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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาระดับความสามารถของผูป่้วยยาเสพติด     

ในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา กลุ่มตวัอย่างทีศึกษา เป็นผูป่้วยยาเสพติด    

ทีผ่านการบาํบัดรักษารูปแบบผูป่้วยในในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ซึงอยู่ในระยะติดตามผล

ของสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ์  ซึงมีประสบการณ์อาการอยาก

ยาเสพติด จาํนวน 385  คน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนตามกรอบ

แนวคิดความสามารถในการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) โดยมีองค์ประกอบทีสาํคญั 4 ดา้น 

คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการตัดสินใจเกียวกับการดูแลตนเอง ด้านการตระหนักถึง

ความสําคัญในการดูแลตนเอง และด้านทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบัติการดูแลตนเอง      

โดยใช้การประเมินระดับความสามารถในการดูแลตนเองตามแบบวดัความสามารถในการดูแล

ตนเองของอิสระมาลัย (Isaramalai, 2002) ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับแนวคิด          

การจดัการอาการอยากยาในผูป่้วยยาเสพติด (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546; 

สุนีรัตน์ และศรีพรรณ, 2544; Dodd et al, 2001) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี  2  ส่วน  

ส่วนที 1  แบบสอบถามขอ้มูลทวัไป และขอ้มูลเกียวกับประสบการณ์การใชย้าเสพติด และการ

บาํบดัรักษา ส่วนที 2  แบบสอบถามระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของ

ผูป่้วยยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา ตรวจสอบความตรงของเนือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน  และหา

ค่าความเทียงโดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค  ไดค้่าความเทียงของแบบสอบถาม       

ทังฉบบั เท่ากับ 0.92 และรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองเท่ากบั 0.85     
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ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองเท่ากบั 0.83  ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง

เท่ากบั 0.83 และดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเองเท่ากบั 0.84 วิเคราะห์

ขอ้มลูโดยการแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงั การบาํบดัรักษา โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก  (M = 4.58, SD = 0.86)  เมือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุก ดา้น      มากทีสุด คือ ดา้นทกัษะและ

ความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง  (M = 4.77, SD = 0.88)  รองลงมา ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญัในการ

ดูแลตนเอง  (M = 4.68, SD = 1.05)  และการตดัสินใจในการดูแลตนเอง  (M = 4.44, SD = 0.95)  ตามลาํดบั ส่วนดา้นความรู้ 

ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง นอ้ยทีสุด  (M = 4.43, SD = 0.94)  

 2. ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา 

ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง ในหวัขอ้การจดัการกบัอาการอยากยาเสพ

ติดสร้างความวิตกกงัวลใหแ้ก่ท่านมากนอ้ยเพียงใด มีระดบัความสามารถปานกลาง  (M = 3.55, SD = 

1.600) 

 ผลการวิจยัครังนีใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรับพยาบาล และทีมบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด

ในโรงพยาบาลในการพฒันาการดูแลผูป่้วยยาเสพติด เพือโดยส่งเสริมให้ผูป่้วยมีวิธีการจดัการกบั

อาการอยากยา ในระยะหลงัการบาํบดัรักษายาเสพติดทีเหมาะสม หาวิธีลดความวิตกกงัวลให้กบั

ผูป่้วย เพือสามารถจดัการอาการอยากยาไดอ้ยา่งมนัใจ และเป็นการป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํ อีก

ทงัเป็นแนวทางในการนําปัจจยัส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผูป่้วยสามารถจดัการอาการอยากยาที

เกิดขึนหลงัการบาํบัดรักษา  และเป็นแนวทางในการวางแผนการติดตามผูป่้วยในระยะหลงัการ

บาํบดัรักษาต่อไป 

 

                                

 

 

 

 

 

 

      



(4) 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยครังนีสาํเร็จลงได้ด ้วยดีด ้วยความ ตังใจและความพยายามของ

ผู ้วิจัย  ความกรุณา และการช่วยเหลือ เป็นอยา่งดียงิจาก ดร. วินีกาญจน์ คงสุวรรณ ซึงเป็นอาจารย ์ 

ทีปรึกษางานวิจยั ทีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ ชีแนะแนวทาง ถ่ายทอดความรู้ เสนอแนะขอ้คิดเห็น 

ทีเป็นประโยชน์ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจยั  รวมทงัคอยสนับสนุนให้กาํลงัใจ

และเป็นอาจารยที์ปรึกษาใหต้ลอดจนเสร็จสินการวิจยั  และขอขอบคุณผูเ้ชียวชาญ ไดแ้ก่ นพ.ธนูรัตน์ พุทธชาติ, 

รศ. ถนอมศรี อินทนนท ์และคุณมณฑาทิพย ์บุญมณี ทีไดต้รวจเครืองมือและใหค้าํแนะนาํปรับปรุง

แกไ้ขเครืองมือวิจยัเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เครือข่าย ได้แก่ผูอ้าํนวยการสถาบัน

บาํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

ธญัญารักษเ์ชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี   สงขลา ปัตตานี ทีอนุญาตให้ดาํเนินการทาํ

วิ จั ย  ข อ บ คุ ณ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล ทุ ก ท่ า น ที ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ อํา น ว ย 

ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มลูครังนีอยา่งดียงิ และขอขอบคุณผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํ

วิจัยในครังนี ทีได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม 

และใหข้อ้เสนอแนะทีมีค่ายงิ ทาํใหก้ารศึกษาวิจยัในครังนีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 

 คณะผูว้ิจัยหวงัว่า การวิจยัครังนีจะมีประโยชน์กบัผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์เครือข่าย  และหน่วยงานทีดูแลผูป่้วยยาเสพติดในการนําผลการวิจยัไปใช้พฒันางาน

บริการผูป่้วยไดอ้ย่างเหมาะสม และเป็นพืนฐานในการศึกษาวิจยัเกียวกบัการดูแลผูป่้วยยาเสพติดทีมี

อาการอยากยาเสพติดต่อไป 
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บทที  1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

 ปัญหายาเสพติดยงัคงเป็นปัญหาสาํคญัทีส่งผลกระทบต่อประเทศชาติทงัปัญหา   ผู ้

เสพ ผูติ้ดทีส่งผลเกียวเนืองกบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึงปัจจุบนัสถานการณ์กลบัมา          เป็น

ปัญหา และมีแนวโนม้รุนแรงมากขึนใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนประกาศสงครามยาเสพติด              จน

รัฐบาลไดก้าํหนดใหก้ารป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” (วิทยา, 2555) โดย

พบว่าปัจจุบนัมีทงักลุ่มผูค้า้ ผูเ้สพกระจายอยูท่วัทุกพืนที และพบผูเ้กียวขอ้งรายใหม่เพิมมากขึน ผูค้า้

มีทงัชาวไทย และชาวต่างชาติทีอาศยัประเทศไทยเป็นเป้าหมายของฐานการคา้ เนืองจากมีปัจจยัเอือ

หลายอยา่ง มีการแพร่ระบาดยาเสพติดทีเน้นยาบา้ ยาไอซ์ ซึงเป็นยาเสพติดทีง่าย และสะดวก   ใน

การเขา้ถึงลกูคา้ อีกทงัมีการโฆษณาชวนเชือถึงสรรพคุณทีเหมาะกบักลุ่มเป้าหมายทีเป็นวยัรุ่น ทงั

เรืองความสวย ความงาม และเรืองเพศ ทาํใหก้ารแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนอายุ  15-19 ปี       มาก

ขึนทังทีอยู่ในระบบ และนอกระบบการศึกษา โดยบางพืนทีกระจายสู่สถานศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาตอนต้น นอกจากนีปัญหานํากระท่อมก็เป็นปัญหาทีกระจายไป         

สู่ภูมิภาคอืนทีนอกเหนือจากภาคใต้อย่างรวดเร็ว อีกทังผลการบาํบดัรักษาในช่วงหลงัประกาศ

สงครามยาเสพติด จะพบผูเ้สพเข้าไปยุ่งเกียวกับการค้าร่วมด้วยเป็นจํานวนมากพอสมควร             

ซึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการแกปั้ญหาอยา่งครอบคลุม และเขม้ขน้ (สาํนักงานป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด, 2554) สิงเหล่านีแสดงถึงปัญหายาเสพติดทีส่งผลกระทบทงัต่อตวัผูเ้สพ ผูป่้วย ผูบ้าํบดั 

บุคคลรอบขา้ง และประเทศชาติทีสือใหเ้ห็นถึงผลการแกปั้ญหายาเสพติดทีผา่นมา ซึงถึงแมจ้ะมีการ

รณรงคแ์ละร่วมกนับูรณาการในการแกไ้ขปัญหามากน้อยเพียงใด สภาพปัญหานียงัคงมีอยู่จนปัจจุบนั 

และเป็นปัญหาทีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งต่อเนือง การแกปั้ญหาทีสาํคญัอยา่งหนึง คือปัญหาทีเกิดกบั

ตวัผูเ้สพเอง ซึงถือเป็นจุดสาํคัญมากทีสุด เนืองจากการเลิกเสพยาเสพติดขึนกบัตวัผูเ้สพเป็นสาํคัญ 

และในปัจจุบนัเรายงัคงพบเห็นผูเ้สพ และผูติ้ดยาเสพติดทียงัตกอยู่ในวงัวนของยาเสพติดทีไม่คิด      

จะเลิก หรือแมคิ้ดจะเลิก และมีความตงัใจจริงในการเขา้รับการบาํบดัรักษาแต่ยงัคงมีความรู้สึกอยาก

ทีจะใช้ยาเสพติดเข้ามาวนเวียนอยู่ในความคิด จนในทีสุดต้องหันกลับไปเสพยาเสพติดซํา            

จากการศึกษาประสบการณ์การเสพยาเสพติด และการกลบัมาเสพซาํของประณีต, บุญวดี, ขวญัตา, 
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และเยาวรัตน์ (2545) พบว่าผูติ้ดยาเสพติดให้นิยามของยาเสพติดว่า ยาเสพติดสามารถเลิกเสพได ้   

แต่ลืมไม่ได ้การติดยาเสพติดซาํ จึงเป็นปัญหาทีเกิดขึนไดเ้สมอในผูติ้ดยาเสพติด 

 ปัญหาการเสพยาเสพติดซาํ เป็นปัญหาสาํคญัมากของผูป่้วยยาเสพติด โดยมกัเจอ

คาํถามทีหลาย ๆ คนสงสยัว่า ทาํไมผูป่้วยทีใชย้าเสพติดจึงไม่สามารถเลิกเสพยาได ้และแมบ้างราย

จะเขา้รับการบาํบดัรักษา แต่เมือออกจากสถานบาํบดัยงัไม่สามารถหยุดเสพยาเสพติดไดเ้ช่นเดิม 

โดยจะเห็นไดจ้ากสถิติการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดของศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลาทีผ่านมา   

ในปี 2554 – 2556 พบสถิติการเสพยาเสพติดซําทุกปี คือ ร้อยละ 15.5, 6.7 และร้อยละ 4.0 

ตามลาํดบั(อมราลกัษณ์, 2557)  ซึงไม่เพียงแต่สถานบาํบดัรักษายาเสพติดในจงัหวดัสงขลาเท่านัน 

แต่เป็นสถิติทีพบได้ในทุกสถานบาํบดัรักษา และทุกจงัหวดั จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 

ปัญหาการเสพยาเสพติดซาํส่วนหนึงมีสาเหตุมาจากผูติ้ดยาเสพติดทีมีจิตใจไม่เขม้แข็งพอ ไม่พร้อม

ทีจะเลิก อาศยัอยู่ในสิงแวดลอ้มทีมีปัญหายาเสพติด ว่างงานมีปัญหาครอบครัว ทีสาํคญัยงัคงคิดถึง

รสชาติของยาเสพติด และเกิดอาการอยากยาเสพติด (ประณีต, บุญวดี, ขวญัตา, และเยาวรัตน์, 2545; 

วิมล และวิภาวดี, 2547) ซึงเป็นผลมาจากการเสพยาเสพติดจนเกิดเป็นโรคสมองติดยา ทีสมองเกิด

การฝังจาํความสุขทีไดรั้บจากการใชย้าเสพติด จนเกิดเป็นความเคยชินทีตอ้งเสพยาเสพติดซาํแลว้  

ซาํเล่า (คณะทาํงานพฒันาหลกัสูตร และคู่มือจิต – สงัคมบาํบดั, ม.ป.ป; วิโรจน์, 2544) ตามวงจรของ

การใช้ยาเสพติด ทีประกอบด้วย ตัวกระตุน้ การคิดถึงยาเสพติด การเกิดอาการอยากยาเสพติด        

และการเสพยาเสพติด (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) และจากการศึกษาประสบการณ์อาการและการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดของผูติ้ดยาเสพติดของนุรินยา (2551) พบว่า เมือผูป่้วยเกิดอาการอยากยาเสพติดแลว้

ไม่สามารถจดัการกบัอาการนีได ้ผูป่้วยก็จะกลบัไปเสยาเสพติดซาํอีก 

 อาการอยากยาเสพติดหรืออาการหิวยาเสพติด เป็นสาเหตุหนึงของการเสพยา    

เสพติดซาํ (ประณีต, บุญวดี, ขวญัตา, และเยาวรัตน์, 2545) ซึงเป็นอาการทีเกิดกบัผูติ้ดยาเสพติด    

หลงัหยุดเสพยาเสพติดทุกราย โดยมกัเกิดขึนไดเ้สมอ เป็นครังคราว หรือเกิดขึนไดต้ลอดเวลา       

แมจ้ะหยดุเสพยาเสพติดเป็นเวลาแรมเดือนแลว้ก็ตาม (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) ซึงลกัษณะของ

อาการอยากยาเสพติดในผูติ้ดยาเสพติดแต่ละคนไม่เหมือนกนั ถือเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลที   

ผูติ้ดยาเสพติดสามารถรับรู้ไดด้้วยตนเอง โดยขึนอยู่กับบุคคล ชนิดของยาเสพติด ระยะเวลาที     

เสพปริมาณยาเสพติดทีใช ้และการพบเจอตวักระตุน้ (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) จากการทบทวน

วรรณกรรมเกียวกับการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดของผูต้ิดยาเสพติดก่อนเข้ารับ   

การบาํบดัรักษา พบว่า เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ผูติ้ดยาเสพติดจะมีแนวทางในการจดัการอาการ

อยากยาเสพติดให้หมดไปเพือลดความทรมานจากอาการ โดยพบว่าผูติ้ดยาเสพติดจะมีวิธีการจดัการ 

กบัอาการอยากยาเสพติดโดยใชว้ิธีการควบคุมจิตใจตนเอง การอดทน การหลีกเลียงสิงกระตุ้น       
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ให้เกิดอาการอยากยาเสพติด และการใช้เทคนิคการหยุดความคิด ได้แก่ การจินตนาการ การดีด   

หนงัยาง การฝึกผ่อนคลาย และการโทรศพัท์หากาํลงัใจการใชว้ิธีการเบียงเบนความสนใจจากอาการ

อยากยาเสพติดไปสู่การทาํกิจกรรมอืนๆ หรือมีพฤติกรรมทีช่วยผ่อนคลายทีสามารถทาํให้มีความสุข

ทดแทนความสุขทีไดรั้บจากการใชย้าเสพติด เช่น การออกกาํลงักาย การนั งสมาธิ การโทรศพัท์

พดูคุยกบัคนอืน การทาํกิจกรรมสนัทนาการ การหางานอดิเรกทาํ (นุรินยา, 2551) ซึงแตกต่างกนัไป 

ตามพืนฐานความเชือและบริบทของผูป่้วยแต่ละคนซึงหากผูป่้วยมีการรับรู้อาการเมือเกิดอาการ

อยากยาเสพติด และมีความต้องการทีจะป้องกันตนเองไม่ให้เสพยาเสพติดซาํ ผูป่้วยจะสามารถ

จดัการกบัอาการอยากยาเสพติดได ้เป็นการป้องกนัการติดยาเสพติดซาํ หรือป้องกนัการออกจาก

สถานบาํบดัก่อนกาํหนดโดยผูป่้วยแต่ละรายตอ้งใช้ความสามารถในการควบคุมตนเองเมือเกิดอาการ

อยากยาเสพติด ซึงเป็นความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-care ability)โดยโอเร็ม (Orem, 1991)เชือว่า 

บุคคลมีความสามารถทีจะเรียนรู้ มีความตอ้งการดูแลตนเอง วางแผนการกระทาํ  เพือปรับหน้าที ป้องกนั 

ควบคุม กาํจดัโรค และการบาดเจ็บต่าง  ๆและป้องกนัความผิดปกติทีจะเกิดขึนกบัตนเอง โดยการปฏิบติั

กิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เรียนรู้วิธีการทีจะดูแลตนเองและสิงแวดลอ้มทีคิดว่าจะมีผลต่อการกระทาํ 

และพฒันาการของตนเอง (Orem & Taylor, 1986) ดงันันเมือผูป่้วยยาเสพติดเกิดอาการอยากยาเสพติด     

จะทาํใหผู้ป่้วยเกิดอาการไม่สุขสบายตามการรับรู้ของผูป่้วยแต่ละคน และเชือว่าผูป่้วยจะมีความตอ้งการ 

และมีความสามารถในการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดของตนเองได้เช่นกนั แต่จากประสบการณ์    

การดูแลผูป่้วยยาเสพติดของโรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา ยงัพบปัญหาการบาํบดัรักษาไม่ครบขนัตอน 

ซึงเกิดจากความรู้สึกอยากยาเสพติด และส่งผลใหเ้สพยาเสพติดซาํ โดยบางรายบอกเมือเกิดอาการอยากยา

เสพติด ไดพ้ยายามจดัการกบัอาการ บางครังอาการหายไป แต่บางครังอาการยงัคงอยู่ ตอ้งอดทน และอาจ

ใชห้ลาย ๆ  วิธี จนสามารถหยุดอาการได ้แต่บางรายทนอาการไม่ไหว ถึงแมจ้ะพยายามจดัการกบัอาการ

ตามวิธีการของตนแลว้ก็ตาม สุดท้ายทาํให้ต้องออกจากสถานบาํบดัก่อนกาํหนด และพบปัญหาการ    

เสพยาเสพติดซาํตามมา (จากการสัมภาษณ์รายบุคคลเมือเดือน ธันวาคม, 2556) เมือปัญหาการเสพซาํ     

มีสาเหตุมาจากการเกิดอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วย  นนัแสดงถึงผูป่้วยไม่สามารถจดัการกบัอาการ

อยากยาเสพติดของตนเองไดทุ้กราย  และผูป่้วยแต่ละรายมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดไม่เท่ากนั 

 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัเกิดความตระหนกั และเห็นความสาํคญัของอาการอยาก

ยาเสพติดทีส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํ และไดศึ้กษาความสามารถในการจดัการอาการอยากยา

เสพติดของผูป่้วยยาเสพติดในขณะบาํบดัรักษาซึงพบว่าผูป่้วยมีระดบัความสามารถในการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดอยู่ในระดบัมาก และในการศึกษาครังนีคณะผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษา

ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษา  
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ซึงเป็นระยะติดตามผลโดยยงัไม่มีผูใ้ดศึกษา เพือทราบระดับความสามารถในการดูแลตนเอง          

เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด  โดยอาศยักรอบแนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม 

(Orem, 2001) เพือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผูป่้วยเมือเกิดอาการอยากยา     

เสพติดในระยะหลงัการบาํบัดรักษา และกระตุ้นให้ผูป่้วยจัดการกับอาการอยากยาเสพติดที

เหมาะสมและทนัท่วงทีขณะอยูใ่นสงัคมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

 เพือศึกษาระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดหลงัการบาํบดัรักษา 

 

คาํถามการวิจยั 
 

 ระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

หลงัการบาํบดัรักษาอยูใ่นระดบัใด 

 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

การวิจยัครังนีใชก้รอบแนวคิดความสามารถในการดูแลตนเองของโอเร็ม(Orem, 

2001) ทีกล่าวว่า การดูแลตนเองเป็นการกระทาํทีจงใจและมีเป้าหมาย เพือตอบสนองความตอ้งการ ซึง

หากบุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองเพียงพอทีจะตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว บุคคลจะมี

การดูแลตนเองทีมีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การมีสุขภาพดี มีความผาสุก นั นคือ การมีคุณภาพชีวิตที

ดี ซึงอาการอยากยาเสพติด ถือเป็นอาการหนึงทีเกิดจากความตอ้งการอยากใชย้าเสพติด ซึงหากผูป่้วย

สามารถดูแลตนเองไม่ใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด ผูป่้วยจะไม่กลบัไปเสพยาเสพติดซาํ การศึกษาครัง

นีใชก้ารประเมินระดบัความสามารถในการดูแลตนเองตามแบบวดัความสามารถในการดูแลตนเอง

ของอิสระมาลยั (Isaramalai, 2002) ซึงเป็นการวดัความสามารถ คุณสมบติัขันพืนฐาน และพลงั

ความสามารถ 10 ประการ จดัเป็นโครงสร้างทีเป็นพืนฐาน และเป็นแหล่งพลงั    ให้บุคคลสามารถ

ปฏิบติัการดูแลตนเอง (สมจิต, 2537) โดยมีองค์ประกอบทีสาํคญั 4 ดา้น คือ      ดา้นความรู้ความ

เขา้ใจดา้นการตดัสินใจเกียวกบัการดูแลตนเอง ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง 

และดา้นทักษะและความพึงพอใจในการปฏิบัติการดูแลตนเองร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม

เกียวกบัแนวคิดการจดัการอาการอยากยาในผูป่้วยยาเสพติด ทีเมือเกิดอาการอยากยาเสพติดขึน 
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ผูป่้วยสามารถรับรู้อาการ ประเมินผลทีเกิดขึนต่อร่างกาย และมีความตอ้งการ   ในการจดัการกบั

อาการ โดยการหาวิธีจดัการกบัอาการตามวิธีการของผูป่้วยแต่ละคน(ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; 

สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546;สุนีรัตน์ และศรีพรรณ, 2544; Dodd et al, 2001) 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 
 

 อาการอยากยาเสพติด หมายถึง ประสบการณ์การรับรู้อาการอยากยาเสพติดของผูติ้ด   ยา

เสพติดขณะบาํบดัรักษา ซึงประกอบดว้ย การรับรู้อาการ การประเมินอาการ และการตอบสนองต่อ

อาการ ซึงผูติ้ดยาเสพติดสามารถระบุอาการทีเกิดขึนตามการรับรู้ของตนเอง 

 การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด หมายถึง วิธีการต่างๆ ทีผูติ้ดยาเสพติดเลือกปฏิบติั

เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดในขณะรับการบาํบดัรักษา โดยทีผูติ้ดยาเสพติดมีการรับรู้ว่าเป็นการกระทาํ

เพือบรรเทา หรือขจดัอาการอยากยาเสพติดทีรบกวนใหห้มดไปตามวิธีการของแต่ละคน พร้อมทงัมี

เหตุผลในการเลือกใชว้ิธีการจดัการนนัๆ ซึงวิธีการต่างๆ ไดแ้ก่  วิธีการควบคุมจิตใจตนเอง โดยการ

อดทน การหลีกเลียงสิงกระตุน้ต่าง ๆ เช่น บุคคล อุปกรณ์ทีใชใ้นการเสพยาเสพติด สิงแวดลอ้มเดิม 

ๆ และการใชเ้ทคนิคการหยดุความคิด วิธีการเบียงเบนความสนใจไปสู่สิงอืน เช่น การออกกาํลงักาย  

การทาํสมาธิ การพดูคุยกบัเพือนหรือผูอื้น การทาํกิจกรรมการสนัทนาการ  

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด หมายถึง ระดบัความสามารถ 

ของผูป่้วยยาเสพติดทีปฏิบติัเมือเกิดอาการอยากยาเสพติด โดยประเมินตามแบบวดัความสามารถใน

การดูแลตนเองของอิสระมาลยั (Isaramalai, 2002) ซึงมีองค์ประกอบสาํคญั 4 ดา้น คือ ดา้นความรู้ 

ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ด้านการตัดสินใจเกียวกับการดูแลตนเอง ด้านการตระหนักถึง

ความสาํคญัในการดูแลตนเอง และดา้นทกัษะทางกายและความพึงพอใจในการดูแลตนเอง  

  สถานบาํบัดรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์  หมายถึง สถาบัน

บาํบดัรักษาและฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธญัญารักษ์

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี   สงขลา ปัตตานี 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

  การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาระดบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาของ

ผูป่้วยยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาในสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ 

เป็นผูป่้วยยาเสพติดทีผ่านการบาํบัดรักษารูปแบบผูป่้วยในในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ซึงอยู่

ในระยะติดตามผลของสถานบาํบัดรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ และ               

มีประสบการณ์อาการอยากยาเสพติดซึงในระยะนีผูป่้วยมีแนวทางในการปรับเปลียนพฤติกรรม   

ทีไดรั้บจากการบาํบดัรักษา  อีกทงัมีระยะเวลาของการหยุดเสพยาเสพติดนานขึน ผูป่้วยจะมีการ

ฟืนฟูการทาํงานของสมองให้กลบัคืนสู่ภาวะปกติ โดยสมองส่วนคิดจะทาํงานสมดุลกับสมอง    

ส่วนอยากมากขึน มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผลมากขึน  

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

  การวิจยัครังนีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานดูแลผูป่้วยยาเสพติดเกิดความตระหนัก มีความ

เขา้ใจ และเห็นความสาํคญัเกียวกบัระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วย

ยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษาโดยสามารถให้คาํแนะนาํ และวางแผนการพยาบาลผูป่้วยยา

เสพติดเมือเกิดอาการอยากยาเสพติดในระยะต่าง ๆ ของการบาํบดัรักษาทีเหมาะสมต่อไป 
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บทที  2 

 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

 การวิจยัครังนี เป็นการศึกษาระดบัความสามารถในการจดัการอาการยากยาเสพติดของผูป่้วย

ยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาในสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ์  ซึง

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งตามลาํดบัดงันี 
 1. แนวคิดเกียวกบัยาเสพติด 

  1.1 ความหมาย 

  1.2 สาเหตุของการติดยาเสพติด 

  1.3 โรคสมองติดยา 

  1.4 ตวักระตุน้กบัการใชย้าเสพติด 

  1.5  เสน้ทางสู่การเลิกยา 

 2. อาการอยากยาเสพติด 

  2.1 ความหมายและกลไกการเกิดอาการอยากยาเสพติด 

  2.2 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัอาการอยากยาเสพติด 

  2.3   อาการแสดงของอยากยาเสพติด 

 3.  ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติด 

  3.1  แนวคิดการดูแลตนเองของโอเร็ม(Orem, 2001) 

  3.2ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยยาเสพติด 

  3.3 ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด 

  3.4  การประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง 

 4. การบาํบดัรักษายาเสพติดในระยะต่างๆ  ของโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์

5.  5. สรุป 
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แนวคดิเกยีวกบัยาเสพตดิ 

 

 ความหมาย  

 ยาเสพติดมีความเกียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย จึงมกัพบเจอความหมายของยาเสพติดใน

หลายทศันะและมีความเป็นเฉพาะของแต่ละความหมายซึงทุก ๆ  ความหมายมีความคลา้ยคลึงกนัดงันี 

 องค์การอนามัยโลก (สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552) ให้

ความหมายไวว้่ายาเสพติด หมายถึง สิงทีเสพเขา้ไปแลว้จะทาํใหผู้เ้สพเกิดความตอ้งการทงัร่างกาย

และจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยดุเสพได ้และจะตอ้งเพิมปริมาณมากขึนเรือย จๆนในทีสุดเกิดผล

ต่อร่างกายผูเ้สพทาํใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพเกิดโรคภยัไขเ้จ็บและเกิดผลต่อจิตใจขึน 

 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2547) ไดร้วบรวมความหมายของยาเสพติด 

จากหลายทศันะและสรุปไดว้่ายาเสพติด หมายถึง วตัถุ สาร หรือยาทีอาจเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ 

หรือจากการสังเคราะห์ ซึงเมือบุคคลใดเสพ หรือรับเขา้สู่ร่างกายซาํ ๆ แลว้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด 

จะตอ้งตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของสารนันทงัดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม หรืออาจตอ้งเพิมปริมาณการ

เสพขึนเรือย ๆ จนทาํใหสุ้ขภาพของผูเ้สพเสือมโทรม หรือมีอาการทางดา้นร่างกายเมือไม่ไดเ้สพ มี

อาการผิดปกติทางด้านจิตใจ เกิดปรากฏการณ์ของโรคอย่างชัดเจน เมือหยุดเสพจะเกิดความ

เดือดร้อนในสงัคม และเป็นตน้เหตุแห่งอาชญากรรม 

 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2545 (สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,2551)ได้

ใหค้วามหมายยาเสพติดว่า หมายถึง ยา สารเคมี พืช หรือวตัถุชนิดใด ๆ ซึงเมือเสพเขา้สู่ร่างกาย ไม่

ว่าโดยวิธีการกิน ดม สูบ หรือฉีดแลว้จะทาํใหเ้กิดผลต่อร่างกาย และจิตใจในลกัษณะสาํคญัดงันี 

 1. ตอ้งเพิมขนาดการเสพมากขึนเรือยๆ   

 2. มีความตอ้งการเสพทงัทางดา้นร่างกาย จิตใจ อยา่งรุนแรงตลอดเวลา 

 3. เมือถึงเวลาเสพ แต่ไม่ไดเ้สพ จะทาํใหเ้กิดอาการขาดยา 

 4. สุขภาพโดยทวัไปจะทรุดโทรมลง     

 จากความหมายขา้งตน้สามารถสรุปความหมายของยาเสพติดไดว้่ายาเสพติด หมายถึง

ยา สารเคมี หรือวตัถุชนิดใด ๆ ทีอาจเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติหรือจากการสงัเคราะห์ ซึงเมือเสพ

เขา้สู่ร่างกายซาํๆ ไม่ว่าโดยวิธีการกิน ดม สูบ หรือฉีดแลว้ทาํให้ผูเ้สพตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของสารนัน

ทงัทางดา้นร่างกาย และจิตใจ ก่อให้เกิดความตอ้งการเสพอย่างต่อเนืองและรุนแรง โดยมีการเพิม

ขนาดการเสพมากขึนเรือย ๆ เมือไม่ไดเ้สพจะเกิดผลทางร่างกาย โดยเกิดอาการขาดยา ทาํใหผู้เ้สพมี
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สุขภาพเสือมโทรม และมีอาการผดิปกติทางดา้นจิตใจ เกิดอาการทางจิตแทรกซอ้น ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อน และอาชญากรรมในสงัคม   

 

 สาเหตุของการตดิยาเสพตดิ  

 การติดยาเสพติดมีสาเหตุสาํคญัพอสรุปไดด้งันี 

 1. ตวัยา เนืองจากลกัษณะของยาเสพติดมีฤทธิในการเสพติดสูงโดยออกฤทธิต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง มีผลต่อการหลงัสารสือความสุขทาํให้ผูใ้ชเ้กิดอาการติดใจ (ทรงเกียรติ, 

ชาญวิทย,์ และสาวิตรี, 2543) ซึงแต่ละคนจะติดยาเสพติดหรือไม่นนั ขึนอยูก่บัการเสพยาเสพติดแต่

ละชนิด ซึงมีฤทธิในการเสพติดแตกต่างกนัออกไป ประกอบกบัในปัจจุบนัยาเสพติดสามารถหาซือ

ไดต้ลอด ถือเป็นช่องทางหนึงใหผู้ใ้ชย้าเสพติดแสวงหายาเสพติดไดโ้ดยไม่ขาดมือ (ทิพาวดี, 2545) 

 2. ตวัผูเ้สพ หรือปัจจยัดา้นบุคคล จากการศึกษาของวิศิษฐ์ (2548)และวิไลรัตน์

และประชิต (2549) พบว่าปัจจยัดา้นบุคคลมีความสมัพนัธก์บัการใชย้าเสพติดไดแ้ก่ 

  2.1 ปัจจยัดา้นชีวภาพ 

   2.1.1 สาเหตุทางพนัธุกรรม พบว่าผูติ้ดยาเสพติดมกัมีบิดา มารดาใชย้าเสพติด

โดยเฉพาะผูติ้ดสุรา (ทิพาวดี, 2545; อาํไพวรรณ, 2543) ซึงพบว่าอตัราการติดสุราในบุตรของผูติ้ดสุรา

จะสูงกว่าอตัราการติดสุราในบุตรทวัไปถึง 3–5 เท่า (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543)   

   2.1.2 ดา้นชีวเคมี เป็นผลจากความบกพร่องทางพนัธุกรรม หรือการเสีย

สภาพการทาํงานของระบบเผาผลาญ ซึงมีผลเนืองมาจากการเกิดความผิดปกติของระบบเผาผลาญ

พลังงาน เกิดความผิดปกติของสารเคมีชีวภาพในสมอง ทําให้ เกิดระบบผันผวนในสมอง 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548; รวิวรรณ, 2546; วิไลรัตน์ และประชิต, 2549)เป็นเหตุให้มนุษยมี์

ความตอ้งการทีแตกต่างจากคนปกติทวัไป เช่น คนทีดืมสุรามาก แลว้นาํไปผูกเชือมโยงกบัความ

ตอ้งการวิตามินของร่างกาย หากไม่ไดรั้บสุราจะมีอาการขาดวิตามินไปดว้ย(ทิพาวดี, 2545) 

  2.2 ปัจจยัดา้นจิตสงัคม 

   2.2.1 ปัญหาในครอบครัว หรือความขดัแยง้ของจิตใจซึงเกิดขึนตงัแต่ใน

วยัเด็กในระยะปาก (oral stage) โดยปกติจะเก็บกดอยูภ่ายในจิตใตส้าํนึก แต่สาํหรับผูติ้ดยาเสพติด 

สิงเหล่านีจะก่อใหเ้กิดความรู้สึกไม่มนัใจ หรือไม่อยากรับรู้ความขดัแยง้ในจิตใจทีเกิดขึนของตนเอง จึง

ใชส้ารเสพติดต่าง ๆ เพือช่วยในการกดเก็บความรู้สึกขดัแยง้ทีตนเองไม่ตอ้งการนันเมือเผชิญปัญหา

ต่าง ๆ ทีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ปัญหาครอบครัว การเลียงดูทีไม่เหมาะสม การถูกทารุณ

ทางจิตใจจนเกิดเป็นความเครียด จะก่อใหเ้กิดเป็นความกดดนัในจิตใจ และเมือขาดทีปรึกษา ขาดที
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ระบาย จะเกิดเป็นความลบัทีคบัแน่นในอก มองไม่เห็นอนาคต ก่อให้เกิดการประชดโดยการใชย้า

เสพติดตามมา (ปกรณ์, 2544)     

   2.2.2 บุคลิกภาพประจาํตวั ไดแ้ก่ บุคลิกภาพแบบต่อตา้นสังคมและแบบ

กาํกึงมีลกัษณะไม่มนัใจในตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองตาํ คบเพือนไม่ดี ตามเพือน ปฏิเสธคน

ไม่เป็น หรือมีปัญหาทางอารมณ์ เมือไม่สบายใจมกัแกปั้ญหาดว้ยการใชย้าเสพติด (ทิพาวดี, 2545; 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2548)   

   2.2.3 การเรียนรู้ เนืองจากฤทธิของยาเสพติดทีทาํใหเ้กิดความรู้สึกมีความสุข

ทาํใหมี้อารมณ์แจ่มใส รู้สึกไร้กงัวล มีพลงัและมีความมนัใจ ทาํให้เกิดความรู้สึกอยากทดลองเกิดความ

คึกคะนอง โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ  ของการเสพยา และต่อมาเกิดการเรียนรู้เกียวกบัรสชาติของยาเสพติด 

ส่งผลต่อการใชย้าเสพติดต่อไปเรือย ๆ  จนเกิดเป็นการติดยาเสพติดตามมา (ทิพาวดี, 2545) 

   2.2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจ และความจาํเป็นในอาชีพบางอย่าง เช่น อาชีพ

ขายบริการทางเพศ ทาํงานสถานเริงรมย ์ทาํงานกลางคืน ช่างทาสี ช่างตกแต่งบา้น นกัดนตรี คนขบั

รถบรรทุก เกษตรกร โดยหวงัใหส้ามารถประกอบการงานได ้(ศิรินนัท,์ 2550; สมิต, 2544) 

   2.2.5 การขาดความรู้เรืองยาเสพติด เกียวกบัชนิด โทษพิษภยั และผลที

เกิดต่อร่างกาย และผละผลกระทบต่อบุคคลรอบดา้น รวมทงัประเทศชาติ ซึงความรู้เบืองตน้เหล่านี 

ถือเป็นสิงสาํคญัทีอาจทาํใหผู้เ้สพยาเสพติด เกิดความตระหนกั สามารถป้องกนัตนเองไดซึ้งศิรินนัท์

(2550)กล่าวว่าผูใ้ดขาดความรู้เรืองยาเสพติดอาจใชย้าเสพติดดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  

 3. ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม 

  3.1 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม เกียวกบัค่านิยมหรือกติกาของสงัคมแต่ละสงัคม 

เช่น สุราสามารถหาซือไดท้วั ๆ ไป และไม่ผิดกฎหมาย มีการนาํสุราเขา้มาเป็นส่วนสาํคญัในงาน

เลียงสงัสรรค ์หรืองานเลียงฉลองทวั ๆ ไป จนกลายเป็นค่านิยมในสงัคมปัจจุบนั (สาํนกังานป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด, 2547)  ส่วนกระท่อมนาํใชป้ระโยชน์ในการทาํงานกลางแจง้ และใชใ้นงาน

เกษตรกรรม รวมทงัใชรั้กษาอาการเบาหวาน โรคทอ้งร่วง บางแห่งใชเ้ป็นยาแกป้วดฟัน แกไ้อตาม

ความเชือของผูใ้ช ้(สาวิตรี และอาภา, 2548) สาํหรับกญัชา ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจว่าใชแ้ลว้ไม่เกิดอาการ

เสพติด และช่วยในการเจริญอาหาร (สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2547; วรพงษ์, 

2544)   

  3.2 สถานทีแวดลอ้ม สงัคมและชุมชนทีมีผูค้า้ ผูติ้ดยาเสพติด และมียาจาํหน่าย 

ทาํใหง่้าย และสะดวกในการพบหายาเสพติด ประกอบกบัการอยู่ใกลชิ้ดกบับุคคลทีใชย้าเสพติด จะ

ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ การยึดแบบอย่างของบุคคลแวดลอ้มใกลชิ้ด ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้การใชย้าเสพติด ส่งผลใหเ้กิดการเสพยาเสพติดไดโ้ดยง่าย (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) 
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 โรคสมองตดิยา 

 การติดยาเสพติด เป็นโรคทางสมองอยา่งหนึงทีเกิดจากการเสพยาเสพติดแลว้เกิด

การเปลียนแปลงขึนในสมอง (วิโรจน,์ 2544) โดยทีสมองเป็นอวยัวะทีควบคุมการทาํงานของทุกระบบ

ในร่างกาย มีเซลประสาทต่างๆ มาหล่อเลียงหนาแน่น ทุกความคิด ความรู้สึกมีส่วนเกียวขอ้งกบัสมอง

แทบทงัสิน โดยสมองคนเราประกอบดว้ย 2 ส่วน คือสมองส่วนคิด และสมองส่วนอยาก สมองส่วน

คิดเป็นสมองส่วนทีคิดไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสมองส่วนอยากเป็นสมองส่วนที

ตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ  ของบุคคล ซึงในภาวะปกติสมองทงั 2 ส่วนนี จะทาํหน้าทีควบคู่กนัไปดว้ย

ความสมดุลยแ์ต่เมือยาเสพติดเขา้สู่ร่างกาย ฤทธิของยาเสพติดจะส่งผลโดยตรงต่อสมองให้เกิดการหลงั

สารโดปามีน (dopamine) ซึงเป็นสารสือความสุขทีทาํให้ผูติ้ดยาเสพติดเกิดความรู้สึกเป็นสุข เกิด

ความพึงพอใจ จนเกิดเป็นความเคยชิน และฝังจาํในลกัษณะถูกวางเงือนไขให้เกิดการเรียนรู้ว่า

สมองจะตอ้งไดรั้บการตอบสนองทางดา้นความสุข โดยการใชย้าเสพติดตามทีสมองเคยไดรั้บมา 

ก่อเกิดเป็นความรู้สึกเสพติดทางจิตใจ ทาํใหเ้กิดความตอ้งการเสพยาเสพติดอย่างต่อเนือง (ทิพาวดี, 

2545) ซึงความรู้สึกทีเกิดขึนเป็นเพราะผลของยาเสพติดทีมีต่อสมองส่วนทีทาํหนา้ทีโดยตรงต่อการ

รับรู้อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม ทําให้เกิดการแสวงหายาเสพติดเพือสนอง

ความรู้สึกเป็นสุขตามทีตนเองรับรู้มา โดยวงจรเกียวกบัความสุขใจนี เป็นส่วนของสมองทีเกียวกบั

ระบบลิมบิก ซึงเกียวขอ้งกบัสมองส่วนอยาก โดยเมือเสพยาเสพติดต่อไปเรือย ๆ จะทาํให้สมองส่วน

คิด และสมองส่วนอยากทาํงานไม่สมดุลยก์นั สมองส่วนอยากจะทาํหนา้ทีมากขึน เกิดกลไกการทาํงานที

เป็นไปเพือตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ โดยขาดการยงัคิดทีถกูตอ้ง (วิโรจน์, 2544) และไม่

สามารถควบคุมความรู้สึกผิดชอบชวัดีของตนเองได ้และเมือไม่มียาเสพติดสมองจะเกิดอาการอยากยา

ขึนมาโดยอตัโนมติั เกิดเป็นโรคสมองติดยาทีส่งผลต่อการเสพยาเสพติดต่อไปเรือย ๆ จนไม่สามารถ

หยดุเสพยาเสพติดไดโ้ดยง่าย  

 โรคสมองติดยา เป็นกระบวนการต่อเนืองทีเกิดขึนทีละน้อยในสมอง เกิดจากการ

ใชย้าเสพติดในครังแรก สู่การใช้ยาเสพติดทีถีขึน จากการใชย้าเสพติดนาน ๆ ครัง จนใชทุ้กวนั 

วนัละหลาย ๆ ครัง ตามความตอ้งการของตนเอง จนไม่สามารถหยุดเสพยาเสพติดได ้เนืองจากสมอง

เกิดการรับรู้รสชาติความสุขทีไดจ้ากยาเสพติดดงักล่าว โดยการใชย้าเสพติดในระยะแรกสมองยงัฝังจาํ

รสชาติของความสุขจากยาเสพติดไดน้้อย แต่เมือใชไ้ปนาน ๆ สมองจะเกิดสภาวะการติดยาเสพติดที

มากขึนตามมาดว้ย (วิโรจน์, 2544)และในการติดยาเสพติดในแต่ละระยะจะมีผลต่อการทาํงานของ

สมอง ทีส่งผลต่อการเสพติดโดยพบว่าในระยะเริมตน้เสพยาเสพติดช่วงแรกสมองส่วนคิดยงัสามารถ

ควบคุมสมองส่วนอยากไดดี้ การเสพยาเสพติดจะเกิดขึนนาน ๆ ครัง แต่ต่อมาเมือยงัคงเสพยาเสพ

ติดต่อไปเรือย ๆ จะมีการเพิมปริมาณยาเสพติด และมีระยะเวลาการเสพยาทีนานขึน จนเมือเขา้สู่
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ระยะหมกมุ่น และระยะวิกฤติของการใชย้า สมองส่วนคิดจะไม่สามารถควบคุมสมองส่วนอยากได ้

ส่งผลใหผู้ติ้ดยาเสพติดมีการเสพยาเสพติดอยา่งต่อเนือง ซึงจะเห็นไดว้่าระยะของการติดยาเสพติด

จะมีความสมัพนัธก์บัการเพิมปริมาณการใชย้า การเสพติดยา และการเกิดโรคสมองติดยา ทีทาํให้

การทาํงานของสมอง กระบวนการคิดเปลียนไป 

 การติดยาเสพติดในแต่ละระยะจะมีผลต่อการทํางานของสมองทีแตกต่างกัน       

โดยสามารถแบ่งระยะการติดยาเสพติดได ้4 ระยะ ดงันี (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; สถาบนัธญัญารักษ,์ 

2546; สุวนีย,์ 2545) 

 1. ระยะเริมเสพยา การเสพยาเสพติดยงัเกิดขึนไม่บ่อยนกั อาจเกิดขึนใน 2 – 3 ครัง/ปี

ระยะนีสมองส่วนคิดยงัควบคุมสมองส่วนอยากไดดี้ ตวักระตุน้ยงัมีผลไม่มากพอทีจะทาํให้เกิดอาการ

อยากยาเสพติด ผูติ้ดยาเสพติดจึงสามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่เกิดอาการอยากยาเสพติดหรือเกิดอาการอยาก

ยาเสพติดนอ้ยมาก 

 2. ระยะยงัคงเสพยา เป็นระยะทีมีการเสพยาเสพติดนาน ๆ ครัง เป็นสปัดาห์ หรือ

เป็นเดือน ในระยะนีตวักระตุน้จะเริมมีผลต่อผูเ้สพใหเ้กิดการคิดถึงยาเสพติดในระดบัปานกลาง ทาํให้

เกิดแรงผลกัดนัทีจะแสวงหายาเสพติดมาเสพ แต่ระยะนีสมองส่วนคิดยงัคงสามารถควบคุมสมองส่วน

อยากอยูบ่า้ง ทาํใหค้วามรู้สึกอยากยาเสพติดไม่ไดเ้กิดขึนบ่อยมากนกั 

 3. ระยะหมกมุ่นเสพยา เป็นระยะทีมีการเสพยาเสพติดถีขึน ชีวิตเริมขาดระเบียบ 

ยากแก่การจดัการกบัชีวิต ระยะนีตวักระตุน้มีผลต่อสมองมากขึน ทาํให้สมองส่วนคิดไม่สามารถ

ควบคุมสมองส่วนอยาก ผูติ้ดยาเสพติดจะเกิดอาการอยากยาเสพติด และตอ้งหายาเสพติดมาเสพ 

จนเริมมีผลเสียต่อสุขภาพ     

 4. ระยะวิกฤติ เป็นระยะทีมีการเสพยาเสพติดตลอด เสพทุกวนัและเสพในปริมาณมาก 

ระยะนีจะมีอาการอยากยาเสพติดรุนแรง เพียงแค่คิดถึงตวักระตุน้ทีเกียวขอ้งกบัการเสพยาเสพติดก็

เกิดอาการอยากยาเสพติดทีไม่สามารถทนได ้และถึงแมจ้ะมีผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากก็ไม่

สามารถหยดุเสพยาเสพติดได ้เนืองจากโรคสมองติดยาทีมีมากขึนนนัเอง 

 จะเห็นได้ว่าเมือผูติ้ดยาเสพติดเข้าสู่ระยะการเสพติดยาทีเป็นระยะรุนแรงขึน  

ผูป่้วยจะไม่สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ แมเ้ริมเกิดผลเสียต่อชีวิตในด้านต่างๆ ตามมาก็ตาม      

โดยผูป่้วยจะมีการเพิมปริมาณยาเสพติด เพือต่อสูก้บัภาวะดือยา ซึงการใชย้าเสพติดในขนาดเท่าเดิม

จะไม่สามารถทาํใหมี้ความสุขเช่นเดิมไดอี้ก สิงเหล่านีแสดงถึงการเกิดการเสพติดยาทีรุนแรงและยาก

ทีจะจัดการกับชีวิตตนเองให้สามารถหยุดยงัการใช้ยาเสพติดได้ โดยเฉพาะเมือพบเจอตัวกระตุ้น           

จะส่งผลต่อการคิดถึงยา เกิดอาการอยากยา และส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํตามมา (คณะทาํงานพฒันา
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หลกัสูตรและคู่มือจิต-สังคมบาํบัด, ม.ป.ป; สถาบันธัญญารักษ์, 2546) ตัวกระตุ้นจึงมีอิทธิพลใน         

โรคสมองติดยาเป็นอยา่งมาก 

 

 ตวักระตุ้นกบัการใช้ยาเสพตดิ  

 ตวักระตุน้ หมายถึง สิงใดก็ตามทีเกียวขอ้งกบัการเสพยาเสพติด ซึงกระตุน้ความรู้สึก

ของผูติ้ดยาเสพติด ได้แก่ บุคคล สถานที สิงของ ช่วงเวลาสําคัญ สภาพอารมณ์และยาเสพติด 

แต่ละตวั (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) ตวักระตุน้เป็นองค์ประกอบแรกทีสาํคญัของวงจรการใชย้าเสพ

ติด ทีประกอบดว้ยตวักระตุน้ การคิดถึงยาเสพติดอาการอยากยา และการเสพยาเสพติด ทีเกิดขึนอย่าง

ต่อเนืองในภาวะของโรคสมองติดยา โดยตวักระตุน้มี 2 ประเภทคือ 

 1. ตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ บุคคล เช่น เพือนทีเสพยาเสพติด บุคคลทีสาํคญัใน

ชีวิต คู่ควง ผูที้เกียวขอ้งยาเสพติด สถานที เช่น สถานทีขายยา ไนต์คลบั ทีทาํงาน ละแวกบา้นที 

เสพยาเสพติด สิงของ เช่น อุปกรณ์การเสพยาเสพติด นิตยสาร ภาพยนตร์กระตุน้ทางเพศ ภาพยนตร์

โทรทศัน์ทีเสนอเกียวกบัยาเสพติด ดนตรีบางประเภท ช่วงเวลาสาํคญั เช่น เวลาว่าง เวลาทีเครียด 

หลงัทาํงาน วนัทีไดรั้บเงินเดือน วนัหยดุ คืนวนัศุกร์ วนัเสาร์ วนัเกิด วนัฉลองต่าง ๆ โดยทีตวักระตุน้

เหล่านีมีผลใหผู้ติ้ดยาเสพติดใชย้าเสพติดต่อไปเรือย ๆ จากการศึกษาของทิพศมยั (2545) เกียวกบั

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการเสพยาเสพติดซาํของผูที้เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน พบว่า เพือนทีเคย

เสพยาเสพติดดว้ยกนั สภาพชุมชน และสงัคม จะเป็นปัจจยัทีเอืออาํนวยใหเ้กิดการใชย้าเสพติดซาํได ้

 2. ตวักระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ และสภาวะอารมณ์ทีเรียกว่า สภาวะ

อารมณ์อนัตราย ไดแ้ก่ อารมณ์หิว โกรธ โดดเดียว และความรู้สึกเหนือยของผูติ้ดยาเสพติด ซึงจาก

การศึกษาของทิพศมยั (2545) พบว่า ความรู้ ทศันคติเกียวกบัยาเสพติดของผูติ้ดยาเสพติด จะเป็น

ปัจจยันาํใหเ้กิดการเสพยาเสพติดซาํได ้ 

 ตวักระตุน้ทงัภายนอก และภายในทีกล่าวมาทงัหมด เป็นจุดเริมในวงจรการใชย้า

เสพติด ทีส่งผลใหผู้ติ้ดยาเสพติดเกิดความรู้สึกคิดถึงยาเสพติด ทาํใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด และ

พยายามหายาเสพติดมาเสพ ซึงเป็นการกระทาํเพือตอบสนองความสุขทีเกิดจากการฝังจาํในสมอง

เกียวกับยาเสพติด โดยในความเป็นจริงตัวกระตุ้นมีอยู่ทั วๆ ไป จนผูติ้ดยาเสพติดไม่สามารถ

หลีกเลียงได ้การติดยาเสพติดซาํจากสาเหตุทีมาจากตวักระตุน้ จึงมีให้เห็นไดบ่้อย และนาํให้ผูติ้ดยา

เสพติดเขา้สู่วงจรการใชย้าเสพติดซาํแลว้ซาํเล่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวิศิษฐ์ (2548) ทีพบว่า

ปัจจัยดา้นบุคคล ครอบครัว และสังคมมีความสัมพนัธ์กับการบริโภคเครืองดืมแอลกอฮอล์ใน

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั และจากการศึกษาของวิไลรัตน์ และประชิต (2549) 

พบว่าปัจจยัภายในบุคคล เช่น เจตคติ และความรู้ทีถกูตอ้ง ปัจจยัภายนอกบุคคล เช่น สถานทีแวดลอ้ม
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ทีเป็นแหล่งยวัย ุการมีแบบอย่างทีไม่ดี และปัจจยัร่วมทีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ของทงัสองปัจจยัมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการสูบบุหรี ดืมสุราในประชาชนจงัหวดัเพชรบุรี   

 การศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความสาํคญัของตวักระตุน้ทีส่งผลต่อความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึกเกียวกบัยาเสพติด โดยเขา้มาวนเวียนอยู่ในความคิด ส่งผลให้เกิดอาการอยากยาเสพ

ติด และการแสวงหายาเสพติดมาเสพ ซึงสิงทีเกิดขึนนีเกิดขึนตามวงจรของการใชย้าเสพติด       ที

ประกอบดว้ยตวักระตุน้ การคิดถึงยาเสพติด การเกิดอาการอยากยาเสพติด และการเสพยาเสพติด  

(สถาบันธญัญารักษ์, 2546) โดยวงจรนีจะสามารถเกิดกับผูป่้วยไดต้ลอดเวลา และทุกระยะของ

เสน้ทางการเลิกยา เนืองจากตวักระตุน้มีอยูท่วัไปตามทีกล่าวมาแลว้ ประกอบกบัการเลิกยาเสพติด

ในแต่ละระยะมีความสาํคัญกับการปฏิบัติตวั หากผูป่้วยรับรู้ และเข้าใจระยะการเสพยาของตน      

จะสามารถใหค้วามสาํคญัในการดูแลตนเอง เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

 เส้นทางสู่การเลิกยาเสพติด 

  โดยทวัไปการเลิกยาเสพติดของผูป่้วยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนั หลงัจากการ

หยดุเสพยาจะมีการปรับเปลียนของสารเคมีในสมอง  เพือใหเ้กิดความสมดุลยข์องสารเคมีในสมอง

ซึงเป็นสิงสาํคญัของขบวนการฟืนตวัของสมอง  เพราะขณะเสพยาจะมีผลให้เกิดความผิดปกติของ

ระดบัสารเคมีในสมองเสียสมดุลซึงการเสียสมดุลของสารเคมีในสมองจะก่อใหเ้กิดความผดิปกติทงั

ทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  ความคิดและพฤติกรรมดงันนัจึงเป็นเรืองสาํคญัทีผูป่้วยตอ้งมีความรู้และ

เขา้ใจเสน้ทางสู่การเลิกยาเสพติด ซึงแต่ละระยะมีอาการ และมีความสาํคญัแตกต่างกนัดงันี สถาบนั

ธญัญารักษ,์ 2546) 

ระยะต่าง ๆ ของการเลิกยาเสพติด 

1. ระยะขาดยา(เกิดในช่วง 2-10 วนัหลงัการหยดุเสพยาเสพติด)ซึงในวนัแรก 

ของการหยดุเสพยาทีเคยเสพยาบางคนจะมีอาการไม่สบาย ก่อใหเ้กิดความยากลาํบากในการปรับตวั

หลงัเลิกเสพยา อาการไม่สบายต่าง ๆ จะมีความรุนแรงมากนอ้ยเพียงใดและมีระยะเวลานานเพียงใด

ขึนอยูก่บัปริมาณยาเสพติดทีเสพ ความถีของการเสพ ระยะเวลาของการเสพและชนิดของยาเสพติด

ทีใชเ้สพ อาการทีรุนแรง คือ อาการถอนพิษยา หรืออาการเสียนยาซึงเกิดจากอาการอยากยาทีฝังจาํ

ในสมองติดยา ซึงผูป่้วยแต่ละประเภทจะมีความรุนแรงของอาการในระยะนีแตกต่างกนั คือ 



15 
 

 
 

  ผู้ใช้ยาเสพตดิประเภทกระตุ้นประสาทใน 3-10 วันแรกของการหยุดเสพยาผู้ เสพยา

จะมอีาการอยากยา  ซึมเศร้า  ไม่มแีรง  หิวบ่อยและไม่ค่อยมีสมาธิ  เกิดปัญหาทางด้านจิตใจ  เช่น  

อาการอยากยาและอาการซึมเศร้าทีรุนแรง 
สาํหรับผูที้ดืมสุรา (รวมทงัเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล)์ ในปริมาณมากจะมีอาการไม่

สบายเกิดขึนอยา่งรุนแรงตามมาหลงัหยดุดืมสุรา เช่น อาการคลืนไส ้ไม่มีแรง วิตกกงัวล มือสั น ตวั

สนั ซึมเศร้า เจา้อารมณ์ นอนไม่ค่อยหลบั หงุดหงิดง่าย ไม่ค่อยมีสมาธิ และมีปัญหาในเรืองความจาํ 

(จาํอะไรไม่ค่อยไดห้ลง ๆ ลืม ๆ บ่อย) อาการต่าง ๆ เหล่านีมกัเกิดขึนหลงัหยดุดืมสุราประมาณ  3-5  

วนั  แต่ในบางรายอาจมีอาการเหล่านีติดต่อกนัเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ผูดื้มสุราบางรายจาํเป็นตอ้ง

เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลเพือใหไ้ดรั้บการดูแลช่วยเหลือใหป้ลอดภยัในระยะถอนพิษยานี 

 สาํหรับผู้ทีใช้ฝินและใช้ยาประเภทกล่อมประสาทเป็นเวลานานๆในระยะ  7-10  วันแรกจะมีอาการไม่

สขุสบายทางร่างกายซึงเป็นอาการแสดงของอาการขาดยาและอาจจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

หรือได้รับการรักษาโดยการให้ยาตามคําสงัการรักษาของแพทย์ ซึงผู้ทีติดยาเสพติดประเภทนีมีความจําเป็นที

จะต้องสงัเกตอาการไม่สบายต่าง ๆ ทางร่างกายทีเกิดจากอาการขาดยาอย่างใกล้ชิด เนืองจากมักมีอาการ

รุนแรงเมือหยุดเสพยาเสพติด โดยมีอาการไม่สุขสบายทางร่างกาย ปวดเมือยกล้ามเนือ ปวดหัว ปวดท้อง 

อาเจียน กระวนกระวาย  นอนไม่หลบั   

2. ระยะหยดุยาช่วงแรก (ระยะฮนันีมนู)เป็นระยะต่อเนืองจากระยะขาดยา      (เกิด

อาการนาน 6 สัปดาห์) ในระยะนีผูเ้ลิกยาจะรู้สึกมีกาํลงัมากขึน กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดีมี

ความเชือมนัมาก จนหลายคนเขา้ใจผดิว่าระยะนีเป็นการสินสุดกระบวนการบาํบดัรักษา ทงัที     ใน

ความเป็นจริงยงัมีความเสียงต่อการกลบัไปใชย้ารออยู่ เนืองจากสมองติดยายงัไม่ไดรั้บการฟืนฟู

อยา่งสมบูรณ์ อาจเกิดอาการอยากยาเสพติดไดง่้ายเมือเจอตวักระตุน้  

สาํหรับผูที้ใชย้าเสพติดประเภทกระตุน้ประสาทในระยะ  4-5  สปัดาห์แรกผูป่้วย 

จะรู้สึกดีและบ่อยครังทีรู้สึกว่าตนสามารถดูแลตนเองในการเลิกเสพยาไดใ้นระยะแรกของการหยุด

เสพยานีจะเป็นโอกาสทีดีในการเริมตน้การเลิกเสพยาเพราะระยะดืมนาํผึงพระจนัทร์นีไม่ใช่เป็น

การสินสุดของกระบวนการเลิกเสพยา  ถา้ผูเ้ลิกเสพยามีพลงั  มีความกระตือรือร้นหรือมีความมุ่งมนั

ในการเลิกเสพยาและมีความรู้สึกทีดีต่อการเลิกเสพยาจะมีผลโดยตรงต่อการปฏิบติัตนในการเลิก

เสพยา  และมีผลดีอยา่งมากคือ  ทาํใหบุ้คคลมีความพยายามหรือมีความมานะในการปฏิบติัตนเพือ

นาํตนเองไปสู่ความสาํเร็จในการเลิกเสพยาอยา่งถาวร 

  สาํหรับผู้ทีดืมสรุา (รวมทังเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล์) ในระยะ  4-5  สปัดาห์หลงัการหยุดดืม

สรุา การทํางานของสมองจะปรับตวัคืนสูภ่าวะปกติ ถึงแม้ว่าอาการขาดยาทางด้านร่างกายจะสินสดุลงแล้ว แต่

ยังมีอาการบางอย่างทีเกิดหลงัการหยุดดืมสรุาอยู่ความสามารถในการคิดอาจยังไม่ชัดเจน สมาธิหรือความ
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มุ่งมนัในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนงึแย่ลง ยงัคงถกูรบกวนเนืองจากอาการกระวนกระวายใจ  และอาการวิตก

กงัวลอยู่  รูปแบบการนอนหลบัยังไม่แน่นอน  (บางครัง หลบัมาก บางครังหลบัยาก ตืนบ่อย หรือตืนเร็วเกินไป  

เป็นต้น) รู้สกึชีวิตช่วงนีถกูกระทบอย่างรุนแรง 

  สาํหรับผูที้ใชฝิ้นและใชย้าประเภทกล่อมประสาทเป็นเวลานานๆระยะนีเป็นระยะ

ทีจาํเป็นในการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติ มนัอาจจะเป็นกระบวนการคลา้ยกบักระบวนการเลิกดืมสุรา 

ซึงเป็นไปอยา่งชา้ ๆ จะพบว่าอาการไม่สบายต่าง ๆ ค่อย ๆ ดีขึนซึงเป็นสญัญาณแสดงความกา้วหนา้

ในการเลิกเสพยา 

3. ระยะหยดุยาช่วงยดืเยอืหรือระยะฝ่าอุปสรรค (6 สปัดาห์ถึง 4 เดือน) หลงัการ 

หยดุเสพยาจะมีอาการไม่สบายหรือไม่สุขสบายต่าง ๆ รบกวนผูที้เคยเสพยาก่อให้เกิดความรําคาญ 

มีอารมณ์ไม่คงที ไม่สามารถใชค้วามคิดไดเ้ต็มที ผูป่้วยจะมีอารมณ์เศร้า หงุดหงิด ไม่มีสมาธิ ไม่มี

กาํลงั ขาดการกระตือรือร้น เป็นระยะทีมีความเสียงสูงมากในการกลบัไปเสพยาเสพติดซาํ ผูป่้วย

จะตอ้งมุ่งความสนใจไปทีการมีสติทีจะไม่เสพยาในแต่ละวนัทีผ่านไปการดูแลตนเองด้วยความ

ระมดัระวงัเป็นสิงสาํคญัทีช่วยใหส้ามารถผา่นระยะทียากลาํบากในกระบวนการเลิกเสพยานีไปได ้ 

สาํหรับผูที้มีปัญหาการเสพยาส่วนใหญ่ถา้สามารถผ่านระยะนีไปไดโ้ดยไม่กลบัไปเสพยาซาํถือว่า

เป็นสิงทีสาํคญัในการทีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเลิกเสพยาไดอ้ยา่งถาวร 

  4.   ระยะปรับตวั หรือระยะคลีคลาย(หลงัการหยุดเสพยา 120 วนั) ระยะนีสมอง

ส่วนใหญ่จะกลบัคืนสู่ภาวะปกติ โดยผลจากการเรียนรู้ในระยะต่าง ๆ ของการเลิกยาเสพติดทีผ่าน

มา จะช่วยให้ผูเ้ลิกยาเขา้ใจสิงทีอาจชกันาํให้ใช้ยาเสพติดซาํ โดยมีการเตรียมพร้อมต่อการแกไ้ข

อาการ หรือปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน เพือป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํ เช่น อาการอยากยาเสพติดซึง

เป็นหลกัสาํคญัในระยะนี เมือผูเ้ลิกยาเสพติดสามารถปรับตวัใหม่กบัชีวิตปกติ หลงัหยุดยาได ้1 ปี 

ผูป่้วยจะมีความพร้อม และปลอดภยัเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตตามปกติ ดงันันเมือผูเ้สพยาเสพติด

บาํบดัรักษาครบ 4 เดือน ตอ้งไม่ประมาท ควรระมดัระวงั และป้องกนัการติดยาเสพติดซาํอีก  โดย

ตอ้งมีความอดทน และมีวิธีการดูแลตนเองเมือพบเจอตวักระตุ้น โดยพยายามตดัความคิด และ

จดัการอาการอยากยาเสพติดทีอาจเกิดขึน เพือให้สามารถหยุดเสพยาเสพติดไดอ้ย่างถาวร และ

ตระหนกัชดัเจนว่า ยาเสพติดเป็นของแปลกปลอม หา้มสมัผสั หรือแตะตอ้งเด็ดขาด 

จะเห็นไดว้่า ในระยะต่าง ๆ ของการเลิกเสพยา ผูป่้วยตอ้งเผชิญกบัอาการทีเกิดขึน  

และตอ้งพยายามอดทนจนตลอดระยะการเลิกยา ซึงใชร้ะยะเวลาประมาณ ปีครึง ถึง 2 ปีนับจากการ

เริมหยดุเสพยา การทีบุคคลสามารถหยดุเสพยาเสพติดไดส้าํเร็จ โดยสามารถดูแลตนเองใหผ้า่นพน้ 

ระยะต่าง ๆ ของการเลกิยาไปได้ ถือเป็นผลสาํเร็จทีสาํคญั เนืองจากผู้ ป่วยต้องต่อสู้อาการทีเกิดขึนในแต่ละระยะ 

และต่อสู้กับตัวกระตุ้ น ทีส่งผลให้เกิดอาการอยากยาเสพติด ซึงเป็นการยากทีผู้ ป่วยจะตัดตัวกระตุ้นออกไป
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ทงัหมด ดงันนัผู้ ป่วยต้องพยายามหลกีไกลจากตวักระตุ้นให้ได้มากทีสดุ เพือป้องกันอาการอยากยาเสพติดทีจะ

ตามมา ซงึหากผู้ ป่วยต้องการเลกิเสพยาเสพติด ผู้ ป่วยต้องพยายามตัดวงจรของการเสพยาให้ได้ การจัดการกับ

อาการอยากยาเสพติด จงึถือเป็นสงิสาํคญัอีกอย่างหนงึ เนืองจากอาการอยากยาสามารถเกิดกับผู้ ติดยาเสพติด

ทกุราย และเกิดขนึได้เสมอ และสามารถเกิดขึนได้ตลอดเวลาแม้จะหยุดยาเป็นเวลาแรมเดือนแล้วก็ตาม (ทรง

เกียรติและคณะ, 2543) ดงันนัไม่ว่าผู้ ป่วยจะอยู่ในระยะใดของการเลกิยา จะมีโอกาสเกิดอาการอยากยาเสพติด

ได้เสมออาการอยากยาเสพติดจงึถือเป็นวงจรทีสาํคญัมากของการใช้ยาเสพติดในผู้ ป่วยยาเสพติด 

 

อาการอยากยาเสพติด 
 
 อาการอยากยาเสพติด เป็นความซบัซอ้นในสมองทียากจะเขา้ใจ และมีความสาํคญั

มากต่อผูติ้ดยาเสพติด โดยมกัพบเจอกบัผูติ้ดยาเสพติดทุกราย ทงัในผูที้ไม่คิดจะเลิก ผูที้มีความตงัใจ

จะเลิก และผูที้กาํลงัอยูใ่นระหว่างการหยดุหรือการเลิกยาเสพติด ถือเป็นการติดยาเสพติดทางจิตใจ

ทีไม่สามารถรักษาให้หายขาดไดใ้นเวลาอนัสัน (สถาบนัเด็ก, 2545) และเป็นอาการทีไม่สามารถ

หลีกเลียงได ้เนืองจากเป็นองค์ประกอบหนึงของวงจรการใชย้าเสพติด เป็นผลมาจากการเผชิญ

ตวักระตุน้ทีมีอยูท่วัไป  ส่งผลต่อความตอ้งการในการใชย้า หรือเกิดอาการอยากยาเสพติด และเกิด

การเสพยาเสพติดซาํตามมาในทีสุด ซึงทรงเกียรติ และเวทิน (2540); ทรงเกียรติ และคณะ (2543) 

กล่าวว่า การติดยาเสพติดซาํเกิดมาจากความรู้สึกอยากยาเป็นสาํคญั และจากการศึกษาของรัตนา 

และนิวติั (2541) เกียวกบัสาเหตุความลม้เหลวในการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทีเขา้รับการรักษาที

โรงพยาบาลอุทยัธานี พบว่ามีสาเหตุมาจากอาการอยากยา ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของประณีต และ

คณะ (2545) ทีพบว่าวงจรของการเขา้สู่การเสพยาเสพติดซาํ เกิดมาจากความรู้สึกอยากยา และจาก

การศึกษาของเวลลนัท์(Vaillant, 1973 อา้งตามทิพาวดี, 2545) เกียวกบัการฟืนฟูสมรรถภาพและการ

กลบัไปเสพยาซาํของผูติ้ดยาเสพติด พบว่า หลายคนยงัคงเสพยาเสพติดซาํ เพราะสาเหตุจากการเกิด

อาการอยากยา เนืองจากลุ่มหลงกบัรสชาติของยาเสพติด กระตุน้จิตใจใหเ้กิดความตอ้งการ และยากทีจะ

เลือนหายไปจากจิตใจไดโ้ดยง่าย  อาการอยากยาเสพติดจึงมีความสาํคญัต่อผูติ้ดยาเสพติดทีตอ้งทาํ

ความเขา้ใจ 

 

 

 

 ความหมายและกลไกการเกดิอาการอยากยาเสพตดิ 

 มีผูใ้หค้วามหมายของอาการอยากยาเสพติดไวห้ลายความหมาย ดงันี 
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 อาการอยากยาเสพติด หมายถึง อาการทีเกิดขึนกบัผูติ้ดยาเสพติดทีละน้อย โดยไม่

รู้ตวัและไม่ไดเ้กิดขึนอยา่งตรงไปตรงมา เป็นวงจรอตัโนมติัของผูติ้ดยาเสพติดทีเกิดขึนไดต้ลอดเวลา 

เมือเผชิญกบัตวักระตุน้ ซึงไม่ใช่อาการถอนพิษยาหรืออาการขาดยา เนืองจากอาการถอนพิษยาหรือ

อาการขาดยามีอาการทางร่างกายชดัเจนเมือหยดุเสพยา และอาการจะเกิดเฉพาะในช่วงแรกของการ

หยดุยาเสพติดเท่านนั เมือไดรั้บการรักษาหรือหยดุยาไประยะหนึงอาการก็จะหมดไป (สถาบนัเด็ก, 2545) 

 อาการอยากยาเสพติดไม่ใช่อาการทีเกิดมาจากอาการทางร่างกาย แต่เป็นเรืองของจิตใจที

เกิดขึนเองโดยอตัโนมติั และทาํใหสู้ญเสียการควบคุมตนเอง ส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํได ้(Lance, 1992) 

 อาการอยากยาเสพติดสามารถเกิดขึนไดเ้สมอในช่วงใดช่วงหนึงของการหยุดยาเสพติด

หรือระยะเวลาใด เวลาหนึง และจะมีต่อ ๆ  ไปจนไม่สามารถกาํหนดระยะเวลาได ้(ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) 

 อาการอยากยาเสพติดเป็นปฏิกิริยาทีเกิดขึนไม่ว่าคนนนัตงัใจจะใชย้าหรือไม่ก็ตาม 

(สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) 

 อาการอยากยาเสพติด เป็นอาการทีเกิดขึนเมือบุคคลเสพยาเสพติดเขา้ไปจนเกิดอาการ

เสพติด และจะทาํใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติดทนัทีทีอยู่ในภาวะขาดยาเสพติด และเป็นความรู้สึก

ทางจิตใจของผูติ้ดยาเสพติดเอง (ทิพาวดี, 2545)   

 จากคาํกล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า อาการอยากยาเสพติด หมายถึง อาการที 

ผูติ้ดยาเสพติดมีความรู้สึกอยากจะใช้ยาเสพติด เป็นกระบวนการทีเกิดขึนเองโดยอัตโนมัติ          

และเกิดขึนไดต้ลอดเวลาในช่วงใดช่วงหนึงของการหยดุยาเสพติด หรือเมือไม่ไดเ้สพยาเสพติด และ

ถึงแมจ้ะหยุดเสพยาเสพติดเป็นระยะเวลานานเป็นปีแลว้ก็ตาม ทาํให้ผูติ้ดยาเสพติดไม่สามารถ

ควบคุมตนเอง หรือสูญเสียการควบคุมตนเอง จนส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํตามมา  

 กลไกของการเกิดอาการอยากยาเสพติด เกิดมาจากการคิดถึงยาเสพติดทีเกิดขึนเมือ

เผชิญตวักระตุน้ โดยทีอาการจะเกิดขึนเป็นลาํดับต่อเนืองตามกลไกของวงจรการใชย้าเสพติดที

ประกอบดว้ย ตวักระตุน้ ความคิดถึงยาเสพติด อาการอยากยาเสพติด และการเสพยาเสพติด โดยเมือ

พบเจอตวักระตุน้จะทาํใหเ้กิดความคิดถึงยาเสพติดทีทาํใหต้นเองมีความสุขตามทีสมองเคยไดรั้บ ที

เคยพึงพอใจ กระตุน้สมองส่วนอยากใหเ้กิดความรู้สึกอยากยาเสพติด โดยแสดงอาการออกมาทาง

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ส่งผลต่อการแสวงหายาเสพติดมาเสพเพือตอบสนองความตอ้งการ เช่นเดียวกบั

เมือหิวตอ้งหาอาหารมาประทงัความหิว ซึงเป็นกลไกแห่งความอยู่รอดอย่างหนึง โดยเมืออยากยา

เสพติด สมองก็จะสงัการใหห้ายาเสพติดมาเสพ สนองความตอ้งการของร่างกายทีเกิดขึนตามสภาวะ

การติดยาเสพติดของสมอง หรือจากโรคสมองติดยา (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) 
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 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัอาการอยากยาเสพติด 

 อาการอยากยาเสพติดในผูติ้ดยาเสพติดแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ขึนอยู่กับ

บุคคล ชนิดยาเสพติด ระยะเวลาทีเสพ ปริมาณยาเสพติดทีใชแ้ละการเผชิญตวักระตุน้ (ทรงเกียรติ 

และคณะ, 2543; สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) ดงันี 

 1. บุคคล ผูใ้ชย้าเสพติดแต่ละคนมีอาการอยากยาเสพติดแตกต่างกนั ตามสภาพ

ร่างกาย จิตใจ และบุคลิกภาพทีแตกต่างของแต่ละคน ซึงปกรณ์ (2544) กล่าวว่า บุคคลแต่ละคนมี

สภาพอารมณ์ จิตใจและบุคลิกภาพแตกต่างกนั บุคคลทีมีสภาพอารมณ์ จิตใจทีอ่อนแอ และมีบุคลิกภาพ

ลกัษณะพึงพาจะส่งผลต่อการใชย้าเสพติดหรือส่งผลใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด เมือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  

มากระตุ้นไดม้ากกว่าบุคคลทีมีจิตใจเข้มแข็ง และบุคลิกภาพปกติ และเนืองจากอาการอยากยา      

เสพติด เป็นความรู้สึกทางจิตใจของผูติ้ดยาเสพติดทีเกิดจากการรับรู้ของผูติ้ดยาเสพติดเอง (ทิพาวดี, 2545) 

 2. ชนิดยาเสพติด การติดยาเสพติดต่างชนิดกนั จะส่งผลต่อการเกิดอาการอยากยา

เสพติดในผูป่้วยแต่ละคนต่างกนั เนืองจากความรุนแรงของยาเสพติดแต่ละตวัไม่เหมือนกนั ซึงสาร

ใดก็ตามทีทาํใหเ้กิดความสุข หรือสามารถดบัทุกขไ์ด ้สารนนัจะอยูใ่นความทรงจาํลึก ๆ ของผูติ้ดยา

เสพติด และเมือความทรงจาํถกูกระตุน้ จะเกิดการใชส้ารนนัโดยอตัโนมติั โดยไม่สามารถบงัคบัใจ

ตนเองได ้โดยขึนอยูก่บัฤทธิของยาเสพติดแต่ละตวัทีก่อให้เกิดความทรงจาํในสมองของผูติ้ดยาเสพ

ติดแต่ละคน และขึนอยูก่บัสภาพของผูติ้ดยาแต่ละคนทีรับรู้ถึงรสชาติของยาเสพติดทีตนเองใช ้

(ทรงเกียรติ,2542) และจากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกบัยาเสพติดแต่ละชนิด ยงัไม่พบรายงานทีกล่าว

ว่า ยาเสพติดแต่ละชนิดมีความรุนแรงต่ออาการอยากยาเสพติดอยา่งไรจากคาํกล่าวขา้งตน้ อาจสรุปไดว้่า 

อาการ และความรุนแรงของอาการอยากยาเสพติดของยาเสพติดแต่ละชนิด ขึนอยู่กบัการรับรู้ของผูติ้ดยา

เสพติดทีเกิดความทรงจาํเกียวกบัความสุขทีไดรั้บจากยาเสพติดแต่ละชนิดนนัเอง 

 3. ระยะเวลาทีเสพและปริมาณยาเสพติดทีใช ้เป็นสิงทีสัมพนัธ์กนั เนืองจากการ

ติดยาเสพติดมีผลต่อผูเ้สพให้เกิดการใชย้าเสพติดทีมีการเพิมทงัระยะเวลา และปริมาณยาเสพติด 

โดยในความรู้สึกทีผูติ้ดยาเสพติดมีต่อการใชย้าเสพติดในแต่ละครัง มีความเกียวขอ้งกบัสมองส่วน

อยาก และสมองส่วนคิดทีไม่สามารถควบคุมตนเองไดเ้มือเกิดความคิดถึงยาเสพติด ก่อให้เกิด

ความรู้สึกอยากยาเสพติดตามมา (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; บุญเรือง, 2546) ดงัจะเห็นไดว้่า

ในช่วงเริมตน้เสพยาเสพติด อาการอยากยาเสพติดจะมีไม่มาก เนืองจากการควบคุมของสมองส่วน

คิดทีมีมากกว่าสมองส่วนอยากดงักล่าวขา้งตน้ แต่เมือเสพยาเสพติดต่อไปเรือย  ๆในระยะหมกมุ่นกบั

การเสพยาเสพติด และระยะวิกฤติจนแสดงอาการติดยาเสพติดออกมาชดัเจน จะทาํให้เกิดอาการ

อยากยาเสพติดทีรุนแรงขึน เนืองจากในระยะนีผูติ้ดยาเสพติดจะมีการใชย้าเสพติดทีมีปริมาณ

เพิมขึน และมีระยะเวลาการเสพยาเสพติดทีนาน จนก่อให้เกิดการฝังจาํในสมองทีส่งผลให้เกิดการ
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สูญเสียการควบคุมตนเอง ก่อใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติดทีไม่สามารถควบคุมได ้และตอ้งแสวงหายาเสพ

ติดมาเสพในทีสุด นอกจากนีอาการอยากยาเสพติดจะมีมากในระยะแรกของการหยุดเสพยาเสพติด 

เนืองจากสมองยงัจดจาํความสุขทีไดรั้บจากยาเสพติดมาก (วิโรจน์ และลาํซาํ, 2548) ระยะเวลาทีเสพและ

ปริมาณยาเสพติดทีใชจึ้งเป็นปัจจยัหนึงทีส่งผลใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติดทีต่างกนั 

 4. การเผชิญตวักระตุน้ถือเป็นปัจจัยสาํคญัทีก่อให้เกิดอาการอยากยาเสพติดที

ส่งผลต่อความรู้สึก ความคิดถึงยาเสพติด อาการอยากยาเสพติด และการเสพยาเสพติดซาํตามวงจรการใช้

ยาเสพติด ตัวกระตุ้นใดทีเกียวข้องกับผูติ้ดยาเสพติดในขณะใช้ยาเสพติด ตัวกระตุ้นนันจะกระตุ้น

ความรู้สึกของผูติ้ดยาเสพติดใหเ้กิดความรู้สึกอยากยาเสพติดไดง่้าย (บุญเรือง, 2546) ดงันันการเผชิญ

ตวักระตุน้นนั ๆ บ่อยครัง จะส่งผลใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติดไดม้ากเช่นกนั   

 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัอาการอยากยาเสพติดนี จะส่งผลให้เกิดอาการอยากยาเสพติด

ทีต่างกนั และไม่สามารถบอกระยะเวลาของการเกิดอาการทีแน่นอนได ้ขึนอยู่กบัการรับรู้ของผูติ้ด

ยาเสพติดเป็นสาํคญั โดยอาการอยากยาเสพติดมกัเกิดขึนไดเ้สมอแมจ้ะหยุดยาเสพติดเป็นเวลาแรมเดือน 

แรมปี อีกทงัมีระยะเวลาในการเกิด ความถีของอาการ ลกัษณะความรุนแรงของอาการมากนอ้ยแตกต่าง

กนับางคนมีความรู้สึกเป็นความทรมานยิง โดยเมือนึกถึงยาเสพติด จะแสดงอาการอยากยาเสพติด

ออกมาทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; สถาบนัธญัญารักษ์, 2546)โดยการ

รับรู้เกียวกบัอาการขึนอยูก่บัผูป่้วยยาเสพติดแต่ละคน 

 

 อาการแสดงของอาการอยากยาเสพตดิ 

 อาการอยากยาเสพติด เป็นอาการทีเกิดขึนในผูติ้ดยาเสพติดทุกราย เป็นความรู้สึก

อยากใช้ยาเสพติดทีเกิดขึนภายในจิตใจ และแสดงอาการออกมาทางร่างกาย ซึงบางครัง

บุคคลภายนอกไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้โดยมีปัจจยักระตุน้เขา้มาเกียวขอ้งให้ผูติ้ดยาเสพติดมีความรู้สึก

คิดถึงยาเสพติด ก่อเกิดเป็นความรู้สึกอยากใชย้าเสพติด ซึงเกิดขึนโดยไม่รู้ตวั และเกิดขึนไดต้ลอดเวลา

หากมีการเผชิญกบัตวักระตุน้ และประสบการณ์อาการอยากยาเสพติดของผูติ้ดยาเสพติดแต่ละคน

จะไม่เหมือนกนัขึนอยูก่บัการรับรู้อาการของผูติ้ดยาเสพติดแต่ละคนจากการทบทวนวรรณกรรม

สามารถประมวลอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดทีเกิดจากการรับรู้ของผูป่้วยแต่ละคน 

และแสดงอาการออกมาทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจดังนี (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543; 

สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546; นุรินยา, 2551) 

 1.  อาการแสดงทางดา้นร่างกาย เช่น อาการกระสับกระส่าย ใจสั น หัวใจเตน้เร็ว 

ปวดทอ้งจาม มือเยน็ นาํมกูไหล ร้อนใน ปวดฟัน ปวดหวั โดยพบว่า เมือผูติ้ดยาเสพติดเกิดอาการอยาก
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ยาเสพติด จะมีความรู้สึกไม่สุขสบายซึงเกิดจากการพยายามตอบสนองความต้องการของตนเอง        

จนเกิดอาการแสดงออกทางร่างกายนนัเอง 

 2. ดา้นอารมณ์ จิตใจ เช่น ความรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย โมโหง่ายกระวน

กระวายใจ เปรียวปาก กลวั หรือบางคนอาจรู้สึกทนอาการไม่ได ้สิงเหล่านีเป็นผลทีเกิดมาจากฤทธิ

ของยาเสพติดทีมีผลต่อผูติ้ดยาเสพติดทางดา้นจิตใจ และอารมณ์ ทีส่งผลให้ผูติ้ดยาเสพติดเกิดการ

ปรับตัวไม่เหมาะสม รู้สึกไม่สุขสบาย จนเกิดเป็นความเครียดเพราะพยายามจะตดัความรู้สึกของ

อาการอยากยา และพยายามต่อสู้กบัอาการ ซึงการพยายามตอบสนองความตอ้งการของบุคคล จะ

ก่อใหเ้กิดเป็นความเครียดขึนได ้(กนกรัตน์, 2545) การตอบสนองต่อความเครียดนี จะทาํใหเ้กิดเป็น

ความรู้สึกหงุดหงิด โกรธ กลวัและไม่พอใจ ซึงเป็นอาการแสดงของอาการอยากยาออกมานั นเอง 

(สุวนีย,์ 2545) 

 จะเห็นไดว้่าอาการอยากยาเสพติด เป็นอาการทีมีความซบัซอ้น เป็นความรู้สึกของ

ผูติ้ดยาเสพติดทีถือเป็นความทรมานทีผูติ้ดยาเสพติดตอ้งเผชิญกบัสภาวะนี ซึงมากน้อยแตกต่างกนั

ตามการรับรู้ของผูป่้วยแต่ละคน และอาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานกว่าทีอาการจะเลือนหายไปจากจิตใจ

ของผูติ้ดยาเสพติด ดว้ยเหตุผลของการตอ้งเผชิญกบัตวักระตุน้นนัเอง จึงจาํเป็นทีผูติ้ดยาเสพติดควร

ทาํความเขา้ใจ และตอ้งจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดนีใหห้มดไป ก่อนทีอาการอยากยาเสพติดจะมี

มากจนไม่สามารถควบคุมตนเองและส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํตามมาได ้ซึงทิพาวดี (2548) กล่าวว่า

ในการป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํหากผูติ้ดยาเสพติดรู้ตวัแต่เนิน ๆ มีการประเมินเกียวกบัอาการอยาก

ยาเสพติด และรู้ว่าจะจดัการอยา่งไรดว้ยตวัของผูป่้วยเอง จะสามารถป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํได ้ 

 

ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพตดิ 

 

 แนวคดิการดูแลตนเองของโอเร็ม(Orem, 2001) 

การดูแลตนเอง (Orem, 2001) หมายถึง การปฏิบติัในกิจกรรมทีบุคคลริเริม และ

กระทาํดว้ยตวัเอง เพือทีจะรักษาไวซึ้งชีวิต สุขภาพและสวสัดิภาพของตนเอง การดูแลตนเองเป็น

การกระทาํทีจงใจและมีเป้าหมาย และเมือกระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บุคคลมีการดาํเนิน

ชีวิตตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้โดยโอเร็ม (Orem, 2001) เชือว่ามนุษยมี์ความสามารถในการดูแล

ตนเอง (Self-care agency)       ซึงเป็นความสามารถอนัซบัซอ้นของบุคคลทีจะตอบสนองความ

ตอ้งการการดูแลตนเอง เพือคงไวซึ้งกระบวนการของชีวิต (life processes) โครงสร้างหน้าทีและ

พฒันาการให้ด ําเนินไปถึงขีดสูงสุด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดี ซึงโครงสร้าง
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ความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดับ โดยความสามารถแต่ระดับจะเป็นพืนฐานของ

ความสามารถในขนัทีสูงขึนไป ซึงรายละเอียดของแต่ละระดบั ประกอบดว้ย 

1. ความสามารถและคุณสมบติัขนัพืนฐาน (Foundation capabilities and  

dispositions) เป็นความสามารถทีจาํเป็นสาํหรับการกระทาํอย่างจงใจ (deliberate action) ซึงไม่ได้

เฉพาะเจาะจงเพียงการกระทาํเพือการดูแลตนเองเท่านัน โดยบุคคลมีความสามารถทีจะกระทาํ

กิจกรรมต่างๆ ไดต่้างกนั เนืองจากบุคคลมีความสามารถและคุณสมบติัพืนฐานแตกต่างกนั        ตาม

กรรมพนัธุ ์สภาพร่างกาย สภาวการณ์ทางสังคมและองค์กร วฒันธรรม และประสบการณ์ในชีวิต 

โดยความสามารถและคุณสมบติัขนัพืนฐานประกอบดว้ย ความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้

หนา้ทีของประสาทรับความรู้สึก (sensation) ทงัการสมัผสั การมองเห็น การไดย้นิ การไดก้ลิน และ

การรับรส การรับรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ ทงัภายในและภายนอกตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง นิสัย

ประจาํตวั ความตังใจ ความเขา้ใจตนเอง ความห่วงใยในตนเอง การยอมรับตนเอง และรวมทัง

ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญัต่างๆ และการรู้จกัแบ่งเวลาในการกระทาํกิจกรรมต่างๆ 

2. พลงัความสามารถ 10 ประการ (ten power component) เป็นตวักลางทีเชือมการ 

รับรู้และการกระทาํของมนุษยอ์ยา่งเฉพาะเจาะจงสาํหรับการกระทาํอย่างจงใจและมีเป้าหมาย เพือ

การดูแลตนเอง ซึงไม่ใช่การกระทาํโดยทวัไปประกอบดว้ย 

  2.1 ความสนใจเอาใจใส่ตนเอง ในฐานะทีตนเป็นผูรั้บผิดชอบในตนเอง รวมทัง

สนใจและเอาใจใส่ภาวะแวดลอ้มภายในและภายนอก รวมถึงปัจจยัทีสาํคญัสาํหรับการดูแลตนเอง 

 2.2 ความสามารถทีจะควบคุมพลงังานทางดา้นร่างกายของตนเองใหเ้พียงพอ 

สาํหรับการริเริม และการปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเนือง 

 2.3 ความสามารถทีจะควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกายเพือการเคลือนไหวที

จาํเป็นในการริเริม และการปฏิบติัเพือดูแลตนเองใหส้มบูรณ์และอยา่งต่อเนือง 

 2.4 ความสามารถทีจะใชเ้หตุผลเพือการดูแลตนเอง 

2.5 แรงจูงใจทีจะกระทาํการดูแลตนเอง คือ มีเป้าหมายเพือดาํรงชีวิต สุขภาพ 

และความผาสุก 

2.6 ทกัษะในการตดัสินใจเกียวกบัการดูแลตนเอง และปฏิบติัตามทีไดต้ดัสินใจ 

2.7 ความสามารถในการแสวงหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการดูแลตนเองจากผูที้ 

มีความเหมาะสมและเชือถือได ้และสามารถจดจาํนาํความรู้นนัมาลงมือปฏิบติัเพือการดูแลตนเอง 

2.8 ทกัษะในการใชก้ระบวนการทางความคิดและสติปัญญา การรับรู้ การจดั 

กระทาํ การติดต่อ และการสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลอืน เพือปรับการปฏิบติัการดูแลตนเอง 

 2.9 ความสามารถในการจดัระบบการดูแลตนเอง 
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 2.10 ความสามารถทีจะปฏิบติัการดูแลตนเองอย่างต่อเนือง และสอดแทรก

การดูแลตนเองเขา้ไปเป็นส่วนหนึงในแบบแผนการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

 3. ความสามารถในการปฏิบติัการเพือการดูแลตนเอง (Capabilities for self-care 

operations) เป็นความสามารถทีจาํเป็นและตอ้งใชใ้นการดูแลตนเองขณะนนัทนัที ซึงประกอบดว้ย

ความสามารถ  3 ประการ คือ 

 3.1 การคาดการณ์ (Estimative) เป็นความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ์

องคป์ระกอบในการดูแลตนเองและสิงแวดลอ้มทีสาํคญัสาํหรับการดูแลตนเอง ตลอดจนการปรับการดแูลตนเอง 

 3.2 การปรับเปลียน (transitional) เป็นความสามารถในการตดัสินใจเกียวกบั

สิงทีสามารถกระทาํหรือไม่ควรกระทาํ เพือตอบสนองต่อความตอ้งการการดูแลตนเองทีจาํเป็น 

 3.3 การลงมือปฏิบติั (Productive operation) เป็นความสามารถในการปฏิบติั

กิจกรรมต่างๆ เพือตอบสนองต่อความตอ้งการ การดูแลตนเองทีจาํเป็น 

 ความสามารถทงั 3 ประการนี เป็นความสามารถทีสะทอ้นอยู่ในระยะต่างๆ ของ

การดูแลตนเอง ซึงเป็นการกระทาํทีจงใจ และมีเป้าหมาย 

 

 ปัจจยัทีเกยีวข้องกบัความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยยาเสพตดิ 

การดูแลตนเองทีจาํเป็นสาํหรับผูป่้วยยาเสพติด ขึนอยู่กบัปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ

ดูแลตนเอง หากเป็นปัจจัยทีสนับสนุนจะเพิมพลงัความสามารถในการดูแลตนเองและช่วย

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองไดถ้กูตอ้งและสมาํเสมอ ในทางตรงกนัขา้มปัจจยั

อาจมีอิทธิพลทาํให้ความตอ้งการการดูแลตนเองของผูป่้วยเพิมขึน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดูแล

ตนเอง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองของผูป่้วยยาเสพติด ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 

อาย ุเพศ แบบแผนการดาํเนินชีวิต การรับรู้เกียวกบัโทษ พิษภยัของยาเสพติดโรคสมองติดยา วงจร

การเสพยา ระยะการติดยา อาการอยากยาเสพติด และผลของการเสพยาเสพติดซาํ และภาวะสุขภาพ

ทีเป็นภาวะแทรกซอ้น และโรคต่าง ๆและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ระบบครอบครัว สภาพสังคมและ

ทศันคติของคนในสังคมต่อโรคสมองติดยา ลกัษณะของระบบบริการสุขภาพ โดยมีรายละเอียด

ดงันี 

ปัจจยัภายใน 

1. อายุจะเป็นตัวบ่งชีถึงความมีวุฒิภาวะ หรือความสามารถในการรับรู้ แปล

ความหมายการตดัสินใจ ซึงจะส่งผลต่อความสามารถในการจดัการดูแลตนเอง(ภาวนา,2544) และ

อายเุป็นตวัแปรหนึงทีมีผลต่อการรับรู้และเกิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคล เนืองจาก

การรับรู้ของบุคคลมีความเกียวขอ้งกบัประสบการณ์ในอดีต เมือบุคคลมีวุฒิภาวะมากขึนจะมีการ
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ตดัสินใจหาทางเลือกทีดีในการดูแลตนเองอย่างถูกตอ้ง (Orem, 1991  อา้งตามกรรณิกา, 2547)      

ซึงปกรณ์ (2544) กล่าวว่าในผูป่้วยยาเสพติด วยัรุ่นเป็นวยัทีถูกชกัจูงให้ใชย้าเสพติดได้ง่าย ขาด

ความรับผดิชอบ และมีโอกาสพบเจอยาเสพติดไดง่้าย เนืองจากมีตวักระตุน้ทีเขา้มาเกียวขอ้ง เช่น

กลุ่มเพือน การมีโอกาสพบเจอแหล่งขายยาเสพติด และการมีปัญหาครอบครัวทีไม่สามารถจดัการ

ได ้ และศรีเรือน (2545) กล่าวว่า วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทีมีการเจริญเติบโตเต็มทีทงัวุฒิภาวะทางอารมณ์ 

ความมนัคงทางจิตใจ สามารถปรับตวั และควบคุมการการกระทาํของตนเองได้ดี ประกอบกับ 

ปัจจัยดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กับการจัดการกับอาการ (Dodd et al, 2001)อายุจึงเป็นปัจจัย

เกียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยเช่นกนั  

2. เพศ เป็นสิงทีบอกถึงความแตกต่างทางเสรีภาพระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

อีกทงัยงัเป็นตวักาํหนดบทบาทและบุคลิกในครอบครัว ชุมชนและสังคม (ภาวนา, 2544) และเป็น

ปัจจัยหนึงทีแสดงถึงความแตกต่างของความสามารถด้านร่างกายในการริเริมหรือจัดการกับ

สิงแวดลอ้ม (Orem, 1991 อา้งตามกรรณิกา, 2547) ในผูป่้วยยาเสพติดถึงแมเ้พศจะไม่มีความ

แตกต่างในการเสพยาเสพติดซาํ (สุลินดา, 2546) แต่เพศอาจมีผลกบัความสามารถในการจดัการกบั

อาการอยากยาเสพติดได ้ ซึงพบว่า เพศชายมีการแสดงออกทีกลา้คิด กลา้พูด และมีความอดทนสูง 

ส่วนเพศหญิงค่อนขา้งเก็บความรู้สึก ไม่กลา้พูด และมีอารมณ์อ่อนไหวมากกว่า (ปรีชา, 2531)      

สิงเหล่านีอาจมีผลกบัการจัดการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยได้ เนืองจากอาการอยากยา   

เสพติด เป็นอาการทีเกิดขึนภายในจิตใจของผูป่้วยทีผูป่้วยสามารถรับรู้อาการดว้ยตวัเอง และตอ้งรีบ

จดัการกบัอาการ โดยการไม่เก็บความรู้สึก หรืออาจบอกใหค้นอืนรับรู้ ซึงนุรินยา (2551) พบว่าสิง

เหล่านีเป็นวิธีการจดัการกบัอาการอยากยาวิธีการหนึง โดยเมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ผูป่้วยตอ้ง

รับรู้ และรีบจดัการกับอาการให้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่ควรเก็บเงียบคนเดียว จึงจะสามารถจดัการ     

กบัอาการไดท้นัท่วงที 

3. สถานภาพสมรส คู่สมรสจะเป็นแหล่งประโยชน์หรือแหล่งสนบัสนุนทางสงัคม 

ทีสาํคญัของบุคคล ผูที้มีคู่สมรสจะสามารถช่วยเหลือเอาใจใส่ แบ่งเบาภาระต่างๆ คอยให้กาํลงัใจ 

ใหค้าํปรึกษาในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพได ้(กรรณิกา, 2547)โดยในการดูแลผูป่้วยยา

เสพติด หากผูป่้วยได้รับการสนับสนุนทีดีจากครอบครัว ครอบครัวคอยให้ก ําลังใจ ผูป่้วย               

จะเกิดความพยายามในการบาํบดัรักษา และมีโอกาสทีจะประสบผลสาํเร็จในการบาํบดัรักษามาก

ตามมาดว้ย (ลาํซาํ, 2544) 

4. ระดบัการศึกษา การศึกษามีผลต่อการพฒันาความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติ  

โดยส่งผลใหบุ้คคลมีการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพไปในทางบวก ซึงโดยทวัไปคน

ทีมีการศึกษาสูงจะมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติดา้นสุขภาพอนามยัดีกว่าผูมี้การศึกษาน้อย 
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(กรรณิกา, 2547) ผูป่้วยยาเสพติด ก็เช่นเดียวกัน เชือว่าผูที้มีการศึกษาสูง จะมีความรู้เกียวกบัยา    

เสพติด และส่งผลต่อการคิดทีเป็นเหตุเป็นผลในการป้องกนัตนเองไม่ให้ใชย้าเสพติด ส่งผลต่อการ

แกไ้ขปัญหาการติดยาเสพติดของตนเองไดซึ้งทิพาวดี (2545) กล่าวว่า การพฒันาปัญญาของผูติ้ดยา

เสพติด จะส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพือการเลิกยาได ้

5.รายไดข้องครอบครัว ครอบครัวทีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมี

โอกาส มีความสามารถแสวงหาสิงทีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองและเอืออาํนวยต่อการส่งเสริม

การดูแลตนเอง (กรรณิกา, 2547) จากการศึกษาของรุจิรา (2548) และ จรุณรักษ์ (2549) พบว่าหาก

ครอบครัวมีเรืองกลุม้ใจ หรือมีปัญหาครอบครัว จะส่งผลต่อการเกิดความเครียด          และส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตตามมา เช่นเดียวกันกับผูป่้วยยาเสพติด ในระหว่างบาํบัดรักษา หากผูป่้วยเกิด

ความเครียด จะส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํตามมา ซึงปัญหาเกียวกบัรายไดถื้อเป็นปัญหาสาํคญัที

มีผลต่อการสนองตอบความต้องการของผูป่้วยยาเสพติดในขณะบาํบัดรักษาอย่างหนึง    โดย

ครอบครัวทีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี จะช่วยส่งเสริมกาํลงัใจในการบาํบดัรักษา และการปฏิบติั

กิจกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยได ้(สยาม, 2550)  

6. แบบแผนการดาํเนินชีวิต ผูป่้วยยาเสพติดแต่ละคนจะมีแบบแผนการดาํเนินชีวิต 

แตกต่างกันไปตามลกัษณะของอาชีพ ภาระภายในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจและการ

เปลียนแปลงในสถานการณ์ของชีวิตทีเกิดขึน ปัจจยัเหล่านีมีความเกียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดูแล

ตนเอง ดงัรายละเอียดต่อไปนี (ภาวนา, 2544) 

 6.1 อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคล ซึงในผูป่้วยยาเสพติด

พบว่าปัญหาเรืองอาชีพมีผลต่อการเสพยา และมีผลต่อการเสพยาเสพติดซาํ  เช่นการไม่มีอาชีพ    

การทาํอาชีพทีต้องอาศยัยาเสพติดเป็นตวัช่วย การทาํอาชีพทีต้องใช้แรงงาน  (ทิพาวดี, 2545)         

ซึงในระหว่างการบาํบดัรักษา หากผูป่้วยอยูใ่นสภาพเหล่านี จะมีผลต่อการดูแลตวัเองไม่ให้เสพยา

เสพติดซาํ และอาจไม่เห็นความสาํคญัในการดูแลตนเองให้ปลอดจากยาเสพติดได้ ประกอบกับ

ปัญหาการว่างงานของผูป่้วยยาเสพติด ถือเป็นปัญหาทีเป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม           

ซึงส่งผลต่อความเครียดของผูป่้วย (บุบผา, ออ้มเดือน และดารารัตน,์ 2550) ดงันนัเมือผูป่้วยมีปัญหา

เกียวกบัอาชีพอาจส่งผลต่อการปฏิบติัการดูแลตนเองในระหว่างบาํบดัรักษาได ้

 6.2 ภาระภายในครอบครัว ทาํให้ผูป่้วยตอ้งทาํงานอย่างหนักเพือหารายได ้จน

ให้ความสําคัญเรืองการดูแลตนเองเพือป้องกันการกลับไปเสพยาซําเป็นสิงสําคัญรองลงไป 

ประกอบกบัผูป่้วยยาเสพติดมกัมีปัญหาในเรืองหนีสิน อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของผูป่้วยทาํให้

ผูป่้วยคิดวิตกกงัวล นอนไม่หลบั เกิดความเครียดเรือรัง ซึงมีผลต่อการกลบัไปเสพยาซาํ 

7. การรับรู้เกียวกบัยาเสพติด โรคสมองติดยาอาการอยากยา และการป้องกนัการ 
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เสพยาเสพติดซาํ หรือความรู้เกียวกับยาเสพติดต่าง ๆ ทงัฤทธิของยาเสพติดแต่ละชนิด ผลของ       

ยาเสพติดต่อร่างกาย จิตใจ และผลกระทบทีตามมาจากการเสพยา รวมทงัตวักระตุน้ทีส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกคิดถึงยา เกิดอาการอยากยา และส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํ โดยผูป่้วยตอ้งรู้วงจรของ

การเสพยา ทีจะช่วยใหผู้ป่้วยรับรู้ความเสียง รวมทงัหาวิธีจดัการอาการอยากยาเสพติดให้หมดไป 

ซึงผูป่้วยแต่ละคนจะมีการรับรู้เกียวกบัยาเสพติดทีแตกต่างกนั โดยมาจากการมีความคิด ความเชือ

เกียวกบัยาเสพติด ความเจ็บป่วย และพฤติกรรมการดูแลสุภาพอนามยัทีผ่านมา ทีหล่อหลอมให้

ผูป่้วยมีการรับรู้เกียวกบัโรคสมองติดยาแตกต่างกนั พฤติกรรมการดูแลตนเองให้หลุดพน้จากยา  

เสพติดของผูป่้วยแต่ละคนจึงแตกต่างกนัทงัในทางทีดี และไม่ดี เช่น บางคนอาจมีพฤติกรรมสวน

ทางกบัคาํแนะนาํของแพทย ์พยาบาล โดยอาจไม่สนใจดูแลตนเองโดยเฉพาะเมือเกิดอาการอยาก    

ยาเสพติด และอาจใชชี้วิตอยู่ตามความพอใจตนเอง คือการเสพยาเสพติดต่อเนืองโดยไม่หยุดเสพ 

หรือไม่พยายามจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ซึงอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซอ้นในอนาคตได ้

หรือบางคนอาจสนใจตนเองโดยแสวงหาวิธีการรักษาทงัแผนปัจจุบนั และสมุนไพรเพือให้ตนเอง

หายจากอาการอยากยาเสพติด ดงันัน การรับรู้เกียวกบัยาเสพติด โรคสมองติดยา และผลกระทบ  

ต่าง ๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วยยาเสพติดนนัเอง  

8. ระยะเวลาทีไดรั้บการวินิจฉยัและระยะเวลาการป่วย นบัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ 

ปฏิบัติกิจกรรมเพือสุขภาพ หรือส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง เพราะธรรมชาติของ

มนุษยจ์ะตอ้งอาศยัระยะเวลาในการปรับตวัต่อสิงใดสิงหนึง ในระยะแรกของการป่วยจะมีความ

กระตือรือร้นในการจดัการกบัอาการป่วยส่วนผูป่้วยทีมีความเจ็บป่วยเรือรังจะทาํให้ความสามารถ

ของบุคคลลดลง (สมจิต, 2537) โดยผูป่้วยทีเจ็บป่วยในช่วงระยะแรกๆ อาจไม่มนัใจในการปฏิบติั

กิจกรรมต่างๆ เพือให้มีสุขภาพดี จึงพยายามหาขอ้มูล และมีความสนใจตนเอง และเรียนรู้ในการ

เผชิญปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม (นอ้มจิต,2535) เช่นเดียวกบัผูป่้วยยาเสพติด เมือไดรั้บการวินิจฉัยใน

ระยะแรก จะมีความกลวัและความวิตกกงัวล และจะมีความกระตือรือร้นอยา่งสูงในการดูแลตนเอง  

ซึงในระยะนีผูป่้วยมีความพร้อมในการรับรู้ขอ้มลู มีแรงจูงใจทีอยากจะเปลียนแปลงพฤติกรรม แต่

สําหรับผูป่้วยทีเป็นโรคสมองติดยามานาน และควบคุมโรคไม่ได้ ความกระตือรือร้นในการ

แสวงหาวิธีการรักษาหรือแรงจูงใจในการปรับเปลียนพฤติกรรมจะลดลง (ภาวนา, 2544) 

9. นิสัยประจาํตัวลกัษณะนิสัยประจาํตวั มีผลต่อสภาพจิตใจทีเขม้แข็งในการ

ควบคุมตนเองเพือสามารถปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเอง โดยในกรณีผูป่้วยยาเสพติด อาจมีการ

กระทาํบางอย่างทีผูป่้วยไม่สามารถปฏิบติัได้ เช่น การจดัการกบัอาการอยากยา ทาํให้เกิดการ

กลบัไปเสพซาํตามมา(ภาวนา, 2544) 

ปัจจยัภายนอก 
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1. ระบบครอบครัวเป็นพืนฐานทีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการและความสามารถใน

การดูแลตนเองของผูป่้วยยาเสพติดทีป่วยเป็นโรคสมองติดยา โดยมีผลต่อความตอ้งการการดูแล

ตนเองของผูป่้วยแต่ละคนแตกต่างกนัไป และมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง

การพฒันาความรู้ ทศันคติ การรับรู้และความเชือเกียวกบัโรคสมองติดยา โดยเฉพาะสมาชิกทีเป็น

บุคคลสาํคญัสาํหรับผูป่้วยซึงมกัจะเป็นคู่สมรส หรือบุตร จะเป็นผูมี้ส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุน 

หรือในทางกลบักนัอาจเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคสมองติดยาของผูป่้วย (ภาวนา, 

2544) 

2. สภาพสงัคมและทศันคติของคนในสงัคมต่อโรคสมองติดยาสภาพสงัคมทีมีการ

พึงพาอาศยักัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การเกรงใจ พบปะสังสรรค์มีผลให้ผูป่้วย

กลบัไปเสพยาซาํ ซึงถือเป็นอุปสรรคในการดูแลตนเองของผูป่้วยยาเสพติด(ภาวนา, 2544) 

3. ระบบบริการสุขภาพรวมทงับทบาทของเจา้หนา้ทีสุขภาพ เป็นปัจจยัทีเกือหนุน 

และอาํนวยความสะดวกให้ผูป่้วย และครอบครัวไดพ้ฒันาความสามารถในการดูแลตนเองและ

พึงพาตนเองได ้รวมทงัส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองมากขึน ซึงทีมสุขภาพเป็นผูมี้

บทบาทสําคัญในการให้ข้อมูล คาํแนะนําและคาํปรึกษาทีเป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย สร้างสรรค์

กิจกรรมต่างๆ สาํหรับผูป่้วยยาเสพติด เพือส่งเสริมการดูแลตนเอง และจัดระบบบริการทีสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ เพือสร้างเสริมความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย (ภาวนา, 2544) 

  สรุปได้ว่า ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยทีอาจส่งเสริมให้ผูป่้วยเสพยาเสพติดซาํ หรือ             

มีอิทธิพลต่อความสามารถในการต่อสู้กบัสภาวะการติดยาเสพติดได ้อย่างไรก็ตามในขณะบาํบดัรักษา 

หากผูป่้วยมีความตอ้งการในการเลิกเสพยาเสพติด ถึงแมปั้จจยัเหล่านีจะมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูป่้วยก็ตามเมือผูป่้วยเกิดอาการเสียนยา หรือเกิดอาการอยากยาเสพติด   

ผูป่้วยจะดูแลตนเองใหส้ามารถผา่นพน้อาการนนัๆ ไปได ้ดว้ยความสามารถของผูป่้วยแต่ละคนเอง 

 

 ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพตดิของผู้ป่วยยาเสพตดิ 

จากความหมายของอาการอยากยาเสพติด ทีเป็นอาการทีเกิดขึนภายในจิตใจของ

ผูป่้วยยาเสพติด ซึงเป็นผลมาจากการพบเจอตวักระตุน้ ก่อเกิดเป็นความรู้สึกอยากใชย้าเสพติดแลว้

ส่งผลต่อการแสดงออกทงัทางดา้นร่างกาย และจิตใจ เช่น  อาการกระสับกระส่าย ใจสั น หัวใจเตน้

เร็ว ปวดทอ้งจาม มือเยน็ นาํมกูไหล ร้อนใน ปวดฟัน ปวดหวัเกิดความรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธ

ง่าย โมโหง่ายกระวนกระวายใจ เปรียวปาก กลวั (นุรินยา, 2551) ซึงส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํ

ของผูป่้วย ตามวงจรการใชย้าเสพติด ทีประกอบดว้ยตวักระตุน้ ความคิดถึงยา อาการอยากยา และ

การเสพยา (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546; ทรงเกียรติ และคณะ, 2543)จากการศึกษาของนุรินยา (2551) 
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พบว่า เมือผูป่้วยเกิดอาการอยากยาเสพติด ผูป่้วยจะสามารถรับรู้อาการ และมีความตอ้งการทีจะตดั

ความรู้สึกนีออกไป เนืองจากรับรู้ว่าหากเกิดอาการนีต่อไป ตนเองจะเกิดความตอ้งการเสพยาเสพ

ติดซาํ โดยรับรู้ได้จากประสบการณ์การเกิดอาการในครังทีผ่านมา และพบว่า ผูป่้วยบางราย 

สามารถตัดความรู้สึกนีออกไปได้ โดยการใช้วิธีการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดตาม

ประสบการณ์ และวิธีการของตนเอง แต่บางรายไม่สามารถจดัการกบัอาการไดส้าํเร็จจนตอ้งเสพยา

เสพติดซาํแลว้ซาํเล่า ถือเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล ซึงโอเร็ม (Orem, 1991) กล่าวว่า บุคคล

มีความสามารถทีจะกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดต่้างกนั ตามปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการดูแลตนเองของ

บุคคลดงัทีกล่าวมา รวมทงัในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ยงัขึนอยู่กบัปัจจยัทีมีผลต่อการ

จดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ทงัปัจจยัดา้นบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา ลักษณะทางจิตใจ 

ลกัษณะทางสังคม และลกัษณะทางสรีรวิทยา ปัจจยัดา้นสุขภาพขณะ            ความเจ็บป่วย และ

ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น สภาพแวดลอ้มทีมียาเสพติด หรือมีตวักระตุน้ต่าง ๆ  (นุรินยา, 2551) สิง

เหล่านี คือความแตกต่างของผูป่้วยแต่ละคนทีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการกบัอาการอยาก

ยาเสพติด ประกอบกบัสภาพการใชย้าเสพติดทีแตกต่างกนัของผูป่้วยแต่ละคน ทงัชนิดยาเสพติดที

ใช ้ปริมาณ ลกัษณะการใช ้ระยะเวลา และประสบการณ์การใชย้าทีแตกต่างกนั ทาํใหค้วามสามารถ

ในการจดัการอาการแตกต่างกนัไปดว้ย แต่หากผูป่้วยแต่ละคนมีความตงัใจ และมีเป้าหมายในการ

เลิกยาเสพติด ผูป่้วยจะสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดใ้นทีสุด โอเร็ม (Orem ,1991) กล่าวว่า บุคคลจะ

มีพลงัความสามารถในการเกือหนุนใหเ้กิดการดูแลตนเอง เมือบุคคลมีเป้าหมาย และเมือตอ้งการที

จะกระทาํการดูแลตนเอง ซึงเป็นพลงัความสามารถเฉพาะตวั ดงันันหากผูป่้วยยาเสพติดมีความ

มุ่งมนัทีจะจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดในทุกระยะของการบาํบดัรักษา ผูป่้วย     จะเกิดพลงั

ความสามารถ ส่งเสริมให้เกิดการดูแลตนเอง และสามารถจัดการกบัอาการอยากยา     เสพติดที

เกิดขึนดว้ยตนเอง ดงันี 

1. ความสนใจเอาใจใส่ และรับผิดชอบในการดูแลตนเอง โดยสนใจ เอาใจใส่

อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน ทงัสาเหตุอาการ ลกัษณะอาการ มีความไวต่อความรู้สึกอยากยา    

โดยรับรู้อาการ ประเมินอาการ และตอบสนองต่อความตอ้งการอยากยาในทางทีถูกตอ้ง ซึงดอด์ด

และคณะ(Dodd et al., 2001) กล่าวว่า บุคคลจะจดัการกบัอาการต่าง ๆ ไดเ้มือบุคคลเกิดการรับรู้    

ในอาการของตนนาํมาก่อน 

2. ความสามารถควบคุมตนเองให้เริมจัดการกบัอาการอยากยาเสพติดอย่าง

ต่อเนือง มีความเข้มแข็ง อดทน และมีความมุ่งมนัตงัใจ ซึงถือเป็นวิธีการหนึงในการจัดการกับ

อาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จ เพราะความอดทนอดกลนั จะสามารถช่วยให้ผูติ้ดยาเสพติดควบคุม

ตนเองไม่ใหก้ลบัไปใชย้าเสพติดซาํได ้(นุรินยา, 2551) 
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3. การพยายามควบคุมตนเองใหห่้างไกลจากตวักระตุน้ทีจะผลกัดนัไดเ้กิดการ

ใชย้าเสพติดซาํ ตามวงจรการใชย้าเสพติดทีประกอบดว้ย ตวักระตุน้ ความคิดถึงยา อาการอยากยา 

และการเสพยา (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) ซึงเมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ตอ้งหาวิธีจดัการกบั

อาการอยากยาทีเกิดขึนอย่างทนัทีทนัใดตามวิธีการของแต่ละบุคคล เช่นการใชเ้ทคนิคการหยุด

ความคิด ฯลฯ 

4. ผูป่้วยสามารถใชเ้หตุผลในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ตามวงจรการ

ใช้ยาเสพติด โดยเมือเกิดอาการอยากยาเสพติดต้องพยายามตัดวงจรไม่ให้เกิดอาการมากขึน           

จนส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํ ประกอบกบัผูป่้วยใชป้ระสบการณ์การเสพยาเสพติดซาํทีผ่านมา   

ทีเมือตวัเองเกิดอาการอยากยาเสพติดแลว้ไม่ไดใ้ชว้ิธีการจดัการอาการอย่างทนัท่วงที จะส่งผลต่อ

การเสพซาํอยา่งแน่นอน ซึงจากการสอบถามผูป่้วยโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ผูป่้วยรับรู้ว่าเมือเกิด

อาการอยากยาเสพติด ตวัเองตอ้งรีบตดัวงจรการใชย้าตามวิธีการของตน เพือป้องกนัไม่ใหว้งจรการ

เสพยากลบัมาซาํอีก (นุรินยา,2551) 

5. ผูป่้วยมีเป้าหมายในการเลิกยาเสพติด โดยตงัเป้าหมายตอ้งเลิกยาเสพติดให้ได ้

โดยการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเอง คิดถึงเป้าหมาย จนเกิดเป็นความพยายามในการเลิกยาเสพติดไดส้าํเร็จ 

6. ผูป่้วยสามารถตดัสินใจในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด เพือป้องกนัการ 

กลบัไปเสพยาเสพติดซาํ และมีความพยายามจดัการกบัอาการอยากยาตามทีตงัใจไว ้โดยเมือเกิด

อาการอยากยาเสพติด ผูป่้วยรับรู้และนําวิธีการจดัการกับอาการอยากยาเสพติดตามวิธีทีตนเอง      

เคยปฏิบติัมาใชใ้นการจดัการกบัอาการรวมทงัมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัตามทีตงัใจ 

7. ผูป่้วยสามารถหาความรู้ทีเกียวขอ้งกบัการดูแลตนเองเกียวกบัการจดัการกบั

อาการอยากยาเสพติด โดยหาความรู้เกียวกับวิธีการจัดการกับอาการอยากยาเสพติด การพูดคุย

สอบถามเพือนผูป่้วย การทดลอง และติดตามผลจากการใชว้ิธีต่าง ๆ ของตนเอง อีกทงัมีความสนใจ

ทดลองวิธีการใหม่ ๆ ตามคาํบอกเล่าดว้ยความเต็มใจ และปรับปรุงวิธีการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดอยูเ่สมอ ซึงความรู้ทีผูป่้วยนาํมาใช ้เพือสามารถจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด เช่น ปัจจยัที

ทาํใหเ้สพยาเสพติดซาํความรู้เกียวกบัตวักระตุน้ และวิธีการจดัการกบัตวักระตุน้  

8. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ผูป่้วยจะคิดถึงผลของการเกิดอาการโดยเริมจาก 

การรับรู้อาการ ผลของอาการ และการจดัการกบัอาการ รวมทงัรับรู้เกียวกบัวงจรการใชย้าเสพติดว่า

เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด จะส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํได ้หากไม่หาวิธีตดัวงจร หรือจดัการ

กบัอาการ ซึงผูป่้วยสามารถใชเ้หตุผลนีในการหาวิธีการต่าง ๆ เพือจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด 

โดยรู้ว่าตอ้งทาํอะไร จึงจะสามารถจดัการกบัอาการอยากยาให้หมดไปซึงอาจใชว้ิธีการของตนเอง 

หรือใชว้ิธีการของคนอืน เพือใหส้ามารถจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดใหห้มดไป 
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9. ผูป่้วยสามารถดูแลตนเอง เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด โดยเมือรับรู้อาการ

อยากยาเสพติด จะไม่นิงเฉย จะพยายามคน้หาสาเหตุ วิเคราะห์และหาวิธีการจดัการกบัอาการตาม

ประสบการณ์ หรือวิธีการต่าง ๆ ทีตนเองเคยปฏิบติั หรือทีไดม้าจากคนอืน และสามารถนาํวิธีการ

ต่าง ๆ ทดลองใช ้โดยอาจใชว้ิธีเดียว หรือหลาย ๆ วิธี เพือให้ตนเองหลุดพน้จากอาการอยากยา   

เสพติดให้ได้ พร้อมทังติดตามประเมินผลการปฏิบติั เพือสามารถนาํมาใช้ในครังต่อไปเมือเกิด

อาการใหไ้ดผ้ลยงิขึน ทีสาํคญัผูป่้วยตอ้งตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการหลีกเลียงจากตวักระตุน้

ซึงเป็นการตดัวงจรการเสพยาเสพติด 

10. ผูป่้วยมีเป้าหมายในการป้องกันตนเองไม่ให้เสพยาเสพติดซาํ โดยมีความ

มุ่งมนัทีจะใชว้ิธีการต่าง ๆ ในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด โดยใหค้วามสาํคญั และเกิดความ

ตระหนกัทุกครังทีเกิดอาการ โดยไม่นิงเฉย และปล่อยใหอ้าการเป็นมากขึนจนส่งผลต่อการเสพยา

เสพติดซําตามวงจรการใช้ยา อีกทังมีการปฏิบัติทีสม ําเสมอ และต่อเนืองจนเ ป็นประจํา                  

ในชีวิตประจาํวนั เพือป้องกนัการเกิดอาการอยากยาเสพติด เนืองจาก เป็นอาการทีเกิดไดต้ลอดเวลา 

ไม่ว่าหยดุเสพนานเพียงใด (ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) อนัเป็นผลมาจากตวักระตุน้ อาการอยากยา

เสพติด จึงเกิดขึนได้เสมอ เนืองจากตัวกระตุ้นมีอยู่ทัวไป ทงัในขณะบาํบัดรักษาหรือหลงัการ

บาํบดัรักษา (นุรินยา, 2551) ดงันนัผูป่้วยจะตอ้งนาํวิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมาใชอ้ยา่ง

ต่อเนืองและสมาํเสมอในชีวิตประจาํวนัจึงจะสามารถจดัการกบัอาการยากยาเสพติดได ้

 จะเห็นไดว้่า ในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด ผูป่้วยตอ้ง

ดาํเนินการจดัการดว้ยตนเอง ตามศกัยภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยผูป่้วยตอ้งมี

ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัอาการ มีการรับรู้อาการ และมีวิธีการจดัการกบัอาการ โดยเกิดความ

ตระหนกั เห็นความสาํคญั มีเป้าหมาย และมีความพยายามในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

อยา่งเคร่งครัด สมาํเสมอ ต่อเนืองในชีวิตประจาํวนั อีกทงัมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัหลงั

การจดัการอาการในแต่ละวิธี เพือนาํมาปรับปรุงวิธีการของตนใหไ้ดผ้ลดียงิขึน ซึงวิธีการต่าง ๆ 

เป็นวิธีการจดัการกบัอาการตามแบบฉบบัของผูป่้วยแต่ละคน หรือจากวธีิการจดัการของผูอื้นทีได้

เรียนรู้มา อีกทงัไม่นิงเฉย และจดัการกบัอาการอยา่งทนัท่วงทีจะทาํใหผู้ป่้วยสามารถจดัการกบั

อาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จ 

 

 การประเมนิความสามารถในการดูแลตนเอง 

การประเมินความสามารถในการดูแลตนเองเป็นการประเมินเพือใหท้ราบถึง 

ศกัยภาพของบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองเพือตอบสนองความต้องการการดูแล

ตนเองเมือเกิดการเจ็บป่วย ทงันีเครืองมือในการวดัความสามารถในการดูแลตนเองทีเป็นรูปธรรม
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จึงมีความสาํคญัเนืองจากจะเป็นแนวทางใหพ้ยาบาลนาํไปประเมินระดบัความสามารถในการดูแล

ตนเองของผูป่้วย และนาํสู่การให้การพยาบาลได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละราย

ต่อไป เครืองมือทีว ัดความสามารถในการดูแลตนเอง ได้แก่ (Young, Taylor, &Mclauhlin-

Renpenning, 2001 อา้งตาม ธิวาสา, 2547) 

1. The Exercise of self-Care Agency (ESCA) เป็นเครืองมือทีพฒันาขึนโดยเคอร์ 

นียแ์ละเฟลสเซอร์ (Kearney & Fleischer, 1979) ใชว้ดัความสามารถในการปฏิบติัการดูแลตนเอง

ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 43 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่าลิเคิร์ต ซึงครอบคลุม 5 มิติ 

คือ ความรู้สึกรับผดิชอบในการดูแลตนเอง แรงจูงใจในการดูแลตนเอง การใชส้ติปัญญาในการดูแล

ตนเอง การใหคุ้ณค่ากบัสุขภาพ และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองซึงจากการวิเคราะห์ความตรงเชิง

โครงสร้างของไอเซนเบอร์ก (Isenberg cited in Gast et al., 1989) ตามทฤษฎีของโอเร็ม พบว่าแบบ

ประเมินชุดนีมีขอ้คาํถามเพียง 10 ขอ้ จาก 43 ขอ้ ทีเป็นการวดัความสามารถในการดูแลตนเองและมี 

7 ขอ้ ทียงัไม่ชดัเจนว่าเป็นการวดัความสามารถในการปฏิบติัการดูแลตนเองในระดบัใด 

2. The Denyes Self-Care Agency Instrument (DSCAI) สร้างขึนโดยเดนิส เป็น 

เครืองมือทีสร้างขึนจากแนวคิดการดูแลตนเองในระยะแรก ทียงัไม่ไดแ้จกแจงพลงัความสามารถ 10 

ประการ    ในการดูแลตนเองไว ้เมือแยกองคป์ระกอบของพลงัความสามารถพบว่า มีองค์ประกอบ

เพียง 6 ดา้น    ทีใกลเ้คียงกบัพลงัความสามารถ 10 ประการของโอเร็ม ประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 

35 ขอ้ลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัปริมาณค่าลิเคิร์ต เช่นเดียวกนั  

3. The Perceived Self-Care Agency (PSCA) เป็นเครืองมือทีพฒันาขึนโดยแฮน 

สนัและบิกเคิล (Hanson & Bickel, 1985) ใชว้ดัพลงัความสามารถ 10 ประการ ประกอบดว้ยคาํถาม

จาํนวน 48 ขอ้ ลกัษณะคะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าลิเคิร์ต 6 ระดบั  

4. The Appraisal of Self-Care Agency (ASA) เป็นเครืองมือทีเอเวอร์ส (Evers,  

1989)     และกลุ่มนกัวิจยัชาวเนเธอร์แลนดส์ร้างขึนเพือใชว้ดัความสามารถในการปฏิบติัเพือบรรลุ

เป้าหมายการดูแลตนเองทีจาํเป็น โดยมองว่าความสามารถในการปฏิบติัการดูแลตนเอง เกิดจากการ

ทีบุคคล   มีความสามารถและคุณสมบติัขนัพืนฐาน คาํถามในแบบประเมินจึงผสมผสานกนั ทงัการ

วดัพลงัความสามารถ 10 ประการ และความสามารถในการปฏิบติัการดูแลตนเอง (Gast et al.,1989) 

แบบประเมินประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 24 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบมาตราวดัประมาณค่าลิเคิร์ต 5 

ระดบั แบบประเมินมี 2 ชุด คือ แบบประเมินทีประเมินดว้ยตนเองและประเมินโดยบุคคลอืน 

5. The Self-As-Carer Inventory (SCI) เป็นเครืองมือทีเกเดนและเทเลอร์ (Geden 

& Taylor, 1991) ไดพ้ฒันาและปรับเปลียนมาจาก Perceived Self-Care Agency (PSCA) และเป็น

เครืองมือทีถกูนาํมาใชบ่้อยในการวดัความสามารถในการดูแลตนเอง เนือหาในขอ้คาํถามมีความ
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ชดัเจนตรงประเด็น และแสดงถึงความสามารถและคุณสมบติัขนัพืนฐาน และพลงัความสามารถ 10 

ประการ แบบประเมินชุดนีประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 40 ขอ้ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ

ในการดูแลตนเอง 2) ดา้นการตดัสินใจเกียวกบัการดูแลตนเอง 3) ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญั

ในการดูแลตนเอง และ 4) ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการดูแลตนเอง ลกัษณะเป็นแบบมาตร

วดัประมาณค่าลิเคิร์ต 6 ระดบั 

จากเครืองมือทีใชว้ดัระดบัความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลขา้งตน้ 

พบว่าบางเครืองมือมีขอ้คาํถามทีใชว้ดัชดัเจน แต่บางเครืองมือยงัมีบางขอ้ทีไม่ชดัเจน สาํหรับการ

วิจยัครังนีผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้ครืองมือทีวดัความสามารถในการดูแลตนเอของอิสระมาลยั(Isaramalai, 

2002) ในฉบบัภาษาไทย (Self-As-Carer InventoryThai Vertion: SCIT) ซึงพฒันามาจากตน้ฉบบั

ภาษาองักฤษ (Self-As-Carer Inventory: SCI) ของเกเดนและเทเลอร์ (Geden& Taylor, 1991 อา้ง

ตาม ธิวาสา, 2547) เนืองจากเป็นเครืองมือทีถูกนํามาใชบ่้อยในการวดัความสามารถในการดูแล

ตนเอง เนือหาในขอ้คาํถามมีความชดัเจน ตรงประเด็นสามารถประเมินคุณสมบติัขนัพืนฐาน และ

พลงัความสามารถ 10 ประการ ซึงเป็นศกัยภาพของบุคคลในการปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองเพือ

ตอบสนองความตอ้งการการดูแลตนเองทงัหมดซึงแบบประเมินชุดนีประกอบดว้ยคาํถามจาํนวน 40 

ขอ้ 4 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง         2) ดา้นการตดัสินใจเกียวกบัการ

ดูแลตนเอง 3) ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง และ 4) ดา้นทกัษะและความพึง

พอใจในการดูแลตนเอง ลกัษณะเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่าลิเคิร์ต   6 ระดับโดยมีเนือหาเพือ

ประกอบการประเมินในแต่ละดา้น ดงันี 

1. ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง  ในดา้นนีผูป่้วยตอ้งใชค้วาม 

พยายามในการกระทาํสิงทีจาํเป็นและสาํคญัต่อการดูแลสุขภาพมีการเลือกการดูแลสุขภาพดว้ยวิธี

ใดก็จะปฏิบติัตามวิธีนนัอยา่งเคร่งครัด  โดยมีการจดจาํความรู้เกียวกบัการดูแลสุขภาพ การหา

ความรู้  และมีการดูแลสุขภาพตามแบบฉบบัของตนเอง 

 สาํหรับความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด 

ในดา้นนี ผูป่้วยตอ้งมีความรู้ และเขา้ใจอาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน และนาํวิธีการจดัการอาการ

อยากยาเสพติดตามวิธีการของตนเองหรือวิธีการอืน ๆ มาใช ้เช่น วิธีการควบคุมจิตใจตนเอง การ

อดทน การหลีกเลียงสิงกระตุน้ใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด และการใชเ้ทคนิคการหยดุความคิด 

ไดแ้ก่ การจินตนาการ การดีดหนงัยาง การฝึกผอ่นคลาย และการโทรศพัทห์ากาํลงัใจการใชว้ิธีการ

เบียงเบนความสนใจจากอาการอยากยาเสพติดไปสู่การทาํกิจกรรมอืน  ๆหรือมีพฤติกรรมทีช่วยผอ่นคลายที

สามารถทาํใหมี้ความสุขทดแทนความสุขทีไดรั้บจากการใชย้าเสพติด เช่น การออกกาํลงักาย การนงั

สมาธิ การโทรศพัทพ์ดูคุยกบัคนอืน การทาํกิจกรรมสนัทนาการ การหางานอดิเรกทาํ 
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2.  ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง  ในดา้นนีผูป่้วยจะมีการ 

คอยสงัเกตตวัเองเพือปรับปรุงการดูแลสุขภาพ  โดยมีความเขา้ใจว่าตนเองตอ้งใชค้วามพยายามใน

การดูแลสุขภาพดว้ยตนเองตามกาํลงัทีมี  และมีการคอยติดตามดูผลดีทีเกิดขึนจากการดูแลสุขภาพ

และคิดหาวิธีการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองทีเหมาะสมกบัปัญหาทีเกิดขึน  

  สาํหรับความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด 

ในดา้นนี เมือผูป่้วยเกิดอาการอยากยาเสพติดผูป่้วยจะสามารถรับรู้อาการ และคิดถึงวงจรการเสพยา

เสพติด โดยคิดว่าหากรอใหอ้าการอยากยาเสพติดเกิดขึนต่อไป โดยไม่รีบจดัการอาการใหห้มดไป 

ตนเองอาจเสียงต่อการเสพยาเสพติดซาํได ้โดยผูป่้วยจะเห็นความสาํคญัของอาการ และพยายามหา

วิธีการจดัการอาการอยากยาตามประสบการณ์ของตนมาใชใ้นการดูแลตวัเอง พร้อมทงัคอยสงัเกต

อาการว่าอาการดีขึน หรือยงัมีอาการอยากยาเสพติดหลงเหลืออยู ่และพร้อมทีจะจดัการใหห้มดไป 

3.  ดา้นการตดัสินใจเกียวกบัการดูแลตนเอง  ในดา้นนีผูป่้วยตอ้งรับรู้ว่าอะไร 

สาํคญัทีสุดทีตอ้งทาํเพือสุขภาพตนเอง  มีวิธีการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองและมีการติดตามผลของการ

ดูแลสุขภาพตงัแต่เริมลงมือ  มีการเลือกใชว้ิธีใหม่ ๆ ในการดูแลสุขภาพทีสอดคลอ้งกบัวิธีเดิม ๆ 

โดยการตดัสินใจลองใชว้ิธีการดูแลสุขภาพแบบใหม่ ๆ ตามคาํแนะนาํจากผูรู้้  ประกอบกบัมีการใช้

เหตุผลในการเลือกวิธีดูแลสุขภาพดว้ยวิธีต่าง ๆ  และใชค้วามรู้เกียวกบัสุขภาพในการดูแลตนเอง  

และมีความรอบคอบในการตดัสินใจเลือกดูแลสุขภาพดว้ยวิธีต่าง ๆ  

       สาํหรับความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด 

ในดา้นนีเป็นความสามารถของผูป่้วยทีจะเลือกวิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเหมาะสมกบั

ตนเอง และตวัเองสามารถปฏิบติัได ้โดยใหค้วามสาํคญักบัการพยายามเลือกวิธีการจดัการกบัอาการ

อยากยาเสพติดทีสามารถทาํไดส้าํเร็จ และมีการลงมือกระทาํอยา่งจริงจงั 

4. ดา้นทกัษะความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง  ในดา้นนีผูป่้วยจะมี 

ความพร้อมทางดา้นร่างกายในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง  มีความพร้อมของครอบครัวในการช่วย

ส่งเสริม และดูแลสุขภาพไปดว้ยกนั มีร่างกายแข็งแรง และเคลือนไหวไดดี้พอทีจะดูแลสุขภาพ  มี

การดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวทีสอดคลอ้งกบัชีวิตดา้นอืน ๆ และมีความสมดุล อีก

ทงัมีความเชียวชาญในการดูแลสุขภาพ 

  สาํหรับความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติด

ในดา้นนี ผูป่้วยจะมีความรู้สึกพอใจในสภาพทีตนเองเป็นอยู ่ มีความสุข ไม่เครียดเมือเกิดอาการ

อยากยาเสพติด แต่จะมีแนวทางในการดูแลตนเอง อีกทงัมีความพร้อม และมนัใจทีจะต่อสูก้บั

อาการอยาเสพติดอยูต่ลอดเวลา รวมทงัผูป่้วยมีกาํลงัใจทงัจากตนเอง และบุคคลในครอบครัว โดย
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ครอบครัวคอยดูแลช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด เป็นกาํลงัใจใหผู้ป่้วยผา่นพน้จากอาการอยากยาเสพติดได้

สาํเร็จ 

 

การบําบดัรักษายาเสพตดิในระยะต่างๆ ของสถานพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ์ 

 

 สถานพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เป็นหน่วยงานทีให้บริการ

บาํบดัรักษาผูติ้ดยาและสารเสพติด สังกดักรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการ

บาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทุกชนิดโดยมีวตัถุประสงค์เพือบาํบดัรักษาให้ผูป่้วยสามารถเลิกใชส้าร

เสพติดไดโ้ดยไม่เกิดอาการทรมาน และไม่เกิดภาวะแทรกซอ้นโดยตอ้งรักษาภาวะแทรกซอ้นที

เกิดขึนร่วมกบัภาวะการติดสารเสพติดควบคู่กนัไปอนัเป็นการช่วยลดภาระทางสงัคมและครอบครัว

ซึงเกิดจากการกระทาํต่าง ๆ ของผูเ้สพยาเสพติดโดยหลกัสากลทั วไปจะมีหลกัการหรือวิธีการ

บาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติดทีคลา้ยคลึงกนัในทุกสถานบริการ จะแตกต่างกนับา้งก็เฉพาะวิธีการ หรือ

ขนัตอนการปฏิบติังานตามบริบทของศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดแต่ละแห่ง  ซึงสามารถประมวน

ภาพการบาํบดัรักษาในภาพรวมของศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดทงัสองแห่งไดด้งันี 

  ระบบการบาํบดัรักษา  ใหบ้ริการบาํบดัรักษาผูป่้วย 2 ระบบ คือ 

1. ระบบสมคัรใจ  หมายถึง  การทีผูติ้ดยาเสพติดสมคัรใจเขา้รับการบาํบดัรักษา 

ดว้ยตนเอง 

2. ระบบบงัคบับาํบดั  หมายถึง  การใชก้ฎหมายบงัคบัใหผู้ติ้ดยาเสพติดเขา้ 

รับการบาํบดัรักษาตามพระราชบญัญติัฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึงจะมีรูปแบบ

การบาํบดัรักษา 2 แบบ  ดงันี 

   2.1  การฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวัไม่เขม้งวด 

   2.2  การฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวัเขม้งวด 

    ซึงสถานพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์มีบทบาทในการให้บริการ

ผูติ้ดยาเสพติดแบบควบคุมตวัไม่เขม้งวดโดยสาํนกังานคุมประพฤติของแต่ละจงัหวดัส่งตวัผูป่้วยเขา้

รับการบาํบดัรักษา และบงัคบัรักษา เป็นเวลา 4 เดือน 

 

 ลกัษณะการใหบ้ริการใหบ้ริการบาํบดัรักษา 2 รูปแบบ คือ 

 1.  บริการรูปแบบผูป่้วยนอก ใหบ้ริการดงันี 

       1.1  Methadone Program เป็นการใหบ้ริการบาํบดัรักษาผูป่้วยเฮโรอีน 
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       1.2  เมทริกซ์ โปรแกรม (Matrix Program)การบาํบัดรักษารูปแบบจิตสังคม

บาํบัด ซึงใชบ้าํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน หรือยาเสพติดอืน ๆโดยมีระยะการ

บาํบัดรักษา 4 เดือนแบบเต็มรูปแบบ หรืออาจใช้แบบ Modified Matrix ซึงมีระยะเวลาการ

บาํบดัรักษา 3 เดือน ซึงเหมาะสาํหรับผูป่้วยทีไม่สามารถบาํบดัรักษารูปแบบผูป่้วยใน โดยผูป่้วย

ตอ้งมารับการบาํบดัรักษาทุกอาทิตย ์ๆ ละ 2-3 วนั 

       1.3  คลินิกสุรา 

       1.4  คลินิกบุหรี 

       1.5  การใหบ้ริการผูป่้วยนอกทวัไป 

   2. บริการรูปแบบผูป่้วยใน  โดยใชรู้ปแบบ FAST Model ซึงเป็นกระบวนการ

บาํบดัฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดให้สามารถกลบัคืนสภาพร่างกายและจิตใจให้เขม้แข็งและมนัคง โดยมี

ครอบครัวเป็นส่วนสําคัญให้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการบาํบดัฟืนฟูตังแต่เริมตน้การบาํบัด 

จนกระทงัสามารถตลอดการบาํบดัรักษา หรือจนเกิดการเรียนรู้การปฏิบติัตวัร่วมกนัทงัผูป่้วยและ

ครอบครัว โดยมีเจา้หนา้ทีบาํบดัรักษาเป็นผูช่้วยเหลือชีแนะและส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนั โดยมี

จุดมุ่งหมาย เพือใหผู้ป่้วยเกิดกาํลงัใจ ครอบครัวมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการบาํบดัรักษา และสามารถ

นาํทกัษะไปใชดู้แลผูป่้วยได ้โดยมีรายละเอียดองคป์ระกอบทีสาํคญัดา้นต่าง  ๆ  ดงันี 

  2.1ดา้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว (F = Family  co – operative 

activity) หมายถึงการนาํครอบครัว หรือบุคคลทีมีความผกูพนักนัทางอารมณ์และจิตใจ มีการดาํเนิน

ชีวิตร่วมกนั มีการพึงพิงกนัทางสงัคม  เศรษฐกิจ  มีความสมัพนัธก์นัทางกฎหมายหรือสายโลหิต  เขา้มา

มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการบาํบดัรักษาผูป่้วยจนตลอดโปรแกรมการบาํบดัรักษาเพือเสริมสร้าง

กาํลงัใจ และรับผดิชอบดูแลผูป่้วยร่วมกนัในทุกฝ่าย โดยการส่งเสริมความรู้แก่ครอบครัว เพือให้

ครอบครัวเกิดความรัก ความเขา้ใจผูป่้วย อีกทงัครอบครัวมีแนวทางในการดูแลผูป่้วยทงัในระหว่าง

บาํบดัรักษา และในระยะหลงัการบาํบดัรักษาต่อไป 

    2.2   ดา้นกิจกรรมทางเลือก (A = Alternative  treatment  activity)เป็นกิจกรรมที

มุ่งพฒันาความถนดัของผูป่้วยในเรืองอาชีพเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ป่้วยไดพ้ฒันาความสามารถ 

ความสนใจเฉพาะทาง ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถส่งเสริมการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์สนบัสนุนให้

ผูป่้วยไดแ้สดงออกถึงความมีคุณค่าของตนเองและส่งเสริมใหส้ามารถนาํไปประกอบอาชีพ  ใน

สงัคมภายหนา้ซึงเป็นประโยชน์ทงัต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดยส่งเสริมใหผู้ป่้วยสามารถ

ดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งปกติสุขไม่พึงยาเสพติด และมีคุณภาพชีวิตทีดี  (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546)   

   2.3   ดา้นกระบวนการช่วยเหลือซึงกนัและกนั (S = Self – help activity)เป็น 
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กระบวนการทีช่วยให้ผูป่้วยเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์หรือเรียนรู้การปรับพฤติกรรม เจตคติ  

ความรู้สึกด้วยตนเองจนผูป่้วยสามารถอยู่ในสังคมอย ่างปกติสุข และปลอดยาเสพติดเป็น

กระบวนการเรียนรู้ของผูป่้วยเพือช่วยเหลือซึงกันและกัน และเป็นจุดเริมต้นทีผูป่้วยต้องให้

ความสาํคญั  เพือนาํสู่การมีวิธีในการดูแลช่วยเหลือตนเองใหป้ลอดภยัจากยาเสพติดและอยูใ่นสงัคม

ไดอ้ยา่งปกติการเรียนรู้เกียวกบัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์  ทีผูป่้วยไดเ้รียนรู้จะช่วยในการสร้าง

ความตระหนกัรู้ในตนเอง  มีความเขา้ใจในตนเอง  มีการจดัการกบัอารมณ์ทีดีสร้างแรงบนัดาลใจสู่

เป้าหมาย  รู้จกัเห็นอกเห็นใจผูอื้นและมีความสามารถในการอยูร่่วมในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึง

ความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยพฒันาให้บุคคลมีความสมบูรณ์ในอารมณ์  ความรู้สึก  และมีการ

แสดงออกในการอยูร่่วมกบัผูอื้นอยา่งเหมาะสม 

    2.4 ดา้นกระบวนการชุมชนบาํบดั (T = Therapeutic Community activity) ชุมชน

บาํบดั (therapeutic community) หรือเรียกว่า TC เป็นรูปแบบวิธีการทีใชใ้นการบาํบดัรักษาผูที้ติดยา

เสพติดอีกรูปแบบหนึง ซึงเน้นการบาํบัดรักษาโดยไม่ใชย้า หากแต่ให้ผูที้ติดยาเสพติดทีผ่านการ

บาํบดัรักษาอาการถอนพิษยามาอยูร่วมกนัในสังคมเล็ก ๆ ในสถานทีบรรยากาศและสิงแวดลอ้มของ

ชุมชนทีดีหรือสร้างครอบครัวใหม่ใหแ้ก่ผูที้เขา้รับการบาํบดั  ให้มีความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติ  

โดยเป็นพีเลียง ดูแล ช่วยเหลือซึงกนัและกนัมุ่งทีจะใหส้มาชิกฝึกอบรมดา้นจิตใจและฝึกทกัษะการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมการปรับตัวเองในสังคมเล็ก ๆให้มีการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ยาเสพติด มี

แนวทางการดาํเนินชีวิตทีมีคุณค่าทางสงัคม และสามารถกลบัไปใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข

จากแนวคิดในการช่วยเหลือตนเอง นาํมาสู่การช่วยเหลือดูแลซึงกนัและกนัในสิงแวดลอ้มทีอบอุ่น

และปลอดภัย โดยผูป่้วยเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวหนึงทีมาอยู่ร่วมกนัเป็นจาํนวนมากและ

จาํเป็นตอ้งมีการสร้างกฎเกณฑแ์ละแนวคิดร่วมกนั  มีอุดมการณ์และปรัชญาเดียวกนั เพือให้การอยู่

ร่วมกันดาํเนินไปดว้ยดี ซึงสมาชิกแต่ละคนจะมีบทบาทสาํคญัในการดาํเนินงานของชุมชนและ

ปฏิบติัหนา้ทีเป็นแบบอยา่งทีดีใหผู้อื้นกระทาํตาม ทงันีเพือทีจะใหมี้การเปลียนแปลงวิถีชีวิตทีดีของ

ผูที้ติดยาเสพติดในอนาคตต่อไป 

  โดยดาํเนินการภายใตก้ารบาํบดัรักษา4 ขนัตอน คือขนัเตรียมการ (Pre-Admission)  

ขนัถอนพิษยา (Detoxification) ขนัฟืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)และขนัติดตามผล (After – 

Care) ดงัรายละเอียดการดาํเนินงานของแต่ละขนัตอนดงันี 

 1.ขนัเตรียมการ (Pre - Admission) เป็นการเตรียมความพร้อมของผูป่้วย และ

ครอบครัวก่อนเขา้รับการบาํบดัรักษาเพือให้ทราบรูปแบบ วิธีการบาํบดัรักษา การปฏิบติัในขณะ

บาํบดัรักษา และมีทางเลือกในการบาํบัดรักษาทีเหมาะสม เป็นการเตรียมความพร้อมผูป่้วยทัง

ทางดา้นร่างกาย และจิตใจ เนืองจากมีผูป่้วยหลายรายไม่ยอมรับการบาํบดัรักษาจนกว่าจะรู้สึกว่า
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ตวัเองจะควบคุมการใชย้าไม่ได ้หรือตอ้งใชย้าในปริมาณสูง  หรือมีโรคแทรกซอ้นจากสารเสพติด  

หรือถกูบงัคบัใหม้ารักษาโดยญาติหรือตาํรวจ  มีเพียงบางส่วนทีคิดว่าการติดสารเสพติดทาํให้เกิด

ปัญหากบัตนเองครอบครัวสงัคม และครอบครัวการเตรียมความพร้อมก่อนรับการบาํบดัรักษาจึง

เป็นสิงจาํเป็น เนืองจากการบาํบดัรักษาผูป่้วยใหส้มัฤทธิผลไดผู้ป่้วยตอ้งมีความตงัใจสูงและยอมรับ

ว่าตนเองจาํเป็นทีจะตอ้งแกไ้ขพฤติกรรม โดยจะตอ้งทาํความตกลงกบัผูป่้วยให้ยอมรับทีจะเลิกยา

เสพติดอย่างจริงจัง ส่วนครอบครัวต้องทราบบทบาท หน้าที และการปฏิบัติตวัในระหว่างการ

บาํบัดรักษา เพือทาํความเข้าใจ ยอมรับ ให้กาํลงัใจผูป่้วย และร่วมแกไ้ขปัญหาผูป่้วย เป็นการ

ส่งเสริมการบาํบดัรักษาทีไดผ้ลยงิขึน  ขนัตอนนีใชเ้วลา1 – 7  วนัโดยมีกิจกรรมการซกัประวติั การ

ประเมิน และคดักรองผูป่้วย  

 2.ขนัถอนพิษยา (Detoxitication)  ขนัตอนนีเนน้การบาํบดัรักษาอาการทางกายที 

เกิดจากการใช้ยาเสพติดในสถานพยาบาล  ซึงเรียกระยะนีว่า  ระยะบําบัดด้วยยา  เป็นการ

บาํบดัรักษาพิษทีเกิดจากการขาดยาเสพติด  ซึงทาํใหผู้ติ้ดยามีอาการขาดยา มีความตอ้งการยาเสพติด 

จนเกิดทรมาน ซึงบางรายอาจมีอาการรุนแรง ดงันนัการบาํบดัรักษาผูป่้วยจึงถือว่าการถอนพิษยานี

เป็นการบาํบดัอาการอยากยาหรืออาการขาดยา  เพือให้ผูติ้ดยาสามารถผ่านระยะนีไปไดโ้ดยไม่มี

โรคแทรกซอ้น  หรืออาการขาดยาทีทรมานมากเกินไป  และสามารถงดหรือหยดุยาทีเสพประจาํ จน 

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งพึงยาต่อไปอีก 

  ยาเสพติดแต่ละชนิดจะมีอาการอยากยา และอาการขาดยาทงัในแง่ของอาการ 

และระยะเวลาทีเกิดอาการ ซึงมีวิธีการถอนพิษยาหลายวิธี ดงัต่อไปนี 

  2.1  หกัดิบ  วิธีนีใชก้นัมาตงัแต่สมยัโบราณเป็นการใหผู้ป่้วยเลิกยาเสพติด 

ทนัทีโดยไม่ตอ้งมีการใชย้าหรือความช่วยเหลือใดๆ อาจจะมดั  หรือขงัผูป่้วยไวไ้ม่ให้ออกไปหายา

มาเสพ  เมือพน้ระยะถอนพิษยาจึงปล่อยออกมา   วิธีการนีเหมาะสาํหรับบางสถานการณ์และใชก้บั

ผูที้มีอายไุม่มากนกั  และไม่มีโรคแทรกซอ้นเพราะอาจจะเกิดอนัตรายขึนในระหว่างการหกัดิบ 

 2.2 การใหย้าทดแทน  วิธีการนีจะใชก้บัผูป่้วยเสพติดตระกลูฝิน  เนืองจาก 

ผูป่้วยกลุ่มนีจะมีอาการอยากยารุนแรงทีสุด เมือเทียบกบัยาเสพติดให้โทษชนิดอืนๆ  จึงมกัให้ยา

ทดแทนเพือระงบัอาการอยากยาไม่ใหผู้ป่้วยทรมานเกินไป   ยาทีใชท้ดแทนตอ้งมีฤทธิคลา้ยยาเสพ

ติดทีนิยมใช ้คือ เมธาโดน  ซึงเป็นยาสังเคราะห์ทีออกฤทธิคลา้ยฝิน  แต่ออกฤทธิไดย้าวนานใน

ร่างกาย และมีปัญหาเรืองการเสพติดนอ้ยกว่า 

 2.3การใหย้ารักษาตามอาการ  วิธีนีเหมาะสาํหรับผูที้ยงัเสพติดไม่มากนกั 
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หรือติดยาเสพติดทีอาการถอนพิษยาไม่รุนแรง  เช่น  กัญชา  ยาบ้า  สารระเหย  ยาทีให้มีหลาย

ประเภท เช่น  ยานอนหลบั  ยาตา้นโรคจิต  ยาตา้นอาการซึมเศร้า  ยาลดอาการปวดเมือย  ตามแต่

อาการแต่ละคน 

  2.4 การใช้ยาสมุนไพร  ส่วนใหญ่มีใชต้ามสํานักสงฆที์รักษาผูติ้ดยาเสพติด

หลายแห่ง  สมุนไพรทีใชก้นัส่วนใหญ่ออกฤทธิทาํใหอ้าเจียน   ถ่ายทอ้ง 

  2.5   การฝังเข็ม  เป็นทียอมรับกนัมาตงัแต่สมยัโบราณของจีน  ว่าสามารถรักษา

โรคต่าง ๆ และระงบัอาการปวดได ้ซึงปัจจุบนัการฝังเข็มก็ยงัเป็นทียอมรับกนั  มีความสาํคญัในการ

รักษาผูป่้วยยาเสพติดโดยเริมจากการฝังเข็มทีหูต่อมาได้มีการพัฒนาขึนเรือย ๆ มีการต่อ

เครืองกระตุน้ไฟฟ้าเขา้กบัเข็ม  และเพิมจุดต่าง ๆทวัร่างกาย   ปัญหาสาํหรับการฝังเข็มก็คือตอ้ง

อาศยัผูช้าํนาญการและกระตุน้ไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆหลายๆ ครัง จึงจะระงบัอาการถอนพิษยาไดจึ้งทาํ

ใหว้ิธีการนีไม่แพร่หลาย 

 3. ขันฟืนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) การรักษาในขนันีถือเป็นหัวใจในการ

บาํบดัรักษา  มุ่งเนน้ทีจะฟืนฟสูมรรถภาพทางจิตใจและพฤติกรรมเป็นหลกั    จุดประสงค์หลกัของ

การรักษาในขนันีคือ  การป้องกนัการติดซาํ  ซึงถือว่าเป็นกระบวนการทีตอ้งใชเ้วลานานกว่าจะเห็น

ผลทีแทจ้ริง  และยากทีสุดในกระบวนการรักษาดว้ยกนั   ถา้สามารถทาํให้ผูป่้วยหยุดเสพไดน้าน

เท่าไร โอกาสทีจะติดซาํก็ยิงน้อยลง  การรักษาในขนัตอนนีตอ้งอาศยัจิตบาํบดัทงัแบบรายบุคคล

และรายกลุ่มโดยนาํกลุ่มบาํบดั  งานบาํบดัมาแกไ้ขความคิด  ปรับอารมณ์  ความรู้สึก และพฤติกรรม 

เพือมุ่งฟืนฟสูมรรถภาพดา้นจิตใจแกไ้ขความผดิปกติของจิตใจ  พฤติกรรม  และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ

อนัเป็นมลูเหตุทาํให้ผูป่้วยไม่สามารถเลิกยาเสพติดไดโ้ดยเด็ดขาด ซึงปัจจุบนัศูนยบ์าํบดัรักษายา

เสพติดสงขลา และปัตตานีได้ด ํา เนินการ  การฟืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบําบัด 

(Therapeutic  Therapy)มีการให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา   การมีกิจกรรม

ทางเลือกหลาย ๆทางใหผู้ป่้วยสามารถเลือกไดเ้หมาะสมกบัตนเอง  และใชก้ระบวนการช่วยเหลือ

ซึงกนัและกนัทงัรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยเจา้หนา้ทีคอยดูแลเป็นทีปรึกษา  ใหก้าํลงัใจ 

 4.ขนัการติดตามผล (After – Care) การติดตามหลงัการฟืนฟสูมรรถภาพจิตใจเป็น

ขนัสุดทา้ยของการบาํบดัรักษา และเป็นขนัตอนทีสาํคญั  ซึงหมายถึง  การติดตามใหค้วามช่วยเหลือ  

ใหค้าํแนะนาํและเสริมสร้างกาํลงัใจ  และทีสาํคญัคือติดตามการป้องกนัการเสพติดซาํ การจดัการ

กบัอาการอยากยาเสพติด การปรับตวัในการใชชี้วิตในสงัคม การมีอาชีพ และการงาน มีการปฏิบติั

เพือสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุขโดยไม่ตอ้งพึงยาเสพติดอีกต่อไป  ใชร้ะยะเวลาใน

การติดตาม 1 ปี จาํนวน 7 ครัง (2 สปัดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือนและ 12 เดือน) 

ซึงวิธีติดตามหลงัการรักษาสามารถทาํไดท้งัทางตรงและทางออ้ม 
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 4.1  วิธีโดยตรง  หมายถึง  ผูติ้ดตามผลไดพ้บกบัผูป่้วยโดยตรง เพือซกัถาม

ผลการรักษาไดลึกซึง   พร้อมกบัสามารถตรวจหาสารเสพติด ใหค้าํปรึกษาแนะนาํช่วยแกปั้ญหาได้

โดยตรง  การติดตามผลวิธีโดยตรงมีหลายแบบ เช่น 

  4.1.1 นดัผูป่้วยมาพบทีสถานพยาบาลตามกาํหนด  ซึงปัญหาทีพบในการ

ติดตามโดยวิธีนี  คือ  ผูป่้วยไม่มาตามนดั 

4.1.2 นดัพบผูป่้วยทีบา้น  วิธีนีสามารถทาํไดท้งัแบบนดัหมายล่วงหนา้ 

หรือไม่ไดน้ัดหมาย มีประโยชน์ทาํให้เห็นสภาพทีแท้จริงของผูป่้วย   แต่วิธีนีสินเปลืองทงัเวลา  

กาํลงัคนและงบประมาณ 

4.1.3 นดัพบกนัครึงทาง  สาํหรับบา้นของผูป่้วยทีอยูใ่นสถานทีไปมา 

ไม่สะดวก   การนดัพบกนัครึงทางก็เป็นวิธีทีเหมาะสม   เช่น พบกนัทีหา้งสรรพสินคา้  วดั 

4.1.4 นดัพบผูป่้วยทีทาํงาน  เป็นวิธีทีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

อาจรบกวนเวลางาน  ผูป่้วยเองอาจไม่อยากให้ผูร่้วมงานทราบว่ายงัอยู่ในขนัตอนการรักษายาเสพ

ติด  ยกเวน้ผูป่้วยบางรายทีประกอบอาชีพอิสระ  การนดัหมายแบบนีอาจมีความเหมาะสม 

 4.2  วิธีโดยออ้ม  วิธีนีผูติ้ดตามผลไม่ไดพ้บกบัผูป่้วยโดยตรง  เช่น  การส่ง 

แบบสอบถามทางไปรษณีย ์ การติดตามผลทางโทรศพัท ์ การติดต่อผา่นบุคคลทีสาม  เช่น  นายจา้ง  

ครู  ญาติ  วิธีนีค่อนขา้งสะดวกและไม่เสียเวลาทงัสองฝ่าย  แต่ขอ้มูลทีไดอ้าจไม่ครบถว้น  การให้

คาํปรึกษาทาํไดไ้ม่สมบูรณ์มากนกั  และแบบสอบถามมกัไม่ไดรั้บการตอบรับ (พรรัตน์,2552) 

  แนวทางการบาํบดัรักษายาเสพติดทีกล่าวมา ถือเป็นวิธีการบาํบดัรักษาผูป่้วยยา

เสพติดในรูปแบบการบาํบดัรักษาทวัไป และทีศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดทงั 2 แห่งดาํเนินการอยู ่

โดยในการดูแล พยาบาลจะนาํวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช ้เพือให้เหมาะกบัสภาพผูป่้วยแต่ละราย 

เพือบรรลุวตัถุประสงคข์องการบาํบดัรักษาทีเนน้ใหผู้ป่้วยปลอดจากยาเสพติด และสามารถหยดุเสพ

ยาเสพติดไดใ้นทีสุด แต่ทงันีทงันนัการบาํบดัรักษา เป็นเพียงปัจจยัหนึงทีช่วยให้ผูป่้วยหยุดเสพยา

เสพติดได้ โดยยงัมีปัจจัยอืนทีเข้ามาเกียวข้องร่วมกันทีส่งผลต่อการเลิกยาเสพติด เช่น ปัจจัย

ครอบครัว สงัคม และสิงแวดลอ้มรอบตวัผูป่้วย สาํคญัทีสุด คือ ผูป่้วย เพราะผูป่้วยย่อมรู้ดีเกียวกบั

อาการ หรือความตอ้งการเสพยาเสพติด โดยผูป่้วยตอ้งดูแลตวัเองเมือเกิดอาการต่าง ๆ รวมทงัอาการ

อยากยาเสพติด โดยมีวิธีการจดัการกบัอาการทีเหมาะสม รวมทงัการมีครอบครัวทีคอยดูแล เป็น

กาํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ จะสามารถช่วยใหผู้ป่้วยไม่กลบัไปเสพยาเสพติดซาํ และเลิกเสพยาเสพ

ติดไดใ้นทีสุด  
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 อาการอยากยาเสพติดเป็นอาการทีผูติ้ดยาเสพติดมีความรู้สึกอยากจะใชย้าเสพติด 

ซึงเกิดขึนตลอดเวลาในช่วงใดช่วงหนึงของการหยุดยา หรือในทุกระยะของการบาํบดัรักษา เป็น

อาการทีเกิดขึนเองโดยอตัโนมติั มีความเกียวขอ้งกบัตวักระตุน้ และเกิดขึนเป็นลาํดบัต่อเนืองตาม

กลไกองค์ประกอบของวงจรการใชย้าเสพติด ส่งผลต่อการเกิดปัญหาการเสพยาเสพติดซาํ ซึงจะมี

ความถี และความรุนแรงของอาการมากนอ้ยแตกต่างกนั ขึนอยูก่บัการรับรู้ของผูติ้ดยาเสพติดแต่ละคน 

โดยมีการรับรู้เกียวกบัอาการ และการประเมินอาการ และเมือเกิดอาการผูติ้ดยาเสพติดจะเกิดความรู้สึก

ไม่สุขสบาย บางคนมีความรู้สึกเป็นความทรมานยิง ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของอาการอยากยา

เสพติดทงัทางดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ เป็นความรู้สึกภายในจิตใจของผูติ้ดยาเสพติดทีแสดง

อาการในดา้นต่างๆ ออกมา ซึงไม่เหมือนกนัในแต่ละคนและจะเกิดขึนไดทุ้กเมือหรือตลอดเวลาทีพบ

เจอตวักระตุน้ อีกทงัจะยงัคงอยูก่บัผูติ้ดยาเสพติดเป็นระยะเวลานาน ตามภาวะของการเกิดโรคสมองติด

ยา ทีเกียวกบัการรับรู้ความสุขเมือไดใ้ชย้าเสพติด จึงมีความจาํเป็นทีผูติ้ดยาเสพติด ตอ้งขจดัอาการ

อยากยาเสพติดนีออกไปใหไ้ด ้เพือป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํ โดยแต่ละคนต่างมีวิธีการจดัการกบั

อาการอยากยาเสพติดเพือบรรเทา หรือขจดัอาการอยากยาเสพติดทีรบกวนให้หมดไป ตามเหตุผล

ของตน โดยผูป่้วยยาเสพติดตอ้งมีความสามารถในการจดัการอาการนีให้หมดไป มีความตระหนัก 

เห็นความสาํคญั มีเป้าหมาย และมีความพยายามในการจดัการกบัอาการอย่างเคร่งครัด สมาํเสมอ 

ต่อเนืองในชีวิตประจาํวนั อีกทงัมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบติัในวิธีการจดัการแต่ละวิธี เพือ

นาํมาปรับปรุงวิธีการของตนใหไ้ดผ้ลดียงิขึน ซึงวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการจดัการกบัอาการตามแบบ

ฉบบัของตน หรือจากวิธีการจดัการของผูอื้นทีไดเ้รียนรู้มา อีกทงัไม่นิงเฉย และจดัการกบัอาการ

อยา่งทนัท่วงทีจะทาํใหผู้ป่้วยสามารถจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จในทุกระยะของการ

บาํบดัรักษา 
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บทที  3 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

การศึกษา เรือง ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาหลงัการบาํบดัรักษาของ 

ผูป่้วยยาเสพติดในสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ์  เป็นการวิจยัเชิง

บรรยาย (descriptive research) ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการ

กบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา โดยกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการวิจยัไวด้งันี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 ประชากรคือ ผูป่้วยยาเสพติดทีผ่านการบาํบัดรักษารูปแบบผูป่้วยใน ในสถาน

บาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟสูมรรถภาพ

ผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธญัญารักษเ์ชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น 

อุดรธานี   สงขลา ปัตตานี 

  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป่้วยยาเสพติดทีผ่านการบาํบัดรักษารูปแบบผูป่้วยในใน

ระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ซึงอยู่ในระยะติดตามผลของสถานบาํบัดรักษายาเสพติดเครือข่าย

โรงพยาบาลธัญญารักษ์  ซึงมีประสบการณ์อาการ อยากยาเสพติดกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ประมาณค่าสดัส่วนโดยผูว้ิจยัไม่สามารถทราบขนาดของประชากรทีแน่นอนได ้ ตามสูตรของคอแครน 

(Cochran, 1977 อา้งตาม ธีรวุฒิ, 2543) ทีระดบัความเชือมนั 0.05 รวม 385 คน  โดยกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจากสูตร 

   n  =     Z2   

    4e2 

  โดย n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีตอ้งการ 

   e = ระดบัความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่งทียอมใหเ้กิดขึนได5้% 

   Z = ค่า Z ทีระดบัความเชือมนัหรือระดบันยัสาํคญั 0.05 = 1.96 

   การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง จึงไดด้งันี 

   n =   1.962 

          4(0.05)2  
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      =    384.16  หรือ  384 คน 

  ดงันนัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร   คือ  384  คนและนาํมาจดัสรรโควตากลุ่มตวัอยา่ง

ในสถานทีต่าง ๆ 7 แห่ง ได้ 385 คน ดังนี  

  1. สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  

        ประชากร 1,250 คน สดัส่วนทีจดัเก็บ 142  คน 

  2. โรงพยาบาลธญัญารักษเ์ชียงใหม่ ประชากร 1,040 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ 118  คน 

  3. โรงพยาบาลธญัญารักษข์อนแก่น ประชากร    335 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ   38  คน 

  4. โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา    ประชากร    290 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ   33  คน 

  5. โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี    ประชากร     275 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ   31 คน 

  6. โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอนประชากร 105 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ   12  คน 

  7. โรงพยาบาลธญัญารักษอุ์ดรธานี   ประชากร      95 คนสดัส่วนทีจดัเก็บ    11 คน 

          รวม 385 คน 

  ซึงวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling method) ตาม

คุณสมบติัทีกาํหนดดงันี 

1.  เป็นผูป่้วยทีอยูใ่นระยะติดตามผล 

2.  มีสติสมัปชญัญะสมบูรณ์  สามารถติดต่อสือสารภาษาไทยรู้เรือง 

 3.  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้

 4. มีประสบการณ์อาการอยากยาเสพติด(ผูว้จิยัจะสอบถามขอ้มลูประสบการณ์

อาการอยากยาเสพติดก่อนเริมตอบแบบสอบถาม หากไม่เขา้เกณฑข์า้งตน้ จะคดัออก) 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 

เป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนแบ่งเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 

  ส่วนที 1  แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป และขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้า

เสพติดและการบาํบดัรักษาซึงประกอบดว้ย  

  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไป เช่น เพศ อาย ุศาสนา ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส อาชีพ รายได/้เดือน จาํนวน 7 ขอ้ 

  ตอนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติดและการบาํบดัรักษา 
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ซึงประกอบด้วยประวัติการใช้ยาเสพติด ประวัติการบาํบัดรักษา และขอ้ม ูลทีเกียวขอ้งกบั

ประสบการณ์อาการอยากยาเสพติด และวิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของกลุ่มตวัอย่าง 

ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งจาํนวน 10 ขอ้ 

 ส่วนที 2  แบบสอบถามระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

ของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาซึงผูว้ิจยัดดัแปลงมาจากแบบวดัความสามารถในการดูแล

ตนเองฉบบัภาษาไทย (Self-As-Care-InventoryThai Version: SCIT) ของอิสระมาลยั (Isaramalai, 

2002) มีคาํตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า โดยเรียงคะแนนจากลาํดบัน้อยทีสุดไปหามากทีสุด 6 

ลาํดบั ใหค่้าคะแนน 1-6  คือ น้อยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน จนถึงมากทีสุดมีค่าคะแนน

เท่ากบั 6 คะแนน และผูว้ิจยัไดน้าํมาดดัแปลงบางขอ้คาํถามเพือใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง  

ซึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 40 ขอ้ โดยวดัความสามารถในองคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง จาํนวน 15 ขอ้  

(ขอ้คาํถามที14-18, 21-23, 28-29 และ 31-35) 

2. ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองจาํนวน 10 ขอ้  

(ขอ้คาํถามที2, 4, 20,24, 26, 30 และ 37-40) 

3. ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง  

จาํนวน 7 ขอ้ (ขอ้คาํถามที6-8, 10-12 และ 19) 

4.  ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง  

จาํนวน 8 ขอ้ (ขอ้คาํถามที1, 3, 5, 9, 13, 25, 27 และ 36) 

  การแปลผลคะแนนระดับความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

หลงัการบาํบดัรักษาของผูป่้วยยาเสพติด ใชห้ลกัการมาตราส่วนสมบูรณ์ (Theoretical range score) 

ซึงคาํนวณจากค่าพิสยั หารดว้ยจาํนวนระดบัทีตอ้งการ 3 ระดบั คือ (บุญใจ, 2545) 

 1.00 – 2.33 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบันอ้ย 

 2.34 – 3.67 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบัปานกลาง 

 3.68 – 5.00 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบัมาก 
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การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใชใ้นการศึกษา  ซึงเป็นแบบสอบถามไดมี้การ 

ตรวจสอบคุณภาพดงันี 

  1.  การตรวจสอบความตรงตามเนือหา (content  validity ) 

  โดยให้ผู ้ทรงคุณวุฒิ   3  ท่าน  ทีมีประสบการณ์เกียวกับเรืองทีศึกษา 

ประกอบดว้ย แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด พยาบาลผูเ้ชียวชาญการดูแล

ผูป่้วยยาเสพติด และอาจารยพ์ยาบาลผูช้าํนาญดา้นทฤษฎีการพยาบาลโอเร็ม เพือพิจารณาตรวจสอบ

ความครอบคลุม และความถูกตอ้งของเนือหา ความถูกตอ้งของการวดัและความเหมาะสมของ

สาํนวนภาษาทีจะใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากนันนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข ตามคาํแนะนาํ

ของผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

  2.  การหาความเทียงของเครืองมือ (reliability) 

       ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชก้บัผูป่้วยยา

เสพติดทีมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 ราย แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความเทียงของ

แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, s alpha  coefficients)  

โดยค่าความเทียงไม่นอ้ยกว่า .80 

 

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

 

  ผูว้ิจ ัย ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ สถานบาํบัดรักษายาเสพติดเครือข่าย

โรงพยาบาลธญัญารักษ ์ คือ  สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรม

ราชชนนี และโรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี   สงขลา ปัตตานี

โดยมีขนัตอนดงันี   

  ขนัเตรียมการ 

1. ทาํหนงัสือชีแจงรายละเอียดโครงการ และขอเก็บรวบรวมขอ้มลูใน 

โครงการวิจยัถึงผูอ้าํนวยการหน่วยงาน  

  ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยั เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตาม 
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ลกัษณะกลุ่มตวัอย่างทีกาํหนดไว ้โดยขอความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการวิจยัและพิทกัษ์

สิทธิก่อนการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึงทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแนบกับ

แบบสอบถามทุกฉบบั 

 3. นาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลแลว้นาํมาลง

รหสัประมวลผลขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 

 

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ผูว้ิจยัดาํเนินการพิทกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอยา่ง โดยการชีแจงรายละเอียดเกียวกบั 

วตัถุประสงคข์องโครงการ ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู และประโยชน์ของการทาํวิจยัครังนี โดย

การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวั และการรักษาความลบัใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัทราบ และขอ้มลูทีไดจ้ะถือ

ว่าเป็นความลบั ซึงจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์และนําเสนอในภาพรวม และใช้ประโยชน์สําหรับ

โครงการวิจัยนีเท่านัน ด้วยการชีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรแนบกบัแบบสอบถามและผูว้ิจยับอก

กล่าวดว้ยวาจา หลงัการอ่านรายละเอียดและรับฟังคาํชีแจงแลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิตดัสินใจ

ทีจะตอบรับหรือปฏิเสธ การเขา้ร่วมครังนีไดต้ามความสมคัรใจ และ ใหค้วามมนัใจว่าการตอบครัง

นีไม่มีผลกระทบต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัแต่อย่างใดพร้อมลงชือเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งสามารถตดัสินใจทีจะเขา้ร่วม หรือปฏิเสธทีจะเขา้ร่วมไดต้ามตอ้งการ  

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

  ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มลูตามระเบียบวิธีวิจยัดงันี 

  1.   วิเคราะห์ขอ้มลูทวัไป  และขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติดและการ

บาํบดัรักษาโดยแจกแจงความถี จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

  2.  วิเคราะห์ขอ้มลูระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของ

ผูป่้วยยาเสพติดในระยะหลงับาํบดัรักษาโดยหาค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
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บทท ี4 

 

ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

 

  การวิจยัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาหลงัการบาํบดัรักษาของ 

ผูป่้วยยาเสพติดในสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ์  นี มีวตัถุประสงค์

เพือศึกษาระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษา ซึงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูผูว้ิจยัไดน้าํเสนอโดยการบรรยายประกอบตารางตามลาํดบั ดงันี 

  1. แบบสอบถามขอ้มูลทวัไป และขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติด

และการบาํบดัรักษา 

  2. แบบสอบถามระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของ

ผูป่้วยยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา 

 

ผลการวจิยั 

  1. ข้อมูลทัวไป และข้อมูลเกียวกับประสบการณ์การใช้ยาเสพติดและการ

บําบัดรักษา 

  1.1  ขอ้มลูทวัไป 

ตาราง 1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  จาํแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง (N=385) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

                 ชาย 340 88.3 

                 หญิง 45 11.7 

2. อาย ุ(M=29.96, S.D=10.732, Min=14, Max=62)   

                 10 –20 ปี 90 23.4 

                 21 –30 ปี 139 36.1 

   31 –40 ปี 92 23.9 

                 41 – 50 ปี 39 10.1 

                 51 ปี ขึนไป 25 6.5 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

3. ศาสนา   

               พุทธ 337 87.5 

               อิสลาม 45 11.7 

               คริสต ์ 3 0.8 

4.  ระดบัการศึกษา   

               ไม่ไดเ้รียน 15 3.9 

 ประถมศึกษา 102 26.5 

               มธัยมศึกษา/อาชีวะ 198 51.4 

               อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 34 8.8 

               ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 33 8.6 

               ปริญญาโท 3 0.8 

5.  สถานภาพสมรส   

               โสด 222 57.7 

               คู่ 120 31.2 

แยกกนัอยู ่ 27 7.0 

 หยา่ 10 2.6 

หมา้ย 6 1.6 

6.  อาชีพ   

               รับจา้ง 139 36.1 

               คา้ขาย 66 17.1 

               เกษตร 52 13.5 

              ว่างงาน 51 13.2 

               ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 34 8.8 

               นิสิต นกัศึกษา  28 7.3 

               อืนๆ 15 3.9 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

7.  รายได ้/ เดือน (ของท่าน)   

               นอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 3,000  บาท 87 22.6 

    ระหว่าง 3,001 – 6,000  บาท 89 23.1 

               ระหว่าง 6,001 – 9,000  บาท 86 22.3 

               ระหว่าง 9,001 – 12,000  บาท 68 17.7 

               มากกว่า 12,000  บาท 53 13.8 

               ไม่มีรายได ้ 2 0.5 

8. รายไดข้องครอบครัวท่าน   

               พอใช ้ 233 60.5 

               พอใชแ้ละมีเงินเหลือเก็บ 125 32.5 

               ไม่พอใชแ้ละมีหนีสิน 24 6.2 

               ไม่พอใชต้อ้งพึงพาผูอื้น (ขอเพือนหรือผูอื้น) 3 0.8 

9. บุคคลทีท่านอาศยัอยูด่ว้ย(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

               บิดา และมารดา 183 47.5 

               คู่สมรส 88 22.9 

               ญาติ 75 19.5 

               มารดา 65 16.9 

               บุตร 63 16.4 

               บิดา 37 9.6 

               แฟน 36 9.4 

               เพือน 17 4.4 

               อืนๆ    2 0.5 

10. สมัพนัธภาพในครอบครัวของท่านเป็นอยา่งไร   

               รักใคร่ช่วยเหลือกนัดี 349 90.6 

               ต่างคนต่างอยู ่ 27 7.0 

               ไม่ราบรืนทะเลาะกนับ่อย 8 2.1 

                อืนๆ 1 0.3 
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ตาราง 1  (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

11.  ลกัษณะนิสยัส่วนตวัของท่าน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

สนุกสนาน ร่าเริง เขา้กบัคนอืนไดดี้ 316 82.1 

              ชอบเขา้สงัคม 129 33.5 

                 เป็นคนใจอ่อนเชือคนง่ายตามใจเพือนไม่มีความอดทน 98 25.5 

              ชอบคิดตดัสินใจคนเดียว 84 21.8 

              มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 74 19.2 

              กา้วร้าว ใจร้อน โกรธง่าย 48 12.5 

              เก็บตวั ชอบอยูค่นเดียว 50 13.0 

              อืน ๆ  1 0.3 

   

  จากตาราง  1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3  เป็นเพศชาย  ร้อยละ 36.1 มีอายุระหว่าง    21- 

30 ปี โดยมีอายุตาํสุด  14 ปี สูงสุด  62 ปี มีอายุเฉลีย  29.96  (SD = 10.732)  ร้อยละ 87.5  ศาสนาพุทธร้อยละ 51.4  ระดบั

การศึกษามธัยมศึกษา/อาชีวะ  ร้อยละ 57.7 สถานภาพสมรส โสด  ร้อยละ 36.1  อาชีพรับจา้ง  ร้อยละ 23.1 รายได ้/ เดือน 

ระหว่าง  3,001 – 6,000  บาท  ร้อยละ  60.5  รายไดข้องครอบครัว พอใช ้ร้อยล ะ47.5  บุคคลทีอาศยัอยู่ดว้ย คือ บิดา  และ 

มารดา ร้อยละ 90.6  สมัพนัธภาพในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือกนัดีร้อยละ82.1 ลกัษณะนิสยัส่วนตวั สนุกสนาน ร่าเริง  

เขา้กบัคนอืนไดดี้ 

 

 1.2   ข้อมูลเกยีวกบัประสบการณ์การใช้ยาเสพตดิ และการบําบัดรักษา 

ตาราง 2  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  จาํแนกตามขอ้มลูประสบการณ์การใช้

ยาเสพติด และการบาํบดัรักษาของกลุ่มตวัอยา่ง (N=385) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1.  เริมเสพยาเสพติดครังแรกเมืออาย ุ

   (M=17.19, S.D=4.699, Min=10, Max=33) 

  

3 – 10 ปี 3 0.8 

11 – 20 ปี 301 78.9 

              21 – 30 ปี 69 17.9 

              31 – 40 ปี 8 2.1 

              41 ปี ขึนไป 4 1.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

2. ยาเสพติดทีใชใ้นครังแรก   

              ยาบา้ 246 63.9 

              สุรา   70 18.2 

              กญัชา 32 8.3 

              บุหรี 10 2.6 

              4*100 7 1.8 

              ยาไอซ ์ 7 1.8 

              กาว 6 1.6 

              เฮโรอีน 5 1.3 

              ฝิน 1 0.3 

              ยาเมด็ 1 0.3 

3. ท่านมาติดตามผลครังนีเป็นครังที   

             ครังที 1           158 41.0 

             ครังที 2 60 15.6 

             ครังที 3 63 16.4 

             ครังที 4 23 6.0 

             ครังที 5 44 11.4 

             ครังที 6 24 6.2 

             ครังที 7 13 3.4 

4. ระยะการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษาของท่าน   

              ระยะ 2 อาทิตย ์ 99 25.7 

ระยะ 1 เดือน 116 30.1 

ระยะ 2 เดือน 54 14.0 

ระยะ 3 เดือน 38 9.9 

ระยะ 6 เดือน 40 10.4 

              ระยะ 9 เดือน 26 6.8 

ระยะ 12 เดือน 12 3.1 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

5. หลงัจากออกไปจากโรงพยาบาล ท่านใชย้าเสพติดหรือไม่   

            ไม่ใช ้  315 81.8 

             ใช ้ 70 18.2 

6. จาํนวนครังทีใช ้   

ไม่ใช ้ 315 81.8 

             1 ครัง 24 6.2 

             2 ครัง 11 2.9 

             3 ครัง 10 2.6 

             4 ครังขึนไป 25 6.5 

7.  ยาเสพติดทีใช ้คือ   

ไม่ใช ้ 315 81.8 

              ยาบา้ 31 8.1 

              สุรา 26 6.8 

              4*100 7 1.8 

เฮโรอีน 2 0. 

              ยาไอซ ์ 1 0.3 

              กาว 1 0.3 

              กญัชา 1 0.3 

              ฝิน 1 0.3 

8. ระยะเวลาทีใช ้   

              ไม่ไดใ้ช ้ 315 81.8 

              1 เดือน 46 11.9 

              2 เดือน 11 2.9 

              3 เดือน 3 0.8 

              4 เดือนขึนไป 10 2.6 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

9. หลงัจากออกจากโรงพยาบาล ท่านมีผูส้นบัสนุน / ช่วยเหลือ

เมือท่านเกิดปัญหาสุขภาพจากแหล่งใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า   

1 ขอ้) 

  

              ครอบครัว / ญาติ 321 83.4 

แพทย ์ 176 45.7 

              เพือน 69 17.9 

 สถานีอนามยัใกลบ้า้น / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 54 14.0 

              เทศบาล 4 1.0 

                     อืน  ๆ 2 0.5 

10. หลงัออกจากโรงพยาบาล ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดที

เกิดขึนกบัท่าน มีความถีอยา่งไร 
  

นานๆ ครัง 275 71.4 

              บางครัง 84 21.8 

              บ่อย 14 3.6 

              ไม่มีอาการ 12 3.1 

11. หลกัจากออกโรงพยาบาล ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดที

เกิดขึนกบัท่าน มีความรุนแรงอยูใ่นระดบัใด 
  

นอ้ย 275 70.1 

ปานกลาง 84 21.8 

              มาก 21 5.5 

              ไม่มีความรุนแรง 10 2.6 

12. ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัตวัท่าน ตรงกบั

อาการใดบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
  

               รู้สึกหงุดหงิด 136 35.3 

               เปรียวปาก 91 23.6 

               กระสบักระส่าย 88 22.9 

               กระวนกระวายใจ 80 20.8 

 อารมณ์เสีย 80 20.8 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

              โกรธง่าย โมโหง่าย 70 18.2 

              ใจสนั หวัใจเตน้เร็ว 69 17.9 

                 มีอาการปวดตามร่างกาย เช่น ปวดทอ้ง ปวดฟัน ปวดหวั 42 10.9 

นาํมกูไหล 26 6.8 

ร้อนใน 23 6.0 

มือเยน็ 17 4.4 

              จาม 15 3.9 

13. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ท่านมีวิธีการจดัการวิธีใด 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  
  

              หลีกเลียงสิงทีจะกระตุน้ หรือชกันาํใหเ้กิดอาการ 

อยากยาเสพติด  
256 66.5 

             การทาํกิจกรรมสนัทนาการ เช่น เล่นดนตรี ดูหนงั ฟัง

เพลง และอืน 
154 40.0 

              ออกกาํลงักาย 146 37.9 

              พยายามนึกถึงภาพ หรือเหตุการณ์ความสุขทีเคยไดรั้บ

ทีเกิดขึนในใจแทนทีอาการอยากยาเสพติด 
126 32.7 

การหากิจกรรมอืน  ๆทาํ เช่น อ่านหนงัสือ ปลกูตน้ไม ้และอืนๆ 112 29.1 

พดูคุยกบัเพือนหรือผูอื้นเพือลืมอาการ 79 20.5 

              ทาํสมาธิ สวดมนต ์ไหวพ้ร 66 17.1 

              การฝึกผอ่นคลาย 57 14.8 

              ปรึกษาคนทีไวว้างใจเกียวกบัอาการทีเกิดขึน    46 11.9 

              การดีดหนงัยาง               8 2.1 

14. ปัญหา อุปสรรคในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดใน

ระยะหลงัการบาํบดัรักษาของท่านมีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 

1 ขอ้)  

  

เพือนทีใชย้าเสพติดดว้ยกนั  179 46.5 

              การมีเวลาว่างมาก 175 45.5 

ตาราง 2 (ต่อ) 
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ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

              จิตใจอ่อนแอไม่สามารถจดัการกบัอาการไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที 

75 19.5 

              การไม่สามารถหลีกเลียงจากตวักระตุน้ 74 19.2 

              ไม่มีคนไวใ้จทีสามารถระบายความรู้สึก 35 9.1 

ไม่รู้วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติด 26 6.8 

              ไม่มีคนคอยตกัเตือน / ใหก้าํลงัใจ 33 8.6 

              อืน ๆ  1 0.3 

 

  จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.9 เริมเสพยาเสพติดครังแรกเมืออาย ุ11-

20 ปี   ร้อยละ 63.9  ยาเสพติดทีใชใ้นครังแรกคือ ยาบา้  ร้อยละ41.0 มาติดตามผลครังนีเป็นครังที1 ร้อยละ 30.1     

ระยะการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษา 1  เดือน ร้อยละ 81.8  หลงัจากออกไปจากโรงพยาบาลไม่ใชย้าเสพติด

ร้อยละ 6.5  ใชย้าเสพติด 4 ครังขึนไป ร้อยละ 8.1 ยาเสพติดทีใช ้คือ ยาบา้ ร้อยละ 11.9  ระยะเวลาทีใช ้1 เดือน 

ร้อยละ 83.4  หลงัจากออกจากโรงพยาบาล มีผูส้นบัสนุน / ช่วยเหลือเมือเกิดปัญหาสุขภาพจาก ครอบครัว / 

ญาติ ร้อยละ 71.4  หลงัออกจากโรงพยาบาลรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน มีความถีนาน  ๆ ครัง                 

ร้อยละ 70.1 หลกัจากออกโรงพยาบาลรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนมีความรุนแรงอยูใ่นระดบันอ้ย  ร้อยละ 35.3  

รับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน ตรงกบัอาการ รู้สึกหงุดหงิดร้อยละ 66.5  เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด มีวิธีการ

จดัการ วิธีหลีกเลียงสิงทีจะกระตุน้ หรือชกันาํใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด  และ ร้อยละ 46.5  ปัญหา อุปสรรคใน

การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษา คือ เพือนทีใชย้าเสพติดดว้ยกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  ข้อมูลแบบสอบถามระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพตดิ

ของผู้ป่วยยาเสพตดิหลงัการบําบดัรักษา 
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ตาราง  3  ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษาโดยรวม และแยกเป็นรายดา้น ของกลุ่มตวัอยา่ง (N=385) 

องคป์ระกอบดา้น ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

1.  ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง 4.43 0.94 มาก 

2.  ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเอง 4.44 0.95 มาก 

3. ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง 4.68 1.05 มาก 

4.  ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดแูลตนเอง 4.77 0.88 มาก 

โดยรวม 4.58 0.86 มาก 

 จากตาราง  3  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสามารถในการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดหลงั         

การบาํบดัรักษา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก  (M = 4.58, SD = 0.86)   เมือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น      

มากทีสุด  คือ  ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง  (M = 4.77, SD = 0.88) รองลงมา ดา้นการ

ตระหนักถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง  (M = 4.68, SD = 1.05)และการตดัสินใจในการดูแลตนเอง  (M = 4.44, SD = 

0.95)  ส่วนดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง นอ้ยทีสุด (M = 4.43, SD = 0.94)  

 

ตาราง  4  ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษาดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง  จาํแนกรายขอ้ (N=385) 

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

1. ท่านรู้ และเขา้ใจเพียงใดว่า อาการทีเกิดขึนกบัตวั

ท่าน เป็นอาการอยากยาเสพติด 

3.92 

 

1.686 

 

มาก 

 

2. ท่านมีความรู้เกียวกบัวิธีการจดัการเมือเกิดอาการ

อยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด 

4.29 1.362 มาก 

3. ท่านรู้ และเขา้ใจวิธีการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดของตวัท่านเองเพียงใด 

4.46 

 

1.220 

 

มาก 

 

4. ท่านรู้ และเขา้ใจเพียงใดว่า ในการจดัการอาการ

อยากยาเสพติด ท่านตอ้งจดัการดว้ยตนเอง 

4.61 

 

1.299 

 

มาก 

 

  

ตาราง 4 (ต่อ) 
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ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

5. ท่านรู้ว่าเมือไหร่ท่านควรเริมปฏิบติัการจดัการ

อาการอยากยาเสพติด 

4.50 

 

1.337 

 

มาก 

 

6. ท่านแสวงหาความรู้หรือขอคาํแนะนาํวิธีการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดดว้ยตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

4.31 

 

1.334 

 

มาก 

 

7. ท่านรู้วิธีการจดัการกบัอุปสรรคทีส่งผลต่อการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

4.38 

 

1.248 

 

มาก 

 

8. ท่านรู้ว่าเมือท่านเลือกจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ย

วิธีใด ท่านตอ้งปฏิบติัตามวิธีทีเลือกไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

4.54 

 

1.299         มาก 

9. ท่านรู้ว่าท่านตอ้งเลือกใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยา

เสพติดตามความถนดัและเหมาะสมของตนเอง 

4.55 

 

1.233 

 

มาก 

 

10. ท่านมีความรู้เพียงใดว่าอาการอยากยาเสพติด

เป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซาํ 

4.79 1.264 มาก 

 

 

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพ

ติดหลงัการบาํบดัรักษา ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุด มี

ความรู้ว่าอาการอยากยาเสพติดเป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซาํ (M = 4.79, SD = 1.264) รองลงมา 

รู้ และเขา้ใจว่าในการจดัการอาการอยากยาเสพติด ตอ้งจดัการดว้ยตนเอง (M = 4.61, SD = 1.299)

ส่วนรู้ และเขา้ใจว่า อาการทีเกิดขึนกบัตวัท่าน เป็นอาการอยากยาเสพติด น้อยทีสุด (M = 3.92, SD 

= 1.686) 
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ตาราง  5  ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษาดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองจาํแนกรายขอ้ (N=385) 

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

1. ท่านนาํความรู้เกียวกบัการจดัการอาการอยากยา

เสพติดมาใชใ้นการดูแลตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

4.70 

 

1.162 

 

มาก 

 

2. ท่านไดล้องใชว้ิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพ

ติดแบบใหม่ ๆ ตามคาํแนะนาํจากผูที้ท่านเชือถือมาก

นอ้ยเพียงใดจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด 

4.17 

 

1.408 

 

มาก 

 

3. ท่านคิดพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการต่าง  ๆในการ

จดัการอาการอยากยาเสพติดก่อนนาํมาปฏิบติัทุกครัง 

4.33 

 

1.306 

 

มาก 

 

4. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดท่านตอ้งพยายามจดัการ

อาการอยากยาเสพติดให้หมดไปแมไ้ม่อยากทาํก็ตาม 

4.44 

 

1.288 

 

มาก 

 

5. ท่านไดล้งมือจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเกิด

ขึนกบัตวัท่านอยา่งจริงจงัมากนอ้ยเพียงใด 

4.71 1.305 มาก 

6. ท่านไดจ้ดัการอาการอยากยาเสพติดตามแนวทาง

เดิม ๆ ของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

4.17 1.320 มาก 

7. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ท่านรีบจดัการ

อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนในทนัที 

4.56 1.408 มาก 

8. ท่านตดัสินใจใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพ

ติดตามวิธีทีตนเองถนดัมากนอ้ยเพียงใด 

4.54 1.256 มาก 

9. วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีท่านเลือกใชท้าํให้

ท่านสามารถจดัการอาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จเพียงใด 

4.70 1.276 มาก 

10. ท่านใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดแบบ

ใหม่ ๆ เมือวิธีการเดิม ๆ ไม่สามารถทาํให้อาการ

อยากยาเสพติดหมดไป 

4.12 1.429 มาก 

 

  จากตาราง  5  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด    

หลงัการบาํบดัรักษา ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุดไดล้งมือจดัการอาการ

อยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัตวัท่านอยา่งจริงจงัมากนอ้ยเพียงใด (M = 4.71, SD = 1.305)  รองลงมา มี 2 ขอ้ คือ   นาํ
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ความรู้เกียวกบัการจดัการอาการอยากยาเสพติดมาใชใ้นการดูแลตนเองมากนอ้ยเพียงใด  (M = 4.70, SD = 1.162)  

และ วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเลือกใชท้าํใหส้ามารถจดัการอาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จเพียงใด   

(M = 4.70, SD = 1.276) ส่วนใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดแบบใหม่ ๆ  เมือวิธีการเดิม ๆ  ไม่สามารถทาํให้

อาการอยากยาเสพติดหมดไป นอ้ยทีสุด (M = 4.12, SD = 1.429) 

 

ตาราง 6 ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษาดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง จาํแนกรายขอ้ (N=385) 

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

1. ท่านคอยติดตาม สงัเกตผลทีเกิดขึนต่อตนเองจาก

การจดัการอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด  

4.60 

 

1.256 

 

มาก 

 

2. ท่านคิดหาวิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีมี

ความเหมาะสมกบัอาการและการเปลียนแปลงที

เกิดขึนในร่างกายของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

4.55 

 

 

1.253 

 

 

มาก 

 

 

3. ท่านคอยสงัเกตตวัเองเพือปรับปรุงวิธีการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดของตนเองมากนอ้ยเพียงใด 

4.66 

 

1.313 

 

มาก 

 

4. ในการจดัการอาการอยากยาเสพติดท่านตอ้งมี

ความพร้อมทางดา้นร่างกายมากนอ้ยเพียงใด  

4.74 

 

1.291 

 

มาก 

 

5. ท่านตระหนกัถึงสิงต่าง ๆ รอบตวัว่าจะมี

ผลกระทบต่อการจดัการอาการอยากยาเสพติดของ

ท่านมากนอ้ยเพียงใด  

4.63 

 

1.233 

 

มาก 

 

6. ท่านตระหนกัถึงความสาํคญัของความพยายามใน

การจดัการอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด 

4.94 

 

3.283 

 

มาก 

 

7. ท่านตระหนกัดีว่าการเกิดอาการอยากยาเสพติดจะ

ส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํต่อไปของท่านมาก

นอ้ยพียงใด 

4.58 1.421 มาก 

8. เมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติดท่านตระหนกัดี

ว่าตอ้งจดัการอาการใหห้มดไปอยา่งทนัท่วงที 

4.68 1.352 มาก 

 

ตาราง  6 (ต่อ) 
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ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

9. ท่านตระหนกัอยูเ่สมอว่าหากท่านจะจดัการอาการอยากยา

เสพติดไดส้าํเร็จ ท่านตอ้งรับรู้อาการอยากยาเสพติดก่อน 

4.63 1.266 มาก 

10. ท่านตระหนกัดีว่าการจดัการอาการอยากยาเสพ

ติดสามารถป้องกนัการเสพซาํได ้

4.79 1.309 มาก 

 

  จากตาราง   6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

หลงั    การบาํบดัรักษา ด้านการตระหนักถึงความสําคญัในการดูแลตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุด ตระหนกั         

ถึงความสาํคญัของความพยายามในการจดัการอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด (M = 4.94, SD = 1.283) รองลงมา 

ตระหนกัดีว่าการจดัการอาการอยากยาเสพติดสามารถป้องกนัการเสพซาํได ้(M = 4.79, SD = 1.309) ส่วนคิดหาวิธี  

การจดัการอาการอยากยาเสพติดทีมีความเหมาะสมกบัอาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในร่างกายของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด นอ้ยทีสุด (M = 4.55, SD = 1.253) 

 

ตาราง 7  ระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษาด้านทกัษะและความพงึพอใจในการปฏิบตักิารดูแลตนเอง จาํแนกรายข้อ (N=385) 

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพตดิ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

1. ท่านมีความพึงพอใจกบัสภาพร่างกายของท่านภาย

หลงัจากทีท่านไดจ้ดัการกบัอาการอยากยาเสพติดแลว้ 

4.98 

 

1.233 

 

มาก 

 

2. สภาพความเป็นอยูข่องท่านในขณะนีเอือต่อการ

จดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด  

4.45 

 

1.482 

 

มาก 

 

3. วิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดทีท่าน

ปฏิบติัหลงัการบาํบดัรักษาเหมาะสมกบัการดาํเนิน

ชีวิตของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

4.83 

 

1.155 

 

มาก 

 

4. การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดสร้างความ

วิตกกงัวลใหแ้ก่ท่านมากนอ้ยเพียงใด 

3.55 

 

1.600 

 

ปานกลาง 

 

 

ตาราง  7 (ต่อ) 
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ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพตดิ ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั

ความสามารถ 

5. ท่านมีความมนัใจในการจดัการอาการอยากยาเสพ

ติดดว้ยตวัท่านเองมากนอ้ยเพียงใด 

4.76 

 

1.225 

 

มาก 

 

6. ท่านประสบผลสาํเร็จในการจดัการอาการอยากยา

เสพติดมากนอ้ยเพียงใด 

4.86 

 

1.199 

 

มาก 

 

7. สภาพร่างกาย ของท่านมีความพร้อมในการ

จดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด 

4.98 

 

1.184 

 

มาก 

 

8. ท่านมีความเขม้แข็งดา้นจิตใจเพียงพอทีจะจดัการ

อาการอยากยาเสพติดดว้ยตวัท่านเองมากนอ้ย

เพียงใด 

4.93 

 

1.189 

 

มาก 

 

9. เมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติด ครอบครัวของ

ท่านคอยช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจท่านอยูเ่สมอ 

4.16 1.213 มาก 

10. ท่านมีความพึงพอใจในการจดัการอาการอยากยา

เสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษามากนอ้ยเพียงใด 

4.16 1.161 มาก 

 

  จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยาก    

ยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเองอยู่ในระดบั

มาก 9 ขอ้ มากทีสุด มี 2 ข ้อ คือ มีความพึงพอใจกบัสภาพร่างกายของท่านภายหลงัจากทีท่านได้

จดัการกบัอาการอยากยาเสพติดแลว้ (M = 4.98, SD = 1.233)  และสภาพร่างกาย ของท่านมีความ

พร้อมในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด (M = 4.98, SD = 1.184) รองลงมา 

มีความเขม้แข็งดา้นจิตใจเพียงพอทีจะจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยตวัท่านเองมากน้อยเพียงใด   

(M = 4.93, SD = 1.189)ส่วนเมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติด ครอบครัวของท่านคอยช่วยเหลือ และ

ใหก้าํลงัใจท่านอยูเ่สมอ(M = 4.16, SD = 1.213) และ ท่านมีความพึงพอใจในการจดัการอาการอยาก

ยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษามากนอ้ยเพียงใด (M = 4.16, SD = 1.161)นอ้ยทีสุด และอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดสร้างความวิตกกงัวลให้แก่ท่านมาก

นอ้ยเพียงใด(M = 3.55, SD = 1.600) 

 

อภปิรายผลการวจิยั 
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  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดใน

การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาซึงผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายตามวตัถุประสงคก์าร

วิจยั ดงันี 

   ระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด 

หลงัการบาํบดัรักษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทงันีอาจเป็นเพราะในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพ

ติดนนั ผูป่้วยยาเสพติดเป็นผูจ้ดัการอาการอยากยาดว้ยตวัเอง โดยมีการรับรู้อาการ และนาํวิธีการ

จดัการมาใช้ในการดูแลตนเอง โดยสามารถจัดการอาการได้ทนัที ซึงถือเป็นความสามารถของ

บุคคลทีสามารถนาํมาใชดู้แลตวัเองได ้ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างทีเขา้รับการบาํบดัรักษาส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 36.1 มีอาย ุ21-30 ปี ร้อยละ 51.4 มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยม/ อาชีวะ (ตาราง 1)ซึงถือเป็น

ช่วงอายุของวยัผูใ้หญ่ทีมีวุฒิภาวะ หรือมีความสามารถในการรับรู้ และตดัสินใจทีดี (ภาวนา, 2544) 

เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดผูป่้วยวยันีจะสามารถควบคุมตนเองให้รีบจัดการอาการโดยเร็วทีสุด 

สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของศรีเรือน (2545) ทีว่า วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทีมีการเจริญเติบโตเต็มทีทงัวุฒิภาวะ

ทางอารมณ์ มีความมนัคงทางจิตใจ สามารถปรับตัว และควบคุมการกระทาํของตนเองได้ดี 

นอกจากนี การมีระดบัการศึกษาทีดี ผูป่้วยจะมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัอาการโรคสมองติดยา และ

คิดแกปั้ญหาของตนเองอย่างมีเหตุมีผล โดยเมือเกิดอาการอยากยาเสพติดจะสามารถรับรู้อาการ และ

ตดัสินใจจดัการกบัอาการไดท้นัท่วงที ซึงการศึกษาดี จะทาํให้บุคคลนาํความรู้ มาพฒันาตนเอง ให้

สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติ (กรรณิกา, 2547)สอดคลอ้งกบัทิพาวดี (2545) กล่าวว่า การพฒันา

ปัญญาของผูติ้ดยาเสพติด จะส่งเสริมการปฏิบติักิจกรรมเพือการเลิกยาได ้จากเหตุผลขา้งตน้จึงทาํ

ใหร้ะดบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาโดยรวมอยู่ในระดบั

มาก  

  เมือพิจารณาระดบัความสามารถของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยาก 

ยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษารายดา้น พบว่า ระดบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพ

ติดหลงัการบาํบดัรักษาอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และมากทีสุด คือ ดา้นทกัษะและความพึงพอใจใน

การปฏิบติัการดูแลตนเอง ทงันีอาจเป็นเพราะ งานวิจยัครังนี ศึกษาในกลุ่มผูป่้วยซึงอยูใ่นระยะติดตาม

ผล และผา่นการบาํบดัรักษาขนัฟืนฟสูมรรถภาพ ซึงถือเป็นการบาํบดัรักษาครบทุกขนัตอน  ทาํใหมี้

ความมนัใจ มีทกัษะ  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งผลต่อความพึงพอใจในการดูแลตนเองเป็น

อยา่งมาก ประกอบกบักลุ่มตวัอยา่ง ร้อยละ 30.1 มีระยะการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษา มาก

ทีสุด คือ ระยะ 1 เดือน ร้อยละ 70.1 รับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน มีความรุนแรงอยูใ่นระดบั

นอ้ย และ ร้อยละ 81.8  หลงัจากออกไปจากโรงพยาบาล ไม่ใชย้าเสพติด และ (ตาราง 2) ซึงผูป่้วยที
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ผา่นการบาํบดัรักษาครบขนัตอน และออกจากการบาํบดัรักษาในระยะแรก ๆ ความทรงจาํรสชาติ

ของยาเสพติดในโรคสมองติดยาจะค่อย ๆ เลือนหาย และมีความรู้สึกมนัใจในการจดัการกบัอาการ

อยากยาทีเกิดขึนได ้ อีกทงัผูป่้วยทีอยูใ่นระยะนี เป็นระยะปรับตวั หรือระยะคลีคลาย(หลงัการหยดุ

เสพยา 120 วนั) สมองส่วนใหญ่จะกลบัคืนสู่ภาวะปกติ และผลจากการเรียนรู้ในระยะต่าง ๆ ของ

การเลิกยาเสพติดทีผา่นมา จะช่วยใหผู้เ้ลิกยาเขา้ใจสิงทีอาจชกันาํใหใ้ชย้าเสพติดซาํ อาจมีการ

เตรียมพร้อมต่อการแกไ้ขอาการ หรือปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึน เพือป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํ 

(สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) สอดคลอ้งกบัอาการอยากยาเสพติดจะมีมากในระยะแรกของการหยดุเสพยา

เสพติด เนืองจากสมองยงัจดจาํความสุขทีไดรั้บจากยาเสพติดมาก และจะเลือนหายไปเมือหยดุเสพไปตาม

ระยะของการหยดุเสพ (วิโรจน ์และ ลาํซาํ, 2548)  ทาํใหผู้ป่้วยมีอาการอยากยานอ้ยตามมา จากเหตุผล

ดงักล่าว จึงอธิบายไดถึ้งระดบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา

ดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเองมากทีสุด 

   ส่วนหวัขอ้การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดสร้างความวิตกกงัวลใหแ้ก่ท่านมาก

น้อยเพียงใด ซึงอยู่ในด้านทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบัติการดูแลตนเองอยู่ในระดบัปาน

กลางทงันีอาจเป็นเพราะ ผูป่้วยยาเสพติดเป็นโรคสมองติดยา เมือออกจากการบาํบดัรักษา ผูป่้วยมีโอกาส

พบเจอตวักระตุน้ไดง่้าย ส่งผลตามวงจรการเสพยาเสพติด คือตวักระตุน้ คิดถึงยา อยากยา และเสพยาเสพติด

ในทีสุด (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546)  และการทีผูป่้วยกลบัไปใชชี้วิตในสังคม ผูป่้วยจะตอ้งจดัการกบั

ตวักระตุน้ และอาการอยากยาไดทุ้กเมือ ซึงอาการอยากยาเสพติดสามารถเกิดขึนไดเ้สมอในช่วงใด

ช่วงหนึงของการหยุดยาเสพติดหรือระยะเวลาใด เวลาหนึง และจะมีต่อ ๆ ไปจนไม่สามารถกาํหนด

ระยะเวลาได ้(ทรงเกียรติ และคณะ, 2543) ประกอบกบักลุ่มตวัอยา่งทีเขา้รับการบาํบดัรักษาส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 41.0 มาติดตามผลครังนีเป็นครังที1 และ ร้อยละ 30.1 ระยะการติดตามผลหลังการ

บาํบดัรักษา คือระยะ 1 เดือน (ตาราง 2) ซึงเป็นผูป่้วยทีออกจาการบาํบดัรักษาในระยะแรกๆ ยงัมี

ทกัษะในการเผชิญกบัปัญหาเมืออยูใ่นสงัคมนอ้ย เปรียบไดก้บัการมีประสบการณ์ในการจดัการกบั

อาการอยากยาเสพติดหลงัออกจากการบาํบดัรักษาน้อยเช่นกนั ทาํให้เกิดความวิตกกังวลในการ

จดัการกบัอาการอยากยาได ้ซึงทิพาวดี (2545) กล่าวว่าประสบการณ์ส่งผลต่อการเรียนรู้ และการ

แกปั้ญหาทีดี ประกอบกบัผูป่้วยระยะนีเป็นระยะปรับตวั หรือระยะคลีคลาย ซึงยงัมีความรู้สึกอยาก

ยาเมือเจอตวักระตุน้ ตามวงจรการเลิกยา (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) ผูป่้วยตอ้งพยายามหาวิธีการ

จดัการกบัอาการอยากยา โดยตอ้งต่อสูก้บัตวักระตุน้ทีส่งผลต่ออาการอยากยาในชีวิตประจาํวนัเป็น

อยา่งมากสิงเหล่านีส่งผลต่อความวิตกกงัวลในการจดัการกบัอาการอยากยาได ้
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ส่วนดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเองมีระดบัความสามารถในการจดัการ

อาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษาน้อยทีสุด ทงันีอาจเป็นในการจดัการอาการอยากยาที

เกิดขึน ผูป่้วยสามารถจัดการอาการได้ดว้ยตนเองตามวิธีการของแต่ละคน ซึงบางครังสามารถ

จดัการอาการไดส้าํเร็จ จนผูป่้วยคิดว่าในการจดัการอาการนีให้หมดไปคิดว่าตวัเองสามารถจดัการ

กบัอาการอยากยาทีเกิดขึนไดห้ากตวัเองอยากจะปฏิบติั จนคิดวา่ไม่ตอ้งดูแลตนเองมากก็ได ้จนเกิด

เป็นความประมาท ส่งผลถึงความรู้ผิด ๆ และการไม่พยายามหาความรู้เพิมเติมเกียวกับการดูแล

ตนเองเมือเกิดอาการอยากยาทีเกิดขึน เช่นการคิดว่าตนเองมีความสามารถในการจดัการอาการดีอยู่

แลว้  จนบางครังอาจหวนกลบัไปเสพยาเสพติดซาํอีก  นอกจากนีผูป่้วยบางคนยงัคิดว่า การเลิกยา

สามารถเลิกเมือไรก็ได ้ประกอบกบั กลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 83.4 หลงัจากออกจากโรงพยาบาล มี

ผูส้นับสนุน / ช่วยเหลือเมือเกิดปัญหาสุขภาพ(ตาราง 2) ซึงถือเป็นแหล่งสนับสนุน ทีจะสามารถ

ช่วยเหลือเมือเกิดอาการทาํใหค้วามเขา้ใจในการดแูลตนเองนอ้ย คิดว่าเมือเกิดอาการจะมีผูช่้วยเหลือ

ดูแล และช่วยบรรเทาอาการได ้ซึงแหล่งสนับสนุนมีผลต่อการพฒันาความสามารถในการดูแล

ตนเองของบุคคล โดยส่งผลต่อการพฒันาความรู้ ทศันคติ การรับรู้และความเชือเกียวกบัโรคสมอง

ติดยา (ภาวนา, 2544) จากเหตุผลดงักล่าว จึงส่งผลให้ดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลตนเองมี

ระดบัความสามารถในการจดัการอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษานอ้ยทีสุด 
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บทที  5 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาระดบัความสามารถ

ของผูป่้วยยาเสพติดในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษากลุ่มตวัอย่างทีศึกษา 

เป็นผูป่้วยยาเสพติดทีผ่านการบาํบัดรักษารูปแบบผูป่้วยใน ในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ซึงอยู่

ในระยะติดตามผลของ สถานบําบัดรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์  ซึงมี

ประสบการณ์อาการอยากยาเสพติดจาํนวน 385 คนเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี  2  

ส่วน  คือ ส่วนที 1  แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป และขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติดและ

การบาํบดัรักษาซึงมี 2 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที 1ขอ้มูลทัวไป เช่น เพศ อายุ ศาสนา ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได/้เดือน จาํนวน 7 ขอ้ ตอนที 2 ขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์

การใชย้าเสพติดและการบาํบดัรักษาซึงประกอบดว้ยประวติัการใชย้าเสพติด ประวติัการบาํบดัรักษา 

และขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัประสบการณ์อาการอยากยาเสพติด และวิธีการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดของกลุ่มตวัอยา่ง ซึงผูว้ิจยัสร้างขึนจากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งซึงผูว้ิจยัสร้างขึน

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งจาํนวน 10 ขอ้ ส่วนที 2  แบบสอบถามระดบัความสามารถใน

การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดหลงัการบาํบดัรักษา ซึงผูว้ิจยัดดัแปลงมา

จากแบบวดัความสามารถในการดูแลตนเองฉบบัภาษาไทย (Self-As-Care-InventoryThai Version: 

SCIT) ของอิสระมาลยั (Isaramalai, 2002) มีคาํตอบเป็นมาตรวดัประมาณค่าลิเคิร์ต 6 ระดบั ให้ค่า

คะแนน 1-6  โดยเรียงคะแนนจากลาํดบันอ้ยทีสุดไปหามากทีสุด คือ นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 

คะแนน จนถึงมากทีสุดมีค่าคะแนนเท่ากับ 6 คะแนน ซึงผูว้ิจัยได้นาํมาดัดแปลงบางขอ้คาํถาม

เพือใหมี้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง  โดยมีจาํนวน 40 ขอ้ วดัความสามารถในองค์ประกอบ 4 

ดา้น คือดา้นความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเอง จาํนวน 15 ขอ้ (ขอ้คาํถามที14-18, 21-23, 28-

29 และ 31-35)ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองจาํนวน 10 ขอ้(ขอ้คาํถามที2, 4, 20,24, 26, 30 

และ 37-40)ดา้นการตระหนกัถึงความสาํคญัในการดูแลตนเอง จาํนวน 7 ขอ้(ขอ้คาํถามที6-8, 10-12 

และ 19)และดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง จาํนวน 8ขอ้ (ขอ้คาํถามที1, 3, 5, 9, 

13, 25, 27 และ 36)การแปลผลคะแนนระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของ

ผูป่้วยยาเสพติดในขณะบาํบดัรักษาในระยะถอนพิษยา และระยะฟืนฟูสมรรถภาพ  ใชห้ลกัการ

มาตราส่วนสมบูรณ์ (Theoretical range score) ซึงคาํนวณจากค่าพิสัย หารด้วยจาํนวนระดับที

ตอ้งการ 3 ระดบั คือ (บุญใจ, 2545) 
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 1.00 – 2.33แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบันอ้ย 

 2.34 – 3.67 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบัปานกลาง 

 3.68 – 5.00 แสดงว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยา

เสพติดในระดบัมาก 

  ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือดา้นความตรงตามเนือหาโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ  3  ท่าน  

ทีมีประสบการณ์เกียวกบัเรืองทีศึกษา ประกอบดว้ย แพทยผ์ูเ้ชียวชาญดา้นการบาํบดัรักษาผูป่้วยยา

เสพติด พยาบาลผูเ้ชียวชาญการดูแลผูป่้วยยาเสพติด และอาจารยพ์ยาบาลผูช้าํนาญดา้นทฤษฎีการ

พยาบาลโอเร็ม ตรวจสอบความเทียงโดยการหาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, s 

alpha  coefficients) โดยค่าความเทียงไม่น้อยกว่า .80 ซึงค่าความเทียงของแบบสอบถามทงัฉบบั

เท่ากบั 0.92 และรายดา้น พบว่า ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการดูแลตนเองเท่ากับ 0.85 ด้านการ

ตดัสินใจในการดูแลตนเองเท่ากบั 0.83ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญัในการดูแลตนเองเท่ากบั 

0.83 และดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบตัิการดูแลตนเองเท่ากบั 0.84 ผูว้ิจยัไดท้าํการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ณ ณ สถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ คือ  สถาบนั

บาํบดัรักษาและฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธญัญารักษ์

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี   สงขลา ปัตตานีโดยดาํเนินการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่าง 

และนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ โดยขอ้มูลทวัไป และขอ้มูลเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติดและการ

บาํบดัรักษาใชก้ารแจกแจงความถี จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และขอ้มูลระดบั

ความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยาเสพติดในระยะหลงับาํบดัรักษา ทงั

โดยรวม และรายดา้นใชค่้าเฉลีย  และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวจิยั 

 

  1.  ขอ้มลูทวัไป และขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติด และการ

บาํบดัรักษา 

  1.1 ขอ้มลูทวัไป 

   ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3  เป็นเพศชาย ร้อยละ36.1 มีอายุ

ระหว่าง    21- 30 ปี โดยมีอายตุาํสุด  14 ปี สูงสุด 62 ปี มีอายเุฉลีย 29.96 (SD = 10.732) ร้อยละ 87.5  ศาสนาพุทธร้อยละ51.4 

ระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/อาชีวะ ร้อยละ 57.7  สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ36.1  อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 23.1 รายได ้/ 
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เดือน ระหว่าง 3,001 – 6,000  บาท  ร้อยละ 60.5  รายไดข้องครอบครัว พอใช ้ร้อยละ47.5 บุคคลทีอาศยัอยูด่ว้ย คือ บิดา และ 

มารดาร้อยละ 90.6  สมัพนัธภาพในครอบครัวรักใคร่ช่วยเหลือกนัดีร้อยละ 82.1 ลกัษณะนิสยัส่วนตวั สนุกสนาน  

ร่าเริง เขา้กบัคนอืนไดดี้ 

  1.2 ขอ้มลูเกียวกบัประสบการณ์การใชย้าเสพติด และการบาํบดัรักษา 

   ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.9 เริมเสพยาเสพติดครังแรก

เมืออาย ุ11-20 ปี   ร้อยละ 63.9  ยาเสพติดทีใชใ้นครังแรกคือ ยาบา้  ร้อยละ41.0 มาติดตามผลครังนีเป็นครังที1 

ร้อยละ 30.1     ระยะการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษา 1  เดือน ร้อยละ 81.8  หลงัจากออกไปจากโรงพยาบาล

ไม่ใชย้าเสพติดร้อยละ 6.5  ใชย้าเสพติด 4 ครังขึนไป ร้อยละ 8.1 ยาเสพติดทีใช ้คือ ยาบา้ ร้อยละ 11.9  ระยะเวลา

ทีใช ้1 เดือน ร้อยละ 83.4  หลงัจากออกจากโรงพยาบาล มีผูส้นับสนุน / ช่วยเหลือเมือเกิดปัญหาสุขภาพจาก 

ครอบครัว / ญาติ ร้อยละ 71.4  หลงัออกจากโรงพยาบาลรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน มีความถีนาน ๆ  

ครัง   ร้อยละ 70.1 หลกัจากออกโรงพยาบาลรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนมีความรุนแรงอยูใ่นระดบันอ้ย  ร้อย

ละ 35.3  รับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึน ตรงกบัอาการ รู้สึกหงุดหงิดร้อยละ 66.5  เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด มี

วิธีการจดัการ วิธีหลีกเลียงสิงทีจะกระตุน้ หรือชกันําให้เกิดอาการอยากยาเสพติด  และ ร้อยละ 46.5  ปัญหา 

อุปสรรคในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษา คือ เพือนทีใชย้าเสพติดดว้ยกนั 

 2     ขอ้มูลระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยยา

เสพติดหลงัการบาํบดัรักษาผลการวิจยั พบว่า  

  2.1 มีระดับความสามารถในการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดหลงัการบําบัดรักษา 

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.58, SD = 0.86 ) เมือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   มากทีสุด คือ ดา้น

ทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง (M = 4.77, SD = 0.88) รองลงมา ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญั

ในการดูแลตนเอง  (M = 4.68, SD = 1.05)และการตดัสินใจในการดูแลตนเอง (M = 4.44, SD = 0.95)  ส่วนดา้นความรู้ ความ

เขา้ใจในการดูแลตนเอง นอ้ยทีสุด (M = 4.43, SD = 0.94)  

  2.2  กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

หลงัการบาํบดัรักษา ดา้นความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุด มี

ความรู้ว่าอาการอยากยาเสพติดเป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซาํ (M = 4.79, SD = 1.264) รองลงมา 

รู้ และเขา้ใจว่าในการจดัการอาการอยากยาเสพติด ตอ้งจดัการดว้ยตนเอง (M = 4.61, SD = 1.299)

ส่วนรู้ และเขา้ใจว่า อาการทีเกิดขึนกบัตวัท่าน เป็นอาการอยากยาเสพติด น้อยทีสุด (M = 3.92, SD 

= 1.686) 

 

  2.3 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษา ดา้นการตดัสินใจในการดูแลตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุดไดล้งมือจดัการอาการอยากยา
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เสพติดทีเกิดขึนกบัตวัท่านอยา่งจริงจงัมากนอ้ยเพียงใด (M = 4.71, SD = 1.305)  รองลงมา มี 2 ขอ้ คือ   นาํความรู้

เกียวกบัการจดัการอาการอยากยาเสพติดมาใชใ้นการดูแลตนเองมากน้อยเพียงใด (M = 4.70, SD = 1.162) และ 

วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเลือกใชท้าํใหส้ามารถจดัการอาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จเพียงใด   (M = 

4.70, SD = 1.276) ส่วนใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดแบบใหม่ ๆ  เมือวิธีการเดิม ๆ  ไม่สามารถทาํให้

อาการอยากยาเสพติดหมดไป นอ้ยทีสุด (M = 4.12, SD = 1.429) 

  2.4 กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดหลงัการ

บาํบดัรักษา ดา้นการตระหนักถึงความสาํคญัในการดูแลตนเองอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มากทีสุด ตระหนักถึง

ความสาํคญัของความพยายามในการจดัการอาการอยากยาเสพติดมากน้อยเพียงใด (M = 4.94, SD = 1.283) รองลงมา 

ตระหนกัดีว่าการจดัการอาการอยากยาเสพติดสามารถป้องกนัการเสพซาํได ้(M = 4.79, SD = 1.309) ส่วนคิดหาวิธี  

การจดัการอาการอยากยาเสพติดทีมีความเหมาะสมกบัอาการและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในร่างกายของท่านมาก

นอ้ยเพียงใด นอ้ยทีสุด (M = 4.55, SD = 1.253) 

  2.5 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติด

หลงัการบาํบดัรักษาดา้นทกัษะและความพึงพอใจในการปฏิบติัการดูแลตนเอง อยู่ในระดบัมาก 9 ขอ้ 

มากทีสุด มี 2 ข ้อ คือ มีความพึงพอใจกบัสภาพร่างกายของท่านภายหลงัจากทีท่านไดจ้ัดการกับ

อาการอยากยาเสพติดแลว้ (M = 4.98, SD = 1.233)  และสภาพร่างกาย ของท่านมีความพร้อมใน

การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด (M = 4.98, SD = 1.184) รองลงมา มีความ

เขม้แข็งดา้นจิตใจเพียงพอทีจะจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยตวัท่านเองมากน้อยเพียงใด   (M = 

4.93, SD = 1.189)ส่วนเมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติด ครอบครัวของท่านคอยช่วยเหลือ และให้

กาํลงัใจท่านอยูเ่สมอ(M = 4.16, SD = 1.213) และ ท่านมีความพึงพอใจในการจดัการอาการอยากยา

เสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษามากน้อยเพียงใด (M = 4.16, SD = 1.161)น้อยทีสุด และอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 1 ขอ้ คือการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดสร้างความวิตกกงัวลให้แก่ท่านมาก

นอ้ยเพียงใด(M = 3.55, SD = 1.600) 

   

ข้อเสนอแนะ 

  

  จากการวิจยัเรืองความสามารถในการจดัการอาการอยากยาหลงัการบาํบดัรักษา

ของผูป่้วยยาเสพติดในสถานบําบัดรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ผูว้ิจ ัยมี

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ดงันี 

 1. ใช้เป็นข้อมูลสําหรับพยาบาล และทีมบําบัด  รักษาผู ้ป่วยยา เสพติดใน

โรงพยาบาล ในการพฒันาการดูแลผูป่้วยยาเสพติด เพือโดยส่งเสริมให้ผูป่้วยมีวิธีการจดัการกับ
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อาการอยากยา ในระยะหลงัการบาํบดัรักษายาเสพติดทีเหมาะสม หาวิธีลดความวิตกกงัวลให้กบั

ผูป่้วย เพือสามารถจดัการอาการอยากยาไดอ้ยา่งมนัใจ และเป็นการป้องกนัการเสพยาเสพติดซาํ 

 2. เพือเป็นแนวทางในการนําปัจจัยส่งเสริม หรือสนับสนุนให้ผูป่้วยสามารถ

จดัการอาการอยากยาทีเกิดขึนหลงัการบาํบดัรักษา 

 3. เพือเป็นแนวทางในการวางแผนการติดตามผูป่้วยในระยะหลงัการบาํบดัรักษา 

 

 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 

 ควรมีการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยยาเสพติด หลงัการบาํบดัรักษา โดยการนาํ

ครอบครัว และผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลผูป่้วย เพือป้องกนัการเสพยา

เสพติดซาํ  
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ภาคผนวก ก 

 

เครืองมือทีใช้ในงานวิจัย 

ลาํดบัที.......... 

แบบสอบถาม ความสามารถในการจดัการอาการอยากยาหลงัการบาํบดัรักษาของผูป่้วยยาเสพติดในสถาน

บาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธญัญารักษ ์  

 

คาํชีแจง:แบบสอบถามฉบบันีใชเ้พือรวบรวมขอ้มูลเกียวกบั ความสามารถในการจัดการอาการอยากยาในระยะ

หลงัการบาํบดัรักษาของผูป่้วยยาเสพติดในสถานบาํบดัรักษายาเสพติดเครือข่ายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ซึงจะ

ดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยั  โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป และข้อมูลเกียวกับประสบการณ์การใช้ยาเสพติดและการ

บาํบดัรักษา 

 ส่วนที 2 แบบสอบถามขอ้มูลระดบัความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของผูป่้วยใน

ระยะหลงัการบาํบดัรักษาของผูป่้วยยาเสพติด 

 

ส่วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป และข้อมูลเกียวกับประสบการณ์การใช้ยาเสพติด และการบําบัดรักษา 

คาํชีแจง: โปรดทาํเครืองหมาย    ในช่อง (    )   หนา้ขอ้ความแต่ละขอ้เพียงช่องเดียวและเติมคาํในช่องว่าง

ตามความเป็นจริง 

ตอนที 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไป 

1.  เพศ (     ) 1 ชาย                  (     )      2    หญิง 

2.  อาย ุ…………… ปี   

3.  ศาสนา (     ) 1     พุทธ    (     ) 2    คริสต ์

 (     ) 3 อิสลาม   (     ) 4    อืน ๆ................................. 

4.  ระดบัการศึกษา 

 (     ) 1 ไม่ไดเ้รียน   (     ) 2    ประถมศึกษา 

 (     ) 3 มธัยมศึกษา/ ปวช.  (     ) 4    อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 (     ) 5 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (     ) 6    อืน ๆ  ระบุ.................... 

 

5.  สถานภาพสมรส 

 (     ) 1 โสด    (     ) 2    คู่ 

 (     ) 3 หมา้ย    (     ) 4แยกกนัอยู ่

 (     ) 5 หยา่ 

6.  อาชีพ 

 (     )  1   ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  / วา่งงาน (     ) 2 รับจา้ง 

 (     )  3   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (     ) 4 คา้ขาย   
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 (     )  5 นิสิต  นกัศึกษา (     ) 6 เกษตรกร  

 ()7 อืน ๆ (ระบุ)……………....................................................................... 

7.  รายได ้/  เดือน(ของท่าน) 

 (     )  1 นอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 3,000  บาท 

 (     )  2 ระหว่าง 3,001 – 6,000  บาท 

 (     )  3 ระหว่าง 6,001 – 9,000  บาท 

 (     )  4 ระหว่าง 9,001 – 12,000  บาท 

 (     )  5 มากกว่า 12,000  บาท 

8.  รายไดข้องครอบครัวท่าน 

 (     )  1 พอใช ้  

 (     )  2    พอใชแ้ละมีเงินเหลือเกบ็ 

 (     )  3 ไม่พอใชแ้ละมีหนีสิน  

 (     )  4    ไม่พอใชต้อ้งพึงพาผูอ้ืน (ขอเพือน หรือผูอ้ืน) 

 (     )  5 อืน ๆ ระบุ ............................................................................................... 

9.  บุคคลทีท่านอาศยัอยูด่ว้ย (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (     ) 1 บิดา (     ) 2    มารดา 

 (     ) 3 บิดา และมารดา (     ) 4คู่สมรส 

 (     ) 5 แฟน (     ) 6    ญาติ 

 (     ) 7 เพือน (     ) 8    บุตร 

 (     ) 9 อืน ๆ  ระบุ .............................................................................................. 

 

 

 

10.  สัมพนัธภาพในครอบครัวของท่านเป็นอยา่งไร 

 (     )  1 รักใคร่ช่วยเหลือกนัดี    

 (     )  2 ต่างคนต่างอยู ่

 (     )  3 ไม่ราบรืนทะเลาะกนับ่อย   

 (     )  4 อืน ๆ ระบุ ............................................................................................... 

11.   ลกัษณะนิสัยส่วนตวัของท่าน (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (     )  1 สนุกสนาน ร่าเริง เขา้กบัคนอืนไดดี้  

 (     )   2    ชอบเขา้สังคม 

 (     )  3 เป็นคนใจอ่อน เชือคนง่าย ตามใจเพือน ไม่มีความอดทน 

 (     )  4 เกบ็ตวั ชอบอยูค่นเดียว    

 (     )    5    มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย 

 (     ) 6 ชอบคิด ตดัสินใจคนเดียว 
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 (     ) 7 กา้วร้าว ใจร้อน โกรธง่าย 

 (     ) 8 เกบ็ตวั ชอบอยูค่นเดียว 

 (     ) 9 อืน ๆ ระบุ .............................................................................................. 

 

ตอนที 2 แบบสอบถามข้อมูลเกียวกับประสบการณ์การใช้ยาเสพติดและการบําบัดรักษา 

1.  ท่านเริมเสพยาเสพติดครังแรกเมืออาย ุ............. ปี   ยาเสพติดทีใชใ้นครังนนั คือ ........................ 

2.   ท่านมาติดตามผลครังนีเป็นครังที ................ตามระยะการติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษา 

 (     )  1  ระยะ 2 อาทิตย ์  (     )  2  ระยะ 1 เดือน 

 (     )  3  ระยะ 2 เดือน  (     )  4  ระยะ 3 เดือน 

 (     )  5  ระยะ 6 เดือน  (     )  6  ระยะ 9 เดือน  

 (     )  7  ระยะ 12 เดือน  (     )  อืน ๆ ระบุ.........................................  

3.  หลงัจากออกไปจากโรงพยาบาล ท่านใชย้าเสพติดหรือไม่ 

 (     )  1  ใช ้จาํนวน ............................ ครัง  

               ยาเสพติดทีใช ้คือ  .............................ระยะเวลาทีใช ้..........วนั ....... เดือน 

 (     )  2  ไม่ใช ้

 

 

 

4.   หลงัจากออกจากโรงพยาบาล ท่านมีผูส้นบัสนุน / ช่วยเหลือเมือท่านเกิดปัญหาสุขภาพจากแหล่งใดบา้ง (ตอบ

ไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (     )  1  แพทย ์/ พยาบาลในโรงพยาบาลทีรักษาครังนี 

 (     )  2  ครอบครัว / ญาติ 

 (     )  3  เพือน 

 (     )  4  สถานีอนามยัใกลบ้า้น/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 (     )  5  เทศบาล / อบต 

 (     )  6  อืน ๆ ระบุ ................................................................................................. 

5.  หลงัออกจากโรงพยาบาล ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัท่าน  มีความถีอยา่งไร 

  (     ) 1 บ่อย  

  (     )  2  บางครัง  

  (     )  3  นาน ๆ ครัง 

6.  หลงัออกจากโรงพยาบาล ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัท่าน  มีความรุนแรงอยูใ่นระดบัใด 

  (     ) 1 มาก  

  (     )  2  ปานกลาง  

  (     )  3  นอ้ย 

7.  ท่านรับรู้อาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัตวัท่าน ตรงกบัอาการใดบา้ง 
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  (     )  1  กระสับกระส่าย   (     )  2  ใจสัน หวัใจเตน้เร็ว 

  (     )  3  มีอาการปวดตามร่างกาย เช่น ปวดทอ้งปวดฟัน ปวดหวั 

 (     )  4  จาม     (     )  5  มือเยน็ 

  (     )  6 นาํมูกไหล   (     )  7  ร้อนใน 

  (     )  8  รู้สึกหงุดหงิด   (     )  9  อารมณ์เสีย 

  (     )  10  โกรธง่าย โมโหง่าย  (     )  11  กระวนกระวายใจ   (     )  

12  เปรียวปาก   (     )  13  อืน ๆ ระบุ ............................ 

8.  เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ท่านมีวิธีการจดัการวิธีใด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  (     )  1   หลีกเลียงสิงทีจะกระตุน้ หรือชกันาํใหเ้กิดอาการอยากยาเสพติด  

 (     )  2   พยายามนึกถึงภาพ หรือเหตุการณ์ความสุขทีเคยไดรั้บทีเกิดขึนในใจ 

     แทนทีอาการอยากยาเสพติด 

  (     )  3    การดีดหนงัยาง 

  (     )  4    การฝึกผ่อนคลาย 

(     )  5   ปรึกษาคนทีไวว้างใจเกียวกบัอาการทีเกิดขึน 

(     )  6    ออกกาํลงักาย  

(     )  7.  ทาํสมาธิ   สวดมนต ์ ไหวพ้ระ 

(     )  8   พูดคุยกบัเพือนหรือผูอ้ืนเพือลืมอาการ 

(     )  9   การทาํกิจกรรมสันทนาการ เช่น เล่นดนตรี  ดูหนงั  ฟังเพลง และอืน ๆ 

(     ) 10  การหากิจกรรมอืนๆ ทาํ เช่น อ่านหนงัสือ ปลูกตน้ไม ้และอืน ๆ 

() 11  อืน ๆ ระบุ ............................................................................................... 

9. ปัญหา อุปสรรคในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษาของท่านมีอะไรบา้ง (ตอบ

ไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

 (     )  1 การมีเวลาว่างมาก 

 (     )  2 เพือนทีใชย้าเสพติดดว้ยกนั  

 (     )  3 การไม่สามารถหลีกเลียงจากตวักระตุน้ 

 (     ) 4   ไม่มีคนไวใ้จทีสามารถระบายความรู้สึก  

 (     )  5   จิตใจอ่อนแอไม่สามารถจดัการกบัอาการไดอ้ยา่งทนัท่วงที  

 (     ) 6    ไม่มีคนคอยตกัเตือน / ใหก้าํลงัใจ  

 (     ) 7    ไม่มีคนคอยตกัเตือน / ใหก้าํลงัใจ  

 (     ) 8    ไม่รู้วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติด  

 (     )  9 อืนๆ ระบุ…………………………………………………………… 

 

 

 

 



80 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที 2 แบบสอบถามระดับความสามารถในการจัดการกับอาการอยากยาเสพติดของผู้ ป่วยยาเสพติดหลังการ

บําบัดรักษา 

คาํชีแจง: ในการตอบแบบสอบถามนี ตอ้งการทราบว่า หลงัจากท่านบาํบดัรักษา เมือเกิดอาการ 

อยากยาเสพติดท่านมีความสามารถในการจดัการกบัอาการอยากยามากนอ้ยเพียงใด โปรดเลือกตอบ 

ให้ครบทุกข้อ ตามองค์ประกอบ 4 ดา้น ซึงมีจาํนวนขอ้รวมทังหมด 40 ขอ้โดยในแต่ละข้อ กาํหนดเกณฑ์ค่า

คะแนนเรียงจากนอ้ยทีสุดไปหามากทีสุด 6 อนัดบั คือ นอ้ยทีสุด มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน จนถึงมากทีสุด มี

ค่าคะแนนเท่ากบั 6 คะแนนโปรดพิจารณาเลือกว่าแต่ละขอ้ตรงกบัตวัท่านในระดบัใด และวงกลมรอบตวัเลขที

ท่านเลือก 

 

ขอ้ความ   นอ้ยทีสุด มากทีสุด 

ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  

1. ท่านรู้ และเขา้ใจเพียงใดว่า อาการทีเกิดขึนกบัตวัท่าน เป็นอาการอยากยาเสพติด 

2. ท่านมีความรู้เกียวกบัวิธีการจดัการเมือเกิดอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด 

3. ท่านรู้ และเขา้ใจวิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดของตวัท่านเองเพียงใด 

4. ท่านรู้ และเขา้ใจเพียงใดว่า ในการจดัการอาการอยากยาเสพติด ท่านตอ้งจดัการดว้ย

ตนเอง 

5. ท่านรู้ว่าเมือไหร่ท่านควรเริมปฏิบติัการจดัการอาการอยากยาเสพติด 

6. ท่านแสวงหาความรู้หรือขอคาํแนะนาํวิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยตนเอง

มากนอ้ยเพียงใด 

7. ท่านรู้วิธีการจดัการกบัอุปสรรคทีส่งผลต่อการจดัการอาการอยากยาเสพติดของท่าน

มากนอ้ยเพียงใด 

8. ท่านรู้ว่าเมือท่านเลือกจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยวิธีใด ท่านตอ้งปฏิบติัตามวิธีที

เลือกไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

9. ท่านรู้ว่าท่านตอ้งเลือกใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดตามความถนดัและ

เหมาะสมของตนเอง 

10. ท่านมีความรู้เพียงใดว่าอาการอยากยาเสพติดเป็นสาเหตุของการเสพยาเสพติดซาํ 
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ขอ้ความ   นอ้ยทีสุด มากทีสุด 

ด้านการตัดสินใจในการดูแลตนเอง   

1. ท่านนาํความรู้เกียวกบัการจดัการอาการอยากยาเสพติดมาใชใ้นการดูแลตนเองมากนอ้ย

เพียงใด 

2. ท่านไดล้องใชว้ิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดแบบใหม่ ๆ ตามคาํแนะนาํจากผูที้

ท่านเชือถือมากนอ้ยเพียงใด 

3. ท่านคิดพิจารณาขอ้ดีขอ้เสียของวิธีการต่างๆ ในการจดัการอาการอยากยาเสพติดก่อน

นาํมาปฏิบติัทุกครัง 

4. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติดท่านตอ้งพยายามจดัการอาการอยากยาเสพติดใหห้มดไป

แมไ้ม่อยากทาํกต็าม 

5. ท่านไดล้งมือจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนกบัตวัท่านอย่างจริงจงัมากนอ้ย

เพียงใด 

6. ท่านไดจ้ดัการอาการอยากยาเสพติดตามแนวทางเดิม ๆ ของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

7. เมือเกิดอาการอยากยาเสพติด ท่านรีบจดัการอาการอยากยาเสพติดทีเกิดขึนในทนัที  

8. ท่านตดัสินใจใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดตามวิธีทีตนเองถนดัมากนอ้ย

เพียงใด   

9. วิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีท่านเลือกใชท้าํใหท่้านสามารถจดัการอาการอยาก

ยาเสพติดไดส้าํเร็จเพียงใด 

10. ท่านใชว้ิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดแบบใหม่ ๆ เมือวิธีการ 

เดิม ๆ ไม่สามารถทาํใหอ้าการอยากยาเสพติดหมดไป 

 

ด้านการตระหนักถึงความสําคญัในการดูแลตนเอง   

1. ท่านคอยติดตาม สังเกตผลทีเกิดขึนต่อตนเองจากการจดัการอาการอยากยาเสพติดมาก

นอ้ยเพียงใด     

2. ท่านคิดหาวิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดทีมีความเหมาะสมกบัอาการและการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนในร่างกายของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

3. ท่านคอยสังเกตตวัเองเพือปรับปรุงวิธีการจดัการอาการอยากยาเสพติดของตนเองมาก

นอ้ยเพียงใด 
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ขอ้ความ   นอ้ยทีสุด มากทีสุด 

ด้านการตระหนักถึงความสําคญัในการดูแลตนเอง (ต่อ)  

4. ในการจดัการอาการอยากยาเสพติดท่านตอ้งมีความพร้อมทางดา้นร่างกายมากนอ้ย

เพียงใด  

5. ท่านตระหนกัถึงสิงต่าง ๆ รอบตวัว่าจะมีผลกระทบต่อการจดัการอาการอยากยาเสพติด

ของท่านมากนอ้ยเพียงใด  
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6. ท่านตระหนกัถึงความสาํคญัของความพยายามในการจดัการอาการอยากยาเสพติดมาก

นอ้ยเพียงใด 

7. ท่านตระหนกัดีว่าการเกิดอาการอยากยาเสพติดจะส่งผลต่อการเสพยาเสพติดซาํต่อไป

ของท่านเมากนอ้ยพียงใด 

8. เมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติดท่านตระหนกัดีว่าตอ้งจดัการอาการใหห้มดไปอยา่ง

ทนัท่วงที 

9. ท่านตระหนกัอยูเ่สมอว่าหากท่านจะจดัการอาการอยากยาเสพติดไดส้าํเร็จ ท่านตอ้งรับรู้

อาการอยากยาเสพติดก่อน 

10. ท่านตระหนกัดีว่าการจดัการอาการอยากยาเสพติดสามารถป้องกนัการเสพซาํได ้

 

ด้านทักษะความพึงพอใจในการปฏิบัติการดูแลตนเอง 

1. ท่านมีความพึงพอใจกบัสภาพร่างกายของท่านภายหลงัจากทีท่านไดจ้ดัการกบัอาการ

อยากยาเสพติดแลว้ 

2.  สภาพความเป็นอยูข่องท่านในขณะนีเอือต่อการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมาก

นอ้ยเพียงใด    

3. วิธีการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดทีท่านปฏิบติัหลงัการบาํบดัรักษาเหมาะสมกบั

การดาํเนินชีวิตของท่านมากนอ้ยเพียงใด  

4. การจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดสร้างความวิตกกงัวลใหแ้ก่ท่านมากนอ้ยเพียงใด 

5. ท่านมีความมนัใจในการจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยตวัท่านเองมากนอ้ยเพียงใด 

6. ท่านประสบผลสาํเร็จในการจดัการอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ยเพียงใด 
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ขอ้ความ   นอ้ยทีสุด มากทีสุด 

ด้านทักษะความพึงพอใจในการปฏิบัติการดูแลตนเอง(ต่อ) 

7. สภาพร่างกาย ของท่านมีความพร้อมในการจดัการกบัอาการอยากยาเสพติดมากนอ้ย

เพียงใด 

8. ท่านมีความเขม้แขง็ดา้นจิตใจเพียงพอทีจะจดัการอาการอยากยาเสพติดดว้ยตวัท่านเอง

มากนอ้ยเพียงใด 

9. เมือท่านเกิดอาการอยากยาเสพติด ครอบครัวของท่านคอยช่วยเหลือ และใหก้าํลงัใจ

ท่านอยูเ่สมอ 

10. ท่านมีความพึงพอใจในการจดัการอาการอยากยาเสพติดในระยะหลงัการบาํบดัรักษา

มากนอ้ยเพียงใด  
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         ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
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          คณะวิจยั 
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ภาคผนวก  ข 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

1.  ผูช่้วยศาสตรจารย ์ถนอมศรี อินทนนท ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 

2.  นายแพทยธ์นูรัตน์   พุทธชาติ  จิตแพทย ์

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา 

 

3.  นางมณฑาทิพย ์ บุญมณี   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ   

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา 
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ภาคผนวก  ค 

ประวตัคิณะผู้วิจยั 

 

หัวหน้าโครงการวจิยั 

 นางนุรินยา  แหละหมดั 

ตาํแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา  

      หมายเลขโทรศพัท ์074 – 468395    

ประวติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภช์นัสูง 

     วิทยาลยัพยาบาลสุราษฏร์ธานี 

       ระดบัปริญญาโท   พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  

          สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

          คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

 

ผู้ร่วมโครงการวจิยั 

   คนที  1  

 นายสยาม  มุสิกะไชย 

ตาํแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา  

      หมายเลขโทรศพัท ์074 – 468395 

ประวติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

       ระดบัปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

        สาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช  

          คณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์               

 

 คนที 2   

 นางดารารัตน์  สาธรพนัธ ์

 ตาํแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา  

      หมายเลขโทรศพัท ์074 – 468395     
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ประวติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรีประกาศนียบตัรพยาบาลและผดุงครรภช์นัสูง   

     วิทยาลยัพยาบาลกรุงเทพ 

 

 คนที 3   

 นางสาวออ้มเดือน  บุญญามณี 

 ตาํแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา  

      หมายเลขโทรศพัท ์074 – 468395  

 ประวติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   

 

คนที 4   

 นางวราลกัษณ์    วงศราวิทย ์

 ตาํแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

      ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดสงขลา  

      หมายเลขโทรศพัท ์074 – 468395  

 ประวติัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ 

    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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