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Abstract
Objective: To investigate the impact of a cognitive behavior therapy applying Buddhism twelve step facilitation
program for prevention relapse behaviors and compare the mean score after finishing and 1-month follow up, of the efficacy
to relapse prevention of the experimental group after participating in the cognitive behavior therapy applying Buddhism
twelve step facilitation program.
Methods: This study was a quasi– experimental research samples were 44 patients compulsory drug addict in
Suansaranrom Psychiatric Hospital who met the criteria. The experimental and control groups were simply randomized, 22
subjects each group. Data were conducted three periods consisting of pre-test, post-test and one month after finishing the
program. The experimental group participated in the cognitive behavior therapy applying Buddhism twelve step facilitation
program while the control group received regular caring activities. Research instruments were as follows: 1) A personal data
questionnaire; 2) The efficacy to relapse prevention questionnaire. The program and questionnaires were validated by 3
professional experts. Cronbach alpha coefficient reliability of the efficacy to relapse prevention was .92. Data were analyzed
by descriptive statistics, dependent t-test, independent t-test and repeated measures ANOVA.
Results: 1) After finishing and 1-month follow up, the mean score of the efficacy to relapse prevention of the
experimental group after participating in the cognitive behavior therapy applying Buddhism twelve step facilitation Program
was 146.22 (SD = 14.07) and 149.50 (SD = 14.56) respectively. The mean score at the completed program was significantly
higher than the score before participating in the program (mean = 78.40, SD = 27.53) (p < .05). 2). The mean scores of the
efficacy to relapse prevention of the experimental group and control group in pre-participating in the cognitive behavior
therapy applying Buddhism twelve step facilitation program were not different. The mean scores after participating in the
program and 1- month follow up were significantly different, .05.
Conclusion: Cognitive behavior therapy applying Buddhism twelve step facilitation program can enhance the
efficient to relapse prevention and extend the duration of non-relapse.
Keywords: cognitive behavior therapy program, Buddhism twelve step, prevention relapse behaviors, patient’s
compulsory drug addict
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ผลของโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์ แนวคิดหลัก
12 ขั้นตอนแนวพุทธต่อการป้องกันการกลับไปเสพซ้า
ในผู้ป่วยพระราชบัญญัติยาเสพติด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
พรรณี แสงหิ รัญ, พย.บ.*, จริ ญญา แก้ วสกุลทอง, พย.ม.**, มธุรดา บรรจงการ, พย.ม.***
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12
ขั้นตอนแนวพุทธ ต่อการป้องกันการกลับไปเสพซ้ าในผูป้ ่ วยพระราชบัญญัติยาเสพติด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าของผูป้ ่ วยที่เข้า
ระบบบังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดก่อนการทดลอง หลังการทดลองและระยะติดตามผล 1 เดือนหลัง
สิ้นสุ ดการทดลอง
วิธีการศึกษา : เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ่ วยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดที่เข้ารับการ
บาบัดในศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จานวน 44 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า
ทาการสุ่ มอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง 22 ราย และกลุ่มควบคุม 22 ราย ซึ่ งเก็บข้อมูล 3 ครั้งในช่วงก่อน-หลังเข้าร่ วม
โปรแกรม และระยะติดตาม 1 เดือนหลังเข้าร่ วมโปรแกรม กลุ่มทดลองจะได้เข้าร่ วมโปรแกรมการบาบัดความคิด
และพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ ส่วนกลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลตามปกติ เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล 2) แบบประเมินการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า ซึ่ งโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ
ได้ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน และแบบประเมินการรับรู ้ความสามารถใน
การป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ า มีค่าความเที่ยงสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .92 วิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสถิติทดสอบทีชนิดไม่เป็ นอิสระต่อกัน และชนิดเป็ นอิสระต่อกัน และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า
ผลการศึกษา : 1) คะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าของ
กลุ่มทดลองหลังเข้าร่ วมโปรแกรมทันที และระยะติดตาม 1 เดือนหลังสิ้นสุ ดโปรแกรม (เฉลี่ย = 146.22, SD = 14.07)
(เฉลี่ย = 149.50, SD = 14.56) มี ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังเข้าร่ วมโปรแกรม
ทันทีและระยะติดตาม 1 เดือนหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนสู งกว่าก่อนเข้าร่ วมโปรแกรม 2) คะแนนเฉลี่ย
การรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อน
การทดลอง พบว่าไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลองเสร็ จสิ้ นมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าหลังการ
ทดลองเสร็ จสิ้นสู งกว่ากลุ่มควบคุม (เฉลี่ย = 146.22, SD = 14.07) (เฉลี่ย = 132.68, SD = 25.02) และระยะติดตาม 1 เดือน
หลังการทดลองเสร็ จสิ้นกลุ่มทดลองสู งกว่ากลุ่มควบคุม (เฉลี่ย = 149.50, SD = 14.56) (เฉลี่ย = 124.81, SD = 15.52)
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สรุป : โปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ สามารถ
ส่งเสริ มการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าของผูต้ ิดยาเสพติดได้ จึงควรสนับสนุน
ให้มีการนาโปรแกรมไปใช้ เพื่อให้ผรู ้ ับการบาบัดป้องกันตนเองจากการเสพติดซ้ าและยืดเวลาในการกลับไปเสพติด
ซ้ าให้ยาวนานขึ้น
ค าส าคั ญ : โปรแกรมการบ าบัด ความคิ ด และพฤติ ก รรม การป้ อ งกัน การใช้ ส ารเสพติ ด ซ้ า ผู ้ป่ วย
พระราชบัญญัติยาเสพติด
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ความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาสาคัญ
ระดับโลก ซึ่ งเป็ นปั ญหาเรื้ อรังส่ งผลกระทบต่อตัว
ผูต้ ิดยาเสพติดโดยตรงทาให้ผเู ้ สพมีสุขภาพร่ างกาย
ที่ทรุ ดโทรม (กรมสุ ขภาพจิต, 2558) ขาดการพัฒนา
จนกลายเป็ นบุ ค คลที่ เ สื่ อ มสมรรถภาพในช่ ว งที่
ผูป้ ่ วยเสพยาเสพติ ด มี พฤติ กรรมกระทาสิ่ งที่ ไม่ดี
และกระท าซ้ า บ่ อยครั้ งเนื่ องจากขาดสติ ทาให้ มี
ความรู ้สึกผิดติดค้างในจิตใจอย่างมาก (ดรุ ณี ภู่ขาว
และคณะ, 2555) ไม่เคารพนับถือตนเอง และจิตใจก็
มักใช้กลไกทางจิตในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเพื่อลด
ความรู ้สึกผิดบาปลง ได้แก่ การไม่ยอมรับความจริ ง
(denial) การมองปั ญ หาน้ อ ยกว่ า ความเป็ นจริ ง
(minimization) การโทษผูอ้ ื่ น (projection) การหา
เหตุ ผ ลเข้า ข้า งตนเอง (rationalization) และผูป้ ่ วย
ส่ วนใหญ่มกั มี ประสบการณ์ เลิ กเสพยาเสพติ ดไม่
สาเร็ จมาหลายครั้ง ไม่มีความมัน่ ใจว่าตนเองจะเลิก
สารเสพติ ดได้สาเร็ จ หรื อไม่มีโอกาสกลับฟื้ นคืน
เป็ นคนดีได้ ดังนั้นโรคติดยาเสพติดในมิติหนึ่งก็คือ
โรคของความเสื่ อ มถอยทางจิ ต วิ ญ ญาณนั้ น เอง
(พิชยั แสงชาญชัย, 2554) กระบวนการบาบัดฟื้ นฟู
ผูเ้ สพยาเสพติดโดยทัว่ ไปมุ่งดูแลด้านกาย จิต สังคม
แต่ยงั ขาดมิติทางด้านจิตวิญญาณที่เน้นการดูแลด้วย
หัวใจของความเป็ นมนุษย์ (humanized health care)
ซึ่ งการดูแลด้านจิตวิญญาณเป็ นสภาวะแห่ งความสุ ข
ที่เกิดจากการเข้าถึงความดี ความงาม ความจริ งของ
ชี วิต ความใกล้ชิดทางศาสนาเป็ นปั จจัยป้ องกันต่อ
การติดสารเสพติด คุณค่าหรื อความดีงามในจิ ตใจ
เป็ นตัวปกป้ องคุม้ ครองไม่ให้คนเรากระทาในสิ่ งที่
ไม่ดี (พิชยั แสงชาญชัย, 2554)
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ศู น ย์ส าธิ ต จิ ต สั ง คมบ าบัด โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่รับผิดชอบ
ในการบาบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติด
ในระบบการบัง คับ บ าบัด ตามพระราชบัญ ญัติ
ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ (ฉบับ ที่ 7) ปี พ.ศ. 2562 เป็ น
ระยะเวลา 120 วัน จากการรวบรวมสถิ ติต้ งั แต่ปี
พ.ศ. 2561 - 2563 มี ผูป้ ่ วยยาเสพติ ดในระบบการ
บังคับบาบัดตามพระราชบัญญัติยาเสพติ ดเข้า รั บ
การรักษาในศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด โดยโปรแกรม
จิ ต สั ง คมบ าบัด (matrix program) ผสมผสานกับ
การบาบัด ฟื้ นฟู แ บบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST
model) จานวน 108, 106 และ 103 ราย ตามลาดับ
และในแต่ละปี ผูป้ ่ วยที่ได้รับการบาบัดและจาหน่าย
กลับบ้านกลับไปเสพยาเสพติ ดซ้ า คิดเป็ นร้ อยละ
62.03, 60.37 และ 57.28 ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นได้ว่า
ทุก ๆ ปี มีจานวนมากกว่าร้อยละ 50 ที่กลับไปเสพซ้ า
และต้องกลับเข้ารับการบาบัดรักษาในระยะเวลาไม่
เกิ น 1 ปี และจากการทบทวนการสนทนากลุ่ ม
(focus group) ในระหว่ า งกระบวนการบ าบัด ได้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลให้กลับไปเสพซ้ าของ
ผูป้ ่ วยคือ ในด้านผูป้ ่ วยไม่มีความพร้อม ถูกบังคับ
ให้บาบัด ขาดการรั บรู ้ และยอมรั บในสิ่ งที่ เกิ ดขึ้น
ไม่สามารถนาความรู ้หรื อทักษะไปปรับใช้ไ ด้จริ ง
ในสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นอยู่ ขาดความ
ร่ วมมือในการบาบัด มีความคิดลังเลใจ เป้าหมายไม่
ชัดเจนและขาดพลังในเรื่ องการเสริ มคุณค่าทางจิต
วิญญาณในตัวเอง ทาให้ไม่ตระหนักเกี่ยวกับสุ ขภาพ
อี ก ทั้ง ขาดจิ ต ส านึ ก ของการเป็ นพลเมื อ งดี ไม่
สามารถใช้ศกั ยภาพของตนเองในการคิดวิเคราะห์
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ทาให้ไม่สามารถเปลี่ ย นแปลงตัวเองที่ จะนาไปสู่
การเลิกยาได้ อีกทั้งด้านโปรแกรมกิจกรรมบาบัดที่
ให้กบั ผูบ้ าบัดยาเสพติดยังขาดความครอบคลุมการ
พัฒ นาและการเข้า ถึ ง หลัก ศาสนาที่ จ ะช่ วยฟื้ นฟู
จิ ตวิญญาณของผูบ้ าบัดเพื่อให้เกิ ดปั ญญา เกิ ดการ
ทบทวนตนเองให้มีความเข้าใจและยอมรับในสิ่ งที่
เกิดขึ้น เกิดความศรัทธาและเชื่ อมัน่ ในตนเองและ
เห็นสิ่ งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งและสามารถก้าวข้าม
ปั ญ หายาเสพติ ด ที่ ต นประสบอยู่ ละวางสิ่ ง ไม่ ดี
เพื่อให้ประสบความสงบสุ ขอย่างแท้จริ งได้ (พิชยั
แสงชาญชัย, 2554)
จากปั ญหาดังกล่ า วข้า งต้น ผูว้ ิจัย ได้ เ ห็ น
ความสาคัญของการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบการบั ง คั บ บ าบั ด ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) ปี พ.ศ.
2562 จึ งได้ทบทวนรู ปแบบการบาบัด และพัฒนา
กิ จกรรมบาบัดให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง ของผู ้ป่ วย เพื่ อ ให้ ผู ้ป่ วยมี
ความพร้ อมในการปรั บเปลี่ ย นตนเอง มี การรั บรู ้
กระบวนวิธีตรวจสอบความคิด รับรู ้ความรู ้สึกของ
ตนเอง และเน้นการบาบัดที่การพยายามขจัด หรื อ
เปลี่ ย นแปลงความคิ ด ความเชื่ อ ความคาดหวัง
เกี่ ยวกับการใช้ยาเสพติ ด ได้แก่ ทักษะการโต้แย้ง
ความคิดที่ไม่เหมาะสม ทักษะการจัดการกับอาการ
อยากยา ทักษะการจัดการกับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
ทักษะการผ่อนคลายความเครี ยด (อภิศกั ดิ์ วิทยานุ
กูลลักษณ์ และคณะ, 2559) และที่สาคัญคือส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ่ วยมีวิถีชีวิตที่สมดุล (balanced daily life style)
เพื่อเอื้อต่อการเลิกยาเสพติดร่ วมกับการใช้เทคนิ ค
การบาบัดภาวะเสพติ ดแบบ 12 ขั้นตอนแนวพุทธ
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เป็ นหลักการฟื้ นฟู ทางจิ ตวิ ญญาณโดยยึดแนวทาง
การเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจที่ส่งเสริ มให้
ผูป้ ่ วยเข้าใจและพัฒนาตนไปตามหลัก 12 ขั้นตอน
และให้ผูเ้ สพยาเสพติ ด ได้ฟ้ื นฟู ทางจิ ต ใจที่ ดี ง าม
กลับมามีสติและปัญญา มีความมัน่ คงทางจิตใจเป็ น
ภู มิ คุ ้ม กั น สิ่ ง ไม่ ดี (สุ กุ ม า แสงเดื อ นฉาย, 2553
อ้างถึงใน พิชยั แสงชาญชัย, 2555) ผลการศึกษาจะ
เป็ นแนวทางในการบาบัดผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่ องจาก
งานผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลไปสู่ ชุมชนเมื่อผูป้ ่ วยกลับ
บ้าน สอดคล้องกับบริ บทและแบบแผนการดาเนิ น
ชี วิตของผูป้ ่ วยยาเสพติดจนสามารถป้ องกันไม่ ให้
กลับไปเสพซ้ าได้ตลอดไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาผลของโปรแกรมการบาบัด
ความคิดและพฤติ กรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก
12 ขั้นตอนแนวพุ ทธ ต่อการป้ องกันการกลับไป
เ ส พ ซ้ า ใ นผู ้ ป่ ว ยพ ระ ราช บั ญ ญั ติ ยาเสพติ ด
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนการ
รับรู ้ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้
สารเสพติ ด ซ้ าของผู ้ป่ วยที่ เ ข้า ระบบการบั ง คับ
บ าบั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ก่ อ นการ
ทดลอง หลัง การทดลองและระยะติ ด ตามผล 1
เดือนหลังสิ้ นสุ ดการทดลอง
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่ ม ทดลองที่ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมการ
บาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิด
หลัก 12 ขั้นตอนแนวพุ ทธ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการ
139

Vol.35 No.2 May – August 2021

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

รับรู ้ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้
สารเสพติ ดซ้ า ในระยะก่ อนการทดลอง หลังการ
ทดลองเสร็ จสิ้ น และระยะติดตาม 1 เดือน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. กลุ่ ม ทดลองที่ เ ข้า ร่ ว มโปรแกรมการ
บาบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิด

หลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
การบ าบัด ตามปกติ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการรั บ รู ้
ความสามารถในการป้ อ งกัน ตนเองจากการใช้
สารเสพติ ด ซ้ า ในระยะหลังการทดลองเสร็ จ สิ้ น
และระยะติ ด ตาม 1 เดื อ น แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิด
หลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ
ระยะเตรียมการก่อนบำบัดรักษา
ครั้งที่ 1 กิจกรรม “เปิดประตูใจ เพื่อการตระหนักรู้”
ระยะบำบัดรักษา
ครั้งที่ 2 กิจกรรม“การติดยาเสพติดเป็นโรคทางจิตวิญญาณ”
ครั้งที่ 3 กิจกรรม “เส้นทางนักสู้”
ครั้งที่ 4 กิจกรรม “เลิกยาตามแนวพุทธ”
ครั้งที่ 5 กิจกรรม “พัฒนาตนสู่ทางเลิกยาเสพติด”
ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครั้งที่ 6 กิจกรรม “สติบำบัดกับผู้ติดยาเสพติด”
ครั้งที่ 7 กิจกรรม “รักตัวเองและผู้อื่นได้ด้วยใจเป็นสุข”
ครั้งที่ 8 กิจกรรม “การเผชิญกับความคิดที่เกี่ยวกับการเสพ
สารเสพติด”
ครั้งที่ 9 กิจกรรม “การวางแผนเลิกเสพสารเสพติด”

การรับรูค้ วามสามารถ
ในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ำ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย กึ่ งทดลอง
(quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม วัดผล
ก่อนและหลัง (pretest-posttest control group design)
ประชากร ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้
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คื อ ผูป้ ่ วยตามพระราชบัญญัติย าเสพติ ด ที่ เ ข้า รั บ
การบาบัดในศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์
กลุ่ มตั ว อย่ าง กลุ่ มตัวอย่า งในการศึ ก ษา
ครั้ งนี้ คื อ ผูป้ ่ วยตามพระราชบัญ ญัติ ย าเสพติ ด ที่

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เข้า รั บ การบ าบัด ในศู น ย์ส าธิ ต จิ ต สั ง คมบ าบั ด
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ที่มีความพร้อมในการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (stage of charge) ระยะ
ลังเลใจ จานวน 44 ราย กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ อ านาจทดสอบ (power
analysis) ด้วยโปรแกรม G*Power version 3.1.9.4
ใช้ ส ถิ ติ t-test ก าหนดอ านาจทดสอบ (power of
test) เท่า กับ .80 กาหนดระดับนัย สาคัญทางสถิ ติ
.05 กาหนดขนาดอิทธิ พลสาหรั บการทดสอบจาก
การทบทวนงานวิจยั ที่ใกล้เคียงเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพ
ของการบ าบัด เพื่ อ เสริ มให้ พ ัฒ นาตามหลัก 12
ขั้นตอน ส าหรั บ ผูป้ ่ วยในที่ ติ ด สุ ร า โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า (วนิดา รัตนสุ มาวงศ์, ธวัชชัย ลีฬหานาจ,
พิชยั แสงชาญชัย และพลังสันต์ จงรักษ์, 2555) โดยนา
mean effect size (d = .48) มาแทนค่าในโปรแกรม
G*Power แล้วได้กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 40 คน
และเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการสู ญหายระหว่าง
การเก็บข้อมูล (drop out) และเพื่อให้การกระจาย
ของข้อมูลเป็ นโค้งปกติ (normality) มากที่สุดและ
สามารถอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรได้จึงเพิ่มขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 10% จานวน 4 คน จะได้กลุ่มตัวอย่าง
44 คน โดยแบ่งสมาชิ กเป็ นกลุ่ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุ ม เท่ า กั น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (simple
random sampling) เพื่อทาให้ท้ งั สองกลุ่มมีลกั ษณะ
ใกล้เ คี ย งกัน และมี ตัวแปรรบกวน (confounders)
กระจายอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองกลุ่ม ได้เป็ นกลุ่ม
ทดลอง 22 คน และกลุ่ ม ควบคุ ม 22 คน ซึ่ งการ
แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้วิธีการปกปิ ด
สองทาง (double-blinded experiment) คือ ระหว่าง
การวิจยั ทั้งคณะผูว้ ิจยั และกลุ่มตัวอย่างจะไม่ทราบ
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ว่ากิจกรรมการบาบัดใดเป็ นโปรแกรมการวิจยั กลุ่ม
ตัวอย่างไม่ทราบว่าตนเองอยู่กลุ่มทดลองหรื อกลุ่ม
ควบคุม
เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กเข้า ศึ ก ษา (inclusion
criteria) คือ
1) มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี
2) มี ค่ า คะแนนประเมิ น ความสามารถ
โดยรวม (Global Assessment of Functioning Scale:
GAF) อยูใ่ นช่วง 60-80
3) ประเมิน stage of change = 2
4) นับถือศาสนาพุทธ หรื อศาสนาอื่ นๆที่
ยินยอมเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตามหลักศาสนาพุทธ
5) สามารถพูดคุยติดต่อสื่ อสารได้ พออ่าน
ออกเขียนได้
6) ได้รับการรักษาด้วยยามาแล้ว 1 สัปดาห์
ค่า BPRS < 36 คะแนน
7) ไม่มีโรคทางสมองที่เป็ นสาเหตุของการ
เจ็บป่ วย
8) มีความสมัครใจเข้าร่ วมโปรแกรม
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ข อง
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุ ขภาพจิ ต
กระทรวงสาธารณสุ ข (รหัสจริ ยธรรมการวิจยั SSR
REC 6/2563) ลงวัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 หลัง จาก
ได้รั บการรั บรองผูว้ ิจัย และผูช้ ่ วยวิจัย ด าเนิ น การ
เชิ ญชวนกลุ่ มตัวอย่ า งเข้า ร่ วมการวิจัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ กาหนด กลุ่มตัวอย่า งได้รั บการชี้ แ จง
รายละเอี ย ดของโครงการวิ จั ย มี อิ ส ระในการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมการวิจยั หรื อถอนตัวได้ตลอดเวลา
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โดยไม่ตอ้ งชี้ แจงเหตุผล และไม่มีผลต่อการรั กษา
และบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจะได้รั บ จาก
เจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด ข้อมูลต่าง ๆ
ที่ได้จากการวิจยั ถูกเก็บไว้เป็ นความลับ การนาเสนอ
ข้อ มู ล เป็ นการน าเสนอโดยภาพรวม เมื่ อ กลุ่ ม
ตัว อย่ า งยิ น ดี เ ข้า ร่ ว มการวิ จัย จะมี ก ารลงนามใน
หนังสื อแสดงเจตนายินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่ วน
1.1 แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคล
ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน เริ่ มใช้ยาเสพติด ชนิดของยาเสพติด
ที่ใช้ และการได้รับการบาบัดยาเสพติด
1.2 แบบประเมิ นการรั บรู ้ ความ
สามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพ
ติดซ้ า ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งจากงานวิจยั ของสุ กุมา
แสงเดือนฉาย (2553) โดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12
ขั้ นตอนแนวพุ ท ธมี จ านวน 35 ข้ อ แต่ ล ะข้ อ
ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า 1 ประโยค เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “มัน่ ใจมาก”
จนถึ ง “ไม่ มั่นใจเลย” เพื่ อให้ค รอบคลุ มหลัก 12
ขั้นตอนแนวพุ ท ธที่ กล่ า วถึ ง หลัก ไตรสิ กขา และ
มรรคมี องค์แปด การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
โดยการหาค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (content
validity) ผูว้ ิจยั ได้นาแบบวัดให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
ได้แก่ จิตแพทย์ 1 ท่าน อาจารย์พยาบาลเชี่ ยวชาญ
สาขาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช 1 ท่าน และ
พยาบาลผูป้ ฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสู ง สาขาการพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
142

The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health

เที่ยงตรงของเนื้อหา รวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสม
และน าแบบวัด มาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อ ค าถามตาม
ข้อ เสนอแนะ อี ก ทั้ง ผู ้วิ จั ย หาความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถาม (reliability) โดยนาแบบวัดที่ปรั บปรุ ง
แล้วไปทดลองใช้กบั ผูป้ ่ วยยาเสพติดที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ จานวน 30 คน หาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมทั้ งฉบั บ (item total correlation) อยู่
ระหว่าง .76 - 1.00 และคานวณค่าความสอดคล้อง
ภายใน (internal consistency) จากข้อคาถามที่ ผ่าน
เกณฑ์การวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .92
2. เครื่ องมือดาเนินการทดลอง คือ โปรแกรม
การบ าบัด ความคิ ด และพฤติ ก รรมโดยประยุ ก ต์
แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
จากแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของอารอน เบค (Beck, 1995) และแนวคิดหลัก 12
ขั้น ตอนแนวพุ ท ธของพิ ชัย แสงชาญชัย (2555)
ร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและความจาเป็ น
ในการจัด ท าโปรแกรมการบ าบัด ความคิ ด และ
พฤติ กรรมโดยประยุกต์แ นวคิด หลัก 12 ขั้นตอน
แนวพุ ท ธ ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 ระยะการบ าบัด 9
กิจกรรม ใช้เวลาในการดาเนิ นกิ จกรรมครั้ งละ 60
นาที ระยะเวลาด าเนิ นการ 2 สั ปดาห์ ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของโปรแกรมโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิทางด้าน
สุ ขภาพและจิ ตเวช 3 ท่าน สาหรั บการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้ อหา ภาษา ความยากง่าย จากนั้นนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้เกิดความครอบคลุม
เนื้ อหากิ จกรรมและทดสอบความเป็ นไปได้โดย
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นาไปทดลองใช้ (try out) กับผูป้ ่ วยยาเสพติ ด ที่ มี
คุ ณ สมบัติค ล้า ยกับ กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ต้องการศึ ก ษา
จานวน 5 คน ก่ อ นนาไปใช้จริ ง รายละเอี ย ดของ
โปรแกรมมีดงั นี้
ระยะเตรียมการก่อนบาบัดรักษา
ครั้ งที่ 1 กิ จกรรม “เปิ ดประตูใจ เพื่อการ
ตระหนักรู ้”
ระยะบาบัดรักษา
ครั้ งที่ 2 กิ จกรรม “การติ ดยาเสพติ ด เป็ น
โรคทางจิตวิญญาณ”
ครั้งที่ 3 กิจกรรม “เส้นทางนักสู ้”
ครั้งที่ 4 กิจกรรม “เลิกยาตามแนวพุทธ”
ครั้ งที่ 5 กิ จ กรรม “พัฒ นาตนสู่ ท างเลิ ก
ยาเสพติด”
ระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ครั้ งที่ 6 กิ จ กรรม “สติ บ าบั ด กั บ ผู ้ ติ ด
ยาเสพติด”
ครั้ งที่ 7 กิ จกรรม “รั กตัวเองและผูอ้ ื่ นได้
ด้วยใจเป็ นสุ ข”
ครั้งที่ 8 กิจกรรม “การเผชิญกับความคิดที่
เกี่ยวกับการเสพสารเสพติด”
ครั้ งที่ 9 กิ จกรรม “การวางแผนเลิ กเสพ
สารเสพติด”
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา
งานวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ด าเนิ นการทดลอง
ด้วยตนเองและมีผชู ้ ่วยวิจยั จานวน 2 คน ซึ่งทดลอง
ฝึ กการใช้แบบประเมิ นการรั บรู ้ ค วามสามารถใน
การป้ อ งกันตนเองจากการใช้ส ารเสพติ ด ซ้ า ก่ อน
นาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง โดยผูช้ ่วยวิจยั
ทาหน้าที่ช่วยทากิจกรรมตามโปรแกรม เก็บข้อมูล

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

แบบสอบถาม และแบบประเมินการรับรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติ ดซ้ า มี
ขั้นตอนการดาเนินการศึกษา 3 ระยะ ดังนี้
1. ขั้นเตรี ยมการทดลอง
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการวิจยั เรื่ องผลของโปรแกรม
การบ าบัด ความคิ ด และพฤติ ก รรมโดยประยุ ก ต์
แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ ต่อการป้ องกัน
การกลับไปเสพซ้ าในผูป้ ่ วยพระราชบัญญัติยาเสพติด
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ตามแนวทางการทา
วิจยั ดังนี้
1.1 ผู ้วิ จัย ทบทวนวรรณกรรม
และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ เขี ย นโครงร่ า ง และ
ออกแบบเครื่ องมือในการวิจยั และเสนอเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ผูว้ ิจยั ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมื อ โดยการหาค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
และหาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่ จิตแพทย์
1 ท่าน อาจารย์พยาบาลเชี่ยวชาญสาขาการพยาบาล
สุ ขภาพจิตและจิตเวช 1 ท่าน และพยาบาลผูป้ ฏิบตั ิการ
พยาบาลขั้นสู งสาขาการพยาบาลสุ ข ภาพจิ ตและ
จิตเวช 1 ท่าน และเสนอโครงร่ างเพื่อขอพิจารณา
การดาเนิ นการวิจยั ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.3 หลัง โครงร่ า งวิ จัย ผ่ า นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ผูว้ ิจัยทาหนังสื อ
ขออนุมตั ิถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
เพื่อทดลองใช้เครื่ องมือ
1.4 ผูว้ ิจยั เตรี ยมตัวในการทากลุ่ม
กิ จ กรรมตามโปรแกรมการบ าบัด ความคิ ด และ
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พฤติ กรรมโดยประยุกต์แ นวคิด หลัก 12 ขั้นตอน
แนวพุทธ สาหรั บผูป้ ่ วยพระราชบัญญัติยาเสพติด
ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
1.5 เตรี ยมผูช้ ่วยวิจยั จานวน 2 คน
เพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน ที่อาจเกิดจากความ
ลาเอี ย งของผูว้ ิจัย เป็ นพยาบาลวิชาชี พที่ ผ่านการ
อบรมเฉพาะทางด้านการพยาบาลสุ ขภาพจิ ตและ
จิตเวช มีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ่ วยยาเสพติ ด
และประสบการณ์การทากลุ่มจิตสังคมบาบัดผูป้ ่ วย
ยาเสพติ ดอย่างน้อย 2 ปี วิธี เตรี ยมผูช้ ่ วยวิจัย โดย
ผูว้ ิจยั จะอธิ บายถึ งหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์
ขอบเขต เนื้ อหา และขั้นตอนของกลุ่มกิจกรรมตาม
โปรแกรมซึ่ งแบ่ ง เป็ นกิ จ กรรมตามรู ป แบบการ
บาบัดของศูนย์สาธิ ตจิตสังคมบาบัด คือ โปรแกรม
จิ ต สั ง คมบ าบัด (matrix program) ผสมผสานกับ
การบ าบัด ฟื้ นฟู แ บบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST
model) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการบาบัดปกติ และกิจกรรม
เสริ มที่สอดแทรกโปรแกรมการบาบัดความคิดและ
พฤติ กรรมโดยประยุกต์แ นวคิด หลัก 12 ขั้นตอน
แนวพุทธ โดยผูช้ ่วยวิจยั ไม่ทราบว่าผูป้ ่ วยรายใดอยู่
กลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มตัวอย่างตลอดจนจบการศึ กษา
เพื่อป้ องกันอคติ ในการปฏิ บตั ิ การบาบัด และการ
มอบหมายกิ จ กรรมเสริ ม เป็ นโปรแกรมการวิจัย
และสาธิ ตการใช้เครื่ องมือ และให้ทดลองใช้เครื่ องมือ
อภิปราย ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน มีความพร้อม มัน่ ใจในการทากิจกรรม และ
เก็บข้อมูลวิจยั
1.6 เตรี ยมกลุ่มตัวอย่าง เมื่อผูว้ ิจยั
ได้กลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้าร่ วมการวิจยั ตามเกณฑ์ที่
กาหนด 44 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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กลุ่มละ 22 คน ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (simple random
sampling) โดยกลุ่ มตัวอย่า งจะไม่ ทราบว่า ตนเอง
ถู กจัด อยู่กลุ่ มทดลองหรื อ กลุ่ มควบคุ ม โดยกลุ่ ม
ทดลองจะได้รับการพยาบาลตามปกติร่วมกับการ
เข้าร่ วมโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรม
โดยประยุ ก ต์แ นวคิ ด หลัก 12 ขั้น ตอนแนวพุ ท ธ
ส่ วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ผูว้ ิจยั
นัด หมายการทากลุ่ มกิ จกรรมในวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด
2. ขั้นด าเนิ นการทดลอง ระยะก่ อนการ
ทดลอง ระยะการทดลอง ระยะหลัง การทดลอง
เสร็ จสิ้ นทันที และระยะติดตามผลโดยดาเนิ นการ
สุ่ มกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
การบ าบัด ความคิ ด และพฤติ ก รรมโดยประยุ ก ต์
แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ มีผชู ้ ่วยวิจยั เป็ น
ผูน้ าในการทากิ จกรรม จัดให้กลุ่มทดลองเข้าร่ วม
กิจกรรมทุกวันเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั จันทร์ วันศุกร์ วันละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 กิจกรรม ใช้เวลา 60 นาที
รวม 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 “เปิ ดประตูใจเพื่อ
การตระหนักรู ้” กิจกรรมที่ 2 “การติดยาเสพติดเป็ น
โรคทางจิตวิญญาณ” กิจกรรมที่ 3 “เส้นทางนักสู ้”
กิ จกรรมที่ 4 “เลิ กยาตามแนวพุทธ” กิ จกรรมที่ 5
“พัฒนาตนสู่ ทางเลิกยาเสพติด” กิจกรรมที่ 6 “สติ
บาบัดกับผูต้ ิ ดยาเสพติ ด” กิ จกรรมที่ 7 “รั กตัวเอง
และผูอ้ ื่นได้ดว้ ยใจเป็ นสุ ข” กิจกรรมที่ 8 “การเผชิญ
กับความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกับ การเสพสารเสพติ ด ” และ
กิ จกรรมที่ 9 “การวางแผนเลิ กเสพสารเสพติ ด ”
โดยระหว่างการดาเนิ นกิจกรรมในกลุ่มทดลองจน
ครบตามโปรแกรม จะใช้คนละช่วงเวลาในการทา
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กิจกรรมที่แยกจากกลุ่มควบคุม และอธิ บายเหตุผล
ความจ าเป็ นให้ ก ลุ่ ม ทดลองงดเว้น การพู ด คุ ย ถึ ง
กิจกรรมที่ได้เข้าร่ วม (โดยอธิ บายว่าจะจัดกิจกรรม
ให้กลุ่มควบคุมภายหลังจัดให้กลุ่มทดลองเสร็ จสิ้ น
แล้ว) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันและควบคุ ม ปั จ จัย
ภายนอกจากการถ่ายเทระหว่างกลุ่ม (contaminate)
ส่ วนกลุ่มควบคุ มได้รั บการพยาบาลตามปกติ คือ
การบ าบัด โดยใช้ก ระบวนการชุ ม ชนบาบัด การ
บ าบัด รั ก ษาแบบจิ ต สั ง คมบ าบัด และการบ าบัด
ฟื้ นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST)
3. ขั้น ประเมิ น ผลการด าเนิ น กิ จ กรรม
หลังจากดาเนินกิจกรรมครบทั้ง 9 กิจกรรม ประเมิน
กลุ่มตัวอย่างด้วยแบบประเมินการรับรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ า และ
หลังจากนั้น 1 เดือน จากนั้นผูว้ ิจยั ตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ นน าไปวิ เ คราะห์
ข้อมูลทางสถิติ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องโรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูว้ ิจยั ได้ทาหนังสื อถึงผูอ้ านวยการโรงพยาบาล เพื่อ
ขออนุ ญ าตท าการวิ จัย เมื่ อ ได้รั บ อนุ ญ าต ผู ้วิ จัย
ประสานงานกับผูช้ ่ วยวิจยั พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ศูนย์สาธิ ตจิตสังคมบาบัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดใน
การดาเนิ นการวิจยั หลังจากนั้นผูว้ ิจยั คัดเลือกกลุ่ม
ตัว อย่ า งตามเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ชี้ แจงวัต ถุ ป ระสงค์ ข้ ัน ตอนในการท าวิ จั ย การ
พิทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่า ง การตอบรั บหรื อปฏิ เ สธ
การเข้า ร่ วมวิจัย ไม่ มีผ ลกระทบต่อการรั กษาหรื อ
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การมารับบริ การแต่อย่างใด ข้อมูลต่าง ๆ จะปกปิ ด
เป็ นความลับ ไม่ เ ปิ ดเผยให้ ผู ้ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งทราบ
ผลการวิจยั จะนาเสนอในภาพรวม
หลังจากนั้นผูว้ ิจยั ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยสุ่ มตัวอย่า งเข้า กลุ่ มควบคุ มและกลุ่ มทดลอง
โดยวิธีการจับสลาก กลุ่มละ 22 คน และดาเนิ นการ
ประเมิ น การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการป้ อ งกัน
ตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าก่อนเข้าโปรแกรม
(pre-test) ในกลุ่มควบคุมซึ่ งได้รับการพยาบาลดูแล
ตามปกติ และกลุ่มทดลองซึ่ งภายหลังการประเมิน
ได้ด าเนิ นกิ จ กรรมโปรแกรมการบาบัด ความคิ ด
และพฤติ ก รรมโดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด หลั ก 12
ขั้ น ตอนแนวพุ ท ธ ซึ่ งโปรแกรมประกอบด้ ว ย
กิจกรรม 9 กิจกรรม ใช้เวลาครั้งละ 60 - 90 นาที จัด
ทุ ก วัน สั ป ดาห์ ล ะ 5 ครั้ ง ๆ ละ 1 กิ จ กรรม รวม
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ และประเมินผลภายหลังเสร็ จ
สิ้ นทันที โดยใช้แบบประเมินการรับรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ า และ
หลังจากนั้น 1 เดือน (post-test) ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมูลส่ วนบุคคล นามาแจกแจงความถี่
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยใช้
สถิติ chi-square test และสถิติ fisher exact test
2. เปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย
คะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า ระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่ ม ควบคุ ม โดยใช้ส ถิ ติ t-test independent โดย
ก าหนดระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ซึ่ ง
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ข้อมูลได้ผ่านการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
ใช้สถิติ
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
คะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง
โดยใช้สถิติ paired t-test โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งข้อมูลได้ผ่านการทดสอบ
ข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติ
4. เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนการรั บ รู ้
ความสามารถในการป้ อ งกัน ตนเองจากการใช้
สารเสพติดซ้ า ที่ได้รับโปรแกรมการบาบัดความคิด
และพฤติ ก รรมโดยประยุ ก ต์ แ นวคิ ด หลั ก 12
ขั้นตอนแนวพุทธ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตาม 1 เดือนหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรม โดย
ใช้สถิติ repeated measures ANOVA และเปรี ยบเทียบ
รายคู่ดว้ ยเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ 1 และ 2 โดยวิธี
Bonferroni
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่อยู่ในช่ วงอายุ 26 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.45 มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 54.50 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คิดเป็ นร้ อยละ 36.40 มี อาชี พหลักก่ อนเข้ารั บการ
รักษาส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 45.50
มีรายได้รวมต่อเดือนส่ วนใหญ่ 5,000 - 10,000 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 พักอาศัยอยูก่ บั พ่อ/แม่ คิดเป็ น
ร้อยละ 63.60 เริ่ มใช้ยาเสพติดตั้งแต่อายุอยู่ในช่วง
16-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.50 ชนิ ดของยาเสพติดที่
ใช้เป็ นเหล้า/เบียร์ คิดเป็ นร้อยละ 31.80 และไม่เคย
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เข้ารับการบาบัด คิดเป็ นร้อยละ 54.50
กลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่มีอยูใ่ นช่วงอายุ 26 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.90 มีสถานภาพโสด คิดเป็ น
ร้อยละ 45.50 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คิดเป็ นร้ อยละ 27.30 มี อาชี พหลักก่ อนเข้ารั บการ
รักษาส่ วนใหญ่คือธุรกิจส่ วนตัว/ค้าขาย คิดเป็ นร้อยละ
31.80 มีรายได้รวมต่อเดือนส่ วนใหญ่ 5,000 - 10,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40.90 พักอาศัยอยู่กับพ่อ/แม่
คิดเป็ นร้อยละ 50.00 เริ่ มใช้ยาเสพติดตั้งแต่อายุอยู่
ในช่ วง 16 - 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54.50 ชนิ ดของ
ยาเสพติดที่ใช้เป็ นเหล้า/เบียร์ คิดเป็ นร้อยละ 40.90
และไม่ เ คยเข้า รั บการบาบัด เท่ากับเคยเข้ารั บการ
บาบัด คิดเป็ นร้อยละ 50.00
2. เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย
คะแนนการรับรู้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้ สารเสพติดซ้าระยะก่อนการทดลอง หลัง
การทดลองเสร็ จสิ้ นและระยะติดตามผล 1 เดื อน
ของกลุ่มทดลอง
พบว่า มีตวามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 โดยหลังเข้า ร่ วมโปรแกรม
ทันที (mean = 146.22, SD = 14.07) และระยะติดตาม
1 เดือนหลังสิ้ นสุ ดโปรแกรม (mean = 149.50, SD
= 14.56) มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนสู ง กว่ า ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โปรแกรม (mean = 78.40, SD = 27.53) ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
3. เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยคะแนนการรั บ รู้
ความสามารถในการป้ อ งกั น ตนเองจากการใช้
สารเสพติ ดซ้ า ของกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม
ก่อนการทดลอง
พบว่าไม่แตกต่างกัน และหลังการทดลอง

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

เสร็ จสิ้ นมี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05 (p-value = .032) โดยกลุ่มทดลอง
มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนการรั บ รู ้ ค วามสามารถในการ
ป้ อ งกันตนเองจากการใช้ส ารเสพติ ด ซ้ า หลังการ
ทดลองเสร็ จสิ้ นสู งกว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม (mean =
146.22, SD = 14.07) (mean = 132.68, SD = 25.02)
และระยะติดตาม 1 เดือนมีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p-value = .000) โดย
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ยคะแนนการรั บรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าหลัง
การทดลองเสร็ จสิ้ นสู งกว่ากลุ่มควบคุม (mean =
149.50, SD = 14.56) (mean = 124.81, SD = 15.52)
ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สาร
เสพติดซ้ า ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็ จสิ้น และระยะติดตาม 1 เดือน
(n = 22)
mean (SD)
p-value
คะแนนการรับรู้ความสามารถ
ในการป้องกันตนเองจากการใช้ ก่อนทดลอง หลังทดลอง ติดตามผล (1) และ (1) และ (2) และ
สารเสพติดซ้า
(1)
(2)
1 เดือน (3)
(2)
(3)
(3)
กลุ่มทดลอง
78.40
146.22
149.50
.000*
.000*
.384
(27.53)
(14.07)
(14.56)
*p < .05

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ า ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็ จสิ้น และระยะติดตาม 1 เดือน (n = 44) โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า
แหล่งความแปรปรวน
SS
df
MS
F
p-value
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
กลุ่ม
2809.70
1
2809.70
5.69
.022*
error
20728.01
42
493.52
ความแตกต่างภายในกลุ่ม
ระยะเวลา
62916.01
1
62916.01
106.40
.000*
ระยะเวลา x กลุ่ม
6825.28
1
6825.28
11.54
.001*
error
11871.46
42
282.65
147

Vol.35 No.2 May – August 2021

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาครั้งนี้ เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
1. สมมติ ฐ านข้อ ที่ 1 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ค่าเฉลี่ ยคะแนนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ก่ อ นการทดลอง พบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งกัน หลัง การ
ทดลองเสร็ จสิ้ น และระยะติดตาม 1 เดือนมีค่าเฉลี่ย
คะแนนแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้
ความสามารถในการป้ อ งกัน ตนเองจากการใช้
สารเสพติดซ้ าหลังการทดลองเสร็ จสิ้ นสู งกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม หากพิ จ ารณาในกลุ่ ม ทดลองที่ เ ข้า ร่ ว ม
โปรแกรมการบาบัดความคิด และพฤติ กรรมโดย
ประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า ในระยะก่อนการทดลอง
หลังการทดลองเสร็ จสิ้ น และระยะติดตาม 1 เดือน
แตกต่างกันอย่า งมี นัย สาคัญทางสถิ ติ ที่ระดับ .05
สามารถอธิ บายได้ว่า โปรแกรมการบาบัดความคิด
และพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอน
แนวพุ ทธ มี การด าเนิ นอย่า งมี ข้ นั ตอนและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนิ นกิจกรรมบาบัดใน
แต่ครั้ง ส่ งผลให้ผเู ้ ข้ารับการบาบัดมีความรู ้เกี่ยวกับ
กระบวนการกลับไปเสพซ้ า (relapse process) การ
ป้องกันการกลับไปเสพซ้ า (relapse prevention) เกิด
การเรี ย นรู ้ แ ละหลี ก เลี่ ย งตัว กระตุ้น ที่ ท าให้ เ กิ ด
อาการอยาก (triggers) และสามารถใช้ทักษะการ
โต้แย้งความคิดที่ไม่เหมาะสม ทักษะการจัดการกับ
อาการอยากยา ทักษะการจัด การกับอารมณ์ ที่ไ ม่
เหมาะสม ทักษะการผ่อนคลายความเครี ยด (อภิศกั ดิ์
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วิทยานุกูลลักษณ์ และคณะ, 2559) และที่สาคัญคือ
ส่ งเสริ มให้ผูป้ ่ วยมีวิถีชีวิตที่สมดุล (balanced daily
life style) เพื่อเอื้อต่อการเลิกยาเสพติดร่ วมกับมีการ
พัฒ นาจนเกิ ด ปั ญ ญาที่ ช่ ว ยฟื้ นฟู จิ ต วิ ญ ญาณของ
ผูบ้ าบัด ซึ่ งทาให้เ กิ ด การทบทวนตนเอง มี ค วาม
เข้า ใจและยอมรั บในสิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ นเมื่ อเกิ ด จากการ
เสพยาเสพติ ด เกิ ด ความศรั ท ธาและเชื่ อ มั่น ใน
ตนเอง รวมทั้งมีความพร้ อมในการนาความรู ้ แ ละ
ทั ก ษะที่ ไ ด้ ใ นการบ าบั ด ไปปฏิ บั ติ ด้ ว ยความ
พยายามอย่างจริ งจังจนสามารถเลิ กยาเสพติ ด และ
ไม่ ก ลับ ไปเสพซ้ า อี ก และส่ ง ผลให้ ผู ้เ ข้า รั บ การ
บาบัดเห็นสิ่ งต่าง ๆ ตามความเป็ นจริ งและสามารถ
ก้าวข้ามปั ญหายาเสพติดที่ตนประสบอยู่ ละวางสิ่ ง
ไม่ดี ซึ่ งนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมหยุดใช้
ยาเสพติดได้ (พิชยั แสงชาญชัย , 2554) สอดคล้อง
กับการศึ กษาของฉวีวรรณ ปั ญจบุศ ย์ และสุ กุม า
แสงเดือนฉาย (2556) ที่ศึกษากลุ่มผูใ้ ช้แอมเฟตามีน
ที่บาบัดรักษาในระยะบาบัดยาและจาหน่ายกลับบ้าน
โดยใช้โปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรม
ซึ่งการศึกษาใช้แบบวัดเดียวกัน พบว่าผูใ้ ช้แอมเฟตามีน
ที่บาบัดรักษาในระยะบาบัดยาและจาหน่ายกลับบ้าน
มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองมากขึ้นภายหลัง
เข้าร่ วมโปรแกรมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ .05
ซึ่ งในกิจกรรมของโปรแกรมจะมีการสร้างการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติ ดซ้ า
ให้กับผูป้ ่ วย โดยในการบาบัด จะจัด กิ จ กรรมใน
บรรยากาศที่ผอ่ นคลาย ผูป้ ่ วยได้แสดงความคิดเห็น
ในประสบการณ์ ข องตนเองแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน โดยทุกคนมี เป้ าหมายเดี ยวกันในการเลิ ก
ยาเสพติด มีการพูดคุยกันในการเผชิ ญสิ่ งกระตุน้ ที่
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นาไปสู่ การใช้สารเสพติด ซึ่ งมีท้ งั ประสบการณ์ ที่
ทาสาเร็ จ และทาไม่สาเร็ จ มีการให้กาลังใจกัน เป็ น
การสร้างบรรยากาศของการเรี ยนรู ้พฤติกรรมใหม่ ๆ
ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้อ งกับยาเสพติ ด รวมทั้งการฝึ กทักษะ
ของการจัดการความอยากยา การปฏิ เสธ รวมทั้ง
การแก้ปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนาการรับรู ้
ความสามารถของแบนดู ร า (1986) ที่ ก ล่ า วถึ ง
แหล่ งที่ มาของการพัฒนาการรั บรู ้ ค วามสามารถ
ของตนเองว่าได้จาก 1) การประสบความสาเร็ จจาก
การกระทา 2) การได้เห็ นประสบการณ์ ของผู ้อื่น
ประสบความสาเร็ จ 3) การใช้คาพูดชักจูง 4) สภาวะ
ทางสรี ร ะวิ ท ยา ซึ่ งกิ จ กรรมมี ก ารพัฒ นาระดั บ
คะแนนการรับรู ้ความสามารถให้กบั ผูป้ ่ วยในกลุ่ม
ทดลองเพิ่มขึ้น
เมื่ อพิจารณาถึ งสาเหตุความแตกต่างของ
การรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการ
ใช้สารเสพติดซ้ าของกลุ่มทดลองในการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของฉวี ว รรณ ปั ญ จบุศ ย์
และสุ กุมา แสงเดือนฉาย (2556) ที่ศึกษากลุ่มผูใ้ ช้
แอมเฟตามีนที่บาบัดรักษาเฉพาะในระยะบาบัดยา
ซึ่ งผูป้ ่ วยจะใช้เวลาอยู่บาบัดประมาณ 2 - 3 สัปดาห์
และกลับ บ้า น การบ าบัด ระยะนี้ เน้ น การบ าบัด
อาการทางร่ างกายที่เกิดจากการขาดยาเสพติด การ
เตรี ยมความพร้อมของสภาพร่ างกายเป็ นส่ วนใหญ่
ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะมีการรับรู ้และประเมินตนเองว่า
มีสุขภาพแข็งแรงดีข้ นึ มีจิตใจเข้มแข็งขึ้น มัน่ ใจใน
ตนเองมากขึ้นสามารถกลับบ้านได้ สอดคล้องกับ
การทบทวนวรรณกรรมของสี อรุ ณ แหลมภู่ (2554)
ที่พบว่าผูป้ ่ วยที่บาบัดในระยะบาบัดยาส่ วนหนึ่ งไม่
เข้ารับรักษาตัวต่อในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ เพราะ

ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิ งหาคม 2564

มีความเชื่ อว่าเมื่อรักษาอาการทางร่ างกายหายแล้ว
จะสามารถเลิกยาได้ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้ง
นี้ กลุ่มเป้ าหมายจะต้องผ่า นการบาบัดรั กษาระยะ
บาบัดยา และตัดสิ นใจเข้าสู่ การบาบัดรั กษาตัวต่อ
ในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ตอ้ งใช้เวลาประมาณ 2
เดื อน ผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ จึงได้รับการส่ งเสริ มให้เกิ ด
แรงจู งใจในการอยู่บาบัด และให้มีการรั บรู ้ ความ
สามารถของตนเองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผูป้ ่ วยจึงอาจ
ประเมิ นความสามารถของตนเองได้สู งตามการ
รั บ รู ้ ข องตนเอง ซึ่ งมี ก ารรั บ รู ้ ว่ า ตนเองมั่น ใจใน
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติ ดซ้ า
สอดคล้องกับการศึ กษาหลายฉบับ อาทิ คทั เดนท์
(Kadden, 2008) ที่ พบว่า การเข้าบาบัดรั กษาอย่าง
ต่อเนื่ องทั้งระยะบาบัดและระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ท าให้ ผู ้ติ ด สารเสพติ ด มี ภู มิ ต้ า นทานที่ เ ข้ม แข็ ง
พอที่ จะแก้ไ ขปั ญหาได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เมื่ อ
กลับไปเผชิ ญกับปั ญหาเก่า ๆ และสภาพสังคมเดิม
ที่ยงั คงมียาเสพติด จึงมีแนวโน้มที่คงไว้ซ่ ึ งพฤติกรรม
หยุดเสพยาได้ ดังนั้นจึ งเห็ นได้ว่าค่าเฉลี่ ยคะแนน
การรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเองจากการ
ใช้สารเสพติดซ้ าจึงเพิ่มขึ้น และพบความแตกต่างกัน
ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลองเสร็ จสิ้ น
และระยะติดตาม 1 เดือน
จึงสรุ ปได้ว่าโปรแกรมการบาบัดความคิด
และพฤติกรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอน
แนวพุ ท ธ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม ทดลองกลับ มามี
จิ ต ใจที่ ดี ง ามอี ก ครั้ ง และก่ อ เกิ ด ปั ญ ญาในการ
พัฒนาตนเองอย่างมีศกั ยภาพ เกิดแรงจูงใจในการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขตนเอง มีความมัน่ ใจในระดับที่จะ
หลี ก เลี่ ย งการเสพยาที่ เ กิ ด จากปั จ จัย ภายในและ
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ภายนอก มี การรั บรู ้ ค วามสามารถในการป้ องกัน
ตนเองจากการใช้ส ารเสพติ ด ซ้ า โดยส่ ง ผลให้ มี
แรงจูงใจ และความตั้งใจในการป้องกันการติดซ้ า
2. สมมติฐานข้อที่ 2 กลุ่มทดลองที่เข้าร่ วม
โปรแกรมการบาบัดความคิด และพฤติ กรรมโดย
ประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ กับกลุ่ม
ควบคุ ม ที่ ไ ด้ รั บ การบ าบั ด ตามปกติ มี ค่ า เฉลี่ ย
คะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติด ซ้ า ในระยะหลังการทดลอง
เสร็ จสิ้ น และระยะติดตาม 1 เดือน แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยคะแนนการรั บรู ้
ความสามารถในการป้ อ งกัน ตนเองจากการใช้
สารเสพติ ด ซ้ า เป็ นรายคู่ ในกลุ่ มทดลองและกลุ่ ม
ควบคุ ม พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย
คะแนนการรับรู ้ความสามารถในการป้องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า 2 คู่ ได้แก่ 1) ระยะก่ อน
การทดลองกับหลังการทดลองเสร็ จสิ้ น (คู่ที่ 1) 2)
ระยะก่อนการทดลองกับระยะติดตาม 1 เดือน (คู่ที่ 2)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมุติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจอภิปรายผลได้วา่ การเข้าร่ วม
โปรแกรมของกลุ่มทดลอง ซึ่ งมีกิจกรรมการบาบัด
ความคิดและพฤติ กรรมโดยประยุกต์แนวคิดหลัก
12 ขั้นตอนแนวพุทธ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม ซึ่ ง
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ระยะ คื อ ระยะเตรี ย มการก่ อ น
บาบัดรักษา มี 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม “เปิ ดประตู
ใจ เพื่ อ การตระหนั ก รู ้ ” ระยะบ าบัด รั ก ษา มี 4
กิ จกรรม คื อ กิ จกรรม“การติ ด ยาเสพติ ดเป็ นโรค
ทางจิตวิญญาณ”กิจกรรม “เส้นทางนักสู ้” กิจกรรม
“เลิกยาตามแนวพุทธ” และกิจกรรม “พัฒนาตนสู่
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ทางเลิ ก ยาเสพติ ด ” ระยะฟื้ นฟู ส มรรถภาพ มี 4
กิจกรรม คือ กิจกรรม “สติบาบัดกับผูต้ ิดยาเสพติด”
กิ จ กรรม “รั ก ตัว เองและผู ้อื่ น ได้ด้ว ยใจเป็ นสุ ข ”
กิจกรรม “การเผชิญกับความคิดที่เกี่ยวกับการเสพ
สารเสพติ ด” และกิ จกรรม “การวางแผนเลิ ก เสพ
สารเสพติด” ซึ่ งทั้ง 9 กิจกรรม ส่ งเสริ มให้มีความ
ตั้งใจในการบาบัดรักษา สร้างความเชื่อมัน่ และการ
รับรู ้ในความสามารถของตนในการป้ องกันตนเอง
จากการใช้ยาเสพติด ซึ่งการดาเนินการกิจกรรม เมื่อ
ผ่านขั้นตอนการบาบัด ผูเ้ ข้ารับการบาบัดจะย้ายไป
ฟื้ นฟูสมรรถภาพที่บา้ น ซึ่งจะเป็ นช่วงที่ผเู ้ ข้ารับการ
บ าบัด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้ อ ม สถานที่
บุคคลและสังคม ผูเ้ ข้ารับการบาบัดจะมีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ ย นแปลง ส่ งผลกระทบต่ อความตั้ง ใจ
และการรั บรู ้ ความสามารถในการป้ องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ าในการบาบัดรักษา เพราะ
จากการศึ กษาพบว่าการรับรู ้ความสามารถในการ
ป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าเป็ นพลวัตร
มีการเปลี่ยนแปลงระดับของการรับรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติ ดซ้ าขึ้น
ลงได้เสมอ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับเหตุ การณ์ แ ละเงื่ อ นไข
โดยการรั บรู ้ ค วามสามารถในการป้ องกันตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ าของแต่ละคนอาจแตกต่าง
กัน ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน อย่ า งไรก็ ต ามการรั บ รู ้
ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้สาร
เสพติดซ้ ามีอิทธิ พลอย่างมากต่อการแสดงออกของ
พฤติกรรม (Marlatt & Witkiewitz, 2004) การเสริ ม
กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู ้ความสามารถในการป้องกัน
ตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ าในการบาบัด เพื่อ
กระตุ้น ความตั้ง ใจและแรงจู ง ใจเป็ นระยะ ๆ จึ ง
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ยัง คงเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ซึ่ งในโปรแกรมการบ าบัด
ความคิดและพฤติ กรรมโดยประยุกต์แนวคิ ดหลัก
12 ขั้นตอนแนวพุทธนี้ มี กิจกรรมที่ ดาเนิ นการใน
ระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม “สติ
บาบัดกับผูต้ ิดยาเสพติด” กิจกรรม “รักตัวเองและ
ผู ้อื่ น ได้ด้ว ยใจเป็ นสุ ข ” กิ จ กรรม “การเผชิ ญกับ
ความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การเสพสารเสพติ ด ” และ
กิ จกรรม “การวางแผนเลิ กเสพสารเสพติ ด ”และ
ประเมิ น การรั บ รู ้ ค วามสามารถในการป้ อ งกัน
ตนเองจากการใช้ส ารเสพติ ด ซ้ า ของผูเ้ ข้า รั บการ
บาบัดว่าอยูใ่ นระดับใด สอดคล้องกับการศึกษาของ
วนิ ดา รัตนสุ มาวงศ์ และคณะ (2555) ได้ศึกษาผล
ของการให้การบาบัดตามหลัก 12 ขั้นตอนแก่ผปู ้ ่ วย
ติ ดสุ รา เปรี ยบเที ยบกับการให้ผูป้ ่ วยที่ เ ข้ารั บ การ
บาบัดแบบปกติ พบว่ากลุ่มที่ ได้รับการบาบัดตาม
หลัก 12 ขั้นตอนมีค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ตนเองและ
จานวนวัน หยุด ดื่ ม ที่ มากกว่า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การ
บาบัด โดยพบความแตกต่างกันในการติดตามเดือน
ที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญที่ .05 ซึ่ งการกล่าวถึงการรับรู ้
ความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการใช้สาร
เสพติ ดซ้ าเพื่อเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมว่าสามารถ
ดาเนิ นการได้โดยการออกแบบกิจกรรมให้ผเู ้ ข้ารับ
การบาบัดได้วิเคราะห์ถึงความไม่สบายใจ ความอึด
อั ด ใ จ ข อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ชี วิ ต
(uncomfortable discrepancy) ระหว่ า งเป้ า หมายที่
ต้องการกับสิ่ งที่เป็ นจริ งในชี วิต เพื่อทาให้ผูเ้ ข้ารับ
การบ าบัด เกิ ด ความตระหนัก ในปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
แล้ว เกิ ด แรงจู ง ใจที่ อ ยากจะแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม
สาหรับการรับรู ้ความสามารถของตนเอง
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ในการป้ องกันการติดซ้ า การศึกษาครั้งนี้ พบความ
แตกต่างของการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองใน
การป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติดซ้ า โดยใน
กลุ่มทดลองมีคะแนนในการป้ องกันตนเองจากการ
ใช้ ส ารเสพติ ด ซ้ าสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม ซึ่ งอาจมี
เหตุผลหลายประการดังนี้ คือ การรับรู ้ความสามารถ
ของผูเ้ ข้ารับการบาบัดอาจเกิดขึ้นจากการที่ผเู ้ ข้ารับ
การบาบัด กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ มควบคุ ม ประเมิ น
ความสามารถของตนเองจากการประสบความ
สาเร็ จในการอยู่บาบัดรักษาได้ครบตามกาหนด ใช้
เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่ งจากการศึกษาถึงแหล่งที่ มา
ของการรับรู ้ความสามารถของตนเองของแบนดูรา
(Bandura, 1986) พบว่า การที่ บุค คลประสบความ
สาเร็ จในการกระทาเป็ นแหล่งที่มีอิทธิ พลมากที่สุด
ที่ ทาให้บุคคลประเมิ นการรั บรู ้ความสามารถของ
ตนเองสู ง ซึ่ งจากข้อมู ลผูเ้ ข้ารั บการบาบัดที่ เข้าสู่
การบาบัดรั กษา มี สภาพร่ างกายแข็งแรงขึ้น ไม่มี
อาการถอนยาก็จะกลับบ้าน ซึ่ งผูเ้ ข้ารับการบาบัดที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
ต่างก็สมัครใจอยู่บาบัดรั กษาตัวต่อเนื่ องในสถาน
บาบัด นานถึง 2 เดือน ซึ่งการตัดสิ นใจที่จะอยูร่ ักษา
ตัวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองให้ดีข้ ึน ปรารถนาที่จะเลิก
ยาเสพติด ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีผเู ้ ข้ารับการบาบัดใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ บางส่ ว นถึ ง แม้ จ ะตัด สิ น ใจเข้า
บาบัดรักษาต่อเนื่ องในระยะฟื้ นฟูสมรรถภาพ แต่ก็
ไม่สามารถอยู่ได้จนครบกาหนดในระยะติดตามผล
หรื อกลับบ้านไปก็กลับไปใช้สารเสพติดซ้ า (กลุ่ม
ทดลอง 4 คน กลุ่มควบคุม 4 คน) ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ ง
เป็ นเพราะไม่สามารถปรับตัวกับปั จจัยกระตุน้ หรื อ
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สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อกลับไปอยู่บา้ น
สาหรับระยะติดตามผลภายหลังเสร็ จสิ้ น
การเข้าร่ วมโปรแกรม 1 เดือน ในการศึกษาครั้ งนี้
พบว่าในช่วง 1 เดือนแรกผูเ้ ข้ารับการบาบัดทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีจานวนผูท้ ี่กลับไปติดซ้ า
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะผู ้เ ข้า รั บ การ
บ าบัด ทั้ง 2 กลุ่ ม ยังมี แ รงจู งใจและความตั้ง ใจที่
ยังคงจะประคับประคองตนเอง และพยายามรักษา
สภาพของการไม่ ใ ช้ ย าเสพติ ด มี ก ารรั บ รู ้ ค วาม
สามารถของตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด ซ้ า
แตกต่ า งกัน โดยในกลุ่ มทดลองมี ค ะแนนในการ
ป้ อ งกัน ตนเองจากการใช้ ส ารเสพติ ด ซ้ าสู ง กว่ า
กลุ่มควบคุม ซึ่งพบว่าการบาบัดเพื่อป้ องกันการติดซ้ า
ที่ สร้ างเสริ มการรั บรู ้ ความสามารถของตนเองจะ
ช่วยลดโอกาสของการติดซ้ าได้ อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาของสุ กุมา แสงเดือนฉาย และคณะ (2557)
ที่นาโปรแกรมการบาบัดความคิดและพฤติกรรมมา
ใช้เพื่อป้ องกันการติดซ้ าในกลุ่มของผูป้ ่ วยสุ รา พบ
ผลการศึกษาที่สอดคล้องกันคือ ความตั้งใจและการ
รับรู ้ความสามารถของตนเองสามารถร่ วมกันทานาย
พฤติ ก รรมการดื่ ม ได้ใ นเดื อ นที่ 1 และเดื อ นที่ 2
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงเห็น
ได้ว่าตัวแปรการรับรู ้ ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดซ้ าเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญอีก
ตัว แปรหนึ่ งที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพร้ อ มหรื อ
ความตั้งใจที่ จะกระทาพฤติ กรรม หรื อกล่าวได้ว่า
เป็ นตัวแทนของส่ วนประกอบของพฤติกรรมหรื อ
การปฏิ บั ติ (behavioral component) ที่ ท าให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการแสดงออกที่บุคคลอื่นสังเกตเห็นได้
อย่างไรก็ตามระดับของการรับรู ้ความสามารถของ
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ตนเองสามารถเปลี่ ย นแปลงได้ เมื่ อ การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองลดลงก็ อ าจส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมที่แสดงออกได้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของพิ ชัย แสงชาญชัย และคณะ (2554) ที่ ศึ กษา
ประสิ ทธิ ผลของพฤติ กรรมบาบัดแบบผสมผสาน
รู ปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าการขาด
การรั บรู ้ ค วามสามารถของตนเองในการป้ องกัน
การติดซ้ าเป็ นการคิดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เกี่ยวกับความ
ไม่ ส าเร็ จในความพยายามที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ซึ่ งเมื่อไรที่ผูเ้ ข้ารับการบาบัดยาเสพติด
มีการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้ องกัน
การติดซ้ าน้อยลง ก็จะส่ งผลต่อพฤติกรรมที่นาไปสู่
การติดซ้ าได้ง่ายขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของการรั บรู ้ ค วามสามารถในการป้ องกัน ตนเอง
จากการใช้สารเสพติดซ้ า ในระยะ 3 เดือน 6 เดือน
และ 1 ปี เพื่อทาการประเมินประสิ ทธิ ผลของความ
คงทนการป้ องกันตนเองจากการใช้สารเสพติ ดซ้ า
ต่อไป
2) ศึกษาการบาบัดความคิดและพฤติกรรม
โดยประยุกต์แนวคิดหลัก 12 ขั้นตอนแนวพุทธ เพื่อ
ป้ องกันการเสพติดซ้ า ในกลุ่มผูป้ ่ วยนอก หรื อกลุ่ม
ผูป้ ่ วยนอกในกลุ่มเด็กและวัยรุ่ นที่กระทาผิดในคดี
ยาเสพติด
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคน
ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเข้า ร่ ว มการวิ จัย ครั้ งนี้
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ขอขอบพระคุ ณ แพทย์ห ญิ ง บุ ญ ศิ ริ จัน ศิ ริ ม งคล
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ที่สนับสนุ น
การศึ กษาวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณบุคลากรของ
ศูนย์สาธิตจิตสังคมบาบัด โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ทุกท่านที่เอื้ออานวยให้สามารถดาเนิ นการวิ จัยได้
สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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