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This qualitative study aims to describe the spiritual perception in males with amphetamine dependence. There were 30
participants who were patients being treated for amphetamine dependence. Data were collected by using 4 focus groups and
selected 6 key informants to in-depth interviews. Data were analyzed by content analysis. Three main findings were as follows:
1) the meaning of the spirit: being a will to live, establishing hope and self-confidence, and being awareness 2) the importance of
the spirit: want to abstinent drugs, and want to be good guy and change to better life, and 3) Sources of spiritual strengthening:
oneself, close person, and the healthcare providers. The findings from this study indicated that healthcare providers should
implement strengthening belief in spirit and develop spiritual strengthening practice program for people with amphetamine
dependence. The program should provide activities which promote inspiration, hope and self-confidence, and mindfulness in order
to prevent repeated amphetamine use.
Keywords: Perception of spirituality, Male with amphetamine dependence

บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรูจ้ ติ วิญญาณ
ของผู้ติดยาบ้าชาย ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ติดยาบ้าชายที่เข้ารับการบ�ำบัด
จ�ำนวน 30 ราย เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม แล้วคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลักจ�ำนวน 6 ราย มาท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา มีข้อค้นพบจากงานวิจัย 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความ
หมายของจิตวิญญาณ ประกอบด้วย เป็นพลังชีวิต เป็นการสร้างความหวัง
และความเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นความมีสติรู้ตัว 2) ความส�ำคัญของ
จิตวิญญาณ ประกอบด้วย ท�ำให้อยากหยุดเสพยา ท�ำให้อยากเป็นคนดี
และอยากเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ และ 3) แหล่งของความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณ ประกอบด้วย จากตนเอง คนใกล้ชดิ และผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ
ผลการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรให้ความส�ำคัญ
กับการเสริมสร้างความเชื่อในจิตวิญญาณ และพัฒนาโปรแกรมสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตวิญญาณส�ำหรับผู้เสพยาบ้าชาย โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
แรงบันดาลใจ ความหวังและความเชื่อมั่นในตนเอง และพัฒนาความมีสติ
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการป้องกันการหวนกลับไปใช้ยาบ้าอีก
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การแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า เป็นปัญหาในระดับโลก
และส่งผลกระทบหลายด้านต่อคนในประเทศ การติดสารเสพติดในมิติ
หนึ่งก็คือ โรคของความเสื่อมถอยทางจิตวิญญาณ1 ซึ่งผู้ติดยาบ้าเป็นผู้ที่มี
ความเสื่อมถอยหรือความอ่อนแอของมิติทางจิตวิญญาณด้วย ผู้ติดยาบ้า
ถูกจัดว่ามีอาการเสพติดทางจิตใจมากกว่าทางร่างกาย การรักษาด้วยยาจึง
เป็นแบบการรักษาประคับประคองตามอาการ ส่วนการบ�ำบัดทางจิตสังคม
จะใช้แบบใดขึ้นกับแต่ละราย หลังบ�ำบัดไปแล้วกลับพบว่าผู้ติดยาบ้า
ส่วนใหญ่มักมีประสบการณ์เลิกไม่ส�ำเร็จ และไม่มีความมั่นใจว่าจะเลิกได้
ส�ำเร็จ แล้วยังกลับไปเสพยาบ้าซ�ำ้ 2-3 มีการศึกษาทีพ่ บว่า หลังได้รบั การบ�ำบัด
ด้านจิตวิญญาณ สามารถลดการกลับไปเสพยาซ�้ำหรือหยุดการใช้ยาได้
ยาวนานขึ้นคือ หยุดเสพได้เมื่อติดตามครบ 3 เดือน ถึงร้อยละ 98.14 กล่าว
ได้ว่า มิติด้านจิตวิญญาณมีความส�ำคัญยิ่งต่อการหยุดเสพยาในผู้ติดยาบ้า
การให้ความหมายจิตวิญญาณมีความแตกต่างกันตามประสบการณ์
การรับรู้ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของแต่ละบุคคล จิตวิญญาณเป็น
แก่นของชีวิต ท�ำให้มนุษย์มีเหตุผล รู้จักควบคุมอารมณ์ มีความคิดริเริ่ม
นอกจากนี้ จิตวิญญาณมีมิติของความสัมพันธ์คือบุคคลตระหนักในคุณค่า
หรือบทบาทของตนในครอบครัว สังคม และมีปฏิสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์

สิ่งแวดล้อม ช่วยให้บุคคลก้าวผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 5 จึง
เป็นพลังทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับความมีชวี ติ จิตใจ ให้ความหมายทีส่ ำ� คัญแก่ชวี ติ
เป็นความต้องการความรักและต้องการแสดงความรักต่อผูอ้ นื่ ต้องการความ
หวังและการสร้างสรรค์6-8 จิตวิญญาณเป็นพลังอ�ำนาจเหนือตนเอง เป็นพลัง
อยู่ภายในตน เป็นการค้นพบตนเอง สัมพันธภาพ และการตระหนักต่อ
สิ่งแวดล้อม9 กล่าวได้ว่าจิตวิญญาณมีความส�ำคัญต่อผู้ติดยาบ้า หากบุคคล
มีจติ วิญญาณจะอยากเลิกยาและอยากเปลีย่ นแปลงในตนเอง จิตวิญญาณที่
เข้มแข็งเป็นแรงผลักดันให้เกิดพลัง ก�ำลังใจ แรงบันดาลใจ มีความหวังจะคิดถึง
อนาคตและมีเป้าหมาย ท�ำให้รู้สึกมีคุณค่า ชีวิตมีความหมายต่อตนเองและ
คนอืน่ มีสติรตู้ วั สามารถก�ำกับและควบคุมตนเอง จิตวิญญาณทีเ่ ข้มแข็งจึง
มีความส�ำคัญต่อผูต้ ดิ ยาบ้าในแง่ของการท�ำให้อยากเปลีย่ นแปลงตนเองและ
หยุดเสพยาได้ ในทางกลับกัน จิตวิญญาณที่อ่อนแอท�ำให้ผู้ติดยาบ้ามีความ
กลัว ละอาย โกรธ และรูส้ กึ ผิด นับถือตนเองลดลง ขาดความเข้มแข็งภายในตน
ไม่สมดุลทางจิตใจ ขาดแหล่งยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณ ขาดการยอมรับตนเอง
ขาดความรักความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิต
สิ่งเหล่านี้ล้วนท�ำให้เกิดความทุกข์ เกิดความรู้สึกทางลบ อารมณ์เศร้า
หมองและซึมเศร้า ท�ำให้ผตู้ ดิ ยาบ้ามักมีบคุ ลิกภาพและพฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบน
อ่อนไหวตามอารมณ์และสภาพการณ์ทเี่ ปลีย่ นไป1,10-11 จิตวิญญาณทีอ่ อ่ นแอ
ท�ำให้ต้องพึ่งพาการเสพยาบ้า ไม่มีพลังเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในทางที่ดี จนกระทั่งน�ำไปสู่การกลับไปเสพยาบ้าซ�้ำ และไม่สามารถหยุด
การเสพได้อีก
ดังนัน้ คณะผูศ้ กึ ษาจึงสนใจศึกษาการรับรูจ้ ติ วิญญาณของผูต้ ดิ ยาบ้า
ชาย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายความหมายของจิตวิญญาณ ความส�ำคัญของ
จิตวิญญาณ และการสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ ตามการรับรู้ของ
ผู้ติดยาบ้า น�ำมาสู่ความเข้าใจโลกทัศน์และมุมมองของผู้ติดยาบ้า แล้วน�ำ
ข้อค้นพบที่ได้มาวางแผนให้การดูแลผู้ติดยาบ้าชายที่สอดคล้องกับบริบท
ของเขาต่อไป

โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาจ�ำแนกและจัดหมวดหมูใ่ หม่ เพือ่ ให้เกิดข้อค้นพบใน
มุมมองใหม่และมีความลึกซึง้ มากยิง่ ขึน้ โดยมีขนั้ ตอนดังนี12้ 1) ผูศ้ กึ ษาถอดเทป
การสนทนากลุม่ และถอดค�ำสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละราย จดบันทึกค�ำ
ต่อค�ำ ประโยคต่อประโยค ใส่รหัสแต่ละบรรทัด 2) ผู้ศึกษาได้พิจารณาค�ำ
หรือวลี หรือพิจารณาเป็นกลุม่ ค�ำหรือเป็นบรรทัดเพือ่ พิจารณาหาความหมาย
ของข้อความทีแ่ สดงถึงการรับรูจ้ ติ วิญญาณของผูต้ ดิ ยาบ้าชาย แล้วใส่รหัสไว้
เพื่อจัดหมวดหมู่ 3) ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลที่แยกย่อยแต่ละส่วนแล้วจัดประเภท
ของข้อมูล เปรียบเทียบหาความแตกต่าง ความเหมือน และความขัดแย้ง
ของข้อมูล ค้นหาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อเชื่อมโยงเข้าหากันอย่าง
เป็นระบบ ท�ำให้เข้าใจความหมาย ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และการรับรู้
ของผูต้ ดิ ยาบ้า และ 4) น�ำข้อมูลทีจ่ ดั หมวดหมูใ่ หม่มาตรวจสอบความถูกต้อง
ของความหมาย เพื่อสรุปอธิบายถึงการรับรู้จิตวิญญาณของผู้ติดยาบ้าชาย
จ�ำแนกวิเคราะห์ตามประเด็นค�ำถามการวิจัย แล้วสร้างข้อสรุปสุดท้าย
เมือ่ ข้อมูลอิม่ ตัว การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว ด�ำเนินไปพร้อมกันกับการเก็บ
ข้อมูล ทีมวิจัยได้ตรวจสอบร่วมกันในการแปลความหมายของข้อมูล หาก
มีความเห็นไม่ตรงกัน น�ำข้อมูลจากการถอดเทปมาอ่านทวนซ�้ำด้วยกัน จน
ได้ความเห็นที่ตรงกัน การศึกษานี้ได้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็นผูต้ ดิ ยาบ้าชาย จ�ำนวน 30 ราย อายุเฉลีย่ 26.7 ปี
มีสถานภาพสมรสโสดร้อยละ56.7 อาชีพรับจ้างร้อยละ 40.0 จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 40.0 รายได้เพียงพอ แต่ไม่เหลือเก็บ
ร้อยละ 40.0 เริ่มเสพยาบ้าเมื่ออายุเฉลี่ย 15.2 ปี ร้อยละ 60.0 เคยใช้ยา
เสพติดชนิดอื่นร่วมด้วย เป็นการใช้กัญชา ร้อยละ 83.3 เคยหยุดเสพยาบ้า
ระยะเวลาเฉลี่ย 3 เดือน สาเหตุที่กลับมาเสพยาบ้าอีกคือ อยู่กับเพื่อนหรือ
อยู่ในสถานที่ที่ยาบ้าหาง่าย ร้อยละ 60.0 ผลการศึกษาจากการสนทนา
วัตถุและวิธีการ
กลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้ข้อค้นพบสามารถแยก
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ�ำนวน แต่ละประเด็นได้ดังนี้
30 ราย ประกอบด้วย ผู้ติดยาบ้า ที่เข้ารับการบ�ำบัด จ�ำนวน 16 ราย ผู้ติด
ยาบ้าอยูใ่ นระยะติดตามหลังการบ�ำบัด จ�ำนวน 8 ราย และผูต้ ดิ ยาบ้าทีห่ ยุด
1. ความหมายของจิตวิญญาณ
ยาบ้าได้มากกว่า 1 ปี จ�ำนวน 6 ราย โดยคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนใหญ่สะท้อนความหมายของจิตวิญญาณว่าเป็น
ตามที่ก�ำหนด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น Amphetamine dependence ยินดี พลังชีวติ เป็นการสร้างความหวังและความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และเป็นความมี
เข้าร่วมการศึกษา ไม่มีปัญหาการสื่อสาร ไม่มีอาการทางจิต เก็บรวบรวม สติรตู้ วั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนหนึง่ สะท้อนว่าจิตวิญญาณเป็นเรือ่ งทีอ่ ธิบายด้วย
ข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 เครือ่ งมือ ค�ำใดตรงไปตรงมาได้ยาก ทุกคนรับรู้ได้ว่ามีอยู่ในตนเองเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน
ที่ใช้ในการศึกษา ใช้แนวค�ำถามในการสนทนากลุ่มและแนวค�ำถามในการ และเป็นพลังในทางบวก
สัมภาษณ์เชิงลึก แนวค�ำถามประกอบด้วยประเด็นของค�ำถามหลักเกีย่ วกับ
1.1 เป็นพลังชีวิต
1) ความหมายของจิตวิญญาณ 2) ความส�ำคัญของจิตวิญญาณ และ 3)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสะท้อนว่าจิตวิญญาณเป็นพลังชีวติ ทีผ่ ลักดัน
การสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ ตามการรับรูข้ องผูต้ ดิ ยาบ้า ผูศ้ กึ ษา จากภายใน มีอยู่ข้างในตัวตนของทุกคน เป็นแรงบันดาลใจส�ำคัญ คนที่มี
พัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม น�ำแนวค�ำถามหลักและแนวทางการ จิตวิญญาณเข้มแข็งจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้
ถามนีใ้ ห้ผทู้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 คน พิจารณาความครอบคลุมของค�ำถามใน ยาเสพติด ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูจ้ ติ วิญญาณของผูต้ ดิ ยาบ้าชาย จนได้ขอ้ สรุป
“จิตวิญญาณ มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างในตัวตนเรานั่นแหละ
ทีช่ ดั เจนจึงได้นำ� ไปทดลองใช้สมั ภาษณ์ผตู้ ดิ ยาบ้าชายทีม่ ลี กั ษณะคล้ายผูใ้ ห้ ทุกคนมันมีอยู่แล้วลึกๆ พอมีจิตวิญญาณก็จะท�ำให้คนคนนั้นท�ำอะไรออก
ข้อมูลหลักของการศึกษานี้ บันทึกและวิเคราะห์ความเหมาะสม ความยาก มาได้ดี ถ้าจิตวิญญาณเราเข้มแข็ง เราก็จะมีแรงบันดาลใจ อยากท�ำอะไรๆ
ง่ายของภาษา หลังการทดลองใช้ได้ปรับทั้งค�ำถามและแนวทางการถาม เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวได้” (FG2)
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และความเป็นไปได้ในสถานการณ์จริง เตรียมผู้ร่วม
“ก็เหมือนอย่างอาจารย์เฉลิมชัย คนที่วาดภาพ คือ เขา
ศึกษาและผูช้ ว่ ยจดบันทึก ท�ำความเข้าใจแนวทางสนทนากลุม่ และแนวทาง วาดแบบมีจิตวิญญาณ เขามีจิตวิญญาณข้างใน ท�ำงานจากข้างในออกมา
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและไม่หลงประเด็น การเก็บ คือ มันท�ำให้รู้สึกฮึกเหิมในใจ พอท�ำอะไรแบบมีจิตวิญญาณ มันเหมือนมี
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 6 - 8 คน จ�ำนวน 4 กลุ่ม แรงผลักดันข้างใน มันก็อยากท�ำอะไรมากมาย ทีนี้พอเราดูเขา ก็เกิดแรง
ใช้เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 60 - 90 นาที พร้อมบันทึกเทปการ จากข้างในมันมีพลังขึ้นมา” (FG3)
สนทนากลุม่ และใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีค่ ดั เลือกมาจาก
“ก็คือ ยกตัวอย่างนะ ถ้าเราอยากเลิกมัน คือเลิกยา
ผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มที่มีประสบการณ์และสามารถให้ข้อมูล เราต้องมีแรงบันดาลใจก็เหมือนที่เขาว่า แต่ถ้าของเราเองข้างใน คือเรา
เชิงลึกได้ดี จ�ำนวน 6 คน โดยใช้เวลาครั้งละ 60 - 90 นาที วิเคราะห์ข้อมูล ต้องอยากท�ำจากตัวเราเอง ท�ำมาจากตัวตนข้างในจริงๆ” (ID2)
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“มันเป็นเหมือนกับสภาวะที่อ่อนแอ เราก็จะเข้าไปหา
ยาเสพติดเพื่อที่จะกลบความรู้สึกอ่อนแอนั้นไว้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่า
จิตวิญญาณทีถ่ กู เติมเต็ม จะท�ำให้มพี ลังชีวติ ทีด่ คี อื รูส้ กึ ว่าตัวเราเองแข็งแรง
จากภายใน อยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่มีความสุขจากตัวเอง ไม่ใช่ความสุข
จากการใช้ยาเสพติดอีกต่อไป” (ID3)
1.2 เป็นการสร้างความหวังและความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสะท้อนว่า จิตวิญญาณ เป็นการสร้างความหวัง
และความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นความเชื่อว่าเป็นไปได้ในอนาคต เป็นแรง
ผลักดันให้ชีวิตด�ำเนินไป มีเป้าหมายชีวิต มีก�ำลังใจ มีความเข้มแข็ง เกิด
ความศรัทธา เกิดความเชื่อว่าท�ำได้ ท�ำให้เกิดความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความ
พยายาม มีความอดทน ต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตเพื่อตนเองและคนที่รัก
ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“จิตวิญญาณคือการด�ำรงชีพให้อยูแ่ บบเข้มแข็งในสังคมให้ได้
ไม่ตอ้ งพึง่ พาสิง่ ช่วยเหลือหรือสิง่ กระตุน้ อย่างอืน่ ให้เราเป็นคนทีแ่ ข็งแกร่งได้
ไม่กลัวอะไร เราเชื่อมั่นตัวเราได้ เพราะที่ผ่านมาเราเจอสิ่งร้ายๆ ในชีวิต
ต้องผ่านให้ได้” (FG1)
“มันเหมือนเป็นความรูส้ กึ ดีๆ คอยเป็นพลังให้เราท�ำอะไร
เพือ่ ตัวเอง เพือ่ คนทีร่ กั เราทีร่ อเราอยูข่ า้ งนอก ผมตัง้ ใจไว้แล้วว่าจะต้องท�ำให้
ได้ มาอยูท่ นี่ ตี่ อ้ งคิดถึงพ่อแม่ทลี่ ำ� บากกับเราให้มากๆ ยังไงเค้าก็รกั เราเสมอ
เราต้องท�ำให้เค้าภูมใิ จให้ได้ ผมคิดว่ามันเป็นสิง่ ทีค่ อยช่วยให้เรามีพลังมากขึน้
อดทนกับทุกอย่างได้มากขึ้น” (FG2)
“พอมีจติ วิญญาณขึน้ มา เหมือนมีแรงอะไรสักอย่างท�ำให้
เราท�ำอะไรๆ ได้ แบบมีก�ำลังใจบอกไม่ถูก มันเหมือนท�ำให้เรามีความเชื่อ
เรามั่นใจ เกิดความศรัทธาตัวเองขึ้นมา การจะเลิกยามันยากนะ แต่เรา
ก็อยากท�ำ ตัง้ ใจท�ำ ยากแค่ไหนเราก็จะพยายาม คือมันอยากไปถึงเป้าหมาย
ที่หวังไว้นะ อย่างน้อยก็เพื่อตัวเอง” (ID1)
“เหมือนเราหวังไว้วา่ เราจะเลิกมันให้ได้ พอเราตัง้ เป้าของ
เราไว้ เราก็ต้องเชื่อว่าตัวเราต้องเลิกได้ แล้วทีนี้ เราก็จะพยายามท�ำตัวเรา
เองให้ไปถึงสิง่ ทีเ่ ราหวังไว้ไง เราก็หวังเอาไว้วา่ เราต้องท�ำได้สำ� เร็จ มันเหมือน
เป็นอะไรที่อยู่ในตัวเรา ที่ท�ำให้เรามั่นใจมากขึ้น” (ID2)
“รู ้ สึ ก ดี กั บ ตั ว เองอยู ่ น ะ มาอยู ่ ที่ นี่ อะไรหลายอย่ า ง
กฎระเบียบ บรรยากาศ พอแบบอยูม่ าสักพัก เหมือนมัน่ ใจมากขึน้ มีกำ� ลังใจดี
คือ มันเหมือนเรามองเห็นภาพอนาคต เห็นภาพเราในวันข้างหน้า คือมัน
มีเป้าหมาย เดิมไม่เคยคิดอะไรกับตัวเอง จะเป็นจะตายก็ไม่สน ทุกวันนี้
ถ้ายิง่ มีคนคอยสนับสนุน ให้คำ� ปรึกษา ช่วยเหลือดี คิดว่าเราจะมีจติ วิญญาณ
ดีขึ้น เหมือนว่ามันมีแรงท�ำให้ตั้งใจ มีพลังที่จะเปลี่ยนตัวเอง และอดทนกับ
ทุกอย่างได้มากขึ้น ผมก็อยากท�ำให้ได้นะ” (ID4)
1.3 เป็นความมีสติรู้ตัว
ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่อธิบายว่า จิตวิญญาณเป็นความ
มีสติรตู้ วั ระลึกได้ รูค้ ดิ ฉุกคิดขึน้ ได้ ควบคุมตนเองได้ และคอยก�ำกับตนเอง
ให้ถึงเป้าหมาย ไม่พลั้งเผลอ ยับยั้งชั่งใจได้ ท�ำให้เริ่มคิดเรื่องผิดชอบชั่วดี
ความมีสติช่วยให้จัดการปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“ผมเคยรับราชการแห่งหนึง่ ติดยาแล้วไม่สนใจงาน ชีวติ พัง
ร่างพัง โทรม ถูกให้ออกจากงาน มาบ�ำบัดครั้งนี้ครั้งที่ 2 แล้ว ตัดสินใจ
อยู่ระยะยาว เพราะเรารู้ว่า เราควบคุมการเสพของเราเองไม่ได้ ผมเชื่อ
ค�ำแนะน�ำของพีพ่ ยาบาลทีแ่ นะน�ำว่า เราควบคุมตัวเองไม่ได้กต็ อ้ งให้คนอืน่
คอยควบคุมเราก่อน จนเราเข้มแข็งพอทีจ่ ะเจอกับปัญหาต่างๆ ได้ เราก็คอ่ ย
ออกจากการรักษา ตอนนี้ผมก็เลิกเสพยามานานกว่า 2 ปีแล้ว ผมจึงเชื่อว่า
เมื่อไรที่จิตวิญญาณเราเข้มแข็ง เราก็จะมีพลังเปลี่ยนแปลงมันได้ ค�ำว่า
จิตวิญญาณเข้มแข็งคือมีพลัง มีอะไรเข้ามาในชีวติ เราก็มสี ติพอ ไม่ผลีผลาม
ไม่ใช้อารมณ์ เราก็จะผ่านมันไปได้” (FG3)
“จิตวิญญาณ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงความเป็นคนคนนัน้ พูดง่ายๆ
ว่าจิตวิญญาณเป็นผู้ก�ำกับให้คนมีความรู้สึกนึกคิด ท�ำให้คนเราท�ำสิ่งต่างๆ
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อย่างผมนี่ ตอนเสพยาไม่รู้ตัวหรอก มันขาดสติ ควบคุมไม่ได้ คนเสพยา
จิตวิญญาณอ่อนไปแล้ว ทีนี้ใจมันอ่อนง่ายเชื่อคนง่าย ถูกชักจูงง่าย” (ID2)
“สติดว้ ยครับ ต้องมีสติ สติมาปัญญาเกิด สติเตลิดเกิดปัญหา
เหมือนที่ผ่านมาเสพยาทีไร สติไม่มีปัญญาไม่เกิด พอเราได้ทบทวนตัวเอง
พอเรามีการอยูน่ งิ่ อยูก่ บั ตัวเอง ท�ำให้เราได้สติได้คดิ บางวันพอได้สวดมนต์
ท�ำสมาธิ ก็คิดไปนะ มันมีเวลาได้คิด ค่อยๆ นึกถึงภาพตัวเอง ความนิ่งมัน
ท�ำให้เราคิดอะไรออก ทุกอย่างจะค่อยๆ แก้ปัญหา” (ID1)
“มีปญ
ั หาทะเลาะกับแม่ คือตอนนัน้ อารมณ์มนั เดือดมาก
ก็เลยวิง่ ไปทีป่ า่ ลึกๆ และนัง่ อยูต่ รงนัน้ ทัง้ วันก็เลยได้ทบทวนตัวเอง แล้วก็ได้
สงบสติอารมณ์ตัวเอง เราก็เห็นว่าอารมณ์ที่เดือดอยู่มันสงบแล้วก็เย็นลงได้
เหมือนกับอากาศรอบตัวที่มันเย็นๆ มันเหมือนท�ำให้รู้สติ รู้ตัว พอสติมามัน
ก็คิดได้” (ID2)
2. ความส�ำคัญของจิตวิญาณ
ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนสะท้อนว่าจิตวิญญาณมีความส�ำคัญอย่าง
มากในแง่ของการท�ำให้อยากหยุดเสพยา ท�ำให้อยากเป็นคนดีและอยาก
เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
2.1 ท�ำให้อยากหยุดเสพยา
ผู้ให้ข้อมูลหลักสะท้อนว่า จิตวิญญาณมีความส�ำคัญ
คือ ท�ำให้อยากหยุดเสพยาได้เพราะจิตวิญญาณเป็นสิ่งก�ำหนดการกระท�ำ
ของมนุษย์ เมือ่ มีจติ วิญญาณดีทำ� ให้มนุษย์ทำ� เรือ่ งดี มีสติ คิดได้ อยากหยุด
เสพยา อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือไม่เป็นทาสยาเสพติด และไม่เป็น
แบบคนเดิมตอนติดยา ท�ำให้อยากเป็นคนที่มีค่ามีความหมายต่อคนที่รัก
ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“ถ้าพูดค�ำว่าจิตวิญญาณ ผมว่ามันส�ำคัญกับคนเรานะ
มันอยู่ในจิตใต้ส�ำนึก คือ สติ ปัญญา ที่ท�ำให้คนนั้น รู้ผิดชอบชั่วดี ตอนเรา
ติดยามันก็จิตใต้ส�ำนึกไม่มี ไม่รู้ผิด เสพจนบ้า ตอนนี้เหมือนเรามีสติ เราเริ่ม
อยากเปลี่ยนตัวเอง อยากมากที่สุด ก็คืออยากมีค่า มีความหมายต่อคน
ในครอบครัว” (FG3)
“จิตวิญญาณส�ำคัญมากๆ นะ ผมว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่
ก�ำหนดให้คนคนนั้นท�ำดี ท�ำชั่ว คนที่จิตวิญญาณดีเขาก็ท�ำเรื่องดี ผมว่าเขา
คงไม่ไปยุง่ กับยาแล้วก็คงอยากจะเลิกยาแหละ เขาคงไม่ทำ� ชัว่ หรอก แล้วคน
ทีจ่ ติ วิญญาณแย่ๆ หรือไม่มจี ติ วิญญาณก็จะท�ำอะไรหุนหันพลันแล่น ขาดสติ
ขาดการยั้งคิด เมื่อก่อนผมนะเอะอะอะไรก็ใช้ก�ำลัง ใช้อารมณ์ ไม่มีเหตุผล
เพราะเราตกเป็นทาสของยา หงุดหงิดง่าย หุนหันพลันแล่นบ่อยๆ ทุกอย่าง
ในชีวิตมันแย่ ผมย้อนกลับมามอง คราวนี้ก็อยากจะพอกับมันแล้ว มาอยู่นี่
ก็อยากท�ำส�ำเร็จ” (ID1)
2.2 ท�ำให้อยากเป็นคนดีและอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ไปในทางที่ดีขึ้น
ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก ส่ ว นใหญ่ พู ด ตรงกั น ว่ า จิ ต วิ ญ ญาณมี
ความส�ำคัญคือ ท�ำให้อยากเป็นคนดีและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี
จิตวิญญาณท�ำให้มีสติขึ้น เกิดการรู้ตัว รู้คิด คิดได้ เกิดพลังขึ้น และมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดี อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่
เพื่อกลับไปอยู่พร้อมหน้าครอบครัว ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“ตอนทีผ่ มเสพยา ผมไม่เคยคิดถึงหน้าลูกหน้าเมีย ไม่เคย
สนใจใคร งานการผมไม่ท�ำ ผมเหมือนคนสิ้นคิด สิ้นสติ ชีวิตช่วงที่ผ่านมา
แทบล้มละลาย ถามว่าอยากเลิกยาไหม อยากเลิกครับ แต่มนั เอาชนะความ
อยากไม่ได้ เหมือนหลายๆ คนพูด ตกเป็นทาสยาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ถูกจับ
มาแรกๆ ก็ยังไม่คิด อยู่ไปวันๆ จนวันหนึ่ง เห็นคนงานก่อสร้างเขาท�ำงาน
ก็กลับมาย้อนคิดถึงตัวเอง ถ้าเราตั้งใจท�ำงาน ถ้าเราไม่ติดยา เราคงได้อยู่
พร้อมหน้าพร้อมตากันกับลูกเมีย พอได้สติพอได้คดิ แบบนี้ มันเหมือนมีแรง
มีก�ำลังอยากเปลี่ยนตัวเอง” (ID4)
“ผมก็เช่นกัน ผมเคยถูกผูห้ ญิงทีก่ ำ� ลังจะแต่งงานบอกเลิก
ผมเสียใจมาก กินเหล้าเมายา งานที่เคยท�ำก็ไม่สนใจ พอมานี่ พอมีสติ

มาคิดได้ ผมตั้งใจว่าผมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมจะใช้ท่ีนี่เป็นที่พัก เยียวยา
ตัวเองให้แข็งแรง และพร้อมที่จะกลับไปท�ำไร่อ้อยของผมต่อไป” (ID5)
3. แหล่งของความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ
ผู้ให้ข้อมูลหลักอธิบายแหล่งของความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ
โดยสะท้อนมุมมองของตนเองว่า จิตวิญญาณมีความส�ำคัญอย่างมากต่อ
ผูต้ ดิ ยาบ้าคือท�ำให้อยากหยุดเสพยา อยากเป็นคนดีและอยากเปลีย่ นแปลง
ตนเองไปในทางที่ดีขึ้น จึงมีผลอย่างมากต่อความส�ำเร็จของการหยุดเสพ
ยาเสพติดและเปลีย่ นแปลงตนเองเพือ่ เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ ถึงแม้วา่ จิตวิญญาณ
จะเป็นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในแต่สามารถสร้างขึน้ มาได้ โดยแหล่งของความเข้มแข็ง
ทางจิตวิญญาณมาจากตนเอง คนใกล้ชิด และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ดังตัวอย่างค�ำพูด
3.1 จากตนเอง
ผู้ให้ข้อมูลหลักสะท้อนว่า แหล่งของความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณมาจากตนเอง ด้วยการรักตนเอง คิดถึงตัวเอง เมตตาตนเอง
ดูแลตนเอง ทบทวนตนเอง มีความเชื่อและความศรัทธาในตนเอง มีเป้า
หมาย มุ่งมั่นจริงจังที่จะหยุดเสพยาและอยากท�ำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น
ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“ต้องมีเป้าหมายครับ เป้าหมายในชีวิตส�ำคัญ เพราะ
มันคือเข็มทิศชี้น�ำชีวิต ไม่ให้เดินผิดทาง เพราะที่ผ่านมาเราไม่คิดถึงตัวเอง
ตามคนอื่น ตามเพื่อน เราอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวเรา เราถึงใช้ชีวิต
ตามคนนัน้ คนนี้ มันก็เหนือ่ ย ไม่เป็นตัวของตัวเองด้วย...มาตอนนี้ เราได้คดิ
กลับมามองดูตัวเอง ดูแลตัวเองมากขึ้น ไม่ท�ำอย่างที่ผ่านมา” (FG1)
“ผมเห็นด้วยตามที่กุ้ง (นามสมมติ) พูด ต้องมีเป้าหมาย
และต้ อ งมี ค วามมุ ่ ง มั่ น จริ ง จั ง ด้ ว ยครั บ มี เ ป้ า หมายอย่ า งเดี ย วไม่ พ อ
เราต้องมุ่งมั่น รักตัวเองให้พอ คิดถึงคนที่เรารัก ด้วยอย่าท�ำให้เขาผิดหวัง
และเสียใจกับเราอีก” (FG1)
“ต้องรักตัวเองให้มากพอ เมือ่ ก่อนเราประชด โกรธก็เสพยา
ไม่พอใจก็เสพยา เครียดก็เสพยา มันไม่รกั ตัวเอง เอะอะอะไรก็มาลงทีต่ วั เอง
อยากให้พวกเรารักตัวเอง อะไรไม่ดีก็ไม่เอามาท�ำร้ายตนเอง ดูพ่อแม่ผม
ทีใ่ ห้โอกาสผม เพราะเขาเชือ่ ว่า ผมเคยเป็นเด็กดีมาก่อน เวลาพูดถึงแม่ทไี ร
ผมน�้ำตาจะไหลทุกที ...คิดแล้วก็สงสารแม่ ผมท�ำให้แม่ร้องไห้ ไม่รู้กี่ครั้ง
แต่ทุกครั้ง แม่ก็บอก เอาใหม่นะลูก แม่เชื่อว่าลูกท�ำได้ แม่ยังไม่หมดหวัง
เราก็ต้องมีหวังนะครับ” (ID6)
3.2 จากคนใกล้ชิด
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสะท้อนตรงกันว่า แหล่งของความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณอาจจะได้จากคนใกล้ชิด ด้วยการคิดถึงคนที่เรารักและเขารัก
เรา การได้รับการยอมรับและได้รับความเข้าใจจากคนใกล้ชิดจะท�ำให้จิต
วิญญาณเข้มแข็งขึ้น รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้น ในทางตรงข้าม
หากไม่ได้รับการยอมรับและไม่ได้รับความเข้าใจ กล่าวถึงความผิดพลาด
ในอดีตขึ้นมาอีก สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวบั่นทอนให้จิตวิญญาณอ่อนแอ ซึ่ง
พร้อมจะน�ำพาไปสู่การกลับไปใช้ยาเสพติดอีก ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“พ่อผมนี่ ผมท�ำผิดกี่ครั้งก็ช่วยผมตลอด อย่างถูกจับมา
ครั้งนี้ พ่อรู้ ก็รีบไปโรงพักเลย ดึกมากแล้ว พูดแล้วผมก็คิดว่า ต้องเลิกเพื่อ
พ่อสักที” (FG1)
“มาอยู่ที่นี่ แฟนผมมาเยี่ยมตลอด อาทิตย์ไหนที่ไม่ได้มา
ก็โทรมา มันก็เป็นแรงใจ เป็นพลังใจที่ดีนะครับ อยากท�ำเพื่อเขาบ้าง เขาก็
เหนื่อยกับเรามาเยอะ อยากให้เขาชื่นใจบ้าง” (FG2)
“สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุด ไม่ใช่เงินทองหรอกครับ ผม
เคยได้มาเยอะ แต่ผมก็เก็บไม่ได้ ตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือ การอยู่
พร้อมหน้ากันกับคนในครอบครัว อยากกินข้าวกับเขา อยากพาลูกไปเที่ยว
อยากได้ยินเสียงหัวเราะจากลูกๆ เรามาอยู่ที่นี่ ถูกจับมา คนที่มาเยี่ยมเรา
เกือบทุกอาทิตย์ ก็มีแต่ลูกเมียกับพ่อแม่เรา เพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกัน หาย
หมดเลย ตอนนีผ้ มรอวันทีจ่ ะกลับไปอยูพ่ ร้อมหน้าพร้อมตากัน มันคือความ

หวัง และผมก็ว่ามันเป็นจริงได้ สงสารแต่ต้น(นามสมมติ) น้องเขาไม่มีญาติ
มาเยีย่ มเลย เงินก็ไม่มี แต่พวกเราก็แบ่งๆ กันกิน เป็นก�ำลังใจให้กนั ครับ”(ID2)
“พอบอกว่าจะเลิกยา คนในบ้าน คนในหมูบ่ า้ นก็พากันจัดงาน
ผูกแขนผูกข้อมือ ก็รสู้ กึ ว่าได้กำ� ลังใจ เลยตัง้ ใจว่าจะเลิกให้ได้...ไม่รหู้ รอกว่า
จิตวิญญาณมันเป็นยังไง แต่รู้สึกว่าจิตวิญญาณมันมาจากคนในครอบครัว
ในชุมชนที่เขาให้มา ก็เลยมีก�ำลังใจอยากท�ำ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเรานะ” (ID6)
3.3 จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ผู้ให้ข้อมูลหลักสะท้อนว่า แหล่งของความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณอาจมาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ โดยการได้รับก�ำลังใจ และ
ได้รบั การดูแลด้านจิตวิญญาณขณะเข้ารับการบ�ำบัด ได้รบั การสนับสนุนให้
ร่วมกิจกรรมให้ได้ระบายความรู้สึก รับฟังอย่างเข้าใจ ให้ก�ำลังใจ ส่งเสริม
ความเชื่อมั่น เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอด
ประสบการณ์ความส�ำเร็จของการเปลี่ยนแปลงตนเอง คือเลิกยาได้ส�ำเร็จ
จากต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดี ดังตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
“มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจเรา มันก็ดีนะ มีให้ก�ำลังใจเราบ้าง
คอยฟังคอยบอกเรา ผมว่าก�ำลังใจส�ำคัญนะ คือมันท�ำให้จิตใจเราก็ค่อยๆ
ดีขึ้น ถ้ามีคนเข้าใจเรานะ” (FG1)
“อยู่ที่นี่ มีกิจกรรมพาเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ดี มันได้ทบทวน
ตนเองจากการพูดคุย ได้คุยกับพยาบาล คุยกับคนอื่น คือมันรู้สึกดีที่มีคน
รับฟัง มีคนคอยเข้าใจเรา คือบางทีเราไม่รู้จะพูดให้ใครฟัง แล้วก็ไม่รู้ว่า
เขาอยากจะฟังเราคุยไหม พอมีกลุม่ มันก็ทำ� ให้รวู้ า่ มีคนทีม่ ปี ญ
ั หาเหมือนเรา
ไม่ใช่เราคนเดียวที่มีปัญหา มีพวกพี่ที่อยู่ในตึกคอยมาคุยมาฟังกัน มันก็มี
ก�ำลังใจขึ้นมา” (ID2)
“เราเห็นคนที่เขาเลิกยาเสพติดได้ เช่นพี่ไก่ (เจ้าหน้าที่ที่
อดีตเป็นผู้ติดสารเสพติดที่มารับการบ�ำบัด) พี่เขาเป็นไอดอลที่ท�ำให้อยาก
มาเปลี่ยน จากที่ไม่เคยอยากเลิก ก็อยากเลิก อยากเป็นคนดี พี่เขาจะพูด
ถึงความทุกข์ของตัวเอง พูดถึงการใช้ยาของตัวเอง พูดถึงปัญหาของตัวเอง
แล้วเขาต่อสู้เอาชนะตรงนั้นมาได้ด้วยความยากล�ำบาก คือพอฟังแล้วรู้สึก
ว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่ไก่ที่เขาล�ำบากมากกว่าเรา แต่พี่ไก่ก็สู้ สู้จนพี่ไก่
มาเป็นสต๊าฟได้เป็นสิบๆ ปี” (ID4)
“ผมท�ำผิดซ�้ำซากนะครับ ถ้าจ�ำได้ ผมเคยมาบ�ำบัดยา
2 ครั้ง... ผมบอกว่า ครอบครัวผมดีทุกอย่าง พร้อมที่จะสนับสนุน และ
ให้โอกาสผม ผมเองมาบ�ำบัดก็มั่นใจ แต่ไม่เข้าใจว่า เพราะอะไรจึงกลับไป
เสพอีก จนได้มาทบทวนตัวเอง ผมเลยรูว้ า่ ปัญหามันอยูท่ ผี่ ม ผมไม่สามารถ
ควบคุมความอยากยาของตนเองได้ ผมก็กลับไปเสพอีก ออกไปได้ไม่ถงึ เดือน
เลย ตัดสินใจเข้าอยูฟ่ น้ื ฟูระยะยาวต่อ จริงๆ ถามว่าดีไหม มันก็ตอ้ งอยูแ่ ม้วา่
มันจะอึดอัด แต่อย่างน้อย เรายังอยู่ในที่ปลอดภัย มีพี่ที่เขาเคยติดยาแล้ว
เขาเลิกได้แบบพี่ไก่ พี่คนนี้ผมนับถือมาก พี่จะเล่าชีวิตของพี่ที่เจออะไรใน
ชีวิตที่โหดมาก พี่แกยังสู้ จนมีทุกวันนี้ได้ ผมนับถือพี่เขาจริงๆ ได้พี่เขาเป็น
ไอดอลเลย” (ID5)

วิจารณ์

การศึกษาเชิงคุณภาพเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกครัง้ นี้ พบรายละเอียด
คือผูต้ ดิ ยาบ้าชายให้ความหมายของค�ำว่าจิตวิญญาณ ดังนี้ จิตวิญญาณเป็น
พลังชีวิต เป็นการสร้างความหวังและความเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นความ
มีสติรู้ตัว จิตวิญญาณมีความส�ำคัญ คือ ท�ำให้อยากหยุดเสพยา ท�ำให้อยาก
เป็นคนดี และอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แหล่งของความเข้มแข็ง
ทางจิตวิญญาณ ผูต้ ดิ ยาบ้าชายได้มาจากตนเอง คนใกล้ชดิ และผูใ้ ห้บริการ
ด้านสุขภาพ
ความหมายของจิ ต วิ ญ ญาณตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ติ ด ยาบ้ า ชาย
เกี่ยวข้องกับการมีความหวังและพลังชีวิต ความหวังเป็นแหล่งพลังส�ำคัญ
ที่ช่วยให้บุคคลมีแรงขับจากภายใน มีก�ำลังใจ มีความเข้มแข็ง ความอดทน
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มีสติ และท�ำให้บุคคลปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
การมีความหวังและพลังชีวิตจึงเป็นพลังทางบวกที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้น
วิกฤตในชีวิตและด�ำรงอยู่ได้ ท�ำให้บุคคลมีชีวิตที่ดีและมีความสุข13 ความ
หวังเป็นความรูส้ กึ ภายในของบุคคลในทางบวกต่อการคาดการณ์เป้าหมาย
ในอนาคต ความหวังเป็นพลังของจิตวิญญาณที่ท�ำให้บุคคลพร้อมจะท�ำสิ่ง
ทีด่ ที จี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เมือ่ มีความหวัง บุคคลรูส้ กึ มีพลังภายในทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่า
จะบรรลุถงึ สิง่ ทีด่ ใี นอนาคต ความหวังก่อให้เกิดแรงจูงใจทีจ่ ะกระท�ำสิง่ ใดๆ
หรือก่อให้เกิดการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ยุ่งยากในชีวิต14-15 นอกจากนี้
ความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งส่วนหนึ่งของการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการ
ประเมินให้คุณค่าต่อตนเอง เป็นความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า
น�ำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง และการยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นผลจาก
การประเมินตนเองโดยภาพรวมในด้านความสามารถ ความส�ำคัญและความ
ส�ำเร็จของตนเอง และแสดงออกเป็นความรู้สึกในแง่บวกที่มีต่อตนเอง16
ดังนัน้ เมือ่ มีจติ วิญญาณอันเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐานหลักในการท�ำหน้าทีเ่ ชือ่ ม
ประสานการท�ำหน้าที่ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้เกิดความ
สมดุล บุคคลก็สามารถเยียวยาและฟื้นฟูสภาพตนเอง และช่วยให้ก้าวพ้น
จากความทุกข์ทรมานจากสิง่ คุกคามต่อชีวติ 17 การศึกษาครัง้ นี้ จิตวิญญาณ
ตามการรับรู้ของผู้ติดยาบ้าชาย มีความหมายเป็นพลังชีวิต เป็นการสร้าง
ความหวังและความเชื่อมั่นในตนเอง และเป็นความมีสติรู้ตัว ซึ่งผู้ติดยาบ้า
ชายอยู่ในระยะเริ่มต้นหยุดยาหรือระยะฮันนีมูน คือ อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่
4-5 ของการเลิกยา และ/หรือหลังจาก 1 เดือนเป็นต้นไป ในระยะนีผ้ เู้ ลิกยา
จะรู้สึกดีขึ้น ความอยากยาลดลง มีความมั่นใจ รู้สึกว่าสามารถดูแลตนเอง
ในการเลิกยาได้ และคิดว่าปัญหาติดยาหมดไปแล้ว18 ในช่วงนี้จึงมีความ
กระตือรือร้น มองโลกในแง่ดี มีความเชือ่ มัน่ มาก และอาจเข้าใจว่าระยะนี้
เป็นการสิ้นสุดกระบวนการรักษา ทั้งที่ยังมีความเสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยา
อยู่ในระยะต่อไป
ความส�ำคัญของจิตวิญญาณต่อผูต้ ดิ ยาบ้าชายคือ จิตวิญญาณท�ำให้
อยากหยุดเสพยา อยากเป็นคนดีและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับผลการศึกษา จิตวิญญาณมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความ
ส�ำเร็จในการรักษายาเสพติด19 การส่งเสริมจิตวิญญาณในผู้ติดสารเสพติด
จะช่วยให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาที่ไม่สบายใจ สามารถหยุด
การใช้ยาเสพติดและคงระยะการเลิกยาเสพติดไว้ได้20 และพบว่าจิตวิญญาณ
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความถี่ของการใช้สารเสพติด นั่นคือ หากมี
จิตวิญญาณในระดับสูง ความถีข่ องการใช้สารเสพติดจะลดลง21 ผูต้ ดิ ยาเสพติด
ถือว่าเป็นผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัดรักษา และในขณะเข้ามารับการรักษา
การมีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณจะช่วยให้บคุ คลมีความหวังและสามารถ
ปรับตัวได้22 จะเห็นได้ชัดเจนว่าจิตวิญญาณมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก
และมีผลต่อการหยุดเสพยา อยากเป็นคนดีและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฟื้นฟู
สภาพตนเองให้คืนสู่สุขภาวะ
แหล่งสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณมาจากตัวเอง มีการศึกษา
พบว่า สาเหตุภายในตัวบุคคลเป็นสาเหตุหลักที่สำ� คัญอย่างมากต่อการยุติ
การเสพยาบ้าส�ำเร็จ ผู้ติดยาบ้าควรมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น
ด�ำเนินชีวติ ทีไ่ ม่พงึ่ พาผูอ้ นื่ ตลอดเวลา สามารถก�ำกับควบคุมตนเอง และควร
มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง2 มีการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อการยุตกิ ารเสพยาบ้าคือ ตัวของผูต้ ดิ ยาบ้าเองมีความต้องการ
ยุติการเสพ ซึ่งมีหลายเหตุผล เช่น ความกลัวที่จะต้องเข้ามารับการบ�ำบัด
ซ�ำ้ อีก การรับรูว้ า่ ตนเป็นความคาดหวังของครอบครัว รับรูผ้ ลดีทเี่ กิดขึน้ จาก
การเลิกเสพยาบ้า ความต้องการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูก และการควบคุม
ความคิดและพฤติกรรมของตนเอง3 เช่นเดียวกับแหล่งสร้างความเข้มแข็ง
ทางจิตวิญญาณมาจากคนใกล้ชิด พบว่า ครอบครัวควรมีการแสดงออก
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เป็นการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้กำ� ลังใจ ให้ทพี่ งึ่ พิง
ให้ความมัน่ ใจและความเชือ่ มัน่ รวมทัง้ บุคคลใกล้ชดิ ในชุมชน การช่วยเหลือ
ขัดขวางการหวนกลับไปเสพยาบ้าซ�้ำ การยกโทษและให้โอกาสแก้ตัวใหม่
จากบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด หลีกห่างจากเพื่อนในกลุ่มที่เสพ
ยาเสพติด เนื่องจากสาเหตุจากสภาพแวดล้อมมีความส�ำคัญต่อพฤติกรรม
การไม่เสพยาบ้าซ�ำ้ เป็นอย่างมาก2-3 นอกจากนี้ แหล่งสร้างความเข้มแข็งทาง
จิตวิญญาณมาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ พบว่า ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ควรมีการให้คำ� ปรึกษาและรับฟังปัญหา และมีกจิ กรรมติดตามภายหลังการ
บ�ำบัดอย่างต่อเนื่อง เห็นผลดีของการหยุดเสพยา และตัดสินใจจะไม่หวน
กลับไปใช้ยาอีก3 จะเห็นได้วา่ แหล่งของความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณทัง้ จาก
ตัวเอง คนใกล้ชดิ และผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพมีผลต่อการอยากหยุดเสพยา
อยากเป็นคนดีและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นให้ส�ำเร็จให้ได้ โดย
ไม่หวนกลับไปใช้ยาบ้าอีก
จากการศึกษาท�ำให้พบช่องทางการน�ำผลการศึกษาไปสู่ภาค
การปฏิบัติที่เป็นการพยาบาลผู้ป่วยติดยาบ้า ดังนี้ ให้ผู้ป่วยติดยาบ้าให้
ความหมายแก่ค�ำว่าจิตวิญญาณชัดเจนขึ้น สร้างโปรแกรมให้ผู้ติดยาบ้าให้
ความส�ำคัญแก่จิตวิญญาณ สร้างโปรแกรมให้ผู้ติดยาบ้าสร้างความเข้มแข็ง
เกี่ยวกับความเชื่อในจิตวิญญาณ โดยให้เป็นความเข้มแข็งที่มาจากภายใน
จิตใจและปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ

สรุป

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดได้สะท้อนประสบการณ์เกี่ยวกับการรับรู้
ทางจิตวิญญาณ ที่คล้ายคลึงกันและไม่ต่างจากคนทั่วไปคือ จิตวิญญาณ
เป็นการรับรู้แต่ละบุคคลและมีความเป็นนามธรรมที่ยังให้ความหมายยาก
แต่รับรู้ว่าเป็นความรู้สึกที่เป็นพลังทางบวกที่สามารถน�ำพาบุคคลไปสู่
เป้าหมายได้สำ� เร็จ การศึกษาเกีย่ วกับจิตวิญญาณจึงควรใช้ภาษาเดียวกับที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรับรูแ้ ละเข้าใจ การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าจิตวิญญาณมีความหมาย คือ
จิตวิญญาณเป็นพลังชีวติ เป็นการสร้างความหวังและความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
และเป็นความมีสติรตู้ วั จิตวิญญาณมีความส�ำคัญคือ ท�ำให้อยากหยุดเสพยา
ท�ำให้อยากเป็นคนดีและอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่า
จิตวิญญาณจะเป็นเรือ่ งทีม่ าจากภายในตนเอง แต่สามารถสร้างจิตวิญญาณ
ขึน้ มาได้ โดยแหล่งของความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณมาจากตนเอง คนใกล้ชดิ
และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดเป็นเพศ
ชาย ดังนั้น การน�ำผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้อาจมีข้อจ�ำกัดในกลุ่มเพศหญิง
และศึกษาในกลุ่มผู้ติดยาบ้าในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพเท่านั้น
ข้อเสนอแนะ
ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพควรท�ำความเข้าใจมิตดิ า้ นจิตวิญญาณและ
ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณในฐานะมิติหนึ่ง
ของสุขภาพ น�ำข้อค้นพบมาวางแผนการพยาบาลและให้การช่วยเหลือ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ติดยาบ้า และพัฒนา
โปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณส�ำหรับผู้เสพยาบ้าชาย โดยมี
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมความหวัง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพัฒนาความมีสติ
ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการป้องกันการหวนกลับไปใช้ยาบ้าอีก
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