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คํานํา
คู มื อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด
(วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัดฉบับนี้เปนหนึ่งในชุดคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ทั้งหมด 10 เลมโดยเลมแรกเปนแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ซึ่งจัดทําเพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติ ใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานและบริหารโครงการ เลมที่ 2 เปนคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหารจัดการ กิจกรรมแรกรับ การปฐมนิเทศและการปจฉิม
นิเทศ จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ใชเปนแนว
ทางการบริหารจัดการโครงการและหลักสูตรในภาพรวม สวนเลมที่ 3 - 10 นั้นเปนคูมือการดําเนินกิจกรรม
การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั งคั บบํ าบั ดโดยวั ด(วิ ถี พุ ทธ) ด านต าง ๆ ทั้ ง 7 ด าน คื อ
ดานศาสนบําบัด (วิถีพุทธ) ดานงานบําบัด ดานกิจกรรมกลุม ดานเวชบําบัด ดานการมีสวนรวมของครอบครัว
ดานบําเพ็ญประโยชน และดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา เนื่องจากมีเนื้อหามากจึง
แยกเปนดานๆ สวนแบบประเมินผลการฟนฟูฯนั้นมีจํานวนหลายแบบจึงแยกไวเปนเลมหนึ่งเฉพาะเพื่อความ
สะดวกในการนําไปใช การจัดทําคูมือทั้ง 10 เลมนี้สืบเนื่องมาจากกรมคุมประพฤติไดรับมอบหมายจากกลุม
ภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ซึ่งกําหนดวา “ระดับความสําเร็จในการศึกษา
และพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” ซึ่งกรมคุมประพฤติไดมอบหมายใหกองพัฒนาการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดรับผิดชอบจึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดโดยสถาบันศาสนาและเลือกดําเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
โดยวัด (วิถีพุทธ) และไดกําหนดเปนโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) ใน
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมยและสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตากและภาคีรวม 5 แหง คือ วัดอินทาราม อําเภอทามวง
จังหวัดกาญจนบุรี สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วัดนิมิตประชา
รามและวัดปาตักศิลายาโม จังหวัดนครราชสีมา วัดตาไกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยและสํานักสงฆ
ธุดงคสถานอยูสุขเจริญ จังหวัดตาก
ในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดย
วัด(วิถีพุทธ)ในครั้งนี้ไดใชองคความรูการมีสวนรวมของผูปฏิบัติจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา
แนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550
ณ กรมคุ ม ประพฤติ และได ก รอบแนวคิ ด และข อ สรุ ป ประกอบด ว ยกระบวนการหลั ก 7 ด า น คื อ
1. ดานศาสนบําบัด(วิถีพุทธ) 2. ดานงานบําบัด (สัมมาอาชีวะ/สัมมากัมมันตะ) 3. ดานกิจกรรมกลุมตาง ๆ
4. ดานเวชบําบัด 5. ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6. ดานบําเพ็ญประโยชน และ7. ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพ
หลัก
ติดและการปองกันการเสพซ้ํา ทั้งนี้ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธ (พุทธวิธีในการคิด) โดยใชยุทธศาสตร

ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 4 ดาน คือ 1. ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2. ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3. ใหความรูมาก
พอที่จะกลาเสี่ยง และ4.มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวม แนวพุทธในการ
ประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นอกจากนี้ไดทําการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากเอกสารทางวิชาการ
ดานศาสนาพุทธและวิชาการที่เกี่ยวของนํามาจัดทําแนวทางและคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู
ติดยาเสพติดดานตาง ๆโดยในดานศาสนบําบัดนั้นคณะผูจัดทําไดปรึกษาพระอาจารยวัด/สํานักสงฆที่เขารวม
โครงการในการให ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มดร.พระมหาประยู ร ธี รวํ โส พระอาจารย ประจํ าภาควิ ชาจิ ตวิ ทยา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชวยใหคําแนะนําดานการนําหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธซึ่งพระ
พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดบรรยายไวนํามาใชเปนแนวคิดการประเมินผลและ ดร.พระมหาพิธูร วิธุโร
พระวิปสสนาจารยผูมีความรูและประสบการณประจําคณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ กรุงเทพมหานคร
ชวยตรวจแกไขและใหคําแนะนําการจัดทําคูมือดานศาสนบําบัด (ฉบับราง) และแบบประเมินสุขภาวะองครวม
แนวพุทธ สวนดานกิจกรรมกลุ มตางๆ และดานการมีสวนรวมของครอบครัวไดรับคําแนะนําเพิ่มเติมจาก
นางสาวสุชาดา ทิมอุดม ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟูสมรรถภาพ
ผู ติ ดยาเสพติ ดในระบบบั งคั บบํ าบั ด นอกจากนี้ ยั งได นํ าข อสรุ ปที่ ได จากการนิ เทศการดํ าเนิ นการฟ นฟู
สมรรถภาพผู ติดยาเสพติ ดของวั ดอิ นทารามและสํานักแมชีปฏิบัติ ธรรมเขาพระ ตลอดจนจากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ)ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9-10 สิงหาคม 2550 ณ วัดตาไกพลวง จังหวัดบุรีรัมย ระหวาง
วันที่ 11–12 สิหาคม 2550 ณ วัดนิมิตประชาราม จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 21–22 สิงหาคม 2550 ณ
วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและระหวางวันที่ 30–31 สิงหาคม 2550 ณ สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ
จังหวัดตาก ตามลําดับมาประกอบการแกไขคูมือ(ฉบับราง)ใหมีความสมบูรณขึ้นจนสําเร็จลงโดยเรียบรอย
ในการนี้คณะผูจัดทํากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด จึงขอขอบคุณทุกทานผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานมา ณ โอกาสนี้ บุญกุศลใดอันไดเกิด
จากงานอันเปนกุศลนี้ขอจงเปนพลวปจจัยใหทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญในธรรมยิ่งๆ
ขึ้นไปและในการนําคูมือชุดนี้ไปใชทานมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนประการใดไดโปรดแจงไปยังกลุมงาน
พัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมา
สถาบันทางศาสนาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมสถาบันหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการอบรม
กลอมเกลาพัฒนาจิตใจและพฤติกรรมของมนุษยใหอยูในกรอบศีลธรรมจรรยาตามความเชื่อและศรัทธา
ของกลุมบุคคลแตละเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งทุกศาสนาตางมุงเพื่อใหใหมนุษยสามารถอยูรวมกันในสังคมได
อยางสันติสุข โดยในสวนที่เกี่ยวกับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้น มีการศึกษาวิจัย
การนําหลักธรรมทางศาสนามาใช ในการบํ าบัด รักษาและฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยพบวา
หลักธรรมทางศาสนาเปนสวนสําคัญในการสรางพลังใจ สรางความหวังใหมแกชีวิต เพิ่มแรงจูงใจใน
ระหวางการบําบัดรักษาฟนฟูฯ ไดตลอดโปรแกรมการฟนฟูในรูปแบบการบําบัดรักษาตางๆ เปนสิ่งยึดเหนี่ยว
ไมใหกลับไปเสพยาซ้ําและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต
ที่สําคัญและจําเปนในการปองกันการกลับไปเสพซ้ํา อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมายหลักในการบําบัด
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับภาคราชการนั้นเมื่อป พ.ศ.2544 กระทรวงสาธารณสุขโดย
สถาบันธัญญารักษ กรมการศาสนา รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดมีขอตกลง 3 ฝาย
รวมกันพัฒนาศักยภาพวัดเพื่อเปดดําเนินการเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติดโดยนํารูปแบบ
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบเขมขนทางสายใหม (FAST MODEL) สวนหนึ่งนําไปประยุกตใช
ดําเนินการของวัดศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด โดยมีการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องและ
ขยายการดําเนินงานมากขึ้น สวนในภาคของวัดที่มีการดําเนินการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดนั้นเปน
การดําเนินการโดยองคความรูเดิมที่สืบทอดมาของพระภิกษุสงฆเฉพาะราย เฉพาะแหง ยังไมมีการศึกษา
หรือรวบรวมองคความรูดานการบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดอยางเปนระบบ สําหรับกรมคุมประพฤติ
นั้น ไดรวมทําการศึกษาจากการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัด 4 แหง ที่มีการดําเนินการ
ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด เมื่ อ ป พ.ศ. 2548 และได ข อ สรุ ป เป น ชุ ด
ประสบการณองคความรู “วิถีพุทธทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัด” โดยการศึกษารวมกับสํานักงานสงเสริมชุมชนเขมแข็ง (สสชช.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (LDI)
ซึ่งเปนการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอโดยทฤษฏีกระบวนการระบบ(Contex /Input/Process/Products)
จากการศึกษาพบวา ผูเขารับการบําบัดมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจิตสํานึก เชน มีความ
รับผิ ด ชอบ พัฒนาตนเอง มีความสํานึกและตระหนั กความสามัคคี ความรัก พอ แมและคนรอบข าง
พรอมแกไขตนเองอยางมุงมั่น สวนการทํางานรวมกับคณะสงฆและฆราวาสอยูในรูปเครือขายภาคีความ
รวมมือทั้งจากคุณธรรม ความเมตตา ความเสียสละ เอื้ออาทรเปนอุดมการณ มีความมุงมั่น เปาหมายชัดเจน
อีกทั้งยังเปนจุดประกายใหสังคม ชุมชน ตระหนัก รับรู เขาใจ ใหโอกาสแกกลุมเปาหมายที่พรอมกัน
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คืนคนดีสูสังคมและคนพบ ความเชื่อมโยงของงานที่ทํากับความรู ความเขาใจของชุมชนและสังคมได
เปนปจจัยแหงความสําเร็จ 4 แหงที่ไดทําการศึกษา ไดแก ปจจัยบุคคล ปจจัยแวดลอม ปจจัยกลยุทธและ
ไดคนพบวาจากการศึกษา/กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ จากชุดประสบการณที่เลือกใชวิถีพุทธ วิถีแหงธรรม
ในพระพุ ท ธศาสนาเป น แก น ในการแก ไ ขปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม บํ า บั ด ฟ น ฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด อย า งมี
ประสิทธิผลหลายประการ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นพื้ น ที่ ห ลายแห ง เช น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี สํานัก งานคุมประพฤติจั ง หวัดอุบลราชธานี สํานัก งานคุมประพฤติจังหวัด อํ านาจเจริญ
สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เปนตน ยังคงมีการดําเนินงาน
การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) อยางตอเนื่อง โดยไดมีองคกรทางศาสนาตลอดจน
ภาคชุมชนไดใหความสนใจเขามามีสวนรวมในกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบั ง คั บ บํ า บั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ.2545 ประกอบกั บ
กรมคุมประพฤติไดดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.4 ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งกําหนดวา
“ระดับความสําเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด” โดยไดเลือกศึกษาและ
พัฒนารูปแบบ วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยสถาบันทางศาสนาในบริบทสังคมไทยและไดทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ขึ้น
ซึ่งในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)นั้นไดมีการระดมความรูทางดานศาสนา ทางวิชาการที่เกี่ยวของและประสบการณ
ดานการบําบั ด ฟ นฟู ผูติดยาเสพติ ดโดยวั ด (วิถีพุ ทธ) และที่เ กี่ย วขอ งจากผูปฏิ บัติงานทั้งในสว นของ
พนักงานคุมประพฤติ พระภิกษุสงฆ แมชี และฆราวาสที่มีประสบการณดานการดําเนินงานบําบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) จนไดกรอบแนวคิดในการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ซึ่งประกอบดวยกระบวนการหลักในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 7 ดาน คือ 1.ดานศาสนบําบัด
2.ดานงานบําบัด 3.ดานกิจกรรมกลุม 4.ดานเวชบําบัด 5.ดานการมีสวนรวมของครอบครัว 6.ดานบําเพ็ญ
ประโยชน และ 7.ดานความรูเกี่ยวกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา ภายใตวิธีคิดแบบวิถีพุทธใช
ยุทธศาสตรในการดําเนินการฟนฟูฯ 4 ดาน คือ 1.ชี้ชัดใหเห็นทุกข 2.ปลุกเราใหลุกขึ้นสู 3.ใหความรู
มากพอที่จะกลาเสี่ยง 4.มีแผนสําหรับตนเองและครอบครัว โดยใชหลักสุขภาวะองครวมแนวพุทธใน
การประเมินผล
จากนั้ น จึ ง ได นํ า กรอบแนวคิ ด การดํ า เนิ น การฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ดั ง กล า ว
มาจัดทําแนวทางการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
และคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานตางๆ โดยในระหวางจัดทํ าคูมือฉบับรางนั้น ไดดําเนินการนิเทศติดตามผลการดํ าเนินงานของ
วัดอินทาราม จังหวัดกาญจนบุรีและสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อถอดบทเรียน
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จากการปฏิบัติมาแกไขปรับปรุงกิจกรรมการฟนฟูฯ บางกิจกรรมใหสอดคลองกับการปฏิบัติและนําคูมือที่
จัดทําขึ้นไปทดลองใชดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่วัดและสํานักสงฆ 4 แหง ที่เขารวม
โครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) นอกจากนี้
ระหว า งดํ า เนิ น การฟ น ฟู ฯ ตามโครงการได มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลและเพิ่ ม พู น ความรู ก าร
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) และไดนําขอมูลจาก
การสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ มาปรับปรุงคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯ ดานตางๆ
ในการจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัดเลมนี้เปนสวนหนึ่งในชุดคูมือสําหรับดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัด โดยวัด (วิถีพุ ทธ)จํานวน 10 เล ม ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหพนักงานคุ ม
ประพฤติ พนั ก งานเจ า หน า ที่ พระภิ ก ษุ ส งฆ แม ชี ฆราวาสของหน ว ยงานภาคี แ ละชุ ม ชนที่ ร ว ม
ปฏิบัติงานใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) โดยสําหรับคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัดเลมนี้จัดทําสําหรับพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่
เจ า หน า ที่ ผู เ กี่ ย วข อ งของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ พระภิ ก ษุ ส งฆ แมชี ตลอดจนฆราวาสโดยเฉพาะ
เจา หนาที่ด านสาธารณสุ ขซึ่ งเป น ผู รับผิดชอบดําเนิน กิจกรรมการฟ นฟู ฯ ด านเวชบํ าบัด ใชศึก ษาเปน
แนวทางการปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกิจกรรมการฟนฟูฯตละกิจกรรม
สาระสําคัญของคูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัดฉบับนี้ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
รางกายและการสงตอการรักษากรณีเจ็บปวย 2. การตรวจสารเสพติด และ 3.การอบสมุนไพร โดยจัดทําเปน
ใบกิจกรรมและใบความรูประกอบในแตละกิจกรรมใหศึกษาและเปนแนวทางปฎิบัติใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูฯแตละกิจกรรม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติ พนักงานเจาหนาที่ เจาหนาที่สํานักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
พระภิ ก ษุ ส งฆ สามเณร พระวิ ท ยากร แม ชี ฆราวาส พระพี่ เ ลี้ ย ง พี่ เ ลี้ ย ง ครู ฝ ก เจ า หน า ที่ ด า น
สาธารณสุข ตลอดจนเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใชเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัด ไดตามความเหมาะสมแตละสถานที่
3. วิธีการใชคูมือ
1) การศึกษาความเปนมาของการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากบทที่ 1 บทนํา
2) การศึกษาภาพรวมและกรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ศึกษาไดจากแนวทางการดําเนินกิจกรรมการฟนฟู
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สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) (เอกสารหมายเลข
3/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินการฟนฟูฯ หรือคูมือการดําเนินกิจกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานการบริหาร
จัดการฯ (เอกสารหมายเลข 4/2550) บทที่ 2 กรอบแนวคิดการดําเนินกิจกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
3) ศึกษาขั้นตอน วิธีการปฏิบัติการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใน
ระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ดานเวชบําบัด ศึกษาไดจากบทที่ 2 การดําเนิน
กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานเวชบําบัดจากใบกิจกรรมและใบความรูตางๆ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพรางกายและการสงตอการรักษากรณีเจ็บปวย
ดําเนินการไดในระยะแรกรับและระยะตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่อยู
ระหวางการฟน ฟูฯ เดือนละ 1-2 ครั้ง ตามวันที่กําหนดหรือเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยเปนรายๆไป ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพรางกาย
และการสงตอการรักษากรณีเจ็บปวยและใบความรูประกอบ
กิจกรรมที่ 2 การตรวจสารเสพติด
ดําเนินการไดตลอดระยะเวลาการฟนฟูฯ โดยสุมตรวจเดือนละ 1 ครั้งหรือ
เฉพาะกรณีมีขอ สงสัย เปนกิจกรรมที่นํามาใชเพื่อคนหาปญหาการใชสาร
เสพติดและเพือ่ เปนการปองกันการใชยาเสพติดระหวางการฟนฟูฯ ควร
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง เพราะผลการตรวจสารเสพติดเปนเพียงผล
เบื้องตนเทานัน้ ไมไดหมายความวา ผูเขารับการฟนฟูฯใชยาเสพติด ตอง
ใชขอมูลจากการสอบถามประวัตกิ ารใชยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูฯ
ประกอบดวย ศึกษาจากใบกิจกรรมที่ 2 การตรวจสารเสพติดและใบความรู
ประกอบ
กิจกรรมที่ 3 การอบสมุนไพร (ทางเลือก)
ดําเนินการเปนกิจกรรมทางเลือก เฉพาะสถานที่ที่มีความพรอม ภายใตการ
ดูแลของเจาหนาที่ดานการแพทยแผนโบราณประยุกตหรือเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่ที่ดแู ลหรือผูประกอบโรคศิลป ซึ่งจะตองมีการตรวจ
สุขภาพวามีความเหมาะสมจะใชกจิ กรรมทางนี้หรือไม เปนกิจกรรมที่
ดําเนินการไดตลอดระยะเวลาการฟนฟูฯ และมีผลทางดานจิตวิทยาทําให
ผอนคลายทั้งดานรางกายและจิตใจ ชวยในการสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง
ศึกษาไดจากใบกิจกรรมที่ 3 การอบสมุนไพร (ทางเลือก)และใบความรู
ประกอบ
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บทที่ 2
การดําเนินกิจกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ดานเวชบําบัด
รายละเอียดกิจกรรมและวัตถุประสงค
กิจกรรม
วัตถุประสงค
1. การตรวจสุขภาพรางกายและการสงตอ 1. เพื่อประเมินความแข็งแรง ความสมบูรณและ
ความพรอมดานรางกายของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
การรักษากรณีเจ็บปวย
เมื่อแรกรับและความตองการดานการพัฒนาฟนฟู
สมรรถภาพดานรางกาย
2. เพื่อเปนการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจของ
สมาชิกผูปฏิบัติธรรมในระหวางการเขารับการ
ฟนฟูฯตามโครงการ
1. เพื่อปองกันการกลับไปใชยาเสพติดของสมาชิกผู
2. การตรวจสารเสพติด
ปฏิบัติธรรมในระหวางรับการฟนฟูฯ
2. เพื่อทราบปญหาการใชยาของสมาชิกผูปฏิบัติงาน
ในระหวางรับการฟนฟูฯ
3. เพื่อใหไดขอมูลในเรื่องการใชยาของสมาชิกผู
ปฏิบัติธรรมในระหวางการฟนฟูฯ
1. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรับการพัฒนา
3. การอบสมุนไพร (ทางเลือก)
ฟนฟูสภาพรางกายใหผอนคลายกลามเนื้อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย และกระตุนการ
ไหลเวียนของโลหิตทําใหรางกายสดชื่น
2. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมผอนคลาย
ความเครียดและประคับประคองจิตใจใหมี
ความรูสึกเปนสุขสบายใจ ในระหวางการฟนฟูฯ
จากผลทางดานจิตวิทยาของการอบสมุนไพร
3. เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
ใหแข็งแรง มีภูมิตานทานโรคขณะรับการฟนฟูฯ
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ดานเวชบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การตรวจสุขภาพรางกายและการสงตอการรักษากรณีเจ็บปวย
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อประเมินความแข็งแรง ความสมบูรณและความพรอมดานรางกายของสมาชิกผู
ปฏิบัติธรรมเมื่อแรกรับและความตองการดานการพัฒนาฟนฟูสมรรถภาพดานรางกาย
2. เพื่อเปนการดูแลสุขภาพทางกายและจิตใจของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมในระหวางการเขา
รับการฟนฟูฯตามโครงการ
2. เวลา

เฉลี่ยรายละ 15 นาที โดยดําเนินการ 2 ระยะคือ
1. ระยะแรกรับ
2. ระยะตอเนื่อง อยางนอย เดือนละ 1-2 ครั้ง ตามวันทีก่ ําหนด หรือเมื่อมีอาการ
เจ็บปวยเปนรายๆไป

3. สาระสําคัญ การตรวจสุขภาพรางกายของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเปนกิจกรรมที่มีความจําเปนมาก
ในระดับแรกเพราะเปนการประเมินสภาพรางกายตลอดจนจิตใจ และความตองการดานการพัฒนาฟนฟู
ดานรางกายและจิตใจไดระดับหนึ่ง ตลอดจนเปนบริการสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพในระหวางการ
ฟนฟูฯโดยทีมบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขที่เขามารวมสนับสนุนการดําเนินการฟนฟูฯ
เมื่ อ สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต มี ค วามพร อ มจะส ง เสริ ม ให ก ระบวนการฟ น ฟู ฯ เป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพ
4. สื่อ- อุปกรณ
- หอง หรือสถานที่เปนสัดสวนไมเปดเผยจนเกินควรสําหรับตรวจสุขภาพ
- โตะ และเกาอี้ สําหรับ แพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขตรวจสุขภาพ
- เกาอี้สําหรับสมาชิกผูปฏิบัติธรรมนั่งตรวจสุขภาพ และนัง่ รอตรวจสุขภาพ
- เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่ใชตรวจสุขภาพ ตามทีแ่ พทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข
จัดเตรียม เชน เครื่องวัดความดันโลหิต หูฟง ไฟฉาย ปรอทวัดไข ฆอนเคาะเขา เปนตน
- แบบตรวจรางกาย (บฟ. 1-6/1) สําหรับแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขบันทึกการตรวจ
รางกาย กรณีเปนจิตแพทยหรือแพทยที่สามารถตรวจทางจิตไดก็ใหนําแบบตรวจทางจิต
(บฟ. 1-6/2) มาใชบันทึกดวย (นํามาประยุกตใช) หรือแบบฟอรมการตรวจรางกายของ
โรงพยาบาล/สถานีอนามัยใช
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5. วิธีดําเนินการ
1. ประสานงานเชิญแพทยจากโรงพยาบาลในพื้นที่ใกลเคียง หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่สถานีอนามัยในพื้นที่ หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนในพืน้ ทีม่ าดําเนินการตรวจสุขภาพสมาชิกผูปฏิบัติธรรมในวันแรกรับหรือระยะ
ตอเนื่อง เดือนละ 1-2 ครั้ง
2. ประสานงานกับสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บปวย
ระหวางการฟน ฟูฯ ตลอดจนเรื่องสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลหรือการสงเคราะหคา
รักษาพยาบาล
3. กําหนดสถานที่ตรวจสุขภาพตามที่แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชนเห็นสมควร
4. กําหนดวัดนัดตรวจสุขภาพ ตอเนื่องรวมกับแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตามความเหมาะสม
5. ชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคการตรวจสุขภาพและแนวทางการสงตอการรักษา
กรณีเจ็บปวยใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมทราบและแจงกําหนดเวลาใหทราบเปนระยะหรือ
เตรียมความพรอมและปรึกษาสุขภาพของตน
6. แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนไปดําเนินการตรวจสุขภาพ
ใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมตามกําหนดนัดหมายและจัดทําบันทึกการตรวจรางกายหรือ
จิตใจ ตามแตกรณีมอบใหบคุ ลากรผูรับผิดชอบของวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติ
ธรรมรวบรวมเขาแฟมประวัติของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมเพื่อนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาฟนฟูฯรางกายสมาชิกฯ
7. แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนควรอธิบายและแจงผลการ
ตรวจรางกายตลอดจนคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ หรือใหการรักษาเบื้องตนกรณี
เจ็บปวยแกสมาชิก ผูปฏิบัติธรรมตามสมควร
8. แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข ควรอธิบายและแจงผลการตรวจ
รางกายสมาชิกผูปฏิบัติธรรมรายที่มีอาการสําคัญที่ตองดูแลพิเศษใหความชวยเหลือที่
พัฒนาใหทีมบุคลากรหรือผูแทนวัด/สํานักสงฆ/สํานักแมชีปฏิบัติธรรมทราบ ตลอดจน
ใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม
9. กรณีเจ็บปวยใหพิจารณาสงไปตรวจรักษาอาการเจ็บปวยยังสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลในพื้นที่ตามที่เห็นสมควรพรอมหลักฐาน บัตรประชาชน หรือบัตรสิทธิ
พิเศษดานการรักษาพยาบาล (ถามี) หรือกรณีเจ็บปวยเล็กนอย เจาหนาทีส่ าธารณสุขหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนไปตรวจรักษาอาการเจ็บปวยใหยังสถานที่ตามแตจะ
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เห็นสมควรกรณีจําเปนตองสงเคราะหคารักษาพยาบาลใหขอรับการสงเคราะหจาก
สถานพยาบาลที่รักษาหรือสํานักงานคุมประพฤติเจาของคดีตามแตกรณี
6. การประเมินผล
1. จากผลการตรวจสุขภาพของแพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
2. จากแสดงความรูสึก / ความคิดเห็นตอกิจกรรม (วิถีพุทธ 01)
ขอสังเกต
1. กรณีแพทยตรวจรางกาย สามารถเบิกคาตอบแทนแพทยไดชั่วโมงละไมเกิน 250 บาท
ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหสําหรับคาตอบแทนแพทยตรวจรางกาย
เทานั้น สวนเจาหนาที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ไมสามารถเบิก
คาตอบแทนการตรวจรางกายได จึงเปนการประสานงานขอความรวมมือ / ขอความ
อนุเคราะหจากหนวยงานหรือบุคลากรดังกลาวเทานัน้
2. กรณีเปนคาตอบแทนแพทยในการตรวจรางกายใหดําเนินการตรมระเบียบของทาง
ราชการควรประสานกับผูรับผิดชอบโครงการของสํานักงานคุมประพฤติหรือเจาหนาที่
ฝายการเงินเพือ่ ทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : จากการประชุมกลุมที่ 1 ปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศ / เวชบําบัด และการบริหารจัดการใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ท ธ) ระหว า งวั น ที่ 25-27 มี น าคม 2550 ณ
กรมคุมประพฤติ
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ใบความรู
เรื่อง การตรวจสุขภาพรางกาย
การตรวจสุขภาพรางกายทัว่ ไป มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ คือ
1. การซักประวัติ โดยการสนทนาหรือซักถามหรือแลกเปลี่ยนขอมูล อยางมีจุดมุงหมายของการ
ซักประวัติมีระบบแนนอนเพื่อประหยัดเวลาและไดมาซึ่งอาการสําคัญ (กรณีเจ็บปวย) ประวัติสุขภาพที่ดี จะ
ชวยในการวินิจฉัยแยกโรคได ซึ่งตองใหไดรายละเอียดที่ถูกตอง กะทัดรัด เขาใจงาย
การซักถามอาการตางๆ ตามระบบอวัยวะ โดยถามถึงอาการตางๆที่เกี่ยวของกับระบบอื่นๆ ของ
รางกาย เพื่อที่จะสํารวจภาวะของระบบตางๆ ในร างกายทั้งในอดีตและปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อค นหาอาการ
ผิดปกติที่เกี่ยวของกับอาการเจ็บปวย นอกจากนี้ยังชวยใหคนพบอาการหรือความผิดปกติที่อาจถูกมองขาม
ไปหรือผูปวยคิดวาไมมีความสําคัญกับการปวยในครั้งนี้และอาจชวยใหคนพบสิ่งที่อาจกอใหเกิดปญหาแก
สุขภาพของผูปวยในภายหลังไดอีกดวย
หลักการถาม
1. การถามโดยทั่ ว ไป เช น ความรู สึ ก ของผู ป ว ยเกี่ ย วกั บ ภาวะสุ ข ภาพโดยทั่ ว ไป การ
เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักระยะเวลา และปจจัยตางๆ อาการอื่นๆ เชน อาการออนเพลีย หรือมีไข เปนตน
2. ผิวหนัง ผื่นคัน ตุม หรือ สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง อาจจะเปนการแสดงของโรค
บางระบบได เชน การแพแสงแดดอาจจะเปนอาการแสดงของโรค systemic lupus erythematosus (SLE)
ควรจะถามผู ป ว ยว า มี ค วามผิ ด ปกติ ข องผิ ว หนั ง บ า งหรื อ ไม เช น การเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ สี ความ
แหง เปยก การมีเหงื่อออก ผื่นคัน รวมทั้งประวัติโรคผิวหนังในอดีตดวย
3. ศีรษะ ที่พบบอย คือ อาการปวดศีรษะ อาจจะมีอาการไดจากหลายสาเหตุ นอกจากนี้อาจ
ถามเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะ หรือเปนลม เปนตน
4. หู ตา คอ จมูก
- ตา เคยมีความผิดปกติของการมองเห็นหรือไม เชน ภาพซอน ตาพรามัว ปวดตา
น้ําตาไหล กลัวแสง การอักเสบ ฯลฯ
- หู เคยมีการไดยินผิดปกติหรือไม ปวดหู หูน้ําหนวก หูอื้อ มีการอักเสบของหู ไซนัส
อักเสบ
- จมูก การแพสารตางๆ การดมกลิ่นผิดปกติ เลือดกําเดา หรือประวัติการกระทบกระเทือน
ของจมูก เปนตน
- ปากและคอ ควรถามเกี่ ย วกั บ อาการต อ ไปนี้ คื อ เจ็ บ คอ, เสี ย งแหบ, กลื น ลํ า บาก
มีเลือดออกตามไรฟนและเหงือก, สุขภาพฟน และความผิดปกติของการหลั่งน้ําลาย
เปนตน
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5. ระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนของโลหิต ควรซักถามเกี่ยวกับอาการตอไปนี้
- เจ็บหนาอก บริเวณที่เจ็บ ลักษณะการเจ็บ การเจ็บราวไปที่อื่น ฯลฯ
- การหายใจ ขัด ตื้น หรือลําบาก หอบ เหนื่อย เสียงวี๊ดๆ
- การเตนของหัวใจผิดปกติ เชน เร็วหรือชากวาปกติ (60-100 ครั้ง/นาที) แรงหรือออน
สม่ําเสมอ หรือไม
- อาการ (cyanosis) ผิวหนังเขียวคล้ํา รวมทั้งที่เล็บดวย
- อาการไอ ไอแหงๆ หรือไอมีเสมหะ ไอเปนเลือด ไอลึกๆ หรือไอตื้นๆ
- บวม บริเวณที่บวม เชน หนา หนังตา มือ เทา หรือบวมทั้งตัวเพื่อจะแยกไดวาเปน
การบวมจากพยาธิสภาพของระบบใดๆ
- เปนลม หนามือหรือหมดสติ มีอาการซักกระตุกดวยหรือไม
- ความดันโลหิตสูง
6. ระบบทางเดินอาหาร
- ความอยากอาหารหรื อ เบื่ อ อาหาร อาหารที่ ช อบรั บ ประทาน อาหารที่ ไ ม ช อบ
รับประทาน อาหารที่ทําใหอาการรุนแรงขึ้น
- การยอยอาหารผิดปกติ ทองอืด เฟอ เรอ รวมทั้งการผายลมดวย
- อาการคลื่นไส อาเจียน - ลักษณะการอาเจียนอาจบงบอกตําแหนงพยาธิสภาพได เชน
อาเจียนพุงแสดงถึงความผิดปกติในสมอง
- ปวดทอง ตําแหนงที่ปวด ลักษณะของการปวด และความรุนแรงเริ่มปวดเมื่อใด ปวด
นานเทาใด สิ่งใดทําใหปวดมากขึ้น หรือสิ่งใดทําใหปวดนอยลง สัมพัน ธกั บการ
รับประทานอาหาร หรือ มีอาการจุกเสียดยอดอกหรือไม
- การขับถาย นิสัยของการขับถายจะแตกตางกันไปแลวแตบุคคล การขับถายที่ตางไป
จากปกติของเขาควรบันทึกไว รวมทั้งลักษณะของอุจจาระ สี กลิ่น การมีเลือดออก
เปนตน
7. ระบบทางเดินปสสาวะและอวัยวะสืบพันธ ควรถามเกี่ยวกับ
- อาการปสสาวะขัด ลําบาก
- ถายปสสาวะบอย กะปริบกะปรอย หรือมาก
- กลั้นปสสาวะไมอยู
- มีเลือดหรือหนองปนออกมากับปสสาวะ
- มีกรวดทรายปนออกมากับปสสาวะ ปสสาวะขุน
- ปญหาเกี่ยวกับทางเพศ
- ประวัติของกามโรค เปนตน
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8. ระบบกระดูกและกลามเนื้อ
เพื่อประเมินเกี่ยวกับภาวะตางๆ ของกลามเนื้อ กระดูก และขอตอ ควรถามเกี่ยวกับอาการ
ตอไปนี้
- การเจ็บปวดกลามเนื้อ หรืออาการชา อาการชักกระตุก
- การปวดขอ บวม ขัด
- อาการออนแรง เหน็บชา การเปลี่ยนแปลงของสี หรืออุณหภูมิของผิวหนังของมือ เทา
- อาการปวดหลัง ปวดขอ เกาท (gout) หรือกระดูกหัก
9. ระบบประสาทและภาวะของจิตใจ ควรถามเกี่ยวกับอาการตอไปนี้
- การเปนลม หมดสติ ชักกระตุก
- ประสาทการรับรูผิดปกติ ประสาทควบคุมการทํางานของกลามเนื้อผิดปกติ
- ภาวะทางอารมณ
10. ระบบโลหิต ควรถามเกี่ยวกับ
- อาการซีด
- เลือดออกงาย หยุดยาก
11. ระบบตอมไรทอ ควรถามเกี่ยวกับอาการ
- การเปลี่ยนแปลงของตอมไทรอยด
- การรับความรูสึกรอน เย็นที่ผิดปกติ (ขี้หนาว ขี้รอน)
- ประวัติการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ (วัยเด็ก)
- การถายปสสาวะบอย ดื่มน้ํามาก หิวบอย
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลง secondary sex characteristic
ประวัติที่ไดจะตองบันทึกเอาไวเปนหลักฐาน โดยบันทึกเรียงตามลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น และ
ยอใหสั้นแตไดใจความ แตตองระลึกวา การซักประวัติโดยละเอียดนั้นจะกระทําเมื่อมีเวลาพอ ถาผูปวยมี
อาการที่ตองการชวยเหลืออยางรีบดวน เราอาจถามอาการนําและถามประวัติในปจจุบันเพียงเล็กนอยเพื่อ
เปน แนวทาง ตอจากนั้นตองใหการรักษาพยาบาลทันที และในขณะที่ชวยเหลืออยูนั้น เราก็จะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออาจสอบถามในภายหลังได
2. การสังเกตสภาวะรางกายและจิตใจทั่วไป
สภาวะรางกายทั่วไป
1. ลักษณะสุขภาพทั่วไปเทาที่สังเกตเห็น ผูปวยแข็งแรงดี สมบูรณ ซีด เหลือง หรืออยูในภาวะ
เจ็บปวดหรือทาทางเจ็บปวยฉับพลันหรือเรื้อรัง หรือมีอาการแสดงของความเจ็บปวย หรืออาการที่ไมสบาย
ตางๆ เชน ความไมสบายทางดานระบบหายใจและหัวใจ เชน หายใจลําบาก หายใจมีเสียงวี๊ดๆ หรืออยูใน
ภาวะวิตกกังวลโดยแสดงทาทางกระวนกระวาย ฝามือเย็นชื้น ดูสีของผิวหนัง
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2. ลักษณะการเคลื่อนไหวและการทรงตัว สังเกตการเดิน ดูการเคลื่อนไหวของแตละสวน คือ
แขวน ขา เทา และมือ เชน ผูปวยที่เดินชา ๆ ไมมีความมั่นใจและมักจะเซไปทางที่มีคนอยู กอนจะกาวขา
ตองคิดนานเปนลักษณะของ Hysteria Gait หรือผูปวยที่เดินตัวแข็ง หลังโกง มือไมแกวง กาวสั้น เอา
ศีรษะไปกอนเปนลักษณะของผูปวยที่เปนพากินสันนิซึ่ม (Parkinsonism)
3. เครื่ อ งแต ง กาย ควรสั ง เกตเอาไวด ว ย เชน ผู ป ว ยโรคจิ ต มั ก จะแต งตั ว ผิ ด ธรรมดา และ
มีลักษณะแปลกๆ ออกไปจนถึงเปนที่สะดุดตา
4. ลักษณะหนาตาหรือสีหนาที่แสดงออกของผูปวย เปนเครื่องชวยเหลือในการวินิจฉัยโรคไดมาก
บางรายอาจแสดงความเจ็บปวด วิตกกังวล หวาดกลัว เปนตน
5. ลักษณะความรูสึกตัวและการใหความรวมมือ สังเกตดูระดับความรูสึกตัวของผูปวย เชน ไม
รูสึกตัวครึ่งหลับครึ่งตื่น หรือพูดไมรูเรื่อง เงียบหรือตื่นเตน กระวนกระวาย หรือแสดงลักษณะอาการโกรธ
และไมใหความรวมมือในการตรวจ
6. ลักษณะการพูด สนทนาไดตามปกติ หรือฟงไมรูเรื่อง หรือพูดชา-เร็ว พูดไมชัดเจน ออกเสียงไม
ถูกตอง พูดสั้น ติดอาง หรือขาดตอน พูดเร็ว พูดชา ลิ้นแข็ง
7. อารมณ ดูจากการแสดงออกทางสีหนา ความประพฤติ และคําพูด วาแสดงถึงการกระวน
กระวาย เศราซึม ไมสนใจ พอใจ ดีใจ เสียใจ ผิดหวัง
8. การหายใจ หายใจหอบ เงียบหรือดัง หรือหายใจลําบาก
9. มารยาทและอารมณที่แสดงออกตอผูสนทนา เชน ความไมรวมมือ ทาทางไมเปนมิตร โกรธ
ไมพอใจ ขุนเคือง เศราซึม ฟูมฟาย ราเริง หรือทาทางไมไวใจ
10. กลิ่น คนดื่มเหลาจะมีกลิ่นแอลกอฮอล คนเปนเบาหวานจะมีกลิ่น (acetone) กลิ่นอักเสบจาก
การติดเชื้อของชองปากและปอด
สภาวะจิตใจ
ในระหวางการซักประวั ติสุขภาพและการสั งเกตรางกายทั่วไปนั้น ผูตรวจควรใชความสังเกต
อารมณจิตใจของผูปวยดวย สภาวะทางจิตใจก็นาจะเปนรายเอียดสวนหนึ่งในการที่จะบอกวา ผูปวยนั้นเปน
โรคทางระบบประสาทหรือมีขอบกพรองทางดานอารมณและสติปญญา (Appearance and behavior)
สภาวะจิตใจนั้นอาจจะแสดงออกในลักษณะตอไปนี้
1. พฤติกรรม เชน ผูปวยที่พูดชา พูดซ้ําๆ กัน ไมมีระดับเสียงสูงต่ํา พบในผูปวยที่มีภาวะจิต
ซึมเศรา การพูดมากและพูดเร็วพบใน Manic conditions การพูดประโยคไมปะติดประตอกัน พูดเพอเจอ
คําพูดประโยคหนึ่งมีหลายเรื่องปนกัน จะพบในผูปวยจิตเภท (Schizophrenia)
2. อารมณ นอกจากจะสังเกตทางพฤติกรรมแลว ทางอารมณก็จะตองอาศัยคําถามดวยโดยใช
คําถามงายๆ เชน “คุณมีความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไรบาง” หรือ “ตอนนี้จิตใจคุณเปนอยางไร” ในกรณีที่
สงสัยวาผูปวยมีอาการซึมเศราควรจะตองประเมินใหไดอยางถองแท เพราะอาจจะมีความเสี่ยงตอการที่
ผูปวยจะฆาตัวตายโดยใชคําถามเหลานี้ชวยเพื่อผูปวยไดแสดงออกถึงความรูสึกตางๆ จากการตอบคําถาม
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“คุณวางแผนในอนาคตวาคุณจะเปนอะไร”
“คุณมีความรูสึกวาชีวิตไมมีคาหรือคุณรูสึกอยากตาย อยางนั้นหรือ”
“คุณเคยมีความคิดที่จะทําลายตัวเองหรือไม”
3. กระบวนการความคิด (Thought process) ความคิดที่ไมตอเนื่องกัน ไมปะติดปะตอกัน พบ
ในพวกจิตเภท (Schizophrenia) แนวความคิดตางๆ ของผูปวยจะไดจากการซักถาม การที่จะทราบอาการที่
แนชัดควรหลีกเลี่ยงการตั้งคําถามไวกอน ควรจะถามในสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับผูปวยซึ่งจะทําใหทราบถึง
ความคิดของผูปวย เชน
“คุณมีความคิดอยางไร เมื่อพบเหตุการณที่เคยประสบมากอน”
4. การรับรู (Perception process) มักจะสัมพันธกับ Psychotic disorder เชน โรคจิต
เนื่องจากกลุมอาการทางสมอง และพวกจิตเภท การใชคําถามทดสอบกระบวนการรับรูใหใชคําถาม ดังนี้
เวลา
ผูปวยจําวัน เดือน ป ไดหรือไม
สถานที่ ผูปวยทราบไหมวาเขาอยูที่ไหน ถาอยูโรงพยาบาลทราบชื่อหรือเปลา
บุคคล ผูปวยทราบไหมวาเขาเปนใคร ผูซักถามเปนใคร
5. ความจํา จะถามถึงความจําในอดีต (remote memory) โดยสอบถามถึงวันเกิด หรือสอบถาม
ความจําปจจุบัน (recent memory) ถามเกี่ยวกับเหตุการณประจําวัน ถาความจําในปจจุบันเสื่อม อาจพบใน
Organic brain disease
6. ความคิดและเหตุผลทางนามธรรม ใหถามความสามารถในดานความคิดเกี่ยวกับนามธรรม
โดยถามความหมายของภาษิต เชน “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” ผูปวยที่มีปญญาต่ํา หรือผูปวยจิตเภท หรือมี
ความผิดปกติทางสมอง จะตอบเปนในเชิงรูปธรรม
7. ความคลายคลึงกัน ใหผูปวยบอกความคลายคลึงกัน เชน “แมวกับหนู” เชนเดียวกับขอ 6.
ผูปวยมีความผิดปกติจะตอบในเชิงรูปธรรม
8. การตัดสินใจ ประเมินความสามารถในการตัดสินใจของผูปวยทั้งในดานสถานการณและ
เหตุผล เชน “ทําไมผูรายฆาคนจึงถูกจําคุก” การตัดสินใจที่ไมดีพบใน Organic brain disease, Mental
retardation และ Psychotic state
9. ความสามารถในการรับรูและความรวมมือ บอกใหผูปวยเขียนชื่อบนกระดาษวาง แลวใหวาด
ภาพตามผูตรวจ ถาทําไดไมครบถวนอาจเนื่องจากมีปญหาทางดานการรับรู หรือ Mental deficiency หรือ
Organic brain disease.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารอางอิง : กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
(เอกสารหมายเลข 4/2546). ความรูประกอบการปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ตามพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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(บฟ.1-6/1)

สํานักงาน ...............................................
เลขทะเบียนตรวจพิสูจนที่ 25...../...............

เลขที่ .................................................
โรงพยาบาล .................................................................................................................
รายงานการตรวจสุขภาพของ ............................................................... อายุ ..................................ป
เพศ ............................................................ สัญชาติ .......................................
การตรวจรางกาย
1. ความสมบูรณและลักษณะทัว่ ไป สวนสูง ..................... ซ.ม. น้ําหนัก .............................กก.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. ระบบทางเดินอาหาร .................................................................................................................
3. ระบบการหายใจ .......................................................................................................................
4. ระบบประสาท ...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. ระบบน้ําเหลือง .........................................................................................................................
6. ระบบไหลเวียนโลหิต .................................................................................................................
7. ระบบอวัยวะสืบพันธและการขับปสสาวะ ....................................................................................
8. ตา, หู, คอ, จมูก ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. ระบบผิวหนัง .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
10. อื่นๆ .........................................................................................................................................
11. สรุปความเห็นจากการตรวจรางกายผูเขารับการตรวจพิสจู น
 ไมพบความผิดปกติที่เกีย่ วของกับยาเสพติด
 มีความผิดปกติทางรางกายแตไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
 มีความผิดปกติทางรางกายที่เกีย่ วของกับยาเสพติด
 อื่นๆ ...............................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... แพทยผูตรวจ
(...................................................)
วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ................
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(บฟ.1-6/2)

สํานักงาน ...............................................
เลขทะเบียนตรวจพิสูจนที่ 25...../...............

เลขที่ .................................................
โรงพยาบาล .................................................................................................................
รายงานการตรวจภาวะแหงจิตของ ....................................................... อายุ ..................................ป
เพศ ............................................................ สัญชาติ .......................................
ตรวจทางจิต
1. รูปรางลักษณะ ..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. การสนทนาและความคิด ...........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. อารมณและความสนใจ .............................................................................................................
4. นิสัย .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. ความจํา ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
6. กาลเทศะ ..................................................................................................................................
7. บุคลิก .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
8. ปญญา .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. การรูจักตนเองและการตัดสินใจ ..................................................................................................
10. หูแวว/ ประสาทหลอน ................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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11. สรุปความเห็นจากการตรวจสภาพทางจิตของผูเขารับการตรวจพิสูจน
 ไมพบความผิดปกติทเี่ กี่ยวของกับยาเสพติด
 มีความผิดปกติทางรางกายแตไมเกีย่ วของกับยาเสพติด
 มีความผิดปกติทางรางกายที่เกีย่ วของกับยาเสพติด
 อืน่ ๆ ..............................................................................................
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ..................................................... แพทยผูตรวจ
(...................................................)
วันที่ ................. เดือน ................................... พ.ศ. ................
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ใบความรูที่ 2
เรื่อง การใหการสงเคราะหการบําบัดรักษาอาการทางกาย/จิต
ผูเขารับการฟน ฟูสมรรถภาพผูตดิ ยาเสพติดระหวางการฟนฟูฯ
การใหการสงเคราะหการบําบัดรักษาอาการทางกาย/จิต ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ระหวางการฟน ฟูฯ กรมคุมประพฤติ ไดมีแนวทางปฏิบัติไวโดยสรุป ดังนี้
1. ผูเขารับการฟนฟูฯเขียนคํารองขอรับการสงเคราะหตามแบบที่กรมคุมประพฤติกําหนด พรอม
หลักฐานบัตรประจําตัว หรือบัตรนัดรายงานตัว แบบใบเสร็จรับเงิน สงใหสํานักงานคุมประพฤติตน
สังกัด ดําเนินการ
2. ขอพิจารณาตามหลักเกณฑ คือ
- มีฐานะยากจน
- ไมสามารถขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่มหี นาที่รับผิดชอบไดหรือไดรบั ความ
ชวยเหลือเพียงบางสวนฯ
- ไม มี บั ต รหรื อ ไม ส ามารถใช สิ ท ธิ จ ากบั ต รประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า (สิ ท ธิ รั ก ษาฟรี )
ไดเนื่องจากอยูคนละเขตโรงพยาบาลที่จะไดรับการรักษาไดหรือไมสามารถจัดทําบัตรได
ให เ ข า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลของรั ฐ และให ดํ า เนิ น การขอความอนุ เ คราะห จ าก
โรงพยาบาลตามสมควรโดยเบิ ก จ า ยได ต ามที่ จ า ยจริ ง (หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ที่ กค 0409.7/39454 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2546)
หมายเหตุ - แบบคํารองขอรับการสงเคราะหใหขอจากสํานักงานคุมประพฤติและอาจสอบถาม
วิธีการ บันทึกใหเขาใจหากสงสัยใหโทรศัพทประสานงาน
- การใหการสงเคราะหคารักษาพยาบาลจากสํานักงานคุมประพฤตินั้น อยูภายใตงบประมาณ
ที่กรมคุมประพฤติจัดสรรใหแตละสํานักงานฯ ในแตละปจึงควรประสานสอบถามกับ
สํานักงานคุมประพฤติเจาของคดีกอนวามีงบประมาณสามารถสงเคราะหไดหรือไม ?
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ดานเวชบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 2
เรื่อง การตรวจสารเสพติด
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันการกลับไปใชยาเสพติดของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมในระหวางรับการฟนฟูฯ
2. เพื่อทราบปญหาการใชยาของสมาชิกผูปฏิบัติงานในระหวางรับการฟน ฟูฯ
3. เพื่อใหไดขอมูลในเรื่องการใชยาของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมในระหวางการฟนฟูฯ
2. สาระสําคัญ
การตรวจสารเสพติดในระหวางการฟนฟูฯ เปนกิจกรรมที่ถูกนํามาใชในการคนหาปญหาและเพื่อให
ไดขอมูลดานการใชยาเสพติดของสมาชิกผูปฏิบัติธรรมและเพื่อเปนการปองกันและการใชยาเสพติดของ
สมาชิกผูปฏิบัติธรรมในระหวางการฟนฟูฯ รวมทั้งสามารถนํามาเปนเครื่องมือในการประเมินผลเบื้องตนวิธี
หนึ่งโดยวิธีการที่นํามาใชเปนเพียงการตรวจเบื้องตนเทานั้นผลการตรวจที่เปนบวกไมไดหมายความวา
สมาชิกผูปฏิบัติธรรมจะกลับไปใชยาเสพติดจึงควรระมัดระวังในการสื่อสารกับสมาชิกเพื่อมิใหเปนการ
ทําลายกําลังใจ และสัมพันธภาพระหวางสมาชิกผูปฏิบัติธรรมกับทีมงานบําบัดฟนฟูฯ
อยางไรก็ตามการสอบถามพูดคุยกับสมาชิกถึงการใชยาเสพติดในระหวางการฟนฟูฯจะเปนวิธีที่ได
ขอมูลมากที่สุดและไมทําลายความไววางใจและเพื่อการใหความชวยเหลือประคับประคองใหสมาชิกเลิกใช
ยาเสพติดและหากสมาชิกใหขอมูลการใชยาเสพติดแลวก็ไมมีความจําเปนตองตรวจสารเสพติดอีก
การตรวจปสสาวะหาสารเสพติดเบื้องตนควรตรวจโดยบุคลากรสาธารณสุขที่มีความชํานาญ หรือ
ทีมบําบัดฟนฟูฯที่ไดรับการอบรมดานการตรวจสารเสพติดแลว
3. ระยะเวลา สุมตรวจเดือนละ 1 ครั้ง หรือเฉพาะกรณีที่มขี อสงสัย
4. สื่ออุปกรณ
1. ชุดตรวจปสสาวะหาสารเสพติดตามที่หนวยงานสาธารณสุขในพืน้ ทีน่ ํามาใชหรือของ
สํานักงานคุมประพฤติใชตรวจวิเคราะหเบื้องตนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
2. ขวดพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยางปสสาวะ
3. ฉลากปดผนึกภาชนะบรรจุตวั อยางปสสาวะ (บฟ.1-8)
4. แบบบันทึกการตรวจพิสูจนเพื่อหาสารเสพติดในตัวอยางปสสาวะของผูเ ขารับการฟน ฟูฯ
(บฟ.1-7)
5. กระดาษเทปกาวสําหรับผนึกฝาขวดปสสาวะใหแนน (กรณีตองสงตรวจเพื่อยืนยันผล)
6. ปากกาเคมีสีแดง หรือน้ําเงิน สําหรับเขียนเลขลําดับบนขวด ตัวอยางปสสาวะ
7. ปากกาสําหรับบันทึกผลการตรวจปสสาวะ
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5. วิธีดําเนินการ
1. ประเมินสถานการณแวดลอมในชวงตรวจปสสาวะโดยละเอียด เชน พฤติกรรมที่ผิดสังเกต
หลบเลี่ยง เปนตน
2. ไมแสดงกริยาอาการ ตําหนิ หรือดูหมิ่นไมไววางใจ สมาชิกผูปฏิบัติธรรมควรปฏิบัติดวย
ความเมตตาเพือ่ ความชวยเหลือ
3. ไมควรใหความสําคัญหรือสนใจเปนพิเศษเรื่องความถูกตองของผลการตรวจปสสาวะ
เพราะเปนเพียงกระบวนการตรวจขั้นตน
4. หากสมาชิกใหการยอมรับวาใชยาเสพติดแลวก็ไมจําเปนตองตรวจปสสาวะหาสารเสพติดทํา
ใหบันทึกไวในแบบบันทึกการตรวจปสสาวะได และใหคําแนะนําชวยเหลือ
ให
กําลังใจสมาชิกฯ ในการเลิกยา
5. ในบางรายที่มีเหตุผลสนับสนุนวาใชยาเสพติดอยูใ หตรวจปสสาวะถี่ขึ้น ตามที่เห็นสมควร
และดําเนินการใหคําแนะนําชวยเหลือใหกาํ ลังใจสมาชิกผูปฏิบัติธรรมในการเลิกยา
6. จัดใหมีผูควบคุมดูแลการเก็บปสสาวะโดยไมทําใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมรูสึกอับอายและ
มอบหมายบุคลากรที่ไววางใจได
7. สังเกตการปลอมปนปสสาวะ เชน การเติมน้ํา จากสีอาจใส ไมเปนสีเหลือง อุณหภูมิ ต่ํา
วาอุณหภูมิรางกาย หรือการนําปสสาวะของผูอื่นมาใชเปนตัวอยางการตรวจแทนปสสาวะ
ตนเอง
8. สังเกตพฤติกรรมอื่นๆของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม เชน อาการวิตกกังวล อาการปสสาวะไม
ออก ควรใชจติ วิทยาในการดูแลควบคุม ไมแสดงอํานาจ ตําหนิกลาวโทษ
9. เมื่อผลการตรวจใหผลบวกเปนเพียงขอสันนิษฐานวามีการใชยาเสพติดชนิดนัน้ เทานั้นควร
สงตรวจขั้นยืนยันผลตามกระบวนการและใหการดูแลสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใกลชิด รวมทั้ง
สอบถามขอมูลใชยาเพิ่มเติมเพื่อการชวยเหลือตามควร
6. การประเมินผล
1. จากผลการตรวจขั้นยืนยันผล
2. จากคํารับของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
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ใบความรู
เรื่อง การเก็บปสสาวะเพื่อตรวจพิสูจนยาเสพติด
การเก็บปสสาวะเพื่อตรวจพิสูจนเบื้องตนหาสารเสพติดนิยมใชปสสาวะเปนสิ่งสงตรวจ เนื่องจาก
1. ยาเสพติดหลายชนิดจะถูกขับถายออกจากรางกายทางปสสาวะทําใหสามารถตรวจพิสูจนได
2. สามารถเก็บปสสาวะไดงายและไมจําเปนตองใชกระบวนการที่ยุงยาก
3. สามารถตรวจพิสูจนหายาเสพติดไดเปนระยะเวลานานภายหลังไดรับยาเสพติดซึ่งขึ้นอยูกับชนิดและ
ปริมาณของยาเสพติดที่ไดรบั
4. ความเขมขนของยาเสพติดในปสสาวะสูงกวาในเลือดหลายเทา (ขึ้นอยูกับชนิดของยาเสพติด)
ทําใหมีโอกาสตรวจพบยาเสพติดในปสสาวะไดมากกวาในเลือด
ยาเสพติด
Drug abuse
1. ยาบา
- Amphetamine
- Methamphetamine
- Ecstacy (MDA,MDMA)
2. กัญชา (THC)
- Cannabinoid
(Marijuana)
3. ฝน มอรฟน เฮโรอีน
- Opiate
- Heroin
- Morphine
4. โคเคน (Cocaine)

วิธีการเสพ
Mode of use

ขนาด
Approximate
Dose

ระยะเวลาที่ตรวจพบ
ในปสสาวะ
Detection time

- การกิน (oral)
- การฉีด (IV)
- การสูดดม (snorting)

30 mg PO
15 mg PO
5 mg PO

1-120 ชม.
1-72 ชม.
3.5-30.0 ชม.

- การกิน (oral)
- การสูดดม (inhale)

1 per week
Daily

7-34 วัน
6-81 วัน

-

10 mg IV
100 mg PO
38 mg PO
10 mg IV
250 mg PO

1-4 วัน
4-24 ชม.
7.5-56.0 ชม.
84 hr minimum
8-48 ชม.

การฉีด (IV)
การฉีด (IM)
การสูดดม (inhale)
การสูดดม (snorting)
การฉีด (IV)
การสูดดม (inhale)
การสูดดม (snorting)

ที่มา : Drug Testing in the Workplace / Robert P. DeCresce… (et al.) 1989
นักเทคนิคการแพทย 5 หนวยพิษวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
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ขอควรระวังในการเก็บปสสาวะเพื่อตรวจพิสูจนหายาเสพติด
การเก็บปสสาวะเพื่อพิสูจนหายาเสพติด เปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการตรวจพิสูจนอยางยิ่ง
เนื่องจากผลการตรวจพิสูจนจะใชเปนหลักฐานสําคัญในการตัดสิน ในขั้นตอนการเก็บปสสาวะจึงจําเปนที่
จะตองมีการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ดวยความถูกตอง ระมัดระวัง และรัดกุม เพื่อใหไดผลการพิสูจนที่
ถูกตองและเปนธรรม
ในการดําเนินการเก็บปสสาวะ ควรระมัดระวังมิใหเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนตางๆ ซึ่งอาจจะ
เกิดขึ้นไดควรมีวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใชปฏิบัติในระหวางเก็บปสสาวะ เพื่อควบคุม และปองกันมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของปสสาวะ เชน
1) การสับเปลี่ยนปสสาวะกับปสสาวะที่ไมมียาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพิสูจน หรือ
สับเปลี่ยนปสสาวะกับปสสาวะที่มียาเสพติดเพื่อจุดประสงคอื่นๆ
2) การเจือจางปสสาวะดวยน้ําในบริเวณที่เก็บปสสาวะเพื่อปองกันการตรวจพิสูจนพบหรือการ
เติมยาเสพติดในปสสาวะเพื่อใหเปนผูเสพเขาหลักเกณฑไดรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3) การผสมสารชนิ ด ต า งๆ ผงซั ก ฟอก เกลื อ ด า ง กรด เพื่ อ รบกวนการตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตร
4) การเก็บปสสาวะที่ไมถูกตอง เชน ใชภาชนะที่ปนเปอน สกปรก ไมเหมาะสม หรือปริมาณ
ไมเพียงพอ
5) การสับเปลี่ยนปสสาวะผิดคนเพราะความไมระมัดระวัง การเขียนระบุรายละเอียดไมชัดเจน
หรือไมถูกตองหรือไมเก็บรักษาปสสาวะไวในที่ที่เหมาะสม หรือ ทําปสสาวะหกหรือสูญหาย
6) การกระทํ า อย า งใดอย า งหนึ่ ง หรื อ วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย ง ป อ งกั น หรื อ ทุ จ ริ ต
ในการตรวจพิสูจนหายาเสพติด
เพราะฉะนั้นการดําเนินการเก็บปสสาวะ ควรมีวิธีการที่ถูกตอง เหมาะสม และรัดกุม เพื่อใชเปน
ขอปฏิบัติในระหวางการเก็บปสสาวะ เพื่อควบคุม และปองกันมิใหเกิดความผิดพลาดดังกลาว
การดําเนินการเก็บปสสาวะ
1. การเตรียมการกอนการตรวจพิสูจน : ชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของการตรวจพิสูจนใหผูเขารับ
การตรวจพิสูจนเขาใจในเบื้องตน พรอมแจงสิทธิและความประสงคในการเก็บปสสาวะเพื่อการ
ตรวจพิสูจน
2. สถานที่เก็บตัวอยางปสสาวะ :
- สถานที่เก็บปสสาวะตองมีความสะอาด สะดวก และเหมาะสม สําหรับใชในการเก็บปสสาวะ
โดยเฉพาะ
- มีเจาหนาที่ควบคุมการเก็บปสสาวะ หรือผูดูแลการเก็บปสสาวะเพื่อจัดใหมีการเก็บปสสาวะอยาง
ถูกตอง เหมาะสม
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- บริเวณที่เก็บปสสาวะควรปดล็อกวาวลกอกน้ําทุกแหงขณะเขาเก็บปสสาวะ
- ใสสีฟาลงในถังชักโครก โถน้ํา หรือ อางน้ํา
- ไมควรมีสบู ผงซักฟอกหรือ สารอื่นใดวางอยูบริเวณที่เก็บปสสาวะ
3. ความถูกตองของการระบุรายละเอียด : การระบุรายละเอียดขอมูลของผูรับการตรวจพิสูจนตอง
ถูกตองโดยระบุจากบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรอื่นที่ออกใหโดย
หนวยงานราชการหากไมมีบัตร เจาหนาที่ควรถายรูปเจาของปสสาวะไวเปนหลักฐาน
4. วัสดุอุปกรณที่จําเปน :
- ใชขวดหรือภาชนะที่สะอาดและแหง พรอมฝาปดมิดชิด (ควรเปนขวดหรือภาชนะปากกวาง
เพื่อใหสะดวกในการเก็บ) ขนาดบรรจุประมาณ 60 มิลลิลิตรสําหรับบรรจุตัวอยางปสสาวะ
- แบบฟอรมสําหรับบันทึกความยินยอมของผูรับการตรวจ พรอมรายมือชื่อประวัติรายละเอียดของ
ตัวอยางปสสาวะ
- ฉลากปดขางขวดหรือภาชนะเก็บปสสาวะที่แสดงรายละเอียดตอไปนี้
ลําดับที่ .........................................
วันที่เก็บตัวอยาง .............................. เวลาที่เก็บ.......................
ชื่อ-นามสกุล................................ เพศ................ อายุ...............
หนวยงานทีเ่ ก็บ.........................................................................
ลายมือชื่อเจาของปสสาวะ........................................................
ลายมือชื่อเจาหนาที่เก็บตัวอยาง................................................
5. ความถูกตองในการเก็บปสสาวะ : หากสถานที่เก็บปสสาวะออกแบบไดอยางถูกตอง เหมาะสม
สําหรับเก็บปสสาวะเพื่อการตรวจพิสูจนโดยเฉพาะก็สามารถเก็บปสสาวะไดอยางถูกตองเหมาะสม
ดวยเชนกัน แตหากไมมีสถานที่เก็บปสสาวะโดยเฉพาะ ควรมีการควบคุมการเก็บปสสาวะอยาง
รัดกุม เพื่อใหไดปสสาวะที่ถูกตองเหมาะสม สําหรับการตรวจพิสูจน และกอนเก็บปสสาวะควร
ระบุรายละเอียดบนฉลากใหถูกตองทุกครั้ง
6. วิ ธี ก ารเก็ บ ป ส สาวะ : ควรเก็ บ ป ส สาวะภายใน 24 ชั่ ว โมง (สารเสพติ ด บางชนิ ด หากเสพมา
ในปริมาณนอยจะสามารถตรวจพิสูจนพบไดในระยะเวลาไมเกิน 24 ชั่วโมง) หลังจากคาดวามีการ ใชยา
ใหผูรับการตรวจเขาไปถายปสสาวะลงในขวดหรือภาชนะที่จัดไวอยางนอย 30 มิลลิลิตร
7. สิทธิในการจํากัดบุคคล : ผูที่ไมไดรับอนุญาต และไมเกี่ยวของในการตรวจพิสูจน ไมควรเขาไปใน
สถานที่ใชในการเก็บปสสาวะ และเจาหนาที่ควบคุมจํากัดเสื้อผาที่ใสขณะเก็บปสสาวะหรือของใช
สวนตัวของผูรับการตรวจพิสูจน เชน เสื้อคลุม กระเปา โดยอนุญาตเฉพาะที่จําเปนเทานั้น
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ความเปนสวนตัว :
การเก็บปสสาวะของผูเขารับการตรวจพิสูจนควรจัดใหเปนการสวนตัวกับ
ผูควบคุมการเก็บปสสาวะและใหเขาไปในบริเวณที่เก็บปสสาวะพรอมกัน ผูควบคุมการเก็บปสสาวะ
ตองยืนควบคุมโดยตรงโดยไมแตะตองผูรับการตรวจพิสูจนหญิงและใหเจาหนาที่ชายควบคุมการเก็บ
ปสสาวะของผูรับการตรวจพิสูจนชาย
8. ความถูกตองของรูปพรรณสัณฐานตัวอยางปสสาวะ : ผูควบคุมการเก็บปสสาวะควรระมัดระวังมิ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปสสาวะในระหวางขั้นตอนการเก็บ โดยตรวจดูคุณสมบัติทั่วไปของตัวอยาง
ปสสาวะ เชน
- สังเกตความขุนใส สีของปสสาวะควรมีสีเหลืองออนจนถึงเหลืองแก มีกลิ่นเฉพาะตัว
- มีปริมาณเพียงพออยางนอย 30 มิลลิลิตร
- วัดความเปนกรด-ดาง หรือ วัดความถวงจําเพาะ (ถาสามารถทําได)
- วัดอุณหภูมิ ประมาณ 37 องศาเซลเซียส หรือ ใชวิธีจับขวดหรือภาชนะ ถาปสสาวะใหม
จะรูสึกวาอุน
- หากพบความผิดปกติ หรือไมถูกตองควรเรียกเก็บปสสาวะใหม
- ขวดหรือภาชนะเก็บปสสาวะควรปดฝาใหมิดชิด หากตองนําสงตัวอยางไปยังสถานที่ตรวจ
พิสูจ น ใ หป ด พัน ปากขวดหรื อ ภาชนะดว ยพาราฟลม เทปใส หรื อ เทปกาว เพื่อกั น
ปสสาวะหก
9. การนําสงตัวอยาง : ควรมีแบบฟอรมมาตรฐานหรือหนังสือนําสงสิ่งสงตรวจ และควรสงตัวอยาง
ปสสาวะไปยังสถานที่ตรวจพิสูจนโดยเร็วหลังการเก็บปสสาวะ หากจําเปนตองเก็บรักษาตัวอยาง
ปสสาวะเกินกวา 24 ชั่วโมง ควรเก็บไวในตูเย็น การเคลื่อนยายและขนสงปสสาวะจากเจาหนาที่
คนหนึ่งไปยังเจาหนาที่อีกคนหนึ่งหรือจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง จะตองมีกระบวนการ
อารักขาตัวอยางอยางรัดกุม และในระหวางการนําสงปสสาวะควรแชเย็นหรือแชน้ําแข็ง อยาใหถูก
ความรอน ระวังอยาใหมีการสับเปลี่ยน สูญหาย หก หรือโดนปนเปอน (ขวดหรือภาชนะที่เก็บ
ปสสาวะควรใสถุงพลาสติกที่ปดมิดชิดอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันน้ําจากน้ําแข็งปนเปอน)
การตรวจพิสูจนยาเสพติด
การตรวจพิสูจนยาเสพติดทางหองปฏิบัติการมีจุดประสงค เพื่อตรวจสอบวาตัวอยางสิ่งสงตรวจมี
ยาเสพติดอยูหรือไม ควรมีหลักเกณฑการตรวจสอบตางๆ เชน
- การเลือกวิธีการตรวจพิสูจน
- วิธีการตรวจพิสูจน
- การระบุชนิดของยาเสพติดที่ตรวจสอบและคา Cut off
- การรายงานผลการตรวจพิสูจน
- การเก็บตัวอยางตรวจ
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1. การเลือกวิธีการตรวจพิสูจน : การเลือกวิธีการตรวจพิสูจนทางหองปฏิบัติการนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง
ในกระบวนการตรวจพิสูจน จําเปนตองเลือกวิธีที่ถูกตองและเหมาะสมมาใชตรวจผูเขารับการตรวจ
พิสูจน เนื่องจากผลการตรวจพิสูจนจะใชเปนหลักฐานสําคัญในการพิจารณาทางกฎหมาย หากเลือกใช
วิธีการตรวจสอบที่มีสิทธิภาพต่ํา ใหผลการตรวจสอบคลาดเคลื่อน หรือใหผลไมถูกตองแลวจะเกิด
ความเสียหาย และไมเปนการยุติธรรมตอผูรับการตรวจพิสูจนเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นจําเปนตองใช
วิธีที่เปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งเปนที่ยอมรับหรืออางอิงไดตามมาตรฐานทางวิชาการในสากล ภายใน
หองปฏิบัติการควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่มาตรฐาน (Standard operating procedure manual) ตามวิธีที่
เลือกใชในการตรวจพิสูจนที่ใชในหองปฏิบัติการโดยเฉพาะ
2. วิธีการตรวจพิสูจน : การตรวจพิสูจนยาเสพติด โดยหลักการทางหองปฏิบัติการมี 2 ประเภท
1. การตรวจพิสูจนโดยวิธีตรวจสอบเบื้องตน (Screening test) หรือวิธีการตรวจสอบคัดเลือก
2. การตรวจพิสูจนโดยวิธีตรวจสอบยืนยัน (Confirmatory test)
1. การตรวจพิสูจนโดยวิธีตรวจสอบเบื้องตน เปนการตรวจสอบหายาเสพติดในกลุมนั้นๆ เชน การ
ตรวจสอบ ยาแอมเฟตามี น (Amphetamine) จะตรวจสอบทั้ ง กลุ ม แอมเฟตามี น คื อ Amphetamine,
Methamphetamine Methylenedioxyphetamine (MDA) Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)
และยาอื่นๆ ที่มีโครงสรางคลายกลุมแอมเฟตามีน เชน Phentermine, Ephedrine, Pseusoephedrine,
Fenfluramine Phenylpropanolamine เปนตน ซึ่งอาจจะใหผลการตรวจสอบเปนบวกไดเชนกัน เนื่องมาจาก
เกิดปฏิกิริยาขาม (Cross
Reactivity) กับยาหรือสารอื่นๆ ที่มีโครงสราง ยาแอมเฟตามีน เพราะฉะนั้น
หากจําเปนตองยืนยันผลการตรวจพิสูจนเบื้องตนควรใชวิธีการตรวจสอบยืนยันตอไป
วิธีตรวจสอบเบื้องตน (Screening test) เชน
3. Chromatography
: TLC (Thin Layer Chromatography)
4. Immonoassay : EMIT (Enzyme Multiplide Immonoassay Technigue)
: RIA (Radioimmonoassay)
: FPIA (Fulorescence Polarization Immonassay)
: KIMS (Kinetic Interaction of Micropaticles in Soulution)
: CELIA (Dloned Enzyme Donor Immonoassay)
: LAI (Latex Agglutination Inhibition)
: GLORIA (Gold Labeled Optically Read Rapid Immonoassay)
: Immonochromatographic test
2. การตรวจพิสูจนโดยวิธีตรวจสอบยืนยัน เปนวิธีที่สามารถใหผลการตรวจพิสูจนที่ถูกตองวาวิธี
ตรวจสอบเบื้องตน บางวิธีสามารถใหผลการตรวจสอบที่ถูกตองสูงสุดได ขึ้นอยูกับแตละวิธี
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วิธีตรวจสอบยืนยัน (Confirmatory test) เชน
1. HPLC (High performance Liquid Chromatography)
2. GC/MS (Gas Chromatography / Mass Spectrometry)
วิธีตรวจสอบยืนยันที่ถือวาดีที่สุด คือการใช Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)
เนื่องจากมี specificity ดี ใชปริมาณตัวอยางนอย แตตองอาศัยอุปกรณเครื่องมือ GC/MS ที่มีราคาแพง
ในระดับสากลมีหน วยงานที่ กําหนดหลักเกณฑและวิธีที่เ ปนมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับ เช น
สถาบัน NIDA (National Institute on Drug Abuse)
3. การระบุชนิดของยาเสพติดและคา Cut off
ยาเสพติดมีหลายชนิดและหลายประเภท ในการตรวจสอบตองระบุชนิดของยาเสพติดที่พบและ
กําหนดคา Cut off เพื่อใหแยกผลบวก (Positive) กับผลลบ (Negative) การตรวจพิสูจนยาเสพติดจะรายงาน
ผลการตรวจสอบเบื้องตนและการตรวจสอบยืนยัน โดยเทียบกับคา Cut off ดังตอไปนี้ เชน
1. กลุมแอมเฟตามีน (Amphetamine) เชน Amphetamine, Methamphetamine, MDA, MDMA
การตรวจสอบเบื้องตน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูในปสสาวะเกิน 1000 นาโนกรัม /มิลลิลิตร
การตรวจสอบยืนยัน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูในปสสาวะเกิน 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
2. กลุมโอปเอตส (Opiates) ไดแก ฝน, มอรฟน และเฮโรอีน
การตรวจสอบเบื้องตน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูปสสาวะเกิน 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
การตรวจสอบยืนยัน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูในปสสาวะเกิน 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
3. กลุมกัญชา ไดแก สารออกฤทธิ์ หรือ กัญชา (Cannabinoids)
การตรวจสอบเบื้องตน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูปสสาวะเกิน 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
การตรวจสอบยืนยัน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูในปสสาวะเกิน 15 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
4. กลุมโคเคน (Cocaine) ไดแก สารหรือเมตาบอไลตของโคเคน
การตรวจสอบเบื้องตน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูปสสาวะเกิน 300 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
การตรวจสอบยืนยัน : เมื่อตรวจพบวามียาดังกลาวอยูในปสสาวะเกิน 150 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
4. วิธีรายงานผลการตรวจพิสูจน
ยากลุมดังกลาวจะรายงานผลเบื้องตนเมื่อเทียบกับคา Cut off ตามกลุมและวิธีดังกลาวเมื่อผลการ
ตรวจสอบเปนดังนี้
 ผลลบ (Negative) หมายถึง ตรวจไมพบยาเสพติดจากตัวอยางเกินกวาคา Cut off
 ผลบวก (Positive) หมายถึง ตรวจพบยาเสพติดจากตัวอยางเกินกวาคา Cut off
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5. การเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจภายในหองปฏิบัติการ
ตัวอยางสิ่งสงตรวจเมื่อนําไปสงถึงหองปฏิบัติการ ควรทําการตรวจพิสูจนโดยเร็ว ตามขั้นตอน
การตรวจพิสูจนที่เปนไปตามคูมือมาตรฐานที่กําหนด โดยอารักขา ควบคุมและเก็บรักษาตัวอยางสิ่งสง
ตรวจใหถูกตองเหมาะสม และรัดกุมควรเก็บตัวอยางตรวจไวในที่ที่เหมาะสมโดยเฉพาะ เชน ตัวอยาง
ปสสาวะหากเก็บในตูเย็นอุณหภูมิ 4o C จะสามารถเก็บรักษาไดอยางนอย 1 ป ตัวอยางตรวจที่ใหผลบวก
(Positive) ควรเก็บแชแข็ง (-10o C) ไวอยางนอย 12 เดือน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง : กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม.
ความรูประกอบการปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
พ.ร.บ. 2545 (เอกสารหมายเลข 4 /2546.
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(บฟ.1-7)
บันทึกการตรวจพิสูจนเบื้องตนเพื่อหาสารเสพติดในตัวอยางปสสาวะ
ของผูเขารับการตรวจพิสูจน/ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพฯ
สํานักงาน.....................................................
วันที่ .......... เดือน.......................... พ.ศ. ............ เวลา ................น.
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ...................................................................................................
ผูเขารับการตรวจพิสูจน / การฟนฟูฯ ฐาน....................................................................................................
ทะเบียนตรวจพิสูจน / ฟนฟูสมรรถภาพฯ ที่ ........................ / ...................... เก็บครั้งที่ .............................
ขอรับรองวาพนักงานเจาหนาที่เก็บตัวอยางปสสาวะของขาพเจาเพื่อตรวจหาสารเสพติดใหโทษ
ชนิด
 ยาบา  กัญชา
 มอรฟน  เฮโรอีน  ฝน
 โคเคน / โคคาอีน
 อื่นๆ ..............................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนปสสาวะของขาพเจาจริง
ผลการตรวจพิสูจนเบื้องตนปรากฏวา
 ใหผลบวก
 ใหผลลบ
และ
 ขอยอมรับวาไดเสพ .............................จริง เมื่อวันที่ ...............................................
 ขอปฏิเสธวาไมไดเสพ ......................................... แตอยางใด
ลงชื่อ .............................................. เจาของปสสาวะ
ลงชื่อ .............................................. เจาหนาที่ผูควบคุมการเก็บ
(............................................)
ตําแหนง ..........................................
สําหรับพนักงานเจาหนาที่  ไมตองสงตรวจพิสูจนยืนยันผลการตรวจพิสูจนปสสาวะ
 สงตรวจพิสูจนยนื ยันผลการตรวจพิสจู นปสสาวะ
ที่ ........................................................................ เมื่อวันที่ ...................................................
ลงชื่อ ................................................... พนักงานเจาหนาที่
(................................................)
ตําแหนง ..................................................
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บฟ. 1-8

เลขทะเบียนตรวจพิสูจน/ฟน ฟูฯที่ 25....../............................
สํานักงาน..............................................................................
ชื่อ ............................................................ เจาของปสสาวะ
วันที่........./................./................. เวลา................. น. ที่เก็บ
ลงชือ่ ..........................................................เจาของปสสาวะ
ขาพเจาขอรับรองวาไดควบคุมการเก็บปสสาวะของ............
........................................................................................จริง
ลงชือ่ ......................................... เจาหนาที่ผูควบคุมการเก็บ
(
)
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ดานเวชบําบัด
ใบกิจกรรมที่ 3
เรื่อง การอบสมุนไพร (ทางเลือก)
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมไดรับการพัฒนาฟนฟูสภาพรางกายใหผอนคลายกลามเนื้อ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย และกระตุนการไหลเวียนของโลหิตทําใหรางกายสดชื่น
2. เพื่อใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมผอนคลายความเครียดและประคับประคองจิตใจใหมี
ความรูสึกเปนสุขสบายใจ ในระหวางการฟนฟูฯจากผลทางดานจิตวิทยาของการอบ
สมุนไพร
3. เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพสมาชิกผูปฏิบัติธรรมใหแข็งแรง มีภูมิตานทานโรคขณะรับ
การฟนฟูฯ
2. สาระสําคัญ
การอบสมุนไพรใหดําเนินการเปนกิจกรรทางเลือกเฉพาะสถานที่ที่มีความพรอมภายใตการดูแล
ของเจาหนาที่ดานการแพทยแผนโบราณประยุกต หรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ดูแลหรือผูประกอบ
โรคศิลปะโดยนํามาเปนกิจกรรมดานเวชบําบัดประยุกตใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดานรางกาย
และดานจิตใจซึ่งเปนผลทางดานจิตวิทยาทําใหผอนคลายทั้งดานรางกายและจิตใจ ทั้งชวยในการสงเสริม
สุขภาพใหแข็งแรงมีภูมิตานทานโรค
การดําเนินการอบสมุนไพรกระทําโดยบุคลากรทางดานการแพทยแผนโบราณประยุกต หรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขหรือผูประกอบโรคศิลปะ เพราะตองเปนผูมีประสบการณและมีความรูเรื่องคุณสมบัติ
ของสมุนไพรแตละชนิด วิธีการอบ วิธีปฏิบัติตัวกอนและหลังการอบสมุนไพร ขอควรระวัง และขอหาม
ใชในบุคคลบางประเภท เปนตน
3. เวลา

- อบครั้งละ 10-15 นาที หรือตามที่ผูใหการบําบัดเห็นสมควร
- จํานวนครั้งการอบ ตามที่ผูใหการบําบัดเห็นสมควร

4. สื่อ-อุปกรณ (เปนไปตามความพรอมของแตละพื้นที)่
1. สมุนไพรที่ใชอบชนิดตางๆ
เชน กลุมที่มกี ลิ่นหอม, กลุม ที่มีรสเปรี้ยว, สารระเหิด, สมุนไพรที่ใชรักษาเฉพาะโรค
2. น้ําสําหรับปะพรมรางกายกอนอบและใชตมเพื่อใชไอน้าํ
3. หองอบสมุนไพรมาตรฐานหรือตูอบหรือกระโจม
4. หมอตมชนิดไอน้ําเขาสูกระโจม เชน หมอตมน้ํา หรือหมอหุงขาวไฟฟา ที่มีตะแกรงเติม
และเปลี่ยนถายสมุนไพร
5. พัดลมดูดอากาศ
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6.
7.
8.
9.

มานั่ง
เทอรโมมิเตอร วัดอุณหภูมิ ภายในหองอบ
นาฬิกาตั้งเวลา/จับเวลาได
เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข
เปนตน
5. วิธีดําเนินการ
1. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการที่ใช คําแนะนําการเตรียมตัวขอควรระวัง
และขอหามในการอบสมุนไพรในครั้งแรกของการอบสมุนไพร
2. ตรวจรางกายและซักประวัตเิ พื่อแยกผูที่อยูใ นขอหามการอบสมุนไพรออก ไดแก ชั่งน้ําหนัก
วัดความดันโลหิต วัดไข แลวบันทึกผลไว (ใบความรูเรื่องการอบรมสมุนไพร)
3. ใหสมาชิกผูปฏิบัติธรรมที่จะอบสมุนไพร นําน้ําไปปะพรมรางกาย หรืออาบน้ําเพื่อชําระสิ่ง
สกปรกที่อาจติดอยูตามรูขุมขนและเพื่อเตรียมเสนเลือดใหพรอมตอการยืดขยาย และหดตัว
แลวแตงกายดวยผานอยชิ้น
4. เขาทําการอบสมุนไพรตามเวลา จํานวนครั้งที่เจาหนาทีด่ านการแพทยแผนโบราณประยุกต
หรือสาธารณสุขเห็นสมควรในแตละราย
5. เมื่อทําการอบจนครบขั้นตอนแลวใหดําเนินการชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิตและประเมิน
อาการวาดีขึ้นหรือไม แลวบันทึกการอบสมุนไพรไวทุกครั้ง เพื่อประโยชนในการรักษา
อยางตอเนื่อง
6. การประเมินผล
1. จากบันทึกการอบสมุนไพรของเจาหนาทีด่ า นการแพทย แผนโบราณประยุกต หรือสาธารณสุข
2. จากบันทึกประจําวันของสมาชิกผูปฏิบัติธรรม
3. จากใบแสดงความรูสึก/ความคิดเห็นตอกิจกรรม (วิถีพทุ ธ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง
1. จากการประชุมกลุมปฐมนิเทศ / ปจฉิมนิเทศ /เวชบําบัด / และบริหารจัดการในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับ
บําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม 2550 ณ กรมคุมประพฤติ
2. สถาบันการแพทยแผนไทย. อบประคบสมุนไพร คลายหนาว :
http:ittm.dtam.moph.go.th/data_all/articles/article12.htm
3. Clinic online by Worldmedie: การอบสมุนไพร : http:www.clinic
Worldmedic.com/healthour/sauna.html
4. การนวดแผนไทยภูมปญญาไทย : การอบรมสมุนไพร ; http://www.thaipun.com/massage/stream.htm
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ใบความรู
เรื่อง การอบสมุนไพร

การอบสมุนไพร มีความเชื่อวาเปนการลางพิษอีกวิธีหนึ่งที่ใชกันมานานคือการใช “ความรอน
บําบัด” นั่นเอง
ในสมัยโบราณนั้นก็มีการลางพิษดวยการไปแชน้ํารอนในลําธารบาง นอนตากแดดโดยใชใบตอง
คลุมบาง แตมาสมัยนี้มีความเจริญขึ้น จึงมีการสรางเปนตูอบความรอนแบบซาวนา หองอบไอน้ํา สําหรับ
คนไทยเรานั้นในวงการแพทยแผนไทยเราใชการอบสมุนไพร ที่ดีกวาการอบซาวนาก็เพราะมีสมุนไพรให
ดวย สมุนไพรนี้จะเปนตัวยาชวยใหทางเดินทางใจโลงสบาย หรือจะชวยบํารุงผิวพรรณ หรือรักษาโรคบาง
ชนิด แลวแตจะใชสมุนไพรที่เปนยาชนิดใดลงไปดวย
การอบสมุนไพร เปนการลางพิษออกทางเหงื่อ ผิวหนังของคนเราจะเปนสวนที่กวางที่สุด ดังนั้น
การขับสารพิษสวนเกินออกทางเหงื่อ จึงไดผล ดีมาก เวลาที่รางกายทุกสวนเกิดความรอนขึ้นพรอมกัน จะ
ทําใหเสนเลือดที่ผิวหนังขยายตัว เลือดจะมาเลี้ยงก็จะพรั่งพรูกันขึ้นมาที่ผิวหนังเปนจํานวนมาก พาเอา
สารเคมีสวนเกินเชน โซเดียม โปแตสเซียม หรือสารอื่นๆที่เรารับเขาไปเกินความตองการนั้นถูกหลั่งออกมา
กับเหงื่อ และในเวลาเดียวกันนั้น เลือดที่มาเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นนั้นยังนําสารอาหารที่ดีๆ มาเลี้ยงให
ผิวหนังจึงทําใหผิวหนังจึงสวยขึ้นดวย
สําหรับประเทศไทย เปนแนวคิดวิธีการบําบัดรักษาอยางหนึ่งที่พัฒนามาจากการอบตัวดวย ไอน้ํา
ที่ไดจากสมุนไพรที่เริ่มตนจากประสบการณการนั่งกระโจมในหญิงหลังคลอด โดยใชผาทําเปนกระโจม
หรือนั่งในสุมไกที่ปดคลุมไวมิดชิด และมีหมอตมสมุนไพร ซึ่งเดือดทําใหสามารถอบไอน้ําสมุนไพรได
ผิวหนังไดสัมผัสไอน้ําดวยชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นทําใหรางกายสดชื่น ผิวพรรณเปลงปลั่งมีน้ํามี
นวล ตอมาจึงเปนที่นิยมใชในหมูประชาชนทั่วไป โดยมีสูตรการอบสมุนไพรแตกตางกันในแตละแหง
สรรพคุณที่ตองการใชในการรักษาหรือเพื่อบรรเทาอาการของโรค แตกตางกันไปตามวัตถุประสงคในการ
บําบัดรักษาแตละโรค การนําวิธีการอบสมุนไพรมาใชในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีบางภูมิภาคที่
เชื่อวาเปนการลางพิษแตยังไมมีรายงานการศึกษาวิจัยวามีผลดังกลาวหรือไม ดังนั้นการอบสมุนไพร จึงถูก
นํามาใชเพื่อผลทางดานจิตวิทยาผอนคลายกลามเนื้อ กระตุนระบบไหลเวียนเลือดและผอนคลายจิตใจใหรูสึก
สุขสบายขึ้นเปนการสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรงวิธีหนึ่ง
โรคหรืออาการที่สามารถบําบัดรักษาดวยการอบสมุนไพร
1. โรคภูมิแพ
2. โรคหอบหืดที่อาการไมรุนแรง
3. เปนหวัด น้ํามูกไหล แตไมแหงคัน
4. โรคที่ไมไดเปนการเจ็บปวยเฉพาะที่
5. โรคอื่นๆ ที่สามารถใชการอบรวมกับการรักษาแบบตางๆ
6. เปนการสงเสริมสุขภาพ และมารดาหลังคลอด
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สมุนไพรที่ใชในการอบรม
1. สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม : สรรพคุณ เพื่อรักษาโรคผิวหนัง ปวดเมื่อย
ตัวอยาง เชน ไพล, ขมิ้น
2. สมุนไพรที่มีรสเปรี้ยว : สรรพคุณ ใชชะลางสิ่งสกปรก เพิ่มความตานทานโรคใหกับผิวหนัง
ตัวอยาง เชน ใบมะขาม ใบผักสมปอย
3. สารประกอบที่ระเหยได : สรรพคุณ มีกลิ่นหอม บํารุงหัวใจ
ตัวอยาง เชน การบูร, พิมเสน
4. รักษาเฉพาะโรค : สรรพคุณ ใชรักษาโรคผิวหนัง
ตัวอยาง เชน เหงือกปลาหมอ
สมุนไพรที่ใชอบ (ของสถาบันการแพทยแผนไทย)
- ยอดผักบุง จํานวน 5 ยอด ใชรักษาอาการคัน
- ใบมะกรูด จํานวน 3-5 ใบ แกวิงเวียน ชวยใหหายใจสบาย
- ใบมะขาม/ใบสมปอย 1 กํามือ แกอาการคันตามรางกายชวยใหผิวหนังสะอาด
- ตนตะไคร จํานวน 3 ตน บํารุงธาตุไฟ แตงกลิ่น
- หัวไพล จํานวน 2-3 หัว ลดอาการอักเสบ ปวด บวม
- ใบหนาด จํานวน 3-5 ใบ ชวยบํารุงแกโรคผิวหนัง น้ําเหลืองเสีย
- หัวขมิ้นชัน จํานวน 2-3 หัว สมานแผล แกคันตามผิวหนัง
- การบูร จํานวน 15 กรัม แตงกลิ่น บํารุงหัวใจ
- หัวหอมแดง จํานวน 3-5 หัว แกหวัดคัดจมูก
นําสมุนไพรมาตมรวมกัน ผสมน้ําเย็นใหพออุนอาบ จะชวยกระตุนการไหวเวียนของโลหิต ลด
อาการคัดตามผิวหนัง ชวยหายใจโลง สบายตัว สมุนไพรดังกลาวขางตน ยังสามารถนํามาเปนสมุนไพร
สําหรับอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพไดอีกทางหนึ่ง การอบสมุนไพรทําได 2 กรณีคือ
1. อบสมุนไพรของที่บาน
1. มีตูอบสมุนไพรสําเร็จรูป ใชสมุนไพรใสหมอตมน้ําหรือหมอหุงขาวไฟฟาแลวใชไอน้ํา
อบสมุนไพร ซึ่งในตูอบสําเร็จรูปจะมีที่สําหรับใหไอน้ําผานไดดี และมีการระบายอาการดานบน (ศีรษะ)
2. ถาไมมีตูอบสมุนไพร จะใชเปนกระโจม โดยหาวัสดุที่มีอยูมาดัดแปลงแลวใชผาคลุม
โดยมีที่ระบายอากาศ ใชหมอตมที่สําหรับใหไอน้ําเขาสูกระโจมอยางทั่วถึงและระมัดระวัง เรื่องน้ํารอนลวก
และระบบไฟฟา
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2. การอบรมสมุนไพรในหองอบสมุนไพรมาตรฐาน ปจจุบันมีดรงพยาบาลของรัฐจํานวน
40 แหง มีคลินิกแพทยแผนไทยและมีหองอบสมุนไพร
มาตรฐานของหองอบสมุนไพร
1. ขนาดหอง กวาง 1.9 เมตร ยาว 1.9 เมตร สูง 2.3 เมตร สามารถอบไดครั้งละ 3-4 คน
2. พื้นและฝาผนัง ควรเปนพื้นปูนขัดหนาเรียบ ชวยใหงายตอการทําความสะอาด
3. ประตูหองควรปดมิดชิด แตไมมีการล็อคกลอนจากขางใน อาจเจาะเปนชองกระจก ที่สามารถมอง
จากภายนอกเห็นภายในหองได เพื่อใหเจาหนาที่ที่ดูแลสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได
4. ควรมีหองอบที่แยกใหบริการ สําหรับเพศหญิงและเพศชาย
5. อุปกรณสําหรับการอบสมุนไพรประกอบดวย
- มานั่งยาว 1-2 ตัว
- เทอรโมมิเตอร สําหรับวัดอุณหภูมิภายในหองอบ อุณหภูมิระหวางอบควรอยูระหวาง 42-45
องศา สามารถตรวจสอบอุณหภูมิไดที่ภายนอกหอง
- นาฬิกาจับเวลา สามารถตั้งเวลาได
- เครื่องชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต ปรอทวัดไข
- หมอตมน้ําไฟฟา ที่มีซึ้งตะแกรงเติมและเปลี่ยนถายสมุนไพรไดสะดวก
- พัดลมดูดอากาศ
- หมออบสมุนไพร เปนหมอไฟฟา มีระบบควบคุมความปลอดภัย มีทอสแตนเลสจากหมอตม
สงไปในหองอบ และมีระบบควบคุมปองกันไฟฟา ซึ่งมีระบบควบคุมไฟหมอตมที่สามารถ
อุนได เมื่อรอการใชและปดเปดไฟอัตโนมัติ
ขั้นตอนการอบสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
จะตองซักประวัติโดยละเอียด ตรวจรางกาย ชั่งน้ําหนัก วัดความดันและวัดไขกอน โดยแพทย
แผนโบราณแบบประยุกตหรือเจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแลหรือผูประกอบโรคศิลปะ เมื่อตรวจรางกาย
เรียบรอยแลว ผูที่จะอบสมุนไพรตองอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด สวมเสื้อที่เตรียมไวให เวลาในการอบ
สมุนไพรครั้งแรกควรจะเริ่มจาก 30 นาที 2 ครั้งๆละ 15 นาที ขณะที่นั่งพักควรดื่มน้ําเปลา (ไมเย็น) หรือ
ดื่มนม 1 แกว หลังจากอบสมุนไพรครบตามเวลา ควรนั่งพักจนกวาเหงื่อจะแหง เพื่อใหรางกายปรับ
อุ ณ หภู มิ ก อ นแล ว ค อ ยอาบน้ํ า ควรอบสมุ น ไพรวั น เว น วั น หรื อ สั ป ดาห ล ะ 2 ครั้ ง และเมื่ อ ทํ า การอบ
สมุนไพรครบขั้นตอนแลว ควรชั่งน้ําหนักวัดความดันโลหิตและดูวาอาการดีขึ้นหรือไมแลวบันทึกการอบ
สมุนไพรไวทุกครั้งเพื่อประโยชนในการรักษาตอเนื่อง
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ขอหามในการอบสมุนไพร
- มีไขสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
- เปนโรคติดตอรายแรงทุกชนิด
- มีโรคประจําตัว ไดแก โรคไต โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบหืดรุนแรง
- สตรีมีประจําเดือน รวมกับมีไข ปวดศีรษะ
- มีอาการอักเสบจากบาดแผล
- ออนเพลีย (อดนอน อดอาหาร หรือหลังรับประทานอาหารใหม)
- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คลื่นไส
ประโยชนของการอบสมุนไพร
1. รางกายมีการเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้น
2. มีการขยายตัวของเสนเลือดฝอย
3. การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
4. ขยายรูขุมขนบริเวณผิวหนัง
5. บรรเทาอาการปวดเมื่อย ผอนคลายกลามเนื้อ
ขอสังเกต
การอบสมุนไพร ตองดําเนินการภายใตการดูแลของเจาหนาที่ดานการแพทยแผนโบราณประยุกต
หรือเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่มีความรู หรือผูประกอบโรคศิลปะ เพราะตองมีความรูเรื่องสรรพคุณของ
สมุนไพรแตละชนิด ประสบการณความชํานาญเทคนิควิธี การปฏิบัติ การตรวจสุขภาพรางกายและการซัก
ประวัติเพื่อแยกบุคคลที่มีขอหามใช เปนตน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เอกสารอางอิง
1. สถาบันการแพทยแผนไทย (Institute of Thai Traditional Medicine), อบประคบสมุนไพรคลาย
หนาว (http://ittm.dtam.moph.go.th/data all/articles/article12.htm)
2. การนวดแผนไทย ภูมิปญญาไทย (http://www.thaipun.com/massage/stream.htm)
3. Clinic Online by world medic :: การอบรมสมุนไพร
(http://www.clinic.worldmedic.com/healthour healthtour/sauna.html)
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บรรณานุกรม
• กัญญา ภูระหงษ . คูมือการดําเนินงานวัดเปนศูนยสงเคราะหและฟนฟูผูติดยาเสพติด .พิมพครั้งที่ 1
สํานักงานกิจการโรงพิมพองคการทหารผานศึก กรุงเทพมหานคร. 2546
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. ความรู
ประกอบการปฏิบัติงานตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด(เอกสารหมายเลข 4/2546).กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร.2546
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทาง รูปแบบ วิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บํา บั ด โดยวั ด (วิ ถี พุ ทธ) ระหว า งวั น ที่ 25-27 มี น าคม 2550 ณ กรมคุ ม ประพฤติ .กรมคุ ม
ประพฤติ กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการนิเทศ
ติดตามผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพื่อ
นิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการนํารองการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครั้งที่ 6/1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ณ วัดอินทาราม อําเภอ
ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และ ครั้งที่ 6/2 ระหวางวันที่ 22- 23 พฤษภาคม 2550 ณ สํานัก
แม ชี ป ฏิ บั ติ ธ รรมเขาพระ อํ า เภอเดิ ม บางนางบวช จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี . กรมคุ ม ประพฤติ
กรุงเทพมหานคร . 2550 (อัดสําเนา)
• กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . “รายงานสรุปการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลและเพิ่มพูนความรูการดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) ครั้งที่ 1-4 ระหวางวันที่ 9 -10 , 11-12 , 21-22, 30-31
กรกฎาคม 2550 . กรมคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร. 2550 (อัดสําเนา)
• ภุชงค กนิษฐชาติ . “วิถีพุทธ ทางเลือกใหมของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด” . กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ . 2548
(อัดสําเนา)
• สถาบันการแพทยแผนไทย . อบประคบสมุนไพร คลายหนาว.
http:ittm.dtam.moph.go.th/data_all/article12.htm
• Clinic Online by world medic : การอบรมสมุนไพร
(http://www.clinic.worldmedic.com/healthour healthtour/sauna.html)
• การนวดแผนไทยภูมิปญญาไทย : การอบประคบสมุนไพร
(http://www.thaipun.com/massage/stream.htm)
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รายชื่อคณะผูจัดทํา
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดทําแนวทางรูปแบบวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดโดยวัด(วิถีพุทธ) ระหวางวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2550 ณ กรมคุมประพฤติ
หนวยงานภายใน
1.นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ
2.นางณัฐญา
คชประเสริฐ
3.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
4.นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
5.นางวราภรณ
บุญประเดิม
พนักงานคุมประพฤติ 4 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต
6.นางสาวพิกลุ
นาคโพธิ์ศรี
พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครใต
7.นางมณีรัตน
บุญฤทธิ์
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
8.นางสาวพิจติ รมณี คุณารักษ
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา
9.นางสาววนิดา
ทัศนานุตรีย
พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย
10.นางสาวอติกาญจน ตันสาโรจนวนิช พนักงานคุมประพฤติ 6ว สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
11.นางสาวดวงตา หมัดลา
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดแมสอด
12.นางสุนิสา
เอมสมบุญ
พนักงานคุมประพฤติ 5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

หนวยงานภายนอก
13.พระครูถาวรกาญจนนิมติ
14.พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน
15.พระอธิการกําหนด สุตาคโม
16.พระเลอศักดิ์ วราสฺโก
17.หลวงพอลักษณ จตตฺมโล
18.พระมหาณรงค คมฺภีโร
19.พระมานพ
สุชาโต
20.แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
21.แมชีอรุณ
แกวศรีงาม
22.นางมาลัย
ทวีสุข
23.คุณเบญจ

จันทรผอง

เจาอาวาสวัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
เจาอาวาสวัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
ประธานสงฆสํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
วัดลาดคํา จ.อํานาจเจริญ
คณะ 4 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผูชํานาญการพิเศษ (อาจารย 3 ระดับ 8)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วัดอินทาราม ต.หนองขาว อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
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24.นายอภัยชล
25.นายวิเชียร
26.นายสนั่น

วาพันดุง
ประภา
อารีกับ

วิทยากร
27.พระมหาสุภาพ พุทฺธวิริโย
28.นางพรประภา แกลวกลา
29.นางสาวสุชาดา ทิมอุดม
ผูรวมสังเกตการณ
30.นายแพทยอรรถพล สุคนธาภิรมย
31.นางสาวทิพยมล
ไตรยุทธ
เจาหนาที่
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
3.นางสายตา
ชะทา
4.นางลัดดา
วงศมติกุล
5.นางสาวภัทราวรรณ เทียนไทย
ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร
2.นางวราภรณ
ชุมภูทอง
3.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป

วัดนิมิตประชาราม อ.ขามทะเลศอ จ.นครราชสีมา
วัดตาไกพลวง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย
สํานักสงฆธุดงคสถานอยูสุขเจริญ อ.เมือง จ.ตาก
เจาอาวาสวัดปานาคํา ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูแทนคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาคุณภาพสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด กรมคุมประพฤติ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานธุรการ 5 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 2 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 6ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุมยอย เรื่อง การปฐมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ/เวชบําบัดและการบริหารจัดการ
วิทยากรกลุม
1. นางสาวจีรวรรณ เภาไฟ

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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ผูประสานงานกลุม
1.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
ผูเขารวมประชุมกลุมยอย
1.พระครูถาวรกาญจนนิมิต
2.พระอาจารยพรไพรสน อินทฺวณฺโน
3.คุณเบญจ
จันทรผอง
4.แมชีสโรชา
ไชยเกตุ
แกวศรีงาม
5.แมชอี รุณ
6.นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม
7.นางวราภรณ

บุญประเดิม

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เจาอาวาสวัดอินทาราม
วัดอินทาราม
วัดอินทาราม
หัวหนาสํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
สํานักแมชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวง
พระนครเหนือ
พนักงานคุมประพฤติ 4
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญากรุงเทพใต

ผูสรุป/เรียบเรียง
1.นางวัจนา
บวรธรรมจักร

พนักงานคุมประพฤติ 7ว กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ผูรวมจัดทํา
1.นายอรรถชัย
อํานวยศิลป
2. นางเบญจพร
คงบวรเกียรติ
3. นายจีระศักดิ์
ซองศิริ

พนักงานคุมประพฤติ 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พนักงานพิมพดีดชั้น 3 กองพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
นักวิจัยสังคมศาสตร กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

ที่ปรึกษา
1.นางพรประภา

แกลวกลา

หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบพัฒนาการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
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คําแนะนําการใชเอกสาร

ชุดเอกสาร : การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 10 เลม ดังนี้
1.แนวทางการดําเนินงานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ)
(เอกสารหมายเลข 3/2550) : จัดทําสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
2.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการบริหารจัดการฯ กิจกรมแรกรับ การปฐมนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ
(เอกสารหมายเลข 4/2550) : จัดทําสําหรับสถานที่ฟนฟูฯ โดยวัด (วิถีพุทธ)
3.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานศาสนบําบัด (เอกสารหมายเลข 5/2550)
4.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานงานบําบัด (เอกสารหมายเลข 6/2550)
5.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานกิจกรรมกลุม (เอกสารหมายเลข 7/2550)
6.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานเวชบําบัด (เอกสารหมายเลข 8/2550)
7.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานการมีสวนรวมของครอบครัว (เอกสารหมายเลข 9/2550)
8.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานความรูเกีย่ วกับยาเสพติดและการปองกันการเสพซ้ํา(เอกสารหมายเลข 10/2550)
9.คูมือการดําเนินกิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพทุ ธ)
ดานบําเพ็ญประโยชนและการออกกําลังกาย (เอกสารหมายเลข 11/2550)
10.รวมแบบฟอรมการประเมินผลการดําเนินการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
โดยวัด (วิถีพทุ ธ) (เอกสารหมายเลข 12/2550)

