีนาลีน (adrenalin) แต่ก็ลดเร็ว7 หรือถ้าใช้ใน

ขนาดที่สูงจะเพิ่มความต้องการทางเพศ8     ซึ่งอาจ

น�าไปสู่การส�าส่อนทางเพศ และน�าไปสู่การติดเชือ้

เอดส์ได้ แต่จากผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบ

จากการเสพไอซ์ ประการหนึ่ง คือ สมรรถภาพ

ทางเพศลดลง ร้อยละ 42.2 มกีารศึกษาวจิยัพบว่า

ผู้ที่เสพยาบ้านานๆ มักจะเป็นหมัน ท้ังนี้เป็น

เพราะว่า ผู้เสพยาบ้านั้นจะมีความรู้สึกทางเพศ

จ�าลอง โดยการวัดฮอร์โมนเพศชาย (testoster-

one) ของผู้เสพติดยาบ้า พบว่า ฮอร์โมนลดต�่าลง

มากกว่าคนปกติที่ไม่เสพ7 แสดงให้เห็นว่า ยาบ้า

หรือยาไอซ์ไม่ได้ช่วยให้มีสมรรถนะทางเพศเพิ่ม

ขึ้นแต่อย่างใด มีแต่จะบั่นทอนสมรรถนะทางเพศ

ให้ลดลงมากกว่า

	 3.	ผลกระทบจากการเสพไอซ์	

  3.1	ผลกระทบต่อร่างกาย พบว่า เมื่อเสพ
ไอซ์ไปได้ระยะหนึ่งจะเริ่มมีผลกระทบต่อร่างกาย 
คือ ร่างกายซูบผอมและทรุดโทรม เนื่องจากไอซ์ 
ออกฤทธิ์ต่อศูนย์หิวในสมอง (hunger center) 
ท�าให้ไม่รู้สึกหิว ไม่อยากอาหาร ผู้เสพไอซ์จึงไม่รับ

ประทานอาหาร ท�าให้น�า้หนักลด ร่างกายจงึผอมลง

และเมื่อเสพไปนานๆ ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม 

เนือ่งจากขาดสารอาหารและน�า้ไปหล่อเล้ียงร่างกาย

ท�าให้ภูมิต้านทานต�่า เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย 

สอดคล้องกับการศึกษาของสุภาวดี อรรคนิตย์15 

และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ11 พบว่า ยาไอซ์ท�าให้

ร่างกายทรุดโทรม 

  3.2	 ผลกระทบต่ออารมณ์	 พฤติกรรม 

พบว่าส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว 

โมโหง่าย ใจร้อน และต่ืนเต้น ตกใจง่าย ส่วน

อาการทางด้านลบที่พบ คือ เก็บตัวหรือแยกตัว 

ไม่ค่อยพูด เช่นเดียวกับการศึกษาของศิริโรจน์

รัฐประเสริฐ11  พบว่า ผู้เสพยาอีจะมีความเครียด 

คดิมาก อารมณ์เปลีย่นแปลงบ่อยและผลการศกึษา

ทั้งของออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และไทย 

พบว่ามีผู้ป่วยโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน จะมี

อาการด้านลบ คือพูดน้อย เชื่องช้า สีหน้าไร้

อารมณ์16 ผูเ้สพจะขาดความอดทน โกรธง่าย เอาแต่

ใจตนเอง อารมณ์เปลี่ยนง่าย อ่อนไหว ก้าวร้าว

ต่อบุคคลในครอบครัว มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช้

จ่ายเงินมากขึ้น ลักขโมยส่ิงของทั้งจากในบ้าน

และญาติ ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงของอารมณ์

และพฤติกรรมได้ส่งผลกระทบต่อการท�างาน และ

ครอบครัวตามมา กล่าวคือ เมื่อคนในครอบครัวรู้

จึงรู้สึกเสียใจ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งทั้งระหว่าง

พ่อลูก แม่ลูก และพ่อแม่จากการติดยาของลูก 

ท�าให้สัมพันธภาพในครอบครัวเสียไป สมาชิกใน

ครอบครวัรู้สึกอับอายเพื่อนบ้าน ไม่ไว้วางใจ หรือ

ขาดความเชื่อถือ เมื่อเกิดอาการติดยาจะหมกมุ่น

อยู่กับการใช้ยา ไม่สนใจผู้อื่น ท�าให้ขาดความรับ

ผิดชอบต่อการงานและครอบครัว ประสิทธิภาพ

ของงานไม่ดี ไปท�างานหรอืไปเรยีนสาย ขาดงาน

บ่อยครั้งสุดท้ายต้องออกหรือถูกให้ออกจากงาน 

และเลิกรากับครอบครัว 
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  3.3 ผลกระทบด้านอาการจิตประสาท 

เน่ืองจากเมทแอมเฟตามีนไปกระตุ้นท�างานของ

เซลล์สมองให้มกีารส่งสารสือ่ประสาท	คอื	โดปามนี

ซึง่จะกระตุน้ให้เกิดก�าลงัวงัชา	จติใจเบกิบานแจ่มใส

เคลิ้มฝัน	 (euphoria)	 เมื่อหมดฤทธิ์ของยา	 สาร

โดปามีนจะลดลง	 ท�าให้เกิดอาการซึมเศร้า	 วิตก

กังวล	จึงท�าให้ผู้เสพอยากได้ยามาเสพอีก	จากการ

ศึกษานี้	 พบว่า	 ส่วนใหญ่เกิดอาการซึมเศร้ามาก

ที่สุด	 หากเสพไปนานๆ	 หรือเสพติดต่อกันเพียง

ไม่กี่ครั้งอาจท�าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า	 “amphet-

amine	 psychosis”	 ซึ่งอาการคล้ายกับคนเป็น

โรคจิตเภท	 จะมีอาการประสาทหลอนทั้งการมอง

เห็นและการได้ยิน	อาการหวาดระแวง	แต่ยังคงมี

สติสัมปชัญญะดีอยู่	 สอดคล้องกับผลการศึกษานี้

ที่พบว่า	 ผู้ที่เสพจะอาการหูแว่ว	 และหวาดระแวง	

และรายงานผลการศึกษาของสุภาวดี	อรรคนิตย์15

ท่ีพบว่า	ยาไอซ์ท�าให้เกดิอาการหลอนทางประสาท

ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ียาเสพติดไปไล่ท่ีและยับยั้ง

การเก็บกลับของโดปามีน	 และนอร์อีพริเนพฟริน	

ที่ปลายประสาท	 จึงท�าให้มีการเพิ่มสารโดปามีน

ในสมองมาก	โดยเฉพาะที่	mesolimbic	area	จึง

ท�าให้เกิดอาการโรคจิต	 และอาจกลายเป็นโรคจิต

ทางเคมีเหมือนคนเป็นจิตเภท	(schizophrenia)16

สรุป
	 ไอซ์	 เป็นเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์เกือบ	

100	%	ออกฤทธิ์แรงกว่ายาบ้า	การเข้าสู่กระบวน

การเสพไอซ์	 เกิดจากการได้รับรู้ข้อมูลของไอซ์ใน

ทางที่ดี	 มีประโยชน์	 แต่เหตุผลที่ตัดสินใจเสพนั้น

แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของผู้เสพ	เหตุผล

ในการเสพตั้งแต่เริ่มต้น	 เสพต่อเนื่อง	 จนเข้าสู่

ภาวะการติด	 พบว่า	 บางเหตุผลเป็นความเชื่อท่ี

ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 เพื่อให้รูปร่างผอมสวย	 ผิวขาว	

ปรับสถานภาพทางสังคม	 หรือเพ่ิมสมรรถนะ

ทางเพศ	 เป็นต้น	จ�าเป็นต้องมีการชี้แจงให้ผู้เสพ

เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เพราะผลกระทบจาก

ไอซ์นี้มีผลกระทบท่ีรุนแรงและรวดเร็วกว่ายา

เสพติดประเภทอื่น

กิตติกรรมประกาศ
	 ขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการสถาบันธัญญา-

รักษ์ทีอ่นญุาตให้เกบ็รวบรวมข้อมลู	ขอขอบพระคณุ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุชาดา	 รัชชุกูลที่ได้ให้ค�า

ปรึกษาและแนะน�าจนการด�าเนินการวิจัยครั้งนี้

ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี	 และขอขอบคุณอาสาสมัคร

ทุกท่านที่ให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบัง	 ซึ่งเป็นประโยชน์
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 The aims of this study on Family Roles on Taking Care of Drug Addict Patients (Relapse 

Group) after Treatment were to study roles and problems of family on taking care of 

drug addict patients (relapse group) after treatment. For this survey research, 138 participants 
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at the significant level of 0.05. 
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บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทและปัญหาอุปสรรคของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัด

รักษาในกลุ่มเสพซ�้า วิธีการศึกษาเป็นวิจัยส�ารวจกลุ่มตัวอย่างเป็นญาติหรือสมาชิกร่วมครัวเรือนท่ีน�าผู้ป่วยยา

เสพติดหลังการบ�าบัดรักษาและกลับไปเสพซ�้ามาติดตามการรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ จ�านวน 138 คน เครื่องมือ

ที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถาม ค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.869 สถิติการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า บทบาทของครอบครัว

ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) และ

แต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ ด้านการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย 3.99 ด้านสัมพันธภาพ ค่าเฉลี่ย 3.96 ด้าน

การแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.91 และด้านการปฏิบัติหน้าที่ ค่าเฉล่ีย 3.80 โดยทุกด้านอยู่ในระดับมาก  ปัญหา

อุปสรรคของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

น้อย (ค่าเฉลี่ย 2.54) และแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการสังเกตอาการผู้ป่วยยาเสพติด

ค่าเฉลี่ย 2.89 (ระดับปานกลาง) ด้านการดูแลทางร่างกายและจิตใจ ค่าเฉลี่ย 2.64 (ระดับปานกลาง) ด้าน

เศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 2.33 (ระดับน้อย) และด้านการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ค่าเฉลี่ย 2.22 (ระดับน้อย)

ค�ำส�ำคัญ : บทบาทของครอบครัว การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในกลุ่มเสพซ�้า หลังการบ�าบัดรักษา 

บทน�า
 กระบวนการบ�าบัดรักษายาเสพตดิต้องอาศยั

ครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการดูแลผู้ป่วยยา

เสพติดในทุกช่วงวัย เพราะบทบาทบางอย่างของ

ครอบครวักเ็ป็นบ่อเกดิของปัญหายาเสพตดิ ดงันัน้

การน�าครอบครัวเข้ามามีบทบาทในการป้องกัน 

บ�าบัดรักษา และดูแลภายหลังการบ�าบัดรักษา

ผู ้ติดยาเสพติดจึงต ้องให ้ความส�าคัญในการ

พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวด้วย 

เพราะการที่ผู ้ป่วยยาเสพติดจะเลิกยาเสพติดได้

นั้น พ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัวจ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงทางความคิดให้เข้าใจเสียใหม่ว่า

ปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาของครอบครัว

มิใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นทุกคนใน

ครอบครัวต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา

น้ีร่วมกัน1 หรือในทุกระยะของการบ�าบัดรักษา 

รวมถึงภายหลังการบ�าบัดรักษา

 กระบวนการบ�าบัดรักษาผู ้ป่วยยาเสพติด 

จ�าแนกกลุม่ผูป่้วยเป็น 3 กลุม่ คอื 1) ผูเ้สพ หมายถงึ

ผู้ที่ใช้สารเสพติดเป็นครั้งคราว แต่ไม่ต่อเนื่อง 

2) ผู้ติด หมายถึง ผู้ที่ใช้เป็นประจ�าและต่อเนื่อง

ต้ังแต่ 6 เดือนขึ้นไป และ 3) ผู้ติดยาเสพติด

รุนแรง หมายถึง ผู้ติดยา/สารเสพติดอย่างต่อเนือ่ง

เป็นระยะเวลานานกว่า 3 ปี ซึง่ สถาบนัธญัญารักษ์2

กล่าวว่า กระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ในทุกรูปแบบจะมุ่งเน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมใน

การบ�าบัดต้ังแต่เริ่มการบ�าบัด โดยยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวเกิดความ

เข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีส่วนช่วยในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 จากข้อมูลการติดตามการรักษาของสถาบัน

ธัญญารักษ์ พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ 2552– 

2555 (ไตรมาสแรก) พบว่า ปีงบประมาณ 2552 

มีผู ้ป ่วยสมัครใจที่ เข ้าสู ่ระยะการติดตามการ
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รักษาและกลับไปเสพซ�้า คิดเป็นร้อยละ 11.92 

ปีงบประมาณ 2553 คิดเป็นร้อยละ 19.83 

ปีงบประมาณ 2554 คดิเป็นร้อยละ 20.10 และใน

ปีงบประมาณ 2555 (ไตรมาสแรก) คดิเป็นร้อยละ

12.15 ซึ่งเห็นได้ว่าผู้ป่วยท่ีมาติดตามการรักษา

และกลับไปเสพยาซ�้ามีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี

ทั้งนี้เนื่องจากจ�านวนผู ้ป่วยที่เข้ารับการบ�าบัด

รักษาและเข้าสู่ระยะติดตามการรักษามีมากขึ้น 

และผู้ป่วยเมื่อผ่านการบ�าบัดรักษาแล้วยังคงมี

การกลับไปใช้ยาเสพติดอีก เพราะครอบครัวส่วน

ใหญ่จะให้ความส�าคัญเฉพาะข้ันตอนการบ�าบัด

รักษามากกว่าการติดตามการรักษา เนื่องจากมี

ความเช่ือว่าเมื่อผู้ป่วยนั้นผ่านการบ�าบัดรักษา

แล้วแสดงว่าผู้ป่วยหายจากอาการทางยาเสพติด 

และเลิกยาเสพตดิได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วผูป่้วย

มีโอกาสหันกลับมาเสพยาเสพติดได้ทุกเมื่อหากไม่

มกีารตดิตามการรกัษาอย่างต่อเน่ือง และสม�า่เสมอ

 ซึ่งครอบครัวถือเป็นหน่วยของสังคมท่ีส�าคัญ

มากที่สุด เพราะมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย รับทราบ 

เข้าใจปัญหาและได้รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น

การติดตามการรักษาภายหลังการบ�าบัดจะเน้น

การดูแลผู้ป่วยเป็นส�าคัญ เพื่อป้องกันการเสพซ�้า

ในระยะเวลา 1 ปี และเป็นการฟื้นฟูสัมพันธภาพ

ระหว่างผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้ผู้

ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างปกติสุขได้ 

แต่ในสภาพความเป็นจริงกลับพบว่าบทบาทของ

ครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดกลายเป็น

เรื่องที่ยากล�าบาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากตัวผู้

ป่วยเอง เช่น การกลับไปเสพยาซ�้า เป็นต้น
 ครอบครัวจึงควรมีบทบาทท่ีส�าคัญในการ
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาโดยการ
ให้ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในตัวผู้ป่วย 

เป็นก�าลังใจให้ผู้ป่วยในการเลิกยาเสพติด และเชื่อ

มั่นว่าผู้ป่วยจะสามารถเลิกยาเสพติดได้ เพราะ

บุคคลในครอบครัวมีบทบาทส�าคัญมากที่สุดใน

การดแูลผูป่้วยทีผ่่านการบ�าบดัรกัษา เพือ่ให้ผูป่้วย

มีความเข้มแข็งและต่อสู้กับอุปสรรคในการเลิกยา

เสพติด ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วย

งาน หรอืองค์กรทีใ่ห้การบ�าบดัรกัษาด้านยาเสพตดิ

ในการหนุนเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้

ความเข้าใจ ทักษะ และบทบาทของครอบครัวใน

การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาให้มี

ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อันจะไปสู่การช่วยให้

ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้ส�าเร็จอย่างถาวร ไม่หวน

กลับไปเสพอีก เพราะการดูแลอย่างใกล้ชิดของ

ครอบครัวผู้ป่วยเอง

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาบทบาทของครอบครวัในการดูแล

ผูป่้วยยาเสพตดิหลงัการบ�าบดัรกัษาในกลุม่เสพซ�า้

 2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคของครอบครัว

ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษา

ในกลุ่มเสพซ�้า

วัตถุและวิธีการ
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยส�ารวจ เพื่อ

ศึกษาบทบาทและปัญหาอุปสรรคของครอบครัว

ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษา

ในกลุ่มเสพซ�้า กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติหรือสมาชิก

ร่วมครัวเรือนท่ีน�าผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัด

รักษาและกลับไปเสพซ�้ามาติดตามการรักษาที่

สถาบันธัญญารักษ์ จ�านวน 138 คน โดยเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) และ

ก�าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

 1) อาศยัอยูก่บัผูป่้วยยาเสพตดิหลงัการบ�าบัด
รักษาและกลับไปเสพยาซ�้า โดยมีส่วนร่วมในการ
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ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีประวัติการเข้ารับ 

  2) การบ�าบัดรักษาตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

เป็นผู้ที่น�าผู้ป่วยยาเสพติดมาติดตามการรักษาท่ี

สถาบันธัญญารักษ์

  3)  ยนิดใีห้ความร่วมมอืในการศกึษา

  4)  มอีายตุั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของครอบครัวผู้

ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษา มีลักษณะเป็น

ข้อค�าถามให้เติมข้อความในช่องว่างและข้อ

ค�าถามให้เลือกตอบ จ�านวน 14 ข้อ ประกอบด้วย

2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแล ได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้ ความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว ระยะเวลาการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของ

ครอบครัว และข้อมูลการบ�าบัดรักษา ได้แก่ ครั้ง

ที่ในการรักษาครั้งปัจจุบัน ระยะเวลาที่ผู้ป่วยเข้า

รับการบ�าบัดรักษา จ�านวนครั้งในการน�าผู้ป่วยมา

ติดตามการรักษา ประเภทสารเสพติดที่ผู้ป่วยมา

รบัการบ�าบดัรกัษา และสาเหตทุีผู่ป่้วยกลบัไปเสพซ�า้

 2. แบบสอบถามบทบาทของครอบครัวในการ

ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่ม

เสพซ�้า ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สร้างแบบสอบถามเอง โดย

บทบาทของครอบครัวแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสัมพันธภาพ ด้านการแก้ไขปัญหา ด้านการ

ส่ือสาร และด้านการปฏิบัติหน้าท่ี ลักษณะแบบ

สอบถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 

(Check List) จ�านวน 47 ข้อ โดยแบ่งระดบัคะแนน

ได้ตั้งแต่ 1-5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนน = การปฏิบัติ

น้อยทีส่ดุ ไปจนถงึ 5 คะแนน = การปฏบิตัมิากทีส่ดุ

 3. แบบสอบถามปัญหาอปุสรรคของครอบครวั

ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษา

ในกลุม่เสพซ�า้ ซึง่ผู้วจิยัเป็นผูส้ร้างแบบสอบถามเอง

โดยปัญหาอุปสรรคแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

ปัญหาอุปสรรคด้านการดูแลทางร่างกายและ

จิตใจ ด้านการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

ด้านการสงัเกตอาการผู้ป่วยยาเสพติด ด้านเศรษฐกจิ

ลักษณะแบบสอบถามเป็นค�าถามปลายปิดแบบ

เลือกตอบ (Check List) จ�านวน 24 ข้อ โดยแบ่ง

ระดับคะแนนได้ตั้งแต่ 1-5 ระดับ ตั้งแต่ 1 คะแนน 

= ปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด ไปจนถึง 5 คะแนน 

= ปัญหาอุปสรรคมากที่สุด

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ

ศึกษาซ่ึงเป็นแบบสอบถามได้มีการตรวจสอบ

คุณภาพดังนี้

 1. การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (con-

tent validity)

 ผู้ศึกษาน�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปตรวจ

สอบความตรงของเนื้อหาโดยผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี

ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา และคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

บ�าบัดรักษาและฟื ้นฟูผู ้ ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี (สถาบันธัญญารักษ์) 

 2. การหาความเท่ียงของเครือ่งมอื (reliability)

 ผู้ศึกษาน�าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครอบครัวของผู ้ป่วย

ยาเสพติดที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 30 ราย แล้วน�ามาวิเคราะห์หาความเที่ยง

ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coeffi-

cients) มค่ีาความเทีย่งทัง้ฉบบั 0.869 และน�าผล

ทีไ่ด้จากการทดสอบแบบสอบถามกบักลุม่ตัวอย่าง

มาปรบัปรงุให้มคีวามสมบรูณ์ แล้วน�าไปเกบ็รวบรวม
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ข้อมลูจากประชากรซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายทีก่�าหนดไว้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง

ณ สถาบนัธญัญารักษ์ จังหวดัปทุมธาน ี โดยเลอืก

กลุม่ตัวอย่างตามคณุสมบติัทีก่�าหนดไว้จ�านวน 138 

คน และได้รบัแบบสอบถามกลับมาทัง้หมด 138 

ชดุ คดิเป็นร้อยละ 100 ของกลุม่ตัวอย่าง ซึง่มรีะยะ

เวลาการเกบ็ข้อมลูประมาณ 4 เดอืน หลังจากนัน้

น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน

ของข้อมลูอกีคร้ังก่อนลงรหสัเพือ่ประมวลผล และ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในล�าดับต่อไป

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 ผู้ศึกษาท�าการวิเคราะห์ และประมวลผล

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการ

วิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package to 

the Social Science หรือ SPSS) ในการวิเคราะห์

ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

 1. สถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics)
ใช้อธิบายตัวแปรด้านคุณลักษณะทางประชากร
ศาสตร์ บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพตดิหลงัการบ�าบดัรักษา และปัญหาอุปสรรค
ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการ
บ�าบัดรักษา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Per-
centage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 
ใช้ในการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรอสิระ
และตวัแปรตาม ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่าง
จะวเิคราะห์ด้วยการทดสอบค่าท ี (t-test, F-test) 
และความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะ

ทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe) โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ 0.05

ผล
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครอบครัวผู้ป่วย

ยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

63.8) เป็นมารดาของผู้ป่วย (ร้อยละ 41.3) อายุ

ระหว่าง 46-55 ปี (ร้อยละ 45.7) สถานภาพสมรส 

(ร้อยละ 78.3) การศึกษาระดับต�่ากว่ามัธยมศึกษา 

(ร้อยละ 40.6) ประกอบอาชพีธรุกจิส่วนตัว/ค้าขาย

(ร้อยละ 26.8) รายได้ไม่เกิน 10,000 บาท และ
10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 31.9 จ�านวนเท่ากนั) 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบดูแลเอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน (ร้อยละ 29.4) และมีระยะเวลาการ

ดูแลผู้ป่วยต�่ากว่า 3 ปี (ร้อยละ 44.9) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบ�าบัดรักษา
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่น�าผู้ป่วยมารักษาเป็น
ครัง้ที ่ 2 (ร้อยละ 65.2) ระยะเวลาเข้ารบัการบ�าบดั
ไม่เกนิ 30 วนั (ร้อยละ 79.0) มกีารตดิตามการรกัษา 
1-3 ครัง้ (ร้อยละ 44.2) ประเภทสารเสพตดิทีผู่ป่้วย
มารบัการบ�าบดัรกัษาคือยาบ้า (ร้อยละ 38.4) และสาเหตุ
กลบัไปเสพซ�า้เพราะมีอาการอยากยา (ร้อยละ 26.9)  
 ส่วนที ่3 ข้อมลูเกีย่วกบับทบาทของครอบครวั
ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษา
ในกลุ่มเสพซ�้า 
 จากผลการศกึษาภาพรวมบทบาทของครอบครวั
ในการดูแลผูป่้วยยาเสพติดหลังการบ�าบดัรักษาใน
กลุ่มเสพซ�า้ พบว่า อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)
และเมื่อพิจารณาจ�าแนกแต่ละด้านพบว่า บทบาท
ด้านสมัพนัธภาพสงูสดุ รองลงมา คอื ด้านการสือ่สาร
ด้านการแก้ไขปัญหา และด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
(ตามล�าดับ)
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บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

หลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

S.D.     X การแปลผล

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแล

 ผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

 ด้านการสื่อสาร
 ด้านสัมพันธภาพ
 ด้านการแก้ไขปัญหา
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่

                          ภาพรวม

3.99
3.96
3.91
3.80

3.89

มาก
มาก
มาก
มาก

มาก

0.64
0.59
0.56
0.47

0.46

 ด้านการสื่อสาร
 ภาพรวมมกีารปฏิบัตอิยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่
3.99) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครอบครัวมักจะ
ส่ือสารกับผู้ป่วยด้วยวาจาท่ีเป็นมิตร เป็นกันเอง
อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ เมื่อผู้ป่วย
มีการกลับไปเสพซ�้ามักจะตักเตือนผู ้ป ่วยด้วย
เหตุผลอยู่ในระดับมาก และการส่งเสริมให้ผู้ป่วย
เกดิความภาคภูมใิจในตนเอง รูสึ้กว่าตนเองมคีณุค่า
เมือ่ไม่กลบัไปเสพยาซ�า้อยู่ในระดบัมาก (ตามล�าดับ)
 ด้านสัมพันธภาพ
 ภาพรวมมกีารปฏบัิติอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย
3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การดูแล
เอาใจใส่ผูป่้วยยาเสพตดิอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ การมีท่าทีห่วงใยเมื่อผู้ป่วยมีเรื่องไม่สบายใจ
เก่ียวกับอาการหลังจากหยุดใช้ยาเสพติดอยู่ใน
ระดับมาก และการแสดงออกท่ีสื่อถึงความรัก
และความเอาใจใส่ในชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วยยา
เสพติดอยู่ในระดับมาก (ตามล�าดับ) 
 ด้านการแก้ไขปัญหา
 ภาพรวมมกีารปฏิบัตอิยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่
3.91) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การแก้
ปัญหาของผู้ป่วยยาเสพติดโดยใช้เหตุผลมากกว่า
อารมณ์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ
ติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วยยา

เสพติดอยู่ในระดับมากที่สุด และการร่วมตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาในการเลิกยาเสพติดร่วมกับ
ผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก (ตามล�าดับ)
 ด้านการปฏิบัติหน้าที่
 ภาพรวมมกีารปฏบิติัอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลีย่
3.80) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บคุคลใน
ครอบครัวปฏบิติัตนเป็นแบบอย่างทีดี่ส�าหรับผู้ป่วย
ในการเลกิยาเสพตดิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา 
คอื การให้ความส�าคญักบัผู้ป่วยเท่าๆ กับสมาชกิ
คนอืน่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมกีารแสดงความ
ชมเชยหรือยินดีเมื่อผู้ป่วยท�าในสิ่งที่ถูกต้องหรือ
ประสบความส�าเร็จ เช่น การปฏิเสธทีจ่ะไปเทีย่ว
กบัเพ่ือนทีใ่ช้ยาเสพตดิอยูใ่นระดับมาก (ตามล�าดบั)
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาอุปสรรค
ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลัง
การบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า
 จากผลการศึกษาภาพรวมปัญหาอุปสรรค
ของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการ
บ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า พบว่า อยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย 2.54) และเมื่อพิจารณาจ�าแนกแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านการสังเกตอาการผู้ป่วยยาเสพติด
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านดูแลทางร่างกาย จิตใจ 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านการให้เวลาในการดูแลผู้
ป่วยยาเสพติดน้อยที่สุด
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ปัญหาอุปสรรคของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย

ยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

S.D.    X การแปลผล

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคของครอบครัวใน 

 การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

 ด้านการสังเกตอาการผู้ป่วยยาเสพติด
 ด้านดูแลทางร่างกาย จิตใจ
 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด

   ภาพรวม

2.89
2.64
2.33
2.22

2.54

ปานกลาง
ปานกลาง

น้อย
น้อย

น้อย

0.57
0.76
1.07
0.93

0.64

 ด้านการสังเกตอาการผู้ป่วยยาเสพติด
 ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.89)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาการ
นอนไม่หลับจึงดูแลเรื่องการทานยาอย่างต่อเนื่อง
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ไม่มีความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอาการหลังจากการ
หยุดใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง และไม่มี
ทักษะในการสังเกตอาการเบ้ืองต้นของผู้ป่วยที่

ผ่านการบ�าบัดรักษาอยู่ในระดับปานกลาง

 ด้านการดูแลทางร่างกาย จิตใจ
 ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 2.64)
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การออกก�าลังกาย
สามารถลดอาการอยากยาและอาการไม่สุขสบาย
ทางร่างกายของผู้ป่วยได้ซึ่งต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วย
ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ อยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ การใช้ยาเสพติดซ�้าของผู้ป่วยเป็น
สาเหตุหนึ่งของการเกิดอาการทางจิต เช่น หูแว่ว 
ภาพหลอน ซึง่ยากต่อการดแูลอยูใ่นระดบัปานกลาง
และการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะทางอารมณ์
จิตใจของผู้ป่วยไวมากจนไม่สามารถดูแลได้อยู่ใน

ระดับปานกลาง

 ด้านเศรษฐกิจ
 ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.33) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลังจากพาผู้ป่วยมา
รับการบ�าบัดรักษาต้องประกอบอาชีพหนักขึ้น
เพื่อหารายได้ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับน้อย รองลงมา 
คือ ประกอบอาชีพรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ในครอบครัวอยูใ่นระดับน้อย และไม่มเีงินเพียงพอ

ต่อการบ�าบัดรักษาอยู่ในระดับน้อย 

 ด้านการให้เวลาในการดแูลผู้ป่วยยาเสพตดิ
 ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.22) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้ป่วยไม่ยินยอมให้
พาไปท�ากิจกรรมนอกบ้านอยู่ในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ ไม่มีเวลาในการดูแลผู้ป่วยเนื่องจาก
ต้องประกอบอาชีพอยู่ในระดับน้อย และมีภาระ
ในการดูแลคนชราในครอบครัวจึงไม่มีเวลาในการ

ดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับน้อย

วิจารณ์
 1. บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย

ยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า

     พบว่าครอบครัวยังมีบทบาทส�าคัญต่อ

การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาใน

กลุ่มเสพซ�้า เพราะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความ

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากผลการ

ศึกษาบทบาทของครอบครัวแต่ละด้านที่อยู่ใน
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ระดับมาก (ตารางที่ 1) โดยอภิปรายได้ดังนี้   

  1.1 บทบาทของครอบครวัในการดแูลผูป่้วย

ยาเสพติดในกลุ่มเสพซ�้าด้านสัมพันธภาพ พบว่า

อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 1) เนื่องจากครอบครัว

ต้องมีส่วนร่วมส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยมากที่สุด 

เร่ิมตั้งแต่การดูแลผู้ป่วยด้านร่างกาย ตลอดจน

การสังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน และการดูแล

ด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก ไม่ควรจ�ากัดการ

แสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วย แต่ควรเข้าใจ 

และยอมรับฟังความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้ป่วย 

สอดคล้องกับ จรูญ จิตติวุฒิการ กล่าวไว้ว่า เมื่อ

ในครอบครัวมีสมาชิกที่เคยใช้ยาเสพติด และหยุด

การใช้ยาได้ ผู้ดูแลจ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของ

ผู้ติดยา และการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพ

ติดหลังการบ�าบัดรักษาก็มีความส�าคัญเช่นกัน3  

เพราะพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยมีความสัมพันธ์

กับการกลับไปเสพยาซ�้าของผู้ป่วยหลังการบ�าบัด

รักษา นอกจากนี้หลักการดูแลผู้ป่วยของสถาบัน

ธัญญารักษ์ มองว่าครอบครัวเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่

มีความส�าคัญ โดยเฉพาะขั้นเตรียมก่อนการรักษา 

คือครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจแนวทางในการ

ดแูลผูป่้วยอย่างถกูต้องชดัเจน สามารถประเมนิและ

วางแผนการดแูลผูป่้วยได้ รวมทัง้การให้ค�าแนะน�า

จูงใจให้ผู้ป่วยเห็นความส�าคัญของการรักษา4 และ 

โสภา ชปีลมันส์ และคณะ ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัย 

พบว่า ปัจจัยที่ท�าให้กลุ่มตัวอย่างใช้ยาเสพติด คือ 

ลักษณะความสัมพันธ์ของครอบครัว สถานภาพ

ของพ่อแม่5  ดังนั้น ครอบครัวจึงต้องหนุนเสริม

สัมพันธภาพของครอบครัวในทุกๆ ด้าน เพราะ

สัมพันธภาพเป็นสิ่งเดียวที่สามารถกระท�าได้ง่าย 

และมผีลต่อสภาพจติใจโดยตรงของผูป่้วยซ�า้ ส่งต่อ

ไปยังความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของผู้

ป่วยในทิศทางที่มีความเหมาะสมต่อไป

  1.2 บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้

ป่วยยาเสพติดในกลุ่มเสพซ�้าด้านการแก้ไขปัญหา 

พบว่าอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 1) เนื่องจาก 

ผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดนับว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับ

การดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะภาวะของการเป็น

ป่วยเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก 

และการตัดสินใจโดยตรงของผู้ป่วย ดังนัน้ ปัญหา

บางอย่างหากต้องแก้ไขเพียงล�าพัง และมีตัวเลือก

หรอืมมุมองน้อยแล้วกย่็อมท�าให้ผูป่้วยอาจหลงผดิ

และตดัสนิใจในทางทีผ่ดิพลาดได้ ครอบครวัจงึเป็น

สถาบันหลักแห่งเดียวที่มีความใกล้ชิดที่สุด และ

สามารถมีบทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือแก้ไขให้กับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่ม

ทางเลือก และเปิดแนวทางที่ดีส�าหรับการแก้ไข

ปัญหาให้กับผู้ป่วยได้ต่อไป อุมาพร ตรังคสมบัติ 

กล่าวว่า ความสามารถของครอบครัวในการแก้

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ท�าให้

ครอบครัวด�าเนินและปฏิบัติหน้าที่ด ้านอื่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ6  ดังนั้น ครอบครัวจึงมีความ

ส�าคัญมากต่อการช่วยเหลือผู ้ป่วยในการแก้ไข

ปัญหา เป็นเสมือนการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยได้

รู ้จักคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ ้วนเพื่อน�าไปสู ่การ

ตัดสินใจในทิศทางที่ถูกต้อง สะท้อนกลับมายัง

พฤติกรรมของผู้ป่วยที่สามารถหลุดพ้นจากวังวน

ของยาเสพติดได้อย่างถาวร และไม่เกิดการกระท�า

ซ�้าอีก

  1.3 บทบาทของครอบครัวในการดูแล

ผู้ป่วยยาเสพติดในกลุ ่มเสพซ�้าด้านการสื่อสาร 

พบว่าอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 1) เนื่องจากการ

ส่ือสารเป็นบทบาทหน้าท่ีอกีด้านของครอบครัวทีม่ี

ความส�าคัญมาก และทางสถาบันธัญญารักษาก็ได้

น�าแนวคดิของแมคมาสเตอร์มาใช้ในการจดักจิกรรม

กลุ่มครอบครัวผู้ป่วยยาเสพติด ซึ่งถือว่าได้รับผล
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การตอบรับเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Fried-

man กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีความ

สัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ครอบครัว จ�าเป็นต้องมีการ

สื่อสารที่ดีเพื่อช่วยให้ครอบครัวสามารถท�าหน้าท่ี

ได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระหว่างสมาชกิ การสือ่สารคอืกระบวนการร่วมรบั

รูข้่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์

ความรู้สึกของตนและผู้อื่น และเป็นวิถีทางที่จะ

ท�าให้รู้จักตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น รูปแบบการ

สื่อสารในครอบครัวจะแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิด

ขึน้ในครอบครวั7 สอดคล้องกบั อมุาพร ตรังคสมบตัิ

กล่าวว่า ครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของบุคคล 

ดังนั้น ประสบการณ์ในชีวิตประจ�าวันและความ

สัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่อิทธิพลต่อความ

รู้สึกนึกคิด การมองโลกและการมองตน6 ดังนั้น

กระบวนการสื่อสารจึงมีความส�าคัญอย่างมาก

ต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสมาชิก

ในครอบครัว เป็นกระบวนการในการพูดคุยเพื่อ

ค้นหาข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ต้องการทราบโดยผ่าน

ทกัษะเฉพาะตวัระหว่างผูท้ีส่ือ่สารต่อกนั ตลอดจน

สามารถสร้างความเข้าใจอนัดต่ีอกันระหว่างผูป่้วย

และครอบครวัได้ จนน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาร่วมกนั

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  1.4 บทบาทของครอบครัวในการดูแล

ผู ้ป่วยยาเสพติดในกลุ ่มเสพซ�้าด้านการปฏิบัติ

หน้าที่ พบว่า อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 1) เนื่องจาก

ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิด และมี

อิทธิพลกับผู้ป่วยมากที่สุดจะถูกก�าหนดบทบาท

เพื่อให้มีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่ง Friedman 

กล่าวว่า  หน้าที่ของครอบครัว หมายถึง กิจกรรมที่

สมาชิกในครอบครัวควรกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อ

การอยู่รอดของครอบครัว หน้าท่ีของครอบครัว

มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างของครอบครัว7 

ดังนั้น ครอบครัวจึงมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่

ที่ส�าคัญมากต่อการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อ

ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และมีความเหมาะสม

ดังน้ันการปฏิบัติหน้าท่ีที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งของ

ครอบครัว คือ การควบคุมพฤติกรรม เพราะ

เป็นส่ิงจ�าเป็นเพ่ือให้สมาชิกประพฤติตนอยู ่ใน

ขอบเขตที่เหมาะสม ซ่ึงการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ครอบครวัเป็นการกระท�าทีส่ามารถวดั และเหน็ผล

ได้ชัดเจนมากกว่าความคิด ความรู้สึก จึงท�าให้

ผู้ป่วยรับรู้ถึงความส�าคัญของตนเองที่มีต่อสมาชิก

ในครอบครวัได้ดกีว่า และสามารถช่วยเหลอืผูป่้วย

ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา เพราะการปฏิบัติเป็น

มีผลโดยตรงต่อความรู้สึก หรือจิตใจของผู้ป่วย 

ดังนั้นการก�าหนดบทบาทของครอบครัวที่ดี และ

ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ

จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่สามารถช่วยก�าหนด หรือ

ปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางที่มี

ความเหมาะสม และถูกต้องสอดคล้องกับบริบท

ของสังคมซึ่งยอมรับได้โดยทั่วไป จนเข้าสู่กระบวน

การใช้ชีวิตคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข และ

สมศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

 2. ปัญหาอปุสรรคของครอบครัวในการดูแล
ผูป่้วยยาเสพติดหลังการบ�าบดัรักษาในกลุ่มเสพซ�า้
  พบว่า ปัญหาอุปสรรคของครอบครัวใน
การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาใน
กลุ่มเสพซ�้ายังอยู่ระดับน้อย (ตารางที่ 2) เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวยังมีความ
เหนี่ยวแน่น และมีบทบาทมากในการดูแลผู้ป่วย
ท�าให้สามารถขจดั หรอืลดระดบัของปัญหาอปุสรรค
ในการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาอุปสรรค
ในแต่ละด้านสามารถอภิปรายได้ดังนี้
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  2.1 ปัญหาอุปสรรคของครอบครัวในการ
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่ม
เสพซ�้าด้านการดูแลด้านร่างกายและจิตใจ พบว่า 
อยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็น
ว่าสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่
ยังเป็นไปในทิศทางที่ดี แม้ต้องประสบพบเจอกับ
ปัญหาที่มีสมาชิกในครอบครัวติดสารเสพติดซ�้า 
จึงมีพ้ืนฐานของความเข้าอกเข้าใจเพราะปัญหา
ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้ว ท�าให้กลายเป็น
ประสบการณ์เรียนรู้ได้ว่าต้องแก้ไข หรือบริหาร
จัดการอย่างไรต่อไปให้เกิดผลดีท่ีสุด โดยเฉพาะ
ไม่ให้เกิดขึ้นซ�้าอีก ลักษณะของการติดยาก็จะเป็น
รูปแบบเดิมๆ จึงท�าให้การวกกลับเข้ามาในวงจรนี้
อีกครั้งไม่ใช่เรื่องที่ท้าทาย หรือยากมากนัก แต่สิ่ง
ส�าคัญที่สุดก็คือการได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
จากครอบครวัภายในสมัพนัธภาพอนัดต่ีอกนั เข้าใจ
และเรยีนรูพ้ร้อมท่ีจะช่วยเหลอืจดัการแก้ไขปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ไปด้วยกนัให้บรรลผุลส�าเรจ็อย่างทีต่ัง้ใจไว้
ซึ่งต้องได้รับการดูแลโดยครอบครัวท่ีถูกต้องอย่าง
ต่อเนื่อง พนม เกตุมาน กล่าวว่า ครอบครัวผู้ป่วย
ยาเสพติดต้องมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพ
ติดมากที่สุด คือ การดูแลด้านร่างกาย เช่น การ
นอนหลับพักผ่อน การรับประทานอาหาร เพราะ
ปัจจัยท่ีกลับไปเสพยาซ�้าอาจเกิดจากอาการเจ็บ
ป่วยทางร่างกาย และการดแูลทางด้านจติใจ อารมณ์
ความรู้สึก สมาชิกในครอบครัวไม่ควรจ�ากัดการ
แสดงออกทางอารมณ์ของผู้ป่วย แต่ควรเข้าใจ 
ยอมรบัฟังความคดิเหน็ ความรูส้กึของผูป่้วยเพราะ
หลังจากที่ผู้ป่วยหยุดการใช้ยา สมองจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสารเคมี ส่งผลให้อารมณ์ความรู้สึก
ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง8

  2.2 ปัญหาอุปสรรคของครอบครัวในการ
ดแูลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่ม

เสพซ�้าด้านการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
พบว่าอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็น
ว่าครอบครัวเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นว่าเป็นปัญหาส่วนรวมที่ทุกคนในครอบครัว
ต้องร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา ผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแล
ผู้ป่วยจึงต้องยินยอมท่ีจะสละเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท หรือการท�างานอย่างที่เคยเป็น
ปกติ เข้ามารับผิดชอบดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเพิ่ม
มากขึ้น โดย Epstein กล่าวไว้ว่า ครอบครัวจะ
ต้องปฏิบัติภารกิจในยามวิกฤติ หรือภาวะฉุกเฉิน
ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เพราะภาวะดังกล่าวมีผล
กระทบต่อสมาชิกบางคนหรือครอบครัวโดยรวม 
ผลกระทบนีอ้าจรนุแรงจนท�าให้ครอบครวัสลายได้6

ครอบครัวจึงต้องจัดสรรเวลาในการดูแลผู ้ป่วย
อย่างใกล้ชดิ เพ่ือป้องกนัการกลับไปเกดิพฤติกรรม
ซ�้าอีก ซึ่ง จรูญ จิตติวุฒิการ กล่าวว่า เมื่อใน
ครอบครัวมีสมาชิกท่ีเคยใช้ยาเสพติดและหยุด
การใช้ยาได้ ผู้ดูแลจ�าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของ
ผู้ติดยา และการให้เวลาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพ
ติดหลังการบ�าบดัรักษาก็มคีวามส�าคญัด้วยเช่นกนั
ซ่ึงพฤติกรรมการดูแลเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
การกลบัไปเสพยาซ�า้ของผูป่้วยหลงัการบ�าบดัรกัษา3

ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครอบครัวจะต้องมีการดูแลผู้ป่วย
ยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาอย ่างใกล ้ ชิด 
สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทีดี่ โดยเฉพาะกลุ่มเพ่ือน
ทีเ่สพยาเสพตดิต้องดแูลให้อยูห่่างไกล เพ่ือให้หลุด
พ้นจากสถานการณ์ที่อาจเป็นแรงจูงใจท�าให้หวน
กลับไปเสพซ�้าได้อีก 
  2.3 ปัญหาอปุสรรคของครอบครวัในการ
ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่ม
เสพซ�้าด้านการสังเกตอาการผู ้ป ่วยยาเสพติด 
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 2) เนื่องจาก
ลักษณะการติดยาของผู้ป่วยถือว่าเป็นพฤติกรรม
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ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด หากผู้ที่ท�าการสังเกต

ให้ความสนใจ หรือใส่ใจอย่างเพียงพอ และไม่

ชะล่าใจจนเกินไป เพราะผลของฤทธิ์ยาเสพติด

ล้วนแล้วส่งผลกระทบท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ต่อร่างกายโดยตรงทั้งสิ้น ซึ่งพฤติกรรมโดยทั่วไป

ก็สามารถสังเกตได้โดยผ่านการมองเห็น และใช้

วิจารณญาณของผูท้ีท่�าหน้าทีด่แูล                การสงัเกตอาการ

ผู้ป่วยยาเสพติดเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องท�า และต้อง

ได้รับความร่วมมือจากคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่สุด 

นั่นก็คือ ครอบครัว ซึ่ง พนม เกตุมาน กล่าวว่า

ครอบครวัผูป่้วยต้องสงัเกตอาการผดิปกตทิีเ่กิดขึน้

เพราะเมือ่ผูป่้วยมีอาการปวดเมือ่ยร่างกายหลงัจาก

หยุดการใช้ยาเสพติด จะหันกลับไปเสพซ�้าเพื่อ

บรรเทาอาการเจ็บป่วย สมาชิกในครอบครัวจึง

ควรสังเกตอาการผิดปกติทางร่างกายของผู้ป่วย8 

เพือ่ป้องกันการเกิดพฤตกิรรมซ�า้ การสงัเกตอาการ

จะเป็นเสมือนการเฝ้าระวังที่ใช้ได้ผลดีส�าหรับ

ครอบครัวที่มีทักษะพิเศษ และต้องอยู่บนพื้นฐาน

ความเข้าใจในธรรมชาตขิองผูป่้วยหลงัการบ�าบดัด้วย

เพื่อมอบความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตแก่ผู้ป่วย

ไม่ให้รู้สึกกดดัน หรือตกอยู่ในภาวะความเครียด

ที่ต้องถูกจับผิดทุกการกระท�าจนเกินไป แต่วิธีการ

สังเกตต้องท�าได้ในระดับที่เหมาะสม และไม่ท�าให้

ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัดจนไม่กล้าท่ีจะท�า หรือตัดสินใจ

เรื่องใดๆ ด้วยตนเองเลย

  2.4 ปัญหาอปุสรรคของครอบครวัในการ

ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่ม

เสพซ�า้ด้านปัญหาทางเศรษฐกจิ พบว่า อยูใ่นระดบัน้อย

(ตารางที่ 2) เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ใช่

เรื่องส�าคัญส�าหรับครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระ

ดูแลผู้ป่วย เพราะการดูแลผู้ป่วยสามารถกระท�า

ได้ที่บ้าน และร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัว

ทุกคน ค่าใช้จ่ายจึงเกิดขึ้นไม่มากเท่าใดนัก และ

ด้วยสภาพฐานเศรษฐกิจของครอบครัวส่วนใหญ่

ก็สามารถบริหารจัดการได้ อุมาพร ตรังสมบัติ 

กล่าวว่า การท�าหน้าที่ของครอบครัว คือ กิจกรรม

ที่สมาชิกในครอบครัวควรกระท�าเพื่อประโยชน์

ต่อการอยูร่อดของครอบครวั ครอบครวัทีเ่หมาะสม

จะต้องเป็นครอบครัวท่ีสามารถตอบสนองความ

ต้องการของสมาชกิได้อย่างพอเพียงทัง้ทางวตัถ ุจิตใจ

และจิตวิญญาณ สมาชิกและครอบครัวสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และเติบโตโดยมีความสมดุลระหว่างความเป็น

ตัวของตัวเองและความเป็นครอบครัวเดียวกัน6 

ขณะเดียวกันครอบครัวจะต้องมีจ�านวนสมาชิก

ที่สามารถหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองและ/หรือ

จุนเจือครอบครัวได้ ตามสัดส่วนที่เพียงพอต่อราย

จ่ายของครอบครัว เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ

แม้จะมองดูว่าไม่น่าใช่ปัญหาที่ส�าคัญ แต่ท้ายที่สุด

ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย เพราะเมื่อมีสมาชิก

ของครอบครวักลายเป็นผูเ้สพยาด้วยแล้ว หากเป็น

บุคคลที่ท�าหน้าที่หาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวก็

จะท�าให้ครอบครัวสูญเสียเสาหลักไป หรือหาก

เป็นบุคคลที่อยู ่ในความดูแลของครอบครัวก็จะ

ท�าให้ครอบครัวต้องหันมาให้ความสนใจและ

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก่อน ภาวะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวที่เคยด�าเนินไปโดยปกติจึงอาจมีแนว

โน้มเกิดเป็นปัญหาต่อการดูแลผู้ป่วยได้การดูแล

ผู้ป่วยลดน้อยลง หรือไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่

หากผู้ป่วยตกอยู่ในสภาวะครอบครัวท่ีไม่มีความ

พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบาย

 1. ควรส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การโดยก�าหนดขึ้นเป็นกลุ ่มครอบครัวจ�าลองที่
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ต้องดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัด

รักษาในกลุ่มเสพซ�้าตามรูปแบบวิธีการท่ีมีความ

ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

รวมถึงบริบทของผู้ป่วยแต่ละราย

 2. ควรก�าหนดเป็นนโยบายการปฏิบัติงาน

มุ่งเน้นการท�างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และ

สังคมโดยรอบของผู้ป่วย เพื่อเป็นฐานส�าหรับการ

กลับคืนสู่สังคมของผู้ป่วยได้อย่างเป็นปกติสุข ได้

รับการยอมรับอย่างสมศักดิ์ศรี

 3. ควรเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วยได้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับกรณีผู้ป่วยในครอบครัวได้อย่างถูกวิธีและมี

ความเหมาะสม

ด้านปฏิบัติ

 หน่วยงานท่ีให้การบ�าบัดรกัษาด้านยาเสพติด

ควรมีแนวทางในการปฏบิติัเพือ่ดแูล และช่วยเหลอื

ให้ผู้ป่วยเลิกยาเสพติดได้ส�าเร็จอย่างถาวร ไม่หวน

กลับไปเสพอีก โดยมีครอบครัวให้การดูแลอย่าง

ใกล้ชิด ดังนี้ 

 1. ควรส่งเสรมิให้มกีารจดัอบรมเชงิปฏบิติัการ

เป็นกลุ่มครอบครัวจ�าลองที่ต้องดูแลช่วยเหลือผู้

ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาในกลุ่มเสพซ�้า 

 2. ควรมุ่งเน้นการท�างานร่วมกับครอบครัว 

ชุมชนและสังคมโดยรอบของผู้ป่วย 

 3. ควรท�าครอบครัวบ�าบัด กจิกรรมเพือ่เตรยีม

ความพร้อมของครอบครัวก่อนผู้ป่วยกลับบ้าน

เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ�้า 

 4. ควรจัดท�าคู่มือบทบาทของครอบครัวใน

การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ�าบัดรักษาใน

กลุ่มเสพซ�้า

กิตติกรรมประกาศ
  ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์

ระพพีรรณ ค�าหอม รองศาสตราจารย์ กติตยิา นรามาศ  

ดร.ขนิษฐา บูรณพันศักดิ์ และอาจารย์ ดร.มาดี

ลิม่สกลุ ทีก่รณุาถ่ายทอดความรู ้พร้อมทัง้ค�าแนะน�า

และค�าปรึกษาทางวิชาการตลอดมา ผู้ศึกษาจึงขอ

กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูง
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การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
กลุ่ม Ex-addict staffs
ลักขณา ใจตรง วท.ม. (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)
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กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

Abstract A study personality of ex-addict staffs      

   Jaitrong L., Punjawatanun J.

   Department of Psychology, Princess mother of National institute on Drug      

                       Abuse Treatment 

 To study the efficiency in job performance and the personality of ex-addict

Staffs at Thanyarak Institute. This survey research was performed in 38 ex-addict Staffs 

at Thanyarak Institute. 

 Data were collected through the use of three instrument: a questionnaire for demographic

information; the Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF)-Form A ; and a questionnaire 

to evaluate efficiency in job performance as ex-addict Staffs. Data were analyzed and 

interpreted through the use of frequency distribution, average, standard deviation and 

t-test. 

 The result of study revealed that supervisors evaluated ex-addict staffs’ job performance

as lowly efficient (47.37%) and highly efficiency (52.63 %).  Ex-addict staffs who were 

evaluated highly efficiency, the average value of their personality factor standard scores: 

A, B, E, G, I, N, Q1 and Q2 were in moderate range or similar to those of normal population,

while C, F, M and Q3 tended to be somewhat lower than average but L, O and Q4 tended 

to be somewhat higher than average.

 The ex-addict staffs have been the clients who can make this positive change a success. 

They should act as positive role models for client to emulate. In addition, they are one of the 

treatment team who should have a desirable characteristic to provide moral and emotional 

support as well as professional.

Keyword : Ex-addict Staff, Personality, The Sixteen Personality Factor

         Questionnaire (16PF)-Form A
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพการท�างาน
ของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่ม Ex-addict staff กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ปฏิบัติงานของ
สถาบันธัญญารักษ์ทั้งหมด จ�านวน 38 ราย และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้างาน 20 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้เครื่องมือวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็นแบบ
ทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF ฟอร์ม A และส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพการท�างานของผู้ช่วยเหลือ
ผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีแจกแจงความถี่ ค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษา พบว่า หัวหน้างานประเมินว่าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ท�างานมีประสิทธิภาพระดับต�่าและระดับสูง 
คิดเป็นร้อยละ 47.37 (18) และ 52.63 (20) ตามล�าดับ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีประสิทธิภาพการท�างานระดับสูงมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบบุคลิกภาพ A, B, E, G, H, I, N, Q1 และ Q2 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
เหมือนคนส่วนใหญ่โดยท่ัวไป มี C, F, M และ Q3 ต�่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย และมี L, O และ Q4 สูงกว่าเกณฑ์
เล็กน้อย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบบุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย ที่มีประสิทธิภาพระดับสูงและต�่า
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน 
 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นผู้ที่เคยรับการบ�าบัดรักษาและสามารถเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้ส�าเร็จ 
และเป็นหนึ่งในทีมผู้บ�าบัดจึงควรมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการดูแลทางด้านจิตใจและพฤติกรรมได้ดีพอๆ 

กับผู้ประกอบวิชาชีพ

ค�ำส�ำคัญ : ผู้ช่วยเหลือผู้ปวย บุคลิกภาพ แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 PF

บทน�า
 การแพร่ระบาดของสารเสพติดได้ส่งผลกระ
ทบต่อ ผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด  ครอบครัว สังคม 
การเมือง และน�าไปสู่ปัญหาสังคมได้อีกมากมาย
โดยรฐับาลต้องสญูเสยีงบประมาณจ�านวนมหาศาล
เพื่อด�าเนินการปราบปราม ป้องกัน และบ�าบัด
รักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด เพื่อให้ผู้ติดสารเสพติด
กลับมาเป็นประชากรท่ีมีคุณภาพและเป็นพลังใน
การพัฒนาประเทศ1 ด้วยเหตนุีก้ารพัฒนากระบวน
การบ�าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสาร
เสพติดให้ฟื้นสภาพและฟื้นฟูให้ผู้ติดสารเสพติด
สามารถหยุดเสพสารเสพติดมีพฤติกรรมการ
ป้องกันการหวนกลับไปเสพสารเสพติดซ�้าจึงเป็น
สิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง 
 กระบวนการบ�าบัดรักษาผู ้ติดสารเสพติด
สามารถเลิกสารเสพติดได ้และกลับสู ่สั งคม
สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขนั้น2 ผู้ติดสาร

เสพติดจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดรักษาให้ครบ
ทุกขั้นตอน โดยยึดตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีได้แบ่งข้ันตอนการบ�าบัดรักษาออก
เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 1. การเตรียม การก่อนการรักษา (Pre-
Admission) ขั้นเตรียมการเป็นเตรียมผู้ป่วยให้
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการรักษา ซึ่งประกอบไป
ด้วยการสัมภาษณ์เพื่อประเมินสภาพร่างกาย การ
สัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจของผู้ป่วยและญาติ
ให้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษา
 2. การถอนพิษยา (Detoxification) ขัน้ตอน
นี้โดยทั่วไปจะให้การถอนพิษยาตามอาการ สภาพ
ร่างกาย และสารเสพติดที่ใช้ เพื่อบ�าบัดรักษา
อาการขาดยา ภาวะแทรกซ้อนทางกายและทางจติ
ทางประสาท เป็นต้น และเป็นการเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกายก่อนท่ีจะเข้าสู ่การฟื้นฟู

สมรรถภาพ
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 3. การฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 

ข้ันตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส�าคัญท่ีสุดในการบ�าบัด

รักษาผู ้ติดสารเสพติดเพื่อให้ผู ้ติดสารเสพติด

สามารถเลิกเสพสารเสพติดได้อย่างแท้จริง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างก�าลังใจให้ผู ้ติดสาร

เสพติดมีจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะละเว้นการใช้สาร

เสพติด และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติสุข ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาการรักษาต่อเนื่อง

อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป โดยมีทีมสหวิชาชีพร่วม

กันดูแล ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล นักสังคม

สงเคราะห์ ครูอาชีวบ�าบัด เป็นต้น โดยใช้รูปแบบ

ต่างๆ เช่น ศาสนบ�าบัด กลุ่มบ�าบัด ชุมชนบ�าบัด 

อาชีวบ�าบัด เป็นต้น

 4. การติดตามหลังการรักษา (Follow up 

or Aftercare) เมื่อผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับบ�าบัด

รกัษามีสภาพจิตใจเข้มแขง็พอจะใช้ชวิีตอยูใ่นสงัคม

ภายนอกได้ด้วยตนเองแล้ว สถานบ�าบัดรักษาจะ

ให้กลับไปอยู่กับครอบครัว เพื่อเริ่มต้นทดลองใช้

ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งสารเสพติดต่อไป และจะได้รับ

การตดิตามจากทมีผูบ้�าบดั ได้แก่ นกัสงัคมสงเคราะห์

นักจิตวิทยา เป็นต้น เพื่อประเมินผลการบ�าบัด

รักษา และเป็นการดูแลติดตามหลังรักษาโดยการ

ช่วยให้ก�าลังใจ และแนะแนวทางปฏิบัติตนให้กับ

ผู้เลิกสารเสพติด เพื่อให้หลีกเลี่ยงปัญหาทางจิตใจ

และทางกายต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นสาเหตุของการ

ติดสารเสพติด และให้อยู่ห่างไกลจากสิ่งแวดล้อม

ที่จะชักน�าโดยเฉพาะสารเสพติด โดยใช้ระยะเวลา

ในการติดตามหลังรักษา 1-5 ปี ซึ่งวิธีการติดตาม

หลังรักษาสามารถท�าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 สถาบันธัญญารักษ์ มีการบ�าบัดครบทั้ง 4 ขัน้

ตอน ซึง่ในการบ�าบัดฟ้ืนฟสูมรรถภาพถือเป็นขัน้ท่ี

ส�าคญัทีท่�าให้ผูต้ดิยาเสพตดิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

และสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ โดยใช้รูปแบบ

ชุมชนบ�าบัด (Therapeutic Community) ซึ่งมี

หลักการตามกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมแบบ

ช่วยตนเอง (Self-help Social Learning Treat-

ment Program Model (SSLTM) เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงการด�าเนินชีวิตที่ไม่น�าไปสู่การใช้ยา

ได้อีก ท�าให้พฤติกรรมต่อต้านสังคมหายไป ให้

รู้จักคุณค่าของการท�างาน มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม

และเพิ่มคุณค่าให้ตนเอง3 และยังใช้หลักการของ

ทฤษฎีการเรียนรู ้ทางสังคมซึ่งประกอบไปด้วย 

กระบวนการกลุ่ม การบันทึกพฤติกรรม การฝึก

ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและน�าไปสู่ตัวแบบที่ดี4 เพื่อ

น�าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันระหว่างกลุ่มรุ่นพี่ที่เคย

ผ่านการรักษาและกลุ่มรุ่นน้องที่พึ่งเข้าสู่การกระ

บวนการรักษา จึงพบว่าจะมีผู้ติดยาเสพติดที่เข้า

รับการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพครบข้ันตอนแล้ว

แต่ยังคงอยู่ต่อเป็นพี่เลี้ยงอาสาเพื่อฝึกเป็นผู้ช่วย

เหลือผู้ป่วย หรือ Ex-addict staff ต่อไป

 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย หรือ Ex-addict staff 

คือบุคลากรหนึ่งในทีมนักบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดซ่ึงจะต้องเป็นผู ้ที่ เคยผ่านการ

บ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ�าบัดและ

จบโปรแกรมโดยสมบูรณ์ และมีพฤติกรรมที่ดี

ที่เหมาะสมกับการเป็นแบบอย่างที่สามารถรับ

การบ�าบัดรักษาจนครบโปรแกรมและไม่กลับไป

ใช้ยาเสพติดซ�้าอีก นอกจากนี้บุคคลเหล่านี้ก็ยัง

สามารถด�าเนินการกลุ่มต่างๆ หรือการใช้เครื่อง

มือต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู

สมรรถภาพได้อกีด้วย เนือ่งจากเป็นผูไ้ด้รบัประสบ-

การณ์ตรงจากรปูแบบการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดังกล่าว

การส่งเสริมให้พวกเขาได้ท�างานจะเป็นสิ่งหนึ่ง

ที่แสดงให้เห็นว่าการบ�าบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพ

บรรลุเป้าหมายข้างต้น คือ ผู้ติดยาเสพติดที่เข้า

รับการบ�าบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพที่จบโปรแกรม
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สามารถหยุดใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ

ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดคนอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม

หลัก 12 ขั้นตอนของกลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนาม

ที่ว่าไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่จะท�าให้พวกเขาสามารถหยุด

ใช้ยาต่อเนื่องได้ คือ การน�าแบ่งปันประสบการณ์

ของตัวเองมาช่วยผู ้ติดยาเสพติดคนอ่ืนๆ ให้

สามารถหยุดใช้ได้เหมือนอย่างที่เขาเคยท�า ซึ่งนั่น

หมายความว่าผู ้ที่จะมาท�าหน้าที่นี้ต้องสามารถ

เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ ฉะน้ันการคัดเลือกบุคคล

เหล่านี้เข้าเป็นหน่ึงในทีมนักบ�าบัดควรมีวิธีการ

คัดเลือกที่เหมาะสม ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีเกณฑ์คัด

เลือกดังนี้คือ ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม

ศึกษาตอนต้นข้ึนไป และต้องจบโปรแกรมการ

บ�าบัดฟ ื ้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ�าบัด 

(Therapeutic Community) (ซึ่งสถาบันธัญ-

ญารักษ์ได ้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบดัง

กล่าวมาเป็นโปรแกรมการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ

เข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) แต่ก็ยังคง

หลักการและโครงสร้างแบบเดิมหากแต่มีการ

พัฒนาในรายละเอียดของการบ�าบัดให้สอดคล้อง

กับกลุ่มผู้ป่วยมากข้ึน) จากน้ันคณะกรรมการ

ของสถาบันธัญญารักษ์จะท�าการสัมภาษณ์เพื่อ

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้

ช่วยเหลือผู้ป่วย จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว

น่ันหมายความว่าบุคลากรเหล่านี้จะเป็นบุคคล

ที่เคยเป็นผู ้ติดยาเสพติดที่ได้เข้ารับการบ�าบัด

รักษาจนจบโปรแกรมและได้รับการฝึกให้เป็นพี่

เลี้ยงอาสาก่อนท่ีจะท�าการคัดเลือกเข้าเป็นผู้ช่วย

เหลือผู้ป่วย ซึ่งในต่างประเทศที่มีการบ�าบัดฟื้นฟู

สมรรถภาพแบบชุมชนบ�าบัด ดังเช่น เดย์ทอป 

สหรัฐอเมริกา จะมีการคัดเลือกผู้ท่ีมาท�าหน้าที่นี้

มีเกณฑ์คล้ายคลึงกับท่ีสถาบันธัญญารักษ์ แต่ผู้ที่

ได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องไปอบรมต่อด้านการให้

ค�าปรึกษาอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนที่จะมาปฏิบัติ

งานจริง วรรณมาศ ด้วงทวี5 ได้ศึกษาบุคลิกภาพ

ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ 

16 PF (ฟอร์ม A) พบว่า ผู้ติดยาเสพติดมักมี

บุคลิกภาพดังต่อไปนี้ คือ ไม่สามารถใช้เหตุผล

ได้ดี ขาดการคิดริเริ่มหรือคาดการณ์ในอนาคต 

จึงขาดจุดมุง่หมายในชวีติ ไม่สนใจกฎเกณฑ์ พ่ึงพิง

กลุ่มขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่ค่อยชอบเข้า

สังคมชอบแยกตัว หวัน่ไหวและวติกกงัวลง่ายสอด

คล้องกบัการศึกษาของ นยัพนิจิ คชภกัดแีละคณะ6

และ Daniel และ John7 แม้ว่าพวกเขาจะได้รับ

การบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพแล้ว แต่กย็งัไม่มข้ีอมลู

สนับสนุนว่าบุคลิกภาพเหล่านั้นได้ถูกแก้ไขแล้ว

หรือยังคงอยู่ ดังนั้นการที่จะคัดเลือกบุคลากร

เหล่านี้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักบ�าบัดจึงควรมี

ข้อมูลท่ีสนับสนุนว่าบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมร่วมด้วย เพราะการจบโปรแกรมการ

บ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วเพียงอย่างเดียวอาจไม่

สามารถบอกได้ว่าเขามคีณุลกัษณะหรอืบคุลกิภาพ

ทีเ่หมาะสมหรือไม่ การน�าแบบทดสอบทางจิตวทิยา

มาช่วยในการคัดเลือกคนเหล่านีเ้ข้าท�างานจงึค่อน

ข้างมคีวามส�าคญั เพือ่ให้สามารถคดัเลอืกบคุลากร

ที่มีคุณลักษณะตามที่หัวหน้าต้องการและเหมาะ

สมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดการวจิยัครัง้นีจ้งึมุง่

ไปที่การหาโครงสร้างบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับ

ประสิทธิภาพการท�างานที่หัวหน้าต้องการ เพื่อ

น�ามาใช้คักเลือกบุคลากรต่อไป

วัตถุและวิธีการ
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจ (survey

research) กลุ่มประชากรคือผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่

ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ทั้งหมด 45 ราย ผู้วิจัยจึง

ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
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วารสารวิชาการเสพติด	 	 	 	 ปีที่	1	ฉบับที่	1	กันยายน-ธันวาคม	2556

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 

 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

 2) แบบทดสอบบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นแบบทด

สอบมาตรฐานทางจติวทิยาโดยใช้แบบทดสอบ 16 

PF (16 Personality Factors) 8, 9 ซึง่ประกอบไปด้วย

องค์ประกอบทัง้ 16 ด้าน ได้แก่ ตัง้แต่ A ถงึ Q4 ดงันี้

 องค์ประกอบ A : เกบ็ตวั – ปรบัตวัเข้ากบัผู้

อืน่ได้ 

 องค์ประกอบ B : ไม่ค่อยฉลาด คิดแบบรูป

ธรรม – ฉลาด คิดแบบนามธรรม 

 องค์ประกอบ C : อารมณ์เปลีย่นแปลงง่าย –

อารมณ์มั่นคง

 องค์ประกอบ E : สมยอม ถ่อมตน – กล้า

แสดงออก

 องค์ประกอบ F : สขุุม จรงิจงั – ท�าตวัตามสบาย

 องค์ประกอบ G : ท�าตามใจตนเอง – มี

คุณธรรม

 องค์ประกอบ H : ขีอ้าย ประหม่า – กล้าหาญ

และกล้าเสี่ยง

 องค์ประกอบ I : จติใจเข้มแขง็ – จติใจอ่อนไหว

 องค์ประกอบ L : ไว้วางใจ – ช่างสงสัย

 องค์ประกอบ M : ลงมือปฏิบัติ – สร้าง

จินตนาการ

 องค์ประกอบ N : จรงิใจ ไม่เสแสร้ง – มทีกัษะ

ทางสังคม

 องค์ประกอบ O : จิตใจสงบมั่นคง – จิตใจ

หวาดหวั่นไม่มั่นคง

 องค์ประกอบ Q1 : อนุรักษ์นิยม – อิสระ

และเสรีนิยม

 องค์ประกอบ Q2 : พึ่งพิงกลุ่ม – พึ่งตนเอง

 องค์ประกอบ Q3 : ขาดกฎเกณฑ์และวินัย

ในตนเอง – มุ่งมั่นและควบคุมตนเอง

 องค์ประกอบ Q4 : ผ่อนคลาย ไม่คบัข้องใจ –

ตึงเครียด คับข้องใจ

 3) ในการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ที่หัวหน้างานต้องการเพื่อประเมิน

ประสิทธิภาพการท�างานที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง

โดยส�ารวจความคดิเหน็ของหัวหน้างานทีเ่ป็นหวัหน้า

หอผู้ป่วยเกีย่วกับคณุลักษณะของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ทีป่ฏบิติังานได้ด ีโดยก�าหนดเป็นค�าถามปลายเปิด

จ�านวน 1 ข้อ คอื “ตามความคดิเหน็ของท่านผู้ช่วย

เหลือผู้ป่วยท่ีปฏบิติังานได้ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

(กรุณาตอบอย่างน้อย 5 ข้อ)” จากนั้นน�าข้อมูล

ที่ได้มาแจกแจงความถี่ และเลือกคุณลักษณะที่มี

ความถี่สูงสุด 12 อันดับ มาสร้างแบบประเมินค่า

ประสิทธิภาพการท�างานของผู ้ช่วยเหลือผู ้ป่วย

จ�านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย ขยันกระตือรือร้น

ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีมนุษย์สัมพันธ์ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม

และซื่อสัตย์ มีอารมณ์มั่นคงและควบคุมตนเองได้

รับผิดชอบ มีใจรักบริการ รับฟังความคิดเห็น 

ปรับตัวและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความเป็นแบบ

อย่าง เสยีสละและอทุศิตน โดยประเมินค่าคะแนน

ระหว่าง 1-5 ถ้าตอบมากที่สุดให้ 5 คะแนน และ

น้อยที่สุดให้ 1 คะแนน และน�าแบบประเมินดัง

กล่าวมาตรวจสอบข้อค�าถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบชุมชน

บ�าบัด 3 ท่าน จากนั้นน�าแบบประเมินไปเก็บ

ข้อมูลจากหัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้

ป่วยที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย แต่ละรายปฏิบัติงานอยู่

และน�าคะแนนที่ได้จาก แต่ละคนมาบวกรวมกัน

และหาจุดตัด (Cut Point) โดยค�านวณจากค่า

เฉลี่ย + 0.5 SD และแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ

ต�่ามีคะแนนน้อยกว่า 83 คะแนน ระดับปานกลาง

มีคะแนนระหว่าง 84-94 คะแนน และระดับสูง

มคีะแนนมากกว่า 94 คะแนน เปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบบุคลิก
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ภาพของกลุ่มที่ได้คะแนนต�่าและสูงจึงเหลือกลุ่ม

ตัวอย่าง 38 ราย โดยในแต่ละกลุ่มมีจ�านวน 18 ราย

และ 20 ราย ตามล�าดับ และมีกลุ่มที่ได้คะแนน

ปานกลางจ�านวน 7 ราย ซึ่งผู้วิจัยมิได้น�ากลุม่ทีไ่ด้

คะแนนปานกลางนีม้าเปรยีบเทยีบ เนือ่งจากต้องการ

ให้เห็นความแตกต่างของเส้นโครงสร้างบุคลิก

ภาพที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ได้คะแนนต�่าและสูง

และสามารถน�าเส้นโครงสร้างของกลุม่ท่ีได้คะแนน

สูงมาใช้ในการคัดเลือกบุคลากรต่อไป

 การศึกษานี้ ได ้ผ ่านการอนุมั ติจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน

ธัญญารักษ์ และได้ท�าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบ

รวมข้อมูลจากผู ้อ�านวยการสถาบันธัญญารักษ์ 

โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคนได้ลงนามในเอกสาร

ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยก่อนเริ่มต้นเก็บข้อมูล 

กรณีที่อายุไม่ถึง 18 ปี จะขอความยินยอมจาก

ผู้ปกครอง โดยนักวิจัยหลักและผู้วิจัยร่วมเข้าพบ

กลุม่ตวัอย่าง ขอความยนิยอมการเข้าร่วมการวจิยั

ขออนุญาตอัดเทป และด�าเนินการสัมภาษณ์ตาม

แนวค�าถามในสถานที่ที่เป็นห้องส่วนตัว สงบ ไม่มี

เสียงรบกวน และอยู่ในบริเวณที่มีคนมองเห็น

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และเปรียบเทียบคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบ

บุคลิกภาพของผู ้ช่วยเหลือผู ้ป่วยที่หัวหน้างาน

ประเมินว่าท�างานมีประสิทธิภาพสูงและต�่า และ

ความแตกต่างของเพศ โดยใช้ สถิติ t-test

ผล
 ผู ้ช่วยเหลือผู ้ป่วยมีลักษณะทางประชากร

จ�าแนกเป็นเพศหญิงร้อยละ 31.6 และเพศชาย

ร้อยละ 68.4 มอีายรุะหว่าง 24 ถึง 55 ปี อายเุฉล่ีย

39.26 ปี ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 9.21 ส่วนใหญ่อายุ

ระหว่าง 41-50 ปี คดิเป็นร้อยละ 42.1 อาย ุ21-30 ปี

ร้อยละ 28.9 อาย ุ31–40 ปี ร้อยละ 15.8 และอายุ

50 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 13.2 ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า คดิเป็น

ร้อยละ 52.60 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ

26.3 ระดบัต�า่กว่าปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ร้อยละ 

13.2 และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.9 

มีประสบการณ์ในการท�างานตั้งแต่ 2 วัน ถึง 21 ปี

โดยประสบการณ์ในการท�างานเฉล่ีย 6.21 ปี

(แม้ว่าจะมีกลุ ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การ

ท�างาน 2 วัน แต่ผู้วิจัยได้สอบถามแล้วพบว่าผู้

ช่วยเหลือผู้ป่วย ได้รับการฝึกและเคยท�างานด้าน

นี้มาแล้วมาไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่ได้ลาออกเพื่อไป

ท�างานอย่างอื่น และหอผู้ป่วยมีผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

คนเดิมลาออกจึงได้มีการชักชวนให้กลับมาท�างาน

อีกครั้ง ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็มิได้น�าตัวแปรในด้าน

ประสบการณ์การท�างานเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึง

น�าเข้ามาเป็นกลุม่ตวัอย่างด้วย และเหน็ว่าการวจิยั

ครั้งมีวัตถุประสงค์คือการศึกษาประสิทธิภาพการ

ท�างานและบุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโดย

ให้หวัหน้างานประเมนิเป็นค่าคะแนนประสทิธภิาพ

การท�างานของผูช่้วยเหลอืผูป่้วยตามแบบประเมนิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีหัวหน้างานต้องการ

น�ากลุ ่มตัวอย่างที่ได้คะแนนสูงและต�่ามาหาค่า

ความถี่ของลักษณะบุคลิกภาพว่าเป็นอย่างไร น�า

เส้นภาพโครงสร้างบุคลิกภาพมาเปรียบเทียบ

และน�าหลักการแปลผลแบบทดสอบ 16 PF มา

อธบิายเชงิคณุภาพ เพือ่น�าเส้นโครงสร้างบคุลกิภาพ

ที่พึงประสงค์ที่หัวหน้าต้องการมาใช้เป็นต้นแบบ

ในการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยการใช้แบบ

ทดสอบทางจิตวิทยาดังกล่าว จึงมิได้มีการควบคุม

ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท�างาน) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.93
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ภาพประกอบที่ 1 เส้นภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบ

บุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับสูง

องค์ประกอบ ลักษณะ    คะแนนมาตรฐาน    ลักษณะ

A

B

C

E

F

G

H

I

L

M

N

O

Q1

Q2

Q3

Q4

เก็บตัว

ไม่ค่อยฉลาด คดิแบบรูปธรรม

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

สมยอม ถ่อมตน 

สุขุม จริงจัง 

ท�าตามใจตนเอง 

ขี้อาย ประหม่า

จิตใจเข้มแข็ง

ไว้วางใจ

ลงมือปฏิบัติ

จริงจัง ไม่เสแสร้ง

จิตใจสงบมั่นคง 

อนุรักษ์นิยม 

พึ่งพิงกลุ่ม

ไม่มีเกณฑ์

ผ่อนคลาย ไม่คับข้องใจ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นง่าย

ฉลาด คิดแบบนามธรรม  

อารมณ์มั่นคง  

กล้าแสดงออก  

ท�าตัวตามสบาย  

มีคุณธรรม  

กล้าหาญและกล้าเสี่ยง  

จิตใจอ่อนโยน  

ช่างสงสัย  

 สร้างจินตนาการ  

มีทักษะทางสังคม  

จิตหวั่นไหว ไม่มั่นคง  

อิสระและเสรีนิยม  

 พึ่งตนเอง  

มุ่งมั่นและควบคุมตนเอง  

ตึงเครียด คับข้องใจ  

 ต�่า      ค่อนข้างต�่า  ปานกลาง   ค่อนข้างสูง      สูง

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

 ผู ้ช ่วยเหลือผู ้ป ่วยท่ีมีประสิทธิภาพการ

ท�างานระดับสูงมีค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐาน

องค์ประกอบบุคลิกภาพ A, B, E, G, H, I, N, Q1 

และ Q2 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มี C, F, M และ 

Q3 ต�่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย และมี L, O และ Q4 

สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย (ภาพประกอบที่ 1) ส่วนผู้

ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพการท�างานระดับ

ต�่ามีค่าเฉลี่ยของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบ

บุคลิกภาพ A, B, E, G, H, I,  N, Q1 และ Q2 อยู่

ในเกณฑ์ปานกลาง มี C, F, M และ Q3 ต�่ากว่า

เกณฑ์เล็กน้อย และมี L และ Q4 สูงกว่าเกณฑ์

เล็กน้อย (ภาพประกอบที่ 2)
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องค์ประกอบ ลักษณะ    คะแนนมาตรฐาน    ลักษณะ

A

B

C

E

F

G

H

I

L

M

N

O

Q1

Q2

Q3

Q4

เก็บตัว

ไม่ค่อยฉลาด คดิแบบรูปธรรม

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

สมยอม ถ่อมตน 

สุขุม จริงจัง 

ท�าตามใจตนเอง 

ขี้อาย ประหม่า

จิตใจเข้มแข็ง

ไว้วางใจ

ลงมือปฏิบัติ

จริงจัง ไม่เสแสร้ง

จิตใจสงบมั่นคง 

อนุรักษ์นิยม 

พึ่งพิงกลุ่ม

ไม่มีเกณฑ์

ผ่อนคลาย ไม่คับข้องใจ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นง่าย

ฉลาด คดิแบบนามธรรม

อารมณ์มั่นคง  

กล้าแสดงออก  

ท�าตัวตามสบาย  

มีคุณธรรม  

กล้าหาญและกล้าเสี่ยง  

จิตใจอ่อนโยน  

ช่างสงสัย  

 สร้างจินตนาการ  

มีทักษะทางสังคม  

จิตหวั่นไหว ไม่มั่นคง  

อิสระและเสรีนิยม  

 พึ่งตนเอง  

มุง่ม่ันและควบคุมตนเอง

ตึงเครียด คับข้องใจ  

 ต�่า      ค่อนข้างต�่า  ปานกลาง   ค่อนข้างสูง      สูง

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

ภาพประกอบที่ 2 เส้นภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบ

  บุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับต�่า

 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกัน พบว่า ผู้ช่วยเหลือ

ผู ้ป ่วยที่มีประสิทธิภาพระดับสูงและต�่ามีองค์

ประกอบบุคลิกภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ จึงน�าค่าฐานนิยมของคะแนน

มาตรฐานองค์ประกอบบุคลิกภาพมาพิจารณา8 

พบว่า ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีคะแนนประสิทธิภาพ

การท�างานระดับสูงและระดับต�่ามีค่าฐานนิยมท่ี

แตกต่างกันใน คะแนนมาตรฐานองค์ประกอบ C, 

E, F, G, H, I, L, M, N, O, และ Q3 (ภาพประกอบ

ที่ 3)
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องค์ประกอบ ลักษณะ    คะแนนมาตรฐาน    ลักษณะ

เพศ       X     S.D.     t     p

ชาย    87.69   12.145  -1.257  0.217
หญิง  92.42    6.667

A

B

C

E

F

G

H

I

L

M

N

O

Q1

Q2

Q3

Q4

เก็บตัว

ไม่ค่อยฉลาด คดิแบบรูปธรรม

อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

สมยอม ถ่อมตน 

สุขุม จริงจัง 

ท�าตามใจตนเอง 

ขี้อาย ประหม่า

จิตใจเข้มแข็ง

ไว้วางใจ

ลงมือปฏิบัติ

จริงจัง ไม่เสแสร้ง

จิตใจสงบมั่นคง 

อนุรักษ์นิยม 

พึ่งพิงกลุ่ม

ไม่มีเกณฑ์

ผ่อนคลาย ไม่คับข้องใจ

ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นง่าย

ฉลาด คิดแบบนามธรรม  

อารมณ์มั่นคง  

กล้าแสดงออก  

ท�าตัวตามสบาย  

มีคุณธรรม  

กล้าหาญและกล้าเสี่ยง  

จิตใจอ่อนโยน  

ช่างสงสัย  

 สร้างจินตนาการ  

มีทักษะทางสังคม  

จิตหวั่นไหว ไม่มั่นคง  

อิสระและเสรีนิยม  

 พึ่งตนเอง  

มุ่งมั่นและควบคุมตนเอง  

ตึงเครียด คับข้องใจ  

 ต�่า      ค่อนข้างต�่า  ปานกลาง   ค่อนข้างสูง      สูง

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับสูง แทนด้วย 

ค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับต�่า แทนด้วย

ภาพประกอบที่ 3 เส้นภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ แสดงค่าฐานนิยมคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบ

บุคลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับสูง

และระดับต�่า

ตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนประสทิธิภาพการท�างานของ

  ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย จ�าแนกตามเพศ

 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนประสิทธิภาพการท�างานไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 1)
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วิจารณ์
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี

ประสิทธิภาพการท�างานระดับสูงมีค่าฐานนิยม

ของคะแนนมาตรฐานองค์ประกอบบุคลิกภาพ A, 

B, E, G, I, N, Q1, Q2, Q3 และ Q4 อยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง ม ีC, F, H และ M ต�า่กว่าเกณฑ์เลก็น้อย

และมี L, O และ สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีประสิทธิภาพการ

ท�างานระดับสูง มีสติปัญญาปานกลาง มีความ

สามารถในการปรับตัวและกล้าแสดงออก มีความ

รับผิดชอบ อ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

มีความเป็นอิสระในตนเอง มีความสามารถในการ

ควบคุมตวัเองได้ปานกลาง และมีระดบัความเครยีด

ปานกลางด้วย แต่มีอารมณ์อ่อนไหวเล็กน้อย จึง

อาจมีความกังวลบ้างเมื่อต้องเข้าสังคม ค่อนข้าง

ระมัดระวังตัวและเคร่งขรึมเล็กน้อย นอกจากนี้ยัง

มีลักษณะช่างสังเกตและคอยระแวดระวังสงสัย

ค่อนข้างสงู ส่วนผูช่้วยเหลอืผูป่้วยทีม่ปีระสทิธภิาพ

การท�างานระดับต�่ามีค่าฐานนิยมของคะแนน

มาตรฐานองค์ประกอบบุคลิกภาพ A, B, E, H, I, 

L, M, N, Q1, Q2 และ Q4 อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 

มี C, F, G และ Q3 ต�่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย และมี 

N และ O สูงกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็น

ว่าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีมีประสิทธิภาพการท�างาน

ระดับต�่า มีสติปัญญาปานกลาง มีความสามารถ

ในการปรับตัวและกล้าแสดงออก กล้าเสี่ยง มี

จินตนาการ อ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มี

ความเป็นอิสระในตนเอง และมีระดับความเครียด

ปานกลางด้วย แต่มคีวามมัน่คงทางจติใจต�า่มคีวาม

วิตกกังวลและค่อนข้างท�าอะไรตามใจตนเองมาก 

และขาดวินัยในตนเอง เป็นคนตรงไปตรงมาและ

มีความอ่อนไหวค่อนข้างสูง และเมื่อเปรียบเทียบ

ค่าฐานนิยมคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบ

บคุลิกภาพของผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยทัง้สองกลุ่ม พบว่า

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ท�างานระดับสูงมีคะแนนองค์ประกอบ C (ด้าน

ความมั่นคงทางอารมณ์), E (ด้านการกล้าแสดง

ออก), G (ด้านมโนธรรม) และ Q3 (ด้านการ

ควบคุมอารมณ์) สูงกว่าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่า

คะแนนประสิทธิภาพการท�างานระดับต�่า แต่มี

คะแนนองค์ประกอบ M (ด้านจินตนาการ) และ 

O (ด้านความวิตกกังวล) ต�่ากว่า ซ่ึงแสดงถึง

ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ท�างานระดับสูงจะมีความมั่นคงทางอารมณ์และ

สามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่า มีการกล้า

แสดงออกและมีมโนธรรมมากกว่า แต่มีความวิตก

กังวลน้อยกว่าและมักท�าอะไรตามความเป็นจริง

มากกว่าเพ้อฝัน สอดคล้องกบัคุณลกัษณะท่ีหวัหน้า

งานต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน

ผู้รับการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทาง

สายใหม่ที่จบโปรแกรมการบ�าบัด10 ที่จะประเมิน

ในเรื่องของความรับผิดชอบ การมีวินัย มีมนุษย์

สัมพันธ์ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 

การดูแลความสะอาด การไม่ใช้ยาเสพติด ความ

เชื่อมั่นในตนเอง การรู้จักแก้ปัญหา เป็นต้น และ

สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทนา ขาวละออ11 

ที่พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล

ตามความคิดเห็นของพยาบาล ได้แก่ สุภาพ 

เรียบร้อย กระฉับกระเฉง ใช้ค�าพูดชัดเจนแต่งกาย

สะอาดถูกกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

และบุคคลอื่นได้ ยอมรับผู้อื่น ควบคุมอารมณ์ได้

สขุภาพแขง็แรง ละเอยีดรอบคอบ ซือ่สัตย์ เสยีสละ

ให้เกียรติผู้อื่น และขณะเดียวกันผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

ก็มีคะแนนองค์ประกอบ L (ความระแวงสงสัย)

สงูกว่า ซึง่แสดงถึงลกัษณะเป็นคนช่างสงสยั ซึง่เป็น

สมรรถนะของนักบ�าบัดของการฟื้นฟูสมรรถภาพ
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รูปแบบชุมชนบ�าบัดเพื่อคอยควบคุมดูแลก�ากับ

พฤติกรรมและน�าไปสู ่การช่วยเหลือผู ้รับการ

บ�าบัดอย่างทันท่วงที12 นอกจากนี้ยังมีคะแนน

องค์ประกอบ F (ด้านความร่าเริง) และ H (ด้าน

การกล้าเผชิญ) ต�่ากว่า ซึ่งแสดงถึงลักษณะค่อน

ข้างเคร่งขรึม จึงขาดความร่าเริงในบางครั้ง ค่อน

ข้างขี้อายและวิตกกังวลง่าย เนื่องจากผู้ช่วยเหลือ

ผู ้ป่วยจะถูกคาดหวังในความเป็นแบบอย่างที่ดี 

อาจท�าให้ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยต้องพยายามควบคุม

ตัวเองให้อยู่ในกฎระเบียบท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจมี

มากเกินไปจึงท�าให้ขาดความร่าเริงและท�าให้ไม่

สามารถเผชิญกับปัญหาได้ดี เนื่องจากกลัวว่าจะ

ไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นบุคลิกภาพที่มักพบได้

ในผู้ติดยาเสพติด13 และยังต้องการพัฒนาเพิ่มขึ้น

นอกจากน้ียงัพบว่าเพศหญงิและเพศชายมค่ีาคะแนน

ประสทิธภิาพการท�างานไม่แตกต่าง เนือ่งจากผูช่้วย

เหลอืผูป่้วยเพศหญงิปฏบิตังิานทีต่กึผูร้บัการบ�าบดั

หญิง และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยเพศชายปฏิบัติงานที่

ตึกผู้รับการบ�าบัดชาย อาจท�าให้ไม่มีช่องว่างใน

ความแตกต่างทางเพศเกิดขึ้น

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาจะพบว่าผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่

มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการท�างานสูงส่วนใหญ่

จะมีลักษณะของการปรับตัวเข้าได้ มีความอบอุ่น 

อ่อนน้อมถ่อมตน สุขุม รอบคอบ มีวินัยและความ

รับผิดชอบในตัวเอง ตรงไปตรงมา แต่มีลักษณะที่

ช่างสังเกต และสงสัย ขาดความมีชีวิตชีวาบ้างใน

บางครั้ง ยังคงมีอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงนัก จึงควร

มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพบางอย่าง

ให้เกดิความเหมาะสมและเอ้ือต่อการท�างานมากข้ึน

แต่หากพิจารณาบุคลิกภาพลักษณะที่เอื้อต่อการ

ท�างานตามที่หัวหน้างานต้องการ ได้แก่ ขยัน

กระตือรือร้น ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีมนุษย์สัมพันธ์ 

ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและซื่อสัตย์ มีอารมณ์มั่นคงและ

ควบคุมตนเองได้ รับผิดชอบ มีใจรักบริการ รับฟัง

ความคิดเห็น ปรับตัวและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี

ความเป็นแบบอย่าง เสียสละและอุทิศตน ซึ่งหาก

จะน�าแบบประเมิน 16 PF มาใช้สามารถน�าเส้น

ภาพโครงสร้างบุคลิกภาพ แสดงค่าเฉลี่ยคะแนน

มาตรฐานขององค์ประกอบบุคลิกภาพของผู ้

ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีค่าคะแนนประสิทธิภาพการ

ท�างานระดับสูงมาใช้ประกอบในการประเมินผู้ที่

มีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ต้องการ 

หากแต่ในส่วนของคะแนนองค์ประกอบ C (ด้าน

ความม่ันคงทางอารมณ์) น่าจะมีคะแนนอยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ 5-6 จะแสดงถึงความสามารถ

ในการควบคุมอารมณ์

 เป้าหมายของการฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบ

ชุมชนบ�าบัดคือการช่วยเพิ่มความสามารถให้กับ

บุคคลท่ีจะกลับคืนสู่สังคมและมีชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

ผู ้รับบริการเป็นสมาชิกครอบครัวไม่ใช่ผู ้ป ่วย 

สมาชิกและเจ้าหน้าที่เป็นผู ้ท่ีจะเอ้ืออ�านวยให้

บุคคลเกิดความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองและ

พัฒนาตัวเองร่วมกัน13 ดังนั้น ผู้ที่เคยใช้ยาเสพติด

แล้วจบโปรแกรมการรักษาควรเป็นผู้ที่สามารถ

เปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีได้ส�าเร็จ เพ่ือเป็น

แบบอย่างทีดี่ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมส�าหรับ

สมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งสามารถที่จะให้ความช่วย

เหลือสนับสนุนทางด้านอารมณ์และด้านการพฤติ

ได้ดีพอๆ กับผู้ประกอบวิชาชีพ14 ซึ่งควรพิจารณา

บุคลิกภาพลักษณะที่เอื้อต่อการท�างานตามที่

หัวหน้างานต้องการ ได้แก่ ขยันกระตือรือร้น 

ไม่รังเกียจผู้ป่วย มีมนุษย์สัมพันธ์ ใฝ่รู้ มีคุณธรรม

และซื่อสัตย์ มีอารมณ์มั่นคงและควบคุมตนเองได้

รับผิดชอบ มีใจรักบริการ รับฟังความคิดเห็น 
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ปรบัตวัและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มคีวามเป็นแบบ

อย่าง เสียสละและอุทิศตน แม้การบ�าบัดฟื้นฟู

สมรรถภาพจะน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

แต่การปรับเปลี่ยนบุคลิกลักษณะบางอย่างนั้น

อาจมีความแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของบุคลิก-

ภาพในแต่ละบุคคล15 ดังนั้นการประเมินดังกล่าว

จงึมไิด้บอกว่าการบ�าบัดฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยนัน้

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่ หากแต่

เป็นการบอกถึงลักษณะบุคลิกลักษณะท่ีอาจต้อง

ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม 

 การศึกษานี้ยังมีข้อจ�ากัด เนื่องจากมีกลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวนน้อยและเป็นตวัแทนเฉพาะสถาบนั

ธญัญารกัษ์เท่านัน้ หากต้องการได้ข้อสรปุทีแ่ท้จริง

อาจต้องมีการต้องศึกษาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการ

สถาบันธัญญารักษ์ ที่เปิดโอกาสและให้การสนับ

สนุนการท�าวิจัยแก่เจ้าหน้าท่ีสถาบันธัญญารักษ์

ขอขอบพระคุณ ดร.ศักดินา เปี่ยมสุข ที่ได้รับ

เป็นที่ปรึกษา ให้ค�าแนะน�า และปรับปรุงรายงาน

การการวิจัย จนมีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะ

กรรมการวิจัยที่จัดให้มีการวิจัยในหน่วยงาน เพื่อ

ที่จะได้น�าความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทาง

ในการพัฒนางานต่อไป และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

ทุกท่านในกลุ่มงานจิตวิทยาท่ีได้ช่วยเก็บรวบรวม

ข้อมูล รวมไปถึงผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้ความร่วม

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจนท�าให้งานวิจัยครั้ง

นี้ส�าเร็จลงได้
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ค�ำชี้แจงกำรส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์
	 วารสารวชิาการเสพตดิจดัท�าขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรูผ้ลงานทาง

วชิาการ	 และบทความอนัเป็นประโยชน์ต่อนกัวชิาการ

และบุคลากรที่สนใจการส่งบทความตีพิมพ์เรื่องที่

ส่งมาจะต้องไม่เคยตพีมิพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน

และเรื่องที่ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารแต่ละฉบับ

แล้วถือเป็นสิทธิ์ของวารสารวิชาการเสพติด

กำรส่งต้นฉบับ
	 ให้พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด	A4	บน

มุมขวาของกระดาษพิมพ์ใส่เลขหน้าก�ากับทุกหน้า	

การเขียนต้นฉบับควรใช้ภาษาไทยให้มากท่ีสุด	

ยกเว้นแต่ค�าภาษาองักฤษทีแ่ปลไม่ได้	 หรอืแปลแล้ว

ท�าให้ใจความไม่ชัดเจน

	 ส่งต้นฉบับ	(เอกสาร)	1	ชุด	มาที่บรรณาธิการ

เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อน	 (เมื่อได้รับ

การตอบรับตีพิมพ์ได้	 ให้ส่งต้นฉบับสุดท้าย	 (แผ่น	

CD)	 พร้อมส�าเนา	 1	 ชุด	 ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

พร้อมจะตีพิมพ์	 กลับคืนที่บรรณาธิการ	 บันทึก

ต้นฉบับด้วยโปรแกรม	 Microsoft	 Word	 for	

Windows	 ตัวอักษร	 Angsana	 UPC	 ขนาด	 16	

เป็น	1	คอลัมน์

ประเภทของบทควำม 
 1. นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article)

	 เป็นรายงานผลการศึกษา	 ค้นคว้า	 หรือวิจัย		
ควรประกอบด้วยหวัข้อตามล�าดบัต่อไปนี	้ ชือ่เรือ่ง
ผู้นิพนธ์	 บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทน�า	 วัตถุวิธีการ	 ผล	 วิจารณ์	 สรุป	 กิตติกรรม
ประกาศ	เอกสารอ้างอิง	ความยาวเรื่องไม่ควรเกิน	

12	หน้าพิมพ์

 2. รำยงำนผู้ป่วย (Case Report)

	 เป็นรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาผู้ป่วยที่ไม่

เคยมีรายงานมาก่อนหรือมีรายงานน้อย	ประกอบ

ด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้	บทน�า	รายงานผู้ป่วย	วิจารณ์	

สรุป	กิตติกรรมประกาศ	และเอกสารอ้างอิง

 3. บทฟื้นวิชำ (Refresher Course)

	 เป็นบทความที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องที่รวบ

รวมเพิ่มเติมสิ่งที่ตรวจพบใหม่หรือเพิ่มเติมความรู้

ใหม่ๆ	 หรือเป็นบทความวิเคราะห์สถานการณ์โรค

ต่างๆ	 ควรประกอบด้วย	 บทน�า	 ความรู้เกี่ยวกับ

โรคที่น�ามาเขียน	วิจารณ์	เอกสารอ้างอิงที่ทันสมัย

 4. บทควำมทั่วไป (General Article)

	 เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่อง

หนึ่งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข	โดยเรียบ

เรียงจากวารสารหรือหนังสือต่างๆ	 ท้ังในและ

ประเทศ	 ประกอบด้วย	 บทน�า	 ความรู้เรื่องโรคที่

น�ามาเขียน	 บทวิจารณ์และเอกสารอ้างอิง	 ความ

ยาวเรื่องไม่เกิน	12	หน้ากระดาษพิมพ์

 5. ปกิณกะ (Miscellany)

	 เป็นบทความทั่วไปที่มีขนาดเล็ก	 เนื้อหาอาจ

เข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายบทความต่างๆ	 ที่กล่าวมา

ข้างต้น

 6. ย่อเอกสำร (Abstract)

	 เป็นการย่อเอกสารจากบทความภาษาต่าง

ประเทศหรือบทความภาษาไทย	 ซึ่งตีพิมพ์ไม่เกิน	

2	ปี	ควรมีบทวิจารณ์ๆ	ของผู้ย่อประกอบด้วย

 7. จดหมำยถึงบรรณำธิกำร (Letter to 

the Editor) หรือจดหมำยโต้ตอบ (Corre-

spondence)

	 เป็นเวทีโต้ตอบระหว่างนักวิชาการผู้อ่านกับ

เจ้าของบทความที่ตีพิมพ์	ชี้ความคิดเห็นที่แตกต่าง

หรือความไม่สมบูรณ์	ข้อผิดพลาดของรายงาน 
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กำรเตรียมต้นฉบับ
 ชือ่เรือ่ง	ต้องมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ควรสั้นได้ใจความ	 และสื่อเป้าหมายหลักของการ

ศึกษา	(concise	but	informative)

 ชือ่-สกลุ/คณุวฒุขิองผูเ้ขยีนและหน่วยงำน

ชือ่-สกลุและหน่วยงาน	 ใช้เป็นค�าเตม็ทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	 ปริญญาหรือคุณวุฒิใช้ตัวย่อ

ที่เป็นสากลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เช่น	

พ.บ.	(M.D) หรือ	พย.บ.	(B.N.)

 บทคัดย่อ	วารสารวชิาการเสพตดิใช้บทคดัย่อ

ในรูปแบบร้อยแก้ว	หรือ	unstructural	abstract	

มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เป็นความ

เรียงย่อหน้าเดียว	 มีความสมบูรณ์	 ครบถ้วน	 โดย

มีสาระสังเขปประกอบด้วย	 วัตถุประสงค์	 วิธีการ

ผลและสรุปผล	 ใช้ภาษาที่รัดกุมและเป็นประโยค

สมบูรณ์	 ควรระบุเนื้อหาที่จ�าเป็นสิ่งตรวจพบหลัก

และผลสรุปและข้อมูลทางสถิติท่ีส�าคัญเน้นผล

การศึกษาที่พบใหม่และส�าคัญ	 ในภาษาอังกฤษ

ควรเป็นประโยคอดีต	 ไม่ควรมีค�าย่อ	 ไม่มีอ้างอิง

เอกสาร

	 	 บทคัดย่อภาษาไทยของบทความภาษา

อังกฤษ	ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์	ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยไว้

เหนือเนื้อความย่อ	 ส�าหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ

ของบทความภาษาไทย	 ให้ใส่ชื่อเรื่อง	 ชื่อเต็มของ

ผู้นิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษไว้เหนือเนื้อความย่อ

 ค�ำส�ำคัญหรือค�ำหลัก (Key words)	 ใส่ไว้

ท้ายบทคดัย่อส�าหรบัท�าดชันเีรือ่ง	(Subject	index)

 เนือ้เรือ่ง	ควรใช้ภาษาไทยให้มากทีส่ดุยกเว้น

ค�าศัพท์ทางเทคนิคท่ีจ�าเป็น	 ใช้ภาษาท่ีอ่านง่าย

เข้าใจง่าย	 กะทัดรัด	 ชัดเจน	 หากจะใช้ค�าย่อต้อง

ระบคุ�าเตม็ในครัง้แรกก่อน	มกีารอ้างอิงเอกสารเป็น

ตัวเลขเรียงตามล�าดับ	 เนื้อเรื่องควรประกอบด้วย

  บทน�ำ	อธิบายถึงเหตุผล	ความเป็นมา

ทีน่�าไปสูว่ตัถปุระสงค์ของการศกึษาทบทวนวรรณ-

กรรมที่จ�าเป็นระบุวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้

เป็นร้อยแก้วที่ท้ายบทน�าไม่ต้องระบุถึงข้อมูลและ

ผลสรุปของการศึกษา

  วัตถุและวิธีกำร	 อธิบายถึงวิธีการศึกษา

รูปแบบ	 ช่วงเวลา	 สถานที่	 การคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง	 กลุ่มควบคุม	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา		

มาตรการหรือวิธี	 (Intervention)	ที่ใช้	 ถ้าเป็นวิธี

ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปให้ระบุในเอกสารอ้างอิง	 ถ้า

เป็นวิธีใหม่ให้อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถ

น�าไปใช้ได้ระบุวิธีการเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์	วิธี

การทางสถิติที่ใช้

  ผล	 แสดงผลที่ได้จากการศึกษาอย่างชัด

เจนให้ผู ้อ่านและท�าความเข้าใจได้ง่ายผลต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา	บรรยาย

เป็นร้อยแก้วในกรณีที่มีตัวเลขไม่มากหรือไม่ซับ

ซ้อนถ้าตัวเลขมาก	 ตัวแปรมากให้ใช้ตาราง	 และ

แปลความหมายของผลที่พบหรือวิเคราะห์จาก

ตาราง	 แสดงเฉพาะที่ส�าคัญและเป็นประเด็นใน

การวิเคราะห์จากตาราง	แสดงเฉพาะที่ส�าคัญและ

เป็นประเด็นในการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับ

สมมุติฐานที่วางไว้

 วิจำรณ	์วิจารณ์ผลการศึกษาว่าตรงกับวัตถุ-

ประสงค์หรือสมมติุฐานท่ีต้ังไว้หรือไม่	 เหมอืนหรือ

แตกต่างจากงานของผู้อืน่หรือไม่อย่างไร	และเหตุใด

จึงเป็นเช่นนั้นเน้นเฉพาะที่ส�าคัญและใหม่ๆ	 และ

ผลสรุปทีไ่ด้จากการค้นพบนัน้ๆ	 อย่าน�าเนือ้หาใน

บทน�าหรือผลมากล่าวซ�้าในบทวิจารณ์	 ควรแสดง

ข้อเด่น	 ข้อด้อย	 Implication	 ของการศึกษา	

รวมทั้งข้อเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต

  สรุป	 สรุปให้ตรงกับผลที่ต้องการจาก

วัตถุประสงค์ของการศึกษา	 ให้ข้อเสนอแนะใน

การน�าผลการศึกษาไปใช้	 หรือประเด็นปัญหา
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ส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
 1.	 ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในความถูกต้อง

ของเอกสารอ้างอิง

	 2.	การอ้างอิงเอกสาร	ใช้ระบบ	Vancouver	

โดยใส่หมายเลขอารบิค	 (arabic)	 เอกสารอ้างอิง

บนไหล่บรรทัดด้านขวา	ไม่ต้องใส่วงเล็บ	เรียงตาม

ล�าดับและตรงกับที่อ้างอิงในเนื้อเรื่อง	 ถ้าต้องการ

อ้างอิงซ�้าให้ใช้หมายเลขเดิม	 การอ้างอิงผู้เขียนใน

บทความภาษาไทยให้เรียงล�าดับจาก	 ชื่อต้น	 ตาม

ด้วยนามสกุล	 การอ้างอิง	 ผู้เขียนในบทความ

ภาษาอังกฤษให้เรียงล�าดับจากนามสกุลผู้เขียน	

ตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง

	 3.	การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ชือ่เรือ่งตามรปูแบบ

ของ	U.S.	National	Library	of	Medicine	ที่ตี

พิมพ์ใน	 Index	Medicus	ทุกปี	หรือดูจาก	web	

site	http://nim.nih.gov	หรือใช้ตามแบบที่ใช้ใน

เอกสารนั้นๆ

กำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิงในวำรสำรวชิำ
กำรเสพติดมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
1. กำรอ้ำงอิงจำกวำรสำรวิชำกำร
	 ล�าดับที่.	 ชื่อผู้นิพนธ์.	 ชื่อบทความ.	 ชื่อย่อ
วารสาร.	 ปีที่พิมพ์;	 ปีที่	 (Vol.):	 หน้าแรก-หน้า
สุดท้าย.
	 1.	 สกุมุา	แสงเดอืนฉาย,	วลิาสลกัษณ์	ชวัวลัล,ี
		 	 อรพินทร์	 ชูชม,	 พิชัย	 แสงชาญชัย.
	 	 ผลของโปรแกรมการบ�าบัดความคิดและ
	 	 พฤตกิรรมร่วมกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม
	 	 ที่มีต่อการป้องกันการติดซ�้าของผู้ป่วย
	 	 ทีม่ปัีญหาการดืม่สุรา.	วารสารสขุภาพจติ

	 	 แห่งประเทศไทย.	2554;	19	:	29-41.

	 2.	Afifi	TO,	Henriksen	CA,	Asmundson	

  GJ,	Sareen	J.	Childhood	maltreat-
	 	 ment	and	substance	use	disorders	
	 	 among	 men	 and	 women	 in	 a
	 	 nationally	 representative	 sample.	
	 	 Can	J	Psychiatry.	2012;	57:	677-86.
	 หากมีผู้นิพนธ์มากกว่า	 6	 คน	 ให้ใส่เพียงชื่อ	
6	 คนแรก	 แล้วตามด้วย	 “et	 al.”	 ในวารสาร
ภาษาอังกฤษ	 หรือตามด้วย	 “และคณะ”	 ใน
วารสารภาษาไทย

2. กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ ต�ำรำ หรือรำยงำน
	 2.1	 หนังสือหรือต�าราที่ผู้นิพนธ์เขียนทั้งเล่ม
ล�าดับที.่	ผู้นพินธ์/หน่วยงาน.	ชือ่หนงัสือ.	คร้ังท่ีพิมพ์.
เมืองที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ์;	ปีที่พิมพ์.

หนังสือหรือต�ำรำ แต่งโดยผู้นิพนธ์

	 1.		ทรงเกียรติ	ปิยะกะ.	เวชศาสตร์โรคติดยา	

	 	 คู ่มือส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์.	

	 	 พิมพ์ครั้งที่	 2.	 กรุงเทพฯ:	 ลิมบราเดอร์

	 	 การพิมพ์;	2545.

	 2.		Beck.	 Aaron	 T.	 Cognitive	 Therapy	

	 	 Substance	Abuse.	New	York:	The		

	 	 Guilford	Press;	1993.

หนังสือมีบรรณำธิกำร
	 1.		วิโรจน์	 วีรชัย,	 อังกูร	 ภัทรากร,	 ฉววีรรณ
	 ปัญจบุศย์,	 ล�่าซ�า	 ลักขณาภิชนชัช,
	 นิภา	 กิมสูงเนิน,	 บรรณาธิการ.	 ต�ารา
	 เวชศาสตร์การเสพติด.	กรุงเทพฯ:	ส�านัก
	 กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหาร
	 ผ่านศึก;	2548.	
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