รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด : รูปแบบชุมชนบําบัด
(Therapeutic Community) ระหวางประเทศ

จัดทําโดย นายวรพงษ สําราญทิวาวัลย
รหัส ๓๐๔๕
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๓ ป ๒๕๕๔
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง โครงการศึกษารูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยยาเสพติดระหวางประเทศ

จัดทําโดย นายวรพงษ สําราญทิวาวัลย
รหัส ๓๐๔๕

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ ๓ ป ๒๕๕๔
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการ
๑.๔ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ ระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ของประเทศไทย
๒.๑.๒ รูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
๒.๑.๓ หลักการ ของ SWOT Analysis
๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ ๓
เรื่องที่ศึกษา
บทที่ ๔
สรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
๔.๒ ขอเสนอแนะ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑
๒
๒
๓
๔
๔
๖
๑๐
๑๕
๑๖
๑๗
๒๙
๓๐
๓๐

บทที๑่
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถานการณปญหายาเสพติดจากอดีตจนถึงปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ว ทั้งชนิด
ของยาเสพติดและกลุมผูเสพ ซึ่งเปนปญหาวิกฤตที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ และคุณภาพประชากร โดยเฉพาะปญหา
จํานวนผูติดยาเสพติดที่มีจํานวนสูงขึ้น และแพรระบาดไปยังกลุมเด็กและเยาวชน ที่เปนอนาคต
ของชาติ ซึ่งปญหาดังกลาวมีความคลายคลึงกันทั่วโลก ดังนั้นหลาย ๆ ประเทศจึงตองหาแนวทาง
ในการแกไขปญหายาเสพติดโดยหวังใหมีความเบาบางลงของปญหา ซึ่งการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติ ดเป นมาตรการหนึ่ง ในการแกไ ขปญหายาเสพติดที่แตละประเทศได
พัฒนาและหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศนั้น ๆ และสิ่งที่สําคัญในการบําบัดรักษา
และฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด คื อ บุ ค ลากรที่ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งในการดู แ ลบํ า บั ด ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูในดานการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด ใหทันสมัย ตามสภาพปญหาการแพรระบาดยาเสพติดดวย สําหรับประเทศไทยมีการใช
รูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีการดําเนินงานทั้งโดยบุคลากรของ
รัฐ และเอกชน ในสวนของตางประเทศ ก็ไดมีการพัฒนารูปแบบการดูแลและบําบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติดตามบริบทของแตละประเทศและมีบางรูปแบบที่ไดมีการนํามาประยุกตใชหลายประเทศ
เชน การฟนฟูสมรรถภาพ ดวยรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: TC) และ ๑๒ Step
เปนตน
จากการศึ ก ษารู ป แบบในการรัก ษาผูติ ด ยาเสพติ ดจะเห็น ว า มีก ารนํา มาใช ห ลากหลาย
รูปแบบ และมีหลายประเทศที่ทําไดดีสามารถนําประยุกตใชเพื่อใหความชวยเหลือดูแลผูติดยาเสพ
ติดใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ ไมกลับไปเสพยาเสพติดซ้ํา การ
บําบัดแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: TC) จึงเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่ชวยใหผูปวย
สามารถชวยเหลือตนเองโดยปราศจากยาเสพติด (Drug Free Self-help Treatment program) และเชื่อ
วาบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: TC)
ระหวางประเทศไทย และตางประเทศ โดยหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา และสิ่งที่เปนอุปสรรค

๒

เพื่ อ หาแนวทาง การประยุ ก ต ใ ช แ ละพั ฒ นารู ป แบบการบํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพตอไป
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา
๑. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดระหวางประเทศไทยและตางประเทศ
๒. เพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดของประเทศไทย
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการ
ขอบเขตการศึกษา : ศึกษาจากเอกสารและผลงานวิจัย เกี่ยวกับรูปแบบการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC) ของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ ไดแกประเทศ มาเลเซีย และประเทศแถบทวีปอเมริกาและ
ยุโรปไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสวีเดน
วิธีการศึกษา : ใชการวิจัยเอกสาร Document research
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ใชการรวบรวมขอมูลจากเอกสารตํารา ผลงานวิจัย เอกสาร ทาง
ราชการ รายงานประจําป รายงานของหนวยงาน วารสารทางวิชาการ เปนตน
การวิเคราะหขอมูล : ใชการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ SWOT Analysis
ระยะเวลาการวิจัย : ประมาณ ๒ เดือน
ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
(๑) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร และงานวิจัยการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) ของประเทศตาง ๆ
(๒) การคัดเลือกขอมูล
(๓) การวิเคราะหขอมูลเอกสาร
(๔) การสังเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทยและตางประเทศ
(๕) การวิเคราะหรูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รูปแบบ
ชุมชนบําบัด ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศ
(๖) สรุปผลการดําเนินงานและจักทํารูปเลมรายงาน

๓

๑.๔ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงจุดเดน จุดแข็ง จุดออน โอกาสพัฒนา และปญหาอุปสรรค ของการดําเนินงานดาน
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวยรูปแบบ ชุมชนบําบัด ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการดูแลบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ของประเทศไทยตอไป

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ
ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆที่ เกี่ยวของดังนี้
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ ระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ของประเทศไทย
๒.๑.๒ รูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
- ความหมาย
- ความเปนมา
- หลักการของชุมชนบําบัด
- ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบําบัด
๒.๑.๓ หลักการ ของ SWOT Analysis
- ความหมายของ SWOT Analysis
- ประโยชนของ SWOT Analysis
๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิด
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี
๒.๑.๑ ระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศไทย
ปจจุบันมี ๓ ระบบ คือ
ระบบที่ ๑ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (Voluntary System) เปนการเปดโอกาสให
ผูติดยาเสพติดซึ่ง ตองการเลิก เสพยาสมัครใจเขา รับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลตา ง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งในการดําเนินการที่ผานมา ผูเขารับการบําบัดรักษาสาวนใหญไมมีแรงจูงใจ
เขารับการบําบัดรักษาอยางตอเนื่องจนครบขั้นตอน
ระบบที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบตองโทษ (Correctional System) เปนการบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติ ดที่ก ระทํ า ความผิ ดเกี่ย วกับ คดีย าเสพติดโดยตองเขา รับ การบํา บัดรัก ษาภายใตก ฎ

๕

ขอบังคับของกฎหมาย ในทัณฑสถานบําบัดของกรมราชทัณฑ หรือสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน ซึ่ ง ในการดํ า เนิ นการที่ผา นมาสถานที่ไ มเอื้ออํา นวยตอการบํา บัดรัก ษา และฟนฟู
สมรรถภาพ เนื่องจากการควบคุมตัวรวมกับผูกระทําผิดคดีอื่น ๆ ทําใหผูติดยาเรียนรูพฤติกรรม
อาชญากร นอกจากนี้เมื่อผูติดยาเสพติดพนโทษก็จะมีประวัติอาชญากรซึ่งสังคมไมยอมรับ ทําให
เกิดปญหาในการดํารงชีพตอไป
ระบบที่ ๓ ระบบการบังคับบําบัดขึ้นเริ่มแรกเปนพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แตไมมีผลบังคับใชตามกฎหมายดวยเหตุหลายประการ ซึ่งตอมากระทรวง
ยุติธรรมจึงไดมีการขอแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อใหมีความสมบูรณในการบังคับใชและให
สอดคล องกั บ หลั ก การของรั ฐ ธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ และจาก
นโยบายของรัฐบาลดังกลาว ประกอบกับไดมีแนวคิดใหขยายขอบเขตของการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติ ด ยาเสพติ ด ให ค รอบคลุ ม ถึ ง ผู เ สพและมี ไ วใ นครอบครอง ผู เ สพและมี ไ ว ใ นครอบครองเพื่ อ
จําหนายและผูเสพและผูจําหนายเล็กนอย รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดดังกลาวตลอดจน
ขยายสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดและสถานที่เพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ
ใหก วา งขวางยิ่ ง ขึ้น เช น สถานที่ ของหนวยงานในราชการทหาร สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขหรือหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งเปนการระดมทรัพยากรเพื่อแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดเขาดวยกัน จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ขึ้นใหม
โดยมีผลยกเลิกพระราชบัญญัติเดิมดังกลาว โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม
๑๑๙ ตอนที่ ๙๖ก ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และมีผลบังคับใชวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
ข อดี ข องระบบบั ง คั บ บํ า บัด ตามพระราชบัญญัติฟ นฟูส มรรถภาพผูติดยาเสพติ ด พ.ศ.
๒๕๔๕ คือ
๑. เปนการตัดวงจรผูเสพออกจากผูคาดวยการบําบัด
๒. เปนการบังคับใหผูติดยาเสพติดตองเขารับการฟนฟูสมรรถภาพจนครบทุกขั้นตอน ซึ่ง
เป นที่ ย อมรั บ ตามหลั ก วิ ช าการ ว า ผูติดยาเสพติดจํา เปน ตองไดรับ การฟนฟูส มรรถภาพทั้ง ทาง
รางกาย และจิตใจใหเขมแข็งจนสามารถเลิกเสพยาเสพติดไดเปนเวลานานกอนจะหวนกลับไปเสพ
ซ้ํา
๓. ระบบบังคับบําบัดอาจเปนแนวผลักดันใหผูเสพติดที่มีอาชีพมั่นคงอยูแลว สมัครใจเขา
รับการบําบัดในระบบสมัครใจมากขึ้น เนื่องจากไมตองการถูกจับกุมตัวสงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ซึ่งตองรับการฟนฟูสมรรถภาพเปนเวลานาน
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๔. ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพไดมีโอกาสพัฒนาตนเองใหกลับตัวเปนพลเมืองดี ไดรับ
การฝกฝนทักษะและฝกฝนอาชีพจนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดตามปกติ ไมตองมีประวัติทาง
คดีสามารถทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได
๒.๑.๒ ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community)
ความหมาย
ชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: T.C.) เปนการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดใน
รูปแบบชุมชนที่ผูติดยาเสพติดเขามาอยูรวมกันเสมือนเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน การดําเนิน
ชีวิตของสมาชิกในชุมชนบําบัดตองอยูภายใตกฎเกณฑที่มีสมาชิกรวมกันกําหนดเอาไว มีหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย สมาชิกปกครองดูแลกันเอง ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพภายใตระเบียบ
เทาเทียมกัน แตมีความรักผูกพันกันแบบครอบครัวที่มีการเคารพเชื่อฟงสมาชิกรุนพี่ตามลําดับ การ
บําบัดรักษาในรูปแบบของชุมชนบําบัด แทจริงแลวก็คือ การสรางความสัมพันธแบบเครือญาติขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง แตเปนเครือญาติในกลุมผูเคยติดยาเสพติดมาแลว ทําใหเขารูสึกผูกพันกัน รักกัน และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน (Love and Concern) ความรูสึกเชนนี้โดยทั่วไปจะมีอยูในครอบครัวหรือ
ชุมชนแบบเกาๆ ของทางตะวันออก เชน ในชนบทของไทยแตในเมืองใหญๆ ที่ผูติดยาเสพติดได
เที่ยวเรรอนและประกอบอาชญากรรมตางๆ นั้น ไมมีความสัมพันธในลักษณะนี้อยูแลว โดยเฉพาะ
ในสังคมทางตะวันตก ความผูกพันระหวางสมาชิกในครอบครัวจะมีอยูนอยมาก วิธีก ารชุมชน
บําบัดจึงตองการนําเอาวิถีชีวิตเชนนี้กลับมาอีกครั้ง
ความเปนมา
เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ซินเนนอน มลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยเริ่มจากสมาคมผู
ประสงคจะอดเหลาใชวิธีการบําบัดโดยไมใชยา หรือที่เรียกวา Alcoholics Anonymous (A.A.) โดย
ชุม ชนบํา บัด (Therapeutic Community) หรือเรีย กยอ ๆ วา T.C. (โรงพยาบาลธัญ ญารัก ษ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, ตําราการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด, ๒๕๔๔) เดิมเรียกกันวา
สังสรรคบําบัด ตอมา นายแพทยฝน แสงสิงแกว บิดาจิตเวชไทย ไดใหชื่อวา ชุมชนบําบัด ในการ
ประชุ ม วิ ช าการสุ ข ภาพจิ ตป พ.ศ.๒๕๑๗ ไดก ลา วถึง หลัก สํา คัญ ๒ ประการของชุม ชนบํา บัด
(Therapeutic Community) คือ ประการที่หนึ่ง การชวยเหลือตนเอง (Self-help) และประการที่สอง
การใหกลุมเพื่อนชวยเหลือกัน (Peer pressure) ตอมาจึงขยายไปสูผูติดยาเสพติด เนื่องจากป พ.ศ.
๒๔๙๓ ยาเสพติ ดได แพร ระบาดมากและการรัก ษาในขณะนั้น สว นใหญเป นการรั ก ษาดว ยยา
(Detoxification) ชุมชนบําบัดจึงถูกนํามาใชตั้งแตนั้นมาในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน และเนนการ
บําบัดดานจิตใจใหเกิดความเขมแข็ง สามารถตอสูกับการเสพติดไดอยางถาวร แตในการนําชุมชน
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บําบัด (Therapeutic Community)มาใชในสหรัฐอเมริกาที่ซินเนนอน มลรัฐแคลิฟอรเนียครั้งนั้นก็
ประสบความลมเหลว เนื่องจากที่ซินเนนอน ซึ่งนําโดย ชัค เดยเดริช ไดเนนที่การนับถือผูนําเพียง
คนเดียวทําใหเกิดปญหาดานการเงินและการแสวงหาผลประโยชนสวนตน
ต อมาในป ค.ศ.๑๙๖๓ แบบอย า งดัง กลา วไดรับ การพัฒ นาขึ้นที่ เดย ท อป วิ ล เลจ นคร
นิวยอรค โดย ดอกเตอรแดน คาสเทรล และ ดอกเตรเดวิด ดิช รวมกับ มอซิเนียร วิลเลียม บี โอ ไบ
รอน นักบวชคาธอลิก โดยไดรับแรงบันดาลใจจากเหตุการณปะทะกันอยางรุนแรงระหวางแกงค
วัย รุนในนิวยอรค กลุมวัย รุนผูถูก กลาวหาวาเปนฆาตกรลวนเปนผูติดยาเสพติด บุคคลทั้ง ๓ จึง
รวมกันกอตั้งสถานบําบัดรักษาเดยทอป วิลเลจ โดยขอใหศาลสั่งคุมประพฤติผูกอนเหตุดังกลาว
แลวรับตัวมาบําบัดรักษาจนประสบความสําเร็จ และตั้งเปนมูลนิธิเดยทอป วิลเลจขึ้นในปเดียวกัน
และไดตั้งบริษัท เดยทอป วิลเลจ (Daytop Village Inc.) ขึ้นเพื่อหารายไดใหแกมูลนิธิ
รูปแบบชุมชนบําบัด (พรรณศิริ นาวิกา, ๒๕๔๐ อางในสํานักงานประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา, ๒๕๔๕) แบงเปน ๒ รูปแบบยอย คือ
๑. การใชสถานพยาบาลเปนฐานในการบําบัดรักษา เชน ชุมชนบําบัดของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ
๒. การจัดการบําบัดรักษานอกสถานพยาบาล มักดําเนินการโดยภาคเอกชน เชน ศูนย
บําบัดยาเสพติดคอมมูนิตา อินคอนโทล ศูนยเกิดใหม จังหวัดราชบุรี เปนตน
ปรัชญาของชุมชนบําบัด คือ
๑. ยอมรับวามนุษยทุกคนมีศักยภาพ (Potential) ยอมเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได
๒. ยอมรับในเจตนาอิสระ (Free will) ซึ่งกันและกันของมนุษย
๓. ใชพลังกลุม (Pressure groups) ในการปรับพฤติกรรมของสมาชิกกลุม
๔. ไมใชระบบอํานาจนิยม เพราะจะเปนการกดดัน แทนที่จะปรับปรุงแกไขพฤติกรรม
หลักการสําคัญในการนํารูปแบบชุมชนบําบัดมาใชในการแกไขปญหาผูติดยาเสพติด หรือ
ผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ
๑. ใชหลัก ๓ มิติ
TC (ชุมชนบําบัด)

สมาชิก

ครอบครัว

ภาพที่ ๑ หลัก ๓ มิติของรูปแบบการบําบัดแบบชุมชนบําบัด
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๒. ตองมีการชี้นํา สรางศรัทธาในวิธีการ จนผูเขารับการบําบัดเชื่อมั่นและยึดติด
๓. สงเสริมใหกําลังใจ พลังความสามารถ ใหสมาชิกเกิดความเชื่อมั่น และเห็นคุณคาของ
ตนเอง มีวิธีการชวยเหลือตนเองในกลุมผูติดยาดวยกัน (Self-help) มีพี่เลี้ยงหรือ Staff ผูติดยามา
กอน (Ex addict) เปนผูชวยเหลือใหผูเขารับการบําบัดเลิกยาเสพติดไดสําเร็จเชนเดียวกันตน
๔. ใหสมาชิกเรียนรูสภาพความเปนจริงของชีวิต และกลาเผชิญกับชีวิต ใหเจาะลึกเขาสู
ดานดีดานชั่วของคน จนสามารถพัฒนาได
๕. ใหรูคุณคา และรูจุดดอย จุดเดน ของตนเอง
๖. ใหเรียนรูเพื่อน ใหเพื่อนเรียนรูตัวเรา และเปนครูให
หลักการของชุมชนบําบัด
การรักษาแบบชุมชนบําบัด เปนรูปแบบหนึ่งของการบําบัดรักษาขั้นฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดใหผูปวยหรือสมาชิกฝกพัฒนาตนเอง โดยการอยูรวมกันเสมือนเปนสมาชิกในครอบครัว
ขนาดใหญครอบครัวหนึ่งที่สรางขึ้นมาใหม เพื่อใหสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
มี ก ารเรี ย นรู และประสบการณ เพิ่ ม ขึ้นอีก ทั้ง ยัง อยูใ นสถานที่ป ลอดภัย ปลอดยาเสพติด และมี
สิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความอบอุนที่ดี ทําใหไดรับการฟนฟูสมรรถภาพชีวิตที่สมบูรณ ทั้งสภาพ
รางกายและสภาพจิตใจ จนกระทั่งสามารถกลับไปดํารงชีวิตในสังคมไทยไดอยางปกติสุข (กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๐)
ขอดีของรูปแบบชุมชนบําบัดคือ ผูรับการบําบัดอยูในสภาพแวดลอมที่ปราศจากยาและสาร
เสพติดเปนเวลานาน (๖ เดือนขึ้นไป) มีการปรับการดําเนินชีวิตใหม ฝกใหผูปวยมีความรับผิดชอบ
ในชีวิตของตน มีลักษณะของการชวยเหลือกันเองระหวางผูมีปญหาติดสารเสพติด อีกทั้งมีการ
แกไขพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่เปนปญหาโดยอาศัยหลักการเรียนรูและการเสริมแรงพฤติกรรม
แต จุ ด อ อ นคื อ ใช เ วลานาน และต อ งตั ด ขาดจากสภาพแวดล อ มในชี วิ ต จริ ง อี ก ทั้ ง อาจจะให
ความสําคัญไมมากนักกับการบําบัดอาการขาดยาเนื่องจากแนวคิดในการมองปญหาติดสารเสพติด
ไมไดใชรูปแบบทางการแพทยในการมองปญหา
ขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบําบัด
สมาชิกที่จะเขารับการฟนฟูแบบชุมชนบําบัดนั้น ในผูติดเฮโรอีนจะตองไดรับการถอนพิษ
ยาเรียบรอยแลว และสมัครใจเขารับการบําบัดในชุมชนบําบัด โปรแกรมประกอบดวย ๔ ระยะ ดังนี้
(มงคล มณฑา, ๒๕๔๔)
๑. ระยะจูงใจเขาชุมชนบําบัด (Induction, Motivation phase) เปนระยะเตรียมตัวผูปวยเขา
สูระยะถอนพิษยา โดยชักจูง แนะนํา ใหขอมูลความรูขาวสาร ซึ่ง ดํา เนินการโดยเจาหนาที่และ
สมาชิกชุมชนบําบัด เพื่อใหผูปวยเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและตัดสินใจดวยความพรอมที่จะเผชิญ
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กับความจริงของปญหาที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเอง และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ระยะนี้ใชเวลา
ประมาณ ๑๕ วัน
๒. ระยะบําบัดรักษาดวยวิธีชุมชนบําบัด (Treatment drug-free T.C.phase) เปนระยะที่
ดําเนินการในแนวทางดานจิตวิทยาสังคม (Psycho-social aspect) ดําเนินงานอยู ๒ สวนใหญ ๆ คือ
๒.๑ กลุมบํา บัด (Therapeutic group) อาศัยหลัก ทางทฤษฎีการวิเคราะหปฏิสัม พันธ
(Transactional analysis : TA.) ของอีริคเบอรน และเกสตัล เทอราป (Gestalt therapy) มีกิจกรรม
กลุมตาง ๆ เชน กลุมประชุมตอนเชา กลุมจิตบําบัด (Here and Now) กลุมสัมมนา กลุมเผชิญหนา
(Confrontation group) กลุมระบายความรูสึก (Encounter group) กลุมประชุมเชา (ประจําวัน) กลุม
ศาสนา กีฬาและเกมส การพักผอน นันทนาการ กลุมสอนหนังสือ และเสริมความรูตาง ๆ ฯลฯ
๒.๒ การทํางานเพื่อการบําบัดรักษา (Work therapy) มีการแบงงานใหส มาชิกทุกคน
รับผิดชอบตามทีมงานตาง ๆ ตามหลักการปกครองตามลําดับขั้น (Hierarchy) เชนเดียวกับการ
ปกครองในสังคม โดยมีทีมงานคณะรับผิดชอบคอยดูแลสมาชิก เชน ทีมงานประชาสัมพันธ ทีม
ครัว ทีมเลี้ยงสัตว ทีมพืชผักสวนครัว ทีมชางไม ทีมชางโลหะ ทีมทําขนม ทีมทํางานประดิษฐ ซึ่ง
เปนทีมงาน อาชีวบําบัด การแบงทีมงานขึ้นอยูกับชุมชน โดยคํานึงถึงสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
นั้น ๆ
การจัดโครงสรางการปกครองเชนนี้ก็เพื่อใหสมาชิกไดฝกและสรางความรับผิดชอบใน
ตนเอง ทีมงานคณะรับผิดชอบดูแลสมาชิกและรับมอบหมายงานจากคณะเจาหนาที่จะใหคําแนะนํา
แกไขสมาชิกแตล ะคน ใหกํา ลัง ใจชวยเหลือเพื่อนสมาชิกใหส ามารถเรีย นรูถึง การมีชีวิตอยูใ น
สังคมและชุมชนอยางเหมาะสม จนสมาชิกนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้
เปดโอกาสใหสมาชิก มีสวนรวมในการวางแผนทํากิจกรรมประจําวัน มีการวางกฎระเบียบ ใช
รางวัล ชมเชย และลงโทษอยางจริงจัง การพัฒนาและฟนฟูจิตใจจะกระทําอยางตอเนื่อง ใชเวลา
ประมาณ ๑ ป
๓. ระยะการฝกกลับสูสังคม (Re-entry phase) เปนระยะที่สําคัญมากในขั้นตอนการ
บําบัดรักษาดวยวิธีชุมชนบําบัด สมาชิกที่เขามาอยูในชุมชนบําบัดเพื่อเรียนรูชีวิตและเปลี่ยนแปลง
ชีวิตตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนมีความคุนเคยตอความมีระเบียบของตัวเองที่สรางขึ้นมาจาก
การที่ อ ยู ใ นชุ ม ชนนี้ เมื่ อ จะออกจากชุ ม ชนบํ า บั ด เพื่ อกลั บ เข า สู สั ง คมของตนเองอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ความรูสึกที่มีตอครอบครัว พอแม ญาติพี่นอง ยอมรูสึกหางเหินกัน แมวาจะมีการกลับไปเยี่ยมบาน
และครอบครัวเปนครั้งคราวก็ตาม การปฏิบัติตนและการปรับสภาพของตนเองใหเขากับสังคม ยอม
เปนการยากสําหรับสมาชิก ซึ่งในอดีตเคยตกเปนเหยื่อของสังคม จึงจําเปนตองมีการฝกการกลับเขา
สูสังคมภายนอก โดยมีความรับผิดชอบงานตามที่หนวยงานในสังคมจะมอบหมายใหทํา ระยะนี้
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เจาหนาที่จะมีความใกลชิดในการวางแผนรวมกับสมาชิก และบุคคลในหนวยงานนั้น ๆ กลุมบําบัด
ยังมีตามปกติและอาจนัดหมายเปนครั้งคราวในระยะตอ ๆ ไป ระยะนี้ใชเวลาประมาณ ๖ เดือน
๔. ระยะติดตามผล และการดูแลหลังการรักษา (Follow-up and after-care phase) เมื่อ
ผานขั้นตอนที่ ๓ แลว เจาหนาที่และสมาชิกจะวางแผนรวมกันถึงกําหนดนัดหมาย เพื่อติดตามผล
และดูแลหลังการรักษา ซึ่งสวนมากสมาชิกจะตองมีการปฏิบัติเปนขอสัญญา รายงานผลเกี่ยวกับ
ตนเอง ระยะนี้สมาชิกจะตองมีงานทําและมีที่อยูที่ปลอดภัย ใชเวลา ๓-๕ ป
ระเบียบของชุมชนบําบัด สมาชิกจะตองปฏิบัติและไมละเมิดกฎ ๓ ขอใหญ คือ
๑. ไมมียา ไมมีสุรา (No drug, no alcohol)
๒. ไมมีการกระทํากอเหตุรุนแรง เปนอันตราย หรือขูเข็ญที่จะกอเหตุรุนแรง (No violence
or treated to be violence)
๓. หามมีเพศสัมพันธ (No sexual relationship)
ถาสมาชิกผูใดละเมิดกฎขอหนึ่งขอใดใน ๓ ขอนี้ จะถูกสงกลับบานทันที
เทคนิคการปรับพฤติกรรม
เทคนิ คการบํ าบั ด (Therapeutic technique) และการมี ชี วิ ตอยูร วมกั นที่ หลากหลายเป น
องคประกอบที่สําคัญในการบําบัดแบบชุมชนบําบัด เทคนิคที่สําคัญประกอบดวยหลายเทคนิค คือ
บทบาทแบบอยาง (The role model) ความรักความผูกพัน (Love and concern) การเผชิญหนาและ
ระบายความรูสึก (Confrontation and encounter) ครอบครัวบําบัด(Family Therapy) และการแสดง
เพื่อการบําบัด(Role play)
๒.๑.๓ หลักการ SWOT Analysis
๑. ความหมายของ SWOT Analysis
SWOT (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินสถานการณใน
องคกรหรือหนวยงาน ซึ่งชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดจุดแข็ง จุดออน จากสภาพแวดลอมภายใน
และโอกาส อุ ปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย เหลานี้ตอการ
ดําเนินการขององคกรได
SWOT มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ไดแก
* S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดี
ที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน
ทรั พ ยากรบุ ค คล องค ก รจะต อ งใช ป ระโยชน จ ากจุ ด แข็ ง ในการกํ า หนดกลยุ ท ธ ก ารตลาด
* W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปน
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ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกรซึ่งองคกรจะตองหาวิธีใน
การแกปญหานั้น
* O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่
สภาพแวดลอมภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาส
แตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมา
จากสภาพแวดลอมภายใน นักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชน
จากโอกาสนั้น
* T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดขึ้น
หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ ๒ ดาน คือ
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการ
วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดอ อน เพื่อใหรูตนเอง
(รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ
ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นภายนอกองคก ร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้ง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การ
กําหนดกลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป
๒. ประโยชนของการวิเคราะห SWOT
เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แต
ละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกร
จะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกร
จะเปนคุณ ลักษณะภายใน ที่อาจจะทํา ลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปน
สถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุเปาหมายองคกรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอม
จะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใช
เปนแนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่
เหมาะสม
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๓. ขั้นตอน / วิธีการดําเนินการทํา SWOT Analysis
การวิเคราะห SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวาง ดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน
โอกาสและอุปสรรคขององคกร ทําใหมีขอมูล ในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายที่จะถูกสราง
ขึ้นมาบนจุดแข็งขององคกร และแสวงหาประโยชนจากโอกาสทางสภาพแวดลอม และสามารถ
กําหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลดจุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุด
ได ภายใตการวิเคราะห SWOT นั้น จะตองวิเคราะหทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก องคกร
โดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑. การประเมิ น สภาพแวดลอ มภายในองคก ร เกี่ ย วกั บ การวิเ คราะหและพิจ ารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในองคกร ทุกๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อ การบริหาร
ที่ครอบคลุมทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน
และทรัพยากรในการบริหาร(คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผาน
มาขององคกรเพื่อที่จะเขาใจสถานการณและผลกลยุทธกอนหนานี้ดวย - จุดแข็งขององคกร (SStrengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในองคกรนั้นเองวาปจจัยใด
ภายในองคกรที่เปนขอไดเปรียบหรือจุดเดนขององคกรที่องคกรควรนํามาใชในการพัฒนาองคกร
ได และควรดํ า รงไว เพื่ อการ เสริ ม สรา งความเข็ม แข็ง ขององคก ร - จุ ดอ อนขององค ก ร (WWeakness) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจากมุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยู
ภายในองคกรนั้น ๆ เองวาปจจัยภายในองคกรที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบขององคกรที่ควรปรับปรุง
ใหดีขึ้นหรือขจัดใหหมดไป อันจะเปนประโยชนตอองคกร
๓.๒. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก สามารถคนหาโอกาสและอุปสรรคทางการ
ดํ า เนิ น งานขององค ก รที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสภาพแวดล อ มทางเศรษฐกิ จทั้ ง ในและระหว า ง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของประชาชน
การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม ความ
เชื่ อ และวั ฒ นธรรม สภาพแวดล อ มทางการเมื อ ง เช น พระราชบั ญ ญั ติ พระราชกฤษฎี ก า มติ
คณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหมๆและพัฒนาการทางดาน
เครื่องมือ อุปกรณที่จะชวยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตและใหบริการ
- โอกาสทางสภาพแวดลอม (O-Opportunities) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกร
ปจจัยใดที่สามารถสงผล กระทบประโยชน ทั้งทางตรงและทางออมตอการดําเนินการขององคกร
ในระดับมหาภาค และองคกรสามารถฉกฉวยขอดีเหลานี้มาเสริมสรางให หนวยงานเข็มแข็งขึ้นได
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- อุปสรรคทางสภาพแวดลอม (T-Threats) เปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกองคกรปจจัย
ใดที่ สามารถสง ผล กระทบในระดับ มหภาคในทางที่ จะกอใหเกิดความเสีย หายทั้ง ทางตรงและ
ทางออม ซึ่งองคกรจําตองหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองคกรใหมี ความแข็งแกรงพรอมที่จะเผชิญแรง
กระทบดังกลาวได
๓.๓ ระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอมเมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดออน
โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมินสภาพ แวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง-จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาสอุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกร กําลังเผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณ เชนนั้น
องคกรควรจะทําอยางไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห SWOT ดังกลาวนี้ องคกร จะอยูในสถานการณ
๔ รูปแบบดังนี้
๓.๓.๑ สถานการณ ที่ ๑ (จุ ด แข็ ง -โอกาส) สถานการณ นี้ เ ป น สถานการณ ที่ พึ่ ง
ปรารถนาที่สุด เนื่องจากองคกรคอนขางจะมีหลายอยาง ดังนั้น ผูบริหารขององคกรควรกําหนดกล
ยุทธในเชิงรุก (Aggressive - Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยูมาเสริมสรางและปรับใชและฉกฉวย
โอกาสตางๆ ที่เปดมาหาประโยชนอยางเต็มที่
๓.๓.๒ สถานการณที่ ๒ (จุด ออน-อุปสรรค) สถานการณนี้เปนสถานการณที่
เลวรายที่สุด เนื่องจากองคกรกําลังเผชิญอยูกับอุปสรรคจากภายนอกและมีป ญหาจุดออนภายใน
หลาย ประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ การตั้งรับหรือปองกันตัว (Defensive Strategy)
เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําให
องคกรเกิดความสูญเสียที่นอยที่สุด
๓.๓.๓ สถานการณที่ ๓ (จุด ออน-โอกาส) สถานการณ องคก รมี โอกาสเป นขอ
ไดเปรียบดานการแขง ขันอยูหลายประการ แตติดขัดอยูตรงที่มีปญหาอุปสรรคที่เปนจุดออนอยู
หลายอยางเชนกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธการพลิกตัว (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจัด
หรือแกไขจุดออนภายในตางๆ ให พรอมที่จะฉกฉวยโอกาสตางๆที่เปดให
๓.๓.๔ สถานการณ ที่ ๔ (จุ ด แข็ ง -อุ ป สรรค) สถานการณ นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากการที่
สภาพแวดล อมไมเอื้ ออํ านวยต อการดํา เนินงาน แตตัวองคก รมีขอไดเปรีย บที่เปนจุดแข็ง หลาย
ประการ ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ
การแตกตัว หรือขยายขอบขายกิจการ (diversification Strategy) เพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งที่มี
สรางโอกาสในระยะยาวดานอื่นๆแทน
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ขอพิจารณาในการวิเคราะห SWOT มีดังนี้
๑. การวิเคราะหแยกแยะควรทําอยางลึกซึ้ง เพื่อใหไดปจจัยที่มีความสําคัญจริง ๆ เปน
สาเหตุ ห ลั ก ๆ ของป ญหาที่ แท จริง กลา วคื อ เปน ปจจัย ที่มี ป ระโยชนใ นการนํา ไปกํา หนดเป น
นโยบาย ตลอดจนสามารถนําไปกําหนดกลยุทธ ที่จะทําใหองคการ/ชุมชนบรรลุเปาหมายที่เปน
ผลลัพธขั้นสุดทาย (Result) ไดจริง
๒. การกําหนดปจจัยตาง ๆ ไมควรกําหนดขอบเขตของความหมายของปจจัยตาง ๆ ไมวา
จะเปน จุดออน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ใหมีความหมายคาบเกี่ยว
กัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองตัดสินใจ และชี้ชัดวาปจจัยที่กําหนดขึ้นมานั้นเปนปจจัยในกลุมใด ทั้งนี้
เพราะปจจัยที่อยูตางกลุมกัน ก็ตองสมควรที่จะนําไปกําหนดกลยุทธที่ตางกันออกไป
ปจจัยภายใน /ปจจัยภายนอก
O โอกาสภายนอก

T อุปสรรคภายนอก

S จุดแข็งภายในองคกร
SO การนําขอไดเปรียบของจุด
แข็ง ภายในและโอกาส
ภายนอกมาใช
ST การแกไขหรือลดอุปสรรค
ภายนอกโดยนําจุดแข็งภายใน
มาใช

W จุดออนภายในองคกร
WO การแกไขจุดออนภายใน
โดย พิจารณาจากโอกาส
ภายนอก ที่เปนผลดีตอองคกร
WT การแกไขหรือลดความ
เสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจาก
จุดออนภายในองคกรและ
อุปสรรคภายนอก

๔. ขอดี – ขอเสีย ของการทํา SWOT Analysis
ข อ ดี เทคนิ ค การวิ เ คราะห SWOT ถู ก นํ า มาใช อ ย า งแพร ห ลายในการวิ เ คราะห
สถานการณตางๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ เนื่องจากเปนเทคนิคที่เขาใจงาย ไมซับซอน
ให ความสะดวกเปนอย างมากสํ าหรับผูที่นํา SWOT มาใช และสามารถนํา ไปประยุก ตใ ชใ น
สถานการณดานตางๆ มากมาย เชน - การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง - การกําหนด
ความสําคัญกอนหลังของเหตุการณ - การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้น - การ
วิเคราะหและแกปญหาในการดําเนินการ - การวิเคราะหโครงการเริ่มใหม - การเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานใหสูงขึ้น - การสรางกระบวนการเรียนรูใหม ฯลฯ
ขอเสีย ของการใช SWOT ก็มีอยูไมนอยเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนและความ
หลากหลายในการประยุกตใชงาน เชน- โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของขอมูลที่นํามาใช
วิ เ คราะห ทั ก ษะ ประสบการณ และความเข า ใจในความรู พื้ น ฐานของเทคนิ ค SWOT ของ
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ผูวิเคราะห- ตองทบทวน SWOT เปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา เหตุการณและปจจัยตางๆ ที่
นํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวหรือไม
๒.๒ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ลิปตัน (๑๙๙๕) ไดรายงานผลการวิจัยของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการ
บําบัดรักษาผูตองขังที่ติดยาเสพติด พบวามีความสัมพันธระหวางยาเสพติดกับอาชญากรรม ทั้งนี้
เรือนจําที่ใชระบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) นั้น มีประสิทธิภาพสูงในการปองกันการ
กระทํ า ผิ ด ซ้ํ า และผลลั พ ธ ที่ ต ามมา นอกจากนี้ ผ ลลั พ ธ ด า นความสํ า เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับระยะเวลาที่ใชในการบําบัดอีกดวย
เจนชิลล (๑๙๙๗) และเจนชิลล, บัฮตตาชยา, และ ยะหเจนกา (๑๙๙๕) ไดทําการสํารวจ
โปรแกรมชุมชนบําบัด ๖ แบบใน ๙ พื้นที่ พบวาโปรแกรมบําบัดมีความแตกตางกันตามปจจัย เชน
สถานที่ตั้ง (ในเมืองหรือชนบท) ระยะเวลาของแผนการบําบัด (๖ ถึง ๑๘ เดือน) และจํานวน
เจาหนาที่ที่มีอยู อยางไรก็ตามทุกแหงตางมีลักษณะเดนรวมกันประการหนึ่งคือ พื้นฐานของความ
เปนชุมชนบําบัด ผลการสํารวจพบวารอยละ ๔๕ของสมาชิกวัยรุนอยูไดถึงครึ่งทางของแผนการ
บําบัด และมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่สังเกตไดอยางมีนัยสําคัญจากสิ่งบงชี้เกี่ยวกับสภาพจิตใจ
เชน ความนับถือตนเอง และสิ่งบงชี้เกี่ยวกับพฤติกรรม เชน การควบคุมความขัดแยง พฤติกรรม
รุนแรง และความคิดฆาตัวตายอยางจริงจังในชวง ๓๐ วันที่ผานมา นอกจากนี้ประมาณรอยละ ๔๔
ของสมาชิกวัยรุนสามารถรับการบําบัดจนกระทั่งจบโปรแกรมอยางสมบูรณ หลังจากการบําบัดเปน
เวลา ๖ เดือน
วิยดา จั่นทอง (๒๕๔๑)ไดทําการศึกษาเรื่องชุมชนบําบัดในงานราชทัณฑ : ศึกษาเฉพาะ
กรณี ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี ผูตองขังในศูนยชุมชนบําบัดกาญจนารักษมี
ความเห็นวา ชุมชนบําบัดชวยใหเลิกยาเสพติดได และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูตองขังที่พน
โทษ และผานวิธีการชุมชนบําบัด จากการทํากรณีศึกษาทั้ง ๑๐ กรณี สามารถเลิกเสพยาเสพติดได
และสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตจริง ตลอดจนนําความรูไปแนะนําสั่งสอนบุคคล
ในครอบครัว และคนใกลชิดใหรูจักโทษพิษภัยของยาเสพติด ขอเสนอแนะควรประชาสัมพันธงาน
ชุมชนบําบัดใหสังคมภายนอกและผูติดยาเสพติดไดรูจัก เพราะคนยังไมเชื่อถือและมั่นใจวาจะชวย
เขาใหเลิกยาเสพติดได ควรรณรงคทางสังคมใหยอมรับผูติดยาเสพติดที่รักษาหายแลว เชน คานิยม
การใหอภัย ใหโอกาสกับคนที่เคยผิดพลาด ขอเสนอแนะของผูศึกษางานชุมชนบําบัดและปญหายา
เสพติดควรเริ่มแกปญหาจากครอบครัวและชุมชน เพราะเปนตนตอของปญหายาเสพติดทั้งหมด
เน น สร า งความรู ค วามเข า ใจให แ ก ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ อื่ น ๆ ให ต รงในจุ ด มุ ง หมาย และ
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กระบวนการของชุมชนบําบัด เพื่อใหการทํางานไปในทิศทางเดียวกัน งานชุมชนบําบัดควรขยายผล
และทดลองใชกับกลุมผูตองขังประเภทอื่นๆ บาง และควรติดตามประเมินผลผูตองขังที่ผานชุมชน
บําบัดอยางเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง เพื่อเขาจะไดเปนผูที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและดํารงชีวิตอยู
ในสังคมอยางมีความสุข
๒.๓ สรุปกรอบแนวคิดการศึกษา
รูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ที่ใชอยูทั่วโลก มีหลายรูปแบบ
ขึ้นอยูกับบริบทของแตละประเทศนั้น ๆ ซึ่งไดแก ประเภทยาและสารเสพติดที่แพรระบาด กลุมผู
เสพ สถานบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ รวมถึงนโยบายและการใหความสําคัญของแตละประเทศ
ซึ่งผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: T.C.) ระหวางประเทศไทย และตางประเทศ
เพื่อนําขอมูลมาประยุกตใชในหนวยงานและเผยแพรในประเทศไทยตอไป

บทที่ ๓
เรื่องที่ศึกษา (Content of Analysis)
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: T.C.) ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ
เปนการศึกษา วิจัยเอกสาร (Document Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยใช รู ป แบบชุ ม ชนบํ า บั ด (Therapeutic
Community: T.C.) ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ คือ มาเลเซีย สวีเดน และสหรั ฐอเมริกา
รวมทั้ง เพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ของประเทศไทย ใชการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ SWOT Analysis
ผลการศึกษา
ผูศึกษาไดทําการคนควาและศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและทางเว็บไซตตาง ๆ เกี่ยวกับ
การบํ า บั ด ฟ น ฟู ใ นรู ป แบบชุ ม ชนบํ า บั ด (TC)ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศสวีเดน ไดผลดังนี้
๑.ประเทศไทย
จากงานวิจัยของ Knowlton W. Johnson, Ph.D. Pacific Institute for Research and
Evaluation, Inc.(๒๐๐๘) เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการใช รู ป แบบชุ ม ชนบํ า บั ด (Therapeutic
Community) ในการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในประเทศเปรู แ ละประเทศไทย พบว า
ประเทศไทยไดมีการนํารูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด แบบชุมชนบําบัดเขามาใช ซึ่ง
ดําเนินการโดยหนวยงานของทั้งภาครัฐ และองคกรเอกชน โดยเริ่มที่สถาบันธัญญารักษ กรมการ
แพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนที่แรกในป คศ.๑๙๘๕ซึ่งสถาบันธัญญารักษ ถือเปนหนวยงาน
หลักของรัฐบาลในการดูแลรักษาผูติดยาเสพติดของประเทศไทย และในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด คอมมูนิตาซึ่งเปนองคกรที่เกิดจากการสนับสนุน จาก เดยทอป นิวยอรค
สหรัฐอเมริกาเริ่มนํา TC มาใช ในป ค.ศ. ๒๐๐๕ และUNAFEI ไดมีการศึกษาประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมการรักษาโดยศึกษายอนหลังของการติดตามผลผูปวยทั่วประเทศไทยที่จบโปรแกรม
การรักษาแบบชุมชนบําบัด ๑๘ เดือนที่สถาบันธัญญารักษ ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๘๖- ๒๐๐๐ พบวา
รอยละ ๗๓ ของผูปวยทั้งหมด สามารถหยุดใชยาเสพติดไดในระหวางการติดตามและดูแลหลังการ
รักษา (After care) แตการศึกษาพบขอความจริงที่เปนขอจํากัดคือ มีผูปวยที่จบโปรแกรมการรักษา
ในรูปแบบชุมชนบําบัด เพียง รอยละ ๑๐ ของผูที่เขารักษาเทานั้น คือ ๒๗๘ รายใน ผูปวยทั้งหมด

๑๘

๒,๘๘๑ ราย และพบวา ตั้งแตป ๒๐๐๕ การวิจัยของประเทศไทยแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ
TC. Program ที่ไดถูกเผยแพรไปใชทั่วประเทศไทย และตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลไทยมี
นโยบายทําสงครามกับยาเสพติด เพื่อใหปญหายาเสพติดลดลง จึงทําใหผูที่ติดยาเสพติด ตองการเขา
รับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดจํานวนมากขึ้น และประเภทของยาเสพติดที่แพรระบาด อยางมาก
นั้นไดเปลี่ยนจาก เฮโรอิน เปนประเภทเมทแอมเฟตามีน หรือยาบา และกลุมผูเสพมีอายุที่นอยลง
ซึ่งสวนใหญเปนเยาวชน ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและปญหายาเสพติดดังกลาว
สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดเปนการบําบัดรักษาในรูปแบบการฟนฟูเขมขน
ทางสายใหม(FAST Model) ใชระยะเวลาในการฟนฟูฯ ๔ เดือน ซึ่งรูปแบบดังกลาวยังคงมีการนํา
รูปแบบชุมชนบําบัด (TC) มาประยุกตใช ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวย ยาเสพติด (รูปแบบ
การฟนฟูเขมขนทางสายใหมFAST Model มีองคประกอบคือ F=Family A=Alternative Treatment
Activity S = Self Help และT=Therapeutic Community) และมีการประยุกตใชและถายทอดรูปแบบ
FAST Model ใหมีการใชในสถานบําบัดทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่นที่ทําหนาที่
ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดจนถึงปจจุบัน
๒.ประเทศมาเลเซีย
ในประเทศมาเลเซียโดย องคกรเพนกาไซฮ (PENGASIH Malaysia) เปนองคกรไมมุงผล
กําไร ที่ใหการดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติดและ แอลกอฮอลล กอตั้งในป คศ. ๑๙๘๗ โดยผูที่เคยใช
ยาเสพติด มีการประยุกตใช Therapeutic Community: T.C. ในป คศ. ๑๙๙๓ โดยไดรับการ
สนับสนุนจาก WFTC (World Federation of Therapeutic Community)และ AFTC (Asian
Federation of Therapeutic Community ) ในการพัฒนาการดําเนินงานมีการทํางานรวมกับองคกร
ตาง ๆหลากหลาย ทั้งจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา อินโดนิเซีย ไทย เกาหลีใต อาฟริกาใต สิงคโปร
ฟลิปนส และอินเดีย เปนตน มีผูสําเร็จ จากโปรแกรม แลวกวา ๓,๐๐๐ คน และยังเปนที่ ศึกษาดูงาน
และฝกงานจากประเทศตางๆ อีกดวย (Mohd Yunus Pathi CSAC, Pengasih 's President, ๒๐๐๖)
และจากการวิจัยเรื่อง ชุมชนบําบัด:เปรียบเทียบ ๓ ประเทศ (Therapeutic Communities: A ThreeCountry Comparison: Gregory C. Bunt,๒๐๐๑)การศึกษานี้เปนการศึกษาจากเอกสารและ
เปรียบเทียบลักษณะของโปรแกรมชุมชนบําบัด (Documented and compared characteristics of
therapeutic community (TC) programs ) ใน ๓ ประเทศ คือ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยดูคุณภาพ และปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอโปรแกรมผลการศึกษา
พบวา มีความคลายคลึงของ รูปแบบ โครงสราง กิจกรรมประจํา โดย TC. ของมาเลเซียจะอิงศาสนา
และครอบครัวของผูติดยาเสพติดเปนศูนยกลางของการรักษา ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเนนการ
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รักษารายบุคคลและการดูแลตนเอง สวนTC. ของประเทศจีน มุงเนนไปที่เครือขายทางสังคม
สัมพันธภาพของกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และนอกจากนั้นยังพบวา TC. ของประเทศสหรัฐอเมริกา มี
กองทุนสนับสนุนมหาศาลจากรัฐบาลรวมกับศาล และสํานักงานคุมประพฤติซึ่งพบไมมากนักใน
แถบเอเชีย และผลลัพธของการดําเนินงานพบวา มาเลเซียอยูที่ รอยละ ๕-๑๐เมื่อเปรียบเทียบกับ
สหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งอยูที่ รอยละ ๒๐-๕๐
๓. ประเทศสหรัฐอเมริกา
Therapeutic Community เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ซินเนนอน มลรัฐแคลิฟอรเนีย
โดยเริ่มจากสมาคมผูประสงคจะอดเหลา ใชวิธีการบําบัดโดยไมใชยา หรือที่เรียกวา Alcoholics
Anonymous (A.A.) โดยชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) หรือเรียกยอ ๆ วา T.C. มีหลัก
สําคัญ ๒ ประการคือ ประการแรก การชวยเหลือตนเอง (Self-help) และประการที่สอง การใหกลุม
เพื่อนชวยเหลือกัน (Peer pressure) ตอมาจึงขยายไปสูผูติดยาเสพติด เนื่องจากป พ.ศ.๒๔๙๓ ยาเสพ
ติดแพรระบาดมากและการรักษาในขณะนั้นสวนใหญรักษาดวยยา (Detoxification) ชุมชนบําบัดจึง
ถูกนํามาใชตั้งแตนั้นมาในรูปแบบของเพื่อนชวยเพื่อน และเนนการบําบัดดานจิตใจใหเกิดความ
เขมแข็ง สามารถตอสูกับการเสพติดไดอยางถาวร แตก็ประสบความลมเหลว เนื่องจากที่ซินเนนอน
ซึ่งนําโดย ชัค เดยเดริช ไดเนนที่การนับถือผูนําเพียงคนเดียวทําใหเกิดปญหาดานการเงินและการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตน
ต อมาในป ค.ศ.๑๙๖๓ แบบอย า งดัง กลา วไดรับ การพัฒ นาขึ้นที่ เดย ท อป วิ ล เลจ นคร
นิวยอรค โดย ดอกเตอรแดน คาสเทรล และ ดอกเตรเดวิด ดิช รวมกับ มอซิเนียร วิลเลียม บี โอ
ไบรอัน นักบวชคาธอลิก โดยไดรับแรงบันดาลใจจากเหตุการณปะทะกันอยางรุนแรงระหวาง
แกงควัยรุนในนิวยอรค กลุมวัยรุนผูถูก กลาวหาวาเปนฆาตกรลวนเปนผูติดยาเสพติด บุคคลทั้ง ๓
จึงรวมกันกอตั้งสถานบําบัดรักษาเดยทอป วิลเลจ โดยขอใหศาลสั่งคุมประพฤติผูกอเหตุดังกลาว
แลวรับตัวมาบําบัดรักษาจนประสบความสําเร็จ และตั้งเปนมูลนิธิเดยทอป วิลเลจ ขึ้นในปเดียวกัน
และไดตั้งบริษัท เดยทอป วิลเลจ (DAYTOP Village Inc.) ขึ้นเพื่อหารายไดใหแกมูลนิธิ
การพัฒนาและประยุกต Therapeutic communities: TC. ในสหรัฐอเมริกาปจจุบันใช
สําหรับผูติดยาและสารเสพติดซึ่งมีอยูทั่วไปหลายรัฐเชนที่เพนซีวาเนีย เท็กซัส แดลาแวร และ
นิวยอรค ในเมืองนิวยอรค มีการประยุกตใช โปรแกรมนี้ สําหรับผูปวยเพศชายใน Arthur Kill
Correctional Facility ที่เกาะสเตตัน และมีโปรแกรมสําหรับผูหญิงเปนสวนหนึ่งของ the Bayview
Correctional Facility ในเมืองแมนฮัตตันดวย (Manning, Nick ,๑๙๘๙)
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๔. ประเทศสวีเดน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยรูปแบบชุมชนบําบัด หลังจากที่ไดขยายขอบขาย
งานครอบคลุมมลรัฐนิวยอรค มลรัฐโอกลาโฮมา และเท็กซัส รวมทั้งจัดตั้งบริษัทเดยทอป ระหวาง
ประเทศ (DAYTOP Village Inc.)เพื่อ เผยแพรงานชุมชนบําบัดไปยังประเทศตาง ๆ ประเทศสวีเดน
เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีการนํา รูปแบบ TC. ไปประยุกตใช (วิชา มหาคุณ, ๒๕๔๔) ในแถบยุโรป
ไดมีการประชุมอภิปรายถึงความเปลี่ยนแปลงรูปแบบของยาเสพติด และการเริ่มนํา เอารูปแบบ
ชุมชนบําบัดมาใช (the European Conferences of Therapeutic Communities. (Berlin, Germany,
๑๙๙๐; Stockholm, Sweden, ๑๙๙๓; Milano, Italy, ๑๙๙๔; Thessaloniki, Greece, ๑๙๙๕; Oslo,
Norway, ๑๙๙๗).
จากการวิเคราะหเนื้อหารูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติด
แบบชุมชนบําบัดระหวางประเทศไทย และตางประเทศ สามารถเปรียบเทียบโดยใช SWOT Analysis
ไดในแตละประเด็น ดังตารางที่ ๒
ประเด็น
ปจจัยนําเขา
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สถานที่

งบประมาณ

ประเทศไทย

-มีหนวยงานของรัฐบาล ทําหนาที่รับผิดชอบ

หลักในการบําบัดรักษาผูตดิ ยาเสพติดจึงงายใน
การถายทอดและเผยแพรองคความรู เรื่องของ
ชุมชนบําบัดไปยังศูนยบําบัดรักษายาเสพติด
ภูมิภาคและหนวยงานทีเ่ กี่ยวของได (S)
-หนวยงานทีจ่ ะสามารถดําเนินการชุมชน
บําบัดไดมีไมเพียงพอ เนื่องจากตองใช
งบประมาณสูงในการกอตั้ง และตองใช
บุคลากรที่มคี วามรูทางดาน ชุมชนบําบัด ให
การบําบัดฟนฟูผูตดิ ยาเสพติด ปจจุบันมีเพียง
สถานบําบัดทีเ่ ปนของรัฐบาล (T)
-หนวยงานทีด่ ําเนินงานชุมชนบําบัดสวนใหญ
เปนหนวยงานภาครัฐทําใหไดรบั การ
สนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณจาก
รัฐบาลอยางตอเนื่อง (S)

ตางประเทศ(สหรัฐอเมริกา ,
มาเลเซีย,สวีเดน)
-มีการกอตั้งและบริหารจัดการในรูปของ

มูลนิธิ เอกชน หลายแหง ทําใหตอ งมีการ
ศึกษาวิจัยประเมินผลรูปแบบการบําบัดของ
ตัวเองอยูเปนระยะ (S)

-ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน

และมาเลเซีย ก็ยังพบวามีจํานวนสถาน
บําบัดไมเพียงพอเชนกัน (T)

-เปนองคกรเอกชน ตองอาศัยเงินบริจาค

จากองคกรตาง ๆเปนหลัก บางครัง้ เงิน
บริจาคมีนอยตองทําการปดศูนย ฟนฟูเปน
การชั่วคราว (T)
แตมีขอดี คือ ทําใหการจัดสรรงบประมาณ

๒๑
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ทรัพยากรบุคคล

สถานการณการแพร
ระบาดของยาเสพติด

กระบวนการ
รูปแบบการบําบัด

ประเทศไทย

- มีบุคลากรทีมสหวิชาชีพ ที่สามารถดูแลให

การรักษาผูปวยไดตั้งแตระยะถอนพิษยา
รวมทั้งใหการรักษาผูติดยาเสพติดที่มีภาวะโรค
รวมตาง ๆ ทั้งโรครวมทางกายและทางจิต ทํา
ใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล (S)
- มีพี่เลี้ยงที่เปนผูท
 ี่เคยใชยาเสพติด (Ex-addict
staff) รวมเปนทีมในการดูแลผูปวย ทําใหมี
ความเขาใจและสามารถเปนแบบอยางใหกับ
สมาชิกใหมได (S)
-มีการสงบุคลากรไปรับการฝกอบรมและดูงาน
ที่เดยทอป เปนประจําทุก ป(S)
- บุคลากรสวนใหญยังไมไดรบ
ั การฟนฟู
ความรู ดานชุมชนบําบัดและดานที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง ทําใหขาดความชํานาญ (W)
- บุคลากรสวนใหญทเี่ ปนทีมสหวิชาชีพ
บางสวนไมเขาใจหลักการของชุมชนบําบัด
อยางแทจริง ทําใหขาดความมั่นใจในการ
ทํางาน (W)
- ในอดีตสวนใหญผูติดยาเสพติดเปนกลุมฝน
เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) สุรา เปน
สวนใหญ แตปจ จุบันมียาเสพติดประเภทใหม
เกิดขึ้น เชน ยาไอซ ยาเค สี่คูณรอย เปนตน ทํา
ใหการดูแลผูตดิ ยาเสพติด แตละประเภทยาก
งายแตกตางกัน ตามลักษณะการออกฤทธิ์ ทีม
ผูใหการบําบัด และนโยบายของรัฐบาลในการ
แกไขปญหายาเสพติด จึงตองมีการปรับตัวและ
มีความรูใหเทาทัน (T)

- รูปแบบชุมชนบําบัดใชเวลานาน คือ ๙ เดือน

ตางประเทศ(สหรัฐอเมริกา ,
มาเลเซีย,สวีเดน)
เปนไปดวยความรวดเร็ว ไมตองรอจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาลซึ่งมาเปนรายป (O)
- เปนการบริหารจัดการโดยองคกรเอกชน
และมีทีมสหวิชาชีพนอย ทําใหผปู วยที่มี
ภาวะโรครวมจากการใชยาเสพติด ตองถูก
สงตัวสงไปรับการรักษาจากโรงพยาบาล
อื่น ทําใหใชเวลานาน และขาดความ
ตอเนื่องในการฟนฟู (W)
- ทีมผูบําบัดทั้งหมด เปนผูท
 ี่เคยใชยามา
กอน (Ex addict staff) และทํางานตอเนื่อง
ยาวนาน เปนผูท ี่มีประสบการณตรง ทั้งใน
เรื่องการใชยาและเลิกยา ทําใหเขาใจ
โปรแกรมของชุมชนบําบัดเปนอยางดี (S)
- มีการอบรมฟนฟูความรูอยางสม่ําเสมอ
และไดสงทีมผูใหการบําบัดไปศึกษาดูงาน
ที่เดยทอป วิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล อิงซ
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา (S)
- ทีมบําบัด ในศูนยฟนฟูฯของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูป วย (W)
- แมจะมีการใชยาเสพติด ชนิดใหม บางแต
หลัก ๆ ยังคงเปนเฮโรอีน สุรา และโคเคน
ยาเสพติด ชนิดใหม ยังแพรหลายไมมาก
- ลักษณะของยาเสพติด มักเปนประเภทฉีด
เขาเสน ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค
รวม เชน ติดเชื้อเอชไอวี ทําใหมีความ
ยุงยากในการดูแลมากขึ้น(T)

- ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย

๒๒
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เครือขายในการ
ทํางาน

การติดตามผล

ประเทศไทย

ตางประเทศ(สหรัฐอเมริกา ,
มาเลเซีย,สวีเดน)
ถึงปครึง่ ทําให สถานฟนฟูมีไมเพียงพอกับ
ยังคงใชรปู แบบการฟนฟู แบบชุมชนบําบัด
ผูรับการบําบัด และทําใหผปู วยบางรายไม
เต็มรูปแบบและใชระยะเวลานานเทาเดิม
สามารถอยูครบกระบวนการได (W) ทําใหตอง เนื่องจากกลุมผูปวยยังคงเปนเฮโรอิน และ
โคเคน เปนสวนใหญ ซึ่งตองการระยะเวลา
มีการประยุกตรูปแบบที่ใชระยะเวลานอยลง
- มีการประยุกต เปนรูปแบบการฟนฟูเขมขน ในการฟนฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาน
ทางสายใหม(FAST Model) ใชระยะเวลาในการ ถึงจะไดผลดี (S)ในประเทศสวีเดน สวน
ฟนฟูฯ ๔ เดือน เพื่อใหสอดคลองกับ
ใหญกลุมผูมาใชบริการจะเปนผูต ดิ สุรา
สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติดที่มี สวนใหญยังคงใช TC เต็มระยะเวลา
มากขึ้น (O)
- ไดมีการประยุกตใชในกลุมผูปวยวัยรุนซึ่ง
ั การศึกษาเลาเรียน
-การนําครอบครัว และชุมชนมามีสวนรวมใน เปนชวงวัยที่ยังตองไดรบ
(Adolescence program) ซึ่งไดปรับรูปแบบโดย
การบําบัดรักษายัง เปนไปไดนอย ทําใหขาด
ความรู ความเขาใจในการดูแลผูต ดิ ยาสงผลให ใชเวลาสั้นลง ประมาณ ๔ เดือน จากนั้นจะ
มีการแนะนําใหศึกษาตอ(O)
ผูปวยกลับไปเสพยาเสพติดซ้ํา (W)
- กฎหมายและขอบังคับของสํานักงานคุม
- มีการดูแลแบบโปรแกรมผูป
 วยนอก (S)
ประพฤติยังไมเครงครัดที่จะเอื้อใหครอบครัว
ตองเขามามีสวนรวมในการรักษาเทาทีค่ วร(T)
- มีการทํางานเปนเครือขายรวมหนวยงานที่
- ในประเทศมาเลเซีย มีสถาบันครอบครัว
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและองคกร มูลนิธิเอกชน ที่ และศาสนาเขามาชวยดูแลตอหลังการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการบําบัดฟน ฟูสมรรถภาพ บําบัดรักษา (O)
ผูติดยาเสพติด (O)
- มีการแลกเปลี่ยนองคความรูเรือ่ งของชุมชน
บําบัด อยางสม่ําเสมอ (O)
-มีการติดตามผลและการดูแลผูตดิ ยาเสพติดที่ - ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประสานงาน
การจบโปรแกรมแลวแตยังไมมีการชวยเหลือ และสงตอกับ องคกร Half way house ในการ
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน (W)
รับดูแล ใหที่พัก และเปนทีป่ รึกษาใหกับผู
ที่จบโปรแกรมของTC ที่ยังไมมีงานทํา และ
ไมมีที่พักอาศัย ไมมีครอบครัวดูแล หรืออยู
ระหวางฝกงาน (S)
- มีการใหผูที่จบโปรแกรมและเลิกไดแลว
และมีพฤติกรรมดีสามารถ เปนแบบอยาง
ได มาเปนอาสาสมัครทํางาน ในศูนยบําบัด
ทําใหมีงานทําและคุณภาพชีวิตทีด่ ี ซึ่งจะ

๒๓
ประเด็น

ผลลัพธ
คุณภาพชีวิตของผูที่
ผานการบําบัดใน
รูปแบบชุมชนบําบัด

ประเทศไทย

- ผูปวยที่ผานการบําบัดมีคุณภาพชีวิตใหดี ขึ้น

โดย กรมการแพทยรวมกับกรมคุมประพฤติได
จัดทําโครงการ ไทยเขมแข็งคืนคนดีสูสังคม
โดยไดจางผูปวยยาเสพติดทีผ่ านการบําบัด
ฟนฟู และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีให
เปนพี่เลี้ยง (Ex addict staff)

ตางประเทศ(สหรัฐอเมริกา ,
มาเลเซีย,สวีเดน)
ชวยทําใหสามารถคงระยะการไมกลับไป
ใชยาเสพติด (S)
- มีการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในศูนยฟนฟู

ผูติดยาเสพติด อยางตอเนื่อง และเปนระบบ
- มีการสรางแรงจูงใจใหบคุ ลากร โดยการ
เลื่อนระดับความกาวหนา จนถึงสามารถ
เปน ผูอํานวยการศูนยฟนฟูฯ (Director of
facility)

การอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด ; รูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: T.C.) ระหวางประเทศไทยและ
ตางประเทศ จากผลการศึกษาสามารถ อภิปรายไดดังนี้
จุดแข็ง(S)
๑.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เปนหนวยงานของรัฐบาล
ประเทศไทยเริ่มนํามาใช ครั้งแรกโดยสถาบันธัญญารักษ ซึ่งเปนหนวยงาน หลักของรัฐบาล ที่มี
หนาที่ความรับผิดชอบในการบําบัดรัก ษาผูติดยาเสพติดจึงงายในการถายทอดและเผยแพรองค
ความรู เรื่องของชุมชนบําบัดไปยังศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ภูมิภาคและหนวยงานที่เกี่ยวของได
ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน และมาเลเซีย กอตั้งและบริหารจัดการในรูปของ
มูลนิธิ เอกชน ที่ยังมีอีกหลายองคกรที่มีรูปแบบการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ที่แตกตาง และเปน
คูแขง ในการดําเนินงาน แตที่พบคือแตละมูลนิธิจะมีการศึกษาวิจัยประเมินผลรูปแบบการบําบัด
ของตัวเองอยูเปนระยะ
๒. ทีมบุคลากรที่ดําเนินงานในศูนยฟนฟู
การดําเนินงานชุมชนบําบัดของประเทศไทยเปนบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งทีมแพทย
พยาบาล ทีมสหวิชาชีพซึ่งถือวาเปนจุดเดน ที่สามารถดูแลใหการรักษาผูปวยไดตั้งแตระยะถอนพิษ
ยาหรือระยะแรกรับและสามารถใหการรักษาผูติดยาเสพติดที่มีภาวะโรครวมตาง ๆ ทั้งโรครวมทาง
กายและทางจิต ภายในศูนยบําบัด หรือในสถานบําบัดไดเอง ทําใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล
ผูปวย ในสวนศูนยฟนฟูของประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการบริหารจัดการโดยองคกรเอกชน และมี

๒๔

Profestional Staff เปนทีมสหวิชาชีพนอย ทําใหผูปวยที่มีภาวะโรครวมจากการใชยาเสพติด ตอง
ถูกสงตัวสงไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ทําใหใชเวลานาน และขาดความตอเนื่องในการ
ฟนฟูในสวนของประเทศสวีเดนและมาเลเซียแทบจะไมมีบุคลากรทางการแพทยทํางานอยู บางศูนย
มีนักสังคมสงเคราะหเพียง ๑ คนเทานั้นก็เชนกัน
๓. งบประมาณ
หนวยงานที่ดําเนินงานชุม ชนบําบัดในประเทศไทยสวนใหญเปนหนวยงานของภาครัฐ
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณจากรัฐบาลโดยทั้งหมด มีขอดีคือมีการดําเนินงานที่
ตอเนื่องมีงบสนับสนุนตลอดเวลาถึงแมจะเปนจํานวนไมมากแตก็เพียงพอในการดําเนินงาน ไมตอง
รอรับบริจาคจากองคการใดไมตองกังวลกับภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอน สําหรับประเทศสวีเดน
สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย เปนองคกรเอกชน ตองอาศัยเงินบริจาคจากองคกรตาง ๆเปนหลักและ
บางสวนมาจากรัฐบาล บางครั้งเงินบริจาคมีนอยตองทําการปดศูนย ฟนฟูเปนการชั่วคราว แตมีขอดี
คือมีการจัดสรรงบประมาณดวยความรวดเร็ว และโดยตรง ไมตองรอจัดสรรงบประมาณเปนป
งบประมาณ จากรัฐบาล
๔. กระบวนการ แนวคิด โครงสรางการดําเนินงาน
ประเทศไทยในอดีตที่มีก ารนํารูปแบบชุมชนบําบัดมาใชในสถานบําบัด ทั้งของรัฐบาลและ
องคกรเอกชน ไดมีการนํามาใช ทั้งกระบวนการ แนวคิด หลักการโครงสรางการดําเนินงานไม
แตกตางจาก ชุมชนบําบัด หรือ TC ตนฉบับมากนัก รวมทั้งการที่มี พี่เลี้ยงที่เปนผูที่เคยใชยาเสพติด
(Ex addict Staff) รวมเปนทีมในการดูแลผูปวย ทําใหมีความเขาใจและสามารถเปนแบบอยางใหกับ
สมาชิกใหมได แตปจจุบันมีการประยุกตใชหลักการของ ชุมชนบําบัดใหเหมาะสมกับบริบทของ
สภาพปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด นโยบายของรัฐบาล วัฒนธรรมของประเทศไทย โดยที่
การประยุกต เปนรูปแบบการฟนฟูเขมขนทางสายใหม(FAST Model) ใชระยะเวลาในการฟนฟูฯ ๔
เดือน โดยยังคงใชแนวคิดและหลักการของ TC เปนหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยยาเสพ
ติด ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการประยุกตใชในกลุมผูปวยวัยรุนซึ่งเปนชวงวัยที่ยังตอง
ไดรับการศึกษาเลาเรียน (Adolescence program) ซึ่งไดปรับรูปแบบโดยใชเวลาสั้นลง ประมาณ ๔
เดือน จากนั้ นจะมี ก ารแนะนํ า ให ศึก ษาตอและมี ก ารดูแ ลแบบโปรแกรมผูป วยนอกอีก ด วย ใน
ประเทศสวี เ ดน และประเทศมาเลเซี ย ยัง คงใช กระบวนการ แนวคิด หลั ก การโครงสร า งการ
ดําเนินงาน ตามแบบชุมชนบําบัดของสหรัฐอเมริกา ทุกอยาง
๕. เครือขายในการทํางานมีการทํางานเปนเครือขายรวมหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและ
องคกร มูลนิธิเอกชน ที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด รวมทั้งเปน
เครือขายกับมูลนิธิ เดยทอป วิลเลจ นิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยมีการแลกเปลี่ยนองคความรูเรื่อง
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ของชุมชนบําบัด อยูอยางสม่ําเสมอ และมีการสงบุคลากรไปรับการฝกงานและดูงาน ที่เดยทอป
เปนประจําทุกป นอกจากที่สถาบันธัญญารักษ และศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ภูมิภาค แลวยัง มี
หนวยงานของกระทรวงยุติธรรมเชนเรือนจํา และมีองคกรภาคเอกชน เชนศูนยฟนฟูคอมมูนิตา และ
ศูนยเกิดใหม ที่ไดรับการสนับสนุนทั้งดานองคความรูและการศึกษาดูงานที่เดยทอป วิลเลจ เชนกัน
และขอที่แตล ะประเทศที่ดําเนินงานชุม ชนบําบัดคือการทํางานรวมกับ เครือขา ย และองคก รที่
เกี่ยวของดังมีคํากลาวของผูกอตั้ง TC ของมูลนิธิเดยทอป คือ มอซิเนียร วิลเลียม บี โอ ไบรอัน
กลาววา “คุณสามารถทําTC ได แตไมสามารถทําคนเดียวได : you can do but you can't do it alone”
จุดออน (W)
๑. ระยะเวลาที่ใชในการฟนฟูสมรรถภาพ นาน โดยรูปแบบชุมชนบําบัดใชเวลานาน คือ ๙
เดือน - ปครึ่ง ทําให สถานฟนฟูมีไมเพียงพอกับผูรับการบําบัด และทําใหผูปวยบางรายไมสามารถ
อยูครบกระบวนการได ซึ่งการใชระยะเวลาในการฟนฟูสมรรถภาพ นาน ๆ เหมาะสําหรับผูปวยที่
ติดเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุมผูใชยาเสพติด ประเภทเฮโรอิน แตกลุมผูปวยปจจุบันจะใชสารกระตุน
ประเภทเมทแอมเฟตามีนเปนสวนใหญและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในประเทศสหรัฐอเมริกา
และมาเลเซีย ยังคงใชรูปแบบการฟนฟู แบบชุมชนบําบัด เต็มรูปแบบและใชระยะเวลานานเทาเดิม
เนื่องจากกลุมผูปวยยังคงเปนเฮโรอิน และโคเคน เปนสวนใหญซึ่งตองการระยะเวลาในการฟนฟู
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนาน ถึงจะไดผลดี ในประเทศสวีเดน สวนใหญกลุมผูมาใชบริการจะเปน
ผูติดสุราสวนใหญยังคงใช TC เต็มระยะเวลา
๒. บุคลากร ในประเทศไทยบุคลากรที่ทําหนาที่ในการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด ไมไดรับการฟนฟูความรู ดานชุมชนบําบัดและดานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง ทําใหขาดความ
ชํานาญ และสวนใหญจะเปนทีมสหวิชาชีพที่เปน Professional Staff ยังคงมีบางสวนที่ยังไมเขาใจ
หลักการของชุมชนบําบัดอยางแทจริง ทําใหขาดความมั่นใจในการทํางาน ในสวนของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สวีเดน และมาเลเซีย ทีมผูบําบัดทั้งหมด จะผูที่เคยใชยามากอน (Ex addict staff) และ
ทํางานตอเนื่อง ยาวนาน จะเปนผูที่มีประสบการณโดยตรง ทั้งในเรื่องการใชยาและเลิกยา เขาใจ
โปรแกรมของชุมชนบําบัดเปนอยางดีและมีการอบรมฟนฟูความรูอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของ
จํานวน ทีมบําบัด ในศูนยฟนฟูฯของประเทศสหรัฐอเมริกา มีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวย
คือ ผูใหคําปรึกษา ๑ คนตอผูปวย ๓๐-๔๐ คน
๓. จํานวนสถานบําบัดไมเพียงพอ ในประเทศไทยหนวยงานที่จะสามารถดําเนินการชุมชน
บําบัดไดมีไมเพียงพอ เนื่องจากตองใชงบประมาณสูงในการกอตั้ง และตองใชบุคลากรที่มีความรู
ทางด า น ชุ ม ชนบํ า บั ด ให ก ารบํา บัดฟนฟูผู ติดยาเสพติด ปจจุบันมีเพียงสถานบํา บัดที่เปนของ
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รัฐบาลเชนสถาบันธัญญารักษ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด ภูมิภาค ๗ แหงและสถานบําบัดของคาย
ทหาร และในเรือนจํา บางแหง นอกจากนี้มีหนวยงานเอกชน เชน ศูนย ฟนฟูฯลาดหลุมแกว เปนตน
ซึ่งในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสวีเดน และมาเลเซีย ก็ยังพบวามีจํานวนสถานบําบัด
ไมเพียงพอเชนกัน
๔.การติดตามผลและการดูแลหลังการจบโปรแกรม สําหรับ ประเทศไทย มีการติดตามผล
และการดูแลผูติดยาเสพติดที่การจบโปรแกรมแลวแตยังไมมีการชวยเหลืออยางเปนรูปธรรมชัดเจน
ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมูลนิธิเดยทอป จะมีการประสานงานและสงตอกับ องคกร Half
way house ในการรับดูแล ใหที่พัก และเปนที่ปรึกษาใหกับผูที่จบโปรแกรมของTC ที่ยังไมมีงานทํา
และไม มี ที่ พั ก อาศั ย ไม มี ค รอบครั วดูแล หรืออยูระหวา งฝก งาน และสํา หรับ ผู ที่มีพ ฤติ ก รรมดี
สามารถ เปนแบบอยางไดจะมีการจางใหเปน ผูใหคําปรึกษา(counsellor) ทํางานในศูนยฟนฟูของ
เดยทอป ซึ่งมีอยู จํานวนหลายศูนย ฯซึ่งจะชวยทําใหสามารถ ชวยใหคงระยะการไมกลับไปใชยา
เสพติด ได ในสวนประเทศสวีเดน มีการใหผูที่จบโปรแกรมและเลิกไดแลวมาเปนอาสาสมัคร
ทํ า งาน ในศู นย บํ า บั ด ทํ า ให มี ง านทํา และคุณภาพชีวิตที่ดี ในสว นของประเทศมาเลเซีย สง ให
ครอบครัวดูแลตอ
จุดที่สามารถพัฒนาได (O)
๑. การปรับระยะเวลาและประยุกต
ประเทศไทย มีการพัฒนาและประยุกตใชรูปแบบชุมชนบําบัด เปน รูปแบการฟนฟูเขมขน
ทางสายใหม(FAST Model) ใชระยะเวลาในการฟนฟูฯ ๔ เดือนซึ่งเปนการปรับรูปแบบการของการ
ดําเนินงานใหเหมาะสมกับประเภทผูปวยยาเสพติดที่ปจจุบันที่ ไดเปลี่ยนแปลงเปน กลุมเมทแอมเฟ
ตามีนและสารกระตุ นประสาท และมีจํา นวนผูป วยเพิ่ม มากขึ้นอยา งรวดเร็ว และไดถา ยทอด
รู ป แบบดั ง กล า วให กั บ หน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งไปประยุ ก ต ใ ช ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก าซึ่ง เป น
ตนแบบในการใชรูปแบบชุมชนบําบัด (TC) และกลุมผูปวยยังคงปนเฮโรอีน โคเคน และสุรา เปน
สวนใหญ จึงยังคงใชรูปแบบชุมชนบําบัด (TC) ระยะเวลา ๙ เดือนถึง ๑ป ครึ่ง เชนเดียวกับประเทศ
มาเลเซีย และสวีเดน
๒.การพัฒนาบุคลากร ทีมบําบัดฟนฟู
ประเทศไทยไดเห็นความสํา คัญของการพัฒนาบุค ลากรใหมีความมีความเชี่ยวชาญและ
ปฏิบัติงานตอเนื่อง แตยังอยูในระหวางพัฒนา โดยในสวนของ สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทยที่
ดูแลเรื่องการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยตรง ไดมีการดําเนินงานสงบุคลากร ในสังกัด
รวมถึ งบุ ค ลากรจากศู นย บํา บั ดภูมิภาคไปฝกอบรมดา นชุมชนบําบัด (TC) ที่ เดยท อป วิล เลจ
อินเตอรเนชั่นแนล อิงซ นิวยอรค สหรัฐอเมริกา เปนประจําทุกป และมีการจัดอบรมฟนฟูความรู

๒๗

ภายในประเทศ เปนระยะ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่เลี้ยง (Ex addict staff) ใหดี ขึ้น
และในป พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๕๔ กรมการแพทยรวมกับกรมคุมประพฤติไดจัดทําโครงการ ไทย
เขมแข็งคืนคนดีสูสังคมโดยไดจา งผูปวยยาเสพติดที่ผานการบําบัดฟนฟู และมีก ารปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมที่ดีใหเปนพี่เลี้ยง(Ex addict staff) และเปนแบบอยางใหกับผูปวยใหมในศูนยบําบัดแตละ
แหงอีกดวย ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือไดวาดานการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานในศูนย
ฟนฟู ผูติดยาเสพติด แตละแหงเปนจุดเดนและจุดแข็ง เนื่องจากมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปน
ระบบ มี ก ารสร า งแรงจู ง ใจให บุ คลากร โดยการเลื่อ นระดับ ความก า วหนา จนถึ ง สามารถเป น
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูฯ (Director of facility) สวนประเทศสวีเดน และมาเลเซีย ทีมผูใหการบําบัด
เปนผูที่เคยใชยาเสพติด (Ex addict staff) และผานการบําบัดฟนฟู โดยรูปแบบชุมชนบําบัด ทุกคน
จึงมีความเขาใจในกระบวนการชุมชนบําบัดเปนอยางดี และมาเลเซีย ยังสงทีมผูใหการบําบัดไป
ศึกษาดูงานที่เดยทอป วิลเลจ อินเตอรเนชั่นแนล อิงซ นิวยอรค สหรัฐอเมริกา เปนระยะอีกดวย
ปญหาอุปสรรค (T)
๑. ประเภทของยาเสพติดที่แพรระบาด เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ประเทศไทยพบวา ประมาณ ๑๐-๑๕ ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงประเภทสารเสพติดจาก
ในอดีตที่สวนใหญผูติดยาเสพติดจะเปนกลุมฝนและ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) สุรา เปน
สวนใหญและนอกจากนั้นยังมีการคิดคนยาเสพติดประเภทใหมขึ้นเรื่อย ๆ เชน ยาไอซ ยาเค สี่คูณ
รอย เปนตน ซึ่งการดูแลผูติดยาเสพติด แตละประเภทก็มียากงายแตกตางกันตามลักษณะการออก
ฤทธิ์ ดังนั้นทีมผูใหการบําบัด และนโยบายของรัฐบาลในการแกไขปญหายาเสพติด ก็ตองมีการ
ปรับตัวและมีความรูใหเทาทัน ในสวนของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสวีเดน ถึงแมจะมี
การใชยาเสพติด ชนิดใหม บางแตหลัก ๆ ยังคงเปนเฮโรอีน สุรา และโคเคนอยู สวนในประเทศ
มาเลเซียซึ่งถือวาเปนประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย แตเนื่องจาก มีกฎหมายที่เขมงวด และมี
ศาสนาอิสลามที่เครงครัด ยาเสพติด ชนิดใหม ยังแพรหลายไมมากเหมือนประเทศไทยยาเสพติดที่
ยังคงเปนปญหา ยังคงเปนเฮโรอิน อยู ซึ่งเปนยาเสพติดที่เลิกยาก มีฤทธิ์การติดสูงทําให ผลการฟนฟู
ยังมีจํานวนที่ไมสูงมากนัก และ ทําใหเกิดภาวะโรครวม หรืออันตรายจากการใชยา เชน ติดเชื้อเอช
ไอวี ทําใหมีความยุงยากในการดูแลมากขึ้น
๒. การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน
การนําครอบครัว และชุมชนมามีสวนรวมในการบําบัดรักษาในประเทศไทยยัง เปนไปได
นอย เนื่องมาจากครอบครัวและชุมชนยังไมเห็นความสําคัญของการบํา บัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
เทาที่ควรยังคงคิดวาเปนปญหาเฉพาะบุคคล ทําใหขาดความเขาใจธรรมชาติของผูติดยาและขาด
ความรูในการดูแลตอ สงผลใหเมื่อผูปวยผานการบําบัดฟนฟู และกลับไปอยูกับครอบครัว ทําให

๒๘

ผูปวยกลับไปเสพยาเสพติดซ้ํา ในเปอรเซ็นตที่สูง นอกจากนั้นกฎหมายและขอบังคับของสํานักงาน
คุมประพฤติยังไมเครงครัดที่จะเอื้อใหครอบครัวตองเขามามีสวนรวมในการรักษาเทาที่ควร และ
ในประเทศมาเลเซียเองก็มีจุดแข็งที่ใ ชสถาบันครอบครัวและศาสนาเขามาชวยดูแลตอหลังการ
บําบัดรักษา

บทที่ ๔
สรุปและขอเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติดโดยรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community: T.C.) ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ
เปนการศึกษา วิจัยเอกสาร (Document Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
บํ า บั ด รั ก ษาและฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยใช รู ป แบบชุ ม ชนบํ า บั ด (Therapeutic
Community: T.C.)ระหวางประเทศไทยและตางประเทศ คือ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาและสวีเดน
พบวา การนํารูป แบบการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด โดยใชชุมชนบําบัด หรือ TC .ของ
ประเทศ ไทยเมื่อเทียบกับตางประเทศจะเห็นไดวามีจุดแข็งคือมีหนวยงานของรัฐบาล ทําหนาที่
รับผิดชอบหลักในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดจึงงา ยในการถายทอดและเผยแพรองคค วามรู
ไดรับการสนับสนุนทรัพยากร และงบประมาณจากรัฐบาลอยางตอเนื่อง รวมทั้งบุคลากรทีมสห
วิชาชีพ ที่สามารถใหการรักษาผูปวยไดตั้งแตระยะถอนพิษยา รวมทั้งผูติดยาเสพติดที่มีภาวะโรค
รวมตาง ๆ ทําใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล มีพี่เลี้ยงที่เปนผูที่เคยใชยาเสพติด (Ex-addict staff)
ร ว มเป น ที ม ในการดู แ ลผู ป ว ย ทํ า ให มี ค วามเข า ใจและเป น แบบอย า งให กั บ สมาชิ ก ใหม ไ ด
นอกจากนั้ น ยั ง มี การส งบุ ค ลากรไปรับ การฝก อบรมและดูงาน ที่เดยทอป เปนประจํา ทุก ป แต
จุดออนที่พบคือบุคลากรสวนใหญยังไมไดรับการฟนฟูความรู ดานชุมชนบําบัดและดานที่เกี่ยวของ
อยางตอเนื่อง ทําใหขาดความชํานาญ และไมเขาใจหลักการของชุมชนบําบัดอยางแทจริง ทําใหขาด
ความมั่นใจในการทํางานและใชเวลาในการฟนฟู นานทําให สถานฟนฟูมีไมเพียงพอกับผูปวย และ
ทําใหผูปวยบางรายไมสามารถอยูครบกระบวนการได ครอบครัว และชุมชนมีสวนรวมในการ
บําบัดรักษานอย ทําใหขาดความรูในการดูแลผูติดยาเสพติดสงผลใหผูปวยกลับไปเสพยาเสพติดซ้ํา
ไดง าย และการการดูแล ติดตามผลผูหลังการบําบัดฟนฟูยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน สวนโอกาส
พัฒนา คือพัฒนาบุคลากรใหมีความมีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานตอเนื่อง และพัฒนารูปแบบให
เหมาะสมกับบริบทของปญหาและวัฒนธรรมของไทย ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาชุมชน
บําบัดไดแก ประเภทของยาเสพติดที่แพรระบาด เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งครอบครัว
และชุมชนมีสวนรวมในการบําบัดรักษานอย ซึ่งถาหากมีการรวมมือกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ หา
แนวทางแกไ ขและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง การมีเครือขา ยทั้งภายใน และเครือขา ยระหวา ง
ประเทศเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรูและแนวทางการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู

๓๐

ติดยาเสพติด จะเปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชน ทั้งตอตัวผูปวย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
อยางสูงสุด
๔.๒ ขอเสนอแนะ
๔.๒.๑ ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
๑. ประเทศไทย ควรมี การบูรณาการรูป แบบชุม ชนบํา บัดใหเหมาะสมกับบริบ ทและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย ควรมีการประเมินผลอยางเปนรูปธรรมและพัฒนาตอเนื่อง
๒. ประเทศไทยควรมีการติดตามผลและดูแลผูที่จบโปรแกรมการฟนฟูอยางจริงจัง ควร
เน นการดูแลตอเนื่องในครอบครัวและชุม ชน ซึ่งสถานบําบัด ควรมีก ารประสานงานสงตอกับ
อาสาสมัครประจําหมูบาน ของกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคลากรของกระทรวงพัฒนาสังคมและ
มนุษยติดตามใหความชวยเหลือตอ และควรมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการชวยเหลือ อยาง
เปนระบบ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิเดยทอปมีเครือขายกับHalf way House ที่สามารถ
สงตอผูผานการฟนฟูแลว ใหไดรับการดูแล และติดตามผลอยางตอเนื่อง
๓.หน ว ยงานที่ เ ป น ภาคี เ ครื อ ข า ยด า นการบํ า บั ด ฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด ทั้ ง กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวง ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการประสานงานและ
หาแนวทางในการดูแล ชวยเหลือผูติดยาเสพติดที่ผานการบําบัดฟนฟูแลวใหไดรับการดูแลอยาง
ตอเนื่อง มีการฝกอาชีพที่สามารถหารายไดเพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได มีการสงเสริมใหมี
การศึกษาตอ เพื่อปองกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําและสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติ
๔.๒.๒ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. หนวยงานหลัก ที่มีความรับผิดชอบดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด ควรมีการผลักดัน
รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ที่ไดรับการบูรณาการใหเหมาะสมกับประเภทผูปวย วัฒนธรรม แลว
ใหกับรัฐบาล พิจารณาเปนนโยบายของชาติตอไป
๒. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมที่มีตอผูติดยาเสพติดใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะผูที่ผานการบําบัดฟนฟูแลวควรไดรับโอกาส ในการใชชีวิตในสังคมเหมือนคนทั่วไป
รัฐบาลควรผลิตสื่อ ที่เปนเชิงบวก และสนันสนุน สงเสริมใหผูที่เลิกเสพติดยาเสพติดไดแลว ให
สังคมไดรับรูและยอมรับ
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