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การมสี่วนรว่มของครอบครัวในการดูแลผูป้ว่ยยาเสพตดิขณะบําบัดรกัษา 
ในศนูย์บาํบดัรกัษายาเสพติดสงขลา 

 
นุรินยา  แหละหมดัและคณะ 

ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศซึ่งหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มการ
ระบาดกระจายไปในประชาชนทุกกลุ่มอายุ  โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา  ปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากการใช้สารเสพติดเรื้อรังยาวนาน   อีกท้ัง ชนิดหรือประเภทของยาเสพติดก็มีความ
หลากหลาย แต่ละสมัยปัญหาที่ปรากฏแตกต่างกันไป ผลกระทบของปัญหายาเสพติดจึงมีความรุนแรงส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของบุคคล การดําเนินชีวิตประจําวัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน สังคม ประเทศชาติ
(อารี, 2549) และที่สําคัญที่สุดการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีมีความรุนแรง ลุกลาม และเป็นอันตรายอย่างย่ิงต่อ
ประชาชน  รัฐบาลปัจจุบันจึงได้นํานโยบายการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 5 รั้ว ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วสังคม รั้ว
ชุมชน รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว  จงึนํามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (บุญเรือง, 2550 ) 
  สําหรับผู้ท่ีใช้ยาเสพติด ถือเป็นผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบําบัดรักษา มาตรการที่ได้ดําเนินการแก้ไขโดย
ใช้มาตรการด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (demand) แก่ผู้ใช้ยาเสพติดในทุกประเภท ท้ังระบบสมัครใจ 
ระบบบังคับรักษาและระบบลงโทษ ท่ีมีทีมพหุวิชาชีพ (multidisciplinary team) ซ่ึงประกอบด้วยจิตแพทย์ 
นักจิตวิทยา พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักอาชีวะบําบัด เป็นต้น ซ่ึงเป็นมืออาชีพ มีทักษะและความชํานาญการใน
การดูแลผู้ป่วยยาเสพติด สามารถดําเนินชีวิตได้ตามปกติ หรือช่วยให้ภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบจากการใช้สารเสพ
ติด ท่ีมีผลต่อผู้ป่วยลดน้อยลง ได้รับการดูแลท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตท่ีดีขึ้น (พิชัย, 2548 )   
ครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติด เป็นสถาบันที่ให้การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในทุกช่วงวัย หรือตั้งแต่ก่อนผู้ป่วยใช้ยาเสพติด 
ขณะที่ผู้ป่วยใช้ยาเสพติด และเข้าบําบัดรักษา รวมท้ังภายหลังการบําบัดรักษา การที่ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ถือเป็น
ปรากฎการณ์ท่ีสําคัญของครอบครัวท่ีจะทําให้เห็นข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะบทบาทบางอย่างของ
ครอบครัวก็เป็นบ่อเกิดของปัญหายาเสพติด เด็กหรือเยาวชนหันไปประกอบอาชญากรรมหรือติดยาเสพติดเพราะมีความ
ผูกพันกับครอบครัว น้อย ( สยาม, 2550) การนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและการบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด จึงต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครอบครัวด้วย เพราะการที่ผู้ป่วยยาเสพติดจะเลิก
ยาเสพติดได้ พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โดยต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของครอบครัวให้
เข้าใจเสียใหม่ว่าปัญหาของยาเสพติดเป็นปัญหาของครอบครัวไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นทุกคนในครอบครัว
ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน( นิภา, 2548 ) ในทุกระยะของการบําบัดรักษา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยในขณะบําบัดรักษา อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและมีการประสานความร่วมมือ
ในการดูแลผู้ป่วยระหว่างครอบครัวและผู้บําบัด ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดร่วมกันระหว่าง
ครอบครัวและผู้บําบัดอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษาในศูนย์
บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 

คําถามการวิจัย 

  ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในขณะบําบัดรักษาโดยรวม และรายด้าน คือ ด้าน
การร่วมในการประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการ  ด้านการร่วมกันตัดสินใจวางแผนการดูแล  ด้านการร่วมปฎิบัติ
กิจกรรมการดูแล และด้านการร่วมประเมินผลในการดูผู้ป่วยอยู่ในระดับใด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  การศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษา  ซ่ึง
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษาเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษาที่ครอบคลุม
ท้ังด้านสุขภาพร่างกาย ด้านจิตสังคม และด้านเศรษฐกิจ  เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและมั่นใจในการหยุดหรือเลิกใช้สารเสพ
ติด   ท่ีครอบครัวและเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพกระทําร่วมกันในขณะผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา ( คนางค์, 2550 ; 
ปราณี, 2544 และ สรินยา, 2551) ในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วย 1) ขั้นตอนการประเมินค้นหาปัญหาและ
ความต้องการ   2) ขั้นตอนการวางแผนและตัดสินใจเลือกวิธีการดูแล  3) ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา  
4)ขั้นตอนการประเมินผลการบําบัดรักษา ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติด 
เป็นกิจกรรมที่ครอบครัวและเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพได้ปฏิบัติ โดยการพูดคุย สอบถาม  สังเกตและตกลงร่วมกัน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ประเมินปัญหาและความต้องการ อันจะนํามาซ่ึงการหยุดหรือเลิกใช้สารเสพติดของผู้ป่วย ซ่ึงครอบคลุม
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  3 ด้าน ได้แก่ 
                                   1.1 ด้านสุขภาพร่างกาย เป็นการร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพ
ติดท่ีเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด ได้แก่ประวัติการใช้ยาเสพติด อาการของผู้ป่วย ปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาเสพติด  
                                   1.2 ด้านจิตสังคม เป็นการร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติดท่ี
เกี่ยวข้องกับความรักความเอาใจใส่   การให้ความเคารพนับถือระหว่างกัน และการให้กําลังใจต่อผู้ป่วย ซ่ึงครอบครัว
แสดงออกโดยการเป็นที่พึ่งทางใจ  การยอมรับ การเอาใจใส่และการให้กําลังใจ  การให้ความเคารพนับถือ   ดูแล
ช่วยเหลือไม่ทอดทิ้ง  อันเป็นสาเหตุนําไปสู่การหยุด/เลิกใช้สารเสพติด 
    1.3   ด้านเศรษฐกิจ เป็นการร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นการซ้ืออาหาร ของใช้ส่วนตัว สิ่งของต่างๆ เป็นต้น  ท้ัง
ในขณะรับการบําบัดรักษา  รวมทั้งการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพของผู้ป่วยภายหลังการจําหน่าย 

2. การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจเลือกวิธีบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเป็นการ - 
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพ โดยการพูดคุยเพื่อกําหนดแผนและวางแนวทางการ
บําบัดรักษา ซ่ึงครอบคลุมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3 ด้าน คือ 
 

2.1  ด้านสุขภาพร่างกาย   เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อวางแผนและปรับ 
แผนการบําบัดรักษาเลือกวิธีบําบัดรักษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขจัดสาเหตุการใช้ยาเสพติดปัญหาสุขภาพจาก
การใช้ยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการเสพซ้ําได้แก่การออกกําลังกายการจัดอาหารตามความต้องการ
ของผู้ป่วย การสันทนาการ การทํากิจกรรมบําบัด เช่นกลุ่มบําบัด งานบําบัด วิธีการใช้ยาท่ีถูกต้อง  
 2.2 ด้านจิตสังคม  เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อวางแผนและปรับแผนการ
บําบัดรักษาเลือกวิธีบําบัดรักษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับความรักความเอาใจใส่   การให้ความเคารพนับถือ
และกําลังใจ   การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในครอบครัวให้ได้รับการยอมรับยกย่อง มีความเคารพนับถือ และให้
ผู้ป่วยมีกําลังใจในการรับการบําบัดรักษา จัดให้ผู้ป่วยได้พบปะกับญาติ  คนในครอบครัวมาเย่ียม  
                                     2.3 ด้านเศรษฐกิจ   เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อวางแผนและปรับแผนการ
บําบัดรักษาเลือกวิธีบําบัดรักษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยด้านการเงินค่าใช้จ่ายในการ
บําบัดรักษาและการใช้จ่ายส่วนตัว   ขณะบําบัดรักษา รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพของผู้ป่วย
ภายหลังการจําหน่าย 

  3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา เป็นการปฏิบัติกิจกรรม 
ร่วมกันระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพ โดยการพูดคุย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา 
ครอบคลุมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  3 ด้าน คือ 
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                                        3.1 ด้านสุขภาพร่างกาย เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อบําบัดรักษา ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขจัดสาเหตุการใช้ยาเสพติด  ปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเสพซ้ํา  ได้แก่การออกกําลังกาย การจัดอาหารตามความต้องการของผู้ป่วย การสันทนาการ  การทํา
กิจกรรมบําบัด เช่นกลุ่มบําบัด งานบําบัด วิธีการกินยาท่ีถูกต้อง                                       
                                       3.2 ด้านจิตสังคม  เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อการบําบัดรักษาในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรักความเอาใจใส่ การให้ความเคารพนับถือและกําลังใจ   การจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศในครอบครัวให้ได้รับการยอมรับยกย่องมีความเคารพนับถือ  และให้ผู้ป่วยมีกําลังใจในการรับการ
บําบัดรักษา   ซ่ึงสามารถทําได้โดยการให้กําลังใจ  คําปรึกษา  การปลอบโยน  และการสนับสนุนให้ได้รับการ
บําบัดรักษาครบขั้นตอน   
                                       3.3  ด้านเศรษฐกิจ   เป็นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเพื่อการบําบัดรักษากิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยด้านการเงินค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษาและการใช้จ่ายส่วนตัวขณะบําบัดรักษา 
รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพของผู้ป่วยภายหลังการจําหน่าย 

 4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเป็นการปฏิบัติกิจกรรม 
ร่วมกันระหว่างครอบครัวและเจ้าหน้าท่ีทีมสุขภาพ โดยการพูดคุย และให้ข้อสังเกตถึงผลการปฏิบัติกิจกรรมการ
บําบัดรักษา ครอบคลุมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  3 ด้าน คือ 
                                      4.1 ด้านสุขภาพร่างกาย   เป็นการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา 
ร่วมกันโดยการพูดคุย สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังการร่วมกันปฏิบัติการบําบัดรักษาในกิจกรรม
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการขจัดสาเหตุการใช้ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาเสพติด การส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันการเสพซ้ํา ได้แก่การออกกําลังกาย การจัดอาหารตามความต้องการของผู้ป่วย การสันทนาการ  การทํา
กิจกรรมบําบัด เช่นกลุ่มบําบัด งานบําบัด วิธีการกินยาท่ีถูกต้อง    
                                      4.2 ด้านจิตสังคม เป็นการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา ร่วมกันโดย
การพูดคุย สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยภายหลังการร่วมกันปฏิบัติการบําบัดรักษาในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมความรักความเอาใจใส่ การให้ความเคารพนับถือและกําลังใจ   การจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศในครอบครัว ให้ได้รับการยอมรับยกย่อง มีความเคารพนับถือและให้ผู้ป่วยมีกําลังใจ ในการรับการ
บําบัดรักษา    

             4.3 ด้านเศรษฐกิจ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการบําบัดรักษา  
ร่วมกันโดยการพูดคุย สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ภายหลังการร่วมกันปฏิบัติการบําบัดรักษาใน
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยด้านการเงินค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษาและการใช้จ่ายส่วนตัว   
ขณะบําบัดรักษา รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพของผู้ป่วยภายหลังการจําหน่าย 
 

นิยามศัพท์ 

  การมีส่วนร่วมของครอบครัว หมายถึง การที่ครอบครัวของผู้ป่วยยาเสพติดและพยาบาลมีการปฎิบัติ
ร่วมกันเพื่อดูแลผู้ป่วยโดยการสนทนา ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมือปฎิบัติร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยยา
เสพติดขณะบําบัดรักษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ครอบคลุมใน 4 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ด้านปัญหาและความต้องการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนการดูแล การมีส่วนร่วมปฎิบัติกิจกรรมการดูแล 
และการมีส่วนร่วมประเมินผลการดูแล ซ่ึงแต่ละด้านจะครอบคลุมกิจกรรมที่จําเป็นในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในขณะที่
บําบัดรักษายาเสพติดใน 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยด้านสุขภาพ ด้านจิตสังคมและด้านเศรษฐกิจ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษาในศูนย์
บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซ่ึงเข้ามารับบริการ นําผู้ป่วยเข้ามาบําบัดรักษาและมีส่วนร่วมกิจกรรมการบําบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติดในรูปแบบผู้ป่วยใน ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คอื  สมาชิกของครอบครัวทุกครอบครัวท่ีมาใช้บริการด้านการ
บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลาทั้งในระบบบังคับรักษาและระบบสมัครใจ 
  กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกของครอบครัวท่ีอาศัยอยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงได้มา
เย่ียม และร่วมกิจกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลาจํานวน100 คน ซ่ึง
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ใช้หลักการของเคิร์ก (Kirk, 1995) ท่ีกําหนดว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 50 – 100 
คน สามารถอ้างอิงไปยังประชากรได้โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 
โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1. อาศัยอยู่กับผู้ป่วย และมีส่วนในการดูแลผู้ป่วย 
  2. สามารถสื่อสารได้เข้าใจ 
  3. เป็นผู้ท่ีมาเยี่ยม และร่วมกิจกรรมการบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง  
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประเมินการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาซ่ึงเป็นแบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคุณภาพ
ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)  
   ผู้วิจัยนําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่านที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา คือผู้เชี่ยวชาญด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซ่ึงมีประสบการณ์ในการ
บําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดจํานวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด จํานวน 2 ท่าน ซ่ึงมี
ประสบการณ์ในการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2. การหาความเที่ยงของเครื่องมือ (reliability) 
   ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับครอบครัวของผู้ป่วย
ยาเสพติดท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสอบถามโดย
การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach′ s alpha coefficients) มีค่าความเท่ียงทั้งฉบับ  0.93   
 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 
 

  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวศึกษาที่ศูนย์บําบัดรักษายา
เสพติดสงขลา ผู้วิจัยคํานึงถึงการพิทักษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จึงได้มีการพิทักษ์สิทธ์ิผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ด้วย
การชึ้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแนบกับแบบสอบถาม และผู้วิจัยบอกกล่าวด้วยวาจา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทําวิจัย 
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ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลและประโยชน์ของการทําวิจัยครั้งนี้ บอกให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบว่าข้อมูลท่ีได้
ถือเป็นความลับ จะนําข้อมูลวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม และใช้ประโยชน์สําหรับโครงการวิจัยนี้เท่านั้น 
หลังจากอ่านรายละเอียด และรับฟังคําชี้แจงแล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิตัดสินใจที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ การ
เข้าร่วมคร้ังนี้ให้ความม่ันใจว่าไม่มีผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและครอบครัว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซ่ึงมีกลุ่ม     เป้าหมายของ
โครงการเข้ามาใช้บริการโดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
  1.  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย ณ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา 
  2. การเก็บข้อมูลจะเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
  3. นําแบบสอบถามที่ได้เก็บข้อมูลแล้วมาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลแล้วนํามาลงรหัส
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัยดังนี้  
  1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. วิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษา นํามา
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
 

 ส่วนที่1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาของผู้ป่วย 
ตารางที่ 1  
จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 100)__ 
____________________________________________________________________________ 
 ข้อมูลทั่วไป          จํานวน  ร้อยละ 
______________________________________________________________________________ 
เพศ   
  หญิง     74  74 
  ชาย     26  26 
อายุ(Χ = 38.49, SD. = 9.92, Min = 18, Max = 65)   
  18-20ปี     7  7 
  21-40ปี     47  47 
  41-65ปี     46  46 
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ตารางที่ 1 ( ต่อ ) 
_____________________________________________________________________________ 
 ข้อมูลทั่วไป              จํานวน  ร้อยละ 
_____________________________________________________________________________ 

สถานภาพ 

 คู่      70  70   
 โสด      21  21 
 หม้าย       7    7 
 หย่า / แยก      2    2  

ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ไม่ได้เรียนหนังสือ      2   2 
 ประถมศึกษา     23  23 
 มัธยมศึกษา     39  39 
 อนุปริญญา     15  15 
 ปริญญาตรี     14  14 
 สูงกว่าปริญญาตรี      7   7 
อาชีพ 
 ไม่ได้ประกอบอาชีพ     3   3 
 เกษตรกรรม     19  19 
 รับจ้าง      26  26 
 ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว    31  31 
 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ    12  12 
 พ่อบ้าน / แม่บ้าน       9                9 
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ตารางที่ 1 ( ต่อ ) 
______________________________________________________________________________ 
 ข้อมูลทั่วไป         จํานวน  ร้อยละ  
______________________________________________________________________________ 

ความพอเพียงของรายได้ 
 พอกินพอใช้     81  81 
 เพียงพอเหลือเก็บ     15  15 
 ไม่พอเพียง      4   4  

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย 
 แม่      29  29 
 ภรรยา / สามี     27  27 
 พี่      24  24 
 พ่อ      15  15 
 ป้า / น้า         5    5 

ลักษณะสัมพันธภาพ 
 รักใคร่ช่วยเหลือกันดี    70  70 
 ทะเลาะกันบางครั้งแต่ไม่บ่อย    28  28 
 ไม่ราบรื่นทะเลาะกันบ่อย      2    2 
 
 
      จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 74 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 47 มีอายุระหว่าง 21 – 40 
ปี ร้อยละ 67 มีสถานภาพคู่ ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 39 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 31 มี
อาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 35 มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 81 
ระบุว่าเป็นรายได้ท่ีพอกินพอใช้ ร้อยละ 29 มีความสัมพันธ์ ในฐานะแม่ของผู้ป่วย และร้อยละ 70 มีความสัมพันธ์ท่ีรัก
ใคร่กันดี 
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ตารางที่2  
จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง  จําแนกตามข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษาของผู้ป่วย ( N = 100 ) 
______________________________________________________________________________ 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษา                   จํานวน  ร้อยละ 
______________________________________________________________________________ 
ยาเสพติดที่ผู้ป่วยใช้ประจํา 
 ยาบ้า      61  61 
 กัญชา      19  19 
 สุรา                  6   6 
 เฮโรอีน       5   5 
 กระท่อม       3   3  
 สารระเหย      2   2 
 ยาไอซ์       2   2 
 ยาบ้าและกัญชา      2   2 

จํานวนครั้งของการนําผู้ป่วยมารักษา 
 1ครั้ง      87  87 
 2ครั้ง      10  10 
 3ครั้ง       2   2 
 4ครั้ง       1   1 
การเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย 
 บังคับรักษาตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ   58  58 
 สมัครใจ      42  42 

ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
 ไม่มี      82  82 
  มี      18  18 
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ตารางที่2 ( ต่อ ) 
______________________________________________________________________________ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการบําบัดรักษา          จํานวน  ร้อยละ  

_____________________________________________________________________________
  

การมาเยี่ยมและร่วมกิจกรรมครอบครัว 
  2 - 5   ครั้ง     66   66 
  6 - 10 ครั้ง     31        31  
    > 10 ครั้ง     12   12 
______________________________________________________________________________ 

 
 จากตาราง 2 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61 รับรู้ว่ายาเสพติดท่ีผู้ป่วยใช้เป็นประจําคือยาบ้า ร้อยละ  
87  นําผู้ป่วยมารักษาเป็นครั้งแรก  ร้อยละ 58 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยระบบบังคับรักษา ร้อยละ 82  กลุ่มตัวอย่าง
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมาก่อน และร้อยละ66   กลุ่มตัวอย่างมาเยี่ยมและร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ครอบครัวครั้งที่ 2 - 5 
 
 
 

ส่วนที่ 2   การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษา 
ตารางที่ 3 
 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดโดยรวม   
จําแนกเป็นรายด้าน  (  N = 100 ) 
______________________________________________________________________________ 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว           ค่าเฉลี่ย           ส่วนเบี่ยงแบน            ระดับการมีส่วน 
ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด              มาตรฐาน                  ร่วมของครอบครัว 
______________________________________________________________________________ 
1.ด้านการประเมินค้นหาปัญหาและ   
   ความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติด  3.50  0.67       ปานกลาง 
2.ด้านการตัดสินใจและการวางแผน 
   การดูแลผู้ป่วยยาเสพติด   3.63  0.65        ปานกลาง 
3.ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการดูแล 
   ผู้ป่วยยาเสพติด    3.83  0.66         มาก 
4.ด้านการประเมินผลการดูแล 
   ผู้ป่วยยาเสพติด    4.13  0.77         มาก  
 โดยรวม    3.77  0.68         มาก 
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   จากตารางที่ 3  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัด 
รักษาโดยรวมในระดับมาก (  Χ  = 3.77, SD. = 0.68 )  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการ
ดูแลอยู่ในระดับมาก 2  ด้านโดยมีค่าเฉลี่ยตามลําดับคือ ด้านการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด( Χ = 4.13, 
SD. = 0.77 )  และด้านการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด (  Χ  = 3.83, SD. = 0.66)  และกลุ่มตัวอย่างมี
ส่วนร่วมในการดูแลอยู่ในระดับปานกลาง 2  ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยตามลาํดับดังนี้ ด้านการตดัสินใจ และการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ( Χ  = 3.63, SD. = 0.65 )  และ ด้านการประเมินค้นหาปัญหา และความต้องการ
ของผู้ป่วยยาเสพติด (  Χ  = 3.50, SD. = 0.67 )   

อภิปรายผล 
 

     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะ
บําบัดรักษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา  ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
       1. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพ
ติดสงขลาโดยรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.77 , SD. = 0.68 ) อาจเนื่องจาก ปัจจัย
เอื้อประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีทําให้ครอบครัวสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยได้ เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว   ระดับการศึกษา  เนื่องจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยขณะบําบัดรักษา ครอบครัวต้องมี
ค่าใช้จ่าย เช่นค่าเดินทาง ท่ีพักและอื่น ๆ โดยเฉพาะครอบครัวท่ีปัญหาด้านรายได้ การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย
ในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา อาจทําให้ขาดรายได้จากการต้องพักการประกอบอาชีพ ดังนั้นครอบครัวจึงต้องมี
สภาพทางการเงินที่เพียงพอ ซ่ึงพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ถึงร้อยละ  15 – 81 รับรู้ว่าครอบครัวมีฐานะทาง
การเงินคือเพียงพอเหลือเก็บ – พอกินพอใช้ อาจสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆภายในศูนย์ฯได้
มากขึ้น  ประกอบกับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยพบว่า ร้อยละ 39 มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษา และรองลงมาร้อยละ 36 มีระดับการศึกษาต้ังแต่อนุปริญญาถึงสูงกว่าปริญญาตรี ซ่ึงการศึกษา
อาจทําให้ครอบครัวมีความเข้าใจในกระบวนการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้มากขึ้น อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บําบัดรักษาในขณะผู้ป่วยบําบัดรักษาได้   
  นอกจากนั้นพบว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ร้อยละ 64 ได้มาเย่ียมและร่วมกิจกรรมครอบครัว  โดยครอบครัว
ท่ีมาเย่ียมมากกว่า 3 ครั้ง  ซ่ึงศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา ได้จัดให้ครอบครัวได้รับความรู้ ให้การปรึกษา ท้ังราย
ครอบครัวและรายกลุ่ม   จึงอาจทําให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วย ซ่ึง  มณฑาทิพย์(2551) และสยาม
(2550) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ติดสารเสพติด โดยได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  การมีส่วนร่วมในการดูแล 
ช่วยเหลือ สนับสนุน แสดงการยอมรับ ให้กําลังใจ ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและค่าใช้จ่ายในขณะบําบัดรักษา ด้วยความผูกพัน
ใกล้ชิด มีสัมพันธภาพที่ดี ทําให้ครอบครัวสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านร่างกายและสุขภาพจิตได้ชัดเจน ผู้ป่วย
ได้รับการยอมรับ  ไม่โดดเดี่ยว  มีกําลังใจบําบัดรักษาที่ดี  นอกจากนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 74 เป็นเพศหญิง  ซ่ึง
โดยท่ัวไปสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นเพศหญิงมักมีบทบาทความรับผิดชอบในการดูแลทุกข์สุขของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
ในขณะที่สมาชิกเจ็บป่วย( รุจี, 2550 และ สรินยา, 2551 )  อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ท่ีดูแลผู้ป่วยโดยตรงส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 
มีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในลักษณะที่มีความรักใคร่ช่วยเหลือกันดี ซ่ึงลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความรักใคร่
สามัคคี  ช่วยเหลือ  ทําให้มีความใกล้ชิดผูกพัน ซ่ึงมณฑาทิพย์(2551) และสุพจนี (2547) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  การที่ครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือถือเป็นสิ่งที่สําคัญและมีผลต่อการบําบัดรักษาผู้ป่วย  ซ่ึงผู้ป่วยสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือคนได้    ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น    มีกําลังใจที่เข้มแข็ง    
ม่ันคง  มีกําลังใจ  มุ่งมั่นมากขึ้น  สามารถเข้ารับการบําบัดรักษาได้อย่างต่อเนื่อง  และกลับเข้าสู่ครอบครัว  สังคมได้
อย่างมั่นใจ  อยู่ร่วมกับทุกคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุข 
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      2. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดขณะบําบัดรักษารายด้าน 
  การศึกษาการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระดับปานกลาง  2 ด้าน  คือ  ด้านการประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพ
ติด (  Χ = 3.50 ,SD. = 0.67 )ด้านการตัดสินใจและการวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด(Χ = 3.63, SD.= 0.65 )และกลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด (Χ = 
3.83, SD. = 0.66 )  ด้านการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  (  Χ = 4.13, SD. = 0.77 ) 
  จากผลการวิจัยดังกล่าว   อาจอภิปรายผลได้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด และการ
ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  เป็นการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมท่ีเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ง่ายต่อการปฏิบัติและ
ครอบครัวสามารถกระทําได้โดยตรง เป็นความคาดหวังที่ครอบครัวต้องการเฝ้าติดตาม จึงทําให้การปฏิบัติในการมีส่วนร่วมใน 
2 ด้านนี้อยู่ในระดับมากก็ได้ ซ่ึงสามารถพิจารณาได้จาก กิจกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในด้านการปฏิบัติการมีส่วนร่วม
เป็นรายข้อพบว่า ครอบครัวปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมในระดับมากถึง 10 ข้อใน 13 ข้อ โดยกิจกรรมที่ครอบครัวปฏิบัติ
มากและมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดได้แก่  การให้กําลังใจผู้ป่วยทุกครั้งที่มาเย่ียม รองลงมาได้แก่ การแสดงความเอาใจใส่ดูแล 
(Χ=4.32, SD.= 0.80) และΧ= 4.32, SD.= 0.82 )(ตามลําดับ)  (ตาราง 6) อาจเนื่องจากครอบครัวซ่ึงเป็นผู้มาเยี่ยมและเข้า
ร่วมกิจกรรมครอบครัวเป็นผู้มีความใกล้ชิด  รับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยในระหว่างการบําบัดรักษา  ทําให้ครอบครัวสามารถ
รับรู้ความต้องการของผู้ป่วยได้ดีเพราะครอบครัวเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดผู้ป่วยมากท่ีสุด  เมื่อผู้ป่วยต้องเข้ารับการ
บําบัดรักษาจึงทําให้ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและบําบัดรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะการให้กําลังใจ  การแสดง
ความรักเอาใจใส่ดูแล  อันแสดงถึงการยกย่องยอมรับของสมาชิกในครอบครัวท่ีมีต่อผู้ป่วย  ทําให้ครอบครัวได้เรียนรู้ มีความ
เข้าใจผู้ป่วย และในขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ได้รับรู้ถึงความห่วงใย ความรัก ความเข้าใจที่ครอบครัวมีให้กับตนเอง ซ่ึงเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยง ท่ีจะทําให้ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ํา (สยาม, 2550) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของคนางค์ (2550)  
พบว่า การที่ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมดูแลผู้ป่วยในระดับมาก  สะท้อนให้เห็นว่าครอบครัวให้ความสําคัญ
กับการดูแลโดยเฉพาะการดูแลด้านจิตใจที่ครอบครัวมีต่อผู้ป่วย ด้วยสัมพันธภาพที่ดี ซ่ึงจะนําไปสู่ความรักความอบอุ่น ความ
เข้าใจภายในครอบครัว  ทําให้ครอบครัวมีวิธีการช่วยเหลือ เช่น การควบคุมติดตามดูแล มีการปลอบโยน ให้การปรึกษา 
สนับสนุนให้ได้รับการบําบัด ให้กําลังใจ เอาใจใส่ดูแลใกล้ชิด จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยในฐานะแม่ 
(ร้อยละ 29) และคู่สมรส (ร้อยละ 27) และมีสัมพันธภาพในลักษณะรักใคร่ช่วยเหลือกันดี (ร้อยละ 70) จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวเมื่อสมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยหรือมีความเบี่ยงเบนด้านสุขภาพ  ครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีมีความ
ใกล้ชิดผูกพัน  จะเป็นส่วนสําคัญและมีบทบาทอย่างย่ิงในการดูแลผู้ป่วย (สรินยา,2551) สอดคล้องกับการศึกษาของเคิฟแมน
และบรูค (Kaufman & Brook , 2004) พบว่า การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด  บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ท่ีมีความสําคัญ
เพราะครอบครัวเปรียบเสมือนผู้บําบัด มีสัมพันธภาพที่ดี  มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิด รู้ปัญหา ปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันที่ดี
ท่ีสุด  ดังนั้นการที่ครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยในขณะบําบัดรักษา จึงเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมดแูลผู้ป่วยจึงอยู่ในระดับมาก 
                  ส่วนด้านการประเมินผลการดูแลผู้ป่วย  พบว่า ครอบครัวปฏิบัติในระดับมากโดยรวมมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  (Χ = 4.13, SD. = 0.77 ) และทุกกิจกรรมครอบครัวมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในระดับมากทุกกิจกรรมเช่นเดียวกัน 
แสดงให้เห็นว่า ครอบครัวให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดูแลอย่างมาก อาจเนื่องจาก กิจกรรมการ
ประเมินผลทําให้ครอบครัวมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้ป่วยขณะบําบัดรักษาในศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลา
โดยเฉพาะเมื่อสังเกตเห็นว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นแรงจูงใจให้ครอบครัวปฏิบัติในด้านนี้มากกว่าด้านอื่น ๆก็ได้  
เห็นได้จากกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสังเกตเห็นผู้ป่วยมีสุขภาพจิตดี (Χ= 4.98, SD.= 0.80)   
                สําหรับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง   2 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติด ( Χ = 3.50 , SD. = 0.67 )และ ด้านการตัดสินใจ
และการวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด (Χ = 3.63, SD.= 0.65 )  โดยเฉพาะด้านการประเมินค้นหาปัญหาและความ
ต้องการของผู้ป่วยยาเสพติด พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเนื่องจาก การประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ป่วยยาเสพติด เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง  การทําความเข้าใจว่าเพราะเหตุใด  ผู้ป่วยจึง
ใช้สารเสพติด  จึงต้องพิจารณาประเมินในบริบทหลายระดับท่ีอยู่แวดล้อมผู้ป่วย  ต้ังแต่ระดับสังคม  ชุมชน  ครอบครัว  
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และตัวผู้ป่วยเอง  อันเป็นปัญหาที่มีสาเหตุซับซ้อนทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม  เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน  มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกท้ังของผู้ป่วยบุคคลในครอบครัวหรือคนรอบข้าง (อุมาพร, 2540) ซ่ึงเป็นการยากของครอบครัว
ทําให้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติดเห็นได้จากการปฏิบัติการ
มีส่วนร่วมในด้านนี้เป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางถึง  12 ข้อใน 16 ข้อ โดยพบว่า  การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
แหล่งสนับสนุนให้กําลังใจผู้ป่วยเป็นการปฏิบัติในระดับมากมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (Χ = 4.15, SD. = 0.89 ) อาจเป็นไปได้
ว่า การให้ข้อมูลแหล่งสนับสนุนด้านกําลังใจเป็นเรื่องที่ครอบครัวสามารถสังเกตเห็นได้ เมื่อครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรม
ญาติเย่ียม  กิจกรรมกลุ่มครอบครัวศึกษา   กิจกรรมการให้คําปรึกษาครอบครัว  หรือกิจกรรมกลุ่มครอบครัวสัมพันธ์ทําให้
ครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย    ครอบครัวจึงมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย   
โดยเฉพาะการที่ครอบครัวได้เรียนรู้ร่วมกับผู้ป่วยในเรื่องต่าง ๆ เช่น  การป้องกันยาเสพติดและการบําบัดรักษายาเสพติด ทํา
ให้ครอบครัวรับรู้ศักยภาพและตัวตนของผู้ป่วยในด้านต่าง ๆมากกว่าเดิม   พร้อมที่จะให้ข้อมูลแหล่งสนับสนุนให้กําลังใจ 
(สยาม, 2550) สอดคล้องกับการศึกษาของเคิฟแมนและบรูค ( Kaufman&Brook , 2004  )  ท่ีพบว่าครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับผู้ป่วยมาตลอดทําให้รู้และเข้าใจแหล่งสนับสนุนให้กําลังใจผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี    การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยของ
ครอบครัวจึงทําให้มีประโยชน์ต่อการบําบัดรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างย่ิง   โดยเฉพาะการที่สามารถนําบุคคลสําคัญเช่น  ปู่ ย่า   
พ่อแม่ หรือญาติคนสําคัญที่สนับสนุนให้กําลังใจผู้ป่วยด้วยแล้วจะยิ่งสนับสนุนให้การบําบัดรักษามีความสําเร็จย่ิงขึ้น 
  ส่วนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการบอกสาเหตุของการใช้ยาเสพติดในระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (Χ = 2.96, SD. = 0.98 ) อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มาเยี่ยมและร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัวกับ
ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดสงขลาส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของครอบครัวผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับรักษาตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด  พ.ศ. 2545  (ร้อยละ 58) ซ่ึงในวันที่รับผู้ป่วยใหม่และในสัปดาห์แรก
ผู้ป่วยจะถูกนําส่งเข้ารับการบําบัดรักษาโดยสํานักงานคุมประพฤติของแต่ละจังหวัด  ฉะนั้นจึงไม่มีครอบครัวหรือญาติมา
ด้วย   ทําให้ในวันแรกและสัปดาห์แรกของการเข้ารับการบําบัดรักษาครอบครัวจึงมีส่วนร่วมในการประเมิน  ค้นหา
ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยแต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นคือเฉพาะในส่วนครอบครัวของผู้ป่วยในระบบสมัครใจเข้า
รับการบําบัดรักษา  จะสามารถมีส่วนร่วมในการให้ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย (ร้อยละ  42 )  การให้ประวัติหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการใช้ยาเสพติด  อาการ  พฤติกรรมของผู้ป่วย   หรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายในครอบครัว  บุคคล
ในครอบครัวอาจยังไม่มีความไว้วางใจที่จะบอกหรือให้ข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะในระยะแรกของการเข้ารับการรักษาเพราะอาจ
เป็นข้อมูลส่วนตัวของครอบครัวซ่ึงยังไม่สามารถให้ข้อมูลหรือประวัติต่าง ๆ ได้หมด  หรืออาจเป็นเพราะภายในครอบครัวมี
ปัญหาต่าง ๆ เช่น  ปัญหาครอบครัวแตกแยก  การขาดความอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว   ปัญหาทางเศรษฐกิจ  รายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย  เป็นต้น  ( ฉวีวรรณ, 2544 ) อีกท้ังครอบครัวก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญอย่างย่ิงที่จะป้องกันหรือผลักดันให้
วัยรุ่นเข้าสู่ระบบแห่งยาเสพติด  เช่น  การปฏิสัมพันธ์เป็นไปอย่างแห้งแล้ง ไม่มีชีวิตชีวา ไม่มีการสื่อสารทางบวก  ห่างเหิน 
หรือการมีสมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติด ( อุมาพร, 2540 ) สอดคล้องกับการศึกษาของสลิลลา (2551)  ท่ีพบว่าผู้ป่วยท่ีเสพ
ยาบ้าร้อยละ40.9  ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแตกแยก   ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทําให้ครอบครัวให้ข้อมูล  ประวัติหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน  ค้นหาปัญหาและความต้องการใน
ระดับปานกลาง    
      ส่วนด้านการตัดสินใจ และวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (Χ = 3.63, 
SD. = 0.65) อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  อาจเป็นไปได้ว่า  การตัดสินใจ และวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด  ต้องใช้
กระบวนการคิดพิจารณาแยกแยะปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย  ในขณะที่ปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยยาเสพติดมี
ความซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ  ท้ังที่การตัดสินใจและการวางแผนเป็นเรื่องจําเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วย ทําให้ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยได้ตรงปัญหามากขึ้น  อย่างไรก็ตามพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติกิจกรรมในด้านนี้รายข้อ  
พบว่า  กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมในระดับมาก  มากกว่าครึ่งของกิจกรรมการมีส่วนร่วมในด้านนี้ คือ  7  ข้อใน 13 ข้อ โดย
พบว่าการมีส่วนร่วมในการวางแผนมาเยี่ยมดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (Χ = 4.22, SD. = 0.82)  และการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนทํากิจกรรมบําบัด มีค่าเฉลี่ยน้อย รองลงมา (Χ = 3.94, SD. = 0.97)  แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่
ครอบครัวปฏิบัติได้ในระดับมากในอันดับต้น ๆ  อาจเป็นกิจกรรมที่ สามารถกระทําได้ง่าย  เป็นรูปธรรมเข้าใจง่าย  ในขณะที่
กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่นการวางแผนแก้ไขจัดการปัญหาสุขภาพจากการใช้ยาเสพติดของผู้ป่วย กลับมีค่าเฉลี่ยน้อย
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ท่ีสุด(Χ = 3.16, SD. = 1.18) อาจเนื่องจากระยะของการตัดสินใจ และวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเป็นระยะที่มีความ
ต่อเนื่องจากการประเมินค้นหาปัญหา และความต้องการผู้ป่วยยาเสพติด  ในวันแรกและสัปดาห์แรกของการเข้ารับการ
บําบัดรักษา  ส่วนใหญ่ญาติไม่ได้นําผู้ป่วยมารักษาเนื่องจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับสํานักงานควบคุมประพฤติ (ร้อยละ 58) มี
เพียงครอบครัวผู้ป่วยในระบบสมัครใจที่สามารถตัดสินใจ และวางแผนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้ (ร้อยละ 42) ซ่ึงระยะแรกของ
การบําบัดรักษาเป็นการเตรียมการก่อนรักษาที่มีความจําเป็นต้องวางแผนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับครอบครัว  เพื่อให้ครอบครัวได้
มีส่วนร่วมในการดูแลและสนับสนุนการบําบัดรักษา การที่ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมในระยะเตรียมการก่อนรักษา  ทําให้
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการตัดสินใจและวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง  อีกท้ังเมื่อพิจารณาจากระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 39) ประถมศึกษา (ร้อยละ 23) ท่ีอาจจะส่งผลต่อ
การคิดวิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจแก้ไขบัญหา ท่ีจะทําให้ส่งผลต่อการร่วมวางแผนในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
ของคนางค์ (2550) ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน  พบว่าผู้ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาลง
มาจะมีความสามารถจํากัดในการคิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหาในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนในการแสดงพฤติกรรม  
ดังนั้นจึงทําให้ส่งผลต่อการร่วมตัดสินใจและวางแผนดูแลผู้ป่วยในทุกระยะของการบําบัดรักษาผู้ป่วย  อีกท้ังระบบการ
บําบัดรักษาผู้ป่วยและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่ให้ความสําคัญบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรพยาบาลซ่ึงเป็นผู้ดูแล
บําบัดรักษาผู้ป่วยเพราะครอบครัวไม่มีความสามารถในการดูแลได้ดีเท่า(ณิชกานต์, 2545 และ รุจี, 2550)ด้วยเหตุนี้การมีส่วน
ร่วมของครอบครัวในการวางแผนและตัดสินใจดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง 
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