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บทที่ 1 
 

การสังคมสงเคราะห 
 
ความหมายของการสังคมสงเคราะห 

 

การสังคมสงเคราะหเปนวิชาการและวิชาชีพที่เปนทั้งศาสตรและศิลปะ โดยมีปรัชญาพื้นฐานเปน
แนวคิดในลักษณะการกุศล (Charity) เปนการอุทิศตนชวยเหลือผูที่เดือดรอนตามคําสอนของศาสนา ตอมา
ไดมีผูไดใหคําจํากัดความของการสังคมสงเคราะหไวตางๆกันดังนี้ (นงลักษณ เทพสวัสดิ์, 2540: 3) 

 

สมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NASW) ใหความหมายของสังคมสงเคราะห
ไววา หมายถึง กิจกรรมทางวิชาชีพที่จัดขึ้นเพื่อมุงใหความชวยเหลือมนุษย โดยการสงเสริม ฟนฟู  
และพัฒนาความสามารถของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในสังคมได 
อยางเหมาะสม รวมทั้งการสรางสรรคสภาพแวดลอมทางสังคมดวย 
 

Helen I.Clarke ศาสตราจารยทางสังคมสงเคราะหศาสตรแหงมหาวิทยาลัย Wisconsin ให
ความหมายของการสังคมสงเคราะหไววา การสังคมสงเคราะหเปนรูปหนึ่งการบริการวิชาชีพ ซึ่ง
ประกอบดวยความรูและทักษะ (Knowledge and Skill) ในอันที่จะชวยเหลือบุคคล (Individual) ใหมีความ
พึงพอใจตามความตองการของสังคม ทั้งเปนการขจัดปดเปาปญหาตางๆใหบุคคลมีการปฏิบัติหนาที่ทาง
สังคมไดเปนอยางดี 
 

Mary Richmond ใหคําจํากัดความไววา สังคมสงเคราะหเปนกระบวนการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยการปรับเขาหากันระหวางบุคคลตอบุคคล และระหวางคนกับส่ิงแวดลอม 
 

Arthur E. Fink ไดใหคําจํากัดความไววา การสังคมสงเคราะหเปนทั้งศาสตรและศิลปะของการจัดหา
บริการเพื่อชวยสงเสริมความสามารถภายในสวนบุคคลและหนาที่ทางสังคม (Social Functioning) ของ
บุคคล ซึ่งใชกับบุคคลแตละคนหรือเปนกลุมก็ได คําวาศิลปะ (Art) หมายถึง ความเหมาะสมกลมกลืน 
เขากันได สวนศาสตร (Science) หมายถึง รูหรือความรู 
 

Watsan ไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหไววา สังคมสงเคราะหเปนศิลปะในการแกไข 
และสรางเสริมบุคลิกภาพใหมใหดีขึ้น ในลักษณะที่วา บุคคลนั้นๆจะสามารถปรับตนใหเขากับสังคมท่ีเขา
เปนอยู 
 

Herbert H. Stroup ใหคําจํากัดความสังคมสงเคราะหไววา การสังคมสงเคราะหคือศิลปะการนําเอา
ทรัพยากร ตลอดจนความคิดมาพิจารณาใชเพื่อชวยบรรเทาความตองการของบุคคล กลุม และชุมชน  
โดยใชวิธีการตามหลักวิทยาศาสตรเพื่อที่จะชวยใหบุคคลชวยตัวเองได” 
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สวนในประเทศไทยนั้น ศาสตราจารย นวลนาฎ อมาตกุล ไดใหคําจํากัดความไววา การสังคม-
สงเคราะห หมายถึง วิชาชีพหนึ่ง วิชาชีพสังคมสงเคราะหถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อใหมนุษยมีชีวิตและความ 
เปนอยูอยางสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และชวยสังคมใหมีลักษณะเอื้ออํานวยใหมนุษยเจริญงอกงาม 
สามารถเปนพลังทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ (วิบูลย กล่ินสุคนธ, 
2541 :32) 
 

รองศาสตราจารย นันทนีย ไชยสุต อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร กลาววา การสังคมสงเคราะห หมายถึง การจัดใหมีมาตรการตางๆเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนรายบุคคล เปนกลุม หรือทั้งชุมชน โดยใชหลักทฤษฎีของการสังคม-
สงเคราะหเปนแนวปฏิบัติ ผูที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห หรือท่ีเรียกวา นักสังคมสงเคราะหจะตอง 
ปฏิบัติงานนี้โดยใชหลักวิชาชีพ หรือนัยหนึ่งก็คือใชหลักการวิชาการและกระบวนการของการสังคม-
สงเคราะห ไมใชเพียงแตหยิบยื่นสิ่งที่ผูมีปญหาตองการก็เปนอันใชได นับวาไดใหบริการสังคมสงเคราะห
แลว 
 

จากคําจํากัดความตางๆดังกลาวพอสรุปไดวา การสังคมสงเคราะหเปนการชวยเหลือผูประสบ 
ความทุกขยาก เดือดรอน ซึ่งเขาไมสามารถชวยตนเองได ใหมีความสามารถในการแกไขปญหาของเขา 
ตอไป ทั้งโดยการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตใชบรรเทาความตองการและปญหาทั้งของบุคคล   
กลุมชน และชุมชน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) จุดมุงหมายที่สําคัญ คือ ชวยเขา 
เพื่อใหเขาชวยตนเองได (Help them to help themselves) 
 

ความหมายของการสังคมสงเคราะหทางการแพทย (Medical Social Work) 
 

Walter A. Friedlander ไดอธิบายวา งานสังคมสงเคราะหทางการแพทยเปนวิธีการสังคมสงเคราะห
โดยเฉพาะอยางหนึ่ง ซึ่งอาจใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย หรือวิธีการสังคมสงเคราะหกลุมชนก็ได 
อาจปฏิบัติในโรงพยาบาล คลินิก หรือหนวยงานดานการแพทยอื่นๆ ซึ่งเปนการชวยผูปวยใหไดใชบริการ
ดานสุขภาพอนามัยอยางมีประสิทธิผลที่สุด เปนการชวยเหลือดานสังคม ปญหาอารมณที่เกิดขึ้นแกผูปวย 
เนื่องจากการเจ็บปวยหรือการบําบัดรักษาของเขา (วันทนีย วาสิกะสิน, 2529:2) 

 

วิบูลย กล่ินสุคนธ (2541: 35) ไดใหความหมายการสังคมสงเคราะหทางการแพทยไววา หมายถึง 
การนําหลักการของงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยและศาสตรตางๆ รวมทั้งเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
ไปใชในการใหความชวยเหลือผูปวยและครอบครัวของผูปวย โดยการดําเนินการรวมแกไขปญหาครอบครัว 
ปญหาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ปญหาทางดานอารมณ จิตใจและนิสัยพฤติกรรมของผูปวย  
เพื่อปองกันแกไขปญหาอันเปนอุปสรรคตอการบําบัดรักษา ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย 
ทั้งทางกายและจิต ตลอดจนปญหาอื่นที่เกี่ยวของดวย ซึ่งจะเปนการชวยใหผูปวยไดมีความสามารถ 
ใหความรวมมือกับแพทยในการรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บของตนเอง เปนการชวยใหการบําบัดรักษา 
ทางดานการแพทยไดผลเต็มที่ยิ่งขึ้น   
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วันทนีย วาสิกะสิน (2529 : 3) ไดใหคํานิยามของงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยวา หมายถึง 
งานที่นักสังคมสงเคราะหในหนวยงานการแพทยจะตองใชวิธีการ เทคนิคการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ชวยเหลือใหบริการกับผูปวยในปญหาดานสังคม อารมณ และจิตใจของผูปวย หรือโดยอีกนัยหนึ่งเปนการ
สนับสนุนใหการรักษาพยาบาลของบุคลากรทางการแพทยไดผลดียิ่งขึ้น โดยที่บุคลากรทางการแพทย 
ใหการรักษาความเจ็บปวยทางกาย (Physically-ill) แตนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยใหการรักษา 
ความเจ็บปวยทางสังคม (Socially-ill) และความเจ็บปวยทางจิต (Mentally-ill)  

 

จากคําจํากัดความตางๆดังกลาวพอสรุปไดวา การสังคมสงเคราะหทางการแพทย หมายถึง งานที่
นักสังคมสงเคราะหทางการแพทย (Medical Social Worker) ไดใชเทคนิค กระบวนการ วิธีการทางสังคม-
สงเคราะห ชวยเหลือผูปวยในปญหาดานอารมณ สังคม จิตใจ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจ็บปวยหรือการ 
บําบัดรักษาของเขา 
 

หลักการปฏิบัติงานสงัคมสงเคราะหโดยทั่วไป (General Principle of Social 
Work Practice) 
 

การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหโดยทั่วไปมีปรัชญาที่วา “ชวยเขาเพื่อใหเขาชวยตนเองได” (Help 
them to help themselves) หมายความวา การที่นักสังคมสงเคราะหจะชวยผูที่มีปญหาเดือดรอน และมา
ขอรับการสงเคราะห (Client) นั้น ก็เพื่อตองการใหเขาสามารถชวยเหลือตนเองได ซึ่งนักสังคมสงเคราะห 
จะตองทํางานรวมกับเขา (Work with client) ไมใชกระทําใหเขาฝายเดียว (Not work for client) ดังนั้น 
การตัดสินใจใดๆ (Decision making) ในการเลือกทางแกปญหาของเขานั้น ยอมเปนอํานาจของผูมารับ 
การสงเคราะหเปนสําคัญ จึงจะทําใหการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวได (นงลักษณ 
เทวกุล ณ อยุธยา, มปป.: 9) 

 

กระบวนการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห (Social Work Process) 
 

นักสังคมสงเคราะหตองดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
 

1. การศึกษาขอมูล (Fact Finding or Social Study)  
 

การศึกษาขอมูลมีความจําเปนและความสําคัญเปนประการแรกที่นักสังคมสงเคราะหจําเปนตอง
ดําเนินการกอนการใหความชวยเหลือ โดยนักสังคมสงเคราะหตองศึกษาถึงปจจัยภายนอกและปจจัย 
ภายในตางๆของผูมารับบริการอยางละเอียดลึกซึ้งกอนการวินิจฉัยและวางแผน ซึ่งการศึกษาขอมูลรวมถึง
การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน ดูสภาวะแวดลอมของผูรับบริการดวย 
 

2. การวินิจฉัยหรือประเมินปญหา (Assessment)  
 

หลังจากไดศึกษาขอมูลแลว นักสังคมสงเคราะหควรนําขอมูลน้ันมาประเมินหรือวินิจฉัยปญหา 
ในดานจิตใจและสังคม (Psycho Social Assessment)  
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การวินิจฉัยปญหาทางดานจิตใจ (Psycho) หมายถึง การประเมินบุคลิกภาพของผูรับบริการ ซึ่งอาจ
เปนบุคลิกเฉพาะของบุคคล ของกลุม และชุมชน ในแงตางๆ ดังนี้ 

- ความสามารถของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ในการแกปญหาของเขา 
- พฤติกรรมหรือการทําหนาที่ของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน ทั้งที่ปกติและไมปกติ 
- ความสัมพันธของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน กับส่ิงแวดลอมหรือกับระบบอื่นๆ 

 

การวินิจฉัยปญหาดานสังคม (Social) นั้น หมายถึง การประเมินดูที่สถานการณหรือส่ิงแวดลอม 
ของบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน (Client’s Situation) วาส่ิงแวดลอมของเขาเปนอยางไร ประเมินดูความ 
สัมพันธของผูขอรับบริการที่มีตอระบบตางๆในสภาวะแวดลอมของเขา ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาสภาวะ
แวดลอมที่มีผลกระทบตอผูรับบริการดวย 
 

ในการพิจารณาสภาวะแวดลอมหรือสถานการณของผูรับบริการนั้นมีส่ิงที่ควรคํานึงถึง 3 ประการ 
คือ 

- บทบาทของผูรับบริการ (บุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน) ที่มีตอสภาวะแวดลอมรอบตัว 
- เอกลักษณประจําตัวของบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน นั้นๆ 
- ความรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน ในขอบขายทางสังคมที่ตองเกี่ยวของ 

                 สัมพันธดวย 
 

3. การวางแผนใหความชวยเหลือ (Planning for Intervention) 
 

หลังจากไดขอมูลจากการสํารวจและวิเคราะหอยางถูกตองแลว นักสังคมสงเคราะหจําเปนตองนํามา
วางแผนและลงมือใหความชวยเหลือตอไป 
 

ส่ิงที่ตองปฏิบัติกอนการวางแผนใหความชวยเหลือ มีดังนี้ 
 

3.1. สํารวจดูทรัพยากรตางๆที่มีในบุคคล ครอบครัว กลุม ชุมชน หรือสังคมนั้นๆ ซึ่งทรัพยากรนั้น 
รวมทั้งทรัพยากรภายใน (Internal Resource) และทรัพยากรภายนอก (External Resource) นักสังคม-
สงเคราะหตองสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนตอการวางแผนเพื่อแกไขปญหานั้นใหลุลวงไป 

 

3.2. สํารวจดูบทบาทของนักสังคมสงเคราะหเอง โดยนักสังคมสงเคราะหตองสํารวจดูบทบาทของ
ตน และวางแผนบทบาทของตนเองใหเหมาะสมกับการแกปญหานั้นๆ ไมวาจะมีบทบาทเปนปากเปนเสียง 
(Advocator) เปนผูเปล่ียนแปลงสังคม (Social Broker) เปนผูสนับสนุน (Persuader) เปนตัวแทนของพอ
แม (Parent Figure) เปนผูนํากลุม (Group Leader) เปนผูจัดระเบียบชุมชน (Community Organizer) 
 

ในการวางแผนใหความชวยเหลือนั้นไมใชเกี่ยวของระหวางนักสังคมสงเคราะหกับผูขอรับบริการ 
เทานั้น แตจะตองมีสวนโยงใยไปถึงระบบตางๆอีกดวย เชน ระบบในครอบครัว กลุม และชุมชนนั้นๆดวย  
ดังนั้น การวางแผนเขาไปใหความชวยเหลือ นักสังคมสงเคราะหจึงตองมีการประเมิน วินิจฉัยปญหาตางๆ
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อยางละเอียด ถี่ถวน และรอบคอบ และประการที่สําคัญ ผูขอรับบริการตองยินยอมพรอมใจที่จะมีสวนรวม
ตอกระบวนการใหความชวยเหลือนี้ 
 

4. การลงมือใหความชวยเหลือ (Intervention) 
 

การใหความชวยเหลือ (Intervention) แบงเปน 2 ลักษณะ 
4.1. การใหความชวยเหลือในภาวะรีบดวนหรือในภาวะวิกฤติ (Short Term Treatment)  
4.2. การใหความชวยเหลือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาว 

 

4.1. การใหความชวยเหลือในภาวะรีบดวนหรือในภาวะวิกฤติ เปนการใหความชวยเหลือระยะ 
ส้ัน หรือในเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยกะทันหัน และเหตุการณนั้นมีผลกระทบกระเทือนจิตใจอยางรุนแรง เชน 
การหยารางในครอบครัว การเกิดน้ําทวม หรือไฟไหม ซึ่งการใหความชวยเหลือในระยะวิกฤตินั้น นักสังคม-
สงเคราะหจําเปนตองหามาตรการใหความชวยเหลืออยางรีบดวนและรวดเร็ว ตองศึกษาถึงผลกระทบ 
ที่กอใหเกิดความกังวลตอบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน และตองประเมินดูวาเขาจะมีความสามารถ 
แกไขปญหาเหลานั้นอยางไรบาง 
 

4.2. สําหรับการใหความชวยเหลือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวนั้น มักมีความจําเปน 
อยางยิ่ง เพราะบทบาทของนักสังคมสงเคราะหมิไดเปนผูแกปญหาแตเพียงอยางเดียว แตนักสังคม-
สงเคราะหตองพัฒนาใหบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชนนั้นๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  ดังนั้น นักสังคม-
สงเคราะหจึงตองมีบทบาทเปนปากเปนเสียงให เปนผูสนับสนุน เปนผูประสาน เปนผูสอน เปนผูใหการ 
อบรม และเปนผูพัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน 
 

5. การติดตามผลและประเมินผล (Follow up and Evaluation) 
 

หลังจากนักสังคมสงเคราะหไดดําเนินการใหความชวยเหลือตามกระบวนการที่กลาวมาแลว 
ขั้นตอไปท่ีนับวามีความสําคัญมาก คือ การติดตามผลและประเมินผล  เพื่อที่จะดูวาการใหความชวยเหลือ
ที่ไดดําเนินการไปมีผลตอผูรับบริการหรือไม อยางไร มีปญหาและอุปสรรคอยางไรเกิดขึ้นกับผูรับบริการ 
อีกหรือไม ผูรับบริการมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอีกหรือไม และหากมีอุปสรรคเกิดขึ้น นักสังคม-
สงเคราะหตองรวมมือกับผูรับบริการจัดการแกไขปญหาอุปสรรคนั้นเสีย เพื่อใหผูรับบริการสามารถมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป 
 

6. การสิ้นสุดการใหความชวยเหลือ (Termination) 
 

การส้ินสุดใหความชวยเหลือมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห เนื่องจากการ
เร่ิมตนที่ดีมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานฉันใด การสิ้นสุดใหความชวยเหลือยอมมีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานฉันนั้น เพราะระยะการเริ่มตนเปนเครื่องบงชี้ถึงสัมพันธภาพระหวางนักสังคมสงเคราะหกับผูรับ
ความชวยเหลือวาจะดําเนินไปดีหรือไม อยางไร สวนระยะการสิ้นสุดการใหความชวยเหลือ (Termination) 
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จะเปนเครื่องกําหนดถึงการที่ผูรับบริการจะสามารถดํารงรักษาวิธีการบําบัดไว หรือจะสูญเสียความสามารถ
นั้นไป   
 

หลังจากการประเมินผลการชวยเหลือแลวพบวาความตองการของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน 
ไดรับการตอบสนองแลว นักสังคมสงเคราะหตองคํานึงถึงการสิ้นสุดการชวยเหลือ ซึ่งตองมีการเตรียมการ
และวางแผนไวลวงหนา โดยการคอยๆลดการติดตอสัมพันธกับผูรับบริการใหนอยครั้งลง และลดความ 
ลึกซึ้งของสัมพันธภาพใหคอยๆหางออกไป การนัดหมายควรหางออกไป ขอสําคัญ คือ นักสังคมสงเคราะห
ควรบอกผูรับบริการใหรูตัวลวงหนา และดําเนินการสิ้นสุดความสัมพันธแบบคอยเปนคอยไป เพื่อให 
ผูรับบริการมีโอกาสเตรียมตัวเตรียมใจตอสถานการณ 
 

วิธีการทางสังคมสงเคราะห (Social Work Method) 
 

วิธีการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะหมี 6 วิธีการใหญๆดังตอไปน้ี 
 

1. การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work)  
 

มีนักการศึกษาทางสังคมสงเคราะหหลายทานไดใหความหมายของการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
ตางๆกันดังนี้ (นงลักษณ เทพสวัสดิ์, 2540 : 29) 
 

Mary Richmond ซึ่งเปนผูใหกําเนิดงานสังคมสงเคราะหเฉพาะราย ไดใหความหมายไววา สังคม-
สงเคราะหเฉพาะรายเปนศิลปะของการใหความชวยเหลือบุคคลแตละคนเปนรายๆไป โดยการชวยเหลือให
เขาไดพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และปรับตนเองใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อสามารถมีชีวิตอยูในสังคม
ไดดวยความผาสุก 
 

Helen H. Pearlman กลาววา การสังคมสงเคราะหเฉพาะรายเปนกระบวนการที่องคการหรือ 
หนวยงานจัดดําเนินการอันเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุคคล ทั้งนี้เพื่อชวยใหบุคคลแตละรายแกปญหา 
ของตนในดานการทําหนาที่ทางสังคมอยางมีประสิทธิผล 
 

Florence Hollis ใหความหมายวา สังคมสงเคราะหเฉพาะราย คือ วิธีการที่นักสังคมสงเคราะห 
นํามาใชชวยเหลือบุคคลแตละคนใหสามารถแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ 
การปรับตนเองใหเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม และเปนปญหาที่บุคคลนั้นไมสามารถแกไขหรือจัดการ 
กับปญหาในทางที่เหมาะสมไดดวยตนเอง 
 

สวนนงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2540 : 29) ไดกลาวถึงการสังคมสงเคราะหเฉพาะรายไวดังนี้ 
 

สังคมสงเคราะหเฉพาะรายเปนวิธีที่เกาแกที่สุดที่ใชในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห จุดหมายหลัก
ก็เพื่อชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่ประสบความทุกขยาก เดือดรอน ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเปน
รายๆไป ทั้งนี้โดยอาศัยสัมพันธภาพทางวิชาชีพระหวางนักสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work) 
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กับผูรับความชวยเหลือ หรือผูประสบปญหา (Client) เปนสื่อกลางที่สําคัญในการดําเนินงานชวยเหลือ 
ทั้งอาศัยศิลปะ วิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific method) ทักษะ และเทคนิคในการใหความชวยเหลือ 
ตลอดจนการนําทรัพยากรตางๆ (Resource) ทั้งทรัพยากรในตัวผูมีปญหา ซึ่งไดแก ความสามารถ ความคดิ 
และวิจารณญาณของเขา ประกอบกับการใชทรัพยากรที่มีอยูในสังคม (Social Resource) คือ วัตถุ ส่ิงของ 
เงิน บริการทางสังคมตางๆ (Social Service) และนักวิชาชีพหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับ
ปญหาความตองการและสถานการณของผู รับการชวยเหลือ  อาทิ เชน  จิตแพทย  นักจิตวิทยา 
นักกายภาพบําบัด นักอาชีวบําบัด นักการศึกษา นักกฎหมาย ฯลฯ มาใหบริการ โดยการใหการรวมมือ 
ซึ่งกันและกัน ในการดําเนินงานใหบรรลุจุดมุงหมายของการชวยเหลือ โดยหาทางตอบสนองความตองการ
ของบุคคล ครอบครัวที่ประสบความเดือดรอน ทั้งนี้เพื่อชวยใหเขาสามารถปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท 
ทางสังคมไดอยางเหมาะสม มีความสัมพันธทางสังคมอยางราบรื่น สามารถเผชิญกับปญหาในการ 
ดํารงชีวิต โดยรูจักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จิตใจ และพฤติกรรมของ
ตนเองใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอม ตลอดจนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเปนที่ยอมรับของ
สังคม สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความสงบเรียบรอย มั่นคง และผาสุกตามอัตภาพ โดยไมสรางภาระ 
ใหกับสังคม แตเปนการชวยสังคมใหพัฒนาตอไปอีกดวย 
 

ทฤษฎีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work and its Theories) 
 

1. ทฤษฎีทางดานจิตใจและสังคม (Psycho Social Theory) 
2. ทฤษฎีการแกปญหา (Problem Solving Theory) 
3. ทฤษฎีการปฏิบัติหนาที่ (Function Theory) 
4. ทฤษฎีการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification Theory) 

 

2. การสังคมสงเคราะหกลุมชน 
 

การสังคมสงเคราะหกลุมชนเปนวิธีการสังคมสงเคราะหวิธีหนึ่งที่มุงเนนชวยเหลือบุคคลที่มีความ 
สนใจ มีความตองการ และมีปญหาที่คลายคลึงกัน ใหมาเขากลุมกัน เพื่อใหมีการติดตอปะทะสังสรรค 
ภายในกลุม โดยใชกิจกรรมเปนสื่อกลาง วัตถุประสงค ก็คือ การพัฒนาบุคลิกภาพในดานตางๆของบุคคล
นั่นเอง 
 

โดยทั่วไปแลว กลุมไดรับการมองวาเปนระบบเล็กๆระบบหนึ่งทางสังคมที่มีความสําคัญและสามารถ
นํามาพัฒนาความสามารถของบุคคลใหเปล่ียนภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในทางดีมากขึ้นใหสามารถแกไข 
ขอขัดแยงที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความสัมพันธระหวางตัวเขากับบุคคลอื่นๆ ชวยใหบุคคลในกลุมไดพบ
กับส่ิงใหมๆในทางสรางสรรคและพัฒนา 
 

การสังคมสงเคราะหกลุมชน จะเนนในเรื่องสําคัญ 2 เร่ืองใหญๆ คือ 
 

1. หลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตย 
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2. หลักการเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมโดยปกติสุข 
 

นักสังคมสงเคราะหกลุมชนเปนจํานวนมากเชื่อวา คานิยมทางสังคมตางๆสามารถถายทอดหรือสอน
กันได โดยผานประสบการณของกลุม นั่นก็คือ โดยการใหประสบการณการอยูรวมกันในกลุม เปาหมายของ
การสังคมสงเคราะหกลุมชนในปจจุบันไมไดมุงแตเฉพาะใหสมาชิกในกลุมไดมีการสนุกสนานรื่นเริงจาก 
กิจกรรมที่ไดรับในกลุมเทานั้น แตยังเนนที่การแกไขหรือการบําบัดรักษาผูมีปญหาในทางการแพทยมากขึ้น 
 

ทักษะในการดําเนนิงานสังคมสงเคราะหกลุมชน 
 

ในการปฏิบัติงาน นักสังคมสงเคราะหกลุมชนจําเปนตองมีทักษะตางๆดังตอไปน้ี 
1. ทักษะในการวินิจฉัย 
2. วางเปาหมายในการบําบัดรักษา 
3. สรางสัมพันธภาพใหเกิดขึ้น 
4. นํากระบวนการกลุมไปสูเปาหมายที่แนนอน คือ การบําบัดรักษาและการพัฒนา 
5. ประเมินดูผลจากการที่ไดใหความชวยเหลือตามขั้นตอนหลักการตางๆของสังคมสงเคราะห 

กลุมชน 
 

3. การจัดระเบียบชุมชน (Community Organization)  
 

แนวคิดของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน คือ ประชาธิปไตย (Democratic)  
กระบวนการดําเนินงานจึงเปนไปตามระบบของประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนในชุมชนจะไดเรียนรูการอยู 
รวมกัน การทํางานรวมกัน การตัดสินใจรวมกันในวิถีทางแหงประชาธิปไตย นักสังคมสงเคราะห 
ที่ปฏิบัติงานในชุมชนจะทําหนาที่เปนผูชวยเหลือ (Enabler) กลุมตางๆในชุมชน โดยกระตุน (Stimulate) 
ใหมีกิจกรรมตางๆที่จะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน (Co-operative) เพื่อดํารงไวซึ่งความปลอดภัย 
และความเจริญกาวหนาของชุมชน นักสังคมสงเคราะหจะพยายามที่จะนําเอาทรัพยากรตางๆมาใชใหเกิด
ประโยชนตามความจําเปนแกชุมชนและทองถิ่นนั้นๆ เพื่อนําชุมชนไปสูความกาวหนา 
 

กิจกรรมตางๆที่จัดวาเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบชุมชน ไดแก 
 

1. การวางแผนเพื่อสวัสดิภาพและสุขภาพ อนามัยของคนในชุมชน 
2. การดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะหชุมชน 
3. กิจกรรมเฉพาะดาน เพื่อมุงสงเสริมความอยูดีกินดีของคนในชุมชน 
4. การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อเกิดความรอบรูเกี่ยวกับชุมชน 
5. การวิเคราะหกฎ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของคนในชุมชน 
6. การวิจัยเพื่อการแสวงหาปญหาและความตองการของคนในชุมชน 
7. การสอนหรือใหความรูแกชุมชนในเรื่องตางๆที่นําไปสูการเจริญกาวหนาและพัฒนา 
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4. นโยบายและการวางแผนทางสังคม (Social Policy and Social Planning)  
 

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางแลววา ในการตัดสินใจทุกอยาง ไมวาจะในงานสังคม- 
สงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work) สังคมสงเคราะหกลุมชน (Social Group Work) หรือการจัด
ระเบียบชุมชน (Community Organization) จะมีขอยุงยาก ซับซอน ในเรื่องนโยบายเกี่ยวโยงอยูดวย 
ตลอดเวลา งานสังคมสงเคราะหจึงตองเกี่ยวของสัมพันธกับนโยบายและการวางแผนทางสังคมดวย 
 

นักการศึกษาทางสังคมสงเคราะหจึงเริ่มตื่นตัวและใหความสําคัญในการวางแผนทางสังคมมากขึ้น 
ในโรงเรียนสังคมสงเคราะห ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดอบรมใหนักศึกษาสังคมสงเคราะหที่ศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีความรูในเรื่องกวางๆ ดังนี้ 
 

1. ปญหาสังคมใหญๆที่เกี่ยวของและมีความสําคัญตอสังคมและประเทศชาติ 
2. การดําเนินงานของรัฐ 
3. การมีสวนรวมในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขนโยบายตางๆที่เกี่ยวของกับสังคม 
4. ระบบการใหบริการในวงกวาง 

 

แมวาในขณะนี้จะยังไมสามารถคาดคะเนไดวามีนักสังคมสงเคราะหเปนจํานวนมากนอยเทาใดที่ 
ปฏิบัติงานอยูในเรื่องนโยบายและการวางแผนทางสังคม แตเปนที่ปรากฏวานักสังคมสงเคราะหที่อยูใน
ตําแหนงผูบริหาร ผูทําหนาที่เปนนักวิจัย จะเปนผูที่ทํางานเกี่ยวของกับนโยบายและการวางแผนทางสังคม
มากที่สุด 
 

5. การบริหารงานทางสังคม (Social Work Administration)  
 

ปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการทางสังคมเริ่มขยายขอบเขตการใหบริการทางสังคมกวางขวางขึ้น 
บุคลากรก็มีจํานวนมากขึ้น ผูที่มาขอรับบริการก็เรียกรองและตองการบริการมากกวาแตกอน ซึ่งบางครั้ง 
ก็จําเปนที่จะตองมีการตัดสินใจในระดับผูบริหาร ผูที่เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจะสามารถประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งที่เปนของรัฐและเอกชน ตลอดจนชวยใหบุคคลอื่นๆที่อยูในองคการประสานและรวมมือ
ตอกัน อันมีผลกอใหเกิดประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงานในระยะยาว ดังนั้น การบริหารงานสังคมสงเคราะห
จึงไดรับการเสนอแนะใหใชปฏิบัติในเวลาไมนานมานี้  
 

การบริหารงานสังคมสงเคราะห คือ กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสังคม- 
สงเคราะห โดยความพยายามที่จะประสาน (Co-ordination) และรวมมือ (Co-operation) กับหนวยงาน
และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของ 
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6. การวิจัยทางสังคมสงเคราะห (Social Work Research)  
 

นงลักษณ เทพสวัสดิ์ (2540 : 40) ไดกลาวถึงการวิจัยทางสังคมสงเคราะหไวดังนี้ 
 

การวิจัยทางสังคมสงเคราะหจัดเปนวิธีการหนึ่งของการสังคมสงเคราะหในการที่จะคนหาปญหา 
และความตองการของบุคคล ครอบครัว กลุม และชุมชน เพื่อดูวาปญหาและความตองการคืออะไร จะได 
นํามาวางแผนเพื่อเขาไปแทรกแซงใหความชวยเหลือหรือจัดบริการไดอยางถูกตองเหมาะสม ในปจจุบัน
หนวยงานที่ใหบริการสังคมสงเคราะหเร่ิมเห็นความสําคัญและความจําเปนของงานวิจัย จึงไดตั้งหรือมี
ตําแหนงนักวิจัยเฉพาะ เพื่อทําหนาที่ในงานวิจัยทั้งเต็มเวลาหรือเปนครั้งคราว โรงเรียนสังคมสงเคราะหเอง
ก็ไดมีหนวยงานวิจัย เพื่อเปดโอกาสใหอาจารยและนักศึกษาหาไดหันมาใหความสําคัญและมีความเขาใจ
เกี่ยวกับงานวิจัยอยางจริงจัง บางทีก็ทําหนาที่เปนศูนยใหบริการแนะนําปรึกษาหารือแกหนวยงานอื่นๆ 
ที่อยูในชุมชนที่จะตองทําการศึกษาวิจัยดวย งานวิจัยมีความสําคัญตอการคนหาขอมูลเพื่อนํามาเปน
นโยบายในการวางแผนของรัฐบาลในระยะยาว นักสังคมสงเคราะหเปนผูที่คลุกคลีอยูกับปญหาของผูมารับ
บริการ จึงมีโอกาสที่จะไดขอมูลตางๆเกี่ยวกับปญหาและความตองการของบุคคล กลุม และชุมชน จึงควร
จะไดนําทักษะในการวิจัยมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห 
 

จรรยาบรรณของนักสงัคมสงเคราะห (Code of Ethics) 
 

วิบูลย กล่ินสุคนธ (2541:38-39) ไดกลาวถึงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห ไววา สมาคม 
นักสังคมสงเคราะหแหงชาติในอเมริกา (NASW) ไดแกไขปรับปรุงจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห 
ครั้งสุดทาย เมื่อ ค.ศ.1990 โดยจําแนกออกเปน 6 หัวขอใหญ ดังนี้ 

 

1. พฤติกรรมและการกระทําในฐานะนักสังคมสงเคราะห 
2. ความรับผิดชอบตอผูปวยหรือผูใชบริการ 
3. ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวชิาชพี 
4. ความรับผิดชอบตอนายจางหรือองคกรที่วาจาง 
5. ความรับผิดชอบตอวิชาชพีสังคมสงเคราะห 
6. ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

สําหรับสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ไดกําหนดจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห 
ไว 5 ขอ คือ 

 

1. นักสังคมสงเคราะหจะตองนึกวากระทําเพื่อพัฒนากอใหเกิดสวัสดิภาพแกบุคคล กลุมชน  
และชุมชน เปนความรับผิดชอบของตน 

2. นักสังคมสงเคราะหตองปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความซื่อสัตย เสียสละ มีคุณธรรม และปราศจาก 
อคติทั้งปวง 
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3. นักสังคมสงเคราะหตองเคารพในศักดิ์ศรี และไมเปดเผยเรื่องราวสวนตัวของผูปวยหรือผูมาขอรับ 
บริการ 

4. นักสังคมสงเคราะหจะตองประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อมิใหบังเกิด 
ความเสียหายแกวิชาชีพสังคมสงเคราะห 

5. นักสังคมสงเคราะหตองยึดมั่นในหลักวิชาการ เพิ่มพูนความรูและทักษะ พรอมท้ังสงเสริมวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะหใหเจริญกาวหนาอยูเสมอ (วิบูลย กล่ินสุคนธ, 2541:39) 
 

บทบาทหนาที่ของนกัสังคมสงเคราะหทางการแพทย 
 

งานสังคมสงเคราะหทางการแพทยเปนสาขาวิชาการหนึ่งในหลายสาขาของงานสังคมสงเคราะห 
ที่มีบทบาทหนาที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับดานการแพทยกับผูปวยทั้งทางกายและทางจิตใจ งานสังคมสงเคราะห
ทางการแพทยตองปฏิบัติงานเปนทีมรวมกับบุคลากรหลายสาขา ไดแก แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา ฯลฯ
หรือที่เรียกวาเปนการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) นักสังคมสงเคราะหจึงเขามามีบทบาท
ในดานการปฏิบัติรักษา เร่ิมตั้งแตผูปวยมารับการตรวจ โดยการศึกษารวบรวมขอมูลตางๆของผูปวยทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สังคม ตลอดจนการเตรียมความพรอมของผูปวยในการจะเขามารับรักษา เพื่อประกอบ 
การวินิจฉัยของแพทยไดอยางถูกตอง และเพื่อวางแผนการรักษาทั้งในระยะการบําบัดรักษา ระยะฟนฟู 
สมรรถภาพ และระยะติดตามดูแลหลังการบําบัดรักษา เมื่อผูปวยออกจากโรงพยาบาลหรือสถานบําบัด 
ไปแลว นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยยังมีบทบาทในการสงเสริมสุขภาพอนามัย ชวยให 
ประชาชนมีพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางถูกสุขลักษณะ และปราศจากการติดยาและสารเสพติด  
โดยการศึกษาสํารวจชุมชนและสภาวะแวดลอม เพื่อวิเคราะหปญหาสุขภาพ อนามัย และวางแผน 
ประสานงานกับองคกรตางๆของชุมชน ในการปองกันสุขภาพและการติดยาและสารเสพติด 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของนักสงัคมสงเคราะหทางการแพทย 
 

นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยมีหนาที่ในการศึกษา ประเมิน วิเคราะหขอมูลทางสังคม จิตใจ 
รางกาย วินิจฉัยขอมูลทางสังคมที่เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวย ใหการบําบัดรักษาทางสังคม จิตใจ 
แกไขปญหา ฟนฟูสมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางสังคมแกผูปวยและครอบครัว ใหบริการสงเสริม 
และปองกันปญหาทางสังคมที่มีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจ ใหคําปรึกษาแนะนํา
รายบุคคล กลุม และชุมชนในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ประสานการดําเนินงานและจัดหาทรัพยากร 
ทางสังคม ศึกษา คนควา วิจัย สอน ฝกอบรม ผลิตเนื้อหาทางวิชาการและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการใหบริการอยางครบวงจร 
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บทที่ 2 
 

การบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 
 

การบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดเปนมาตรการหลักมาตรการหนึ่งในการแกไขปญหายา 
เสพติดของประเทศ ซึ่งจะสงผลใหจํานวนผูติดยาและสารเสพติดลดนอยลงหรือหมดไปในที่สุด การ
บําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดเปนวิทยาการทางการแพทยแขนงหนึ่งที่มีความสลับซับซอนยุงยาก ไม
เหมือนกับการรักษาโรคอื่นๆ เนื่องจากผูติดยาและสารสเพติดนั้นเปนผูที่มีปญหาความเจ็บปวยทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น ในการรักษาจึงตองทําการรักษาทุกอยางไปพรอมกัน ไมวาจะเปนทั้งตัวผู
ติดยา ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ไมใชมุงแตเพียงการรักษาตัวบุคคล เพราะจะทําใหการ
บําบัดรักษาไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร และผูติดยาเสพติดที่รักษาหายแลวจะกลับมาติดซ้ําไดอีกโดยงาย 

 

ดังนั้น  จึงจําเปนตองมีมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการแกไขและชวยเหลือผูที่ติดยาเสพติดตาม
วิธีการและขั้นตอนการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดแบบมาตรฐานครบทุกขั้นตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอนการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 
 

ขั้นตอนการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การเตรียมการ (Pre-Admission) 
2. การถอนพิษยา (Detoxification) 
3. การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 
4. การติดตามหลังการรักษา (Follow up or Aftercare) 

 

1. การเตรียมการ (Pre-Admission) 
 

ธงชัย อุนเอกลาภ (2544 : 25-27) ไดอธิบายเรื่องการบําบัดรักษาในขั้นเตรียมการ (Pre-Admission)  
ไวดังนี้ 

 

การเตรียมการกอนการรักษาเปนการเตรียมความพรอมของผูปวย ทั้งทางดานครอบครัวของผูปวย 
เพื่อใหการบําบัดรักษาผูปวยสัมฤทธิ์ผลได ผูปวยตองมีความตั้งใจสูง และยอมรับวาตนเองมีความจําเปน 
ที่ตองแกไขพฤติกรรมของตนเอง โดยจะตองทําความตกลงกับผูมารับการบําบัดรักษา ยอมรับที่จะเลิก 
ยาเสพติดอยางจริงจัง นอกจากตัวผูปวยแลว จะตองเตรียมความพรอมของครอบครัวหรือผูใกลชิดใหเขามา
มีสวนรวมในการแกปญหา และเปนผูใหกําลังใจแกผูปวย ขั้นตอนการเตรียมการจะแลวเสร็จภายใน 7 วัน 
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กิจกรรมในขัน้เตรียมการ 
 

1. สัมภาษณ สอบประวัติ กรอกเอกสารประจําตัว ประวัติสวนตัวในอดีต ปจจุบัน ประวัติการติด 
ยาเสพติด ประวัติการเจ็บปวย ประวัติการกออาชญากรรม ขั้นนี้เปนขั้นตอนทําความรูจักและเขาใจผูปวย 
โดยศึกษาประวัติจากผูปวย จากครอบครัว ญาติ และผูเกี่ยวของ การหาขอมูลและขอเท็จจริงจากผูปวย 
ติดยาและสารเสพติดนั้นจะตองเปนขอเท็จจริงที่มองเห็นได เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาบุคลิกภาพ 
สวนปญหาที่ไมสามารถมองเห็น ไดแก ปญหาทางจิตใจ เชน ความคิด อารมณ ความรูสึก 
 

2. การตรวจรางกาย ดูสภาพรางกายวาทรุดโทรมมากนอยแคไหน มีรองรอยการเสพยาหรือไม มี 
มีโรคแทรกซอนอะไรบาง 

- ตรวจสภาพจติวาปกติดีหรือมีอาการทางจติ บุคลิกภาพเปนแบบใด 
- ตรวจคนหาสารเสพติดที่อาจมีการซกุซอน 
- ตรวจทางหองปฏิบัติการ เจาะเลือด ตรวจปสสาวะหาสารสเพติด เอกซเรยปอด 

 

3. วิเคราะหปญหาเพื่อการวางแผนใหการชวยเหลือ เมื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูติดยาเสพติด 
เพียงพอ และเปนที่เชื่อถือไดแลว ตองนําขอเท็จจริงนั้นมาวินิจฉัย แยกแยะเปนเรื่องๆไปวิเคราะหวาอะไร
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา บางครั้งผูติดยาเสพติดคิดวาเปนปญหา แตแทจริงไมใชปญหา แตเปนปญหา
อื่นที่ซับซอนอยู การวิเคราะหทําใหทราบจุดออนของผูปวยวาเปนอยางไร แลวจึงวางแผนใหความชวยเหลือ
ตอไป 

 

ประเภทของปญหาอาจแบงไดดังนี้ 
 

3.1. ปญหาสังคม เชน ปญหาปจจุบันที่ประสบอยู ไดแก ปญหาแตกแยกของครอบครัว และ 
ความไมเขาใจในความสัมพันธของครอบครัว ไมสามารถปรับตัวเองเขากับครอบครัวและสังคม ไมยอมรับ
ความจริง เปนตน การเลี้ยงดูของครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งจะมีผลตอเยาวชนผูติดยา เชน 
ครอบครัวหยาราง มักจะใชเด็กเปนขอตอรอง ระบายอารมณ ทําใหเด็กหันเขาหายาเสพติดได การตามใจ
เด็กมากเกินไปทําใหเสียนิสัย อยากไดอะไรตองได ทําใหติดยาเสพติดงายและเลิกยาก หรือครอบครัว 
ที่เล้ียงลูกแบบเขมงวดเกินไป ทําใหเด็กไมกลาแสดงออก เก็บกด เกิดปญหาไมรูจะปรึกษาใคร ทําใหถูก 
ชักจูงไปในทางที่เสียหายไดงาย 
 

3.2. ปญหาเศรษฐกิจ เชน ปญหารายไดไมพอจาย มีความเปนอยูยากจน ขาดแคลนเงินทุน
ประกอบอาชีพ วางงาน 
 

3.3. ปญหาดานอารมณและจิตใจ เชน ปญหาความกดดันดานจิตใจ การขาดความเชื่อมั่นตอ 
ตนเอง การขาดความรักและความอบอุน ถูกชักจูงจิตใจงาย ฯลฯ 
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3.4. ปญหาความสามารถในการแกไขปญหาของผูติดยาเสพติด ปญหาความรวมมือของผูปวย
ในการแกปญหา หรือปญหาบุคลิกภาพ เปนปมดอยของผูปวย อาจไมไดรับความรวมมือในการบําบัดรักษา 

 

4. อธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการบําบัดรักษา เพื่อผูปวยจะไดไมทําผิดซ้ําซอน ในขณะที่จะเขา 
บําบัดรักษา และใหความรวมมือในการบําบัดรักษาดวยเหตุและผล ยอมทําใหเกิดผลดีตอผูปวยเอง 
 

5. ชักจูงแนะนําใหตั้งใจรับการบําบัดรักษา โดยทําใหผูปวยยอมรับความเปนจริง เขาใจสภาพ 
อันแทจริงของตนเอง ซึ่งเมื่อเขายอมรับในความเปนจริงของตนเองทั้งจุดดีและจุดดอย จะทําใหเขาสามารถ
เปล่ียนทัศนคติ พฤติกรรมที่เปนอยูไดงายขึ้น 

 

6. ใหคําแนะนําแกครอบครัว เพื่อท่ีครอบครัวจะไดเปนกําลังใจแกผูปวยและยอมรับผูปวย และให 
มีความสัมพันธที่ดีตอผูปวย เพื่อใหผูปวยมีความเชื่อมั่นตอตนเองและสังคมสิ่งแวดลอมในสถานที่
บําบัดรักษา    
 

2. การถอนพิษยา (Detoxification)  
 

หลักการรักษาข้ันถอนพิษยา 
 

การงดเสพยาหรือสารเสพติดของผูปวย จะกอใหเกิดอาการอยากยา หรืออาการถอนพิษยา 
(Withdrawal Symtoms or Abstinent Syndrome) ซึ่งเปนอาการทั้งรางกายและจิตใจ เชน อาการคลื่นไส 
อาเจียน  อาการทองผูก ปวดกระดูก น้ํามูกน้ําตาไหล อารมณ ความคิดสับสน นอนไมหลับ ออนเพลีย  
ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นนี้จะทรมานผูปวย เปนปจจัยใหผูปวยตองหวนกลับไปใชยาหรือสารเสพติดใหม ทําให 
การรักษาหยุดชะงักลง แพทยจึงตองใหการรักษาในขั้นถอนพิษยาเพื่อลดความทรมานของผูปวย วิธีการ
ทางการแพทย คือ พยายามบรรเทาอาการอยากยาใหลดนอยลงและคอยๆหมดไปเมื่อเวลาผานไป โดยจะ
ใชยาบางชนิดทดแทน (Substitution) หรือใชยาเพื่อบรรเทาอาการอยากยาที่เกิดขึ้น (Supportion 
treatment) รวมไปถึงการติดตามสังเกตอาการพฤติกรรมของผูปวย เพื่อใหรูถึงปญหาทางดานจิตใจ และให
การรักษาควบคูกันไป 

 

รูปแบบการถอนพิษยา 
 

รูปแบบการถอนพิษยาแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบผูปวยนอกและแบบผูปวยใน ดังนี้  (ธงชัย 
อุนเอกลาภ, 2544 : 66-67)  
 

การรักษาแบบผูปวยนอก 
 

การรักษาแบบผูปวยนอกเปนที่นิยมโดยทั่วไป เนื่องจากเปนความสะดวกของทางสถานพยาบาล 
ส้ินเปลืองงบประมาณนอยกวา ใชบุคลากรและสถานที่นอยกวาแบบผูปวยใน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจ
รักษาผูปวยไดเปนจํานวนมาก แตการรักษาแบบผูปวยนอกมักจะใหผลในการรักษาแบบไมแนนอน 
เนื่องจากผูปวยยังคงกลับไปอยูกับสภาพแวดลอมเดิม ซึ่งมีส่ิงยั่วยุตางๆ สามารถหายาเสพติดไดงาย 
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บางครั้งในระหวางการรักษาจะพบวามีการลักลอบใชสารเสพติดไดอีก แตก็นับวาเปนขอดีในแงหนึ่ง คือ  
ถาหากผูปวยสามารถเลิกไดทั้งๆที่ยังอยูในสภาพแวดลอมเดิม แสดงวาผูปวยมีจิตใจท่ีเขมแข็ง หักหามใจ 
ตนเองได โอกาสเลิกไดในระยะยาวก็มีมากกวา 

 

ผลสําเร็จของการรักษาแบบผูปวยนอกขึ้นอยูกับตัวผูปวยและครอบครัวเปนสําคัญ การให 
การรักษาตองใชการใหคําปรึกษาแนะนํา (Counseling)  
 

การรักษาแบบผูปวยใน 
 

การตัดสินใจใชวิธีการรักษาแบบผูปวยในนั้นมีขอบงชี้ ดังนี้ 
1. อยูในภาวะที่อาจทําอันตรายแกตัวเองหรือผูอื่นได 
2. มีโรคแทรกซอนทางรางกายหรือจิตใจที่จําเปนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล เชน มีโรค 

ติดเชื้อรุนแรง โรคจิตเภทที่มีอาการมาก 
3. ผูปวยติดสารเสพติดชนิดอื่นจําเปนตองรับการรักษารวมดวย  เชน สุรา เฮโรอีน 
4. ในรายที่ใชปริมาณมากๆ ติดนานกวา 1 ป มีแนวโนมที่จะหยุดยาไมได หากใหการรักษา

แบบผูปวยนอก 
5. ผูปวยที่เคยรับการรักษาแบบผูปวยนอกหลายครั้งแลวยังไมไดผล 
6. มีสภาวะแวดลอมทางสังคมและจิตใจท่ีเส่ือมโทรม เชน ขาดที่พึ่งในครอบครัวไมสามารถ

ดํารงชีพในสังคมได อยูในสถานที่ที่สามารถหายาไดงาย 
7. ผูปวยไมยินยอมรับการบําบัดรักษาแบบผูปวยนอก รวมไปถึงผูปวยที่ถูกศาลสงมารับ 

การรักษาภายในโรงพยาบาล 
 

การรักษาแบบผูปวยในนั้นตองแยกผูปวยใหเปนสัดสวน ไมควรปะปนกับผูปวยทั่วไป โดยจัดอยู
ในสถานที่ที่ปลอดสารเสพติด หรือส่ิงยั่วยุที่อาจทําใหนึกถึงการเสพยา บุคลากรที่ใหการดูแลควรมีความรู 
ความเขาใจ เกี่ยวกับผูปวยเหลานี้โดยเฉพาะ 
 

วิธีการถอนพิษยา 
 

วิธีการถอนพิษยาจะแตกตางกัน ขึ้นอยูกับประเภทของยาเสพติดที่ผูปวยเสพ ซึ่งสามารถแบง 
ประเภทได ดังนี้ (วิบูลย กล่ินสุคนธ, 2541: 25-26) 
 

1. กลุมผูปวยติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน มอรฟน และอนุพันธของฝน ผูเสพกลุมนี้จะมีอาการติด
ทางรางกายมาก เวลางดเสพจะเกิดอาการอยากยารุนแรง โดยเริ่มมีอาการอยากยาเมื่อ 3-6 ชั่วโมง หลัง
เสพครั้งสุดทาย และอยากมากขึ้น จนมีอาการสูงสุดประมาณวันที่ 3-4 และคอยลดลงจนหมดไปเองราว
สัปดาหที่ 2-3 การถอนพิษยาสําหรับผูปวยกลุมนี้จะใชเมธาโดน (Methadone) ทดแทนยาเสพติดที่ใช 
ผูปวยจะไดรับยาเมธาโดนทุกวันในระยะถอนพิษยา ในกรณีรักษาแบบผูปวยในจะไดยาวันละ 4 มื้อ 
เปนเวลา 14 วัน สวนผูปวยนอกจะไดรับยาวันละครั้งเปนระยะเวลายาว (Methadone Maintenance) ใน
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บางรายไมสามารถมารับยาไดทุกวัน จะไดยาทดแทน 10% ของ Tincture Opium (M.No1) แทนเมธาโดน 
พรอมทั้งใหยาชวยตามอาการดวย แตในผูปวยชนิดที่ฉีดเฮโรอีนเขาเสน (IVDU = Intervenous Drug 
Users) ตองเฝาระวังโรคแทรกซอนทางรางกาย อาจกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต เชน การติดเชื้อในกระแส
โลหิต ปอดอักเสบ เยื่อหุมสมองอักเสบ และใหการรักษาควบคูกันไป 
 

2. กลุมผูปวยติดแอลกอฮอล ยากดประสาท ยานอนหลับ (Alcohol, Barbiturates, Benzodia- 
zepines) สารเสพติดประเภทนี้ เมื่องดเสพจะมีอาการอยากยาไมคอยรุนแรง แตก็มีบางรายมีอาการ 
ถอนพิษยารุนแรง เชน อาการชักเกร็ง (Rumfit) ในผูปวยที่งดดื่มสุรา อาการชักเกร็ง (Seizures) หรือระบบ
หัวใจหลอดเลือดลมเหลวในผูปวยที่งดยากดประสาท Barbiturates การรักษาอาการถอนพิษยาโดยใช 
ยากลุม Benzodiazepines ทดแทนในขนาดสูง เชน Chordiazepoxide หรือ lorazepam คอยลดขนาด 
ของยาลงทุกๆ 7 วัน เชน Delirium Treatment ภาวะทุโภชนาการ วัณโรคปอด ตับอักเสบ สมองเสื่อม 
(Dementia) จึงควรเฝาระวังและใหการรักษาถาตรวจพบ 
 

3. กลุมที่ 3 ยาบา สารระเหย กัญชา กระทอม (Amphetamine, Volatile Inhalants, Marijuana, 
Cannabis) สารเสพติดในกลุมนี้จะมีอาการติดทางรางกายไมมาก เมื่องดเสพจะเกิดอาการอยากยา 
ไมรุนแรง การใหการรักษาในขั้นถอนพิษยาจะไมมียานี้ใหทดแทน แตจะใหการรักษาตามอาการ 
(Supportive Treatment) เปนสวนใหญ สารเสพติดกลุมนี้ โดยเฉพาะยาบาจะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจ และพฤติกรรม (Psychological Behavior Effect) ซึ่งกําลังเปนปญหาอยางมากในสังคม
ปจจุบัน ผูเสพสวนใหญจะใชวิธีกินหรือฉีด ซึ่งหลังการเสพ ยาจะออกฤทธิ์เร็วมาก ทําใหรูสึกกระฉับกระเฉง
ราเริงผิดปกติ (Mania) กระสับกระสาย (Agitation) กาวราว (Aggressive) สับสน (Confusion) และเกิด
ภาพหลอน ความรูสึกหลอน (Visual and Tactile Hallucination) ควบคุมตัวเองไมได (Self-control)  
พฤติกรรมรุนแรง เปนอันตราย ถาใชยาบานานจะมีอาการทางจิตเภท ในการถอนพิษยาผูปวยเสพยาบา  
ซึ่งอาการอยากยาไมรุนแรง มักจะหายไปเองใน 3-4 วัน ยกเวนผูที่เสพนานจะตองเฝาระวัง อาจมีอาการ 
ซึมเศรา อยากฆาตัวตาย (Depression Suicidal at Time) ซึ่งการรักษาอดยาตองอาศัยยาชวยบรรเทา
อาการ (Supportive Treatment) รวมกับยาตานโรคจิต (Antipsychotic Drug) ยาตานอาการซึมเศรา 
(Antidepressant) และการชวยทําจิตบําบัด (Psycho Therapy)  
 

3. การฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)  
 

การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติดเปนขั้นตอนการบําบัดรักษาที่สําคัญที่สุด เปนกิจกรรม 
เพื่อชวยใหผูปวยไดปรับปรุงนิสัยที่สูญเสียไประหวางการใชยาเสพติด เปนการปรับเปล่ียนความประพฤติ
และพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนใหกลับไปสูภาวะปกติ รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับปรุงทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสังคมของผูปวยยาเสพติดที่มีหลังจากการใชยาเสพติด แกไขสิ่งแวดลอม ใหคําปรึกษาแนะแนว
ใหผูปวยไดปรับปรุงและชวยตนเอง เปนตัวของตัวเองใหมากที่สุด ในการฟนฟูนั้นตองมีการปฏิบัติงานเปน
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อใหการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ทั้งนี้เพราะนอกจากปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไข 
พัฒนานิสัย ความประพฤติ พฤติกรรม สังคมสิ่งแวดลอม รางกายและจิตใจของผูปวยแลว ในขั้นตอน 
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การฟนฟูสมรรถภาพนี้จะมีการใหการบําบัดรักษาโดยการใหผูปวยไดมีงานควบคูไปดวย นั่นคือ  
อาชีวบําบัด และฝกอาชีพ ซึ่งเปนแผนการบําบัดรักษาทางดานสังคมที่บงชี้ถึงความหวังและอนาคต 
ของผูปวย โดยการมุงใหผูปวยปรับปรุงทักษะ ความชํานาญ ความสามารถ ในการประกอบการงาน  
เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยลําแขง แรงกาย แรงใจของตนเอง  
 

การฟนฟูสมรรถภาพแบบชมุชนบําบดั (Therapeutic Community) 
 

รูปแบบการบําบัดรักษาที่สําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
คือการฟนฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) เปนการใหสมาชิกฝกพัฒนาตนเอง 
โดยการมาอยูรวมกันเหมือนเปนสมาชิกในครอบครัวขนาดใหญครอบครัวหนึ่งที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อให
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง มีการเรียนรูและมีประสบการณเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังอยูใน 
สถานที่ที่ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และมีส่ิงแวดลอมที่ทําใหเกิดความอบอุนที่ดี ทําใหไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพที่สมบูรณทั้งสภาพรางกายและจิตใจ สามารถกลับไปดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 

การมาอยูรวมกันเปนจํานวนมากเหมือนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน จําเปนตองมีกฎเกณฑ 
อุดมการณ และปรัชญาเดียวกัน เพื่อใหการอยูรวมกันนั้นดําเนินไปดวยดี ปราศจากอุปสรรค 
 

กฎหลักของชุมชนบําบัด 
 

1. ไมใชยาเสพติด (No Drug) 
2. ไมกอเร่ืองทะเลาะวิวาท (No Violence) 
3. ไมมีเพศสัมพันธ (No Sex) 

 

ชุมชนบําบัดเปนการบําบัดรักษาโดยไมใชยา ยกเวนกรณีที่มีการเจ็บปวยเกิดขึ้นระหวางการบําบัด 
รักษา  การบําบัดรักษารูปแบบชุมชนบําบัดนั้นเนนที่หลักการใหผูปวยชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด (Self 
Help) และชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมเพื่อนผูติดยาเสพติดดวยกันที่อยูในศูนยชุมชนบําบัดในฐานะ 
”สมาชิก” ไมใช “ผูปวย” ชุมชนบําบัดจะใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลที่เคยใชยาเสพติดและรักษา 
ยาเสพติดครบขั้นตอนการบําบัดรักษารูปแบบชุมชนบําบัดและเลิกยาไดแลวมาเปนพี่เล้ียงคอยดูแล ให 
คําแนะนําชวยเหลือผูปวยยาเสพติดที่รับการบําบัดรักษาอยูในชุมชนบําบัดที่เรียกวาผูชวยเหลือสมาชิก 
(Ex-addict Staff) รวมปฏิบัติงานบําบัดรักษาควบคูไปกับคณะเจาหนาที่หรือนักบําบัดสาขาวิชาชีพอื่น 
การบําบัดรักษารูปแบบชุมชนบําบัดจึงเปนเสมือนการสรางสัมพันธในครอบครัวใหมแบบเครือญาติขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่งในกลุมผูติดยาเสพติดดวยกัน ใหมีความรักผูกพันกันฉันทคนในครอบครัวเดียวกัน 
 

การฟนฟูสมรรถภาพแบบชมุชนบําบดั  แบงเปน 4 ระยะ 
 

1. ระยะจูงใจ (Induction Stage) หรือระยะเตรียมสูชุมชนบําบัด ซึ่งตองใชระยะเวลา 7-10 วัน 
เปนการเตรียมตัวเตรียมใจ กระตุน โนมนาว (Motivation) ใหผูปวยไดตัดสินใจเขารับการบําบัดรักษาระยะ
ชุมชนบําบัดดวยความสมัครใจ โดยนักสังคมสงเคราะหจะตองมีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือ ชี้แจงให 
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ผูปวยที่ถอนพิษยาครบแลว 21 วัน หรือผูปวยที่ถอนพิษยาแลวจากโรงพยาบาลอื่นที่ประสงคจะเขารับ 
การบําบัดในชุมชนบําบัด 

 

2. ระยะรักษา (Treatment Stage) ซึ่งตองใชเวลา1 ป  เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพชีวิตที่สมบูรณ 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ สังคม เพราะในระยะรักษาชุมชนบําบัดนี้มีความสําคัญและจําเปน เพราะเปน
ระยะที่สมาชิกอยูรวมกันในชุมชนบําบัดเหมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน ตองสรางความรูสึกเขาใจใหผูปวย
ตระหนักวาตนกําลังอยูระหวางการพัฒนาทั้งทางดานอารมณ สังคม จิตใจ ไมใชเปนผูปวยที่อยูใน 
สถานพยาบาลที่ตองพึ่งพายาเพื่อการบําบัดรักษา โดยกระตุน แนะนํา ชี้แจง ใหผูสมาชิกทุกคนอยูรวมกัน
และมีบทบาทในครอบครัวศูนยชุมชนบําบัดรวมกัน บริหาร ดําเนินกิจกรรมศูนยชุมชนบําบัดรวมกัน แบงปน 
มีหนาที่ความรับผิดชอบในหนาที่แตละคน ในบทบาทที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหสมาชิกเกิดการพัฒนา 
ตนเอง มีการชวยเหลือแนะนําระหวางเพื่อนกับเพื่อนรวมชุมชนบําบัดดวยกัน  
 

ในระยะรักษานี ้มีเครื่องมือที่ใชในการพฒันาสมาชิก คอื 
 

2.1. กลุมบําบัด (Group Therapy) นักบําบัดจะใชวิธีการของกลุมบําบัดตางๆ เปนเครื่องมือ 
ในการพัฒนา เปล่ียนแปลงทัศนคติ ความประพฤติ และพฤติกรรมของสมาชิก ดังนี้ 
 

- กลุมประชุมตอนเชา (Morning Meeting) เพื่อรับทราบความรูสึกทุกขสุข ความวิตก
กังวล ปญหา นิสัย พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรค ของสมาชิก 

 

- การประชุมเจาหนาที่ (Staff Meeting) เพื่อจะไดทราบกิจกรรมพฤติกรรม ปญหา 
ทัศนคติของสมาชิกทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง เพื่อมีสวนรวมในการแกไขปญหา 
กับนักบําบัดอื่นๆประจําศูนยชุมชนบําบัดดวย 

 

- กลุมปรับความเขาใจ  (Encounter Group) เพื่อชวยฝกสมาชิกใหเรียนรู พัฒนาตนเอง
อยางมีระบบและกติกา ศึกษาวิเคราะหปญหา พฤติกรรมที่สมาชิกแสดงออกทั้งทางที่ดีและไมดีกับเพื่อน
สมาชิกดวยกัน สังเกตการณพฤติกรรม การแสดงออก การอดกลั้น ความมีระเบียบวินัยของสมาชิก เพื่อเปน
แนวทางในการแนะนําชวยเหลือทางสังคม 
 

- กลุมสัมมนา (Seminar) เพื่อสนับสนุนใหสมาชิกแสดงออกโดยการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กระตุนใหสมาชิกเกิดความคิด ความกลา ในการพูดตอหนาผูอื่นอยางมีเหตุผล 
ในการแกไขปญหา และพัฒนาสรางสรรค สงเสริมใหสมาชิกยอมรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน รวมมือ
ซึ่งกันและกัน ฝกทักษะการฟงและการยอมรับผูอื่น ใหสมาชิกรูจักการคิดคนควาหาความรูแลวแจงให 
เพื่อนรูรวมกัน เปนตน 
 

- กลุมจิตบําบัด (Here and Now) เปนกลุมใหความสําคัญกับสภาวะปจจุบัน (Here and 
Now) และการวิเคราะหส่ือสารระหวางบุคคล (Transaction Analysis: T.A.) มาเปนแนวทางรับรูการ 
แสดงออก ซึ่งความรูสึกนึกคิด อารมณ จิตใจ ที่มีตอสถานที่ ส่ิงแวดลอม กฎ ระเบียบ กติกา กลุมกิจกรรม 
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และการอยูรวมกันกับเพื่อนสมาชิก และเพื่อเปนการใหสมาชิกไดระบายออกซึ่งปญหาและหาแนวทางแกไข
ปญหา หรือปรับตัวในการเผชิญปญหาที่ตนไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง  

 

- กลุมสันทนาการ (Recreation Group) เปนกลุมที่จัดใหสมาชิกไดรวมกันคิดสรางสรรค 
กลาแสดงออกทางที่ถูกตอง เหมาะสม เกิดความรัก ความสนุกสนาน ความสามัคคีในกลุมสมาชิกดวยกัน 
เพื่อฝกการปรับตัวเขากับผูอื่น สังคม โดยมีกิจกรรมบันเทิงตางๆเปนเครื่องมือในการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ
ของสมาชิก รวมทั้งการฝกสมาชิกใหเปนทั้งผูนํา ผูตาม มีความกลาในการแสดงออก มีความคิด มีทาทาง
และพฤติกรรมที่เหมาะสม  
 

2.2. งานบําบัด (Work Therapy) เปนกิจกรรมที่สําคัญในการบําบัดรักษารูปแบบ 
ชุมชนบําบัดที่ควบคูไปกับการบําบัดรักษาทางดานกลุมบําบัดตางๆ เพื่อฝกใหสมาชิกใหความสําคัญ 
กับการทํางานวาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนปกติทั่วไป เปนการใหสมาชิกเกิดการเรียนรู 
และมีความมั่นใจ และเกิดความเชื่อมั่นตอตนเอง ซึ่งสามารถทําใหพึ่งตนเองได รูจักคุณคาของตนเอง  
เปนการพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะเกี่ยวกับการทํางาน 
 

2.3. การแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สมาชิกที่อยูรวมกันในชุมชนบําบัด เมื่อแสดงออก 
ในทางบวกหรือทางที่ดี มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ก็จะไดรับคําชมเชย รางวัล ทําใหมี
กําลังใจที่จะปฏิบัติแตส่ิงที่ดีงามจนเกิดความเคยชินจนเปนนิสัย ตรงกันขาม หากมีพฤติกรรมในทางลบ 
หรือไมเหมาะสม ก็จะไดรับคําตําหนิจากเพื่อนสมาชิกดวยกัน หรือมีการลงโทษตามกฎระเบียบที่วางไว 
 

    วิธีลงโทษ เชน 
     - Pull up คือ การลงโทษโดยการแจงความผิดที่สมาชิกกระทาํโดยทันทีทันใด 

- Prospect Chair (Hot Chair) เปนการใหสมาชิกนั่งเกาอี้ใชความคิด 
- Hair cut การวากลาวตักเตือนสมาชิกที่กระทําผิดโดยสมาชิกดวยกัน 
- Shot down เปนการลงโทษที่หนักขึ้น เพื่อสอนใหสมาชิกเกิดการรับรู 
- House meeting (กลุมประชมุทั้งบาน) เมือ่สมาชิกกระทําผิดกฎหลัก 3 ขอ   
  ใหสมาชิกทั้งศูนยชุมชนบาํบัดวากลาว ตักเตือน แนะนําเพื่อใหผูกระทําผิดแกไข  

        เปล่ียนแปลงตัวเอง 
 

การใหรางวัลสมาชิกชุมชนบําบัด เชน 
 

- การเลื่อนระดับตอการพฒันาตนเองของสมาชิกในเรื่องความรับผิดชอบ ความซือ่สัตย 
  ตอตนเองและผูอื่น 
- การอนุญาตใหรับโทรศัพทเพื่อพูดกับครอบครัว ญาติ (ยกเวนเพื่อนและบุคคลอื่นที่ไมใช 
  ญาติ) 
- การแยกหองนอน เพื่อสรางความภาคภูมใิจในการอยูและรับผิดชอบตนเองอยางเปน 
  สัดสวน อิสระ แตอยูในระบบและระเบียบของศูนยชุมชนบําบัด 
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- การอนุญาตใหใชเครื่องประดับ เชน นาฬิกาไวดูเวลาในการปฏิบัติหนาที่การงาน 
  เปนตน 

               

3. ระยะสูสังคม (Re-entry) ใชระยะเวลา 4-6 เดือน เปนการทดลองใหสมาชิกไปใชชีวิตใหม
ในสังคมภายนอก ใหฝกงานอาชีพ การเขาสังคมกับเพื่อรวมงาน นายจาง ครอบครัว ทดลองแกไขปญหา
ชีวิตประจําวันดวยตนเอง ฝกใชทักษะตางๆ รวมท้ังความมีวินัย ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เพราะ
สมาชิกตองออกไปปฏิบัติงานนอกศูนยชุมชนบําบัดในเวลากลางวัน และกลับมาพักอาศัยในศูนยชุมชน
บําบัด ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางประสบการณที่จําเปนในการใชชีวิตใหแกสมาชิก ใหเกิดความมั่นใจ ภูมิใจ 
ในตนเอง ตอการที่จะออกไปดํารงชีวิตกับครอบครัวและสังคมจริงไดอยางปกติสุขตอไป 
 

4. ระยะติดตามหลังการรักษา (Aftercare Stage) ระยะนี้ใชเวลา 1-5 ป สมาชิกจะกลับไปใช
ชีวิตอยูที่บาน ในสังคม และมีอาชีพประจํา มีชีวิตเหมือนคนอื่นทั่วไป แตตองมีการนัดหมายเพื่อแจงผล 
การใชชีวิตในสังคมเปนระยะๆ 
 

4. การติดตามหลังการรักษา (Follow up or Aftercare)  
 

ธงชัย อุนเอกลาภ (2544 : 31-32) ไดใหรายละเอียดไวดังนี้ 
 

การติดตามหลังรักษาจากฟนฟูสภาพจิตใจแลวถือวาเปนขั้นสุดทายและเปนขั้นที่ สําคัญ  
ซึ่งหมายถึงการติดตามใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และเสริมสรางกําลังใจ แนะนําใหความชวยเหลือ 
ติดตามผลการรักษา และที่สําคัญ คือ การปองกันไมใหติดซ้ํา เปนการปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะทําให 
ผูติดยาเสพติดที่หายแลวสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดตามปกติ โดยไมตองพึงยาเสพติดอีกตอไป ใช 
ระยะเวลาการติดตาม 1-5 ป ซึ่งวิธีการติดตามหลังรักษาสามารถทําไดทั้งทางตรงและทางออม 

4.1. วิธีโดยตรง หมายถึง ผูติดตามผลไดพบกับผูปวยโดยตรง ทําใหสามารถซักถามผลการรักษา
ไดลึกซึ้ง พรอมกับตรวจหาสารเสพติดได ใหคําแนะนําชวยแกไขปญหาโดยตรง การติดตามวิธีโดยตรง 
มีหลายแบบ เชน 

- นัดผูปวยมาพบที่สถานพยาบาลตามกําหนด ซึ่งพบปญหาผูปวยไมมาตามนัดบอยมาก  
แตสะดวกตอสถานพยาบาล 

- นัดพบผูปวยที่บาน วิธีนี้สามารถทําไดทั้งแบบนัดหมายลวงหนาหรือไมไดนัดหมาย ทําให
เห็นสภาพที่แทจริงของผูปวย แตวิธีนี้ส้ินเปลืองทั้งเวลา กําลังคน และงบประมาณ 

- นัดพบกันครึ่งทาง สําหรับบานของผูปวยที่อยูในสถานที่ไปมาไมสะดวก การนัดพบกัน 
ครึ่งทางก็เปนวิธีที่เหมาะสม เชน พบกันที่ศูนยการคา หางสรรพสินคา วัด 

- นัดพบผูปวยที่ทํางาน เปนวิธีตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ นายจางมักไมชอบใหมี 
การรบกวนเวลางาน ผูปวยเองอาจไมอยากใหผูรวมงานทราบวายังอยูในขั้นตอนการรักษายาเสพติด  
แตสําหรับผูปวยบางรายที่ประกอบอาชีพอิสระเอง การนัดหมายแบบนี้อาจกระทําได 
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4.2. วิธีโดยออม วิธีนี้ผูติดตามไมไดพบกับผูปวยโดยตรง เชน โดยการสงแบบสอบถาม 
ทางไปรษณีย พูดคุยทางโทรศัพท ติดตอผานบุคคลที่สาม เชน นายจาง ครู ญาติ วิธีนี้คอนขางสะดวก  
ไมเสีย เวลาทั้งสองฝาย แตขอมูลที่ไดอาจจะไมครบถวน การใหคําปรึกษาแนะแนวทําไดไมสมบูรณนัก  
และแบบสอบถามก็มักจะไมไดรับการตอบกลับ 
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บทที่ 3 
 

นักสังคมสงเคราะหกับการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 
 

ในทางการแพทยนั้นถือวาผูติดยาและสารเสพติดเปนบุคคลที่มีปญหาทางสุขภาพจิต บกพรอง 
ทางอารมณ บุคลิกภาพ และการปฏิบัติหนาที่ทางสังคม จนเปนเหตุใหไมสามารถปรับตัวและดํารงชีวิต 
อยูในสังคมไดอยางปกติสุข การบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดจึงตองแกไขปญหาทุกดานของผูปวย  
ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ พฤติกรรม เศรษฐกิจ และสังคมสิ่งแวดลอมของผูปวย ตลอดจนการสงเสริม
พัฒนาใหผูปวยสามารถปรับตัวอยูในสังคม ชุมชน ไดอยางปกติสุข ทําใหในการปฏิบัติการบําบัดรักษานั้น
จําเปนตองดําเนินการเปนทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบดวย แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห 
และนักวิชาการสาขาอื่นๆ จึงจะสามารถดําเนินการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ดังนั้น นักสังคมสงเคราะหซึ่งเปนหนึ่งในวิชาชีพที่สําคัญและจําเปนในการบําบัดรักษาผูติดยา
และสารเสพติด จึงมีบทบาทสําคัญในการปองกัน แกไขปญหา ตลอดจนฟนฟูสมรรถภาพ และพัฒนา  
เพื่อใหผูปวยเปนคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันนําไปสูการพัฒนาสังคมและชุมชนมีความเปนอยูที่ดีทั่วกัน 
 

คุณสมบัติของนักสงัคมสงเคราะหที่ปฏิบัติงานในสถานบําบัดรักษาผูติดยา
และสารเสพติด 
 

เนื่องจากผูติดยาและสารเสพติดเปนผูที่มีปญหายุงยากซับซอนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอยูในตัวของผูปวยเอง  นักสังคมสงเคราะหที่จะปฏิบัติงานกับผูปวยจึงจําเปน 
จะตองมีคุณสมบัติที่แตกตางไปจากนักสังคมสงเคราะหโดยทั่ว ๆ ไป คือ 

1. ตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของยาและสารเสพติด 
2. ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องขั้นตอนและวิธีการบําบัดรักษาผูปวยติดยาและสารเสพติด 
3. ตองมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและพื้นฐานอุปนิสัย อารมณ ความประพฤติ และพฤติกรรม

ที่เบี่ยงเบนของผูปวยติดยาและสารเสพติด 
4. ตองเปนผูที่มีทัศนคติ ทักษะ ความอดทน ความยืดหยุน และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ มีใจรักในคน

และงานดวยความจริงใจ และยอมรับความไมปกติของผูปวยติดยาและสารเสพติด 
5. ตองมีความสามารถและมีมนุษยสัมพันธในการทํางานเปนทีมกับแพทย พยาบาลและ 

นักวิชาการสาขาวิชาอื่นๆได 
6. ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกล 
7. มีความสามารถในการคนควาหาขอมูลทางสังคมของผูปวย และวินิจฉัยปญหาของผูปวยได 

อยางเปนระบบ 
8. มีความรูความสามารถในทางวิชาการ  เพื่อการบาํบัดรักษาแกไขปญหาทางสังคมใหกับผูปวยได 

อยางเหมาะสม 
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9. มีความสามารถในการวางแผนการบําบัดรักษาทางสังคมใหกับผูปวยทั้งในระยะสั้นและระยะ 
ยาว 

10. มีความรูความสามารถในการเปนผูใหคําปรึกษาการบาํบัดทางจิตสังคม 
11. เปนผูสามารถใหความรูความเขาใจ ชักจูง กระตุน โนมนาว ใหผูเสพติดยาเสพติดในชุมชน 

เห็นประโยชนและความจําเปนที่ตองเขารับการบําบัดรักษาเมื่อติดยาเสพติด 
12. ตองเปนผูใฝหาความรูวิชาการใหมๆมาเพื่อการบําบัดรักษาทางดานสังคมใหกับผูปวยติดยา

และสารเสพติดอยูเสมอ 
13. ตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจในการปรับปรุงงานดานสังคมสงเคราะหใหสอดคลองกับ

นโยบายของการบําบัดรักษายาผูติดยาและสารเสพติดของสถานพยาบาล 
14. เปนผูที่สามารถสรางเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใหบริการ สวัสดิการ แกผูปวยติดยาและสาร

เสพติดทั้งในองคกร สังคม และชุมชน 
15. มีความรูความเขาใจในเรื่องเครือขายการใหบริการทางสังคมของผูติดยาและสารเสพติด 
16. เปนผูที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี   
17. ตองเปนผูที่มีความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานไดเมื่อเกิดภาวการณวิกฤตหรือฉุกเฉิน 

และปฏิบัติงานทางสังคมไดทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
18. มีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ตางประเทศ 
 

ลักษณะงานของนักสงัคมสงเคราะหในสถานบําบัดรักษาผูติดยา 
และสารเสพติด 
 

งานที่นักสังคมสงเคราะหในสถานบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดตองปฏิบัติแบงไดเปน 
6 ลักษณะคือ 

1. การวินิจฉัยทางสังคม (Social Assessment and Diagnosis) 
2. การบําบัดทางสังคม (Social Treatment) 
3. การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) 
4. การบริการชมุชน (Community Service) 
5. การจัดหาทรัพยากรทางสังคม (Social Resources Management) 
6. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

 

1. การวินิจฉัยทางสังคม (Social  Assessment and Diagnosis) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการวินิจฉัยทางสังคม คือ 
 

1. การเตรียมผูปวยและครอบครัว โดยการใชเทคนิคการสรางสัมพันธภาพ การอธิบายขั้นตอน
การรักษาเพื่อความเขาใจ ทําความเขาใจกับความคาดหวังของผูปวยและครอบครัวในการรักษา 
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2. การรวบรวมขอมูลของผูปวยและที่ไดจากครอบครัว โดยวิธีการสัมภาษณในทางวิชาชีพ 
เยี่ยมบานและสถานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. การศึกษาประเมินและวิเคราะหปญหาทางสังคม ดําเนินการวิเคราะหปญหาทางสังคมที่เปน 
สาเหตุและปจจัยของการเจ็บปวยหรือการติดยาและสารเสพติด เปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ 
และความสัมพันธ ความรุนแรงของปญหาตามลักษณะการดําเนินของโรคหรือการติดยาและสารเสพติด 
ตลอดจนโรคแทรกซอน 

4. การวินิจฉัยปญหา สรุปปญหาทางสังคมที่เปนสาเหตุสําคัญของการเจ็บปวยหรือการติดยา
และสารเสพติด พรอมทั้งลงรหัส แบบบัญชีปญหาทางสังคม 

5. การกําหนดแนวทางการบําบัดทางสังคม 
 

2. การบําบัดทางสังคม (Social  treatment) 
 

การบําบัดทางสังคมเปนการปรับเปล่ียนแนวพฤติกรรมที่ไมถูกตองและเบี่ยงเบนใหกลับคืนสูสภาพ
ปกติ  พัฒนาศักยภาพของผูปวยและครอบครัว ใหความชวยเหลือทางสังคม คือ จัดหาทรัพยากรทางสังคม 
(Social Resources) ที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของผูปวยและครอบครัว ตลอดจน 
การใหความชวยเหลือดานสวัสดิการตางๆ เชน กายอุปกรณ คารักษาพยาบาล คาพาหนะ  ที่พัก  
เครื่องอุปโภคบริโภค และอื่นๆ เพื่อชวยใหบริการดานบําบัดรักษา การสงเสริม ปองกัน และฟนฟู 
สมรรถภาพทางการแพทยและสังคม การศึกษา อาชีพ ใหบรรจุเปาหมาย เพื่อใหผูปวยสามารถแกไขปญหา 
ชวยเหลือตนเองใหอยูในครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข 
 

2.1. การใหคําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) 
 

การใหคําปรึกษารายบุคคล  (Individual Counseling) เปนการบําบัดและแกไขปญหาทางสังคม 
จิตใจ เปนรายบุคคล เพื่อใหผูปวยสามารถแกไขปญหาและปรับตัวในสังคมได โดยอาศัยเทคนิคของงาน
สังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work) 

 

2.2. การใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group counseling) 
 

การใหคําปรึกษาแบบกลุม  (Group Counseling) เปนการใชวิธีทางสังคมสงเคราะหกลุมชน 
(Social Group Work)  
 

การใหคําปรึกษาแบบกลุมเปนการใชกระบวนการกลุมในการแกไขปญหาทางสังคม พฤติกรรม 
อารมณ จิตใจของผูปวย ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหคําปรึกษาแบบกลุม 
 

1. การเตรียมการคัดเลือกผูปวยที่จะเขากลุมแตละประเภทใหเหมาะสม พรอมท้ังเตรียม อุปกรณ 
สถานที่  และบรรยากาศที่สะดวกสบายและเปนสัดสวน ไมมีส่ิงรบกวน 
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2. อธิบายวัตถุประสงคและกติกาของกลุมใหผูปวย (สมาชกิกลุม) ไดเขาใจ 
3. สรางสัมพันธภาพกับผูปวย (สมาชิก) ทุกคนในกลุม 
4. กระตุนใหผูปวย (สมาชิก) ในกลุมไดพูดระบายความรูสึกและแลกเปลี่ยนแนวคิดและปญหา

ของกันและกัน 
5. กระตุนใหกลุมเกิดความคิดและอภิปรายปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
6. ชวยเสริมสรางกําลังใจ การแกไขปญหา และปรับตัว 
7. ชวยในการควบคุมกลุมใหไปสูทิศทางที่ถูกตอง 
8. ประเมิน วิเคราะห และติดตามการดําเนินงานของกลุม บันทึกรายงานพฤติกรรม ความคิดเห็น 

ตลอดจนปญหา ขอขัดแยงของกลุม โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขการดําเนินการ 
ของกลุมใหเปนไปตามหลักการที่ถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

2.3. กลุมครอบครัว   
 

กลุมครอบครัว เปนการใหการบําบัดและแกไขปญหาทางสังคม จิตใจแกผูปวยและครอบครัว   
โดยแบงเปน 2 ประเภท 
 

2.3.1. การใหคําปรึกษาแกครอบครัวเปนรายครอบครัว (Family Counseling) เปนการบําบัด
ปญหาทางดานสัมพันธภาพและพฤติกรรมที่ขัดแยงระหวางบุคคลในครอบครัวและผูปวย โดยใชเทคนิค
ทางสังคมสงเคราะหเฉพาะรายและสังคมสงเคราะหกลุมชน เพื่อใหเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรม ใหเขาหากันดวยดี เขาใจกัน ลดความทุกข ความตึงเครียดของบุคคลในครอบครัว 

 

2.3.2. กลุมใหคําปรึกษาครอบครัว (Family Group Counseling) เปนกลุมใหคําปรึกษา 
แกครอบครัวที่มีปญหาคลายคลึงกันหรือเหมือนกัน เชน  ครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวติดยา 
และสารเสพติดเหมือนกัน หรือครอบครัวที่มีบุคคลติดเชื้อเอดสเหมือนกัน ครอบครัวยอมมีความทุกข  
ความกลัว ความเครียดไมตางกัน นักสังคมสงเคราะหจึงตองใชหลักการบําบัดสงเคราะหอยางถูกตอง 
ตามหลักวิชาชีพ เพื่อใหแตละครอบครัวไดแลกเปล่ียนขอคิดเห็น ความรูสึกเขาใจ เห็นอกเห็นใจกัน  
สรางกําลังใจใหแกกัน เพื่อใหเกิดความสุขสงบในแตละครอบครัว 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหคาํปรึกษาแกครอบครัว 
 

1. การเตรียมการโดยวิเคราะหปญหาของผูปวย และทําการคัดเลือกครอบครัวที่มีปญหา
คลายคลึงกัน หรือเหมือนกัน หรือแยกประเภทครอบครัวที่มีปญหาแตกตางกัน เปนตน 

2. เตรียมอุปกรณ สถานที่ บรรยากาศ เพื่อสรางความอบอุน และเปนกันเองใหมากที่สุด 
3. ศึกษาประวัติความเปนมาจากการรายงาน พรอมทั้งศึกษาพิจารณาพฤติกรรมทั้งของผูปวย

และครอบครัว เพื่อความรูความเขาใจพื้นฐานปญหาของครอบครัวในการดําเนินการกลุมใหคําปรึกษา 
ครอบครัวไดอยางเหมาะสมตอไป 
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4. อธิบายวัตถุประสงคและกติกาของการทํากลุมครอบครัว เพื่อใหเกิดความเขาใจตอกัน  
พรอมทั้งสรางสัมพันธภาพ กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนปญหา และชวยกันหาแนวทางแกไขปญหานั้นๆ
รวมกัน เสริมสรางกําลังใจในการแกไขปญหาและปรับตัวเขาหากัน 

5. การประเมินและวิเคราะห โดยพิจารณาจากการดําเนินกลุมจากรายงานจากพฤติกรรม 
ของผูปวยในกลุม โดยใชแบบประเมินผล เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมมาดําเนินการปรับปรุงในครั้งตอไป 
 

3. การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม (Social Rehabilitation) 
 

การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมเปนการใหบริการแกผูปวยที่มีความพิการทั้งทางรางกายและจิตใจ 
ใหสามารถปรับตัวและกลับคืนสูสังคมได 
 

การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมมีกิจกรรมดังตอไปนี ้
 

1. พัฒนาทักษะทางสังคมแกผูปวย / ผูพิการ 
2. สงเสริมและจัดหาอาชีพให หลังการบําบัดรักษา 
3. สงเสริมใหครอบครัวยอมรับผูปวย / ผูพิการ และรวมกันแกไขปญหา รวมทั้งปองกันไมใหเกิด 

ปญหาซ้ําซอน 
4. ใหความชวยเหลือทางสังคม 

 

วิธีการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 
 

1. การฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมรายบุคคล 
2. กลุมฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคม 
 

1. การเตรียมการโดยการศึกษาปญหา ขอบกพรอง พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ตลอดจนทักษะความรู 
ความสามารถของผูปวย เพื่อทราบสมรรถภาพของผูปวยกอนการฟนฟู และนักสังคมสงเคราะหสามารถ
เตรียมการที่จะฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมไดอยางเหมาะสมถูกตอง  พรอมทั้งจัดหาทรัพยากรทางสังคม 
มาเปนเครื่องมือในการฟนฟูสมรรถภาพของผูปวย 

2. การสรางสัมพันธภาพที่ดี เลือกดําเนินกิจกรรมที่เหมาะสมแกผูปวยแตละราย ใหกําลังใจ 
กระตุน โนมนาว ใหผูปวยไดใชศักยภาพที่มีอยูในตัวเองใหมากที่สุด 

3. การวิเคราะหและประเมินผลทางสังคมดวยการสังเกตการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพ 
ทางสังคมของผูปวย พรอมทั้งวางแผนรวมกับผูปวยในการดําเนินการในครั้งตอไป 
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4. การบริการชุมชน (Community  Service) 
 

วิบูลย กล่ินสุคนธ (2541 : 62-64) ไดกลาวถึงการบริการชุมชน (Community Service) ไวดังนี้  
 

การบริการชุมชน (Community Service) เปนการศึกษาสํารวจขอมูล ประสานและจัดระบบ 
การดําเนินงานกับผูนําและองคกรในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน วางแผนการดําเนินงาน กําหนดมาตรการ  
รูปแบบ วิธีการ แนวทางการใหบริการ เพื่อสงเสริมสุขภาพ อนามัย ปองกันปญหาทางสังคมที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพ อนามัย รวมทั้งการเตรียมชุมชน เพื่อสรางเครือขายทางสังคมในการใหบริการแกประชาชน 
ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 
 

วัตถุประสงคของการบริการชุมชน คือ 
 

1. เพื่อสงเสริมสุขภาพ อนามัยของชุมชน 
2. เพื่อเปนการปองกันปญหาทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของชุมชน และปญหาการติดยา 

และสารเสพติดในชุมชน 
3. เพื่อแกไขปญหาทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพอนามัยของชุมชน และปญหาการแพรระบาด 

ของการติดยาและสารเสพติดในชุมชน 
4. เพื่อชวยใหประชาชนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการสรางเครือขายทางสังคม  

(Social Net Work) 
 

กิจกรรมการบริการชุมชน คือ 
 

1. เปนการเผยแพรความรูเร่ืองสุขภาพอนามัยแกชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การบรรยายใหความรู 
แกประชาชนในชุมชน การจัดนิทรรศการ เผยแพรเอกสารและสื่อสารตาง ๆ 

2. จัดการอบรม ประชุม สัมมนา โครงการสุขภาพอนามัยชุมชนตางๆ โดยเฉพาะการปองกัน 
การแพรระบาดของปญหาการติดยาและสารเสพติด 

3. ใหความรูเร่ืองสุขภาพแกกลุมเปาหมายในชุมชน เชน ประชาชนทั่วไป ครู-อาจารย นักเรียน 
นักศึกษา พระสงฆ ผูสูงอายุ ผูใชแรงงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการอบรม การสัมมนา  
การบรรยาย การอภิปรายแสดงความคิดเห็น ฯลฯ 

4. เฝาระวังการเกิดปญหาทางสังคมที่มีผลตอสุขภาพอนามัยในชุมชน โดยการศึกษาอุบัติการณ  
(Incidence) ความชุก (Prevalence) ของปญหาสุขภาพอนามัย และปญหาการติดยาและสารเสพติด 
ในสังคม 

5. ใหการปรึกษาปญหาสุขภาพอนามัย ปญหาความเดือดรอนทางดานจิตใจ ปญหาการติดยา 
และสารเสพติด ทั้งของผูปวยเองและบุคคลในครอบครัว ทางโทรศัพท จดหมาย และการสื่อสารตางๆ  
เปนตน 
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6. ใหการดูแลผูปวยในชุมชน (Home Health Care) โดยใชกระบวนการสังคมสงเคราะหชุมชน  
เพื่อสนับสนุนใหเครือขายทางสังคมยอมรับผูปวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางเหมาะสม  
และปองกันการเจ็บปวยซ้ํา หรือการตองหันกลับไปเสพติดซ้ําอีก เปนตน โดยมีวิธีการ คือ 

- การเยี่ยมบาน 
- ใหการปรึกษาปญหาแกครอบครัวและตัวผูปวยเอง 
- ใหความรูแกผูปวยและชมุชน 
- ประสานทรัพยากรในชุมชน 
- ติดตามผลการบําบัดรักษาและการสงเคราะหชวยเหลือทางสังคม 

7. ใหบริการทางดานสุขภาพอนามัยแกชุมชน เชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงงาน  
สถานสงเคราะห สถานบําบัดพิเศษผูตองขังยาเสพติด วัด ฯลฯ เปนตน 

8. ใหบริการสุขภาพอนามัยในชุมชนในภาวะวิกฤติ เชน การรวมออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ 
เพื่อปฏิบัติการชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุขแกประชาชนผูประสบภัยตางๆในชุมชน เปนตน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานบริการชุมชน 
 

1. การเตรียมการสํารวจขอมูลชุมชน ศึกษาสภาพปญหาทางชุมชน เชน ปญหาการแพรระบาด 
ของโรค หรือปญหาการแพรระบาดของยาและสารเสพติด และการศึกษาความจําเปนจากเอกสาร 
ที่เกี่ยวของ โดยแบบสอบถามแบบสัมภาษณ และจากการสังเกต เปนตน 

2. กําหนดกลุมเปาหมาย คือ การนําผลการสํารวจขอมูลมาวิเคราะหและกําหนดกลุมเปาหมาย 
ตามลําดับความสําคัญ ความเรงดวนของปญหา และตามนโยบายของหนวยงาน 

3. การกําหนดวัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย สถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผล 
ที่คาดวาจะไดรับ 

4. ประสานทรัพยากรในชุมชน (เชน การติดตอองคกรตางๆในชุมชน ผูนําชุมชน) ประชุม สัมมนา 
อบรม บรรยาย ใหกับผูนํากลุมชุมชน หรือกลุมเปาหมาย พรอมท้ังการใหการปรึกษา ใหบริการตามวิธีการ
สังคมสงเคราะห สงตอในกรณีที่จําเปนเพื่อความเหมาะสม 

5. การประเมินและติดตามการใหบริการชุมชน โดยการสอบถาม สัมภาษณ ประชุม สังเกตการณ 
ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากสถิติ การรายงาน หรือขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ 
 

5. การจัดทรัพยากรทางสังคม (Social Resources Management) 
 

เปนการจัดหาทรัพยากรทางสังคมเพื่อใหการชวยเหลือตามความเหมาะสมกับสภาพของปญหา 
และความตองการของผูปวย ครอบครัว และชุมชน 
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วัตถุประสงคการจัดทรัพยากรทางสังคม 
 

1. เพื่อเปนการสรางเครือขายการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหทางการแพทยทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. เพื่อจัดหาทรัพยากรทางสังคมในการตอบสนองความตองการตามสภาพปญหาของผูปวย 

ครอบครัว และชุมชน 
3. เพื่อสนับสนุนใหผูปวยไดรับการรักษาชวยเหลืออยางตอเนื่อง 

 

กิจกรรมดําเนนิการจัดหาทรัพยากรทางสังคม คือ 
 

1. การประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการจัดหา 
- อุปกรณทางการแพทยที่จําเปน 
- การจัดหางานและหนวยงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและทักษะของผูปวย 
- จัดหาที่พักอาศัยทั้งถาวรและชั่วคราวสําหรับผูปวยบางรายที่ถูกทองทิ้งและไรญาติขาดที่พึ่ง  
- จัดหาคาใชจายเพื่อการครองชีพชั่วคราว เชน ทุนประกอบอาชพี คาอุปโภค บริโภคที่จําเปน  
  คาพาหนะกลับภูมิลําเนา ฯลฯ 

2. เปนสื่อกลางติดตอประสานสัมพันธระหวางผูปวยและครอบครัว เพื่อแสวงหาความรวมมือ 
ในการใหการสงเคราะหชวยเหลือผูปวย อันเปนการลดภาระของโรงพยาบาล 

3. จัดและสนับสนุนการจัดตั้งทรัพยากรทางสังคมในการดําเนินงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย  
หรือสังคมสงเคราะหกับผูปวยติดยาและสารเสพติด เพื่อใหผูปวย ครอบครัว สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางเหมาะสม เชน การรวมเปนกรรมการมูลนิธิ กรรมการตางๆของชุมชน หรือกรรมการในโครงการ 
บัตรประกันสุขภาพ เพื่อเปนการสนับสนุนใหประชาชนมีหลักประกันที่จะไดรับบริการทางสุขภาพอนามัย
อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

6. การวิจัยและพัฒนา (Research Development) 
 

เปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย แสวงหาความรูใหมๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางสังคมสงเคราะห 
ทางการแพทย และสังคมสงเคราะหกับผูปวยติดยาและสารเสพติด ตลอดจนการถายทอดและเผยแพร
ความรูทางวิชาการ 
 

วัตถุประสงคของการดําเนนิการวิจัยและพัฒนา 
 

1. เพื่อการศึกษาคนควา ผลิต คิดคน วิเคราะห วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของการใหบริการและปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย 

2. เพื่อถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณในการพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. เพื่อเปนการกําหนดนโยบายและการวางแผนใหการบริการ รวมท้ังการปฏิบัติงานสังคม-
สงเคราะหทางการแพทย 
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กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
 

1. การทําวิจัย เพื่อผลิตเนื้อหาทางวิชาการ 
2. ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางสังคม  เชน  เกณฑการวัดการสนับสนุนทางสังคมและเครือขาย

ทางสังคม คูมือหรือเกณฑการวินิจฉัยทางสังคม คูมือ Home Health Care แบบฟอรมตางๆ การจัดระบบ
ขอมูลและสถิติสังคมสงเคราะหทางการแพทย ฯลฯ 

3. จัดทําหลักสูตรสังคมสงเคราะหทางการแพทย 
4. จัดหรือรวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
5. สอน นิเทศ เปนที่ปรึกษาทางวิชาการและการสังคมสงเคราะหทางการแพทย 
6. รวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานสังคมสงเคราะหทางการแพทย 

 

กระบวนการวจิัยมี 5 ข้ันตอน คือ 
 

1. การจัดทําโครงการ ประกอบดวยการทบทวนวรรณกรรม การจัดทําโครงการวิจัย และขออนุมัติ 
โครงการ 

2. การสรางเครื่องมือ แบบสอบถาม ทดสอบ และปรับปรุงแกไข 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ตรงกับขอมูลภาคสนามและอื่น ๆ 
4. วิเคราะหขอมูล 
5. การเขียนรายงาน การเผยแพรผลงาน ขยายผลงาน และนําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุง 

การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ 
 

กระบวนการผลิตเนื้อหาทางวิชาการ มี 5 ข้ันตอน คือ 
 

1. การเตรียมการ คือ การศึกษา สํารวจความตองการ ความจําเปน ศึกษาผลงานเอกสารสิ่งพิมพ 
ที่เกี่ยวของ 

2. รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการที่ตองการ จัดทํายกรางตนฉบับ พิจารณาความสมบูรณ  
ถูกตองของเนื้อหาทางวิชาการ 

3. ตรวจสอบและพิจารณาตนฉบับ ศึกษารวบรวมเนื้อหาเพิ่มเติม เรียบเรียงยกรางตนฉบับใหม 
4. จัดพิมพฉบับสมบูรณ ดําเนินการจัดพิมพ 
5. ขยายผลการดําเนินงาน คือ การเผยแพรแกบุคคล รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

กระบวนการจดัทําหลักสตูรการฝกอบรมทางดานวชิาการ มี 3 ข้ันตอน คือ 
 

1. การเตรียมการ ประกอบดวย การศึกษาปญหาความตองการ โดยเฉพาะหลักสูตรอบรมผูที่จะ
ปฏิบัติงานกับผูติดยาและสารเสพติด จําเปนตองจัดเนื้อหาใหผูเขารับการอบรมไดความรูทั้งดานยาเสพติด 
ปญหาของผูเสพติด ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม ขั้นตอนการรักษา ฯลฯ จัดทีมงานในสาขาวิชาการตางๆ 
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ประชุมปรึกษา กําหนดกลุมเปาหมาย วิเคราะหกลุมเปาหมาย กําหนดวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหผูเขารับ 
การอบรมไดนําวิชาการตางๆไปใชประโยชนในการบําบัดรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินการ ประกอบดวยการกําหนดหัวขอวิชาการที่จะจัดการฝกอบรม วัตถุประสงค 
เชิงพฤติกรรม เนื้อหาวิชาการ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ วิธีสอน อุปกรณ รยะเวลา จัดทําแผนการสอน 
และฝกอบรม โดยเฉพาะการอบรมดานทักษะของผูที่จะนําความรูทางวิชาการไปปฏิบัติงานกับผูปวย 
ติดยาและสารเสพติด นอกจากเนื้อหาวิชาการแลว จําเปนตองมีการศึกษาดูงาน ฝกภาคปฏิบัติ เพื่อใหเห็น
ของจริง ความเปนจริงของขั้นตอนการบําบัดรักษา เพราะผูปวยติดยาและสารเสพติดนั้นตางกับผูปวย 
โรคทั่วไป 

3. การประเมินผล โดยการจัดทําแบบสอบถาม มีการประชุมหารือคณะทํางาน ประเมินผลจาก 
แบบสอบถาม การสังเกต สรุปรายงานผลการดําเนินงาน นํามาปรับปรุงแกไข ในการดําเนินการในครั้ง 
ตอไป 
 

  กระบวนการจดัประชุม สัมมนา ฝกอบรม มี 3 ข้ันตอน คือ 
 

1. การเตรียมการจัดทําโครงการ คือ การกําหนดวัตถุประสงค กลุมเปาหมาย วิธีการ หลักสูตร 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ ขออนุมัติโครงการ ประสานงานติดตอวิทยากร ผูเขารวมประชุมสัมมนา  
จัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ และสถานที่เหมาะสม 

2. การดําเนินงาน ดําเนินการตามหลักสูตรที่ไดกําหนดไว 
3. การประเมินผล โดยการประชุมคณะทํางาน คณะกรรมการทางวิชาการ การจัดทําแบบสอบถาม  

เพื่อการประเมินผล การสังเกต สรุปรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพตอไป 
 

  กระบวนการนิเทศงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย หรืองานสังคมสงเคราะหกบัผูปวย 
ติดยาและสารเสพติด มี 3 ข้ันตอน คือ 
 

1. การเตรียมการ โดยการศึกษาขอมูล ประมวลองคความรู กําหนดเนื้อหาและวิชาการที่จะนําไป 
ใชในการนิเทศงาน จัดเตรียมเอกสารวิชาการสิ่งพิมพตางๆในการนิเทศงาน ประชุมปรึกษา คณะนิเทศงาน 

2. การดําเนินงานนิเทศงานตามสาขาวิชาการ การอภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
ตลอดจนการใหคําปรึกษา เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแกไข การดําเนินงานใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ยิ่งๆขึ้น 

3. การประเมินผลและติดตามผลโดยการสังเกตการณ แบบสอบถาม สรุปผลการนิเทศแลวรายงาน 
การปฏิบัติงาน 
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บทบาทหนาที่ของนกัสังคมสงเคราะหในการบําบัดรักษาผูติดยา 
และสารเสพติด 
 

การบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดแบบมาตรฐานประกอบดวยการบําบัดรักษา 4 ขั้นตอน 
คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นถอนพิษยา 3) ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และ 4) ขั้นติดตามผลหลังการรักษา ซึ่งใน
การปฏิบัติการใหบริการบําบัดรักษานั้นตองมีการดําเนินการเปนทีมสหวิชาชีพ โดยมีนักสังคมสงเคราะห 
เปนวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการชวยเหลือดูแล แกไขปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ
ของผูปวย ใหผูปวยสามารถเผชิญ แกไข ปรับตัวกับกับปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม โดยนักสังคม-
สงเคราะหจะตองนําวิชาการ หลักการ กระบวนการ เทคนิค ทฤษฎี และวิธีการทางสังคมสงเคราะห 
มาประยุกตใชในขั้นตอนการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติดทั้ง 4 ขั้นตอน ดังที่คณะทํางานเฉพาะ
กิจการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานสายวิชาชีพสังคมสงเคราะหทางการแพทย ไดกําหนดไวในเอกสาร 
เร่ืองรายละเอียดเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานสายวิชาชีพ  (2535 : 88-92) ดังตอไปน้ี 
 

  1. บทบาทในขั้นเตรียมการกอนการรักษา 
 

ในขั้นเตรียมการกอนการรักษา นักสังคมสงเคราะหมีบทบาทหนาที่ดังตอไปน้ี 
  

  1. สัมภาษณ ซักประวัติผูปวย และครอบครัวทุกราย ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน เพื่อใหไดขอมูล 
ในการวินิจฉัยและสั่งการรักษาของแพทย และเพื่อวางแผนการรักษาและวินิจฉัยปญหาทางดานสังคม 
พรอมทั้งการนัดผูปวย ตามความพรอมที่จะเขารับการรักษาโดยสมัครใจ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข 
  2. เตรียมผูปวยและครอบครัวใหพรอมท้ังดานจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ กอนที่จะเขารับการรักษา 
  3. แนะนําชักจูงใหผูปวยยอมรับการรักษาดวยความตั้งใจจริง และอยูรับการรักษาจนครบกําหนด  
  4. ใหคําปรึกษาชี้แนะใหผูปวยและครอบครัวเขาใจถึงขั้นตอนของการรักษา กรรมวิธีตางๆของ 
การรักษา ระยะเวลาที่จะตองอยูรับการรักษา รวมทั้งเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนที่ผูปวยจะไดรับ
เมื่ออยูรักษาจนครบกําหนด ตลอดจนแกไขความเขาใจผิดเกี่ยวกับการบําบัดรักษาที่ผูปวยเคยไดรับฟงมา 

5. สงเสริมใหกําลังใจ แนะนําใหผูปวยใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงตางๆทั้งทางรางกายและจิตใจ  
ระหวางการรักษาจนครบกําหนด เพื่อเตรียมใจผูปวยใหพรอมที่จะเผชิญกับความไมสะดวกจากอาการ
ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นได 
  6. ใหความรู ทําใหเกิดความเขาใจและการยอมรับของผูปกครอง นายจาง หรือครูอาจารยของผูปวย 
เพื่อความรวมมือในการรักษาผูปวยใหไดผล 
  7. ประสานงานกับทั้งหนวยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อใหการบําบัดรักษาผูปวย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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  2. บทบาทในขั้นถอนพิษยาเสพติด 
 

2.1. ในขั้นถอนพิษยาเสพติด นักสังคมสงเคราะหตองใหความสนใจ เอาใจใสดูแล ใหกําลังใจ 
ใหคําปรึกษาแนะนําในปญหาทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ ครอบครัว เพื่อใหผูปวยเกิดความมั่นใจ
และความอดทนที่จะตองตอสูกับอาการตางๆที่อยูระหวางการถอนพิษยา 

2.2. ทําหนาที่ติดตอประสานงานและสงตอขอมูลทางสังคมกับแพทย พยาบาล นักจิตวิทยา  
ในหนวยงาน ระหวางการบําบัด หากเกิดกรณีผูปวยมีอาการแทรกซอนอื่นๆ ซึ่งแพทยเห็นสมควรจะสงไปรับ
การรักษา ณ สถานพยาบาลเฉพาะโรคอื่นๆ และผูปวยรายนั้นจําเปนตองไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ 
นักสังคมสงเคราะหตองประสานงานสงตอขอมูลทางสังคม ปญหาทางสังคมของผูสังคมของผูปวย เพื่อไป
รับการสงเคราะหชวยเหลือจากหนวยนั้นตอไปดวย 

2.3. ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปวยที่มีปญหาตางๆระหวางถอนพิษยา ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับ 
ขั้นตอนการบําบัดรักษาของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหผูปวยเขารับการบําบัดรักษาจนครบ
ทุกขั้นตอน พรอมทั้งเตรียมผูปวยใหพรอม และมีความรูความเขาใจที่จะเขารับการรักษาตอยังระยะฟนฟู
สมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบําบัด 

2.4. ติดตอสรางความสัมพันธอันดีกับครอบครัวของผูปวย และประสานงานกับสถานที่ทํางาน 
โรงเรียน สํานักงานคุมประพฤติ ศาล ฯลฯ เพื่อเปนส่ือกลางในการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูปวย 
กับครอบครัว เพื่อเปนการสรางความเขาใจและการยอมรับของสังคมภายนอกและชุมชนที่มีตอผูปวย 

2.5. จัดบริการตางๆที่จําเปนขณะผูปวยอยูระหวางถอนพิษยา เชน จดหมายติดตอญาติ โทรศัพท 
โทรเลขติดตอญาติหรือที่ทํางาน กิจกรรมสงเสริมความรู เชน หองสมุด การจัดนิทรรศการตางๆ กิจกรรม 
สงเสริมสุขภาพอนามัย เชน กีฬาในรม กลางแจง การออกกําลังกายทุกเชา กิจกรรมเพื่อความผอนคลาย
และสรางสรรค เชน ดนตรีบําบัด กิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต การฟงเทศน การฝกสมาธิ  
และวิปสสนา เปนตน 

 

3. บทบาทในขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 

การฟนฟูสมรรถภาพเปนขั้นตอนที่สําคัญและจําเปนที่สุดในกระบวนการบําบัดรักษาผูติดยา 
และสารเสพติด  เปนการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และพฤติกรรมของผูปวย ใหกลับคืนสู
สภาพเดิมกอนการติดยาเสพติด  และกลับสูสังคมไดอยางปกติชน และในขั้นตอนนี้ นักสังคมสงเคราะห 
มีบทบาทหนาที่ดังนี้   คือ 
 

3.1. ใหคําปรึกษาแกผูปวยเปนรายบุคคล โดยใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social 
Case Work) รวมกับการ Counseling เพื่อชวยใหผูปวยเขาใจตัวเองและปญหาที่ตัวเองมีอยู พรอมทั้ง 
ยอมรับปญหานั้นๆ โดยพรอมที่จะแกไขปญหาดวยตนเองโดยวิธีที่ถูกตอง ทั้งนี้ โดยมีนักสังคมสงเคราะห
เปนผูใหกําลังใจ สงเสริมและสนับสนุนใหผูปวยมีความเชื่อมั่นในตนเองวาผูปวยสามารถจะเปนคนดีได 
เปนอิสระจากยาเสพติด อยูในครอบครัวและในสังคมอยางคนทั่วไป ไดโดยไมตองพึ่งยาเสพติด 
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3.2. ใหคําปรึกษาแกผูปวยเปนกลุม โดยใชวิธี Social Group Work ในวิชาการสังคมสงเคราะห 
กลุมชนกับผูปวยยาเสพติดที่มีปญหาและพฤติกรรมคลายคลึงกัน รวมท้ังพื้นฐานความรูและอายุใกลเคียง
กัน ใหผูปวยเขากลุมจิตบําบัด โดยนักสังคมสงเคราะหเปนผูนํากลุม ชวยใหคําแนะนําเพื่อใหเขาใจปญหา
ของแตละคนใหถองแท และยอมรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นดวย 

3.3. ใหการอบรมความประพฤติ เพื่อเปนการปรับปรุงผูปวยดานมารยาท ศีลธรรมจรรยา  
ความเปนอยูในสังคม ตลอดจนสอดแทรกความรูดานการรักษาอนามัย ตลอดจนโทษพิษภัยของยาเสพติด
ดวย 

3.4. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพัฒนาการปฏิบัติตนในภารกิจประจําวัน เนื่องจากผูติดยาเสพติด 
สวนมาก เมื่อถูกพิษยาเสพติดครอบงํา มักมีความประพฤติตางๆที่บกพรอง ทั้งในเรื่องสวนตัว สังคม  
และสิ่งแวดลอม ความไมเอาใจใสตอสุขภาพความเปนอยู กับความมึนเมาของยาเสพติด ทําใหภารกิจ 
ของตนที่ควรกระทําผิดพลาดไปหมด ดังนั้น นักสังคมสงเคราะหจึงตองมีบทบาทในการชวยปรับปรุง 
พฤติกรรม ลักษณะนิสัยของผูปวยใหเปนคนดีที่สังคมยอมรับ โดยการสรางระเบียบวินัยขึ้นทีละนอย  
จากการดูแลเอาใจใสผูปวยอยางใกลชิด สม่ําเสมอ ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา เพื่อกระตุนใหผูปวย 
ไดสรางบุคลิกภาพของตนเองใหม และสามารถกลับสูสังคมไดอยางปกติดวย 

3.5. ใหการฝกอาชีพและการงานใหผูปวย เพื่อใหผูปวยไดกลับสูสังคมอยางปกติสุข โดยการ 
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อสงผูปวยไปขอรับความชวยเหลือตามควรแกกรณีที่ผูปวยมีความรู 
ความสามารถและความถนัด 

3.6. ใหความชวยเหลือแกไขครอบครัวของผูปวยที่มีปญหาดานอื่นๆ เชน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหา 
ความสัมพันธของคนในครอบครัวผูปวย และปญหาอื่นๆ ตลอดจนการจัดประชุมญาติผูปวย เพื่อปรึกษากัน
ถึงแนวทางในการปฏิบัติกับผูปวยขณะรับการฟนฟูสมรรถภาพ และเมื่อผูปวยกลับไปอยูกับครอบครัว 
และสังคมภายนอก และสิ่งแวดลอมภายนอก 

3.7. ประเมินผลการรักษาผูปวยรวมกับแพทย นักจิตวิทยา พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
เปนระยะๆ เพื่อผลทางความกาวหนาและพัฒนาผูปวย 
 

4. บทบาทในขั้นติดตามดูแลหลังการรักษา 
 

การติดตามดูแลหลังการรักษาเปนสิ่งจําเปนสําหรับการรักษาผูปวยยาเสพติด ทั้งนี้เพื่อติดตามดูแล
ผูที่เคยรับการบําบัดรักษาใหไดรับความชวยเหลือตอเนื่อง และเพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผูปวย
ในระยะที่กําหนด ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ การใชยาและสารเสพติด พฤติกรรมอื่นๆ 
ตลอดจนเพื่อเปนการปองกันมิใหผูปวยที่ผานการบําบัดรักษาแลวกลับไปติดยาเสพติดซ้ําอีก โดยนักสังคม-
สงเคราะหจะติดตามผูปวยดวยวิธีการดังนี้ คือ 

4.1. นัดผูปวยมาพบที่สถานรักษาเปนระยะตามกําหนด เปนการชวยเหลือผูปวยใหมีที่ยึดเหนี่ยว 
จิตใจที่จะเลิกยาเสพติด 
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4.2. การเยี่ยมบาน เปนวิธีซึ่งชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองที่สุดเกี่ยวกับผูปวย จากญาติ บุคคล 
ในครอบครัว ตลอดจนสิ่งแวดลอม ไดทราบปญหาที่แทจริงของผูปวย และการปรับตัวเมื่ออยูในครอบครัว
และสังคม นักสังคมสงเคราะหสามารถชวยสงเสริมใหกําลังใจ และแนะนําการแกไขปญหาที่ถูกตอง 
แกผูปวย ครอบครัว ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

4.3. การใชจดหมายหรือแบบสอบถาม เมื่อที่อยูของผูปวยอยูไกลจากสถานที่รักษา หรืออยู 
ตางจังหวัด หรือเยี่ยมครั้งแรกแลวไมพบผูปวยหรือญาติของผูปวย เปนตน 

4.4. การใชโทรศัพทติดตอทั้งที่บานหรือท่ีทํางาน 
4.5. การนัดผูปวยตามจุดนัดพบตางๆ  
4.6. การจัดกลุมผูเลิกยาเสพติดระยะติดตามผลหลังการรักษา เพื่อชวยกันแกไขปญหาตางๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นระหวางอยูในสังคม ชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณที่แตละคนไดไปพบ เปนตน 
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บทที่ 4 
 

การศึกษาผูปวยเฉพาะกรณี 
 
ที่มาของกรณีศึกษา 

 

นักสังคมสงเคราะหรับผูปวยจากงานผูปวยนอกของศูนยบําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ดวยผูปวย 
มีปญหาเรื่องการใชสารเสพติดและปฏิเสธการเขารับการรักษา 

ในวันแรกรับ  (19 พฤศจิกายน 2544) ผูปวยถูกบิดาบังคับใหมารับการบําบัดรักษาโดยผูปวยมิได
สมัครใจ โดยในระหวางการเดินทางจากบานถึงศูนยบําบัดฯ ผูปวยไดกระโดดลงจากรถ บิดาและพนักงาน
ขับรถจึงไดชวยกันจับผูปวยมัดมือไว แลวจึงนําสงสถานบําบัด 
 

ประวัติผูปวย 
 

1. ประวัติทั่วไป 
 

ผูปวยชายไทย อายุ 19 ป สถานสภาพสมรส โสด เชื้อชาติ ไทย ศาสนาพุทธ การศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปที่ 5) และกําลังศึกษาตอในระดับเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลายที่ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียน ที่อยูปจจุบันอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

ผูปวยมีอุปนิสัย ราเริง สนุกสนาน ชอบความสะดวกสบาย แตคอนขางหงุดหงิดงาย และบางครั้ง
คอนขางกาวราว เกียจคราน ขาดความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการทําหนาที่ของตนเอง ทําให
เรียนรูชา มีความภูมิใจในตัวเองต่ํา  
 

2. ประวัติครอบครัว 
 

ครอบครัวของผูปวยประกอบดวยบิดา มารดา นองชาย นองสาว ยาย และแมนม  
 

ผูปวยเปนบุตรคนโต ในจํานวนพี่นอง 3 คน มีนองชาย1 คน อายุหางกัน 2 ป และนองสาว 1 คน 
อายุหางกัน 6 ป 

 

บิดา ปจจุบันอายุ 62 ป เกษียณอายุจากตําแหนงผูอํานวยการหนวยงานราชการแหงหนึ่ง ปจจุบัน
เปนขาราชการบํานาญ และประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีอุปนิสัยเรียบรอย เงียบขรึม คอนขางจริงจัง 
กับการดําเนินชีวิต มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองคอนขางสูง รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
เปนอยางมาก เนื่องจากเปนบุคคลหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตหลายดาน ทั้งทางดาน 
การศึกษาเลาเรียนในวัยเยาว และความสําเร็จในหนาที่การงาน ทั้งงานราชการและงานธุรกิจสวนตัว 
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มารดา  ปจจุบัน อายุ 50 ป อดีตเคยเปนผูบริหารระดับสูง (ผูชวยผูจัดการ) ของบริษัทเอกชน 
ตางประเทศ ปจจุบันลาออกมาประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว เปนคนที่มีความรูความสามารถหลายดาน  
โดยเฉพาะดานการใชภาษาตางประเทศ เปนคนขยัน คอนขางจริงจังในการดําเนินชีวิต เขมงวด เด็ดขาด 
คอนขางเจาอารมณ โมโหงาย มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก คอนขางยึดมั่นในความคิด 
ของตนเอง มารดาจึงเปนผูมีอํานาจและบทบาทมากในบาน 

 

ทั้งบิดาและมารดามีความคาดหวังในตัวลูกๆคอนขางสูง โดยเฉพาะผูปวย ซึ่งเปนบุตรชายคนโต 
โดยคาดหวังใหผูปวยเปนผูสืบทอดและดูแลกิจการของครอบครัว และดูแลนองๆแทนตน 

 

ในจํานวนพี่นองทั้ง 3 คน คนโต (ผูปวย)  เคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนประจําของ 
เอกชนที่มีชื่อเสียงของภาคใต  แตตองเลิกเรียนเพราะปญหาพฤติกรรมกอการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
และปญหาการใชยาเสพติด ปจจุบันกําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

 

คนที่ 2 เปนผูชาย อายุ 17 ป มีความประพฤติเรียบรอย ขยัน ตั้งใจเรียน มีผลการเรียนอยูใน 
ระดับดี ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งเปนบุคคลที่บิดามารดามักจะนํามาเปรียบเทียบ 
กับผูปวยเสมอ 

 

คนที่ 3 เปนผูหญิง อายุ 13 ป กําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนประจําหญิงของเอกชน 
ที่มีชื่อเสียงในภาคใต ผลการเรียนอยูในระดับดี มีความประพฤติเรียบรอย 

 

ยาย เปนบุคคลที่มีสัมพันธภาพดีกับผูปวย รักและตามใจผูปวย เนื่องจากเปนหลานชายคนแรก 
 

แมนม เปนบุคคลที่เล้ียงดูผูปวยมาตั้งแตเล็ก รักและใกลชิดผูปวย และเปนที่ผูปวยสนิทมากที่สุด   
 

การอบรมเลี้ยงดูผูปวย พบวา ในวัยเด็กของผูปวย บิดามารดามักจะใชเวลาสวนใหญกับการทํางาน 
จึงฝากผูปวยไวใหแมนมอบรมดูแลแทนตน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูปญหาความสัมพันธระหวางบิดา 
มารดา และผูปวย นั่นคือ ทําใหผูปวยไมรูสึกผูกพันกับบิดามารดาเทากับแมนม 

 

แมนมอบรมเลี้ยงผูปวยแบบคอนขางตามใจ ปกปอง (Over Protect) เพราะรูสึกสงสาร และ
ตองการชดเชยที่บิดามารดาของผูปวยไมคอยมีเวลาใหกับผูปวย 

 

นอกจากนี้ยังพบวาบิดามารดาอบรมเลี้ยงผูปวยแบบไมคงเสนคงวา นั่นคือ บางครั้งก็เขมงวด 
บางครั้งก็หยอนวินัย การเลี้ยงดูคอนขางขึ้นอยูกับอารมณ เชน ถาอารมณดีก็จะตามใจ หากอารมณเสีย 
ก็จะเขมงวด และบางครั้งบิดามารดาเองก็มีความขัดแยงกันเองในการเลี้ยงดู เชน บางครั้งบิดาเขมงวด แต
มารดาตามใจ ดังเหตุการณที่บิดาบอกวาจะจํากัดการใชจายเงินของผูปวย เพราะผูปวยใชเงินเปลืองมาก 
นั่นคือ โดยสวนมากใชเล้ียงเพื่อนฝูง เลนเกมตู บิดาจึงใหผูปวยใชจายเพียงสัปดาหละ 500 บาท แตมารดา
กลับไมเห็นดวย กลัววาผูปวยจะใชจายไมพอ จึงเพิ่มใหเปนสัปดาหละ 700-1,000 บาท ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
ลวนสงผลตอพฤติกรรมของผูปวยทั้งสิ้น นั่นคือทําใหผูปวยสับสน ไมรูวาพฤติกรรมใดควรทําหรือไม 
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3. ประวัติการใชยาเสพติด 
 

ผูปวยเสพยาบาเมื่อป พ.ศ. 2540 เสพโดยวิธีการสูบวันละ 5 เม็ด ติดตอกันมาเปนเวลา 4 ป  
และบางครั้งที่ผูปวยไมสามารถหายาบามาเสพได ผูปวยก็จะเสพยาแกไอที่มีสวนผสมของโคเดอีนแทน 
 

4. ประวัติการรักษา 
 

ผูปวยเคยเขารับการบําบัดรักษาครั้งแรกที่สํานักสงฆแหงหนึ่งในภาคกลาง เปนเวลา 45 วัน  
หลังจากนั้นผูปวยกลับไปเสพซ้ํา การเขาบําบัดรักษาครั้งนี้เปนครั้งที่ 2  โดยผูปวยเลือกเขารับการ
บําบัดรักษาแบบผูปวยนอก เปนเวลา 5 เดือน 

 

5. สภาพที่อยูอาศัย 
 

อาศัยอยูในบานหลังใหญ ซึ่งตั้งอยูนอกเขตเทศบาล คอนขางหางไกลจากชุมชน ตัวบานอยูใน
อาณาบริเวณเดียวกับโรงงานและโกดังเก็บสินคา ซึ่งเปนกิจการของครอบครัว แตพบวาที่โรงงานนั้น 
มีคนงานบางคนที่มีประวัติการใชยาเสพติด แตปจจุบันหยุดใชแลว 
 

ปญหาที่นักสังคมสงเคราะหพบจากการวิเคราะหขอมูล 
 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลทั้งจากผูปวย ครอบครัว และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูล 
ที่ไดมาทําการวิเคราะห พบวา ผูปวยมีประเด็นปญหาดังนี้ 

1. ปญหาการใชยาเสพติด เนื่องจากผูปวยติดยาเสพติดประเภทกระตุนประสาท (ยาบา) มา
ประมาณ 4 ป  

2. ปฏิเสธการเขารับการบําบัดรักษา เนื่องจากผูปวยไมเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ 
ของการเลิกยาเสพติด 

3. ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว เนื่องจากผูปวยมีความผูกพันกับบิดามารดาคอนขางนอย  
และสืบเนื่องมาจากผูปวยใชยาเสพติด สงผลใหเกิดปญหาหลายประการตามมา รวมทั้งปญหาสัมพันธภาพ 
ในครอบครัว  

4. ปญหาการขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอการทําหนาที่ของตนเอง  จากการสัมภาษณ  
พบวา ผูปวยไมไดมีความรูสึกผิดใดๆในทุกปญหาของตนเอง นอกจากนี้ผูปวยยังเลาอยางสนุกสนาน 
ถึงเหตุการณที่ตนเองกอเร่ืองทะเลาะวิวาทหลายครั้งจนถูกไลออกจากโรงเรียน แลวบิดามารดาตอง  
“ใชกําลังภายใน” จนทําใหผูปวยสามารถเรียนตอในโรงเรียนแหงนั้นไดตอไป 

 

สาเหตุของปญหา 
 

จากการวิเคราะหขอมูลตางๆเกี่ยวกับผูปวยและครอบครัวที่มีอยู พบวาปญหาตางๆนั้นเกิดจาก 
ผูปวยไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบไมคงเสนคงวา แบบขัดแยงกันเองระหวางบิดามารดา รวมทั้งการอบรม
เล้ียงดูแบบตามใจ ปกปอง (Over Protect) จากแมนม ทําใหการฝกวินัยของผูปวยตั้งแตในวัยเด็กเปนไป
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อยางลุมๆดอนๆ จนมีผลทําใหผูปวยสับสนในการเรียนรูและแยกแยะพฤติกรรมที่ถูกตองและไมถูกตอง  
รวมทั้งความคาดหวังของบิดามารดาที่มีอยูในตัวผูปวยคอนขางสูง เนื่องจากผูปวยเปนบุตรคนโต และเมื่อ 
ผูปวยไมไดเปนตามที่บิดามารดาตองการทั้งในเรื่องการศึกษาเลาเรียน รวมทั้งผูปวยเริ่มมีปญหาพฤติกรรม
อื่นๆ เชน เกเร คบเพื่อนไมดี ทะเลาะวิวาท ทําใหบิดามารดารูสึกโกรธ ผิดหวัง และทอแท ปฏิเสธปญหา 
ที่เกิดขึ้นกับผูปวย รวมท้ังไมชวยเหลือในการแกปญหาที่ถูกตอง และบอยครั้งที่บิดามารดามักจะ 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผูปวยกับนองชาย ผูปวยจึงตองการประชดประชันบิดามารดา  
และตองการลดอารมณหรือความรูสึกวาตนเองแย ไมมีอะไรดี ดวยการใชยาเสพติด คบเพื่อนไมดีมากขึ้น 
เพราะรูวาตนเองไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนเหลานั้น 
 

ผลกระทบของปญหา 
 

1. ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว   
2. ปญหาสุขภาพกาย-จิต 
3. ปญหาการเรียน 
3. ปญหาดานกฎหมาย 

 

การวางแผนใหการชวยเหลือ 
 

1. ใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work)  
2. ใชวิธีการสังคมสงเคราะหกลุมชน (Social Group Work) 
3. ประเมินผลการบําบัดรักษาและการใหการชวยเหลือเปนระยะ 
4. ติดตามดูแลหลังการบําบัดรักษา 

 

การดําเนินการใหความชวยเหลือของนักสังคมสงเคราะห 
 

หลังจากการศึกษาสภาพของสังคม อารมณ จิตใจ (Psycho – Social Study) ของผูปวยแลว พบวา 
ผูปวยมีปญหาหลายประการ เชน ปญหาการปฏิเสธการเขารับการบําบัดรักษา ปญหาการใชยาเสพติด  
ปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปญหาจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ซึ่งปญหาเหลานี้
ลวนเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน ดังนั้นการบําบัดรักษาจึงตองแกไขปจจัยตางๆเหลานี้ไปพรอมกัน  
โดยนักสังคมสงเคราะหไดใหการบําบัดชวยเหลือผูปวยและครอบครัว ดังนี้ คือ 

 

1. ใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย (Social Case Work)  
 

1.1. การใหคําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) จะชวยสรางสัมพันธภาพที่ดี 
ระหวางนักสังคมสงเคราะหกับผูปวย กอใหเกิดความรวมมือที่ดี เพิ่มแรงจูงใจในการบําบัดรักษาของผูปวย 
โดยเฉพาะในครั้งแรกๆของการบําบัดรักษา และในบางโอกาส หรือปญหาบางประเด็นที่เปนความลับ 
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หรือเร่ืองที่ทําใหผูปวยรูสึกอึดอัด อาย ที่จะตองพูดคุยเรื่องนั้นตอหนาสมาชิกคนอื่นๆของกลุม นักสังคม-
สงเคราะหจึงจําเปนตองใหคําปรึกษาแบบรายบุคคลดังนี้ 

  

1.1.1. ประเมินแรงจูงใจและขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) ของ 
ผูปวย ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลตอการปฏิเสธการเขารับการบําบัดรักษา 

 

ผูปวยมารับบริการที่ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดสงขลาเพราะถูกบิดาบังคับ งานผูปวยนอก
จึงสงผูปวยพบนักสังคมสงเคราะห เพื่อชวยเหลือจูงใจผูปวยใหมองเห็นประโยชนและความ สําคัญของ 
การบําบัดรักษา ยอมรับการบําบัดรักษาดวยความตั้งใจจริง 

 

จากขอมูลเบื้องตนที่นักสังคมสงเคราะหไดรับการสงตอจากงานผูปวยนอก นักสังคมสงเคราะห 
จึงไดขอพบผูปวยและญาติเพื่อรวบรวมขอมูลดานตางๆเพิ่มเติม รวมท้ังเพื่อดําเนินการใหคําปรึกษา  
โดยนักสังคมสงเคราะหไดพบและพูดคุยกับผูปวยกอนเปนอันดับแรก เพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี  
มีความไววางใจและใหความรวมมือ 

 

การพูดคุยระหวางนักสังคมสงเคราะหและผูปวยเริ่มตนดวยการสรางสัมพันธภาพ (Relationship 
building) โดยการพูดคุยในเรื่องทั่วๆไป การเดินทาง กิจกรรมที่ชอบ ขาวกีฬา ฯลฯ  

 

ในระหวางการสรางสัมพันธภาพ นักสังคมสงเคราะหไดประเมินสภาพความพรอมของผูปวย 
และเมื่อพบวาผูปวยเริ่มคลายความหงุดหงิด เร่ิมมีความเปนกันเอง ใหความรวมมือในการพูดคุย นักสังคม-
สงเคราะหจึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวอื่นๆ รวมท้ังเรื่องยาเสพติด โดยมุงประเด็นการสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด และไดประเมินขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) 
ของผูปวยตอการใชยาเสพติดไปพรอมๆกันวาอยูในขั้นตอนใด 

 

สําหรับกรณีศึกษานี้ พบวา ผูปวยมีขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of Change) 
อยูในขั้นเมินเฉย (Pre-contemplation) ซึ่งเปนขั้นที่ผูปวยยังมองไมเห็นปญหาของตนเอง ไมคิดวามีปญหา
จากการใชยาเสพติด รูสึกชื่นชอบในความสนุกสนานที่ไดรับจากการใชยาบา ไมทราบขอดี-ขอเสีย 
ของพฤติกรรมที่เปนอยู จึงทําใหไมอยากที่จะเปลี่ยนแปลง สงผลใหไมอยากเขารับการบําบัดรักษา 

 

เมื่อผูปวยมีจิตปฏิเสธมากเชนนี้ การตักเตือนตรงๆคงไมเกิดผลดีนัก นักสังคมสงเคราะหจึงใช 
การพูดคุยส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) โดยใชทักษะการถาม (Probing) การฟง 
(Listening) การทวนความ (Paraphrasing) การสรุปความ (Summarization) การสะทอนความรูสึก 
(Reflection of Feeling) เพื่อใหผูปวยเลาประสบการณของตนเองโดยตรงโดยไมรูตัว และนักสังคม-
สงเคราะหไดใชเทคนิคการสัมภาษณเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ (Motivational Interviewing) รวมทั้งไดทําการ
แทรกแซง (Intervention) โดยกระตุนใหผูปวยไดคิดทบทวนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผานมาของตน ใหขอมูล
สะทอนกลับ (Feed-back) การใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง (Information) จนผูปวยเกิดความลังเลที่จะ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง และเมื่อประเมินแลวพบวาขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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(Stage of change) ของผูปวยเริ่มเคลื่อนเขาสูขั้นลังเล (Contemplation) นั่นคือ ผูปวยเริ่มรับฟงปญหา 
ใจหนึ่งอยากจะเปลี่ยนแปลง อยากเลิกยา อยากรักษาแตอีกใจหนึ่งก็อยากจะเสพยาตอ นักสังคมสงเคราะห
จึงจําเปนตองกระตุนใหผูปวยไดพิจารณาถึงขอดี-ขอเสีย และผลกระทบของการเสพยาและการเลิกยา 
ตอชีวิตในดานตางๆของผูปวย ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สัมพันธภาพในครอบครัว การเรียน สังคม  
และกฎหมาย แลวจึงกระตุนใหผูปวยคิดถึงวิธีการแกไขปญหา วิธีการที่จะเลิกยาเสพติด โดยนักสังคม-
สงเคราะหไดใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบําบัดรักษา ความสําคัญของการรักษา จากนั้นจึงเปดโอกาสให 
ผูปวยเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง  
 

1.1.2. ใหองคความรูเร่ืองโทษพิษภัยยาเสพติดแตละประเภท เสนทางการเลิกยา ตัวกระตุน 
(Trigger) ที่ทําใหเสพยา รวมทั้งการฝกทักษะในการเลิกยาและการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา เชน  
การจัดการกับอารมณและความรูสึกโกรธอยางสรางสรรค การหยุดความคิด (Thought Stopping) ฯลฯ 

 

1.1.3. ใหคําปรึกษาแนะนําดานความประพฤติและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Counseling)  
โดยกระตุนใหผูปวยไดสํารวจตนเองในดานการกระทําการแสดงออกและพฤติกรรมวาอะไรเปนสาเหตุ 
ของปญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปญหาความไมไววางใจจากครอบครัว เชน ผูปวยตองยอมรับ 
ตนเองวาผูปวยเคยมีพฤติกรรมเกเร กาวราว คบเพื่อนไมดี ใชยาเสพติด ลักขโมย โกหก พูดจาไมสุภาพ  
ขาดความรับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัยในตนเอง แตงกายสกปรก ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งจําเปนที่ผูปวย
ตองปรับเปล่ียนไปพรอมๆกับการเลิกยา นักสังคมสงเคราะหจึงไดชี้แนะและกระตุนใหผูปวยคิดทบทวน 
ถึงขอเสียและผลกระทบของพฤติกรรมดังกลาวที่เกิดขึ้น ใหมองเห็นถึงความสําคัญ ขอดี และเกิดแรงจูงใจ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมใหม  

 

1.1.4. ใหคําปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธกับการใชยาเสพติด เนื่องจากผูปวยที่เคยมีประวัติใช 
ยาเสพติดเพราะตองการกระตุนความรูสึกทางเพศ และในระหวางการบําบัดรักษา ผูปวยไดมีเพศสัมพันธ
กับเพื่อนหญิงกอนกลับไปเสพซ้ํา นักสังคมสงเคราะหจึงใหผูปวยไดทบทวนถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น วิเคราะห 
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และใหคิดหาแนวทางปองกันแกไขเพื่อไมใหเกิดขึ้นอีก รวมทั้งใหความรูเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับเร่ืองเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และแกไขความเขาใจผิดของผูปวยที่คิดวายาเสพติดจะชวยกระตุน
ความรูสึกทางเพศได แตความจริงแลว นั่นเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในชวงแรกๆของการเสพยาเทานั้น แตเมื่อ
เสพยาจนเปนนิสัยแลว ความรูสึกพึงพอใจดังกลาวจะคอยๆลดนอยลง 

1.1.5. มอบหมายการบานใหผูปวย เนื่องจากกอนเขารับการบําบัดรักษา ผูปวยยาเสพติด 
สวนมากมักจะใชเวลาสวนใหญกับการใชยาเสพติดโดยไมสนใจเกี่ยวกับส่ิงรอบขางใดๆทั้งส้ิน แตเมื่อเร่ิม
เขาสูกระบวนการบําบัด โครงสรางหรือแบบแผนการดําเนินชีวิตของผูปวยเริ่มเปล่ียนไปจากชวงติดยา 
ทําใหผูปวยมีเวลาวางมากขึ้น ซึ่งเวลาวางเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความเบื่อหนายหากผูปวยไมรูจัก 
วางแผนการดําเนินชีวิตหรือวางแผนกิจกรรมประจําวันใหนาสนใจ ดวยเหตุนี้นักสังคมสงเคราะหได 
มอบหมายการบานใหผูปวยไดทํา โดยใหผูปวยวางแผนจัดตารางกิจกรรมประจําวันโดยละเอียดดวยตนเอง
วาผูปวยทําอะไรบางในแตละวัน และนักสังคมสงเคราะหไดประสานและมอบหมายใหผูปกครองเปน 
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ผูตรวจสอบดูแลความเหมาะสมของตารางกิจกรรมประจําวันของผูปวย และควบคุมพฤติกรรม (Behavior 
Control) ของผูปวยใหเปนไปตามแผนที่วางไว หลังจากนั้นผูปวยตองนําตารางกิจกรรมนั้นมาพูดคุยกับ 
นักสังคมสงเคราะหในคราวตอไป ซึ่งนักสังคมสงเคราะหเห็นวาหากผูปวยมีกิจกรรมที่ตองทําในแตละวัน
อยางชัดเจน และกิจกรรมนั้นมีความนาสนใจ ไมเปนความเสี่ยงตอการใชยาเสพติดจะเปนการลดความเบื่อ
และปองกันการกลับไปเสพซ้ําไดทางหนึ่ง 

 

1.2. ใหคําปรึกษารายครอบครัว (Family Counseling)  
 

เนื่องจากนักสังคมสงเคราะหมีความเห็นวาการบําบัดรักษาจะไดผลตองอาศัยการสนับสนุนรวมมือ
จากครอบครัวผูปวย เพราะครอบครัวเปนสังคมประจําวันของผูปวย ผูปวยใชชีวิตประจําวันสวนใหญ 
เกี่ยวของกับสมาชิกของครอบครัวเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาก  และอาจกลาวไดวาครอบครัว 
มีความสําคัญอยูในหัวใจของผูปวย ถึงแมวาบางครั้งครอบครัวอาจจะไมไดอยูดวย แตในใจของผูปวย 
มักจะนึกถึงบุคคลในครอบครัวเสมอ ทั้งคนที่ตนรัก และคนที่ผูปวยมักจะมีเร่ืองกระทบกระทั่งดวย คิดถึง 
ทั้งในทางบวกและทางลบ ครอบครัวจึงมีอิทธิพลอยางมากตอความเปนไปของผูปวย อาจจะเปนกําลังใจ 
หรือบั่นทอนกําลังใจในการบําบัดรักษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดวยเหตุนี้ นักสังคมสงเคราะห 
จึงไดพยายามใหครอบครัวเขามาเปนกําลังสําคัญในการบําบัดรักษา โดยใหคําปรึกษารายครอบครัวดังนี้ 
 

1.2.1. ทําการประเมินครอบครัว (Family Assessment) ทั้งนี้มีวัตถุกระสงคเพื่อสรางสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางนักสังคมสงเคราะหกับครอบครัว และเพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติหนาที่ของครอบครัว (Function 
Assessment) รวมทั้งโครงสรางของครอบครัว เชน ใครมีบทบาทหนาที่อะไร ใครเปนคนมีอํานาจมากที่สุด 
ใครสนิทกับใคร ใครที่มักจะปะทะอารมณหรือขัดแยงกันบอยๆ ฯลฯ หลังจากนั้นจึงไดทําการสัมภาษณ 
เกี่ยวกับขอมูลดานอื่นๆเพิ่มเติม แลวจึงทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรวมกับผูปวยและครอบครัว จากนั้น 
จึงสรุปใหครอบครัวและผูปวยทราบ พรอมท้ังทําความตกลงเกี่ยวกับเปาหมายและแนวทางการบําบัดรักษา 

 

1.2.2. ทําใหครอบครัวเกิดความตองการและแรงจูงใจที่จะรวมมือในการบําบัดรักษา โดยใช
เทคนิคการสัมภาษณเพื่อสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing)  พรอมทั้งอธิบายใหครอบครัว 
ไดรับรูวาผลสําเร็จของการบําบัดรักษาไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของนักสังคมสงเคราะหเพียงอยางเดียว 
หากแตสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรวมมือจากครอบครัวดวย รวมทั้งกระตุนใหครอบครัวเห็นวาการมีสวนรวม
ในการบําบัดรักษาของครอบครัวจะเกิดประโยชนอยางไรตอผูปวยเมื่อเปรียบเทียบกับการบําบัดรักษา 
ผูปวยเพียงอยางเดียว และที่สําคัญนักสังคมสงเคราะหไดกระตุนใหครอบครัวตระหนักวาปญหาที่เกิดขึ้น 
ไมใชปญหาของผูปวยเพียงอยางเดียว แตเปนปญหาของทั้งครอบครัวซึ่งตองอาศัยความรวมมือ 
ในการชวยเหลือแกไขจากหลายๆฝาย 
 

1.2.3 สรางขอตกลงเบื้องตน (Contract) ขอตกลงเปนสิ่งจําเปนกอนเริ่มการบําบัดรักษา   
ขอตกลงในที่นี้หมายถึงขอตกลงเกี่ยวกับการบําบัด เชน ตกลงวาผูปวยและญาติจะตองมาพบผูบําบัด 
หรือนักสังคมสงเคราะหบอยเพียงใด การรักษาใชเวลานานเทาใด แตละครั้งที่มาบําบัดจะตองใชเวลาเทาใด 
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ใครตองมารวมการบําบัดบาง ผูปวยและครอบครัวตองมีบทบาทหนาที่อยางไร มีกฎกติกาในการ
บําบัดรักษาอะไรบาง ซึ่งการทําขอตกลงนี้นักสังคมสงเคราะหมีวัตถุประสงค คือ 

- เพื่อใหผูปวยและครอบครัวตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงกําลังเริ่มตนขึ้นแลว 
- เพื่อใหผูปวยและครอบครัวรูระยะเวลาที่แนนอนที่จะใชในการบําบัดรักษา ทําใหไมรูสึกวา

การบําบัดรักษาจะไมมี ส้ินสุดหรือเปนภาระหนัก กอใหเกิดทัศนคติที่ดีและเกิดแรงจูงใจแกผูปวย 
และครอบครัวในการเขารับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง 

- เพื่อเปนการกําหนดบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนระหวางผูปวย ครอบครัว และผูบําบัด (นักสังคม-
สงเคราะห) 
 

1.2.4. ตั้งเปาหมายในการบําบัดรวมกับผูปวยและครอบครัว นักสังคมสงเคราะหเชื่อวาการบําบัด
ที่ไดผลนั้นตองมีเปาหมายที่ชัดเจน จึงจําเปนตองตกลงกับครอบครัวและผูปวยวาตองการใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงอยางไรในตัวผูปวยและครอบครัว โดยนักสังคมสงเคราะหไดชวยสนับสนุนและกระตุน 
ใหผูปวยและครอบครัวไดปรึกษาหารือตั้งเปาหมายการบําบัดรวมกัน และเกิดความตระหนักและรับผิดชอบ 
วาตนเปนเจาของเปาหมายนั้น โดยนักสังคมสงเคราะหตองพิจารณาวาเปาหมายนั้นมีความชัดเจน 
เปนรูปธรรมและมีความเปนไปได นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหยังไดกระตุนใหผูปวยและครอบครัว 
คิดทบทวนและจัดลําดับเปาหมายตามความสําคัญและความเรงดวน ซึ่งสําหรับกรณีศึกษานี้ พบวา ผูปวย
และครอบครัวมีเปาหมายการบําบัด 3 ประการ คือ 

 

- ใหผูปวยหยุดการใชยา 
- ใหผูปวยมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
-. ใหผูปวยและบุคคลในครอบครัวปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสม 

 

1.2.5 ใหองคความรูพื้นฐานตางๆแกผูปวยและครอบครัว เชน ความรูเร่ืองโทษพิษภัยยาเสพติด
แตละประเภท กระบวนการเลิกยาหรือเสนทางการเลิกยา เพื่อใหผูปวยและครอบครัวไดมีความรู  
ความเขาใจถึงระยะการเลิกยาที่ผูปวยตองเผชิญทั้ง 4 ระยะ (ระยะขาดยา ระยะดื่มน้ําผ้ึงพระจันทร (Honey 
moon) ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว) รวมทั้งการปฏิบัติตนของผูปวยและการใหความชวยเหลือ 
ของครอบครัวในระยะตางๆของการเลิกยา 

 

1.2.6. ใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องการอบรมเล้ียงดู สําหรับกรณีศึกษานี้ จากการศึกษา 
และประเมินสภาพปญหาของผูปวยแลวพบวา ปญหาการใชยาเสพติดของผูปวยและปญหาสัมพันธภาพ 
ในครอบครัวสวนหนึ่งเปนเหตุเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูแบบไมคงเสนคงวาของบิดามารดา  
และบางครั้งก็มีความขัดแยงกันเอง รวมท้ังการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ ปกปอง (Over Protect) จากแมนม 
นักสังคมสงเคราะหจึงไดแทรกแซง (Intervention) โดยใหบิดามารดา และแมนม ไดตกลงรวมมือกันคนหา
ปญหาหรือจุดออนในการอบรมเลี้ยงดูผูปวยที่ผานมาวามีปญหาตรงจุดใด และควรแกไขอยางไรใหมีความ
เหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหยังไดใหคําปรึกษาและฝกทักษะ
ใหกับผูปกครองอยางเปนขั้นตอน ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหผูปกครองไดอบรมดูแลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้น ไมใชขึ้นอยูกับภาวะอารมณของผูปกครอง หรือเพราะความสงสาร อยางเชน เมื่อเหตุการณที่ผูปวย
ไดขโมยรถยนตที่บานไปเที่ยวคางคืนและมีเพศสัมพันธกับเพื่อนผูหญิง ปรากฏวาเมื่อทราบเรื่อง ผูปกครอง
ไมไดวากลาวตักเตือนหรือลงโทษผูปวยแตอยางใด แตในขณะที่บางครั้งเพียงผูปวยไมไดทําความสะอาด
หองพักใหเรียบรอย ผูปกครองกลับดุวาและลงโทษตัดเงินคาขนม 

 

1.2.7. มอบหมายการบานใหผูปกครอง เนื่องจากระหวางการบําบัด นักสังคมสงเคราะหไดใช
เครื่องมือที่ สําคัญในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูปวย โดยการใหผูปวยไดเขียนตารางกิจกรรม 
ประจําวันที่ผูปวยไดวางแผนที่จะกระทําในแตละวันอยางละเอียด และไดมอบหมายใหผูปกครองมีหนาที่
สําคัญในการดูแลตารางกิจกรรมประจําวันของผูปวยใหอยูบนแนวทางที่ถูกตอง ดูแลใหผูปวยไดทําตาม 
ตารางกิจกรรมที่กําหนดไวดวย 

 

1.2.8. ใหคําปรึกษาแนะนําและใหกําลังใจตอผูปวยและครอบครัวในกรณีผูปวยกลับไปเสพยาซ้ํา
ในระหวางการบําบัดรักษา นักสังคมสงเคราะหไดใหคําปรึกษาผูปวยและครอบครัว โดยใหผูปวยได
วิเคราะหถึงสาเหตุการกลับไปเสพยาซ้ํา รวมท้ังนักสังคมสงเคราะหยังไดใชเทคนิคแนะนําและชักชวน 
ใหปฏิบัติ (Suggestion and Persuasion Techniques) เพื่อชวยชี้แนะใหผูปวยและครอบครัวมองเห็น 
แนวทางการแกไข และปองกันใหไมเกิดปญหาซ้ําขึ้นอีก ประกอบกับการใชเทคนิคการใหกําลังใจ 
(Supportive Technique) แกผูปวยและครอบครัวในการปรับเปล่ียนตนเองใหมอีกครั้ง 
 

2. ใชวิธีการสังคมสงเคราะหชุมชน (Social Group Work)  
 

โดยใชวิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) โดยจัดใหผูปวยเขากลุมบําบัดรวมกับ 
ผูปวยอื่นๆที่มีปญหาและพฤติกรรมคลายๆกัน เชน เขากลุมฝกทักษะการปองกันการกลับไปเสพยาซ้ํา 
(Relapse Prevention Group) ซึ่งกลุมนี้ผูปวยจะมีโอกาสแบงปนแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ 
การปองกันการกลับไปใชยาเสพติดซ้ํา และเรียนรูเร่ืองสัญญาณที่แสดงวาจะมีการกลับไปเสพยาซ้ํา  
โดยผูปวยที่มีแนวโนมวาจะกลับไปใชยาจะไดกลับใจได ในขณะเดียวกันผูปวยที่กําลังไปไดดีในการเลิกยา 
ก็จะไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหกระทําดีตอไป กลุมนี้เปดโอกาสใหผูปวยไดชวยเหลือซึ่งกันและกันภายใต 
การชี้แนะของนักสังคมสงเคราะหซึ่งเปนผูนํากลุม 
    

นอกจากนี้ผูปวยยังไดเขากลุมจิตบําบัด (Group Psychotherapy) โดยจัดใหผูปวยไดเขากลุม
บําบัดรวมกับผูปวยอื่นที่มีปญหาสังคม อารมณ จิตใจ และพฤติกรรมคลายๆกัน เพื่อผูปวยจะไดระบาย
ความรูสึกตางๆ ความคับของใจ บอกเลาปญหาที่ประสบใหเพื่อนสมาชิกกลุมฟง และชวยกันระดม 
ความคิด (Brain Storm) เพื่อหาทางแกไขปญหาของแตละคนในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน เปนการฝกให 
ผูปวยและเพื่อนไดเกิดความรับผิดชอบตอปญหาของตนเอง รวมท้ังเกิดการเรียนรูวาคนทุกคนยอมมีปญหา 
และปญหาทุกปญหาสามารถแกไขได หากทําใจใหยอมรับปญหาและทําความเขาใจปญหาใหขัดเจน 
พยายามสรางกําลังใจ ความเขมแข็ง ความมั่นใจในการตอสูและแกไขปญหาดวยตนเอง โดยมีนักสังคม-
สงเคราะหคอยใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนกําลังใจ 
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สําหรับครอบครัวนั้น นักสังคมสงเคราะหไดจัดใหครอบครัวไดเขากลุมครอบครัวศึกษารวมกับ 
ครอบครัวอื่นๆในการเรียนรู อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับบทบาทและปฏิกิ ริยา 
ของครอบครัวตอการเลิกยาเสพติด การใชชีวิตรวมกับผูปวย และการปฏิบัติตนในการชวยเหลือเมื่อผูปวย 
กลับไปเสพยาซ้ํา  เพื่อครอบครัวจะได เ รียนรูและยอมรับขอจํากัดของการใชชีวิตรวมกับผูปวย  
ฝกการสรางสัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารกันในครอบครัว และมีแนวทางการชวยเหลือผูปวยเมื่อเกิด
ปญหาจากผูนํากลุมและเพื่อนรวมกลุม 

 

นอกจากนั้นครอบครัวยังไดเขากลุม Supportive Group ซึ่งเปนกลุมเพื่อสนับสนุนกําลังใจระหวาง
ครอบครัวที่มีปญหาคลายๆกัน โดยมีนักสังคมสงเคราะหเปนผูนํากลุม บางครั้งแตละครอบครัวนําอาหาร 
มารับประทานรวมกันในสวน มีการพูดคุยใหกําลังใจกัน ซึ่งการที่ครอบครัวไดยินและรับรูปญหาของ 
ครอบครัวอื่น ทําใหรูสึกวาไมใชครอบครัวของตนเพียงครอบครัวเดียวเทานั้นที่มีปญหา ประสบการณ 
จากครอบครัวอื่นจะทําใหเกิดกําลังใจและเกิดการเรียนรูวิธีการใหมๆที่จะนํามาแกปญหาของตน รวมทั้ง 
เกิดเครือขายทางสังคมในการชวยเหลือดูแลกันและกัน 
 

3. ประเมินผลการบําบัดรักษาและการใหการชวยเหลือเปนระยะ  
 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย โดยนักสังคมสงเคราะหไดทําการประเมินผลการ
บําบัดรักษารวมกับบุคลากรดานอื่นๆ เชน แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา รวมทั้งใหผูปวยและครอบครัวได 
ประเมินผลดวยตนเอง ในดานตางๆ เชน ดานการหยุดใชสารเสพติด ดานสัมพันธภาพในครอบครัว 
ดานสุขภาพกาย-จิต การเรียน การแสดงพฤติกรรม กฎหมาย และหากพบวาผลการประเมินอยูในระดับ 
ไมนาพึงพอใจหรือไมสัมฤทธิ์ผล ก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันอีกครั้ง ระหวางบุคลากร นักสังคม-
สงเคราะห ผูปวยและครอบครัว เพื่อปรับเปล่ียนแผนการบําบัดชวยเหลือตอไป 
 

4. ติดตามดูแลหลังการบําบัดรักษา  
 

สําหรับกรณีศึกษานี้ การติดตามดูแลหลังการบําบัดรักษาเปนระยะที่ผูปวยจบโปรแกรมการ
บําบัดรักษาแลว ซึ่งเปนระยะที่ผูปวยมีความพรอมมากขึ้นในการดําเนินชีวิตดวยตนเองโดยไมตองใช 
ยาเสพติด แตผูปวยและครอบครัวอาจยังตองการการสนับสนุนใหกําลังใจและคลี่คลายปญหาหนัก 
ที่เกินกําลัง กับตองการฝกความชํานาญในการดํารงชีวิตความเปนอยูที่ปลอดยาเสพติดใหนานที่สุด 
นักสังคมสงเคราะหจึงไดวางแผนใหผูปวยและครอบครัวมาติดตามดูแลเปนระยะเวลา 1 ป โดยระยะแรก 
ใหมาสัปดาหละ 1 ครั้ง แลวปรับเปล่ียนเปนเดือนละ 2 คร้ัง และเดือนละ 1 คร้ังจนครบ 1 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของผูปวยและครอบครัว แตหากวาผูปวยและครอบครัวยังคงตองการมาติดตามดูแลอยาง 
ตอเนื่องมากกวา 1 ปก็สามารถที่จะกระทําได  

 

ในการติดตามดูแลนี้นักสังคมสงเคราะหไดทําโดยวิธีการนัดมาพบ โทรศัพท จดหมาย และ 
เยี่ยมบาน  โดยติดตามดูแลใหความชวยเหลือ (Assist) ใหคําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling) 
ใหคําปรึกษารายครอบครัว (Family Counseling) ใหคําปรึกษาแบบกลุม (Group Counseling) จัดให 
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ผูปวยเขากลุมสนับสนุนทางสังคม (Social Support Group) ซึ่งมีลักษณะแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  
มีการสนับสนุนใหกําลังใจและเปนแบบอยางใหแกกันในการเลิกยา รวมทั้งนักสังคมสงเคราะหยังแนะนํา 
สงเสริมสนับสนุนใหผูปวยไดเขารวมกลุมผูติดยานิรนาม (NA-Narcotic Anonymous) ตลอดทั้งนักสังคม-
สงเคราะหยังไดใหคําแนะนํา (Advise) แนะแนว (Guidance) ใหคําปรึกษา (Counseling) และคอยสงเสริม
ใหกําลังใจ (Support) เปนพี่เล้ียงใหกับผูปวยและครอบครัวในทุกๆเรื่อง ทั้งเรื่องสวนตัว ครอบครัว การเรียน 
การศึกษาตอ การดําเนินชีวิตประจําวัน  การสรางชีวิตที่สมดุล  ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูปวย 
มีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว สามารถปรับตัวเขากับสังคมภายนอกไดอยางปกติสุข รวมท้ังสามารถ 
ปรับเปล่ียนตนเอง แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมในทิศทางที่ถูกตองโดยไมใชยาเสพติดตอไป 

 

ผลที่ไดรับและการตดิตามผล  
 

ปจจุบันผูปวยสามารถหยุดใชยาเสพติดได และกําลังศึกษาตอท่ีประเทศมาเลเซียในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ซึ่งผลการเรียนที่ผานมาอยูในระดับพอใช รวมทั้งไดปรับเปล่ียน 
ทั้งบุคลิกภาพและพฤติกรรมไปในแนวทางที่ดีขึ้น เชน แตงกายสะอาดเรียบรอย พูดจาสุภาพ มีความ 
รับผิดชอบตอชีวิตสวนตัวและการเรียนมากขึ้น มีระเบียบวินัย สามารถควบคุมอารมณและความตองการ
ของตนเองไดดีขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น สามารถชวยเหลือชวยทํากิจการของครอบครัวไดเมื่อปดภาคเรียน 
ครอบครัวรูสึกพึงพอใจที่ผูปวยหยุดการใชยาเสพติดไดและเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทําใหสัมพันธภาพ 
กับบุคลในครอบครัวดีขึ้น ครอบครัวและผูปวยปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสมขึ้น บิดามารดารูจักการควบคุม
อารมณ ใชเหตุผลพูดคุยกับผูปวยมากขึ้น  
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