บทที่ 2
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆที่เกี่ยวของ
ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตตอความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา
ของผูใชสารเสพติดหลังจําหนายออกจากสถาบัน เปนการศึกษาที่นําแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของมาใชในการวิจัย ดังนี้
แนวคิดดานการใชสารเสพติด
แนวคิดเกี่ยวกับสารเสพติด
- ยาบา
- การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการใชยาบา
- แนวทางการบําบัดรักษา
- การติดซ้ําและการปองกันการติดซ้ํา
แนวคิดดานการจัดการชีวิต
การจัดการชีวิต (Life Management)
- การเลือก (Selection)
- ภาวะที่เหมาะสม (Optimization)
- การทดแทน (Compensation)
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการชีวิต
แนวคิดดานความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา
แนวคิดดานความรู (Knowledge)
แนวคิดดานเจตคติ (Attitude)
แนวคิดดานทักษะการปองกันการติดซ้ํา (Skill for Relapse Prevention)
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แนวคิดดานการใชสารเสพติด
แนวคิดเกี่ยวกับสารเสพติด
สารเสพติดที่แพรระบาดในปจจุบัน มีสวนที่เกี่ยวของกับบุคคลหลายอาชีพ จึงมีผูให
ความหมายแตกต า งกั น ตามความเกี่ ย วพั น ของสารเสพติ ด ที่ มี ต อ วิ ช าชี พ ของบุ ค คลนั้ น ๆ
ในความหมายของเภสัช กร สารเสพติด คือ สิ่งที่กอใหเกิดพิษเรื้อรัง และปรากฏอาการของโรค
อยางชัดเจนภายหลังเมื่อหยุดเสพ สวนในความหมายของนักสังคมสงเคราะห สารเสพติดคือสิ่งที่
กอใหเกิดความเดือดรอนในสังคม และนักกฎหมายให ความหมายของสารเสพติดวา สารเสพติด
คือ สิ่งที่ทําใหเกิดพิษ และพิษของมันเปนตนเหตุแหงอาชญากรรม
ดวยเหตุผ ลดั งกลา วขา งตน จึงพอใหค วามหมายของสารเสพติด โดยทั่ว ไป และ
ความหมายตามกฎหมาย (เรียนรูเรื่องยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย, 2545) ดังนี้
ความหมายโดยทั่วไป สารเสพติดหมายถึง สารหรือยาที่เปนผลิตภัณฑของธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือรับเขาสูรางกายซ้ําๆ กันแลว ไมวาโดยวิธีการใดๆ
เปนชวงระยะๆ หรือนานติดตอกันก็ตามจะทําใหบุคคลนั้น ตองตกอยูใตอิทธิพ ลของสารนั้น และ
อาจตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหสุขภาพของผูเสพนั้นเสื่อมโทรมลง ประการสําคัญ
เมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดานจิตใจ รางกาย หรือทั้งดานจิตใจ
และดานรางกาย สวนในความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ยาเสพติด
ใหโทษ หมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ หรือพืช ซึ่งเมื่อเสพเขาสูรางกาย ไมวาจะโดยวิธี
กิน ดม สูบ หรือ ฉีด จะทําใหเกิดผลตอรางกาย และจิตใจ ในลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. ตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่อยๆ
2. มีความตองการเสพทั้งทางรางกาย และจิตใจ อยางรุนแรง ตลอดเวลา
3. เมื่อถึงเวลาเสพแตไมไดเสพ จะทําใหเกิดอาการขาดยา
4. สุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา สารเสพติด หมายถึง สารหรื อยาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ห รื อ จากการสั ง เคราะห เมื่ อ นํ า เข า สู ร า งกายด ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต าม หากใช ไ ปนานๆ
จะกอให เกิด พิ ษ ภั ย ตอร างกาย จิ ตใจ หรื อทั้ งรา งกายและจิ ตใจของผู เสพ ตองเพิ่ มปริมาณ
การเสพขึ้นเรื่อยๆ จนทําใหสุขภาพของผูเสพเสื่อมโทรมลง เกิดอาการดื้อยาและถา หยุดเสพจะทํา
ใหเกิดอาการขาดยา ทําใหผูใชสารเสพติดตองพยายามหามาเสพอีก กอใหเกิดปญหาการเสพติดซ้ํา
สงผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติตามมา
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การแบงประเภทของสารเสพติด
ประเภทของสารเสพติด สามารถแบงได ตามลักษณะตางๆ ดังนี้
ก. แบงตามแหลงที่เกิด ไดแก
1. สารเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตไดมาจากพืช เชน
ฝน กัญชา กระทอม
2. สารเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นดวยกรรมวิธี
ทางเคมี เชน เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine)
ข. แบงตามพราะราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ไดแก
ประเภท 1 สารเสพติดใหโทษชนิดรายแรง ไมเปนประโชนทางการแพทย เชน เฮโรอีน
(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามี น (Methamphetamine) แอลเอสดี
(LSD) เอ็คซตาซี (Ecstasy) หรือ MDMA
ประเภท 2 สารเสพติดใหโทษทั่ วไป เชน ฝน (Opium) มอรฟ น (Morphine)
เมทาโดน (Methadone) โคเคน (Cocain) หรือ โคคา (Coca)
ประเภท 3 สารเสพติดใหโทษที่มีสารเสพติดใหโทษประเภท 2 ผสมอยู เชน ยาแกไอ
ที่มีโคเดอีนผสมอยู
ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เชน
อะเซติคแอนไฮไดรด (Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซเตด
(Ethylidinediacetate) ไลเซอรจิค อาซิค (Lysergic Acid)
ประเภท 5 สารเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เชน พืชฝน
พืชกั ญชา พื ชกระท อม (ซึ่งหมายความรวมถึ งอนุพั นธุฝ น เมล็ดฝน กลาฝน ฟางฝน พื ชเห็ ด
ขี้ควาย)
ค. แบงตามการออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ไดแก
1. สารเสพติดประเภทกดประสาท เชน ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอมประสาท
สารระเหย
2. สารเสพติดประเภทกระตุนประสาท เชน แอมเฟตามีน กระทอม โคคาอีน
3. สารเสพติดประเภทหลอนประสาท เชน แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย
4. สารเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผ สมผสาน (อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาท
รวมกัน) เชน กัญชา
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ง. แบงตามองคการอนามัยโลก
องคการอนามัยโลกไดจัดแบงสารเสพติดออกเปน 9 ประเภท ไดแก
1. ประเภทฝน หรือ มอรฟน รวมทั้งสารเสพติดที่มีฤทธิ์ คลายมอรฟน เชน ฝ น
มอรพีน เฮโรอีน เพธิดีน
2. ประเภทบาบิทูเรทรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน คลอไดอาชีพอกไซด
เซโคบารบิตาล อะโมบารบิตาล พาราลดีไฮล เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม
3. ประเภทแอลกอฮอล เชน เหลา เบียร วิสกี้
4. ประเภทแอมเฟตามีน เชน แอมเฟตามีน เดกซแอมเฟตามีน
5. ประเภทโคเคน เชน โคเคน ใบโคคา
6. ประเภทกัญชา เชน ใบกัญชา ยางกัญชา
7. ประเภทคัท เชน ใบคัท ใบกระทอม
8. ประเภทหลอนประสาท เช น แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอรนิ่ง
โกลลี่ ตนลําโพง เห็ดเมาบางชนิด
9. ประเภทอื่นๆ เปนพวกที่ไมสามารถเขาประเภทใดได เชน ทินเนอร เบนซิน
น้ํายาลางเล็บ บุหรี่ ยาแกปวด
สาเหตุของการติดสารเสพติด
1. ตัวสารเสพติด (Agent)
1.1 ตัวสารเสพติดที่ออกฤทธิ์เร็ว แรง และสั้น จะเสพติดไดงายกวา
1.2 ตัวสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ชา ออน และยาว โอกาสเสพติดยากขึ้น
1.3 สารเสพติดที่ทําใหเกิดอาการดื้อยางาย จะทําใหเสพติดไดงาย
1.4 สารเสพติดที่ทําใหระยะเวลาในการเกิดอาการขาดยาเร็วกวา จะเสพติดไดงาย
1.5 สารเสพติดที่ออกฤทธิ์ทํา ใหสารเคมีในสมองเกิดความสมดุล ผูเ สพเกิดความ
พอใจทําใหเกิดการเสพติดได
1.6 สารเสพติดที่มีฤทธิ์ขางเคียงนอย ผูเสพไมกลัวที่จะเสพ ทําใหเสพไดบอย และ
มีโอกาสติดไดงายกวา
1.7 สารเสพติด ที่สามารถเสพดวยวิธีที่สะดวกรวดเร็ว มีโ อกาสเสพไดบ อยครั้ง
จะติดไดงายกวา
2. ตัวผูเสพ (Host) มีหลายปจจัยที่มาเกี่ยวของ
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2.1 สภาพรางกาย พบวาสาเหตุหนึ่งที่ผูปวยติดสารเสพติด เนื่องจากการเจ็บปวย
ทางรางกายและใช ยาบํ าบั ดรักษา เช น การใชฝนเปนยาระงับความเจ็บปวดในพวกชาวเขา การที่
แพทยใชมอรฟนแกปวดในผูปวยเนื้องอก กระดูกหักหรือหลังผาตัด เปนสาเหตุนําไปสูการเสพติดได
2.2 สภาพทางจิตใจและบุคลิกภาพ บุคคลที่มีแนวโนมจะใชสารเสพติดไดงายนั้น
มักพบในผูที่บุคลิกภาพออนแอในทุกดาน (Inaquate) เช น อารมณแ ละสติปญญา รา งกายที่
ไมสมบูรณ ผูที่มีอารมณวูวาม (Emotional Unstable Personality) ผูที่มีลักษณะพฤติกรรมกาวราว
(Passive Aggressive Personality) หรือ หลีกหนีสังคม (Antisocial Personality) นอกจากบุคลิกภาพ
ที่ผิดปกติแลว พบวา ผูติดสารเสพติดไดงายนั้นจะพบในพวกที่เปนโรคจิตเรื้อรัง ผูปวยโรคประสาทซึ่ง
มีความวิตกกังวลตลอดเวลา จึงตองหาสิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อระงับความกระวนกระวาย ความคึกคะนอง
อยากรู อยากลอง
3. สิ่งแวดลอม (Environment) มีผลผลั กดันใหติดสารเสพติดได เชน สถานที่พักอาศัย
อยูในแหลงคาสารเสพติด การขาดความผูกพันกั นในครอบครัว และสัง คม การมีผู ใชส ารเสพติด
ในครอบครัว การคบเพื่อ นที่ติดสารเสพติด สิ่งแวดลอ มที่ไ มเหมาะสมนอกจากจะสง เสริมใหติด
สารเสพติดไดแลว ยังเปนสิ่งที่เสริมใหกลับไปใชสารเสพติดไดอีก
ผลกระทบของการใชสารเสพติด
1. ตอผูเสพเอง ผูใชสารเสพติด จะไดรับโทษและพิษภัยของสารเสพติด ซึ่งจะทํา ลาย
รางกาย จิตใจ หรือทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังนี้
1.1 ทําใหสุขภาพทรุ ดโทรม มีโรคแทรกตางๆ เกิด ขึ้น เชน ตับ แข็ ง วัณ โรค โรค
ผิวหนัง
1.2 เสียเศรษฐกิจของตน โดยตองเสียเงินเพื่อซื้อหายาเสพติดมาเสพใหได
1.3 เปนบุคคลไรสมรรถภาพทั้งรางกายและจิตใจ เฉื่อยชา เกียจคราน บางคนไม
สามารถทํางานได
1.4 บุคลิกภาพไมดี มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ไมดีและอาจประสบอุบัติเหตุ
ไดงาย
1.5 มีโทษตามกฎหมาย
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2. ตอครอบครัว
2.1 ความรับผิดชอบตอครอบครัวหรือญาติพี่นองหมดไป ครอบครัวหมดความสุข
และเปนภาระตอบุคคลในครอบครัว รวมทั้งทิ้งภาระหนักใหครอบครัวหากตองพิการหรือเสียชีวิต
2.2 ทํา ความเดือดรอ นใหครอบครัว และความสูญเสียทางดา นเศรษฐกิจของ
ครอบครัว
3. ตอสังคมหรือชุมชน
3.1 เปนที่รังเกียจของสังคมหรือชุมชน ไมมีใครอยากคบดวย เขาสังคมไมได
3.2 เปนอาชญากร เพราะผูใชสารเสพติด ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะใหไดสารเสพติด
มาใช ซึ่งชวงแรกๆอาจใชรวมกับเพื่ อน ขอยื มเพื่อน ตอมาเมื่อเพื่อนไมให ก็ต องลักขโมยของใน
บา นไปขาย เพื่อ หาเงินมาซื้ อ และนานๆ เข าก็ตองลักขโมยของผู อื่นไปขายหรือวิ่งราวชาวบา น
ในที่สุดอาจถึงขั้นจี้ชิงทรัพย ซึ่งพบขาวอาชญากรรมในหนาหนังสือพิมพบอยๆ
4. ตอประเทศชาติ
4.1 ทําลายเศรษฐกิจของชาติ เพราะผูใชสารเสพติดคนหนึ่งจะตองเสียคาใชจาย
ประมาณ 50 บาทตอวัน ถา 5 แสนคนจะประมาณ 25 ลานบาทตอวัน หรือ 750 ลานบาทตอ
1 เดือน หรือ 9 พันลานบาทต อป ซึ่ง เงินจํานวนนี้สามารถนําไปพัฒนาประเทศในด านตางๆ ได
อยางมากมาย แตกลับตองมาสูญเสียในกิจการเชนนี้ไปอยางนาเสียดาย
4.2 บอนทําลายความมั่นคงของประเทศ ผูใชสารเสพติดจะมีสุขภาพทรุดโทรมทั้ง
จิตใจรางกาย หรือทั้งทางดานรางกายและจิตใจตามฤทธิ์ของยา และมีความคิดคํานึงเพียงตองมี
สารเสพติดใชใหไ ดเมื่อเวลาอยาก ฉะนั้น ถาประเทศใดมีเยาวชนซึ่งเปน พลัง ของชาติในอนาคต
ติดสารเสพติด ก็เปนการบอนทําลายความมั่นคงของประเทศ จึงตองระมัดระวังผูที่ไมหวังดีตอชาติ
จะใชสารเสพติดเปนเครื่องมือ เพื่อทําลายความมั่นคงของประเทศ
สํา หรับ ในการศึก ษาวิ จัยครั้ง นี้ มุง ศึก ษาผูใ ชสารเสพติด ประเภทยาบา เนื่องจาก
พบว า ยาบ า (Methamphetamine) เป น สารเสพติ ด ที่ แ พร ร ะบาดมากที่ สุ ด ในป 2536
สถาบันวิ จัย เพื่ อการพั ฒนาประเทศไทย คาดประมาณจํา นวนผู ติดสารเสพติ ดว า มีผู ติดยาบา
221,841 ราย เฮโรอีน 209,852 ราย และฝน 64,758 รายและจากขอมูลของสถาบันธัญญารักษ
พบวา มีผูใชยาบาเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 1,631 ราย (49.39 %) 2,416 ราย
(62.35 %) และ 2,101 ราย (60.18 %) ในปงบประมาณ 2547, 2548 และ 2549 ตามลําดับ
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ยาบา
ยาบา หรือ แอมเฟตามีน ถูกสั งเคราะหไ ดในป 2430 ชว งแรกพบวา มีฤทธิ์ ขยาย
หลอดลม จนถึงป 2476 จึงพบว ามีฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ถู กใชเ ปน ยาลดความอว น
และพบวาถูกนําไปใชในทางที่ผิด เนื่องจากมี Euphoria และมีฤทธิ์กระตุน Psychomotor ยาบา
จัดอยูในกลุมสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ทําใหมีอาการเสพติดทางรางกายและจิต ใจ
เมื่อเข า สูร า งกายส วนใหญ จ ะถู ก ขจั ด ออกทางไต ซึ่ งจะขับ ออกไดม ากขึ้ นถ ามีภ าวะเป น กรด
นอกจากนี้ยังมีกลไกการเปลี่ยนแปลงสารโดยขบวนการทางชีวเคมีตางๆ รวมดวย
การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดจากการติดยาบา
เมื่อเสพยาบ าเขาสูรางกายจะเกิ ดการเปลี่ยนแปลง คื อ 1)กลไกอโรมาติ ค ไฮดรอก
ซิเลชั่น (Aromatic hydroxylation) กลายเปนฟโนลิคอนีไมน (phenolicamines) โดยเฉพาะพี-ไฮ
ดรอกซีแ อมเฟตามีน (p-hydroxyamphetamine) ซึ่ง ยัง สามารถออกฤทธิ์อยู 2)กลไกเบตา -ไฮ
ดรอกซิเ ลชั่น (Beta-hydroxylation) ทําใหก ลายเป นสารที่มี ไฮดรอกซิลกรุป (hydroxyl group)
มาจับ กลไกทั้งสองทําใหไ ดสารพีไฮดรอกซินอรด ซึ่ง ถูกดึงกลั บไปออกฤทธิ์ เหมือนเพิ่ม ฤทธิ์ข อง
แอมเฟตามีน นอกจากนี้การเสพยาบานานๆไมไดมีผลกับการขับสารออกจากรางกาย แตจะมีการ
ดูดกลับ ของ (3) H-amphetamine เขาไปในสมองสวน pons medulla จึงเปนผลใหรางกาย
ไมไ ด เพิ่ มอั ต ราการขั บ สารออกจากร างกาย และยาบ า ยัง มีฤ ทธิ์ ต อตํ าแหน ง อะดรี เนอร จิ ก
(adrenergic site) โดยมีฤทธิ์คลายตัวสงตอกระแสประสาท (neurotransmitter) ซึ่งมีลักษณะการ
ออกฤทธิ์ 4 ประการ (เที่ยง บูรณวิทย, 2531) คือ
1. ทํา ใหตั วนํ ากระแสประสาทที่เปน อะดรี นาลีน (adrenaline neurotransmitter)
หลั่งออกจากตําแหนง Pre-synapsing site มีผลใหเกิดการกระตุนที่ Post-synapsing Fiber
2. เมื่อมีกระแสประสาทเกิ ดขึ้นใน Pre-synapsing site จะมีการเพิ่มปริมาณของ
สารตัวนําสงที่จะปลอยออกมา
3. สกัดกั้นการรับที่ Pre-synapsing site ทําใหตัวนํา กระแสประสาทไปออกฤทธิ์ที่
Post-synapsing site
4. ทําใหเกิดการดื้อยา เมื่อยาบาถูกสันดาปโดยน้ํายอย Liver mocrosomal enzyme
จะไดสาร p-hydroxyamphetamine ซึ่งจะทําหนาที่เ ปนตัวนํากระแสประสาทที่ไมจริงเพื่อเขาไป
จับกับ Neurohumor ซึ่งเปนสารเคมีในเซลลประสาทที่สามารถกระตุน หรือปรับการทํางานของ
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เซลลป ระสาท ทํา ใหมี การลดประสิทธิ ภาพในการปลอยตัว นํา กระแสประสาทออกมา ต องใช
ตัวนํากระแสประสาทมากขึ้นจึงจะไดผล และเมื่อตองการตัวนํากระแสประสาทมากก็ตองใชยาบา
ในปริมาณที่มากขึ้นดวย
จะเห็นว า ยาบา ออกฤทธิ์ก ระตุนประสาทสวนกลาง ซึ่งทําหนาที่เกี่ยวกับความจํา
ความคิด ควบคุมการทํา งานของอวั ย วะต า งๆเกี่ย วกั บ การเคลื่อ นไหว การทรงตัว และการ
ถ า ยทอดความรู สึ ก การออกฤทธิ์ จ ะมากหรื อน อยเพี ยงใดขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณการใช ความถี่
ระยะเวลาที่ใ ชย า สภาพรา งกาย และจิต ใจ ฤทธิ์ข องยาบาทํ าใหเ กิดโทษตอรา งกายและจิตใจ
(วิโรจน วีรชัย,ล่ําซํา ลักขณาภิชนชัช,2540) ดังนี้
โทษที่เกิดจากการใชยาบาตอรางกายและจิตใจ
ยาบา ทําใหเกิดโทษตอรางกายไดแก
1. พิษของยาบา (Toxic of Methamphetamine)
2. ผลอย างเฉียบพลัน (Acute of Methamphetamine)
3. ภาวะพิษเฉียบพลัน (Acute Methamphetamine intoxication)
4. ผลในระยะยาว (Chronic Effect of Methamphetamin)
5. ภาวะแทรกซอนและโรคที่พบรวมกับการเสพยาบา
พิษของยาบา (Toxic of methamphetamine)
ยาบา เปน สารที่มีพิษตอระบบประสาท ออกฤทธิ์ นาน 8-12 ชั่วโมง การเสพหลาย
ครั้ งในหนึ่ ง วั น ทํ า ให ร ะดั บ สารสู ง อยู ใ นกระแสเลื อดนาน มีอั น รายต อสมอง ผู ใ ช ย าบ า ใน
ระยะแรกจะออกฤทธิ์ทํ าใหมีอาการตื่นเตนงาย พูดมาก การเคลื่อนไหวมาก มือสั่น เหงื่อออกมาก
รูสึกตึงเครียด วิตกกังวล นอนไมห ลับ เบื่ ออาหาร หัวใจเตน เร็ ว ความดันโลหิต สูงและมานตา
ขยาย แตเมื่อหมดฤทธิ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติ ประสาทลาทําใหการตัดสินใจชา และ
ผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใชติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหสมองเสื่อม เกิด
อาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุมคลั่ง เสียสติ อาจทํารา ยตนเองและผูอื่นได
หรือในกรณีที่ไ ดรับยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจทําให
หมดสติ และถึงแกความตายได
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ผลของยาบาตอรางกายอยางเฉียบพลัน (Acute Effect of Methamphetamine)
ยาบามีฤทธิ์กระตุนประสาทสวนกลาง ทําใหมีการหลั่ง Catecholamine โดยเฉพาะ
Norepinephrine เปนผลใหหัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น อุณหภูมิรางกายสูงขึ้น หายใจ
เร็วขึ้น มานตาขยาย บางรายอาจมีอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ ชัก หมดสติได นอกจากนี้ยังมีผล
ตอพฤติกรรม ไดแก ความกาวราวชนิดระเบิดทันทีในชวงสั้น ซึ่งจะสัมพันธกับขนาดปริมาณที่เสพ
ความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจมากจนถึ ง กั บ เป น ฆาตกรได เนื่ องจากอาการประสาทหลอนและ
หวาดระแวง และบางรายอาจฆาคนในครอบครัว
ภาวะพิษเฉียบพลันจากยาบา (Acute Methamphetamine intoxication)
ภาวะเฉียบพลันเกิดจากการใชยาบาเกินขนาด อาการที่พบมักเปนอาการทางสมอง
ไดแก สับ สน หลงผิด (Delusion) หวาดระแวง (Paranoid) คิดฆาตัวตาย บางรายอาจมีอาการชัก
กลามเนื้อเปลี้ย เจ็บแนนหนาอก จนถึงหัวใจเตนผิดจังหวะ
ผลของยาบาตอรางกายในระยะยาว (Chronic Effect of Methamphetamine)
ยาบาเมื่อใชติดตอกันจนมีอาการดื้อยา (Tolerance) และมีอาการติดยา เมื่อหยุดยา
จะเกิดอาการขาดยา(Withdrawal syndrome) เมื่อเสพนานๆจะทําลายระบบโดปามีน ( Dopamine)
ของสมอง ทําใหการสรางโดปามีน (Dopamine) ลดลง ความสามารถในการรับของ Postsynaptic
dopamine receptors ลดลงแมจะหยุดเสพยาบาไปแลวเปนป โดนเฉพาะที่ Caudate putamen
และบางรายเซลลสมองเสียอยางถาวร
ภาวะแทรกซอนและโรคที่พบรวมกับการใชยาบา
ภาวะแทรกซอนและโรคที่พบรวมกับการใชยาบา แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. โรคแทรกซอนทางดานรางกาย(Medical complication) ขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ
ประการ เชน วิธีการเสพ ปริมาณยาที่ใช ระยะเวลาที่ใช โรคและอาการที่พบไดแก
1.1 สมองและระบบประสาท อาการที่พบไดแก ชัก เสนเลือดสมองตีบ หรือแตก
และอาจพบประสาทตาเสื่อม
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1.2 หลอดเลือดและหัวใจ อาการที่พบ เสนเลือดหัวใจตีบ หัวใจเตนเร็วผิดจังหวะ
ความดันโลหิตสูง
1.3 การควบคุมอุณหภูมิของรางกาย อุณหภูมิของรางกายสูงขึ้น
1.4 ทางเดินหายใจและปอด อาจพบภาวะปอดบวมแบบเฉียบพลัน บางรายที่เสพ
เรื้อรังนานๆ พบเปนถุงลมโปงพองเรื้อรัง
1.5 กลามเนื้อและไต อาจพบอาการปวดกลามเนื้อ บางรายพบไตวายเฉียบพลัน
1.6 กระเพาะและลําไส อาจพบปวดทอง คลื่นไส อาเจียนจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
1.7 ภาวะทุโภชนาการ เนื่องจากเมื่อเสพยาบาแลวจะไมหิว กินอาหารนอยลง
2. ภาวะแทรกซ อนดา นจิตใจ (Psychological complication) ภาวะแทรกซอ น
ทางดานจิตใจที่อาจพบรวมกับการเสพยาบาไดแก โรคซึมเศรา โรคประสาทวิตกกังวล โรคอารมณ
แปรปรวนแบบแมเนีย โรคหวาดระแวง และโรคจิตจากพิษของสาร (Toxic psychosis) เกิดหลังจาก
ใชยาบานานๆและขนาดสูง (100 มก./วัน)
อาการโรคจิตจากยาบา จะมี อาการเดนที่พบมากที่สุดคืออาการหวาดระแวง มีค วาม
หวาดกลัว หลงผิดและประสาทหลอน บางรายอาจมีอาการแบบสัมผัสลวง รูสึกเหมือนมีสัตวเล็กๆ
ไตตามตัวตลอดเวลา บางรายพยายามใชเ ข็มแทงเพื่อเอาสิ่งที่คิดวาอยูใตผิ วหนังออกมา จนเกิ ด
เป นรอยแผลโดยทั่ วไป นอกจากนี้ย าบายั งก อใหเกิดผลทางกฎหมายตามมา เนื่องจากยาบ า
จัดเปนสารเสพติดใหโทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ซึ่งสามารถ
สรุปขอหาและบทลงโทษ ดังนี้
1. ผลิต นําเขา หรือ สงออกตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต หากเปนการกระทําเพื่อ
จําหนาย ตองระวางโทษประหารชีวิต กรณีคํานวณเปนสารบริสุทธิ์ไดตั้งแต 20 กรัม ขึ้นไปถือวาเปน
การกระทําเพื่อจําหนาย
2. จําหนาย หรือครอบครองเพื่อจําหนายตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป ถึงจําคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต 5 หมื่นบาทถึง 5 แสนบาทหากมีสารบริสุทธิ์ไมเกิน 100 กรัม แตถาเกิน 100 กรัม
ขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
3. ครอบครอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป ปรับ 1หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท
หากเปนสารบริสุทธิ์ตั้งแต 20 กรัม ขึ้นไปถือวาเปนการครอบครองเพื่อจําหนาย
4. เสพ ตองระวางโทษจําคุกตั้ งแต 6 เดือนถึง 10 ป และปรับตั้งแต 5 พันบาท ถึง
1 แสนบาท
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แนวทางการบําบัดรักษา
การบํา บัดรัก ษาผูใ ชยาบ าที่ผา นมาใชแนวทางในการบํ าบัดรั กษา 3 ประการ คื อ
การรักษาดานชีว-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social treatment) (ธงชัย อุนเอกลาภ, 2540)
1. การรักษาทางชีววิทยา (Biological treatment) คือการรักษาโดยการใชยา เนื่องจาก
ผู ใช ยาบ ามัก มีอาการเสพติด ทางจิต ใจมากกวา ทางรางกาย การให ย าจึงเป นการรั กษาแบบ
ประคับประคองตามอาการที่เกิดขึ้น อาการที่พบ ไดแก
1.1 อาการทางจิต ไดแก หวาดกลัว หูแวว ประสาทหลอน ใหยากลุมตานโรคจิต
(Antipsychotic drug)
1.2 อาการวิ ต กกั งวล กระสั บ กระส าย หงุดหงิ ด นอนไมหลั บ ให ยากลุ มกล อม
ประสาท (Anxiolytic drug)
1.3 อาการซึมเศรา ออนเพลีย ใหยากลุ มตานอาการซึมเศรา (Antidepressants
drug)
1.4 อาการมึนงง วิงเวียนศีรษะ ความรูสึกไมปลอดโปรง ใหยากลุมบํารุงประสาท
เชน วิตามินบี ยาบํารุงสมอง เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตของสมอง
2. การรักษาทางจิตใจ (Psychological treatment) คือ การใชการรักษาดานจิตใจ
โดยจิต บํา บัด (Psychotherapy) การใชจิต บํา บัดแบบใดขึ้นอยูกับ ผูใชยาบาแตละราย โดยสว น
ใหญจะใชแบบประคับประคอง ( supportive Psychotherapy) ซึ่งจะเนนใหผูใชยาบามีความรับ รู
ดวยตนเอง 3 ประการ คื อ อั นตรายจากการใชยาบ า กิจกรรมทดแทนเมื่อ เลิกเสพยาบา และ
เป าหมายในอนาคตที่หวังไว ไดแก อาชีพ ฐานะทางการเงิน สถานะในสังคม การมีครอบครัว
เปนตน
3. การรักษาทางสังคม (Social treatment) ไดแก การใหคําแนะนําแกผูใชยาบาและ
ครอบครัว ผูที่ มีความเกี่ยวของ เชน เพื่ อนรวมงาน เพื่อนที่โรงเรียน ในการปฏิบั ติดานการคบเพื่อน
ความเขาใจเกี่ยวกับอาการติดยาบา การดูแลผูใชยาบา การหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปเสพติ ดซ้ํา
ซึ่งมีความสําคัญอยางมากในการใหการรักษาผูใชยาบา
ขั้นตอนการบําบัดรักษา
ระบบการบําบัดรักษาสารเสพติดนั้น มีอยู 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบตองโทษ
ระบบบังคับบําบัด ซึ่งแตละระบบตางก็มีแนวทางการบําบัดรักษาที่เปนแนวทางเดียวกัน คือใชวิธี
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ดําเนินการเพื่อใหผูใชสารเสพติด สามารถหยุดใชสารเสพติดและดําเนินชีวิตอยูในสั งคมไดอยาง
ปกติสุ ข โดยไมพึ่ งพาสารเสพติด แตเนื่ องจากสาเหตุก ารติ ดสารเสพติด มีหลายสาเหตุด วยกั น
ดังนั้นการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติดตองคํา นึงถึงหลั กการรักษาแบบองครวม คือ การรักษาทาง
กาย การรั ก ษาทางใจและการรัก ษาสั งคมสิ่ ง แวดล อม สํ าหรับ การบํ าบั ด รัก ษาของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นมีวิธีการบําบัดรักษาทั่วไป แบงเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการ (Pre-admission phase) เปนการเตรียมตัวผูใชส ารเสพติดที่มารับ
การรักษาใหมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ รวมถึงการเตรียมครอบครัวใหเขามามีสวนรวมใน
การแก ป ญ หา และเป น กํ า ลั ง ใจให ผู ใ ช ส ารเสพติ ด เพื่ อ ให ก ารรั ก ษาสั ม ฤทธิ์ ผ ลดี ขั้ น ตอนนี้
ประกอบดวยการสัมภาษณ สอบถามประวัติ การตรวจรางกาย การตรวจทางหองปฏิบัติการ การ
วิเคราะหป ญ หาเพื่ อวางแผนช วยเหลือ ใหคํ า แนะนํา ครอบครัว การจู ง ใจผู ใช สารเสพติ ดให
ยินยอมรับการบําบัดและการอธิบายวิธีการบําบัดรักษา
2. ขั้นบํา บัด ยา (Treatment phase) เปน ขั้นตอนบําบัดรักษาอาการทางกายที่เ กิด
จากการใชส ารเสพติด เพื่ อชว ยระงับ อาการอยากยา ผูใ ชส ารเสพติด จะไดรั บ การบํ าบั ดตาม
ลักษณะอาการทางคลินิกที่เปนอยู
3. ขั้ นฟ นฟูส มรรถภาพ (Rehabilitation phase) เปนขั้นตอนที่เนน การฟน ฟูสภาพ
ดานจิ ตใจ มุงใหผูใ ชส ารเสพติ ดหลุดพนจากสารเสพติดทั้งทางรา งกายละจิต ใจ สงเสริมใหผูใช
สารเสพติด เห็น คุณ คาในตนเอง แกไขพฤติก รรมที่ เบี่ ยงเบนทั้งด านรา งกาย จิตใจ สังคม การ
ทํางานและอาชีพ
4. ขั้ นติดตามการรักษา (After treatment) เปนกระบวนการติด ตามและชวยเหลือ
ผูใชสารเสพติดที่ผานกระบวนการบําบัดรักษาแลว เพื่อปองกันไมใหมีการติดซ้ํา โดยการสงเสริม
กําลังใจ ชวยแกไขปญหา และใหคําแนะนําตางๆ
การติดซ้ําและการปองกันการติดซ้ํา
ความหมายของการติดซ้ํา
Webter’s New Collegiate Dictionary ไดใหความหมายของการติดซ้ําไว 2 ความหมาย
คือ การกํา เริ บของโรคหลังจากที่มีอาการดีขึ้นแลว และการติดซ้ําเปนการกระทําหรือเหตุการณที่
ถอยหลัง เลวลง หรือทรุดลง การติดสารเสพติ ดซ้ําเปนเหตุการณของการใชสารเสพติดและเปน
กระบวนการของการถอยหลั ง ไปสู พ ฤติก รรมที่ เ บี่ ย งเบน นํ า ไปสู ก ารใช ส ารเสพติ ดในระยะที่
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สามารถเลิกยาไดแลว (Dennis C. Deley,1998) สวนเทอเรนและกอรสกี (Terence T. Gorski, 1999)
ไดอธิบ ายวาการติดซ้ํา มี ความหมายมากกวาการกลับมาใชสารเสพติดหรือแอลกอฮอล แตเปน
กระบวนการของการฟนสภาพที่ผิด ระบบจนทํา ใหผูเลิกสารเสพติด กลับ ไปใชสารเสพติด หรือ
แอลกอฮอล ซึ่งเปนทางเลือกที่จะรักษาตนเอง การติดยาเสพติดซ้ําจะเกิดขึ้นเปนกระบวนการ มิได
เริ่มจากการใชยาครั้งแรกหลังจากที่ผูปวยผานการบําบัดรักษาและหยุดเสพมาไดระยะหนึ่ง แตเริ่ม
จากการที่ผูเสพมีพฤติกรรมเบี่ย งเบนไปจากสังคมปกติ และเสพสารเสพติดในที่สุด (Marlatt &
Gordon,1985)
การที่ผูติดสารเสพติด หรือผูจะเลิกเสพกลับไปเสพซ้ํา มีความหมายหลายอยาง ในแง
ความรุนแรงที่มีไดตั้งแตขนาดเบาๆไปจนถึงขนาดหนักขึ้น คือ การเสพเปนครั้งคราว พลาดไปชั่วคราว
และการกลับไปติดใหมอีกครั้ง เรียกวา เสพซ้ํา ดังแผนภูมิที่ 2.1 (เช็ง อางในทิพาวดี, 2548)
พลาดไป / พลั้งเผลอ (Slip)

หมายถึง การกลับไปใชสารเสพติดอีก หลังจากที่ผูใช
เกิดอาการถอนยา มีอาการทางรางกาย

เสพชั่วคราว (Lapse)

หมายถึง การใชสารเสพติดอีกเปนเวลานอยกวา 7 วัน
ติดตอกัน

กลับไปเสพซ้ํา (Relapse)

หมายถึง การกลับไปใชสารเสพติดซ้ําๆ และมีการพลาด
ไปเสพบอย มีการใชสารเสพติดนานมากกวา 7 วัน

การกลับไปเสพสลับการรักษา
(Relapse Episode)

หมายถึง ชวงเวลาที่กลับไปเสพซ้ํานานเกิน 7 วัน แลว
ตามดวยการเลิกยา โดยเขารับการรักษาในสถานบําบัด
หรือไดรับการสนับสนุนใหกําลังใจจากบุคคลแวดลอม

การกลับไปติดสารเสพติดซ้ําอีก หมายถึง มีการกลับไปเสพซ้ําเปนเวลายาวนานมากกวา
(Readdiction)
30 วัน จนกระทั่งผลักดันใหใหผูใชสารเสพติดผูนั้น ตอง
กลายเป นคนติดสารเสพติดอี ก โดยติดทั้ง ทางรา งกาย
และเปนกิจวัตรสวนตัวไป
แผนภูมิที่ 2.1 ลักษณะของการกลับไปเสพซ้ําหลายระดับ
ที่มา : ทิพาวดี เอมะวรรธนะ. (2548). จิตวิทยาการปรึกษาสําหรับผูปฏิบัติงานยาเสพติด. นนทบุรี:
สหมิตรพริ้นติ้ง.
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จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา การเสพติดซ้ําหมายถึง การที่ผูใชสารเสพติดที่
สามารถเลิกใชสารเสพติดไดระยะหนึ่งแลวหันกลับไปใชสารเสพติดซ้ําอีก
การกลับไปเสพติดซ้ําเปนกระบวนการที่เริ่มตนจากการเปลี่ยนแปลงความคิด ความรูสึก
หรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเกิดจากปจจัย 3 ประการคือ ตัวกระตุน (Trigger) การขาดทักษะใน
การปองกันตนเอง (Coping skill) และการขาดสํานึกถึงชีวิตที่ป ลอดจากสิ่งมัวเมา (Commitment
to Sobriety) กระบวนการเสพติดซ้ําสามารถแบงเปนขั้นตอนตางๆดังนี้
1. เกิดการติดขัดในการฟนสภาพ
2. ปฏิเสธวาตนเองติดขัดในการฟนสภาพ
3. ใชพฤติกรรมอื่นๆมากลบเกลื่อนความรูสึก
4. ประสบกับเหตุกระตุนจนไมสามารถควบคุมอารมณได
5. เกิดปญหาภายในจิตใจ
6. เกิดปญหาพฤติกรรมภายนอก
7. ขาดการควบคุม
8. มีความคิดแบบผูเสพติด
9. กลับไปสูกลุม สถานที่ หรือสิ่งที่ทําใหเสพติด
10.ไมสามารถควบคุมการใชสารเสพติด
ปจจัยของการเสพติดซ้ํา
มารแลตและกอรดอน (Marlatt & Gordon, 1985) กลาวไววา สถานการณที่ทําให
เสพซ้ํา เกิดจากปจจัย 2 ประการ คือ
1. ป จจั ย ภายใน คื อ ป จ จั ยที่ เกิ ด จากตั วผู ใช สารเสพติ ดเอง เช น อารมณ ไม ดี
สุขภาพไมดี อยากทดสอบตนเองและมีความอยากยา
2. ป จจัยภายนอก คือ ปจจั ยที่เกิดขึ้นกั บตัวผูใชส ารเสพติด เชน ความขัดแยงกั บ
ผูอื่น แรงกดดันจากสังคม
นอกจากนี้ สาเหตุของการกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา (ทิพาวดี เอมะวรรธนะ, 2548) อาจ
เกิดจากปจจัยอื่นๆ รวมดวยดังนี้
1. ปจจัยดานบุคคล (Personal Factors)
1.1 ป จจั ยดานกายภาพ (Physiological Factors) ความอดทนของร างกายตอ
สารเสพติด และอาการถอนยา เช น อาการอยากยา (craving) ซึ่งเกิดเนื่ องจากอาการขาดยา
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(Withdrawal) เปนผลมาจากมีก ารเปลี่ยนแปลงของระดับสารสื่อประสาท Dopamine บริเ วณ
Mesolimbic System อยูเปนเวลานานหลังจากหยุดยา
1.2 การขาดทักษะในการเผชิญกับสถานการณเสี่ยงตอการใชสารเสพติด
2. ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม(Social Factors and Environment Factors)
2.1 มีแหลงยาอยูในชุมชน
2.2 อยูในสิ่ง แวดลอมที่คุก คาม เมื่อ บุคคลผานการรัก ษาแลว ถาไมไ ดร ับ การ
เตรียมความพร อมในการเผชิ ญกับ สถานการณตางๆในชี วิตประจํา วัน อาจจะกอให เกิ ดป ญหา
ตามมา โดยเฉพาะปญหาภายในครอบครัว ที่จะตองมีความเขาใจบทบาทหนา ที่ข องครอบครัว
ในการที่จะรวมมือในการดูแลผูปวยหลังออกจากโรงพยาบาล
3. ปจจัยดานอารมณและจิตใจ (Psychological Factors)
3.1 ความกดดันจากปญหาสว นตัว หรือจากบุค คลรอบข าง ความเศราเสียใจ
ความวิตกกังวล และภาวะอารมณที่ไมเปนสุข ซึ่งเปนสาเหตุใหหันกลับไปใชสารเสพติดอีก
3.2 ขาดแรงจูงใจในการเลิกสารเสพติด ทําใหผูใชส ารเสพติดไมมีความพยายาม
ในการเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้น
3.3 สติป ญญาในการจัดการกั บเรื่องราวตางๆ ที่ ผานเขามาในชี วิต ประจํ าวั น
มีความสัมพันธกับความสําเร็จในการเลิกสารเสพติด
3.4 ความเชื่อ มีความสําคัญมากที่จะชวยใหเลิกสารเสพติดได ถาผูใชสารเสพติด
มีความเชื่อวาสารเสพติดเปนอันตรายตอรางกาย ก็จะชวยปองกันการกลับไปติดซ้ําได แตถาผูใช
สารเสพติดเชื่อวา สารเสพติดชวยใหเกิดความสุข ซึ่งเปนความเชื่อที่ไมถูกตอง ก็จ ะทําใหผูใชสาร
เสพติดหวนกลับไปใชส ารเสพติด ซ้ําอีก ดังนั้น กลยุทธที่จะปองกันการติดซ้ําก็คือ การจัดการกับ
ความเชื่อนี้
สํานักแผนโคลัมโบ (Colombo Plan, 1999) ไดกลาววาระยะที่แสดงถึงการเริ่มตน
การติดซ้ํามี 4 ระยะ ดังนี้
1. ระยะการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติ ผูฟนสภาพจากการติดสารเสพติดเริ่มปลอย
ตัวและหยุดโปรแกรมการฟนสภาพ เชน ไมสนใจที่จะปลอดจากสิ่งมัวเมา เริ่มมีชีวิตในทางลบ
ไมอดทนตอสถานการณตางๆ มั่นใจตนเองเกินเหตุ ปฏิเสธการชวยเหลืออยางเปดเผย
2. ระยะการเปลี่ ยนแปลงด านความคิด มีทั ศนคติ ค านิย ม กระบวนการคิ ดใน
รูปแบบการติดซ้ํา (Relapse Patterns) ของแตละบุคคล ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นภายใน
จิตใจของผูติดสารเสพติดเอง และจะหันกลับไปใชรูปแบบความคิดเกาๆ ไดแก คิดวานาจะลองใช
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สารเสพติ ดอีกครั้งเพราะสามารถหยุดไดระยะหนึ่งแลว (Deserves Drug) คิดวาสามารถใชยา
ตัวอื่นทดแทน เชน เหลาหรือกัญชา คิดวาปญหาของตนเองหายขาดแลวหลังจากหยุดยามาได
ระยะหนึ่ง ปฏิเสธและตอตานการเปลี่ยนแปลง
3. ระยะการเปลี่ยนแปลงดานความรูสึก ผูฟ นสภาพเริ่มที่จะตอบสนองตอสถานการณ
ในทางที่ผิด ไดแก อารมณเสีย ซึมเศราบอยๆ รูสึกโกรธ ไมพอใจอยางรุนแรง รูสึกเบื่อและโดดเดี่ยว
4. ระยะการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม ผูอื่นสามารถสังเกตกระบวนการคิดของผูใช
สารเสพติดไดจากการตอบสนองของเขา ซึ่งแสดงใหเห็นไดชัดจากวิธีการที่บุคคลแสดงออกวาเริ่ม
เกี่ยวของกับคน สถานที่และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใชสารเสพติด ไดแก มองเห็นความขัดแยง
เพิ่มขึ้น ขาดการเขาประชุมกลุมชวยเหลือตนเอง (Self help Group) ไปหาเพื่อนที่ใชสารเสพติด
แสดงออกถึงความเครียดที่เห็นไดชัด เชน การสูบบุหรี่จัด ตองใชสารเสพติดเพื่อใหเปนปกติ พูดถึง
เรื่องความสนุกสนานที่เกี่ยวของกับการใชสารเสพติดบอยๆ
นอกจากนี้การเสพติดซ้ําจะถูกผลักดันโดยปจจัยที่มีความสัมพันธบางอยาง คือ
1. มีความตั้งใจในการหยุ ดใชสารเสพติด นอ ยลง ผูใชส ารเสพติดที่ หยุ ดใชไดช วง
ระยะเวลาหนึ่งแลว จะเริ่มลืมปญหาตางๆที่เปนผลมาจากการใชสารเสพติด ความทรงจําเกี่ยวกับ
ชวงเวลาเมื่อไดใชส ารเสพติ ดจะกลับ มามี อิทธิพ ล เปลี่ย นแปลงการรับรูของผูใชส ารเสพติดใหมี
ความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดนอยลง
2. อยูในสถานการณเสี่ย ง ผูใ ชสารเสพติดที่ผ านการรักษาแลว ตองกลับ ไปอยูใน
สภาพแวดล อมเดิมเหมือ นเมื่อครั้ง ที่เคยใชสารเสพติด จะทําใหร ะลึกถึงสารเสพติ ด และแสดง
พฤติกรรมการกลับไปใชสารเสพติดอีก เชน การกลับไปคบเพื่อนที่ใชสารเสพติด การวนเวียนไป
ในสถานที่ที่เคยซื้อ หรือเคยใชสารเสพติด
3. อยูในภาวะอารมณเสี่ยงตอการใชสารเสพติด เปนความรูสึกของผูใชสารเสพติด
เชน ความรูสึกเศราเสียใจ ความรูสึกโกรธ ความไมสมหวัง ความรูสึกเหงา ความรูสึกวาตนเอง
ไมมีคุณคา ซึ่งเปนอารมณที่กระตุนใหมีโอกาสกลับไปเสพสารเสพติดซ้ํา
4. มีความขัดแยงกับบุ คคลอื่น การที่ผูใชสารเสพติดตองมีปฏิ สัมพันธกับผูอื่ น ทั้ง
จากในครอบครัว เพื่อ นรวมงาน ในสถานการณที่ มีความขัดแย ง จะทํา ใหเกิดความตึงเครีย ด
และความรูสึกที่ไมดี ซึ่งเปนตัวกระตุนใหมีโอกาสกลับไปเสพสารเสพติดซ้ําได
5. แรงผลักดันทางสังคม ผูใชสารเสพติดที่ยังคบกับเพื่อนที่ยังใชสารเสพติดอยู จะมี
ความต องการเปน สว นหนึ่ งของกลุม เพื่อน ตอ งการใหเพื่ อนยอมรับ ซึ่ งอาจเปน แรงผลักดั นให
กลับไปใชสารเสพติดซ้ําไดเชนกัน
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จะเห็น วาการเสพติด ซ้ําอาจเกิดจากปจ จั ยหลายอย างทั้ง ภายนอกและภายในตัว
บุคคล อยางไรก็ตามการที่บุคคลจะหันกลับไปเสพติดซ้ํานั้น จะมีสัญญาณเตือนของการกลับไป
เสพติดซ้ํา ดังนี้
1. การสู ญ เสีย การทํา หนาที่ข องป จ จัย ภายใน ได แก ปฏิ เสธความหวงใย จมอยู
กับความเครียด และไมสามารถจัดการกับอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม
2. การสูญเสียการทําหนาที่ของปจจัยภายนอก ไดแก มีความเชื่อวาตนจะไมเสพสาร
เสพติดอีก ที่เปนสัญญาณเตือนเพราะเมื่อมีความเชื่อมั่นเชนนี้ จะทําใหขาดการดูแลตนเอง มีความ
โนมเอียงวาจะเปนคนขี้เหงา สูญเสียการวางแผนโครงสรางชีวิตตนเอง เปนตน
3. สูญเสียทัศนคติในทางบวก ไดแก ขาดความกระตือรือรนที่จะเขารวมกลุม ปฏิเสธ
ความชวยเหลืออยางเปดเผย ไมพอใจในชีวิตตนเอง รูสึกไมมีอํานาจและชวยตัวเองไมได คิดใช
ประโยชนจากสังคม และตั้งใจโกหกหรือโกหกตนเอง เปนตน
4. สูญ เสียการควบคุมความทรงจํา ไดแ ก สู ญเสีย ความเชื่อมั่น ในตนเองอย าง
สิ้นเชิง เหนื่อยลา ชีวิตพังทลาย
5. ทางเลือกลดลงไดแก มีความโกรธแคนอยางไมมีเหตุผล ไมบําบัดรัก ษาตอเนื่อง
ตอไป สูญเสียการควบคุมพฤติกรรม ไรความสามารถในการทําหนาที่
การกลับไปเสพติดซ้ํา เกิดขึ้นจากสาเหตุและปจ จัยตางๆหลายประการ ซึ่งสามารถ
ปองกันได จึงจําเปนตองชวยใหผูใชสารเสพติดมีการพัฒนาความคิด ทักษะตางๆและการกระทํา
สามารถจั ด การกับ อุ ป สรรคได อย างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตนเองไปในทางที่
สรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเอง ดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัยจากสารเสพติด
การปองกันการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse Prevention)
การกลับไปเสพซ้ําไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด แตจะมีระดับของการที่บุคคลกลับไปเสพสาร
เสพติดโดยที่ แตละครั้งอาจจะไมไดใชตอเนื่อง และไมไดกลับไปดําเนินชีวิ ตแบบคนติดสารเสพติด
เสียทีเดียว ในการบําบัดรักษาพฤติกรรมการกลับไปเสพติดซ้ํา ที่มีการกลับไปกลับมาและยืดเยื้อนี้
ผูบําบัดตองรอจั งหวะที่ จะให การช วยเหลื อในระยะตางๆของการหันกลับไปใช สารเสพติด โดยเริ่ ม
ตั้งแตระยะการพลาด (Slip) ระยะกลับไปเสพชั่วคราว (Lapse) ระยะการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse)
ระยะการกลับไปเสพสลับการรักษา (Relapse Episode) และระยะการกลับไปติดสารเสพติดซ้ําอีก
(Readdiction)ซึ่งระยะเวลาของการกลับไปเสพซ้ําในขั้นตางๆนั้น ไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจน
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แตอาจใชการรับรูระหวางนักบําบัดกับผูรับการบําบัด และการวินิจฉัยวา บุคคลนั้นกลับไปเสพสาร
เสพติดซ้ําในขั้นใดเปนสิ่งที่สําคัญ
การปองกันการกลับไปเสพติดซ้ํา เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดปญหาการกลับไปติดซ้ํา
ของผู ใชสารเสพติด โดยใชการฝก ทัก ษะ การสอน กระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรว ม มุ งเนน ที่
ความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ซึ่งมารแลตและกอรด อน (Marlatt & Gordon,
1985) กลาวไววา การฝกอบรมวิธีการจัดการ (Coping Response) กับการกลับไปเสพชั่วคราว
(Lapse) แกผูใ ชสารเสพติด ก็จะปองกันการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse) เชน ผูติดที่กําลังอดบุห รี่
พบวาตนกํ าลังสูบ บุ หรี่อีกครั้ งโดยไมรู ตัว (ดว ยความเคยชิน) ถาเราสอนใหเ ขามีวิธีการจั ดการ
ที่เหมาะสม เขาอาจจะไมสูบบุห รี่อีกเลย และจะรูวาตนมีความสามารถ มีประสิทธิภ าพในการ
หยุ ด ตั ว เองได ห ลั ง จากเผลอสู บ ไปอีก 1 ครั้ง การกระทํ า ดัง กลา วจะทํ าให การกลั บไปเสพซ้ํ า
(Relapse) ลดลง ในทางตรงกันขา ม ถาผูติดเกิดการกลับไปเสพชั่วคราว (Lapse) แลวไมมีวิธีการ
จัดการ ก็จะมีความรูสึกวาความสามารถของตนเองในการที่จะหยุดการสูบบุหรี่ลดลง เขาจะเกิด
ความรู สึ ก ผิ ด ที่ ค วบคุ ม ตนเองไม ไ ด ความรู สึ ก นั้ น จะนํ า ให ผู ติ ด กลั บ ไปสู พ ฤติ ก รรมเดิ ม อี ก
ซึ่งมารแลตและกอรดอน มีความเห็นวา บุคคลจะเกิดความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ จากการ
ที่ไ ดรัก ษาความรูสึกวา ตน บังคับ ใจตนเองได การมองเห็น วา ตนสามารถจะควบคุมตนเองได
อาจจะถูกรบกวนโดยสถานการณที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเปนสถานการณที่คุกคามตอความสามารถ
ในการควบคุมตนเอง และสามารถกดปุมการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse) ใหเกิดขึ้นไดงาย ไดแก
1. สภาวะของอารมณทางลบ (Negative Emotion States) เชน ความโกรธ ความ
คับของใจ อารมณเศรา เบื่อ ทอแท เปนตน
2. สถานการณทางสังคม (Social Situation) เชน เกิดความขัดแยงกับคนอื่น เพื่อน
คนในครอบครัว ผูรวมงาน หรือการที่มีคนมาชักชวนใหกระทําพฤติกรรมเสี่ยงอีก
3. การเกิดความอยาก (Physical Craving) เชน ปฏิก ริยาทางกายตอสิ่ง กระตุ น
ไดแกการเห็นบุหรี่ ไดกลิ่นบุหรี่ เปนตน
ในสถานการณ ที่ก ล าวมา การใช วิธี ก ารจั ด การที่ไ ด เ รี ย นและฝ ก ฝนมา จะช ว ย
ปองกันไมใหการกลับไปเสพชั่วคราว (Lapse) กลายเปนการกลับไปเสพซ้ํา (Relapse) ได
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การใหความชวยเหลือเพื่อปองกันการติดซ้ํา
ในการช ว ยเหลื อ เพื่ อ ป อ งกั น การกลั บ ไปติ ดซ้ํ า มีรู ป แบบของหลั ก การให ค วาม
ชวยเหลือเพื่อ ปอ งกันการเสพซ้ํ าและลดพฤติก รรมการเสพซ้ํา (ทิพ าวดี เอมะวรรธนะ,2548) ซึ่ ง
รูปแบบที่นิยมใชมีดังนี้
1. การเขาใจกระบวนการเสพซ้ํา การสอนใหผูใชสารเสพติดเขาใจสิ่งเรา ตัวกระตุน
และสัญญาณที่จ ะนําไปสูการใชส ารเสพติดซ้ํ า ทั้งทางดานพฤติกรรม อารมณ ความคิด และ
ความรูสึก ซึ่งอาจตองมีการวางแผนจัดการกับสิ่งเหลานี้อยางเปนรูปธรรม
2. การระบุปจจัยเสี่ยงที่จะนําไปสูการติดซ้ํา ผูใชส ารเสพติดตองไดรับการฝก ฝนให
ตรวจสอบ คน หา และระบุภ าวะที ่จ ะทํา ใหมีค วามเสี ่ย งสูง ตอ การกลับ ไปใชส ารเพสติด ซ้ํ า
นอกจากนี้ยังตองหาทางปองกันมิใหมีความเสี่ยงเหลานี้เกิดขึ้น
3. การบริห ารจัด การกับ ความอยากยาอยา งรุน แรง ผูใ ชส ารเสพติด ตอ งไดร ับ
ความรูที่จ ะจัดการกับ ความอยากยาที ่อาจเกิดขึ้นหลัง จากเลิก ใชส ารเสพติดในระยะแรกๆ เพื่อ
ชวยเหลือตนเองไมใหกลับไปใชสารเสพติดซ้ําอีก
4. การบริหารจัดการกับภาวะกดดันจากสังคม ผูใชสารเสพติดตองไดรับ การฝกฝน
ในการจัดการกับภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ผลักดันใหกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา
5. การจัดการกับความเครียด ความโกรธ ผูใชสารเสพติ ดมักมีอารมณที่ออนไหวงาย
เก็บกด ไมรับรูภาวะอารมณของตนเอง โดยเฉพาะอารมณโกรธและเครียด ซึ่งเปนสว นสําคัญที่
จะนําไปสูก ารใชส ารเสพติดซ้ํา จึง ควรใหผูใชสารเสพติดทํา ความเขาใจกับอารมณทั้ง 2 แบบ
เพื่อใหรูจักผอนคลายเมื่อเกิดอารมณดังกลาวขึ้นมา
6. ความเบื่อ การที่ผูใ ชส ารเสพติด ตองใชร ะยะเวลาในการเลิก ยาบอยครั้ง และ
ยาวนาน จึง เกิดความรูสึกเบื่อหนาย ซึ่งอาจเปนเหตุใ หก ลับไปใชสารเสพติดอีก จึงควรมีก าร
วางแผนชีวิตการพักผอนในทางที่สรางสรรคเพื่อลดความเบื่อนั้นๆ
7. การชวยเหลือเมื่อ ผู ใช สารเสพติด กลั บไปใชสารเสพติ ดซ้ํ า การกลั บไปใช สาร
เสพติดซ้ํา ของผูใชสารเสพติด ถือวาเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลา ผูใชสารเสพติดทุกคน
จึงควรมีการจัดการชีวิตที่เหมาะสม เมื่อ พลาดพลั้งควรมีการดึงตนเองใหหลุดพน จากการใชสาร
เสพติดใหเร็วที่สุด และตองทําการเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นนั้นดวย
8. การวางแผนระยะยาวในการงดเสพสารเสพติด ผูใ ชส ารเสพติด ตอ งมีค วาม
ตั้งใจและมุงมั่น และมีความรับผิด ชอบตอการฟน ฟูสภาพตนเองในระยะยาว เชน การเขา รวม
กิจ กรรมตามที่สถานบํา บัดกําหนด การใหคําปรึกษา การเขารวมกลุมประชุมชวยกันเอง กลุม
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ประคับ ประคองทางสังคม ผูใ ชสารเสพติดควรมีการจัด กิจวัต รประจํา วัน ใหอ ยูอยางปลอดภัย
จากตัวกระตุนตางๆเพื่อปองกันการกลับไปติดซ้ํา
นอกจากนี้ ยัง มีอ งคป ระกอบพื ้น ฐานสํา หรับ การปอ งกัน การกลับ ไปเสพซ้ํ า ที ่มี
ประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. สอนใหผูใชสารเสพติดรูวาการกลับไปเสพซ้ําเปนสิ่งที่คุกคามตอชีวิต
2. ทําใหผูใชส ารเสพติดรูสึกวาถาเสพซ้ําแลวจะไดรับโทษทัณฑ
3. สอนใหใหผูใชสารเสพติดรูถึงสถานการณอันตรายตอการกลับไปเสพซ้ํา โดยสอน
จากเรื่องงายๆไปสูเรื่องที่ซับซอน สถานการณอันตรายแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
3.1 สถานการณทั่ว ๆไป (general dangerous situations) เปนสถานการณ
ทั่ว ไปที่ท ุก ๆคนตอ งเผชิญ เชน มีเ งิน มากหรือ ไมมีเ งิน ไมส มหวัง ในสิ่ง ที่ต อ งการทํา ใหเ กิด
ความรูสึกดา นลบ เจอเพื่อนเกาที่เ คยใชสารเสพติดดว ยกัน เขาไปในสถานที่เ กา ๆที่เคยใชส าร
เสพติด เกิดปญหาในการทํางาน การพบเห็นสารเสพติดหรืออุป กรณก ารเสพสารเสพติด ความ
เจ็บ ปวยทางรางกาย เปนตน
3.2 สถานการณเฉพาะบุคคล (specific dangerous situations) เปนสถานการณ
ที่เฉพาะเจาะจงไปในแตละบุคคล เชน สถานที่ที่ใดที่หนึ่ง เพื่อนกลุมไหน คนไหน เปนตน
4. สอนใหผูใชสารเสพติดรูถึงสัญญาณเตือน (warning sign) ของตนเอง เชน ความรูสึก
เบื่อหนาย ความรูสึกโกรธตอสภาพรอบตัว ไมสนุกสนาน เปนตน
5. สอนและฝก ใหรูจักหลีก เลี่ยงสถานการณอัน ตรายที่ส ามารถหลีกเลี่ยงได แต
บางครั้งถาจําเปน ก็ตองสอนใหรูจักเผชิญกับสถานการณนั้นใหได
6. สอนและฝกใหส ามารถเผชิญ และจัด การกับ สถานการณอัน ตรายที่ห ลีก เลี่ย ง
ไมไ ด โดยฝก ใหรู ว า เขาสามารถทํ า อยา งไรไดบ า ง เชน การพูด เตือ นตนเอง การจัด การ
ความรูสึก การทําจิตใจใหสงบ การหยุดความคิด เปนตน
7. ทํา ใหเกิดความมั่นใจในตนเอง และมีการรับรูความสามารถของตนเอง โดย
การเสริมแรงเมื่อเขาทําได ซึ่งทําใหเ กิดความเชื่อมั่นที่จะทําตอๆไป
8. สงเสริมใหมีการหาความสุข ความเพลิดเพลินดวยวิธีการอื่นๆ ที่ไมมีส ารเสพติด
เชน การทํากิจ กรรมรวมกับเพื่อนใหม การทํากิจ กรรมใหมๆ เรียนรูสิ่งใหมที่นาสนใจ และใหมี
การวางเปาหมายของชีวิต
9. แนะนํา และสนับ สนุนใหเ กิดกลุมช วยกันเอง (self-help group) เพื่อใหพวกเขา
สามารถชวยตัวเองได
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10. ฝก ครอบครัว และบุค คลใกลช ิด ใหส ามารถชว ยเหลือ ไมใ หผู ใ ชส ารเสพติด
กลับไปเสพซ้ํา เชน ใหรูจัก สัญ ญาณอันตรายของผูใชส ารเสพติด แหลงที่จะใหความชวยเหลือ
เมื่อมีการพลาดไปใชสารเสพติด
11. สอนใหรู ว า การพลาดไปใชส ารเสพติด เพีย งครั ้ง เดีย วนั ้น ยัง ไมใ ชเ ปน การ
กลับไปเสพติดซ้ํา เพราะยังสามารถปองกันไมใหกลับไปเสพซ้ําโดยสมบูรณได
12. ควรมีก ารวางแผนสํา หรับ การชวยเหลือหากมีการกลับ ไปเสพซ้ํา เกิดขึ้น เพื่อ
เปน การเตรีย มตัว ไวล ว งหนา หากเกิด เหตุก ารณขึ้น จริง จะตอ งทําอะไรบา ง เชน การมาพบ
เจาหนาที่ที่ศ ูนยบําบัด การเขากลุ มชว ยกันเอง บอกใหผูใกลชิด รับ รูเ พื่อชวยกันหาทางแกไ ข
อยางเหมาะสม
จะเห็นวาการใชย าบา เกิดผลกระทบทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ทั้งเฉียบพลันและ
เรื้อรัง และที่นากลัวมากที่สุดคือ ยาบาทําใหเซลลสมองเสื่อมอยางถาวร และยังสงผลกระทบตอ
ครอบครัว ชุม ชน สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติอีกดว ย จึงควรพัฒ นาผูใชส ารเสพติดดว ย
การใหความรูที่ถู กตองแกผู ใชสารเสพติด จะชวยให ผูใชสารเสพติดมีการปรับ เปลี่ย นเจตคติตอ
ยาบา เป นผลตอ การเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมตามมา นอกจากนี้ใ นระบบบริก าร ควรจะมีก าร
เตรียมความพรอมที่จะจัดการกลับการกลับไปเสพซ้ํา ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูที่กําลังเลิกสารเสพติด
ที่เขารับบริการ เพื่อใหผูใชสารเสพติดไดรับ การชวยเหลือ และชวยใหกลับเขาสูเสนทางการเลิ ก
สารเสพติด ได เร็วที่สุด ดั งนั้น การป องกัน การกลั บ ไปเสพซ้ํ าจึ งมีความสํ าคัญ และควรที่จ ะมี
แนวทางที่ เฉพาะเจาะจง ที่จะช วยใหผูเ ลิกสารเสพติดสามารถหลีก เลี่ย งการกลั บไปเสพซ้ํ าโดย
สมบู รณได ซึ่ งผู วิจัยคาดหวังว าโปรแกรมการจั ดการชี วิตที่ประยุ กตใ ชแ นวคิด การจัด การชีวิต
ตามรู ปแบบการเลือ ก ภาวะที่ เหมาะสม และการทดแทน จะชวยใหผูใ ชสารเสพติดเกิ ดความ
ตระหนักรูถึงโทษพิษภัยของยาบา และไมหวนกลับไปเสพซ้ําอีก ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไป
แนวคิดดานการจัดการชีวิต
การจัดการชีวิต (Life Management)
อะไรคือสิ่งที่เราตองการในชีวิตและจะจัดการชีวิตอยางไร จึงจะไปถึงเปาหมายและ
ความสําเร็จ เปน คําถามที่ตองคนหาคําตอบใหกับ ตนเอง ความมุงหวังไปสูเ ปา หมาย คือพลังที่
จะชวยขั บ เคลื่อนเพื่ อการพั ฒ นาในชวงระยะเวลาของชี วิต (P.B.Baltes & Baltes, 1990;
Brandtstadter, 1999; Freund & Riediger, inpress; J.Heckhausen, 1999) ในดานชีววิทยา
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และข อบัง คับ ทางสั งคม ลั กษณะเปาหมายของบุ คคลที่เหมาะสม ต องคํานึงถึ งสิ่ งที่ จะไดรับ ทั้ง
ภายในและภายนอก วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม วิ ธี ก ารที่ ไ มเ อื้ อ อํ า นวย และการเปลี่ ย นแปลงหรื อ
ปรับเปลี่ยนวิ ธีก าร ทฤษฎีที่เ หมาะสมกั บชว งชี วิต คื อ การใหคํ าแนะนํ าทั่วไป กลุม วัย รุนควรให
คําแนะนํ าหนทางการบํ ารุง รัก ษาและหลี ก เลี่ ยงความสู ญ เสี ยเมื่ อเข าสู วัยผู ใหญ ( P.B.Baltes,
1997; Brandtstadter, 1999; Freund & Baltes , 2000; J.Heckhausen, 1999; Staudinger,
Marsiske, & Baltes, 1995) การเปลี่ยนแปลงในการกํ าหนดเปาหมายของบุคคล เกี่ยวพันถึง
ความแตกตางของอายุ ทิศทางของเปา หมาย การมีเปาหมายที่แตกตา งกัน ไมไดเกิดขึ้น เฉพาะ
ในแตล ะชวงวัย ของชี วิต แตยั งเกี่ ยวข องกั บ การกําหนดทิ ศทางเป าหมายด วย อยางไรก็ต าม
ทางเลือกที่เหมาะสมในผูใหญ คือ แรงจูงใจที่ไดจากคําแนะนําเพื่อปองกันความสูญเสีย และการ
เผชิญกับความสูญเสีย เพื่อใหไดมาซึ่งเปาหมายที่กําหนดไว (Elliot, Sheldon,& Church, 1997;
Emmous, 1996) สวนในผูที่มีอายุนอยแรงจูงใจไมใชสิ่งสําคัญ แตที่สําคัญคือ ความเชื่อมั่นและ
บทบาทที่มีตอแรงจูงใจ ความเพียรพยายามและการเปนบุคคลที่มีสุขภาพดี (Cauts, Janoff-Bulman
& Alpert, 1996; Elliot, & Sheldon, 1997; Roney, Higgins, & Shah, 1995) นอกจากนี้ การ
เตรียมพรอมตามขีดความสามารถ การเพิ่มพูนความรู และทักษะใหม ก็เป นสิ่งสํ าคัญที่จะช วยให
บุ ค คลคงไว ซึ่ ง บทบาทหน า ที่ เมื่ อ ต อ งเผชิ ญ กั บ ความสู ญ เสี ย ในเป า หมายที่ ค าดหวั ง ไว ไ ด
(P.B.Baltes, 1987,1997; J.Heckhausen, Dixon,& Baltes , 1989; Staudinger et al.,1995)
ขอเสนอการพัฒนาที่ไดจากการศึกษาวิจัยของพีบี เบลาท ลินเดนเบอเกอร และสตา
ดินเจอร ( P.B.Baltes ,Lindenberger,& Staudinger, 1998; Stauginder et al., 1995) พบวา การ
กําหนดทิศทางของเปาหมาย ประกอบดวย การเจริญเติบโต การบํารุงรักษาและการปองกันการ
สูญเสีย การมีคุณภาพชีวิตที่ดี วิธีการและบทบาทหนาที่ตามความตองการของเปาหมาย ที่แสดง
ออกมาไดจากพฤติกรรมการเลือก (Selection) โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือก ดังนี้
1. การรับรูที่ดีของบุคคลกับเปาหมาย
2. ประสบการณ ใ นการกํ าหนดวิธี การไปสู เป า หมายทั้ งประสบการณ ภ ายในและ
ภายนอก
3. ขอบเขตของการรับรูและการทําหนาที่ของรางกาย
4. ลักษณะความคิดที่ผานเขามาในชีวิต
5. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหเหมาะสมกับคน สิ่งแวดลอมที่ได
สัมผัสทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม ถึงระดับเปาหมาย
6. ทิศทางและวิธีการไปสูเปาหมาย
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การจัดการชีวิตดวยรูปแบบการเลือก ( Selection) ภาวะที่เหมาะสม (Optimization)
และการทดแทน (Compensation) เปนแบบอยางทั่วไปสําหรับความเขาใจในการปรับตัว และการ
พัฒ นาที่ดีของความสําเร็จ รูป แบบนี้เปน การกําหนดเปา หมาย การคัดเลื อกเปา หมาย และการ
ติดตามเปา หมาย ซึ่งเปนสว นสํา คัญของกระบวนการควบคุมดูแลในการชวยเหลือ บุค คลตอการ
ปรับ ตัว ทั้งสิ่งที่ไดรับและการสูญเสีย นั่นคือ การกํา หนดทิศทางของเปาหมาย ซึ่งเกี่ย วของกับ
การเจริญเติบโต การรักษาและการปองกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในชีวิต ดีซอน (Dixon, 2000)
อธิบายความหมายของการไดรับ วาเปนการเคลื่อนไหวของหนาที่จากระดับต่ําไปสูระดับสูง และ
การสูญเสีย หมายถึงการเคลื่อนไหวหนาที่จากระดับสูงลงสูระดับต่ํา สวนอัตตอล และเพิรลมัตเตอร
(Uttal, & Perlmutter, 1989) กลา ววาการไดร ับ คือสิ่งที ่ไ ด มาของหนาที่ การปฏิ บั ติใ หมๆ
การปรับปรุงแกไขประสิท ธิภาพหรือ ประสิทธิผ ลใหด ีขึ้นจากโครงสรางเกา หรือดํา รงไวซึ่ง ภาระ
และขอบเขตหนาที ่ สํา หรับ ความสูญ เสียนั ้นหมายถึง การหายไปของโครงสราง องค ประกอบ
หรือการลดลงของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงสรางเกา
รูปแบบการเลื อก ( Selection) ภาวะที่ เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน
(Compensation) ถูกพั ฒนาภายใตศาสตรที่วาด วยสภาวะและกระบวนการทางจิตที่เกิ ดจากความ
เปลี่ยนแปลงชวงระยะเวลาของชีวิต (M.M.Baltes, 1996; Freund & Baltes, 1998; Freund, Li, &
Baltes, 1999; Lang & Baltes, 1997; Marsiski, Lang, Baltes, & Baltes, 1995)และจิตวิทยา
แหงชีวิต (Baltes,1997; Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 1998; Freund, & Baltes,
2000) เคาโครงของทฤษฎีเ กี่ยวของกับ การวิ เคราะห ความเขาใจความแตกตางของพัฒนาการ
แหงชี วิต ความแตกตางของบทบาทหนาที่ จากระดั บเล็กๆไปสูร ะดับที่ใหญ ขึ้น ซึ่งทั่วโลกใชเปน
กลยุท ธใ นการพัฒ นามนุษ ย ทํ า ใหเ ห็น ความแตกตา งของแตล ะคนดา นการเลือ ก ภาวะที่
เหมาะสม และการทดแทน ทั้งความเชี่ยวชาญ การประยุกต ใช และการจั ดการ (M.Baltes &
Carstensen, 1996;P.B. Baltes & Baltes, 1990; Freund&Baltes, 2000; Freund,Li & Baltes,
1990; Marsiske,Lang,Baltes,&Baltes, 1995) นักจิตวิทยา พบวา ผูที่มีพฤติกรรมการใชการเลือก
ภาวะที่เหมาะสม และ การทดแทนมักเปนผูประสบความสําเร็จ (M.Baltes&Lang, 1997;Freund &
Baltes, 1998; 2002; Were & Freund, 2001)
กลยุทธการจั ดการชี วิต ในแงมุมของการใชทฤษฎีการเลือก ภาวะที่ เหมาะสม และ
การทดแทน เนนที่การปรับเปลี่ยนเปาหมายใหชัดเจน การมี วิธี การที่เหมาะสมเพื่ อไปสูเป าหมาย
และยื น หยั ด ที่ จ ะทํ า ต อไปแม ต อ งพบกั บ ความพ า ยแพ แ ละความสู ญ เสี ย การจั ด การชี วิ ต มี
ความสําคัญตอความสามารถในการรอและเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งเปนขอดีที่นํามาใชเมื่อตอง
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เผชิ ญกั บความสู ญเสี ย กระบวนการเผชิ ญป ญหาหรื อความสูญเสียที่ สําคั ญคื อการปรับเปลี่ ยน
เปาหมาย (Brandtstadter & Renner, 1990) เปาหมายที่ไมประสบความสําเร็จ หรือเปาหมายที่ไม
ชัดเจน ในทางตรงกันขาม รูปแบบการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน เปนการเรียนรูที่จะ
ทดแทนหรือคงไวซึ่งภาระหนาที่เพื่อตอบสนองตอความสูญเสีย
จะเห็นวาการจัดการชีวิต เปนกระบวนการพัฒนาบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อชวยเหลือ
บุค คล ใหเ กิด การเรีย นรูที่จ ะอยูใ นสัง คม รูจักการประยุก ตใชทั กษะชีวิต ตอ การแกป ญหาตางๆ
สามารถจัด การตนเองใหม ีพ ฤติก รรมที ่ถ ูก ตอ งเมื ่อ ตอ งเผชิญ กับ สิ ่ง ทา ทายที ่เ กิด ขึ ้น ใน
ชีวิตประจํา วัน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ การใหความรูเกี่ยวกับเทคนิค การปรับ
พฤติกรรม การเปลี่ยนแนวคิด และการสรางแผน การปองกันการกลับไปเสพซ้ํา เมื่อตองกลับไป
อยูรวมกับครอบครัว การจัดการกับความทอแท ความลมเหลวของชีวิต และการสรางสุขภาพที่ดี
(Earnie Larsen, 1990) ทักษะดังกลาว เปนทักษะที่จําเปนในการปองกันการเสพซ้ํา ซึ่งสอดคลอง
กับ การศึ กษาที่ พ บวา ผูที่ ไ มก ลั บ ไปเสพซ้ํานั้ น มีวิธีก ารคงสภาพการเลิ ก เสพยาเสพติด คือ
การเรี ย นรู ก ารปรั บ พฤติ กรรมใหม การควบคุมตนเองที่ดี รูจั กวางแผนในอนาคตอยา งชัด เจน
(จินตนา เยี่ยมชัยภูมิ, 2548) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการจัดการชีวิตมาพัฒนาเปนโปรแกรม
การจัดการชีวิต เพื่อฝกฝนใหผูใชสารเสพติดมีทักษะการจัดการชีวิตที่ดี สามารถจัดการกับตนเองให
มีพฤติกรรมที่ถูกตอง และนํามาประยุก ตใชในการปอ งกันการเสพซ้ํา โปรแกรมการจัดการชีวิตที่
ศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาภายใตการประยุกตใช มโนทัศนที่สําคัญ 3 ดาน ประกอบดวยการเลือก
(Selection) ภาวะที่เ หมาะสม (Optimization) และการทดแทน (Compensation) ซึ่งเรียกวา “The
Model of Selection, Optimization, and Compenzation”; The SOC model” (Alexandra M.
Freund, and Paul B. Baltes, 2002)
กลยุทธการจัดการชีวิตเกี่ยวกับการเลือก (Selection) ภาวะที่เหมาะสม (Optimization)
และการทดแทน(Compensation) ของอเล็ กแซนดา เอ็ม ฟอรยด และพอล บี เบลาท ใชพัฒนา
บุค คลทั่ว ไปใหประสบความสําเร็จ ในชีวิต โดยการปฏิ บัติต ามกระบวนการพัฒนา 3 ขั้น ตอนนี้
ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ การวิเ คราะหเ พื่อ การตัดสินใจเลือก และการลงมือปฏิบัติ ไปสูเ ปา หมายที่ต องการ
ในขั้นตอนของการเลือก (Selection) วิธีการไปสูเปาหมายนั้น กลาวถึงความรู และความสามารถ
ในการพิจารณาวิ ธีการให สอดคล องกับ การเปลี่ยนแปลงของบุคคล ทางดานจิตใจ และความ
ตองการทางสั งคม ส วนความหมายของภาวะที่เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน
(Compensation) หมายถึง ตัวเลือกวิธีการ หรือกลยุทธไปสูเปาหมายของบุคคล คุณคาทางสังคม
และการสนั บ สนุ นของสิ่ งแวดลอ ม ซึ่ งฟอรยด และ เบลาท (Freund and Baltes) ได ส รุ ป
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ลั ก ษณะเฉพาะของการเลื อ ก (Selection) ภาวะที่ เ หมาะสม (Optimization) และการทดแทน
(Compensation) ดังตาราง 2.1 ดังนี้
การเลือก
(Selection)
1. การเลือกที่เปนไปได
- การตั้งเปาหมายที่เฉพาะ
เจาะจง
- แผนการตั้งเปาหมาย
- วิธีการของเปาหมาย
- พันธะตอการตั้งเปาหมาย
2. การเลือกที่เปนไปไมได
- เนนเปาหมายที่สําคัญ
ที่สุด
- ตั้งเปาหมายใหม
- ปรับเปลี่ยนระดับ
มาตรฐาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาวะที่เหมาะสม
(Optimization)
ความตั้งใจ
การใชโอกาสที่เหมาะสม
การใชความเพียรพยายาม
การใชวิธีการ / ทักษะใหมๆ
การฝกฝนทักษะจนชํานาญ
การจัดสรรปนสวน
การทําตามผูอื่นที่ประสบ
ความสําเร็จ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คนหาเปาหมายใหม

การทดแทน
(Compensation)
การเปลี่ยนวิธีการ
การขอความชวยเหลือจาก
ผูอื่น
การบําบัดที่เกี่ยวของ
การไดรับวิธีการ หรือ
ทักษะใหมๆ
การใชวิธีการที่ไมคุนเคย
การเปลี่ยนลําดับหรือ
ขั้นตอน
การใชแบบอยางจากผูที่
ประสบความสําเร็จ
หลีกเลี่ยงการทดแทนที่ไม
เหมาะสม

ตารางที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิด ทฤษฎีการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทน
ที่มา : Alexandra M. Freund, and Paul B. Baltes. (2002). The Adaptive of Selection,
Optimization and Compensation as Strategies of Life Management: Evidence
from a Preference Study on Proverbs. Psychological Sciences. America.5,426-434
การเลือก (Selection)
การเลือ ก (Selection) หมายถึง การตั้งเปาหมายชีวิต การกําหนดบทบาทหนา ที่
และความเปนไปไดข องทางเลือกในเป าหมายนั้น (Freund & Baltes, 2002) สิ่งแรกที่เ นน
เกี่ยวกับ การเลือ ก คือ การตั้ง เปาหมายตามโอกาสที่ เหมาะสมทั้ง ทางกาย จิต สังคมแวดลอ ม
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บทบาทหนา ที่ข องบุคคลและความเปนไปไดของการเลือก ซึ่งการตั้งเปาหมาย คือเงื่อนไขที่วางไว
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาพฤติ ก รรมให เ ป น ระบบ บุ ค คลที่ มี เ ป า หมายชี วิ ต จะทํ า ให รู สึ ก ว า ชี วิ ต มี
จุดมุงหมายและมีวิธีการไปสูเปา หมาย การมุงเนน ที่เปาหมายที่เปนไปไดส ามารถผลักดันใหเ กิด
วิธี ก ารใหมๆ เช น เมื่อ เลื อกสิ่ง ที่ส นใจหรือเหมาะสมกั บ ความสามารถของตนเอง ก็จะมีค วาม
พยายามคิดหาวิธีก ารตางๆให บรรลุเ ปา หมายที่ต องการ ดังนั้ นจึงจํ าเปนต องให ผูใชสารเสพติ ด
กําหนดเปาหมายในการเลิ กสารเสพติดใหชัดเจน เพื่ อเปน เงื่อนไขสํ าหรับ การพั ฒนาพฤติ กรรม
ใหกับตนเองใหสามารถเลิกสารเสพติดไดอยางยาวนาน
ประเภทของการเลือก
การเลือ กแบงเปน 2 ประเภท คือ การเลือ กที่เป นไปได (Elective Selection: ES)
และการเลือกที่เปนไปไมได ( Loss-base selection : LBS) ดังนี้
1. การเลือกที่เปน ไปได (Elective Selection : ES) หมายถึง การดําเนินชีวิต ที่
เปน ไปตามความตอ งการ ซึ่งมีลั กษณะที่สําคั ญ ของการเลือกที่เปน ไปได คือ มี การตั้งเปาที่
เฉพาะเจาะจง มีแผนการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดวิธีการบรรลุเปาหมาย มีความมุงมั่นตาม
เปาหมาย และขอผูกพันตอเปาหมาย
2. การเลือกที่เปนไปไมได (Loss-Base Selection : LBS) หมายถึง การดําเนินชีวิตที่
กํ า ลั ง ถู ก คุ ก คาม ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นที่ มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ คื อ เน น เป า หมายที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
ปรับเปลี่ย นระดับมาตรฐานที่ทําให บรรลุเ ปา หมายได งา ยขึ้น คน หาเปาหมายใหม และกําหนด
เปาหมายใหม ประสบการณที่ลมเหลวจากการเลือกที่เปนไปไมได (LBS) ถือวาเปนกระบวนการที่
สําคัญของชัยชนะแหงชีวิตเมื่อตองเผชิญกับความล มเหลว เพราะวาเปนการทดแทนสิ่ งที่หาไมได
ตามความตองการ
จากที่ กล าวมา แสดงให เห็ นว าการตั้ งเป าหมาย เป นการกํ าหนดผลลั พ ธ ของการ
ทํา งานไวล ว งหน า เพื่ อจูง ใจหรือผลักดันใหค นหาวิธีการตาง ๆ หรื อยุท ธศาสตรที่จะใหบ รรลุ
เปาหมาย (เทื้อน ทองแกว, 2550) หรือเปนการกําหนดทิศทางและจุด มุงหมายปลายทางของการ
กระทํา กิจ กรรมใดกิ จกรรมหนึ่ง ของบุคคล จัด เปนแรงจู งใจจากภายในของบุ คคล จะสงผลให
ทํางานอยางมีแผนและดําเนินไปสูเปาหมาย หรือหมายถึง สิ่งที่เราใหความสําคัญ และปรารถนา
จะใหเกิดขึ้นในอนาคต และเปนแรงจูงใจใหคนเรามีพลังมุงไปสูอนาคต (อรัญญา ตุยคําภีร, 2549)
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วิธีการตั้งเปาหมายที่ดี
ในการที่จะตั้ง หรือกําหนดสิ่งใดมาเปนเปาหมาย ตองพิจารณาใหรอบคอบ ควรสํารวจ
ความตองการ สติปญญา ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ฐานะและสุขภาพ ที่สําคัญ คือ
สิ่งที่ตองการนั้นตรงกับความตองการที่แทจริง และเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหลักการที่ควรคํานึงถึง
ดังนี้
1. ความเปนไปได เปาหมายที่ตองการนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได สามารถบรรลุผลไดจริง
และสามารถทําไดดวยตัวเอง
2. เขีย นเปนลายลัก ษณอัก ษร เขียนเปาหมายไวเ ปนลายลักษณอัก ษรเพื่อเปนสิ่ ง
ยืนยันหรือย้ําเตือนใหระลึกถึงเปาหมายนั้น เปนคลายสัญญาที่เราทํากับตนเอง
3. มีความเฉพาะ ชัดเจน เปาหมายที่กําหนดขึ้นนั้น ตองไมกวางจนเกินไป ควรเปน
เปาหมายที่ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงลงไป เชน อยากเลิกยาบาในเดือนนี้ อยากเรียนใหจบ
ปริญญาตรี อยากทํางานที่มั่นคง เปนตน
4. มีป ระโยชน เป า หมายที่ ตั้ ง ความปรารถนาไว นั้ น เป น สิ่ ง ที่ มีป ระโยชน ทํ า ให
พึ่งตนเองได หรือชวยเหลือบุคคลรอบขางและสังคมได
การตั้งเปาหมาย จะตองกําหนดไวใหพอดี เหมาะสม ถาตั้งไวจนสูงเกินไป เมื่อทํา
ไมได ไมสําเร็จก็จะทําใหผิดหวัง ทอแท ไมอยากทําอะไรอีก เปนผูไรความสําเร็จ แตถาตั้งไวต่ํา
จนเกินไปก็จะทําใหไมมีโอกาสไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ไมมีความกระตือรือร น
ขาดความอดทน ไมสูกับปญหาอุปสรรคตาง ๆ
ประเภทของการวางเปาหมาย
ในแตละชว งชีวิตของคนเราควรจะตองมีการตั้งเป าหมายไว อยางชัด เจน การวาง
เปาหมายอาจแบงออกไดตามระยะเวลาที่กําหนดเปน 5 ประเภท ดังนี้
1. เปาหมายระยะสั้นที่สุด (Micro goals)เปนการกําหนดเปาหมายในชวงเวลา 15 นาที
จนถึง 60 นาที เปาหมายนี้สามารถทําไดตามที่กําหนดและควบคุมใหเ ปนไปไดมากที่สุด หากทํา
ไมไดก็เปนความลมเหลวที่จะมีผลตอเปาหมายในระยะอื่น ๆ ดวย
2. เปาหมายระยะสั้นมาก (Mini goals) เปนการวางเปาหมายในชวง 1 วันจนถึง 1 เดือน
วา จะทํา อะไรให เสร็ จ เชน ผูใ ชสารเสพติดประเภทยาบา มีค วามตั้งใจรั บการบํ าบั ดรั กษาและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานบําบัด
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3. เปาหมายระยะสั้น (Short range goals) เปน การวางเปาหมายตั้ งแต 1 เดือน
จนถึง 1 ป วาในเวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งปที่จะมาถึง จะตองทําสิ่งใดใหสําเร็จ เชน ผูใชสารเสพติด
ตั้งเปาหมายวาจะมาตามนัดทุกครั้งในระยะเวลา 1 ป
4. เปาหมายระยะกลาง (Medium range goals) เปนการวางเปาหมายในชวงระยะ
เวลา 5-6 ปขา งหนา วาในอนาคตจะตองการอะไร มีสิ่งใดที่จะตองทําใหไดในชวงเวลา 5 ป เชน
ผู ใช สารเสพติ ดที่ผ านการบํ า บั ด รัก ษาแลว ตั้งเป าหมายไววาจะไมหวนกลั บ ไปเสพติ ดซ้ํ าอี ก
ในระยะเวลา 5 ปหลังการบําบัดรักษา
5. เปาหมายระยะยาว (Long-range goals) เปนการกําหนดวางเปาหมายของชีวิต
อาจใชเวลาตั้งแต 10 ป หรือมากกวา เชน ตองเลิกยาเสพติดใหไดอยางถาวร การแสวงหาความสุข
สบายในชีวิต การอุทิศตนใหเปนประโยชนแกมนุษยชาติ เปนตน
ภาวะที่เหมาะสม (Optimization)
ภาวะที่ เหมาะสม (Optimization) หมายถึ ง สิ่ งที่ ได มาจากการเลื อกสรรตามความ
ตองการ โดยการประยุกตใชลักษณะสวนบุคคล สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และวิธีที่หลากหลายที่
จะทําใหบรรลุเปาหมาย (Freund & Baltes , 2002) ซึ่งภาวะที่เหมาะสมมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. ความตั้งใจ เมื่อกําหนดเปาหมายไวแลว ควรมีการวางแผนการปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมาย และตั้งใจทําตามแผนที่วางไวใหสําเร็จ
2. การใชโอกาสที่เหมาะสม เชน การที่ผูใชสารเสพติดเขารับการบําบัดรักษาถือวา
เปนโอกาสที่ดี ที่จะชวยใหเลิกสารเสพติดไดอยางไมลําบาก
3. การใชความเพียรพยายาม เชน ผูใชสารเสพติดที่พยายามเลิกสารเสพติด โดย
เขารับการบําบัดรักษาหลายครั้งจนสามารถเลิกสารเสพติดไดสําเร็จ
4. การใชวิธีการหรือทักษะใหมๆ เชน ผูใชสารเสพติดที่รับการบําบัดรักษาแบบผูปวย
นอกแลวไมสามารถเลิกสารเสพติดได จึงเปลี่ยนวิธีการบําบัดรักษาเปนแบบผูปวยใน
5. การฝกฝนทักษะจนชํานาญ เชน ผูใชสารเสพติดไดรับ การฝกทักษะการปฏิเสธ
จนเกิดความชํานาญ เมื่อมีเพื่อนมาชวนใหใชสารเสพติด ก็จะสามารถปฏิเสธเพื่อนได
6. การจัดสรรปนสวน เชน การที่ผูใชสารเสพติดรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
จะไดไมคิดหมกมุนกับการใชสารเสพติด จะชวยปองกันการติดซ้ําได
7. การปฏิบัติตามผูอื่นที่ประสบความสําเร็จ เมื่อไมสามารถเลิกไดดวยตนเอง
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การทดแทน (Compensation)
การทดแทน (Compensation) หมายถึง การรักษาไวซึ่งบทบาทหนาที่เมื่อตองเผชิญ
กับความลมเหลว หรือความสูญเสียชั่วคราวหรือถาวร โดยการทดแทนสิ่งใหมหรือการปรับเปลี่ยน
เปาหมายใหม เมื่อไมไดตามเปาหมายที่กําหนด (Freund & Baltes ,2002)
ลักษณะที่สําคัญของการทดแทน
การทดแทน มีลักษณะที่สําคัญ ที่คลายคลึงกับภาวะที่เหมาะสม ไดแก การเปลี่ยน
วิธีการ การขอความชวยเหลือจากผูอื่น การบําบัดที่เ กี่ยวของ การไดรับวิธีการหรือทั กษะใหมๆ
การใชวิ ธีก ารที่ไ มคุนเคย การเปลี่ย นขั้นตอน การใชแบบอยางจากผูที่ป ระสบความสําเร็จ และ
การหลีกเลี่ยงการทดแทนที่ไมเหมาะสม
ดังนั้นการเลือก ภาวะที่เหมาะสม และการทดแทนเปนสวนที่สําคัญที่จะชวยใหผูใช
สารเสพติด รูจักที่จะพิจารณาความตองการของตนเองที่แทจริง สามารถกําหนดเปาหมายชีวิตได
อยางชัดเจน มีการกําหนดวิธีก ารที่จะทํ าใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ ผู วิจั ยจึ งประยุกตใ ช
การจัดการชีวิตตามรูปแบบการเลือก (Selection) ภาวะที่เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน
(Compensation) มาจัดทําเปนโปรแกรมการจัดการชีวิตเพื่อฝกฝนใหผูใ ชส ารเสพติด รูจั กที่จ ะใช
คุณสมบัติที่มีอยูในตนเอง เชน ความอดทน ความเพียรพยายาม ความมีคุณคาในตนเอง และใช
การบํา บั ดที่ เกี่ ยวของซึ่ งไดแก การไดรั บความรูเ รื่อ งโทษและพิษภัยสารเสพติด การหลีกเลี่ย ง
ตัว กระตุน การปองกั นการติ ดซ้ํ า รวมถึงการฝก ทักษะการสรา งคุณ คาในตนเอง มาใช เปนตัว
กําหนดให บรรลุเป าหมายในการเลิกสารเสพติดได สํา เร็จ ไมห วนกลับ ไปใช สารเสพติ ดซ้ํ าอีก
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ประยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด ตามรู ป แบบการเลื อก (Selection) ภาวะที่
เหมาะสม (Optimization) และการทดแทน (Compensation) รว มกับการเรียนรูแบบมีสวนรว ม
ซึ่งเป น กระบวนการที่ใ ชป ระสบการณ การระดมสมอง การอภิ ป รายกลุ ม การเป ดเผยตนเอง
มาฝ ก ฝนผู ใ ช ส ารเสพติ ด ให มี ค วามรู เจตคติ และทั ก ษะการป อ งกั น การติ ด ซ้ํ า ที่ ถู ก ต อ ง
กระบวนการเหลานี้จะชวยสนับสนุนความตระหนักรูในตนเอง การปรับเปลี่ยนเจตคติของผูใชสาร
เสพติด ใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม ไมหวนกลับไปใชสารเสพติดซ้ํา
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการชีวิต
การเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning)
การเรีย นรู แ บบมีส ว นร ว ม เป น วิธี ก ารหนึ่ ง ของการให ค วามรู แ ก ผู ใ ช ส ารเสพติ ด
ในลัก ษณะที่ผูใชส ารเสพติดตองดึงเอาประสบการณ ของตนเองมาแลกเปลี่ย นประสบการณกั บ
ผูอื่น เป นการเรียนรูโ ดยยึดผูใชส ารเสพติดเป นศูน ยกลาง ซึ่งถือวาเปนการติด อาวุธทางป ญญา
ให กับ ผูใ ชสารเสพติด ก อใหเ กิด การพัฒนาตนเอง พั ฒนาการเรีย นรูเ ชิง ลึก พั ฒนาสติ ปญ ญา
อารมณและพฤติกรรม
กรมสุ ขภาพจิต ( 2543 ) ได สรุป วา การเรีย นรูแ บบมีส วนรวม เปน การเรีย นรูที่ ยึด
ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง ประกอบด ว ยหลั ก การเรี ย นรู พื้ น ฐาน 2 อย า ง คื อ การเรี ย นรู เ ชิ ง
ประสบการณ (Experimental Learning) และกระบวนการกลุม (Group Process)
การเรียนรูเชิงประสบการณ (Experimental Learning)
การเรียนรูเชิ งประสบการณ มุงเนนใหผูเ รียนสรางความรูจากประสบการณเดิม มี
ลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. เปนการเรียนรูที่อาศัยประสบการณเดิมของผูเรียน
2. ทํ าให เกิด การเรีย นรู ใหมๆ ที่ทาทาย ตอเนื่องและเป นการเรี ยนเชิง รุก (Active
Learning) คือ ผูเรียนตองทํากิจกรรมตลอดเวลา ไมไดนั่งฟงบรรยายอยางเดียว
3. มีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกันเองและระหวางผูเรียนกับผูสอน
4. ปฏิสัมพันธที่ทําใหเกิดการขยายเครือขายของความรูที่ทุกคนมีอยูใหกวางออกไป
5. อาศัย การสื่อ สารทุก รูป แบบ เชน การพูด การเขีย น การแสดงบทบาทสมมุติ
เปนสิ่งที่เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด การวิเคราะห การสังเคราะหและการเรียนรู
การเรียนรูเชิงประสบการณ มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. ประสบการณ (Experience) คือ การที่ผูสอน ชวยใหผูเรียนนําประสบการณเดิม
ของตนมาพัฒนาเปนองคความรู
2. การสะทอนความคิด และอภิปราย (Reflect and Discussion) คือ การที่ผูสอน
ชวยใหผูเรียนไดแสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน
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3. เขาใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization) คือ
การที่ผูเ รียนเกิดการเขาใจ นํา ไปสูความคิดรวบยอด อาจเกิดจากผูเ รียนเองหรือผูส อนเปนผูนํา
ทางใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดนั้นๆ
4. การทดลองหรือการประยุกตแนวคิด (Experiment/Application) คือการที่ผูเรีย น
นําเอาการเรี ย นรู ที่เกิ ด ขึ้ นใหม มาประยุ ก ตใ ชใ นลั กษณะหรื อสถานการณ ต างๆ จนเกิ ด เป น
แนวทางปฏิบัติของผูเรียนเอง ซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
ประสบการณตรง
(Direct Experience)
การทดลอง/ประยุกตแนวคิด
(Experimentation/Application)

การสะทอน/อภิปราย
(Reflection/Discussion)

ความคิดรวบยอด
(Concept)
แผนภูมิที่ 2.2 วงจรและทิศทางการเรียนรูจากประสบการณ
ที่มา: กรมสุขภาพจิต.(2542). ทักษะชีวิตเพื่อปองกันสารเสพยติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทประชาชน จํากัด.
การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Group Process)
การเรียนรูดว ยกระบวนการกลุม เปนการเรียนรูที่สําคัญ ที่จะชวยใหผูเรียนไดมีสวน
รวมสูงสุดและทําใหงานบรรลุสูงสุด
1. การเรียนรูสูงสุด (Maximum Participation) ขึ้นอยูกับการออกแบบกลุม มีตั้งแตกลุม
เล็กสุด คือ 2 คน จนกระทั่งลุม ใหญ ซึ่งมีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน ซึ่งการออกแบบกลุม
ใหมีสวนรวมสูงสุด เปนการเลือกชนิดของกลุมใหเหมาะสมกับผูเรียนและกิจกรรมแตละองคประกอบ
ของการเรียนรู กลุมแตละประเภทมีขอบงใชและขอจํากัดดังนี้
1.1 กลุม 2 คน (Pair group) ผูเรียนจับคูกันทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
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1.2 กลุม 3 คน (Triad group) ผูเรียนจับกลุม 3 คน แตละคนมีบทบาทที่ชัดเจน
อาจหมุนเวียนบทบาทกันได
1.3 กลุมยอยระดมสมอง (Buzz group) เปนการรวมกลุม 3 – 4 คน ใชวิธีรวมกลุม
งายๆ เชน นั่งใกลกันก็หันหนาเขาหากันเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมกัน
1.4 กลุมเล็ก (Small group) เปนการจัดกลุม 5-6 คน ทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ใหสําเร็จลุลวง
1.5 กลุ มใหญ (Largegroup) คลายกั บกลุมขนาดเล็กแตมีสมาชิ กกลุ มมากกวา
เปนกลุมเชิงซอน ไดแก กลุมไขว กลุมแบงยอย และกลุมปรามิด
2. การบรรลุงานสูงสุด (Maximem Performance) สิ่งสําคัญที่ทําใหผูเรียนบรรลุงาน
สู ง สุ ด คื อ การออกแบบงาน ซึ่ ง เป น กิ จ กรรมที่ ผู ส อนจะต องจั ด ทํ า เป น ใบงานที่ กํ า หนดให
กลุมผูเรียนทํากิจกรรมใหบ รรลุต ามวัตถุ ประสงคการเรียนรูในแตละแผนการสอน การออกแบบ
ใบงานหรือใบชี้แจงตอ งมี กรอบการทํา งานที่ชัด เจน ใบงานที่ดี ควรเปนข อความที่สั้น กะทัดรั ด
ไดใจความ การกําหนดใบงานมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ
2.1 การกํ าหนดกิ จกรรมให ชัดเจนว าจะแบงกลุมอย างไร เพื่ อทํ าอะไร ใหเวลา
เทาไหร เมื่อบรรลุงานแลวตองทําอะไรตอไป
2.2 กําหนดบทบาทของสมาชิกกลุมใหชัดเจน
2.3 กําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน และบอกรายละเอียดของกิจกรรม
จากที่กลาวมา จะเห็นวา โปรแกรมการจัดการชีวิตที่ประยุกตใชแนวคิดตามรูป แบบ
การเลือก ภาวะที่ เหมาะสม และการทดแทน รวมกั บการประยุ กตใช กระบวนการเรีย นรูแบบมี
สวนรวม มุงเนนใหผูใชสารเสพติดเกิดความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด ผลกระทบที่
เกิดจากการใชสารเสพติด ภาวะแทรกซอนและโรคแทรกซอนตางๆ พฤติก รรมการเสพติดซ้ํา และ
แนวทางในการปองกันการติดซ้ํา ซึ่งมีสาเหตุมาจากตัวผูใชสารเสพติดเอง ตัวยาหรือสิ่งแวดลอม
สิ่งสําคัญที่จะชวยผูใชสารเสพติดไมหวนกลับไปเสพติดซ้ํานั้น จําเปนตองพั ฒนาความรู เจตคติ
และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ซึ่งจะชวยใหผูใชสารเสพติดมีความรูที่ถูกตอง เกิดการปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรม ชวยลดปญหาการเสพติดซ้ําที่จะเกิดขึ้นตอไป
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แนวคิดดานความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา
แนวคิดดานความรู (Knowledge)
ความหมายของความรูนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายเกี่ยวกับความรูวา
ความรู หมายถึ งสิ่ งที่ เกี่ ยวข องกั บ การระลึ ก ถึ ง สิ่ ง เฉพาะเรื่ อ งหรื อ เรื่ อ งทั่ วไป ระลึ ก ถึ ง วิธี ก าร
กระบวนการ หรือสถานการณตางๆ โดยเนนความจํา (Bloom, 1971) ความรูเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได
โดยประสบการณ และสามารถ ถูกประยุกตใชไดโดยบุคคล (Tiwana, 2000) นอกจากนี้ความรูยัง
หมายถึง การรวบรวมความคิดของมนุษยจัดใหเปนหมวดหมู และประมวลสาระ ที่สอดคลองกัน
นํามาใชใหเกิดประโยชน (เกษม, 2544) ความรู เป นการรับรู และความเขาใจในการนําสารสนเทศ
ไปใชในการแกปญหาในการดําเนินงาน (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546)
จากความหมายของความรู ดั งกล าวข างต น พอจะสรุ ป ได ว า ความรู หมายถึ ง
ความสามารถในการระลึกไดเกี่ยวกับขอเท็จจริ ง รายละเอียดตางๆ รวบรวมเปนความจําสะสมไว
แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่สามารถเรียกเอาสิ่งที่จําไดออกมาใหสังเกตได และวัดได
ประเภทของความรู
ความรูแบงเปนประเภทใหญๆได 2 ประเภท คือ
1. ความรูที่สามารถมองเห็นไดชัด อธิ บาย หรือเขี ยนบันทึกออกมาเปนตัวอักษร
ฟง กชั่นหรือสมการได เรียกความรูนี้วา Explicit knowledge หรื อ Codified knowledge ซึ่ง
หมายถึง ความรูที่คนสรางขึ้นและถายทอดโดยผานภาษาอยางเปนทางการ มีรูปแบบลักษณะของ
การจัดเก็บอยางเป นระบบ บันทึกขอมูลไวในสื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน
และสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูใชส ามารถเขาถึงขอมูลไดงาย เชน การจั ดการระบบความรูในหองสมุด
การจัดการฐานขอมูล การจัดทําเอกสาร คูมือตางๆ
2. ความรูที่อยูในตัวคน หรืออยูในสมองของคนที่ยังไมสามารถเขียนหรืออธิบายเปน
ตัวอักษรได เรียกความรูนี้วา Tacit knowledge เปนความรูที่ตองอาศัยการเรียนรูจากการกระทํา
หรื อฝก ฝน เป นความสามารถสวนบุ คคล การถายทอดจะผ านการลงมือทําในรู ป สัญลั กษณ
การเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย เปนความรูที่ตองหาวิธีการจัดเก็บ เพื่อใหสามารถนํามาจัดการและ
เรียกใชใหเกิดประโยชนตอบุคคลอื่นไดดวย
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ระดับความรู
บลูม (Bloom, 1971) ไดทําการศึกษาและจําแนกพฤติกรรมดานความรูออกเปน 6 ระดับ
โดยเรียงตามลําดับชั้นความสามารถจากต่ําไปสูง ดังนี้
1. ความรู หมายถึง ความสามารถในการจําหรือรูสึกได ไดแก ความรูเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
ซึ่งเปนขอเท็จจริง วิธีดําเนินงาน แนวคิด ทฤษฎี โครงสราง และหลักการ แตไมใชการใชความ
เขาใจไปตีความหมายในเรื่องนั้น ๆ เชน ผูใชส ารเสพติ ดมีความรูเกี่ยวกับ โทษและพิ ษภัยของ
สารเสพติด
2. ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความสําคัญของเรื่องราวตาง ๆได ทั้ง
ในด านภาษา รหัส สัญลักษณทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบงเปนการแปลความ การตีความ และ
การขยายความ เชน ผูใชสารเสพติดมีความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติดและสามารถ
สรุปโทษและพิษภัยของสารเสพติดวามีอะไรบางได
3. การนํา ไปใช หมายถึง ความสามารถนํ าเอาสิ่ง ที่ไ ดประสบมา เชน แนวคิด
ทฤษฎีตาง ๆไปใชใหเปนประโยชน หรือนําไปใชแกปญหาตามสถานการณตาง ๆได เชน ผูใชสาร
เสพติด มีความรูเรื่องการหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปติดซ้ํา และนําความรูที่มีอยูมาเปนแนวทางใน
การปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากสารเสพติด
4. การวิ เ คราะห หมายถึ ง ความสามารถในการแยกแยะเรื่ อ งราวออกเปน
สวนประกอบยอย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบสวนยอยและหลักการ หรือทฤษฎี
เพื่อใหเขาใจเรื่องราวตาง ๆ ผูใชสารเสพติดมีความรูเกี่ยวกับ โทษและพิษภัยของสารเสพติด และ
สามารถวิเคราะหผลที่เกิดจากสารเสพติดได
5. การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการนําเอาเรื่องราว หรือสวนประกอบ
ยอย มาเปนเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริ่ม สรางสรรค ปรับปรุงของเกาใหมีคุณคาขึ้น
6. การประเมิ นคา หมายถึ ง ความสามารถในการพิ จ ารณาตั ดสิ น คุณ ค าของ
ความคิดอยางมีหลักเกณฑ เปนการตัดสินวาอะไรดีไมดีอยางไร ใชหลักเกณฑที่เชื่อถือได โดยอาศัย
ขอเท็จจริงภายในและภายนอก เชน ผูใชสารเสพติดมีความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด
และบอกไดวาสารเสพติดดีหรือไมดีอยางไร
การวั ดความรู เป นการวัดระดับความจํา ความสามารถในความคิด ความเข าใจ
กับขอเท็จจริงที่ไดรับการศึกษา และประสบการณเดิม สวนมากนิยมใชแบบทดสอบ โดยทั่วๆไป
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ
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1. แบบอัตนัย หรือแบบความเรียงโดยใหเขียนตอบเปนขอความสั้น ๆไมเกิน 1-2
บรรทัด หรือเปนขอๆ ตามความเหมาะสม
2. แบบปรนัย ซึ่งแบงออกเปน 4 ชนิด คือ
2.1 แบบเติมคําหรือเติมขอความใหสมบูรณ เปนการวัดความสามารถในการหาคํา
หรือขอความมาเติมลงในชองวางของประโยคที่กําหนดใหถูกตองแมนยํา โดยไมมีคําตอบใดชี้นํา
2.2 แบบถูก-ผิด เปนการวัดความสามารถในการพิจารณาขอความที่กําหนดใหวา
ถูกหรือผิด ใชหรือไมใช จากความสามารถที่เรียนรูมาแลว โดยจะเปนการวัดความจําและความคิด
ในการออกแบบทดสอบควรตองพิ จารณาถึง ขอความจะตอ งชั ดเจน ถู กหรือ ผิด เพียงเรื่ องเดียว
สั้นกะทัดรัดไดใจความ และไมควรใชคําปฏิเสธซอน
2.3 แบบจับคู เปนลักษณะการวางขอเท็จจริง เงื่อนไข คํา ตัวเลข หรือสัญลักษณไว
2 ดานขนานกันเปนแถวตั้ง 2 แถว แลวใหอานดูขอเท็จจริงในแถวตั้งดานหนึ่งวามีความเกี่ยวของ
จับคูไดพอดีกับขอเท็จจริงในอีกแถวตั้งหนึ่ง โดยทั่วไปจะกําหนดใหตัวเลือกในแถวตั้งดานหนึ่งนอย
กวาอีกดานหนึ่ง เพื่อใหไดใชความสามารถในการจับคูมากขึ้น
2.4 แบบเลือกตอบ เป นแบบวัดที่นิยมใชกั นในปจจุบัน เนื่องจากสามารถวั ดได
ครอบคลุมจุดประสงค และตรวจใหคะแนนไดแนนอน ลักษณะของแบบวัดประกอบดวยสวนขอ
คําถาม และตัวเลือก โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่เปนตัวถูกและตัวเลือกที่เปนตัวลวง ผูเขียนแบบวัด
ตองมีความรูในวิชานั้นอยางลึกซึ้ง และรูวิธีการเขียนแบบวัด โดยมีขอควรพิจารณา คือ ในสวนขอ
คําถามตองชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่อง ภาษาที่ใชกะทัดรัดเหมาะสมกับระดับของผูตอบ ไมใชคําปฏิเ สธ
หรือปฏิเสธซอนกัน และไมควรถามคําถามแบบทองจํา และในสวนตัวเลือกควรมีคําตอบถูกเพียง
คําตอบเดียวที่ มีความกะทัดรัด ไมชี้นํา หรือแนะคําตอบ มีความเปนอิส ระจากกั น มีความเปน
อันหนึ่งอั นเดีย วกั นเรีย งตามลําดับ ตามปริม าณหรือตัว เลข ตัว ลวงต องมีความเปน ไปไดและ
กําหนดจํานวนตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก
แนวคิดดานเจตคติ
ความหมายของเจตคติ (Attitude)
เจตคติ เ ป น ตั ว สํ า คั ญ ที่ กํ าหนดพฤติ ก รรมของบุ ค คล จากการศึ ก ษาค น คว า ของ
นักจิตวิทยาและนักวิชาการตางๆ ทําใหเกิดแนวความคิดที่หลากหลาย ตามเหตุผลและความเชื่อ
ของแตละบุคคล ดังนี้
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พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2525 กลา วว า เจตคติ คื อท าที หรื อ
ความรูสึกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด เจตคติเปนการผสมผสาน หรือการจัดระเบียบของความเชื่อที่
มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาพการณใ ดสภาพการณ หนึ่ง ผลรวมของความเชื่อนี้จะเปนตัวกําหนด
แนวโนมของบุคคลในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ (Rokeach,1970)
และเจตคติ ยัง หมายถึงความเชื่อ ความรู สึกของบุ คคลที่มีตอสิ่ง ตา งๆ เช น บุค คล สิ่ งของ การ
กระทํา สถานการณตางๆ รวมทั้งทาทีแสดงออก ที่บงบอกถึงสภาพของจิตใจที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526)
จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกที่เปนภาพรวม
ของบุคคลที่มีตอสถานการณ บุคคล หรือสิ่งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเปน แรงจูงใจใหบุค คลแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอสิ่งนั้นๆ ในลักษณะที่ชอบหรือไมชอบ
องคประกอบของเจตคติ
โดยทั่ว ไปเจตคติ มีองค ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ(ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2526)
ดังตอไปนี้
1. องคประกอบดานความรู (Cognitive Component) เปนองคประกอบดานความรู
ของบุ คคลที่มี ตอความรู ความเขาใจตอ สิ่ งเรา ตางๆ เพื่อรวบรวม สรุ ปความ หรือช วยในการ
ประเมินสิ่งเรานั้นๆ เชน เมื่อมีคนพูดถึงสารเสพติดประเภทยาบา บุคคลจะมีเจตคติตอยาบาได
ก็ ต อ เมื่อ รูว า ยาบ ามี ป ระโยชน ห รื อโทษเสี ย ก อน ถ า รู วา ยาบ า มีป ระโยชนก็ จ ะมี เ จตคติ ไ ปใน
ทางบวก แตถารูวายาบามีโทษ เปนอันตรายตอรางกายก็จะมีเจตคติไปในทางลบ
2. องคป ระกอบดานความรูสึก (Affective Component) เปนองคป ระกอบดาน
ความรูสึ ก หรื ออารมณ ที่ เป นไปในด านบวกหรื อลบ เกี่ ย วของโดยตรงกั บ ภาวการณ ที่มาเร า
บุคคลแปลความหมายสิ่งเรานั้นแลวทําใหทราบทิศทางของอารมณวาชอบหรือไมชอบ พอใจ หรือ
ไมพอใจ เชน เมื่อบุคคลรูวาใชยาบาแลวทําใหทํางานไดมากขึ้น ก็จะเกิดความรูสึกชอบ แตเมื่อรูวา
ยาบาเมื่อใชไปนานๆจะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายก็จะเกิดความรูสึกไมชอบ หรือมีความรูสึกไมดี
ตอยาบา
3. องคประกอบดานการปฏิบั ติ (Behavioral Component) สิ่งที่มีอิทธิ พลตอการเกิด
เจตคติดานการปฏิบัติ คือ บรรทัด ฐานทางสังคม (Social norms) ซึ่งเปนความคิดที่กลุมชนเชื่อวา
อะไรเป นสิ่งที่ถูกตองหรือไมถูกตอง บรรทัดฐานของแตละสังคมขึ้นอยูกับแต ละประเทศ และเป น
ตัวควบคุมความประพฤติ การปฏิบัติหรือการแสดงออกของแตละบุคคล เชน เมื่อบุคคลมีความรู
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วาการใชยาบาเปนอันตรายตอรางกาย จะเกิดความรูสึกไมชอบตามมา และบุคคลนั้นก็จะไมใช
ยาบา เปนตน
ปจจัยและที่มาของเจตคติ

ประการคือ

เจตคติ เกิดจากการเรี ยนรู และประสบการณ ของบุ คคล ซึ่ งเกิ ดขึ้ นได ตามเงื่ อนไข 4

1. กระบวนการเรียนรูไดจากการเพิ่มพูน และบูรณาการแนวความคิดตางๆ
2. ประสบการณ ส วนตัว ขึ้ นอยูกั บ ความแตกต างของบุ คคล ซึ่ งมีป ระสบการณ
ตางกันไป จึงเปนเรื่องเฉพาะของบุคคลแลวแตพัฒนาการและความเจริญเติบโตของบุคคลนั้นๆ
3. การเลีย นแบบ เปน การถายทอดเจตคติของบุคคลจากการเลียนแบบเจตคติของ
บุคคลที่ตนพอใจ เชน ครู ดารา
4. อิทธิพลของกลุมสังคม บุคคลยอมมีเจตคติคลอยตามกลุมสังคม หรือสภาพแวดลอม
ที่ตนอาศัยอยู เชน เจตคติตอศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ปจจัยและที่มาของเจตคติ มีความสัมพันธกับเงื่อนไข 4 ประการ ดังแผนภูมิตอไปนี้
ประสบการณ

การเรียนรู

เจตคติ

การเลียนแบบ

อิทธิพลของกลุมสังคม

แผนภูมิที่ 2.3 ปจจัย และที่มาที่สงผลตอเจตคติของคน
ที่มา : พัชรา อุบลสวัสดิ์ (2547). คูมือสําหรับการปฏิบัติงานเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน.
กรุงเทพฯ: มูลนิธิรวมใจชาวพิษณุโลก
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เทคนิคการปรับเปลี่ยนเจตคติ
เจตคติข องบุ คคลสามารถเปลี่ย นแปลงไดจ ากการเปลี่ยนแปลงการรับรู ของบุค คล
(Perception) ซึ่งเกิดไดจากองคป ระกอบหลายๆอยาง เชน อิท ธิพลจากบุคคลอื่น การโฆษณา
ชวนเชื่อ เปนต น โดยแท จริงแล วการเปลี่ยนแปลงเจตคติไมไดสืบ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ค า นิ ย ม (Value) ของบุ ค คล แต ม าจากการเปลี่ ย นแปลงการยอมรั บ ในสถานการณ ห นึ่ ง ๆ
ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ ค า นิ ย มที่ บุ ค คลนั้ น มี อ ยู อาจเกิ ด ได จ ากการเปลี่ ย นแปลงภาวการณ จู ง ใจ
(Motivation)ในตัวบุคคล โดยปกติแลวการรับรูขาวสารใหมๆจะชวยใหภาวการณจูงใจในตัวบุคคล
เปลี่ยนแปลง และในทางตรงกันขาม การเปลี่ยนแปลงภาวการณจูงใจของบุคคลจะทําใหการรับ รู
ของบุคคลที่มีตอสถานการณหนึ่งๆเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเจตคติของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงไปดวย
ซึ่งกลวิธีในการปรับเปลี่ยนเจตคติที่สําคัญไดแก
1. การใหค วามรู หรือ ขอมูล ขาวสาร เพื่อ เกิด ความเขา ใจที่ ถูก ตอง ซึ่งเปนสิ่ง ที่
สําคัญ ความรู ความเขาใจที่ตางกัน สงผลตอมุมมองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งตางกันดวย
2. การสรางความรูสึก เชน การไดรับฟงความรูสึกของผูที่ติดสารเสพติด จะทําให
เกิดความรูสึกเห็นใจ อยากชวยเหลือผูติดสารเสพติดดวยกัน
3. การใหทําหรือมีส วนรว มรั บผิดชอบกับ สิ่งที่ไมเ ห็น ดว ย เชน การเปนกรรมการ
ปองกันสารเสพติดในชุมชน จะชวยทําใหมีการปรับเปลี่ยนเจตคติไปในทิศทางที่เหมาะสมขึ้น
4. การใชอิทธิพลกลุม รวมถึงการใชตัวแบบที่เปนที่เชื่อถือหรือเปนที่ยกยองของผูรับ
ขาวสาร ชวยใหปรับเปลี่ยนเจตคติได เชน ระดับนโยบายหรือผูบริหาร
การปรับเปลี่ยนเจตคติจึงตองเริ่มตนที่การใหความรูที่ถูกตอง เพื่อสรางความเขาใจที่
ถูกตอง จะสงผลใหเกิดความรูสึกที่จะนําไปสูเจตคติที่พึงประสงค
การวัดเจตคติ
การวัดเจตคติ เปนการวัดความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอสิ่งตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปการวัด
เจตคติมีหลายวิธีดวยกัน เชน การประมาณความรูสึกของตนเอง การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
การตี ความหรือแปลความจากปฏิกิ ริยาที่ บุคคลแสดงตอสิ่ งเรา บางชนิด การทํ างานบางอยางที่
กํ า หนดให และปฏิ กิ ริ ยาตอบสนองทางร า งกาย วิธี ก ารวั ด เจตคติ ที่ นิ ย มใช มากได แ ก การ
ประมาณความรูสึกของตนเอง โดยใชแ บบวัดของลิเครอรท เนื่องจากสรางไดง าย ใช ขอมาก
ครอบคลุมเนื้อหาไดกวาง เจตคติเป นสิ่งที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง แตต องวัดจากการแสดงออก
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ในรูปภาษาพูด หรือความคิด และควรวัดเจตคติที่แ สดงออกจากพฤติ กรรมจริ ง ซึ่ งอาจมีค วาม
คลาดเคลื่ อนเพราะพฤติก รรมของบุ คคลอาจบิ ดเบื อนไปจากความเป นจริง ดั งนั้น ภาษาและ
พฤติกรรมที่แสดงออกเปนเพียงเครื่องชี้วัดเจตคติเทานั้น (Thurstone, 1976)
แนวคิดดานทักษะการปองกันการติดซ้ํา
ความหมายของทักษะการปองกันการติดซ้ํา (Relapse Prevention Skills)
ทักษะ หมายถึง ความรู ความสามารถ หรือความชํานาญในเรื่องตางๆที่เปนผลมา
จากการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ (เทพ สงวนกิตติพันธุ , 2545) หรือเปนความจัดเจนและความ
ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมนุษยสามารถสรา งไดจากการเรียนรู ไดแก การสอน การอาน
เป น ทัก ษะภายนอกที่แ สดงออกให เ ห็น ชัด เจนได โดยตรงจากการกระทํา หรือจากการปฏิ บั ติ
( ประเสริฐ ตันสกุลและคณะ, 2538 )
การปอ งกันการติดซ้ํ า หมายถึ งกระบวนการที่บุคคลแสดงออกมาเมื่อตองเผชิญกั บ
สถานการณ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สารเสพติ ด โดยจะปฏิ เ สธหรื อ ไม ย อมรั บ สารเสพติ ด ทุ ก ประเภท
(เสกสรร สงวนนาม, 2544) หรือเปนการปฏิบัติตนเพื่อปองกันตนเองจากสารเสพติด โดยเลิกคบ
เพื่ อ นที่ ติ ด สารเสพติ ด หลี ก เลี่ ย งการเสพสารเสพติ ด การปฏิ เ สธเมื่ อ ถู ก เพื่ อ นชวน
(ประภาศรี ทรัพย ธนบู รณ , 2546 ; สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุ ล, 2543) และการรูจักแก ป ญหาด วย
เหตุผล (ฐิยาพร กันตาธนวัตร, 2546)
จากความหมายดั ง กล า ว พอสรุ ป ได ว า ทั ก ษะการป อ งกั น การติ ด ซ้ํ า หมายถึ ง
ความรู ความสามารถ หรือความชํา นาญในการปฏิ บัติตนเพื่อปอ งกันตนเองจากสารเสพติด ที่
เปน ผลมาจากการเรีย นรู การฝกปฏิ บัติ แสดงออกให เห็นชัด เจน สามารถวัด ไดโดยตรงจาก
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติ
จะเห็นวาทักษะการปองกันการติดซ้ํานั้น เปนพฤติ กรรม หรือการปฏิบัติ ของบุคคล
ที่ส ามารถแสดงออกได ทั้ งทางร างกาย และความรู สึ ก ซึ่ งต องอาศั ยความรู และเจตคติ เ ป น
สว นประกอบในการตัดสิ นที่ จะเลื อกปฏิ บัติ ทางดานทั กษะการป องกั นการติดซ้ํานั้น ถือวาการ
ปฏิบัติตนเพื่อปองกันการติดซ้ําของผูใชสารเสพติด เปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยปองกันการหวนกลับไป
ติดซ้ํา โดยมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ดังนี้
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติและทักษะการปองกันการติดซ้ํา
องคป ระกอบที่มี ผลตอการเปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมการใช สารเสพติด ของผู ใช สาร
เสพติดประกอบดวยความรู เจตคติ และทักษะการปองกันการติดซ้ํา ครอบคลุม พฤติกรรมและ
การปฏิ บัติตนของผู ใชส ารเสพติด ซึ่ งมี องคป ระกอบหลายอยางที่มี ผลตอ พฤติกรรมของบุคคล
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2538) องคประกอบดังกลาวไดแก
1. องคประกอบทางจิตวิทยา ได แก วุ ฒิภาวะ การรั บรู ความคับข องใจ เปาหมาย
แรงจูงใจ ความสามารถ ความตองการ เจตคติ ความเชื่อ คานิยม ความสนใจ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้
มีอิทธิพลอยางมาก ตอพฤติกรรม หรือการปฏิบัติของบุคคลทั้งในยามปกติและยามเจ็บปวย
2. องค ป ระกอบดา นการศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกตา งกั น มีผ ลต อความรู
เจตคติ และทักษะในการปฏิบัติเพื่อปองกันการติดสารเสพติดซ้ําตางกัน
3. องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ได แก ครอบครัว กลุมบุ คคลใน
สังคม สถานภาพทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอการเรียนรู การพัฒนา
ความคิด ความเชื่อและการปฏิบัติตนทั้งสิ้น
4. องคป ระกอบดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจมีความสั มพันธกั บระดับ การศึกษาและ
มีผ ลต อพฤติก รรมการปองกันการใชส ารเสพติดดว ย การศึ กษาชว ยใหบุค คลมีความรู ที่ถู กต อง
มีความฉลาดในเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตอง
5. องคป ระกอบด านการเมือ ง มีผ ลต อการปองกัน การติด ซ้ําของผู ใ ชส ารเสพติ ด
ซึ่งไดแกนโยบายการปราบปรามสารเสพติดของรัฐบาล จะสงผลตอความรู เจตคติและการปฏิบัติ
ของผูใชสารเสพติด
การวัดทักษะการปองกันการติดซ้ํา
ทัก ษะการป องกันการติด ซ้ํา ครอบคลุมถึงพฤติกรรมและการปฏิบั ติของผูใชส าร
เสพติด ซึ่งการวัดทักษะการปองกันการติดซ้ําสามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสังเกต
การวัดผลที่เกิดขึ้น การวัดทางสรีระ การสัมภาษณและการรายงานตนเอง ซึ่งวิธีที่นิยมใชวัดทักษะ
คือ การสังเกต แตมีบางกิจกรรมที่ไมสมารถใชการสังเกตได เชน การใชสารเสพติด เลียรี่ (Leary,
1995) ไดกลาวไววา การรวบรวมขอมูลการใชสารเสพติด สามารถใชวิธีการรายงานตนเอง (selfreport) ซึ่งเปนวิธีการชี้ แจง หรือรายงานตนเองของบุคคล โดยการตอบในแบบสอบถาม แบบ
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สัมภาษณหรือการจดบันทึกประจําวัน มักใชในชวงเริ่มตนของการปรับพฤติกรรม ซึ่งเปนวิธีการที่
สะดวก ประหยัด ใชไดกับคนจํานวนมากในเวลาเดียวกัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต, 2539)
จะเห็น วา องคป ระกอบดานความรู ความเขาใจถือวาเปนองคป ระกอบขั้นพื้นฐาน
ของเจตคติ จะเกี่ ย วข อ งและสั ม พั น ธ กั บ ความรู สึ ก ของบุ ค คล ซึ่ ง จะออกมาในรู ป ความสุ ข
ความทุกข ยินดี ไมยิ นดี หรืออื่นๆ ชวาสท (Schwartz,1975)ไดศึกษาถึ งความสัมพันธ ระหว าง
ความรู ความรูสึก หรือเจตคติ และการปฏิบัติ ดังแผนภูมิตอไปนี้
K

A

K

P

P

หมายถึง ความรู (K) สงผลใหเกิดเจตคติ (A) ซึ่งสงผลใหเกิด
การปฏิบัติ (P)โดยมีเจตคติเปนตัวกลางระหวางความรูกับการ
ปฏิบัติ
หมายถึง ความรู (K) และเจตคติ (A) มีความสัมพันธซึ่งกัน
และกันทําใหเกิดการปฏิบัติ (P) ตามมา

A
K
P

หมายถึง ความรู (K) และเจตคติ (A) ตางก็ทําใหเกิดการปฏิบัติ
(P)โดยที่ความรูและเจตคติไมจําเปนตองสัมพันธกัน

A
A
K

P

หมายถึ ง ความรู (K) มี ผ ลต อการปฏิบั ติ (P)ทั้ งทางตรงและ
ทางอ อม มีเ จตคติ (A) เป น ตั ว กลาง ทํ า ให เ กิ ด การปฏิ บั ติ
ตามมา คื อ เมื่อมีความรู เกิ ดการปฏิ บัติต ามความรูนั้ นหรื อ
ความรูมีผลตอเจตคติแลวเกิดการปฏิบัติตามเจตคตินั้น

แผนภูมิที่ 2.4 ความสัมพันธระหวางความรู เจตคติ และพฤติกรรม
ที่มา : Schwartz, N.E.(1975) .Nutritional knowledge, attitude, and practices of high
School graduates. Journal of The American Diabetic Association, 66,28-31.
จะเห็นวา ความรู เจตคติ เปนตัวทํานายพฤติกรรม การที่จะทําใหคนเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง จําเปนตองใหความรูที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู
และเจตคติ ก อน ผู ใช ส ารเสพติ ดก็ เช นกั น การที่ จะทํ าให ผู ใช สารเสพติ ดที่ ผ านรั ก ษาแล ว
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ไมหวนกลับไปติดซ้ําอีกนั้น จําเปน ตองใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสารเสพติด
ผลกระทบและโรคแทรกซ อนตางๆที่เ กิดจากการใชสารเสพติด เพื่ อใหผูใช สารเสพติดเกิดความ
ตระหนักถึงความรุนแรงของสารเสพติดที่สงผลตอรางกายและจิตใจ เกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติที่
มีตอสารเสพติดในทางที่ถูก ตอง การสนับ สนุนใหผูผานการบํา บัดมีความเขมแข็งพอที่จะเลิก ใช
สารเสพติดไดอยางเด็ดขาด จะชวยให ผูใชสารเสพติดมีการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ ยง
การใชสารเสพติดตามมา เปนการชวยลดปญหาการติดซ้ําที่จะเกิดขึ้นตอไป

