บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในปจจุบัน นับวาเปนปญหาสําคัญของประเทศ
กอใหเกิดผลกระทบทั้ งทางด านบุ คคล ครอบครั ว เศรษฐกิ จ สังคม และประเทศชาติอย างมาก
รัฐบาลเล็ งเห็นความสํ าคัญของปญหาที่เกิดขึ้น และถือวา การปองกัน และแกไขปญหาสารเสพติด
เปนภารกิจเรงดวน จึงมีการประชุมชี้แจงและหาขอสรุปนโยบายในดานการปองกันและแกไขปญหา
สารเสพติดของประเทศขึ้นเมื่อวันที่ 13 -14 พฤศจิกายน 2544 ณ จังหวัดเชียงใหม จนกระทั่งเกิ ด
นโยบายโครงการประกาศสงครามกับสารเสพติด โดยมีคํ าสั่ งสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ที่ 119/2544
เรื่อง แนวทางการใชพลังแผนดินเพื่อเอาชนะสารเสพติดและคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 120/2544
เรื่อง ดําเนินการตามแนวทางพลังแผน ดินเพื่อเอาชนะป ญหาสารเสพติด มี การทําลายเครือขาย
การคาสารเสพติด ควบคุมการแพรระบาดของสารเสพติด สามารถจับกุมผูผลิตสารเสพติด และ
ผูคารายสําคัญได 2,858 ราย และพบวามีผูเสพ ผูติดสารเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ในระบบสมัครใจ 410,119 ราย ระบบบังคับบําบัด 7,055 ราย และระบบตองโทษ 141,644 ราย
(สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2548)
สถาบัน ธัญ ญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนว ยงานหลักที่มี
หนาที่ในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด ทั้ งระบบบังคับบําบัด และระบบ
สมัค รใจ รูป แบบผูป ว ยในและผูป ว ยนอก โดยมีขั ้น ตอนการบํ า บัด รัก ษา 4 ขั ้น ตอน คือ
ขั ้น เตรีย มการรัก ษา ขั ้น บํ า บัด ดว ยยา ขั ้น ฟ น ฟูส มรรถภาพ และขั ้น ติด ตามการรัก ษา
ซึ่งกระบวนการบําบั ดรัก ษา มีเปาหมายที่สําคัญ คือ ผูใชสารเสพติดที่ผานการบําบัดรักษาแลว
สามารถกลับไปดําเนินชีวิตในสังคมไดโดยไมพึ่งพาสารเสพติดอีกตอไป
จากการติด ตามผลการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชสารเสพติดทั่วประเทศ
ในปงบประมาณ 2548 ที่ผานมา พบวา ผูใชสารเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษาสวนใหญเปนผูใช
สารเสพติดประเภทยาบา 30,699 ราย คิดเปน 70.85% พบในเพศชายมากกวาเพศหญิ ง อายุ
ระหว า ง 18–24 ป ม ากที่ สุ ด คิ ด เป น 36.70% (สรุ ป สถานการณ ป ญ หายาเสพติ ด ด า นการ
บําบัดรักษาฟนฟูป 2548,2549) และจากการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
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สมรรถภาพผูใ ชส ารเสพติดที่ผา นมา พบว า อั ตราการเสพซ้ํ ายังสู ง โดยเฉลี่ยในปง บประมาณ
2546 อยูที่รอยละ 50 (สุดยอดวิชาการยาเสพติด,2547) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยที่ พบวา
ผูที่หยุด ยาไดจะหันกลับ ไปเสพยาซ้ํ าอีกถึงร อยละ 75 ในระยะเวลา 3 เดือนแรกหลังจากหยุ ดยา
(ทรงเกียรติ ปยะกะ, 2544)
จะเห็นวา อัตราการกลับ ไปเสพสารเสพติดซ้ํ ามี แนวโน มสู งขึ้น เนื่องจาก ผูใชสาร
เสพติด ที่ผานการบําบัดรัก ษาแลว ตอ งกลับ ไปใช ชีวิต อยูในสถานที่เดิม สภาพแวดลอ มเดิมที่ มี
การใชสารเสพติดของบุคคลในชุมชน (รูปแบบการบําบัด รักษายาเสพติด, 2547) ขาดการชักจูง
ในทางที่ดี อยูในแหลงที่มีก ารซื้อขายสารเสพติดไดงายและสะดวก นอกจากนี้สํานั กวิจัยระบบ
สาธารณสุข พบวา ปจจั ยที่เปนสาเหตุใหเ กิดการแพรระบาดของสารเสพติดมาจากสังคมที่เปน
วัตถุนิ ยม การขาดแหลง ยึด เหนี่ย วทางจิตใจ ขาดที่พึ่งทางศาสนาและศีลธรรม ประชาชนไมมี
ระเบียบวินัยรวมทั้งไมเคารพกฎหมาย (สมิต วัฒนธัญญกรรมและคณะ, 2545) การคบเพื่อนกลุมเดิม
ที่ยังคงใชสารเสพติด เกิด การชักชวนของเพื่อนหรือบุคคลที่ใชส ารเสพติด ที่สํา คัญ คือผู ใชสาร
เสพติด มีป ระสบการณเดิม เกี่ยวกับสารเสพติดเปนอย างดี (ภทรพร ยุ ทธาภรณและคณะ, 2546;
รัตนาพร ชาวบานกราง, 2547)
การเสพติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังการบําบัดรักษาแลว เกิดจากความรูเ กี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของสารเสพติด เจตคติตอสารเสพติด และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ที่ยังไมดีพอ
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยที่พบว า ผูใชสารเสพติดที่หันกลับไปใชสารเสพติดอีก เนื่องจาก
การขาดความรู ที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ โทษและพิ ษ ภั ย สารเสพติ ด มี เ จตคติ ที่ ไ ม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ
สารเสพติด โดยเชื่อวาสารเสพติดเปนสิ่งที่ดี สามารถสรางความสุขใหกับตนเองได ทําใหจิตใจ
สบายลื มความทุกข ชวยใหทํ างานไดมากขึ้น นอกจากนี้ผูใ ชส ารเสพติดยัง มีวิธีการแก ปญ หาที่
ไมเหมาะสม เมื่อตองเผชิญ กับ ปญหาตางๆ ขาดความรูแ ละทัก ษะการปฎิเสธ สว นปจ จัยที่ทํา
ใหผูใชส ารเสพติดสามารถเลิกไดโดยไมกลับไปเสพติดซ้ํา คือ การรับรูความสามารถของตนเองใน
การเลิก สารเสพติ ด การเห็น คุณ คา ในตนเอง การรับ รูโ ทษของการติดสารเสพติด มีทักษะการ
ตัดสินใจ วิธีการเผชิญปญหาและแกปญหาที่เหมาะสม (สุนีรัตน บริพัน ธและคณะ, 2544) ทักษะ
การปฏิเสธ การจัดการกับอารมณและความเครียด รวมทั้งการคิดวิเคราะหวิจารณที่ดี (ปราณีพ ร
บุญ เรือง, 2545; ภทรพร ยุทธาภรณพินิจและคณะ, 2546;ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนาและคณะ,
2547)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ความรู เจตคติ และทักษะการป องกัน การติ ดซ้ํ า
เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด จึงควรมีการพัฒนาผูใชสารเสพติดให
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มีความรู เจตคติ และทัก ษะการปองกันการติดซ้ําที่ถูกตองรว มกับมี การจัดการชีวิตที่เหมาะสม
ซึ่งจะชวยใหผูใชสารเสพติดสามารถดํารงชีวิตอยูในสถานการณที่ทาทายได
การจัดการชีวิต เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อชวยเหลือบุคคลให
เกิ ดการเรีย นรูที่จ ะอยูในสั งคม รู จัก การประยุ กต ใช ทักษะชีวิต ตอการแกปญ หาตางๆ สามารถ
จัดการตนเองใหมี พ ฤติ กรรมที่ ถูกตองเมื่อตองเผชิ ญกับ สิ่ งที่ เ กิด ขึ้นในชีวิตประจํ าวัน โดยการ
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ การใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปรับ พฤติกรรม การเปลี่ย น
แนวคิด และการสรา งแผนการปองกัน การกลั บไปเสพซ้ําเมื่อ ตอ งกลับ ไปอยู รวมกับ ครอบครัว
นอกจากนี้การจัดการชีวิตยั งประกอบดวยทักษะการควบคุมตนเอง การพั ฒนาทักษะการสื่อสาร
ทักษะการแกปญหา การสรางความมั่นใจในตนเอง การตัดสินใจเมื่อตองเผชิญกับความกดดันตางๆ
การจัดการกับความทอแทและความลมเหลวของชีวิต ทักษะการปฏิเสธ การคบเพื่อน และการสราง
สุข ภาพที่ ดี (Earnie Larsen,1990) จะเห็นวา ทักษะดังกลา ว เปนทัก ษะที่จําเปนในการปอ งกัน
การเสพซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาที่พบวา ผูที่ไมกลับไปเสพซ้ํานั้นมีวิธีการคงสภาพการเลิก
เสพยาเสพติด คือ การเรีย นรูก ารปรับ พฤติกรรมใหม การควบคุมตนเองที่ดี รู จัก วางแผนใน
อนาคตอยางชัดเจน (จินตนา เยี่ยมชัยภูม,ิ 2548) ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการชีวิตมาพัฒนา
เป นโปรแกรมการจั ดการชีวิต เพื่อฝกฝนใหผูใชสารเสพติด มี ทักษะการจัด การชีวิตที่ดี สามารถ
จั ด การกั บ ตนเองให มี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต อ ง และนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการป อ งกั น การเสพซ้ํ า
โปรแกรมการจัดการชีวิตที่ศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาภายใตการประยุกตใชกรอบแนวคิดของการ
ศึกษาวิจัยของเบลาทแ ละฟอยด (Baltes P.B.& Freund A.M., 2002) ที่เสนอวารูป แบบการ
จั ด การชี วิต ประกอบไปด ว ยมโนทั ศ น ที่ สํา คั ญ 3 ด า น ได แ ก ก ารเลื อก (Selection) ภาวะที่
เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน (Compensation) ซึ่งเรียกวา “รูปแบบการเลือก ภาวะ
ที่เหมาะสม และการทดแทน ”(The Model of Selection, Optimization, and Compensation; The
SOC model) โดยการเลือก หมายถึง การตั้งเปาหมายชีวิต การกําหนดบทบาทหนาที่ และแนวทาง
การปฏิบัติที่เปนไปไดของทางเลือกในเปาหมายนั้น ภาวะที่เหมาะสม หมายถึง สิ่งที่ไ ดมาจากการ
เลือกสรรตามความตองการ ครอบคลุมถึงการประยุกตใชและการปรับเปาหมายใหตรงกับความ
ตองการของชีวิต ภายใต ลัก ษณะสว นบุ คคลและสังคมวัฒนธรรม และการทดแทน หมายถึ ง
การคงไวซึ่งบทบาทหนาที่เมื่อตองเผชิญกับความลมเหลว หรือการสูญเสียชั่วคราวและ/หรือถาวร
โดยการทดแทนดวยสิ่งใหมหรือการปรับเปลี่ยนเปาหมายใหม
จากปญหาการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดที่กลาวมา จะเห็นวาการปองกันการกลับไป
เสพซ้ําเปนสิ่งที่สําคัญ โปรแกรมการจัดการชีวิต เปนโปรแกรมที่จะชวยพัฒนาใหผูใชสารเสพติด
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มีความรู เจตคติ และทักษะการปอ งกั นการเสพติด ซ้ําที่เหมาะสม รูจั กการตั้งเป าหมายที่ชัดเจน
มีก ารกํ าหนดวิธีก ารมุงมั่ น พยายาม และสามารถปรับ เปลี่ยนวิธีก ารตางๆเพื่อใหไ ดม าในสิ่ ง
ที่ตองการ ซึ่งในตางประเทศ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการชีวิตดวยการเลือก ภาวะ
ที่เหมาะสม และการทดแทน วัดผลดวยการรายงานตนเองตามเหตุและผลที่เกิดขึ้น ในกลุมบุคคล
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ จากการศึกษาของเบลาทและฟรอยด ผลการวิจัยพบวากลยุทธการ
จัดการชีวิตดวยรูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทนมีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในชีวิต สําหรับในประเทศไทย ไมพบการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการจัดการชีวิตของผูใ ชสารเสพติด
หากพบเปนเพียงการศึกษาวิจัยที่ใชโปรแกรมการพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งพบวามีความแตกตางจาก
การใชโปรแกรมการจัดการชีวิตทั้งในรายละเอียดและโดยภาพรวม
จากเหตุผ ลดั งกล าว ผูวิจั ยจึงสนใจที่จะศึ กษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอ
ความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด หลังจํา หนายออกจากสถาบัน
ธัญ ญารักษ เนื่ องจากเห็ นว าเปนโปรแกรมที่ดี มุงเนนใหผูใช สารเสพติดมีการตั้ งเปาหมายและ
วิธีการไปสูเปาหมายที่ชัดเจน ถาทําตามวิธีการที่กําหนดไมได สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตางๆได
เชน ปรับ ระดับ มาตรฐานของเปา หมายลง ดูคนอื่นเปน ตัวอย าง ปรั บ เปลี่ ยนวิธีก ารใหม หรื อ
เปลี ่ย นเปา หมายใหม นอกจากนี ้ย ัง เปน การกระตุ น ใหผู ใ ชส ารเสพติด นํ า ศัก ยภาพที ่ม ีอ ยู
ในตนเองมาใช เชน ความมุงมั่น ความเพียรพยายามที่ จะปฏิบัติให บรรลุเป าหมาย การเห็ น
คุณคาในตนเองและการสรางคุณคาในตนเอง สวนโปรแกรมอื่นที่มีอยูนั้นจะเปนในเรื่องทักษะชีวิต
ที่จ ะมุ งเนนในเรื่องการจั ดการกั บปญหา การปฏิ เสธ และการจัดการกับอารมณเป นส วนใหญ
สํ า หรั บ ในประเทศไทยพบว า โปรแกรมที่ ใ ช ใ นการป อ งกั น การติ ด ซ้ํ า ของผู ใ ช ส ารเสพติ ด
หลั ง จํ าหน า ยออกจากสถาบั นในป จ จุ บั น นั้ น ส วนใหญ ใ ช ก ลุ มป ญ ญาสั งคมในระยะติด ตาม
การรั กษา ซึ่ งเป นการเขากลุ มพู ดคุ ย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นระหวางผู ใช สารเสพติดที่ผ าน
การบําบัดรักษาแลว และใหการปรึกษาแนะนําในรายที่ตองการความชวยเหลือ ไมไดสรางความ
ตระหนักรูใหกับผูใชสารเสพติดดวยการใหความรู โดยเนนใหผูใชสารเสพติดมีสวนรวมในการเรียนรู
วิเคราะห อภิปรายกลุม และฝกปฏิบัติดังที่ใชในโปรแกรมการจัดการชีวิต นอกจากนี้การพัฒนาให
ผูใช สารเสพติดมีค วามรู เจตคติ และทักษะการป องกั นการติดซ้ํ าที่ถูกตองจะเกิดประโยชนตอ
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ในดานการปองกันการเกิดอาการทางจิตจากการใชสารเสพติด
ชวยลดปญหาสุขภาพจิตทั้งของผูใชสารเสพติดเอง บุคคลในครอบครัว และบุคคลในสังคม ผูวิจัย
คาดหวังวาผลการวิจัยที่ได สามารถนําไปใชวางแผนการบําบัดรักษาอยางเหมาะสม เปนการชวย
ลดปญหาการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทัก ษะการป องกัน
การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
วัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัย
1. เพื่ อเปรียบเที ยบความแตกต างของความรู เจตคติ และทักษะการปองกั นการ
ติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายจากสถาบัน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังผาน
โปรแกรมการจัดการชีวิต
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดตอการใชโปรแกรมการจัดการชีวิต
คําถามการวิจัย
1. ความแตกตางของความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสาร
เสพติดระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมการจัดการชีวิตเปนอยางไร
2. ความพึงพอใจของผูใชสารเสพติดตอการใชโปรแกรมการจัดการชีวิตเปนอยางไร
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เ กี่ยวของ (ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ และ
คณะ, 2546; ปญญรัตน ลาภวงศวัฒนาและคณะ, 2547; จินตนา เยี่ยมชัยภูมิ, 2548; Earnie
Larsen,1990; Fruend A.M.,&Baltes P.B.,2002) แสดงใหเห็นวาการปองกันการติดซ้ําของผูใช
สารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบันอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองพัฒนาความรู เจตคติ
และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด เพื่อใหผูใชสารเสพติด เกิดการเรียนรูถึงโทษ
และพิ ษ ภั ย สารเสพติ ด ผลที่ เกิ ดจากการใชส ารเสพติด ซึ่ ง จะสงผลต อเจตคติ และเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมา
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การวิจัยครั้งนี้ จึงนําโปรแกรมการจัดการชีวิตที่ประยุกตใชแนวคิด The Soc model
มาใช โดยมีจุ ด มุง หมายเพื่ อให เ กิ ด การเปลี่ ยนแปลงความรู เจตคติ และทั ก ษะการป อ งกั น
การติดซ้ํา ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่มีลักษณะสัมพันธกัน คือ ปจจัยควบคุมและตัวแปรอิสระ ซึ่งไดแก
โปรแกรมการจัดการชีวิตที่ประกอบดวยการเลือก ภาวะที่เหมาะสมและการทดแทน สงผลตอตัว
แปรตาม ไดแก ความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนาย
ออกจากสถาบัน โดยที่ปจจัยควบคุมไมไดมีผลตอตัวแปรอิสระ แตรวมกันกับตัวแปรอิสระที่ทําให
เกิดตัวแปรตามตามแผนภูมิที่ 1.1 ดังนี้
ปจจัยควบคุม
- ชนิดของสารเสพติด
- ระยะเวลาจําหนาย
ออกจากสถาบัน
ไมเกิน 6 เดือน
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

โปรแกรมการจัดการ
ชีวิต
- การเลือก
(Selection)
- ภาวะที่เหมาะสม
(Optimization)
- การทดแทน
(Compensation)

ความรูเ กี่ยวกับสารเสพติด
และการปองกันการติดซ้ํา
เจตคติเกี่ยวกับสารเสพติด
และการปองกันการติดซ้ํา
ทักษะการปองกันการ
ติดซ้ํา
ความพึงพอใจตอ
โปรแกรมการจัดการชีวิต

แผนภูมิที่ 1. 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู
เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
สมมุติฐานการวิจัย
1. ความรู เจตคติ และทักษะการป องกันการติดซ้ํ าของผูใชสารเสพติด ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมหลังผานโปรแกรมการจัดการชีวิตแตกตางกัน
2. ผูใชสารเสพติดมีความพึงพอใจตอการใหโปรแกรมการจัดการชีวิต

7
ตัวแปรที่ศึกษา
ปจจัยควบคุม ไดแก ชนิดสารเสพติด ระยะเวลาจําหนายออกจากสถาบันไมเกิน 6 เดือน เพศ
อายุ ระดับการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการจัดการชีวิต ประกอบดวยการเลือก (Selection) ภาวะที่เหมาะสม
(Optimization) และการทดแทน (Compensation)
ตัวแปรตาม ไดแก ความรู เจตคติ ทักษะการปองกันการติดซ้ํา และความพึงพอใจ
นิยามศัพท
1. โปรแกรมการจั ดการชีวิต หมายถึง กระบวนการจัดกิจ กรรมที่ผูวิจั ยสรางขึ้ น
โดยการประยุก ตใชแนวคิดรูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน เพื่อชวยพัฒนา
ความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชส ารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน
ใหเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม โดยกิจกรรมเนนการมีสวนรวมในการเรียนรู รวมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน การศึกษาจากวิดิทัศน การระดมสมอง การอภิปรายกลุม
และการฝ กปฏิ บัติ ใชระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห ๆละ 1 ครั้ง ๆละ 60-90 นาที ซึ่ งจะ
นําไปสูการเปลี่ย นแปลงความรู เจตคติ และทักษะการปอ งกันการติดซ้ํา ประกอบดวยกิจกรรม
ดังตอไปนี้
1.1 การเลือก หมายถึง การกําหนดเปาหมายที่ตองการ การกําหนดวิธีการ และ
การปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด เพื่ อให ไ ด ม าตามเป า หมายที่ ต อ งการ โดยใช กิ จ กรรมการ
วางเปาหมายของชีวิต เรื่อง ฝนใหไกลไปใหถึง
1.2 ภาวะที่เหมาะสม หมายถึง การฝกทักษะการเห็นคุณคาในตนเองและฝกการ
สรางคุณคาในตนเอง เพื่อใหเกิดแรงจูงใจที่จะเพียรพยายามใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยใช
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนเจตคติดวย Focus group และคุณคาแหงตนดวยการประเมินคุณคาตนเอง
ตามแบบทดสอบ “Rubin’s self esteem scale”
1.3 การทดแทน หมายถึ ง การใหความรูเ รื่องโทษและพิษภัยของยาบา และการ
หลีกเลี่ยงการหวนกลับ ไปติดซ้ํา โดยการศึกษาจากวิดิทัศน วิเคราะห อภิปราย การฝก ปฎิ บัติ
และการอธิบาย
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2. ผูใชสารเสพติด หมายถึง ผูใชสารเสพติดที่ไดรับวินิจฉัยจากแพทยตามหลัก DSM
IV-R วาเปนผูติดยาบา
3. ความรู หมายถึง ความเขาใจในเรื่องยาบา สาเหตุของการใชยาบา ผลกระทบที่
เกิ ดจากการใชยาบ าและการปองกัน การติ ดซ้ํา ซึ่ง ประเมิน ไดจ ากแบบประเมิ นความรูเกี่ย วกั บ
สารเสพติดและการปองกันการติด ซ้ําตามการรับ รูข องผูใ ชสารเสพติด จํานวน 10 ขอ ลัก ษณะ
แบบประเมินเปนแบบเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” หรือ ”ไมแนใจ”
4. เจตคติ หมายถึ ง ค านิ ยม ความเชื่อ และความรู สึ ก ตอ ยาบ าและการป อ งกั น
การติดซ้ํา ประเมิ นไดจากแบบประเมินเจตคติตอสารเสพติดและการปอ งกั นการติดซ้ําตามการ
รับรูของผูใชสารเสพติด จํ านวน 10 ขอ ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ
เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และไมเห็นดวย
5. ทักษะการปองกันการติดซ้ํา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติตน และมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงการใชยาบาซ้ํา ประเมินไดจากแบบประเมินทักษะการปองกันการติดซ้ําตามการรับรูของ
ผูใชสารเสพติด จํานวน10 ขอ ลักษณะแบบประเมินเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ ปฏิบัติมาก
ที่สุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัตินอยที่สุด และไมเคยปฏิบัติเลย
6. การดูแลตามปกติ หมายถึง การใหการดูแล และใหคําปรึกษาแกผูใชสารเสพติด
หลังจําหนายออกจากสถาบันธัญญารักษ
ขอตกลงเบื้องตน
ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํ า
ของผู ใ ช ส ารเสพติ ด หลั ง จํ า หน า ยออกจากสถาบั น โดยการประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ตามรู ป แบบ
การเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน เป นการประเมินความรู เจตคติและทั กษะการ
ป อ งกั น การติ ด ซ้ํ า ประเมิน โดยการใช แ บบประเมิ น ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เองบางส ว น ซึ่ ง ผ า นการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการแลวเทานั้น และถื อวาระยะเวลาหลังจําหนายออกจากสถาบันไมมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงความรู เจตคติแ ละทักษะการปองกั นการติดซ้ํ าของผูใ ชส ารเสพติด หลัง
จําหนายจากสถาบัน
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ขอบเขตการวิจัย
การศึก ษาวิจั ยครั้ งนี้ มุงศึกษาผลของโปรแกรมการจั ดการชีวิตตอความรู เจตคติ
และทักษะการปองกัน การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดประเภทยาบา หลังจําหนา ยออกจากสถาบั น
ธัญญารักษไมเกิน 6 เดือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง18-24 ป การศึกษาระดับประถม
ศึก ษา มัธ ยมศึก ษา และอุ ดมศึ ก ษา ในกลุ มทดลองและกลุ มควบคุ ม ซึ่ งศึ ก ษาในชวงเดือ น
มกราคม – มิถุนายน 2550
ขอจํากัดในการวิจัย
การศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิต ตอความรู เจตคติ และทักษะการปองกัน
การติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ในครั้งนี้ มีขอจํากัดในการวิจัย ดังนี้
1. โปรแกรมการจัด การชีวิตที่ใชใ นการวิจัย เปนโปรแกรมที่ประยุกตใชแนวคิดตาม
รูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน (The SOC model) และมีการเรียงเนื้อหา
ของโปรแกรมตามความสําคัญของเนื้อหาที่ผูใชสารเสพติดควรไดรับรู ไดแก การทดแทน โดยการ
ใหค วามรูใ นเรื่อ งโทษและพิ ษภัยของยาบา ผลที่เ กิดจากการใชย าบา การหลีกเลี่ย งการหวน
กลับ ไปติด ซ้ํ าก อน ตอจากนั้น จึ งใช ภ าวะที่เ หมาะสม และการเลือ ก เนื่ องจากผู วิจั ย เห็ นว า
การที่ผูใชสารเสพติดไดรับความรูที่ถูกตอง จะชวยใหเกิดการตัดสินใจในการเลือกที่ดี ซึ่งแตกตาง
จากการเรี ยงเนื้อ หาตามแนวคิดของ The SOC model ที่เ รีย งเนื้อหาดวยการเลือ ก ภาวะที่
เหมาะสม และการทดแทน
2. กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา เปนผูใชสารเสพติดในระบบบังคับบําบัด ทําใหกลุม
ตัวอยางมาเขาโปรแกรมไดครบตามระยะเวลาที่กําหนด
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และ
ทักษะการปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน ดังนั้นผลการวิจัยจะ
เกิดประโยชน ดังนี้
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1. เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice guideline) ในการจัดรูปแบบการบําบัดรักษา
ในสถาบันธัญญารักษใหเหมาะสมกับผูใชสารเสพติดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ประยุกตใชเปน แนวทางในการพั ฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่ อให ความชวยเหลือผู ใช
สารเสพติดและชวยลดปญหาการเสพติดซ้ําของผูใชสารเสพติด

