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ปัจจัยที่มีผลต่อการบาบัดรักษายาเสพติดซา้ ของผู้ติดยาเสพติด
กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร* เนาวรัตน์ เกษมพร** ภาสินี โทอินทร์*** นวลละออง ทองโคตร***
บทคัดย่อ
บทนา : ปั ญ หาการเสพติดซ้าเป็ นปั ญ หาร้ายแรงที่มผี ลกระทบต่อร่างกายจิต ใจและก่อให้เกิดปั ญ หา
สังคมทีร่ นุ แรงตามมา
วัตถุประสงค์การวิ จยั : 1) เพื่อศึกษาการรับรูป้ ั จจัยเสีย่ งในการเสพยาเสพติดซ้า การรับรูอ้ ุปสรรคของ
การบาบัดรักษาของผูป้ ่ วยยาเสพติด 2) เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบาบัดรักษายาเสพติดซ้าของผูต้ ดิ
ยาเสพติดทีเ่ ข้ารับฟื้ นฟูสมรรถภาพ 3) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะการป้ องกันการเสพยาเสพติดทีต่ ดิ ซ้า
วิ ธี ก ารวิ จ ัย : การวิจ ัย นี้ เป็ นการวิจ ยั แบบผสมผสาน ตัว อย่ า ง คือ ผู้ป่ วยยาเสพติด ที่เ ข้า รับ การ
บ าบัด รัก ษาอายุ 18 ปี ข้นึ ไป ไม่ไ ด้รบั การวินิ จ ฉัยว่ามีอ าการทางจิต และสามารถอ่ านออกเขีย นได้
จานวน 123 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตไิ คว์สแควร์และ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคทวิ
ผลการวิ จยั : ปั จจัยที่มผี ลต่ อการบาบัดรักษายาเสพติด ซ้าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 คือ
การไม่มงี านทา ร่างกายต้องการยาเสพติด แนวทางในการป้ องกันการเสพติดซ้าของผูต้ ดิ ยาเสพติดทีเ่ ข้า
รับ ฟื้ นฟู ส มรรถภาพ คือ การให้ก ารช่ ว ยเหลือ กลุ่ ม ผู้ติด ยาเสพติด ซ้ า ที่แ ตกต่ า งกัน 3 กลุ่ ม ได้แ ก่
กลุ่ มเปราะบาง กลุ่ ม ที่เสี่ยงต่ อ การเสพติด ยาเสพติด ซ้า และกลุ่ม ที่เสพยาเสพติด ซ้าหลายครัง้ แนว
ทางการป้ องกันการเสพซ้า ข้อเสนอแนะการบาบัดรักษาเพื่อป้ องกันการเสพซ้าควรครอบคลุมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ระบบส่งต่อทีเ่ ข้มแข็ง และการติดตามผลอย่างเข้มข้น
สรุปผล : ความรูจ้ ากงานวิจยั สามารถนาไปพัฒนาแนวทางทางการป้ องกันการเสพซ้าได้
คาสาคัญ : ผูต้ ดิ ยาเสพติด การวิจยั แบบผสมผสาน การเสพติดซ้า การป้ องกันการเสพซ้า
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Factors affecting the readmission of patients recovering
from drug addiction
Kulnaree Hanpatchaiyakul* Naowarat Kasemporn** Pasinee Thoin*** Nuanlaoong Thongkote***

Abstract
Background: The relapse rate of patients recovering from drug addiction is a serious problem
that affects both physical and mental health leading to serious social problems.
Objectives: 1) To study the perception of risk factors and perceived barriers to treatment of
patients recovering from drug addiction, 2) to study factors affecting the readmission of patients
recovering from drug addiction, and 3) to develop guidelines for the prevention of relapse for
patients recovering from drug addiction.
Methods: A mixed-method design was applied in this study. The sample of this study consisted
of 123 patients recovering from drug addiction who had no mental health problem. Data were
analyzed using chi-square and binary logistic regression.
Results: Two risk factors were significantly a related to the readmission of patients recovering
from drug addiction were unemployment and craving symptoms. Suggestions for helping patients recovering from addiction include prioritizing patients such as those in vulnerable groups,
those who are at risk of relapse, and those who have a history of drug addiction relapse for
several times. The suggestions should include the comprehensive treatment of drug addiction
that would include community participation, strengthening the referral system and the follow-up
process.
Conclusions: Research knowledge can be used to develop guidelines of drug relapse prevention.
Keywords: drug addict, mixed methods, relapse, relapse prevention
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บทนา
ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่ อการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษย์ เศรษฐกิ จ
ครอบครัว สังคม อาชญากรรม ประเทศไทยประสบ
ปั ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่นเดียวกับ
ประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียและในโลก พบว่า
จากการสารวจชุ มชนหมู่บ้าน/ชุมชนทัว่ ประเทศ
จ านวน 82,127 แห่ ง พบว่ า ร้อยละ 30.00 ของ
หมู่บ้านยังพบว่า มีค วามรุน แรงของการใช้ย า
เสพติด1 จากการคาดประมาณการของเครือข่าย
อ งค์ ก รวิ ช าก ารส ารเส พ ติ ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการและป้ องกันยาเสพติด พบว่ า ใน
ประชากรกลุ่ มเสี่ยง อายุ 12 - 65 ปี จ านวน 50
กว่าล้านคนทัวประเทศ
่
พบว่า เป็ นกลุ่มผู้เคยใช้
สารเสพติดใน 1 ปี ประมาณ 1.96 ล้านคนเป็ นกลุ่ม
ผูเ้ คยใช้สารเสพติดใน 1 เดือน ประมาณ 1.13 ล้าน
คน และเป็ นกลุ่มผู้ติด (ใช้สารเสพติด 20 วัน ใน
30 วัน) ประมาณ 4.5 แสนคน ยาเสพติดที่เป็ น
ปั ญหาหลักคือ ยาบ้า เป็ นผูต้ ้องหาถูกจับกุมในคดี
ยาบ้ า ร้ อ ยละ 69.00 และเป็ นผู้ เข้ ารั บ การ
บาบัดรักษายาบ้า ร้อยละ 79.00 และยาเสพติดที่
ต้องมีการเฝ้ าระวัง ได้แก่ ไอซ์เฮโรอีน คีตามีน
และเอ็กซ์ตาซี ทีพ่ บแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิม่ ขึน้ 1
พระราชบัญญัติฟ้ื นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 25452 เป็ นกฎหมายทีบ่ งั คับใช้บงั คับ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และสารเสพติ ด ให้ เข้ ารับ การ
บ าบั ด รั ก ษ าใน ส ถ าน ที่ ที่ จั ด ตั ้ ง ขึ้ น ต าม
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ประเทศไทยมีระบบการ
บ าบัดรัก ษาผู้ ติดยาเสพติดอยู่ 3 ระบบ ได้ แก่
ระบบสมัครใจ (Voluntary System) ซึง่ เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการจะเลิกเสพยา
เสพ ติ ดโดยสมั ค รใจ สามารถ ขอรั บ การ
บ าบัดรักษาในสถานพยาบาลต่ าง ๆ ผู้ ป่ วยใน
ระบบต้องโทษ (Correctional System) เป็ นการให้

การบ าบั ด รัก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ไ ด้ ก ระท า
ความผิดในคดียาเสพติดและถู กคุ มขัง ซึ่งต้ อง
ได้ร บั การบ าบัดรักษาพยาบาลภายใต้ ขอบเขต
ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย และระบบบั ง คั บ
(Compulsory System) จากข้ อ มู ล รายงานของ
กรมคุมประพฤติ พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมคุมประพฤติดาเนินการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในระบบบังคับรักษา จานวน 146,482 ราย
ผลการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ทัง้ หมด จานวน 119,671 ราย
โดยมีผลการฟื้ นฟู ฯ พอใจ จ านวน 77,814 ราย
(ร้อยละ 65.02) ผลการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ไม่เป็ นที่
พอใจ จานวน 33,072 ราย (ร้อยละ27.64)3 แสดง
ให้เห็นว่า ประมาณเกือบร้อยละ 30.00 มีปัญหาใน
การบ าบัดรักษาฟื้ นฟู สมรรถภาพ ซึ่งอาจท าให้
ผูป้ ่ วยกลับไปใช้ซ้า และเข้ารับรักษาซ้าได้ สภาพ
ปั ญหาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั คือ การที่ผู้ติดยา
เสพติดการไม่เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ปฏิบตั ิ
ตามแผนการฟื้ นฟู สมรรถภาพไม่ ค รบถ้ ว น
หลบหนีออกจากสถานบาบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพ ไม่
ไปรายงานตัวกับพนักงานคุ มประพฤติ และ ถู ก
จับกุมซ้าและมีปัญหาการเสพซ้า4 จากการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั การเสพยาเสพ
ติดซ้ า ได้แก่ เพื่อน สิง่ แวดล้อมที่มยี าเสพติด 5-6
นอกจากนั น้ มีปั จจัยเรื่องเพศ ความวิตกกังวล
ความขัด แย้ งในครอบครัว 5,7 ส่ ว น ปั จจัย ที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การไม่เสพซ้า ได้แก่ การมีบุคคล
ในครอบครั ว คอยให้ ความช่ วยเหลื อ และ
สั ม พั น ธภาพในชุ ม ชนที่ ม ี ก ารยอมรับ และ
ช่ วยเหลือกัน4 การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
ป้ องกันการเสพซ้าจึงมีความจาเป็ น เพื่อที่จะให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีขอ้ เสนอแนะที่
หลากหลายในการปฏิบตั งิ าน เพื่อป้ องกันการเสพ
ยาเสพติดซ้าของผูป้ ่ วยยาเสพติด
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาการรับ รู้ปั จจัย เสี่ย งในการ
เสพยาเสพติ ด ซ้ า การรับ รู้อุ ป สรรคของการ
บาบัดรักษาของผูป้ ่ วยยาเสพติด
2. เพื่ อ ศึ ก ษ าปั จจั ย ที่ ม ี ม ี ผ ล ต่ อ ก าร
บาบัดรักษายาเสพติดซ้าของผู้ติดยาเสพติดที่
เข้ารับฟื้ นฟูสมรรถภาพ
3. เพื่อ พัฒ นาข้อ เสนอแนะการป้ อ งกัน
การเสพยาเสพติดทีต่ ดิ ซ้า
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจ ยั นี้ เป็ นการวิจ ยั แบบผสมผสาน
(Mixed Methods)
1. การสารวจสถานการณ์ ปั จจัยเสี่ยง และ
อุ ปสรรคในการเข้ารับการฟื้ นฟู สมรรถภาพ โดย
การใช้แบบสอบถาม ในผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับ
การบาบัดรักษาในโรงพยาบาลทีเ่ ชีย่ วชาญด้านการ
บาบัดรักษายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประชากร คือ ผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษา
ยาเสพติดในโรงพยาบาลที่เชีย่ วชาญด้านยาเสพติด
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ระหว่ างวั น ที่ 6
ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563 เป็ นประชากร
ในการศึกษาสถานการณ์ของผูป้ ่ วยในเชิงพรรณนา
ตัวอย่ าง ใช้เกณฑ์การคัดเข้า เป็ นผู้ป่วยที่
เข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพยาเสพติด
แพทย์วนิ ิจฉัยว่าไม่มอี าการทางจิต อายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
2. การสนทนากลุ่ม จานวน 3 กลุ่ม คือ เลือก
จากผู้ ป่ วยยาเสพติ ด เพศชาย และหญิ งที่ มี
ประสบการณ์การเสพซ้า ผูด้ ูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่
มีประสบการณ์ ในการดู แลผู้ ป่ วยอย่ างน้ อย 5 ปี
กลุ่มผูป้ ่ วยยาเสพติดชายจานวน จานวน 1 กลุ่ม 10 คน
ผู้ป่วยยาเสพติดหญิง จานวน 1 กลุ่ ม 10 คน และ
กลุ่มผูด้ แู ลผูป้ ่ วยยาเสพติด 1 กลุ่ม จานวน 10 คน

สถานที่ ใ นการด าเนิ นการวิ จ ัย คื อ
โรงพ ยาบ าลเฉ พ าะท างด้ า น ยาเสพ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เค รื่ อ งมื อ ใน การวิ จั ย ผู้ ว ิ จ ั ย สร้ า ง
เครื่องมือ แบบสอบถามแนวทางการสนทนากลุ่ม
จากการทบทวนวรรณกรรม แล้วนาแบบสอบถาม
ส่งให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่าน ประกอบด้วย นายแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด 1 ท่ าน จิตแพทย์ 1 ท่ าน
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวิจยั ยาเสพติด 1 ท่าน
คุณภาพเครื่องมือ
1) ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
เป็ นการวัดการรับรูป้ ั จจัยเสีย่ งในการเสพยาเสพ
ติดซ้า โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เป็ นการหาความ
ตรงเนื้อหาทัง้ ฉบับ ดังนี้
การรับ รู้ปั จจัย เสี่ย งในการเสพยาเสพ
ติดซ้า จานวน 14 ข้อ จานวนข้อที่ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ระดับ 3 และ 4 มี 14 ข้อจากทัง้ หมด 15 ข้อ
ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (content validity
index: CVI) เท่ ากับ .93 การรับ รู้อุ ปสรรคของ
การบาบัดรักษาของผูต้ ดิ ยาเสพติด จานวน 36 ข้อ
จานวนข้อที่ผู้เชีย่ วชาญให้ระดับ 3 และ 4 มี 33 ข้อ
จากทัง้ หมด 36 ข้อ ได้ค่า CVI เท่ากับ .91
การหาความเที่ยง ด้วยวิธ ีสมั ประสิทธิ ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ที่ค่าระดับความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ
.86 ระดับ ดี หมายถึง แบบสอบถามมีค วาม
น่าเชื่อถือ และสามารถนาไปศึกษากับตัวอย่างจริงได้
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ว ิจ ัย ประสานกับ พยาบาลผู้ ท าหน้ า ที่
เกี่ยวกับการวิจยั ในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์
โครงการวิจยั กับผูท้ ่เี ข้ารับการบาบัดรักษาและ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด และวางแผน
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การเก็บ รวบรวมข้อ มูล นัด หมายผู้ท่ีส มัค รใจ
ชี้แ จงวัตถุ ประสงค์การวิจยั วิธดี าเนินการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ และ นัดหมายวัน
เวลา ก่ อ นเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ว ิ จ ัย ชี้ แ จง
วัต ถุ ประสงค์ ในการทาวิจยั กระบวนการวิจยั
การปกปิ ดความลับ และขอคายินยอมจากผูป้ ่ วย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ไคสแควร์
(Chi-square) และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกทวิ
(Binary logistic regression analysis) มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
1) การหาความสัมพันธ์ด้วยสถิติไคสแควร์
ระหว่างปั จจัยเสีย่ งในการเสพยาเสพติดซ้า 14 ปั จจัย
แ ล ะก ารเค ย เข้ ารั บ ก ารบ าบั ด รั ก ษ า ซ้ า
หาค่ าความสัมพันธ์ระหว่ างตัวแปรอิสระ มีค่ า
<.75 แสดงว่าไม่มคี วามสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
(Multicollinearity)
2) การวิเคราะห์ก ารถดถอยโลจิส ติกทวิ
จะเลือก ตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กบั การเคยเข้า
รับการบาบัดรักษาซ้า จากการหาความสัมพันธ์
ด้วยสถิตไิ คสแควร์ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ข้อมูลเชิ งคุณ ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ข้อพิ จารณาด้านจริ ยธรรม
การวิจยั ได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
การวิจยั ในมนุ ษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น เลขที่ IRB-BCNKK-2-2019 เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
ผลการวิ จยั
1. คุ ณ ลั ก ษณ ะทั ว่ ไปของตั ว อย่ า ง
ประวัติก ารบ าบัด รัก ษาของตัว อย่าง การรับ รู้
ปั จจัยเสีย่ ง ในการเสพยาเสพติดซ้า มีดงั นี้

1) คุ ณ ลั ก ษ ณ ะทั ่ว ไป ข อ งตั ว อ ย่ าง
จากการศึกษา พบว่า ตัวอย่าง 123 คน ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิ ง ร้อ ยละ 52.00 การศึ ก ษาระดับ
มัธยมศึกษามากที่สุ ด ร้อยละ 61.80 กลุ่ มอายุท่ี
มากที่สุ ด คือ อายุ ต่ ากว่ า 25 ปี ร้อยละ 39.00
รายได้ ม ากที่ สุ ด 5,001-10,000 บาท ร้ อ ยละ
42.30 อาชีพส่วนใหญ่ รบั จ้าง ร้อยละ 50.40 และ
อาศัยอยูก่ บั พ่อและแม่มากทีส่ ุด ร้อยละ 40.70
2) ประวัติก ารบ าบัดรัก ษาของตัว อย่ าง
พบว่า ตัวอย่างใช้แอมเฟตามีนเป็ นสารเสพติด
หลักมากที่สุ ด ร้อ ยละ 96.70 มีการใช้ไอซ์เป็ น
สารเสพติด ชนิ ด ที่ 2 มากที่สุ ด ร้อ ยละ 27.60
มีป ระวัติ เคยเข้ า รับ การบ าบั ด รัก ษา ร้อ ยละ
53.70 และสาเหตุ ของการเข้ารับการรักษาส่ วน
ใหญ่ คือ การถูกจับกุม ร้อยละ 47.20
3) การรับรูป้ ั จจัยเสี่ยงการเสพยาเสพติดซ้า
พบว่า ตัวอย่างรับรู้ปัจจัยเสี่ยงการเสพยาเสพ
ติดซ้า คือ ครอบครัวไม่ยอมรับมากที่สุ ด ร้อยละ
63.40 รองลงมา คือ มีความรูส้ กึ ผิด ร้อยละ 61.00
ไม่ ม ี ท่ี อ ยู่ อ าศั ย เป็ นหลั ก แหล่ ง ร้ อ ยละ 56.10
ร่างกายมีความต้องการยาเสพติด (อยากยาเสพติด)
ร้อยละ 53.80 รูส้ กึ เศร้า ร้อยละ 51.20 รูส้ กึ โดดเดีย่ ว
ร้อยละ 50.40 รูส้ กึ อายทีส่ งั คมไม่ยอมรับทีต่ นเองมี
ประวัติการรักษายาเสพติด ร้อยละ 49.60 ไม่มสี งิ่
ยึดเหนี่ ยว ร้อยละ 48.80 รู้ส ึกเหงา ร้อยละ 48.00
มี ปั ญ หาในชี ว ิ ต ร้ อ ยละ 44.70 ไม่ มี ง านท า
ร้อยละ 43.90 มีความเครียด ร้อยละ 36.60 กลับไป
อยู่สงิ่ แวดล้อมเดิม ร้อยละ 20.30 และมีเพื่อนที่
เสพยาเสพติด ร้อยละ 18.70
4) การรับรู้อุ ปสรรคการบาบัดรักษาของ
ผูป้ ่ วยยาเสพติด พบว่า ตัวอย่างรับรูอ้ ุปสรรคการ
บาบัดรักษาดังนี้ ด้านการรับรูเ้ กี่ยวกับปั ญหายา
เสพติดของตนเองมากที่สุ ด (M=2.61, SD=0.46)
รองลงมา ได้แก่ การรับรูด้ ้านความสะดวกในการ
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เข้ารับการบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพยาเสพติด
(M=2.34, SD=0.84) การรับ รู้ ด้ า นสถานที่ ก าร
บาบัดรักษา (M=2.30, SD=0.61) การรับรูว้ ธิ กี าร
บ าบัดรัก ษา (M=2.28, SD=0.35) ด้ านการรับ รู้
ด้านความเป็ นส่วนตัว (M=2.12, SD=0.61) ด้าน
การรับรูด้ ้านการจัดการการบาบัดรักษาและการ
ฟื้ นฟู ส มรรถภาพ(M=2.07, SD=0.59) การรับ รู้
เกี่ ย วกั บ การบ าบั ด รัก ษาฟื้ นฟู สมรรถภาพ
(M= 1.88, SD=0.68) และด้านการรับรู้เกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางสังคม (M=1.91, SD=0.74)
2.ปั จจัยที่ มี ผลต่ อ การบ าบัด รักษายา
เสพติ ดซา้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสถิตไิ คสแควร์
พบว่า การรับรูป้ ั จจัยเสีย่ งด้านการมีงาน และการ
รับรู้อาการทางด้านร่างกายมีความสั มพันธ์กับ

การเข้ารับการบาบัดรักษาซ้า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (p =.008) จึงได้คดั เลือกตัว
แปรทัง้ สองเข้าวิเคราะห์ โดยใช้ ก ารวิเคราะห์
ถดถอยโลจิส ติ ก ทวิ พบว่ า ผลการวิเคราะห์
ปั จจัยที่ม ีผ ลต่ อ การบ าบัด รัก ษายาเสพติด ซ้ า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ปั จจัยเสีย่ ง
คือ การไม่ ม ีงานท า และปั จจัยป้ องกันร่างกาย
ต้องการยาเสพติด
จากตารางการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก
พบว่า กลุ่ มที่เห็นด้วยกับการไม่มงี านทา เมื่อ
เทียบกับกลุ่มทีไ่ ม่เห็นด้วย มีโอกาสทีเ่ ข้ารับการ
บ าบั ด รั ก ษ าย าเส พ ซ้ าม าก ขึ้ น 3.22 เท่ า
(95%Cl 1.46-7.10) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 (p=.004) ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการรับรูป้ ั จจัยด้านการไม่มงี านทากับการบาบัดรักษายาเสพติดซ้าของผูต้ ดิ ยาเสพติดที่
เข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปัจจัย
การไม่มีงานทา
เห็นด้วย (1)
ไม่เห็นด้วยref

การเข้ารับการรักษาซา้
เคย (n=66)
ไม่เคย (n=57)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
36
30

66.60
43.50

18
39

จากการวิเ คราะห์ ถ ดถอยโลจิส ติ ก ทวิ
พบว่ า กลุ่ ม ที่ไ ม่ เห็น ด้ว ยเมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
กลุ่มเห็นด้วยมีโอกาสเข้ารับการบาบัดรักษาซ้า

33.30
56.50

OR

95% CI for OR

3.22 1.46 to 7.10

p

.004

เพิ่ ม ขึ้น 2.5 เท่ า (95%Cl 1.14-5.45) อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (p=.02) ดังแสดง
ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของการรับรูป้ ั จจัยด้านความต้องการยาเสพติดกับการเข้ารับการ
บาบัดรักษายาเสพติดซ้า
การเข้ารับการรักษาซา้
ปัจจัย
เคย (n=66)
ไม่เคย (n=57)
OR 95% CI for OR
p
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
ร่างกายมีความ
ต้องการยาเสพติ ด

36 62.10
ไม่เห็นด้วย (1)
30 46.20
เห็นด้วยref
R2 (Cox & Snell R square) = .09

22
35

3.ประสบการณ์การเสพยาเสพติ ดซา้
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ตัวอย่างมี
ประสบการณ์ การเสพยาเสพติดซ้าทุกคน โดย
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการบาบัดรักษาและ
ฟื้ นฟู ส มรรถภาพ และสาเหตุ จากการที่อ ยู่ใ น
สิง่ แวดล้อมที่มยี าเสพติด เช่น มีเพื่อนที่เสพยา
เสพติด มีส ามีท่ีเกี่ย วข้ อ งกับ ยาเสพติด หรือ
ครอบครัวเกี่ยวข้องยาเสพติด ตัวอย่างมีความ
กังวล ไม่มนใจ
ั ่ ในการกลับบ้านเนื่อ งจากกลัว
ก ารก ลั บ ไป เส พ ย า เส พ ติ ด ซ้ า เพ ราะ มี
ป ระส บ ก ารณ์ นั ้ น ม าก่ อ น ทั ้ ง จ าก ก ารมี
ประสบการณ์โดยตรง และประสบการณ์จากเพื่อน
ตัวอย่างผูป้ ่ วยยาเสพติดหญิงได้สะท้อนว่า
“หนูใช้แน่ นอนเลยคะ บ้านหนูมานีค่ นที ่
สาม ออกไปแล้วสอง เหลือหนู คนแรกทีอ่ อกไป
ได้สามวัน ต ารวจเข้าบ้าน เสียตังค์ไป ผัว โดน
จับ แล้ ว คะ หนั ก กว่ า เดิ ม พี ค่ นที ส่ องก็ เ พิ ่ง
ออกไป เมือ่ เดือ นเมษายน น่ า จะใช้แ ล้ว ไม่ รู้
เหมือนกัน”
ตัวอย่างชาย อธิบายถึง การเสพยาเสพ
ติดซ้าดังนี้คอื
“สาเหตุ ของการกลับ ไปเสพยาซ้ า นัน้ มี
สาเหตุมาจาก สังคม สิง่ แวดล้อมมีส่วน เพือ่ น

37.90
53.80

2.50 1.14 to 5.45

.02

เวลาเจอกับ ปั ญ หาทีแ่ ก้ไขไม่ได้การใช้ยาเป็ น
การทดแทน เพื ่อ ท าให้ ต ั ว เองไม่ เ ครีย ด มี
ความสุขมากขึ้น จะได้คดิ ไม่เจ็บปวดเวลาเจอ
ปั ญ หาก็อยากช่วยแก้ไขปั ญ หา เป็ นความคิดที ่
ผิดๆ เป็นความสุขทดแทน”
“ส่วนใหญ่จะว่างงานถ้าไม่มงี านก็ขายยา
ขายง่ายกว่า ยาถูกมาก ถ้าไม่อ ยากเลิก นัง่ อยู่
บ้านก็ข ายได้ สองพัน สามพัน ง่ายกว่าทางาน
เขาเลยไม่เปลีย่ น”
ความต้องการทางร่างกาย และจิตใจ และ
สังคม บางครอบครัวมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ กี่ยวข้องกับยา
เสพติดทัง้ ครอบครัว เช่น มีอาชีพในการขายยา
เส พ ติ ด ต้ อ งใช้ ย าเส พ ติ ด ใน ก ารท างาน
สิง่ แวดล้อม ภาวะว่างงาน ทาให้เกิดการเสพยา
เสพติดซ้า
ตัวอย่างมีความพอใจกับการบาบัดรักษา
สภาพความเป็ นอยูใ่ นสถานบาบัดรักษา มีความ
เป็ นอยู่ท่ดี ี มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบตั ติ ามได้
เพราะเคยมีป ระสบการณ์ ม าแล้ว การรัก ษามี
รูปแบบคล้ายคลึงกัน คือ มีการทากลุ่ม การทา
กิจกรรมบ าบัด โปรแกรมการปรับ พฤติก รรม
ตัว อย่า งได้เล่ าประสบการณ์ ก ารบ าบัด รัก ษา
ของตนเอง ดังนี้

8 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH Volume 15 No.2: May-August 2021
“หลักๆ คือตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะเลิก
ยาเสพติด ไม่เคยคิดว่ายาเสพติดเป็ นปั ญหาของ
ตนเอง ไม่ได้สนใจใครเลย เป็นทางผ่านให้ผมไป
เอายาเสพติดมาบาบัด ผมเคยบาบัด 1 ปี แปด
เดือน ผมไม่เปิดใจรับอะไรเลย ผมเป็นคนทีอ่ ยู่ที ่
ใหนก็ได้ครับ ไม่อยากอยู่เรือนจาอย่างเดียว ให้
ท างานผมท าได้ ห มด ไม่ ค ิ ด เลิ ก ไปอยู่ ที ่....
รุนแรง มีไส่โซ่ มีคนไข้ 400 คน ผมไปปี 45-46
ผมแค่ค ิดว่าไปมีเพือ่ นเพิม่ เขาสอนอะไรไม่ได้
สนใจ ว่าจะมีประโยชน์ อะไร ไม่แคร์ ครอบครัว
ผมให้ทุกอย่าง ตามใจ”
“ได้ เ ดย์อ อฟรอบแรก ผ่ า น รอบสอง
กลับไปใช้ยา พอออกก็กลับไปก็ใช้เลย พ่อล็อค
ตัว ไป พ่ อ เป็ น ทหาร ใส่ โซ่ เลยเหมือ นเรือ นจ า
เวลาทีผ่ ู้ปกครองมาเขาก็ไม่สน ผู้ปกครองก็ไม่
พาลูกกลับ ญาติเยีย่ มเสาร์อาทิตย์”
ตัวอย่างอธิบายถึงประสบการณ์การเสพ
ยาเสพติด ซ้ า ซึ่งสัมพันธ์ก ับอารมณ์ ความคิด
พฤติกรรม สิง่ ทีท่ าให้ผปู้ ่ วยอยากจะเลิกยาเสพติด
คือ การยอมรับว่าตนเองติดยาเสพติด เป็ นบันใด
ขัน้ แรกในการเลิกยาเสพติด
ข้อเสนอแนะการป้ องกันการเสพซา้
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการใช้
การบาบัดรักษาผู้ป่วยที่ยาเสพติด หลากหลาย
วิธ ี ได้ แ ก่ การบ าบัด รัก ษาโดยใช้ พ ฤติก รรม
บ าบั ด ได้ แ ก่ การบ าบั ด ทางความคิ ด และ
พฤติ ก รรม(Cognition behavioral therapy; CBT)
การบาบัด/จัดการโดยใช้สงิ่ จูงใจ (Contingency
management; CM) การบ าบัด เพื่อ เสริม สร้า ง
แรงจู ง ใจ (Motivation enhancement therapy;
MET) การสัม ภาษณ์ เพื่อ เสริม สร้า งแรงจูง ใจ
(Motivational Interview; MI) จิ ต สั ง ค ม บ าบั ด
(Matrix Model) ก า ร บ า บั ด แ บ บ สั ้ น (Brief
intervention; BI)8 โปรแกรมการรักษาดังกล่าว

ใช้กนั แพร่หลายในทวีปยุโรป และอเมริกา รวมถึง
ประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเองได้
ประยุกต์ใช้ การเยีย่ มบ้านโดยแกนนาชุมชนมา
ใช้ในการติดตามผลผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งได้ผลดี
โดยการบูรณาการวัฒนธรรมของคนไทย เช่น
การมีของฝากการให้กาลังใจ ไม่ทาให้รสู้ กึ ว่ามี
ปมด้อย9
ในการศึกษานี้ ข้อ เสนอแนะแนวทางใน
การป้ อ งกัน การเสพยาเสพติด ซ้ า คือ การจัด
กลุ่ ม ผู้ ป่ วยประเภทต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ที่
เปราะบาง 2) กลุ่มทีเ่ สีย่ งต่อการเสพยาเสพติดซ้า
และ 3) กลุ่มทีเ่ สพยาเสพติดซ้าหลายครัง้
1) กลุ่มที่ เปราะบาง ได้แก่ เยาวชนอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ผู้หญิงที่ต ัง้ ครรภ์ วัยรุ่นที่เสพยา
ผูท้ ถ่ี ูกทาร้ายหรือมีปัญหาในครอบครัว กลุ่มที่ม ี
อาการทางจิต เสี่ย งต่ อ การท าร้า ยตนเองหรือ
ผู้อ่ืน เด็ก เร่ร่อ น ไม่ม ีค รอบครัว ครอบครัว ที่
ไม่ ไ ด้ ท าหน้ า ที่ ใ นครอบครัว อย่ า งสมบู ร ณ์
แนวทางในการดูแลเป็ นการ เน้ นการให้ความรู้
เรื่อ ง ยาเสพติ ด การเข้า รับ การบ าบัด รัก ษา
การติดตามผล ผลตามกฎหมายทีเ่ กิดขึน้ ในการ
บ าบัด รัก ษาฟื้ นฟู ส มรรถภาพ การสร้า งการ
ตระหนั ก รู้ ใ นตนเองกั บ การเสพยาเสพติ ด
ครอบครัว หรือ พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมกระตุ้นให้
ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เสริมสร้าง
ให้ก าลังใจในสิ่งที่เกิด การเปลี่ย นแปลงที่ดีข้นึ
ระยะบ าบัด รัก ษาฟื้ นฟู ส มรรถภาพ ให้เข้ารับ
โปรแกรมการบ าบัด ของสถานบ าบัด ทัง้ กลุ่ ม
บาบัดและรายบุคคล เช่น กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่ ม ผู้ติด ยาเสพติด นิ รนาม ส่ งต่ อ เพื่อ ให้ก าร
ช่ ว ยเหลือ อย่างเร่งด่ ว น ทัง้ ด้า นร่า งกาย และ
จิต ใจ สังคม 10-11ถ้ า เป็ นเยาวชน ควรส่ ง เสริม
เรื่อ งการศึก ษา หญิ ง ตัง้ ครรภ์ ค วรมีก ารสอน
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เรื่องการเลี้ยงดูแ ลเด็ก การดูแ ลตนเองระหว่าง
การตัง้ ครรภ์ การคุมกาเนิด เป็ นต้น การติดตาม
ผลเชิงรุก การเยี่ยมบ้าน โดยไม่ให้ผู้ใช้ยาเสพติด
รูส้ กึ ว่าถูกตาหนิ หรือมีปมด้อย การติดตามการ
นัดหมายเป็ นระยะ 3 เดือ น 6 เดือ นหรือ 1 ปี
เพื่อป้ องกันการกลับมาเสพยาเสพติดซ้า
2) กลุ่มที่ เสี่ยงต่ อการเสพยาเสพติ ดซา้
ผู้ท่ีไ ม่ม ีป ระวัติเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด ไม่น าน
(น้อยกว่า 10 ปี ) ผูท้ ม่ี กี ารสนับสนุ นทางสังคมดี
มีง านท า มีแ รงจูง ใจในการเลิก ยาเสพติ ด สู ง
แนวทางในการดูแ ล ควรแนะน าการบ าบัดใน
ระยะฟื้ นฟู ส มรรถภาพ เน้ น เรื่อ งการรับ รู้ การ
กลับมารักษาซ้า กฎหมายยาเสพติด แนวทาง
ช่วยเหลือ ควรช่วยให้ผู้ป่วยมีงานทาไม่ควรให้
ว่างงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และช่วยให้
ผู้ป่วยตระหนักถึงความเข้าใจปั ญ หาการติดยา
เสพติ ด ของตนเพื่ อ จะได้ แ ก้ ไ ขได้ ท ั น ท่ ว งที
มีแหล่งช่วยเหลือ เช่น ครอบครัว ญาติ และการ
ช่ว ยเหลือ ทางสังคม จากหน่ ว ยงานราชการที่
เหมาะสม จะช่ ว ยให้ผู้ป่ วยมีระยะการหยุด ยา
เสพติดได้นานมากยิง่ ขึน้ การแสดงความเห็นใจ
ในการเข้ารับการบาบัดเสพสารเสพติด การสนับสนุ น
ด้านอารมณ์ของผู้เข้ารับการบาบัดเป็ นปั จจัยที่
สามารถเลิกยาเสพติดได้สาเร็จ12
3) กลุ่ม ที่ เสพยาเสพติ ด ซ้าหลายครัง้
ผู้ท่ีม ีป ระวัติก ารบ าบัด รัก ษาหลายครัง้
มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า 10 ปี
แนวทางในการดู แ ล การบ าบัด ความคิด และ
พฤติกรรม รวมทัง้ การสร้างแรงจูงใจเป็ นวิธกี าร
บาบัดที่ พบว่า มีประสิทธิผลในการบาบัดผู้ติด
สารเสพติดซ้าหลายครัง้ 13 และควรเน้ นในเรื่อง
การมีส่ ว นร่ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในการบริห าร
จัด การบ าบัด ยาเสพติด และให้ก ารสนับ สนุ น
ครอบครัว และชุ ม ชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มในการ

บ าบัด รัก ษา ส่ ง เสริม การดู แ ลแบบองค์ ร วม
(holistic care) ทาให้ผตู้ ดิ สารเสพติดมีพลังชีวติ
เกิดกาลังใจที่ดมี คี วามหวัง มีการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง จนเกิด ศัก ยภาพในการปฏิบ ัติต นเพื่อ
เปลี่ย นแปลงตนเองไปในทางที่ดีฟ้ื นหายและ
น าไป สู่ ก ารห ยุ ด ห รื อ เลิ ก ใช้ ส ารเส พ ติ ด
ได้ ย งั ่ ยืน 14-15 ในกลุ่ ม นี้ ต้ อ งใช้ ม าตรการทาง
กฎหมาย และการช่ ว ยเหลือ ทางสัง คมอย่ า ง
เข้มข้น
อภิ ปรายผล
ประเทศไทยมี พรบ.ฟื้ นฟูสมรรถภาพยา
เสพติด ปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้โอกาสผูต้ ดิ ยาเสพ
ติดเข้ารับการบาบัดรักษา และชะลอการฟ้ องไว้
ก่อน อย่างไรก็ตามปั ญหายาเสพติดลุกลามจนมี
ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก การลุกลาม
เข้าไปในสถาบันครอบครัว มีการเสพ การค้ากัน
อย่างแพร่หลาย
ผลการวิจ ยั พบว่า การรับ รู้ปั จ จัย เสี่ย ง
ด้านการไม่มงี านทามีความสัมพันธ์กบั การเข้า
รับการรักษาซ้า กลุ่มทีเ่ ห็นด้วยมีโอกาสทีเ่ ข้ารับ
การบ าบัด รัก ษาซ้ ามากขึ้น 3.22 เท่ า (95%Cl
1.46-7.10) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p=.004)
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย ผู้ตดิ ยาเสพติด
รับรู้ว่าการไม่มงี านท าเป็ น ปั จจัยเสี่ ยงที่สาคัญ
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ พรรณี วาทิ
สุนทร และคณะ15 ที่อธิบายว่า การว่างงานเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญในการกลับไปเสพซ้า7 โดย
เป็ นการรับรูข้ องผู้ป่วยที่มปี ระสบการณ์ ตรงใน
การบาบัดรักษาซ้า ในช่วงที่ว่างงานผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด มีความกังวล ไม่สบายใจ ไม่มเี งินใช้
มีเวลาว่างมาก ทาให้มโี อกาสกลับไปเสพซ้าได้
เนื่องจากวงจรชีวติ ของผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่เี ข้ารับ
การบาบัดรักษาจะมีค วามเกี่ยวข้องกับการซื้อ
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ขายยาเสพติด จึงมักจะกลับเข้าไปในกลุ่มเพื่อน
หรือ คนที่รู้จกั กลุ่มเดิม ซึ่งสอดคล้อ งกับข้อมูล
เชิง คุ ณ ภาพที่อ ธิบายว่า การไม่มงี านท า เป็ น
เรื่องที่เขากังวล ไม่มรี ายได้อ าชีพ และต้องมา
รับการติดตามผลเป็ นประจา มีประวัตวิ ่าเสพยา
เส พ ติ ด แ ล ะ ยั ง ไม่ ไ ด้ น า อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ
อาชญากรรม ทาให้หางานทายาก ซึง่ เป็ นปั จจัย
ทีจ่ ะทาให้เขากลับไปเสพซ้าได้
อาการอยากยาเสพติด ซึง่ เป็ นอาการของ
สมองติดยาทีส่ มองมีการเรียนรูแ้ ละจดจาในเรือ่ ง
ของการใช้สารเสพติดเมื่อมีสงิ่ กระตุ้นก็มกั จะทา
ให้ผู้ตดิ ยาและสารเสพติดกลับไปใช้ซ้าโดยง่าย
ยาเสพติดจะกระตุ้นที่ ระบบลิมบิก หรือ สมอง
ส่วนอยาก (limbic system) ทาให้หลังสารเคมี
่
ท่ี
ทาให้เกิดภาวะอารมณ์สุขสบาย (euphoria) ทา
ให้ผใู้ ช้ยาเสพติด หลงใหล และต้องการจะใช้ยา
เสพติดอย่างต่อเนื่อง7
ผลการวิจ ยั พบว่า กลุ่ ม ที่ไ ม่เห็น ด้ว ยมี
โอกาสเข้ารับ การบ าบัด รัก ษาซ้ า เพิ่ม ขึ้น 2.5
เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเห็นด้วย (95%Cl
1.14-5.45) อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (p=.02)
และพบว่า ร่างกายมีค วามต้อ งการยาเสพติด
เป็ น ปั จจั ย ป้ อ งกั น ใน ก ารบ าบั ด รัก ษ าซ้ า
สอดคล้องกับการรับรูป้ ั ญหาอุปสรรคด้านปั ญหา
ยาเสพติดของตนเอง ซึ่ง อธิบายได้ว่า ผู้ติดยา
เสพติดไม่ตระหนักในปั ญหาของการติดยาเสพ
ติด ทางกายเป็ น ปั ญ หาที่ท าให้ก ลับ ไปเสพยา
เส พ ติ ด ได้ สอ ด ค ล้ อ งกั บ ก ารศึ ก ษ าข อ ง
Hanpatchaiyakul et al.16 พบว่ า ผู้ ป่ วยที่เข้า
รับการบาบัดการติดสุราไม่ยอมรับว่าการดื่มสุรา
เป็ นปั ญหาคิดว่า สามารถทีจ่ ะจัดการปั ญหานี้ได้
ด้วยตนเอง จะหยุดดื่มเมื่อไหร่ก็ได้ การที่บอก

ว่ า ต น เอ งติ ด สุ ร า ถื อ ว่ า เป็ น มล ทิ น สั ง ค ม
(stigma)16 ผู้ป่วยมักไม่ยอมรับและปฎิเสธการ
ติด สุ ร า และอาการทางกายที่ม าจากการติ ด
ยาเสพติด
นอกจากนี้สงิ่ ที่สาคัญ ที่เป็ นอุปสรรค คือ
การที่ผู้ป่วยขาดแรงจูงใจในการบาบัดรักษา16
ปั ญ หาอุ ป สรรค ด้านการรับ รู้ค วามสะดวกใน
การเข้า รับ การบ าบัด รัก ษาฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ยาเสพติด เรื่องของสถานที่บาบัดรักษาอยู่ไกล
จากบ้านพักของตนเอง การบาบัดรักษาทาให้
เสียเวลา เสียเงิน ไม่ได้ทางาน ปั ญหาอุปสรรค
ด้านการการรับรูด้ ้านความเป็ นส่วนตัว เช่นการ
พูดหรือ เล่ าเรื่อ งส่ ว นตัวในกลุ่ ม สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ Rapp et al.17 ปั ญหาความเป็ น
ส่วนตัวเป็ นอุปสรรคในการบาบัดรักษา ผู้ป่วย
ยาเสพติดไม่อยากเปิ ดเผยเรื่อ งการติดยาเสพ
ติดของตนเองทัง้ ในกลุ่มและกับผู้บาบัด เพราะ
เป็ นมลทิ น ทางสั ง คม ผู้ ป่ วยที่ เ สพติ ด ซ้ า มี
ประสบการณ์ไม่เปิ ดใจยอมรับการช่วยเหลือจาก
การเข้ารับการบาบัดรักษาครัง้ ก่อน การทีผ่ ปู้ ่ วย
ไม่ยอมเปิ ดเผยเรื่องราวของตนเองเป็ นอุปสรรค
ทีส่ าคัญในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการเลิกยาเสพติด
ปั จจัยแห่งความสาเร็จของการบาบัดยา
เสพติด คือ การมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ วนใน
ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารก ารบ าบั ด ย าเส พ ติ ด
การสนั บ สนุ น จาก ค รอ บ ครั ว และชุ ม ช น
ความสามารถของผู้ บ าบัด ฟื้ นฟู ส มรรถภาพ
ระบบส่งต่อที่เข้มแข็ง และการติดตามผลอย่าง
เข้มข้น การพัฒ นาแนวทางในการป้ อ งกันการ
เสพซ้า จะเป็ นแนวทางทีม่ ปี ระโยชน์สาหรับการ
บ าบัด รัก ษาและการฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด
ยาเสพติดต่อไป3,15
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สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
ความรูจ้ ากงานวิจยั สามารถนาไปพัฒนา
แนวทางทางการป้ องกันการเสพซ้าได้
ข้อเสนอแนะ
1. ด้ า นนโยบ าย การน าความรู้ จ าก
งานวิจยั ไปใช้ในกระบวนการกาหนด แนวทาง
การป้ อ งกั น การเสพ ซ้ า เพื่ อ ให้ ก ารฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผูป้ ่ วยยาเสพติด มีประสิทธิภาพ
2 . ก า ร ศึ ก ษ า นี้ เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ใน
โรงพยาบาลที่ บ าบั ด รัก ษ ายาเสพติ ด ของ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข เพี ย ง แ ห่ ง เดี ย ว
ผลการวิจยั จึงเป็ นการศึกษาที่จากัดเพียงผู้ป่วย
ที่เข้ารับการรัก ษาในโรงพยาบาลนี้เท่ านัน้ จึง
ควรมี ก ารศึ ก ษาที่ ก ว้ า งขวางรวมทั ้ง ควรมี
การศึ ก ษาที่ ม ี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทางและ
นาไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ผู้ ป่ วยยาเสพติด ทุ ก ท่ า นที่
ตอบแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ุกท่านที่เสียสละเวลาในการอ่าน
งานวิจยั ตรวจสอบเครือ่ งมือการวิจยั การวิจยั นี้
ได้รบั สนับ สนุ น ทุ น วิจยั จากวิท ยาลัย พยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่ น คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
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