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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาและการชวยเหลืออยางดียิ่งจากรองศาสตราจารย 
ดร.วันชัย ธรรมสัจการ อาจารยที่ปรึกษา ที่กรุณาใหความรู คำแนะนำ คำปรึกษาที่เปนประโยชน ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตางๆของการวิจัยดวยความเอาใจใส และเปนกำลังใจอยางดียิ่งตลอดมา ทำใหงานวิจัยฉบับนี้
สมบูรณยิ่งข้ึน คณะผูวิจัยรูสึกประทับใจและซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารยเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณนายแพทยธวัช ลาพินี ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ที่อนุญาตให
ดำเนินการวิจัยและใหการสนับสนุนการวิจัยในทุกดาน ทำใหวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณและสำเร็จลุลวงดวยดี  

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่พยาบาลประจำหอผูปวยถอนพิษยาฯ (ลีลาวดี พุทธชาด) หอผูปวยฟนฟู
สมรรถภาพผูปวยชาย (บานบุรี) และหอผูปวยหญิง (พวงชมพู) ทุกทาน ที่ใหความรวมมือและอำนวยความ
สะดวกในการเก็บขอมูลภาคสนาม จนทำใหงานวิจัยคร้ังนี้สำเร็จดวยดี  

ทายนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณอาสาสมัครผูสมัครเขารวมโครงการวิจัยทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการ
ตอบขอคำถามในการปฏิบัติงานเก็บขอมูลภาคสนามดวยความตั้งใจ ใสใจ จนทำใหไดขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน 
เชื่อถือได และทำใหการวิจัยนี้สำเร็จดวยดี รวมทั้งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เปนกำลังใจ หวงใย และเอาใจใส
ดวยดีเสมอมา 

หวังเปนอยางยิ่งวาวิจัยฉบับนี้จะเปนประโยชนกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผูปวย
ยาเสพติดทุกคน ตลอดทั้งเจาหนาที่ผูบำบัดทุกทาน ในการปองกัน แกไข ชวยเหลือ ตัวเอง บุตรหลาน และ
ผูรับการบำบัด ไมใหเดินในวังวนของยาเสพติดและมีการเจ็บปวยทางสุขภาพจิตที่รุนแรงข้ึน  

 
 
 

คณะผูวิจัย 
พ.ศ. 2559 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัย“สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยา” ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ซึ่งคณะผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดในแตละระยะของเสนทางการเลิกยาฯ   
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกี ่ยวกับขอมูลลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ 
รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได สัมพันธภาพในครอบครัว ยาเสพติดที่ใชคร้ังแรก อายุที่ใชยาเสพติด
ครั้งแรก และยาเสพติดหลักที่ใช และประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms Checklist-
90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ที่ปรับปรุงพัฒนาปราณี ชาญณรงค การประเมินสุขภาพจิตนี้ทำซ้ำ 3 ครั้ง ตาม
เสนทางการเลิกยาฯ คร้ังที่ 1 เก็บขอมูลชวง 1-2 สัปดาหแรกที่เขาบำบัดฯ คร้ังที่ 2 เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 7-8 ที่
เขาบำบัดฯ และคร้ังที่ 3 เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 11-12 ที่เขาบำบัดฯ โดยนักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห 
และผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและแบบประเมิน SCL-90-R วิเคราะหขอมูลโดยคาสถิติ
พื้นฐาน เชน ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และคะแนนจากแบบประเมินสุขภาพจิต SCL-90-R และ
ทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติ One-way Repeated measurement ANOVA  

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เปนผูชายมากกวาคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 55) ที่เหลือ
เปนผูหญิง สวนใหญ (รอยละ 65) นับถือศาสนาพุทธ อายุโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 30 ป 2 เดือน ( x = 
30.17)  และครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) ของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรส คู กลุมตัวอยางครึ่งหนึ่ง (รอยละ 50) มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญ (รอยละ 40) ยังคงเปนนักเรียน/นักศึกษา แตรอยละ 40 ของกลุม
ตัวอยางแจงวามีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท  

แมกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 60) เห็นวาสัมพันธภาพในครอบครัวของตนเองนั้นรักใครกันดี แต
เกือบคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 46.7) ยอมรับวาเร่ิมใชอายุเสพติดคร้ังแรกตั้งแตชวงวัยรุน (ชวงอายุ 15-19 ป) หรือมีอายุ 
เฉลี่ย 18 ป 9 เดือน ( x =18.75) โดยสวนใหญ (รอยละ 41.7) ใชยาบาเปนยาเสพติดครั้งแรก เชนเดียวกับ 
ที่สวนใหญ (รอยละ 55) ของกลุมตัวอยาง เขาบำบัดรักษาดวยใชยาบาเปนยาเสพติดหลัก 

กลุมตัวอยางมีคะแนนสุขภาพจิตทั้ง 9 ดาน (SOM : Somatization, O-C: Obsessive-Compulsive, 
I-S : Interpersonal Sensitivity, DEP : Depression, ANX : Anxiety, HOS : Hostility, PHOB : Phobic Anxiety, 
PAR : Paranoid Ideation และ PSY : Psychoticism) และ GSI สุขภาพจิตโดยรวมทุกดาน อยูในเกณฑปกติ 
ในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯ ตั้งแตระยะฮันนีมูน ฝาอุปสรรค และคลี่คลาย/ปรับตัว และเมื่อนำคะแนน
เฉลี่ยสุขภาพจิตรายดานของกลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนสุขภาพจิตดวยการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำทางเดียว (One way Repeated-measurement ANOVA) โดยการทดสอบของ 
Huynh-Feldt ที่ P<.01 พบวา มีสุขภาพจิต 8 ดาน คือ ดาน O-C, I-S, DEP, ANX, PHOB, PAR, PSY และ GSI นั้น 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<.01 ในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯ (ระยะฮันนีมูน, ฝาอุปสรรค 
และคลี่คลาย/ปรับตัว) แตเมื่อขอคนพบดังกลาวมาเปรียบเทียบรายคูดวยวิธขีอง Bonferroni พบวา มีสุขภาพจติ
เพียง 6 ดาน คือ ดาน O-C, I-S, DEP, PHOB, PSY และ GSI เทานั้น ที่แตกตาง กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
P<.01 ในระยะฮันนีมูน และระยะคลี่คลาย/ปรับตวั 
 
คำสำคัญ : สุขภาพจิต/เสนทางการเลิกยาฯ/SCL-90 R  
35 หนา 
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บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
ปญหายาเสพติดในประเทศไทยมีตอเนื่องมายาวนานกวา 50 ป กระทั่งเมื ่อ พ.ศ. 2546 รัฐบาล 

ไดประกาศสงครามกับยาเสพติด และดำเนินการยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ทำใหสถานการณ
ปญหายาเสพติดเหมือนจะลดความรุนแรงลงมาชวงระยะเวลาหนึ่ง อยางไรก็ตาม ปจจุบันสถานการณยาเสพติด
หวนกลับมาเปนปญหาสำคัญ และมีแนวโนมขยายตัวรุนแรงมากขึ้นอีกครั้ง ดังผลการปราบปราม ปองกัน และ
บำบัดรักษาที่ผานมา ที่พบวา ทั้งจำนวนคดี จำนวนผูตองหา จำนวนผูเขารับการบำบัดรักษา ยังมีแนวโนมเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง รวมถึงการจับกุมแหลงผลิตภายในประเทศ ซึ่งเปนตัวบงชี้วาความตองการใชยาเสพติดยังอยูใน
ระดับสูง โดยยาบายังคงเปนยาเสพติดหลักที่มีการแพรระบาดสูง ขณะเดียวกันก็มียาเสพติดหลายตัวที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน ไดแก พืชกระทอม 4X100 และไอซ (สำนักยุทธศาสตร สำนักงาน ป.ป.ส. 2555) 

ยาเสพติดเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท การเสพยาเสพติด นอกจากสงผลกระทบตอสุขภาพกาย
แลว ผลกระทบตอสุขภาพจิตก็นับเปนประเด็นที่สำคัญ ตั้งแตระดับอาการเล็กนอยจนถึงรุนแรงมาก อาทิ หดหู 
ฟุงซาน วิตกกังวล ซึมเศรา อารมณแปรปรวน คลุมคลั่ง ประสาทหลอน หวาดระแวง ซึ่งเปนสาเหตุของทำราย
ตัวเอง ฆาตัวตาย หรือการทำรายผูอื่น และโดยเฉพาะโรคจิตที่เกิดจากการติดยาบา ยาไอซ กัญชา ฯลฯ ที่มี
จำนวนสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และคาดวาจะเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากจำนวนผูเสพยาเสพติดกลุมประเภทนี ้
มีมากขึ้น และผูติดยาเสพติดหลายรายตองเขาบำบัดรักษายาเสพติดและโรครวมทางจิตเวช ดังจะเห็นไดจาก
สถิติการเขาบำบัดรักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลาในชวงป 2555-2558 ที่พบวา มีผูปวย
ยาเสพติด ซึ่งแพทยวินิจฉัยวาเปนผูปวยที่มีโรคจิตแทรกซอนและรับรักษาเปนผูปวยใน คิดเปนรอยละ 6.28, 
8.19, 6.47, และ 5.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีผูปวยอีกจำนวนไมนอยที่แพทยวินิจฉัยวามีอาการทางจิต
รุนแรงตองสงไปรักษาตอเฉพาะทางดานจิตเวช สอดคลองกับที่นายแพทยทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข กลาวไววา จากจำนวนผูปวยที่มีอาการทางจิตและเขารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล
จิตเวชนั้น ประมาณรอยละ 10-20 มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราและเสพยาเสพติด (นวพรรษ บุญชาญ. สืบคนจาก 
http:// rajanukul.go.th เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557) 

เนื่องจากผูติดยาเสพติดเปนผูที่มีปญหาเจ็บปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม การติดยาเสพติดจึง
ถือเปนโรคเร้ือรังที่มีโอกาสกำเริบไดตลอดชีวิตของบคุคลนัน้ ดังนั้น การบำบัดรักษายาเสพติดจึงมีเปาหมายเพื่อชวย
ใหผูปวยดำเนินชีวิตที่แตกตางจากเดิมทีด่ำเนินชีวิตแบบคนติดยาเสพติด มีชีวิตใหมที่มีคุณภาพ เปนการสราง
พฤติกรรมใหมใหผูปวยกลับสูสังคมไดอีกครั้ง และบำรุงรักษาใหพฤติกรรมใหมนี้ใหอยูตอไปไดนาน ปองกัน
การกลับไปติดซ้ำ ซึ่งการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเปนตองบำบัดทั้งตัวผูติดยาฯ ครอบครัว และสังคม
ไปพรอมๆกัน การบำบัดรักษาและการเลิกยาเสพติดจึงเปนกระบวนการที่ซับซอน ยุงยาก และใชเวลานาน  

เมื่อผูปวยยาเสพติดตองเขาบำบัดรักษาหรือเขาสูกระบวนการเลิกยาเสพติด พวกเขาจะตองเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลง ทั้งจากปจจัยภายนอกและภายในของเขาเอง เชน ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งไมถูกตอง
ตามที่เคยปฏิบัติแบบผูติดยาฯใหเปนวิถีการดำเนินชีวิตแบบคนปกติ ซึ่งถือเปนวิถีปฏิบัติที่ไมคุนเคย ไมเคย
กระทำมากอน ตองปรับตัวเขากับเพื่อนและสังคมใหมที่ไมของเก่ียวกับยาเสพติด ตองสรางระเบียบใหกับตนเอง 
และตองเผชิญปญหาตางๆ อาทิ อาการถอนพิษยาฯ ตัวกระตุนภายนอกและภายใน สภาวะอารมณที่เกิดข้ึน
ระหวางการเลิกยาฯทั้ง 4 ระยะ คือ 1) ระยะขาดยาฯ (Withdrawal Stage) คือระยะที่ตองเผชญิกับอาการถอน
พิษยาฯทั้งทางกาย จิตใจ และอารมณ อันเนื่องมาจากการขาดยาฯ 2) ระยะเริ่มตนหยุดยาฯ/ระยะฮันนีมูน (Early 
abstinence/ Honeymoon stage) คือระยะที่อาการถอนพิษยาฯเริ่มหมดไป ผูปวยยาเสพติด/ผูเลิกยาเสพติด
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จะรูสึกสบายกายสบายใจ และมีความมั่นใจเกินไป คิดวาตนเองเลิกยาฯไดแลว อันเปนเหตุใหพลาดและกลับไป
เสพซ้ำได อีกทั้งบางรายอาจพบอาการหวาดระแวง 3) ระยะเลิกยาฯตอเนื่อง/ระยะฝาอุปสรรค (Protracted 
abstinence/ The wall stage) ระยะนี้เสมือนการขามสีทันดร จะรูสึกหมดพลัง อารมณแปรปรวน เบื่อหนาย 
วิตกกังวล ซึมเศรา ฯลฯ  และ 4) ระยะปรับตัว/ระยะคลี่คลาย (Adjustment/ Resolution stage) ระยะนี้อาการ
ทางกายและจิตใจจะเบาบางลง แตก็เปนระยะที่ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางตอเนื่อง 
หลายรายตองเผชิญความเครียดและวิตกกังวลกับการปรับตัวการชีวิตใหม สังคมใหม  

สิ่งดังกลาวขางตนลวนเปนความยากลำบากที่ผูปวยยาเสพติด/ผูเลิกยาเสพติดจะตองเผชิญและ
รับรูลวงหนา มิฉะนั้นเขาอาจจะสับสน เครียด เกิดปญหาสุขภาพจิตระดับรุนแรง จนเปนเหตุใหกลับไปเสพซ้ำ 
หรือไมสามารถดำเนินชีวิตไดตามปกติสุขได  

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา สังกัดกรมการแพทย มีภารกิจหนาที่หลักใหการบำบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดในพื้นที่ภาคใต ตลอดทั้งมีหนาที่ศึกษาและพัฒนางานวิชาการ/งานวิจยั
ดานยาเสพติด โดยมุงนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาการบำบัดรักษาเพื่อประโยชนสูงสุดตอผูปวย และเพื่อให
ผูปวยหยุดเสพยาฯ กลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข และปองกันการเสพซ้ำ คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดที่เขาบำบัดรักษาตามเสนทางการเลิกยาฯในแตละระยะวาเปนอยางไร 
และมีความแตกตางกันอยางไร เพื่อนำผลที่ไดเปนแนวทางการวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย ไมเกิดปญหาสุขภาพจติระดับรุนแรงขึ้น ตลอดทั้งองคความรูและขอคนพบ
จะเปนประโยชนในการคิดคนนวัตกรรมหรือพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งใช
เปนแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยาฯ 
2. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยาฯ 

 
ประโยชนที่ไดรับ 

1. เปนแนวทางการวินิจฉัย บำบัดรักษา ชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปวย 
2. เปนแนวทางการคิดคนนวัตกรรมหรือพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สอดคลองกับลักษณะของผูปวย 
3. เปนแนวทางการปองกันไมใหเกิดปญหาสุขภาพจิตระดับรุนแรงข้ึน และลดการกลับไปเสพยาฯซ้ำ 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร 
การวิจัยนี้ศึกษาในผูปวยยาเสพติดทุกชนิดทั้งหญิงและชายที่เขาบำบัดฯแบบผูปวยในของโรงพยาบาล 

ธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม 2559 ดวยระบบบังคับบำบัดและอยูบำบัดรักษาฯ
อยางนอย 3 เดือน หรือมีเสนทางการเลิกยาฯ 3 ระยะ (ฮันนีมูน ฝาอุปสรรค และคลี่คลาย/ปรับตัว) 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
1. การวิจัยนี้มุ งศึกษาเฉพาะสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดที่เขาบำบัดรักษาแบบผูปวยในของ

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ซึ่งประเมินไดจากแบบทดสอบ Symptom Checklist-90 R (SCL-90-R) ฉบับ
ภาษาไทย ที่ปราณี ชาญณรงค ไดพัฒนาปรับปรุงขึ้น โดยประเมินสุขภาพจิต 9 ดาน คือ กลุมอาการเจ็บปวยทาง
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กายมาจากสาเหตุทางจิตใจ (Somatization, SOM) กลุมอาการย้ำคิดย้ำ (Obsessive Compulsive, O-C) กลุม
อาการไวตอสัมพันธภาพ (Interpersonal Sensitivity, I-S) กลุมอาการอารมณเศรา (Depression, DEP) กลุม
อาการวิตกกังวล (Anxiety, ANX) กลุมอาการไมเปนมิตร (Hostility, HOS) กลุมอาการกลัว (Phobic Anxiety, 
PHOB) กลุมอาการความคิดระแวง (Paranoid Ideation ,PAR) กลุมอาการโรคจิต (Psychoticism, PSY)  

2. การวิจัยครั้งนี้จึงมุงศึกษาเฉพาะสุขภาพจิตของผูปวยฯตามเสนทางการเลิกยาฯเพียง 3 ระยะ 
เทานั้น คือ ระยะฮันนีมูน ระยะเลิกยาตอเนื่อง/ฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว/คลี่คลาย เทานั้น  
 

คำจำกัดความที่ใชในการวิจัย 

1. ผูปวยยาเสพติด หมายถึง ผูปวยยาเสพติดทุกชนิดทั้งหญิงและชายทีเ่ขาบำบัดรักษาแบบผูปวยใน
ของโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ดวยระบบบังคับบำบัด และอยูบำบัดรักษาอยางนอย 3 เดือน หรือมี
เสนทางการเลิกยาเสพติด 3 ระยะ (ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะคลี่คลาย/ปรับตัว) 

2. สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจ อารมณ ความรูสึก ของผูปวยยาเสพติด ซึ่งประเมินไดจาก 
Symptom Checklist-90 R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ที่ปรับปรุงและพัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค ซึ่งประเมิน
สุขภาพจิต 9 ดาน คือ (Somatization, SOM) กลุมอาการย้ำคิดย้ำ (Obsessive-Compulsive, O-C) กลุมอาการ
ไวตอสัมพันธภาพ (Interpersonal Sensitivity, I-S) กลุมอาการอารมณเศรา (Depression, DEP) กลุมอาการ
วิตกกังวล (Anxiety, ANX) กลุ มอาการไมเปนมิตร (Hostility, HOS) กลุ มอาการกลัว (Phobic Anxiety, 
PHOB) กลุมอาการความคิดระแวง (Paranoid Ideation ,PAR) กลุมอาการโรคจิต (Psychoticism, PSY)  

3. เสนทางการเลิกยาฯ หมายถึง การเขาสูกระบวนการบำบัดฯ/การเลิกยาฯตามระยะเวลาและการ
เปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ พฤติกรรม ซึ่งประเมินโดยผูวิจัยที่เปนนกับำบัด ซึ่งไดแก แพทย /นักจิตวิทยา
คลินิก/นักสังคมสงเคราะห/นักจิตวิทยา ซึ่งมีประสบการณบำบัดผูติดยาฯอยางนอย 1 ป จำแนกเสนทางการ
เลิกยาฯตามแนวคิดของการบำบัดรูปแบบจิตสังคมบำบัด โดยแบงออก เปน 4 ระยะ คือ ระยะขาดยา/เร่ิมตน
หยุดยา ระยะฮันนีมูน ระยะเลิกยาตอเนื่อง/ฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว/คลี่คลาย แตการวิจัยนี้ครอบคลุม
เพียง 3 ระยะ คือ ระยะฮันนีมูน ระยะเลิกยาตอเนื่อง/ฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว/คลี่คลาย 
 

กรอบแนวความคิดการวิจัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนทางการเลิกยา 
- ระยะฮันนีมูน 
- ระยะฝาอุปสรรค 
- ระยะคลี่คลาย 
 

ภาวะสุขภาพจิต 
- กลุมอาการเจบ็ปวยทางกายมาจากสาเหตุทางจิตใจ (Somatization, SOM) 
- กลุมอาการย้ำคดิย้ำ (Obsessive-Compulsive, O-C)  
- กลุมอาการไวตอสัมพันธภาพ (Interpersonal Sensitivity, I-S)  
- กลุมอาการอารมณเศรา (Depression, DEP)  
- กลุมอาการวิตกกังวล (Anxiety, ANX)  
- กลุมอาการไมเปนมิตร (Hostility, HOS)  
- กลุมอาการกลัว (Phobic Anxiety, PHOB)  
- กลุมอาการความคิดระแวง (Paranoid Ideation ,PAR)  
- กลุมอาการโรคจิต (Psychoticism, PSY)  
- สุขภาพจิตโดยรวม (GSI) 
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แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยาฯ โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบำบัดรักษาตามระยะของเสนทางการเลิก
ยาเสพติด โดยคณะผูวิจัยไดทบทวน แนวคิด ทฤษฏีและองคความรูจากเอกสารและผลงานการวิจัยอ่ืน 
ที่เก่ียวของในประเด็นตางๆ ดังนี้  

1. การบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
2. เสนทางการเลิกยาเสพติด 
3. สุขภาพจิต 
4. การประเมินสุขภาพจิต 
5. งานวิจัยสุขภาพจิตผูติดยาเสพตดิ 

 

1. การบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
 การบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดเปนมาตรการหนึ่งในการแกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงจะสงผลใหจำนวน 

ผูติดยาเสพติดลดนอยหรือหมดไป การบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดเปนวิทยาการทางการแพทยแขนงหนึ่งที่มีความ
สลับซับซอนยุงยาก ไมเหมือนกับการรักษาโรคอื่น เนื่องจากผูติดยาเสพติดเปนผูที่มีปญหาเจ็บปวยทั้งดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม การบำบัดรักษาจึงตองบำบัดทุกอยางไปพรอมกัน ทั้งตัวผูติดยาฯ ครอบครัว และ
สังคม เพื่อใหการบำบัดรักษานั้นมีประสิทธิภาพ และผูติดยาเสพติดไมกลับมาติดซ้ำไดอีกโดยงาย 
 1.1 ระบบการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดในประเทศไทย แบงออกเปน 3 ระบบ คือ  
 ระบบสมัครใจ เปนการเปดโอกาสใหผูติดยาเสพติดที่ตองการจะเลิกเสพยาเสพติดโดยสมัครใจ ขอรับ
การบำบัดรักษาในสถานบริการของรัฐหรือเอกชนไดโดยไมถือเปนความผิด 
 ระบบตองโทษ ผูติดยาเสพติดที่ถูกจับกุมคดีความผิดยาเสพติดจะไดรับการบำบัดรักษาในทัณฑ-
สถานและเรือนจำ โดยใชรูปแบบชุมชนบำบัดเปนพื้นฐานการบำบัดรักษา ผูเขาบำบัดรักษาถือเปนผูตองโทษ
และตองไดรับการควบคุมตัวแบบเขมงวด 

ระบบบังคับบำบัดตามพระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผูติดยาเสพติด 
ที่ถูกจับในฐานะผูเสพจะถูกนำเขารับการบำบัดรักษาในระบบนี ้และหากผูเขาบำบัดรักษามีผลการบำบัดรักษานา
พอใจก็จะถูกปลอยตัวโดยไมถูกดำเนินคดี  

การบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แบงเปน 2 รูปแบบ 
คือ การฟนฟูสมรรถภาพฯแบบไมควบคุมตัว มีหลักการปฏิบัติเชนเดียวกับการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอกของ
ระบบสมัครใจในสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจใหการฟนฟูฯรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือโปรแกรมสำนกังานคุมประพฤต ิและการฟนฟูสมรรถภาพฯแบบควบคุมตัว เนนการฟนฟฯูแบบผูปวยใน 
ผูตองโทษตองเขารับการบำบัดรักษาในสถานบำบัด/สถานฟนฟูฯเปนระยะเวลา 4-6 เดือน และสามารถขยาย
ระยะเวลาการฟนฟูฯไดคร้ังละ 6 เดือน แตรวมแลวตองไมเกิน 3 ป (จรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ. มปป.) 

 

1.2. เปาหมายในการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
นับแตทศวรรษ 1960 เปนตนมา รูปแบบและแนวคิดการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดทุกประเภท

พัฒนาและมีความหลากหลายขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความกาวหนาดานการแพทยและศาสตรที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
งานวิจัยเกี่ยวกับผลลัพธของการบำบัดรักษา ทำใหผูบำบัดเขาใจธรรมชาติของโรคนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิด
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เร่ืองโรคสมองติดยาฯ (Addicted brain disease) ที่มองวาการติดยาเสพติดเปนภาวะที่สารเคมีในสมองและวงจร 
(Brain circuit) ในสวนของ Reward system (Ventral segmental area และ Nucleus accumbent) มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเสพยาฯมาระยะเวลาหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงดำรงอยู แมบุคคลนั้นจะ
หยุดเสพยาฯมาเปนเวลานานแลวก็ตาม จากแนวคิดนี้ รวมกับแนวคิด Cognitive behavior model ที่อธิบาย
พฤติกรรมการกลับไปติดซ้ำ (Relapse) วาเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข (Classical conditioning) 
เมื่อบุคคลเผชิญกับตัวกระตุน (คน สิ่งของ สถานที่ อารมณที่เกี่ยวของกับการใชยาฯ) จะกระตุน Brain circuit 
ในสวนของ Reward system ซึ่ง Reward system ทำใหคิดถึงความสุข (Pleasure) ขณะเสพยาฯและนำไปสู
อาการอยากยาฯ (Craving) และอาการขาดยาฯ (Withdrawal symptoms) ทำใหบุคคลนั้นตองกลับไปติดซ้ำ 

ความรูดังกลาวทำใหเกิดแนวคิดหลักในการมองการติดยาฯวาเปนเหมือนโรคเรื้อรังทางกาย เชน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลาวคือ การติดยาเสพติดจะมีลักษณะเรื้อรังและมีโอกาสกำเริบไดตลอดชวงชีวิต
ของบุคคล แนวคิดนี้เปนแนวคิดหลักที่นำโดยนักวิจัยและบุคลากรของ National Institute of Drug Abuse 
ดังนั้น การบำบัดฯจึงมีเปาหมายเพื่อชวยใหผูปวยดำเนินชีวิตที่แตกตางจากชวงติดยาฯ โดยการสรางแรงจูงใจ
ในการเลิกยาฯ เปลี่ยนความสนใจและแนวทางในการดำเนินชีวิตใหมใหแตกตางจากวิถีชีวิตแบบคนติดยาฯ 
เพื่อปองกันการติดซ้ำ และชวยใหดำเนินชีวิตไดอยางมีคุณภาพ (เธียรชัย งามทิพยวัฒนา และคณะ. 2545) 

 

 1.3 ขั้นตอนการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
วิโรจน วีรชัย และล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช (2548) กลาววา ปจจุบันเริ่มมีความเขาใจชัดเจนขึ้นวา การ

รักษาเฉพาะการขาดยาฯ เปนการรักษาอาการทางกายในชวงแรกที่หยุดยาเสพติด เพื่อไมใหเกิดอันตรายหรือ
ทรมานกับผูปวยเทานั้น และใชเวลาไมนาน แลวแตชนิดของยาเสพติดที่ติด ถาเปนประเภทกระตุนประสาท เชน 
ยาบา ยาไอซ อาการขาดยาฯจะนอย ใชเวลารักษาสั้น เพียง 4-5 วันเทานั้น  

ข้ันตอนการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดแบงข้ันตอนเปน 3 ข้ันตอน คือ  
ขั้นเตรียมการหรือจูงใจ (Pre-treatment or motivation stage) ถือเปนข้ันสำคัญ เปนการเปดใจ

ของผูปวยใหพรอมบำบัดฯ เปนการเตรียมความพรอมกอนบำบัดฯ เพื่อใหอยูบำบัดฯตามแผนการบำบัดฯ
อยางตอเนื่อง เห็นความสำคัญของการบำบัดฯ เขาใจขั้นตอนและวิธีการบำบัดฯ และสรางความตั้งใจจริงในการ
บำบัดฯ รวมถึงการเตรียมครอบครัวของผูปวย เพราะผูปวยหลายรายเสพยาเสพติดเนื่องจากปญหาครอบครัว 
ข้ันนี้จึงเปนการใหคำแนะนำรักษาครอบครัวดวย ซึ่งเปนการรักษาที่ไดผลดีกวาการที่มุงเนนเฉพาะแตตัวผูปวย 
 ขั้นการบำบัด (Treatment stage) วิโรจน วีรชัย และล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช (2548) อธิบายไววา 
การบำบัดถือเปนข้ันตอนที่สำคัญและเปนหัวใจของการรักษาใหหายขาด เนื่องจากเปนการจัดการเพื่อใหผูปวย
จัดโครงสรางชีวิต แกไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนความคิด ควบคุมอารมณ พัฒนาการตัดสินใจ ความประพฤติ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลมาจากการใชยาเสพตดิ การที่บุคคลจะเรียนรูวิธีดำเนินชีวิตใหมที่ปราศจากสาร
เสพติดไดนั้น จะตองเผชิญความยากลำบาก และตองมีการรับรูไวลวงหนา มิฉะนั้นเขาอาจจะสับสนและอาจ
หมดความอดทนไดงาย จนเปนเหตุใหกลับไปเสพซ้ำ การฝกทักษะในการเลิกเสพยาฯและการปองกันการตดิซ้ำ 
เปนกระบวนการพัฒนาที่ตองอาศัยความพยายาม ทุกวิถีทางของผูเลิกยาเสพติดและผูบำบัด  

การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดมีทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน แตการบำบัดฯแบบผูปวยนอกนั้น
มีความยากลำบากกวา เนื่องจากผูปวยตองอยูในสภาพแวดลอมเดิมซึ่งมีสิ่งยั่วยุ หายาเสพติดไดงาย บอยคร้ัง
พบวามีการเสพยาเสพติดระหวางการบำบัดฯ แตหากผูปวยสามารถเลกิเสพยาเสพติดไดทั้งๆที่ยังอยูในสภาพ 
แวดลอมเดิม แสดงวาผูปวยสามารถปรับความคิด ควบคุมอารมณได มีจิตใจที่เขมแข็ง หักหามใจตนเองได 
โอกาสเลิกยาเสพติดไดระยะยาวก็มีมากกวา ผลสำเร็จของการรักษาแบบผูปวยนอกขึ้นอยูกับตัวผูปวยและ
ครอบครัวเปนตัวสำคัญ 
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# การบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก  
การบำบัดรักษาแบบผูปวยนอกที่ไดผลคอนขางดี คือ การบำบัดรักษาในรูปแบบจิตสังคมบำบัด 

(Matrix program) 
รูปแบบจิตสังคมบำบัด (Matrix program) ใชเวลา 16 สัปดาห และใหการชวยเหลอืทางสังคม

ตออีกจนครบ 52 สัปดาห เปนรูปแบบที่ใหความสำคัญกับการสรางความสัมพันธและความผูกพันระหวาง
ผูปวยกับผูบำบัด หลีกเลี่ยงการประจันหนาหรือชี้ย้ำวาเปนความผิด อาศัยกลุมและใหการศึกษาครอบครัว
พรอมผูปวยเปนสิ่งสำคัญ เคร่ืองมือที่สำคัญที่ใช คือ 

- การใหคำปรึกษารายบุคคล / ครอบครัว (Individual/Conjoint session) 
- กลุมฝกทักษะในการเลิกยาระยะเริ่มตน (Early recovery skills) ใชเวลานาน 1 เดือน 

รวม 8 คร้ัง สรางใหชีวิตมีวินัย และฝกสติใหหยุดความคิดที่จะอยากยาได 
- กลุมปองกันการติดซ้ำ (Relapse prevention group) ใชเวลานาน 4 เดือน รวม 32 คร้ัง 

ฝกใหมีปญญา มีเหตุผลในการใชชีวิต 
- กลุมใหการศึกษาผูปวยและครอบครัว (Family education group) รวม 12 ครั้ง ทำให

เขาใจและชวยเหลือกันอยางถูกตอง เหมาะสม 
- กลุมสนับสนุนทางสังคม (Social support) 

 

# การบำบัดรักษาแบบผูปวยใน  
การบำบัดรักษาแบบผูปวยในที่ไดผลคอนขางดี คือ การบำบัดรักษารูปแบบชุมชนบำบัด 

(Therapeutic Community, T.C.) 
 การบำบัดฯรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community, T.C.) ใชเวลาราว 1-2 ป ในผูปวย
เฮโรอีน สำหรับการบำบัดรักษาผูปวยแอมเฟตามีน (ยาบา) นั้น ไดลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 4-6 เดือน 
(Short T.C.) โดยเพิ่มการฝกการเรียนรูใหแกผูปวยและครอบครัว 

ผูปวยติดยาบาที่ไดรับการบำบัดฯแบบผูปวยใน เมื่อเขาบำบัดฯจะตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
หลายอยาง เชน การปรับตัวเขากับเพื่อนใหม ตองสรางระเบียบใหแกตนเอง ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งไม
ถูกตองตามที่เคยปฏิบัติในสังคมภายนอก การบำบัดฯรูปแบบชุมชนบำบัดใชการเผชิญหนา (Confrontation) เพื่อ
ลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เปนกระบวนการพัฒนาชีวิตใหดำเนินไป ชุมชนบำบัดเปนเสมือนครอบครัวของผูติด
ยาเสพติดดวยกัน ระยะนี้ เปนระยะที่ผูปวยจะไดรับการพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่สมบูรณทั้งสภาพรางกาย
และจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพหรือใชชีวิตใหเขากับสังคมภายนอกได  

การพัฒนาผูปวยใหปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใชหลักการ คือ    
1. เปนการฝกการชวยเหลือผูปวยอ่ืนเพื่อชวยตนเอง (Help for self help)  
2. การใชอิทธิพลของกลุมในการปรับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ในการพัฒนาพฤติกรรมใหม

เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจมีหลายอยาง คือ  
- กลุมบำบัด (Group therapy) ประกอบดวยกลุมประชุมเชา กลุมจิตบำบัด กลุมสัมมนา 

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน ฯลฯ 
- งานบำบัด (Work therapy) แบงผูปวยออกไปฝกอาชีพที่หนวยฝกอาชีพของสถานบำบัด 

เชน ชางไม ชางโลหะ เกษตร เลี้ยงสัตว ชางฝมือ ฯลฯ 
- วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: การลงโทษและการใหรางวัลเปนเคร่ืองมือพัฒนาผูปวย 
- ครอบครัวบำบัด (Family therapy) แนะนำครอบครัวใหเวลาดูแลผูปวย ใหกำลังใจหรือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวที่อาจเปนสาเหตุของการติดยาเสพติดของผูปวย 
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3) ขั้นติดตามหลังการรักษา (Follow up/Aftercare) ธงชัย อุนเอกลาภ (2544) ใหรายละเอียดไว
วา การติดตามหลังการบำบัดฟนฟูสภาพจิตใจแลว ถือวาเปนขั้นสุดทายและสำคัญ ซึ่งหมายถึงการติดตามให
ความชวยเหลือ แนะนำ เสริมสรางกำลังใจ ติดตามผลการรักษา และที่สำคัญคือปองกันการกลับไปติดซ้ำ เปน
การปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะทำใหผูติดยาฯที่หายแลวกลับไปใชชีวิตในสังคมไดตามปกติโดยไมตองพึ่งยาเสพติด
อีกตอไป ใชระยะเวลาการติดตาม 1-5 ป ทั้งวิธีการติดตามทางตรงและทางออม วิธีโดยตรง คือ ผูติดตาม
ผลไดพบกับผูปวยโดยตรง สามารถซักถามผลการรักษาไดลึกซึ้ง พรอมกับตรวจหาสารเสพติดได ใหคำแนะนำ
ชวยแกไขปญหาโดยตรง การติดตามวิธีโดยตรงมีหลายแบบ เชน นัดผูปวยมาพบที่สถานพยาบาลตามกำหนด 
นัดพบผูปวยที่บาน ศูนยการคา วัด ที่ทำงาน วิธีโดยออม วิธีนี้ผูติดตามไมไดพบกับผูปวยโดยตรง เชน การสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย พูดคุยทางโทรศัพท ติดตอผานบุคคลที่สาม เชน นายจาง ครู ญาติ  

 
2. เสนทางการเลิกยาเสพติด (The Recovery Journey)  

การเลิกยาเสพติดเปนกระบวนการที่ซับซอนและยากลำบาก การบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดเปนการ
สรางพฤติกรรมใหมใหผูปวยกลับมาเผชิญหนากับสังคมอีกคร้ัง และบำรุงรักษาใหพฤติกรรมใหมนี้อยูตอไปให
นานพอ ดังนั้น การบำบัดฯใหเลิกยาเสพติดนี้จึงตองใชเวลานาน เสนทางการเลิกเสพยาเสพติดแบงเปน 4 ระยะ คือ  

# ระยะถอนพิษยาฯ (Withdrawal Stage) เมื่อหยุดเสพยาฯ ระยะแรกผูปวยจะมีอาการถอนพิษยาฯ 
โดยข้ึนกับชนิด ปริมาณ วิธีการเสพ ผูปวยบางรายที่มีอาการมากอาจจำเปนตองรักษาแบบผูปวยใน แตการรักษา
แบบผูปวยนอกสำหรับผูปวยหลายๆรายก็ไดผลดี เพียงแตโปรแกรมการบำบัดฯตองชัดเจน รูปแบบการบำบัดฯ 
ที่ไดผลตองใชกลุมบำบัด และใหครอบครัวมีสวนรวม 

ในระยะถอนพิษยาฯ การชวยใหผูปวยสรางโครงสรางชีวิตเปนสิ่งสำคัญ โดยใหผูปวยกำหนดกิจวัตร
ประจำวันใหม เพื่อแทนกิจวัตรประจำวันขณะติดยาฯที่ใชเวลาสวนใหญไปกับการเสพและเมายาฯเปนการวางแผน 
การใชเวลาลวงหนา ซึ่งแผนกิจกรรมนี้ตองไมเปนกิจกรรมที่จะทำใหเกี่ยวของกับการเสพยาเสพติด หากแต
เปนกิจกรรมเพื่อลดความเบื่อหนาย ไมเพิ่มความเครียดใหกับผูปวย 

ระยะนี้ครอบครัวมีสวนสำคัญที่จะชวยผูปวยไดดวยการจัดสภาพแวดลอมใหม ปรับความสัมพันธ
กับผูปวยไมใหมีสวนกระตุนใหกลับไปใชยาอีก  

# ระยะเร่ิมตนหยุดยา/ระยะฮันนีมูน (Early abstinence/Honeymoon stage) ในชวงสปัดาหที่ 1-
6 ระยะนี้ อารมณตางๆของผูปวยจะดีขึ้น มีกำลังวังชาเพิ่มขึ้น ความอยากยาฯลดลง ผูปวยจะมีความมั่นใจ
และมองโลกในแงดี จนคิดวาปญหาการติดยาฯหมดไปแลว ระยะนี้ผูปวยตองระวังวาความเชื่อมั่นที่มากเกินไป
อาจทำใหกลากลับไปเผชิญกับตัวกระตุนและหยุดทำกิจกรรมที่วางแผนไว แลวในที่สุดก็กลับไปเสพยาเสพติด
อีก ผูบำบัดควรตองบอกใหผูปวยรูวาอาการและความมั่นใจในระยะนี้เกิดเพียงชั่วคราว จึงไมควรประมาท 
หากตองใชชีวิตอยางชาญฉลาด และสรางแรงกระตุนที่ทำใหเลิกยาเสพติดไดสำเร็จ 

# ระยะเลิกยาตอเน่ือง/ระยะฝาอุปสรรค (Protracted abstinence/The wall stage) ระยะนี้ใช
เวลา 6-20 สัปดาห นับเปนระยะที่สำคัญที่สุดในการบำบัดฯ เปนเสมือนการขามกำแพงหรือขามสีทันดร เปน
ระยะที่มีปจจัยเสี่ยงตอการกลับไปติดยาฯซ้ำสูง ความมั่นใจของผูปวยจะลดลงต่ำกวาปกติจนกลายเปนความ
ไมมั่นใจ ไมมีพลัง อารมณแปรปรวน ซึมเศรา เบื่อหนาย ไมมีสมาธิ ไมมีความตองการใดๆ ผูปวยหลายราย 
มีอาการอยากยาฯเพิ่มขึ้น ปญหาความสัมพันธกับครอบครัว เพื่อน และบุคคลอื่น เปนปจจัยสำคัญในการ
กลับไปเสพซ้ำ ระยะนี้ สมองสวนเหตุผลเร่ิมฟนตัว ดังนั้นผูปวยจะพยายามหาเหตุผลเขาขางตัวเอง เพื่ออางถึง
การกลับไปมีพฤติกรรมที่ลอแหลมตอการกลับไปใกลชิดกับยาฯหรือกลับไปเสพซ้ำ เชน บอกวาการกลับไป
เสพซ้ำเกิดข้ึนโดยบังเอิญ เพราะโกรธ กลัว และเบื่อ จึงกลับไปเสพยาฯอีก เปนตน ดังนั้น ผูบำบัดจึงตองฝกให
ผูปวยตระหนักรูเทาทันการคิดไปเสพยาฯ และฝกใหปฏิเสธขอแกตัวตางๆใหได จึงจะฝาระยะนี้ไปได 
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# ระยะปรับตัว (Adjustment/Resolution stage) ระยะนี้ แมอาการทางกายและจิตใจจะเบาบางเมื่อ
ผานระยะอุปสรรคไดแลว แตก็เปนระยะที่ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต สรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนอยางตอเนื่อง มีการ
ดำเนินชีวิตที่สมดุล มีความสนใจสิ่งใหมๆ และตองตรวจสอบความคิด อารมณ และพฤติกรรมอยางสม่ำเสมอ
ที่จะไมกลับไปติดซ้ำ ปญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระยะนี้ คือ ผูปวยมักคิดวาเลิกยาฯไดแลว จึงพยายามขอโอกาส
ใชชีวิตเฉกเชนผูอ่ืน ขาดความระมัดระวังในการใชชีวิต กลับไปคบเพื่อนทีต่ิดยาฯ การหลงลืมการควบคุมตนเอง
จะทำใหกลับไปติดยาฯซ้ำไดโดยงาย 

ดังนั้น ระยะนี้ผูปวยควรเครงครัดตอทักษะที่เรียนรู พยายามจัดสมดุลการดำเนินชวีิต โดยเนน“ทาง
สายกลาง” ไมมากหรือนอยไป กิจกรรมตางๆในชีวิต การทำงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง กิจกรรมที่ชวยใหเลิกยาฯ
การใชเวลาวาง และการพักผอนนอนหลับ ตองจัดใหเหมาะสม และสรางใหรูสึกถึงความสำเร็จในการดำเนิน
ชีวิต มีความสุข มีกำลังใจ และเห็นถึงพัฒนาการของตนเองที่จะรักษาสมดุลและดำเนินการเชนนี้ตลอดไป 
 ผูบำบัดเองก็มีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองมีความรูเรื่องเสนทางการเลิกยาฯ รวมทั้งปจจัยที่ทำให
กลับไปเสพยาฯซ้ำ เพื่อจะนำความรูเหลานี้ไปใหการชวยเหลือผูปวยไดทันทวงที กอนที่ผูปวยจะกลับไปเสพซ้ำอีก 
 

3. สุขภาพจิต 
สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตที่เปนสุข มีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ สามารถปรับตัว 

ใหเขากับสิ่งแวดลอม บุคคล และสังคมที่เก่ียวของไดดวยดี โดยไมกอความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอ่ืน ทั้ง
ยังรูจักสรางใหเกิดผลดีและประโยชนสุขแกตนเองอีกดวย  

องคประกอบของสุขภาพจิต (Shives,L.R: 1994 และ Parrot AC: 2000) แบงเปน 4 องคประกอบ   
1. สภาพจิตใจ (Mental State) หมายถึง สภาพจิตใจที่เปนสุขหรือทุกข การรับรูสภาวะสุขภาพ

ของตนเอง ความเจ็บปวยทางดานรางกายที่สงผลกระทบตอทางจิตใจ และเจ็บปวยทางจิต 
# ความรูสึกที่ดี (General Well-being Positive Affect) หมายถึง ความรูสึกเปนสขุที่บุคคลรบัรู

จากชีวิต เปนอารมณดานบวกในลักษณะของภาพรวมทั้งหมดวาบุคคลมีความรูสึกในทางที่ดีเพียงใด เชน 
ความพึงพอใจ ความรูสึกพอดี สงบ มีความสุข มีความหวัง สนุกสนานบันเทิงใจ กับสิ่งดีๆในชีวิต 

# ความรูสึกที่ไมดี (General Well-being Negative Affect) หมายถึง ความรูสึกที่ไมดี ซึ่งเกิดข้ึน
ในบุคคลนั้น เชน ความสลดหดหู ความรูสึกผิด เศรา อยากรองไห สิ้นหวัง ประหมา วิตกกังวล และขาด
ความรูสึกยินดีในชีวิต และความรูสึกเหลานี้ทำใหบุคคลเกิดความทุกขทรมานเพียงใด รวมไปถึงมีผลตอการ
ทำงานในแตละวนัเพียงใด 

# การรับรูภาวะสุขภาพ (Perceived Illness-health) และการเจ็บปวยทางจิต (Mental Illness)  
- การรับรูภาวะสุขภาพ หมายถึง ความเจ็บปวย และการรับรูภาวะความเจ็บปวยทางกายและ

จิตใจซึ่งสงผลกระทบตอความรูสึกทางจิตใจ รวมถึงความพึงพอใจ ความกังวลที่มีตอสุขภาพและความสมบูรณ
ของรางกาย การพึ่งพาการรักษาทางการแพทย/การรักษาอ่ืนๆ เพื่อชวยใหรางกายและจิตใจ มีความเปนอยูที่ดี  

- การเจ็บปวยทางจิตใจ หมายถึง การเจ็บปวยทางจิตใจหรือทางกายที่มีผลกระทบตอจิตใจของ
บุคคลนั้น โดยการเจ็บปวยในที่นี้ เปนการเจ็บปวยซึ่งไดรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย 

 2. สมรรถภาพของจิตใจ (Mental Capacity) หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนและจัดการกับปญหาตางๆที่เกิดข้ึน เพื่อการดำเนินชีวิตอยางเปนปกติสุข 

# สัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal Relationships) หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับมิตรภาพ 
ความรัก และการชวยเหลือที่บุคคลตองการจะไดรับจากคนใกลชิดในชีวิตของเขา รวมถึงการเอาใจใสดูแล 
การรูจักใหบุคคลอื่น การมีโอกาสที่จะรักและถูกรัก และสามารถสรางความใกลชิดสนิทสนมกับบุคคลอื่นทั้ง
ในดานรางกายและอารมณ สามารถแบงปนความรูสึกรวมกันทั้งเร่ืองความสุขและความทุกขกับคนที่เขารัก 
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# ความสามารถที่จะบรรลุความสำเร็จตามความคาดหมาย (Expectation Achievement Congruence) 
หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจ มั่นใจในความสามารถของตนเองที่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ตนคาดหวังไว 

# ความมั่นใจในการเผชิญปญหา (Confidence in Coping) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับ
ปญหาและสถานการณที่คับขัน/ไมไดคาดฝนไดอยางเหมาะสม การเผชิญปญหามีหลายระดับ ทั้งปญหา
เฉพาะหนา ปญหาที่รุนแรง ปญหาการปรับตัวตอความเปนอยูใหม/สังคมใหม ซึ่งมองถึงความสามารถของ
บุคคลนั้นตอการแกไขปญหา และยังสามารถทำหนาที่ไดอยางสรางสรรคและเหมาะสมดวย หากเหตุการณนั้น
เปนเร่ืองยากที่จะแกไขก็ยังสามารถทำใจยอมรับได 

# การควบคุมจิตใจของตนเองไมมีประสิทธิภาพ (Inadequate Mental Mastery) หมายถึง 
ความรูสึกวาตนเองไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมจิตใจ หรือไมมีความสามารถพอที่จะจัดการกับสิ่ง
ตางๆที่เกิดข้ึนในชีวิตแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือวารบกวนสมดุลทางจิตใจหรือลดความรูสึกเปนสุข 

3. คุณภาพของจิตใจ (Mental Quality) หมายถึง คุณลักษณที่ดีงามของจิตใจในการดำเนินชีวิต
อยางเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม แมบางครั้งจะตองเสียสละความสุขสบาย หรือทรัพยสินสวนตัวบางก็
ตามคุณลักษณที่ดีงามของจิตใจไดแก ความเมตตากรุณา การนับถือตนเอง ความศรัทธา ความคิดสรางสรรค 
และความกระตือรือรนในการดำเนินชีวิต  

4. ปจจัยสนับสนุน (Supporting factor) หมายถึง ปจจัยที่สนับสนุนใหบุคคลมสีุขภาพจิตที่ด ีซึ่ง
เปนปจจัยที่เก่ียวของกับสมาชิกครอบครัว ชุมชน การทำงาน รายได ศาสนา ความเชื่อของแตละบุคคล ความ 
สามารถในการทำงาน ตลอดจนสิ่งแวดลอมและความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 

# การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) หมายถึง ความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย รูสึกวามี
เครือขายสังคม (ครอบครัว ชุมชน สังคม) ใหการสนับสนุนชวยเหลือทั้งในภาวะปกติและคับขัน นั่นคือ สังคม
มีสวนรวมรับผิดชอบและรวมกันทำงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนเพียงใด เมื่อบุคคลนั้นตกอยูในภาวะวิกฤติ 

# การสนับสนุนจากครอบครัว (Family Group Support) หมายถึง ความรูสึกเปนสุขที่ไดรับการ
สนับสนุนชวยเหลือและมีความผูกผัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

# ความปลอดภัยทางรางกายและความมั ่นคงในชีวิต (Physical Safety and Security) หมายถึง 
ความรูสึกของบุคคลที่เก่ียวของกับความมั่นคงในชีวิต และปลอดภัยจากอันตรายตางๆที่คุกคาม 

# การดูแลสุขภาพและบริการสังคม: การใหบริการและคุณภาพของบริการ (Health and Social 
Care) หมายถึง การดูแลสุขภาพและบริการสังคมในมุมมองของแตละคนเปนอยางไร ในแงของคุณภาพและ
ความพรอมของบริการที่เคยไดรับหรือคาดหวังวาจะไดรับ รวมทั้งความยากงายในการไปใชบริการทางสังคมที่
มีอยูในทองถ่ิน 

 

องคประกอบของผูมีสุขภาพจติดี/ผูมีปญหาสขุภาพจิต  
Beck (1988 อางในนภวัลย กัมพลาศิริ. มปป) กลาววา องคประกอบของคนเปนการผสมผสานกัน

ของ 5 มิติของคน (Integration of the Five Dimensions of the Person) ซึ ่งในการดำรงชีวิตหรือการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน มิติของบุคคลทั้งหมดจะตองพยายามใหอยูในภาวะสมดุลเสมอ คนเราจึงจะปกติสุข ถา
บุคคลไมใสใจหรือละเลยก็จะอยูในภาวะไมสมดุล เชน ละเลยดานรางกายทำใหขาดการออกกำลังกาย ละเลย
ไมพัฒนาสติปญญาก็จะขาดความรูและทักษะทางความคิดในการแกปญหา ละเลยองคประกอบทางจิต
วิญญาณ ก็จะจำกัดขีดความสามารถในการสรางเปาหมายที่มีคาในชีวิต ดังนั้นบุคคลจึงตองคำนึงถึงความ
ตองการในแตละมิติของตน และพัฒนาอยางเต็มที่ตามสภาพที่จะเปนไปไดจริง 
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Integration of the Five Dimensions of the 
Person รูปแบบของ Rawlin & Heacock (1993 
อางในนภวัลย กัมพลาศิริ. มปป)  

องคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดี/ผูมี
ปญหาสุขภาพจิตก็เชนกัน จะตองพิจารณาใน 5 
มิตินี้วาสามารถดำเนินไปไดในภาวะสมดุลหรือไม
เพียงใด ถาองคประกอบทั้ง 5 ของบุคคลใดดำเนิน 
ไปในภาวะสมดุล บุคคลผูนั ้นจะมีสุขภาพจิตดี 
แตถาดำเนินไปอยางไมสมดุล บุคคลผูนั้นอาจ จะ
มีปญหาสขุภาพจิตได  

 
 

องคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดี จึงประกอบไปดวย (นภวัลย กัมพลาศิริ. มปป) 
1. ดานรางกาย มีรางกายแข็งแรง ดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม  

2. ดานอารมณ มีอารมณ แจมใส เบิกบาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ และแสดงอารมณไดเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณ  

3. ดานสตปิญญาและการรูคิด มีการทำหนาที่ทางสตปิญญา การรูคิดที่สรางสรรค ไดแก รูตัว มี
ความรอบรู การรับรูถูกตองตรงตามความเปนจริง ความจำดี สือ่สารไดชัดเจน คิดสมเหตุสมผล ตัดสินใจและ
แกปญหาไดเหมาะสม  

4. ดานสังคม มีความเคารพนับถือตนเอง มองภาพลักษณของตนในดานบวกหรือตรงตามความ
เปนจริง และมสีัมพันธภาพกับผูอ่ืนได สามารถประสานประโยชนในการอยูรวมกับผูอ่ืนได  

5. ดานจิตวิญญาณ สามารถที่จะทำหนาที่ของตนเต็มตามศักยภาพ มีเปาหมายที่เปนไปไดและ
เหมาะสมในชีวิต เห็นคุณคาในชีวิตของตนเอง ใชชีวิตอยางมีคุณคา และมีคุณธรรม  
 

องคประกอบของผูมีสุขภาพจิตไมดี ประกอบไปดวย  
1. ดานรางกายมี ความบกพรองของรางกาย ขาดการดูแลสุขภาพตนเองอยางเหมาะสมเพียงพอ  

2. ดานอารมณ มีปญหาทางอารมณ และการแสดงอารมณไมเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ  

3. ดานสตปิญญาและการรูคิด มีการทำหนาที่ทางสตปิญญาการรูคิดบกพรอง ไดแก ความคิดไมอยู
ในโลกของความเปนจริง มีบกพรองของความจำ การรับรู การสือ่สาร การคิดแกปญหาและตัดสนิใจ  

4. ดานสังคม ขาดความเคารพนบัถือตนเอง มองภาพลักษณของตนในดานลบ สัมพนัธภาพกับ
ผูอ่ืนบกพรอง  

5. ดานจิตวิญญาณ ขาดเปาหมายในชีวติ ขาดการพฒันาตน มคีวามทุกขในการดารงชีวิต  
 
ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของบุคคล  
มีปจจัยมากมายที่มีผลตอสุขภาพจิต นภวัลย กัมพลาศิริ (มปป) และ ณภัควรรต บัวทอง (2546)   
1. ปจจัยทางดานรางกาย/ดานชีวภาพ ไดแก 1) พันธุกรรม เปนการถายทอดลักษณะบุคลิกภาพ

จากพอแมสูลูก พอแมมีลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเชนใด ลูกก็จะมีลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเชนนั้นดวย เชน ใจเย็น 
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ชางพูด เจาอารมณ หงุดหงิดงาย ไมสนใจใคร เปนตน 2) ความผิดปกติของโครโมโซม 3) โครงสรางทางรางกาย 
ซึ่งแบงเปน 3 แบบ คือ Endomorphy ไดแก บุคคลที่มีรูปรางอวบ กลม ปอม มักเปนพวกที่ชอบความสบาย 
รับประทานเกง ชอบสังคม รื่นเริง มีแนวโนมจะมีอาการทางจิตชนิดคลั่ง-เศราสูง (bipolar) Mesomorphy 
ไดแก ผูมีรูปรางสูงใหญ มีกลามเนื้อแข็งแรง มักชอบออกกำลัง พลานามัยดี ชอบแขงขัน ชอบทำมากกวาคิด 
มีความสัมพันธกับการเปนปรปกษตอสังคม (antisocial) และกลุม Ectomorphy ไดแก ผูที่มีรูปรางผอมบาง 
ความรูสึกไว สวนใหญไมชอบสังคม ออนแอ เก็บความรูสึก มีความสัมพันธกับการเปนจิตเภท 4) ชีวเคมี พบวา 
สารสื่อประสาท (Nuerotransmitter) มีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมหลายอยาง ซึ่งเกี่ยวของกับการเรียนรู ความจำ 
อารมณ เชน Endophins ทำใหรูสึกสบาย สดชื่น เปนสุข และถาขาดสาร Norepinephrin จะนำไปสูภาวะ
ซึมเศรา 5) ฮอรโมน สงผลตอพฤติกรรมและอารมณของบุคคล เชน Estrogen, Progesterone และ Androgen 
ทำใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกของเพศหญิงเพศชาย การเกิดความรูสึกทางเพศ Adrenaline ทำใหเกิด
การตื่นเตน Thyroxin ถามีมากจะทำใหตื่นตัว ไมอยูนิ่ง นอนไมหลับ แตถามีนอยจะเชื่องชา เซื่องซึม เปนตน 
และ 6) สภาพรางกาย ไดแก รูปรางหนาตา เพศ วัย ความแข็งแรง การเจ็บปวย ความบกพรอง/พิการ ฯลฯ 
ถาสภาพรางกายเปนไปในดานบวก เชน รูปรางหนาตาดี รางกายแข็งแรง ยอมมีสวนสงเสริมสุขภาพจิต แต
ในทางตรงกันขาม เชน สุขภาพไมดี พิการ ยอมปรับตัวยากและสุขภาพจิตเสียไดงาย  

2. ปจจัยทางดานจิตใจ ไดแก ความสัมพันธระหวางแมกับลูก บทบาทของพอแม ความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัว ระดับสติปญญา ความคิดสรางสรรค ลักษณะบุคลิกภาพ ความรูสึกเกี่ยวกับ
เอกลักษณของตน  

3. ปจจัยทางดานครอบครัว สังคมวัฒนธรรม/สิ่งแวดลอม  
ปจจัยทางครอบครัว จำแนกเปน 1) การอบรมเลี้ยงดู สุขภาพจิตของสมาชิกครอบครัวขึ้นอยูกับ

การอบรมเลี้ยงดู เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ (Authoritarian) อาจสงผลใหลูกขาดความใกลชิดกับ
พอแม ไมกลาโตแยง ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรค ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ดื้อเงียบ หรืออาจกาวราว เผด็จการ
การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย/ทอดทิ้ง (Rejection) สงผลใหลูกขาดความรักความอบอุน อาจมี
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจ เอาแตใจ ขาดระเบียบวินัย ไมเชื่อฟงผูใหญ คบเพื่อนไมดี มั่วสุมอบายมุขหรือ
ยาเสพติดได การอบรมเลี้ยงดูแบบทนุถนอมมากเกินไป (Overprotection) จะทำใหลูกเอาแตใจ ไมอดทน  ไม 
ความมั่นใจ ไมกลาตัดสินใจ พึ่งพิงผูอื่น ปรับตัวยาก และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) ทำ
ใหลูกปรับตัวไดดี เชื่อมั่นในตัวเอง รูสึกมีคุณคา กลาคิดและตัดสินใจ รับฟงเหตุผลของผูอื่น รูบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบที่จะตองทำตามระเบียบของสังคม 2) ความสัมพันธในครอบครัว ถาครอบครัวอบอุน รักใคร 
ปรองดอง ชวยเหลือกัน สมาชิกครอบครัวก็จะรูสึกมั่นคง ปลอดภัย แตถาครอบครัวแตกแยก ตางคนตางอยู 
ไมรักใครผูกพัน เอาเปรียบ หรือเห็นแกตัว สมาชิกแตละคนตองสูชีวิตอยางโดดเดี่ยวและวาเหว ยอมกระทบ
ตอสุขภาพจิตและการปรับตัว  

ลักษณะสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก ที่อยูอาศัย บริเวณที่ตั้ง ลักษณะชุมชน ความหนาแนน 
ความสะดวกในการติดตอและคมนาคม ฯลฯ สิ่งแวดลอมทางกายภาพทีด่ี เชน สะอาด สะดวก ปลอดภัย ยอม
มีผลดีตอสุขภพทั้งกายและจิตของผูอยูอาศัย  

ปจจัยทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และการเมือง ทุกวัฒนธรรมของแตละเชื้อชาติมุงใหชนในชาติมี
ความปกติสุข แตบางวัฒนธรรมบางประเพณีก็สรางความตึงเครียด นอกจากนี้สภาพการเปลี่ยนแปลงสังคม 
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีการดำเนินชีวิต เชน การอยูแบบครอบครัวขยาย หรือการมีครอบครัวเดี่ยว 
การยายจากสังคมชนบทสูสังคมเมืองใหญ การรับวัฒนธรรมตะวันตกสูวัฒนธรรมตะวันออก การแตงงาน
ระหวางคูสมรสที่ตางศาสนา ตางเชื้อชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งเหลานี้ลวนสงผลตอการดำเนิน
ชีวิต การปรับตัว และสุขภาพจิต  
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ปจจัยทางเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจที่มีปญหายอมเปนภาวะที่อาจกอใหเกิดความกดดันทาง
อารมณ และมีผลตอการปรับตัวของบุคคลไดมากนอยแกตตางกันออกไป 

4. ปจจัยทางจิตวิญญาณ มีผลตอความคิดความรูสึกของบุคคลเกี่ยวกับคุณคาและชีวิต ประกอบ 
ดวย 1) สิ่งที่นับถือ/ที่พึ่งทางใจ (Concept of Deity) ไดแก ศาสนา สิ่งเลื่อมใสศรัทธา ฯลฯ การปฏิบัติตามสิง่
นับถือศรัทธาแลวชวยใหเกิดสงบสุข สบายใจ จะเปนผลดีตอสุขภาพจิต แตถาสิ่งเหลานั้นบีบค้ัน กดดันกอใหเกิด
ความเครียด ยอมมีผลเสียตอสุขภาพจิต 2) ปรัชญาชีวิต (Philosophy of Life) เปนการกำหนดแนวคิดหรือ
ความหมายแกสิ่งสำคัญในชีวิต เชน เปาหมายชีวิต ถามีเปาหมายชีวิตที่ชัดเจน เปนไปได เหมาะสมกับตนเอง 
มีคุณคา เปนที่ยอมรับในสังคม ทำใหมีการปรับตัวที่ดี อยูกับความจริง แตถาขาดเปาหมายชีวิต เปาหมายเกิน
จริง ไมเหมาะสม ไมมีคุณคา สังคมไมยอมรับ ก็จะมีปญหาสุขภาพจิตได 3) ลางสังหรณ (Sense of Transcendence) 
จะมีผลตอสุขภาพจิต บางคนอาจรูสึกมีสิ่งเหนือธรรมชาติคุมครอง อาจทำใหมีความหวัง มีความสุข มีความ
มั่นใจในชีวิต แตบางคนอาจรูสึกวามีเคราะหกรรม มีลางสังหรณวาจะลมเหลว ทำใหชีวิตไมมีความสุข สิ้นหวัง 

 
4. การประเมินสุขภาพจิต 

 การประเมินสุขภาพจิตมีหลายวิธีดวยกัน มีทั้งการประเมินโดยศึกษาคนที่สุขภาพจิตสมบูรณ 
ประเมินจากอาการที่แสดงถึงอาการเจ็บปวยทางจิต และแบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิต เชน  

1. Health Opinion Survey (HOS) (McLellan AT. 1981) สรางข้ึนโดย McMillan 1951 เปน
มาตรประเมินแบบเรียงลำดับแบบ 3 มาตร จำนวน 20 ขอ เครื่องมือนี้ใชมากในการศึกษาทางระบาดวิทยาเพื่อ
คาดประมาณความตองการการบริการดานจิตเวชของชุมชน รวมทั้งการประเมินผลบริการทางจิตเวชดวย 

2. แบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิต (General Health Questionnaire; GHQ-28) (ช ินานาฎ 
จิตตารมย.2547 และ Parrot AC. 2000) คิดคนโดย David P Goldberg ในป ค.ศ.1972 และสำหรับคนไทย 
โดยธนา นิลชัยโกวิทย และคนอื่นๆ ไดแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยไวในป ค.ศ.2539 พบวา GHQ-28 
เปนเครื่องมือที่มีความเชื่อถือไดและความแมนตรงอยูในเกณฑดี และมีศักยภาพที่จะนำมาใชในการศึกษา
ภาวะสุขภาพจิตของประชากรทั่วไปและผูที่มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพจิต โดยใชประเมินอาการ
ทางจิตเวช 4 ดานคือ depression, anxiety, social impairment, hypochondriasis 

3. แบบสำรวจสุขภาพจิตสำหรับคนไทย (Thai Mental Health Questionnaire: TMHQ) ของ 
สุชีรา ภัทรายุตวรรตน (สุชีรา ภัทรายุตวรรตน. 2548) เปนแบบประเมินคาแบบเรียงลำดับ 5 มาตร ซึ่งประกอบ 
ดวยขอคำถามจำนวน 70 ขอ แบงเปน 5 ดานคือ  

1. ความรูสึกผิดปกติทางรางกาย (Somatization) คือ การมีปญหาหรือความทุกขที่เกิดจากการ
รับรู ถึงการทำงานผิดปกติของรางกาย โดยมีปญหาเก่ียวกับระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
หายใจ และระบบอื่นๆที่เกี่ยวของกับระบบประสาทอัตโนมัติของรางกาย รวมถึงอาการปวดศีรษะ อาการปวด
เมื่อยกลามเนื้อ และอาการทางกายอ่ืน ๆที่เปนผลมาจากความวิตกกังวล จำนวน 10 ขอ 

2. ความซึมเศรา (Depression) หมายถึง อารมณหดหู  ไมมีความสนใจเรื ่องตางๆในชีวิต 
ปราศจากแรงจูงใจ ไรพละกำลัง มีความรูสึกสิ้นหวังและไรคา มองสิ่งตาง ๆในแงราย รูสึกโดดเดี่ยว ทอแท 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีความคิดเก่ียวกับความตายและการฆาตัวตายดวย จำนวน 20 ขอ 

3. ความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง ความรูสึกหงุดหงิด กระวนกระวาย กระสับกระสาย และ
รูสึกเครียด มักมีอาการทางกายรวมดวย นอกจากนี้ยังรวมถึงอาการวิตกกังวลที่ไมมีสาเหตุ และมีความกลัว
อยางมากอีกดวย จำนวน 15 ขอ 

4. อาการโรคจิต (Psychotic) ไดแก อาการแสดงความผิดปกติแบบโรคจิตทีช่ัดเจน หรือเกิดข้ึน
อยางชัดเจนใหเห็นได หรือเกิดข้ึนอยางฉับพลัน ตลอดจนอาการที่มีแนวโนมของโรคจิตจำนวน 10 ขอ 
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5. การแสดงออกทางสังคม (Social function) หมายถึงพฤติกรรมทั่วไปที่เก่ียวกับสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล และการคบหากับบุคคลอ่ืนในสังคม จำนวน 15ขอ 

4. แบบทดสอบ SCL-90-R แบบทดสอบ The Hopkins Symptom Checklist (HSCL) เปนแบบ 
ทดสอบฉบับแรกๆที่ประเมินทางจิตวิทยาดวยการรายงานตนเอง หรือเปนแบบทดสอบประเมินตนเองทาง
คลินิกฉบับตนๆ และเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง แบบทดสอบ HSCL เปนแบบทดสอบที่มี 5 องคประกอบ 
สรางขึ้นเพื่อวัดพยาธิสภาพทางจิตใจและความไมสบายใจ แตยังมีขอจำกัดและปญหา คือ ไมออกแบบมาเพื่อ
ใชกับงานวิจัย และไมมีคำตอบของคนปกติ และเมื่อนำมาตรวัด HSCL มาเปรียบเทียบกับกระบวนการทาง
คลินิกนั้นไมสัมพันธกัน (Leonard R. Derogatis. 1994 อางในนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ.2553)  

ตั้งแตตนๆ ค.ศ.1970 มีการพัฒนาระบบ ทำใหไดแบบทดสอบ SCL-90-R เปนเครื่องมือประเมิน
พยาธิสภาพทางจิตใจ ขอทดสอบหลักประกอบดวยพื้นฐานของอาการ 5 ดาน กลาววา แบบทดสอบ SCL-90 
เปนตนฉบับของแบบทดสอบ SCL-90-R แลวปรับปรุงสิ่งที่คลุมเครือในการใหคำแนะนำและการตีความของ
ความไมสบายใจ ปรับชองโหวการวัดทางจิตวิทยาและหาขอคำถามใหม แทนขอคำถามที่มีลักษณะคลุมเครือ 
รวมถึงปรับดานความวิตกกังวล (Anxiety) และดานย้ำคิดย้ำทำ และสรางเกณฑปกติ (norms) ในกลุมตัวอยาง
ขนาดใหญเพื่อใหมี validity และ sensitivity ที่เปนพื้นฐานการสรางเครื ่องมือ SCL-90-R โดยมีฐานจาก
แบบทดสอบ SCL-90 ที่เปนตนฉบับทำไว (นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ.2553) 

การพัฒนาแบบทดสอบวัดสุขภาพจิต ซิมตอม เช็คลิสท–90-รีไวซ (Symptom Checklist-90 
Revised) ฉบับภาษาไทย (ปราณี ชาญณรงค และคณะ. 2549-50 อางในนันทวรรณ วิจิตรวาทการ และ
คณะ.2553) ผลการวิจัยพบวามีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงและมีคาสัมประสทิธิ์ความเที่ยงทั้งฉบับที่ 0.98 
สวนกลุมผูปวยจิตเวชและกลุมบุคคลปกติมีคา 0.97 และ 0.96 ตามลำดับ เปนระดับที่ดีมากและเชื่อถือได 
เหมาะสมกับคนไทย และมีลิขสิทธิ ์การแปลคูมือเปนภาษาไทย ประกอบดวยชุดแบบทดสอบ SCL-90-R 
ประกอบดวยขอคำถาม 90 ขอ และกระดาษคำตอบ คูมือการคิดคะแนนและการแปลผล ตรวจกระดาษ 
คำตอบดวยระบบมือ (hand scoring) ใชเวลาในการทดสอบ 12-15 นาที และ 2-5 นาที ในการใหคำแนะนำ 
ใชทดสอบเปนรายบุคคล แบบทดสอบประกอบดวย 9 ลักษณะอาการ และ 3 ดัชนี ดังนี้ 9 ลักษณะอาการ คือ 
1. การเจ็บปวยทางกายมาจากสาเหตุทางจิตใจ (Somatization, SOM) 2. ย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive, 
O-C) 3. ไวตอสัมพันธภาพ (Interpersonal Sensitivity, I-S) 4. อารมณเศรา (Depression, DEP) 5. วิตก
กังวล (Anxiety, ANX) 6. ไมเปนมิตร (Hostility, HOS) 7. กลัว (Phobic Anxiety, PHOB) 8. ความคิดระแวง 
(Paranoid Ideation ,PAR) 9. โรคจิต (Psychoticism, PSY) และ 3 ดัชนี คือ 1. Global Sensitivity Index (GSI) 
2. Positive Symptom Distress Index (PSDI) 3. Positive Symptom Total (PST) 
 
5. งานวิจัยสุขภาพจิตผูติดยาเสพติด 

จากการทบทวนวรรม พบวา ผลการศึกษาสุขภาพจิตผูเสพหรือติดยาเสพติดนั้นมีความแตกตาง
กัน บางการศึกษา พบวา สุขภาพจิตโดยรวมของผูเสพหรือติดยาฯนั้นอยูในเกณฑปกติ เชน การศึกษาของ
บุญศิริ จันศิริมงคล และคณะ (2548) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพของประชากรที่เสพพืชกระทอม อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎรธานี โดยซึ่งใชแบบวัดสุขภาพ GHQ 28 ฉบับภาษาไทย แลวพบวา กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด 
มีภาวะสุขภาพกายและจิตใจอยูในเกณฑปกติ สอดคลองกับการศึกษาของกนิษฐา เหรียญทอง (2552) ที่
ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูปวยติดสุรา ซึ่งเขารับบริการที่กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลนาน 
จังหวัดนาน จำนวน 73 คน (ชาย 70 คน หญิง 3 คน, ชวงอายุระหวาง 24–94 ป ) โดยใชแบบวัดสุขภาพจิตใน
คนไทยรูปแบบมาตรฐาน (Thai Mental Health Questionnaire : TMHQ ) และแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทย
แบบรูปภาพ (Pictorial Thai Quality of Life : PTQL) แลวพบวา กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดบั
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ปกติ และคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง เชนเดียวกับการศึกษาของเบญจวรรณ ศิริสาร (2548) ที่
ศึกษาการปรับตัว สุขภาพจิต และความตองการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิตของวัยรุนในศูนยบำบัด 
รักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน อายุระหวาง 13-21 ป จำนวน 65 คน โดยใชแบบสอบถามสุขภาพจิต SCL-
90 (Symptoms Checklist-90) ซึ่งผลการวิจัย พบวา วัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน มี
ภาวะสุขภาพจิตโดยรวมปกติ  

อยางไรก็ตาม ก็ยังพบวามีผลการศึกษาบางการศึกษาที่พบวาไมสอดคลองกับที่กลาวไป ดังการ 
ศึกษาของขวัญธิดา พิมพการ (2548) ที่สำรวจภาวะสุขภาพจิตของผูเลนกีฬาวัวชนที่ใชพืชกระทอม โดยใช
แบบประเมินมาตรฐานสุขภาพจิตของคนไทย สรางโดยกรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข พบวา สวนใหญ 
(รอยละ92) มีภาวะสุขภาพจิตโดยรวมต่ำกวาคนทั่วไป และความไมสอดคลองนี้เดนชัดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
พิจารณาภาวะสุขภาพจิตเปนรายดาน ก็จะพบวา ผูติด/เสพยาเสพติดมีภาวะสุขภาพจิตบางดานที่ผิดปกติ 
ดังการศึกษาของเบญจวรรณ ศิริสาร  (2548) ที่ศึกษาการปรับตัว สุขภาพจิต และความตองการกิจกรรมเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพจิตของวัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน แมจะพบวาวัยรุนในศูนย
บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน มีภาวะสุขภาพจิตโดยรวมปกติ แตเมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพจิตรายดาน 
พบวา ดานการย้ำคิดย้ำทำ ความรูสึกไมชอบติดตอกับคนอื่น ความซึมเศรา ความวิตกกังวล กลัวโดยปราศจาก
เหตุผล และหวาดระแวง และอยูในระดับผิดปกติ สวนดานความรูสึกผิดปกติของรางกาย ความโกรธ กาวราว
ทำลาย และพฤติกรรมที่บงชี้ถึงอาการผิดปกติทางจิต นอกจากนี้วัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน มีความตองการกิจกรรมบำบัดเพื่อลดความเครียดมากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมพบปะ พูดคุย 
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันของผูปวยในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด และกิจกรรมการใหบริการ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด สอดคลองกับการศึกษาของนรัชญา ศรีบูรพา (2552) ที่กลาววา 
โปรแกรมศิลปกรรมบำบัดที่สรางข้ึนแลวนำมาผนวกใชรวมกับกระบวนการบำบัดแบบดัง้เดิมของศูนยบำบัดรักษา
ยาเสพติดเชียงใหมนั้น สามารถทำใหผูติดสุรามีภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยโปรแกรมศิลปกรรมบำบัดทำ
ใหผูปวยไดปลดปลอยอารมณและความรูสึกในปจจุบันผานกระบวนการทำงานศิลปะ ซึ่งอารมณและ
ความรูสึกนั้นๆอาจมาจากการสะสมอารมณความรูสึกในอดีต การพูดคุยถึงผลงานที่ผูปวยทำข้ึน และการ
ที่สมาชิกในกลุมสอบถามความคิดความรูสึกของเจาของผลงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนชองทาง
ใหไดปลดปลอยอารมณและความคิดที่สะสมอยูในใจได ทำใหเกิดความรูสึกปลอดโปรง โลง สบายใจ และ
มั่นคงภายในมากขึ้น เชนเดียวกับการศึกษาของศิริพร พูลสวัสดิ์ (2555) ที่ศึกษาผลการใหการปรึกษาแบบ
กลุมเผชิญความจริงที่มีตอพลังสุขภาพจิตของผูติดยาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ 
จำนวน 80 คน โดยใชแบบวัดพลังสุขภาพจิตภายใตกรอบความคิดของ Grotberg (1995) ผลการวิจัยวา กลุม
ทดลองที่เขากลุมการใหการปรึกษาแบบกลุมเผชิญความจริง มีพลังสุขภาพจิตสูงกวากอนเขารวมกลุม และมี
พลังสุขภาพจิตสูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกลุม อยางมีนัยสำคัญ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัย“สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยา” ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) ซึ่งคณะผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
เนื่องจากเปนสถานบำบัดรักษาผูติดยาเสพติดในสังกัดกรมการแพทยที่ทำหนาที่หลักในการบำบัดรักษายาเสพติด
แกผูปวยยาและสารเสพติดทุกประเภท ทุกเพศทุกวัย ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต
ระยะแรกรับ ถอนพิษยาฯ และฟนฟูสมรรถภาพ ใหบริการทั้งผูปวยระบบสมัครใจและบังคับบำบัดฯในพื้นที่ 11 
จังหวัดภาคใต แตการใหบริการจริง โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลาไดบริการครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต 
รวมทั้งผูรับบริการจากภูมิภาคอื่นที่สมัครใจหรือถูกสงตอมาบำบัดรักษาดวย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดในตามเสนทางการเลิกยาฯ 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากร 
ประชากร เปนผูปวยยาเสพติดทุกชนิด ทั้งชายและหญิง ที่เขารับการบำบัดรักษาแบบผูปวยในของ

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ดวยระบบบังคับบำบัดฯ 
และอยูบำบัดรักษาฯอยางนอย 3 เดือน  

 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางเลือกมาจากประชากร ซึ่งเปนผูปวยยาเสพติดทั้งชายและหญิงที่เขาบำบัดรักษาแบบ

ผูปวยในของโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ดวยระบบบังคับ
บำบัดฯ และอยูบำบัดรักษาอยางนอย 3 เดือน คณะผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไดกลุม
ตัวอยางจำนวน  60 คน  
 

เกณฑการรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion criteria)  
คณะผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยติดตอประสานงานกับแผนกผูปวยในเพื่อขอ

พบผูปวยฯ เพื่ออธิบายรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงคโครงการการวิจัย การพิทักษสิทธิ์ของอาสาสมัครที่
เขารวมโครงการ พรอมทั้งใหเวลาอาสาสมัครในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมโครงการ โดยมีเกณฑการ
รับอาสาสมัครเขารวมโครงการ  ดังนี้ 

1. เปนผูปวยยาเสพติดที่เขาบำบัดฯแบบผูปวยในดวยระบบบังคับบำบัดฯและอยูบำบัดฯอยางนอย 
3 เดือน 

2. เปนผูสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย 
3. อายุ 20 ปข้ึนไป 
4. สามารถอาน เขียน หรือสื่อสารเขาใจภาษาไทยได 

 

เกณฑการไมรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Exclusion criteria) ดังน้ี 
1. ผูปวยสารเสพติด เชน สุรา หรือบุหร่ี เปนยาหลัก  
2. แพทยวินิจฉัยวามีอาการทางจิตและหรือมีอาการถอนพิษยารุนแรง  
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เกณฑการยุติเขารวมโครงการ (Discontinuation criteria)  
1. อาสาสมัครไมสมัครใจ ปฏิเสธการเขารวมโครงการตอ หรือขอถอนตัวออกจากโครงการ 
2. แพทยวินิจฉัยวาไมสามารถรวมโครงการวิจัยตอไปได 
3. อาสาสมัครหลบหนีหรือถูกปรับแผนการบำบัดฯออกจากสถานบำบัดไปสูระบบการบำบัดฯอ่ืน 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง แบบประเมิน
สุขภาพจิต Symptoms Checklist-90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ที่ปรับปรุงพัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค  

1. แบบสอบถามสวนบุคคล จะมีขอคำถามที่ครอบคลุมถึงอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ สมรส 
ประวัติการเสพยาเสพติด ประวัติการบำบัดรักษา และภูมิหลังครอบครัว  

2. แบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms Checklist-90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษา ไทย ที่ปรับปรุง
พัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค ซึ่งประเมินสุขภาพจิต 9 ดาน คือ  

# กลุมอาการการเจ็บปวยทางกายมาจากสาเหตุทางจิตใจ (Somatization, SOM) เปนขอความ 
ที่สะทอนใหเห็นถึงความโศกเศราที่เกิดข้ึนจากการรับรูเก่ียวกับการทำงานที่ผิดปกติของรางกาย โดยมุงเนนเก่ียวกับ
ระบบหมนุเวียนโลหิต ระบบยอยอาหาร ระบบหายใจ และระบบอ่ืนๆที่เปนอัตโนมัติ เชน ปวดหลัง ความเจ็บปวด 
และความตึงเครียดของกลามเนื้อ มี 12 ขอคำถาม คือ ขอที่ 1, 4, 12, 27, 40, 42, 48, 49, 52, 53, 56 และ 58 

# กลุมอาการย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive, O-C) เปนขอความที่มุงเนนกลุมอาการทาง
คลินิกเร่ืองความคิด แรงกระตุนผลักดัน และกระทำตางๆซึ่งรบกวนและเปนอาการที่ผูปวยไมตองการใหเกิด 
ข้ึน แตหลีกเลี่ยงไมได พฤติกรรมเหลานี้ทำใหคนไขสูญเสียความสามารถดานสติปญญาไปดวย มี 10 ขอคำถาม 
คือ ขอที่ 3, 9, 10, 28, 38, 45, 46, 51, 55, และ 65 

# กลุมอาการไวตอสัมพันธภาพ (Interpersonal Sensitivity, I-S) กลุมอาการพื้นฐานของ
องคประกอบนี้ คือ ความรูสึกบกพรองหรือรูสึกวาตัวเองมีปมดอย โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ การ
ลดลงของคานิยมของตนเอง (self-deprecation) ความรูสึกอึดอัด และความไมสบายใจระหวางการมีปฏิกิริยา 
ตอบโตดานสังคมกับบุคคลอ่ืน สิ่งเหลานี้เปนลักษณะ (characteristic) ของบุคคลที่มี Interpersonal Sensitivity 
สูง นอกจากนั้นยังมีความรูสึกหมกมุนอยูกับความคิดของตนอยางรุนแรง รวมทั้งการคาดหวังวาจะไดรับปฏิกิริยา
โตตอบทางลบในการติดตอกับบุคคลอ่ืนก็เปนที่มาของความทุกขอันนี้เชนกัน มี 9 ขอคำถาม คือ ขอที่ 6, 21, 
34, 36, 37, 41, 61, 69 และ 73 

# กลุมอาการเศรา (Depression, DEP) เปนขอคำถามที่สะทอนใหถึงกลุมอาการของ depression 
ซึ่งสังเกตไดอยางกวางขวาง เชน อาการของอารมณเศรา หมดความสนใจกิจกรรมตางๆ ไมมีแรงจูงใจและ
สูญเสียพละกำลัง ความรูสึกสิ้นหวัง ความคิดฆาตัวตาย อาการเหลานี้มีผลถึงการสูญเสียทางสติปญญาดวย มี 13 
ขอคำถาม คือ ขอที่ 5, 14, 15, 20, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 54, 71 และ 79 

# กลุมอาการวิตกกังวล (Anxiety, ANX) ดานนี้รวมถึงกลุมอาการและพฤติกรรมตางๆที่สังเกต
ไดทางคลินิก เชน ความกระวนกระวาย นั่งไมติด ความรูสึกกลัว ประหมา และความตึงเครียด มีอาการทางกายที่
เกิดรวมดวย เชน อาการสั่น รวมทั้งยังมีขอความที่เกี ่ยวกับ free floating anxiety, panic attack feeling of 
dissociation รวมอยูในองคประกอบนี้ดวย มี 10 ขอคำถาม ไดแกขอที่ 2, 17, 23, 33, 39, 57, 72, 78, 80 และ 
86 

# กลุมอาการไมเปนมิตร (Hostility, HOS) ดานนี้จะสะทอนใหเห็นถึงความคิด อารมณ หรือ
การกระทำ ซึ่งเปนลักษณะของความรูสึกโกรธแคน ขุนเคือง กาวราวทำลาย ความรูสึกโตแยง และควบคุมอารมณ
ไมได มี 6 ขอคำถาม 6 ขอ ไดแก ขอที่ 11, 24, 63, 67, 74 และ 81 
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# กลุมอาการกลัว (Phobic Anxiety, PHOB) ขอความในดานนี้จะสะทอนใหเห็นถึงกลุมอาการ 
ซึ่งเห็นไดชัดในสภาพการณตางๆใน Phobic anxiety เชน ความกลัวเฉพาะที่มีตอคน สถานที่ สิ่งของหรือ
เหตุการณตางๆ ซึ่งไมมีเหตุผล และเกินความเปนจริง ทำใหตองหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้ มี 7 ขอคำถาม คือ ขอที่ 
13, 25, 47, 50, 70, 75 และ 82 

# กลุมอาการความคิดระแวง (Paranoid Ideation, PAR) ดานนี้ไดมาจากการสังเกตแนวความคิด 
ซึ่งเปนบุคลิกของ paranoid thought เชน การโทษคนอื่น (projection) ความไมเปนมิตร (hostility) ความระแวง 
สงสัย (suspiciousness) เอาตัวเองเปนศูนยกลาง (centrality) ความหลงผิด (delusion) การสูญเสียการ
ควบคุมตนเอง (loss of autonomy) และความคิดมักใหญใฝสูงวาตัวเองเปนใหญ (grandiosity) มี 6 ขอ
คำถาม คือ ขอที่ 8, 18, 43, 68, 76 และ 83 

# กลุมอาการโรคจิต (Psychoticsm, PSY) กลุมอาการที่รวมในดานนี้ ไดจากการสังเกต psychotic 
behavior ซึ่งมีตั้งแตอาการที่ยังไมแสดงชัดเจนถึงอาการที่แสดงออกชัดเจน เชน อาการถดถอย แยกตัวเอง 
หนีสังคม จนถึงลักษณะความคิดของโรคจิตเภท อาการหูแวว คิดวาคนอื่นลวงรู ความคิดของตน การถูก
ควบคุมความคิดจากภายนอก มี 10 ขอคำถาม 10 ขอ ไดแก ขอที่ 7, 16, 35, 62, 77, 84, 85, 87, 88 และ 90 

สวนขอคำถามที่ไมจัดอยูใน 9 ดานที่กลาวมา มี 7 ขอ ซึ่งเปนขอคำถามที่เพิ่มเติมเขามา (additional 
items) เพื่อความเปนธรรมชาติของแบบสอบถาม โดยไมไดนำมาคิดเปนคะแนนในดานใดดานหนึ่ง ไดแก ขอ
ที่ 19, 44, 59, 60, 64, 66 และ 89 

การตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครผูตอบจะตองประเมินอาการตางๆที่กลาวถึงนั้นรบกวนเขามาก
นอยเพียงใดใน 1 สัปดาหที่ผานมา โดยคำตอบจะแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

 0 ไมเลย  หมายถึง ไมมีความทุกขหรือปญหาเก่ียวกับอาการนี้เลย 
1 เล็กนอย  หมายถึง มีความทุกขเก่ียวกับอาการนั้นอยูบางแตไมสม่ำเสมอ และเปนจำนวนนอย 
2 ปานกลาง  หมายถึง มีความทุกขเก่ียวกับอาการคอนขางนั้นสม่ำเสมอ และเปนจำนวนพอประมาณ 

ไมรุนแรง 
3 คอนขางมาก  หมายถึง มีความทุกขเก่ียวกับอาการนั้นสม่ำเสมอ และเปนจำนวนพอประมาณ 

ไปจนถึงมาก 
4. มากที่สุด  หมายถึง  มีความทุกขเก่ียวกับอาการมาก ทั้งความถ่ีและความรุนแรง 
 

ประเมินโดยคิดคะแนนเปนรายดาน จากนั้นนำคะแนนที่ไดมาหารดวยจำนวนขอในดานนั้น เรียกเปน 
Raw score แลวนำไปเปรียบเทียบกับ T-score ซึ่งสามารถแปลผลไดดังนี้ 

คะแนน T-score ≤ 60   ปกต ิ
คะแนน T-score มากกวา 61  มีปญหาสุขภาพจิต 

 
การพิทักษอาสาสมัคร 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยา โดยหวังวา
ขอมูลที่ไดจะเปนความรูพื้นฐานที่สำคัญเก่ียวกับสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดที่เขาบำบัดฯตามระยะเสนทาง
การเลิกยา และสามารถนำขอมูลที่ไดไปพัฒนารูปแบบการวินิจฉัย บำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด ตอไป รวมทั้งเปน
แนวทางในการปองกันไมใหเกิดปญหาสุขภาพจิตในระดับรุนแรงข้ึน และลดปญหาการกลับไปเสพยาซ้ำได 

การเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี ้เปนไปดวยความสมัครใจของอาสาสมัคร โดยอาสาสมัครสามารถ
ปฏิเสธ หรือยุติ หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดทุกขณะ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และการไมเขา
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รวมโครงการวิจัย หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไมมีผลกระทบตอการบริการ การบำบัดฯ และประโยชน
ที่อาสาสมัครพึงไดรับ หรือสิทธิที่พึงไดตามกฎหมาย แตอยางใด 

กอนเขารวมโครงการ ผูวิจัยไดอธิบายความเปนมาโครงการวิจัย วัตถุประสงค ประโยชนของการ
วิจัย ระยะเวลารายละเอียดการเขารวมโครงการ และสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย โดยอาสาสมัครมีอิสระใน
การตัดสินใจตอบรับหรือปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการเขารวมวิจัย จากนั้นผูวิจัยจึงขอความรวมมือเพื่อเขารวม
เปนกลุมตัวอยาง พรอมทั้งเปดโอกาสใหอาสาสมัครซักถามขอสงสัย หลังจากอาสาสมัครรับทราบขอมูลการ
พิทักษสิทธิและตกลงเขารวมวิจัยแลว ใหอาสาสมัครลงนามในแบบยินยอมอาสาสมัคร (Written Informed 
consent form)  

อาสาสมัครที่เขารวมโครงการจะไดรับการประเมินสุขภาพจิตตามระยะเวลาที่กำหนดภายใตการสมัคร
ใจใหตรวจประเมิน โดยอาสาสมัครทุกคนยังคงไดรับการดูแลและบำบัดรักษาตามาตรฐานการบำบัด สำหรับ
อาสาสมัครที่มีคะแนนแนวโนมของสุขภาพจิตจะไดรับการดูแลชวยเหลือบำบัดเพิ่มเติมในแตละดานโดยทีมสห
วิชาชีพทันท ี

หากอาสาสมัครรูสึกอึดอัดใจหรือไมสบายใจในการตอบคำถามบางคำถาม อาสาสมัครสามารถที่จะ
ไมตอบคำถามขอนั้นๆไดโดยไมสงผลกระทบใดๆ และหลังการสัมภาษณ ผูวิจัยเปดโอกาสใหอาสาสมัครไดพูด
ระบายความรูสึกที่เกิดข้ึน และใหคำแนะนำ คำปรึกษาเบื้องตน เพื่อใหรูสึกผอนคลายและมั่นใจมากข้ึน  

บันทึกขอมูลสวนบุคคลตางๆจะถูกเก็บเปนความลับ ปกปดนามอาสาสมัคร และใชรหัสแทนชื่อ 
บันทึกขอมูลเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสที่มีเพียงหัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยหลักเทานั้นที่สามารถเขาถึง
ขอมูลได และขอมูลเหลานี้ถูกลบหรือทำลายทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย จะไมเปดเผยขอมูลเหลานี้แก
สาธารณชนเกินขอบเขตที่กฎหมายและหรือระเบียบกฎหมายอนุญาต ในการตีพิมพเผยแพรเชิงวิชาการ จะ
ทำในลักษณะขอมูลโดยรวม ไมเปดเผยชื่อและขอมูลที่จะเขาถึงความเปนบุคคลของอาสาสมคัร จะยังคงเก็บ
รักษาเปนความลับ 
 
การเก็บขอมูล 

กลุมตัวอยางผูซึ่งสมัครใจเขารวมโครงการจะถูกนัดหมายเพื่อเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกี่ยวกับ
ขอมูลลักษณะทัว่ไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายไดตอเดือน ความเพียงพอของรายได 
สัมพันธภาพในครอบครัว ยาเสพติดที่ใชครั้งแรก อายุที่ใชยาเสพติดครั้งแรก และยาเสพติดหลักที่ใช และ
ประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms Checklist-90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ที่
ปรับปรุงพัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค จำนวน 3 ครั้ง ตามเสนทางการเลิกยาฯ โดยนักจิตวิทยาคลินิก หรือ 
นักสังคมสงเคราะห หรือผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมเก่ียวกับเคร่ืองมือวิจัยและแบบประเมิน SCL-90-R โดยคร้ังที่ 
1 เก็บขอมูลชวง 1-2 สัปดาหแรกที่เขาบำบัดฯ ครั้งที่ 2 เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 7-8 ที่เขาบำบัดฯ และครั้งที่ 3 
เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 11-12 ที่เขาบำบัดฯ 

 
การวิเคราะหขอมูล (รายละเอียดของวิธีการทางสถิติที่ใช) 

 1. ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม  
 2. ตรวจใหคะแนนแบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms Checklist-90 (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย 
 3. การวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร ในการคำนวณหาคาสถิติพื้นฐาน เชน ความถ่ี (Frequency) 

รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลพื้นฐาน 
เชน ลักษณะทางประชากร ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม สภาพครอบครัว คะแนนจากแบบประเมิน
สุขภาพจิต SCL-90-R และทดสอบสมมุติฐาน โดยใชสถิติ One-way Repeated measurement ANOVA 
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ผลการวิจัย 

 
การวิจัย“สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยา” ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ซึ่งเลือกพืน้ที่ศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา เก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลลักษณะทั่วไปและประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms 
Checklist-90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ปรับปรุงพัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค วิเคราะหขอมูลโดยคาสถิติ
พื้นฐาน เชน ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และคะแนนจากแบบประเมินสุขภาพจิต SCL-90-R และ
ทดสอบสมมุต ิฐานโดยใชสถิติ One-way Repeated measurement ANOVA  โดยนำเสนอผลการวิจัย
ตามลำดับดังนี้ 

1. ลักษณะทั่วไปของผูปวยยาเสพติด         
2. สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยาฯ    

 
ลักษณะทั่วไปของผูปวยยาเสพติด  

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางไดแก ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ รายไดตอ
เดือน ความเพียงพอของรายได สัมพันธภาพในครอบครัว ยาเสพติดที่ใชครั้งแรก อายุที่ใชยาเสพติดครั้งแรก 
และยาเสพติดหลักที่ใช  

กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูปวยยาเสพติดชายและหญิงทีเ่ขาบำบดัรักษาแบบผูปวยในของโรงพยาบาล
ธัญญารักษสงขลา ดวยระบบบังคับบำบัดฯ และอยูบำบัดรักษาอยางนอย 3 เดือน   

ผลการวิจยั (ตารางที่ 1) พบวา กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 60 คน เปนชายรอยละ 55 (33 คน) และหญิงรอย
ละ 45 (27 คน) สวนใหญมีอายุ 25-29 ป คิดเปนรอยละ 43.4 (26 คน) สถานภาพสมรส คู คิดเปนรอยละ 50 
(30 คน) รองลงมาเปนโสด รอยละ 33.3 (20 คน) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 65 (39 คน) ที่เหลือ
รอยละ 21 นับถือศาสนาอิสลาม  

กลุมตัวอยางคร่ึงหนึ่ง รอยละ 50 (30 คน) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมารอยละ 35 
(21 คน) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สำหรับอาชีพนั้น รอยละ 40 (24 คน) ยังเปนนักเรียน นักศึกษา แต
กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 40 (24 คน) มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท รองลงมา คือ ไมมี
รายไดเลย และมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท ตอเดือน คิดเปนกลุมละ 10 คน (รอยละ 16.7) กลุมตัวอยางสวนใหญ
รอยละ 60 (36 คน) เห็นวาสมัพันธภาพในครอบครัวของตนเองนัน้รักใครกันดี 

 สำหรับอายุที่ใชยาเสพติดคร้ังแรกนั้น กลุมตัวอยางเกือบคร่ึงหนึ่ง รอยละ 46.7 (28 คน) ใชยาเสพติด
เมื่ออายุ 15-19 ป หรือมีอายุเฉลี่ย 18 ป 9 เดือน ( x  = 18.75) โดยสวนใหญใชยาบาเปนยาเสพติดครั้งแรก 
คิดเปนรอยละ 41.7 (25 คน) และรองลงมา รอยละ 30 (18 คน) ใชสุราเปนยาเสพติดครั้งแรก และยาเสพติดหลัก 
ที่ใชสวนใหญนั้น รอยละ 55 (33 คน) ใชยาบาเปนยาฯหลัก รองลงมา รอยละ 15 (9 คน) ใชไอซเปนยาฯหลัก 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  

ลักษณะสวนบุคคล  จำนวน (คน)  รอยละ 

เพศ          ชาย  33  55.0 

               หญิง  27  45.0 

               รวม  60  100 

  อาย ุ       20-24 ป  11  18.3 

               25-29 ป  26  43.4 

               30-34 ป  12  20.0 

               35 ป ขึน้ไป  11  18.3 

               รวม                x  = 30.17  60  100 

สถานภาพสมรส           โสด  20  33.4 

                              คู  30  50.0 

                              แยกกันอยู  2  3.3 

                              หยาราง  8  13.3 

               รวม  60  100 

ศาสนา     พุทธ  39  65.0 

               อิสลาม  21  35.0 

               รวม  60  100 

ระดับการศึกษา           ประถมศึกษา  21  35.0 

                              มัธยมศึกษาตอนตน  30  50.0 

                              มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  9  15.0 

               รวม  60  100 

อาชีพ   นักเรียน/นักศึกษา  24  40.0 

          รับจาง  10  16.7 

          ประมง  5  8.3 

          ขาราชการ/ลูกจางบริษัท  3  5.0 

          คาขาย  3  5.0 

          ทำการเกษตร  2  3.3 

          ชวยงานครอบครัว  3  5.0 

           วางงาน  10  16.7 

               รวม  60  100 

รายไดตอเดือน           ไมมีรายได  10  16.7 

                              นอยกวา 5,000 บาท  10  16.7 

                              5,000-10,000 บาท  24  40.0 

                              มากกวา 10,000 บาท  16  16.7 
               รวม  60  100 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะสวนบุคคล  จำนวน (คน)  รอยละ 

ความพอเพียงของรายได        ไมพอเพียง  14  23.3 

                                      เพียงพอ  46  76.7 

               รวม  60  100 

  สัมพันธภาพในครอบครัว        รักใครกันดี  36  60.0 

                                        ทะเลาะกันบาง  12  20.0 

                                        ทะเลาะกันเปนประจำ  5  8.3 

                                        ตางคนตางอยู  7  11.7 

              รวม                        60  100 

อายุท่ีใชยาเสพติดครั้งแรก   ต่ำกวา 15 ป  12  20.0 

                                  15-19 ป  28  46.7 

                                  20-24 ป   11  18.3 

                                  25 ปขึ้นไป   9  15.0 

               รวม                     x  = 18.75             60  100 

  ยาเสพติดท่ีใชครั้งแรก            ยาบา  25  41.7 

                                        สุรา  18  30.0 

                                        กัญชา  10  16.7 

                                        4x100 และกระทอม  4  6.7 

                                        ไอซ  2  3.3 

                                        ยานอนหลับ  1  1.7 

              รวม                        60  100 

  ยาเสพติดหลักท่ีใช               ยาบา  33  55.0 

                                        ไอซ  9  15.0 

                                        กัญชา  8  13.3 

                                        4x100   7  11.7 

                                        อื่นๆ (สารระเหย สุรา และอื่นๆ)  3  5.1 

                              รวม  60  100 
 

2. สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยาฯ 

เสนทางการเลิกยาฯ หมายถึง การเขาสูกระบวนการเลิกยาฯตามระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลง
ความคิด อารมณ พฤติกรรม จำแนกตามแนวคิดของการบำบัดรูปแบบจิตสังคมบำบัด เปน 4 ระยะ คือ ระยะ
ขาดยา/เริ่มตนหยุดยา ระยะฮันนีมูน ระยะเลิกยาตอเนื่อง/ฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว/คลี่คลาย แตการ
วิจัยนี้ครอบคลุมเพียง 3 ระยะ คือ ระยะฮันนีมูน ระยะเลิกยาตอเนื่อง/ฝาอุปสรรค และระยะคลี่คลาย/ปรับตัว 

สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางจิตใจ อารมณ ความรูสึก ของผูปวยยาเสพติด ซึ่งประเมินสุขภาพจิต 
9 ดาน คือ Somatization, SOM (กลุมอาการเจ็บปวยทางกายมาจากสาเหตุทางจิตใจ)  Obsessive-Compulsive, 
O-C (กลุมอาการย้ำคิดย้ำ) Interpersonal Sensitivity, I-S (กลุมอาการไวตอสัมพันธภาพ) Depression, DEP 
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(กลุมอาการอารมณเศรา) Anxiety, ANX (กลุมอาการวิตกกังวล) Hostility, HOS (กลุมอาการไมเปนมิตร) Phobic 
Anxiety, PHOB (กลุมอาการกลัว) Paranoid Ideation ,PAR (กลุมอาการความคิดระแวง) Psychoticism, 
PSY (กลุมอาการโรคจิต) และ GSI สุขภาพจิตโดยรวมทุกดาน 

   

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคะแนนสุขภาพจิต 9 ดาน และ GSI ของกลุมตัวอยาง จำแนกตาม
เสนทางการเลิกยาฯ (ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว)   

 

สุขภาพจิต ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค ระยะปรับตัว 

x  S.D แปลผล x  S.D แปลผล x  S.D แปลผล 

1. SOM 45.83 7.99 ปกติ 45.85 7.78 ปกติ 43.68 8.49 ปกติ 

2. O-C 48.02 6.02 ปกติ 45.93 6.53 ปกติ 44.52 7.39 ปกติ 

3. I-S 46.53 7.63 ปกติ 45.28 7.62 ปกติ 43.30 8.36 ปกติ 

4. DEP 45.45 6.40 ปกติ 43.25 6.19 ปกติ 41.47 6.54 ปกติ 

5. ANX 40.97 7.62 ปกติ 40.55 7.39 ปกติ 38.15 8.40 ปกติ 

6. HOS 46.23 7.05 ปกติ 45.65 6.88 ปกติ 44.88 6.62 ปกติ 

7. PHOB 47.45 6.98 ปกติ 45.52 7.83 ปกติ 44.15 7.96 ปกติ 

8. PAR 44.32 7.20 ปกติ 41.80 7.44 ปกติ 41.57 7.37 ปกติ 

9. PSY 46.60 6.54 ปกติ 44.83 7.61 ปกติ 42.38 8.55 ปกติ 

10. GSI 44.72 7.09 ปกติ 42.73 7.25 ปกติ 40.92 7.92 ปกติ 

 
รูปท่ี 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนสุขภาพจิต 9 ดาน และ GSI ของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเสนทางการเลิกยาฯ (ระยะ
ฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว)   
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 ผลการศึกษา (ดังตารางที่ 2 และรูปที่ 2)  พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนสุขภาพจิตทั้ง 9 
ดาน และรวมทุกดาน (GSI) อยูในเกณฑปกติในทุกระยะของเสนทางการเลกิยาฯ ตั้งแตระยะฮันนีมูน ระยะฝา
อุปสรรค และระยะปรับตัว 
 

ตารางท่ี 3 คาเฉล่ีย และแปลผลคะแนนสุขภาพจิต 9 ดาน และ GSI ของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศและเสนทางการเลิกยาฯ 
(ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว)   

 

สุขภาพจิต ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค ระยะปรบัตัว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

x  แปลผล x  แปลผล x  แปลผล x  แปลผล x  แปล
 

x  แปลผล 

1. SOM 46.09 ปกติ 45.52 ปกติ 46.67 ปกติ 44.85 ปกติ 44.94 ปกติ 42.15 ปกติ 

2. O-C 49/06 ปกติ 46.74 ปกติ 48.70 ปกติ 42.56 ปกติ 46.67 ปกติ 41.89 ปกติ 

3. I-S 47.88 ปกติ 44.89 ปกติ 48.55 ปกติ 41.30 ปกติ 46.42 ปกติ 39.48 ปกติ 

4. DEP 46.58 ปกติ 44.07 ปกติ 44.88 ปกติ 41.26 ปกติ 43.82 ปกติ 38.59 ปกติ 

5. ANX 42.52 ปกติ 39.07 ปกติ 42.78 ปกติ 37.82 ปกติ 40.27 ปกติ 35.56 ปกติ 

6. HOS 46.91 ปกติ 45.41 ปกติ 47.27 ปกติ 43.67 ปกติ 46.18 ปกติ 43.30 ปกติ 

7. PHOB 48.67 ปกติ 45.96 ปกติ 47.45 ปกติ 43.15 ปกติ 46.36 ปกติ 41.44 ปกติ 

8. PAR 45.06 ปกติ 43.41 ปกติ 44.03 ปกติ 39.07 ปกติ 43.18 ปกติ 39.59 ปกติ 

9. PSY 47.52 ปกติ 45.48 ปกติ 47.82 ปกติ 41.19 ปกติ 45.88 ปกติ 38.11 ปกติ 

10. GSI 46.03 ปกติ 43.11 ปกติ 45.52 ปกติ 39.33 ปกติ 43.55 ปกติ 37.70 ปกติ 

  
จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงมีคะแนนสขุภาพจิตทัง้ 9 ดาน และรวมทุกดาน 

(GSI) อยูในเกณฑปกติในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯ ตั้งแตระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะ
คลี่คลาย/ปรับตัว  

 
ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียคะแนนสุขภาพจิต 9 ดาน และ GSI ของกลุมตัวอยางตามเสนทางการเลิกยาฯ (ระยะฮันนีมูน ระยะฝา
อุปสรรค และระยะปรับตัว)   
 

ระยะเลิกยาฯ SOM O-C I-S DEP ANX HOS PHOB PAR PSY GSI 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

1.ฮันนีมูน 45.83 48.02 46.53 45.45 40.97 46.23 47.45 44.32 46.60 44.72 

2. ฝาอุปสรรค 45.95 45.93 45.28 43.25 40.55 45.65 45.52 41.80 44.83 42.73 

3. ปรบัตัว 43.68 44.52 43.30 41.47 38.15 44.88 44.15 41.57 42.38 40.92 
 

แมพบวา คะแนนสุขภาพจิตทั้ง 9 ดาน และรวมทุกดาน (GSI) ของกลุมตัวอยางทั้งชายและหญิงอยู
ในเกณฑปกติในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯ แตผูวิจัยก็ไดทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
สุขภาพจิต โดยตารางที่ 4 แสดงสถิติพรรณนาของคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตทั้ง 9 ดาน และรวมทุกดาน (GSI) 
ของกลุมตัวอยางตามเสนทางการเลิกยาฯ ตั้งแตระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะคลี่คลาย/ปรับตัว 
จากการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ำทางเดียว (Repeated-measurement ANOVA) 
โดยการทดสอบของ Huynh-Feldt ที่ P<.01 (ดังตารางที่ 5) พบวา คะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 8 ดาน คือ ดาน  
O-C (Obsessive-Compulsive) ดาน I-S (Interpersonal Sensitivity) ดาน DEP (Depression) ดาน ANX (Anxiety) 
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ดาน PHOB (Phobic Anxiety) ดาน PAR (Paranoid Ideation) ดาน PSY (Psychoticism) และ ดาน GSI 
สุขภาพจิตโดยรวมทุกดาน ใน 3 ระยะเสนทางการเลิกยา ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ P<.01 

 

ตารางท่ี 5 ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำทางเดียวของคะแนนเฉล่ียสุขภาพจิต 9 ดาน และ GSI ของกลุมตัวอยางตามเสนทางการ
เลิกยาฯ (ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และระยะปรับตัว)   
 

สุขภาพ 
จิต 

ฮันนีมูน ฝา
อุปสรรค 

ปรับตัว ss df MS F P-value 

1. SOM 45.83 (7.99) 45.85 (7.78) 43.68 (8.49) 186.34 1.98 94.36 3.70 .028 

2. O-C 48.02 (6.02) 45.93 (6.53) 44.52 (7.39) 371.94 1.91 195.18 10.21 .000* 

3. I-S 46.53 (7.63) 45.28 (7.62) 43.30 (8.36) 319.01 1.96 162.57 6.96 .002* 

4. DEP 45.45(6.40) 43.25 (6.19) 41.47 (6.54) 477.74 1.81 264.58 13.92 .000* 

5. ANX 40.97(7.62) 40.55 (7.39) 38.15 (8.40) 277.34 1.99 139.45 5.56 .005* 

6. HOS 46.23 (7.05) 45.65 (6.88) 44.88 (6.62) 55.01 1.98 27.73 1.19 .307 

7. PHOB 47.45 (6.98) 45.52 (7.83) 44.15 (7.96) 329.91 1.87 176.93 6.84 .002* 

8. PAR 44.32 (7.20) 41.80 (7.44) 41.57 (7.37) 279.01 2.00 139.51 5.60 .005* 

9. PSY 46.60 (6.54) 44.83 (7.61) 42.38 (8.55) 538.08 1.98 272.38 10.16 .000* 

10. GSI 44.72 (7.09) 42.73 (7.25) 40.92 (7.92) 433.48 1.81 239.58 11.07 .000* 

รายงานผลโดยใชคา Huynh-Feldt, P<.01 

 

เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 8 ดาน ดังกลาวขางตน มาเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ Bonferroni 
(ตารางที่ 6) พบวา มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิต 6 ดาน  ในระยะฮันนีมูนกับระยะปรับตัว แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญที่ P<.01 ไดแก ดาน O-C (Obsessive- Compulsive) ดาน I-S (Interpersonal Sensitivity) ดาน DEP 
(Depression) ดาน PHOB (Phobic Anxiety) ดานPSY (Psychoticism) และ ดาน GSI สุขภาพจิตโดยรวมทุก
ดาน 

 

ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบรายคูของคะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตและเสนทางการเลิกยาฯ (ระยะฮันนีมูน ระยะฝาอุปสรรค และ
ระยะปรับตัว)   
 

 

เสนทาง 
การเลิกยาฯ 

O-C I-S DEP ANX 

Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust 

1. Honey moon  .053 .000*  .541 .003*  .026 .000*  1.000 .018 

2. Hit the wall .053  .110 .541  .037 .026  .013 1.000  .017 

3. Adjust .000* .110  .003* 0.37  .000* .013  .018 .017  

 
 

PHOB PAR PSY ANX 

Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust Honey Hit Adjust 

1. Honey moon  .070 .007*  .017 .011  .228 .000*  .077 .000* 

2. Hit the wall .070  .293 .017  1.000 .228  .014 .077  .019 

3. Adjust .007* .293  .017 1.000  .000* .014  .000* .019  
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อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัย“สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามเสนทางการเลิกยา” ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ซึ่งคณะผูวิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาอยางเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดในแตละระยะของเสนทางการเลิกยาฯ   
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกี ่ยวกับขอมูลลักษณะทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ 
รายไดตอเดือน ความเพยีงพอของรายได สัมพันธภาพในครอบครัว ยาเสพติดที่ใชคร้ังแรก อายุที่ใชยาเสพติด
ครั้งแรก และยาเสพติดหลักที่ใช และประเมินสุขภาพจิตดวยแบบประเมินสุขภาพจิต Symptoms Checklist-
90-R (SCL-90-R) ฉบับภาษาไทย ที่ปรับปรุงพัฒนาโดยปราณี ชาญณรงค การประเมินสุขภาพจิตนี้ทำซ้ำ 3 คร้ัง 
ตามเสนทางการเลิกยาฯ ครั้งที่ 1 เก็บขอมูลชวง 1-2 สัปดาหแรกที่เขาบำบัดฯ ครั้งที่ 2 เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 
7-8 ที่เขาบำบัดฯ และครั้งที่ 3 เก็บขอมูลชวงสัปดาหที่ 11-12 ที่เขาบำบัดฯ โดยนักจิตวิทยาคลินิก นักสังคม-
สงเคราะห และผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยและแบบประเมิน SCL-90-R วิเคราะหขอมูล
โดยคาสถิติพื้นฐาน เชน ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง และคะแนนจากแบบประเมินสุขภาพจิต SCL-90-R 
และทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติ One-way Repeated measurement ANOVA ซึ่งหวังวาขอคนพบจากการ
วิจัยครั้งนี้จะเปนองคความรูสำคัญที่จะนำไปเปนแนวทางในการบำบัดรักษาหรือชวยเหลือผูปวยยาเสพติดที่เขา
รับการบำบัดรักษาแบบผูปวยในใหมีสุขภาพจิตที่ดี สนับสนุนการบำบัดรักษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 
1. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวจิัยคร้ังนี้ สามารถสรุปและอภิปรายผลไดพอสังเขปดังนี้  
 

1.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
กลุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 60 คน เปนผูชายมากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 55) ที่เหลือ

เปนผูหญิง สวนใหญ (รอยละ 65) นับถือศาสนาพุทธ อายุโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 30 ป 2 เดือน ( x  = 

30.17)  และคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50) ของกลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรส คู  

กลุมตัวอยางคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 50) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน สวนใหญ (รอยละ 40) ยังคง
เปนนักเรียน/นักศึกษา แตรอยละ 40 ของกลุมตัวอยางแจงวามีรายไดตอเดือน 5,000-10,000 บาท  

แมกลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 60) เห็นวาสัมพันธภาพในครอบครัวของตนเองนั้นรักใครกันดี แต
เกือบคร่ึงหนึ่ง (รอยละ 46.7) ยอมรับวาเร่ิมใชอายุเสพติดคร้ังแรกตั้งแตชวงวัยรุน (ชวงอายุ 15-19 ป) หรือมีอายุ 
เฉลี่ย 18 ป 9 เดือน ( x  = 18.75) โดยสวนใหญ (รอยละ 41.7) ใชยาบาเปนยาเสพติดครั้งแรก เชนเดียวกับ 
ที่สวนใหญ (รอยละ 55) ของกลุมตัวอยาง เขาบำบัดรักษาดวยใชยาบาเปนยาเสพติดหลัก 

 

1.2 สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดตามระยะของเสนทางการเลิกยาฯ 
ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนสุขภาพจิตทัง้ 9 ดาน (SOM : Somatization, O-C: Obsessive-

Compulsive, I-S : Interpersonal Sensitivity, DEP : Depression, ANX : Anxiety, HOS : Hostility, PHOB : 
Phobic Anxiety, PAR : Paranoid Ideation และ PSY : Psychoticism) และ GSI สุขภาพจิตโดยรวมทุกดาน 
อยูในเกณฑปกติ ในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯ ตั้งแตระยะฮันนีมูน ฝาอุปสรรค และคลี่คลาย/ปรบัตัว 
และเมื ่อนำคะแนนเฉลี ่ยสุขภาพจิตรายดานของกลุมตัวอยางมาเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน
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สุขภาพจิตดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ำทางเดียว (One way Repeated-measurement 
ANOVA) โดยการทดสอบของ Huynh-Feldt ที่ P<.01 พบวา มีสุขภาพจิต 8 ดาน คือ ดาน O-C, I-S, DEP, ANX, 
PHOB, PAR, PSY และ GSI นั้นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<.01 ในทุกระยะของเสนทางการเลกิ
ยาฯ (ระยะฮันนีมูน, ฝาอุปสรรค และคลี่คลาย/ปรับตัว) แตเมื่อขอคนพบดังกลาวมาเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี
ของ Bonferroni พบวา มีสุขภาพจิตเพียง 6 ดาน คือ ดาน O-C, I-S, DEP, PHOB, PSY และ GSI เทานั้น ที่แตกตาง 
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<.01 ในระยะฮันนีมูน และระยะคลี่คลาย/ปรับตัว  

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน พบวา มีความสอดคลองกับการศึกษาของบุญศิริ จันศิริมงคล และ
คณะ (2548) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพของประชากรที่เสพพืชกระทอม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี โดยใช
แบบวัดสุขภาพ GHQ 28 ฉบับภาษาไทย และการศึกษาของเบญจวรรณ ศิริสาร (2548) ที่ศึกษาการปรับตัว 
สุขภาพจิต และความตองการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิตของวัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน โดยใชแบบสอบถามสุขภาพจิต SCL-90 (Symptoms Checklist-90) แลวพบวา กลุมตัวอยางของ
ทั้งสองการศึกษามีภาวะสุขภาพกายและจิตใจอยูในเกณฑปกติ เชนเดียวกับการศึกษาของกนิษฐา เหรียญทอง 
(2552) ที่ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูปวยติดสุราที่รับบริการที่กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาล
นาน จังหวัดนาน โดยใชแบบวัดสุขภาพจติในคนไทยรูปแบบมาตรฐาน (Thai Mental Health Questionnaire 
: TMHQ ) และแบบประเมินคุณภาพชีวิตไทยแบบรูปภาพ (Pictorial Thai Quality of Life : PTQL) แลว
พบวา กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดับปกติ และคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

อยางไรก็ตาม ก็ยังพบวามีบางผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ อาทิ การศึกษาของ 
ขวัญธิดา พิมพการ (2548) ที่สำรวจภาวะสุขภาพจิตของผูเลนกีฬาวัวชนที่ใชพืชกระทอม โดยใชแบบประเมิน
มาตรฐานสุขภาพจิตของคนไทย สรางโดยกรมสุขภาพจิต กระทวงสาธารณสุข พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
(รอยละ92) มีภาวะสุขภาพจิตโดยรวมต่ำกวาคนทั่วไป เชนเดียวกบัการศึกษาของเบญจวรรณ ศิริสาร (2548) 
ที่ศึกษาการปรับตัว สุขภาพจิต และความตองการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิตของวัยรุนในศูนยบำบัด 
รักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน แมจะพบวาวัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน มีภาวะสุขภาพ 
จิตโดยรวมปกติ แตเมื่อพิจารณาภาวะสุขภาพจิตรายดาน พบวา ดานการย้ำคิดย้ำทำ ความรูสึกไมชอบติดตอกับ
คนอ่ืน ความซึมเศรา ความวิตกกังวล กลัวโดยปราศจากเหตุผล และหวาดระแวง และอยูในระดับผิดปกติ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ที่พบวา กลุมตัวอยางสุขภาพจิตทั้ง 9 ดาน และ GSI สุขภาพจิตโดยรวม
ทุกดาน อยูในเกณฑปกติ ในทุกระยะของเสนทางการเลิกยาฯมีสุขภาพจิต แตสุขภาพจิตดาน O-C, I-S, DEP, 
PHOB, PSY และ GSI มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ P<.01 ในระยะฮันนีมูนและระยะคลี่คลาย/
ปรับตัว นั้น อาจเปนเพราะแมระยะฮันนีมูนจะเปนระยะที่ผูปวยที่ผูปวยรูสึกดี มีความสุข ที่สามารถหยุดยาเสพติด 
มาไดระยะหนึ่งแลว (4-6 สัปดาห) แตในการศึกษาคร้ังนี้พบขอมูลที่นาสนใจวา ระยะนี้กลับเปนระยะที่ผูปวยเพิ่ง
เขารับการบำบัดรักษาไดเพียง 1-2 สัปดาห หลังจากไดรับฟงคำวินิจฉัยใหเขาบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดตาม 
พรบ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญอาจถูกควบคุมตัวระหวางรอคำวินิจฉัย
และหยุดเสพมากอนระหวางรอคำวินิจฉัย กอปรกับกลุมตัวอยางตองปรับตัวใหเขากับการดำเนินชีวิตที่ไมคุนเคย
ในชวงเริ่มตนการบำบัดรักษา ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม (สถานบำบัด) กฎระเบียบ เพื่อนใหม 
กลุมตัวอยางหลายรายตองเขาบำบัดรักษาโดยไมไดแจงหรือบอกใหครอบครัวไดรับรูลวงหนา หลายราย
ครอบครัวไมไดมาเยี่ยมในระยะนี้ และบางรายไมไดแกไข/จัดการปญหาเดิมกอนเขาบำบัด ฯลฯ ซึ่งตางกับระยะ
คลี่คลาย/ปรับตัว ซึ่งเปนระยะที่ผูปวยรูสึกดี มีความสุข ที่สามารถหยุดยาเสพติดมาไดนานนับ 4 เดือน และกลุม
ตัวอยางอยูบำบัดรักษาในสถานบำบัดมาแลว 3–4 เดือน สามารถปรับตัวใหกับการดำเนินชีวิตโดยปลอดในสภาพ
สังคมใหม (สถานบำบัดเพื่อน กฎระเบียบ) ในการเลิกยาฯไดแลว รวมทั้งหลายรายมีครอบครัวมาเยี่ยมเยียนขณะ
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บำบัดรักษา ปญหาความกังวลใจกอนเขารับการบำบัดอาจไดรับการแกไข/จัดการ ฯลฯ ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กลาวไป
อาจเปนผลใหสุขภาพจิตในระยะฮันนีมูนมีความแตกตางกับระยะคลี่คลาย/ปรับตัว ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 
2. ขอเสนอแนะ 

กรณีมีผูสนใจจะศึกษาเรื่องสุขภาพจิตของผูเขารับการบำบัดยาเสพติดในผูปวยในนั้น ควรจะ
ศึกษาสุขภาพจิตตามระยะของการเขารับการบำบัดยาเสพติด มากกวาการศึกษาตามระยะของการเลิกยาฯ 
ซึ่งควรจะใชในกรณีเปนการบำบัดรักษาแบบผูปวยนอก เชน Matrix Program (การบำบัดรูปแบบกายจิต
สังคมบำบัด) เปนตน เนื่องจากผูปวยที่เขามารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลนั้น มักจะมีปจจัยที่ทำให
เกิดปญหาสุขภาพจิตที่แตกตางจากผูปวยนอก เชน ระยะเวลาปรับตัวของการเขาการบำบัดของรักษาใน
ระยะแรกรวมทั้งการถูกบังคับเขามาบำบัดรักษา จะทำใหสุขภาพจิตในระยะแรกมีปญหาในการปรับตัวและ
คับของใจที่จะถูกบังคับมารักษา ทำใหสุขภาพจิตในชวงแรกหรือระยะขาดยาฯ หรือแมจะเปนระยะฮันนีมูน 
ซึ่งควรจะมีสุขภาพจิตดี แตกลับกลายเปนมีปญหาสุขภาพจิต เพราะมีปญหาการปรับตัว ดังกลาวแลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดฯ                                 33 

บรรณานุกรม 

 
กนิษฐา เหรียญทอง. (2552). ภาวะสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผูปวยติดสุราที่รับบริการที่กลุมงานจิตเวช 
 โรงพยาบาลนาน จงัหวัดนาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก. มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขวัญธิดา พิมพการ. (2548). สุขภาพจิตและการดูแลตนเองดานจิตใจในผูเลนกีฬาวัวชนที่ใชพืชกระทอม.  

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช. สงขลา : มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร 

บุญศิริ จันศิริมงคล และคณะ. (2548). ภาวะสุขภาพของประชากรที่เสพพืชกระทอม อำเภอพุนพิน จังหวัด 
สุราษฎรธาน.ีวารสารสมาคมจิตแพทยแหงประเทศไทย. ฉบับที่ 50 หนา 1-2  

คณะกรรมการบริหารเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด. (2548). สังเคราะหสถานภาพปญหาสารเสพติด. 
http://www.gotoknow.org/blog/nuanoncb/431402 

คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและคูมือจิต-สังคมบำบดั (Matrix Program). (มปป.) คูมือผูปฏิบัติงาน : คูมือการ
บำบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบผูปวยนอกตามรูปแบบจิต สังคมบำบัด (Matrix Program).  

จรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ. (มปป.) เสนทางชีวิตของผูเสพยาไอซที่เขาบำบัดรักษาในศูนยบำบัดรักษา 
ยาเสพติดสงขลา. 

ณภัควรรต บัวทอง. (2546). คุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิตของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินบริษัทการบิน
ไทย จำกัด (มหาชน). วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ทรงเกียรติ ปยะกะ และคณะ. (2545). เวชศาสตรโรคติดยา. สงขลา: สำนักพิมพลิมบราเดอรการพิมพ จำกัด. 
ทรงเกียรติ ปยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย. (2544). ยิ้มสูเรียนรูยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมมติชน. 
ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. (2545). จิตวิทยาการปรึกษาสำหรับผูติดยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ธงชัย อุนเอกลาภ. (2544). การบำบัดรักษาผูติดยาและสารเสพตดิแบบผูปวยนอก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนมุ 

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
เธียรชัย งามทิพยวัฒนา และคณะ. (2545). Substance Use Disorder: ความเห็นตอแนวคิดในการบำบัด 

ในปจจุบัน.วารสารจิตวิทยาคลินิก. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2545) 
นรัญชญา ศรีบูรพา และคณะ. (2553). ผลของการใชศิลปกรรมบำบดัที่มีตอภาวะสุขภาพจิตในผูติดสุรา. 

วารสารจิตวิทยาคลินิก ปที่ 41 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2553) 
นันทวรรณ วิจิตรวาทการ และคณะ. (2553). การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพจากอุตสาหกรรม. 
บุญยพัชร ปยะบุญสิทธิ์. (2547). ภาวะสุขภาพ การวางแผนชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอการ 

หลีกเลี่ยงการดื่มสุราของขาราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม. ศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 

เบญจวรรณ ศิริสาร. (2548). การปรับตัว สุขภาพจิต และความตองการกิจกรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิต 
ของวัยรุนในศูนยบำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแกน. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ภัทรภร ปรีดาศักดิ์. (2553). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของผูบำบัดยาเสพติดที่มารับบริการใน 
สถานพยาบาล จังหวัดสตลู. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและวางแผนสังคม  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



เนตรนภิส จันทวัฒนะ, จรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ  34 

มนูญ คันธประภา. (2556). สุขภาพจิตของอาจารยคณะครุศาสตรอุตาสหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร.  

ลักขณา ใจตรง. (2548). ปญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผูติดยาเสพติด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการ
ใหคำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

ละเอียด ชูประยูร. (2521). การศึกษาแบบทดสอบ SCL-90 ในคนไขโรคประสาท. วารสารจิตวิทยาคลินิก.  ฉบับที่ 9 
หนา 9–16. 

วรัชญา คุณาดิศร และ จารุรินทร ปตานุพงศ (2553). ภาวะสุขภาพจิตและปจจัยที่สัมพันธในนักศึกษาแพทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. สงขลานครินทรเวชสาร ปที่ 28 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2553)” 

วิชัย โปษยะจินดา และคณะ. (มปป.). สถานภาพการบริโภคสารเสพติดในประเทศไทย. ใน วิชัย โปษยะจินดา, 
บรรณาธิการ. การประชุมระดบัชาติ สารเสพติด คร้ังที่ 1. 

ศิริพร กลาหาญ. (2555). สุขภาพจิตของผูติดเชื้อ HIV. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ภาควิชาจิต
เวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศิริพร พูลสวัสดิ์. (2555). ศึกษาผลการใหการปรึกษาแบบกลุมเผชิญความจริงที่มีตอพลังสุขภาพจิตของผูติด 
ยาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองกองทัพเรือแบบพิเศษ. วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาจิตวิทยาการใหคำปรึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 

สุคิด ลั ่นซาย. (2547). พลังแผนดินกับการเฝาระวังปญหายาเสพติดในประเทศไทย. ใน สมลักษณ สังขเกษ 
บรรณาธิการ. วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2547. กรุงเทพมหานคร : 
หางหุนสวนจำกัด ไอเดียสแควร.   

อุมาพร ตรังคสมบัติ. (2541). จิตบำบัดและการใหคำปรึกษาครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเฟองฟา พร้ินติ้ง.  
McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O’Brien CP Kron R. (1981). Are the Addiction Related problem 

of substance abusers really related? J Nerv Ment Dis. 169 (4): 232-239 
Parrot AC, Sisk E, Turner JJ. (2000). Psychobiological problems in heavy ‘acstasy’ (MDMA) polydrug 

users. Drug Alcohol Dependence. 60 (1): 105-110 
Shives LR. (1994). Basic concepts of psychiatric-mental health nursing. 3th ed. Philadelphia: 

Lippincott  
Tinakon Wongpakaran. (2011). Symptom Checklist-90 (SCL-90) in a Thai Sample. J Med Assoc Thai 

Vol.94 No.9 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สุขภาพจิตของผูปวยยาเสพติดฯ                                 35 

ประวัติผูจัย 
 

1) ชื่อ-สกุล   นางสาวเนตรนภิส  จันทวัฒนะ / Miss Netnapit  Chantawattana 
ตำแหนง-ที่ทำงาน นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวทิยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประสบการณในการวิจัย  

1. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดรักษาผูเสพยาไอซ ศูนยบำบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
2. ระดับเชาวปญญาและบุคลิกภาพของเยาวชนในโครงการคายบำบัดฟนฟูเยาวชนติดยาเสพติดวิทยาลัย

อาชีวศึกษาสงขลา 
3. การสำรวจการใชยาเสพติดของชาวประมงในจังหวัดสงขลา 
4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการติดยาและสารเสพติดของผูปวยในศูนยบำบัดรักษายาเสพติดภาคใต 
5. การวิจัยประเมินผลโครงการบำบัดรักษาผูเสพสารเสพติดรูปแบบจิตสังคมบำบัดในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
 

2) ชื่อ – นามสกุล นางสาวจรรยา เจตนสมบูรณ / Miss Janya Jettanasomboon 
ตำแหนง-ที่ทำงาน นักสังคมสงเคราะหชำนาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
ประวัติการศึกษา  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ประสบการณในการวิจัย  

1. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดรักษาผูเสพยาไอซ ศูนยบำบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
2. เสนทางชีวิตผูเสพยาไอซที่เขารับการบำบัดรักษาในศูนยบำบัดรักษายาเสพติดสงขลา  
3. การศึกษาอัตมโนทัศนของสมาชิกชุมชนบำบัดระยะฟนฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลธัญญารักษและศูนย

บำบดัรักษายาเสพติดสวนภูมิภาค 
4. การวิจัยประเมินผลคายบำบัดฟนฟูเยาวชนยาเสพติด (คายเยาวชนตนกลา) จังหวัดสงขลา 
5. การวิจัยประเมินผลโครงการบำบัดรักษาผูเสพสารเสพติดรูปแบบจิตสังคมบำบัดในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

จังหวัดสงขลา 
    

3) ชื่อ – นามสกุล นางสาวฐิติชญาร  สงคดำ / Miss Thitichaya  Songdam 
ตำแหนง -ที่ทำงาน นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
ประวัติการศึกษา  สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

4) ชื่อ – นามสกุล นางสาวอัสรีณา  หะยีกูโน/ Miss Asreena  Hajeekuno 
ตำแหนง-ที่ทำงาน นักจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5) ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุภาพร แกวโชติรุง / Miss Supaporn Kaewchotrung     
ตำแหนง -ที่ทำงาน ผูชวยนักวิจัย 
ประวัติการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 


	สุขภาพจิตของผู้ป่วยยาเสพติดตามเส้นทางการเลิกยา
	Mental health of drug dependence patients  on the recovery journey.
	โดย
	เนตรนภิส    จันทวัฒนะ
	จรรยา     เจตนสมบูรณ์
	ฐิติชญาร์     สงค์ดำ
	อัสรีณา     หะยีกูโน
	สุภาพร     แก้วโชติรุ่ง
	โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา กรมการแพทย์
	กระทรวงสาธารณสุข
	กิตติกรรมประกาศ
	คณะผู้วิจัย
	พ.ศ. 2559
	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	สารบัญตารางและรูปภาพ
	บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	ระเบียบวิธีวิจัย
	ผลการวิจัย
	อภิปรายผล สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้จัย

