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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัดใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ รูปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ท�ำการประเมิน
ผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัด โดยใช้ บริบท (Context) ปัจจัยน�ำเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product)
และได้ ประเมินความรู้ของผู้ให้ การบ�ำบัด ประชากรในการศึกษาได้ แก่ ผู้ให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. จ�ำนวน 46 คน จาก
46 รพ.สต. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม และแบบทดสอบความรู้
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้ านบริบท ผู้ให้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยกับความเหมาะสม
ของนโยบายการแก้ ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดและประเทศในระดับมาก 2) ด้ านปัจจัยน�ำเข้ า ผู้ให้ การบ�ำบัด
ส่วนใหญ่มี 1 คน และผ่านการอบรมทุกคน งบประมาณและชุดตรวจปัสสาวะเพียงพอ 3) ด้ านกระบวนการ ผู้ให้ การ
บ�ำบัดส่วนใหญ่เห็นด้ วยปานกลางในกระบวนการบ�ำบัด 4) ด้ านผลผลิต ผู้ป่วยเข้ าบ�ำบัดครบตามกระบวนการบ�ำบัด
ส่วนการหยุดเสพ 3 เดือนภายหลังการบ�ำบัดครบ ผู้ป่วยหยุดเสพได้ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ด้ านความรู้ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ การบ�ำบัด ส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการบ�ำบัดยาเสพติดในระดับสูงและสูงมาก คิดเป็ น ร้ อยละ 82.6 ผลการวิจัยมี
ข้ อเสนอแนะว่าการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. หากผู้ให้ การบ�ำบัดได้ ผ่านการอบรม และมีการสนับสนุนงบ
ประมาณ และชุดตรวจปัสสาวะในการบ�ำบัด จะสามารถบ�ำบัดได้ โดยพบว่าผู้ป่วยมีการหยุดเสพ 3 เดือนภายหลัง
การบ�ำบัดครบร้ อยละ 85 ขึ้นไป

ค�ำส�ำคัญ: ระบบสมัครใจบ�ำบัด; ผู้เสพเมทแอมเฟตามีน; การประเมินผล
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Abstract

This survey study aimed to evaluate methamphetamine addiction treatment in the voluntary drug treatment
system at Tambon Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province. The addiction treatment was
evaluated using the context, input, process, and products as a guiding framework.In addition, this study
evaluated rehabilitation staff knowledge regarding methamphetamine addiction treatment. The population of
this analysis consisted of 46 rehabilitation staff who provided methamphetamine addiction treatment in the
voluntary drug treatment system at 46 Tumbol Health Promoting Hospitals, Amnat Charoen Province.The results
showed that, 1) Context: the therapeutic staff members highly agreed with the importance and appropriateness
of drug policies, 2) Input: most hospitals had one therapeutic staff member. All of the therapeutic staff had
undertaken a counselor training program. The budget and narcotic urine testing tools were sufficiently supported,
3)Process: most of the participants moderately agreed with the process of drug treatment, and 4)Product: most
of the patients completed the treatment program.More than 85% of the patients were able to discontinue drug
usage within 3 months after the treatment program.
Most of the therapeutic staff had knowledge on addiction therapy at high and highest levels (82.6%).
The findings suggest that the therapeutic staff should be provided with an appropriate training program,
so that they can help addicted patients to stop using drugs. Narcotic testing equipment should also be adequately
supplied.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2017 ของส�ำนักงานป้ องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC) พบว่ายาเสพติดมีการแพร่ระบาด
ไปทั่วโลก พื้นที่ท่พี บการระบาดมากที่สดุ จะอยู่บริเวณประเทศในแถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และทวีปยุโรป นอกจากนี้ยังพบในแถบประเทศออสเตรเลียอีกด้ วย ในปี ค.ศ. 2015 พบว่ามีผ้ ูใช้ ยาเสพติดทั่วโลก 255 ล้ านคน
คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็ นอัตราคงที่ ส�ำหรับสถิตกิ ารบ�ำบัดรักษาทั่วโลก พบว่า กัญชาเป็ นตัวยาที่มผี ้ ูเข้ า
บ�ำบัดรักษามากที่สดุ (ร้ อยละ 39) รองลงมาคือ ฝิ่ น และอนุพันธุข์ องฝิ่ น (ร้ อยละ 33) กลุ่มโคเคนและกลุ่มยาเสพติดสังเคราะห์
ที่มสี ่วนผสมของแอมเฟตามีน (Amphetamine–type stimulants: ATS) มีสดั ส่วนเท่ากัน คือ ร้ อยละ 101 ส�ำหรับ
สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่ า ยาเสพติดที่สำ� คัญที่มีการผลิตจากแหล่ งผลิต
สามเหลี่ยมทองค�ำ ได้ แก่ ยาบ้ า ไอซ์ และเฮโรอีน ซึ่งส่งออกไปทั้งในและนอกภูมภิ าคอย่างต่อเนื่อง “ยาบ้ า” ตลาด
หลักอยู่ท่ปี ระเทศไทยและบังคลาเทศ พบว่าผู้เข้ าบ�ำบัดเมทแอมเฟตามีนในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงู สุดถึง
ร้ อยละ 80 รองลงมาคือ เฮโรอีน กัญชา และฝิ่ น โดยประเทศไทย พบว่าโดยส่วนใหญ่ผ้ ูถูกด�ำเนินคดีและต้ องโทษ
เกี่ยวกับวัตถุท่อี อกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และยาเสพติดให้ โทษเกี่ยวข้ องกับเมทแอมเฟ-ตามีนสูงถึงร้ อยละ 902 โดย
ประชากรในช่วงอายุ 15 - 24 ปี เข้ าไปเกี่ยวข้ องมากที่สดุ (ร้ อยละ 38 ของผู้เสพติดทั้งหมด) 1 จากปัญหาดังกล่าว
รัฐบาลได้ ให้ ความส�ำคัญในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็ นนโยบายเร่งด่วนในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมทั้งเร่งให้ มกี ารรณรงค์ ส่งเสริมและป้ องกัน ตลอดจนการให้ การบ�ำบัดรักษาฟื้ นฟูผ้ ูเสพและติดยาเสพติด
ในด้ านระบบการบ�ำบัด กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการบ�ำบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด 3 ระบบ3-5
คือ 1) ระบบสมัครใจบ�ำบัด (voluntary system) เป็ นกลุ่มผู้เข้ าบ�ำบัดที่ยังไม่ถูกจับด�ำเนินคดี 2) ระบบบังคับบ�ำบัด (compulsory system) เป็ นกลุ่มที่เข้ ารับการบ�ำบัดโดยถูกจับด�ำเนินคดีต่อศาล 3) ระบบต้ องโทษ (correction system) เป็ นกลุ่มที่ได้
กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและถูกคุมขัง ทั้งนี้ ในปี 2558 พบว่ามีผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดจ�ำนวน 168,667 ราย โดยเป็ นระบบ
บังคับบ�ำบัด (ร้ อยละ 48.1) ระบบสมัครใจ (ร้ อยละ 42.2) และระบบต้ องโทษ (ร้ อยละ 9.7)3 โดยกระทรวง
สาธารณสุขจะเน้ นให้ ความส�ำคัญระบบการบ�ำบัดรักษาโดยสมัครใจด้ วยตนเองให้ มากที่สดุ ในปี 2560 กระทรวง
สาธารณสุขได้ ประกาศนโยบาย ให้ รพ.สต. สามารถบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้ใช้ ให้ ได้ 5
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ มีนโยบายในการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระดับ รพ.สต. มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 โดยมีการบ�ำบัด
ครบทุก รพ.สต. (77 แห่ง) ในปี พ.ศ. 2555 มีผ้ ูป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจเข้ ารับการบ�ำบัดจากปี พ.ศ. 2557 - 2559
จ�ำนวน 120, 179 และ 34 ราย ตามล�ำดับ6 อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการประเมินผลการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ในระดับ
รพ.สต. ของจังหวัดอ�ำนาจเจริญมาก่อน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดผู้ป่วย
ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้ าด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัดในระดับ รพ.สต. ของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัดในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

วิธีการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยประเมินผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดในเรื่องของ บริบท (context)
ปัจจัยน�ำเข้ า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) ด้ วยรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam7 และได้
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ประเมินความรู้เรื่องยาเสพติดและการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ การบ�ำบัดเพิ่มจากการประเมินด้ วยรูปแบบ CIPP
ประชากร ประชากรวิจัยได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้ า ด้ วยระบบสมัครใจ
บ�ำบัด ใน รพ.สต. จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เฉพาะที่เข้ ารับการบ�ำบัดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มกราคม 2560
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างวิจัยเป็ นผู้ให้ การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต.จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำนวน 46 คน
จาก 46 รพ.สต. ผู้วิจัยท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เฉพาะ รพ.สต. ที่มผี ้ ูป่วยยา
เสพติดระบบสมัครใจบ�ำบัดเข้ ารับการบ�ำบัด ก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือเป็ นผู้ให้ การบ�ำบัดและ
มีประสบการณ์ด้านการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติด อย่างน้ อย 2 ปี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลประเมินผลการด�ำเนินงาน
การบ�ำบัดตามรูปแบบ CIPP ชุดที่ 2 เป็ นแบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติดและการบ�ำบัดยาเสพติด ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้ างเครื่องมือจากการแนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ แบบสอบถามชุดที่ 1 มีท้งั หมด
3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทั่วไป 10 ข้ อ เป็ นค�ำถามปลายปิ ด ส่วนที่ 2 เป็ นค�ำถามด้ านบริบท (context) จ�ำนวน 10 ข้ อ
ค�ำถามด้ านปัจจัยน�ำเข้ า (Input) จ�ำนวน 6 ข้ อ ค�ำถามด้ านกระบวนการ (process) 10 ข้ อ และด้ านผลผลิต (product) จ�ำนวน 3 ข้ อ ทั้ง 4 ด้ าน เป็ นค�ำถามปลายปิ ด โดยด้ านบริบท (context) และกระบวนการ (process) มีมาตรการ
วัดแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 หมายถึงค่าคะแนนน้ อยที่สดุ และ 5 คือค่ามากที่สดุ ส่วนที่ 3 เป็ นข้ อเสนอแนะ
อื่นๆ ซึ่งเป็ นค�ำถามปลายเปิ ด ด้ านการตรวจตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย มีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง (validity)โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3 ท่าน มีการคัดเลือกข้ อค�ำถามที่มคี ่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item
Objective Congruence: IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป8 และได้ หาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่เป็ น
Rating Scale โดยน�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ วไปทดลองใช้ กบั ผู้ให้ การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. จ�ำนวน
30 คน เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค9 ได้ ค่าทั้งฉบับเท่ากับ .88 ทั้งนี้กำ� หนด
คะแนนระดับความคิดเห็นแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สดุ , ค่าเฉลี่ย 3.514.50 หมายความว่า ระดับมาก,ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความ
ว่า ระดับน้ อย และค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความว่า ระดับน้ อยที่สดุ
ในส่วนเครื่องมือชุดที่ 2 เป็ นแบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติดและการบ�ำบัดยาเสพติด เป็ นแบบทดสอบ
ค�ำถามปลายปิ ด จ�ำนวน 20 ข้ อ มีการตรวจสอบความถูกต้ องของเนื้อหา และความเที่ยงตรง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
เช่นเดียวกัน โดยแบ่งระดับความรู้เป็ น 4 ระดับคือ สูงมาก (17-20 คะแนน) สูง (14–16 คะแนน) ปานกลาง
(10–13 คะแนน) และระดับต�่ำ (น้ อยกว่า 10 คะแนน)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผ่านการพิจารณาด้ านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ เลขที่ 04/2560 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะไม่มผี ลต่อการท�ำงานใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากข้ อมูลจะ
ถูกน�ำเสนอโดยภาพรวมไม่มกี ารอ้ างอิงถึงผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด

ผลการวิจยั

จากการประเมินผลการการด�ำเนินงานการบ�ำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัด ในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ด้ วยจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) บ�ำบัด 9 ครั้ง
ระยะเวลา 4 เดือน โดยประเมินด้ วยรูปแบบ CIPP ของ Stufflebeam ใน 4 ด้ าน คือ 1) บริบท (context) 2) ปัจจัย
น�ำเข้ า (input) 3) กระบวนการ (process) 4) ผลผลิต (product) และได้ มกี ารประเมินในเรื่องของความรู้เรื่องยา

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

41

เสพติดและการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. ด้ วยนั้น มีผลการศึกษาดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 56.5 อายุเฉลี่ย 39.46 ปี ต�่ำสุด 25 ปี สูงสุด 55 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส
ร้ อยละ 67.4 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้ อยละ 95.7 ต�ำแหน่งปัจจุบนั เป็ นนักวิชาการสาธารณสุข ร้ อยละ 39.1
รองลงมาเป็ นพยาบาลวิชาชีพ ร้ อยละ 34.8 โดยเป็ นข้ าราชการระดับช�ำนาญการมากที่สดุ ร้ อยละ 47.8 ด้ านระยะ
เวลาที่เคยท�ำหน้ าที่ในการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. พบว่าท�ำหน้ าที่บำ� บัดมา 5 – 10 ปี ร้ อยละ 58.69 เคย
ผ่านการอบรมด้ านการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติด ร้ อยละ 100 ส่วนใหญ่เคยอบรมมาแล้ ว 2 ครั้งในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ร้ อยละ 34.8 และอบรมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (2559–2561) ร้ อยละ 93.5 โดยอบรมในปี 2560 มากที่สดุ ร้ อยละ 39.1
2) ด้านบริบท (context)
ซึ่งเป็ นเรื่องของนโยบายและสภาพการณ์การบ�ำบัด พบว่า ประเด็นบริบทมุมมองต่อปัญหายาเสพติด และ
การให้ ความส�ำคัญกับนโยบายในการด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และระดับ
ประเทศ ส่วนใหญ่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยในระดับ “มากถึงมากที่สดุ ” ส่วนความเหมาะสมของนโยบายการแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และระดับประเทศ และรูปแบบการบ�ำบัด รวมถึงสถานที่บำ� บัด ส่วน
ใหญ่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยในระดับ “ปานกลาง” ประเด็นกรณีผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดยาเสพติดใน รพ.สต. ในปี ที่ผ่าน
มา มีจำ� นวนมาก โดยพบว่า ผู้ให้ การบ�ำบัดส่วนใหญ่เห็นด้ วยระดับ “ปานกลาง” (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นด้ านบริบท (context) การด�ำเนินงาน
ค�ำถาม
1. ปัญหายาเสพติดเป็ นปัญหาที่สำ� คัญยิ่งของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ

2. จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และหน่วยงานของท่าน ให้ ความส�ำคัญกับ
นโยบาย การป้ องกันและ แก้ ไขปัญหายาเสพติดอย่างยิ่ง
3. รัฐบาลมีนโยบายให้ ความส�ำคัญกับการป้ องกัน และแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยิ่ง
4. นโยบายในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
อ�ำนาจเจริญ มีความเหมาะสม
5. นโยบายในการป้ องกันและแก้ ไข ปัญหายาเสพติดระดับประเทศ
มีความเหมาะสม
6. ท่านเห็นด้ วยกับนโยบายการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้ใช้
(คะแนนคัดกรอง 2-3 คะแนน) ควรบ�ำบัดใน รพ.สต.
7. การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต.ท�ำให้ ผ้ ูป่วย และญาติ
สะดวก ประหยัด เนื่องจากใกล้ บ้าน เป็ นเรื่องที่ถอื ได้ ว่า ยึดผู้ป่วย
เป็ นศูนย์กลางในการบ�ำบัดรักษา
8. ท่านเห็นว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบล (รพ.สต.) มีศกั ยภาพ
ที่จะบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดในระดับผู้เสพได้ (คะแนนคัดกรอง 4-26
คะแนน) หากได้ ผ่านการอบรม

ความคิดเห็น
SD
X

ระดับความคิดเห็น

4.50
4.24

.75
.85

มาก
มาก

4.15

.96

มาก

3.67

.96

มาก

3.48

.86

มาก

3.43

1.14

ปานกลาง

3.43

1.00

ปานกลาง

3.02

1.14

ปานกลาง
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9. สถานที่ในการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ของท่านในปัจจุบนั
มีสถานที่เพื่อให้ บริการบ�ำบัดผู้ป่วย เหมาะสม
10. ผู้เข้ ารับการบ�ำบัดยาเสพติดใน รพ.สต. ของท่านในปี ที่ผ่านมา
มีจำ� นวนมาก

ความคิดเห็น
SD
X

ระดับความคิดเห็น

2.91

.96

ปานกลาง

2.61

.97

ปานกลาง

3) ปั จจัยน�ำเข้า (input)
ปัจจัยน�ำเข้ า ประกอบด้ วย 3 ด้ าน ได้ แก่ 3.1) จ�ำนวนเจ้ าหน้ าที่/การผ่านการฝึ กอบรม 3.2) งบประมาณ/
การจัดท�ำโครงการ 3.3) ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ส่วนใหญ่ มีจำ� นวน 1 คน (ร้ อยละ 73.9)
รองลงมา 2 คน (ร้ อยละ 13.0) มากที่สดุ มี 4 คน (ร้ อยละ 4.3) โดยส่วนใหญ่เห็นว่าจ�ำนวนผู้ให้ การบ�ำบัดมีความ
เพียงพอ (ร้ อยละ 71.7) และผู้บำ� บัดเคยผ่านการอบรมร้ อยละ 100 โดยส่วนใหญ่เคยเข้ ารับการอบรมที่จัดโดย
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ร้ อยละ 76.1
ด้ านงบประมาณการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ใน รพ.สต.เห็นว่าเพียงพอ (ร้ อยละ 67.4)
ส่วนใหญ่ไม่เคยจัดท�ำโครงการ หรือจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี เพื่อขอรับงบประมาณเฉพาะส�ำหรับการพัฒนางาน
บ�ำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ด้ านใดด้ านหนึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ร้ อยละ 56.5)
ส�ำหรับชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าเพียงพอ (ร้ อยละ 69.6)
4) กระบวนการ (process)
จากการประเมินเรื่องของกระบวนการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ าใน รพ.สต.จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ผู้ให้ การบ�ำบัด ส่วนใหญ่เห็นด้ วยในกระบวนการบ�ำบัดในระดับปานกลาง โดยพบว่ามีความเห็นในระดับมาก คือเรื่อง
ของ การบ�ำบัดผู้ป่วยยาบ้ าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพในผู้ป่วยระบบสมัครใจด้ วยโปรแกรมจิตสังคมบ�ำบัด (matrix
program) จ�ำนวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน และประเด็นเรื่องของการมีวิธตี ดิ ตามเมื่อผู้ป่วยไม่มาตามนัดที่มคี วาม
เหมาะสม (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นด้ านกระบวนการ (process) ของการด�ำเนินงาน
ค�ำถาม
1.ท่านบ�ำบัดผู้ป่วยยาบ้ าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพ ในผู้ป่วยระบบ
สมัครใจด้ วยโปรแกรม จิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) จ�ำนวน
9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน
2. ท่านมีวิธตี ดิ ตามเมื่อผู้ป่วยไม่มาตามนัดที่มคี วามเหมาะสม
3. การบ�ำบัดโดยน�ำความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาพุทธ มาสอด
แทรกกับรูปแบบการบ�ำบัด แบบจิตสังคมบ�ำบัด ควรมีพระสงฆ์มี
ส่วนร่วม ในกระบวนการบ�ำบัดด้ วย

ความคิดเห็น
SD
X

ระดับความคิดเห็น

3.85

.98

มาก

3.67
3.48

.63
.96

มาก
ปานกลาง
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4. การน�ำความเชื่อ ความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการบ�ำบัด
ผู้ป่วยยาบ้ า ร่วมกับการบ�ำบัดแบบจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program)
น่าจะท�ำให้ การบ�ำบัด มีการหยุดเสพได้ ผลดีย่ิงขึ้น
5. การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ า ระดับผู้เสพ ใน รพ.สต.
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ แบบจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) ระยะ
เวลา 4 เดือน บ�ำบัด 9 ครั้ง มีความเหมาะสม
6. ญาติผ้ ูป่วยให้ ความร่วมมือในการบ�ำบัดดีมาก
7. ท่านเห็นด้ วยกับกระบวนการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ า
ในระดับผู้ใช้ (คะแนนคัดกรอง 2-3 คะแนน) ที่บำ� บัดใน รพ.สต.
ปัจจุบนั
8. ท่านมั่นใจในความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบ�ำบัดผู้ป่วย
ยาบ้ า
9. ระหว่างการบ�ำบัดผู้ป่วยมาตามนัดเสมอ
10. ผู้ป่วยให้ ความร่วมมือในการบ�ำบัดดีมาก
11. ท่านเห็นด้ วยกับกระบวนการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ า
ในระดับผู้เสพ (คะแนนคัดกรอง 4-26 คะแนน) โดยภาพรวมที่
บ�ำบัดใน รพ.สต.ปัจจุบนั
12. การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ า ในระดับผู้ใช้ โดย
การให้ คำ� ปรึกษาแบบสั้น เพียง 1 ครั้ง ถือว่า เหมาะสมเพียงพอที่
จะท�ำให้ ผ้ ูป่วยหยุดเสพยาเสพติดได้

ความคิดเห็น
SD
X
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ระดับความคิดเห็น

3.41

.98

ปานกลาง

3.48

.91

ปานกลาง

3.46
3.39

.89
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง

3.33

.76

ปานกลาง

3.28
3.26
2.98

.72
.65
.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.11

.84

น้ อย

5) ผลผลิต (product)
จากการศึกษา ด้ านผลผลิตพบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ูป่วยที่เข้ ารับการบ�ำบัดยาเสพติดประเภทยาบ้ าใน รพ.สต. ในระบบ
สมัครใจบ�ำบัด (เฉพาะที่เข้ าบ�ำบัดในปี งบประมาณ 2559-31 มกราคม 2560) เข้ ารับการบ�ำบัดครบตามกระบวนการบ�ำบัด
คิดเป็ น ร้ อยละ 86–89 ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด รองลงมาเข้ าบ�ำบัดตามนัดทุกคน (ร้ อยละ 100) ของจ�ำนวนผู้เข้ า
บ�ำบัด คิดเป็ น ร้ อยละ 28.3 โดย สาเหตุของการเข้ ารับการบ�ำบัดไม่ครบตามกระบวนการบ�ำบัดส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ป่วย
ไปท�ำงานต่างจังหวัด ร้ อยละ 41.3
ในส่วนร้ อยละของผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ าในระบบสมัครใจ ที่เข้ ารับการบ�ำบัดที่ รพ.สต.สามารถหยุด
เสพยาเสพติดได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบ�ำบัดครบตามก�ำหนด ส่วนใหญ่ตอบว่า“หยุดเสพได้ ร้อยละ
85-89” คิดเป็ นร้ อยละ 28.2 และ “หยุดเสพร้ อยละ 90–94” ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด คิดเป็ นร้ อยละ 23.9
ตามด้ วย “หยุดเสพได้ ทุกคน (ร้ อยละ 100)” ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด คิดเป็ นร้ อยละ 21.7 ตามล�ำดับ ดังนั้น
จึงถือว่า “การหยุดเสพได้ ร้อยละ 85 ขั้นไป” ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัดคิดเป็ นร้ อยละ 89 (ดังตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลผลิตด้ านการเข้ าบ�ำบัด (product)
ประเด็นประเมิน
1. จ� ำนวนผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดยาเสพติดประเภทยาบ้าใน รพ.สต. ในระบบสมัคร
ใจบ�ำบัด (เฉพาะทีเ่ ข้าบ�ำบัดในปี งบประมาณ 2559 - 31 มกราคม 2560)
เข้ารับการบ�ำบัดครบตามกระบวนการบ�ำบัด
- เข้ าบ�ำบัดตามนัดทุกคน (ร้ อยละ 100 ของจ�ำนวนผู้เข้ าบ�ำบัด)
- เข้ าบ�ำบัดตามนัด ร้ อยละ 95 - 99 ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- เข้ าบ�ำบัดตามนัด ร้ อยละ 90 - 94 ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- เข้ าบ�ำบัดตามนัด ร้ อยละ 86 – 89 ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- เข้ าบ�ำบัดตามนัดต�่ำกว่าร้ อยละ 85 ของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
2. สาเหตุของการเข้ารับการบ�ำบัดไม่ครบตามกระบวนการบ�ำบัด
- ผู้ป่วยไปท�ำงานต่างจังหวัด
- ไม่ตระหนักในการเข้ าบ�ำบัดตามก�ำหนด/ติดต่อไม่ได้
- เข้ าบ�ำบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- ถูกจับระหว่างการบ�ำบัด
3. ร้อยละของผูป้ ่ วยยาเสพติดประเภทยาบ้าในระบบสมัครใจ ทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดที่
รพ.สต.สามารถหยุดเสพยาเสพติดได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ภายหลังการบ�ำบัด
ครบตามก�ำหนด
- หยุดเสพได้ ทุกคน (ร้ อยละ 100) ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- หยุดเสพ ร้ อยละ 95 – 99 ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- หยุดเสพ ร้ อยละ 90 – 94 ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- หยุดเสพ ร้ อยละ 85 – 89 ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด
- หยุดเสพได้ ต่ำ� กว่า ร้ อยละ 85 ของจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด

ร้ อยละ (N = 46)

28.3
8.7
17.4
32.6
13.0
41.3
32.6
13.0
13.0

21.7
15.2
23.9
28.2
10.9

6) ด้านความรู ้
		 จากการศึกษา พบว่า ความรู้เรื่องยาเสพติดและการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทยาบ้ าในระบบสมัครใจ
บ�ำบัดของเจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.จังหวัดอ�ำนาจเจริญ โดยการทดสอบความรู้จำ� นวน 20 ข้ อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนใหญ่
มีความรู้ในระดับสูง (14–16 คะแนน) ร้ อยละ 58.7 รองลงมามีความรู้ในระดับสูงมาก (17-20 คะแนน) ร้ อยละ
23.9 และมีความรู้ในในระดับปานกลาง (10–13 คะแนน) ร้ อยละ 13.01 และมีความรู้ในระดับต�่ำ (น้ อยกว่า 10
คะแนน) ร้ อยละ 4.3 ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 15.13 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47

อภิปรายผล

จากการศึกษาพบว่า ด้ านบริบท (context) ในเรื่องปัญหายาเสพติด และการให้ ความส�ำคัญกับนโยบายในการ
ด�ำเนินการแก้ ไขปัญหายาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และระดับประเทศ ส่วนใหญ่ผ้ ใู ห้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยในระดับ
“ปานกลางถึงมาก” ส่วนความเหมาะสมของนโยบายการแก้ ไขปัญหา ยาเสพติดทั้งในระดับจังหวัดอ�ำนาจเจริญ และ
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ระดับประเทศ และรูปแบบการบ�ำบัด รวมถึงสถานที่บำ� บัด ส่วนใหญ่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยในระดับ “ปานกลาง”
ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อน�ำสู่การปฏิบตั ติ ามนโยบาย ทั้งนี้ ด้ านสถานที่การบ�ำบัดนั้น ในระดับ รพ.สต.
ยังไม่ได้ แยกเป็ นสัดส่วนชัดเจน แต่จะใช้ ห้องคลินกิ ให้ คำ� ปรึกษาเป็ นที่บำ� บัด ในอนาคตหากจ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ าบ�ำบัดมากขึ้น
ควรมีสถานที่บำ� บัดแยกเป็ นสัดส่วนชัดเจน ส่วนประเด็น “จ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัดยาเสพติดใน รพ.สต. ในปี ที่ผ่าน
มามีจำ� นวนมาก” โดยพบว่า ผู้ให้ การบ�ำบัดส่วนใหญ่เห็นด้ วยระดับ “ปานกลาง” นั้น กรณีดงั กล่าวเนื่องจากปี ที่ผ่าน
มามีผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดจ�ำนวนไม่มาก เพราะส่วนหนึ่งมีการส่งเข้ าบ�ำบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด ซึ่ง
หากไม่มกี ารส่งเข้ าบ�ำบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว คาดว่าจ�ำนวนผู้ป่วยเข้ าบ�ำบัดที่ รพ.สต. น่าจะสูงขึ้น
ด้านปั จจัยน�ำเข้า (input) พบว่า ผู้ให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. ส่วนใหญ่มี 1 คน ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าจ�ำนวน
ผู้ให้ การบ�ำบัดเพียงพอ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ โสภิต แกล้ วกล้ า10 ได้ ทำ� การประเมินผล “การบ�ำบัดรักษา
ด้ วยโปรแกรมจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) ของคลินิกบ�ำบัดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร” ซึ่งพบว่า
ในด้ านปัจจัยน�ำเข้ า (input) เรื่องบุคลากรเพียงพอเช่นเดียวกัน ในด้ านผู้ให้ การบ�ำบัดจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผ่าน
การอบรมทุกคน ทั้งนี้ ผู้ให้ การบ�ำบัด ยังต้ องการให้ มกี ารอบรมฟื้ นฟูความรู้ในการบ�ำบัดทุกปี เนื่องจากอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนผู้ให้ การบ�ำบัดใหม่ และเรื่องของนโยบายการบ�ำบัดที่อาจมีนโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละปี ทั้งกรณีของ
การก�ำหนดเป้ าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการด�ำเนินงานใหม่ๆ รวมทั้งเพื่อการฟื้ นฟูความรู้ในการบ�ำบัด และการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบ�ำบัดซึ่งกันและกันด้ วย ทั้งนี้ในส่วนจ�ำนวนผู้ให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. จะมีจำ� นวน 1 หรือ 2 คน
ขึ้นอยู่กบั จ�ำนวนผู้ป่วยที่เข้ าบ�ำบัดมากน้ อยแตกต่างกัน ซึ่งยังไม่มกี ารก�ำหนดจ�ำนวนผู้ให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. ชัดเจน
โดยปัจจุบนั เปรียบเทียบจ�ำนวนผู้บำ� บัดระหว่าง รพ.สต.กับผู้บำ� บัดในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พบ
ว่าทั้งสองระดับมีผ้ ูบำ� บัดเฉลี่ย จ�ำนวน 1 คน6 เท่ากัน ในขณะที่จำ� นวนผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลชุมชนจะมี
จ�ำนวนมากกว่า รพ.สต. และผู้บำ� บัดใน รพ.สต. มีหน้ าที่หลายหน้ าที่ ไม่ได้ มหี น้ าที่บำ� บัดผู้ป่วยยาเสพติดหน้ าที่เดียว
ในขณะที่ผ้ ูรับผิดชอบการบ�ำบัดของโรงพยาบาล มีหน้ าที่บำ� บัดผู้ป่วยยาเสพติดอย่างเดียว จากการศึกษาหากจ�ำนวน
ผู้ป่วยที่เข้ าบ�ำบัดที่ รพ.สต. ไม่เกิน 10 คนต่อปี ผู้ให้ การบ�ำบัด 1 คน ถือว่าเพียงพอต่อการให้ การบ�ำบัด
ในส่วนงบประมาณ และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่าเพียงพอ ส่วนน้ อยที่ให้ ความ
เห็นว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เนื่องจาก การบริหารงานงบประมาณและชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดจะจัดสรรให้ ตามจ�ำนวนผู้เข้ ารับการบ�ำบัด โดยผ่านทางส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ดังนั้น กรณีท่ไี ม่เพียงพอ
อาจเกิดได้ จากหลายสาเหตุ เช่น การบริหารจัดการในระดับอ�ำเภอของแต่ละอ�ำเภอ ทั้งนี้ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุนงบประมาณการบ�ำบัด 3,000 บาท ต่อราย6 ในขณะที่การศึกษาของสวัสดิ์ อุ่นใจ และคณะ11 ที่ได้ ทำ� การ
ประเมินผลการใช้ matrix program (จิตสังคมบ�ำบัด) ในการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของโรงพยาบาลในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่าต้ นทุนที่ใช้ ไปในการให้ บริการ
และความคุ้มค่าของการบ�ำบัดรักษายาเสพติดด้ วย matrix program คลินิกยาเสพติดส่วนใหญ่ มีการเก็บค่าบริการ
ต่างๆ ได้ แก่ ค่าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ค่ากิจกรรมกลุ่ม ค่ายา ค่าวัสดุอปุ กรณ์ต่างๆ โดยอัตราค่าบริการมี
ความแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั บริบทของพื้นที่ ต้ นทุนต�่ำสุดอยู่ท่ี 1,000 บาท/คน/โปรแกรม และต้ นทุนสูงสุดอยู่ท่ ี
10,650 บาท มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3,032 บาท/คน/โปรแกรม ด้ านความคุ้มทุนของการบ�ำบัดรักษายาเสพติดด้ วยจิต
สังคมบ�ำบัด ส่วนใหญ่มคี วามเห็นว่าคุ้มทุน เนื่องจากต้ นทุนน้ อยเมื่อเทียบกับการท�ำให้ ผ้ ูป่วยหยุดเสพยา ซึ่งจะท�ำให้
ลดค่าใช้ จ่ายการซื้อยามาเสพ ลดการสร้ างปัญหาในชุมชน มีบางส่วนที่มองว่าไม่ค้ ุมค่าเนื่องจากต้ องใช้ เวลานานใน
การรักษา และรักษาแล้ วบางรายกลับไปเสพติดซ�ำ้ ซึ่งหากพิจารณางบประมาณการบ�ำบัดผู้ป่วยที่เข้ าบ�ำบัดของจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ 3,000 บาทต่อราย จึงถือว่าไม่ต่ำ� เกินไป ไม่สงู เกินไป และเพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการบ�ำบัดต่อราย
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ด้านกระบวนการ (process) จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ การบ�ำบัดส่วนใหญ่เห็นด้ วยในกระบวนการบ�ำบัดระดับปานกลาง
ซึ่งน่าจะเป็ นเพราะโดยส่วนใหญ่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดใน รพ.สต. มองว่าการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดท�ำให้ เพิ่มภาระงาน
จากเดิม เมื่อเทียบกับ รพ.สต.จังหวัดอื่นๆ ซึ่งจะไม่ได้ มกี ารบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดที่ รพ.สต. จ�ำนวนมากเท่าที่ รพ.สต.
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ทั้งนี้ เนื่องจาก รพ.สต. จังหวัดอ�ำนาจเจริญต้ องบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจบ�ำบัด และระบบ
บังคับบ�ำบัดแบบไม่ควบคุมตัวด้ วย จึงเป็ นภาระที่แตกต่างจากการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดใน รพ.สต. ของจังหวัดอื่นๆ
โดยพบว่ามีความเห็นในระดับมากคือ ประเด็นค�ำถามว่า “ท่านบ�ำบัดผู้ป่วยยาบ้ าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพในผู้ป่วยระบบ
สมัครใจด้ วยโปรแกรมจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) จ�ำนวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 4 เดือน” โดยเป็ นไปตาม
แนวทางการบ�ำบัดในระดับ รพ.สต. ที่สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้ กำ� หนดแนวทางการบ�ำบัดไว้ และ
ประเด็นค�ำถาม “ท่านใช้ รปู แบบการบ�ำบัดผู้ป่วยยาบ้ าใน รพ.สต. ในระดับผู้เสพ ซึ่งเป็ นผู้ป่วยระบบสมัครใจบ�ำบัด
โดยโปรแกรม จิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) ” นอกจากนี้ได้ ให้ ความเห็นว่า มีการติดตามผู้ป่วยที่ไม่มาตามนัด
ที่เหมาะสมในระดับมาก ในขณะที่การศึกษาของ สิริพร ญาณจินดา และมานพ คณะโต12 ที่ได้ ศกึ ษาประสิทธิผลการบ�ำบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่ตำ� บลนาแขม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า การติดตามผลการผ่าน
การบ�ำบัดรักษา ส่วนใหญ่นดั ให้ มาพบที่หน่วยงาน และทางจดหมายหรือโทรศัพท์ มีเพียงร้ อยละ 7.50 ที่ไปเยี่ยมบ้ าน
ส่วนความเห็นต่อกระบวนการบ�ำบัดในระดับน้ อย มี 1 ประเด็น คือ กรณี “การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภท
ยาบ้ าในระดับผู้ใช้ โดยการให้ คำ� ปรึกษาแบบสั้นเพียง 1 ครั้ง เหมาะสมเพียงพอที่จะท�ำให้ ผ้ ูป่วยหยุดเสพได้ ” ซึ่ง
สอดคล้ องกับแนวทางการบ�ำบัดในระดับ รพ.สต. ที่ไม่มขี ้ อห้ ามว่า หากเป็ นผู้ป่วยยาเสพติดระดับผู้ใช้ ให้ บำ� บัดด้ วย
แนวทางเดียวกับผู้เสพ เพียงแต่หากใช้ การบ�ำบัดแบบผู้เสพอาจต้ องใช้ เวลานาน ทั้งนี้ จากการประชุมในระดับจังหวัด
ผู้ให้ การบ�ำบัดเคยให้ ความเห็นว่า ยังไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ ผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดหยุดเสพได้ ในขณะที่จากการศึกษา
ประสิทธิผลของการบ�ำบัดแบบสั้น ในผู้ใช้ กญ
ั ชา โคเคน สารกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน หรือกลุ่มฝิ่ นระดับสูง
ที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ พบว่า ผู้ได้ รับการบ�ำบัดแบบสั้นมีคะแนนการคัดกรองลดลง เมื่อติดตามผล 3 เดือน เปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ13 อย่างไรก็ตามผู้เข้ ารับการบ�ำบัดที่ รพ.สต. จังหวัดอ�ำนาจเจริญไม่มีผ้ ูเข้ ารับการ
บ�ำบัดยาเสพติดในระดับผู้ใช้ มีเฉพาะระดับผู้เสพเท่านั้น โดยในระดับผู้ตดิ จะถูกส่งตัวเข้ าบ�ำบัดในระดับโรงพยาบาล
นอกจากนี้ กรณีความคิดเห็นต่อ “การน�ำความเชื่อ ความศรัทธาทางพระพุทธศาสนามาใช้ ในการบ�ำบัดผู้ป่วยยาบ้ า
ร่วมกับการบ�ำบัดแบบจิตสังคมบ�ำบัด (matrix program) โดยน�ำความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาพุทธมาสอดแทรก
กับรูปแบบการบ�ำบัดแบบจิตสังคมบ�ำบัด ควรมีพระสงฆ์มสี ่วนร่วมในกระบวนการบ�ำบัดด้ วย โดยผู้ให้ การบ�ำบัดเห็น
ด้ วยในระดับปานกลาง โดยหากเมื่อพิจารณาจากงานวิจัยของ อัมพร สีลากุล และคณะ14 ได้ ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบ
การบ�ำบัดฟื้ นฟูผ้ ูเสพยาเสพติดแอมเฟตามีนด้ วยคุณธรรม “รักเหนือรัก” (สาราณีย-ธรรม 6) ระดับศีล 5 ผลการ
ศึกษาพบว่า ผู้เสพยาเสพติด แอมเฟตามีนสามารถหยุดเสพได้ เมื่อติดตามครบ 3 เดือน ร้ อยละ 98.1 ก่อนและหลัง
ได้ รับการบ�ำบัดติดตามครบ 3 เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม15 ซึ่งได้ ศกึ ษา
“การประเมินโครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยเป็ นการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดที่ใช้ หลักพุทธศาสนา ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งพักอาศัยใน วัด ส�ำนักสงฆ์ ส�ำนักชี สถานที่
ปฏิบตั ธิ รรมหรืออื่นๆ มีการฝึ กจิต หรือการปฏิบตั ธิ รรม การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยากรของ
สถาบันศาสนา ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดโดยวัด (วิถพี ทุ ธ)
หวนกลับมาเสพซ�ำ้ ร้ อยละ 11.4 ซึ่งหมายถึงหยุดเสพร้ อยละ 89.6 โดยผลจากการศึกษานี้ อาจน�ำมาประยุกต์การ
บ�ำบัดด้ วยวิถพี ุทธ ซึ่งเป็ นความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนาพุทธ ไปจัดกิจกรรมผสมผสานกับการบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติด
ใน รพ.สต. ได้ อกี รูปแบบหนึ่งในกรณีท่ี รพ.สต. ใดมีความพร้ อม
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ด้านผลผลิต (product) ผู้ป่วยที่เข้ ารับการบ�ำบัดยาเสพติดประเภทยาบ้ าใน รพ.สต. ในระบบสมัครใจบ�ำบัด
ส่วนใหญ่ เข้ ารั บการบ�ำบัดครบตามกระบวนการบ�ำบัด ร้ อยละ 86–89 สาเหตุของการเข้ าบ�ำบัดไม่ ครบตาม
กระบวนการบ�ำบัดเนื่องจาก ส่วนใหญ่ ผ้ ูป่วยไปท�ำงานต่างจังหวัด รองลงมาคือไม่ตระหนักในการเข้ าบ�ำบัดตาม
ก�ำหนด/ติดต่อไม่ได้ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา ของศิริวรรณ สุภาคุณ16 ได้ ศกึ ษาเรื่อง สาเหตุท่ผี ้ ูป่วยสารเสพติด
แอมเฟตามีนอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบ�ำบัดรักษา ณ ศูนย์บำ� บัดยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 1) ด้ านตัวผู้ป่วย
เป็ นปัจจัยหลักในการที่ผ้ ูป่วยอยู่ไม่ครบขั้นตอนการบ�ำบัดรักษา ซึ่งได้ แก่ ความรู้สกึ ว่าตนเองหายดีแล้ ว ปัจจัยรองคือ
ความรู้สกึ ขาดอิสระ และความไม่ต้งั ใจในการบ�ำบัดรักษา 2) ด้ านญาติ แรงสนับสนุนจากญาติหรือครอบครัวมีส่วน
ส�ำคัญในการอยู่บำ� บัดรักษาจนครบของผู้ป่วย 3) ด้ านเพื่อนและเจ้ าหน้ าที่ ได้ แก่ การปรับตัวให้ เข้ ากับเพื่อน อิทธิพล
ของเพื่อนต่อการอยู่บำ� บัดรักษา และสัมพันธภาพระหว่างเจ้ าหน้ าที่กบั ผู้ป่วย พบว่าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการอยู่ไม่ครบขั้น
ตอนการบ�ำบัดรักษา ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดอยู่ไม่ครบตามขั้นตอนการบ�ำบัด
เนื่องจากผู้ป่วยไปท�ำงานที่ต่างจังหวัด รองลงมา คือ ไม่ตระหนักที่จะเข้ าบ�ำบัด หรือ ติดต่อไม่ได้ และรวมถึงการไป
บ�ำบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบางกรณีผ้ ูป่วยถูกจับ
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ สวัสดิ์ อุ่นใจ และคณะ11 ได้ ประเมินการใช้ matrix program ในการบ�ำบัดรักษา
ผู้ตดิ ยาเสพติดของโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
พบว่าผู้เข้ ารับการบ�ำบัดครบตามกระบวนการบ�ำบัดคิดเป็ น ร้ อยละ 76.87 ในขณะที่งานวิจัยของ โสภิต แกล้ วกล้ า10
ได้ ทำ� การประเมินผล “การบ�ำบัดรักษาด้ วยโปรแกรมจิตสังคมบ�ำบัด ของคลินิกบ�ำบัดยาเสพติด ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร” พบว่า ไม่ได้ กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่พบว่า การติดตามผลหลังการบ�ำบัดเป็ นเวลา 1 ปี ผู้เข้ ารับการ
บ�ำบัดสามารถเลิกยาเสพติดได้ ร้อยละ 89.00 ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ มีผ้ ูให้ ความเห็นว่าผู้เข้ าบ�ำบัดสามารถหยุด
เสพได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ร้ อยละ 85 ขึ้นไปของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด จึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ โสภิต แกล้ วกล้ า10
ซึ่งผลการศึกษาภายหลังจากการบ�ำบัดครบเป็ นเวลา 1 ปี ผู้เข้ ารับการบ�ำบัดหยุดเสพได้ ร้อยละ 89.00 ซึ่งเป็ นตัวเลข
ที่ใกล้ เคียงกัน ในขณะที่ผลการวิจัยของ พรรณี วาทิสนุ ทร และกฤติกา เฉิดโฉม4 ได้ ทำ� การศึกษา “เปรียบเทียบผล
ส�ำเร็จของการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดระหว่างระบบบังคับบ�ำบัดและระบบสมัครใจ ปี 2547-2549” มีการเก็บ
ข้ อมูลในหลายจังหวัด ผลการศึกษาพบว่า การบ�ำบัดในระบบสมัครใจหยุดเสพได้ และมีอาการดีข้ นึ ร้ อยละ 52.53
และร้ อยละ 46.84 ตามล�ำดับ ส่วนระบบบังคับบ�ำบัดหยุดเสพได้ และมีอาการดีข้ นึ ร้ อยละ 61.19 และ ร้ อยละ 38.58
ตามล�ำดับ ซึ่งการหยุดเสพในระบบสมัครใจบ�ำบัดหยุดเสพได้ ต่ำ� กว่าการศึกษาครั้งนี้ อาจเนื่องจากเป็ นการติดตาม
การหยุดเสพต่อเนื่อง 1 ปี เป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลา 3 เดือน จึงมีโอกาสที่ผ้ ูป่วยจะหวนกลับไปพบเจอสิ่ง
แวดล้ อมเดิมๆ เพื่อนเดิมๆ ที่เป็ นสาเหตุของการกลับไปเสพซ�ำ้ ดังการศึกษาของ อินทิรา อมรวงศ์17 ซึ่งได้ ศกึ ษา
“ปัจจัยกระตุ้นที่มีผลต่อการกลับไปเสพยาเสพติดของผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ” จากการศึกษาพบว่า สาเหตุการกลับไปเสพซ�ำ้ คือ 1) การใช้ ยาเสพติดเพื่อบ�ำบัดความต้ องการ
ของร่างกายหรือจิตใจ และพฤติกรรมการใช้ สารเสพติดหลายประเภทในระยะเวลานาน เช่น ยาบ้ า และกัญชา เป็ นต้ น
2) ด้ านสังคม พบว่าการคบเพื่อนและกลุ่มสนับสนุนในการกลับคืนสู่สงั คมมีผลต่อการกลับไปเสพซ�ำ้ 3) ด้ านสิ่ง
แวดล้ อม ชุมชนทีเ่ ป็ นแหล่งจ�ำหน่ายยาเสพติด และมีแหล่งอบายมุขมีผลต่อการกลับไปเสพซ�ำ้ 4) ลักษณะการประกอบ
อาชีพมีผลต่อการกลับไปเสพซ�ำ้ นอกจากนี้ยังพบว่า ทัศนคติส่วนบุคคลต่อการเสพ และเลิกเสพ เป็ นปัจจัยที่สำ� คัญ
ปัจจัยหนึ่งในการกลับไปเสพซ�ำ้ และกลุ่มที่กลับไปเสพซ�ำ้ ยังมีความเห็นว่า ตนเองไม่ได้ ตดิ ยา มียาเสพก็เสพ ไม่มยี า
ก็ไม่เสพ ซึ่งเป็ นความเชื่อและทัศนคติท่ผี ดิ ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อใหม่จึงเป็ นเรื่องส�ำคัญ
ในด้ านการศึกษาของ จรุณรักษ์ ยี่ภ่18ู ได้ ทำ� การศึกษากระบวนการเสพติดซ�ำ้ ของผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการรักษา
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ในรูปแบบฟื้ นฟูสมรรถภาพเข้ มข้ นทางสายใหม่ สถาบันธัญญารักษ์ ผลการศึกษาพบว่า เมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ใน
ครอบครัวและสังคมเดิม กลับไปพบสถานการณ์ต่างๆ ได้ ระยะหนึ่งผู้ป่วยก็หวนกลับไปใช้ ยาเสพติดอีก ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากผู้ป่วยติดใจรสชาดของยาเสพติด มีปัญหาครอบครัว หาทางออกไม่ได้ คบเพื่อนใช้ ยาเสพติด เห็นเพื่อนใช้ ยา
เสพติด เพื่อนชวน ตลอดจนเป็ นผู้จำ� หน่ายยาเสพติด ท�ำให้ อยากใช้ ยาเสพติด และสุดท้ ายก็ใช้ ยาเสพติดซ�ำ้
ด้านความรู ้ พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดมีความรู้ในระดับสูงและสูงมาก โดยประเด็นที่มคี วามรู้น้อยที่สดุ
คือ 1) การเริ่มเสพ หรือติดยาเสพติดเมื่ออายุยังน้ อย จะแก้ ไขได้ ยากกว่าเมื่ออายุมาก ซึ่งตอบผิด หรือไม่แน่ใจ คิด
เป็ นร้ อยละ 56.5 2) คะแนนการคัดกรอง 2–3 คะแนน ถือว่าเป็ นระดับผู้เสพ 4–26 คะแนน ถือว่าเป็ นระดับผู้ตดิ
ยาเสพติด โดยตอบผิด หรือไม่แน่ใจ คิดเป็ น ร้ อยละ 54.3 จึงควรให้ ความรู้ด้วยการจัดอบรมฟื้ นฟูประจ�ำปี และใน
การนิเทศงาน อย่างไรก็ตามด้ านความรู้ยังไม่มกี ารศึกษาความรู้ของผู้ให้ การบ�ำบัดในระดับ รพ.สต. มาก่อน จึงไม่
อาจเปรียบเทียบกับ รพ.สต. ของพื้นที่อ่นื ๆ ได้
สรุป การประเมินผลการด�ำเนินงานการบ�ำบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัดใน รพ.สต.
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พบว่าด้ านบริบท ส่วนใหญ่ผ้ ูให้ การบ�ำบัดเห็นด้ วยกับปัญหายาเสพติดและความเหมาะสมของ
นโยบายในระดับประเทศและระดับจังหวัดระดับปานกลางถึงมาก ด้ านปัจจัยน�ำเข้ า ผู้บำ� บัดใน รพ.สต.ส่วนใหญ่มี 1 คน
ผ่านการอบรมทุกคน ด้ านงบประมาณ และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดส่วนใหญ่เพียงพอ ด้ านกระบวนการ ส่วน
ใหญ่เห็นด้ วยในกระบวนการบ�ำบัดระดับปานกลาง ด้ านสถานที่บำ� บัดส่วนใหญ่ใช้ ห้องคลินิกให้ คำ� ปรึกษา ด้ าน
ผลผลิตส่วนใหญ่ผ้ ูเข้ ารับการบ�ำบัดเข้ าบ�ำบัดครบตามกระบวนการ และสามารถหยุดเสพได้ ในระยะเวลา 3 เดือน
ภายหลังการบ�ำบัดครบร้ อยละ 85 ขึ้นไปของผู้เข้ ารับการบ�ำบัด ด้ านความรู้ของผู้ให้ การบ�ำบัด ส่วนใหญ่มคี วามรู้ใน
ระดับสูงและสูงมาก
ดังนั้น เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต. หากได้ ผ่านการอบรม จะมีศกั ยภาพที่จะบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดทั้งในระดับผู้ใช้ และ
ผู้เสพได้ ภายใต้ การสนับสนุนงบประมาณ และชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจากส�ำนักงานส�ำธารณสุขจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

1. การบ�ำบัดผู้ป่วยยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้ าด้ วยระบบสมัครใจบ�ำบัดใน รพ.สต. เป็ นการ
ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามหากผู้ให้ การบ�ำบัดได้ รับการอบรมความรู้ความเข้ าใจที่เพียงพอ
จะมีศกั ยภาพในการบ�ำบัดได้ ตามที่นโยบายก�ำหนด ทั้งนี้ควรมีการอบรมฟื้ นฟูความรู้ในการบ�ำบัดแก่ทุกปี และกรณี
มีปัญหาอาจมีระบบในการประสานงานเพื่อแจ้ งปัญหา ติดตามและและแก้ ไขปัญหา รวมทั้งการเตรียมระบบการนิเทศ
ติดตามเฉพาะกิจ หรือแล้ วแต่กรณี
2. ในการบ�ำบัดหน่วยงานควรจัดเตรียมสถานที่ในการบ�ำบัด อาจใช้ ห้องคลินิกให้ คำ� ปรึกษาเป็ นสถานที่ใน
การบ�ำบัด หรือหากมีผ้ ูป่วยจ�ำนวนมาก อาจใช้ ห้องประชุมในการจัดกิจกรรมการบ�ำบัดได้ ทั้งนี้ การบ�ำบัดจะแยก
บ�ำบัดจากผู้ป่วยประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสิทธิของผู้ป่วยที่จะไม่ถูกเปิ ดเผยว่าเป็ นผู้ป่วยยาเสพติด และอีกประการ
คือ การบ�ำบัดเป็ นรูปแบบการบ�ำบัดเฉพาะ ที่ต้องมีห้องให้ การบ�ำบัดเป็ นสัดส่วน ตามรูปแบบจิตสังคมบ�ำบัด ซึ่งจะ
มีเฉพาะผู้ให้ การบ�ำบัดและผู้เข้ ารับการบ�ำบัด และบางกรณีท่ตี ้ องญาติด้วยเท่านั้น
3. ควรมีการจัดท�ำแผนงบประมาณให้ เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินงานบ�ำบัดยาเสพติด จากการวิจัยนี้พบว่า
รพ.สต. จะได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ได้ รับจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข
อย่างไรก็ตาม แต่ละ รพ.สต ควรจัดท�ำแผนงบประมาณให้ เพียงพอต่อการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการบ�ำบัด
ตลอดทั้งปี
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ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ รพ.สต.ทั้ง 46 แห่ง ของจังหวัดอ�ำนาจเจริญในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ
คุณญาณิศา จ�ำปาศรี และคุณศิรินันท์ สุขศรี ที่เอื้อเฟื้ อช่วยประสานการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็ นอย่างดีย่ิง
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