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บทสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร
(Executive Summary)
ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำทีท่ ำกำรวิจยั
ปัญหำยำเสพติดนับเป็นปัญหำที่สำคัญยิ่งของประเทศ เนื่องจำกสำมำรถนำไปสู่ปัญหำสังคมและ
ปัญหำอำชญำกรรมอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมำก ปัญหำยำเสพติดในประเทศไทยได้ขยำยตัวมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจส่งผลให้โครงสร้ำงทำงสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขำดพลังและขำดควำมสมดุล
ในกำรพัฒนำ สถำบันหลักทำงสังคมหลำยสถำบันเกิดควำมอ่อนแอ เช่น สถำบันครอบครัว ที่บิดำมำรดำ
ต้องใช้เวลำในกำรประกอบอำชีพเพื่อหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว จนเป็นช่องว่ำงทำให้ปัญหำยำเสพติดแพร่
ระบำดอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงมำกขึ้น ส่งผลกระทบทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมในมิติต่ำง ๆ
ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ผู้ติดยำเสพติดมักก่อให้เกิดอำชญำกรรมต่อเนื่อง
ตั้งแต่กำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอบำยมุข กำรลักเล็กขโมยน้อย กำรประทุษร้ำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
กำรพนัน เป็นต้น สำหรับผู้ค้ำและ/หรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้ำครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดำเนินกำรทำง
กฎหมำยจะส่งผลกระทบให้สมำชิกภำยในครอบครัวได้รับควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีวิตโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ ง เด็ ก และเยำวชนที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำรปกครองจะต้ อ งออกจำกโรงเรี ย นซึ่ ง เป็ น กำรท ำลำยอนำคตของ
ประเทศชำติ
จำกสถิติของกรมคุมประพฤติจำกระบบสำรสนเทศ พบว่ำในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557
– 30 กันยำยน 2558 มีผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ เข้ำสู่กระบวนกำรตรวจพิสูจน์ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545 จำนวน 113,842 รำย จำแนกตำมฐำนควำมผิ ดที่ถูกดำเนินคดี
เรียงตำมลำดับ มำกที่สุด ฐำนควำมผิดเสพยำเสพติดให้โทษ จำนวน 98,011 รำย รองลงมำฐำนควำมผิด
เสพและครอบครองยำเสพติดให้โทษ จำนวน 11,970 รำย ฐำนควำมผิดเสพและจำหน่ำย จำนวน 1,335
รำย และฐำนควำมผิดเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ำย จำนวน 1,245 รำย เมื่อจำแนกตำมประเภท
ของยำเสพติด เรียงลำดับ มำกที่สุดเมทแอมเฟตำมีน จำนวน 98,698 รำย รองลงมำกัญชำ จำนวน 5,258
รำย แอมเฟตำมีน จำนวน 3,756 รำย สำรระเหย จำนวน 2,430 และไอซ์ 1,191 รำย1 ปัญหำยำเสพติดที่
รุนแรงดังกล่ำวทำให้รัฐบำลได้กำหนดให้ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นนโยบำยเร่งด่วน อีกทั้งกำหนดให้
กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในกำรปรำบปรำมลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
1

กรมคุมประพฤติ (2558). จำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ ตำม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 : ที่มำ http://210.246.159.140/stat/stat-exmyear.php?year=2558& off_id=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2558)
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ที่ต้องได้รับกำรบำบัดรักษำให้กลับมำเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังในกำรป้องกันปัญหำด้วยกำรแสวงหำควำมร่วมมือเชิงรุกกับต่ำงประเทศในกำร
ควบคุมและสกัดกั้นยำเสพติดสำรเคมีและสำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพติดที่ลักลอบเข้ำสู่ประเทศภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพรวมทั้งดำเนินกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชำชนทั่วไป
ไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดด้วยกำรรวมพลั งทุกภำคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในกำรต่อสู้กับยำเสพติด
(สำนักนำยกรัฐมนตรี, 2554)
ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด คื อ สถำบั น ทำงสั ง คมไทยในระดั บ
รำกหญ้ำประกอบด้วย สถำบันครอบครัว สถำบันชุมชน สถำบันโรงเรียน และสถำบันศำสนำ โดยครอบครัว
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลให้สมำชิกในครอบครัวเข้ำสู่วงจรของปัญหำยำเสพติดจำกกำรศึกษำเยำวชนใน
สถำนพินิจฯที่กระทำผิดเกี่ยวกับยำเสพติดเปรียบเทียบกับเยำวชนในสถำนศึกษำทั่วไปพบว่ำพลังครอบครัว
ของเยำวชนในสถำนพินิจฯมีควำมแตกต่ำงกับครอบครัวของเยำวชนทั่วไปในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็ นด้ำนกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรได้รับคำปรึกษำหำรือหรือคำแนะนำจำกผู้ปกครองกำรมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของครอบครัวกำรได้รับควำมรักและกำรสนับสนุนที่ดีจำกครอบครัว ฯลฯ จะเห็น
ได้ว่ำสำเหตุเยำวชนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ส่วนหนึ่งมำจำกกำรขำดพลังของครอบครัวที่จะคอยดูแล
สมำชิ กภำยในครอบครั ว ให้ ห่ ำงไกลจำกยำเสพติด ดังนั้น กำรสร้ำ งควำมเข้มแข็ งของครอบครัว จึ งเป็ น
สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ลู ก หลำนหรื อ สมำชิ ก ภำยในครอบครั ว สำมำรถพ้ น ภั ย จำกยำเสพติ ด ได้ (ส ำนั ก
พัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด, 2553)
มีงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เห็นตรงกันกว่ำ ครอบครัวสำมำรถเป็นทั้งปัจจัยปกป้อง
และปัจจัยผลักดันปัญหำยำเสพติดของเด็กและเยำวชน (โสภำ ชปีลมันน์ และคณะ, 2547 ; NIDA, 2003)
ปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กใช้ยำเสพติด ได้แก่ กำรถูกทอดทิ้ง ขำดควำมผูกพั นกับพ่อแม่ ควำมขัดแย้งภำยใน
ครอบครัว ตลอดจนกำรมีพี่น้องเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีครอบครัวก็มีบทบำทในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันกำรใช้ยำเสพติดเช่นกัน ได้แก่ สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกครอบครัว พ่อแม่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูก เอำใจใส่และรับฟังควำมคิดเห็นของลูก เป็นต้น ดังนั้น กำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรฟื้นฟูฯ จะเป็นกำรเปิดโอกำสสมำชิกครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีกำรสื่อสำรกันมำกขึ้น อันจะ
นำไปสู่ควำมรักควำมเข้ำใจที่แน่นแฟ้นขึ้น กำลังใจและกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัวนี้เองที่จะช่วย
ให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ สำมำรถเลิกข้องเกี่ยวกับยำเสพติดได้ในที่สุด
ด้วยจำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ
ทำให้พนักงำนคุมประพฤติไม่สำมำรถดูแล และให้กำรฟื้นฟูฯ ได้อย่ำงทั่วถึง กำรนำครอบครัวของผู้เข้ำรับ
กำรฟื้น ฟูฯ เข้ ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนกำรฟื้น ฟูฯ นอกจำกจะเป็น กำรลดภำระงำนของพนักงำนคุม
ประพฤติแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภำพของกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ดีขึ้นอีกด้วย เพรำะสมำชิกในครอบครัว
จะเป็นกลุ่มคนที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้ นฟูฯ จะมำพบ
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พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ เ ป็ น ครั้ ง ครำว ดั ง นั้ น กำรน ำศั ก ยภำพดั ง กล่ ำ วของครอบครั ว มำใช้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีบทบำทใน
กำรตรวจพิสูจน์และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ได้เห็นควำมสำคัญของสถำบันครอบครัวที่จะมี
บทบำทสำคัญในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นสถำนที่ที่ใช้ในกำรแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำผิดตลอดจนเป็นแหล่งทรัพยำกรบุคคลอันมีค่ำที่ใ ห้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ
ให้กับผู้ติดยำเสพติดกลับเป็นคนปกติของสังคมขณะเดียวกันกำรมีบรรยำกำศในครอบครัวที่ดีมีควำมรัก
ควำมเข้ำใจเห็นใจ และให้อภัยในควำมผิดที่เขำเหล่ำนั้นได้กระทำลงไปและคอยให้กำลังใจกำรมีควำมรู้
และกำรให้คำแนะนำที่ถูกต้องก็ย่อมทำให้ผู้กระทำผิดมีกำลังใจในกำรกลับตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมต่อไปอีก
ทั้งในกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้ว ยกระบวนกำร
มี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว จะเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรพั ฒ นำแนวทำงกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยำเสพติ ด ของ
กรมคุมประพฤติได้เป็นอย่ำงมำก
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำผลของกำรให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติดในระบบบังคับบำบัด
2) เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนครอบครัวที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ในระบบบังคับบำบัด
3) เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับ
บำบัดโดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสถำบันครอบครอบครัว
สมมติฐำนกำรวิจยั
1. กำรมีส่ วนร่ว มของครอบครัว ในกระบวนกำรฟื้นฟู มีส หสั มพันธ์กับประสิ ทธิผ ลกำรฟื้น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
2. ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯ จะผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ มำกกว่ำผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
วิธกี ำรวิจยั
กำรศึกษำวิจัย เรื่องประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว เป็ น กำรวิจั ย แบบผสำนวิ ธี โดยใช้ วิ ธีก ำรวิจั ย ทั้ งในเชิง ปริ มำณ และกำรวิ จั ย
เชิงคุณภำพ แบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. กำรศึกษำภำคสนำม ในขอบเขตพื้นที่ตัวแทน 9 จังหวัด ด้วยกำรใช้แบบสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ ำง
ที่แน่นอนเพื่อเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร ซึ่งแบ่งแบบสัมภำษณ์ออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ สำหรับกลุ่ม
ตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว และกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ

- 64 -

2. กำรศึกษำด้วยกำรจัดส่งแบบสอบถำมไปยังสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 103 แห่ง
เพื่อเก็บข้อมูลจำกพนักงำนคุมประพฤติงำนฟื้นฟูฯและพนักงำนคุมประพฤติงำนกิจกรรมและชุมชน
ประชำกรเป้ำหมำย
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และพนักงำนคุมประพฤติ
เครื่องมือในกำรวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม
ผลกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูล
เก็ บ ข้ อ มู ล จำกกำรสั ม ภำษณ์ ด้ ว ยแบบสั ม ภำษณ์ ร ำยบุ ค คลที่ มี โ ครงสร้ ำ งค ำถำมที่ ชั ด เจน
(Individual Interview) จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธำนี ระยอง เชียงใหม่ กำแพงเพชร รำชบุรี
อุดรธำนี นครรำชสีมำ สุรำษฎร์ธำนีและสงขลำ ผลกำรดำเนินกำรลงไปเก็บข้อมูล จำแนกจำกกลุ่มตัวอย่ำง
ได้แก่ จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 215 คน , จำนวนกลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว จำนวน
104 คน และจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ จำนวน 40 คน รวมทั้งข้อมูลจำกแบบสอบถำม
พนักงำนคุมประพฤติ ประจำสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 103 แห่ง แห่งละ 2 ชุด และได้รับ
กำรส่งกลับจำนวน 148 ชุด
ผลกำรศึกษำประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด จำนวน 3 กลุ่ม และข้อมูลกำร
บริหำรจัดกำรงำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดของสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยคณะผู้วิจัยได้
นำเสนอข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง และข้อมูลทั่วไปของพนักงำนคุ มประพฤติประจำสำนักงำนคุม
ประพฤติทั่วประเทศ
กลุ่มตัวอย่ำงกำรศึกษำในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯ จำนวน 215 คน กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว จำนวน 104 คน กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ
จำนวน 40 คน และกลุ่มพนักงำนคุมประพฤติ สำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 148 คน
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่ำงผูเ้ ข้ำรับกำรฟืน้ ฟูฯ
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีจำนวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ที่กำหนดไว้ เป็ นเพศชำย ร้ อยละ 88.84 อยู่ในช่ว งอำยุ 21-25 ปี ร้อยละ 48.37 ส่ว นใหญ่สมรสแล้ ว
ร้อยละ 48.37 จบระดับกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ร้อยละ 43.7
1.2 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่ำงครอบครัว
กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว มีจำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่กำหนด
ไว้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ร้ อ ยละ 77.9 ช่ ว งอำยุ 51 ปี ขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 25.96 จบกำรศึ ก ษำระดั บ
ประถมศึกษำ ร้อยละ 53.8
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1.3 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ
กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ มีจำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่
กำหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.5 ช่วงอำยุระหว่ำง 36-40 ปี ตำแหน่งพนักงำนคุมประพฤติ
ชำนำญกำร ร้อยละ 50 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบระดับผู้ปฏิบัติงำน ร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์
กำรทำงำนฟื้นฟูฯ 3 ปีขึ้นไป – 6 ปี ร้อยละ 40 และประสบกำรณ์กำรทำงำนกิจกรรม 1-3 ปี ร้อยละ 30
1.4 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงำนคุมประพฤติ สำนักงำนคุมประพฤติทวั่ ประเทศ
กลุ่มตัวอย่ำงสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ มีจำนวน 148 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ
56.8 มีช่วงอำยุ 36-40 ปี ร้อยละ 30.4 ตำแหน่งพนักงำนคุมประพฤติชำนำญกำร ร้อยละ 75.7 หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ หัวหน้ำงำนฟื้นฟูฯ หรือหัวหน้ำกลุ่มงำนฟื้นฟูฯ ร้อยละ 41.9
ส่วนที่ 2 สัมพันธภำพระหว่ำงกลุม่ ตัวอย่ำงผูเ้ ข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว
สัมพันธภำพภำยในครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย สภำพควำม
เป็นอยู่ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และสภำพปัญหำภำยในครอบครัว
2.1 สภำพควำมเป็นอยูใ่ นครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่ำงผูเ้ ข้ำรับกำรฟืน้ ฟูฯ
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่บิดำมำรดำอยู่ด้วยกันอย่ำงรำบรื่น และอยู่ในพักอำศัยอยู่
ในควำมดูแลของบิดำมำรดำมำกกว่ำพักอำศัยอยู่ตำมลำพัง
2.2 สภำพปัญหำภำยในครอบครัว
ปัญหำกำรเงิน คือ ปัญหำส่วนใหญ่ที่เกิดกับครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และครอบครัวของ
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำเรื่องปำกเสียง ทะเลำะวิวำท หวำดระแวงไม่ไว้ใจกัน
ส่วนที่ 3 กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว
กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯตระหนักในกำรบำบัดฟื้นฟูฯ
และปรับ เปลี่ย นพฤติกรรมกำรใช้ย ำเสพติดของตนเอง รวมทั้งกำรรับรู้ของครอบครัว เกี่ยวกับกำรรับรู้
กระบวนกำรฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรบำบัดฟื้นฟูฯ และสำมำรถดูแล
ตักเตือนพฤติกรรมชองผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯได้
กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และ
กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯของครอบครัว
3.1 กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่กระทำควำมผิดฐำนเสพยำเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ร้อยละ 88.8 สภำพระดับผู้เสพยำเสพติด ร้อยละ 86 และได้รับกำรวินิจฉัยให้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
แบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมคุมประพฤติ ร้อยละ 87.4 ในส่วนกำรรับรู้ด้ำนกระบวนกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯรับรู้ว่ำมีเงื่อนไขกำรรำยงำนตัว ร้อยละ 90.2 และได้รับตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติดให้
โทษ เป็นบำงครั้ง ร้อยละ 59.5 แต่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหำกำรรับรู้เงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ
โดยผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่รับรู้ว่ำมีเงื่อนไขกำรปฐมนิเทศ ร้อยละ 54.4 กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ ร้อยละ
63.7 กิจกรรมฝึกอำชีพ ร้อยละ 88.4 ค่ำยยำเสพติด ร้อยละ 91.2 ค่ำยธรรมะ ร้อยละ 90.7 กำรทำงำน
บริกำรสังคม ร้อยละ 52.6 และกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 79.5
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3.2 กำรรับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯของครอบครัว
กำรรับรู้ของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว ส่วนใหญ่รับรู้ว่ำมีเงื่อนไขมำรำยงำนตัวต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ เพียงเงื่อนไขเดียว และไม่ทรำบว่ำกระบวนกำรฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯอื่นๆ ได้แก่ เงื่อนไขกำร
ปฐมนิเทศ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ กิจกรรมฝึกอำชีพ ค่ำยยำเสพติด ค่ำยธรรมะ กำรทำงำนบริกำร
สังคม และกิจกรรมอื่นๆ
ส่วนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ สะท้อนให้เห็น ถึงควำมเอำใส่ใจของครอบครัว
ต่อผู้เข้ำรับ กำรฟื้นฟูฯ ซึ่งผลกำรศึกษำประกอบด้ว ย กำรเข้ำร่ว มฟังคำวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่ ม
ตัวอย่ำงครอบครัว กำรเข้ำร่วมกิจกรรมร่วมกับสำนักงำนคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และผลของกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯ
4.1 กำรเข้ำร่วมฟังคำวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว
กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัวให้ข้อมูลว่ำ ตัวแทนครอบครัวส่วนใหญ่ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมรับฟังคำวินิจฉัย
และปฐมนิเทศเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯพร้อมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ คือ บิดำ มำรดำ และสำมีหรือภรรยำ
4.2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมร่วมกับสำนักงำนคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
กลุ่ มตัว อย่ ำงผู้ เข้ำรั บกำรฟื้น ฟูฯ ส่ ว นใหญ่เข้ำร่ว มกิจกรรมของส ำนักงำน ได้แก่ กิจกรรมกำร
ปฐมนิเทศเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำและทำงำนบริกำรสังคม
4.3 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ ำ ภำยหลั ง จะกลั บ ไปเล่ ำ ข้ อ มู ล กำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม
เนื่องจำกครอบครัวสอบถำม หำกไม่สอบถำมมีผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯบำงรำยเท่ำนั้นที่จะเล่ำให้ครอบครัวฟัง
โดยจะเล่ ำ แบบสรุ ป ว่ ำ เข้ำ ร่ ว มกิจ กรรมอะไร มีส ำระส ำคัญ อะไรบ้ ำง แต่ ไม่ ได้ เ ล่ ำ โดยละเอี ยดให้ กั บ
ครอบครัวให้รับทรำบ
4.4 ผลของกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
จำกตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ 9 จังหวัด ได้แสดงควำมเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจำกกำรมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในกระบวนกำรฟื้นฟูฯต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และต่อครอบครัว สรุปได้ดังนี้
ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ให้ข้อมูลโดยสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองเชิงบวก ดังต่อไปนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นต่อจิตใจ – เกิดควำมภำคภูมิใจในตนเอง มีควำมมั่นใจในตนเอง มีควำมสบำยใจ
กล้ำที่จะพูดกับครอบครัว กล้ำที่จะยอมรับผิด มีกำลังใจ และรู้สึกว่ำครอบครัวห่วงใยตนเอง รวมทั้งพร้อมที่
จะเปลี่ยนแปลงตนเอง
2) ผลที่เกิดขึ้นต่อสติปั ญญำ – ตระหนักรู้ในคุณค่ำของตนเอง รักตัวเองและมีสติยั้งคิดมำกขึ้น
เกิดควำมคิดที่อยำกจะเลิกยำเสพติดเพื่อตนเอง และเพื่อครอบครัว รู้จักเลือกคบเพื่อน และหลีกเลี่ยงกำร
เลิ ก ยำเสพติ ด สำมำรถคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หำต่ ำ งๆได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งมำกขึ้ น มี ค วำมอดทน อดกลั้ น มี ค วำม

- 97 -

รับผิดชอบต่อเวลำ ต่อกำรทำงำน และต่อครอบครัวมำกขึ้น รู้จักคิดถึงควำมรู้สึกของครอบครัวก่อนที่จะ
คิดถึงควำมต้องกำรของตนเอง และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยำเสพติด รวมทั้งสำมำรถ
ตั้งเป้ำหมำยชีวิตที่ดีของตนเองได้
3) ผลที่เกิดขึ้นต่อนิสัยและควำมพฤติกรรม – ลดพฤติกรรมก้ำวร้ำว อำรมณ์ร้อนลง มีเหตุมำกขึ้น
ลดกำรดื่มสุรำลง ลดกำรเที่ยวเตร่ลง ไม่คบหำกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
และเชื่อฟังคำตักเตือนของครอบครัวมำกขึ้น
4) ผลที่เกิดขึ้นต่อร่ำงกำย – สุขภำพร่ำงกำยดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่ำย สมองปลอดโปร่ง
5) ผลที่เกิดขึ้นต่อควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว – มีสัมพันธภำพที่ดีขึ้นภำยในครอบครัว พูดคุย
กั น มำกขึ้น ใช้ ถ้อยคำที่ดีพูดคุ ย กัน ลดกำรต ำหนิติเตียนกัน มีเวลำให้ ซึ่ง กันและกันมำกขึ้น และทำให้
ครอบครัวและผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯสนิทสนมกันมำกขึ้น
6) ผลที่เกิดขึ้นต่อกำรปรับตัวกลับสู่สังคม – ไม่หวำดระแวง ไม่ต้องกลัวตำรวจมำจับกุม กล้ำที่จะ
เข้ำสังคมมำกขึ้น คนในชุมชนให้โอกำส ให้กำลังใจ ไม่ซ้ำเติม
ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
กระบวนกำรฟื้น ฟูฯทำให้ เสี ย เวลำในกำรทำงำน มีควำมคิดว่ำกำรบ ำบั ดฟื้นฟูฯไม่มีผ ลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงต่อตนเองโดยให้เหตุผลว่ำเพิ่งทดลองเสพเพียงครั้งเดียว ยังคงเสพยำเสพติดให้โทษและไม่ได้
ปรับปรุงตนเอง
ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกต่อครอบครัว
กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว ให้ข้อมูลโดยสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวเชิงบวก ดังต่อไปนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นต่อกำรทำหน้ำที่ของครอบครัว – ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว ได้ทำหน้ำที่ของ
ครอบครัวได้อย่ำงเต็มที่ ได้แก่ หน้ำที่ของกำรให้ควำมรัก ห่วงใย เอำใจใส่ ดูแล อบรม ตักเตือน เผชิญกับ
ปัญหำพร้อมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ยอมรับสภำพปัญหำ ร่วมหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้โอกำส ให้
อภัย ให้กำลังใจ แก่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด โดยส่วนใหญ่จะ
ดูแลแบบเข้มงวดมำกขึ้น และเฝ้ำระวังกำรกลับไปเสพซ้ำของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
2) ผลที่เกิดขึ้นต่อบทบำทของครอบครัวในกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด
2.1 ด้ำนควำมต้องกำรกำรยกย่องและยอมรับผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ – ครอบครัวได้ปรับเปลี่ยน
กำรใช้ถ้อยคำต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ไม่ใช้คำตำหนิติเตียน ไม่ซ้ำเติม ไม่ดุด่ำ ว่ำกล่ำวด้วยถ้อยคำรุนแรง
ใช้คำพูดหรือถ้อยคำดีๆต่อกัน ยกย่องชมเชยเมื่อทำดี ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯรู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำ
2.2 ด้ำนควำมต้องกำรกำรเข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ – ครอบครัวเมื่อได้
เข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงสำนักงำนจะได้รับควำมรู้เรื่องโรคสมองติดยำ และบทบำทของครอบครัวต่อกำร
ดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ซึ่งทำให้มีควำมเข้ำใจในตัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมำกขึ้น เกิดกำรยอมรับและ
ปรับตัวเข้ำหำกัน รวมทั้งผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯรู้สึกว่ำครอบครัวห่วงใย ให้ควำมรัก และมีควำมสุข
2.3 ด้ำนควำมต้องกำรควำมรักและเป็นเจ้ำของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ – ครอบครัวให้กำลังใจ
แสดงควำมรักควำมห่วงใย เอำใจใส่ ครอบครัวพยำยำมมีเวลำในกำรดูแลเพิ่มขึ้น พูดคุยและทำกิจกรรม
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ร่วมกันมำกขึ้น และผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯก็เกิดควำมกล้ำที่จะปรึกษำปัญหำต่ำงๆเพื่อให้ครอบครัวรับรู้สภำพ
ปัญหำและควำมต้องกำรต่ำงๆของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
2.4 ด้ำนควำมต้องกำรควำมปลอดภัยของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ – ครอบครัวพยำยำมตั้งเป้ำหมำย
ให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่กลั บไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษอีก ไม่ให้คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียและ
เกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ สอนให้รู้จักคบเพื่อน ให้หำงำนทำ ให้ช่วยครอบครัวทำงำน หรือให้เข้ำรับ
กำรศึกษำอีกครั้ง
3) ผลที่เกิดขึ้นต่อจิตใจของครอบครัว – ครอบครัวมีควำมสุข อุ่นใจ ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่ระแวง
ไว้วำงใจตัวผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมำกขึ้น และเกิดควำมภูมิใจที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯสำมำรถเลิกเสพยำเสพติดให้
โทษได้
4) ผลที่เกิดขึ้นต่อควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว – ครอบครัวและผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมีเวลำให้แก่
กันมำกขึ้น พูดคุยกันมำกขึ้น มีควำมสนิทสนมกัน เข้ำใจกันมำกขึ้น ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวดีขึ้น
ลดควำมขัดแย้งและทะเลำะวิวำทระหว่ำงกันในครอบครัว
ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบต่อครอบครัว
1) กรณีที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรบำบัด ครอบครัวมุ่งแต่เรื่องหำรำยได้เข้ำครอบครัว ไม่มี
เวลำในกำรดูแลผู้เข้ำรับ กำรฟื้น ฟูฯ ลั กษณะควำมสั มพันธ์ต่ำงคนต่ำงอยู่ ให้ แต่เงินใช้จ่ำยและไม่ได้ให้
ควำมรัก ควำมเอำใจใส่ หรือกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิด เนื่องด้วยครอบครัวไม่ทำหน้ำที่ของครอบครัวให้เต็มที่
และไม่แสดงบทบำทในกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด
2) กรณีที่ครอบครัวเข้มงวดมำกเกินไป ซึ่งทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯรู้สึกกว่ำถูกจับผิดตลอดเวลำ
อึดอัดเมื่ออยู่บ้ำนร่วมกัน ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอยำกออกจำกบ้ำนไปหำเพื่อน เนื่องจำกมีอิสระมำกกว่ำ
3) กรณีที่ครอบครัวไม่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันมำก่อน ตัวอย่ำงครอบครัวที่มำรดำต้องไปทำงำน
ต่ำงประเทศตั้งแต่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯยังเป็นเด็กและทิ้งให้ตำยำยดูแลแทน และในปัจจุบันมำรดำกลับมำอยู่
ร่วมด้วย ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯแสดงท่ำทีไม่เชื่อฟังมำรดำเพรำะไม่รู้สึกผูกพันกัน
4) กรณีที่ครอบครัวเอำใจใส่มำกเกินไป เลี้ยงดูแบบตำมใจ ไม่ตำหนิ ไม่ว่ำกล่ำว ไม่ บังคับ ทำให้
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ไม่เข้ำใจว่ำสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำ และรู้สึกว่ำทำตัวอย่ำงไรครอบครัวก็ไม่ตำหนิ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว
ประกอบด้วย ควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับกำรปรับปรุง
กำรให้ บริ กำรของพนั กงำนคุมประพฤติ และกำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
รวมทั้งควำมเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับบทบำทของครอบครัวต่อกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
5.1 ควำมเห็น ของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้น ฟูฯและครอบครัว เกี่ย วกับกำรปรับปรุงกำร
ให้บริกำรของพนักงำนคุมประพฤติ
กลุ่มตัวอย่ำงของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ให้ควำมเห็นว่ำไม่ต้องปรับปรุงกำรให้บริกำรของ
พนักงำนคุมประพฤติ ร้อยละ 90.7 ส่วนควำมเห็นว่ำต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.84
โดยสรุ ป กลุ่ มตัวอย่ ำงผู้เข้ำรับ กำรฟื้นฟูฯ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของ
พนักงำนคุมประพฤติ ดังนี้
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1) เรื่องกำรใช้คำพูดลักษณะแสดงอำนำจแบบพนักงำนเจ้ำหน้ำต่อผู้กระทำผิด เปลี่ยนเป็นผู้บำบัด
ต่อผู้ป่วย และใช้ถ้อยคำที่ไม่ใช้อำรมณ์ มีเหตุผล
2) เรื่องกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ให้ติดต่อกับผู้เข้ำรับกำร ฟื้นฟูฯเป็นลำดับ
แรก ก่อนที่จะติดต่อหำครอบครัว และหำกจะติดต่อหำครอบครัวต้องอธิบำยให้ครอบครัวเข้ำใจว่ำติดต่อหำ
เนื่องจำกเหตุผลใด และเรื่องกำรชี้แจงและอธิบำยของพนักงำนคุมประพฤติ เนื่องจำก อธิบำยไม่ชัดเจน
และไม่ทั่วถึง ซึ่งทำให้ยังไม่เข้ำใจข้อมูลต่ำงๆ
3) กำรนัดหมำยของพนักงำนคุมประพฤติควรตรงต่อเวลำ หำกมีกำรเลื่อนนัดพบขอให้แจ้งต่อ
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัวล่วงหน้ำ
4) ควรมีเวรรับรำยงำนตัวในวันหยุดรำชกำร เช่น วันเสำร์อำทิตย์ เพรำะบำงครั้งผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯและครอบครัวไม่สะดวกลำงำนมำรำยงำนตัวหรือเข้ำร่วมกิจกรรม
5) บำงสำนักงำนกำหนดสถำนที่รับรำยงำนตัวมำกเกินไป รวมทั้งเวลำในกำรอบรมหรือทำกิจกรรม
นำนเกินไป ทำให้เสียรำยได้ในกำรทำงำนทั้งวัน ขอให้จัดเพียงครึ่งวัน
5.1.2 ควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงครอบครัวเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของพนักงำนคุม
ประพฤติ
กลุ่ มตัวอย่ ำงครอบครัว ส่ วนใหญ่ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงให้ บริกำรของพนักงำนคุม
ประพฤติว่ำ ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 86.5 ส่วนควำมเห็นว่ำต้องปรับปรุง ร้อยละ 13.2
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัวให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรของพนักงำนคุม
ประพฤติ ดังนี้
1) พนักงำนคุมประพฤติควรแนะนำรูปแบบกำรบำบัดที่เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
2) พนักงำนคุมประพฤติควรจะพูดคุยสอบถำมครอบครัวที่มำรำยงำนตัวพร้อมกับผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯด้วย
3) ประสงค์จะเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆพร้อมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพื่อได้รับควำมรู้ในกำรดูแล
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
4) ครอบครั ว อยำกให้ พนั กงำนคุมประพฤติส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟู ฯ
ว่ำเหมำะสมกับกำรฟื้นฟูฯรูปแบบใด
5.2 ควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงผูเ้ ข้ำรับกำรฟืน้ ฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับกำรนำครอบครัวเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรฟืน้ ฟูฯ
5.2.1 ควำมเห็น ของกลุ่มตัว อย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯต่อกำรมีส่ว นร่ว มในกำรฟื้นฟูฯของ
ครอบครัว
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 เห็นด้วยกับ
กำรนำครอบครัวเข้ำมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯของสำนักงำน ส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย จำนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 และไม่แสดงควำมคิดเห็น จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯ
ของครอบครัวดังนี้
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ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เห็นด้วย เนื่องจำก
1) ครอบครัวจะได้รับรู้กระบวนกำรฟื้นฟูฯ–เพื่อได้รับข้อมูลรูปแบบของกำรบำบัด ขั้นตอน
กำรบำบัด และวิธีกำรบำบัดในแต่ละรูปแบบ
2) ครอบครัวจะได้รั บรู้ กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ –รับรู้ข้อมูลข้อกำหนดในกำร
ปฏิบัติตนของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพื่อเตือนให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯอย่ำงเคร่งครัด
3) ครอบครัวจะได้รับรู้พฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ–ว่ำมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในที่ดีขึ้นหรือยังคงเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษอยู่
4) ครอบครั ว จะได้รับทรำบปัญหำและหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกัน –รับทรำบ
ยอมรับและเผชิญปัญหำพร้อมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และร่วมหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำร่วมกับพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่
5) ครอบครัวจะได้รับรู้กิจกรรมต่ำงๆของสำนักงำน–ครอบครัวรับรู้ว่ำสำนักงำนมี กำรจัด
กิจกรรมอะไรบ้ำงสำหรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และมีควำมเข้ำใจว่ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯจำเป็นต้องเข้ำกิจกรรม
อะไรบ้ำง เพื่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และเพื่อแก้ไขปัญหำตำมสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ รวมทั้งบำงกิจกรรมมีควำมจำเป็นให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้วย
6) ครอบครัวจะได้รับควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ติดยำ – เมื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
ครอบครัวจะได้ควำมรู้ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ติดยำ และทำให้ มีควำมเข้ำใจธรรมชำติของผู้ติดยำ
เสพติดรวมทั้งเฝ้ำระวังพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้ำ
7) ปรับเปลี่ยนระบบคิด - ทรำบควำมคิดเห็นของครอบครัว ครอบครัว มีควำมเข้ำใจใน
ธรรมชำติของผู้ติดยำและปรับเปลี่ยนวิธีกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพิ่มควำมใส่ใจ และเวลำในกำรดูแลผู้เช้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯ
8) ด้ำนจิ ตใจ – ผู้ เข้ำรั บกำรฟื้ นฟูฯรู้สึ กอบอุ่น อุ่นใจ ได้รั บก ำลั งใจ ได้ รับควำมรั ก
ควำมห่วงใย ได้รับแรงบันดำลใจให้เลิกยำเสพติด ลดควำมระแวง ไว้ใจกันมำกขึ้น
9) ด้ำนควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว – ครอบครัวมีควำมเข้ำใจในตัวผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
มำกขึ้น และควำมสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ทะเลำะกันน้อยลง อยู่ด้วยกันอย่ำงรำบรื่น
10) ได้ทำร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเมื่อครอบครัวเข้ำร่วมกิจกรรม ขณะอยู่บ้ำนไม่เคยทำ
กิจกรรมร่วมกัน
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ไม่เห็นด้วย เนื่องจำก
1) ปั ญ หำทำงกำรเงิ น - ครอบครั ว ต้ อ งประกอบอำชี พ หำรำยได้ เ ลี้ ย งดู ค รอบครั ว
ไม่มีเวลำมำร่วมกิจกรรม
2) ผู้เข้ำรับกำรฟืนฟูฯรู้สึกว่ำเป็นภำระของครอบครัว ที่ต้องมำร่วมกิจกรรม
3) ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีควำมกังวล ที่ว่ำผู้ปกครองบำงคนชรำภำพ สุขภำพไม่แข็งแรง
มีภำระต้องดูแลบุตรหลำน มีปัญหำเรื่องกำรเดินทำง ควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำง
4) คิดว่ำสำมำรถเลิกยำเสพติดได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัวมำมีส่วนร่วม
5) คิดว่ำทำผิดเองก็ต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่เกี่ยวกับครอบครัว
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มำมีส่วนร่วม

6) ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่มีควำมผูกพันกับครอบครัว และไม่เห็นด้วยที่จะนำครอบครัว เข้ำ

5.2.2 ควำมเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงครอบครัวต่อกำรมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรฟืน้ ฟูฯ
กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว 9 จังหวัด จำนวน 104 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำรนำครอบครัวเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.96 และไม่แสดงควำมคิดเห็น จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯของครอบครัว
ดังนี้
ครอบครัว เห็นด้วย เนื่องจำก
1) เป็นกำรแสดงกำรทำหน้ำที่ของครอบครัว – ครอบครัวมีควำมตระหนักว่ำครอบครัว
เป็นบุคคลสำคัญในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯสำมำรถเลิกยำเสพติดได้ โดยทำ
หน้ำที่ ได้แก่ กำรตักเตือน กำรให้กำลังใจ กำรชักจูง เอำใจใส่ ให้อภัย ให้โอกำส และให้ควำมร่วมมือในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกับสำนักงำนคุมประพฤติ
2) เป็นกำรแสดงบทบำทในกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด–ตระหนักถึงบทบำทของกำรมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ด้วยกำรมำร่วมกิจกรรมและดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอย่ำงเข้มงวดขณะอยู่ที่
บ้ำน
3) ครอบครั วต้ องกำรรั บรู้ กระบวนกำรฟื้ นฟู ฯและเงื่ อนไขกำรฟื้ นฟู ฯของผู้ เข้ำรั บ กำร
ฟื้นฟูฯ–รับรู้ขั้นตอนกำรฟื้นฟูฯ เงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯกำรปฏิบัติตัวระหว่ำงกำรฟื้นฟูฯ กิจกรรมต่ำงๆที่ผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯต้องเข้ำร่วม และแนวทำงกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพื่อสำมำรถแนะนำ ตักเตือนผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯได้ เช่น ให้มำรำยงำนตัวตำมกำหนดนัด เตือนตำมวันที่นัด คอยดูแลให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯปฏิบัติตำม
เงื่อนไขอย่ำงเคร่งครัดจนพ้นกำรฟื้นฟูฯไปด้วยดี เป็นต้น
4) ครอบครั วต้องกำรรับรู้พฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ – รับรู้พฤติกรรมและ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรบำบัดฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และแจ้งพฤติกรรมผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯให้พนักงำนคุมประพฤติทรำบ และช่วยเหลือ แนะนำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ด้วย
5) ครอบครั วสำมำรถขอรับคำปรึกษำแนะนำในปัญหำต่ำงๆ กับพนักงำนคุมประพฤติ
เช่น วิธีกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ขั้นตอนและเงื่ อนไขกำรฟื้นฟูฯ ปัญหำด้ำนพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ เป็นต้น
6) ครอบครัวต้องกำรรับควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้ติดยำ–เรียนรู้เรื่องกำรดูแลผู้ติดยำ
เสพติด ควำมรู้เรื่องผลกระทบและโทษของยำเสพติด
7) ปรับเปลี่ยนระบบคิด – ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสื่อสำร พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อำรมณ์
ในกำรพูดคุย และมีควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น
8) ด้ำนจิตใจ – ครอบครัวปลื้มใจ ภูมิใจ ดีใจ มีควำมสุข ที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้น
9) พัฒนำควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว – ครอบครัวพูดคุยกันมำกขึ้น สนิทสนมกันมำก
ขึน้ ให้กำลังใจและให้โอกำสกัน เกิดสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน เห็นควำมสำคัญของกำรอยู่ร่วมกันมำกขึ้น

14- 12

ครอบครัว ไม่เห็นด้วย เนื่องจำก
1) ครอบครัวไม่ได้ตระหนักถึงบทบำทและกำรทำหน้ำที่ของครอบครัว และไม่ได้ทำหน้ำที่
ของครอบครัวอย่ำงเต็มที่ - โดยอ้ำงว่ำไม่ได้ทำผิดแต่ทำไมต้องมำเข้ำอบรมด้วย
2) ปัญหำทำงกำรเงิน - เสียเวลำในกำรทำงำน ขำดรำยได้ ทำงำนรับจ้ำงรำยวัน
3) ไม่ยอมรับและไม่กล้ำเผชิญปัญหำร่วมกับผู้เข้ ำรับกำรฟื้นฟูฯ – โดยอ้ำงว่ำผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ เป็นผู้ใหญ่แล้ว น่ำจะรู้อะไรถูก อะไรผิดด้วยตนเอง
6.5.2 ข้อเสนอแนะเรื่องกำรพัฒนำกระบวนกำรฟืน้ ฟูฯ
พนักงำนคุมประพฤติได้เสนอแนะประเด็นดังกล่ำว สำมำรถสรุปได้ดังนี้
(1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ครอบครัวเพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ของกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
(2) ควรมีสถำนที่ฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวให้เพียงพอกับจำนวนของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
(3) กรมคุ มประพฤติค วรมี แนวทำงและขั้ นตอนในกำรปฏิ บัติ งำนฟื้ น ฟู ฯอย่ ำ งชั ดเจน
และเอื้อประโยชน์ต่อกำรทำงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่
(4) เพิ่ ม กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรงำนตรวจพิ สู จ น์ ใ ห้ มี ทั ก ษะในกำรกลั่ น กรองและแสวงหำ
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรงำนฟื้นฟูฯ ให้มีทักษะในกำรจัดกำรปัญหำ
สืบค้นปัญหำ ให้คำปรึกษำที่ มีประสิทธิภ ำพ ตลอดจนต้องปรับทัศนคติพนักงำนคุมประพฤติให้เห็นถึง
ควำมสำคัญของกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯเกิดควำมตระหนักรู้ และนำไปสู่ควำม
รั บ ผิ ดชอบต่อตนเอง มำกกว่ำกำรปฏิบั ติ ให้ ผู้ เข้ำรับ กำรฟื้น ฟูฯปฏิบัติตำมแผนและเงื่อนไขกำรฟื้น ฟู ฯ
แต่ไม่ได้มีกำรแก้ไขตนเองอย่ำงแท้จริง
(5) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนำกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูฯ ผู้ติดยำเสพติดให้ทันสมัยและทัด
เทียบอำรยประเทศ
(6) กรมคุมประพฤติควรจะมีระเบียบในกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยคลอบคลุมไปถึงครอบครัวที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง เป็นต้น และควรส่งเสริมกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯมำกขึ้น รวมทั้งงบประมำณสำหรับกำรสงเครำะห์ๆ เงินทุนประกอบอำชีพ งบประมำณ
ในกำรจัดค่ำย ไม่เพียงพอ
(7) กรมคุมประพฤติควรช่วยจัดหำ ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคีในระดับกรม
แล้วปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน และหำศูนย์บำบัดฟื้นฟูฯเพื่อรองรับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ รวมทั้งควรจะมี
สถำนที่ควบคุมตัวชั่วครำวในทุกเขตพื้นที่สำนักงำนคุมประพฤติเพื่อสะดวกในกำรตรวจพิสูจน์
(8) กรมคุมประพฤติควรกำหนดมำตรฐำนกำรดำเนินกำรฟื้น ฟูฯ เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนไปในทิศทำงเดียวกัน อำทิเช่น กำรประกันตัว รูปแบบคำวินิจฉัย ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เช่น วันที่เริ่มนับกำรเข้ำรับกำรฟื้นฟูฯจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหน รวมไปถึงแนวทำงปฏิบัติ
และวินิจฉัยของคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูฯ เพรำะศึกษำจำกคู่มือกำรปฏิบัติงำนยังไม่ชัดเจน
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(9) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒ นำบุคลำกรด้ำนงำนฟื้นฟูฯ ให้มีประสิ ทธิภำพ โดยมุ่งเน้น
หลั กสู ตรกำรอบรมด้ำ นกิจ กรรม เพื่ อกำรแก้ ไ ขฟื้ นฟู ฯ ให้ แ ก่บุ คลำกรที่มี ควำมสมัค รใจ เพื่อ จะได้ น ำ
หลักสูตรไปปฏิบัติ และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งจัดองค์ควำมรู้ให้เป็นระบบ
(10) ควรมีก ำรพั ฒ นำ ปรั บ ปรุง คิ ด ค้น รู ป แบบกิจ กรรม และโครงกำรใหม่ ๆ ให้ มี ค วำม
หลำกหลำย รวมทั้งควรมีกำรพัฒนำรูปแบบ และกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูฯ ควรมีกำรกำหนดมำตรฐำนใน
กำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย
(11) ควรมอบหมำยภำรกิ จ งำนฟื้น ฟูฯ ให้ กั บ หน่ ว ยงำนที่มี ค วำมพร้ อม และมี ห น่ ว ยงำน
รับ ผิ ดชอบเรื่ องกำรบ ำบั ดยำเสพติดโดยเฉพำะ เพรำะจำเป็ น ต้องใช้องค์ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ วัส ดุ
อุปกรณ์
(12) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนำระบบสำรสนเทศ และกำรลงระบบงำนฟื้นฟูฯให้ชัดเจน
(13) ควรจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีศูนย์บำบัดประจำจังหวัด และในศู นย์บำบัดน่ำจะมีกำร
ประกอบอำชี พเสริ ม เพื่ อหำรำยได้ใ นระหว่ ำงเข้ ำ รับ กำรบ ำบัด และผู้ เข้ ำรั บกำรฟื้ นฟู ฯต้ อ งเป็น ผู้ เ สี ย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบำบัดเอง
(14) ควรมีกำรจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทำ Knowledge Management เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำกระบวนกำรฟื้นฟูฯ ร่วมกัน
(15) สำนักงำนคุมประพฤติในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีนโยบำยให้ไปรับรำยงำนตัวที่ศูนย์ประสำน
อำสำสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นกำรรับรำยงำนตัวแบบกลุ่ม ซึ่งพนักงำนคุมประพฤติเจ้ำของ
สำนวนอำจไม่สำมำรถเข้ำถึงสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร หรือรับทรำบข้อมูลควำมเปลี่ยนแปลงของผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯเท่ำกับกำรรับรำยงำนตัวรำยบุคคล
(16) แก้ไขปรับปรุงพัฒนำ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545 ให้เข้มงวดมำก
ขึ้นและให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ยำเสพติดและพฤติกรรมของผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดในปัจจุบัน เช่น ให้
อำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้มำกขึ้น กำรส่งฟ้องศำล กำรควบคุมตัว เพรำะกำรแก้ไขฟื้นฟูฯไม่ได้ผล หำก
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่ยอมมำพบพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(17) นำผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ประธำนชุมชน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯในพื้นที่ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนแจ้งรำยชื่อให้ผู้นำชุมชน
ทรำบ และให้แจ้งเป็นเอกสำรกลับมำ จะเกิดประโยชน์มำกกว่ำ เนื่องจำกเป็นบุคคลในชุมชนย่อมทรำบ
พฤติกรรมได้ดีกว่ำ
(18) พนักงำนคุมประพฤติเจ้ำของสำนวนคดีส่วนใหญ่ ได้แต่ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข และรับ
รำยงำนตัว โดยมุ่ง ควบคุมเอกสำรมำกกว่ำ ที่จะมุ่งปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯเป็ น
รำยบุคคล
(19) กรมคุมประพฤติควรสนับสนุนเอกสำรทำงรำชกำรที่สำมำรถนำมำแจกกับครอบครัวและ
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯให้มำกกว่ำนี้ เพื่อเป็นควำมรู้ในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
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6.5.3 ข้อเสนอแนะเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนคุมประพฤติ
โดยสรุป พนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศเสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับ กำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนคุมประพฤติ ดังนี้
(1) กำรปรับทัศนคติ เจตคติของผู้ปฏิบัติงำนงำนฟื้นฟูฯ ให้เข้ำใจหัวใจของกำรบำบัดฟื้นฟูฯ
มีควำมใส่ใจในกำรทำงำนอย่ำงจริงจัง มิใช่เพียงเพื่อให้พ้นกำรฟื้นฟูฯเพียงอย่ำงเดียว
(2) กำรปรับบุคลิกภำพของผู้ปฏิบัติงำนงำนฟื้นฟูฯ ไม่ให้แสดงออกลักษณะอำนำจระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่รัฐต่อผู้กระทำผิด ให้แสดงออกด้วยควำมห่วงใย ให้กำลังใจ พร้อมจะช่วยเหลือเฉกเช่นกับผู้ ให้กำร
บำบัด แสดงต่อผู้ป่วย
(3) พั ฒ นำระบบกำรแสวงหำข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรกลั่ น กรองและเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ
วิเครำะห์พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ ซึ่งนำมำสู่กำรวินิจฉัยของคณะอนุกรรมกำรที่มีควำม
เหมำะสมต่อกำรบำบัดผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) ด้ำนทักษะต่ำงๆ ได้แก่ ทักษะกำรพูดในที่สำธำรณะ กำรเป็นผู้นำกลุ่ม พิธีกร วิทยำกร
กระบวนกำร วิทยำกรกลุ่ม กำรให้คำปรึกษำผู้ติดยำเสพติดและครอบครัว
(5) ด้ำนเทคนิคต่ำงๆ ได้แก่ เทคนิคกำรให้คำปรึกษำแบบกลุ่ม แบบรำยบุคคล กำรให้
คำปรึกษำวัยรุ่นและครอบครัว เทคนิคกำรสร้ำงแรงจูงใจ เทคนิคกำรโน้มน้ำวจิตใจ
(6) ด้ำนกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครอบครัวบำบัด กิจกรรมโปรแกรมพื้นฐำน กิจกรรม
โปรแกรมเฉพำะด้ำน และรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆที่หลำกหลำย
(7) ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ต้องสำมำรถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่มีต่อผู้ เข้ำรั บ กำรฟื้น ฟูฯและครอบครั ว และต้องออกแบบกิจกรรมที่ครอบครัว สำมำรถมี ส่ ว นร่ว มใน
กิจกรรมนั้นได้
(8) ด้ำนควำมรู้ เช่น กำรให้คำปรึกษำเชิงจิตวิทยำ จิตวิทยำวัยรุ่น ธรรมชำติของผู้ติดยำเสพ
ติด บทบำทหน้ำที่ของครอบครัวในกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด โรคสมองติดยำ ควำมรู้เรื่องยำเสพติดชนิดใหม่ๆ
ทั้งด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมและกำรบ ำบั ด รวมทั้งจิตวิทยำเพื่อสร้ำงกระบวนกำรมีส่ว นร่วมของ
ครอบครัว”
(9) ด้ำนกฎหมำย ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
พ.ศ.2545 และประมวลกฎหมำยอำญำที่เกี่ยวข้อง
(10) ด้ ำ นกำรสงเครำะห์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ต้ อ งมี
ควำมสำมำรถในกำรสงเครำะห์ หรือส่งต่อเพื่อขอรับกำรช่วยเหลือแก้ไขตำมปัญหำควำมต้องกำรของผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯ ดังนั้น ต้องมีข้อมูลติดต่อของแหล่งทรัพยำกรที่สำมำรถช่วยเหลือรองรับควำมต้องกำรของผู้
เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
(11) นำอำสำสมัครคุมประพฤติ ภำคประชำสังคมและหน่วยภำคีมำช่วยในกำรทำงำนเพื่อ
แก้ไขฟื้นฟูฯ ให้มำกขึ้น
(12) ต้องจัดระบบองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับงำนฟื้นฟูฯและงำนกิจกรรมไว้ เพื่อให้สำมำรถสืบค้น
และสำมำรถนำมำศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง รวมทั้งต้องมีกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอดเวลำ
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6.5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับกำรนำเอำครอบครัวเข้ำมำมีสว่ นร่วม
โดยสรุป พนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศเสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับ กำรมีส่ว นร่วมของ
ครอบครั ว กั บ กระบวนกำรฟื้น ฟู ฯสมรรถภำพผู้ ติดยำเสพติ ด สำมำรถแบ่ งออกเป็น 3 ประเด็ น ได้แ ก่
บทบำทของครอบครัวต่อกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ องค์ควำมรู้ที่จำเป็นของครอบครัว และ
บทบำทของครอบครัวในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้ำน คณะผู้วิจัยนำเสนอ ดังนี้
(1) บทบำทของครอบครัวต่อกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
1) ครอบครัวต้องมำร่วมฟังคำวินิจฉัย เพรำะจะได้รับทรำบถึงแผนและเงื่อนไขของกำรบำบัด
ฟื้นฟูฯ
2) ช่วยเตือนให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ช่วยให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข พำมำรำยงำนตัว
3) ควรมีส่วนร่วมตั้งแต่กำรปฐมนิเทศเพื่อให้รับรู้ข้อมูลในกำรดำเนิ นกำรฟื้นฟูฯ และสร้ำง
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว
4) ควรเข้ำร่วมกิจกรรม โครงกำรหรือกำรรำยงำนตัวด้วยทุกครั้งเท่ำที่จะทำได้
5) ควรรับรู้สภำพบปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ แนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำ อีกทั้งควรมีส่วนร่วมรับทรำบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
6) เข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ในแต่ละครั้ง
7) ครอบครัวควรให้ควำมสำคัญ กำรทำหน้ำที่ครอบครัวที่ถูกต้อง
8) ครอบครัวต้องร่วมรับรู้ปัญหำ สำเหตุกำรเสพ และร่วมแก้ไขปัญหำ
9) ให้ ค วำมร่ ว มมื อต่ อเจ้ ำหน้ำ ที่ใ นกำรติ ดตำม ให้ ข้อ มูล เกี่ ยวกั บผู้ เข้ ำรับ กำรฟื้ นฟู ฯ
ตำมควำมเป็นจริงเพื่อร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูฯ
10) ให้ครอบครัวมีบทบำทในกำรดูแลและรำยงำนผลกำรดูแลในครอบครัวให้พนักงำน
คุมประพฤติทรำบ แจ้งข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กับเจ้ำหน้ำที่เป็นระยะ
(2) องค์ควำมรู้ที่จำเป็นของครอบครัว ได้แก่
1) ธรรมชำติของผู้ติดยำเสพติด
2) จิตวิทยำวัยรุ่น
3) โรคสมองติดยำ
4) กำรให้คำปรึกษำ
5) ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ
(3) บทบำทของครอบครัวในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้ำน
1) อบรมสั่งสอน ตักเตือน แนะนำกำรปฏิบัติตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
2) ปรับควำมเข้ำใจ และยอมรับกำรกระทำของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
3) หมั่นพูดคุย ดูแล เอำใจใส่ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้ำน
4) ให้กำลังใจ ให้อภัย ให้โอกำส ไม่ตำหนิ ไม่ซ้ำเติม ไม่กดดัน
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5) เฝ้ำระวังพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ไม่ให้กระทำผิดซ้ำ
6) ตักเตือนเรื่องกำรคบเพื่อนและกำรดื่มสุรำ รวมทั้งกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ
7) เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ในกำรพูดคุย แสดงควำมคิดเห็น และยอมรับกำร
ผิดพลำด พร้อมที่จะให้โอกำสและแก้ไขปัญหำ
ส่วนที่ 7 กำรทดสอบสมมติฐำนงำนวิจยั
ทดสอบสมมติฐ ำนข้อ ที่ 1 กำรมีส่ว นร่ว มของครอบครัว ในกระบวนกำรฟื้นฟู มีส หสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯ ไม่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลกำรฟื้นฟูฯ ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐำนข้อที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯ จะผ่ำนกำร
ฟื้นฟูฯ มำกกว่ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม ผลกำรบำบัดฟื้นฟูฯของครอบครัวที่มีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ ดังนั้น จึงสำมำรถสรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนข้อที่ 2 ได้ว่ำ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯ จะผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ มำกกว่ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วน
ร่วม

5.2 ข้อค้นพบ
5.2.1 ประเด็นของลักษณะกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว
รู ป แบบกำรมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ กระบวนกำรฟื้ น ฟู ฯ พบว่ ำ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ครอบครั ว ดู แ ลพฤติ ก รรมของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพ รวมถึ ง กำรเฝ้ ำ ระวั ง
พฤติกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดขณะอยู่ที่บ้ำนพักเพียงด้ำนเดียว
2. ครอบครั ว เข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมกำรฟื้น ฟูฯ ของส ำนั กงำนเพียงด้ ำนเดี ยวไม่
สำมำรถติดตำมดูแลและเฝ้ำระวังในขณะที่พักอำศัยอยู่กับครอบครัว
3. ครอบครั ว ดู แ ลทั้ ง สองด้ ำ น ทั้ ง ขณะที่ พั ก อำศั ย อยู่ ที่ บ้ ำ นและเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯของสำนักงำน
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คณะผู้วิจัยได้ติดตำมประสิทธิผลกำรฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และนำเสนอดังนี้
ตำรำง 5-1 แสดงลั ก ษณะกำรมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในกำรฟื้ น ฟู ฯ ของ
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ลักษณะกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว
ครอบครัวดูแลขณะอยู่ที่
บ้ำนพัก
ครอบครั ว เข้ ำ มำมี ส่ ว น
ร่ ว มในกิ จ กรรมฟื้ น ฟู ฯ
ของสำนักงำน
ลักษณะกำรดูแลผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯ ของ
ครอบครัว

ดูแล
ไม่ดูแล
มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
ครอบครั ว ดู แ ลทั้ ง
สองด้ำน
ค ร อ บ ค รั ว ดู แ ล
เพี ย งด้ ำ นใดด้ ำ น
หนึ่ง

ร้อยละ/
จำนวน
(N=215)
93.02 (200)
6.98 (15)
74.88 (161)
25.12 (54)

ผลกำรบำบัดฟื้นฟูฯ
ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ ไม่ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ
ร้อยละ
ร้อยละ
81.86 (176)
11.16 (24)
5.12 (11)
1.86 (4)
66.05 (142)
8.84 (19)
20.93 (45)
4.19 (9)

73.49 (158)

64.65 (139)

8.84 (19)

26.51 (57)

22.33 (48)

4.18 (9)

จำกตำรำงที่ 5-1 แสดงให้เห็นว่ำ จำนวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯที่
บ้ำนพัก จำนวน 200 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.02 มีประสิ ทธิผลทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ
จำนวน176 คน คิดเป็นร้อยละ 81.86 จำนวนครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูฯของสำนักงำน
จำนวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 74.88 มีประสิทธิผลทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 142
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 66.05 และจ ำนวนครอบครั ว ดู แ ลทั้ ง ขณะอยู่ ที่ บ้ ำ นพั ก และเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯของสำนักงำน จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 73.49 มีประสิทธิผลทำให้ผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 64.65
สรุปได้ว่ำ ครอบครัวแม้ไม่ได้เข้ำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯกับทำงสำนักงำน แต่ครอบครัว
ก็มีกำรทำหน้ำที่ของครอบครัวในกำรดูแลพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอย่ำงใกล้ชิดขณะอยู่ที่บ้ำนพัก
ทำให้เกิดประสิทธิผลกำรฟื้นฟูฯ ของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯผ่ำนกำรฟื้นฟูฯมำกกว่ำครอบครัวที่มำเข้ำร่วมกับใน
กิจกรรมของทำงสำนักงำน
5.2.2 ลักษณะของกำรดูแลของครอบครัวต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ในประเด็นกำรเลี้ยงดู กำรเฝ้ำระวังและกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ก่อให้เกิด
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มี 3 ระดับ ดังนี้
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1. ครอบครัวดูแลเข้มงวดจนเกินไป ไม่ให้อิสระ ตำหนิติเตียนอยู่เสมอ เฝ้ำจับผิดตลอดเวลำ ซึ่งมี
ผลทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีควำมรู้สึกอึกอัด ไม่มีอิสระ ไม่มีควำมสุข รู้สึกว่ำครอบครัวไม่เข้ำใจ อยำกจะ
ออกจำกบ้ำน และเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯออกไปหำกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย กำร
ดูแลของครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลับไปเสพซ้ำ
2. ครอบครัวดูแลและเลี้ยงดูแบบตำมใจ เข้มงวดเพียงเล็กน้อย ให้อิสระในกำรกระทำ และกำร
ตัดสินใจ ให้อภัย ให้โอกำสอยู่ตลอดเวลำ แม้จะกระทำผิดซ้ำ ซึ่งมีผลทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ รู้สึกว่ำ
ครอบครัวให้โอกำสให้อภัยเสมอ แม้จะเสพยำเสพติด หรือมีพฤติกรรมไม่ดี และทำให้ไม่เกิดควำมตระหนัก
ว่ำกำรกระทำใดควรทำหรือไม่ควรทำ กำรดูแลของครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลับไป
เสพซ้ำ
3. ครอบครัวไม่ดูแลเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ไม่มีควำมผูกกันซึ่งกันและกัน เลี้ยงด้วยเงิน
ไม่ให้ควำมรัก ไม่ดูแลเอำใจใส่ ต่ำงคนต่ำงอยู่ ซึ่งทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ รู้สึกว่ำ ไม่มี ผู้ใดในครอบครัว
ห่วงใย ขำดควำมรัก รู้สึกว่ำตนเองไม่มีคุณค่ำ ไม่มีกำรตั้งเป้ำหมำยชีวิต และไม่อยำกเลิกเกี่ยวข้องกับยำ
เสพติดให้โทษ กำรดูแลของครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้กลับไปเสพซ้ำ
ดัง นั้ น บทบำทของครอบครั ว และกำรอบรมเลี้ ย งดู ค รอบครั ว จะต้ อ งมีค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจใน
ธรรมชำติและพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด และแบบทำงสำยกลำง ไม่เข้มงวดจนเกินไป ไม่ให้
อิสระจนเกินไป ไม่ตำมใจจนเกินไป และไม่ทิ้งผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯต้องเผชิญกับปัญหำตำมลำพัง ครอบครัว
ต้องทำหน้ำที่ดูแล ตักเตือนพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอย่ำงใกล้ชิด ครอบครัวต้องมีควำมพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือ เผชิญปัญหำร่วมกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ รวมทั้งพยำยำมหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมควำม
เหมำะสม เพรำะครอบครัวเป็นบุคคลมีควำมใกล้ชิดกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมำกที่สุด และมีหน้ำที่หลักในกำร
ดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
โดยสรุป แม้ครอบครัวไม่ได้มำเข้ำร่วมกิจกรรมกับทำงสำนักงำนคุมประพฤติ แต่หำกครอบครัว
ค้นคว้ำหำควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรดูแลผู้ติดยำเสพติดเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจพฤติกรรมของผู้ติดยำเสพ
ติด และปรั บ ใช้ ควำมรู้ ดัง กล่ ำวในกำรดูแ ลตั ก เตื อนพฤติ กรรมของผู้ เ ข้ำ รับ กำรฟื้น ฟูฯ ได้ นั้น ก็จ ะเป็ น
แรงผลักดันให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯสำมำรถเลิกเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ และทำให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
รู้สึกว่ำตนเองมีคุณค่ำของครอบครัวและต่อสังคม และส่งผลให้กระบวนกำรฟื้นฟูฯเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
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ผ่านการฟืน้ ฟูฯ
คิดปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ครอบครัว

ผลทีเ่ กิดขึน้ เชิงบวก

ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ

4.
5.
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พนั6.กงานคุ
มประพฤติ

ไม่ผา่ นการฟืน้ ฟูฯ
ไม่คดิ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
ผลทีเ่ กิดขึน้ เชิงลบ

ภำพที่ 1 แสดงควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรฟื้นฟูฯต่อประสิทธิผลกำร
ฟื้นฟูฯและผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
จำกภำพที่ 1 แสดงให้เห็นว่ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครอบครัว ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และพนักงำนคุม
ประพฤติ ซึ่งควำมสำคัญในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ พนักงำนคุมประพฤติต้องให้ควำมสำคัญกับครอบครัว และ
เปิดโอกำสให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ และหำกครอบครัวไม่ให้ควำมร่วมมือหรือไม่
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ โดยตรง
เพรำะครอบครัวเป็นผู้ที่ใกล้ ชิดและเป็นหลักในกำรดูแลพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กำรทำหน้ำที่ของ
ครอบครัว และบทบำทในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เป็นสิ่ งที่สำคัญเป็นอย่ำงยิ่งที่จะสำมำรถกำหนด
ประสิทธิผลของกำรฟื้นฟูฯ และผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพรำะถ้ำหำกครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯ และช่วยเตรียมควำมพร้อมให้กับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯก็จะสำมำรถเลิกเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษและมีผล
กำรฟื้นฟูฯเป็นที่น่ำพอใจ หรือผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ ในทำงกลับกัน หำกครอบครัวไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือ ไม่มีส่วน
ร่วมในกำรบำบัดฟื้นฟูฯ ทั้งไม่ได้ช่วยเตรียมควำมพร้อมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลให้ผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีแนวโน้มหวนกลับไปเสพซ้ำหรือเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ
อีก ทั้งยังส่งผลให้ผลกำรฟื้นฟูฯไม่เป็นที่น่ำพอใจ หรือไม่ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำในครั้งนี้ สำมำรถแบ่งออกได้ 5 ประเด็น ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนองค์ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน
5.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อกระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
5.3.4 ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์
5.3.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำต่อไป
คณะผู้วิจัยขอนำเสนอข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1. กรมคุมประพฤติ ควรกำหนดแผนและนโยบำยเพื่ ออบรมพัฒ นำศั กยภำพบุคลำกร
งำนฟื้นฟูฯและงำนกิจกรรมฯโดยเฉพำะบริบทที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวให้สอดคล้องกับ
วิชำชีพ และทั่วถึง
2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ระบุแนวทำงที่ชัดเจน ในกำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั้นตอน เพื่อกำรปฏิบัติงำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งประเทศ
3. พนั กงำนคุมประพฤติต้องมีควำมตระหนักในกำรน ำครอบครัว เข้ำมำมีส่ ว นร่ว มใน
กระบวนกำรฟื้นฟูฯอย่ำงจริงจัง เนื่องจำกข้อค้น พบ พบว่ำครอบครัวส่วนใหญ่รับรู้บทบำทของกำรมีส่วน
ร่วมเพียงกำรทำหน้ำที่เป็นพยำนบุคคลมำให้ถ้อยคำต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่นัดมำพบ ทำหน้ำที่เป็นนำย
ประกันของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และมำรับฟังคำวินิจฉัยเท่ำนั้น ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวยังไม่สำมำรถเข้ำถึง
กระบวนกำรฟื้นฟูฯในเชิงลึก ไม่มีบทบำทในกำรร่วมกำหนดแผนกำรฟื้นฟูฯ ที่เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ ครอบครัวยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน
ของกำรฟื้นฟูฯ และครอบครัวยังไม่มีบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯในชุมชน
4. กรมคุมประพฤติควรสนับสนุนเอกสำรทำงรำชกำรและสื่อวีดีทัศน์หรือสื่อมัลติมีเดีย
ที่สำมำรถนำมำแจก หรือประชำสัมพันธ์ให้ กับครอบครัวและผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯให้มำกกว่ำนี้ เพื่อ ให้เกิด
ควำมเข้ำใจและเกิดควำมรู้ในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
5. ควรมี ที่ป รึ กษำ หรื อ ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนครอบครัว กำรให้คำปรึกษำครอบครัว
เพื่อสนับสนุนงำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดโดยเฉพำะ
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนองค์ควำมรูใ้ นกำรปฏิบัตงิ ำน
1) พนักงำนคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงำนยังขำดองค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
แก้ไขฟื้นฟูฯ เช่น ทักษะกำรให้คำปรึกษำ ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ เทคนิคและทักษะกำรจัดกิจกรรม ทักษะ
กำรเป็ น วิ ท ยำกร ทั ก ษะกำรเป็ น ผู้ น ำกิ จ กรรมกลุ่ ม ทั ก ษะกำรออกแบบกิ จ กรรมสั น ทนำกำรและ
กิจกรรมบำบัด เป็นต้น
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2) พนั กงำนคุมประพฤติควรให้ ควำมส ำคัญของกำรนำครอบครัว เข้ำมำมีส่ว นร่ว มกับ
กระบวนกำรฟื้นฟูฯ เพื่อลดควำมเสี่ยงหรือผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว รวมถึงกำรใช้ศักยภำพ
และพลังของครอบครัวในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ดังนั้นจึงต้องมำสร้ำงควำมเข้ำใจแก่พนักงำน
คุมประพฤติเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวให้มำกขึ้น
3) พนักงำนคุมประพฤติต้องมีควำมเข้ำใจและมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรแก้ไขฟื้นฟูฯ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรบำบัดฟื้นฟูฯ รวมทั้งเห็นคุณค่ำและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และ
ครอบครัว
4) กรมคุมประพฤติควรจะสำรวจควำมต้องกำรที่จะพัฒนำศักยภำพและจัดกำรอบรมให้
ตรงและเหมำะสมกับควำมสนใจที่จะพัฒนำตนเองของพนักงำนคุมประพฤติ รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับองค์
ควำมรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับกำรบำบั ด ทักษะ เทคนิค และรูปแบบกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำน
5) พนักงำนคุมประพฤติภำยในสำนักงำนต้องเพิ่มกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงำนกิจกรรมและงำนฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนงำน และเพิ่มควำมเข้ำใจในแต่ละงำนใน
สำนักงำน เพื่อเข้ำใจในวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติงำนในทิศทำงเดียวกัน
5.3.3 ข้ อ เสนอแนะเกี่ย วกั บ กำรมีส่ ว นร่ว มของครอบครัว ต่อ กระบวนกำรฟื้น ฟูส มรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด
พนักงำนคุมประพฤติต้องมีควำมเข้ำใจและตระหนักถึงกำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ ในทุกภำรกิจงำนที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
1) ขั้นตอนงำนตรวจพิสูจน์ พนักงำนคุมประพฤติต้องอธิบำย ชี้แจง กำรทำหน้ำที่และ
บทบำทของครอบครัวต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ได้แก่ หน้ำที่กำรดูแล อบรมสั่งสอน เฝ้ำระวังพฤติกรรม กำร
ดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯภำยหลังจำกได้รับกำรประกันตัว ควรจะมำพบพนักงำนคุมประพฤติพร้อมกับผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯ ตำมกำหนดนัดทุกครั้ง กำรให้ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯตำมข้อเท็จจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง เป็นต้น รวมทั้งพนักงำนคุมประพฤติต้องอธิบำยขั้นตอนกำรบำบัดฟื้นฟูฯ รูปแบบกำรบำบัดใน
แบบต่ำงๆ และประโยชน์ ของกำรเข้ำรั บ กำรบ ำบัด และผลกระทบของกำรหลี กเลี่ ยงกำรบ ำบัดให้ กับ
ครอบครัวและผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯให้รับรู้โดยละเอียด รวมทั้งรำยงำนตรวจพิสูจน์ ควรจะวิเครำะห์ข้อมูลและ
น ำเสนอควำมสำมำรถของครอบครั ว ในกำรดู แ ลผู้ เ ข้ ำรั บ กำรฟื้ นฟู ฯ และกำรจัด แผนกำรฟื้ น ฟูฯ หรื อ
โปรแกรมกำรบำบัดที่เหมำะสม
2) ขั้นตอนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ก่อนที่พนักงำนคุมประพฤติจะแจ้งคำวินิจฉัยควร
จะปฐมนิเทศเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ ขั้นตอนกำรบำบัดฟื้นฟูฯในแต่ละรูปแบบอีกครั้งอย่ำงละเอียด และให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรดูแลพฤติกรรมผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ควำมสำคัญของกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมต่ ำงๆของครอบครั ว ประโยชน์ ของกำรบ ำบั ดและกำรปฏิ บัติ ตนตำมเงื่อนไขกำรฟื้ นฟู ฯ รวมทั้ ง
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ผลกระทบหำกยังคงเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้โทษ หลบหนีสถำนที่ฟื้นฟูฯ ไม่ยอมเข้ำรับกำรบำบัดแบบผู้ป่วย
นอกและไม่ยอมมำรำยงำนตัวต่อพนั กงำนเจ้ำหน้ำที่ และต้องแจ้ งกำรประเมินผลกำรฟื้นฟูฯด้วยว่ำ มีกำร
ประเมิน 90 วัน 120 วัน และ180 วัน หำกไม่ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯและมีคำสั่งให้ขยำยระยะเวลำฟื้นฟูฯต่อ สำมำรถ
ขยำยออกไปได้เรื่อยๆจนถึง 3 ปี และควรให้ครอบครัวรับรู้หน้ำที่ที่ต้องช่วยดูแลกำรเข้ำรับกำรบำบัดฟื้นฟูฯ
ของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เช่น เตือนให้มำรำยงำนตัวตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่นัด เตือนเรื่องกำรคบเพื่อน หำงำน
ทำ ให้ตั้งใจเรียน ไม่เที่ยวเตร่ ลดกำรดื่มสุรำ และไม่ให้เกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป็นต้น และในกรณีที่ผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯหลบหนีศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือสถำนฟื้นฟูฯ ต้องรีบแจ้งให้พนักงำนคุมประพฤติทรำบโดยเร็ว รวมทั้งหำก
ไม่ยอมเข้ำรับกำรฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยนอก หรือไม่ยอมมำรำยงำนตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือพฤติกรรมยังไม่ดี
ขึ้น เช่น ดื่มสุรำเป็นประจำ ก้ำวร้ำวอำละวำด มีอำกำรทำงจิตประสำท ยังคงเสพยำเสพติดอยู่ ว่ำงงำน ไม่มี
ผู้ใดในครอบครัวสำมำรถตักเตือนพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯได้ เป็นต้น ต้องแจ้งให้ครอบครัวรับรู้ว่ำต้อง
รีบแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยเร็ว เพื่อปรับแผนกำรฟื้นฟูฯ หรือให้กำรสงเครำะห์ให้เหมำะสมกับสภำพ
ปัญหำของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
3) ขั้นตอนของงำนกิจกรรม ต้องออกแบบกิจกรรมที่หลำกหลำยตำมสภำพปัญหำและ
เหมำะสมกับ ผู้ เข้ำรั บกำรฟื้น ฟูฯ โดยออกแบบร่ ว มกับ งำนฟื้ น ฟูฯ และหำองค์ควำมรู้ ใหม่ๆเพื่อพั ฒ นำ
กระบวนกำรทำงำนกิจกรรมให้สำมำรถเป็นกิจกรรมที่สำมำรถบำบัดฟื้นฟูฯผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และกำรออกแบบกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสำมำรถเข้ำมีส่วนร่วมได้ด้วย
5.3.4 ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้ประโยชน์
1) ผลกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภำวกำรณ์ที่ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พบว่ำ ระดับกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวอยู่ในระดับเพียงรับรู้
รับทรำบเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ และครอบครัวส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯในเชิงลึกใน
ระดับช่วยในกระบวนกำรฟื้นฟูฯอย่ำงเป็นรูปธรรม
2) ข้อค้นพบจำกงำนวิจัย สมมติฐำนกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
ไม่มีควำมสัมพันธ์กับประสิทธิผลของกำรฟื้นฟูฯ แต่บริบทในกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯขณะที่อยู่ที่บ้ำน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว และรูปแบบกำรเลี้ยงดูมีผลต่อประสิทธิผลกำร
ฟื้นฟูฯ ดังนั้นกำรนำครอบครัวมำช่วยในกระบวนกำรฟื้นฟูฯนั้น พนักงำนคุมประพฤติต้องเข้ำใจถึงกำร
สนับสนุนกำรทำหน้ำที่ของครอบครัว หรือกลุ่มสนับสนุนครอบครัว (Family Support Group)
3) ควรจะมีกำรกำหนดรูปแบบ วิธีกำรทำงำนร่วมกับครอบครัวที่มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
รวมถึงกำรบั น ทึกผลกำรปฏิบั ติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรทำงำนร่ว มกับแต่ละครอบครัว
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมประเมินผลกำรทำงำนร่วมกับครอบครัวต่อไป
4) กรมคุมประพฤติสำมำรถนำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้ กับงำนในภำรกิจแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชน โดยใช้พลังของครอบครัวเพื่อช่วยในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด
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5.3.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำต่อไป
ข้ อ เสนอแนะในกำรท ำวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไป อำจจะศึ ก ษำเชิ ง ลึ ก ในบริ บ ทระดั บ พื้ น ที่
(Area Approach) เพรำะวัฒ นธรรมท้ องถิ่ นและกำรเลี้ ยงดู ในแต่ล ะพื้นที่ แตกต่ำงกัน เช่น ภำคใต้
ผู้ปกครองหรือครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือในกระบวนกำรฟื้นฟูฯในระดับสูง
เป็นต้น รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงำนคุมประพฤติ นโยบำยของผู้บริหำรแต่ละสำนักงำนแนวทำง
ในกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละพื้นที่มีควำมหลำกหลำย
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สารบัญ
บทสรุปผูบ้ ริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทางานวิจัย
วัตถุประสงค์
ขอบเขตของการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ข้อจากัดของการวิจัย
นิยามศัพท์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
แนวความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวความคิดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจยั
วิธีการวิจัย
ประชากรเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลงานวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติ
ประจาสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
ส่วนที่ 3 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และครอบครัว
ส่วนที่ 6 การรับรู้ และข้อเสนอแนะของตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุป อภิปรายผล
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจยั
ปัญหำยำเสพติดนับเป็นปัญหำที่สำคัญยิ่งของประเทศ เนื่องจำกสำมำรถนำไปสู่ปัญหำสังคมและ
ปัญหำอำชญำกรรมอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมำก ปัญหำยำเสพติดในประเทศไทยได้ขยำยตัวมำกขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกผลของกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ
กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจส่งผลให้โครงสร้ำงทำงสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขำดพลังและขำดควำมสมดุล
ในกำรพัฒนำ สถำบันหลักทำงสังคมหลำยสถำบันเกิดควำมอ่อนแอ เช่น สถำบันครอบครัว ที่บิดำมำรดำ
ต้องใช้เวลำในกำรประกอบอำชีพเพื่อหำรำยได้เลี้ยงครอบครัว จนเป็นช่องว่ำงทำให้ปัญหำยำเสพติดแพร่
ระบำดอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงมำกขึ้น ส่งผลกระทบทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมส่วนรวมในมิติต่ำง ๆ
ไม่ว่ำจะเป็นผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ผู้ติดยำเสพติดมักก่อให้เกิดอำชญำกรรมต่อเนื่อง
ตั้งแต่กำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับแหล่งอบำยมุข กำรลักเล็กขโมยน้อย กำรประทุษร้ำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำร
พนั น เป็ น ต้น ส ำหรั บ ผู้ ค้ ำและ/หรื อ ผู้ เสพซึ่ง เป็น หั ว หน้ำ ครอบครั ว เมื่อ ถูกจั บกุม และดำเนิน กำรทำง
กฎหมำยจะส่งผลกระทบให้สมำชิกภำยในครอบครัวได้รับควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีวิตโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ ง เด็ ก และเยำวชนที่ อ ยู่ ภ ำยใต้ ก ำรปกครองจะต้ อ งออกจำกโรงเรี ย นซึ่ ง เป็ น กำรท ำลำยอนำคตของ
ประเทศชำติ
จำกสถิติของกรมคุมประพฤติจำกระบบสำรสนเทศ พบว่ำในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557
– 30 กันยำยน 2558 มีผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ เข้ำสู่กระบวนกำรตรวจพิสูจน์ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545 จำนวน 113,842 รำย จำแนกตำมฐำนควำมผิ ดที่ถูกดำเนินคดี
เรียงตำมลำดับ มำกที่สุด ฐำนควำมผิดเสพยำเสพติดให้โทษ จำนวน 98,011 รำย รองลงมำฐำนควำมผิด
เสพและครอบครองยำเสพติดให้โทษ จำนวน 11,970 รำย ฐำนควำมผิดเสพและจำหน่ำย จำนวน 1,335
รำย และฐำนควำมผิดเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ำย จำนวน 1,245 รำย เมื่อจำแนกตำมประเภท
ของยำเสพติด เรียงลำดับ มำกที่สุดเมทแอมเฟตำมีน จำนวน 98,698 รำย รองลงมำกัญชำ จำนวน 5,258
รำย แอมเฟตำมีน จำนวน 3,756 รำย สำรระเหย จำนวน 2,430 และไอซ์ 1,191 รำย1 ปัญหำยำเสพติดที่
รุนแรงดังกล่ำวทำให้รัฐบำลได้กำหนดให้ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นนโยบำยเร่งด่วน อีกทั้งกำหนดให้
กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดเป็น “วำระแห่งชำติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในกำรปรำบปรำมลงโทษ
ผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
1

กรมคุมประพฤติ (2558). จำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ ตำม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
พ.ศ. 2545 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 : ที่มำ http://210.246.159.140/stat/stat-exmyear.php?year=2558& off_id=1 (สืบค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2558)
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ที่ต้องได้รับกำรบำบัดรักษำให้กลับมำเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นระบบ
มีกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังในกำรป้องกันปัญหำด้วยกำรแสวงหำควำมร่วมมือเชิงรุกกับต่ำงประเทศในกำร
ควบคุมและสกัดกั้นยำเสพติดสำรเคมีและสำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพติดที่ลักลอบเข้ำสู่ประเทศภำยใต้กำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพรวมทั้งดำเนินกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชำชนทั่วไป
ไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดด้วยกำรรวมพลังทุกภำคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในกำรต่อสู้กับยำเสพติ ด
(สำนักนำยกรัฐมนตรี, 2554)
ปั จ จั ย ส ำคั ญ ในกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด คื อ สถำบั น ทำงสั ง คมไทยในระดั บ
รำกหญ้ำประกอบด้วย สถำบันครอบครัว สถำบันชุมชน สถำบันโรงเรียน และสถำบันศำสนำ โดยครอบครัว
ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลให้สมำชิกในครอบครัวเข้ำสู่วงจรของปัญหำยำเสพติดจำกกำรศึกษำเยำวชนใน
สถำนพินิจฯที่กระทำผิดเกี่ยวกับยำเสพติดเปรียบเทียบกับเยำวชนในสถำนศึกษำทั่วไปพบว่ำพลังครอบครัว
ของเยำวชนในสถำนพินิจฯมีควำมแตกต่ำงกับครอบครัวของเยำวชนทั่วไปในทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนกำรได้รับคำปรึกษำหำรือหรือคำแนะนำจำกผู้ปกครองกำรมี
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนของครอบครัวกำรได้รับควำมรักและกำรสนับสนุนที่ดีจำกครอบครัว ฯลฯ จะเห็น
ได้ว่ำสำเหตุเยำวชนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ส่วนหนึ่งมำจำกกำรขำดพลังของครอบครัวที่จะคอยดูแล
สมำชิ กภำยในครอบครั ว ให้ ห่ ำงไกลจำกยำเสพติด ดังนั้น กำรสร้ำ งควำมเข้มแข็ งของครอบครัว จึ งเป็ น
สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ลู ก หลำนหรื อ สมำชิ ก ภำยในครอบครั ว สำมำรถพ้ น ภั ย จำกยำเสพติ ด ได้ (ส ำนั ก
พัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด, 2553)
มีงำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศที่เห็นตรงกันกว่ำ ครอบครัวสำมำรถเป็นทั้งปัจจัยปกป้อง
และปัจจัยผลักดันปัญหำยำเสพติดของเด็กและเยำวชน (โสภำ ชปีลมันน์ และคณะ, 2547 ; NIDA, 2003)
ปัจจัยที่ผลักดันให้เด็กใช้ยำเสพติด ได้แก่ กำรถูกทอดทิ้ง ขำดควำมผูกพันกั บพ่อแม่ ควำมขัดแย้งภำยใน
ครอบครัว ตลอดจนกำรมีพี่น้องเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีครอบครัวก็มีบทบำทในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันกำรใช้ยำเสพติดเช่นกัน ได้แก่ สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกครอบครัว พ่อแม่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูก เอำใจใส่และรับฟังควำมคิดเห็นของลูก เป็นต้น ดังนั้น กำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรฟื้นฟูฯ จะเป็นกำรเปิดโอกำสสมำชิกครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีกำรสื่อสำรกัน มำกขึ้น อันจะ
นำไปสู่ควำมรักควำมเข้ำใจที่แน่นแฟ้นขึ้น กำลังใจและกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัวนี้เองที่จะช่วย
ให้ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ สำมำรถเลิกข้องเกี่ยวกับยำเสพติดได้ในที่สุด
ด้วยจำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ
ทำให้พนักงำนคุมประพฤติไม่สำมำรถดูแล และให้กำรฟื้นฟูฯ ได้อย่ำงทั่วถึง กำรนำครอบครัวของผู้เข้ำรับ
กำรฟื้น ฟูฯ เข้ำมำมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนกำรฟื้น ฟูฯ นอกจำกจะเป็น กำรลดภำระงำนของพนักงำนคุม
ประพฤติแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภำพของกำรดูแลผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ดีขึ้นอีกด้วย เพรำะสมำชิกในครอบครัว
จะเป็นกลุ่มคนที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ จะมำพบ
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พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ เ ป็ น ครั้ ง ครำว ดั ง นั้ น กำรน ำศั ก ยภำพดั ง กล่ ำ วของครอบครั ว มำใช้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีบทบำทใน
กำรตรวจพิสูจน์และกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ได้เห็นควำมสำคัญของสถำบันครอบครัวที่จะมี
บทบำทสำคัญในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพรำะเป็นสถำนที่ที่ใช้ในกำรแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำผิดตลอดจนเป็นแหล่งทรั พยำกรบุคคลอันมีค่ำที่ให้ค วำมช่วยเหลือและสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ
ให้กับผู้ติดยำเสพติดกลับเป็นคนปกติของสังคมขณะเดียวกันกำรมีบรรยำกำศในครอบครัวที่ดีมีควำมรัก
ควำมเข้ำใจเห็นใจ และให้อภัยในควำมผิดที่เขำเหล่ำนั้นได้กระทำลงไปและคอยให้กำลังใจกำรมีควำมรู้
และกำรให้คำแนะนำที่ถูกต้องก็ย่อมทำให้ผู้กระทำผิดมีกำลังใจในกำรกลับตนเป็นคนดีอยู่ในสังคมต่อไปอีก
ทั้งในกำรพัฒนำประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดด้ว ยกระบวนกำร
มี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว จะเป็ น ประโยชน์ ใ นกำรพั ฒ นำแนวทำงกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยำเสพติ ด ของ
กรมคุมประพฤติได้เป็นอย่ำงมำก

1.2 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษำผลของกำรให้ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมต่อประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติดในระบบบังคับบำบัด
(2) เพื่อศึกษำปัจจัยด้ำนครอบครัวที่มีผลต่อควำมสำเร็จในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ในระบบบังคับบำบัด
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับ
บำบัดโดยกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสถำบันครอบครอบครัว

1.3 ขอบเขตของกำรวิจยั
กำรศึ กษำวิ จั ย ครั้ งนี้ ก ำหนดขอบเขตของกำรวิ จั ย ออกเป็ น 4 ด้ ำ น คื อ ขอบเขตด้ ำ นเนื้ อ หำ
ขอบเขตด้ำนประชำกร ชอบเขตด้ำนพื้นที่ และขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรลงเก็บข้อมูลภำคสนำม ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้
(1) ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ศึกษำเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรฟื้นฟูฯ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ เพื่อทำให้ผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯและนำไปสู่ผลกำรฟื้นฟูเป็นที่น่ำพอใจหรือกำรพ้นกำรฟื้นฟูฯด้วยดี โดย
เน้ นประเด็นข้อมูลของครอบครั วที่เข้ำมำมีส่ วนร่วมกับกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงส ำนักงำน อำทิ กิจกรรม
ปฐมนิเทศเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ มำพบพนักงำนคุมประพฤติพร้อมกับกำรรำยงำน
ตัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กิจกรรมฝึกอำชีพ ค่ำยยำเสพติด ทำงำนบริกำรสังคม และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้ง
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เก็บรวบรวมข้อมูลของส ำนั กงำนคุมประพฤติพื้ นที่เป้ำหมำยมีวิธี กำร กระบวนกำรกิจกรรมกำรฟื้นฟู ฯ
อย่ำงไรในกำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรฟื้นฟูฯ
(2) ขอบเขตด้ำนประชำกร
ศึกษำและเก็บข้อมูลจำกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
2.1 กำรใช้แบบสัมภำษณ์ลงพื้นที่ และสัมภำษณ์แบบเชิงลึก (Depth interview) รวม 400 คน
ดังต่อไปนี้
2.1.1 ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 240 คน
2.2.2 ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 120 คน
2.2.3 พนักงำนคุมประพฤติ จำนวน 40 คน
2.2 กำรใช้แบบสอบถำม โดยส่งไปเก็บข้อมูลพนักงำนคุมประพฤติงำนฟื้นฟูฯ และพนักงำนคุม
ประพฤติงำนกิจกรรมและชุมชน ของสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 103 แห่ง แห่งละ 2 ชุด
รวม 206 ชุด
(3) ขอบเขตด้ำนพืน้ ที่
กำรเลือกพื้นที่ในกำรเก็บข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย เป็นสำนักงำนที่เคยปฏิบัติงำนด้ำนกำรฟื้นฟูฯไม่ต่ำ
กว่ ำ 5 ปี และเลื อ กตั ว แทนในส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ภ ำค 1 – 9 ภำคละ 1 ส ำนั ก งำน รวมทั้ ง สิ้ น
9 สำนักงำน โดยมีประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้
1. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดปทุมธำนี
2. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระยอง
3. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนครรำชสีมำ
4. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุดรธำนี
5. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
6. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
7. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดรำชบุรี
8. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
9. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสงขลำ
และกำหนดจำนวนกลุ่มเป้ำหมำย ตำมตำรำงดังนี้
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ตำรำง 1-1 แสดงจำนวนเป้ำหมำยประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 9 จังหวัด
สำนักงำนคุมประพฤติ
จำนวนเป้ำหมำย
จังหวัด
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ครอบครัว พนักงำนคุมประพฤติ
ปทุมธำนี
30
15
4
ระยอง
30
15
4
นครรำชสีมำ
30
15
5
อุดรธำนี
30
15
5
เชียงใหม่
30
15
5
กำแพงเพชร
20
10
4
รำชบุรี
30
15
5
สุรำษฎร์ธำนี
20
10
4
สงขลำ
20
10
4
รวม
240
120
40
(4) ขอบเขตด้ำนระยะเวลำกำรลงเก็บข้อมูลภำคสนำม
เก็บข้อมูลภำคสนำม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน -1 ธันวำคม 2558 รำยละเอียดตำมตำรำงดังนี้
ตำรำงที่ 1-2 แสดงช่วงเวลำของกำรเก็บข้อมูลภำคสนำมของ 9 จังหวัด
สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
วันที่ลงเก็บข้อมูล
ปทุมธำนี
2 – 4 กันยำยน 2558
ระยอง
14 - 16 ตุลำคม 2558
นครรำชสีมำ
4 – 6 พฤศจิกำยน 2558
อุดรธำนี
26 – 18 ตุลำคม 2558
เชียงใหม่
10 พฤศจิกำยน และ 1 ธันวำคม 2558
กำแพงเพชร
22 – 23 กันยำยน 2558
รำชบุรี
16 – 18 พฤศจิกำยน 2558
สุรำษฎร์ธำนี
8 – 9 ตุลำคม 2558
สงขลำ
6 – 7 ตุลำคม 2558
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1.4 สมมติฐำนกำรวิจยั
1. กำรมีส่ วนร่ว มของครอบครั ว ในกระบวนกำรฟื้นฟู มีส หสั มพันธ์กับประสิ ทธิผ ลกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
2. ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูฯ จะผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ มำกกว่ำผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
ตัวแปรในกำรศึกษำ ได้แก่
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ และครอบครัวไม่เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ
ตัวแปรตำม ได้แก่ ประสิทธิผลในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด (ผลกำรฟื้นฟูฯเป็นที่น่ำพอใจ
และผลกำรฟื้นฟูฯไม่เป็นที่น่ำพอใจ) และผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว
งำนวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ดังนี้
ตัวแปรตำม
ตัวแปรอิสระ
ครอบครัวเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกระบวนกำรฟืน้ ฟูฯ
- ร่วมกำรปฐมนิเทศ และรับฟังคำวินิจฉัย
- ร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ
- มำพบพนักงำนคุมประพฤติพร้อมกับ
กำรรำยงำนตัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
- กิจกรรมฝึกอำชีพ
- กิจกรรมทำงำนบริกำรสังคม
- กิจกรรมอื่นๆของทำงสำนักงำน

ผลที่เกิดขึน้
ต่อผูเ้ ข้ำรับกำรฟืน้ ฟูฯ และครอบครัว
ประสิทธิผล
ในกำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพผูต้ ดิ ยำเสพติด
(ผ่ำน / ไม่ผำ่ น)

1.5 ข้อจำกัดของกำรวิจยั
(1) ข้อจำกัดด้ำนเวลำ เนื่องจำกช่วงเวลำในกำรลงเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯใน
ปีพ.ศ.2558 เป็นช่วงที่มีนโยบำยกำรบำบัดฟื้นฟูฯในระบบสมัครใจ จึงทำให้จำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯที่เข้ำ
สู่กระบวนกำรฟื้นฟูฯในระบบบังคับบำบัดตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.2545
ลดลงจำนวนมำก จึงต้องรีบเร่งในกำรเก็บข้อมูลในระยะเวลำจำกัดเพียง 3 เดือน
(2) ข้อจำกัดด้ำนกลุ่มตัวอย่ำงประชำกร คณะผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงและกำหนดสัดส่วนกำรเก็บ
ข้อมูลแต่ในกำรดำเนินกำรเก็บข้อมูลจริงนั้นไม่ครบตำมสัดส่วนที่กำหนดไว้

77

1.6 นิยำมศัพท์
กำรมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรที่ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของสำนักงำนคุมประพฤติที่จัดขึ้น เพื่อให้ครอบครัวมีส่วนช่วยในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด
หรือกำรที่ครอบครัวช่วยเหลือให้ผู้ติดยำเสพติดปฏิบัติตำมเงื่อนไขและกำรช่วยเหลือผู้ติด ยำเสพติดตำม
สภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้ติดยำเสพติด
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพผู้ ติ ด ยำเสพติ ด หมำยถึ ง ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรตรวจพิ สู จ น์ ที่
คณะอนุกรรมกำรมีคำวินิจฉัยให้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ครอบครัว หมำยถึง ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดซึ่งประกอบด้วย
บิดำมำรดำภรรยำหรือสำมีและเครือญำติหรือผู้ใกล้ชิดผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ควำมสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว หมำยถึ ง พฤติ ก รรมที่ บุ ค คลในครอบครั ว แสดงออก และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่สำมำรถสังเกตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัด หมำยถึง กำรบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพ
ติดทั้งในมิติของกำย จิตและสังคม และกำรกำหนดเงื่อนไขอื่นโดยพนักงำนคุมประพฤติจะใช้หลักแนวคิดใน
ระบบกำรบำบัดผู้ติดยำเสพติดและวิธีกำรอื่นๆในกำรดำเนินกำรแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัด หมำยถึง ผลกำรฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ ติดยำเสพติดของผู้ เข้ำรั บ กำรฟื้นฟูส มรรถภำพผู้ติดยำเสพติดเป็นที่พอใจและเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่กำหนด

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
(1) ผลกำรวิจัยจะน ำไปเผยแพร่ในวำรสำรของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้ห น่วยรำชกำรในสังกัด
กรมคุมประพฤตินำไปประยุกต์ใช้ในกำรบำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดโดยนำ
ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วม
(2) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำร
แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดในอนำคต
(3) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และชุมชนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดสำหรับ
นักวิจัยหน่วยงำนอื่นในอนำคต
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บทที่ 2
แนวคิด และงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกำรศึกษำวิจัย เรื่องประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับ
กำรมีส่วนร่วมของครอบครัว คณะผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

2.1 ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม
ควำมหมำย
ชิต นิลพำนิช และกุลธน ธนำพงศธร (2532, 350) ได้ระบุว่ำ กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรพัฒนำชนบท หมำยถึง กำรที่ประชำชนทั้งในเมืองและชนบทได้เข้ำมีส่วนร่วมหรือเข้ำมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรดำเนินงำนพัฒนำชนบทขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน แล้วแต่เหตุกำรณ์จะเอื้ออำนวย
นรินทร์ชัย พัฒนพงศำ (2546, 4) ได้สรุปควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วมว่ำ กำรมีส่วนร่วม คือ
กำรที่ฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดที่ไม่เคยได้เข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ หรือเข้ำร่วมกำรตัดสินใจหรือเคยมำเข้ำร่วมด้วย
เล็กน้อยได้เข้ำร่วมด้วยมำกขึ้น เป็นไปอย่ำงมี อิสรภำพ เสมอภำค มิใช่ มีส่วนร่วมอย่ำงผิวเผินแต่เข้ำร่วม
ด้วยอย่ำงแท้จริงยิ่งขึ้น และกำรเข้ำร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ำยของโครงกำร
สรุ ป ได้ว่ำ ควำมหมำยเกี่ย วกับกำรมี ส่ ว นร่ว มไว้ว่ำ คือ กระบวนกำรให้ บุคคลเข้ำมำมีส่ ว น
เกี่ ย วข้ อ งในกำรด ำเนิ น งำนพั ฒ นำ ร่ ว มคิ ด ตั ด สิ น ใจ แก้ ไ ขปั ญ หำด้ ว ยตนเอง เน้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว ม
เกีย่ วข้องอย่ำงแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหำร่วมกับกำรใช้วิทยำกำรที่เหมำะสมและสนับสนุน ติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกำรมีสว่ นร่วม
โกวิทย์ พวงงำม (2545, 8) ได้สรุปถึงกำรมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชำชนในกำรพัฒนำ
ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ
1. กำรมีส่วนร่วมในกำรค้นหำปัญหำและสำเหตุของปัญหำ
2. กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนดำเนินกิจกรรม
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรลงทุนและกำรปฏิบัติงำน
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผลงำน
นอกจำกนี้สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำ, สำนักงำนสภำสถำบันรำชภั ฎ, กระทรวงศึกษำธิกำร,
สำนักมำตรฐำนอุดมศึกษำ และทบวงมหำวิทยำลัย (2545, 116) ยังได้ กล่ำวถึง กำรมีส่วนร่วมในขั้นตอน
ของกำรพัฒนำ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นมีส่ว นร่ว มในกำรค้นหำปัญหำและสำเหตุของปัญหำในชุมชน ตลอดจนกำหนดควำม
ต้องกำรของชุมชน และมีส่วนร่วมในกำรจัดลำดับควำมสำคัญของควำมต้องกำร
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2. ขั้นมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำ โดยประชำชนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยและ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร กำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำหนดทรัพยำกรและแหล่ง
ทรัพยำกรที่ใช้
3. ขั้นมีส่ ว นร่ ว มในกำรดำเนิ นงำนพัฒ นำ เป็น ขั้น ตอนที่ป ระชำชนมีส่ ว นร่ว ม ในกำรสร้ำ ง
ประโยชน์โดยกำรสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงำน หรือเข้ำร่วม บริหำรงำน ประสำนงำนและ
ดำเนินกำรขอควำมช่วยเหลือจำกภำยนอก
4. ขั้นกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ เป็นขั้นตอนที่ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจำกกำรพัฒนำหรือยอมรับ ผลประโยชน์อันเกิดจำกกำรพัฒนำทั้งด้ำนวัตถุ
และจิตใจ
5. ขั้นกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรพัฒนำ เป็นขั้นที่ประชำชนเข้ำร่วม ประเมินว่ำกำร
พัฒนำที่ได้กระทำไปนั้นสำเร็จดำมวัตถุประสงค์เพียงใด
รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
กรรมวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชน สำมำรถทำได้หลำยวิธี ที่สำคัญมี ดังต่อไปนี้ (โกวิทย์
พวงงำม, 2545, 11)
1. กำรเข้ำร่วมประชุมอภิปรำย เป็นกำรเข้ำร่วมถกปัญหำหรือเนื้อหำสำระของแผนงำนหรือ
โครงกำรพัฒนำเพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของประชำชน
2. กำรถกเถียง เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งตำมวิถีทำงประชำธิปไตย เพื่อให้ทรำบถึงผลดี
ผลเสียในกรณีต่ำง ๆ
3. กำรให้คำปรึกษำแนะนำ ประชำชนต้องร่วมเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร บริหำรโครงกำร
เพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำมีเสียงของประชำชนที่ถูกผลกระทบเข้ำมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมในกำรตัดสินใจและกำร
วำงแผนด้วย
4. กำรสำรวจ เป็นวิธีกำรให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆอย่ำงทั่วถึง
5. กำรประสำนงำนร่วม เป็นกรรมวิธีที่ประชำชนเข้ำร่วมตั้งแต่กำรคัดเลือก ตัวแทนของกลุ่ม
เข้ำไปเป็นแกนนำในกำรจัดกำรหรือบริหำร
6. กำรจัดทัศนศึกษำ เป็นกำรให้ประชำชนได้เข้ำร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ จุดดำเนินกำร
ก่อนให้มีกำรตัดสินใจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
7. กำรสัมภำษณ์หรือพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับผู้นำ รวมทั้งประชำชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อ
หำข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรที่แท้จริงของท้องถิ่น
8. กำรไต่สวนสำธำรณะ เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นต่อ
นโยบำย กฎ ระเบียบในประเด็นต่ำง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประชำชนโดยรวม
9. กำรสำธิต เป็นกำรใช้เทคนิคกำรสื่อสำรทุกรูปแบบ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชน
รับทรำบอย่ำงทั่วถึงและชัดเจน อันจะเป็นแรงจูงใจให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
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10. กำรรำยงำนผล เป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนทบทวน และสะท้อนผลกำรตัดสินใจต่อ
โครงกำรอีกครั้งหนึ่ง หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

2.2 แนวควำมคิดเกีย่ วกับยำเสพติด
ควำมหมำย
องค์กำรอนำมัยโลกให้ควำมหมำยของคำว่ำ “ยำเสพติด” ว่ำ หมำยถึง ยำ สำร หรือวัตถุใดที่
เมื่อนำเข้ำสู่ร่ำงกำยด้วยวิธีกิน สูบ ฉีด ดม หรือวิธีอื่น ๆ วิธีใดวิธีหนึ่ง ติดต่อกันชั่วระยะเวลำหนึ่ง แล้วทำให้
เกิดผลต่อร่ำงกำยและจิตใจ ดังนี้ (กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด, 2546)
1. มีควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำ ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจที่จะเสพยำนั้นอีกเรื่อย ๆ หรือต้อง
เสพอยู่เสมอ
2. มีควำมต้องกำรที่จะเพิ่มปริมำณของยำเสพติดให้มำกขึ้น
3. เมื่อถึงเวลำที่เกิดควำมต้องกำรเสพ แล้วไม่ได้เสพจะเกิดอำกำรขำดยำและอยำกยำ โดย
แสดงออกมำในลักษณะต่ำง ๆ กัน เช่น หำว อำเจียน น้ำมูกน้ำตำไหล ทุรนทุรำย คลุ้มคลั่ง ขำดสติ โมโห
ฉุนเฉียว เป็นต้น
4. ยำเสพติดจะทำลำยสุขภำพของผู้เสพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ ทำให้ร่ำงกำยทรุดโทรมมีโรค
แทรกซ้อนและทำให้เกิดอำกำรทำงจิตและประสำท
ประเภทของยำเสพติด
ยำเสพติดสำมำรถแบ่งตำมลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้ (กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด,
2546)
1. แบ่งตำมลักษณะของกำรกำเนิดได้ 2 ประเภท คือ
1.1 ยำเสพติดธรรมชำติ เช่น ฝิ่น กัญชำ กระท่อม เห็ดขี้ควำย
1.2 ยำเสพติดสังเครำะห์ เช่น ยำบ้ำ ยำอี มอร์ฟีน เฮโรอีน แอลเอสดี โคเคน
2. แบ่งตำมลักษณะกำรออกฤทธิ์ต่อระบบประสำท ได้ 4 ประเภท คือ
2.1 ประเภทกดประสำทส่วนกลำง ยำประเภทนี้มันจะเดินเข้ำสู่สมอง ส่วนที่เป็นศูนย์ควำม
พอใจทั น ที กระตุ้ น ให้ ศู น ย์ ห ลั่ ง สำรเคมี ต่ ำ ง ๆ ออกมำมำกกว่ ำ ปกติ จะท ำให้ มี ค วำมเบิ ก บำนใจ
กระชุ่มกระชวย มีเรี่ยวแรงขยันขันแข็ง ยำเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ โคเคน ยำบ้ำ หรือ เมทแอมเฟตำมีน กำแฟ
เป็นต้น
2.2 ยำประเภทกดประสำทส่วนกลำง สำรเหล่ำนี้จะไปกดประสำทส่วนกลำงไปชะลอส่วน
สมองที่ทำงำนหนักให้ ทำงำนน้อยลง ทำให้ จิตใจสงบ เยือกเย็น ไม่ฟุ้งซ่ำน กระสั บกระสำย ยำเสพติด
ประเภทนี้ ได้แก่ ยำนอนหลับ มอร์ฟีน เฮโรอีน เป็นต้น
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2.3 ยำประเภททำให้ประสำรบิดเบี้ยว ยำประเภทนี้ได้แก่ ยำอี กัญชำ เมื่อเสพเข้ำไปแล้วจะ
ทำให้ประสำทรับสัมผัสสับสนไปหมด มีอำกำรประสำทหลอนมีควำมรู้สึกเหมือนสั มผัสจิตใจคนอื่นได้ เข้ำ
ลักษณะประเภทประสำทหลอน เป็นคนที่มีอำกำรทำงจิตประสำท ไม่สำมำรถแยกจินตนำกำรกับควำมเป็นจริงได้
2.4 ยำประเภทสำรระเหย ยำประเภทนี้ ได้แก่ กำว ทินเนอร์ และสีที่วัยรุ่นนิยมเอำมำสูดดมกัน
ของใช้ประจำบ้ำนที่เข้ำสำรเคมีหลำกหลำยชนิด และก๊ำซสลบบำงอย่ำงก็จัดอยู่ในยำเสพติดประเภทนี้
ยำเสพติ ด เป็ น สิ่ ง ชั ก น ำให้ ค นในสั ง คมมี พ ฤติ กรรมเบี่ ย งเบนไปในทำงลบไม่ ว่ ำ จะเป็ น ปั ญ หำ
อำชญำกรรมปัญหำกำรค้ำประเวณีหรือแม้กระทั่งปัญหำกำรว่ำงงำนซึ่งล้วนแต่มีปัญหำยำเสพติดเข้ำมำ
เกี่ยวข้องด้วยเสมอและในขณะนี้กำรเสพยำติดมีแนวโน้มว่ำผู้ติดยำมักจะเสพร่วมกับสำรเสพติดชนิดอื่นๆ
หลำยชนิดในเวลำเดียวกันซึ่งเรียกว่ำกำรเสพสำรเสพติดอย่ำงผสมกันเช่นเริ่มต้นจำกบุหรี่กัญชำฝิ่นเฮโรอีน
เมื่อหำตัวยำตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ก็เสพตัวอื่นทดแทนหรือใช้ร่วมกันไปในเวลำเดียวกันพบว่ำมีโรคแทรกซ้อน
มำกกว่ ำผู้ ที่เ สพเพีย งชนิ ด เดียวและมีอ ำกำรขำดยำรุ น แรงกว่ำ กำรบ ำบั ดรั ก ษำก็ท ำได้ยำกกว่ำ และใช้
เวลำนำน ดังนั้นกำรแก้ไขปัญหำเสพติดจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำ
เสพติดควบคู่กันไปจึงจะสำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำง ๆในสังคมลงไปได้

2.3 แนวควำมคิดเกีย่ วกับกำรฟืน้ ฟูสมรรถภำพผูต้ ดิ ยำเสพติด
ควำมเป็นมำ
ปัญหำยำเสพติดในประเทศไทยเป็นปั ญหำวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่น คงของชำติทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ และคุณภำพประชำกร โดยเฉพำะปัญหำ
จำนวนผู้เสพยำเสพติดที่มีจำนวนสูงขึ้น และแพร่ระบำดไปยังกลุ่มเด็กและเยำวชน ซึ่งเป็นอนำคตของชำติ
รัฐบำลจึงได้กำหนดนโยบำยสำคัญเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดโดยใช้หลัก
"กำรป้องกันนำหน้ำกำรปรำบปรำม ผู้เสพต้องได้รับกำรรักษำ และผู้ค้ำต้องได้รับกำรลงโทษอย่ำงเด็ดขำด"
จำกนโยบำยดังกล่ำวถือว่ำผู้เสพยำเสพติดเป็นผู้ป่วย มิใช่อำชญำกรจึงต้องได้รับกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟู
สมรรถภำพอย่ำงทั่วถึง อย่ำงไรก็ดีก่อนที่จะกล่ำวถึงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับ
บำบัดจะขอกล่ำวถึงระบบกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในประเทศ โดยที่ผ่ำนมำ
มี 2 ระบบ คือ (กรมคุมประพฤติ, 2555)
ระบบที่ 1 กำรบำบัดรักษำในระบบสมัครใจ (Voluntary System) เป็นกำรเปิดโอกำสผู้ติดยำ
เสพติดซึ่งต้องกำรเลิกยำ สมัครใจเข้ำรับกำรบำบัดรักษำในสถำนพยำบำลต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งใน
กำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจเข้ำรับกำรบำบัดรักษำอย่ำงต่อเนื่อง
จนครบกำหนด
ระบบที่ 2 กำรบำบัดรักษำในระบบต้องโทษ (Correctional System) เป็นกำรบำบัดรักษำ
ผู้ติดยำเสพติดที่กระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดไว้ในทัณฑสถำนบำบัดของกรมรำชทัณฑ์ สถำนพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยำวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ซึ่งในกำรดำเนิน กำรที่ผ่ำนมำ สถำนที่
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ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรบำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ และเนื่องจำกกำรควบคุมตัวร่วมกับผู้กระทำผิด คดี
อื่น ๆ ทำให้ผู้ติดยำเรียนรู้พฤติกรรมอำชญำกรรม นอกจำกนี้เมื่อผู้ติดยำเสพติดพ้นโทษก็จะมีประวัติอำชญำกร ซึ่ง
สังคมไม่ยอมรับ ทำให้เกิดปัญหำในกำรดำรงชีพต่อไป
เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำทั้ง 2 ระบบดังกล่ำว จึงมีแนวคิดให้มีระบบกำรบังคับบำบัดขึ้นด้วยกำร
ตรำเป็นพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2534 แต่ไม่มีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำยด้วย
เหตุหลำยประกำร ซึ่งต่อกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีกำรขอแก้ไขพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เพื่อให้ มีควำม
สมบูรณ์ในกำรบังคับใช้และให้สอดคล้องกับหลักกำรของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช
2540 และได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 ขึ้นใหม่ โดยมีผลยกเลิก
พระรำชบัญญัติเดิมดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งได้ประกำศให้รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม 119 ตอนที่ 96
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2545 และมีผลบังคับในวันที่ 1 ตุลำคม 2545
ควำมหมำย
พระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ให้ควำมหมำยกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติด
ยำเสพติด หมำยถึง กำรกระทำใด ๆ อันเป็นกำรบำบัดกำรติดยำเสพติดและฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจ
ของผู้ติดยำเสพติดรวมถึงกำรรักษำสภำพร่ำงกำยและจิตใจของผู้ซึ่งเสพยำเสพติดให้กลับคืน สู่สภำพปกติ
โดยไม่เสี่ยงต่อกำรเป็นผู้ติดยำเสพติด (กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด, 2546)
กระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
กองพัฒนำกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด(2555) ได้กำหนดกระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด มีขั้นตอนดังนี้
1. เมื่อมีกำรจับกุมผู้ต้องหำว่ำกระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในชนิดประเภทและปริมำณที่
กำหนดในกฎกระทรวง ตำม 4 ฐำนควำมผิด คือ เสพ, เสพและครอบครอง, เสพและครอบครองเพื่อ
จำหน่ำย, เสพและจำหน่ำย ยำเสพติด
2. พนักงำนสอบสวนนำตัวผู้ต้องหำไปศำลภำยใน 48 ชั่วโมง (หำกผู้ต้องหำมีอำยุไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์ต้องส่งภำยใน ๒๔ชั่วโมง) นับแต่ผู้ต้องหำมำถึงที่ทำกำรของพนักงำนสอบสวนเพื่อให้ศำลพิจำรณำมี
คำสั่งส่งตัวผู้ต้องหำไปตรวจพิสูจน์กำรเสพหรือกำรติดยำเสพติด
3. เมื่อศำลมีคำสั่งให้ตรวจพิสูจน์และแจ้งต่อคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
แห่งท้องที่ เมื่อพนักงำนสอบสวนจะสอบสวนคดีแล้วก็จะส่งสำนวนไปยังพนักงำนอัยกำร โดยไม่ต้องส่ง
ผู้ต้องหำไปด้วย
4. เมื่อคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูฯรับตัวผู้ต้องหำไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ตำมคำสั่งศำลแล้ว เจ้ำหน้ำที่
จะบันทึกประวัติพฤติกรรมในกำรกระทำควำมผิด สภำพแวดล้อมของผู้ต้องหำรวมทั้งตรวจพิสูจน์โดยให้แล้ว
เสร็ จภำยใน 15 วันนั บ แต่วัน ที่รั บตัว ไว้ในระหว่ำงนั้นผู้ ต้องหำจะถูกควบคุมตัว ภำยในเรือนจำของกรม
รำชทัณฑ์หรือสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
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5. หำกคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูฯวินิจฉัยว่ำผู้รับกำรตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือติดยำเสพติด
จะแจ้งผลต่อพนักงำนอัยกำรพร้อมจัดแผนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดแต่หำกผลกำรตรวจพิสูจน์ไม่
ปรำกฏว่ำผู้ต้องหำเป็นผู้เสพหรือผู้ติดยำเสพติดก็จะแจ้งผลพร้อมส่งตัวผู้ต้องหำคืนเพื่อดำเนินกำรต่อไป
6. ผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรฟื้นฟูตำมแผนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดเป็นเวลำไม่เกิน
6 เดือน ซึ่งมีทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัวโดยแบบควบคุมตัวนั้น ผู้ต้องหำจะเข้ำรับกำรฟื้นฟูที่ศูนย์
ฟื้น ฟูส มรรถภำพผู้ ติดยำเสพติดของกรมคุมประพฤติ หรือในค่ำยทหำรทั้ง ๓ เหล่ ำทัพรวมถึงกองร้อย
อำสำสมัครรักษำดินแดน กรมกำรปกครองในสังกัดกระทรวงมหำดไทย เป็นต้น
7. กำรฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวเป็นกำรฟื้นฟูในชุมชนภำยใต้กำรดูแลของสำนักงำนคุมประพฤติ
กับหน่วยงำนภำครัฐเอกชนและชุมชนนั้น และหำกผลกำรฟื้นฟูฯ ยังไม่เป็นที่พอใจคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูฯ
สำมำรถขยำยเวลำออกไปได้อีกกี่ครั้งก็ได้ โดยครั้งหนึ่งไม่เกิน 6 เดือน รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ปี
นับแต่วันที่ถูกส่งตัวเข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
8. หำกผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดหลบหนีจำกกำร
ควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดหรือสถำนที่เพื่อกำรตรวจพิสูจน์หรือกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด ให้ถือว่ำผู้นั้นหนีกำรคุมขังตำมมำตรำ 190 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำ
9. เมื่อผู้ติดหรือผู้เสพยำเสพติดได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพจนครบถ้วนตำมแผนกำรฟื้นฟูฯและ
ผลกำรฟื้นฟูเป็นที่พอใจแล้วให้ถือว่ำผู้นั้นพ้นจำกควำมผิดที่ถูกกล่ำวหำและได้รับกำรปล่อยตัวแต่หำกผล
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดยังไม่เป็นที่พอใจพนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรจะพิจำรณำ
ดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับครอบครัว
ควำมหมำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนสตรีแห่งชำติ (2537)ได้นิยำมคำว่ำ ครอบครัว
ไว้ว่ำ “กลุ่มบุคคลที่มีควำมผูกพันทำงอำรมณ์และจิตใจในกำรดำเนินชีวิตร่วมกัน รวมทั้งกำรพึ่งพิงกันทำง
สังคมและเศรษฐกิจ มีควำมสัมพันธ์ทำงกฎหมำย และสำยโลหิต และบำงครอบครัวอำจมีข้อยกเว้นบำง
ประกำรจำกที่กล่ำวมำ”
นักวิชำกำรให้ควำมหมำยของโครงสร้ำงครอบครัว (Family Structure) ว่ำหมำยถึงองค์ประกอบ
ย่อยของบุคคลที่มำอยู่รวมกัน (ตั้งแต่๒คนขึ้นไป) ในลักษณะครัวเรือนและมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำง
สำยโลหิตหรือโดยชอบด้วยกฎหมำยรวมทั้งมีกำรดำเนินชีวิตร่ว มกันและมีกำรพึ่งพำกันทำงสังคมและ
เศรษฐกิจส่วนหน้ำที่ของครอบครัว (Family Function) หมำยถึงกิจกรรมหรืองำนที่สมำชิกในครอบครัว
ควรกระทำตำมบทบำทหรือสถำนภำพในครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสำมำรถดำเนินชีวิตครอบครัวไปได้
อย่ำงรำบรื่นทั้งนี้ครอบครัวจะมีหน้ำที่ต่อสมำชิกในครอบครัวในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกใน
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ครอบครัวและยังมีหน้ำที่ของครอบครัวต่อสังคมในฐำนะที่เป็นสมำชิกของสังคมในกำรทำประโยชน์เพื่อ
สังคมด้วย(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2547)
องค์ประกอบโครงสร้ำงของครอบครัว
ลักษณะควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยภำยในครอบครัว ที่มีผลต่อโครงสร้ำงของครอบครัว
คือ(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2547)
1. โครงสร้ำงบทบำท (Role Structure) หมำยถึงพฤติกรรมของบุคคลที่บ่งชี้ถึงสภำพที่ตนดำรงอยู่
บทบำทและสถำนภำพจะเป็นเหมือนต้นแบบในกำรหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลโครงสร้ำงบทบำท
ภำยในครอบครัวที่สำคัญจำแนกเป็นบทบำทเชิงเครื่องมือ (Expressive Role) โดยบทบำทเชิงเครื่องมือ
เป็นบทบำทเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจภำยในครอบครัวและควำมรับผิดชอบโดยตรงต่อกำรแสวงหำสิ่งจำเป็น
หรือทรัพยำกรสำหรับเลี้ยงดูสมำชิกในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทบำทของสำมีหรือพ่อและบทบำทเชิง
อำรมณ์เป็นบทบำทเกี่ยวกับกำรเลี้ยงดูสมำชิกในครอบครัว รวมทั้งกำรให้กำรสนับสนุนด้ำนจิตใจครอบครัว
ที่ดีจำเป็นต้องมีโครงสร้ ำงบทบำทที่ชัดเจนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสมำชิกและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของครอบครัวมีผลทำให้สมำชิกในครอบครัวได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ด้วย
2.ระบบค่ำนิยม (Value System) ระบบค่ำนิยมเป็นระบบควำมคิดควำมเชื่อและเจตคติที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ในครอบครัวและอำจมีอิทธิพลมำจำกสิ่งแวดล้อมภำยนอกครอบครัวมีกำรถ่ำยทอดจำกคน
รุ่นเก่ำไปสู่คนรุ่นหลังโดยทั่วไปบุคคลจะได้รับอิทธิพลจำกกำรปลูกฝังค่ำนิยมจำกครอบครัวค่อนข้ำงมำกกว่ำ
แหล่ง อื่น ๆ ที่มีอิทธิพลเช่นโรงเรียนศำสนำชุมชนเป็นต้นโครงสร้ำงของระบบค่ำนิยมชี้ให้เห็นหลักในกำร
ดำเนินชีวิตครอบครัวถ้ำครอบครัวมีระบบค่ำนิยมที่คล้ำยกับสังคมใหม่ครอบครัวนั้นจะอยู่ในชุมชนได้อย่ำง
รำบรื่นจะทำให้ครอบครัวเข้ำกับบุคคลภำยนอกครอบครัวได้ง่ำย
3. กระบวนกำรสื่อสำร (Communication Process) กำรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดเช่นครอบครัวจำเป็นต้องมีกำรสื่อสำรที่ดีเพื่อช่วยให้ครอบครัวสำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมี
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่ำงสมำชิกกำรสื่อสำรเป็นกระบวนกำรร่วมรับรู้ข่ำวสำรควำมคิดเห็น
ค่ำนิยมตลอดจนอำรมณ์ควำมรู้สึกของบุคคลและผู้อื่นและเป็นวิถีทำงที่จะทำให้รู้จักตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
กำรสื่อสำรอำจเป็นกำรใช้ถ้อยคำหรือไม่ใช้ถ้อยคำประกอบกันไปก็ได้ครอบครัวที่มีกำรสื่อสำรที่ดีจะสำมำรถ
ทำหน้ำที่ต่ำงๆได้ดีเพรำะกำรสื่อสำรที่ดีจะทำให้สมำชิกมีควำมเข้ำใจยอมรับควำมคิดเห็นและเหตุผลที่
แตกต่ำงกันปรับพฤติกรรมเข้ำหำกันได้อย่ำงเหมำะสมทำให้มีควำมรำบรื่นในกำรดำเนินชีวิตครอบครัวแต่ถ้ำ
ครอบครัวมีกำรสื่อสำรไม่ดีเกิดควำมไม่เข้ำใจกันระแวงไม่มั่นใจไม่สำมำรถปรับพฤติกรรมเข้ำหำกันได้เพรำะ
สมำชิกไม่สำมำรถบอกให้ฝ่ำยหนึ่งรู้ถึงควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของตนเองได้ซึ่งหำกเป็นเช่นนั้นก็จะส่งผล
กระทบต่อกำรทำหน้ำที่ของครอบครัวและอำจทำให้เกิดควำมแตกแยกในครอบครัวขึ้นได้
4. โครงสร้ำงอำนำจ (Power System) หมำยถึงกำรที่สมำชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
สำมำรถควบคุมหรือแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมำชิกอื่น ๆ ในครอบครัวโดยเป็นผู้ที่ใช้อำนำจในกำร
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ตัดสินใจของครอบครัวและยังมีอำนำจในกำรให้คุณให้โทษแก่สมำชิกในครอบครัวเช่นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
พ่อแม่ลูกที่ส่วนใหญ่จะใช้อำนำจในกำรลงโทษลูกเป็นต้น
หน้ำที่ของครอบครัว
ครอบครั ว มี ห น้ ำ ที่ ใ นกำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของสมำชิ ก ในครอบครั ว คื อ
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2547)
1. หน้ำที่ของควำมรักควำมเอำใจใส่ (Affective Function) หมำยถึงในกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรด้ำนจิตใจของสมำชิกแสดงออกโดยกำรให้ควำมรักควำมอบอุ่นควำมเอำใจใส่แก่สมำชิ กเพื่อให้
สมำชิกมีสุขภำพจิตดีมีบุคลิกภำพมั่นคง
2.หน้ำที่ในกำรอบรมเลี้ยงดู (Socialization Function) หมำยถึงหน้ำที่ในกำรพัฒนำแบบแผน
พฤติกรรมที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตของสมำชิกเพื่อเป็นกำรปลูกฝังส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงำมกำรวำงตนตำม
บทบำทหน้ำที่เหมำะสมกำรเรียนรู้ระเบียบทำงสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้เด็กพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มี
คุ ณ ภำพในอนำคตถื อ ได้ ว่ ำ เป็ น กระบวนกำรปรั บ พฤติ ก รรมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งที่ ท ำให้ บุ ค คลตอบสนอง
สถำนกำรณ์ในสังคม
3. หน้ำที่ในกำรผลิตสมำชิกใหม่ (Reproductive Function) หมำยถึงหน้ำที่ในกำรสร้ำงหรือ
ในกำรผลิตสมำชิกใหม่ให้กับครอบครัวทำให้สังคมมีจำนวนสมำชิกในสังคมเพิ่มขึ้นเป็นหน้ำที่ในกำรสืบ
เผ่ำพันธุ์เชื้อสำยของมนุษย์สำหรับครอบครัวหน้ำที่นี้เป็นกำรสืบสกุลให้ครอบครัวดำรงต่อไป
4. หน้ำที่ในกำรเผชิญปัญหำของครอบครัว (Family Coping Function) หมำยถึงหน้ำที่ในกำร
จัดกำรและคลี่คลำยวิกฤติต่ำง ๆในครอบครัวในทำงสร้ำงสรรค์เพื่อคงไว้ซึ่งสมดุลภำยในครอบครัวทั้งนี้
เนื่องจำกตลอดกำรดำเนินชีวิตครอบครัวครอบครัวจะถูกรบกวนจำกสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกซึ่ง
อำจเป็นบุคคลสิ่งของสถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์ที่ ทำให้เกิดภำวะเครียดในครอบครัวสิ่งที่อำจรบกวนควำม
สงบสุขของครอบครัว เช่น กำรเสียชีวิตของคู่ครอง กำรหย่ำร้ำง กำรตำยของญำติสนิท กำรเจ็บป่วยของ
สมำชิก กำรมีปัญหำทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น ครอบครัวจึงทำหน้ำที่ในกำรเผชิญปัญหำเพื่อให้ ครอบครัว
สำมำรถปรับตัวและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่ำงต่อเนื่องตำมพัฒนำกำรของครอบครัว
5. หน้ำที่ในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงเศรษฐกิจ (Economic Function) หมำยถึงหน้ำที่ในกำร
แสวงหำรำยได้ที่ได้มำ เพื่อนำมำใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสมมีประสิทธิภำพ เช่น กำรจัดหำเสื้อผ้ำอำหำร เครื่องนุ่มห่ม
ที่อยู่อำศัย เป็นต้น
6. หน้ำที่ในกำรจัดหำสิ่งจำเป็นพื้นฐำนทำงกำยภำพสำหรับสมำชิก (Provision of Physical
Necessities) หมำยถึงหน้ำที่ในกำรจัดหำสิ่งจำเป็นในกำรดำเนินชีวิตสำหรับสมำชิกในครอบครัว ได้แก่ ปัจจัยสี่
(อำหำร เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค และที่อยู่อำศัย) และบริกำรเกี่ยวกับสุขภำพอนำมัยนันทนำกำรและงำน
อดิเรก
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ครอบครัวกับกำรดูแลผู้ติดยำเสพติด
สถำบันครอบครัวถือเป็นหน่วยทำงสังคมระดับพื้นฐำนที่สุดของประเทศ ในอดีตที่ผ่ำนมำประเทศ
ไทยได้ ชื่ อ ว่ ำ มี ส ถำบั น ครอบครั ว ที่ มี ค วำมเข้ ม แข็ ง มี ค วำมผู ก พั น ฉั น เครื อ ญำติ ต ำมคติ แ ละหลั ก ของ
ชำวตะวันออก แต่ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่ำนมำ สถำบันครอบครัวอยู่ในภำวะที่อ่อนแอ ควำมผูกพันสัมพันธ์
อย่ำงแน่นแฟ้นลดลงเกรำะคุ้มกันของครอบครัวที่เคยสกัดกั้นดูแลคนในครอบครัวและเยำวชนแทบจะหมด
บทบำทลง จึงเป็นสำเหตุให้เกิดขึ้นของปัญหำต่ำงๆ อีกมำกมำยรวมทั้งปัญหำยำเสพติดกำรให้ควำมสำคัญ
ต่อกำรสร้ำงรั้ว ครอบครัวอย่ำ งจริงจั งจึงถือเป็นยุทธศำสตร์สำคัญที่จะป้องกันยำเสพติดได้อย่ำงแท้จริง
เมื่อใดที่ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวเข้มแข็งก็จะส่งผลต่อพื้นฐำนของควำมเข้มแข็งของประเทศสำหรับใน
กรณีที่ผู้ติดยำเสพติดต้องได้รับกำรบำบัดรักษำแล้ว ครอบครัวมีบทบำทในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ ครอบครัว
คือบุคคลสำคัญที่ต้องดูแล เมื่อผู้ติดยำเสพติดกลับไปอำศัยอยู่กับครอบครัว กำรเรียนรู้และปรับตัวของ
ครอบครัวต่อผู้ติดยำเสพติดเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพรำะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ ครอบครัวสำมำรถรับรู้ได้ถึง ควำม
ต้องกำรด้ำนจิตใจของผู้ติดยำเสพติดอันจะทำให้กำรดูแลสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ติดยำเสพติดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพทำให้สำมำรถลดกำรเสพซ้ำของผู้ติดยำเสพติดได้ ซึ่งเมื่อพิจำรณำจะพบว่ำ (สยำม
มุสิกะไชย, 2555)
1. ด้ำนควำมต้องกำรกำรยกย่องและยอมรับของผู้ติดยำเสพติดพบว่ำ ผู้ติดยำเสพติดต้องกำรให้
ครอบครัวพูดดีๆ ไม่เสียดสี ดุด่ำ ต้ องกำรให้ครอบครัวเลิกพูดถึงอดีตที่ผิดพลำด และผู้ติดยำเสพติดมีควำม
ต้องกำรให้ครอบครัวยกโทษให้กับเรื่องที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกครอบครัวมีควำมเข้ำใจในควำมรู้สึกและลักษณะ
ของผู้ติดยำเสพติดที่มีจิตใจอ่อนแอ มักพึ่งพำผู้อื่นต้องกำรให้ผู้อื่นดูแลเอำใจใส่ ยกย่องยอมรับ ซึ่งครอบครัว
รู้ว่ำคำพูดและกำรปฏิบัติลักษณะใดที่ผู้ติดยำเสพติดต้องกำรและสิ่งใดผู้ติดยำเสพติดไม่ต้องกำร สิ่งที่ผู้ติดยำ
เสพติดไม่ต้องกำรอำจเป็นกำรทำลำยจิตใจอำจเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู้ติดยำเสพติดเข้ำสู่วงจรของยำเสพติด
ได้ อี ก หำกบุ คคลรอบข้ ำงไม่ ไว้วำงใจและไม่ สนั บสนุน แสดงควำมรั งเกี ยจและไม่ ยอมรั บของคนรอบข้ ำง
โดยเฉพำะบุคคลในครอบครัวทำให้ผู้ติดยำเสพติดรู้สึกน้อยใจและมีโอกำสกลับไปเสพซ้ำ ในทำงกลับกำรพูด
หรือกำรปฏิบัติที่เหมำะสมของครอบครัวต่อผู้ติดยำเสพติดจะเป็นปัจจัยป้องกันยำเสพติดได้
2. ด้ำนควำมต้องกำรด้ำนกำรเข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ของผู้ติดยำเสพติด พบว่ำ ผู้ติดยำเสพ
ติดต้องกำรเป็นคนดีของครอบครัว ต้องกำรทำให้ครอบครัวมีควำมสุข และผู้ติดยำเสพติดต้องกำรดำเนินชีวิต
ปกติสุขเช่นคนทั่วไป ทั้งนี้อำจเนื่องจำกกำรที่ผู้ติดยำเสพติดกลับมำอยู่กับครอบครัว ผู้ติดยำเสพติดต้องกำร
ปรับตัวเข้ำกับครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ทำให้ครอบครัวได้เห็นควำมพยำยำมในกำรแสดงออกถึงควำมรู้
ควำมสำมำรถด้วยกำรประกอบกิจกรรมต่ำงๆที่ดี ช่วยเหลือครอบครัวและสังคม ครอบครัวในฐำนะผู้ที่มี
ควำมสำคัญอยู่ใกล้ชิดให้กำรดูแลจึงเห็นกำรปรับตัวของผู้ติดยำเสพติดได้ชัดเจน ผู้ติดยำเสพติดพยำยำมทำ
ควำมดีต่อพ่อแม่ญำติพี่น้อง เพื่อที่จะให้ครอบครัวได้รับรู้เป็นควำมต้องกำรมีคุณค่ำของผู้ติดยำเสพติด และ
กำรดูแลช่ ว ยเหลื อผู้ ติดยำเสพติดในลั กษณะนี้ ทำได้โ ดยให้ ค รอบครัว ได้รับรองกำรมีคุณค่ำ ของควำม
พยำยำมปรับตัว กำรทำควำมดีด้วยกำรแสดงออกให้ผู้ติดยำเสพติดทรำบ ผู้ติดยำเสพติดหลังกำรหยุดยำใน
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ระยะปรับตัว ครอบครัวสำมำรถรับรู้ควำมต้องกำรดังกล่ำวจำกพฤติกรรมกำรปรับตัวของผู้ติดยำเสพติดที่รู้จัก
สร้ำงสัมพันธ์ภำพกับผู้อื่น มีควำมสนใจสิ่งใหม่ๆและมีกำรดำเนินชีวิตที่สมดุล
3. ด้ำนควำมต้องกำรควำมรักและเป็นเจ้ำของของผู้ติดยำเสพติด พบว่ำผู้ติดยำเสพติดต้องกำร
กำลังใจจำกครอบครัว ต้องกำรให้ครอบครัว แสดงควำมรั กควำมห่ วงใย และผู้ติดยำเสพติดต้องกำรให้
ครอบครัวแสดงควำมเอำใจใส่ เนื่องจำกครอบครัวมีควำมสัมพันธ์รักใคร่ช่วยเหลือกันดี และมีบทบำทเป็น
มำรดำ สำมี/ภรรยำ และเป็นบิดำ ซึ่งจำกควำมสัมพันธ์ ที่ใกล้ชิดเหล่ำนี้ ทำให้ผู้ติดยำเสพติดกล้ำที่จะบอก
หรือแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับควำมต้องกำรดังกล่ำวให้ครอบครัวรับรู้ได้ดี บุคคลที่ผู้ติดยำเสพติดต้องกำรให้
ดูแลหลังกำรบำบัดรักษำคือครอบครัวหรือญำติซึ่งผู้ติดยำเสพติดต้องพึ่งพำอำศัยและใช้ชีวิตร่วมกันโดยผู้ติด
ยำเสพติดจะมีกำรสื่อสำรหรื อปรึ กษำหำรื อกับมำรดำ บิดำและคนใกล้ชิด ซึ่งเป็นเหตุผ ลสำคัญที่ทำให้
ครอบครัวสำมำรถรับรู้ควำมต้องกำรของผู้ติดยำเสพติดได้มำก
4. ด้ำนควำมต้องกำรควำมปลอดภัยของผู้ติดยำเสพติดพบว่ำ ผู้ติดยำเสพติดต้องกำรโอกำส
เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปลอดยำเสพติด ต้องกำรให้ครอบครัวอยู่ด้วยควำมปรองดองไม่ทะเลำะกัน เนื่องจำก
ภำยหลั งกำรบ ำบัดรักษำครอบครัวได้เห็น กำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่ำงจำกก่อนกำร
บำบัดรักษำ พยำยำมละเว้นยำเสพติด พยำยำมหำงำนทำ ที่แสดงให้เห็นว่ำตนนั้นกลับมำมีค่ำอีกครั้งหนึ่ง
และกำรที่ครอบครัวมีควำมสนใจห่วงใยในควำมไม่ปลอดภัยจำกยำเสพติดให้กำรดูแลใกล้ชิดช่วยให้ผู้ติด
ยำเสพติดสำมำรถเลิกยำเสพติดได้ เพรำะควำมสัมพันธ์
ในครอบครัวที่ดีมีควำมรักควำมอบอุ่น ส่วนกลุ่มผู้ติดยำเสพติดที่ไม่ประสบควำมสำเร็จหลังกำรบำบัดรักษำ
ไม่สำมำรถเลิกยำเสพติดได้ เพรำะควำมสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยก ไม่ปรองดอง และมีควำมตึงเครียด
สิ่งเหล่ำนี้ทำให้ครอบครัวรับรู้ควำมต้องกำรด้ำนจิตใจของผู้ติดยำเสพติดได้ดี หำกครอบครัวให้
ควำมสำคัญและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำวได้เหมำะสม เรียนรู้กำรดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ติดยำ
เสพติดยำเสพติดที่ดีจะช่วยป้องกันกำรเสพยำเสพติดซ้ำส่งเสริมคุณภำพชีวิต และควำมสำเร็จของกำรเลิก
ยำเสพติดทั้งผู้ติดยำเสพติดและครอบครัว

2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กำรศึกษำเรื่อง “ประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับกำรมี
ส่วนร่วมของครอบครัว”ครั้งนี้มีกำรศึกษำวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
วิรวรรณ บรรจงช่วย (2551) ได้วิจัยเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูก
คุมควำมประพฤติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำม
ประพฤติ และทรำบถึงปัจจัยที่สนับสนุนในกำรนำครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำม
ประพฤติโดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกสมำชิกในครอบครัวของผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่อยู่ระหว่ำงกำรคุม
ควำมประพฤติในเขตพื้นที่สำนักงำนคุมประพฤติภำค๗ จำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 150 คน ผลกำรวิจัยพบว่ำ
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ปัจจัยส่ว นบุคคลมีควำมสั มพันธ์ต่อกำรมีส่ว นร่วมของครอบครัวในแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติใน
ประเด็นของรำยได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ว นใหญ่มีอำชีพรับจ้ำง ดังนั้นกำรเข้ำร่วมกิ จกรรมของ
สำนักงำนคุมประพฤติย่อมกระทบต่อรำยได้ของครอบครัวปัจจัยด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนคุมประพฤติ
และกำรมำพบพนั กงำนคุมประพฤติส ำมำรถอธิบ ำยได้ว่ำกลุ่ มตัว อย่ ำงที่ได้มีโ อกำสติดต่อสอบถำมกับ
พนักงำนคุมประพฤติย่อมที่จะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนคุมประพฤติอย่ำงถูกต้องปัจจัยด้ำนครอบครัวมี
ควำมสั ม พั น ธ์ ต่ อ กำรมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ในแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ ใ นประเด็ น ของ
ควำมสั มพันธ์ภ ำยในครอบครั วและกำรแก้ปัญหำภำยในครอบครัว ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นว่ำครอบครัวที่มี
ควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัวดีจะสำมำรถจัดกำรแก้ปัญหำภำยในครอบครัวได้เป็นอย่ำงดี
นุรินยำ แหลหมัด และคณะ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรดูแลผู้ป่วย
ยำเสพติดขณะบำบัดรักษำในศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติดสงขลำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรมีส่วนร่วมของ
ครอบครั ว ในกำรดู แ ลผู้ ป่ วยยำเสพติ ดและประมวลปั ญหำอุ ปสรรคและข้ อเสนอแนะกำรมี ส่ วนร่ วมของ
ครอบครัวในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติดขณะบำบัดรักษำในศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติดสงขลำกลุ่มตัวอย่ำงคือ
สมำชิกของครอบครัวที่อำศัยอยู่บ้ำนเดียวกับผู้ป่วยมีส่วนในกำรดูแลผู้ป่วยซึ่งมำเยี่ยมและร่วมกิจกรรมกำร
บำบั ดรั กษำและฟื้น ฟูส มรรถภำพในศูน ย์ บำบัดรั กษำยำเสพติดสงขลำระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2552
ถึงเดือนกรกฎำคม 2552จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถำมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติด ขณะบำบัดรักษำในศูนย์บำบัดรักษำยำ
เสพติดสงขลำ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติดขณะบำบัดรักษำในระดับ
มำก 2 ด้ำนคือด้ำนกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรพยำบำลผู้ป่วยยำเสพติดและด้ำนกำรประเมินผลกำรดูแลผู้ป่วย
ยำเสพติดส่วนอีก 2 ด้ำนอยู่ในระดับปำนกลำงคือด้ำนกำรประเมินค้นปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ป่วยยำ
เสพติดและด้ำนกำรตัดสินใจและกำรวำงแผนกำรดูแลผู้ ป่วยผลกำรวิจัยครั้งนี้ช่วยให้พยำบำลสำมำรถ
นำไปใช้ในกำรวำงแผนส่งเสริมบทบำทครอบครัวกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพ
ติดตำมแนวทำงที่ปฏิบัติกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวที่ผสมผสำนกับบุคลำกรทำงกำรพยำบำลอัน
จะนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วยยำเสพติดในขณะบำบัดรักษำที่มีประสิทธิภำพ
ศูนย์บำบัดรักษำยำเสพติดเชียงใหม่ (2553) ได้วิจัยเรื่อง “ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในกระบวนกำรบำบัดรักษำผู้ป่วยสุรำ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ในกระบวนกำรบ ำบั ด รั ก ษำผู้ ป่ ว ยสุ ร ำโดยมี ส มมติ ฐ ำนของกำรวิ จั ย
คือ ครอบครัวที่ผ่ำนกำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคติด
สุรำและกำรดูแลผู้ป่วยสุรำเพิ่มขึ้น มีควำมเครียดลดลง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยสุรำเพิ่มขึ้นและมีกำรทำหน้ำที่
ในครอบครั ว ดี ขึ้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง คื อ สมำชิ ก ครอบครัว ผู ้ป ่ว ยสุร ำที ่เ ข้ำ รับ กำรบ ำบัด รัก ษำ ณ ศูน ย์
บำบัดรักษำยำเสพติดเชีย งใหม่ร ะหว่ำงเดือนมกรำคม – กรกฎำคม 2551 เลือกแบบเจำะจง ครอบครัว
ละ 1 คน จำนวน 23 ครอบครัว เข้ำร่วมในโปรแกรมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถำมซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถำมข้อมูลทั่วไปแบบสอบถำมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโรคติดสุรำ
แบบสอบถำมควำมเครี ยดของครอบครั ว แบบสอบถำมทั ศนคติ และแบบสอบถำมกำรท ำหน้ำ ที่ของ
ครอบครั ว ผลกำรศึกษำพบว่ำ ลักษณะครอบครัว ร้ อยละ 78.3 เป็นครอบครัว เดี่ยวจำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.8 มีสมำชิก 4 คนรำยได้เฉลี่ยเดือนละ 7,204 บำทต่อครอบครัว ร้อยละ
52.2 มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 91.3 เป็นเพศหญิงและร้อยละ 43.5 เป็นภรรยำ
ของผู้ป่วยสุรำหลังเข้ำร่วมโปรแกรมกำรมีส่วนร่วมของครอบครัวกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
โรคติดสุรำ และกำรดูแลผู้ป่วยสุรำเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ (p = .01) ขณะที่ควำมเครียดลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
(p = .02) นอกจำกนี้ กลุ่มตัวอย่ำงยังทำหน้ำที่ของครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ (p = .04) แต่ไม่มีควำม
แตกต่ำงในด้ำนทัศนคติต่อผู้ป่วยสุรำ
จำกผลงำนวิจัยและบทควำมที่เกี่ยวข้องพบว่ำสถำบันครอบครัวเป็นสถำบันทำงสังคมที่เป็น
พื้นฐำนในกำรดูแลผู้ติดยำเสพติดเพรำะมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับผู้ติดยำเสพติดมำกที่สุด
ครอบครัวจึงเป็นกลไกสำคัญในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป ซึ่งเป็นกำรช่วยเหลือป้องกันสังคมจำกปัญหำอำชญำกรรมได้เป็นอย่ำงดี
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บทที่ 3
วิธีกำรดำเนินกำรวิจยั
3.1 วิธกี ำรวิจัย
กำรศึกษำวิจัย เรื่องประสิทธิผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบำบัดกับกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว เป็ น กำรวิจั ย แบบผสำนวิ ธี โดยใช้ วิ ธีก ำรวิจั ย ทั้ งในเชิง ปริ มำณ และกำรวิ จั ย
เชิงคุณภำพ แบ่งกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. กำรศึกษำภำคสนำม ในขอบเขตพื้นที่ตัวแทน 9 จังหวัด ด้วยกำรใช้แบบสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ำง
ที่แน่ น อนเพื่อเก็บข้อมูล จำกกลุ่ มตัวอย่ ำงประชำกร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชุดแบบสอบถำม ส ำหรับกลุ่ ม
ตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว และกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ
2. กำรศึกษำด้วยกำรจัดส่งแบบสอบถำมไปยังสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 103 แห่ง
เพื่อเก็บข้อมูลจำกพนักงำนคุมประพฤติงำนฟื้นฟูฯและพนักงำนคุมประพฤติงำนกิจกรรมและชุมชน

3.2 ประชำกรเป้ำหมำย
ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
(2) ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
(3) พนักงำนคุมประพฤติ

3.3 กลุม่ ตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่ำงได้จำกกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) ดังนี้
(1) สำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 9 ภำค โดยสุ่มตัวอย่ำงภำคละ 1 สำนักงำน
(2) จำกสำนักงำนคุมประพฤติ 9 แห่ง จะสุ่มผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ แห่งละ 20 คน จำกสำนักงำนที่มี
จำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯต่ำกว่ำ 100 คดีต่อเดือน และผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ แห่งละ 30 คน จำกสำนักงำนที่
มีจำนวนผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ 100 คดีต่อเดือนขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 240 คน โดยเลือกสุ่มจำกเลขทะเบียนผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯ ที่ลงท้ำยด้วยเลข 0 และต้องเป็นผู้ที่เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ในระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 30
มิถุนำยน 2558 รวมระยะเวลำ 3 เดือน
(3) ครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 120 ครอบครัว
(4) พนักงำนคุมประพฤติสำนักงำนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยเป็นผู้บริหำรองค์กร 1 คน
หัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำน งำนฟื้นฟูฯ และงำนกิจกรรมชุมชน จำนวน 3 – 4 คน
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3.4 เครือ่ งมือในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำม
1. แบบสั ม ภำษณ์ เป็ น แบบสั ม ภำษณ์ ที่ มี โ ครงสร้ ำง จ ำนวน 3 ชุ ด ใช้ ส ำหรั บเก็ บ ข้ อ มู ล จำก
กลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กลุ่มตัวอย่ำงครอบครัวของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำน
คุมประพฤติ เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่สำนักงำนคุมประพฤติจำนวน 9 แห่ง
1.1 แบบสัมภำษณ์สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข. สภำพควำมเป็นอยู่ในครอบครัว
ค. กำรเข้ำสู่ระบบฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดและผลที่ได้รับ
ง. กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
จ. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพฯ
1.2 แบบสัมภำษณ์สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงครอบครัว ประกอบด้วย
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข. กำรรับรู้ฐำนควำมผิดและเงื่อนไขกำรฟื้นฟูฯของผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ค. กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ง. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพฯ
1.3 แบบสัมภำษณ์สำหรับกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ ประกอบด้วย
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข. กำรจัดกำรกระบวนกำรฟื้นฟูฯ และงำนกิจกรรมของสำนักงำนคุมประพฤติ และ
ผลที่เกิดขึ้น
2. แบบสอบถำม เป็นแบบสอบถำมที่มีโครงสร้ำงสำหรับกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติ ประจำ
สำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 1 ชุด
2.1 แบบสอบถำมสำหรับกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงสร้ำงบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงำนฟื้นฟูฯ และกิจกรรมของสำนักงำนในช่วงเวลำของปีงบประมำณ
2558
ส่วนที่ 3 กำรมีส่วนร่วมของครอบครัวกับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
(1) ส่งหนังสือขอควำมร่วมมือทำควำมเข้ำใจไปยังกลุ่มตัวอย่ำงสำนักงำนคุมประพฤติจำนวน 9
จังหวัด เพื่อแจ้ งข้อมูล โครงกำร กำรนั ดหมำยผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯและครอบครัว พนักงำนคุมประพฤติ
รวมทั้งจำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร
(2) ลงพื้นที่ 9 จังหวัด ก่อนสัมภำษณ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย และขอควำมยินยอมใน
กำรเก็บข้อมูล จำกนั้ นดำเนิ นกำรสั มภำษณ์ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ครอบครัวของผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และ
พนักงำนคุมประพฤติตำมแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง รวมไปถึงควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมกับสำนักงำนคุมประพฤติ ในมิ ติของควำมเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกครอบครัวและผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯ
(3) เก็บข้อมูลสถิติผลกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด (พอใจ/ไม่พอใจ) ของกลุ่มตัวอย่ำงผู้เข้ำ
รับกำรฟื้นฟูฯ เมื่อครบระยะเวลำกำรบำบัดฟื้นฟูฯ 6 เดือน จำกระบบสำรสนเทศของกรมคุมประพฤติ
(DOPIS)
(4) ส่ ง หนังสื อขอควำมร่ว มเพื่อเก็บข้อมูล งำนวิจัยพร้อมจัดส่ง แบบสอบถำมไปยังพนักงำนคุม
ประพฤติ งำนฟื้นฟูฯและงำนกิจกรรมชุมชน สำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 103 แห่ง แห่งละ
2 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสำนักงำนคุมประพฤติ

3.6 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมำณ และข้อมูลเชิงคุณภำพ
ข้อมูลเชิงปริมำณ
1. นำข้อมูล จำกแบบสัมภำษณ์ มำลงในโปรแกรม Spss for window โดยเลือกใช้สถิติ
เชิงพรรณนำ (Descriptive Statics) โดยกำรแจกแจงข้อมูลตำม ควำมถี่ และร้อยละ ออกมำเป็นตำรำง
ตำมข้อคำถำมในแต่ละจังหวัด และนำมำประมวลในภำพรวม 9 จังหวัด และข้อมูลที่เป็นระดับควำมคิดเห็น
นำเสนอด้วย ค่ำเฉลี่ย X (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D. (Standard Deviation)
2. นำข้อมูลจำกแบบสอบถำม มำลงในโปรแกรม Spss for window โดยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนำ
(Descriptive Statics) และประมวลข้อมูลออกมำเป็นตำรำงตำมข้อคำถำมในแต่ละจังหวัด และนำมำ
ประมวลในภำพรวมของสำนักงำนคุมประพฤติทั่วประเทศ และข้อมูลที่เป็นระดับควำมคิดเห็น นำเสนอด้วย
ค่ำเฉลี่ย X (Mean) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D. (Standard Deviation)
3. นำข้อมูลเชิงปริ มำณของครอบครัวที่มีส่ วนร่วม และครอบครัวที่ไม่มีส่ วนร่วมกับกระบวนกำร
ฟื้นฟูฯ ต่อผลกำรฟื้นฟูฯ มำลงในโปรแกรม Spss for window และทดสอบสมมติฐำนข้อที่ 1 ด้วย
Pearson Chi-Square เพื่อหำค่ำ df และค่ำ Sig ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 เป็นเกณฑ์ในกำรยอมรับ
สมมติฐำนข้อที่ 1
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ข้อมูลเชิงคุณภำพ
1. นำข้อมูลเชิงพรรณนำที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสำมกลุ่มมำสังเครำะห์หำปัจจัยร่วม
ที่ครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรฟื้นฟูฯ และส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรฟื้นฟูฯ
2. นำผลกำรฟื้นฟูฯ มำเปรียบเทียบร้อยละของผลกำรฟื้นฟูฯระหว่ำงกลุ่มครอบครัวที่มีส่วนร่วมกับ
กลุ่มที่ครอบครัวไม่มีส่วนร่วม เพื่อทดสอบสมมติฐำนข้อที่ 2

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ได้แก่ ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และ Chi-square test

3.8 กำรนำเสนอผลงำนวิจัย
คณะผู้วิจัยนำเสนอผลกำรวิจัยเชิงปริมำณในรูปแบบของตำรำงพร้อมคำบรรยำย และพรรณนำ
ข้อมูลเชิงคุณภำพ
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การนาเสนอผลงานวิจัย ในบทนี้ คณะผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ จากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ครอบครัวและพนักงานคุมประพฤติ เพื่อ นาเสนอข้อมูล
ทั่วไป การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯ การมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และความตระหนักของพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการนาครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมกับ
กระบวนการฟื้นฟูฯ ร่ว มกับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์
รายบุคคลที่มีโครงสร้างคาถามที่ชัดเจน (Individual Interview) จานวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี
ระยอง นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ กาแพงเพชร ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ผลการดาเนินการ
ลงไปเก็บ ข้อมูลจาแนกตามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ จานวนกลุ่มตัว อย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จานวน 215 คน ,
จานวนกลุ่มตัวอย่างครอบครัว จานวน 104 คน และจานวนกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ จานวน 40 คน
รวมทั้ ง ข้อ มู ล จากแบบสอบถามพนั กงานคุ มประพฤติ ประจ าส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศ จ านวน
103 แห่ง แห่งละ 2 ชุด และได้รับการส่งกลับจานวน 148 ชุด
การรายงานผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 3 กลุ่ม และ
ข้ อ มู ล การบริ ห ารจั ด การงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของส านั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศ
โดยคณะผู้วิจัยได้นาเสนอข้อมูลออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติประจาสานักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 3 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 6 การรับรู้ และข้อเสนอแนะของตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลศึกษาตามลาดับ ดังต่อไปนี้

26
25

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติประจาสานักงาน
คุมประพฤติทั่วประเทศ
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว
1.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ
1.4 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จานวน
215 คน กลุ่มตัวอย่างครอบครัว จานวน 104 คน กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ จานวน 40 คน และ
กลุ่มพนักงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จานวน 148 คน
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
จากตาราง 4-1 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีจานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58
ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.84 อยู่ในช่วงอายุ
21-25 ปี ร้อยละ 30.23 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 48.37 จบระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
43.7 ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูฯประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ ร้อยละ 50.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000
บาท ร้อยละ 53.49 ภายหลังเข้ารับการฟื้นฟูฯประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะลดลงร้อยละ 48.84 และมี
รายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 50.23 ซึ่งการเข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการทางาน
ร้อยละ 83.26 และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ไม่เคยถูกจับกุมดาเนินคดีอาญา ร้อยละ 61.86
ตาราง 4-1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (N=215)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ช่วงอายุ

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
191
88.84
24
11.16
34
15.81
65
30.23
44
20.47
30
13.95
19
8.84
16
7.44
1
0.47
6
2.79
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ตาราง 4-1 (ต่อ)
สถานภาพสมรส

ข้อมูลทั่วไป

โสด
สมรส/อยู่กินฉันสามีภรรยา
แยกกันอยู่
หม้าย
หย่าร้าง/เลิกร้าง
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
อาชีพและลักษณะงานก่อนเข้า ว่างงาน
รับการฟื้นฟูฯ
นักเรียน/นักศึกษา
มีงานส่วนตัว / ไม่แน่นอน
ทางานประจา
งานชั่วคราว / ไม่แน่นอน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูฯ
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป
อาชีพและลักษณะงาน
เหมือนเดิม
ภายหลังจากเข้ารับการฟื้นฟูฯ เปลี่ยนแปลง
อาชีพภายหลังจากเข้ารับการ ว่างงาน
ฟื้นฟูฯ
นักเรียน/นักศึกษา
มีงานส่วนตัว / ไม่แน่นอน
ทางานประจา
งานชั่วคราว / ไม่แน่นอน

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
81
37.67
104
48.37
2
0.93
2
0.93
26
12.09
3
1.4
74
34.4
94
43.7
21
9.8
15
7.0
2
0.9
6
2.79
16
7.4
5
2.3
39
18.1
109
50.7
46
21.4
22
10.23
115
53.49
65
30.23
6
2.79
7
3.26
133
61.86
82
38.14
24
11.16
5
2.33
46
21.4
105
48.84
35
16.28
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ตาราง 4-1 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป

รายได้เฉลี่ยภายหลังเข้ารับการ ไม่มีรายได้
ฟื้นฟูฯ
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป
การเข้ารับการฟื้นฟูฯมีผลต่อ ไม่มีผล
การเปลี่ยนแปลงการทางาน
มีผล
ประวัติการถูกจับกุมดาเนิน
ไม่เคย
คดีอาญา
เคย

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
26
12.09
108
50.23
65
30.23
8
3.72
8
3.72
179
83.26
36
16.74
133
61.86
82
38.14

1.2 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างครอบครัว
จากตาราง 4-2 จานวนกลุ่มตัวอย่างครอบครัว มีจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.9 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 25.96 สถานภาพมีครอบครัวแล้วร้อยละ 87.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.8 มีงานทา
เป็นกิจจะลักษณะ ร้อยละ 58.7 มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 50.96
ตาราง 4-2 แสดงข้อมูลทั่วไปของครอบครัวกลุ่มตัวอย่าง (N=104)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ช่วงอายุ

ชาย
หญิง
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
23
81
3
7
9
11
10
23
15
27

22.1
77.9
2.88
6.73
8.65
10.58
9.62
22.12
14.42
25.96
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ตาราง 4-2 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป

สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

อาชีพและลักษณะงาน

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

โสด

สมรส/อยู่กินฉันสามีภรรยา

แยกกันอยู่
หม้าย
หย่าร้าง/เลิกร้าง
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช. / ปวส.
ปริญญาตรี
อื่นๆ
ว่างงาน
มีงานส่วนตัว / ไม่แน่นอน
ทางานประจา
งานชั่วคราว / ไม่แน่นอน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 ขึ้นไป

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
2
91
0
5
6
2
56
18
12
10
5
1
9
25
61
9
7
53
30
5
9

1.9
87.5
0
4.8
5.8
1.9
53.8
17.3
11.5
9.6
4.8
1
8.7
24
58.7
8.7
6.73
50.96
28.85
4.81
8.65

1.3 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ
จากตาราง 4-3 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ มีจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.5
ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี ร้อยละ 30 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 85 สาขารัฐศาสตร์ ร้อยละ 30
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติชานาญการ ร้อยละ 50 หน้าที่ความรับผิดชอบระดับผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 62.5
ส่ว นใหญ่มีประสบการณ์การทางานฟื้นฟูฯ 3 ปีขึ้นไป – 6 ปี ร้อยละ 40 และมีประสบการณ์การทางาน
กิจกรรม 1-3 ปี ร้อยละ 30

30
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ตาราง 4-3 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด (N=40)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ช่วงอายุ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ตาแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ชาย
หญิง
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
จิตวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานราชการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
หัวหน้างานฟื้นฟูฯ หรือหัวหน้างาน
กิจกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานสอดส่องและฟืน้ ฟูฯ หรือ
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชน
รองผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
7
17.5
33
82.5
1
2.5
3
7.5
6
15
12
30
11
27.5
2
5
5
12.5
34
85
6
15
7
17.5
12
30
5
12.5
2
5
5
12.5
3
7.5
4
10
1
2.5
2
5
1
2.5
14
35
4
10
20
50
1
2.5
25
62.5
4
10
10

25

1

2.5
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ตาราง 4-3 (ต่อ)
ประสบการณ์งานฟื้นฟูฯ

ไม่เคยทางานด้านนี้
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
3 ปีขึ้นไป – 6 ปี
6 ปีขึ้นไป – 9 ปี
9 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์งานกิจกรรม ไม่เคยทางานด้านนี้
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
3 ปีขึ้นไป – 6 ปี
6 ปีขึ้นไป – 9 ปี
9 ปีขึ้นไป

8
4
10
16
1
1
14
3
12
7
1
3

20
10
25
40
2.5
2.5
35
8.57
30
17.5
2.5
7.5

1.4 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ
จากตาราง 4-4 แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่างสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่ส่งแบบสอบถามกลับ
มีจานวน 76 แห่ง แห่งละ 2 ชุด ยกเว้น 4 จังหวัดที่ส่งแบบสอบถามกลับแห่งละ 1 ชุด คงเหลือจานวน 148 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 71.84 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศหญิงร้อยละ 56.8 มีช่วงอายุ 36-40 ปี ร้อยละ 30.4 วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 79.7 สาขารัฐศาสตร์ 31.08 ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติชานาญการ ร้อยละ 75.7
หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้างานฟื้นฟูฯ หรือหัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูฯ ร้อยละ 41.9 มีประสบการณ์การทางาน
ฟื้นฟูฯ 1 – 3 ปี ร้อยละ 35.81 แต่ส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การทางานกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 41.22 ส่วน
ใหญ่สานักงานคุมประพฤติได้จัดกรอบอัตรากาลังบุคลากรที่ทางานฟื้นฟูฯ สานักงานละ 1 – 5 คน ร้อยละ
81.08 และงานกิจกรรมชุมชน สานักงานละ 1-5 คน ร้อยละ 91.89
ตาราง 4-4 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ (N=148)
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ช่วงอายุ

ชาย
หญิง
21 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป

ตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
64
43.2
84
56.8
0
0
2
1.4
12
8.1
45
30.4
44
29.7
19
12.8
26
17.5

32
31
ตาราง 4-4 (ต่อ)
ตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
ปริญญาตรี
118
79.7
ปริญญาโท
30
20.3
นิติศาสตร์
31
20.95
รัฐศาสตร์
46
31.08
รัฐประศาสนศาสตร์
14
9.5
จิตวิทยา
9
6.1
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
16
10.81
ครุศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
1
0.67
พัฒนาสังคม
1
0.67
นิติศาสตร์
3
2.0
รัฐศาสตร์
15
10.10
รัฐประศาสนศาสตร์
4
2.70
สังคมศาสตร์
1
0.67
จิตวิทยา
2
1.35
สังคมสงเคราะห์
1
0.67
อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
2
1.35
การจัดการ สาขาพัฒนาสังคม
1
0.67
บริหารงานยุติธรรมและสังคม
1
0.67
ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
0
0
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานราชการ
2
1.4
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
26
17.6
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
112
75.7
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
7
4.7
ผู้อานวยการสานักงาน
1
0.67
ผู้ปฏิบัติงาน
20
13.5
หัวหน้างานฟื้นฟูฯ หรือหัวหน้ากลุ่ม
62
41.9
งานฟื้นฟูฯ
หัวหน้างานกิจกรรมชุมชน หรือ
55
37.2
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมชุมชน
รองผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ
9
6.1
ผู้อานวยการสานักงาน
2
1.4
ไม่เคยทางานด้านนี้
30
20.27
น้อยกว่า 1 ปี
7
4.7

ข้อมูลทั่วไป
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ตาแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสบการณ์งานฟื้นฟูฯ
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ตาราง 4-4 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
ประสบการณ์ ง านฟื้ น ฟู ฯ 1 – 3 ปี
(ต่อ)
3 ปีขึ้นไป – 6 ปี
6 ปีขึ้นไป – 9 ปี
9 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์งานกิจกรรม ไม่เคยทางานด้านนี้
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 3 ปี
3 ปีขึ้นไป – 6 ปี
6 ปีขึ้นไป – 9 ปี
9 ปีขึ้นไป
จ านวนบุ ค ลากรที่ ท างาน 1-5 คน
ฟื้นฟูฯของแต่ละสานักงาน 6-10 คน
11-15 คน
16-20 คน
จานวนบุคลากรที่ทางาน
1-5 คน
กิจกรรมของแต่ละสานักงาน 6-10 คน
11-15 คน
16-20 คน

ตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
53
35.81
36
24.32
3
2.03
19
12.84
61
41.22
6
4.05
36
24.32
21
14.19
13
8.78
11
7.43
120
81.08
21
14.19
5
3.38
2
1.35
136
91.89
11
7.43
1
0.67
0
0

ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯและครอบครัว
สัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่างทาให้คณะผู้วิจัยรับรู้เกี่ยวกับ
บุคคลในครอบครัว ที่ส ามารถดูแลตักเตือนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ และสภาพปัญหาภายในครอบครัว ที่
กระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ประกอบด้วย สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และสภาพปัญหา
ภายในครอบครัว
2.1 สภาพความเป็นอยูใ่ นครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
จากตาราง 4-5 แสดงสัมพันธภาพภายในครอบครัวของบิดามารดาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่อยู่
ด้วยกัน ร้อยละ 43.3 และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพักอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบุคคลอื่น ร้อยละ 90.7 โดยส่วน
ใหญ่พักอาศัยอยู่กับมารดาร้อยละ 51.6 รองลงมาอยู่กับบิดาร้อยละ 41.4 และพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของบิดา
มารดา ร้อยละ 49.3
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โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น และอยู่ในพัก
อาศัยอยู่ในความดูแลของบิดามารดามากกว่าพักอาศัยอยู่ตามลาพัง
ตาราง 4-5 สัมพันธภาพภายในครอบครัว การพักอาศัยร่วม และลักษณะบ้านพัก (N=215)
สภาพความเป็นภายในครอบครัว
สัมพันธภาพของบิดามารดา

บุคคลที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพักอาศัยอยู่
ร่วมด้วยเป็นประจา
พักอยู่กับบิดา
พักอยู่กับมารดา
พักอยู่กับสามี/ภรรยา
พักอยู่กับบุตร
พักอยู่กับคู่รัก (แฟน)
พักอยู่กับพี่ / น้อง
พักอยู่กับญาติ
พักอยู่กับนายจ้าง
พักอยู่กับเพื่อน
พักอยู่กับผู้อุปการะ
ลักษณะบ้านพัก

อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดาและมารดาเสียชีวิต
หย่าร้าง / เลิกร้าง
อยู่ตามลาพัง
อยู่กับผู้อื่น
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
บ้านของบิดามารดา
บ้านของญาติ
บ้านเช่า / หอเช่า
บ้านพักตนเอง
อื่นๆ

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
93
43.3
30
14.0
44
20.5
11
5.1
14
6.5
23
10.7
20
9.3
195
90.7
89
41.4
126
58.6
111
51.6
104
48.4
82
38.1
133
61.9
66
30.7
149
69.3
15
7
200
93
60
27.9
155
72.1
53
24.7
162
75.3
0
0
215
100
1
0.5
214
99.5
8
3.7
207
96.3
106
49.3
27
12.6
36
16.7
23
10.7
23
10.7

35
34
2.2 สภาพปัญหาภายในครอบครัว
จากตาราง 4-6 แสดงสภาพปัญหาภายในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในช่วง 1 เดือน
ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ปัญหาปากเสียง และทะเลาะวิวาท ปัญหาการเงิน ปัญหาความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจ
ซึ่งกันและกัน และปัญหาอื่นๆ พบว่าส่วนใหญ่เกิดปัญหาการเงิน ร้อยละ 41.9 โดยจะเกิดปัญหาดังกล่าว
เป็นบางครั้ง ร้อยละ 22.8
โดยสรุป ปัญหาการเงิน คือ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดกับครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องปากเสียง ทะเลาะวิวาท หวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน
ตาราง 4-6 แสดงสภาพปัญหาภายในครอบครัวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
(N=215)

สภาพปัญหาภายในครอบครัวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ปัญหาปากเสียง และทะเลาะวิวาท

ไม่เคย
เคย
ความบ่อยของปัญหาปากเสียง และทะเลาะวิวาท ไม่มี
นานครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา
ปัญหาการเงิน
ไม่เคย
เคย
ความบ่อยของปัญหาทางการเงิน
ไม่มี
นานครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา
ปัญหาความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน
ไม่เคย
เคย
ความบ่อยของปัญหาความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจ ไม่มี
ซึ่งกันและกัน
นานครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา
ปัญหาไม่ค่อยพูดคุยกัน และต่างคนคนต่างอยู่
ไม่เคย
เคย

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
164
76.3
51
23.7
166
77.2
24
11.2
22
10.2
2
0.9
1
0.5
125
58.1
90
41.9
0
0
26
12.1
49
22.8
14
6.5
4
1.9
157
73
58
27
157
73
16
7.4
26
12.1
13
6
3
1.4
194
90.2
21
9.8

3635
ตาราง 4-6 (ต่อ)
สภาพปัญหาภายในครอบครัวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
ความบ่อยของปัญหาไม่ค่อยพูดคุยกัน และ
ต่างคนคนต่างอยู่

ปัญหาอื่นๆ
ความบ่อยของปัญหาอื่นๆ

ไม่มี
นานครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา
ไม่เคย
เคย
ไม่มี
นานครั้ง
บางครั้ง
บ่อยครั้ง
ประจา

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
195
90.23
9
4.2
7
3.3
3
1.4
1
0.5
210
97.7
5
2.3
211
98.1
4
1.9
0
0
0
0
0
0

ส่วนที่ 3 การรับรูก้ ระบวนการฟืน้ ฟูฯของผู้เข้ารับการฟืน้ ฟูฯและครอบครัว
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯเป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตระหนักในการบาบัดฟื้นฟูฯ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของตนเอง รวมทั้งการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับการรับรู้กระบวนการ
ฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบาบัด ฟื้นฟูฯ และสามารถดูแลตักเตือนพฤติกรรม
ชองผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และ
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของครอบครัว
3.1 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ตาราง 4-7 แสดงฐานความผิด และการรับรู้รูปแบบการบาบัดและเงื่อนไขการฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ (N=215)
ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
ฐานความผิด
เสพ
191
88.8
เสพและมีไว้ในครอบครอง
19
8.8
เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อ
4
1.9
จาหน่าย
เสพและจาหน่าย
1
0.5
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ตาราง 4-7 (ต่อ)
การรับรู้รูปแบบการบาบัดและเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ
ระดับของสภาพการติดยาเสพติด
ตามคาวินิจฉัย
รูปแบบการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

มีเงื่อนไขการปฐมนิเทศ
มีเงื่อนไขการรายงานตัว
มีเงื่อนไขการอบรมป้องกันการเสพซ้า
มีเงื่อนไขกิจกรรมฝึกอาชีพ
มีเงื่อนไขกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด
มีเงื่อนไขกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
มีเงื่อนไขทางานบริการสังคม
มีเงื่อนไขกิจกรรมอื่นๆ
ความถี่ในการตรวจปัสสาวะ

ผู้เสพยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติด
ไม่ควบคุมตัว ในโปรแกรมคุม
ประพฤติ
ไม่ควบคุมตัว ในโปรแกรมกายจิต
สังคมของสถานพยาบาล
ควบคุมตัว ไม่เข้มงวด
ควบคุมตัว เข้มงวด
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ไม่เคยตรวจ
บางครั้ง
ทุกครั้ง

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
จานวน
185
86
30
14
188
87.4
17

7.9

10
0
98
117
194
21
78
137
25
190
19
196
20
195
102
113
44
171
17
128
70

4.7
0
45.6
54.4
90.2
9.8
36.3
63.7
11.6
88.4
8.8
91.2
9.3
90.7
47.4
52.6
20.5
79.5
7.9
59.5
32.6

จากตาราง 4-7 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่กระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด
ให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต ร้อยละ 88.8 สภาพระดับผู้เสพยาเสพติด ร้อยละ 86 และได้รับการวินิจฉัยให้เข้า
รับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวในโปรแกรมคุมประพฤติ ร้อยละ 87.4 ในส่วนการรับรู้ด้านกระบวนการฟื้นฟูฯ
ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรับรู้ว่ามีเงื่อนไขการรายงานตัว ร้อยละ 90.2 และได้รับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ให้โทษ เป็นบางครั้ง ร้อยละ 59.5 แต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯ
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โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขการปฐมนิเทศ ร้อยละ 54.4 กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ
63.7 กิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 88.4 ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 91.2 ค่ายธรรมะ ร้อยละ 90.7 การทางานบริการ
สังคม ร้อยละ 52.6 และกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 79.5
3.2 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของครอบครัว
ตาราง 4-8 แสดงการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับฐานความผิด ระดับการเสพติดยาเสพติด และเงื่อนไขการ
ฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (N=104)
การรับรู้ของครอบครัว
การรับรู้เกี่ยวกับฐานความผิดของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
การรับรู้เกี่ยวกับระดับการเสพติดของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
การรับรู้ว่ามีการตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เมื่อมารายงานตัว
การรับรู้ว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯกับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องได้รับการปฐมนิเทศ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขการรายงานตัว
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขการอบรมป้องกัน
การเสพซ้า
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขกิจกรรมฝึกอาชีพ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขกิจกรรมเข้า
ค่ายยาเสพติด
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขกิจกรรมเข้า
ค่ายธรรมะ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขทางานบริการ
สังคม
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขกิจกรรมอื่นๆ

ไม่รู้
รู้
ไม่รู้
รู้
ไม่รู้
รู้
ไม่รู้
รู้
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่
ใช่
ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
5
4.8
99
95.2
28
26.9
76
73.1
15
14.4
89
85.6
28
26.9
76
73.1
42
40.4
62
59.6
84
80.8
20
19.2
18
17.3
86
82.7
4
3.8
100
96.2
5
4.8
99
95.2
5
4.8
99
95.2
31
29.8
73
70.2
31
29.8
73
70.2

39
38
จากตาราง 4-8 แสดงกลุ่มตัว อย่างครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ครอบครัว รับรู้ฐาน
ความผิดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 95.2 รับรู้ระดับการเสพติดของผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 73.1 รับรู้
ว่ามีการตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อมารายงานตัว ร้อยละ 85.6 และการรับรู้ว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟูฯกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 73.1 รวมทั้งส่วนใหญ่ครอบครัวรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขต้องการรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80.8 แต่ครอบครัว
ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯ โดยครอบครัวไม่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขการปฐมนิเทศ ร้อยละ 59.6
กิจกรรมอบรมป้ องกันเสพซ้า ร้ อยละ 82.7 กิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 96.2 ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 95.2
ค่ายธรรมะ ร้อยละ 95.2 การทางานบริการสังคม ร้อยละ 70.2 และกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 70.2
โดยสรุป การรับรู้ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว ส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขมารายงานตัวต่อ
พนั กงานเจ้ าหน้าที่ เพียงเงื่อนไขเดีย ว และไม่ทราบว่ากระบวนการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขการฟื้นฟูฯอื่นๆ ได้แก่
เงื่อนไขการปฐมนิเทศ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า กิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ค่ายธรรมะ การทางาน
บริการสังคม และกิจกรรมอื่นๆ

ส่วนที่ 4 การมีสว่ นร่วมของครอบครัวในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใส่ใจของครอบครัวต่อ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วย
4.1 การเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว
4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
4.4 ผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ
คณะผู้วิจัยนาเสนอข้อมูล ดังนี้
4.1 การเข้าร่วมฟังคาวินจิ ฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว
ตาราง 4-9 ครอบครัวเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (N=215)
การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของครอบครัว
มีครอบครัวมาเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและ
ปฐมนิเทศพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
บิดามาฟังคาวินิจฉัย
มารดามาฟังคาวินิจฉัย

ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
43
20
172
80
175
81.4
40
18.6
139
64.7
76
35.3

40
39
ตาราง 4-9 (ต่อ)
การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของครอบครัว
สามี/ภรรยามาฟังคาวินิจฉัย
บุตรมาฟังคาวินิจฉัย
คู่รัก(แฟน)มาฟังคาวินิจฉัย
พี่/น้องมาฟังคาวินิจฉัย
ญาติมาฟังคาวินิจฉัย
นายจ้างมาฟังคาวินิจฉัย
เพื่อนมาฟังคาวินิจฉัย
ผู้อุปการะมาฟังคาวินิจฉัย

ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา
ไม่มา
มา

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
173
80.5
42
19.5
211
98.1
4
1.9
209
97.2
6
2.8
199
92.6
16
7.4
192
89.3
23
10.7
215
100
0
0
215
100
0
0
212
98.6
3
1.4

จากตาราง 4-9 แสดงกลุ่มตัวอย่างครอบครัวมาเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศพร้อมกับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ร้อยละ 80 ตัวแทนของครอบครัวที่มาเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศ ส่วนใหญ่คือ มารดา
ร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ สามีหรือภรรยาร้อยละ 19.5 และบิดาร้อยละ 18.6
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่ างครอบครัวให้ข้อมูลว่า ตัวแทนครอบครัวส่วนใหญ่ที่เข้ามามีส่วนร่วมรับ ฟังคา
วินิจฉัยและปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ คือ บิดา มารดา และสามีหรือภรรยา
4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติของกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
ตาราง 4-10 การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 9 จังหวัด
(N=215)
การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
เข้าร่วมการปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ
ไม่เคย
90
41.9
เคย
125
58.1
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้า
ไม่เคย
115
53.5
เคย
100
46.5
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ตาราง 4-10 (ต่อ)
การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติ
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยาเสพติด
เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
เข้าร่วมกิจกรรมทางานบริการสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
180
83.7
35
16.3
196
91.2
19
8.8
191
88.8
24
11.2
121
56.3
94
43.7
188
87.4
27
12.6

จากตาราง 4-10 แสดงกลุ่ ม ตั ว อย่า งผู้ เ ข้า รั บ การฟื้ น ฟูฯ ที่ เ คยเข้ า ร่ว มกิ จกรรมกับ ส านั กงานคุ ม
ประพฤติ ส่ วนใหญ่เข้าร่ วมการปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 58.1 กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า
ร้อยละ 46.5 และทางานบริการสังคม ร้อยละ 43.7 ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ค่ายธรรมะและ
กิจกรรมอื่นๆ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมในระดับต่า
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของสานักงาน ได้แก่ กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้าและทางานบริการสังคม
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
การเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ รับฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศเงื่อนไขการ
ฟื้น ฟูฯ ติดตามผู้เข้ารับ การฟื้นฟูฯขณะมารายงานตัว ติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ป้องกันเสพซ้า และการเข้าพบพนักงานคุมประพฤติตามที่พนักงานคุมประพฤตินัดหมาย เป็นต้น
ตาราง 4-11 จานวนครั้งที่กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
สานักงานคุมประพฤติ (N=104)
จานวนครั้งทีค่ รอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของสานักงานคุมประพฤติ
ครอบครัวไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม
ครอบครัวเข้าร่วม 1 ครั้ง
ครอบครัวเข้าร่วม 2 ครั้ง
ครอบครัวเข้าร่วม 3 ครั้ง
ครอบครัวเข้าร่วม 4 ครั้ง
ครอบครัวเข้าร่วม 5 ครั้ง

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
41
19.1
125
58.1
41
19.1
6
2.8
2
0.9
0
0

จากตาราง 4-11 แสดงกลุ่ ม ตั ว อย่ างครอบครัว ส่ ว นใหญ่ ม าเข้ า ร่ว มกิ จกรรมจ านวน 1 ครั้ง คื อ
กิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 58.1 รองลงมา คือ ครอบครัวมาเข้า
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ร่วมกิจกรรมจานวน 2 ครั้ง คือ กิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ และการรายงานตัวพร้อมกับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ลักษณะมาส่งมารายงานตัว ร้อยละ 19.1 ส่วนครอบครัวที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน ร้อยละ 19.1
ตาราง 4-12 แสดงจานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่ชักชวนครอบครัวไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักงานและการ
เล่าให้ครอบครัวฟังภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม (N=215)
การชักชวนและส่งต่อข้อมูลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ชักชวนครอบครัวให้เข้าร่วม
กิจกรรม
เล่าให้ครอบครัวฟังภายหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม

ไม่เคย
เคย
ไม่เคยเล่า
เล่าบางครั้ง
เล่าทุกครั้ง

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
142
66
73
34
34
15.8
45
20.9
136
63.3

จากตาราง 4-12 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ไม่ได้ชักชวนครอบครัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
กับทางสานักงาน ร้อยละ 66 แต่ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้กลับไปเล่า
ข้อมูลทุกครั้งให้กับครอบครัวฟัง ร้อยละ 63.3
โดยสรุป ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ภายหลังจะกลับไปเล่าข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจากครอบครัวสอบถาม หากไม่สอบถามมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯบางรายเท่านั้นที่จะเล่าให้ครอบครัวฟัง โดย
จะเล่าแบบสรุปว่า เข้าร่วมกิจกรรมอะไร มีสาระสาคัญอะไรบ้าง แต่ไม่ได้เล่าโดยละเอียดให้กับครอบครัวให้
รับทราบ
4.4 ผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ
จากตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 9 จังหวัด ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และต่อครอบครัว ดังนี้
4.4.1 ผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
ผลเชิงบวก
ในมุมมองของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จังหวัดกาแพงเพชร “เคยคิดว่าคงไม่โดนจับหรอก รักสนุก แต่ตอนนี้เลิกแล้ว ” “ทาให้เรารู้ถึง
ผลกระทบ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก รู้ถึงข้อเสียของยาเสพติด ” “ครั้งแรกรู้สึกอาย ไม่อยากให้คนอื่นรู้
ปรับตัวไม่ได้ แต่หลังจากที่มาเรียนรู้ รู้สึกดีขึ้น ยอมรับว่าต้องปรับปรุงตนเอง ถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูฯอาจจะแย่
กว่านี้” “มีระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในเรื่องของพิษภัยมากขึ้น มีความประพฤติดีขึ้น
ไม่เที่ยวเตร่เหมือนเดิม” “รู้จักคิด การคบเพื่อน ผลดีผลเสียของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และคิดถึงอนาคต”
“เสีย เวลาทามาหากิน ทาให้รู้ ว่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวอีก ” “เรียนรู้ว่าที่ผ่ านมาเราคิดผิด ทาผิ ด เป็นบทเรียน
ปัจจุบันปรับปรุงตนเอง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ” “ทาให้ตนเองปฏิบัติตัวดีขึ้น ครอบครัวและเจ้าหน้าที่
คุมประพฤติเป็นคนคอยบังคับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทาให้ระมัดระวังตนเองมากขึ้น”
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จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ “เกิ ด ความคิ ด และทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเองมากขึ้ น คิ ด ว่ า เป็ น บทเรี ย น
เป็นข้อผิดพลาดทาให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และคิดถึงผลกระทบมากขึ้น ” “ใจเย็นมากขึ้น มีเหตุผล และมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น” “ไม่กลับไปเสพยาอีก ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ไปคบเพื่อนที่ติดยา ทาให้อยู่กับครอบครัวมาก
ขึ้น” “เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อตัวเอง ทาให้มีความรับผิดชอบ มีค วามคิดที่จะเลิกยาเสพติด มีเป้าหมายในชีวิต
ได้คิดมากขึ้น และไม่กลับไปเสพซ้า” “มีเงินเก็บมากขึ้น ไม่ต้องหวาดระแวงกับการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะ”
“มีความคิดที่จะเลิกยาเสพติด เพราะไม่อยากเลิกกับแฟน” “รู้สึกสบายใจ ไม่ระแวงว่าจะถูกตรวจปัสสาวะ
มีความคิดที่จะเลิกยาเสพติด เพื่อลูกและเพื่อเมีย ” “ไม่ระแวง ไม่ต้องกลัวตารวจมาจับ ภูมิใจที่สามารถเลิกยา
เสพติดได้ โดยมีเป้าหมายชีวิต จะสมัครทหารเกณฑ์และเรียนต่อกศน.เพื่อสอบเข้านายสิบทหาร” “พร้อมจะ
เปลี่ ย นแปลงตนเอง คิ ด ถึ ง อนาคต คิ ด ถึ ง แม่ คิ ด ถึ ง ลู ก ถ้ า ยั ง เสพต่ อ ลู ก จะกลายเป็ น ภ าระของคนอื่ น ”
“ในระหว่างเสพยาเสพติด ผมเกิดความกลัว หรือหวาดระแวงว่าจะเจ้าหน้าที่มาจับ แต่หลังจากถูกดาเนินคดีนี้
และเข้าสู่การฟื้นฟูฯ ผมคิดว่าความเป็นอยู่ง่ายขึ้น สบายใจขึ้น และไม่ต้องหวาดระแวงอีกต่อไป” “มีความคิดที่
เปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ รู้จักวางแผนการใช้ชีวิต” “รู้จักที่จะเปิดใจรับฟังระหว่างผมกับครอบครัวมากขึ้น
จังหวัดปทุมธานี“จิตใจสดชื่น ไม่เหงา ร่าเริงมีกาลังใจ ไม่คิดแง่ลบ” “คิดว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีก ไม่อยากถูกจั บดาเนิน คดี และจะไม่คบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “มีความคิดดีขึ้น
ไม่เสพยาอีก เพราะไม่มีประโยชน์ ” “มีคนเข้าใจ มีคนคอยตักเตือน” “คิดเปลี่ยนแปลงตัวเอง กล้าที่จะเข้าหา
ครอบครั ว และปรึ ก ษาครอบครั ว ” “ท าให้ มี ส ติ ใจเย็ น เป็ นผู้ ใ หญ่ ม ากขึ้ น ...” “มี โ อกาสปรั บ ปรุ ง ตั ว เอง
ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก มีครอบครัวคอยดูแลอยู่ เราต้องตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง” “ห่างเพื่อนและอยู่กับ
ครอบครัวมากขึ้น”
จังหวัดระยอง “ห่างจากเพื่อนติดยา เป็นห่ ว งครอบครัว มากขึ้น พยายามปรับปรุงตนเอง
ให้ดีขึ้น ดูแลแม่ มีเวลากับ แม่มากขึ้น แบ่ งเงินให้แม่ใช้ คิดที่จะเลิกยาเพราะไม่อยากเข้าคุกอีก ” “ร่างกาย
แข็งแรง ไม่ซูบผอม อารมณ์ปกติ ไม่ใจร้อน” “ทาให้เราได้คิดว่า การที่เรามารายงานตัวสังคมยังให้โอกาส ทาให้
ร่างกายแข็งแรง” “มีวินัยมากขึ้น ในการทางาน รู้จักวางแผน รู้จักปฏิเสธสิ่งผิดกฎหมาย” “สุขภาพแข็งแรงขึ้น
ไม่อยากไปอยู่ในเรือนจา เพราะสกปรก เชื้อโรคเยอะ” “ความคิดเกี่ยวกับการจะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เปลี่ยนไป” “สุขภาพดีขึ้น ไม่หงุดหงิดเหมือนเดิม ไม่อยากถูกจับอยู่ในเรือนจาอีก ...” “การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าครอบครัวเป็นห่วงในตัวเรา เราคิดได้ว่า เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์
เลย ทาให้คิดได้ว่าเราต้องทาให้ดีกว่านี้ ไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดอีก” “ทาให้ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก ได้รับ
ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติด ” “มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทาให้เลิกเกี่ยวข้องยา
เสพติด ทาให้รู้ว่าการที่มาเกี่ยวข้องยาเสพติด ทาให้เดือดร้อนทั้ง ครอบครัว” “ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด ไม่อยากกลั บไปเสพซ้า” “เดิม ร่างกายทรุดโทรม ขี้เกียจ ระแวงคนรอบข้าง ไม่มั่นใจในตัว เอง”
“ช่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบงานครอบครั ว มากขึ้ น พยายามเลิ กยาเสพติ ด แต่ท าได้ย าก เพราะคบเพื่ อนกลุ่ มเดิ ม อยู่
ลดพฤติกรรมเที่ยวเตร่ จากเดิมเที่ยวเตร่เป็นประจาและไม่ทางาน” “สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น ไม่
คิดจะกลับไปใช้ยาเสพติด และเลิกคบเพื่อนกลุ่มเดิม” “ร่างกายแข็งแรงขึ้น หลังจากเลิกใช้ยา กินนอนเป็นเวลา
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มากขึ้นรู้สึกเสียใจและไม่กลับไปใช้อีก ” “ทาให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชีวิตดีขึ้ น มีการงานดีขึ้น” “ทาให้มี
ความคิดมากขึ้น มีความรับผิดชอบ ในการมารายงานตัว มาตามนัด ” “ทาให้รู้ว่าผลการเกี่ยวข้องยาเสพติด
เป็นอย่างไร , สุขภาพแข็งแรง” “ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความคิด เพราะขณะเสพยาสมองจะคิดไม่ออก ไม่คบ
เพื่อนกลุ่มเดิมช่วยทางานครอบครัวมากขึ้น เชื่ อฟังบิดามารดามากขึ้น ข้าคิดได้ว่าการเสพยาไม่ได้ประโยชน์
อะไรเลย” “คิดได้แล้วว่าเสพยามีแต่ปัญหา ครอบครัวก็ไม่สบายใจ และตั้งใจจะเลิกยาเสพติด” “ไม่เครียด เดิม
ช่วงของการใช้ยา จะรู้สึกเครียด กังวล หงุดหงิดง่าย ไม่มีเงินใช้ ร่างกายทรุดโทรม ปัจจุบันร่างกายแข็งแรง ไม่
ต้องเสียเงินซื้อยา อารมณ์หงุดหงิดก็หายไป” “สุขภาพดีขึ้น การเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคเก๊าต์ลดลง อารมณ์ดีขึ้น
ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่เสียเงินไปซื้อยา” “คิดว่าทาอย่างอื่นดีกว่าเสพยา น้าหนักเพิ่มขึ้น สมองปลอดโปร่งขึ้น ไม่คิด
จะกลับไปเสพยาอีก กลัวพ่อแม่เสียใจ” “ทาให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เมื่อเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็จะไป
ทางานเป็นหลักแหล่ง” “ทาให้เลิกเสพยาเสพติด เปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น”
จังหวัดราชบุรี “เลิกพฤติกรรม การเที่ยวเตร่ การคบเพื่อน เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เอาใจใส่พ่อแม่และเชื่อฟังคาว่ากล่าวตักเตือน” “สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตั้งใจทางาน เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดให้โทษ” “การมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมารายงานตัว ทาให้รู้สึกแย่ และเบื่อหน่าย มารายงานตัวให้เสร็จ
สิ้น และเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเลิกเสพยาเสพติด” “ทาให้คิดเป็นหลักแหล่ง ทางานเพื่อครอบครัวหารายได้ให้
ครอบครัว คิดว่าไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ” “มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เชื่อฟังบิดามารดามากขึ้น ”
“ไม่ ค บหากั บ คนที่ มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ไม่ เ ที่ ย วเตร่ ก ลางคื น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตนเอง ”
“รู้สึก โล่งอก เพราะเลิกยาได้ คิดแต่เรื่องการทางานหาเงิน โดยจริงจังมากขึ้น ” “สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติดให้โทษ” “คิดเลิกยาเสพติด เพราะสงสาร เห็นครอบครัวไปเยี่ยมที่ศูนย์บาบัดฟื้นฟูฯและ
รู้สึกแย่เพราะครอบครัวต้องลาบาก” “มีความเกรงใจครอบครัว ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ทาให้เลิกเสพ
ยาเสพติ ด เพื่ อ ผ่ า นการถู ก ฟื้ น ฟู ฯ และไม่ ก ลั บ ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ถู ก จั บ ด าเนิ น คดี อี ก ”
“ภรรยาคอยตักเตือนในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไข ทาให้ข้าฯมีความกระตือรือร้นสนใจกาหนดนัด ภูมิใจ
ที่ครอบครัวให้ความสนใจและห่วงใย” “ทาให้รู้จักหลาบจา ไม่คิดกลับไปเกี่ยวข้องอีก” “ทาให้มารายงานตัว
ตามนัด เนื่องจากครอบครัวคอยดูแลทาให้มีความอบอุ่นในครอบครัว ไม่อยากกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อีก” “ทาให้ตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ”“ไม่ถูกจับดาเนินคดี มีเวลาไปทาประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้น ”
“ทาให้คิดได้ไม่กลับไปเกีย่ วข้องยาเสพติด” “ทาให้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก เกรงใจครอบครัว ” “ทาให้รู้
เกี่ ย วกับ โทษของยาเสพติด มี ค วามคิ ดมากขึ้น ” “พยายามเลิ ก เกี่ ยวข้อ งยาเสพติ ด เพราะจะได้ ไม่ ถูก จั บ
ดาเนินคดีอีก , มีเวลาพูดคุยกับครอบครัวมากขึ้น ตั้งใจทางานดูแลครอบครัว ” “ทาให้รู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด มีความคิดมากขึ้น รู้จักปฏิเสธ” “ทาให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น มีความคิด ความรับผิดชอบ” “ทาให้เรา
มีความคิด มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น โดยให้รู้ถึงโทษยาเสพติด ” “กลัวกฎหมาย ไม่คบหากับเพื่อนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด” “ได้ข้อคิดและทราบผลของการเสพยาเสพติด สุขภาพร่างกายดีขึ้น” “สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
จิตใจแจ่มใส” “ได้ความคิดที่จะเลิกยาเสพติดและอยู่ระหว่างการเลิกยาเสพติด ” “ทาให้เปลี่ยนแปลงความคิด
พฤติกรรม ที่จะเลิกยาเสพติด และคิดที่จะเลิกยาเพราะลูก เพราะครอบครัวและคิดว่าอายุตัวเองมากแล้ ว
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หากยังคงเสพยาเสพติดก็จะเสียสุขภาพ” “ถึงแม้ผมจะกลับเสพซ้า แต่ตัวผมก็มีความคิดที่อยากจะเลิกยาเสพ
ติด แต่ยังคงมีตัวกระตุ้นที่ทาให้กลับไปเสพซ้า เนื่องจากรู้สึกเหนื่อย และเมื่อดื่มสุรา แต่พยายามที่จะหลีกเหลี่
ยงไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการทาสวน”
จังหวัดสงขลา “ในแง่ดีทาให้เราเกิดการเรียนรู้ และปรับตัวในระยะ 27 วันที่อยู่ในสถานที่
ควบคุมตัว มีการฟื้นฟูร่างกาย อารมณ์ ไม่อยากกลับไปเสพซ้า” “รู้สึกอบอุ่นใจ” “รู้สึกดีที่มีครอบครัวเข้าร่วม
อย่างน้อยคิดว่ายังมีคนเป็นห่วงอยู่ ”“ร่างกายแข็งแรงขึ้น อารมณ์ รุนแรงลดลง เดิมทีที่เสพ มีอารมณ์เครียด
และทะเลาะกับแฟนแต่ไม่เคยทาร้ายร่างกายใคร” “ทาให้รู้ถึงโทษ ผลกระทบของยาเสพติด ” “ครอบครัวมี
ความภูมิใจ ที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ทาให้รู้ว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นสิ่ง
ไม่ดีทาให้ เกิดปั ญหาอื่นๆตามมา หลั งเข้าร่วมกิจกรรมทาให้รู้ถึงโทษยาเสพติด ไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีก ” “ทาให้ มี
เป้าหมายในชีวิตมีการกาหนดเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นด้วย” “การเข้าสังคมของผมดีขึ้น เมื่อผมเลิกยาแล้วทา
ให้ความกังวลเริ่มลดลง ไม่กังวลผู้ใดจะหาว่าเป็นผู้ติดยา ร่างกายดีขึ้น เวลาผมเสพยาเสพติด บางครั้งทาให้ขี้
เกียจ แต่เลิกแล้วทาให้ทางานได้อย่างเต็มที่ ” “1.ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะหยุดใช้ยา 2.อารมณ์ตามความคิด
คิดมากจึ งใช้ย า ตอนนี้ ไม่คิดมาก ไม่ฟุ้งซ่าน 3.รู้สึ กดีมากไม่ต้ องโกหกใคร” “ให้ มีความระมัดระวังตัว ไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก” “คิดว่าทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย เปลี่ยนแปลงความคิด โดยเลิกเสพยาอย่าง
เด็ดขาดเพราะอายเพื่อน อายสังคม ทาให้เสียชื่อเสียงไปที่ไหนก็มีคนว่าเป็นขี้ยา และภรรยาโมโหไม่พอใจ จึงคิด
เลิ กเด็ดขาด”“ทาให้ ห่างจากเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และทาให้ เลิ กเกี่ยวข้อ งยาเสพติด
เพราะรู้สึกสงสารภรรยาและบุตร” “ก่อนถูกจับคิดแต่จะเสพยา หลังถูกจับคิดจะหนีมันให้พ้น เล่นกีฬาออก
กาลังกาย” “มีคนเข้าใจ เปลี่ยนแปลงตัวเอง มีความอุ่นใจและมีกาลังใจที่จะกลับตัวปรับปรุงตัว มีสติมากขึ้น
ต้องการให้ครอบครัวเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเรา” “มีความสานึก หลาบจา เนื่องจากยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี สังคม
ไม่ย อมรับ ทาให้ เลิ กยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ” “เรียนรู้ในการเลือกคบเพื่อน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่
แนะนาให้คนอื่นลอง” “ทาให้เราห่างจากกลุ่มเพื่อน” “รู้สึกว่าตนเองคิดผิด ไม่น่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ทาให้เกิดความเสียหาย”
จังหวัด สุราษฎร์ธานี “ทาให้ เลิกยาเสพติดได้ ไม่มั่ว สุมกับเพื่อนที่ติดยา มีแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง มีความคิดใหม่ที่ดี ” “ ไม่หวาดระแวง ไปไหนก็สบายใจ ต่างจากตอนเสพที่ระแวง กลัว
อารมณ์ร้าย” “ไม่กลับไปเสพยา ร่างกายแข็งแรงขึ้น อารมณ์ดีขึ้น” “มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในด้านเวลา
มารายงานตัวตามกาหนด มีพฤติกรรมที่ดีกว่าเดิม ไม่เที่ยวเตร่ อยู่กับครอบครัวมากขึ้น ” “ทาให้ตัวเองคิดว่าจะ
ไม่ไปยุ่งเกี่ยวดับยาเสพติดอีกแล้ว ทาให้รู้จักความกลัว การมาที่สานักงานคุมประพฤติ ทาให้เกิดความกลัว กลัว
จะบาบัดกลัวจะถูกส่งต่อ จึงเกิดความคิดต้องปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้พ้นการฟื้นฟูฯ ” “เรียนรู้มากขึ้น
เข้าใจโทษของยาเสพติดมากขึ้น ไม่ไปเกี่ยวข้องอีก” “มีสติ ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปัจจุบันไม่ออกไปเที่ยวกับ
เพื่อน” “ทาให้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก เนื่ องจากได้รับรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ” “รักตัวเองมาก
ขึ้น มีสติคิดมากขึ้น เลือกคบเพื่อนที่ดี ตั้งใจทางาน ตั้งใจจะไม่ทาให้พ่อแม่เสียใจอีก ” “คิดได้ ไม่คิดกลับไปยุ่ง
กับยาเสพติดอีก สุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น ” “มีความคิดอยากเลิกยาเสพติด เมื่อเห็นเพื่อนเสพยาเสพติดก็ จะ
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หลี กเลี่ ยง ได้เข้าใจไม่อยากกลั บ ไปเสพซ้า” “เกิดความละอายกับสิ่งที่เราทา จนทาให้ ไม่กล้ ากระทาอีก ”
“ไม่เที่ยวเตร่ มีความรับผิดชอบ” “ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะครอบครัวเป็นกาลังใจให้ ”
“อารมณ์ของเราดีขึ้น ไม่ค่อยอารมณ์ร้อน แต่ปัจจุบันเวลาภรรยามีปากเสียงชวนทะเลาะ ผมจะเงียบและไม่ใส่
ใจ และหนี ออกจากบ้าน” “มีส ติในการใช้ชีวิตมากขึ้น รั กครอบครัว มากขึ้น ตั้งใจเปลี่ ยนแปลงตนเองเพื่อ
ครอบครั ว ” “ทาให้รู้ จักพิษภัยของยาเสพติด รู้จักเข็ดหลาบ ไม่ไปเกี่ยวข้องยาเสพติดอีก ” “ทาให้มีความ
หวาดกลัว ไม่กล้าไปยุ้งกับยาเสพติด” “ทาให้ผมรู้สึกกล้า ไม่อยากตกอยู่ในฐานะผู้เข้ารับการบาบัด”
จังหวัดอุดรธานี “ความคิดเกี่ยวกับยาเสพติด คิดว่าไม่อยากกลับไปเสพอีกทาให้ครอบครัว
เสียใจและเป็นสิ่งที่ไม่ดี” “ใจเย็นขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น ” “ไม่เสพยาแล้วไม่ต้องกลัวตารวจมาจับ
ไม่เสียเงินไปซื้อมาเสพ มีความมั่นใจในตัวเอง สุขภาพดีขึ้น ” “ดีขึ้น รู้สึกไม่หวาดระแวง” “ดีขึ้น ห่างเพื่อน
เที่ยวลดลง” “รู้ถึงโทษยาเสพติด ใส่ใจครอบครัวตั้งใจทางานเพื่อครอบครัว ” “รู้สึกอารมณ์ดีขึ้น ไม่หงุดหงิด
สบายใจไม่ต้องระแวง” “ลดการเสพ เดิมเสพทุกวัน แค่อยากคบเพื่อน จึงร่วมเสพ หลังถูกจับอีก 2 ครั้ง”
“ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ใจเย็นขึ้น มีสติมากขึ้น” “ทาให้เราอารมณ์เย็นลง ร่างกายแข็งแรง เมื่อก่อนแค่ทางานก็
เหนื่ อยแล้ ว รู้ จั กพูดคุย มีเวลาให้ ครอบครั ว ” “เชื่อฟังมารดา บิ ดาเลี้ ยง ข้าฯจะไปไหนก็ พาพี่ช ายไปด้ว ย
เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี ไม่คิดจะกลับไปเสพอีก” “เดิมได้เงินมาก็ซื้อยาเสพเที่ยวเตร่ แต่ปัจจุบันแทบจะไม่อยากคบ
เพื่อนกลุ่ มเดิม เป็ น ตัว อย่ างให้ กับ ลู ก ” “คิดว่ าตนเองดีขึ้น ขยัน ทางาน เสพยาน้อยลง คบเพื่อนน้อยลง”
“ทาให้รู้ จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้น สุ ขภาพร่างกายแข็ง แรง อารมณ์เย็น ” “ดีขึ้น ได้แง่คิดได้สติ ” “ดีขึ้น
เสพยาน้อยลง ขยันทางาน” “ทาให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพร่างกายไม่อ่อนแอ ไม่ใช้อารมณ์หรือพูดคุยรุนแรง
ในครอบครัว ” “คิดว่าตนเองดีขึ้น เลิ กเสพยาได้ ร่างกายแข็งแรง พ่อแม่ใส่ใจมากขึ้น ” “ทาให้รู้สึ กไม่ค่อย
อ่อนเพลี ย สุ ขภาพแข็งแรง มีเหตุผ ลมากขึ้น ” “เริ่มคิดได้ ว่าทาให้ ครอบครัว เสี ย ใจ และทาผิ ดกฎหมาย”
“เราพยายามจะลดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ” “ทาให้มีงานทา ตั้งใจทางาน ใจเย็นมากขึ้น ” “คิดว่าตนเองดี
ขึ้น ไม่ออกไปเที่ย วข้างนอก คบเพื่อนน้ อยลง ทางานมากขึ้น ” “คิดว่าตนเองดีขึ้น ไม่ ค่อยสุงสิงกับเพื่อน”
“คิดว่าพยายามจะเลิกยาให้ได้ รู้ว่ายาเสพติดจะทาให้ร่างกายทรุดโทรม” “ทาให้รู้จักวางแผนครอบครัวมากขึ้น
รู้สึกตั้งใจทางานมากขึ้น รู้จักคบเพื่อน สุขภาพร่างกายแข็งแรง”“ทาให้อารมณ์ไม่หงุดหงิดง่าย สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง ใจเย็นขึ้น” “คิดว่าตนเองดีขึ้น ขยันทางาน รักครอบครัวมากขึ้น สุขภาพดีขึ้น ” “นิสัยเปลี่ยนแปลง
ไม่พูดคุยถึงเรื่องยาเสพติด ไม่คบเพื่อนติดยา”
จังหวัดนครราชสีมา “คิดว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก เพราะไม่อยากเข้าไปที่
เรือนจาอีก ร่างกายดีขึ้น มีเรี่ยวแรง และไปไหนก็ไม่ต้อ งกลัวตารวจจับเพราะไม่ได้เสพ” “คิดว่าจะเลิกเสพยา
เสพติด ปรั บ ปรุ งตัว เองเพื่อลู ก ” “ทาให้ เลิ กเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ และเกิดความภูมิใจ” “ลดอารมณ์
หงุดหงิด เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด” “ผมมีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น ลดการเที่ยวเตร่ ดื่มสุราน้อยลง อารมณ์หงุดหงิดลดลง สุขภาพร่างกายแข็งแรง” “ทาให้มีความรู้เรื่องยา
เสพติด” “ทาให้เราเลิกยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่ ทาให้คิดแต่เรื่องการทางาน
หาเงินเลี้ยงครอบครัว เพราะลูกคนเล็กอายุยังน้อยและสามีทางานไม่เป็นหลักแหล่ง” “เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพ
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ติด เลิกคบกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด คิดว่ายาเสพติดมีแต่ให้โทษ ทาให้ร่างกายทรุดโทรม ทาให้พ่อ
แม่ต้องเสียใจ” “ทาให้เราไม่อยากกลับไปเสพยาเสพติดอีก ไม่ได้เที่ยวกลางคืน และเชื่อฟังสิ่งที่พ่อแม่สอน”
“ปกติทาแต่งาน พอมาเข้ารับการฟื้นฟูฯ ทาให้ทราบข้อดีข้อเสียของการเสพยาเสพติด และจะไม่กลับไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่อีก” “ทาให้ได้คิดได้ว่ายาเสพติดมีแต่โทษ ทาให้เรียนรู้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ได้รับรู้ว่าครอบครัวยังให้โอกาส ให้เราปรับปรุงตัวให้เป็นคนดี ” “ปรับเปลี่ยนตัวเองโดยไม่ไปเกี่ยวข้องยาเสพ
ติด ทาให้บุคคลในครอบครัวไว้วางใจมากขึ้น ” “มีความสนใจครอบครัวมากขึ้นและไม่คบเพื่อนที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่ ทัศนคติเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทาให้ไม่อยากกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ”
“อยากจะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ผมคิดว่าตนเองไม่ได้ติด เพราะได้ลองเสพเพียง 1 ครั้ง และจะไม่คบกับ
คนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก” “รู้สึกร่างกายดีขึ้น มีความคิดที่ดีมากขึ้น ตั้งใจจะเลิกยาเสพติดให้
ได้ ทางานแบ่ งเงิน ให้ แม่เดือนละ 3,000 บาท แต่เดิมไม่เคยให้ ” “จากการเข้าร่ว มกิจกรรม ทาให้ ตนเอง
เปลี่ยนแปลง เดิมเป็นคนอารมณ์ร้อน พูดจาไม่สุภาพกับคนในครอบครัว แต่ปัจจุบันอารมณ์เย็น พูดคุยดี ไม่ใช้
คาหยาบคายกับภรรยาและเพื่อน” “ทาให้คิดว่าการเสพยาเสพติดก่อให้เกิดผลต่อร่างกายตนเอง ได้แง่คิดการ
ใช้ชีวิตประจาวันว่าจะมีเป้าหมายอย่างไร จะเปลี่ ยนแปลงตนเองอย่างไร” “ได้รับรู้โทษของยาเสพติด การใช้
ชีวิตประจาวันว่าต้องเลี่ยงยาเสพติด เพราะอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูฯ มีหน่วยงานรัฐคอยเฝ้าดูอยู่ ” “ขยันในการ
ทางานมากขึ้น ไม่เที่ยวเตร่ และช่วยเหลือสังคม เช่น ทางานบริการสังคม” “ทราบผลของยาเสพติด ทาให้ไม่
กลับไปเสพอีก เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลในครอบครัวว่าผลของยาเสพติดเป็นอย่างไร เลี่ยงการคบเพื่อนที่ไม่ดี
และไม่เที่ยวเตร่” “ทาให้เกิดความคิดว่าต้องเลิกยาเสพติด มีการพูดคุยกันมากขึ้น คอยสอบถาม เตือนตลอด”
“ไม่ค่อยออกไปไหน อยู่แต่บ้าน เชื่อฟังตายายมากขึ้น ” “เลือกคบเพื่อนว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือไม่ ร่างกายดีขึ้นไม่เหนื่อยง่าย” “มีงานทา ไม่คบเพื่อนที่เสพยา” “ช่วยดูแลลูก อยู่ด้วยกันมากขึ้น ลด
พฤติกรรมเที่ยวกัน ลดการดื่มสุรา พยายามไม่คบเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” “ช่วยพี่น้องทางาน พูดคุยกัน
มากขึ้น ใกล้ชิดพี่น้องมากขึ้น ขยันทางาน ไปไหนไม่กลัวตารวจเพราะไม่ได้เสพยา มีความคิดที่จะหยุดตั้งแต่ถูก
จับ เพราะไม่อยากกลับเข้าไปในคุกอีก ลดการเที่ยวเตร่ และไม่คบเพื่อนที่เสพยาเสพติด”
ในมุมมองของครอบครัว
จังหวัดกาแพงเพชร “หลังฟังคาวินิจฉัยด้วย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่เที่ยวเตร่ ไม่กลับดึก มีความ
ระมั ด ระวั ง ตั ว มากขึ้ น ช่ ว ยท างานบ้ าน พฤติก รรมดีขึ้ น ” “อารมณ์ดี ขึ้ น ไม่ มี ค วามรุ น แรง พฤติก รรมดี ”
“เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ดีขึ้น ใจเย็นมากขึ้น” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องนิสัย การพูดคุย การคบเพื่อน การเที่ยวเตร่ รู้จักรักครอบครัวมากขึ้น”
จั งหวัด เชีย งใหม่ “ทาให้ ผู้ เข้ ารับการฟื้น ฟูฯมีค วามกระตือ รือร้น ในการเขารับบาบัดและ
ระมัดระวังตัวเองในการกลับไปเสพซ้า และเลือกคบเพื่อนมากขึ้น มีนิสัยดีขึ้น เที่ยวน้อยลง” “ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯมีความรับผิดชอบมากขึ้น พูดคุยกันรู้เรื่อง เชื่อฟังคาว่ากล่าวตักเตือนของคนในครอบครัวมากขึ้น ลดการ
เที่ยวเตร่ ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้น ไว้วางใจครอบครัวมากขึ้น” “ให้โอกาสเขาประกันตัวและแก้ไขตัวเอง และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก็ใช้โอกาส
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ดังกล่าวปรับปรุงตัวเอง” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีนิสัยและพฤติกรรมดีขึ้น และมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่วน
กลั บ ไปเกี่ย วข้อ งกั บ ยาเสพติด อีก ” “มีก ารปรับ ปรุง ตัว และปฏิ บัติ ตัว ดี ขึ้น ” “ทาให้ ผู้ เข้ ารับ การฟื้น ฟูฯ มี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน ไม่กลับไปเสพซ้า ตั้งใจทางาน” “ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯปฏิบัติตัวดีขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น ” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีแนวทางในการปฏิบัติตัวใน
ระหว่างฟื้นฟู ให้ผ่านการฟื้นฟูไปด้วยดี” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้ว่าครอบครัวมีความสาคัญ และเป็นที่พึ่งที่
ดีที่สุดเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น” “ทาให้ยอมรับในความผิดที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ทาลงไปมากขึ้น เมื่อมีการรวมกลุ่ม
ครอบครัวทาให้ได้ช่วยกันคิดและหาทางในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้ผ่านการฟื้นฟูไปด้วยดี ” “ทาให้เขามี
พฤติกรรมดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง”
จังหวัดปทุมธานี “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีความตั้งใจในการทางานมากขึ้น มีความรับผิดชอบมาก
ขึ้น ดูแลเอาใจใส่ภรรยาและบุตรมากขึ้น ลดพฤติกรรมอารมณ์ร้อนลง” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษอีก เลิกคบเพื่อนที่ติดยาเสพติดและมีความรับผิดชอบต่อการทางานมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯลดอาการหงุดหงิดลง ตั้งใจทางานมากขึ้นและไม่ไปเกี่ยวของกับยาเสพติดให้โทษอีก ” “ต่อผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เหมือนเดิม ทาตัวเหมือนเดิมแต่ไม่ยุ่งกับยาอีก ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯงดการดื่ม
เหล้า ดูแลครอบครัวมากขึ้น ขยัน รับผิดชอบตัวเองและครอบครัวมากขึ้น คบเพื่อนน้อยลง เพื่อนก็ไม่ค่อย
มาหา”
จังหวัดระยอง “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีการปรับปรุงตนเองให้เลิกยาและเชื่อฟังแม่มากขึ้น ”
“ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่กลับไปเสพซ้า สามารถเลิกยาเสพติดได้ ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมดีขึ้น
รับผิดชอบตนเองมากขึ้น ช่วยครอบครัวทางาน ไม่ติดเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดี ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อารมณ์
เย็น ไม่หงุดหงิด สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัจจุบันรู้จักควบคุมตัวเอง” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ค่ อยเที่ยวเตร่
ไม่ค่อยออกจากบ้านปกติช่วยครอบครัวแฟนทางาน” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความตั้งใจในการปรับปรุงตัว
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้ให้มากขึ้น รู้จักวางแผน วางเป้าหมาย ในการใช้ชีวิตที่จะไม่ไปยุ้งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สุขภาพร่างการแข็งแรง อารมณ์เย็นมากขึ้น ตั้งใจทางาน มีความสนใจครอบครัว ”
“ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการทากิจกรรมกับครอบครัว พูดคุยกันมากขึ้น เอาใจใส่คนใน
ครอบครัว” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ปรับปรุงตัวเองเท่าที่ควร ไม่มีความรับผิดชอบและติดเพื่อนอยู่ ” “ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ปรับปรุงนิสัย การพูดจาดีขึ้น เชื่อฟังบิดามารดามากขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รู้จักรับผิดชอบตัวเอง
ช่วยครอบครัวทางาน” “ช่วยครอบครัวทางาน ไม่คบเพื่อนที่ไม่ดี ” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบรู้จักคบเพื่อนและกลัวกฎหมาย”
จังหวัดราชบุรี “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่ ขยันทางานมาก
ขึ้น” “ทาให้ ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ รู้จักคบเพื่อน ไม่ค่อยเที่ยวเหมือนที่ผ่านมา รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง”
“ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดี ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขยันประกอบอาชีพ
มีความรับผิดชอบ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ลดความก้าวร้าว พูดจาไพเราะ ช่วยทางาน” “ไม่คบเพื่อนที่ไปในทาง
ที่ไม่ดี” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความอดทนมากขึ้น รู้จากเพื่อนจากกลุ่มกิจกรรม” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
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มี พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นไปในทางที่ ดี ขึ้ น ตั้ ง ใจท างาน ดู แ ลครอบครั ว มากขึ้ น ” “ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ มี ค วาม
รับผิดชอบมากขึ้น ไม่คบกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด มีความคิดมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้
ความรู้เกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด ทราบผลกระทบ ผลเสียต่อตัวเองและครอบครัว ” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขฟื้นฟูฯ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวขยันทางาน” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ ได้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทาให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะได้เลิกเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติด มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ตนเอง”
“ผู้ เข้ารับ การฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ขยันประกอบอาชีพ อารมณ์เย็นกว่ าเดิม ”
“ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมดีขึ้น ไม่ไปยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด”
จังหวัดสงขลา “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปทางานทุกวัน ไม่เกียจคร้าน เนื่องจากที่ผ่านมา
ก่อนถูกจับกุม ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมขี้เกียจ ไม่ค่อยเชื่อฟังคาว่ากล่าวตักเตือน” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มีการปรับเปลี่ยนด้านอารมณ์มาขึ้นจากเดิมเป็นคนอารมณ์ร้อน” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดีขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดีขึ้น มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น”
“ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ.ตระหนักมีสติในการใช้ชีวิตทาให้หลีกเลี่ยงยาเสพติดได้” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
รู้ว่าสิ่งที่ทาผิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงแหล่งอบายมุข มีทักษะการปฏิเสธ” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น รับฟังคาแนะนาตักเตือน” “ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้ผลถึงผลเสียของการใช้ยาเสพ
ติด” “มีความคิดมากขึ้น ใจเย็นขึ้น”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี“ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อารมณ์ดีขึ้น ทางานได้ดีขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมี
การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คบเพื่อนเที่ยวเตร่อารมณ์ดี รักครอบครัว เชื่อฟังแม่มากขึ้น” “ดีเป็นประโยชน์ทาให้
ลูกชายห่างจากยาเสพติด เพราะมี เจ้าหน้าที่ติดตามดูแลอยู่ ห่างเพื่อนที่ติดยา ไม่ค่อยออกจากบ้าน ใช้เวลาอยู่
กับคอมฯ มือถือ แต่เป็นกังวลเรื่องอนาคต” “ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีการเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดี สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง เชื่อฟัง และช่วยครอบครัวทางานทางานมากขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เรียนรู้ในการดาเนิน
ชีวิตที่ผิดพลาด ต่อไปจะไม่กระทาผิดอีก ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้คิดถึงผลกระทบของการกระทาที่จะส่งผล
กับ คนในครอบครั ว ” “ผู้ เ ข้า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ดู แ ลตั ว เองมากขึ้ น ไม่ค บเพื่ อนที่ เกี่ ย วข้ องยาเสพติ ด มี ความ
รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้น เลิกเที่ยวเตร่หลังถูกจับ
อยู่กับครอบครัวมีเวลาคุยกันมากขึ้น ตั้งใจทางานมีระเบียบมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปมั่วสุมกับเพื่อน
น้อยลง อารมณ์ดีขึ้น ใส่ใจครอบครั ว ทางานรับผิ ดชอบหน้าที่มากขึ้น มีความเข็ดหลาบที่จะต้องไปอยู่ใน
เรือนจา” “สุขภาพทรุดโทรม ปัจจุบันสุขภาพดีขึ้น ทานข้าวเป็นเวลาร่างกายแข็งแรง เป็นคนใจเย็นขึ้น รู้และ
เห็นโทษของยาเสพติด” “ได้ความรู้เรื่องการติดยาเสพติด ผลกระทบของยาเสพติด”
จังหวัดอุดรธานี “ไม่ออกนอกบ้าน ช่ว ยพ่อแม่ทางานบ้าน ล้างจาน ซักผ้าเอง เดิมไม่เคย
ทางานเลย พูดคุยกันมากขึ้น ไม่เรื่องมาก ตั้งใจทางานมากขึ้น ไม่คบเพื่อนที่เสพยาอีก ” “เดิมไม่เคยสนใจดูแล
พ่อแม่เลย ปัจจุบันรู้จักทาอาหาร ใส่บาตร ตื่นเช้ามากขึ้น เดิมขี้เกียจ” “ภายหลังถูกจับกุมผมสมัครใจบวช 3
เดือน ไม่สูบบุหรี่ ตั้งใจฝึกตัวเองดี” “เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ติดเพื่อน ไม่เที่ยวเตร่
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กับเพื่อน กลับบ้านตรงเวลา อดทนมากขึ้น ” “มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความอดทน มีความสุขในการใช้
ชีวิตประจาวัน” “ทาให้เราไม่กล้ากลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะกลัวครอบครัวต้องอาย ทาให้เรามีความ
ตั้งใจที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ” “ทางานดีขึ้น ไม่เที่ยวเตร่กับเพื่อน
หากจะไปไหนก็ไปกับลูก ช่วยดูแลลูก เดิมขี้เกียจทางาน ป้าของแผนพยายามให้ผมช่วยทางาน ผมช่วยทางานดี
ขึ้น ไม่คบหากับเพื่อนที่เสพยาเสพติด”
จังหวัดนครราชสีมา “มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่เที่ยวเตร่ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อีก” “เลิกคบเพื่อนที่เกี่ยวข้องยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่ กลับบ้านตรงเวลา” “ขยันทางาน ดูแลคนในครอบครัว
และแบ่งเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น ” “มีพฤติกรรมดีขึ้น ลดการคบคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีลงและมีวินัยในตัวเอง
มากขึ้น” “ช่วยทางานบ้านเชื่อฟังมากขึ้น ลดพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิดง่าย” “มีความคิด รับผิดชอบเป็น
ผู้ใหญ่มากขึ้น ช่วยเหลือครอบครัว เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เที่ยวเตร่และเล่นกีฬามากขึ้น” “ทาให้ผู้เข้ารับ
การฟื้ น ฟู ฯ ทราบถึง โทษของยาเสพติ ด และความกล้ าไม่ ก ลั บ ไปเกี่ ย วข้อ งอี ก ” “ให้ ท างานช่ ว ยครอบครั ว
ช่วยดูแลคนในครอบครัว ” “เชื่อฟังคนในครอบครัว ช่วยงานครอบครัวมากขึ้น ไม่คบกับเพื่อนที่มีพฤติกรรม
ติ ด ยาเสพติ ด และมี ค วามขยั น ท างานมากขึ้ น ” “มี ก ารยอมรั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ มี
พฤติกรรมดีขึ้นช่ว ยเหลื อตัว เองได้เพราะมีงานทา มีรายได้ มีอารมณ์เปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รับฟัง
ความเห็นของคนในครอบครัว ” “มีพฤติกรรมดีขึ้นในเรื่องเลิกยาเสพติด เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ”
“ร่ างกายแข็งแรง ลดความหวาดกลั ว ช่วยทางานทางบ้านมากขึ้น ” “ทาให้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากเมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ทราบโทษ
ของยาเสพติด และได้แก้ไข ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น”
ผลเชิงลบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี “เสียเวลามารายงานตัวในแต่ละครั้ง ต้องเสียเวลาทางาน...”
จังหวัดปทุมธานี “...หากมารายงานตัวจะเสียรายได้ในวันนั้น” “ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เพราะเสพเพียงครั้งเดียว” “”
จังหวัดเชียงใหม่ “รู้สึกเสียใจ รู้สึกแย่ ที่ทาตัวแย่ๆ...”
จังหวัดอุดรธานี “ผมยังเสพยาอยู่ ขอเงินแม่ครั้งละร้อย และยังคบเพื่อนที่ติดยาอยู่...”
จังหวัดระยอง “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ปรับปรุงตัวเองเท่าที่ควร ไม่มีความรับผิดชอบและติด
เพื่อนอยู”่ “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจะได้เลิกเสพยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันยังไม่เลิกเสพ”
จังหวัดนครราชสีมา “พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเช่นเดิมไม่ค่อยเข้าบ้าน จะมาช่วยทา
นา ทางานทางบ้านบ้าง แต่ไม่ได้ดูแลลูกเช่นเดิม ทิ้งลูกให้แม่ดูแล ไม่ค่อยปรึกษา ไม่ค่อยมาพูดคุยกัน”
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4.4.2 ผลทีเ่ กิดขึน้ ต่อครอบครัว
ผลเชิงบวก
ในมุมมองของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จังหวัดกาแพงเพชร “ครอบครัวให้ความช่วยเหลือดูแลมากขึ้น ให้การยอมรับในตัวเราในเรื่อง
พฤติกรรมต่างๆ” “ความเป็นอยู่ดีขึ้น กล้าสอนลูกว่าสิ่งที่พ่อทาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ” “ดีขึ้นครอบครัวเอาใจใส่
เรามากขึ้น เราให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ” “คุยกันมากขึ้น มีกิจกรรมทาร่ วมกัน ช่วยกันทางานหาเงิน ”
“ครอบครัวให้ความช่วยเหลือ ดูแล ว่ากล่าวตักเตือนอย่างใกล้ชิดกว่าเดิม ” “ครอบครัวช่วยสอดส่องดูแลมาก
ขึ้น” “จะไม่ทาให้ครอบครัวเสียใจอีกเหมือนที่ผ่านมา พ่อไว้ใจและใส่ใจเรามากขึ้น ” “พ่อให้กาลังใจว่ารายงาน
ตัวให้เสร็จๆจะได้ไปทางานไกลๆ” “เดิมอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่พูดคุยกัน แต่ตอนนี้ดูแลกันมากขึ้น ” “ทาให้มีเวลา
อยู่กับครอบครัวมากขึ้น” “มีเวลาด้วยกันมากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น ครอบครัวไม่คิดมากเรื่องของผม”
จั งหวัดเชีย งใหม่ “แม่ดีใจ แม่มีความสุ ข แม่อารมณ์ดี ที่เลิ กยาได้ ” “ครอบครัว ดีใจและ
มี ค วามสุ ข ที่ ผ มเลิ ก ยาได้ ” “พ่ อ พู ด คุ ย ดี ด้ ว ย และมี วิ ธี สื่ อ สารให้ ค วามรั ก มากขึ้ น พ่ อ เข้ า ใจหนู ม ากขึ้ น ”
“เกิดความเข้าใจกัน เห็นใจ และช่วยกันแก้ไขปัญหามากขึ้น ไม่โทษ ไม่ซ้าเติม ” “เข้าใจกัน คุยกันมากขึ้น
มีเวลาปรึ กษาปั ญหาและเล่ าเรื่ องที่ไม่ส บายใจให้ ฟัง มากขึ้น ” “ครอบครั ว ดูแลเอาใจใส่ เรามากกว่ าเดิม ”
“ครอบครัวมั่นใจในตัวเรามากขึ้น” “พ่อแม่ให้ความรัก เอาใจใส่ผมมากขึ้นแม่สนใจมาส่งผมตลอด เห็นถึงความ
รักและความห่วงใย ผมและครอบครัวก็มีความรู้มากขึ้นจากการร่วมกิจกรรม” “คนในครอบครัวสนใจเรามาก
ขึ้น เป็ น ห่ ว งเรามากขึ้น ดู แ ลเอาใจใส่ แ ละควบคุ ม ดูแ ลมากขึ้ น และไม่ รู้ สึ ก อึ ด อั ด กลั บ รู้สึ ก ดี ใ จด้ ว ยซ้ าที่
ครอบครัวรักและห่วงใยเรามาก” “ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น พูดคุยกัน มีความสัมพันธ์ในครอบครัวมากขึ้น
กับพี่ชายความสัมพันธ์ดีขึ้น เดิมไม่ค่อยติดต่อหากัน ปัจจุบันพี่ชายแวะมาเยี่ยมและให้คาปรึกษา” “แม่สบายใจ
และไม่ถูกตัดออกจาการเป็นสมาชิกหมู่บ้าน” “ช่วงแรกแฟนจะตาหนิ ปัจจุบันช่วยตักเตือนเป็นประจา ให้
โอกาสในการปรับปรุงตัว ให้กาลังใจหากมีอีก แฟนบอกว่าจะเลิกกับผม และพาลูกหนีไป” “พ่อแม่และยาย
เข้าใจในตัวผมมากขึ้น กล้าเปิดใจปรึกษากันในหลายเรื่อง ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีขึ้น ไม่มองพฤติกรรมทางลบ
ของผม เคยดูแลผมอย่างไรก็ยังคงปฏิบัติอย่างนั้น ใส่ใจผมมากขึ้นในเรื่องยาเสพติด” “ใช้เวลากับครอบครัวมาก
ขึ้น เช่น กินข้าวด้วยกัน ครอบครัวอบอุ่นใกล้ชิดกันมากขึ้น”
จังหวัดนครราชสีมา “บิดาหางานให้ ไปทาที่ กทม. โดยให้ทางานในโรงงาน โดยบิดาฝากงาน
ให้และโทรหาข้าฯประจา เพราะเป็นห่วงผม” “พยายามเตือนเรา ช่วยเหลือเรา ช่วยดูแลบุตรให้และเตือนเรื่อง
การดื่มสุรา” “พี่สาวคนโตช่วยช่วยมารับมาส่งรายงานตัว ติดตามพฤติกรรมเป็นประจา โทรมาหาเป็นประจา
เตือนทุกครั้ งหากเจอหน้า หรื อเตือนเมื่อโทรหา” “มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลผม เตือนเรื่อง
รายงานตัว ห้ามผมไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด เตือนเรื่องสุรา และเรื่องการคบเพื่อน” “แม่จัดการพาเราออก
แหล่งยาเสพติดในเมือง พากลับไปอยู่ภูลาเนา ซึ่งห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิม และเข้มงวดตักเตือนมากขึ้น” “พ่อแม่
ไว้วางใจเรา เพราะได้เข้ามาบาบัดยาเสพติด” “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น เพราะได้คุยกับพ่อแม่มากขึ้น ”
“มีการพูดคุยกันมากขึ้น แม่คอยใส่ใจและเป็นห่วง หางานให้ทาและอยากให้ศึกษาต่อ ” “ความสัมพันธ์ดีขึ้น
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ไม่มีการระแวงกัน ช่วยครอบครัวทางานมากขึ้น ให้กาลังใจ” “เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เนื่องจากได้พูดคุย
กัน ” “มีก ารพู ดคุ ย สื่ อสารกั น มากขึ้น ทุก คนในครอบครัว กลั บบ้ านเร็ว กว่ าปกติ นึก ถึง ครอบครัว ตลอด ”
“ลดการตักเตือนพฤติกรรมของผมลง ไว้วางใจผมมากขึ้น คอยสังเกตพฤติกรรมของผมตลอดเวลา ขณะอยู่
บ้าน” “มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พูดคุยกันมากขึ้น เกิดความเข้าใจไว้ใจกันมากขึ้น ” “มีความสัมพันธ์ดีขึ้น
พูดคุยกันมากขึ้น” “ช่วยครอบครัวทางาน พูดคุยกันมากขึ้น” “พูดคุยมากขึ้น มีความห่วงใยกัน” “ได้พูดคุยกับ
พี่ช าย น้ องสาว มากขึ้ น ” “ตายายพยายามติ ด ตาม เฝ้ าระวั งว่ า ข้า ฯจะไปทาอะไร อยู่ ใ นสายตาตลอด”
“ตักเตือนผมทุกวั น เวลาจะออกไปนอกบ้ าน” “มีการตักเตือน ครอบครัว เฝ้ าสั งเกตพฤติกรรมบ่อยครั้ ง ”
“พยายามเตื อ นไม่ ใ ห้ อ อกไปเที่ ย วเตร่ เ วลากลางคื น ห้ า มคบเพื่ อ นติ ด ยาเสพติ ด ตั ก เตื อ นเป็ น ประจ า ”
“ครอบครัวช่วยดูแลลูกให้ ลดการดุด่า แต่เฝ้าระวังสังเกตพฤติกรรมเรามากขึ้น”
จังหวัดปทุมธานี “ครอบครัวลดพฤติกรรมบ่นด่าลง เชื่อใจเรามากขึ้น ” “ครอบครัวมีความรู้
มากขึ้นและดูแลเราได้ดีมากขึ้น ” “แม่พูดดีด้วย เข้าใจกันมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น และคอยพูดให้กาลังใจเรา
มีปัญหาอะไรก็พูดคุยได้ทุก เรื่อง” “ครอบครัวเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ ห้ามคบเพื่อน และยึดโทรศัพท์
เพราะกลัวติดต่อเพื่อนที่เสพยาอีก” “ครอบครัวเข้าใจเรามากขึ้น” “ครอบครัวพยายามเข้าใจ ให้กาลังใจ ดีใจที่
เราเลิกยาได้” “ครอบครัวให้กาลังใจดี ปลอบใจรู้สึกไม่เครียด เวลามีปัญหาอะไร แม่ยายและเมียจะปลอบใจ
พูดจาดีด้วย ไม่อยากให้เราคิดมาก” “ครอบครัวยอมรับ ให้โอกาสมากขึ้น และพยายามเตือนเราเรื่องการคบ
เพื่อน”
จังหวัดระยอง “มารดาเป็นห่วงมากขึ้น คอยดูแลข้ามากขึ้น ” “ทาให้ภรรยาไว้วางใจมากขึ้น
เชื่อมั่นพฤติกรรมมากขึ้น ” “ทาให้รู้ว่าครอบครัวพ่อแม่ยังเป็น ห่วงเราเสมอ” “ทาให้เรารู้ว่า เราจะไม่ต้องให้
ครอบครัวเสียใจ ในสิ่งที่เราทาลงไปและผลเสียที่ทีต่อครอบครัว ” “พ่อแม่และเมียสบายใจขึ้น ” “ไม่ทาความ
เดือนร้อนให้กับครอบครัว ...” แม่สบายใจขึ้น ความทุกข์ของแม่ลดลง , ให้เงินแม่ ครั้งละ 500-1,000 บาท”
“คิดว่าทาให้พ่อแม่เสียใจ และจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่” “ได้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวมากขึ้น ได้ใช้
เวลากับครอบครัวมากขึ้น” “ทาให้ครอบครัวสบายใจมากขึ้น และการคิดมาก” “พ่อแม่ คอยสังเกตพฤติกรรม
มากขึ้น เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจแต่ปัจจุบันสนใจ” “มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น พ่อแม่ สบายใจขึ้น” “...
ครอบครัวด่าผมลดลง” “ครอบครัวดีใจที่เราเลิกยาเสพติดได้ และเรามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น พยายามเตือนเรา
ให้เลิกยาเสพติด ไม่ตาหนิ และให้โอกาส” “ครอบครัวสบายใจ หมดกังวล ดีกว่าช่วงใช้ยา เพราะช่วงที่ใช้ยา
พ่อแม่มีความทุกข์และพ่อแม่ห้ามตลอด” “ครอบครัวมีความสุข เพราะไม่มีผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาหา”
“ทาให้ครอบครัวรักกันมากขึ้น ” “ทาให้คนในครอบครัวไว้วางใจ ดูแลใส่ใจมากขึ้น ” “พ่อแม่ลดความระแวง
พฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของเราลง พ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวเรามากขึ้น ไม่ตาหนิ ” “ครอบครัวช่วยดูแลผมมาก
ขึ้น ”“ครอบครั ว มีความสุ ข ไม่กังวลเรื่ องการใช้ยา แม่ส บายใจขึ้น ” “แม่ส บายใจขึ้น ไม่กังวล หมดหวัง ”
“ครอบครัวมีความสุขกับเรามากขึ้น แต่จะระแวงพฤติกรรมเราเช่นเดิม หากกลับภูมิลาเนาครอบครัวจะมาส่ง
ตลอด พูดคุยไม่ตาหนิ ให้กาลังใจให้โอกาส” “พ่อพูดเสมอให้จาไว้เป็นบทเรียน และอย่ากลับไปทาผิดอีก”
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จั งหวัดราชบุ รี “แม่ให้ ความสนใจ เอาใจใส่ เรามากขึ้น ” “เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น ช่ว ยงาน
ครอบครัว” “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นมาก คุยกันมากขึ้น ” “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ไม่มีปัญหา
ทะเลาะกันเช่นเดิม” “เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น” “มีความสัมพันธ์กันดี พูดคุยมากขึ้น และให้กาลังใจ ส่งเสริมให้
ทางานประกอบอาชีพ” “เชื่อฟังแม่และคนในครอบครัวมากขึ้น ” “ครอบครัวเอาใจใส่มากขึ้น พูดคุย กันมาก
ขึ้น” “ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ ” “ผมปฏิบัติตัวเช่นเดิม แต่ไม่ไปเล่นยาอีก ” “ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ”
“ครอบครัวมีความสุข ไม่มีความระแวงกัน” “ทาให้รู้จักคิด ทางานเพื่อดูแลครอบครัว ” “ครอบครัวมีความสุข
ไม่บ่น หรือดุด่าเรื่ องยาเสพติด ” “พ่อแม่ดีใจที่เลิกยา เราก็พยายามทางานเก็บเงิน ” “ครอบครั วมีความสุ ข
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติ ไม่ต้องระแวงว่าเราจะถูกจับอีก” “พ่อแม่คอยตักเตือน ให้กาลังใจ” “ทาให้พ่อแม่รู้สึก
ไว้ใจ เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น ” “ครอบครัวมีความสุข ไม่มีเรื่องทะเลาะกัน ไม่ระแวงกัน พูดคุยให้คาปรึกษากัน
มากขึ้น” “ทาให้ครอบครัวอบอุ่น มีเวลาให้กัน ดูแลกันมากขึ้น ” “ครอบครัวมีเวลาใส่ใจดูแลกันมากขึ้น ส่วน
สามีก็ว่ากล่าวอยู่บ้าง” “ครอบครัวให้กาลังใจ” “ครอบครัวมีความสัมพันธ์ดี ไม่มีปัญหากัน ” “พ่อแม่ พี่สาว
ต่างให้ความช่วยเหลือในการเลิกยาเสพติด และดีใจที่เราสามารถเลิกยาเสพติดได้” “ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ดีขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น”
จังหวัดสงขลา “สามีพอใจในตัวเรามากขึ้นที่เราปรับตัว เราเคยสุขภาพแย่มาก ผอม และ
หงุดหงิด อารมณ์ร้อน เราดีขึ้นสามีก็มีความสุขมากขึ้น ” “ครอบครัวสบายใจที่ได้มีโอกาสมาร่วม” “ครอบครัว
อยากเข้าร่วม สนใจ น่าจะสบายใจที่เลิกยาเสพติดได้” “ครอบครัว อบอุ่น มีรอยยิ้มมากขึ้นทุกคน” “ครอบครัว
มีความภูมิ ใจ ที่ เราเลิ ก เกี่ ย วข้อ งกั บ ยาเสพติด ” “ครอบครัว คอยตั กเตือ น ดูแ ล รู้จั กโทษของยาเสพติด ”
“ได้ มี เ วลาให้ ค รอบครั ว มากขึ้ น ไม่ ต้ อ งกั ง วล ไม่ ห วาดระแวง” “ครอบครั ว อบอุ่ น เชื่ อ ฟั ง แม่ ม ากขึ้ น ”
“ทาให้ครอบครัวกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ” “ครอบครัวได้อยู่กันอย่างใกล้ชิด ได้พูดคุยทาความเข้าใจ
กันมากขึ้น ” “ปกติเหมือนเดิม ใกล้ชิดพ่อแม่มากขึ้น ” “หลังพาพ่อเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม รู้สึกว่าพ่อใจเย็น
มีเหตุผล และพยายามปรับตัวรับฟังมากขึ้น แม่ใจเย็นมากขึ้น หลังเลิกเกี่ยวข้องยาเสพติดรู้สึกว่าครอบครัวมี
ความสุข”“ครอบครัวใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด เข้าใจเรา ให้อภัยเรา ให้โอกาส ปรับปรุงตัวเอง” “ความสัมพันธ์
กับพ่อดีขึ้น” “กับครอบครัวไม่มีปัญหาใด เพราะความสัมพันธ์ปกติ” “ครอบครัวปกติ ไว้ใจกัน”
จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ครอบครัวไว้ใจเรามากขึ้น” “ทาให้รู้ว่าครอบครัวยังรักเราอยู่และรู้ว่า
แม่รักเราเพราะช่วยเหลือเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลลูก” “เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น” “มีการพูดคุย
มากขึ้น และปรึกษากันเรื่องอนาคต” “การถูกจับครั้งนี้ ทาให้ผมรู้สึกแย่กับครอบครัว จากที่มารดามีภาระต้อง
ค้าขายต้องทางาน แต่ต้องมาเพิ่มภาระในการรับส่งผมมาสานักงานคุมประพฤติ ทาให้รู้สึกแย่ อยากให้จบเร็ว
และท าให้ ค รอบครั ว เอาใจใส่ ใ ห้ ม ากกว่ า เดิ ม คอยดู แ ลเอาใจใส่ ต ลอด” “มารดาสบายใจ บ่ น น้ อ ยลง”
“ครอบครัวได้รับทราบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีความสบายใจ” “ดีใจที่ครอบครัวมี
ความสุขมากขึ้น พ่อแม่ไม่ทะเลาะกัน ” “มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น ตักเตือนน้องชายอยู่ในเรื่องไม่ดี ระวัง
พฤติกรรมน้องชายมากขึ้น” “รู้สึกดี ทาให้คนในครอบครัวไว้ใจ สบายใจ” “ครอบครัวให้ความช่วยเหลือดี เช่น
พี่ชายคอยถามไถ่ เป็นห่วงเสมอ” “ครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิด” “มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครอบครัว มีการ
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พูดคุยสอบถามกันมากขึ้น ” “ครอบครัวได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้น ได้รับรู้ความคิดของแต่ละ
คน” “ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ที่เห็นผมเลิกยาและตั้งใจทางานดูแลครอบครัว ” “ให้การสนับสนุนให้มา
บ าบั ดจะได้ไม่ไปเกี่ ยวข้ องอีก ครอบครั ว ให้ การยอมรับ ใช้ชีวิต ร่ว มกัน ได้ป กติ ” “ครอบครัว ปกติ ไว้ใจกั น
เนื่องจากกลัวถูกตรวจปัสสาวะพบและต้องเข้ารับการบาบัดอีก ” “ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดี มีการพูดคุย
มากขึ้น”
จังหวัดอุดรธานี “ภูมิใจกับ เรา ให้ กาลั งใจ คอยตักเตือนเสมอ” “ไม่ระแวงกัน ใส่ ใจดูแล
ให้กาลังใจ ให้โอกาส” “จะพยายามสังเกตเรา กักบริเวณบ้างลดการให้เงินเพราะกลัวจะนาเงินไปซื้อยามาเสพ
มักจะบ่นตลอดเวลาให้เราคิดเอง ให้ทาตัวใหม่” “ภรรยาไม่ระแวง มีความสุขมากขึ้น” “ครอบครัวมีความสุข”
“มารดา บิดา ภรรยา ดูแลเอาใจใส่มากขึ้น คอยตักเตือน ให้กาลังใจ ให้โอกาส” “ภรรยาปฏิบัติกับข้าฯดีขึ้น ”
“ชี วิ ตดี ขึ้ น ครอบครั ว มี ค วามสุ ขมากขึ้ น ” “ทุ กคนก็ อยากให้ เ ลิ ก แต่อ ยู่ ที่ตั ว เรา” “ครอบครัว มี ค วามสุ ข
ป้ามีความสบายใจมากขึ้น” “คิดว่าไม่มีผล จะเลิกอยู่ที่ตัวเราเอง” “ทาให้ครอบครัวอบอุ่น พูดคุย มีเวลาให้กั น
มากขึ้น ให้กาลังใจกัน ” “แม่ดูแลพฤติกรรมผมมากกว่าเดิม พูดคุยกันมากขึ้น ” “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของเรา ทาให้ เราเกี่ย วข้องกับยาเสพติดลดลง ครอบครั ว มีความสุ ข สบายใจที่เราเลิ กยาได้ ” “คิดว่าทาง
ครอบครัวน่าจะดีใจ สบายใจมากขึ้น” “ครอบครัวให้คาแนะนา ดูแลเอาใจใส่มากขึ้ น ให้โอกาสพูดคุยมากขึ้น”
“เมื่อไม่เกี่ยวข้องแม่ก็มีความสุข” “พ่อแม่ดีใจที่ไม่คบเพื่อนที่เกี่ยวข้องยาเสพติด ” “ดูแลเอาใจใส่ในครอบครัว
มากขึ้น มีเวลาพูดคุย อยู่ร่วมกันมากขึ้น ” “พ่อแม่ดีใจ ที่ลูกเลิกยา” “ไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะกันในครอบครัว
โดยครอบครัวให้โอกาส ไม่ซ้าเติม ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวมากขึ้น ” “ครอบครัวบอกว่าหากถูกจับอีกจะไม่ไป
ดูแล ปล่อยให้จาคุกไป” “พ่อแม่พยายามปรับวิธีการลงโทษผม เช่น งดการให้เงิน ตักเตือนบ่อยๆ” “ครอบครัว
ควบคุมค่าใช้จ่ายประจาวัน ไม่ให้นาเงินไปซื้อยามาเสพหรือไปเที่ยวเตร่” “ครอบครัวและผมมีความสุขมากขึ้น”
“ครอบครั วก็ดีใจ ที่ไม่เกี่ย วข้องกับ ยา บ่น น้ อยลง” “ครอบครั ว ตักเตือนเป็น ประจา ให้ มารายงานตัวตาม
กาหนด ดูแลเรื่องเงิน กาหนดเวลากลับบ้าน” “ครอบครัวยังเป็นห่วง ใส่ใจดูแลครอบครัว และให้โอกาส”
“ทาให้คนในครอบครัวมีความสุข ทากิจกรรมร่วมกัน เอาใจใส่กันมากขึ้น” “ครอบครัวมีความสุข ไว้ใจมากขึ้น”
“คนในครอบครัวปรึกษากัน เพื่อช่วยกันพูดคุยกับเรา”
ในมุมมองของครอบครัว
จั ง หวั ดก าแพงเพชร “ดูแ ลผู้ เ ข้า รับ การฟื้ นฟู ฯอย่า งใกล้ ชิด ช่ว ยเตือ นเรื่อ งการคบเพื่ อ น
ออกกาลังกายร่วมกัน ” “พูดคุยกัน ทากับข้าวด้วยกัน และช่ วยกันดูแลคนในครอบครัว ” “เปลี่ยนแปลงเรื่อง
การพูดคุย คุยกันมากขึ้น สนใจ เอาใจใส่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มากขึ้น ”“ทาให้ครอบครัวมีความไว้วางใจกัน
มากขึ้น”
จังหวัดเชียงใหม่ “ทาให้ครอบครัวมีแนวทางในการดูแลชัดเจนขึ้น มีการสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวให้มาดูแลกันมากขึ้น ” “มีเวลาให้กันในครอบครัวมากขึ้น ” “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น พูดคุย
กันมากขึ้น มารดาไม่ต้องบ่น พูดมากเหมือนแต่ก่อน เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมดีขึ้น ครอบครัวมี
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ความไว้วางใจกันผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มากขึ้นที่จะไม่กลับไปเสพซ้า” “ครอบครัวมีความรู้ในการดูแลผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ มากขึ้น มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ใส่ใจครอบครัวมากขึ้น ทานข้าวร่วมกันตลอด
สอบถามชีวิตความเป็นอยู่กันมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รับฟังความคิดเห็นของครอบครัวมากขึ้น ฟังคาว่า
กล่าวตักเตือนของข้าฯ และอารมณ์เย็นลง” “ครอบครัวให้กาลังใจ ให้โอกาส และคอยให้กาลังใจผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ” “ทาให้ครอบครัวมีเวลามาดูแลเอาใจใส่กันและกัน และกระบวนการฟื้นฟูฯทาให้ได้โอกาสเข้ารับการ
บาบัด โดยไม่ต้องถูกดาเนินคดีกฎหมาย ” “ทาให้ครอบครัวได้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการบาบัด การ
ปฏิบัติตัว และสามรถไปดูแลบุคคลในครอบครัวได้ ” “ทาให้เข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น ยอมรับมากขึ้น
และให้โอกาสปรับปรุงตนเอง” “ทาให้เข้าใจการยอมรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น รวมทั้งทาให้ได้เรียนรู้ที่จ ะ
อยู่ร่วมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้เป็นปกติโดยไม่ระแวงกัน” “ทาให้ยอมรับในความผิดที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ทา
ลงไปมากขึ้น เมื่อมีการรวมกลุ่มครอบครัวทาให้ได้ช่วยกันคิดและหาทางในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้ผ่าน
การฟื้นฟูไปด้วยดี ให้โอกาสผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในการกลับตัวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ครอบครัวสุขภาพจิต
ดีขึ้น ลดการทะเลาะ ลดการไม่เข้าใจกัน”
จังหวัดนครราชสีมา “ครอบครัวมีความเข้าใจกันมากขึ้น มีการพูดคุยกัน ” “พูดคุยสอบถาม
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มากขึ้น คอยตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเรื่องการคบเพื่อน” “ช่วยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ปรับปรุงพฤติกรรมมากขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯช่วยงานของครอบครัวมากขึ้น เช่น ช่วยทานาทาไร่ ซ่อมรถ”
“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯคอยตักเตือนทุกเรื่องและให้กลับบ้าน
ให้ตรงเวลา” “เป็นสิ่งที่ดีต่อครอบครัว เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น ช่วยทา
มาหากิน” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้น มีความรับผิดชอบ ลดพฤติกรรมก้าวร้าว” “บิดา
และมารดาพยายามคอยตักเตือน และพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “คอยดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯให้อยู่ใน
สายตาตลอด พยายามคอยตักเตือน และวางแผนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรักครอบครัวมาก
ขึ้น กลับบ้านตรงเวลา มีเวลาให้กันมากขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเชื่อฟังคาตักเตือน แนะนามากขึ้น ” “คนใน
ครอบครัวช่วยตักเตือนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มาช่วยดูแลยายที่ภูมิลาเนา” “ไม่เที่ยวเตร่ ไม่มั่วสุม
ไม่คบกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ” “พยายามเตือนเรื่องยาเสพ
ติดบ่อยครั้ง มีความรู้เรื่องการดูแลบุตรด้วยคาพูดที่เป็นมิตรไม่ใช้คาพูดรุนแรง พยายามเฝ้าระวังพฤติกรรมผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ” “1.เชื่อฟังคาตักเตือนของบิดามารดา 2.กลับบ้านตรงเวลา ไม่เที่ยวเตร่”
จังหวัดปทุมธานี “ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น โดยจะระวังเรื่องการคบเพื่อนที่
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ” “มีความเข้าใจวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมติดยาเสพติดมากขึ้น ” “คนในครอบครัวทุกคนก็
ให้กาลังใจ ไม่อยากให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เครียดหรือคิดมาก พูดดีกับเขา” “พ่อเลี้ยงและแม่ให้โอกาสเสมอ
พ่อเลี้ยงตักเตือนเสมอและปรับท่าทีในการสื่อสาร เพราะเดิมจะดุด่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯบ่อย”
จั ง หวั ด ระยอง “คอยดู แ ลให้ ก าลั ง ใจในการปรั บ ปรุ ง ตั ว ไม่ ต าหนิ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ”
“เมื่อก่อนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นคนหงุดหงิดง่าย แต่หลังจากเข้าบาบัดก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ทาให้ครอบครัว
ภูมิใจและรู้ สึกว่าดูแลตักเตือนง่ายขึ้น ” “คอยเตือน แนะนา ให้กาลั งใจผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “ทางานช่ว ย
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ครอบครัวมากขึ้น มีการพูดคุยกันมากขึ้น” “ปรับวิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพยายามตักเตือนให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ” “ช่วยดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น ” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้จักช่วยทางาน
ทากิจกรรมต่างๆร่วมกันครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น ” “เมียไม่สนใจดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีแต่แม่คอย
เตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ครอบครัวภูมิใจที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าการบาบัด เพราะทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯกับครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่หากไปเกี่ยวข้อง
ก็จะพยายามบอกให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เลิกยาเสพติด ” “ครอบครัวไม่บังคับจิตใจ หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่
อยากทา แต่จะดูแลพฤติกรรมให้ดีขึ้น ” “ทาให้ครอบครัวอุ่นใจที่มีคนดูแล เมื่อไม่มีใครดูแล แม่ก็เครียดเป็น
กังวลใจเพราะกลัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจะกลับไปเกี่ยวข้องยาเสพติ ดอีก” “ครอบครัวจะช่วยดูแลตักเตือนผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯและน้องสาวที่อยู่บ้านพักคอยสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนที่มาเที่ยวหาด้วย”
จังหวัดราชบุรี “ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ” “ทาให้รู้จักตั้งใจทางาน รู้จักช่วยครอบครัว
ทางาน” “ผู้ เข้ารั บ การฟื้น ฟูฯมีความสนใจ เอาใจใส่ และมีเวลาให้ ครอบครัว มากขึ้น ” “ความสั มพัน ธ์ใน
ครอบครัวดีขึ้น” “ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และมีความอดทนในการทางานมากขึ้น ” “มีเวลาอยู่กับครอบครัว
มากขึ้น” “ทาให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตั้งใจขยันทางานเพื่อครอบครัว ”
“ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น รับผิดชอบต่อการทางานมากขึ้น ” “ทาให้ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ เลิกยาเสพติดได้และสนใจครอบครัวมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมากขึ้น ” “เป็นบางครั้ง
ถ้า ผู้ เ ข้ ารั บ การฟื้น ฟู ฯ ไม่เ สพก็ จ ะเป็ น คนพู ด จาดี ใส่ ใจครอบครั ว แต่ถ้ า เสพก็จ ะมีพ ฤติก รรมที่ ก้า วร้า ว”
“ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ไม่มีความหวาดระแวง และมีการพูดคุยกันมากขึ้น ” “1.มีความเข้าใจในการ
ทางานมากขึ้น 2.มีความสนใจครอบครัว มีความรับผิดชอบ” “เชื่อฟังคาว่ากล่าวตักเตือนของครอบครัวมากขึ้น
2.ขยันทางาน ช่วยครอบครัวทางาน” “ครอบครัวมีความสุข ไม่มีความกังวล” “ครอบครัวมีความสุข ไม่มีความ
หวาดระแวง”
จังหวัดสงขลา “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ไม่สุงสิงกับผู้ใด” “มีการ
พูดคุยกันในครอบครัวมากขึ้น” “ครอบครัวมีความสนิทสนมกันมากขึ้น ” “พบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกยาเสพ
ติด กลับมาดูแลครอบครัว” “ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น” “ครอบครัวอบอุ่นขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเชื่อ
ฟังครอบครัว มากขึ้น พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง” “ครอบครัวมีความสัมพันธ์ดีขึ้นผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ” “ช่วยครอบครัวทางาน มีเวลาคุยกันมากขึ้น ” “ครอบครัวมีความสุข อบอุ่น เข้าใจกัน
มากขึ้น กล้าพูดคุยกัน”
จังหวัดสุร าษฎร์ ธานี “ทะเลาะกับ ภรรยาน้ อยลง ช่วยพ่อแม่ทางานมากขึ้น ” “มีความสุ ข
ไม่เครียดมีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ทีการพูดคุย แบ่งเบาภาระของครอบครัว ” “สบายใจในระดับหนึ่ง เพราะ
บางครั้งลู กชายโกหก คอยติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นลู กชายคนเดียว”“ครอบครัวอบอุ่น ปัญหา
ขัดแย้งในครอบครัวลดลง” “รู้จักวิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดอีก” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯดูแลครอบครัวมากขึ้น ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ใส่ใจแม่มากขึ้น”
“มีความสุข สบายขึ้นบ้างที่เขาไม่ออกไปเที่ยวเตร่ ” “เอาใจใส่ครอบครัวมากขึ้น รักพ่อ แม่ มากขึ้นเพราะตอน
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ถู ก จั บ ผู้ ที่ ไ ปประกั น ตั ว คื อ แม่ เชื่ อ ฟั ง พ่ อ แม่ ม ากขึ้ น ”“รั บ ผิ ด ชอบครอบครั ว และคุ ย กั น ดี ขึ้ น ใส่ ใ จลู ก กั บ
ครอบครัวมากขึ้น” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯขยันทางาน อยู่กับครอบครัว ไม่เที่ยวเตร่ มีเวลาให้กับครอบครัวมาก
ขึ้น โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสัญญากับครอบครัวว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก”
จั ง หวั ดอุ ดรธานี “พ่อ ช่ว ยสอนเวลาผู้ เ ข้า รับ การฟื้น ฟูฯ ออกนอกบ้ าน ส่ ว นแม่ก็ ช่ว ยดู แ ล
พฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯขณะอยู่บ้าน พ่อแม่จะไม่ตาหนิผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พยายามให้กาลังใจ” “พูดคุย
ให้คาปรึกษากัน คอยตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นประจาพยายามให้ออกห่างจากเพื่อน บอกบุตรอย่าไปกับ
เพื่อนที่ติดยา ลดการให้เงิน พนักงานคุมประพฤติบอกอย่าให้เงินเยอะ รู้วิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ เพื่อให้
เลิกยาให้ได้” “ให้กาลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯคอยพูดคุยสอบถามกันเป็นประจา คอยแนะนาตักเตือนเรื่อง
ต่างๆ” “มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น ทาให้การเงินทางครอบครัวดีขึ้น ” “ช่วยดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไป
เยี่ยมหาที่วัดที่จังหวัดหนองคาย เดือนละ 2 ครั้ง ช่วยเหลือด้านรายได้ 400-500 บาท” “ปรับวิธีในการดูแลผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ให้ไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนให้ช่วยงานทางครอบครัว พูดจาไพเราะต่อกัน ” “ลดพฤติกรรมบ่น
ด่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกเสพยา ลูกๆที่เรียนก็สบายใจ ตั้งใจเรียน ไม่เครียดเรื่ องพ่อ
ติดยาอีก” “ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯดูแลเอาใจใส่ ภรรยา ลูก มากขึ้น ตั้งใจทางาน มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น ไม่ใช้
จ่ายฟุ่มเฟือย” “ภายหลังถูกจับ แม่ได้แก้ไขโดยได้นาตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาอยู่ด้วย แต่เดิมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
พักอาศัยตามลาพังเพราะมารดาไปทางานต่างอาเภอจะกลับมาอาทิตย์ละ 1 ครั้ง นาตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯออก
จากภูลาเนาที่มียาเสพติดระบาดหนัก ” “แม่และยายไม่ได้ดุด่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แต่จะพูดคุย ตักเตือนแทน
ควบคุมตัวเข้มงวด ลดการให้เงินผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปกติแม่ไม่ค่อยใกล้ชิดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ต า ยาย ดูแล
แทนตั้งแต่เล็ก เพราะมารดาไปทางานต่างประเทศ และมีแฟนค่อยให้กาลังใจ ให้มารายงานตัวทุกครั้งและ
ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ไปทางานที่ กทม. กับแฟน” “ดูแลเอาใจใส่บุตรทั้ง 2 เรื่องค่าเรียน พยายามพูดคุยเรื่อง
ด้านการเรียน” “มีการพูดคุยกันในครอบครัวมากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้น” “ดีใจที่ลูกชายกลับตัวเป็นคนดี สนใจ
ใส่ใจครอบครัวมากขึ้น แต่ยังกลัวจะแอบไปเสพอีก” “ย้ายที่พักจากภูลาเนามาอยู่บ้านพักกับป้าของแฟน จึงทา
ให้ห่างจากเพื่อนกลุ่มเดิม แฟนตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หากยังเสพยาอยู่ก็จะเลิกกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เพราะไม่คิดถึงอนาคตของลูก” “คนในบ้านทะเลาะกันน้อยลง ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น”
ผลเชิงลบ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี “ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบาบัด พ่ อแม่ทางาน ไม่ค่อยอยู่บ้าน
ผมไปเที่ยวเตร่บ้านเพื่อนและกลับดึก กลับดึกก็ไม่บ่น เพราะคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทางาน ไม่สนใจกัน ให้แต่
เงินใช้อย่างเดียว ไม่เคยมาดูแล”
จังหวัดปทุมธานี “อยากออกจากบ้านไปอยู่กับเพื่อนเพราะอยู่กับพ่อตา แม่ยาย รู้สึกอึกอัด
โดนจับตามมองตลอด”
จังหวัดอุดรธานี “แม่และยายไม่ได้ดุด่าผม ได้แต่พูดเตือน คอยคุมเข้ม ลดให้เงินผม ปกติแม่
ก็ไม่ได้มาใกล้ชิดด้วยเนื่องจากไปทางานต่างประเทศ ให้ตายายดูแลแทน รู้สึกไม่ค่อยผูกพันกับคนในครอบครัว
ไม่อยากเชื่อฟัง...”
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จังหวัดระยอง “แฟนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่สนใจดูแลตักเตือนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ มีแต่แม่ที่คอยเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” ““ตอนนี้พ่อแม่ ไม่ทราบว่าผมเลิกยาเสพติดไม่ได้ ผมแอบเสพ
ยาบ้าไปกับเพื่อน ถ้าแม่ทราบก็คงจะตักเตือน ผมก็เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบางครั้ง”

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเพื่อรับทราบปัญหาการให้บริการของพนักงานคุม
ประพฤติ แ ละปั ญ หาจากการเข้ า ร่ ว มกระบวนการฟื้ น ฟู ฯ รวมทั้ ง สะท้ อ นความเห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของ
ครอบครัวต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ประกอบด้วย ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯและครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
ให้บริ การของพนักงานคุมประพฤติ และการนาครอบครัวเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ รวมทั้ง
ความเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
5.1 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการ
ของพนักงานคุมประพฤติ
5.1.1 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของ
พนักงานคุมประพฤติ
ตาราง 4-13 แสดงความเห็น ของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของ
พนักงานคุมประพฤติ (N=104)
ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงให้บริการ
ของพนักงานคุมประพฤติ
ไม่ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
ไม่แสดงความคิดเห็น

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
195
90.7
19
8.84
1
0.47

จากตาราง 4-13 แสดงกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่ต้องปรับปรุง
การให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ ร้อยละ 90.7 ส่วนความเห็นว่าต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.84
กลุ่ มตัว อย่างผู้เข้ารั บ การฟื้นฟูฯ ให้ ความเห็ นเกี่ยวกับ การปรับ ปรุงการให้บ ริการของพนักงานคุม
ประพฤติ ดังนี้
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่แสดงความเห็นว่าต้องปรับปรุง ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดราชบุรี
ที่แสดงความเห็นว่าต้องปรับปรุง “ควรมีการปรับปรุงเรื่องการใช้คาพูด เพราะพนักงานคุมประพฤติมักต่อว่า
โดยไม่ถามเหตุผล ควรพูดจาสุภาพ”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดระยอง แสดงความเห็น ว่า “ควรมีการปรับปรุงเรื่องการติดต่อ
ประสานงาน หากจะโทรติดต่อให้โทรติดต่อกับผมโดยตรงไม่ต้องผ่านแม่ เพราะแม่คิดมาก และไม่เข้าใจหาว่า
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ผมไม่ไปรายงานตัวหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ” “สถานที่นัดรายงานตัว หรือจัดกิจกรรมบางคนก็ไม่
รู้จัก เวลานัดมาเจ้าหน้าที่ก็มาสาย บางครั้งก็นัดเช้าเกินไป”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดปทุมธานี แสดงความเห็นว่า “ควรปรับปรุง ควรมีการรับรายงานตัว
ในวันเสาร์อาทิตย์บ้างเพราะไม่สะดวกลางานมารายงานตัว ” “ไม่อยากให้เปลี่ยนสถานที่นัดรายงานตัวบ่อยๆ
และสถานที่รับรายงานตัวมีมากเกินไป รวมทั้งเวลาในการอบรมหรือทากิจกรรมนานเกินไป ทาให้เสียรายได้ทั้ง
วัน อยากให้จัดแค่ครึ่งวัน”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงความเห็นว่า “ควรปรับปรุง เรื่องการอธิบาย
ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ อธิ บ ายไม่ ชั ด เจน และไม่ ทั่ ว ถึ ง คนมาพบแต่ ล ะครั้ ง จ านวนมาก วุ่ น วาย ”
“ขาดการแจ้ง บางครั้งนัดพร้อมผู้ปกครองเวลา 10.00 น. แต่ก็เลื่อนเป็นเวลา 13.00 น. โดยไม่แจ้งล่วงหน้า”
“อยากให้พนักงานคุมประพฤติที่จะเลื่อนนัด ควรแจ้งให้ชัดเจน เพราะครอบครัวหรือญาติไม่เวลา ติดธุระ ”
“การรายงานตัวของผม สัปดาห์ละครั้ง คิดว่าถี่เกินไปและอยากให้ปรับปรุงในส่วนนี้ เพราะผมมีภาระต้อง
ประกอบอาชีพค้าขาย บางสัปดาห์ก็ไม่มีเวลาไปรายงานตัว”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดนครราชสีมา แสดงความเห็นว่า “ไม่อยากให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจปัสสาวะบ่อย เพราะไม่ได้เสพแล้ว ” “สานักงานค่อนข้างคับแคบ อยากให้ปรับภูมิทัศน์ที่สาหรับบริการ
ประชาชน”
5.1.2 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานคุม
ประพฤติ
ตาราง 4-14 แสดงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของ
พนักงานคุมประพฤติ (N=104)
ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงให้บริการ
ของพนักงานคุมประพฤติ
ไม่ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
90
86.5
14
13.5

จากตาราง 4-14 แสดงความเห็ น ของกลุ่ มตัว อย่างครอบครัว ส่ ว นใหญ่ ให้ ความเห็ นเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงให้บริการของพนักงานคุมประพฤติว่า ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 86.5 ส่วนความเห็นว่าต้องปรับปรุง
ร้อยละ 13.2
กลุ่มตัวอย่างครอบครัวให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
ตัวอย่างครอบครัวที่แสดงความเห็นว่าต้องปรับปรุง ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดระยอง แสดงความเห็น
ว่า “ควรมีการปรับปรุง อยากให้พนักงานคุมประพฤติช่วยแนะนาการบาบัดที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และแนะนาแม่ รวมไปถึงรายละเอียดของกิจกรรม เพราะแม่ไปร่วมทุกครั้งแต่ก็ไม่แจ้งให้ทราบ” “พนักงานคุม
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ประพฤติแจ้งกับแม่ให้ทราบว่าจะต้องดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างไรบ้าง และลักษณะของผู้เข้ ารับการฟื้นฟูฯ
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง”
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงความเห็น ว่า “ควรมีการปรับปรุง เพราะครอบครัวมา
รายงานตัวด้วยทุกครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยเรียกมาคุยด้วย อยากให้เจ้าหน้าที่คุยกับครอบครัวด้วย” “อยากเข้า
ร่ ว มกิจ กรรมที่ส านั กงานจั ดให้ หรื อขณะมาส่ งลู กชายมารายงานตัว ขอเข้ าร่ว มอยู่ในห้ อ ง หรือพูดคุย กั บ
เจ้าหน้าที”่
ตัว อย่ างครอบครั ว จังหวัดราชบุรี แสดงความเห็ นว่า “ควรมีการปรับปรุง เรื่องสถานที่คับแคบไม่
สะดวกในการร่วมกิจกรรม และไม่มีที่จอดรถสาหรับผู้มาใช้บริการ”
ตัวอย่างครอบครัว จังหวัดนครราชสีมา แสดงความเห็นว่า “ควรมีการปรับปรุงเรื่องห้องน้า เพราะมี
ห้องเดียวไม่เพียงพอสาหรับผู้มาใช้บริการ” “สถานที่คับแคบ ห้องน้ามีเพียงห้องเดียวจะใช้ต้องรอนาน ที่จอด
รถไม่เพียงพอ”
ตัวอย่างครอบครัว จังหวัดอุดรธานี แสดงความเห็นว่า “อยากให้พนักงานคุมประพฤติ สารวจความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯว่าเหมาะสมกับการฟื้นฟูฯแบบไหน”
5.2 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับการนาครอบครัวเข้ามามีสว่ น
ร่วมในกระบวนการฟืน้ ฟูฯ
5.2.1 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯต่อการมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูฯของครอบครัว
ตาราง 4-15 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต่อการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของครอบครัว
(N=215)
ความเห็น
การนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
ครอบครัวช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ในกระบวนการฟื้นฟูฯ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น
ช่วยเหลือ
ไม่ช่วยเหลือ

กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จานวน
ร้อยละ
170
79.07
43
20
2
0.93
205
95.3
10
4.7

จากตาราง 4-15 แสดงกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ
79.07 เห็นด้วยกับการนาครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของสานักงาน ส่วนน้อ ยที่ไม่เห็นด้วย จานวน
43 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และไม่แสดงความคิดเห็น จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของครอบครัว
ดังนี้
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ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดเชียงใหม่ เห็นด้วย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 และไม่เห็น
ด้วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย มีครอบครัวมาด้วยก็อุ่นใจ แม้แม่จะมีภาระต้อง
ทางาน แต่หากจาเป็ นก็มาร่ วมได้ ” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้รับรู้ปัญหา และช่วยกันแก้ไขร่วมกัน รวมทั้ง
รับทราบเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะได้คอยตักเตือน แนะนา ให้ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูฯ” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้รู้ว่า
กระบวนการเป็นอย่างไร รู้สึกอบอุ่นที่ครอบครัวมาร่วมด้วย และครอบครัวเป็นกาลังใจให้เปลี่ยนแปลงตัวเองและ
เป็นคนดี” “เห็นด้วย เพราะจะได้ให้ความรู้ครอบครัวของเรา เพราะบางครั้งเราอธิบายแล้ว แต่ครอบครัวก็ไม่
เข้ าใจ และจะได้ ช่ ว ยดู แลเราให้ ผ่ านการฟื้ น ฟู ฯ” “เห็ น ด้ ว ย เพราะครอบครั วสามารถช่ ว ยเหลื อตั กเตื อน
พฤติกรรมของผม และช่วยเหลือดูแลความประพฤติ และช่วยเหลือในหลายเรื่องที่ทาให้เราไม่กลับไปเสพซ้า และ
ครอบครัวจะได้รู้วิธีที่จะตักเตือนและช่วยเหลือผม รวมทั้งสามารถนาไปบอกต่อให้กับผู้ติดยาเสพติด” “เห็นด้วย
เพราะความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวเป็นสิ่งที่ช่วยให้เลิกยาเสพติดได้ หากมีการพูดคุยหรือสร้างความสนิท
สนมระหว่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว ก็จะทาให้เข้าใจและสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติได้ ” “เห็นด้วย
เพราะครอบครัวจะได้รับรู้ข้อมูลในการดูแลข้าพเจ้า และมีความเข้าใจในตัวข้าพเจ้ามากขึ้น และรับรู้ว่าข้าพเจ้า
เสพยาเพราะเพื่อนชวน จึงเตือนข้าพเจ้าเรื่องการคบเพื่ อนเป็นประจา” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย
เนื่องจากทาให้ผู้ปกครองเสียเวลาในการประกอบอาชีพ” “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากแม่เดินทางมาลาบาก และไม่มี
เวลาเนื่องจากทางาน” “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ปกครองต้องทางาน ลางานไม่ได้ และเดินทางไม่สะดวก”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นด้วย 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และไม่เห็น
ด้ ว ย 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 20 และไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น 1 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5 โดยให้ ค วามเห็ น ว่ า
“เห็นด้วย เนื่องจากครอบครัวได้รับรู้พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และจะได้คอยดูแลแนะนา ช่วยเหลือให้
เลิกยาเสพติด” “เห็นด้วย ทาให้ครอบครัวรู้ว่าสานักงานคุมประพฤติทากิจกรรมอะไรบ้าง และเมื่อนาครอบครัว
มาเข้าร่วมทาให้เกิดความสุข เพราะอยู่บ้านไม่เคยมีกิจกรรรมอะไรทาร่วมกัน และได้ความรู้ ” “เห็นด้วย ทาให้
ครอบครั ว ได้ รู้ เ งื่ อ นไขการฟื้ น ฟู ฯ เห็ น การเปลี่ ย นแปลงของผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ และคอยดู แ ลตั ก เตื อ น ”
“เห็นด้วย ครอบครัวคอยตักเตือนให้เลิกเสพยา และเป็นแรงบันดาลใจให้เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติด ” “เห็นด้วย
เพราะแม่ให้กาลังใจ และว่ากล่าวตักเตือนให้ข้าพเจ้าเลิกเสพยาเสพติด และได้เห็นความรัก ความเป็นห่วงของ
ครอบครัว ทาให้ข้าพเจ้าคิดได้ และไม่กลับไปเสพอีก ” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย อยากให้ภรรยาเข้า
ร่วม แต่ไม่ควรบ่อยมาก เพราะต้องประกอบอาชีพ ” “ไม่เห็นด้วย มันอยู่ที่ตัวเราเอง เราสามารถเลิกยาเสพติด
ได้ด้วยตนเอง ไม่จาเป็นต้องมีครอบครัวมามีส่วนร่วมก็ได้” “ไม่เห็นด้วย บาบัดฟื้นฟูยาเสพติดขึ้นอยู่กับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯว่าจะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หรือไม่ ครอบครัวได้แค่เพียงว่ากล่าวตักเตือน หากผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯขาดจิตสานึก ก็ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดระยอง เห็นด้วย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และไม่เห็นด้วย 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 30 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย แม่จะได้รู้ร่วมกับเรา และรู้ว่าเราปรับปรุงตนเองได้ดีเพียงใด
เพราะแม่เป็นผู้คอยตักเตือนดูแลเรา” “เห็นด้วย เพราะว่าครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และเป็นกาลังใจ เป็นที่ปรึกษาเมื่อเรามีปัญหา” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากครอบครัวไม่สะดวก
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ที่จะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้ง เพราะอายุมากแล้ว และไม่มีเวลา” “ไม่เห็นด้วย เพราะเราทาผิดเอง เราต้องรับผิดชอบ
ได้ ไม่อยากให้ครอบครัวมายุ่งเกี่ยวเพราะทาให้เสียเวลาการทางาน” “ไม่เห็นด้วย เพราะอย่างไรผู้ปกครองก็เข้าใจ
ในสิ่งที่ทา ไม่สะดวกในการเดินทาง และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย” “ไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้ผู้ปกครองเข้าร่วม เพราะเรา
ผิดเอง เป็นเรื่องตัวเราทาตัวเอง ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเอง” “ไม่เห็นด้วย เพราะผมเกเรไปเสพยาเอง พ่อแม่ไม่ว่างที่
จะเข้าร่วมกิจกรรม แต่แม่จะช่วยตักเตือนขณะอยู่ที่บ้านพัก” “ไม่เห็นด้วย เพราะไม่อยากให้พ่อแม่รู้ ไม่อยากให้
เสียใจเพราะผมยังเลิกยาไม่ได้” “ไม่เห็นด้วย เพราะผมอยู่คนเดียวมาตลอด และคิดว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่
ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ ดังนั้นการนาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการบาบัดก็ไม่มีประโยชน์”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดราชบุรี เห็นด้วย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และไม่เห็นด้วย 6 คน
คิดเป็นร้อยละ 20 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เพราะบางครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะสร้างความเข้าใจ
เมื่อมีครอบครัวเข้าร่วมก็จะได้นาข้อมูลมาตักเตือนและหาแนวทางเลิกยาเสพติด ” “เห็นด้วย ครอบครัวจะ
ได้รับว่างานคุมประพฤติทาอย่างไร และจะได้เอาใจใส่ผมมากขึ้น ” “เห็นด้วย รู้สึกว่าครอบครัวต้องมีส่วนร่วม
รับรู้ในเรื่องการบาบัดยาเสพติด และก่อนหน้านี้พ่อผมก็เคยมีพฤติกรรมติดยาเสพติดมาก่อน จึงคอยตักเตือน
พูดคุยให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด” “เห็นด้วย ทาให้ครอบครัวมีความเข้าใจในตัวเรามากขึ้น และความสัมพันธ์
ในครอบครัวดีขึ้น ทะเลาะกันน้อยลง” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากครอบครัวต้องประกอบ
อาชีพ และบ้านอยู่ไกลสานักงาน” “ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวต้องประกอบอาชีพ เลี้ยงดูครอบครัว ไม่มี
เวลามาร่วมกิจ กรรม โดยปกติครอบครั วให้ คาแนะนา ตักเตือนเรื่องยาเสพติด และการปฏิบัติตัว อยู่แล้ว ”
“ไม่เห็นด้วย เนื่องจากบางครั้งต้องเสียเวลาทางาน และเดินทางมาไม่ค่อยสะดวก แม่ต้องดูแลลูกให้ข้าพเจ้า ”
“ไม่เห็นด้วย ครอบครัวมีภาระต้องประกอบอาชีพ ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดสงขลา เห็นด้วย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่เห็นด้วย 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 10 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เพื่อที่จะทราบความคิดเห็นของครอบครัว ให้ครอบครัวมี
ความรู้เหมือนเรา” “เห็นด้วย มีความอบอุ่น ความมั่นใจมากขึ้น อยากนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ”
“เห็นด้วย ทาให้รู้สึกดีที่มีคนในครอบครัวคอยเป็นห่วง” “ครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ และความสุขมาก
ขึ้น” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้มีเวลาให้กันมากขึ้น ได้พูดคุยและเข้าใจกันมากขึ้น ” “เห็นด้วย เมื่อครอบครัว
ได้รับทราบเงื่อนไข แนวทางในการดูแลผู้ติดยาร่วมกัน จะได้มีการพูดคุยกันมากขึ้น และช่วยกันดูแล ให้กาลังใจ
กัน” “เห็นด้วย ครอบครัวขอมาด้วย ผมรู้สึกดีและอบอุ่น ” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
ลดความหวาดระแวงกันและกันเพราะเชื่อใจกันมากขึ้น ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้รู้ว่าโทษของยาเสพ
ติดเป็นอย่างไร จะได้รู้ว่าการเลือก หรือช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้เลิกยาเสพติดเป็นอย่างไร จะได้ช่วยกั น
บาบั ดฟื้นฟูฯร่ว มกับเจ้าหน้าที่ ” “เห็น ด้ว ย ครอบครัว ได้รับรู้ เรียนรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูฯมากขึ้น เพิ่มความ
สัมพันธ์อันดี และการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว ” “เห็นด้วย เพื่อครอบครัวจะได้รับทราบเงื่ อนไขการ
ปฏิบัติตัวระหว่างการฟื้นฟูฯ กาหนดนัดรายงานตัว เพื่อจะได้คอยว่ากล่ าวตักเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมา
รายงานตัวตามกาหนดนัด และจะได้พ้นการฟื้นฟูฯไป” “เห็นด้วย อยากให้ครอบครัวรับรู้ว่าเราสามารถเลิกยา
เสพติดได้จริงๆ และเลิกแล้วได้อย่างเด็ดขาด” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้เกิดความเข้าใจมีการพูดคุยกันมากขึ้น
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และสามารถอยู่ร่วมกันได้ราบรื่น ” “เห็นด้วย ทาให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และมีความ
รักความผูกพันกันดีขึ้น” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวควรจะมาร่วมกิจกรรมด้วย เพราะต้องรู้ขั้นตอนการบาบัด
ด้วย” “เห็นด้วย เนื่องจากครอบครัวและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจะได้รับรู้ความรู้สึกของกันและกัน จะได้นาไปปรับ
ใช้และอยู่ร่วมกันอย่างปกติ” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย รู้ว่าเป็นประโยชน์ แต่พ่อมักจะไม่ว่างที่จะมา
อยากให้พ่อแม่มาร่วมแต่เป็นไปไม่ได้” “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากนาครอบครัวมาด้วย จะทาให้ครอบครัวขาด
รายได้ เนื่องจากภรรยาจะต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดอุดรธานี เห็นด้วย 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 และไม่เห็นด้วย 1
คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เพราะครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา และมีแต่
สิ่ ง ดี ๆ ให้ กั บ เรา หากครอบครั ว ไม่ เ ข้ า ใจก็ ย ากที่ จ ะเลิ ก ยาได้ ” “เห็ น ด้ ว ย เพราะครอบครั ว ได้ รั บ ความรู้
กระบวนการและขั้นตอนการฟื้นฟูฯ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวมีหน้าที่ในการเตือนสติเรา เราจึงไม่อยากยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวเป็นกาลังใจที่ดี” “เห็นด้วย พ่อแม่เป็นกาลังใจที่ดี อยากเป็น
คนดีให้พ่อแม่ดีใจ” “เห็นด้วย
อยากให้แม่ได้รับรู้เงื่อนไขขั้นตอนในการดูแลผู้ติดยา” “เห็นด้วย เพื่อให้
ครอบครั วได้รู้ขั้น ตอนการฟื้น ฟูฯ รวมถึงเงื่อนไขของการฟื้นฟูฯด้วย” “เห็นด้วย น่าจะดี จะได้อบอุ่น ที่มี
ครอบครัวมาร่วมด้วย” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้ร่วมรับรู้ด้วยกัน และเป็นกาลังใจให้กัน ” “เห็นด้วย คิดว่า
ครอบครั วที่อบอุ่น มีความรักจะช่วยให้เลิ กยาได้ ” “เห็ นด้วย เพราะทาให้ผู้ ปกครองได้รับรู้ถึงขั้นตอนการ
ฟื้นฟูฯ” “เห็นด้วย เพราะทาให้หนู สามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ ทาให้เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี ทาให้หนู
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตั้งใจทางาน และไม่เที่ยวเตร่” “เห็นด้วย เพราะมีประโยชน์ต่อครอบครัว และตัว
ข้าพเจ้า เพราะครอบครัวจะได้นาความรู้มาปฏิบัติได้ถูกต้อง” “เห็นด้วย อยากให้ครอบครัวมาร่วม” “เห็นด้วย
ทาให้ได้รู้ขั้นตอนและเงื่อนไขฟื้นฟูฯ และการดูแลตัวผม ครอบครัวได้เข้าใจมีความรู้มากขึ้น ” “เห็นด้วย อยาก
ให้ครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับสานักงานให้มากกว่านี้ ” “เห็นด้วย ได้รับกาลังใจจากครอบครัว ทาให้อยาก
กลับเป็นคนดี” “เห็นด้วย อยากให้ผู้ปกครองได้รู้ขั้นตอนการทางานและขั้นตอนการฟื้นฟูฯ “เห็นด้วย พ่อแม่
ครอบครัวเป็นกาลังใจที่ดีในการกลับมาเป็นคนดี ” “เห็นด้วย อยากให้ครอบครัวเข้าร่วมด้วย เพราะอยากให้
ครอบครัวรู้ถึงขั้นตอน เงื่อนไขฟื้นฟูฯ ปฏิบัติอย่างไรจึงจะผ่านการฟื้นฟูฯ “เห็นด้วย เป็นสิ่งที่ดี ครอบครัวเรารู้
ว่าจะต้องปฏิบัติต่อเราอย่างไร” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้ช่วยดูแล ตักเตือนเรา” “เห็นด้วย อยากให้
ผู้ปกครองได้รับรู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร จะได้ไว้วางใจ” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเดินทาง
ไม่สะดวก และผู้ ปกครองบางคนชราภาพ การจะเลิ กเสพยา มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่การเข้าร่วมกิจกรรมของ
ครอบครัว”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดกาแพงเพชร เห็นด้วย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 และไม่เห็นด้วย
3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และไม่ออกความคิดเห็นจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 โดยให้ความเห็นว่า
“เห็นด้วย ทาให้ครอบครัวได้ทราบ ว่าเราทาอะไร อย่างไรบ้าง” “เห็นด้วย ทาให้ครอบครัวได้ความรู้ ในการ
ดูแ ลเรา” “เห็ น ด้ ว ย ถ้ า มีค รอบครั ว มาด้ว ย ก็ จะสามารถสอนผมได้ เพราะถ้า ครอบครั ว ฟั ง จากผมคงไม่
เพียงพอ” “เห็นด้วย เพื่อครอบครัวจะได้รู้เรื่องการคุมประพฤติเกี่ยวกับเงื่อ นไข และวิธีการเลิกเกี่ยวข้องกับ
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ยาเสพติด”“เห็นด้วย ครอบครัวจะได้รับทราบว่าขั้นตอนวิธีการ และการเลิกใช้ยาเสพติด” “เห็นด้วย เพราะจะ
ได้ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ว่าทางสานักงานมีกิจกรรมให้ปฏิบัติอย่างไร ในระหว่างการรายงานตัว และร่วมกิจกรรม
ทุกครั้ง “เห็นด้วย เขาจะได้รู้เห็นว่ามารายงานตัว และเราก็รู้สึกดี” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้มีความรู้และคอย
ช่วยเหลือสอดส่อง ดูแล ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมาคน
เดียวสะดวกสบายกว่า แต่ครอบครัวอยากมาด้วยไม่อยากให้มาด้วย เพราะพูดมากจู้จี้จุ กจิก” “ไม่เห็นด้วย
เนื่องจากบางครั้งพ่อแม่ และคนในครอบครัวติดงานมาร่วมไม่ได้ และภรรยาก็เลี้ยงลูกเพิ่งคลอด” “ไม่เห็นด้วย
เพราะครอบครัวต้องประกอบอาชีพ ไม่ค่อยมีเวลามาร่วมกิจรรม”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 และไม่เห็นด้วย
2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เนื่องจากครอบครัวจะได้รับข้อมูลพร้อมกับผม และ
ครอบครัวลดความหวาดระแวง ให้อภัยและให้กาลังใจ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวต้องเข้าใจเราก่อน ถ้า
ครอบครัวไม่เข้าใจ คนติดยาก็ไม่มีกาลังใจเลิกยาเสพติด อยากให้ญาติที่มาเข้าใจและเอาใส่ใจเราบ้าง ไม่ใช้ทา
เหมือนรังเกียจไม่อยากพูดด้วย” “เห็นด้วย ดีมากๆ เพราะทางครอบครัวจะได้เข้าใจเราบ้าง ไม่ใช่เอะอะอะไร
ก็ดุด่าอย่างเดียว” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้มีความรู้ในการดูแลผู้ติดยา ผมมีความสุขที่มีครอบครัวมาด้วย ถ้า
มาคนเดียวอาจต้องโทรคุยตลอด” “เห็นด้วย มารดาเป็นห่วงผมมาตลอด และอยากให้มารดาไม่ตามใจผมบ้าง
ให้ห้ามปรามบ้าง ให้ดุด่าบ้าง อาจจะดีกว่านี้” “เห็นด้วย เป็นสิ่งที่ดี ทาให้มีความรู้ความเข้าใจเพราะการพูดคุย
กับเราจะยกตัวอย่างสอนเสมอ” “เห็นด้วย เพราะทางบ้านต้องช่วยดูแล ให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติม และรับรู้ปัญหา
ความต้องการของเราด้วย อยากให้พ่อแม่ใจเย็น พูดดีด้วย อย่าระแวงมากนักมันเพราจะทาให้เราเครียด”
“เห็นด้วย ครอบครัวจะได้รู้สึกอย่างที่เรารู้” “เห็นด้วย รู้สึกดี มีกาลังใจจากครอบครัวและเชื่อว่าน่าจะเข้าใจเรา
มากขึ้น” ในส่วนของไม่เห็นด้วย “ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวมีภาระอื่นที่ต้องทา เสียรายได้เมื่อมาด้วยเดิน
ทางไกลไม่ส ะดวก ความผิ ดจากการเสพยาเป็นเรื่องส่ ว นตัว ที่ ต้องรับ ผิ ดชอบไม่อยากรบกวนครอบครัว ”
“ไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้ครอบครัวมาด้วย เพราะเสียเวลา เสียรายได้ของครอบครัว และเป็นห่ว งกลัวเกิด
อันตรายเพราะต้องขี่รถจักรยนต์มาด้วยกัน”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจังหวัดนครราชสีมา เห็นด้วย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และไม่เห็นด้วย
12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย“เห็นด้วย หากพนักงานคุมประพฤตินัดให้ครอบครัว
มาร่วม ก็ให้ความร่วมมือให้มาด้วย” “เห็นด้วย จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียด การรายงานตัวและกิจกรรม
ต่างๆเหมือนเรา” “เห็นด้วย เพราะพ่อแม่จะได้รับรู้ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลเรา” “เห็นด้วย เพราะ
อยากให้แม่รับทราบว่าเรามาทาอะไรบ้างที่สานักงาน” “เห็นด้วย เพื่อให้พ่อแม่ มีข้อมูลความรู้แนวทางในการ
ดูแลเราและน้องต่อไป เพราะเรายังมีน้องสาว 1 คน ที่กาลังศึกษาอยู่” “เห็นด้วย พ่อแม่ จะได้ทราบว่าเรามา
รายงานตัวมีการรายงานตัวอย่างไรบ้างจะได้ทราบจากการตรวจปัสสาวะของข้าฯ ว่าข้าฯไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติดอีก เพราะตรวจไม่พบ” “เห็นด้วย เพราะเวลาเราทาผิด คนในครอบครัวก็สามารถที่จะตักเตือนว่ากล่าว
ให้เราทาในสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ รู้สึกดี” “เห็นด้วย เพราะบุคคลในครอบครัวสามารถเป็นตัวอย่าง
ที่ดี ครอบครัวได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ” “เห็นด้วย เพราะภรรยาจะได้เตือนและว่ากล่าวเราได้ ภรรยา
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จดบัน ทึกและเตือนเราให้มารายงานตัว โดยภรรยาจะเขียนวัน นั ดรายงานตัว ในปฏิทิน และเตือนให้ ผมมา
รายงานตัวตามนัด” “เห็นด้วย พ่อแม่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราด้วย และจะได้รู้ว่าการเข้ารับ
การฟื้นฟูฯต้องทาอะไรบ้าง” “เห็นด้วย เพราะจะได้ให้ครอบครัวมารับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการฟื้นฟูฯ จะได้นา
ความรู้ไปตักเตือนเราได้” “เห็นด้วย เพราะเราอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ และพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลเราเป็นหลัก ”
“เห็นด้วย เพื่อที่ครอบครัวจะได้ทราบขั้นตอนในการฟื้นฟูฯ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้อย่างไรบ้าง และมีข้อที่
เราจะต้องปฏิบัติอย่างไร” “เห็นด้วย เพราะพ่อแม่ก็จะได้ทราบว่าทาง เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้และได้ตักเตือนใน
เรื่องใดบ้าง” “เห็นด้วย เพิ่มความอบอุ่นกับข้าฯ เพิ่มความเป็นห่วงข้าฯมากขึ้น ” “เห็นด้วย จะได้ความรู้จาก
เจ้าหน้าที่ได้ให้ทาอะไรบ้าง และได้ความรู้เรื่องอะไร โดยครอบครัว จะได้คอยเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อย่าง
ต่อเนื่อง” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
ทาให้ครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงเรา” “เห็นด้วย ครอบครัวจะได้ความรู้ร่วมกัน จะได้ช่วยตักเตือนเรา” ในส่วน
ความเห็นไม่เห็นด้วย แสดงความเห็นว่ า“ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวต้องทางานไม่มีเวลาว่าง และถ้าไม่มีใคร
สะดวกมา ผมสามารถรับผิดชอบมาพบ พนักงานคุมประพฤติด้วยตนเองได้ ไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัว ”
“ไม่เห็นด้วย เพราะคิดว่าจะเป็นการลาบากถ้าครอบครัวมาร่วมกิจกรรมกับสานักงาน แต่การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวถ้าอยู่ที่บ้าน พ่อแม่คอยว่ากล่าวตักเตือนเราอยู่เสมอ เพราะอยู่ด้วยกันตลอด” “ไม่เห็นด้วย จะให้
ครอบครัวมาด้วยทุกครั้งก็ไม่ได้ เพราะมีข้อจากัด แม่ก็แก่มากแล้วและมีโรคประจาตัว ส่วนสามีต้องเลี้ยงดูลูก
จึงทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด” “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากภรรยาของผม ทางานประจาไม่สามารถลา
งานบ่อยๆได้” “ ไม่เห็นด้วย เนื่องจากหากเราเข้ารับการอบรมแล้ว และนาความรู้มาปฏิบัติหรือคาแนะนาที่
ได้รับก็สามารถเลิกยาเสพติดได้ โดยไม่ต้องนาครอบครัวมาด้วย” “ไม่เห็นด้วย เนื่องจากบุคคลในครอบครัวไม่
มีเวลาต้องทางาน ไม่มาก็เป็นเหตุสุดวิสัย” “ไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้พ่อมาที่ สานักงานหรือเข้าร่วมกิจกรรม
เพราะพ่อเหนื่อยง่าย ป่วยไม่สบาย และผมดูแลตนเองได้” “ไม่เห็นด้วย เพราะพ่อเลี้ยง แม่ พี่สาว ไม่มีเวลา
ว่าง ดูแลตนเองได้ไม่ต้องการให้เป็นภาระของครอบครัว” “ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวไม่ว่าง พ่อไปทางาน
แม่ไปช่วยดูแลลูกให้ และผมสามารถดูแลตนเองได้” “ไม่เห็นด้วย อยากมาเอง เพราะไม่อยากให้ ครอบครัวมา
มันลาบากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย” “ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวไม่ว่าง พ่อไปทางาน แม่ไปช่วยดูแลลูกให้
และผมสามารถดูแลตนเองได้ ” “ไม่เห็ น ด้ว ย อยากมาเอง เพราะไม่อยากให้ ครอบครัว มามัน ล าบากและ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย”
ส่วนประเด็นความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เกี่ยวกับการช่วยเหลือของครอบครัวต่อ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จากสถิติตาราง 4-15 แสดงความเห็นส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในกระบวนการฟื้นฟูฯ จานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 95.3 และกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ได้ให้ความเห็นดังนี้
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดปทุมธานี ให้ความเห็นว่า “ครอบครัวคอยตักเตือนฉันว่าอย่าทาอีก
โดยฉันสัญญาว่าจะทาตามคาตักเตื อนของครอบครัว” “ครอบครัวให้กาลังใจ ไปทางานที่ไหนก็พาเราไปด้วย
เขาดูแลเราตลอด ผมคิดว่าจะไม่กลับไปเสพอีกเป็นห่วงลูก ” “แม่พูดดีด้วย คอยให้กาลังใจจะตักเตือนเวลา
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ออกไปหาเพื่อน ทาให้เราก็ไม่อยากกลับไปเสพอีก ไม่อยากให้แม่เสียใจ” “พ่อแนะนาให้เลี้ยงไก่ชน แต่ไม่ให้เล่น
การพนันจะได้ไม่หมกมุ่น ส่วนเมียกับแม่ยายให้กาลังใจ บอกให้รายงานให้ครบ ให้เลิกยาจะได้เริ่มชีวิตใหม่ ”
“แม่คอยให้ กาลั งใจ ปลอบใจ ไม่ซ้าเติม ซึ่งกาลั งใจเป็นสิ่ งสาคัญมา หากคนในครอบครัว ไม่เข้าใจ ซ้าเติม
อาจกลับไปใช้ยาอีกก็ได้” “ขณะอยู่ที่หนองคาย ครอบครัวมาส่งมารายงานตัวตลอด เพราะห่วงใยและเป็นห่วง
ผม ผมทราบแล้วว่าการใช้ยาเสพติดของผมมีผลกระทบต่อครอบครัว และต่อเงินด้วย ครอบครัวคุม เข้มผม
โทรสอบถามผมเป็นประจา” “เดิมแฟนจะดุด่า แต่ปัจจุบันให้กาลังใจ เป็นแรงผลักดันให้เลิกยาเสพติด”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดสงขลา ให้ความเห็นว่า “สามีมีส่วนช่วยเรามาก ถ้าเขาไม่เข้าใจเรา
ในระยะแรกช่วงที่เราปรับตัว เขาช่วยเหลือเราโดยไม่ให้ใช้โทรศัพท์ คอยกันเพื่อนที่เสพยาไม่ให้มาหาเรา”
“มีส่วนอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นกาลังใจให้ คิดว่าตนเองอยากปรับเปลี่ยนตนเองให้พ่อแม่สบายใจและภูมิใจ”“คน
ในครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือ ช่วยให้กาลังใจ แนวทางการฟื้นฟูฯ ปรับปรุงตัวดีขึ้น โดยพ่อแม่ให้กาลังใจและพูด
เตือนตลอด จะพยายามทาตัวดีขึ้น เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ เที่ยวเตร่น้อยลง” “ช่วยคุยแนะนา ตักเตือน คอยชี้แนะ
ในเรื่ องการใช้เ วลาว่ างให้ เกิ ดประโยชน์ ให้ ใ ช้ เ งิน ในทางที่ ถูก ต้อ ง ไม่ ไปใช้ ซื้อ ยาเสพติ ด ไม่ค บเพื่อ นที่ มี
พฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ” “แม่คอยตักเตือนให้เรามารายงานตัว คอยให้กาลังใจ เข้าใจเรามากขึ้น ให้
โอกาสเรามากขึ้น ตักเตือนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก” “ในเรื่องการว่ากล่าวตักเตือน ระมัดระวังการคบ
เพื่อน เตือนให้มารายงานตัวเมื่อถึงกาหนดนัดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ระมัดระวังในเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด” “ช่วยดูใบนัดการรายงานตัว เตือนให้มาตามนัดและบางครั้งก็มาเป็นเพื่อน คอยเตือนเรื่องการคบ
เพื่อน การกลับบ้านตรงเวลา” “เปลี่ยนแปลงตนเองมากขึ้น เพราะรับรู้ และเข้าใจความรักของแม่ที่มีต่อเรา”
“ภรรยาคอยดูแลว่ากล่าวตักเตือน แจ้งกาหนดนัดรายงานตัวและมาร่วมรายงานตัวทุกครั้ง ทาให้ต้องมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพราะไม่อยากให้ครอบครัวเสียใจ”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดกาแพงเพชร ให้ความเห็นว่า “ครอบครัวช่วยดูแลเรา เป็นห่วงเรา
รู้ว่าครอบครัวรักเรามากขึ้น ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าครอบครัวสาคัญ ที่ผ่านมาเราละเลยครอบครัว ” “ครอบครัว
ยังคงมีส่วนช่วยเหลือตักเตือนอยู่บ้าง แต่ผมก็ยังเลิกยาเสพติดไม่ได้ เพราะยังคงอยากเสพยาเสพติดอยู่ ” “คอย
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ และทากิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกกาลังกาย ทาให้ไม่มีเวลาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ”
“พ่อคอยให้กาลังใจ ให้คาปรึกษาในทุกเรื่อง กล้าเปิดใจคุย และพ่อให้โอกาส” “ครอบครัวมีผล 90% ช่วยคอย
ดูแลเรา ดูแลการคบเพื่อน หรือเพื่อนที่มาที่บ้าน คอยเฝ้ าระวังตักเตือน” “ย่าคอยว่ากล่ าวตักเตือนให้ มา
รายงานให้ครบตามกาหนดนัด และปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่า “แม่ถามเรื่องการมารายงานตัวทุกครั้ง
และแม่เตือนเรื่องยา ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก ทาให้เราคิดว่าจะต้องตั้งใจทางานเพื่อครอบครัวและ
บุตร” “คิดว่ามีส่วน แม่เป็นห่วง ตักเตือน เป็นคาเตือนสติมิให้กลับไปเสพยา ไม่เที่ยวเตร่ เที่ยวกับเพื่อนน้อยลง
ไม่กลับบ้านดึก และอยากปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น เพื่อความสบายใจของแม่” “ครอบครัวคอยให้กาลังใจ ให้
คาแนะนา ไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เราเชื่อฟังและปฏิบัติตาม ทาให้เราเลิกเกี่ยวข้องมาโดยตลอด
ตั้งแต่ถูกจับ” “ให้กาลังใจและให้ข้อคิดเกี่ยวกับปฏิบัติตนโดยไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวหรือโกรธ แต่เป็นการเน้นย้าถึง

67
66
ผลที่ตามมาทาให้ตัวเราคิดได้และไม่กล้าทาผิดอีก ” “ช่วยดูแลเวลาไปไหนก็จะถาม สังเกตพฤติกรรม ตัวเรามี
การเปลี่ยนแปลง คือ กลับบ้านเป็นเวลา ไม่เที่ยวเตร่ ไม่เที่ยวกลางคืนเหมือนที่ผ่านมา” “ภรรยาคอยตักเตือน
พูดคุยว่าควรจะเลิกยาได้แล้ว มันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และควรคิดถึงลูกด้วย เพราะลูกโตแล้ว และชาวบ้านจะได้
ไม่ระแวงเวลาไปไหน สังคม ชุมชน รับรู้และยอมรับมากขึ้นว่าเราเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “พ่อแม่ให้ความ
สนใจไม่ปล่อยปละละเลยเราเหมือนแต่ก่อน ดูแลเรามากขึ้นกว่าเดิม เช่น ความเป็นอยู่ การคบเพื่อน คอบ
สอบถามเราให้คาปรึกษาตลอด คอยกาชับและให้มารายงานตัวทุกครั้ง ” “คอยว่ากล่าวตักเตือ นไม่ให้กลับไป
เสพซ้า ภรรยาคอยโทรตามตลอดเมื่อกลับบ้านผิดเวลา กลับบ้านดึกหรือบางครั้งจะติดตามไปด้วย ภรรยาคอย
มาส่งผมตอนมารายงานตัว จะทาให้รับทราบความเคลื่อนไหว รับทราบพฤติกรรมของผมตลอด ทาให้ไม่เกิด
ความระแวง ไม่ไว้วางใจกัน” “พูดคุยตักเตือนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้เลิกเที่ยวเตร่ ให้เลิกคบเพื่อนที่มี
พฤติกรรมเสพยาเสพติด คอยดูแลตรวจวันนัด จดจาวันนัดรายงานตัวให้เรามารายงานตัว ” “ช่วยพูดให้กาลังใจ
และตักเตือนไม่ให้กลับไปเสพซ้า ซึ่งเป็นกาลังใจอย่างหนึ่งที่ทาให้เราผ่านการฟื้นฟูฯ นอกจากนี้แม่ยังไปส่งเรา
ไปเข้ารับการบาบัดที่โรงพยาบาล 1 ครั้ง และโปรแกรมกลับคืนสู่สังคมที่สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
3 ครั้ง”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้ความเห็นว่า “แม่ให้คาแนะนาตักเตือน ให้เห็น
อนาคต เนื่องจากมีลูกอีก 2 คน ช่วยในการพูดคุยให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติม มีความไว้ใจกัน” “พ่อแม่คอยตักเตือน
ในเรื่องไม่ให้ไปเสพยาอีก ไม่ให้เที่ยวดึก ควรเลือกคบเพื่อนที่ดี มีความรับผิดชอบในตัวเอง เช่น ไม่นอนดึก
ไม่เที่ยวเตร่” “มีส่วนอย่างมาก พ่อแม่จะสอบถามให้ความสนใจตลอด ทาให้เราสบายใจ และคอยเตือนให้สติ
ไม่ให้ ไปเกี่ย วข้อ งยา ให้ กาลั งใจตลอด การที่พ่อ แม่ให้ กาลั งใจ ท าให้ เรากลั บตัว ไม่ไปเกี่ ยวข้องกั บยาอีก ”
“ครอบครัวทาให้เรา เห็นว่าพ่อแม่รักและเป็นห่วงเรา ทาให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี เมื่อก่อน
ไม่ค่อยพูดคุยกับพ่อแม่ พอหลังถูกจับทาให้พูดคุยกันมากขึ้น และผมคิดจะเลิกยาเสพติด ” “คอยดูแลว่ากล่าว
ตักเตือนให้ความสนใจ ในเรื่องเงือนไขการฟื้นฟูฯ ให้โอกาสให้กาลังใจ ทาให้เราเชื่อฟังและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
เพาะมีบุคคลในครอบครัวคอยเตือนให้มารายงานตัว ” “มีส่วนช่วยในการว่ากล่าวตักเตือน ให้เห็นพิษภัยของ
ยาเสพติด ภายหลังผมถูกจับได้ไปหางานทาและไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดระยอง ให้ความเห็นว่า “แม่จะคอยเตือนเรา ให้เราพยายามเข้ารับ
การฟื้นฟูฯให้ครบ ผมจึงพยายามกลับมารายงานตัวให้ครบขั้นตอน” “เห็นครอบครัวแล้วสะเทือนใจไม่อยากให้
เกิด เหตุการณ์ อย่ า งนี้ อีก ไม่ อยากท าให้ พ่อ แม่ เสี ย ใจ พ่ อแม่ คอยถามไถ่ ว่ ากล่ า วตัก เตื อนอยู่เ สมอว่า เป็ น
อย่างไร” “พี่สาว และพ่อให้กาลังใจ ให้โอกาสปรับปรุงตนเอง ให้ตั้งใจทางาน” “พ่อแม่เตือนให้หางานทา ไม่ไป
ยุ่งเกี่ย วกับ เพื่อนที่ใช้ย า เมีย ก็ส บายใจและคอยเฝ้ าระวัง ส่ ว นใหญ่เมื่อกลั บบ้านพ่อแม่ก็ จะดื่มเหล้ าบ้าง”
“ครอบครัวมีการพูดคุยกันมากขึ้น ดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้น ” “แม่คอยเตือนตลอด เพราะแม่ไม่อยากให้กลับไป
เสพซ้า อย่าไปคบเพื่อนที่ไม่ดี คอยสอบถามเรื่องไปไหนมาไหน กลับบ้านกี่โมง” “ครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือ
อย่างมาก คอยตักเตือนเรื่องยาเสพติดตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการบาบัด พ่อจะคอยดูแลตลอดถ้ามีการตรวจ
ปัสสาวะ พ่อจะคอยโทรให้ไปตรวจปัสสาวะตลอด และส่งรายชื่อให้เข้าค่ายบาบัดยาเสพติดตลอด ทาให้ผม
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เปลี่ยนแปลงได้ถึงทุกวันนี้” “ภรรยาให้ความรัก ความอบอุ่นมากขึ้น คอยว่ากล่าวตักเตือน มีการสื่อสารกันใน
ครอบครัว ทาให้เข้าใจกันมากขึ้น ” “แม่มีส่วนช่วยเหลือ ตักเตือน ให้มารายงานตัวตามนัดตลอด เพราะไม่
อยากให้มีประวัติกระทาผิด ” “ครอบครัวเป็นกาลังใจ และคอยว่ากล่าวตักเตือน” “แม่และเมียจะพยายาม
เตือนเรื่องการเที่ยวเตร่ การดื่มสุรา แต่ผมก็ไม่เชื่อฟัง ไม่ค่อยปฏิบัติตาม ยังคงไปดื่มสุราและเสพยาเสพติดอยู่”
“แม่เป็นคนเตือน ให้กาลังใจ เตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ เช่น ให้มาพบพนักงานคุมประพฤติ เตือน
ว่ายาเสพติดมันไม่ดี โตแล้วน่าจะคิดได้ ” “มีส่วนร่วมมาก เพราะแม่จะมาด้วยทุกครั้งที่มารายงานตัว อยากให้
พ่อแม่ส บายใจ อยากสร้ างครอบครั ว อยากเก็ บเงิน และเมียคอยเป็นกาลังใจให้ ” “คอยตักเตือนไมให้ ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด คอยตักเตือนเรื่องการคบเพื่อน เรื่องการประกอบอาชีพ ” “ตักเตือนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พยายามกันคนที่มีความประพฤติเกี่ยวกับยาเสพติดให้ออกห่างจากเรา” “ครอบครัวให้โอกาส ให้
กาลังใจ ตั้งใจประกอบอาชีพเพื่อครอบครัว และทาให้ตัวเองให้มีสติ ” “พูดคุย คอยตักเตือน ไม่ให้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ถามไถ่เป็นกาลังใจให้” “พ่อแม่ช่วยดูแลเรื่องการเงิน ฝากเงินไว้กับพ่อแม่จึงทาให้ต้องมาเบิกที่พ่อแม่
เอาสิ่งของที่ซื้อมาให้ดูว่าซื้ออะไรบ้าง พ่อแม่ให้ช่วยทางานค้าขาย และคอยตักเตือนตลอดเวลา” “แม่ตักเตือน
ผมว่าหากผมยังไม่เลิกยาไม่ได้ อย่างไปทาผิดอีก อย่าไปลักขโมยของใคร ให้ควบคุมตัวเองให้ได้ ” “ภรรยาให้
กาลังใจเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ดูแลตักเตือน ไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทาให้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้น ”
“ไม่มีส่วนช่วยเหลือ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน ไปไหนเองมาตลอด บางครั้งแค่ให้ครอบครัวรับรู้ว่า เรามา
บาบัดก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวและเราก็รับผิดชอบตัวเองได้”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัด ราชบุรี ให้ความเห็น ว่า “พ่อแม่ได้คอยว่ากล่าวตักเตือนให้เลิ ก
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น ” “ตักเตือน ให้คาปรึกษาให้เลิกยาเสพติด
ให้ กาลังใจ ให้เลิกเที่ยวเตร่ กลางคืน คอยเตือนให้ ไปพบเจ้าหน้าที่ตามกาหนดนัดและปฏิบัติตามเงื่อนไข ”
“พ่อแม่ให้กาลังใจเวลามีปัญหา จะช่วยเหลือเราตอนถูกจับ ช่วยประกันตัว ทาให้เรารู้สึกแย่ จึงคิดจะปรับปรุง
ตนเอง และพ่อแม่คอบว่ ากล่าวตักเตือนให้เลิกยาเสพติด ” “ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พูดคุยให้คาปรึกษา โดยยกตัวอย่างพี่ชายที่ต้องโทษคดียาเสพติดในปัจจุบันและยังไม่พ้นโทษ คอยเป็นห่วง
พูดคุยให้กาลังใจ และให้เลิกยาเสพติด” “คอยว่ากล่าวตักเตือนให้ไปพบเจ้าหน้าที่ตามกาหนดนัด คอยสอดส่อง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพื่อไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ครอบครัวคอยให้กาลังใจ คอยว่า
กล่าวตักเตือน ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก โดยพ่อแม่เป็นคนเก็บสมุดนัดรายงานตัวและเมื่อถึงกาหนดนัด
ก็จะคอยเตือน” “ครอบครัวสนใจ คอยสอบถามเรื่องกาหนดนัดและเมื่อรายงานตัวแล้วจะคอยสอบถามถึง
กิจกรรมต่างๆ และผลการตรวจปัสสาวะ ครอบครัวให้กาลังใจ ทางานทาให้ไม่มีเวลาว่าง ทาให้ไม่ไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด” “แม่ให้กาลังใจทุกครั้ง ไม่ซ้าเติมที่พูดคุยกัน พยายามตักเตือนให้มาพบพนักงานคุมประพฤติ
เพื่อให้ผ่านการฟื้นฟูฯ” “มีส่วนช่วยให้เราไม่มีเวลาว่างหรืออยู่ไกลยาเสพติด โดยไม่ให้เที่ยวเตร่ ซึ่งทาให้เรารู้สึก
ดีใจที่รู้ว่ายังมีคนรัก ห่วงใย” ครอบครัวคอยตักเตือนในเรื่องการปฏิบัติตัวตามเงื่อนไข โดยภรรยาเก็บสมุดนัดไว้
และคอยเตือนให้มารายงานตัวเมื่อถึงกาหนดนัด แม่ก็คอยตักเตือนไม่ให้ไปเสพยาเสพติด ไม่ให้เที่ยวเตร่ การคบ
เพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี
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ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดอุดรธานี ให้ความเห็นว่า “มีส่วน แม่มักตักเตือนไม่ให้กลับไปทาอีก
พี่สาวและมารดาให้กาลังใจ ให้อภัย ตักเตือนเรื่องยาเสพติดเป็นประจา และด่าเพื่อนที่ติดยาว่าไม่ให้มาหาอีก
พี่สาวคนที่ 3 และมารดาด่าเพื่อนที่ติดยาและคนแปลกหน้าไม่ให้มาหาอีก พี่สาวคนที่ 3 และแม่ให้กาลังใจ
ให้อภัย ตักเตือนเรื่องยาเสพติดเป็นประจา ผลคือเราเชื่อฟังแม่และพี่สาวมากขึ้น” “มีส่วนมาก ทาให้ผมเปลี่ยน
แผลง โดยพยายามตั้งใจทางาน ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “มีส่วนช่วยเหลือ แม่จะบังคับ จะช่วยเรื่อง
เงินเท่าที่จาเป็น กักบริเวณไม่ให้ออกบ้าน ไม่ให้คบเพื่อนที่ไม่ดี ถ้ามาหาก็จะด่ าให้กลับไป พ่อเลี้ยงก็พยายาม
เตือนและพามาส่งรายงานตัวตามนัด” “ครอบครัวมีส่วนร่วม พ่อแม่กาลังใจตลอด แต่ยังคบเพื่อนเที่ยวบ้าง แต่
ไม่อยากให้พ่อแม่ไม่สบายใจ” “พ่อแม่ตักเตือนเรื่องการคบเพื่อน เที่ยวเตร่กลางคืน เรื่องการเกี่ยวข้องยาเสพ
ติด โดยให้โอกาส ให้กาลังใจ” “มีส่วนช่วยเหลือ ภรรยาก็ให้กาลังใจ ดูแลเอาใจใส่ ตักเตือนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดยผมตั้งใจทางานเพื่อลูกทั้งสองคน” “แม่คอยตักเตือน ให้คาแนะนา ให้กาลังใจ” “พ่อแม่อยากให้
บวชเพื่อทดแทนบุญคุณ จึงตัดสินใจบวชเพื่อเลิกเสพยา” “ทางครอบครั วให้กาลั งใจ ให้โอหาส ให้คิดด้ว ย
ตนเอง ให้คาแนะนา ตักเตือน” “มี เวลากลับดึกให้บอก และเวลาจะไปไหนให้พี่ชายไปส่งทุกครั้ง เตือนเรื่องยา
เสพติดเป็นบางครั้ง เตือนไมให้คบเพื่อนกลุ่มเดิม ” “มีส่วนช่วย ครอบครัวมีส่วนสาคัญในการเลิกยาได้ คอย
ตักเตือนตลอดเวลา จะไปไหนก็ให้แจ้ง ให้โอกาสกลับตัว ” “มีส่วนช่วย ให้กาลังใจให้โอกาส ให้รู้จักคบเพื่อนที่
ไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งรู้จักวางแผนชีวิต ” “ดีใจที่แม่ช่วยเหลือ อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
อยากเลิก เป็นห่วงครอบครัว ” “ครอบครัวเข้าใจ ให้กาลังใจ ให้โอกาส ก็อยากกลับเป็นคนดี ครอบครัวจะได้
สบายใจ” “ให้คาแนะนา ตักเตือน ให้กาลังใจ และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงตนเองได้ ” “เป็นกาลังใจให้
ตลอด ไม่ดุด่า ให้โอกาสแก้ไขตัวเอง สนับสนุนทุกอย่าง” “ยายและแม่พยายามเตือนให้หยุดให้เลิกเสพยา แต่
ผมก็ยังทาไม่ได้...” “พ่อแม่พยายามเตือน และลดการให้เงิน และเราก็พยายามจะเลิกยาเสพติด” “ครอบครัว
ให้คาตักเตือนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น ให้โอกาสไม่
ซ้าเติม ทาให้เราใจเย็นมากขึ้น ” “เชื่อพ่อแม่มากขึ้น เที่ยวน้อยลง เสพยาน้อยลง” “มีส่วนให้ปรับปรุงตัวเองดี
ขึ้น อยู่บ้านมากขึ้น คบเพื่อนน้อยลง เป็นกาลังใจให้อยากเป็นคนดี ” “พ่อแม่ยึดเงินที่ใช้ ฝึกความอดทน ไม่ให้
ออกไปไหน ให้ อยู่ในสายตาตลอด มาส่งมารายงานตัว เตือนเป็นประจา” “ให้โ อกาส ให้ความสนใจ ดูแล
ช่วยเหลือแนะนาตักเตือน เช่น การคบเพื่อน ให้ รู้จักคิดมากขึ้น ” “ถ้าเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทาให้
ครอบครั ว มี ค วามสุ ข ไม่ มี ปั ญ หา ท าให้ ม ารดาและครอบครั ว สบายใจ รู้ จั ก ค านึ ง ถึ ง โทษทางกฎหมาย ”
“อยากเป็ น คนดีใ ห้ ครอบครั ว ภูมิใจ เลิ กคบเพื่อนที่เ กี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เที่ยวอยู่ บ้านกับครอบครัว ”
“ครอบครัวช่วยดูแลเรา ช่วยให้กาลังใจ พูดคุยกันทุกวัน แม่ แฟน คอยตักเตือน และให้เลิกยาเสพติดให้ได้
แต่ละคนสอนก็วิธีเลิกยาเสพติดต่างกัน เราโตแล้ว คิดเองได้”
ตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จังหวัดนครราชสีมา ให้ความเห็นว่า “มี พ่อแม่ ป้า และแฟน บอกว่าหาก
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกจะเลิกสนใจเรา และเราก็กลัวที่พูด ป้าและแม่กักบริเวณไม่ให้ออกนอกบ้าน เพื่อนมา
หาก็จะถูกป้าและแม่ด่า เพราะเพื่อนที่มาหามีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ” “มี ลูกบอกให้ข้าฯเลิกยาเสพติด
เพื่อนๆที่ทางานก็พยายามเตือน พี่สาวคนโตคอยตักเตือนและดูแลเรา”“มี ครอบครัวคอยตักเตือนเรื่องยาเสพ
ติด และการคบเพื่อนที่ทีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด ” “มี ผมไม่อยากทาให้พ่อแม่เสียใจ พ่อแม่ให้โอกาส ให้
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อภัยไม่ตาหนิผม และพยายามตักเตือนผมว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ” “มี รู้ว่าเขาเป็นห่วงเรา เตือนว่าอย่าไปยุ่ง
เกี่ย วกับ ยาเสพติ ดมัน ไม่ดี ” “มี คอยว่ ากล่ าวตัก เตือ น เราไม่อ ยากให้ ครอบครัว ล าบากใจ เสี ย ใจ จึ งต้อ ง
เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก ไม่คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด ” “มี พ่อแม่ คอยว่า
กล่าวตักเตือนไม่ให้ผมกลับไปเสพยาเสพติดอีก ผมก็เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะไม่อยากให้ท่านลาบากใจและพยายาม
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนที่เกี่ยวกับยาเสพติดอีก” “มี คอยติดตาม ถามไถ่เสมอ เรื่องการมารายงานตัว ให้ตรงตาม
นัด แนะนาให้เลิกคบกับเพื่อนที่มีพฤติกรมเกี่ยวกับยาเสพติด และว่ากล่าวตัดเตือนไม่ให้เที่ยวตอนกลางคืน ”
“มี พูดคุยตักเตือนไม่ให้เราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีส่วนช่วยให้ทางานเป็นหลักแหล่ง และให้ไปสมัคร
เรียน กศน. เรียนต่อ” “มี ให้โอกาส อยากขอโทษสามีว่าถ้าเราไม่ถูกจับก็จะไม่ทราบว่าสามีรักและเป็นห่วงเรา
แค่ไหน สามีคอยให้กาลังใจ และว่ากล่าวตักเตือน” “มี ตักเตือนให้เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติด ช่วยให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข เช่น การรายงานตัว” “มี ว่ากล่าวตักเตือน เก็บใบนัดรายงานตัวและบันทึกนัดในปฏิทินเพื่อเตือน
ความจาและให้ผมมารายงานตัวตามนัด ให้คาปรึกษา คอยดูแลไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “มี ช่วย
แนะนา ว่ากล่าวตักเตือน และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากนัก เพราะไม่ได้
เป็นผู้ติดยาเสพติดเพิ่งเริ่มเสพ 2 ครั้ง” “มี ครอบครัวคอยบอก ช่วยส่งเสริมตนเองให้เลิกยาเสพติด ไม่ดุด่า
พ่อพยายามมาส่งผมรายงานตัวทุกครั้ง ” “บิดามารดาคอยว่ากล่าวตักเตือน แนะนาไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องยา
เสพติดอีก และให้ไปพบ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ตามกาหนดนัด เรามีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ” “บิดา
มารดาและพี่สาวคอยว่ากล่าวตักเตือน และให้กาลังใจ ให้ ข้อคิด ให้ เลิ กเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ตายาย
พยายามให้ช่วยทางาน เพื่อไม่ให้มีเวลาว่าง คอยตักเตือนผมบ่อยครั้งและสังเกตพฤติกรรมผมตลอด” “มี คอย
ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกยาเสพติด พูดให้กาลังใจ พูดคุยมากขึ้น ทาตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร” “ช่วยตักเตือน
ว่าไม่ให้คบเพื่อนที่ไม่ดี อย่าไปยุ่งกับยาเสพติด ” “มี เพราะพี่สาวและแม่จะคอยตักเตือน หากไปยุ่งเกี่ยวจะ
ปล่อยให้ติดคุก พี่สาวจะคอยสังเกตพฤติกรรมผม” “มี ยาย ป้า น้า จะคอยตักเตือนผมเกี่ยวกับยาเสพติดเป็น
ประจาและเตือนการคบเพื่อน ผมก็สามารถเลิกเสพได้ ” “มี ครอบครัวไม่อยากให้ผมว่าง คอยเฝ้าดูพฤติกรรม
ผมตลอด ให้แฟนเฝ้าดูตลอด หากผมทาผิดอีกก็จะปล่อยให้ติดคุกและไม่ไปประกันตัวอีก ” “มี ช่วยให้กาลังใจ
บอกว่าอย่าไปทาอีก ให้ตั้งใจทางาน ตักเตือนห้ามเสพยา หากผมทาอีกครอบครัวจะปล่อยและจะไม่ไปประกัน
ตัวผม” ในส่วนความเห็นว่าไม่มีส่วนช่วยเหลือ“ไม่มี เพราะไม่อยากให้แม่เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย เพราะแม่แก่
มากแล้ว แต่ตอนที่อยู่ที่บ้านแม่ก็ดูแลดี คอยว่ากล่าวตักเตือนเสมอ แม่ไม่ต้องมาร่วมกิจกรรมก็ได้ เพราะแม่ก็มี
ส่วนร่วมในการดูแลผมที่บ้านเสมอ” “ไม่มี ไม่อยากให้ครอบครัวมาเป็นภาระเข้าร่วมกิจกรรม ทุกอย่างเราทา
เองก็ต้องจัดการด้วยตัวเอง” “ไม่มี เราเป็นคนเสพยาเอง ครอบครัวไม่ได้เสพด้วย หากจะเลิกก็จะเลิกด้วย
ตนเอง ไม่อยากให้ครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเสียเวลาทามาหากิน หยุดหนึ่งวันรายได้ก็หายไป แต่ตอน
อยู่ที่บ้านด้วยกันครอบครัวก็ช่วยตักเตือนเหมือนเดิม” “ไม่มี เนื่องจากการเสพเกี่ยวข้องยาเสพติดเป็นเรื่องของ
ตัวบุคคล หากไม่สามารถเลิกเองได้ก็ไม่มีใครทาให้เลิกได้”
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5.2.2 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวต่อการมีสว่ นร่วมในกระบวนการฟืน้ ฟูฯ
ตาราง 4-16 แสดงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวต่อการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของครอบครัว
(N=104)
ความเห็น
การนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่แสดงความคิดเห็น

กลุ่มตัวอย่างครอบครัว
จานวน
ร้อยละ
102
98.08
1
0.96
1
0.96

จากตาราง 4-16 แสดงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว 9 จังหวัด จานวน 104 คน ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 ไม่เห็น
ด้ว ย จ านวน 1 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 0.96 และไม่แ สดงความคิด เห็ น จานวน 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 0.96
และกลุ่มตัวอย่างครอบครัว ได้ให้ความเห็นดังนี้
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จานวน 15 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ
100 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย อยากให้สานักงานคุมประพฤตินาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมมากๆ เพราะ
ช่ ว ยในการดู แ ลผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ หากดู แ ลกั น เองโดยไม่ ท ราบข้ อ มู ล ก็ ดู แ ลกั น ไม่ ไ ด้ หากทราบข้ อ มู ล
ครอบครัวก็ดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ดีขึ้น ” “เห็นด้วย เพราะทาให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ให้
กาลังใจ และรู้จักให้โอกาสกัน ” “เห็นด้วย เพราะทาให้เรารู้ถึงขั้นตอนการฟื้นฟูฯ พร้อมกับได้ข้อมูลที่จะนาไป
ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวเป็นหลักในการดูแลผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ และเป็นหน้ าที่ของมารดาที่จะต้องดูแลและตักเตือนพฤติกรรมผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิด
หากครอบครัวดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิดก็จะทาให้เลิกยาเสพติดได้ เพราะอยู่ในสายตาตลอด”
ตัว อย่ างครอบครั ว จังหวัดนครราชสีมา จานวน 15 คน ส่ วนใหญ่เห็ นด้วย 14 คน คิดเป็นร้อยละ
93.33 โดยครอบครัวที่ไม่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า “ไม่เห็นด้วย เพราะครอบครัวไม่ได้ทาผิดแต่ทาไมต้องมาเข้า
อบรมกับเขาด้วย เสียเวลาในการทางาน และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก็โตแล้ว น่าจะรู้อะไรถูก อะไรผิดด้วยตนเอง”
ส่วนครอบครัวที่เห็นด้วย ให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย ที่ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม แต่บางครั้งก็ไม่ได้มาร่วม
เนื่องจากติดงาน” “เห็นด้วยเพราะเป็นประโยชน์มาก เดิมไม่เคยมีความรู้เรื่องผลกระทบและโทษของยาเสพ
ติด” “เห็นด้วย จะได้ความรู้ รู้วิธีการในการดูแลบุตรให้เหมาะสม และสามารถให้คาแนะนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ได้” “เห็นด้วย เพราะจะได้ทราบถึงกระบวนการและความรู้ที่สานักงานได้จัดอบรม แต่ก็มีข้อจากัด เพราะต้อ ง
ประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้เข้าใจว่าหากเข้ารับการรักษาก็จะกลายเป็น
คนดี แล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิต ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้รู้วิธีการฟื้นฟูฯตามแนวทางของสานักงาน
คุมประพฤติ และเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”
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ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย จะได้รับรู้ความคืบหน้าของการฟื้นฟูฯ แนวทางการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และ
สามารถขอรับคาปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้” “เห็นด้วย แม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเต็มที่ หากมีการ
เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม” “เห็นด้วย เพราะได้ความรู้หลายอย่างที่พนักงานคุมประพฤติแนะนา ให้คาปรึกษาใน
การดูแล ว่าควรพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างไร พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยกัน และหาก
ใครไม่มีงานทา ก็จะช่วยเหลือให้ทางานและฝึกอาชีพ” “เห็นด้วย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯได้ใช้ชีวิตตามปกติ และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เฉพาะช่วยที่รายงานตัวเท่านั้น ”
“เห็นด้วย เพราะจะได้รู้สิ่งที่เกิดขึ้น และจะได้มีความรู้ที่ถูกต้อง” “เห็นด้วย เพราะให้โอกาสผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และให้โอกาสครอบครัวได้รับรู้ความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และได้มีความรู้ ความเข้าใจกันมากขึ้น ”
“ครอบครั ว ต้ องมี ส่ วนร่ วมเพื่ อให้ ครอบครั ว มี ความเข้ าใจมากขึ้ นและผู้ เข้ ารั บการฟื้ นฟู ฯก็ จะเลิ กเสพยาได้
ครอบครัวคือบุคคลสาคัญที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีกาลังใจ และชักจูงให้เลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด”
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดราชบุรี จานวน 15 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100
โดยให้ความเห็ นว่า “เห็น ด้ว ย แต่ทางเจ้ าหน้าที่ไม่ได้ให้ครอบครัว เข้ามาร่ว มกิจกรรม แต่หากมีก็จะได้
รู้กระบวนการที่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “เห็นด้วย แต่ไม่ได้เข้าร่วม เพราะไม่ได้เชิญ
เข้าร่วม แต่ควรมีเนื่องจากจะได้รับรู้เงื่อนไขของกระบวนการฟื้นฟูฯ และจะได้ช่วยดูแล ตักเตือน ให้ผู้เข้ารับ
การฟืนฟูฯเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “เห็นด้วย เพราะอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ชี้แนะอนาคต การใช้ชีวิตในการ
ท างาน การอยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมให้ ค รอบครั ว ทราบด้ ว ย” “เห็ น ด้ ว ย เพราะจะได้ รู้ ขั้ น ตอนการฟื้ น ฟู ฯ หรื อ
กระบวนการแก้ไข เพื่อที่จะได้นามาช่วยแก้ไขพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “เห็นด้วย เพื่อครอบครัวจะได้รับ
ทราบเงื่อนไข การปฏิบัติตัวระหว่างการฟื้นฟูฯ เพื่อจะได้ช่วยกันดูแล” “เห็นด้วย เป็นสิ่งที่ดี เพราะครอบครัว
จะได้ทราบกระบวนการในการฟื้นฟูฯ และได้รู้โทษของยาเสพติด”
ตัวอย่ างครอบครั วจังหวั ดสุร าษฎร์ ธานี จานวน 10 คน ส่วนใหญ่เห็ นด้วยทั้งหมด 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ” “เห็นด้วย เพราะเป็นประโยชน์
และยังดีที่ทางสานักงานให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมมีประโยชน์ ที่ทาให้ลูกสา ว
เปลี่ยนแปลงตัวเองได้” “ดีมาก เป็นประโยชน์มาก ที่ครอบครัวจะเข้ามามีส่วนร่วม” “คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ครอบครัวต่อการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ และครอบครัว ” “เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง หากครอบครัวมีภาระต้องประกอบอาชีพก็จะไม่สะดวกมาร่ วมกิจกรรม แต่เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอยู่ที่บ้าน
ครอบครัวควรจะตักเตือนและดูแลอย่างใกล้ชิด ” “เห็นด้วย เพราะจะทาให้ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการฟื้นฟูฯมากขึ้น และเข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น เพราะบางครั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก็ไม่กล้าแจ้ง
รายละเอียดเรื่องพฤติกรรมของการใช้ยาเสพติด ” “ยินดีเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ให้ลูกชายเป็น
คนดี” “ยินดีที่จะร่วมกิจกรรมของสานักงาน เพื่อให้ทราบกระบวนการฟื้นฟูฯที่เป็นประโยชน์” “เห็นด้วย ที่จะ
นาครอบครัวเข้ามาร่วม เพราะบางครั้งครอบครัวหรือภรรยาก็ไม่ทราบว่าสามีไปใช้ยาเสพติดและไม่มีความรู้
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เรื่ องโทษของยาเสพติ ด การมี ความเข้ ารู้ และมี ส่ ว นร่ว มจะได้ช่ ว ยให้ ครอบครั ว มี ความเข้ าใจ และสั งเกต
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้มากขึ้น ”
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดสงขลา ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดสงขลา จานวน 10 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วย
ทั้งหมดจานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ไม่แสดงความคิดเห็ น จานวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 10 โดยให้
ความเห็นว่า “เห็นด้วย เพราะทาให้ช่วยมีส่วนร่วมในการเลิกยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “เห็นด้วย
เพราะครอบครั ว จะได้ช่วยเหลือและรับ ทราบเงื่อนไข เพื่อจะได้คอยดูแลให้ผู้ เข้า รับ การฟื้น ฟูฯปฏิบัติตาม
เงื่อนไขอย่างเคร่งครัดจนพ้นการฟื้นฟูฯไปด้วยดี ” “ครอบครัวจะได้รับรู้เงื่อนไข คอยช่วยดูแลให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไข” “ดีใจที่สานักงานให้ครอบครัวมีบทบาท และให้ความสาคัญในการมีส่ วนร่วม”
“เห็ นด้วย เพราะทั้งครอบครั วและสานักงานช่วยกันดูแลผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯทาให้ หลี กเลี่ยงยาเสพติดได้ ”
“เห็นด้วย เพราะทาให้ครอบครัวได้รู้ว่าจะปฏิบัติตัวกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างไร เพราะบางครั้งตัวผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯมารายงานตัวคนเดียว จึงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร”
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัด ระยอง ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดระยอง จานวน 15 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วย
ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เพราะทาให้ทราบว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ปรับปรุงตนเองได้แค่ไหนแล้ว ปัจจุบันผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปรับปรุงได้แค่ไหนแล้ว ...” “เห็นด้วยเพราะเราก็
อยากมีส่วนร่วมกับการบาบัดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพราะอยากรู้ว่าขั้นตอนการบาบัด ...” “เห็นด้วย อยากให้
ทางสานักงานให้ครอบครัวมาร่วมทุกครั้ง เนื่องจากครอบครัวจะได้รับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะได้รู้วิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ว่าต้องปฏิบัติตัวเองอย่างไรบ้าง”
“เห็นด้วย เพราะจะได้แจ้งพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้พนักงานคุมประพฤติทราบ และช่วยแก้ไข แนะนา
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ด้วย” “เห็นด้วย ที่ทางสานักงานให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเพราะจะทาให้รู้ถึงขั้นตอน
การฟื้นฟูฯ ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวจะทราบถึงขั้นตอนการฟื้นฟูฯ และข้อมูลว่าเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไร
บ้าง” “เห็นด้วย เพราะรักลูกไม่อยากให้ลูกกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวได้ช่วย
แก้ไขให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกยาเสพติด” “เห็นด้วย เพราะจะได้รู้ขั้นตอนการฟื้นฟูฯ และเป็นกาลังใจให้ผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯในการฟื้นฟูฯ ” “เห็นด้วย เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯหัวอ่อน ติดเพื่อน แม่ก็ช่วยดูแลตักเตือนผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯอย่างเข้มงวด”
ตัวอย่างครอบครัวจังหวัด ปทุมธานี ตัวอย่างครอบครัวจังหวัด ปทุมธานี จานวน 5 คน ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยให้ความเห็นว่า “เห็นด้วย เนื่องจากทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวดีขึ้น เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน” “เห็นด้วย เพราะครอบครัวต้องรู้ร่วมกับผู้ เข้า
รับการฟื้นฟูฯ และควรจะให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน” “เห็นด้วย เพราะผู้ปกครองจะได้ช่วย
ป้องกันการกลับไปเสพอีกและมีความรู้ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด” “เห็นด้วย ดีมากเลย เพราะครอบครัวจะได้รู้
ว่าเขาทาอะไรบ้าง ไปทากิจกรรมจริงหรือไม่ และครอบครัวจะได้ รู้ว่าเขาคิดอะไร รู้สึกอะไร เมื่อมีปัญหาจะได้
ช่วยกันแก้ไขได้ทัน ” “เห็ นด้ว ย ดีใจปลื้มใจ ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เห็ นความส าคัญของการอยู่ด้วยกันใน
ครอบครัวมากขึ้น”
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ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร ตัวอย่างครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 คน ส่วนใหญ่
เห็ น ด้ว ยทั้ งหมด 5 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 100 โดยให้ ความเห็ น ว่า “เห็ นด้ ว ย เพื่ อครอบครัว จะได้ ช่ว ยดูแ ล
ว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดและจะได้รู้ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมารายงาน
ตัว ตามกาหนดนั ดและร่ ว มกิจ กรรมจริ ง ” “เห็ นด้ว ย รู้สึ กดีที่ได้ ร่ว มกิจกรรม ทาให้ส นิทกันมากขึ้น และมี
ความสุข” “เห็นด้วย ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกว่าตัวเองยังมีคนเอาใจใส่ดูแลอยู่ และทาให้ทางครอบครัวได้รับรู้
ถึงเรื่องเงื่อนไข กาหนดนัด และกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วม” “คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทาให้ครอบครัวได้เรียนรู้และ
ทราบข้อมูลเงื่อนไขในการนาไปดูแลและตักเตือน ให้กาลังใจ และเอาใจใส่ให้มากขึ้น”
5.3 ความเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างครอบครัวให้ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทในกระบวนการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดังนี้
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัดระยอง “ครอบครัวควรจะว่ากล่าวตักเตือน พูดคุยปรึกษากัน และปฏิบัติ
ต่อกัน ด้วยดี ” “ครอบครัว ต้องให้ โ อกาส ให้ คาแนะนา สั งเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และหมั่น
ส่งเสริมทากิจกรรมร่วมกัน ” “ให้โ อกาส ทาตัว ให้ดีขึ้น ช่ว ยวางแผน และมีความเข้าใจ พูดคุยกันมากขึ้น ”
“ครอบครัวต้องเอาใจใส่ คอยดูแล สังเกตพฤติกรรม ให้โอกาส ให้เขาปรับปรุงตนเอง” “ต้องแนะนา ตักเตือน
ให้กาลังใจ ไม่ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูเครียด ค่อยๆพูดคุยกัน คอยดูแลพฤติกรรมไปในทางที่ไม่ดี ดูแลการคบ
เพื่อน” “แนะนา ตักเตือน ให้เลิกยาเสพติด แนะนาให้ทางานเป็นหลักแหล่ง เพื่อไม่ให้มีเวลาไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด พูดคุยสั่งสอนกันภายในครอบครัว ” “คอยพูดคุย แนะนา ตักเตือน ถึงข้อดีข้อเสียของยาเสพติด และ
ช่วยดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “ทุกคนในครอบครัวพยายามตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับ
เพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัดราชบุรี “ครอบครัวควรว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่จะเลิกเกี่ยวข้องได้หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “คนในครอบครัวไม่ซ้าเติม และให้กาลังใจ”
“ให้ คาแนะน า ให้ กาลั งใจ ให้ เห็ นคุณค่าของครอบครัว โดยครอบครัว คอยตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมา
รายงานตัว ทุกครั้ งตามที่นั ด ” “1.ครอบครั ว ต้อมีเ วลาดูแ ลอย่างใกล้ ชิด 2.มีความอดทนในเรื่องการเข้า ดู
พฤติกรรม 3. การให้ความสาคัญผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ ในการเตรียมเลิกเกี่ยวกับยาเสพติด 4.ยอมรับสภาพในตัว
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ครอบครัวให้โอกาส ไม่ซ้าเติม ยอมรับในสิ่งที่เป็นและคอยดูแล ตักเตือนเกี่ยวกับการ
เที่ยวเตร่ และการคบเพื่อน” “ให้โอกาส ให้กาลังใจ และช่วยดูแลตักเตือนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้น ฟูฯ ให้
เวลาอยู่ กับ ครอบครั ว มากขึ้น มี การปรึ กษาในเรื่องต่างๆ สามารถคุยกันได้ ทุกเรื่อง” “1.ต้องดูแล พูดคุ ย
ให้ คาปรึ กษากันมากขึ้น หากไม่พูดคุยกันผู้ เข้ารับ การฟื้น ฟูฯก็จะไม่ส นใจครอบครัว และอาจหวนกลั บ ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 2.ให้เอาใจใส่ ให้ความรักแก่กนั ในครอบครัว” “พูดคุยว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯเลิกใช้ยาเสพติด และชวนทากิจกรรมอื่นๆ หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “ทากิจกรรม
ร่ ว มกัน ในครอบครั ว เช่ น ทานข้า วร่ ว มกัน ดู แลกัน พูด คุย ให้ กาลั ง ใจกัน ชื่ นชมเมื่ อผู้ เข้ ารั บการฟื้น ฟูฯ มี
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พฤติกรรมดีขึ้น ดูแลเรื่องนัดรายงานตัว และต้องมารายงานตัวด้วยกันทุกครั้งเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง”
“ครอบครั วควรคอยดูแล และพูดคุย เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด คอยให้ กาลังใจและพามาพบพนักงานคุม
ประพฤติ” “ให้คาปรึกษาคุยกันมากขึ้น ให้มารายงานตัวสม่าเสมอ ครอบครัวต้องคอยให้กาลังใจไม่ซ้าเติม ”
“พูดคุย ตักเตือนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่ให้คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดี ให้กาลังใจคอยมาส่ง
รายงานตัวทุกครั้ง”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัด เชียงใหม่ “คอยดูแลว่ ากล่าวตักเตือน และรับรู้เรื่องกาหนดนัด คอย
ติดต่อกับพนักงาคุมประพฤติอย่างสม่าเสมอ” “คอยสังเกตพฤติกรรมว่าผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ โทรตักเตือน
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นบางครั้ง” “1.ต้องหันหน้ามาคุยกัน เพื่อติดตามพฤติกรรม 2.ให้กาลังใจลูกเพื่อให้ผ่านจุด
นั้นไป 3.มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์และลูกจะรับรู้ความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่
4.ปล่อยให้ร่วมกิจกรรมทางสังคมบ้าง” “1.พูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเสมอในเรื่องของผลดี ผลเสียของการ
เสพยาเสพติดให้เป็นบทเรียน ไม่ให้พ่อแม่ทุกข์ใจ 2.มาส่งในการรายงานตั วให้ความรัก ความห่วงใย ผู้เข้ารับ
การฟื้น ฟูฯ 3.พูดคุย ถามไถ่ ให้ ความสนใจ ผู้ เข้ารั บการฟื้นฟูฯและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ” “1.ให้ กาลั งใจ ให้ มี
พฤติกรรมทางบวก และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทางครอบครัวมีทัศนคติบวกมากขึ้น จากเดิมเคยพูดซ้าเติม
ไม่ค่อยรับฟังผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2.ครอบครัวควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการฟื้นฟูฯ ” “1.ควร
จะมีบทบาทมาก เพราะในระหว่างฟื้นฟูฯ เราต้องคอยดูแลให้กาลังใจและไม่ซ้าเติมหรือทะเลาะกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้เขากลับไปเสพซ้าได้อีก 2.คอยสอดส่องพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเรื่องการใช้เวลาในชีวิตประจาวัน
เช่น ทางานแล้วไปไหนบ้าง กลับกี่โมง” “1.คอยว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯกลับไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 2.คอยถามไถ่ ความเป็นอยู่ รายได้ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 3.เอาใจใส่กันและกันให้ความอบอุ่น ” “ให้
คาแนะนาตักเตือนโดยนาความรู้ที่ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมของสานักงานมาดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ให้
หวนกลับไปทาผิด และให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีจิตสานึกต่อตนเองและครอบครัว เพื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจะได้ไม่
กลับไปใช้สารเสพติดให้โทษอีก” “ให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ให้โอกาส คอยตักเตือน และไม่ ซ้าเติม
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “เอาใจใส่กันมากขึ้น พูดคุย ใกล้ชิด ให้ความอบอุ่น สนับสนุนทั้งการทางานและให้กาลังใจ
กัน”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัด สุราษฎร์ธานี “ไม่ให้ไปมั่วสุมกับกลุ่มเดิม ให้เลิกยาเสพติดและให้ตั้งใจ
เรียน คอยดูแล แจ้งเตือนกาหนดนัดรายงานตัวของเขา และแจ้งรายละเอียดหลังจากไปรายงานตัวให้คนใน
ครอบครัวฟังทุกครั้ง” “ตักเตือน ดูแล ทราบพฤติกรมของเขามากขึ้น คอยระวังเพื่อให้เขาปรับตัวไปในทางที่ดี
ขึ้น ให้กาลังเขา” “มารายงานตัว มาร่วมกิจกรรมของสานักงานทุกครั้ง คอยตักเตือน ดูแลและให้กาลังใจเขา
ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ให้เลิกไปมั่วสุมกับเพื่อน” “รับฟังเขา เข้าใจเขา ปรึกษาหารือกัน ให้กาลังใจกัน
ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา” “พูดคุย ชี้ให้เห็นถึงอนาคตของครอบครัว โดยเฉพาะบุตรใส่ใจดูแล
คอยตักเตือนในเรื่องการใช้ชีวิต และในเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจั งหวัด ปทุมธานี “ตักเตือนเรื่องการคบเพื่อนที่ไม่ดี ให้อภัยและให้กาลังใจ
นาลูกมาเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการเลิกยาเสพติด ” “ตักเตือนเรื่องพฤติกรรม ต้องเข้าใจตัวผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ และให้อภัยและให้โอกาส” “เตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามพนักงานคุมประพฤติ และให้มา
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รายงานตัว บอกย้าเตือนผู้เข้ารับ การฟื้น ฟูฯว่ายาเสพติดเป็นสิ่ งที่ไม่ดี หากไปยุ่งเกี่ยวอีกก็จะให้ ไปติดคุก ”
“ครอบครั ว ควรให้ ก าลั ง ใจ ไม่ ซ้ าเติ ม ไม่ ห วาดระแวงผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ เพราะความระแวงจะน ามาสู่
ความเครียดมากขึ้น”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจั งหวัด สงขลา “ว่ากล่าวตักเตือน ให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไปไหนไป
ด้วยกัน ไม่ละทิ้ง มาส่งรายงานตัว และให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ” “ช่วยคอยดูแล ตักเตือน พูดคุยกันใน
ครอบครัว ทั้งในเรื่องการคนเพื่อนที่ไม่ดี ” “คอยตักเตือนไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกและเป็นกาลัง
ให้” “ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้คบเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเรียนหนังสือ
ตามที่ชอบ” “ให้กาลังใจ ให้คาปรึกษา ช่วยตักเตือน ดูแล คอยคุยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบ”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา “ช่วยทางานประกอบอาชีพ ไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอยู่
เฉยๆ ให้คาปรึกษา ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กลับไปเสพยาอีก ดูแลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เที่ยว
เตร่ หากิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯทา ดีกว่าออกไปเที่ยวเตร่” “ต้องมีเวลาให้บุตร คอยตักเตือน ฝึกการแบ่ง
เวลา กลับบ้านให้เร็วขึ้น คอยสอนเรื่องคบเพื่อนที่ไม่ดี” “ช่วยดูแลลูกของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตักเตือนเรื่องการ
คบเพื่อน ลดเงินที่ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และให้ช่วยทางานบ้าน” “ว่ากล่าวตักเตือน ให้ทางาน ลดเวลาที่จะ
ไปเที่ยวเตร่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ” “ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยสังเกต ติดตามพฤติกรรมผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ” “ให้ช่วยทางานบ้าน ไม่ปล่อยให้อยู่เฉยๆ หากิจกรรมทาร่วมกัน ว่ากล่าวตักเตือน หากผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็ลดการว่ากล่าว” “คอยว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องยาเสพติดอีก และให้
กาลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯกลับมาอยู่บ้านด้วยกันก็จะตักเตือนได้อยู่ แต่ปัจจุบันผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯไปอยู่ที่ร้านคาราโอเกะ จึงไม่สามารถตักเตือนได้ ได้แต่เตือนเวลาพบหน้านานๆครั้งและเตือนหาก
โทรหาเป็นบางครั้งเท่านั้น” “เตือนไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯออกไปเที่ยวเตร่ ให้อยู่กับบ้าน เตือนเรื่องการคบ
เพื่อนให้คิดเอาเองว่าเวลาคบเพื่อนไม่ดีแล้ว เป็นอย่างไร พยายามพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้มากขึ้น ”
“ไว้ใจให้โอกาส ให้ความอบอุ่น พูดคุย กันตลอด ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง ลดการต่อว่าหรือบ่นลง ให้เงินผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯติดตัวบ้าง” “ต้องว่ากล่าวตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอยู่ตลอด และคอยแจ้งกาหนดนัดให้มาพบ
เจ้าหน้าที่ตามกาหนดนัด” “ช่วยบอก ช่วยสอน เพราะผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯโตมากแล้ว ให้เลิกยาเสพติดและดูแล
คนในครอบครัวให้มากขึ้น ตักเตือน ให้อภัย ให้โอกาส ให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติมในสิ่งที่ผ่านมา และช่วยสังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “ให้ความสนใจดูแลครอบครัว ทากิจกรรมร่วมกัน มีเวลาดู แลผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯมากขึ้น พูดคุยด้วยความเข้าใจกัน ไม่ใช้อารมณ์ ให้ความใส่ใจกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ชวนทากิจกรรม
ร่วมกัน” “ต้องมีข้อชี้แนะให้ทราบว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดี ให้เลิกยาเสพติด” “ครอบครัวต้องเข้าใจและเอาใจ
ใส่กันมากขึ้น ควรช่วยให้ปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และต้องคอยว่ากล่าวตักเตือนและพูดคุยถึงโทษ
ของยาเสพติด”
ตัว อย่ างกลุ่ มครอบครัว จั งหวัด อุดรธานี “ต้องหมั่นเตือนไม่ให้ คบเพื่อนที่ไม่ดี ใช้คาพูดที่ไม่รุนแรง
ให้อภัย ให้กาลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเสมอ” “ครอบครัวต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการกระทาของบุตร ต้องช่วย
ดูแลตักเตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ช่วยลดพฤติกรรมการเสพ ไม่ให้บุตรมีเงินเยอะ
เลิกคบเพื่อนที่ไม่ดี เพื่อลดการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้โอกาสในการปรับปรุงตนเอง ให้กาลังใจ และให้
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คาปรึกษาตักเตือน เฝ้าระวังพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นประจา ช่วยส่งเสริมหางานให้ทาตามที่เขาถนัด ”
“คอยตักเตือน คอยบอกให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าใจเรื่องผลของยาเสพติด ห้ามไปเสพอีก บอกเป็นประจา และ
ระวังเพื่อนที่อาจจะชวนไปเสพซ้าอีก” “ควรใส่ใจ การพูดคุยให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติม ให้อาสกลับสู่สังคม” “ช่วยสั่ง
สอน ห้ามตามใจตนเอง ห้ามตามเพื่อน ตาหนิเป็นบางครั้ง ให้ กาลังใจและให้อภัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ”
“ต้องพยายามพูดคุย ตักเตือนเขาบ่อยๆ ว่าอะไรไม่ดี คอยดูแลให้อยู่ในสายตา ระวังเรื่องเพื่อนที่ติดยาด้วย
พ่อพยายามกีดกันไม่ให้เจอกัน ไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเวลาว่างมาก” “พยายามตักเตือนเป็นประจา ไม่ให้ไป
ยุ่งเกี่ยวอีก ให้กาลังใจ ตักเตือนไม่ตาหนิ ให้อภัยการกระทาผิดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “ครอบครัวมีส่วน
ช่วยเหลือ ให้กาลังใจ ดูแลเอาใจใส่ ให้คาปรึกษาทุกครั้ง ให้เวลา ให้โอกาส ไม่ซ้าเติมกัน ” “ดึงตัวผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯออกจากชุมชนที่มีการระบาดของยาเสพติด ช่วยตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้
กาลังใจ ขอโทษผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่ไม่มีเวลาดูแลในช่วงเวลาก่อนถูกจับกุมในคดีนี้ ให้อภัยการกระทาผิด มาส่ง
รายงานตัวทุกครั้ง” “แม่พยายามพูดคุยกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หากยังเสพอยู่แม่ก็จะถอดใจ จะทาหน้าที่แค่ไป
เยี่ยมหากติดคุก แม่พยายามหางานทา เพื่อหาให้เงินผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไว้ใช้ ” “พูดคุยกันมากขึ้น ให้กาลังใจ
ดูแลเอาใจใส่ และดูแลเรื่องการบาบัดฟื้นฟูฯ” “ให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติมในข้อผิดพลาด ให้โอกาสปรับปรุงตัว คอย
แนะนาตักเตือนเรื่องการคบเพื่อน ให้รู้จักคิดวางแผนใช้ชีวิตประจาวัน ” “ให้การช่วยเหลือเต็มที่ ที่เจ้าหน้าที่
แนะนา ทาทุกอย่างให้ลูกชายเป็นคนดี ” “พยายามตักเตือนพูดคุยเป็นประจา และนาลูกมามีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูฯด้ว ย พูดเปรีย บเทียบปั จจุบั นกับอดีต ว่าปัจจุบันดีกว่าอดีต ลูกมีความสุ ข แฟนก็ไม่เครียดไม่ระแวง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้คิดถึงลูก อนาคตของลูกสาคัญ ไม่อยากให้เป็นแบบผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ”
“ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันเตือน ให้เขากลับมาเป็นคนดี ช่วยกันดูแล สอดส่องและให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่สานักงาน ให้ข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรม”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัดกาแพงเพชร “มีส่วนร่วมเนื่องจากตอนฟังคาวินิจฉัย ทราบเงื่อนไขที่ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้องมารายงานตัวตามนัด ” “จะคุยกันมากขึ้น แต่ก่อนคุยแต่เรื่องเครียด ทาให้ไม่มีความสุข
ทุกวันนี้คุยกันแต่เรื่องดี เล่นและทากิจกรรมด้วยกัน” “เพราะเวลาไม่มาด้วย ทาให้เขาไม่พอใจ ว่าไม่ใส่ใจ เวลา
มาด้วยก็ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอบอุ่น ” “มีบทบาทในการช่วยเหลือและตักเตือนในเรื่อง รู้จักคิดเกี่ยวข้องยา
เสพติดถาวร ให้กาลังใจ การคบเพื่ อน การเที่ยวเตร่ ” “พูดคุยให้คาแนะนา แต่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯเท่าใดนัก”
ตัวอย่างกลุ่มครอบครัวจังหวัดปทุมธานี “ตักเตือนเรื่องการคบเพื่อนไม่ดี ให้อภัยและให้กาลังใจ นาลูก
มาเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลักดันในการเลิกยาเสพติด ” “ตักเตือนเรื่องพฤติกรรม ต้องเช้าใจตัวผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ และให้อภัย ให้โอกาส” “เตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามพนักงานคุมประพฤติและให้มารายงาน
ตัว บอกย้าเตือนกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี หากไม่ยุ่งเกี่ยวอีกก็จะให้ไปติดคุก ” “ครอบครัว
ควรให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติม ไม่หวาดระแวงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพราะความระแวงจะนามาสู่ความเครียดมากขึ้น ”
“พ่อแม่ควรจะให้โอกาส และให้กาลังใจ ภรรยาก็ควรจะให้โอกาสและเข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี...”
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ส่วนที่ 6 การรับรู้ และข้อเสนอแนะของตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ
การรับรู้ของพนักงานคุมประพฤติในประเด็นที่เกี่ยวกับงานฟื้นฟูฯ และงานกิจกรรมสาหรับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ รวมไปถึงการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการฟื้นฟูฯเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ
และความทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
6.1 การบริหารจัดการกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯ และกระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
6.2 การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
6.3 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
6.4 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการนาเอา
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
6.5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติต่อกิจกรรมงานฟื้นฟูฯ
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
6.1 การบริหารจัดการกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯ และกระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
(1) การบริหารจัดการกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
พนั กงานคุ มประพฤติ ทั่ว ประเทศให้ ข้ อมูล เกี่ย วกับแนวทางการวางแผนร่ว มกัน ระหว่า งงาน
กิจกรรมกับงานฟื้นฟูฯ เพื่อกาหนดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ ดังนี้ “เมื่อมีการดาเนินการเสร็จสินในปีงบประมาณ
ต้องประชุมวางแผนในการกาหนดกิจกรรมที่ใช้ในปีงบประมาณต่อไป” “จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์
กิจกรรมในปีงบประมาณที่ผ่านมาและอุปสรรคใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับการฟื้นฟูฯ และมีกิจกรรมใดบ้างที่
เจ้าหน้าที่คิดว่ามีความจาเป็นต่อการฟื้นฟู แต่กิจกรรมฟื้นฟูฯยังไม่มีการกาหนดไว้ในแผนแก้ไขฟื้นฟูและการ
กาหนดเป้าหมายยอดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ” “ร่วมกันกาหนด
โปรแกรมการบ าบั ดในแต่ล ะครั้ งว่าเหมาะสมกับ หั ว ข้อใดมีแนวทางในการทากลุ่ มบ าบัดอย่างไร ใครเป็น
วิทยากร จานวนผู้เข้ารับ การฟื้น ฟูฯที่ควนเข้าร่วมในแต่ล ะครั้งวันเวลาที่เหมาะสม” “มีการประชุมเพื่ อทา
แผนปฏิบัติการประจาปี และประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ” “กาหนดแผนปฏิบัติประจาปี
ร่วมกัน ว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องจัดกิจกรรมอะไรบ้าง” “งานฟื้นฟูฯจะมีการกาหนดโปรแกรมฟื้นฟูฯแต่ละราย
ว่ารายใดจะเข้าแผนการฟื้นฟูฯแบบใด จากนั้นงานฟื้นฟูฯ จะประสานข้อมูลดังกล่าว มายังงานกิจกรรมเพื่อดูว่า
โปรแกรมใด มีจานวนผู้ร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด จากนั้นจะมีการนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยงานฟื้นฟูฯจะ
ทาการนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯร่วมกิจกรรมโดยงานกิจกรรมฟื้นฟูฯจะเป็นผู้จัดเตรียมโครงการรองรับในเรื่อง
ดังกล่าวต่อไป” “งานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯจะประชุมร่วมกันและช่วยกันจัดทาแผนอบรม กาหนดหลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย วันที่จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดทาแผนประจาปีทุกครั้ง ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมา
พูดคุยหารือถึงความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค ของกิจกรรมแต่ละครั้ง” “งานกิจกรรมได้กาหนดแผนในงานฟื้นฟู ฯ
แต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะแจ้งให้งานฟื้นฟูฯให้ทราบก่อน โดยการประชุมร่วมกันระหว่างงานฟื้นฟูฯและงาน
กิจกรรมพร้อมกาหนดแผนงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางแผนงานที่กาหนดไว้ “งานกิจกรรมได้จัดทา
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แผนกิจกรรมประจาปี โดยมีการประสานงานระหว่างงานฟื้นฟูฯเพื่อกาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้งานฟื้นฟูฯพร้อม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม” “มีการประชุมร่วมกันและพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณประจาปีและ
ตัวชี้วัดและกาหนดกิจกรรมรองรับให้เหมาะสม” “ประชุมร่วมกันในการกาหนดแผนกิจกรรมและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ” “เนื่องจากงานกิจกรรมมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1 คน ดังนั้นการกาหนดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ จึงให้งาน
ฟื้นฟูฯ เป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรมจากความเหมาะสม โดยก่อนจัดกิจกรรมจะมีการประชุมวางแผนรูปแบบ
ของกิจกรรมกับงานกิจกรรม” “ดูจากการจาแนกการฟื้นฟูฯแต่ละราย และจัดแผนการฟื้นฟูฯให้เหมาะสม”
“กลุ่มกิจกรรมจะแจ้งกาหนดการจัดกิจกรรมแต่ละเดือนในการประชุมของสานักงาน เพื่อให้กลุ่มงานฟื้นฟูฯ นัด
ครอบครัวและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามระยะเวลาที่กาหนด” “กลุ่มงานกิจกรรมจะมีการพูดคุย
กับพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีฟื้นฟูฯ เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯให้กับผู้เข้ารั บการฟื้นฟูฯได้
อย่างเหมาะสม จากนั้นจะกาหนดแผนการจัดกิจกรรมในช่วงปีงบประมาณให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้
ทาการนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาร่วมกิจ กรรมต่างๆและมีการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุม
ประพฤติประจาอาเภอทึกอาเภอ เพื่อสะดวกต่อผู้เข้ารับการฟื้น ฟูฯที่จะเข้าร่วมกิจกรรม” “ที่ผ่านมาส่วนใหญ่
การจั ดกิจ กรรมการฟื้นฟูฯนั้น งานกิจ กรรมกับ งานฟื้น ฟูฯ จะวางแผนร่ว มกัน ในด้านการจัดสรรคนมาร่ว ม
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับกิจกรรมแต่ละประเภทที่งานกิจกรรมกาหนดมา”“งานกิจกรรมเป็นผู้ดาเนินการ
จัดตั้งโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ ส่วนงานฟื้นฟูฯจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่มีความเหมาะสม
เพื่อเข้าร่วมโครงการ” “พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานฟื้นฟูฯ จะมีความใกล้ชิดกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯทาให้
ทราบถึงปัญหาต่างๆของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยนาปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาคิดเป็นโปรแกรมในการ
แก้ไข โดยงานกิจกรรมจะมีการประชุมร่วมกับงานฟื้นฟูฯ ” “งานกิจกรรมได้กาหนดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ เป็น
แผนประจาปีงานสอดส่องและฟื้นฟูฯนัดหมายผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่ได้จาแนกไว้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงาน” “มีการวางแผนประชุมของผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆ โดยกาหนดแผนเป็นปี ว่าจะมีกิจกรรม
ใดบ้าง” “มีการจัดประชุมทบทวนและวางแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีร่วมกันและมีการทบทวน ปรับปรุง โดย
การประชุมพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการตลอด” “1. มีการประชุมวางแผนงานกิจกรรมประจาปีงบประมาณ
ร่วมกัน 2. งานฟื้นฟูฯสนับสนุนจัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย 3. เข้าร่วมกิจกรรม
(เช่น เชิญวิทยากรบรรยาย, ประสานงาน, ตรวจรับ) ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ” “มีการขออนุมัติจาก
ผู้อานวยการสานักงาน ขออนุญาตร่วมกับกลุ่มงานสอดส่องและฟื้นฟูฯจัดทาแผนกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และ
โดรงการต่างๆประจาปีงบประมาณและระหว่างจัดกิจกรรมงานกลุ่มงานกิจกรรมฯดูและกลุ่มงานสอดส่องฯ
ช่วยกันจัดและดาเนินการร่วมกัน ” “ประชุมหารือคัดกรองผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมโดยคานึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เป็นประจา” “1. มีการประชุมเพื่อทา
แผนงาน/โครงการร่วมกัน แผนปฏิบัติการประจาปี 2. มีการจัดประชุมย่อยเป็นประจาสม่าเสมอและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา” “นัดหมายทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ถูกคุมฯ และกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
“มีการประชุมในกลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูฯ และกลุ่มงานกิจกรรมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ
ในการวางแผนงานร่วมกัน ” “จัดประชุมพูดคุยปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางร่วมกัน ” “เมื่อจะดาเนินการ
กิจกรรมใดๆ ทั้งแต่ละกลุ่มงานจะมีร่วมประชุมวางแผนกันก่อนทุกครั้งโดยดูปริมาณของคดีที่รับผิดชอบเพื่อ
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นามาคานวณกับงบประมาณที่เหมาะสม การคัดเลื อกสถานที่และวิทยากร” “ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี งานฟื้นฟูจะนัดหมายผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าโครงการ และเป็นวิทยากรกลุ่มในหัวข้อป้องกันการเสพซ้า
งานกิจกรรมจะทาโครงการและบริหารโครงการ รวมทั้งรายงานผล ซึ่งก็ประสบปัญหาในด้านการบาบัดอยู่บ้าง
เนื่องจากสองงานมุ่งเน้นผลงานคนละด้านการประชุม การจัดทาแผนในการบาบัดฟื้นฟูฯ ” “ประชุมกาหนด
กิจกรรมและกาหนดวันและคนร่วมกิจกรรมร่วมกัน” “มีการประชุมหารือวางแผนการจั ดกิจกรรมระหว่างกลุ่ม
งานสอดส่องฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม หลังจากนั้น งานฟื้นฟูฯจะเป็นผู้นัดผู้เข้ารับการ ฟื้นฟูฯมาร่วมกิจกรรม
ตามที่ทางกลุ่มกิจกรรมวางแผน” “มีการพูดคุยหารือนอกรอบประสานงานสาหรับการปฏิบัตินั้นใช้วิธีการ
จาแนกตามสภาพปัญหาและกิจกรรมโดยงานฟื้นฟูฯ จากนั้นกลุ่มกิจกรรมจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯตามกลุ่ม
ปัญหาที่จาแนกไว้ตามประเภท” “1. การประชุมร่วมกัน 2. การกาหนดแผนงานกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้อง
กัน 3. การมอบหมายหน้าที่” “1.สารวจปริมาณคดี 2. แยกคดี/จาแนกคดี”“งานกิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
งานประจาปีแล้วส่งให้งานฟื้นฟูฯเพื่อนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามแผน” “ปกติงานกิจกรรมและ
งานฟื้นฟูฯจะมีการวางแผนกันทุกปีในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ” “ มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างกลุ่ม
งานเป็นประจาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ตรงกับสภาพปัญหา” “งานกิจกรรมมีแผนงานไว้ตลอดทั้งปี
แล้ว โดยงานฟื้นฟูฯบันทึกในระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ” “งานกิจกรรมกับงาน
ฟื้น ฟูฯได้ป ระชุมวางแผนในการจั ดกิจ กรรมร่ ว มกัน โดยได้มีก ารดาเนิน การตามแผนงานปี ง บประมาน”
“วางแผนปรึ กษาคัด กรองผู้ เ ข้ารั บการฟื้น ฟูฯ เพื่ อจั ดกิ จกรรมให้ ตรงกลุ่ มเป้า หมายประสานหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรับการสนับสนุนสถานที่หรืองบประมาณ อีกทั้งประสานจังหวัดและอาเภอเพื่อร่วมบูรณาการ
ทางานที่จะแก้ไขฟื้นฟูฯผู้ กระทาความผิด ” “มีการทาแผนกิจกรรมล่วงหน้าของปีงบประมาณ และนาแผน
ดังกล่าวแจ้งกับงานฟื้นฟูฯเพื่อจะนัดผู้ร่วมกิจกรรมเข้าร่วม”“งานกิจกรรมจะกาหนดแผนของแต่ละกิจกรรม ว่า
จะต้องให้ผู้เข้ารับการอบรมจานวนเท่าใด วางแผนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมของงานฟื้นฟู
ฯ” “มีการประชุมกาหนดแผนงานประจาปีเพื่อวางแผนร่วมกันในการกาหนดจัดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย
ตามงบประมาณ” “มีการประชุมติดตามงานอย่ างต่อเนื่อง เช่น ติดตามการนัดผู้ เข้ารับ การฟื้น ฟูฯเข้าร่ว ม
กิจกรรมโดยต้องมีการจาแนกและมีแผนการฟื้นฟูฯก่อน” “มีการประชุมติดตามงานและประสานการจัดแผน
กิจกรรมและนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ไม่มีการวางแผนร่วมกัน งานกิจกรรมจะมาแจ้งเพื่อจะมีการจัดกิจกรรม
ในแต่ล ะครั้งเพื่องานฟื้นฟูฯจะได้นัดคนเข้าร่วมแต่ก็จะแจ้งในระยะกระชั้นชิด ไม่มีการกาหนดแผนการจัด
กิจกรรมล่วงหน้าไม่มีการกาหนดวันล่วงหน้า ” “ขาดการวางแผนร่วมกัน” “หากสานักงานจะจัดกิจกรรมการ
แก้ไขฟื้นฟูขึ้นจะประชุมร่วมกันระหว่างกลุ่มงานกิจกรรมกับงานฟื้นฟูฯเพื่อกาหนดกิจกรรม วัน เวลา สถานที่
และประเภทของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่จะร่วมกิจกรรม”“ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ กลุ่มกิจกรรมจะ
มีการนัดหมายกับงานฟื้น ฟูฯเพื่อประชุมร่ วมกันเพื่ อกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ แน่ชัดเพื่อให้ เป็นไปตามแผน
กิจกรรมที่กาหนด” “1. กาหนดกรอบกิจกรรมว่าจะจั ดกิจกรรมอะไร 2. ดูกลุ่มเป้าหมายว่ามากน้อยเท่า ไร 3.
วางแผนจะจัดในช่วงเดือนใด” “โดยกลุ่มกิจกรรม กาหนดแผนกิจกรรมแล้วกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯนัดผู้ เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯตามแผน” “มีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 กลุ่มงาน เพื่อ
ปรึกษาพูดคุยและรับทราบปัญหาขัดข้องต่างๆ หรือสอบถามความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่อยู่ในความ
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รับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเพื่อนาปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าวมาแก้ไขและกาหนดเป็นแผนงานกิจกรรมต่อไป”
“งานกิ จ กรรมก าหนดแผนล่ ว งหน้ า ” “1. จั ด ประชุ มที ม งานเพื่ อ วางแผนร่ ว มกั น ในการก าหนดกิ จกรรม
2. จัดประชุมเตรียมความพร้อม ประเมินผลทุกครั้งในแต่ละกิจกรรม” “มีการจัดทาแผนงานร่วมกันเพื่อนาผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมโดยกาหนดวันในแต่ละเดือนว่าวันไหน เดือนอะไร จัดกิจกรรมอะไร ต้องการผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯแบบไหน โดยมีการจัดทาแผนทั้งปีงบประมาณและพูดคุยกลุ่มกันต่อกิจกรรมแต่ละงาน” “มีการ
จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีร่วมกัน มีการร่วมดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนดไว้” “ประชุมร่วมกันก่อนจัด”
(2) กระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
สานักงานว่ามีขั้นตอนดังนี้ “ฟังคาวินิจฉัยพร้อมปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขกระบวนการฟื้นฟู กาหนดนัดรายงาน
ตั ว เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม สอดส่ อ งดู แ ล และผ่ า นการฟื้ น ฟู ฯ ” “ภายหลั ง จากรั บ ทราบค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะอนุกรรมการแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะกาหนดโปรแกรมแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ดังนี้ ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมพื้นฐาน ให้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้เฉพาะด้าน เรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม มี
การกาหนดนัดรายงานตัว และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และให้มารับเอกสารผ่านการฟื้นฟูฯ ” “ปฐมนิเทศ
ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ แจ้งคาวินิจฉัยให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยารายบุคคล และกิจกรรมกลุ่มบาบัด หัวข้อ
วิชา รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ปัจฉิมนิเทศ การตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด มองเห็นคุณค่าในตนเอง ป้องกันการ
เสพซ้า” “ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รับรายงานตัวตามกาหนดนัด พร้อมกับการฟื้นฟูตามโปรแกรมฟื้นฟูฯ
...กรณีที่ผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งคณะอนุกรรมการจะมีการเตือนตามความเหมาะสมและประสานจับกุม
เพื่อเข้าการบาบัดต่อ เพื่อส่งคืนพนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ เพื่อดาเนินการต่อไป” “คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย พนักงานคุมประพฤติรับคดี อ่านคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ วางแผนแก้ไขฟื้นฟูฯ
ประเมินผล 120 วัน , 180 วัน มีคาสั่งผลการฟื้นฟูฯ แจ้งตารวจ อัยการ เพื่อลบประวัติ ” “...ประเด็นระหว่าง
การตรวจพิสูจน์คณะอนุกรรมการจะเป็นผู้ประกัน (บิดา มารดา สามี ภรรยา ฯ) เข้าพูดคุยเพื่อสืบคดียาเสพติด
การติดตามดูแล การปฏิบัติตัวของผู้ประกันและการช่วยเหลือติดตามดูแลก่อนให้ประกันตัว จากนั้นผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯและบิดา มารดา สามี ภรรยา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในการปฐมนิเทศ ก็สร้าง
ความเข้าใจในการดูแล ปฏิบัติตนให้ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบด้วย จากนั้นผู้ฟื้นฟูฯจะเข้าการจาแนกผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ โดยควรเข้าโปรแกรมใด เช่น การป้องกันการเสพซ้า การอบรมยาเสพติด แจ้งรายเอียดกิจกรรรม
เพื่อจัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้กาหนดเพื่อให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กาหนด เพื่อตัวผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯได้รับประโยชน์ต่อไป” “ภายหลังผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รับทราบคาวินิจฉัยแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่
มามีการประชุมแต่จะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ผลดี ผลเสีย ในการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตลอดจนอธิบายรายละเอียดการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าใจ จากนั้น
พนักงานเจ้าหน้าที่จะวางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูฯและดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูฯตามแผน โดยมีโปรแกรมสาหรับ
แก้ไขฟื้นฟูฯด้วยการมาพบเจ้าหน้าที่ตามกาหนดนัด ให้คาปรึกษาแนะนา การเข้ารับการอบรมป้องกันการเสพ
ซ้า การฝึ ก อาชีพ และกิจ กรรมอื่น ๆที่ไ ด้ร่ ว มกับ หน่ ว ยงาน” “ภายหลั ง จากคณะอนุ กรรมการมีค าวิ นิจ ฉั ย
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มีขั้นตอนดังนี้ แจ้งคาวินิจฉัย ปฐมนิเทศ นัดรายงานตัว/ ตรวจปัสสาวะ ปัจฉิมนิเทศ และรับใบผ่านการฟื้นฟูฯ”
“จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม แยกตามเขตพื้นที่ ปฐมนิเทศ(รับทราบ
คาวินิจฉัย) และรายงานตัวครั้งที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ปัจฉิม)” “1. แจ้งเงื่อนไขแนวทางการฟื้นฟูฯ ให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯทราบพร้อมกาหนดนักรายงานตัว 2. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมจาแนกตามสภาพปัญหาความ
ต้องการ 3. ดาเนินการตามแผนการฟื้นฟูฯ จัดให้ร่วมกิจกรรมต่างๆตามการจาแนกแต่ละราย 4. ดาเนินการ
เตือน ติดตาม กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 5. รายงานการฟื้นฟูฯ ให้อนุกรรมการทราบ
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาฟื้นฟูฯ “งานกิจกรรมได้จัดทาตามแผนกิจกรรมประจาปีโดยมีการประสานงานกั บ
งานฟื้นฟูฯเพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้งานฟื้นฟู ฯจัดหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม” “1. แจ้งคาวินิจฉัยให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯทราบ 2. ธุรการคดีรับลงทะเบียนแจ้งกระบวนงานคุมประพฤติเจ้าของสานวน 3. พบพนักงานคุม
ประพฤติออกหนังสือรับทราบเงื่อนไขและอธิบายเบื้องต้น 4. จัดปฐมนิเทศ 5. รับรายงานตัว, ผิดเงื่อนไข เตือน
ตาม 6. จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ฝึกอาชีพ 7. พ้นฟื้นฟูฯ ออกให้พ้นจากความผิด ที่กล่าวหา” “1. ปฐมนิเทศ
ชี้แจง แผนการฟื้นฟูฯ ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว กรณีไม่ควบคุมตัว 2. จัดให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้า
ร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมพื้นฐาน 3. พิจารณา เป็นรายกรณีสาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่มีปัญหาเฉพาะด้าน
เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯตามความเหมาะสม 4. กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจ
นัดเข้ารับการปัจฉิม เดือนละ 1 ครั้ง 5. ติดตาม สงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือด้า นอาชีพ เป็นรายกรณีโดย
สานักงานบูรณาการร่วมกับจิตอาสา “จัดกิจกรรมให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แต่ทุก
คนจะต้องเข้าปฐมนิเทศและโปรแกรมฟื้นฟูฯ มีการดูแลสอบถามความต้องการ ด้วยการสงเคราะห์ ” “1. นัดผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 2. นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่
กลุ่มกิจกรรมกาหนด 3. นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้รายงานตัว งานอาสาสมัครคุมประพฤติตามอาเภอที่ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯอาศัยอยู่ 4. การให้การสงเคราะห์ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ”
“1. จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯตามกระบวนการขั้นพื้นฐาน 2. จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้า 3. จัดกิจกรรม
ฝึกอาชีพ 4. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ” “เมื่อมีผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ แบบ
ควบคุมตัวเข้มงวดและแบบไม่เข้มงวดพนักงานเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปส่งยังศูนย์ฟื้นฟูฯ
ต่างๆ ส่วนการบาบัดฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมคุมประพฤติและแบบไม่ควบคุมตัวโปรแกรมกายจิต
สังคมบาบัด พนักงานเจ้าหน้าที่จะนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้ารวมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ฯ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมอบรมป้องกันการกลับไปเสพซ้า ค่ายยาเสพติด ค่ายวิถีพุทธ” “1. จาแนกกลุ่มการ
ฟื้นฟูฯ 2. ปฐมนิเทศ 3. จั ดให้ เข้าร่ วมกิจ กรรมตามกลุ่มที่จาแนก 4. ประเมินผล 5. รายงานผลต่อ
คณะอนุกรรมการฯ 6. ส่งงาน ติดตาม ผลดาเนินการตามโครงการ แจ้งผลการฟื้นฟูฯและประสานหน่วยงานที่
เกี่ย วข้อง (เฉพาะกลุ่มที่เข้าโปรแกรมสานักงานคุมประพฤติ )” “1. ปฐมนิเทศ ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯและ
ครอบครัว 2. เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน เช่นกิจกรรมบทบาทครอบครัว อบรมความรู้เรื่องโรคสมองติดยาและ
ทักษะปฏิเสธยา 3. การรับรายงานตัว การออกติดตาม การการส่งคดีให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยติดคาม
การประสานการจับกุม นาตัวส่งค่ายบาบัด” “1. มีการปฐมนิเทศและแจ้งคาวินิจฉัย และออกใบนัดรายงานตัว
พร้อมอบรมให้ความรู้ในการป้องกันเสพซ้า 2. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และกิจกรรมพ่ อแม่อาสาในวัน
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เดียวกัน 3.จัดค่ายยาเสพติด 4.การฝึกอาชีพ 5.ค่ายลูกเสือสามัญ 6.ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบผ่านการฟื้นฟูฯ ”
“1. มีการประเมินโดย พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวนว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯแต่ละรายควรเข้ากิจกรรม
โครงการใด 2. มีการประชุมร่วมกันระหว่างงานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ รวมทั้ง อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อ
กาหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงการที่เหมาะสม 3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 4. มีการประเมินผล
กิจกรรมโครงการ โดยแบบประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรม 5. มีการติดตามโดยพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของสานวน” “ดาเนินการตามคาวินิจฉัย 2. การนัดรายงานตัว 3. ให้คาปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม
4. จัดกิจกรรม” “รับฟังคาวินิจฉัย ปฐมนิเทศ นัดรายงานตัว เข้าโปรแกรมตามคาวินิจฉัย เข้าร่วมกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูฯ และร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ปัจฉิมนิเทศและรับหนังสือข้ อกล่าวหา” “1. นัดฟังคาวินิจฉัย
2. การปฐมนิเทศ 3. การรายงานตัวตามกาหนดนัด 4. การให้คาปรึกษา เฉพาะราย/กลุ่ม 5. อบรมป้องกัน
การเสพซ้า 6. การฝึกอาชีพ 7. เข้าค่ายยาเสพติด” “1. รับคดี ปฐมนิเทศ จาแนกกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูฯ
ดาเนินการตามกิจกรรมฟื้นฟูฯครบกาหนด 2. ครบ - เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อวินิจฉัย ตาม มาตรา 19
3. ไม่ครบ – รายงานคณะอนุกรรมการคืนพนักงานสอบสวน ไม่ครบ 3 ปีขยายเวลาฟื้นฟูฯระหว่างฟื้นฟูฯ มี
การติดตาม , มีการเตือน” “ดาเนินการตามคู่มือกรม” “1. นายอดงบประมาณที่ได้รับมาดาเนินกับปริมาณคดี
2. จาแนกแผนกิจกรรมที่เหมาะสม นอกเหนือจากตาวินิจฉัย 3. กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ 4. ประชุมแผนการทางานตามโครงการที่วางไว้ 5. มีการติดตาม ช่วยเหลือ” “1. เข้ารับการฟื้นฟู
ฯในโปรแกรมคุมประพฤติซึ่งใช้กิจกรรมป้องกันการเสพซ้าทั้งโปรแกรมพื้นฐานและเฉพาะด้ าน 2. เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯตามเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการ เช่น ทา cs ก็จะส่งแบบรายงานบุคคลไปยังหน่วยงานคดี เช่น วัด รร.
อบต. เทศบาล ฯลฯ นัดทา cs แบบกลุ่มโดยจัดเป็นโครงการทา cs แบบกลุ่มทั้งโดย สนง.จัดเอง และ
หน่วยงานอื่นและ อสค. จัดในศูนย์ประสานงาน อสค. อาเภอต่างๆ 3. เข้ารับการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย
แบบเป็นอบรม 1 วัน อบรมแบบ 3,5,7,15 วัน 4. โครงการวิถีพุทธ 60 วัน “1. ปฐมนิเทศ 2. ออกสมุดนัด 3.
รับรายงานตัวตามกาหนดนัด 4. เข้าร่วมกิจกรรมที่ฟื้นฟูฯกาหนดโดยเข้ารับรายงานตัวและทางานบริการสังคม
หรือเข้าร่วมกิจกรรม ตามศูนย์ ประสานงาน อ.ส.ค.” “1. รับฟังคาวินิจฉัย 2. ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข 3. นัด
รายงานตัว 4. นัดร่วมกิจกรรม กรณีไม่มาปฏิบัติตามเงื่อนไข จะมีการเตือน ตาม ตรวจสอบและส่งรายงานให้
อนุกรรมการฟื้นฟูฯ ” “เริ่มต้น ด้ว ยการจาแนกผู้ กระทาผิ ด ตามสภาพปัญหาและความต้องการจากนั้นนัด
รายงานตัวและจัดกิจกรรมตามการจาแนก สุดท้ายเมื่อสิ้นสุดจะมีการประเมินสรุปสานวน”“ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่กรมกาหนด เช่น การสอบปากคา , ลงระบบสารสนเทศ , การนัดหมายทากิจกรรม การจาแนก และ
การให้คาแนะนา ปรึกษา ช่วยเหลือ ” “ปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน จัดกิจกรรมเฉพาะด้านกลับสู่
สังคม ให้ ครอบครั ว และผู้น าชุมชนเข้ามามีส่ ว นร่ว ม” “1. รับคดีฟื้นฟูฯภายหลังคณะอนุกรรมการตีความ
วินิจฉัย 2. อ่านคาวินิจฉัย ปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ 3. ประเมินสภาพปัญหาเพื่อจักกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูฯ 4. ลงระบบสารสนเทศงานฟื้นฟูฯ 5. ดาเนินการตามคาวินิจฉัยและจัดกิจกรรมตามสภาพปัญหาของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จนกว่าจะครบกระบวนการ 6. ปิดระบบสารสนเทศการฟื้นฟูฯ” “ภายหลังจากมีคาวินิจฉัย
เสร็ จ แล้ ว จะให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ รั บ การปฐมนิ เ ทศ ชี้ แ จงแนวทางในการด าเนิ น การตามค าสั่ ง ของ
อนุกรรมการฟื้นฟูฯ หลักจากนั้นจาแนกตามประเภทของแต่ละรายว่าพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ และ
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ให้รายงานตัวตามนัด เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมกับตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพคิดเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ปฏิบัติตามที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยผลการฟื้นฟูฯหากผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อพูดคุย
ให้ กาลั งใจและแนะแนวในการดาเนิน ชีวิตต่อไป” “อ่านคาวินิจฉัยพร้อมให้ ครอบครัว เข้าร่ว ม จากนั้นนัด
ปฐมนิเทศชี้แจงการปฏิบัติตามเงื่อนไขและควบคุมตัวนาส่งสถานบาบัดฟื้นฟูฯ ส่งรายงานตัว ตรวจปัสสาวะ ให้
คาปรึกษาแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จัดงานบริการสังคมตามความเหมาะสมผังหน่วยงาน ปรับแผนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆตามแผน จัดทาประเมิน เสนอรายงานผลการฟื้นฟูฯต่ออนุกรรมการรายงานการพ้นผิดตาม ม.19
ติดตามผู้ไม่มาปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยร่วมกับทางอาเภอประสานงาน ตักเตือน จับกุมส่งเข้าสถานบาบัดตาม
แผนงานของจังหวัด” “1.ฟังคาวินิจฉัย ทุกวันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ 2. นัดรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ 3. กิจกรรมเชิงจิ ตวิทยา คุณค่าของตนเอง ถนนชีวิต ต้นไม้ของฉัน การสร้างสั มพันธ์ภายใน
ครอบครัว 4. กิจกรรมการทางานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรึกษารายบุคคล ครอบครัว 5. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ”
“เมื่อรับฟังคาวินิจฉัย ก็จะมีการแจ้งกาหนดการรายงานตัวซึ่งในการรายงานตัวในครั้งที่ 1 จะมีการอบรมเรื่อง
การรู้จั กตัวเอง ครั้งที่ 2 ทางานบริ การสังคม ครั้งที่ 3 การวางแผนชีวิต ครั้งที่ 4 โรคสมองติดยา ครั้งที่ 5
รายงานตัวแยกกลุ่มสอบถามปัญหา ครั้งที่ 6 รายงานตัวและให้ความรู้รายบุคคลในเรื่องการอยู่ในสังคม”
“สานักงานคุมประพฤติมีการแบ่งพื้นที่บริการออกเป็น 5 เขต ตามสภาพภูมิศาสตร์เพื่อให้บริการผู้รับบริการให้
ดีมากขึ้น มีการมอบหมาย พนักงานคุมประพฤติอาวุโส เป็นผู้แจ้งคาวินิจฉัยและเงื่อนไขต่างๆ จัดกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูฯ ตามสภาพปัญหาโดยเริ่มต้นด้วยโปรแกรมพื้นฐานป้องกันการเสพซ้า ครอบครัว เชิงจิต จิตปัญญา หรือ
ลูกเสือ รวมถึงอบรมความรู้ยาเสพติด เน้นกระบวนการให้คิด ปรึกษาเป็นรายบุคคล มากกว่าเงื่อนไขการทางาน
บริการสังคม มีกาหนดเงื่อนไขทางานบริการสังคม 6-12 ชั่วโมง” “เมื่อคดีเข้ามาสู่ พนักงานคุมประพฤติงาน
ฟื้นฟูฯจะมีการประเมินจาแนกเพื่อดูสภาพปัญหา ความต้องการในการแก้ไขฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจึงส่งเข้า
สู่การปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติตนในระหว่างฟื้นฟูฯและนัดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทา
ตามเงื่อนไขเรื่องการบริการสังคมตามเงื่อนไขพร้อมส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติดูแล เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
อยู่ในภูมิลาเนา ในการฟื้นฟูฯ พนักงานคุมประพฤติจะต้องออกสอดส่อง เยี่ยมเยียนอย่างน้อย 1 ครั้ง ”
“ภายหลังอนุกรรมการมีคาวินิจฉัย พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ส่งคาวินิจฉัยและชี้แจงแผนการฟื้นฟูฯให้ผู้รับกา ร
ฟื้นฟูฯทราบ และออกกาหนดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ หลังจากจัดแผน
ให้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามโปรแกรมสานวนคุมประพฤติและส่งคดีให้ อาสาสมัครคุมประพฤติสอดส่องดูแล”
“ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ” “ขั้นตอนแรกเมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าสู่
โปรแกรมการฟื้นฟูฯในโปรแกรมคุมประพฤติพนักงานเจ้าหน้าที่จะทาการปฐมนิเทศโดยชี้แจงถึงขั้นตอนและ
วิธีการฟื้นฟูฯต่างๆ ทาความเข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและผู้ปกครองด้วย จากนั้นจะนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาเข้า
รับการฟื้นฟูฯ จานวน 6 ครั้ง หรือ 120 วัน แล้วแต่กรณี เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาพบพนักงานจะทาการตรวจ
ปัสสาวะทุกครั้ง ในกรณีถ้าตรวจพบสารเสพติดจะนัดตรวจปัสสาวะเพิ่มเติมหรือเป็นกรณีตรวจพบบ่อยครั้งจะ
ทาการปรับแผนส่งโรงพยาบาลหรือส่งเข้าบาบัด แผน 120 วัน ที่ศูนย์บาบัดแผนควบคุมตัวแล้วแต่กรณี หรือ
นัดเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายร่วมกับทางสานักงาน 3 วัน 5 วัน 7 วัน หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตาม
โปรแกรมการบาบัดครบไม่พบว่ามีการเสพอีกจะเสนอรายงานผ่านการฟื้นฟูฯ แต่ในกรณีไม่มาเข้ารับการฟื้นฟูฯ
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จะออกติดตาม แล้วส่งคืนพนักงานสอบสวนต่อไป” “ในส่วนของงานกิจกรรมได้จัดทาแผนการฟื้นฟูฯประจาแต่
ละปีงบประมาณให้กับกลุ่มงานฟื้นฟูฯ เพื่อได้นัดหมายและคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดและจาแนก
กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ” “1. ฟังคาวินิจฉัย – ออกสมุดนัดกรณี
โปรแกรมคุมประพฤติ , ส่งตัวกรณีควบคุมตัว 2. รับรายงานตัว – ตามศูนย์ประสานงานพร้อมจักกิจกรรรมให้
สอดคล้องกับวันนักรายงานตัว ,ตรวจปัสสาวะ 3. ประเมินผล 90 วัน , 120 วัน 4. รายงานผลการฟื้นฟู กรณี
ครบ 180 วัน/อาจขยาย/ส่งคืน ม.33 (2)” “1. กิจกรรมกาหนดหมายการปฏิบัติงานประจาปี 2. กิจกรรมกลุ่ม
สอดส่องและ ฟื้นฟูฯ , นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ , เข้าร่วมกิจกรรม 3. ดาเนินการตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ 4.
กลุ่มสอดส่องรับรายงานตัว ติดตามผลหลังจากร่วมกิจกรรม” “1. แจ้งคาวินิจฉัยและแผนการบาบัดฟื้นฟูฯแก่ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯและดาเนินการพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดวิธีปฏิบัติตนระหว่างการฟื้นฟูฯ โดยจัดปฐมนิเทศ
แบบกลุ่มและรายบุคคลขึ้นอยู่กับปริมาณคดีแต่ละข่วงเวลา 2. รับรายงานตัวแบบกลุ่มและรายบุคคลพร้อมจัด
ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่อนุกรรมการกาหนดตามความเหมาะสม และกรณีการรับ
รายงานตัวรายบุ คคลจะเป็นการให้คาแนะนาปรึกษาแก้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพร้อมครอบครัวสาหรับกรณีที่มี
ปัญหาขัดข้องระหว่างการฟื้นฟูฯ อาทิ กรณีตรวจพบสารเสพติดหรือขาดรายงานตัว ซึ่งจาเป็นจะต้องเชิญ
ผู้ปกครองมาสอบถามหรือรับทราบข้อมูลดังกล่าวและรายงานคณะอนุกรรมการ 3. ติดตามเยี่ยมเยียน
สอดส่อง ที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯระหว่างการฟื้นฟูฯ เป็นรายกรณี /มอบหนังสือรับรองพร้อมชี้แจง
รายละเอียดการนาเอกสารไปใช้” “1. กาหนดแผนการฟื้นฟูฯ ตามคาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ 2. นัดผู้ข้า
รับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนของสานักงานและหน่วยงานป้องกัน ปราบปรามของจังหวัด ” “1.
รับทราบคาวินิจฉัย 2. ปฐมนิเทศ 3. เข้ารับการอบรมป้องกันการเสพซ้า 4. กิจกรรมครอบครัว 5. การฝึกอาชีพ
หรือกิจกรรมค่ายยาเสพติด” “1. พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวน มีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วม
กิจกรรมตามโปรแกรมวางแผนไว้ 2. งานกิจกรรมชุมชนมีการจัดทาแผนในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเนื่องจากในปี งบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณแก้ไขฟื้นฟูฯลดลงมาก เช่น กิจกรรม
จริยธรรม ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ โดยบูรณาการกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นในการสร้างงานสร้างอาชีพด้วย
โดยสารวจความต้องการฝึกอาชีพต่างๆของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้า เชิญ
วิทยากรจัดหางาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และ กศน. มาบรรยายให้ความรู้” “1. รับทราบเงื่อนไขการเข้ารับ
ฟื้นฟูฯ (อ่านคาวินิจฉัย) กาหนดแผน 2. รับรายงานตัว/กิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
อาเภอต่างๆ 3. ร่วมกิจกรรมที่กลุ่มงานกิจกรรมจัดอบรม ค่าย 4. ปฏิบัติตามรายงานคณะอนุกรรมการ 5. ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ว. 218” “1. ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพร้อมนายประกันมารับทราบคาวินิจฉัยและเงื่อนไขการ
ฟื้นฟูฯ 2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายใดที่ปฏิบั ติตามเงื่อนไขครบถ้วนก็จะได้รับการประเมินผลการฟื้นฟูฯเป็นที่
พอใจ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก็จะมีการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ ” “1. หลังจากที่มีคาวินิจฉัยได้นัดมาฟัง
คาวินิจฉัยพร้อมปฐมนิเทศ กาหนดนัดรายงานตัวตามศูนย์ ,อาเภอ โดยมีฝ่ายปกครอง สาธารณสุข อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่าย เจ้าพนักงานตาบลมาร่วมทางานและทากิจกรรมกลุ่มภายในศูนย์ มีการนัดผู้ฟื้นฟูฯ
มาร่วมกิจกรรม เช่น ค่ายยาเสพติด การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และการป้องกันการเสพซ้า ส่งทางาน
บริการสังคมตามศูนย์ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขครบ ก็นัดมาปัจฉิมนิเทศ
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6.2 การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
ตาราง 4-17 แสดงการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัดเกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ (N=40)
การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
สานักงานมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ไม่มีการจัด
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม
สานักงานมีการจัดกิจกรรมอบรมป้องกัน
ไม่มีการจัด
เสพซ้า
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกัน ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
เสพซ้า
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม
สานักงานได้จัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
ไม่มีการจัด
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ
ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม
สานักงานได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด ไม่มีการจัด
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยาเสพติด ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม
สานักงานได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ
ไม่มีการจัด
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ

ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม
สานักงานได้จัดกิจกรรมทางานบริการสังคม ไม่มีการจัด
มีการจัด
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางานบริการ ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
สังคม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
1
2.5
39
97.5
4
10
35
87.5
1
2.5
1
2.5
39
97.5
16
40
23
57.5
1
2.5
1
2.5
39
97.5
31
77.5
8
20
1
2.5
18
45
22
55
12
30
10
25
18
45
17
42.5
23
57.5
20
5
15
9
31
32
2
6

50
12.5
37.5
22.5
77.5
80
5
15
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ตาราง 4-17 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
สานักงานได้จัดกิจกรรมอื่นๆ
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ

ไม่มีการจัด
มีการจัด
ไม่ได้นัดครอบครัวเข้าร่วม
นัดครอบครัวเข้าร่วม
ไม่ได้จัดกิจกรรม

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
11
27.5
29
72.5
10
25
19
47.5
11
27.5

จากตาราง 4-17 แสดงกลุ่ มตั ว อย่ างพนักงานคุ มประพฤติรับ รู้ว่า ส านั กงานคุม ประพฤติ มีการจั ด
กิจกรรมปฐมนิเทศ ร้อยละ 97.5 , กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 97.5 , กิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 97.5
, ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 55 , ค่ายธรรมะ ร้อยละ 57.5 , ทางานบริการสังคม ร้อยละ 77.5 และกิจกรรมอื่นๆ
ร้อยละ 72.5 เช่น กิจกรรมค่ายลูกเสือ อุปสมบทหมู่ เป็นต้น ส่วนการตระหนักรู้เกี่ยวกับการนาเอาครอบครัว
เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในแต่ละกิจกรรม มีดังต่อไปนี้ ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูฯพนักงานคุมประพฤติได้นัด
ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ร้อยละ 87.5 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ
57.5 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 20 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด
ร้อยละ 25 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ร้อยละ 12.5 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางาน
บริการสังคม ร้อยละ 5 และนัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ 47.5
โดยสรุป ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการนาครอบครัว
เข้ามาส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆกับทางสานักงาน โดยเฉพาะกิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯพร้อมกับ
ผู้เข้ารับการฟื้น ฟูฯ และมีพนักงานคุมประพฤติส่ วนน้อยที่ไม่รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ฟื้นฟูฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่าไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตาราง 4-18 การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ(N=148)
การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
สานักงานมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

ไม่มีการจัด
มีการจัด
สานักงานมีการรายงานตัวทุกเดือน
ไม่มีการจัด
มีการจัด
สานักงานมีการจัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ไม่มีการจัด
มีการจัด
สานักงานมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
ไม่มีการจัด
มีการจัด

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
9
6.1
139
93.9
6
4.1
142
95.6
25
16.9
123
83.1
31
20.9
117
79.1
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ตาราง 4-18 (ต่อ)
การรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
สานักงานมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด

ไม่มีการจัด
มีการจัด
สานักงานมีการจัดกิจกรรมทางานบริการสังคม ไม่มีการจัด
มีการจัด
สานักงานมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ
ไม่มีการจัด
มีการจัด

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
48
32.4
100
67.6
36
24.3
112
75.7
92
62.2
56
37.8

จากตาราง 4-18 แสดงกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่ รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ
งานฟื้นฟูฯว่า สานักงานมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ร้อยละ 93.9 สานักงานมีการรายงานตัวทุกเดือน ร้อยละ
95.6 สานักงานมีการจัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 83.1 สานักงานมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ
79.1 สานักงานมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด ร้อยละ 67.6 สานักงานมีการจัดกิจกรรมทางานบริการสังคม
ร้อยละ 75.7 แต่พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ไม่รับรู้ว่าสานักงานคุมประพฤติมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ถึงร้อยละ
62.2
6.3 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
ตาราง 4-19 การวางแผนกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฟื้นฟูฯร่วมกันระหว่างงาน
ฟื้นฟูฯกับงานกิจกรรม ในภาพรวม 9 จังหวัด (N=40)
การจัดการกระบวนการฟื้นฟูฯ และงานกิจกรรมของสานักงานคุมประพฤติ กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ
จานวน
ร้อยละ
1.การวางแผนกิจกรรมฟื้นฟูฯร่วมกัน
ไม่มีการวางแผนร่วมกัน
2
5
ระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม
มีการวางแผนร่วมกัน
38
95
2.การกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ไม่มีการกาหนดร่วมกัน
7
17.5
ฟื้นฟูฯร่วมกัน
มีการกาหนดร่วมกัน
33
82.5
3.การจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก่อนเข้าร่วม ไม่มีการจาแนก
11
27.5
กิจกรรมฟื้นฟูฯ
มีการจาแนก
26
65
ไม่ทราบ
3
7.5
ตาราง 4-19 แสดงพนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า ก่อนจะจัดกิจกรรมงานฟื้นฟูฯ ได้มีการ
วางแผนกิจกรรมร่วมกันระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม ร้อยละ 95 และได้กาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ฟื้นฟูฯร่วมกัน ร้อยละ 82.5 รวมทั้งได้มีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯ ร้อยละ 65
โดยสรุป การจัดกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯ พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯร่วมกันและ
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มีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
แต่มีพนักงานคุมประพฤติจานวนหนึ่งที่ไม่รับรู้ว่ามีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯ
ร้อยละ 7.5
6.4 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการนาเอา
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
ตาราง 4-20 ตารางแสดงความเห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ 9 จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ
การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ (N=40)
ความเห็น
1.ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.พนักงานคุมประพฤติได้นา
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟื้นฟูฯ
3.การนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ

ได้รับประโยชน์
ไม่ได้รับประโยชน์
นาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
ไม่นาครอบครัวเข้ามา
มีส่วนร่วม
ครอบครัวและผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไม่ได้รับประโยชน์
ครอบครัวและผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯได้รับประโยชน์

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
39
97.5
1
2.5
34
85
6
15
5

12.5

35

87.5

จากตาราง 4-20 แสดงกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ ส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 97.5 พนักงานคุมประพฤติได้นาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 85 และเห็นว่าการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว ร้อยละ 87.5
ตาราง 4-21 ตารางแสดงความเห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ 9 จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ
ผลของกิจกรรมฟื้นฟูฯต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ (N=40)
ความเห็น
ความเห็นเกี่ยวต่อผลของกิจกรรม
ฟื้นฟูฯต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

ไม่มีผล
มีผล

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด
จานวน
ร้อยละ
1
2.5
39
97.5

จากตาราง 4-21 พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ แสดงความเห็นว่าผลของกิจกรรมฟื้นฟูฯ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 97.5
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ตาราง 4-22 ตารางแสดงความพึงพอใจของพนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัดต่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ
ความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
น้อย
ปานกลาง
มาก
0
23
17
(0)
(57.5)
(57.5)

ความพึงพอใจของพนักงานคุม
ประพฤติ 9 จังหวัดต่อการจัด
กิจกรรมฟื้นฟูฯ

X

S.D.

แปลค่า

1.5750 0.50064 ปานกลาง

จากตารางที่ 4-22 แสดงผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัดต่อการจัด
กิจกรรมฟื้นฟูฯนั้น กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ 9 จังหวัด ส่วนใหญ่เห็นด้วยระดับปานกลางต่อความคิดเห็น
โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเท่ากับ 1.5750 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในเรื่องดังกล่าวพอสมควร
ตาราง 4-23 ตารางแสดงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศต่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟู
และการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ (N=148)
ระดับความคิดเห็น

ความคิดเห็น

1.สานักงานได้นาครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมกับการฟัง
คาวินิจฉัย

ไม่ได้
จัด
3
(2.0)

น้อย
ที่สุด
1
(0.7)

น้อย
1
(0.7)

2.สานักงานได้นาครอบครัว
5
8
8
เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
(3.4) (5.4) (5.4)
ปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ
3.สานักงานได้นาครอบครัว
14
15
46
เข้ามามีส่วนร่วมกับการ
(9.5) (10.1) (31.1)
รายงานตัวของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ
4.สานักงานได้นาครอบครัว
18
17
39
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม (12.2) (11.5) (26.4)
อบรมป้องกันการเสพซ้า
5.สานักงานได้นาครอบครัว
15
38
61
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม (10.1) (25.7) (41.2)
ฝึกอาชีพ
6.สานักงานได้นาครอบครัว
33
21
30
เข้ามามีส่วนร่วมกับค่ายยา (22.3) (14.2) (20.3)
เสพติด

X

ปาน มาก มาก
กลาง
ที่สุด
21
43
79
(14.2) (29.1) (53.4)

S.D.

แปลค่า

4.37

0.806 มากทีส่ ดุ

28
53
46
(18.9) (35.8) (31.1)

3.85

1.109

มาก

52
15
(35.1) (10.1)

6
(4.1)

2.63

0.977

ปาน
กลาง

39
22
(26.4) (14.9)

13
(8.8)

2.81

1.169

ปาน
กลาง

28
(18.9)

4
(2.7)

2
(1.4)

2.03

0.870

ปาน
กลาง

31
26
(20.9) (17.6)

7
(4.7)

2.72

1.181

ปาน
กลาง
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ตาราง 4-23 (ต่อ)
ความคิดเห็น

ระดับความคิดเห็น
ไม่ได้ น้อย น้อย ปาน
จัด
ที่สุด
กลาง
32
49
37
23
(21.6) (33.1) (25.0) (15.5)

มาก

มาก
ที่สุด
1
(0.7)

7.สานักงานได้นาครอบครัว
6
เข้ามามีส่วนร่วมกับงาน
(4.1)
บริการสังคม
8.สานักงานได้นาครอบครัว
10
17
20
50
32
19
เข้ามามีส่วนร่วมกับการให้
(6.8) (11.5) (13.5) (33.8) (21.6) (12.8)
คาปรึกษา
9.สานักงานได้นาครอบครัว
30
6
16
32
44
20
เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม (20.3) (4.1) (10.8) (21.6) (29.7) (13.5)
สร้างสัมพันธภาพ
10.สานักงานได้นา
41
17
30
36
14
10
ครอบครัวเข้ามามีส่วน
(27.7) (11.5) (20.3) (24.3) (9.5) (6.8)
ร่วมกับปัจฉิมนิเทศ
11.สานักงานได้นา
132
1
2
4
7
2
ครอบครัวเข้ามามีส่วน
(89.2) (0.7) (1.4) (2.7) (4.7) (1.4)
ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ
รวม X = 2.98

X

S.D.

แปลค่า

1.91

0.951

น้อย

2.88

1.190

ปาน
กลาง

3.47

1.084

มาก

2.72

1.164

ปาน
กลาง

3.44

1.094

มาก

S.D. = 1.054

จากตารางที่ 4-23 แสดงผลการศึ กษาระดับความคิดเห็ นของกลุ่ มตั ว อย่างพนักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศต่อการจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยในระดั บ มากที่ สุ ด ที่ ส านั กงานได้ น าครอบครั ว เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ การฟั ง
คาวินิจฉัยแผนการฟื้นฟูฯ และเห็นด้วยระดับมาก กับกิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ,กิจกรรมสร้าง
สัมพันธภาพ และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งเห็นด้วยในระดับปานกลาง กับการรายงานตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ,
กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้า, กิจกรรมฝึกอาชีพ, ค่ายยาเสพติด, การให้คาปรึกษา และกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ และเห็นด้วยในระดับน้อย กับงานบริการสังคม ดังนั้นสามารถสรุปภาพรวมกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุม
ประพฤติทั่วประทศเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของทาง
สานักงานคุมประพฤติ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.98
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ตาราง 4-24 ตารางแสดงความเห็นของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ ทั่วประเทศต่อความเหมาะสมขอ
กิจกรรมต่างๆในกระบวนการฟื้นฟูฯที่ผ่านมา (N=148)
ความเห็นว่ากิจกรรมต่างๆ
ในกระบวนการฟื้นฟูฯ
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

กลุ่มตัวอย่าง
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
จานวน
ร้อยละ
125
84.5
23
15.5

จากตาราง 4-24 แสดงกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ
ในกระบวนการฟื้นฟูฯที่ผ่านมา มีความเหมาะสม ร้อยละ 84.5 โดยให้ความเห็นว่า “เหมาะสม เนื่องจากการ
วางแผนจัดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูฯ จะมีการประชุมร่วมมือทบทวนจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป” “เหมาะสม
แต่ควรให้ พนักงานคุมประพฤติฝึกการทากิจกรรมกลุ่ มบาบัด โดยให้ เข้าถึงผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯให้มากขึ้น ”
“เหมาะสม แต่อาจจะเพิ่มเติมหรือหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตลอดจนงบประมาณที่
เพียงพอสาหรับจัดกิจกรรมให้ได้อย่างทั่วถึง ” “การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ ...แต่ภายหลังเข้าร่วมกิ จกรรม
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิม ดังนั้นควรมีมาตรการต่อเนื่องในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ในพื้นที่ เช่น การให้ อ.ส.ค.ช่วยดูแล” “เหมาะสม แต่ควรเพิ่มงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ปริมาณคดีของสานักงาน และทางกรมคุมประพฤติควรจะจั ดอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงาน เพื่อเพิ่มทักษะการ
จัดกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯอย่างสม่าเสมอ” “เหมาะสม แต่ควรมีการพัฒนาศักยภาพ และทักษะเจ้าหน้าที่งาน
ฟื้ น ฟู ฯ ” “เหมาะสม การส่ ง เสริ ม ด้ า นอาชี พ และพั ฒ นาจิ ต ใจ โดยบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานภาคี ทั้ ง ด้ า น
งบประมาณและวิทยากร”
ในส่วนที่แสดงความเห็นว่าไม่เหมาะสม “ไม่เหมาะสม ควรมีการประสานข้อมูลจากงานฟื้นฟูฯและ
งานกิจกรรม เพื่อกาหนดแผนการทางานร่วมกัน และกาหนดกิจกรรมจากสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เข้ารับ การฟื้น ฟูฯ ” “ไม่เหมาะสม ต้องนาครอบครัว เข้ามาเป็นส่ ว นหนึ่งในการจัดกิจกรรมให้ มากที่สุ ด ”
“ไม่เหมาะสม 1.ควรมอบหมายให้งานฟื้นฟูฯดาเนินการฟื้นฟูฯครบวงจร 2.คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯไม่ค่อย
เข้าใจโปรแกรมกระบวนการฟื้นฟูฯ เช่น เน้นการทางานบริการสังคมค่อนข้างมาก 3.เมื่องานตรวจพิสู จน์คัด
กรองว่าต้อง ม.23 (1) (2) แต่ไม่มีเตียงก็นามาเข้า ม.23(3) ซึ่งโปรแกรมการบาบัดไม่เหมาะสม 4.พนักงานคุม
ประพฤติมักให้ความสาคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟูฯน้อย มุ่งเน้นบริหารจัดการ พื้นที่ สานวนคดี อ.ส.ค. ตามศูนย์
ต่างๆรวมทั้งไม่มีแรงจูงใจให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติด้านการบาบัดฟื้นฟูฯอย่างจริงจัง เพราะตัวชี้วัด ก็มุ่ง
เรื่องปริมาณไม่ใช่คุณภาพการบาบัด ” “ไม่เหมาะสม ควรนาหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานสนับสนุนการประกอบอาชีพ เช่น
ภาคเอกชนที่ จ ะยอมรั บ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ได้ มี โ อกาสเข้ า ไปประกอบอาชี พ ต่ อ ไ ป” “ไม่ เ หมาะสม
ควรปรั บ เปลี่ ย นกิจ กรรมต่ า งๆเนื่ อ งจากมี ก ารใช้กิ จ กรรมมาเป็ นเวลานานแล้ ว ” “สิ่ ง ที่ค วรปรั บปรุ ง คื อ
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การจาแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด และโปรแกรมหรือวิธีการ กระบวนการกิจกรรมต้องเน้นผลสัมฤทธิ์
มากกว่าจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม” “ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่จัดขึ้นสานักงานคุมประพฤติยังต้องมีการปรับปรุง
ในเรื่องระยะเวลาความถี่ของการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทาแผนหรือปฏิทินงานไว้ ซึ่งผลจะ
ทาให้การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการร่วมกิจกรรมเป็นไปอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล”
6.5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ
ประกอบด้วย
6.5.1 เรื่องการบริการจัดการหรือบูรณาการระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม
6.5.2 เรื่องการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูฯ
6.5.3 เรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ
6.5.4 เรื่องการมีส่วนร่วมของครอบครัว
คณะผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.5.1 ข้อเสนอแนะเรื่องการบริการจัดการหรือบูรณาการระหว่างงานฟืน้ ฟูฯและงานกิจกรรม
พนั กงานคุม ประพฤติทั่ ว ประเทศได้ เสนอแนะเกี่ ย วกั บการบริ ห ารจัด การหรื อบู รณาการ
ระหว่างงานฟื้นฟูฯ และงานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ดังนี้
(1) ประเด็นต่อครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
“งานกิจ กรรม งานฟื้น ฟูฯ ครอบครัว ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องจับมือวางแผนแก้ไขเป็ น
รายบุคคล” “สร้างแผนการฟื้นฟูฯ นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามแผนที่วางไว้” “ประสานงานร่วมกันในการวางแผนจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการภายใต้ข้อจากัดด้านงบประมาณ โดยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ ” “ควรมีการกาหนด
กิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมล่วงหน้าเพื่องานฟื้นฟูฯจะได้นัดผู้ปกครองเข้าร่วมได้ ” “...แต่ควรเพิ่มกิจกรรม
สาหรั บผู้เข้ารั บการฟื้นฟูฯและครอบครัวมาใช้ เพื่อให้ครอบครัวเข้าใจธรรมชาติของผู้เสพยาเสพติดด้วย ”
“ควรมีการวางแผนแนวทางร่ ว มกัน ระหว่ างกลุ่ มกิจ กรรม และกลุ่ มสอดส่ องฟื้น ฟูฯ เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมและควรมีการนาครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วย...” “ปัจจุบันทิศทางเป็นไปในมุมที่ดี
มากแล้ว เพียงแต่ต้องนาครอบครัว ผฟฟ. เข้ามาร่ว มกิจกรรมมากขึ้น ”การทางานเชิงบูรณาการให้มากขึ้น
กว่าเดิม และให้ความสาคัญกับครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัด
(2) ประเด็นต่อการบูรณาการระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม
“ที่ มี อ ยู่ ก็ ดี พ อสมควร มี ก ารพู ด คุ ย กั น ตลอด แต่ บ างครั้ ง ภารกิ จ ของของแต่ ล ะงานเยอะ
เลยอาจไม่ได้ใส่ใจงานอื่น มุ่งแต่งานของตนเองตามตัวชี้วัด ควรปรั บปรุงทัศนคติในการทางาน” “ต้องมีการ
วางแผนประชุมการทางานร่วมกัน ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการวางแผนกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูฯ การประเมินการจัด
กิจ กรรม ภายหลั งเสร็จ สิ นกิจกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาขัดข้องเป็นระยะ การทางานเป็นทีม
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คานึ งถึงประโยชน์สู งสุ ดที่ผู้ รั บ จะได้รับ ” “พูดคุยและวางแผนล่ ว งหน้ า เพื่อกาหนดแนวทางที่ชัดเจนและ
คัด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟูฯ ที่ เ หมาะสมกั บ กิ จ กรรมฟื้ น ฟู ฯ ” “ต้ อ งประสานงานร่ ว มกั น และจั ด ท าแผนที่
เหมาะสมและมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ” “ปัจจุบันงานฟื้นฟูฯ สามารถรวมข้อมูลผู้เข้าโปรแกรมเสพซ้า
เพื่อเข้าโปรแกรมที่งานกิจกรรมมุ้งเน้นจะจัดให้มีอยู่แล้ว มีการประสานงานระหว่างกัน” “ปัจจุบันได้บูรณาการ
ในการทางานร่วมกันอยู่แล้ว” “1. กาหนดแผนทางกิจกรรมฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่อง 2. ร่วมกันประชุมติดตามผล
การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม” “จัดทาแผนกิจกรรม” “1. มีการจัดประชุมร่วมกันเพื่อ
วางแผนจัดกิจกรรม 2. ร่วมกันเป็นวิทยากรกลุ่ม” “ควรเพิ่มบุคลากรงานกิจกรรม เนื่องจากการจักกิจกรรม
หรื อโครงการต่างๆ มีความจาเป็ นอย่ างยิ่ งที่จะต้องมีการประเมินผลและติดตามภายหลั งการจัดกิจกรรม
หากแต่ปัจจุบันพบว่าไม่สามารถติดตามผลลัพธ์ของกิ จกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากบุคลากรมีจากัด ”
“งานกิจกรรมจะต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อเพื่อทางงานฟื้นฟูฯ ได้วางแผนนัด
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กาหนด” “การคัดเลือกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยตรงสภาพปัญหาให้
สอดคล้องกับกิจกรรมและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ปัจจุบันที่สานักงานมีการบริการจัดการหรือ
บูรณาการระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมแล้ว ” “การสารวจความต้องการหรือดูจากความจาเป็น และ
ความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการกิจกรรมที่เหมาะสมตามสภาพของแต่ละพื้นที่
และดาเนินการได้โดยไม่กระทบกับการดาเนินชีวิตด้านการทางาน ซึ่งจะทาให้ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้น” “การกาหนดแผนโครงการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ทาให้งานฟื้นฟูฯ สามารถนาผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามสภาพความต้องการมีความเหมาะสมต่ อรูปแบบกิจกรรมนั้นๆ” “ควรให้กิจกรรม
การแก้ไขอยู่ในงานฟื้นฟูฯ” “1. ควรมีการช่วยเหลืองานกันเมื่องานใดงานหนึ่งมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจาก
อัตรากาลังมีน้อย 2. ด้านโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯ รวมทั้งจานวนเป้าหมายผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เข้ารับการบาบัด
ต้องพิจารณาร่วมกันเพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเข้าโปรแกรมที่เคยเข้าบาบัดฟื้นฟูฯมาแล้ว เนื่องจากเข้า
รับการฟื้นฟูฯในโปรแกรมคุมประพฤติหลายครั้ง” “การประชุมและกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ” “ควรร่วมกันทางานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ให้กิจกรรม/ฟื้นฟูฯ เป็นกลุ่มงานเดียวกันดาเนินการทุก
อย่างร่วมกันในรูปแบบที่งานไม่แบ่งเป็นภารกิจงาน แต่แบ่งการทางานเป็นเชิงพื้นที่ ” “ไม่ควรแยกงานกัน
ระหว่างงานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ ควรทาร่วมกันในแนวทางเดียวกัน ” “ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ และ
รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร่วมกัน ” “ประชุมหารือ วางแผนร่วมกันในการคัดกรองผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ” “ควรมีการบูรณาการร่วมมือกันคิด
วางแผนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยมีส่วนร่วมในการทางานทั้งระบบ” “1.
มีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันทุกกลุ่มงาน 2. การนัดการกาหนดเวลาล่วงหน้าในการจัดกิจกรรมต้องมี
ความเหมาะสมทั้งคนและงบประมาณ 3. ให้ทุกคนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ” “จัดกิจกรรมให้ครอบครัว
มีส่วนร่วมมากขึ้น” “ทั้งสองส่วนควรเรียนรู้งานให้ครอบคลุมทั้งงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม เพราะแม้งาน
กิจจะกาหนดโครงการรูปแบบมีอย่างไร หากงานฟื้นฟูฯไม่มีส่วนร่วมการเขียนโครงการก็ไม่สามารถดาเนินการ
ได้” “งานกิจกรรมควรรับผิดชอบ อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายเป็นหลัก เตรียมความพร้อมอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ปรับทัศนคติอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย ประสานงานเครือข่ายและชุมชนเพื่อรองรั บ
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ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ แต่ในส่วนการบาบัดฟื้นฟูฯ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ควรให้งานสอดส่องและฟื้นฟูฯดาเนินการ” “ต้องมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยตั้งแต่เริ่มการวงแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯร่วมกัน ” “วางแผนการทางานร่วมกัน ”
“ควรมีการประชุม ร่วมกันวางแผนให้ตรงกับกิจกรรมและปัญหา” “งานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ เป็นงานที่
เชื่อมโยงต่อกันตลอดต้องเดินคู่กันไป หรือหากจะให้สังกัดกลุ่มงานเดียวกัน ” “การสร้างแผนงานกิจ กรรม/
โครงการร่วมกัน” “วางแผนร่วมกันตั้งแต่เรื่องสารวจปริมาณคดี ” “ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ร่วมคิดร่วมทา
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ” “ควรมีการพูดคุยเพื่อจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ โดนเน้นเป้าหมายที่การแก้ไขฟื้นฟูฯ
เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ” “งานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมควรมีการประชุม
วางแผนร่วมกันให้มากขึ้น แต่โอกาสยากมาก เพราะงานแต่ละคนล้นมือ ” “จัดให้มีการประชุมหรือวางแผนให้
มากขึ้น แต่เดิมเพื่อจะได้ทบทวนสอบถามหรือโครงการที่ผ่านมา” “ทุกวันนี้ได้มีการบูรณาการอยู่แล้ว แต่ยัง
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ” “คิด-ทาร่วมกัน มอง-และให้กาลังใจ” “จะต้องมีการประสานในเรื่องของ
จานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โปรแกรมพื้นฐานตามคาวินิจฉัยของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพื่อที่จะสามารถกาหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับคาวินิจฉัย” “ควรมีการจัดทาแผนร่วมกัน มีการกาหนดเป้าหมาย และประชุมร่วมกัน”
“ประสานข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน ” “การจะดาเนินกิจกรรมใด กลุ่มกิจกรรมต้องดูความต้องการจาแนก
ประเภทของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก่อน เพื่อกาหนดกิจกรรมแก้ไข แต่ควรเพิ่มกิจกรรมสาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และครอบครั วมาใช้ เพื่อให้ ครอบครั ว เข้าใจธรรมชาติของผู้ เสพยาเสพติ ดด้ว ย” “การวางแผนโครงการ/
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ ตามข้อเท็จจริง” “งานกิจกรรมควรมีแผนการ
จัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่องานฟื้นฟูฯจะได้นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯด้วยตนเองเพื่อทาความเข้าใจ แจ้งวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวทราบ” “บูรณาการกับองค์กรอื่นในการแก้ไขฟื้นฟูฯโดย
ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แล้วแก้ไขปัญหาร่วมกัน” “หากมีการจัดกิจกรรมควร
ประชุมวางแผนร่วมกันทุกครั้ง เพื่อให้ได้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิ จกรรม
นั้นๆ” “การจัดกิจกรรมทุกครั้งควรมีการประชุม วางแผนร่วมกับงานฟื้นฟูฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูฯ
และกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด” “ให้มีการทางานเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่แบ่งว่าเป็นภารกิจของกลุ่มงานใดกลุ่ม
งานหนึ่งให้ถือเป็นภารกิจหลักของทั้งงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม” “ควรมีการวางแผนแนวทางร่วมกันระหว่าง
กลุ่มกิจกรรม และกลุ่มสอดส่ องฟื้นฟูฯ เพื่อกาหนดแผนการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมและควรมีการนา
ครอบครัวมามีส่วนร่วมด้วย แต่ที่ผ่านมาขาดการประสานงานและขาดการบูรณการร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน
โดยส่วนใหญ่จะมองว่าไม่ใช้หน้าที่กิจกรรม ไม่ใช้หน้าที่สอดส่องในการฟื้นฟุฯ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับนโยบายการ
บริหารการบริหารว่าทางผู้อานวยการแต่ละแห่งว่าเห็นความสาคัญของการดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ครอบครัวหรือไม่” “ควรให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียด และเกี่ยวกับสถานะหรือ
สถานการณ์ของ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พนักงานคุมประพฤติแต่ละคนเพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาวางแผนงาน จัดกิจกรรมตามความจาเป็น เหมาะสม ร่วมกันต่อไป” “ควรนาอาสาสมัครคุม
ประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยมีงานกิจกรรมเป็นผู้ประสาน เพื่อวางแผนงานร่วมกัน
กับงานฟื้นฟูฯ” “การบูรณาการทากิจกรรมกลุ่มให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม” “ปัจจุบันดาเนินการดีอยู่แล้ว”
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6.5.2 ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนากระบวนการฟืน้ ฟูฯ
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว ดังนี้
(1) ข้อเสนอแนะต่อครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
“สร้างให้ครอบครัวเห็นคุณค่ากระบวนการฟื้นฟูฯ ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเข้าใจง่าย” “ควรสร้าง
ระบบโปรแกรมบาบัดในรูปแบบเฉพาะของคุมประพฤติเป็นการเฉพาะ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ตลอดระยะเวลาฟื้นฟูฯ โดยอาจแบ่งช่วงเวลาเป็นระยะ”
(2) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนากระบวนการฟืน้ ฟูฯ
“1. มีสถานที่รองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เพียงพอ 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในขั้นตอนการตรวจ
พิสูจน์ มีประสิทธิภาพในการกลั่นกรองและแสวงหาข้อเท็จจริง 3. บุคลากรด้านการฟื้นฟูฯ มีทักษะในการ
จัดการปัญหา สืบค้นปัญหา ให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปรับทัศนคติให้เห็นถึงความสาคัญของ
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตระหนักรู้ และนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองมากกว่า
การปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามแผนและ จากการฟื้นฟูแต่ยังไม่มีการแก้ไขตนเองอย่างแท้จริง ”
“กรมคุมประพฤติควรมีแนวทางในการดาเนินการฟื้นฟูฯอย่างชัดเจน และเอื้อประโยชน์ต่อการทางานที่ของ
เจ้าหน้าที่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ” “กรมคุมประพฤติควรพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาให้ทันสมัย
และทั ด เที ย มอารยประเทศ” “ต้ อ งปรั บ การประสานงานฟื้ น ฟู ฯ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ก่ อ น เช่ น สะสางคดี
กระบวนการขั้นตอนการฟื้นฟูฯ เท่าที่จาเป็น เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ ฟื้นฟูฯ มีเวลามานั่งคิด วางแผนฟื้นฟู
ฯให้กับผู้เข้ารับกรฟื้นฟูฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ" “การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การอบรม พนักงานคุม
ประพฤติ” “อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่” “กรมคุมประพฤติมีระเบียบการเบิกจ่ายกิจกรรมฟื้นฟูฯ ให้
ครอบคลุมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเชิญครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการเข้ารับการฟื้นฟูฯ มากขึ้น ” “กรมต้องจัดหา ประสาน งาน หน่วยงานภาคี แล้วปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันและจึงหาศูนย์ฟื้นฟูฯ และรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “1. จัดสรรงบประมาณให้สานักงาน
อย่างเพียงพอ 2. ฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติในการเป็นวิทยากรกลุ่ม 3. ฝึกเป็นพิธีกร 4. ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในระดับกรม” “กรมกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานฟื้นฟูฯ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ” “ควรพัฒนาบุคลากรด้านงานฟื้นฟูฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักสูตร
การอบรมด้านกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้แก่บุคลากรที่มีความสมัครใจเพื่อจะได้นาหลักสูตรไปปฏิบัติใช้
และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” “ในการแก้ไขฟื้นฟูฯนั้นหากมีการถูกจับมากกว่า 1 ครั้งและเข้า
มาในระเบียบบังคับบาบัด การแก้ไขฟื้นฟูฯ ไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากไม่มีความสานึกผิด ” “กระบวนการคัด
กรองตั้งแต่ตรวจพิสูจน์ จะต้องมีความชัดเจนโดยกลุ่มผู้ที่เสพควรใช้โปรแกรมสานักงานเป็นต้น แต่ในความจริง
การคัดกรองในขั้นตอนตรวจพิสูจน์ไม่ชัดเจน ทาให้กลุ่มผู้ติดยาบางรายก็มาบาบัดในโปรแกรมของสานักงานฯ
ส่วนใหญ่กระบวนการฟื้นฟูฯไม่ได้ผลเท่าที่ควร” “มีสถานที่เพื่อการบาบัดฟื้นฟูฯ ไม่สอดคล้องกับปริมาณผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ตามสภาพปัญหาที่แท้จริง” “ควรจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทางานฟื้นฟูฯ ได้เข้ารับการอบรม
พัฒนางานด้านคดีการฟื้นฟูฯสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและควรมีส ถานที่การบาบัดฟื้นฟูฯให้เพีย งพอและ
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เหมาะสมต่อตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูฯควรทาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพนักงาน
คุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูฯ ควรให้ได้รับการให้ความรู้ในกระบวนการฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่องเพราะที่
ผ่านมาสานักงานใหญ่ที่ทีบุคลากรมากแต่ได้รับการพัฒนาบุคลากรเท่ากับสานักงานเล็กๆ ทาให้ได้รับการให้
ความรู้ไม่ทั่วถึง เพราะการสอนงานจากคนทั่วไปได้รับการฝึก อบรมมาถ่ายทอดต่อ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดได้
หมด” “การพั ฒ นารูป แบบของกิจ กรรมต่ า งๆให้ มี ความหลากหลาย และการอบรมเพื่อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
เจ้าหน้าที่สานักงานฯ” “1. ควรมีการบาบัดฟื้นฟูฯในโปรแกรมควบคุมตัวให้เข้มงวดโดยใช้หลักสูตร การทา
สมาธิ เนื่องจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ขาดสติไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเอง 2. จัดสรรงบประมาณในการบาบัด
ครอบครัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ด้วยเพื่อให้ลดความเครียดของครอบครัวและสมาชิก สามารถระบุสถานการณ์ที่
เป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ครอบครัวสามารถนาไปปฏิบัติ หรือรู้แหล่งทรัพยากรในชุมชน
และให้ครอบครัวเริ่มแนวทางใหม่ๆมีส่วนร่วมกับสานักงานฯ มากขึ้น ” “อยากให้กาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
ให้เป็นแบบเดียวกันทั้งปะเทศ อาทิเช่น การประกันตัว รูปแบบคาวินิจฉัย ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
เพราะอ่านคู่มือแล้วยังไม่แน่ใจ “1. ควรมีกิจกรรม โครงการ ที่หลากหลาย 2. ควรมีสถานที่ควบคุมตัวใน
ระหว่างการฟื้นฟูฯ เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่ผิดเงื่อนไขการบาบัด เพื่อเป็นมาตรการลงโทษให้เกิดผลบ้าง 3.
ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องบาบัดยาเสพติด เป็นหน่วยงานเฉพาะ เพราะการบาบัดรักษายาเสพติดต้องใช้ผู้
มีความรู้ วัสดุอุปกรณ์ เป็นแบบ จึงน่าจะเหมาะสมที่สุด” “ควรแยกงานไว้กับหน่วยงานอื่นที่มีความชานาญใน
การทาหรือควรมีหน่วยฟื้นฟูฯปฏิบัติงานที่มีความชานาญ” “1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการลงระบบงาน
ฟื้นฟูฯในระบบที่ชัดเจน 2. ควรมีสถานที่ควบคุมตัวชั่วคราวในทุกจังหวัดเพื่อสะดวกต่อการตรวจพิสูจน์ ”
“1. กรมคุมประพฤติควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของสานักงานให้เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนงานฟื้นฟูฯ
อย่างต่อเนื่อง 2. จัดองค์ความรู้ในกระบวนงานฟืนฟูฯให้เป็นระบบ และสามารถสืบค้นที่จะนาไปใช้ได้ง่าย”“1.
มีการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดความคิดในกระบวนการฟื้นฟูฯ
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการ
จัดทา km พัฒนากระบวนการฟื้นฟูฯ” “1. ศูนย์การบาบัดฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวควรจะมีของคุมประพฤติเอง
ทุกจังหวัด 2. ระยะเวลาฟื้นฟูฯ สาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่กระทาผิดซ้า ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีควรมากขึ้น
3. มีอาชีพอยู่ภายในศูนย์ เพื่อให้ศูนย์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง 4. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการบาบัด” “กรมควรกาหนดกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้ชัดเจน” “ควรจะได้รับปรับเรื่อง
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากบางครั้งครอบครัวอยากมีส่วนร่วมแต่ไม่มีเงินมาพร้อมลูกหลาน หรือจั ดค่ายที่จาเป็นต้องมี
ครอบครัวด้วยก็ไม่สามารถเบิ กจ่ายใดๆได้ ” “งบประมาณที่มีอย่างจากัด เช่น การสงเคราะห์ต่างๆ การ
ประกอบอาชีพ การจัดค่ายที่เป็นประโยชน์ บางครั้งต้องมีงบประมาณที่เพียงพอ” “ควรมีแนวทางการปฏิบัติที่
เป็นเหมือนกันทั้งประเทศ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคณะอนุก รรมการฟื้นฟูฯประจาจังหวัด ”“ควรมีการปรับเปลี่ยนข้อ
กฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้มีความทันสมัย และคิดหากิจกรรมหรือกระบวนการใหม่ๆ ในการบาบัดผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ” “ปัจจุบันสานักงานส่ว นใหญ่ทาการแก้ไขฟื้นฟูฯในลักษณะเป็นกลุ่มไม่ค่อยมีการทาเป็นรายๆ
เสนอว่าหากเจ้าหน้าที่สามารถทาเป็นรายๆ น่าจะเข้าถึงผู้กระทาผิดและแก้ไขได้ดีขึ้น ” “มีสถานฟื้นฟูฯให้ครบ
ทุกจังหวัด (แบบควบคุมตัว )” “จัดงบประมาณให้เพียงพอ” “กระบวนการฟื้นฟูฯน่าจะเหมาะสมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในกรณีที่ไม่เคยกระทาผิดมาก่อน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลานาน
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ไม่ควรจะนามาบาบัดเพราะไม่เกิดประโยชน์ ควรนาเข้าสู่กระบวนการกฎหมายน่าจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่า ”
“พัฒนาบุคลากรในการฟื้นฟูฯให้มากกว่านี้ และเพิ่มงบประมาณ” “พัฒนาเครื่องมือในการแก้ไขฟื้นฟูฯ โดยจัด
อบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่อง” “ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฟื้นฟูฯ ควร
หาแนวคิด ในการฟื้น ฟูฯและกิจ กรรมต่างๆให้เหมาะสมประกอบกับต้องแก้กฎหมายฟื้นฟูฯให้ เ หมาะสม”
“เนื่องจากที่ผ่านมาการฟื้นฟูฯ จะไม่ได้ตามเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรแก้ไขเพื่อจะทาให้บุคคลที่เหมาะสมใช้งาน
ตาม พ.ร.บ.นี้” “เพิ่ม 1. งบประมาณ 2. สถานที่บาบัดฟื้นฟูฯ” “1. ควรมีงบประมาณที่เพียงพอ 2. ควรมี
หลักสูตรการแก้ไขฟื้นฟูฯที่เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ เหมือนกัน 3. ควรแก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯใหม่ เพื่อ
สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติด” “อัตรากาลังต่อปริมาณคดีควรสัมพันธ์กัน” “1. มองเน้นการช่วยเหลือ ไม่
ใส่การออกคาสั่ง 2. ลดปริมาณคดี ขั้นตอนโดยเพิ่มธุรการคดีให้ช่วยระบบ พนักงานคุมประพฤติจะได้ดูแล
แก้ไขฟื้นฟูฯ ได้เต็มที่ 3. ระบบรองรับเต็มที่ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้มากกว่านี้ ” “จัดอบรมพนักงานคุม
ประพฤติ ให้ มีความให้ มีความเชีย วชาญเฉพาะด้าน” “อยากให้ ผู้ นาชุมชน เช่น ประธานชุมชน กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในพื้นที่ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็น ผู้ประสาน
แจ้งรายชื่อให้ผู้นาชุมชนทราบและให้แจ้งเป็นเอกสารกลับมา จะเกิดประโยชน์มากกว่าเนื่องจากเป็นบุคคลใน
ชุมชนย่อมทราบพฤติกรรมได้ดีกว่า ” “พนักงานคุมประพฤติไม่มีความรู้ ขาดทักษะ ในการแก้ไขฟื้นฟูฯ ควร
มอบภารกิจให้หน่วยงานที่มีความพร้อม มีบุคลากรในการบาบั ด รักษาผู้เสพยาเสพติด จะเป็นประโยชน์กับผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯมากกว่าการคุมประพฤติมีภารกิจมากเกินไป ไม่มีความถนัดในบางภารกิจทาให้การปฏิบัติงาน
ในแต่ละภารกิจขาดประสิทธิภาพ มีปริมาณงานมากไปสอดคล้องกับจานวนบุคลากร” “เห็นควรมอบภารกิจ
ฟื้นฟูฯสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กับองค์กรอื่นที่เป็นมืออาชีพ และมีบุคลากรการทางานด้านการฟื้นฟูฯโดย
แท้จริง ภารกิจกรมคุมประพฤติมีมากเกินไปทาให้การปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจขาดประสิทธิภาพมีปริมาณงาน
มาก ไม่สอดคล้องกับจานวนบุคลากร” “แก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้ าที่
มากขึ้นทั้งกระบวนการส่งฟ้องศาล หรือการควบคุมตัว เพราะการแก้ไขฟื้นฟูฯจะไม่ได้ผล หากผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไม่ยอมมาพบเจ้าหน้าที่” “การจัดกิจกรรมไม่จาเป็นจะต้องเป็นกิจกรรม ควรคานึงถึงสภาพของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯทั้งในด้านจิตใจ สังคม” “พัฒนารูปแบบและระบบกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ และควรมีการกาหนด
เป็นมาตรฐานในการนัดครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม” “1. กระบวนการฟื้นฟูฯที่ใช้อยู่ปัจจุบันถือว่าดีต่อผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯและครอบครัว เพียงแต่หากจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานเดี ย วกั น ทุ ก ส านั ก งานฯ อาทิ การเริ่ ม นั บ วั น ที่ เ ริ่ ม ฟื้ น ฟู ฯ ทางส านั ก งานฯเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะอนุ ก รรมการมี ค าวิ นิ จ ฉั ย แต่ ท างบางส านั ก งานฯเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ มารั บ ทราบ
คาวินิจฉัย ซึ่งทาให้เกิดความสับสนและไม่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานและมีผลกระทบต่ อวันครบระยะเวลาฟื้นฟูฯ
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯด้วย 2. ควรมีการกาหนดโทษที่หนักขึ้นหรือมีมาตรการสาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มากกว่า 1-2 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวตระหนักให้ความสาคัญ เอาใจใส่ต่อการบาบัด
ฟื้นฟูฯมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวที่ผิดเงื่อนไขไม่มารายงานตัว มักคิดว่าไม่มาก็
ได้ ไม่เป็ นไร” “การฟื้น ฟูฯ อ่อนกว่า การคุมประพฤติ เพราะการคุมประพฤติผู้ ถูกคุมความประพฤติจะมี
ความรู้สึกกลัวเพราะเขาถูกศาลตัดสินไปแล้ว แต่งานฟื้นฟูฯ ยังไม่มีคาตัดสินของศาลประกอบกับเขาถูกกาหนด
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ว่า คือ ผู้ป่วย” “1. ส่วนใหญ่พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวนแต่รับรายงานตัวปฐมนิเทศชี้แจง ควบคุม
เอกสารมากกว่า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นรายบุคคล 2. กระบวนการที่จะพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพต้องมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันทา เริ่มจากกรณีเป็นรายบุคคล” “1. พัฒนากฎหมาย ให้มีความ
เข้มงวดมากขึ้น เช่น เงินประกันควรให้เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขฟื้นฟูฯ เบื้องต้นต้องมีการบังคับทาผิดกี่ครั้งควร
มาบาบัด 2.พัฒนาบุคลากร ผู้จะเข้ามาทางานกลุ่มงานฟื้นฟูฯ ต้องได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ในงานทั้งหมด
3. การปฏิบัติงานต้องเป็นเอกภาพถูกต้องตามกฎหมาย และต้องทาเหมือนกันทั้งประเทศ” “1. การแก้ไข
กฎหมายให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในทุกๆ
ด้าน”
6.5.3 ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศได้ เ สนอแนะเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพพนั ก งานคุ ม
ประพฤติผู้ ป ฏิบัติงานฟื้น ฟูฯ ดังนี้ “การเป็น วิทยากร , อบรมความรู้โ ปรแกรมต่างๆ , หลั กจิตวิทยา”
“1. อบรมความรู้จิตวิทยา การทากลุ่มครอบครัว การประสานสัมพันธภาพภายในครอบครัว 2. พัฒนาระบบ
การแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดการกลั่นกรองและเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ ซึ่งนามาสู่การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมต่อการบาบัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. มีการอบรมด้านจิตวิทยา” “ทักษะการทางานกลุ่มบาบัด หลักจิตวิทยา การพูดคุย ทัศนคติ
ภาษา” “การจัดกิจกรรมกลุ่ม การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา” “1. ทักษะการแก้ไขฟื้นฟูฯ , ผู้ติดยาเสพติด
2. การทากระบวนการกลุ่มจิตบาบัด 3. การเป็นวิทยากรกระบวนการ“หลักการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การเป็นผู้นา วิทยากรกระบวนการกลุ่ม กฎหมาย พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ” “1. มีความรู้ในระเบียบปฏิบัติงานตาม
พ.ร.บ. ฟื้นฟูฯสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2. มีความรู้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูฯการเสพซ้า 3. มีความรู้เกี่ยวกับการ
ให้คาปรึกษา” พัฒนาด้านจิตวิทยา การให้คาปรึกษา การบริการสังคม ความรู้เกี่ยวกั บยาเสพติดและสารเสพ
ติด การดูแลผู้ติดยาเสพติด พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ”“จิตวิทยาในการพูดคุยโน้มน้าวจิตใจ” “1. การให้คาปรึกษา 2. การ
สันทนาการ” “1. อบรมความรู้ด้านการให้คาปรึกษาการแก้ปัญหา 2. อบรมความรู้กระบวนการแก้ไขบาบัด
ฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมต่างๆเพิ่มเติม ” “การให้คาปรึกษา” “ด้านการให้คาปรึกษา เชิงจิตวิทยา กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ วิทยากรกลุ่ม พิธีกร” “เทคนิคการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติด ”
“1. การออกแบบกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ ตามบริบทพื้นที่ 2. จิตวิทยา เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว” “1. เทคนิคให้คาปรึกษา 2. กิจกรรมเฉพาะด้าน” “1. เทคนิคการให้คาปรึกษาทางด้าน
จิตวิทยา 2. การเป็นผู้นากลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟูฯ ” “1. หลักจิตวิทยาในการให้คาแนะนากับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
2. ทักษะในการแก้ไขปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “1. ด้านทักษะการให้คาปรึกษา 2. ทักษะการป้องกันตัว
เมื่อเข้าทาการจับกุมตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 3. หลักจิตวิทยา” “เนื่องจากปัจจุบันพนักงานคุมประพฤติที่
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นนี้ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารเข้ า ออกบ่ อ ยท าให้ ก ารพั ฒ นาไม่ ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก็ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น
กระบวนการ เทคนิคการให้คาปรึกษา เทคนิคการจัดการบริหารคดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” “เบื้องต้นควรมีความรู้เรื่องการให้คาปรึกษารายบุคคล และ
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แบบกลุ่ม ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการพูดคุยเพื่อให้เข้าใจสภาพปัญหา การให้คาแนะนาแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ทั่วไป จากนั้นจึงมีการพัฒนาเพิ่มเติมความรู้ด้านอื่นๆ” “ด้านการให้คาปรึกษาและการแก้ไขในด้านการรักษา
ตัวใกล้เคียงกับทางโรงพยาบาล” “หลักสูตรการเป็นวิทยากรในกิจกรรมบทบาทครอบครัว หลักสูตรครอบครัว
บาบัด” “การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา การเป็นวิทยากรกลุ่ม” “การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา การเป็นวิทยากร
กลุ่ ม” “เทคนิคการให้ คาปรึกษาแบบรายบุคคล แบบกลุ่ ม และความรู้เรื่องยาเสพติดทั้งด้านการป้องกัน
ปราบปรามและการบาบัด ” “การให้คาปรึกษากับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การบาบัดฟื้นฟูฯ ” “เทคนิคการให้
คาปรึ กษา อมรมความรู้ ด้านจิตวิทยา” “การจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรมกลุ่มบาบัดต่างๆ ของงานฟื้นฟูฯ “การเป็นผู้นากลุ่มบาบัดฟื้นฟูฯ อบรมความรู้ทางจิตวิทยา” “การให้
คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา การอบรมในโปรแกรมเฉพาะด้าน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” “ความรู้ด้านการให้คาปรึกษา
แบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ” “การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา การพูดโน้มน้าวจิตใจ” “ทัศนคติ เป็นเรื่องที่
สาคัญมากเพราะสานักงานสนับสนุนให้พนักงานคุมประพฤติ ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าอบรมทุก
หลักสูตรอย่างเต็มที่ ทัศนคติต่องานคุมประพฤติและงานบาบัดฟื้นฟูฯ ยังน้อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ”
“เรื่องการเข้าใจในการบาบัดฟื้นฟูฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีเลิกยาเสพติด
ต้องมีความใส่ใจในการทางานอย่างจริงจัง มิใช่เพียงให้คดีพ้นฟื้นฟูฯ หรือผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจเพียงเท่านั้น
หลักสูตรการทางานอย่างมืออาชีพ” “เพิ่มความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เสพ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
มีภาวะทางอารมณ์ที่แปรปรวน” “ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง ด้านการพูด บุคลิกภาพ”
“การให้คาปรึกษารายบุคคล ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายอาญา” “การเสริมทักษะป้องกันตัว” “ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ทักษะต่างๆในการให้คาปรึกษา” “พนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานฟื้นฟูฯ ทุกคนควรได้
การอบรมเรื่องการให้คาปรึกษา การทากลุ่มกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ” “หลักสูตร นักจิตวิทยา การให้คาปรึกษา”
“เทคนิคการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม แบบรายบุคคล เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ” “ควรมีหลักสูตรในการอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่บ้างอย่างต่าปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการ
แก้ไขฟื้นฟูฯ”“ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด การให้คาปรึกษา” “หลักสูตรทักษะการเป็นผู้นา หลักสูตร
ทักษะการพูดในที่สาธารณะ หลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูฯ ที่เป็นบรรทัดฐานใกล้เคียงกัน ” “องค์ความรู้ แบบ
การดาเนินการแต่ละแผนเพื่อนาไปปรับใช้กับบริบทแต่ละแผ่น ” “ด้านคาปรึกษาและเทคนิค ” “1. การจัด
โปรแกรมพื้นฐาน 2. การให้คาปรึกษา” “ทักษะการให้คาปรึกษา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ” “ควรต้องได้รับ
การอบรมความรู้ในการให้คาปรึกษา ความรู้ยาเสพติดและทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ” “หลักสูตรการให้
คาปรึกษาวัยรุ่น ครอบครัว หลักสูตรการฝึกศิลป์ป้องกันตัว เพื่อใช้ในงานประสานจับกุม หลักสูตรกฎหมาย
ระเบี ย บ แนวทางปฏิบั ติ ใ นการฟื้ น ฟู ฯ ” “กฎหมาย ระเบี ย บที่เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิบั ติ การให้ ค าปรึ ก ษา
รายบุคคล และครอบครัว ศิลปะป้องกันตัว” “ด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน (ขั้นตอน)
โปรแกรมเฉพาะด้าน โปรแกรมพื้นฐาน” “ควรได้รับการพัฒนาทุกด้าน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน การปฏิบัติงานที่ยังขาดแบบแผนหรือปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนแนวทางเดียวกันในแต่
ละสานักงาน ดังนั้นจึงควรมีการฝึกอบรมบุคลากรในระดับ ผอ. ให้มีการกากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ
ให้เป็นไปตามแบบแผนมาตรฐานเดียวกัน ในทุกสานักงานฯ” “พัฒนาศักยภาพ การเป็นพนักงานคุมประพฤติ
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โดยจัดอบรมเพื่อเรียนรู้และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่พบในแต่ละวันมาจาลองเป็นเหตุการณ์จริงเพื่อฝึก
ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น” “อบรมความรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติ ” “เทคนิคการให้คาปรึกษา การรู้จัก
ธรรมชาติของผู้ติดยา กระบวนการช่วยเหลือผู้ติดยา” “ปรับทัศนคติด้านการทางานแก้ไขฟื้นฟูฯ และพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้นากลุ่มหรือผู้นากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ” “ทักษะการให้คาแนะนาปรึกษาเชิงจิตวิทยา ทักษะ
การป้องกันตัว” “วิทยากรในการจัดการกิจกรรมเฉพาะด้าน” “การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาการจัดกิจกรรม
กลุ่มต่างๆเฉพาะส่วนใหญ่จะจัดกิจกรรมกลุ่มให้คาปรึกษาเฉพาะในช่วงที่จัดกิจกรรมค่ายต่างๆ กรณีมารายงาน
แค่ปฐมนิเทศชี้แจง ไม่มี การจัดกิจกรรม” “กระบวนงานทั้งหมดของงานฟื้นฟูฯ ตลอดจนระบบสารสนเทศ”
“กระบวนการฟื้ น ฟู ฯ ทางด้ า นจิ ต ใจ ทั ศ นคติ การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม และการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น และการใช้ IT” “อบรมหลั กสูตรให้เหมาะสม โดยเฉพาะองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบาบัดและฟื้นฟูฯ”
6.5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการนาเอาครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วม
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัว
กับกระบวนการฟื้นฟูฯสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ “เริ่มตั้งแต่การให้ความใส่ใจในการเข้ารับการฟื้นฟูฯ
พร้อมเข้ามาช่วยกันแก้ไขไม่คิดว่าเป็นภาระ ยอมรับกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ ของสานักงาน” “ครอบครัวขาด
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคสมองติดยา ตลอดจนธรรมชาติของวัยรุ่นที่ไม่มีทักษะในการจัดการกับปัญหา
เวลามีความขัดแย้ง การประสานความบาดหมางภายในครอบครัวบางครั้งก็ต้องอาศัยผู้ที่มีทักษะเฉพาะในการ
ช่วยประสาน ครอบครัวควรให้ความสาคัญของกฎหมายและกระบวนการฟื้นฟูฯ เห็นความสาคัญของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ” “1. เข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ถึงสาเหตุที่ติดยา พยายามปรับความเข้าใจกัน 2. ให้โอกาสผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ในการแก้ไขตัวเอง อย่าซ้าเติมหรือกดดัน 3. ตรวจสอบโดยการพูดคุยกับพนักงานคุมประพฤติอย่าง
สม่าเสมอถึงพฤติกรรมที่บ้านกับกับเวลามารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน” “เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข และดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
อย่างใกล้ชิด พร้อมทาความเข้าใจในภาวะผู้ติดยาเสพติดและดูแลอย่างถูกวิธี ” “มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการ
บาบัดฟื้นฟูฯ ควบคู่กับสานักงานคุมประพฤติ ” “ให้ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้มาก
ที่สุด” “ครอบครัวเป็นส่วนสาคัญที่สมควรเข้าร่วมในกระบวนการตรวจพิสูจน์ การอ่านคาวินิจฉัย ร่วมกิจกรรม
การแก้ไขฟื้นฟูฯเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจภายในครอบครัว ต้องมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว
เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมร่ วมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทากิจกรรม เพื่อความสั มฤทธิผลของกิจกรรมสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ฟื้นฟูฯและครอบครัว” “บุคคลในครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ควรต้องร่วมมือตั้งแต่
แรกของกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ และรับทราบถึงประโยชน์และผลดีในการปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯเพื่อจะได้
ช่ว ยเหลื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ในการแนะน า ตั ก เตื อ น ช่ ว ยเหลื อ การแก้ ไขฟื้ น ฟู ฯ ให้ ส ามารถปรั บเปลี่ ย น
พฤติกรรมได้” “ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯด้วย” “ครอบครัวต้องร่วมรับรู้ปัญหา
สาเหตุการเสพ และร่วมแก้ไขปัญหา” “ครอบครัวต้องเข้ามารับทราบในการกาหนดแผนการฟื้นฟูฯ และต้อง
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รับรู้ปัญหาจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯโดยตรง” “ควรใส่ใจดูแลและและเข้าใจเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ เพื่อครอบครัวจะ
ได้ดูแลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ” “เข้าร่วมตั้งแต่ชั้นตรวจพิสูจน์
ฟังคาวินิจฉัยชี้แจงเงื่อนไข ปฐมนิเทศ รายงานตัว เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” “ครอบครัวสังเกตพฤติกรรม
เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขฟื้นฟูฯ ตามสภาพปัญหาและความต้องการ” “มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อแก้ไข
ฟื้นฟูฯ” “ครอบครัวต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในการพูดคุย แสดงความคิดเห็น และยอมรับการ
ผิดพลาด พร้อมที่จะให้โอกาสและแก้ไขปัญหา” “บุคคลในครอบครัวควรจะมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ให้ความเข้าใจ พูดคุยปัญหาระหว่างกัน ให้กาลังใจและช่วยเหลือ” “1. ควรดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
อย่างใกล้ชิด โดยการพาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มารายงานตัวในแต่ละครั้งและเอาใจใส่ดูแลขณะอยู่ที่บ้าน 2. เข้า
ร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในแต่ละครั้ง 3. ให้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ” “ครอบครัวควรจะให้กาลังใจต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและให้โอกาสเมื่อผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือกระทาผิดซ้า” “ควรมีส่วนร่วมตั้งแต่การปฐมนิเทศเพื่อให้รับรู้
ข้อมูลในการดาเนิ นการฟื้นฟูฯ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
เพื่อให้สามารถดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในขณะที่อยู่กับครอบครัวหรือสังคม” “ครอบครัวควรให้ความสาคัญ
การทาหน้าที่ครอบครัวที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีกาลังใจ สามารถที่จะเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และกลับตัวเป็นคนดีได้” “ครอบครัวควรเข้าร่วมทุกกระบวนการฟื้นฟูฯ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเอง”
“1. มีส่วนร่วมในการให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขในระยะเวลาที่กาหนด 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูฯ ” “ครอบครัวต้องมาร่วมฟังคาวินิจฉัย เพราะจะได้
รับทราบถึงแผนและเงื่อนไขของการบาบัดฟื้นฟูฯ เพื่อจะได้ช่ว ยเตือนให้ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ มาปฏิบัติตาม
เงื่อนไข เพราะถึงผลดีถ้าได้ร่วมการฟื้นฟูฯ และผลเสียถ้าไม่ร่วมการฟื้นฟูฯ” “1. ควรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
หรื อ การรายงานตั ว ด้ ว ยทุ ก ครั้ ง เท่ า ที่ จ ะท าได้ เพราะจะได้ พู ด คุ ย และวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น
2. ให้ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลและรายงานผลการดูแลในครอบครัวให้พนักงานคุมประพฤติ ทราบด้วย”
“1. ดูแลเอาใจใส่ ว่ากล่าวตักเตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทราบเงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2. ให้
ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามความเป็นจริง ” “เข้าร่วม
กิจกรรมที่สานักงานจัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและติดตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯไปพร้อมกับสานักงาน และจะได้มีแนวทางทิศทางการแก้ไขฟื้นฟูฯในทางเดียวกัน” “ครอบครัวควรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูฯ ทั้งกระบวนการฟื้นฟูฯและทุกกิจกรรม” “ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการบาบัด
ฟื้นฟูฯ ในทุกกิจกรรม” “ส่วนร่วมในการรับทราบเงื่อนไข ในกระบวนการฟื้นฟูฯ และว่ากล่าวตักเตือน เป็น
กาลังใจให้กัน แต่ไม่จาเป็นต้องมาร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง เพราะเขาต้องทามาหากิน เช่นกัน ” “เข้าร่วม
กิจกรรมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ต้องมีกระบวนการสร้างแนวคิดเพื่อให้ครอบครัวเห็นความสาคัญในการบาบัด
ฟื้นฟูฯ และต้องมีความเข้าใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ” “เตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กาหนดนัด คอยตักเตือน สอดส่อง ดูแล ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ควรเข้ารับฟังทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
สามารถอธิบาย ชี้แนะ แนะนา ผู้เ ข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติได้” “ควรรับรู้สภาพบปัญหาและความต้องการของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งควรมีส่วนร่วมรับทราบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ” “มีส่วนร่วม
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ในการรายงานพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในระหว่างอยู่กับครอบครัวมายังสานักงานฯ” “รับรู้ รับทราบ
ทุกอย่างในการแก้ไข” “ควรให้มีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการแรก (ฟังคาวินิจฉัย) หรือต้องทาความเข้าใจตั้งแต่
กระบวนการตรวจพิสู จ น์ ” “มาเข้ าร่ ว มฟั ง การปฐมนิ เทศ รับ ทราบเงื่อ นไข ร่ว มกิ จกรรมแก้ ไขฟื้ นฟู ฯ ที่
สานักงานคุมประพฤติ” “ครอบครัวควรเข้าร่วมทุกกระบวนการในทุกกิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมทางานบริการ
สังคม เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ในการช่วยเหลือ และแก้ไขร่วมกัน ” “ควรเข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่กระบวนการแรก โดยกระบวนการแรกให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กับผู้ปกครองทาความเข้าใจกันก่อนใน
ขัน้ ตอนตรวจพิสูจน์ เพื่อให้สามารถยอมรับกันและกันได้หลังจากนั้นให้เข้าร่วมทุกกระบวนการ” “เข้าใจปัญหา
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และคอยดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดและให้การใส่ใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ให้การอบรม
ตักเตือน ติดตามให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มารายงานตัวและกิจกรรมต่างๆ” “1. ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ 2. ให้โอกาสกับผู้กระทาผิดเพื่อกลับมาอยู่ในชุมชน” “การเตรียมความพร้อมของครอบครัว เปิดใจ”
“เอาใจใส่ , เข้าถึง , ผูกพัน , ห่วงใย , ช่วยเหลือ , ดูแล , ลดปัญหา” “ครอบครัวต้องมาร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ” “ครอบครัวจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กิจกรรมปฐมนิเทศ” “ควรให้ผู้ปกครองมีการรายงานผล
เป็นกระดาษส่งมายังสานักงานถึงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯขณะอยู่ในชุมชนหรือครอบครัว ” “ต้อง
เข้าใจถึงกระบวนการฟื้นฟูฯ 2. ต้องวางใจ เชื่อใจ และศรัทธา พนักงานคุมประพฤติ 3. ต้องรับทราบความ
คืบหน้าของกระบวนการฟื้นฟูฯ ” “ควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน เช่น การทากลุ่มให้คาปรึกษาครอบครัว
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวกับความรู้ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่บ้านพักไม่กลับไปกระทาผิด
ซ้าอีก หรือคนในครอบครัวคอยสอดส่องดูแลและสังเกตพฤติกรรม เพื่อรายงานให้พนักงานคุมประพฤติทราบ”
“ควรเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน เพื่อความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้เลิกเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด และปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ ได้ครบถ้วน”“สร้างความรัก ความเข้าใจภายในครอบครัว ”“มีการ
ติดต่อ พบปะ พูคุยกันเสมอไม่ทิ้งให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง” “1. เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
คาปรึกษา เช่น จิตวิทยา 2. ติดต่อครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อพูดคุย สอบถามถึงสภาพปัญหา
พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ” “ตั้งแต่กระบวนการตรวจพิสูจน์ ต้องชี้แนะหรือ
ให้ ค าแนะน าต่อ ครอบครั ว ให้ เห็ น ความส าคัญ ของการแก้ ไขฟื้นฟู ฯ และในการอ่า นคาวินิ จฉั ยต้ องแจ้ งให้
ครอบครัวตระหนักถึงความสาคัญในแก้ไขฟื้นฟูฯ และเรียนรู้กระบวนการในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้เข้ารับการ
ฟื้น ฟูฯ ” “เข้าใจธรรมชาติของผู้ ติดยา สนับสนุน กิจกรรมต่างๆที่ เป็นประโยชน์ต่อพนักงานคุมประพฤติ ”
“รับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส่และให้ความสาคัญกับการบาบัดฟื้นฟูฯ เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือในการบาบัด
ฟื้นฟูฯต่อไป” “ควรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู้ระบบ
บังคับบาบัด(ฟื้นฟูฯ) โดยเฉพาะการวางแผนในการกาหนดแผนฟื้นฟูฯที่เหมาะสมแก่ผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ แต่ละ
ราย” “ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ” “การประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่
ปฏิบัติตามแผน” “ควรมีการประสานงานในด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นประจา” “ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด”
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ส่วนที่ 7 ทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานของงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟู มีสหสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ จะผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่าผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐ านข้อที่ 1 การมีส่ ว นร่ว มของครอบครัว ในกระบวนการฟื้นฟู มีส หสั มพัน ธ์กับ ประสิ ทธิผ ล
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตาราง 4-25 แสดงความสั ม พันธ์ ของการมี ส่ ว นร่ว มของครอบครั ว ในกระบวนการฟื้ น ฟู ฯ กับ ประสิ ท ธิผ ล
ของการฟื้นฟูฯ
การมีสว่ นร่วมของครอบครัว
ในกระบวนการฟืน้ ฟูฯ

ประสิทธิผลการฟืน้ ฟูฯ (N รวมทัง้ หมด=215)
ผ่าน (ร้อยละ)

ไม่ผา่ น (ร้อยละ)

มีส่วนร่วม (N1 = 161)

88.20 (142)

11.80 (19)

ไม่มีส่วนร่วม (N2 = 54)

83.33 (45)

16.67 (9)

Chi-square = 0.845 df = 1 ค่า Sig = 0.358
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการฟื้นฟูฯ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ จะผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่า
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
ตารางที่ 4-25 แสดงให้เห็นว่าผลการบาบัดฟื้นฟูฯของครอบครัวที่มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
มีร้อยละ 88.20 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 83.33 ของครอบครัวที่ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
ดังนั้น จึงสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ได้ว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูฯ จะผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดกับการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ
โดยเน้นประเด็นของครอบครัวที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ กับทางสานักงาน อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศ
เงื่อนไขการฟื้นฟูฯ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า มาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมกับการรายงานตัวของผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ กิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ทางานบริการสังคม และกิจ กรรมอื่นๆ รวมทั้งเก็บรวบรวม
ข้อมูลของสานักงานคุมประพฤติพื้นที่ว่ามีวิธีการ กระบวนการกิจกรรมการฟื้นฟูฯ อย่างไรในการนาครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการฟื้นฟูฯ
ในการศึกษาในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษา คือ ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวในการฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯและ
นาไปสู่ผลการฟื้นฟูเป็นที่น่าพอใจหรือการพ้นการฟื้นฟูฯด้วยดี ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาและเก็บข้อมูล
จากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จานวน 215 คน ครอบครัว จานวน 104 คน และพนักงาน
คุมประพฤติ จานวน 40 คน และส่งแบบสอบถามไปยังสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศแห่งละ 2 ชุดเพื่อ
สอบถามพนักงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูฯ และพนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมฯ รวมจานวนที่ส่งเอกสารกลับ
จานวน 148 ชุด ขอบเขตด้านพื้นที่ในการลงพื้นที่ เลือกตัวแทนในสานักงานคุมประพฤติภาค 1 – 9 ภาคละ
1 สานักงาน รวมทั้งสิ้น 9 สานักงาน ได้แก่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัด เชียงใหม่ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร สานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ในการทบทวนวรรณกรรมคณะผู้วิจัยได้ทบทวนที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของครอบครัว และการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วม ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีผลต่อความสาเร็จในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบาบัด และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บาบัดโดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถาบันครอบครอบครัว
สมมติฐานงานวิจัยในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟู มีสหสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติด และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ
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จะผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม ผลการศึกษาปรากฏว่าการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฟื้นฟูฯ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ ผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่าผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม
ผลการวิจัยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติประจาสานักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 3 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ส่วนที่ 6 การรับรู้ และข้อเสนอแนะของตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติประจาสานักงานคุม
ประพฤติทั่วประเทศ
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ จานวน 215 คน กลุ่มตัวอย่างครอบครัว จานวน 104 คน กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ จานวน
40 คน และกลุ่มพนักงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จานวน 148 คน
1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีจานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้ เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.84 อยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี ร้อยละ 48.37 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ
48.37 จบระดับ การศึกษาชั้นมัธ ยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 43.7 ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูฯประกอบอาชีพเป็ น
กิจจะลักษณะ ร้อยละ 50.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 53.49 ภายหลังเข้ารับการฟื้นฟูฯ
ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะลดลงร้อยละ 48.84 และมีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 50.23
ซึ่งการเข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการทางาน ร้อยละ 83.26 และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่
ไม่เคยถูกจับกุมดาเนินคดีอาญา ร้อยละ 61.86
1.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างครอบครัว มีจานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.9 ช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 25.96 สถานภาพมีครอบครัวแล้วร้อยละ
87.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 53.8 มีงานทาเป็นกิจจะลักษณะ ร้อยละ 58.7 มีรายได้เฉลี่ยต่า
กว่า 10,000 บาท ร้อยละ 50.96
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1.3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ มีจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 82.5 ช่วงอายุระหว่าง 36-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา
รัฐศาสตร์ ร้ อยละ 30 ตาแหน่งพนั กงานคุมประพฤติชานาญการ ร้อยละ 50 หน้าที่ความรับผิดชอบระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 62.5 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานฟื้นฟูฯ 3 ปีขึ้นไป – 6 ปี ร้อยละ 40 และ
มีประสบการณ์การทางานกิจกรรม 1-3 ปี ร้อยละ 30
1.4 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติ สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
กลุ่มตัวอย่างสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ มีจานวน 148 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 56.8
มีช่วงอายุ 36-40 ปี ร้อยละ 30.4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 79.7 สาขารัฐศาสตร์ ร้อยละ 31.08
ตาแหน่งพนักงานคุมประพฤติชานาญการ ร้อยละ 75.7 หน้าที่ความรับผิดชอบ หัวหน้างานฟื้นฟูฯ หรือหัวหน้า
กลุ่มงานฟื้น ฟูฯ ร้อยละ 41.9 มีประสบการณ์การทางานฟื้นฟูฯ 1 – 3 ปี ร้อยละ 35.81 แต่ส่ วนใหญ่ไม่มี
ประสบการณ์การทางานกิจกรรมชุมชน ร้อยละ 41.22 ส่วนใหญ่สานักงานคุมประพฤติได้จัดกรอบอัตรากาลัง
บุคลากรที่ทางานฟื้นฟูฯ สานักงานละ 1 – 5 คน ร้อยละ 81.08 และงานกิจกรรมชุมชน สานักงานละ 1-5 คน
ร้อยละ 91.89
ส่วนที่ 2 สัมพันธภาพระหว่างกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
สัมพันธภาพภายในครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย สภาพความเป็น
อยู่ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และสภาพปัญหาภายในครอบครัว
2.1 สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
สัมพันธภาพภายในครอบครัวของบิดามารดาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 43.3
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯพักอาศัยอยู่กับครอบครัวหรือบุคคลอื่น ร้อยละ 90.7 โดยส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับ
มารดาร้อยละ 51.6 รองลงมาอยู่กับบิดาร้อยละ 41.4 และพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของบิดามารดา ร้อยละ 49.3
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น และอยู่ในพัก
อาศัยอยู่ในความดูแลของบิดามารดามากกว่าพักอาศัยอยู่ตามลาพัง
2.2 สภาพปัญหาภายในครอบครัว
สภาพปัญหาภายในครอบครั วของกลุ่ มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในช่ว ง 1 เดื อนที่ผ่านมา พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดปัญหาการเงิน ร้อยละ 41.9 โดยจะเกิดปัญหาดังกล่าว เป็นบางครั้ง ร้อยละ 22.8
โดยสรุป ปัญหาการเงิน คือ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดกับครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องปากเสียง ทะเลาะวิวาท หวาดระแวงไม่ไว้ใจกัน
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ส่วนที่ 3 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯเป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตระหนักในการบาบัดฟื้นฟูฯ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของตนเอง รวมทั้งการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับการรับรู้กระบวนการ
ฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบาบัดฟื้นฟูฯ และสามารถดูแลตักเตือนพฤติกรรม
ชองผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯ และ
การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของครอบครัว
3.1 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่กระทาความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร้อยละ 88.8 สภาพระดับผู้เสพยาเสพติด ร้อยละ 86 และได้รับการวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุม
ตัวในโปรแกรมคุมประพฤติ ร้อยละ 87.4 ในส่วนการรับรู้ด้านกระบวนการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
รับ รู้ว่ามีเงื่อนไขการรายงานตัว ร้ อยละ 90.2 และได้รับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดให้ โ ทษ เป็นบางครั้ง
ร้อยละ 59.5 แต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯ โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ไม่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขการปฐมนิเทศ ร้อยละ 54.4 กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 63.7 กิจกรรมฝึกอาชีพ
ร้อยละ 88.4 ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 91.2 ค่ายธรรมะ ร้อยละ 90.7 การทางานบริการสังคม ร้อยละ 52.6 และ
กิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 79.5
3.2 การรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯของครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ครอบครัวรับรู้ฐานความผิดของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ร้อยละ 95.2 รับรู้ระดับการเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 73.1 รับรู้ว่ามีการตรวจปัสสาวะ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เมื่อมารายงานตัว ร้อยละ 85.6 และการรับรู้ว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯกับผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 73.1 รวมทั้งส่วนใหญ่ครอบครัวรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯว่าผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขต้องการรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80.8 แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ยังคงมี
ปัญหาการรับรู้เงื่อนไขการฟื้นฟูฯ โดยครอบครัวไม่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขการปฐมนิเทศ ร้อยละ 59.6 กิจกรรมอบรม
ป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 82.7 กิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 96.2 ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 95.2 ค่ายธรรมะ ร้อยละ
95.2 การทางานบริการสังคม ร้อยละ 70.2 และกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 70.2
โดยสรุป การรับรู้ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว ส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีเงื่อนไขมารายงานตัวต่อ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพียงเงื่อนไขเดีย ว และไม่ทราบว่ากระบวนการฟื้นฟูฯมีเงื่อนไขการฟื้นฟูฯอื่นๆ ได้แก่
เงื่อนไขการปฐมนิเทศ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า กิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ค่ายธรรมะ การทางาน
บริการสังคม และกิจกรรมอื่นๆ
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ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใส่ใจของครอบครัวต่อ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ซึ่งผลการศึกษาประกอบด้วย การเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่าง
ครอบครัว การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การเข้าร่วม
กิจกรรมของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ
4.1 การเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศของกลุ่มตัวอย่างครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างครอบครัวมาเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 80
ตัวแทนของครอบครัวที่มาเข้าร่วมฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศ ส่วนใหญ่คือ มารดาร้อยละ 35.3 รองลงมาคือ
สามีหรือภรรยาร้อยละ 19.5 และบิดาร้อยละ 18.6
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างครอบครัวให้ข้อมูลว่า ตัวแทนครอบครัวส่วนใหญ่ที่เข้ามามีส่วนร่วมรับฟังคา
วินิจฉัยและปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ คือ บิดา มารดา และสามีหรือภรรยา
4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับสานักงานคุมประพฤติของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับสานักงานคุมประพฤติ ส่วนใหญ่เข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 58.1 กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 46.5 และทางานบริการ
สังคม ร้อยละ 43.7 ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ค่ายธรรมะและกิจกรรมอื่นๆ ผู้เ ข้ารับการฟื้นฟูฯเข้า
ร่วมในระดับต่า
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของสานักงาน ได้แก่ กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้าและทางานบริการสังคม
4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
การเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัวโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ รับฟังคาวินิจฉัยและปฐมนิเทศเงื่อนไขการ
ฟื้น ฟูฯ ติดตามผู้เข้ารับ การฟื้นฟูฯขณะมารายงานตัว ติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ป้องกันเสพซ้า และการเข้าพบพนักงานคุมประพฤติตามที่พนักงานคุมประพฤตินัดหมาย เป็นต้น
กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ส่วนใหญ่มาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 1 ครั้ง คือ กิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการ
ฟื้นฟูฯพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 58.1 รองลงมา คือ ครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2 ครั้ง คือ
กิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ และการรายงานตัวพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ลักษณะมาส่งมารายงาน
ตัว ร้อยละ 19.1 ส่วนครอบครัวที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมมีจานวน ร้อยละ 19.1
โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้น ฟู ฯ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ไ ด้ ชั ก ชวนครอบครั ว ไปเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ทาง
สานักงาน ร้อยละ 66 แต่ภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้กลับไปเล่าข้อมูล
ทุกครั้งให้กับครอบครัวฟัง ร้อยละ 63.3
โดยสรุป ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ภายหลังจะกลับไปเล่าข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องจากครอบครัว สอบถาม หากไม่สอบถามมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯบางรายเท่านั้ นที่จะเล่ าให้ครอบครัวฟัง
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โดยจะเล่าแบบสรุปว่า เข้าร่วมกิจกรรมอะไร มีสาระสาคัญอะไรบ้าง แต่ไม่ได้เล่าโดยละเอียดให้กับครอบครัวให้
รับทราบ
4.4 ผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯ
จากตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 9 จังหวัด ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม
ของครอบครัวในกระบวนการฟื้นฟูฯต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และต่อครอบครัว สามารถสรุปออกมาเป็นประเด็น
ผลที่เกิดต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผลที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว รวมทั้งจาแนกผลที่เกิดขึ้นออกเป็น 2 ประเภท
คือ ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวก และผลที่เกิดขึ้นเชิงลบ สรุปได้ดังนี้
ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ข้อมูลโดยสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองเชิงบวก ดังต่อไปนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นต่อจิตใจ – เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง มีความสบายใจ
กล้าที่จะพูดกับครอบครัว กล้าที่จะยอมรับผิด มีกาลังใจ และรู้สึกว่าครอบครัวห่วงใยตนเอง รวมทั้งพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง
2) ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ สติ ปั ญ ญา – ตระหนั ก รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ของตนเอง รั ก ตั ว เองและมี ส ติ ยั้ ง คิ ด มากขึ้ น
เกิดความคิดที่อยากจะเลิกยาเสพติดเพื่อตนเอง และเพื่อครอบครัว รู้จักเลือกคบเพื่อน และหลีกเลี่ยงการเลิก
ยาเสพติด สามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้น มีความอดทน อดกลั้น มีความรับผิดชอบต่อ
เวลา ต่อการทางาน และต่อครอบครัวมากขึ้น รู้จักคิดถึงความรู้สึกของครอบครัวก่อนที่จะคิดถึงความต้องการ
ของตนเอง และได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติด รวมทั้งสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดีของ
ตนเองได้
3) ผลที่เกิดขึ้นต่อนิสัยและความพฤติกรรม – ลดพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์ร้อนลง มีเหตุมากขึ้น
ลดการดื่มสุราลง ลดการเที่ยวเตร่ลง ไม่คบหากับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
และเชื่อฟังคาตักเตือนของครอบครัวมากขึ้น
4) ผลที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย – สุขภาพร่างกายดีขึ้น ไม่เหนื่อยง่าย สมองปลอดโปร่ง
5) ผลที่เกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว – มีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นภายในครอบครัว พูดคุยกัน
มากขึ้น ใช้ถอ้ ยคาที่ดีพูดคุยกัน ลดการตาหนิติเตียนกัน มีเวลาให้ซึ่งกันและกันมากขึ้น และทาให้ครอบครัวและ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสนิทสนมกันมากขึ้น
6) ผลที่เกิดขึ้นต่อการปรับตัวกลับสู่สังคม – ไม่หวาดระแวง ไม่ต้องกลัวตารวจมาจับกุม กล้าที่จะเข้า
สังคมมากขึ้น คนในชุมชนให้โอกาส ให้กาลังใจ ไม่ซ้าเติม
ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กระบวนการฟื้ น ฟู ฯ ท าให้ เ สี ย เวลาในการท างาน มี ค วามคิ ด ว่ า การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ฯ ไม่ มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงต่อตนเองโดยให้ เหตุผลว่าเพิ่งทดลองเสพเพียงครั้งเดียว ยังคงเสพยาเสพติดให้โทษและไม่ได้
ปรับปรุงตนเอง
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ผลที่เกิดขึ้นเชิงบวกต่อครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ให้ข้อมูลโดยสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวเชิงบวก ดังต่อไปนี้
1) ผลที่เกิดขึ้นต่อการทาหน้าที่ของครอบครัว – ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ได้ทาหน้าที่ของ
ครอบครัวได้อย่างเต็มที่ ได้แก่ หน้าที่ของการให้ความรัก ห่วงใย เอาใจใส่ ดูแล อบรม ตักเตือน เผชิญกับปัญหา
พร้ อ มกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ยอมรั บ สภาพปั ญ หา ร่ ว มหาแนวทางแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ให้ โ อกาส ให้ อ ภั ย
ให้กาลังใจ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลผู้ติดยาเสพติด โดยส่วนใหญ่จะดูแลแบบ
เข้มงวดมากขึ้น และเฝ้าระวังการกลับไปเสพซ้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
2) ผลที่เกิดขึ้นต่อบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ติดยาเสพติด
2.1 ด้านความต้องการการยกย่องและยอมรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – ครอบครัวได้ปรับเปลี่ยนการใช้
ถ้อยคาต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ใช้คาตาหนิติเตียน ไม่ซ้าเติม ไม่ดุด่า ว่ากล่าวด้วยถ้อยคารุนแรง ใช้คาพูดหรือ
ถ้อยคาดีๆต่อกัน ยกย่องชมเชยเมื่อทาดี ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
2.2 ด้านความต้องการการเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – ครอบครัวเมื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกับทางสานักงานจะได้รับความรู้เรื่องโรคสมองติดยา และบทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ซึ่งทาให้มีความเข้าใจในตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น เกิดการยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน
รวมทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกว่าครอบครัวห่วงใย ให้ความรัก และมีความสุข
2.3 ด้านความต้องการความรักและเป็นเจ้าของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – ครอบครัวให้กาลังใจ แสดง
ความรักความห่วงใย เอาใจใส่ ครอบครัวพยายามมีเวลาในการดูแลเพิ่มขึ้น พูดคุยและทากิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก็เกิดความกล้าที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆเพื่อให้ครอบครัวรับรู้สภาพปัญหาและ
ความต้องการต่างๆของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
2.4 ด้านความต้องการความปลอดภัยของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – ครอบครัวพยายามตั้งเป้าหมายให้
ผู้ เข้ารั บ การฟื้น ฟูฯไม่กลั บ ไปเกี่ย วข้องกับยาเสพติดให้ โ ทษอีก ไม่ ให้ คบเพื่อ นที่มีพฤติ กรรมเสื่ อ มเสี ยและ
เกี่ย วข้องกับ ยาเสพติดให้ โ ทษ สอนให้รู้ จักคบเพื่อน ให้ ห างานทา ให้ ช่ว ยครอบครัว ทางาน หรือให้ เข้ารับ
การศึกษาอีกครั้ง
3) ผลที่เกิดขึ้นต่อจิตใจของครอบครัว – ครอบครัวมีความสุข อุ่นใจ ไม่เครียด ไม่กังวล ไม่ระแวง
ไว้วางใจตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากขึ้น และเกิดความภูมิใจที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถเลิกเสพยาเสพติดให้โทษ
ได้
4) ผลที่เกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัว – ครอบครัวและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีเวลาให้แก่กัน
มากขึ้น พูดคุยกันมากขึ้น มีความสนิทสนมกัน เข้าใจกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวดีขึ้น ลดความ
ขัดแย้งและทะเลาะวิวาทระหว่างกันในครอบครัว
ผลที่เกิดขึ้นเชิงลบต่อครอบครัว
1) กรณีที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วมในการบาบัด ครอบครัวมุ่งแต่เรื่องหารายได้เข้าครอบครัว ไม่มีเวลา
ในการดูแลผู้เข้ารับ การฟื้น ฟูฯ ลั กษณะความสั มพัน ธ์ต่างคนต่างอยู่ ให้แต่เงินใช้จ่ายและไม่ได้ให้ ความรัก
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ความเอาใจใส่ หรือการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยครอบครัวไม่ทาหน้าที่ของครอบครัวให้เต็มที่และไม่แสดง
บทบาทในการดูแลผู้ติดยาเสพติด
2) กรณีที่ครอบครัวเข้มงวดมากเกินไป ซึ่งทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกกว่าถูกจับผิดตลอดเวลาอึ ดอัด
เมื่ออยู่บ้านร่วมกัน ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอยากออกจากบ้านไปหาเพื่อน เนื่องจากมีอิสระมากกว่า
3) กรณีที่ครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาก่อน ตัวอย่างครอบครัวที่มารดาต้องไปทางาน
ต่างประเทศตั้งแต่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯยังเป็นเด็กและทิ้งให้ตายายดูแลแทน และในปัจจุบันมารดากลับมาอยู่ร่วม
ด้วย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯแสดงท่าทีไม่เชื่อฟังมารดาเพราะไม่รู้สึกผูกพันกัน
4) กรณีที่ครอบครัวเอาใจใส่มากเกินไป เลี้ยงดูแบบตามใจ ไม่ตาหนิ ไม่ว่ากล่าว ไม่บังคับ ทาให้ผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ ไม่เข้าใจว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทา และรู้สึกว่าทาตัวอย่างไรครอบครัวก็ไม่ตาหนิ
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับ การฟื้นฟูฯและครอบครัวเพื่อรับทราบปัญหาการให้ บริการของพนักงาน
คุมประพฤติและปั ญหาจากการเข้าร่ว มกระบวนการฟื้ นฟูฯ รวมทั้งสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
ครอบครัวต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ประกอบด้วย ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
ให้บริ การของพนักงานคุมประพฤติ และการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ รวมทั้ง
ความเห็นของครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวต่อการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
5.1 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการ
ของพนักงานคุมประพฤติ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งของผู้ เ ข้ ารั บ การฟื้น ฟู ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ าไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริก ารของ
พนักงานคุมประพฤติ ร้อยละ 90.7 ส่วนความเห็นว่าต้องปรับปรุง ร้อยละ 8.84
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน
คุมประพฤติ ดังนี้
1) ควรปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งการใช้ ค าพู ด ลั ก ษณะแสดงอ านาจแบบพนั ก งานเจ้ า หน้ า ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด
เปลี่ยนเป็นผู้บาบัดต่อผู้ป่วย และใช้ถ้อยคาที่ไม่ใช้อารมณ์ มีเหตุผล
2) ควรมีการปรั บปรุงเรื่ องการติดต่อประสานงานกับผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ ติดต่อกับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯเป็นลาดับแรก ก่อนที่จะติดต่อหาครอบครัว และหากจะติดต่อหาครอบครัวต้องอธิบายให้ครอบครัว
เข้าใจว่าติดต่อหาเนื่องจากเหตุผลใด
3) การนัดหมายของพนักงานคุมประพฤติควรตรงต่อเวลา หากมีการเลื่อนนัดพบขอให้แจ้งต่อผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯและครอบครัวล่วงหน้า
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4) ควรมีเวรรับรายงานตัวในวันหยุดราชการ เช่น วันเสาร์อาทิตย์ เพราะบางครั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และครอบครัวไม่สะดวกลางานมารายงานตัวหรือเข้าร่วมกิจกรรม
5) บางสานักงานกาหนดสถานที่รับรายงานตัวมากเกินไป รวมทั้งเวลาในการอบรมหรือทากิจกรรม
นานเกินไป ทาให้เสียรายได้ในการทางานทั้งวัน ขอให้จัดเพียงครึ่งวัน
6) ควรปรับปรุง เรื่องการชี้แจงและอธิบายของพนักงานคุมประพฤติ เนื่องจาก อธิบายไม่ชัดเจน และ
ไม่ทั่วถึง ซึ่งทาให้ยังไม่เข้าใจข้อมูลต่างๆ
5.1.2 ความเห็นของกลุ่มตัว อย่างครอบครัว เกี่ยวกับการปรับปรุงการให้บริการของพนักงานคุม
ประพฤติ
กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ
ว่า ไม่ต้องปรับปรุง ร้อยละ 86.5 ส่วนความเห็นว่าต้องปรับปรุง ร้อยละ 13.2
โดยสรุ ป กลุ่ มตัว อย่ างครอบครัว ให้ความเห็น เกี่ยวกับ การปรับ ปรุงการให้บ ริการของพนักงานคุม
ประพฤติ ดังนี้
1) พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ค วรแนะน ารู ป แบบการบ าบั ด ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ
โดยละเอียดให้กับครอบครัวทราบตั้งแต่ ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ และในวันที่ฟังคาวินิจฉัยหรือวันที่นัด เข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานคุมประพฤติควรจะชี้แจงและอธิบายวิธีการดูแลผู้เ ข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างละเอียด
และแผนการฟื้นฟูฯ รวมไปถึงเงื่อนไขการฟื้นฟูฯให้ครอบครัวทราบ
2) พนักงานคุมประพฤติควรจะพูดคุยสอบถามครอบครัวที่มารายงานตัวพร้อมกับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯด้วย เนื่องจากบางครั้งครอบครัวต้องการจะพูดคุยด้วย เพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
หรือจะขอรับคาปรึกษาจากพนักงานคุมประพฤติ เพราะที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างครอบครัวมารายงานตัวด้วยทุก
ครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยเรียกมาคุยด้วย
3) กรณีที่มีกิจกรรมต่างๆ ครอบครัวมาส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ
ด้วยเพื่อได้รับความรู้ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
4) ครอบครั ว อยากให้ พนั กงานคุมประพฤติส ารวจความต้องการของผู้ เข้ ารั บการฟื้น ฟูฯ ว่ า
เหมาะสมกับการฟื้นฟูฯรูปแบบใด
5.2 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯและครอบครัวเกี่ยวกับการนาครอบครัวเข้ามามีสว่ น
ร่วมในกระบวนการฟืน้ ฟูฯ
5.2.1 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯต่อการมีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูฯของครอบครัว
กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 79.07 เห็นด้วยกับการ
นาครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของสานักงาน ส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
20 และไม่แสดงความคิดเห็น จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93
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โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกั บการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของ
ครอบครัวดังนี้
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ครอบครัวจะได้รับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯ – เพื่อได้รับข้อมูลรูปแบบของการบาบัด ขั้นตอน
การบาบัด และวิธีการบาบัดในแต่ละรูปแบบ
2) ครอบครัวจะได้รับรู้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ – รับรู้ข้อมูลข้อกาหนดในการปฏิบัติ
ตนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯอย่างเคร่งครัด
3) ครอบครัวจะได้รับรู้พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – ว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ที่ดขี ึ้นหรือยังคงเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอยู่
4) ครอบครั ว จะได้รั บทราบปั ญหาและหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน – รับ ทราบ
ยอมรับและเผชิญปัญหาพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่
5) ครอบครัวจะได้รับรู้กิจกรรมต่างๆของสานั กงาน – ครอบครัวรับรู้ว่าสานักงานมีการจัด
กิจกรรมอะไรบ้างสาหรับ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และมีความเข้าใจว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจาเป็นต้องเข้ากิจกรรม
อะไรบ้าง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม และเพื่อแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาความต้องการ
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รวมทั้งบางกิจกรรมมีความจาเป็นให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย
6) ครอบครัวจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดยา – เมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ครอบครัว
จะได้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดยา และทาให้มีความเข้าใจธรรมชาติของผู้ติดยา รวมทั้งเฝ้าระวัง
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้า
7) ปรั บ เปลี่ ยนระบบคิ ด - ทราบความคิ ดเห็ น ของครอบครัว ครอบครั ว มี ความเข้าใจใน
ธรรมชาติของผู้ติดยาและปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพิ่มความใส่ใจ และเวลาในการดูแลผู้เช้ารับ
การฟื้นฟูฯ
8) ด้านจิตใจ – ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกอบอุ่น อุ่นใจ ได้รับกาลังใจ ได้รับความรัก ความห่วงใย
ได้รับแรงบันดาลใจให้เลิกยาเสพติด ลดความระแวง ไว้ใจกันมากขึ้น
9) ด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว – ครอบครัวมีความเข้าใจในตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาก
ขึ้น และความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ทะเลาะกันน้อยลง อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น
10) ได้ ท าร่ ว มท ากิ จ กรรมร่ ว มกั นเมื่ อครอบครั ว เข้ าร่ ว มกิ จกรรม ขณะอยู่ บ้ านไม่ เ คยท า
กิจกรรมร่วมกัน
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ปัญหาทางการเงิน - ครอบครัวต้องประกอบอาชีพ หารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ไม่มีเวลา
มาร่วมกิจกรรม
2) ผู้เข้ารับการฟืนฟูฯรู้สึกว่าเป็นภาระของครอบครัว ที่ต้องมาร่วมกิจกรรม
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3) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความกังวล ที่ว่าผู้ปกครองบางคนชราภาพ สุขภาพไม่แข็งแรง มีภาระ
ต้องดูแลบุตรหลาน มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ความปลอดภัยในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4) คิดว่าสามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยตนเอง ไม่จาเป็นต้องมีครอบครัวมามีส่วนร่วม
5) คิดว่าทาผิดเองก็ต้องรับผิดชอบตนเอง ไม่เกี่ยวกับครอบครัว
6) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่มีความผูกพันกับครอบครัว และไม่เห็นด้วยที่จะนาครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วม
5.2.2 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างครอบครัวต่อการมีสว่ นร่วมในกระบวนการฟืน้ ฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างครอบครัว 9 จังหวัด จานวน 104 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนาครอบครัวเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 98.08 ไม่เห็นด้วย จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.96 และไม่แสดงความคิดเห็น จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96
โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างครอบครัว ให้ความเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของครอบครัวดังนี้
ครอบครัว เห็นด้วย เนื่องจาก
1) แสดงถึงการทาหน้าที่ของครอบครัว – ครอบครัวมีความตระหนักว่าครอบครัวเป็นบุคคล
สาคัญในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู ฯและทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถเลิกยาเสพติดได้ โดยทาหน้าที่ ได้แก่
การตักเตือน การให้กาลังใจ การชักจูง เอาใจใส่ ให้อภัย ให้โอกาส และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สานักงานคุมประพฤติ
2) แสดงถึงบทบาทในการดูแลผู้ติดยาเสพติด – ตระหนักถึงบทบาทของการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ด้วยการมาร่วมกิจกรรมและดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างเข้มงวดขณะอยู่ที่บ้าน
3) ครอบครัวต้องการรับรู้กระบวนการฟื้นฟูฯและเงื่อนไขการฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ –
รับรู้ขั้นตอนการฟื้นฟูฯ เงื่อนไขการฟื้นฟูฯการปฏิบัติตัวระหว่างการฟื้นฟูฯ กิจกรรมต่างๆที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ต้องเข้าร่วม และแนวทางการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อสามารถแนะนา ตักเตือนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ เช่น
ให้มารายงานตัวตามกาหนดนั ด เตือนตามวันที่นัด คอยดูแลให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่าง
เคร่งครัดจนพ้นการฟื้นฟูฯไปด้วยดี เป็นต้น
4) ครอบครัวต้องการรับรู้พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ–รับรู้พฤติกรรมและความก้าวหน้า
ของการบาบัดฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้
พนักงานคุมประพฤติทราบ และช่วยเหลือ แนะนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ด้วย
5) ครอบครั ว สามารถขอรั บ ค าปรึ ก ษาแนะน าในปั ญ หาต่ า งๆ กั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เช่น วิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ขั้นตอนและเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เป็นต้น
6) ครอบครัวต้องการได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ติดยา – เรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ติดยา
เสพติด ความรู้เรื่องผลกระทบและโทษของยาเสพติด
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7) ปรับเปลี่ยนระบบคิด – ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร พูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ใน
การพูดคุย และมีความเข้าใจกันมากขึ้น รวมทั้งวิธีการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เหมาะสม
8) ด้านจิตใจ – ครอบครัวปลื้มใจ ภูมิใจ ดีใจ มีความสุข ที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
9) พัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว – ครอบครัวพูดคุยกันมากขึ้น สนิทสนมกันมากขึ้น
ให้กาลังใจและให้โอกาสกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เห็นความสาคัญของการอยู่ร่วมกันมากขึ้น
ครอบครัว ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ครอบครัวไม่ ตระหนั กถึงบทบาทและการทาหน้าที่ของครอบครัว และไม่ ทาหน้าที่ของ
ครอบครัวอย่างเต็มที่ - โดยอ้างว่าไม่ได้ทาผิดแต่ทาไมต้องมาเข้าอบรมด้วย
2) ปัญหาทางการเงิน - เสียเวลาในการทางาน หากมาร่วมกิจกรรมทาให้ขาดรายได้ บางราย
ทางานรับจ้างรายวัน
3) ไม่ยอมรับ และไม่กล้ าเผชิญปัญหาร่วมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ – โดยอ้างว่าผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ เป็นผู้ใหญ่แล้ว น่าจะรู้อะไรถูก อะไรผิดด้วยตนเอง
ส่วนที่ 6 การรับรู้ และข้อเสนอแนะของตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
การรับรู้ของพนักงานคุมประพฤติในประเด็นที่เกี่ยวกับงานฟื้นฟูฯ และงานกิจกรรมสาหรับผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ รวมไปถึงการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการฟื้นฟูฯเป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ
และความทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
6.1 การบริหารจัดการกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯ และกระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
(1) การบริหารจัดการกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
โดยสรุ ป ข้ อมู ล จากพนั กงานคุม ประพฤติ ทั่ว ประเทศ เกี่ ยวกับ แนวทางการวางแผนร่ ว มกั น
ระหว่างงานกิจกรรมกับงานฟื้นฟูฯ เพื่อกาหนดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่งานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ จะมี
การประชุมเพื่อจัดทาแผน วางแผนการกาหนดกิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
โดยใช้ฐานสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการ
กาหนด ประกอบกั บ ให้ ส อดคล้ อ งตามจ านวนเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของกรมคุ ม ประพฤติ จากนั้ น ท าจั ด
แผนปฏิบัติงานประจาปี ซึ่งระบุ กิจกรรมและโครงการต่างๆในตารางงานประจาปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถ
ทราบกาหนดนัดการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และนาไปให้พนักงานคุมประพฤติงานฟื้นฟูฯเจ้าของคดี ทา
การนัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ ตามสภาพปัญหา และก่อนจะจัดกิจกรรมพนักงานคุม
ประพฤติงานกิจกรรมทาหน้าเขียนโครงการ ขออนุมัติจัดกิจกรรม ดาเนินการจัดกิจกรรม และสรุปผลกิจกรรม
หรือโครงการ และบางสานักงานจานวนพนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมมีไม่เพียงพอก็จะให้พนักงานคุม
ประพฤติงานฟื้นฟูฯดาเนินการจัดกิจกรรมเอง และภายหลังจากจัดกิจกรรมบางสานักงานจะมีการประชุม
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พู ด คุ ย ถึ ง ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ ขั ด ข้ อ งในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ อ ไป แต่ บาง
สานักงานก็ไม่ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด และจะมีส่วนน้อยที่งานกิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปีขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับงานฟื้นฟูฯ โดย
การจั ด แผนกิ จ กรรมของงานกิ จ กรรม มุ่ ง เพื่ อ ตอบสนองกั บ เป้ า หมายที่ ก รมก าหนด แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง
วัตถุประสงค์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯตามสภาพปัญหาและความต้องการ และจะมาแจ้งให้งาน
ฟื้นฟูฯก่อนจะจัดกิจกรรมแบบกระชั้นชิด เพื่อให้นัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมาเข้าร่วมกิจกรรม
(2) กระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
โดยสรุป ตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ให้ความเห็นว่า กระบวนการฟื้นฟูฯของแต่ละ
สานักงานมีลาดับขั้นตอนการเริ่มกระบวนการ คือ การนัดฟังคาวินิจฉัย โดยพนักงานคุมประพฤติจะนัดผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯ และนายประกัน มารับฟังคาวินิจฉัย พร้อมกับถอนเงินประกันคืนในวันดังกล่าว หรือวันรุ่งขึ้นใน
กรณีที่ต้องส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้ารับการบาบัดแบบควบคุมตัว บางสานักงานได้ปฐมนิเทศเงื่อนไขการ
ฟื้นฟูฯพร้อมไปด้วยในวันที่นัดฟังวินิจฉัยดังกล่าว แต่บางสานักงานแยกกิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ
ออกไปต่างหาก รูปแบบการบาบัดฟื้นฟูฯ แยกออกเป็น 4 แบบย่อย ดังนี้ รูปแบบที่ 1 ควบคุมตัว เข้มงวด ที่
สถานฟื้น ฟูฯจานวน 4 เดือน หลั งจากนั้นให้เข้ารับการฟื้นฟูฯในโปรแกรมกลับคืนสู่ สังคม ที่ส านักงานคุม
ประพฤติ จานวน 2 เดือน รูปแบบที่ 2 ควบคุมตัว ไม่เข้มงวด ที่สถานฟื้นฟูฯจานวน 4 เดือน หลังจากนั้นให้
เข้ารับการฟื้นฟูฯในโปรแกรมกลับคืนสู่สังคม ที่สานักงานคุมประพฤติ จานวน 2 เดือน รูปแบบที่ 3 ไม่ควบคุม
ตัว (ผู้ป่วยนอก) ในโปรแกรมกายจิตสังคมบาบัด ที่สถานพยาบาลของรัฐ จานวน 4 เดือน หลังจากนั้นให้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯในโปรแกรมกลับคืนสู่สังคม ที่สานักงานคุมประพฤติ จานวน 2 เดือน และรูปแบบที่ 4 ไม่ควบคุมตัว
ในโปรแกรมคุมประพฤติ ของสานักงานคุมประพฤติ จานวน 6 เดือน
การมารายงานตั ว ของผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ของแต่ ล ะส านั ก งานก็ มี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น
บางสานักงานให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่สานักงานเพื่อมารายงานตัวเพียงอย่างเดียว บางสานักงานนัดให้มา
เพื่อนัดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า โครงการฝึกอาชีพ หรือกิจกรรมอื่นๆด้วย และบางสานักงานให้
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไปรายงานตัวที่ศูนย์ประสานอาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่ต่างๆ บางสานักงานรับ
รายงานตัวเพียงอย่างเดียว บางสานักงานมีการจัดอบรมความรู้ด้วย และนาภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับรายงานตัวและจัดกิจกรรม เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ สาธารณสุข เป็นต้น
6.2 การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ ยวกับกิจกรรมของงานฟื้นฟูฯ
กลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติรับรู้ว่าสานักงานคุมประพฤติมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ร้อยละ
97.5 , กิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 97.5 , กิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 97.5 , ค่ายยาเสพติด ร้อยละ
55 , ค่ายธรรมะ ร้อยละ 57.5 , ทางานบริการสั งคม ร้ อยละ 77.5 และกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 72.5 เช่น
กิจกรรมค่ายลูกเสือ อุปสมบทหมู่ เป็นต้น ส่วนการตระหนักรู้เกี่ยวกับการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
แต่ละกิจกรรม มีดังต่อไปนี้ ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟูฯพนักงานคุมประพฤติได้นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ร้อยละ 87.5 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้า ร้อยละ 57.5 , นัดครอบครัวเข้า
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ร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ ร้อยละ 20 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายยาเสพติด ร้อยละ 25 , นัดครอบครัว
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ ร้อยละ 12.5 , นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทางานบริ การสังคม ร้อยละ 5 และ
นัดครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ 47.5
โดยสรุป ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ให้ความสาคัญในการนาครอบครัว
เข้ามาส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆกับทางสานักงาน โดยเฉพาะกิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯพร้อมกับ
ผู้เข้ารับการฟื้น ฟูฯ และมีพนักงานคุมประพฤติส่ วนน้อยที่ไม่รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ฟื้นฟูฯ ซึ่งแสดงความเห็นว่าไม่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
6.3 การจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯของสานักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลว่า ก่อนจะจัดกิจกรรมงานฟื้นฟูฯ ได้มีการวางแผนกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม ร้อยละ 95 และได้กาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฟื้นฟูฯร่วมกัน ร้อย
ละ 82.5 รวมทั้งได้มีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯ ร้อยละ 65
โดยสรุป การจัดกิจกรรมสาหรับงานฟื้นฟูฯ พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯร่วมกันและ
มีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเพื่อให้เข้า ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
แต่มีพนักงานคุมประพฤติจานวนหนึ่งที่ไม่รับรู้ว่ามีการจาแนกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก่อนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูฯ
ร้อยละ 7.5
6.4 ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฟื้นฟูฯ และการนาเอา
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 97.5 พนักงานคุมประพฤติได้นาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 85
และเห็นว่าการนาเอาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและ
ครอบครัว ร้ อยละ 87.5 และส่ วนใหญ่ แสดงความเห็นว่าผลของกิจกรรมฟื้นฟูฯมีผ ลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ร้อยละ 97.5
พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการฟื้นฟูฯที่ผ่านมา มีความ
เหมาะสม ร้อยละ 84.5 และให้ความเห็นโดยสรุปว่า กิจกรรมต่างๆในกระบวนการฟื้นฟูฯที่ผ่านมา ที่คิดว่าไม่
เกิดประโยชน์หรือมีผลน้อยมากต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้แก่ กิจกรรมฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด ค่ายลูกเสือ ค่าย
อบรมธรรมะหรือค่ายจริยธรรม การทางานบริการสังคม และอบรมป้องกันเสพซ้า
กิจกรรมฝึกอาชีพ ไม่เหมาะสม เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมีอาชีพอยู่แล้ว และต้องทางาน
ในวันเวลาปกติ ทั้งอาจมีปัญหาหากต้องลางานประจา หรือ บางรายรับจ้างรายวันอาจต้องขาดรายได้ในวันนั้นๆ
และอาชีพที่สานักงานจัดให้ไม่ตรงกับสภาพความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่ได้นา
ความรู้ไปต่อยอดแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีการติดตามการนาไปประกอบอาชีพตามที่ได้รับการฝีกอาชีพ ซึ่งไม่เป็น
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ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด และเป็นการสูญเสียงบประมาณ แม้สานักงานได้ประสานไปยังสถาบัน
พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานแต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ฝึ ก ได้ เนื่ อ งจากตารางการเรี ย นการสอนก าหนดไว้ แ น่ น อน
แต่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลไม่สามารถเข้าเรียนหรือฝึกได้เนื่องจากช่วงที่ อยากเรียนหรือฝึกสถาบันไม่
เปิดให้เรียนหรือฝึกอาชีพนั้นๆ
ค่ายยาเสพติด เนื่องจากระยะเวลาในการจัด 7 – 15 วัน เป็นระยะเวลานานและกระทบต่อการทางาน
บางคนต้องขอลางาน บางคนต้องลาออกจากงาน เพื่อเข้าค่ายรวมทั้งรายได้ที่ขาดหายไปในระหว่างเข้าค่าย
และถูกบังคับด้วยความไม่เต็มใจ แต่ต้องเข้าร่วมเนื่องจากต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯที่กาหนดในแผนการ
ฟื้นฟูฯ รวมทั้งเป็นการนาเอาผู้ติดยาเสพติดมารวมกัน และเป็นเพิ่มเครือข่ายแหล่งจาหน่ายยาเสพติด
ค่ายลูกเสือวิสามัญ เพราะหลักสูตรไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถนาประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้ งนี้ไป
ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ เพราะหลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ลั ก ษณะของค่ า ยเป็ น สถานที่ เ ปิ ด
บุคคลภายนอกสามารถเข้าไปได้ จึงมีการายาเสพติดเข้าไปได้ จึงเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สนใจเท่าที่ควร
ค่ายอบรมธรรมะหรือค่ายจริยธรรม จิตใจของผู้ติดยาเสพติด ยังไม่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
การทางานบริการสังคม เป็นกิจกรรมที่ทาให้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกอาย ลาบาก แต่อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมนี้ แม้จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แต่สาหรับสังคมและประชาชนยังมองว่าเป็น
กิจกรรมที่ดี ผู้เข้านับการฟื้นฟูฯได้รับประโยชน์และเป็นรูปธรรม และหากจัดกิจกรรมทางานบริการสังคมแบบ
กลุ่ม ก็ประสบปัญหาขาดอุปกรณ์ในการทางาน เนื่องจากมีไม่เพียงพอกับจานวนคนที่เข้าร่วม
อบรมป้องกันเสพซ้า เนื่องจากบางรายเข้ารีบการอบรมแล้ว ยังกลับไปเสพซ้าเช่นเดิม และขาดแคลน
งบประมาณในการจัด รวมทั้งจัดเพียง 1 วัน ไม่สามารถทาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ส่วนกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่สานักงานจัดพร้อมกับการมารับฟังคาวินิจฉัย เป็นการบังคับให้มาพร้อมกับครอบครัว และผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯและครอบครัวเห็นประโยชน์จึงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจานวนมาก
6.5 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ
ประกอบด้วย
6.5.1 เรื่องการบริการจัดการหรือบูรณาการระหว่างงานฟืน้ ฟูฯและงานกิจกรรม
พนักงานคุมประพฤติได้เสนอแนะประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ควรมีความสม่าเสมอในการประชุมร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ในการคัดกรองผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสะดวกในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าร่วม
กิจ กรรมได้อย่ างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งให้การกาหนดรูปแบบของกิจกรรม
ร่วมกัน
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(2) ทั้งงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม ควรเรียนรู้งานให้คลอบคลุมทั้งสองงาน เพราะแม้งานกิจกรรม
จะกาหนดโครงการมาในรูปแบบใด หากงานฟื้นฟูฯไม่มีส่วนร่วมการเขียนโครงการก็ไม่สามารถดาเนินการได้
การทางานควรเป็นแนวทางเดียวกัน ไม่แบ่งแยกงานตามกลุ่มงาน และสามารถทางานแทนกันได้ ในส่วนของ
การแบ่งงานที่ชัดเจน งานกิจกรรมควรรับผิดชอบงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายชุมชนเป็นหลัก
โดยเตรียมความพร้อมและปรับทัศนคติของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชน เพื่อรองรับผู้ถูกคุม
ความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในพื้นที่ ส่วนงานแก้ไขฟื้นฟูฯผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯให้งานฟื้นฟูฯดูแลเป็นหลัก
(3) ควรบูรณาการนาครอบครัว และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ฟื้นฟูฯให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
(4) ผู้ปฏิบัติงาน งานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ ควรจะร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมป้องกันเสพ
ซ้า หรือกิจกรรมอื่นๆ
(5) ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรมีการสารวจความต้องหรือดูจากความจาเป็น และความ
เป็นไปได้ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้สอดคล้องกับกับการจัดการกิจกรรมที่เหมาะสม ตามสภาพแต่ละพื้นที่ และ
ดาเนินการได้โดยไม่กระทบกับการดาเนินชีวิตด้านการทางาน ซึ่งจะทาให้ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมมากขึ้น
(6) ควรเพิ่มบุคลากรงานกิจกรรม เนื่องจากการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆมีความจาเป็นอย่าง
ยิ่ง ที่จะต้องมีการประเมินผลและติดตามภายหลังการจัดกิจกรรม และปัจจุบันพบกว่าไม่สามารถติดตาม
ผลลัพธ์ของกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากบุคลากรมีจากัด
(7) ควรมีการช่วยเหลืองานกันเนื่องจาก เมื่องานใดงานหนึ่งมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากอัตรากาลัง
มีน้อย
(8) ด้านกิจกรรมฟื้นฟูฯ และจานวนเป้าหมายของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต้อง
พิจารณาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเข้ากิจกรรมที่เคยเข้ามาแล้ว เนื่องจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเข้า
รับการฟื้นฟูฯโปรแกรมคุมประพฤติหลายครั้ง
(9) ควรร่ ว มกันทางานอย่ างเป็ น รูป ธรรม เช่น ให้ ง านกิจกรรม และงานฟื้น ฟูฯ เป็น กลุ่ มงาน
เดียวกัน ดาเนินการทุกอย่างร่วมกันในรูปแบบงานที่ไม่แบ่งเป็นภารกิจ แต่แบ่งการทางานเป็นเชิงพื้นที่
6.5.2 ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนากระบวนการฟืน้ ฟูฯ
พนักงานคุมประพฤติได้เสนอแนะประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) สร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัวเพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ของกระบวนการฟื้นฟูฯ
(2) ควรมีสถานที่ฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวให้เพียงพอกับจานวนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
(3) กรมคุมประพฤติควรมีแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานฟื้น ฟูฯอย่ างชัดเจน และ
เอื้อประโยชน์ต่อการทางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มากกว่าที่เป็นอยู่
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(4) เพิ่มการพัฒนาบุคลากรงานตรวจพิสูจน์ให้มีทักษะในการกลั่นกรองและแสวงหาข้อเท็จจริง
อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานฟื้นฟูฯ ให้มีทักษะในการจัดการปัญหา สืบค้นปัญหา
ให้ คาปรึ กษาที่มีประสิทธิภ าพ ตลอดจนต้องปรับทัศ นคติพนักงานคุมประพฤติให้ เห็ นถึงความส าคัญของ
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเกิดความตระหนักรู้ และนาไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเอง
มากกว่าการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯปฏิบัติตามแผนและเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ แต่ไม่ได้มีการแก้ไขตนเองอย่าง
แท้จริง
(5) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนากระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ ผู้ติดยาเสพติดให้ทันสมัยและทัด
เทียบอารยประเทศ
(6) กรมคุมประพฤติควรจะมีระเบียบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายคลอบคลุมไปถึงครอบครัวที่เข้าร่วม
กิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง เป็นต้น และควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของครอบครัวในกระบวนการ
ฟื้นฟูฯมากขึ้น รวมทั้งงบประมาณสาหรับการสงเคราะห์ๆ เงินทุนประกอบอาชีพ งบประมาณในการจัดค่าย ไม่
เพียงพอ
(7) กรมคุมประพฤติควรช่ว ยจัดหา ประสานความร่ว มมือกับ หน่ว ยงานภาคีในระดับ กรม
แล้วปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และหาศูนย์บาบัดฟื้นฟูฯเพื่อรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รวมทั้งควรจะมี
สถานที่ควบคุมตัวชั่วคราวในทุกเขตพื้นที่สานักงานคุมประพฤติเพื่อสะดวกในการตรวจพิสูจน์
(8) กรมคุ ม ประพฤติ ค วรก าหนดมาตรฐานการด าเนิ น การฟื้ น ฟู ฯ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน อาทิเช่น การประกันตัว รูปแบบคาวินิจฉัย ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เช่น วันที่เริ่มนับการเข้ารับการฟื้นฟูฯจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหน รวมไปถึงแนวทางปฏิบัติและวินิจฉัย
ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ เพราะศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน
(9) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนาบุคลากรด้านงานฟื้นฟูฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นหลักสูตร
การอบรมด้านกิจกรรม เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ ให้แก่บุคลากรที่มีความสมัครใจ เพื่อจะได้นาหลักสูตรไปปฏิบัติ
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
(10) ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง คิดค้น รูปแบบกิจกรรม และโครงการใหม่ๆให้มีความหลากหลาย
รวมทั้งควรมีการพัฒนารูปแบบ และกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ ควรมีการกาหนดมาตรฐานในการนาครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
(11) ควรมอบหมายภารกิจงานฟื้นฟูฯให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เรื่องการบาบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ เพราะจาเป็นต้องใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์
(12) กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนาระบบสารสนเทศ และการลงระบบงานฟื้นฟูฯให้ชัดเจน
(13) ควรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้มีศูนย์บาบัดประจาจังหวัด และในศูนย์บาบัดน่าจะมีการ
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ในระหว่างเข้ารับการบาบัด และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน
การบาบัดเอง
(14) ควรมีการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดทา Knowledge Management เพื่อให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการฟื้นฟูฯ ร่วมกัน
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(15) สานักงานคุมประพฤติในปัจจุ บันส่วนใหญ่ มีนโยบายให้ไปรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสาน
อาสาสมัครคุมประพฤติในเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ซึ่งพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสานวน
อาจไม่สามารถเข้าถึงสภาพปัญหา ความต้องการ หรือรับทราบข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เท่ากับการรับรายงานตัวรายบุคคล
(16) แก้ไขปรับปรุงพัฒนา พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ให้เข้มงวดมากขึ้น
และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ยาเสพติดและพฤติกรรมของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น ให้อานาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น การส่งฟ้องศาล การควบคุมตัว เพราะการแก้ไขฟื้นฟูฯไม่ได้ผล หากผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไม่ยอมมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่
(17) นาผู้นาชุมชน เช่น กานัน ประธานชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในพื้นที่ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานแจ้งรายชื่ อให้ผู้นาชุมชนทราบ
และให้แจ้งเป็นเอกสารกลับมา จะเกิดประโยชน์มากกว่า เนื่องจากเป็นบุคคลในชุมชนย่อมทราบพฤติกรรมได้
ดีกว่า
(18) พนักงานคุมประพฤติเจ้ าของสานวนคดีส่ วนใหญ่ ได้แต่ปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข และรั บ
รายงานตัว โดยมุ่งควบคุมเอกสารมากกว่า ที่จะมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯเป็นรายบุคคล
(19) กรมคุมประพฤติควรสนับสนุนเอกสารทางราชการที่สามารถนามาแจกกับครอบครัวและ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้มากกว่านี้ เพื่อเป็นความรู้ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
6.5.3 ข้อเสนอแนะเรื่องการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ
โดยสรุ ป พนั กงานคุ มประพฤติทั่ ว ประเทศเสนอแนะความเห็ น เกี่ย วกั บ การพัฒ นาศักยภาพ
พนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
(1) การปรับทัศนคติ เจตคติของผู้ปฏิบัติงานงานฟื้นฟูฯ ให้เข้าใจหัวใจของการบาบัดฟื้นฟูฯ
มีความใส่ใจในการทางานอย่างจริงจัง มิใช่เพียงเพื่อให้พ้นการฟื้นฟูฯเพียงอย่างเดียว
(2) การปรั บ บุคลิ กภาพของผู้ปฏิบัติงานงานฟื้นฟูฯ ไม่ให้แสดงออกลั กษณะอานาจระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้กระทาผิด ให้แสดงออกด้วยความห่วงใย ให้กาลังใจ พร้อมจะช่วยเหลือเฉกเช่นกับผู้ ให้การ
บาบัด แสดงต่อผู้ป่วย
(3) พัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดการกลั่นกรองและเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งนามาสู่การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่มีความเหมาะสมต่อการ
บาบัดผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ด้านทักษะต่างๆได้แก่ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ การเป็นผู้นา พิธีกร วิทยากรกระบวนการ
วิทยากรกลุ่ม การให้คาปรึกษาผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว
(5) ด้านเทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคการให้คาปรึกษาแบบกลุ่ม แบบรายบุคคล การให้คาปรึกษา
วัยรุ่นและครอบครัว เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการโน้มน้าวจิตใจ
(6) ด้านกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมครอบครัวบาบัด กิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน กิจกรรมโปรแกรม
เฉพาะด้าน และรูปแบบกิจกรรมใหม่ๆที่หลากหลาย
(7) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องสามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มี
ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว และต้องออกแบบกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นได้
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(8) ด้านความรู้ เช่น การให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา จิตวิทยาวัยรุ่น ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด
บทบาทหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลผู้ติดยาเสพติด โรคสมองติดยา ความรู้เรื่องยาเสพติดชนิดใหม่ๆ ทั้งด้าน
การป้องกันปราบปรามและการบาบัด รวมทั้งจิตวิทยาเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครัว”
(9) ด้านกฎหมาย ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
2545 และประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง
(10) ด้ า นการสงเคราะห์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งมี
ความสามารถในการสงเคราะห์ หรือส่งต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ แก้ไขตามปัญหาความต้องการของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ดังนั้น ต้องมีข้อมูลติดต่อของแหล่งทรัพยากรที่สามารถช่วยเหลือรองรับความต้องการของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ
(11) นาอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคประชาสังคมและหน่วยภาคีมาช่วยในการทางานเพื่อแก้ไข
ฟื้นฟูฯ ให้มากขึ้น
(12) ต้องจัดระบบองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมไว้ เพื่อให้สามารถสืบค้นและ
สามารถนามาศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง รวมทั้งต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
6.5.4 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการนาเอาครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วม
โดยสรุ ป พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศเสนอแนะความเห็ น เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัวกับกระบวนการฟื้นฟูฯสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ บทบาท
ของครอบครัวต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ องค์ความรู้ที่จาเป็นของครอบครัว และบทบาทของ
ครอบครัวในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้าน คณะผู้วิจัยนาเสนอ ดังนี้
(1) บทบาทของครอบครัวต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
1) ครอบครัวต้องมาร่วมฟังคาวินิจฉัย เพราะจะได้รับทราบถึงแผนและเงื่อนไขของการบาบัดฟื้นฟูฯ
2) ช่วยเตือนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ช่วยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข พามารายงานตัว
3) ควรมีส่วนร่วมตั้งแต่การปฐมนิเทศเพื่อให้รับรู้ข้อมูลในการดาเนิ นการฟื้นฟูฯ และสร้าง
ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
4) ควรเข้าร่วมกิจกรรม โครงการหรือการรายงานตัวด้วยทุกครั้งเท่าที่จะทาได้
5) ควรรับรู้สภาพบปั ญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา อีกทั้งควรมีส่วนร่วมรับทราบเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ
6) เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในแต่ละครั้ง
7) ครอบครัวควรให้ความสาคัญ การทาหน้าที่ครอบครัวที่ถูกต้อง
8) ครอบครัวต้องร่วมรับรู้ปัญหา สาเหตุการเสพ และร่วมแก้ไขปัญหา
9) ให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการติ ด ตาม ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ
ตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันแก้ไขฟื้นฟูฯ
10) ให้ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลและรายงานผลการดูแลในครอบครัวให้พนักงานคุม
ประพฤติทราบ แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กับเจ้าหน้าที่เป็นระยะ
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(2) องค์ความรู้ที่จาเป็นของครอบครัว ได้แก่
1) ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด
2) จิตวิทยาวัยรุ่น
3) โรคสมองติดยา
4) การให้คาปรึกษา
5) ทักษะการแก้ไขปัญหา
(3) บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้าน
1) อบรมสั่งสอน ตักเตือน แนะนาการปฏิบัติตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2) ปรับความเข้าใจ และยอมรับการกระทาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
3) หมั่นพูดคุย ดูแล เอาใจใส่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ขณะอยู่บ้าน
4) ให้กาลังใจ ให้อภัย ให้โอกาส ไม่ตาหนิ ไม่ซ้าเติม ไม่กดดัน
5) เฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่ให้กระทาผิดซ้า
6) ตักเตือนเรื่องการคบเพื่อนและการดื่มสุรา รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
7) เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ในการพู ด คุ ย แสดงความคิ ด เห็ น และยอมรั บ การ
ผิดพลาด พร้อมที่จะให้โอกาสและแก้ไขปัญหา
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ในกระบวนการฟื้ น ฟู มี ส หสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมของครอบครัวใน
กระบวนการฟื้นฟูฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการฟื้นฟูฯ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ จะผ่านการฟื้นฟูฯ
มากกว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม ผลการบาบัดฟื้นฟูฯของครอบครัวที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟื้ น ฟู ฯ ดั ง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ได้ ว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ
ที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ จะผ่านการฟื้นฟูฯ มากกว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ครอบครัวไม่ได้มีส่วนร่วม

5.2 ข้อค้นพบ
5.2.1 ประเด็นของลักษณะการมีส่วนร่วมของครอบครัว
รู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มต่ อ กระบวนการฟื้ น ฟู ฯ พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว
มี 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ครอบครัวดูแลพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังพฤติการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดขณะอยู่ที่บ้านพักเพียงด้านเดียว
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2. ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูฯของสานักงานเพียงด้านเดียวไม่สามารถ
ติดตามดูแลและเฝ้าระวังในขณะที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัว
3. ครอบครั ว ดู แ ลทั้ ง สองด้ า น ทั้ ง ขณะที่ พั ก อาศั ย อยู่ ที่ บ้ า นและเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการฟื้นฟูฯของสานักงาน
คณะผู้วิจัยได้ติดตามประสิทธิผลการฟื้นฟูฯของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และนาเสนอดังนี้
ตาราง 5-1 แสดงลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการฟื้ น ฟู ฯ ของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ครอบครัวดูแลขณะอยู่ที่
บ้านพัก
ครอบครั ว เข้ า มามี ส่ ว น
ร่ ว มในกิ จ กรรมฟื้ น ฟู ฯ
ของสานักงาน
ลักษณะการดูแลผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ของ
ครอบครัว

ดูแล
ไม่ดูแล
มีส่วนร่วม
ไม่มีส่วนร่วม
ครอบครั ว ดู แ ลทั้ ง
สองด้าน
ค ร อ บ ค รั ว ดู แ ล
เพี ย งด้ า นใดด้ า น
หนึ่ง

ร้อยละ/
จานวน
(N=215)
93.02 (200)
6.98 (15)
74.88 (161)
25.12 (54)

ผลการบาบัดฟื้นฟูฯ
ผ่านการฟื้นฟูฯ ไม่ผ่านการฟื้นฟูฯ
ร้อยละ
ร้อยละ
81.86 (176)
11.16 (24)
5.12 (11)
1.86 (4)
66.05 (142)
8.84 (19)
20.93 (45)
4.19 (9)

73.49 (158)

64.65 (139)

8.84 (19)

26.51 (57)

22.33 (48)

4.18 (9)

จากตารางที่ 5-1 แสดงให้เห็น ว่า จานวนครอบครัว ที่มีส่ วนร่ว มในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่
บ้านพัก จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 93.02 มีประสิทธิผลทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯ จานวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 81.86 จานวนครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูฯของสานักงาน จานวน
161 คน คิดเป็นร้อยละ 74.88 มีประสิทธิผลทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯ จานวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.05 และจานวนครอบครัวดูแลทั้งขณะอยู่ที่บ้านพักและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯของ
สานั กงาน จานวน 158 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.49 มีประสิ ทธิผ ลทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯ
จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 64.65
สรุปได้ว่า ครอบครัวแม้ไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ กับทางสานักงาน แต่ครอบครัวก็มี
การทาหน้าที่ของครอบครัวในการดูแลพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิดขณะอยู่ที่บ้านพักทาให้เกิด
ประสิทธิผลการฟื้นฟูฯ ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯมากกว่าครอบครัวที่มาเข้าร่วมกับในกิจกรรมของ
ทางสานักงาน
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5.2.2 ลักษณะของการดูแลของครอบครัวต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ในประเด็นการเลี้ยงดู การเฝ้าระวังและการมีส่วนร่วมของครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มี 3 ระดับ ดังนี้
1. ครอบครัวดูแลเข้มงวดจนเกินไป ไม่ให้อิสระ ตาหนิติเตียนอยู่เสมอ เฝ้าจับผิดตลอดเวลา ซึ่งมีผล
ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีความรู้สึกอึกอัด ไม่มีอิสระ ไม่มีความสุข รู้สึกว่าครอบครัวไม่เข้าใจ อยากจะออก
จากบ้าน และเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ออกไปหากลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย การดูแลของ
ครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลับไปเสพซ้า
2. ครอบครั ว ดูแลและเลี้ยงดูแบบตามใจ เข้มงวดเพียงเล็ กน้อย ให้อิสระในการกระทา และการ
ตัดสินใจ ให้อภัย ให้โอกาสอยู่ตลอดเวลา แม้จะกระทาผิดซ้า ซึ่งมีผลทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รู้สึกว่าครอบครัว
ให้โอกาสให้อภัยเสมอ แม้จะเสพยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมไม่ดี และทาให้ไม่ เกิดความตระหนักว่าการกระทา
ใดควรทาหรือไม่ควรทา การดูแลของครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลับไปเสพซ้า
3. ครอบครัวไม่ดูแลเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ไม่มีความผูกกันซึ่งกันและกัน เลี้ยงด้วยเงิน ไม่ให้
ความรัก ไม่ดูแลเอาใจใส่ ต่างคนต่างอยู่ ซึ่งทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รู้สึกว่า ไม่มีผู้ใดในครอบครัว ห่วงใย
ขาดความรัก รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มีการตั้งเป้าหมายชีวิต และไม่อยากเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
การดูแลของครอบครัวในลักษณะนี้ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้กลับไปเสพซ้า
ดังนั้น บทบาทของครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู ครอบครัวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
และพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และแบบทางสายกลาง ไม่เข้มงวดจนเกินไป ไม่ให้อิสระจนเกินไป
ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่ท้ิงผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯต้องเผชิญกับปัญหาตามลาพัง ครอบครัวต้องทาหน้าที่ดูแล
ตักเตือนพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯอย่างใกล้ชิด ครอบครัวต้องมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือ เผชิญปัญหา
ร่วมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รวมทั้งพยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เพราะครอบครัว
เป็นบุคคลมีความใกล้ชิดกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯมากที่สุด และมีหน้าที่หลักในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
โดยสรุป แม้ครอบครัวไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสานักงานคุมประพฤติ แต่หากครอบครัวค้นคว้า
หาความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ติดยาเสพติด และ
ปรับใช้ความรู้ดังกล่าวในการดูแลตักเตือนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้นั้นก็จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้เข้า
รับการฟื้นฟูฯสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ และทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าของ
ครอบครัวและต่อสังคม และส่งผลให้กระบวนการฟื้นฟูฯเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
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ผ่านการฟืน้ ฟูฯ
คิดปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

ครอบครัว

ผลทีเ่ กิดขึน้ เชิงบวก

ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ

4.
5.
126
พนั6.กงานคุ
มประพฤติ

ไม่ผา่ นการฟืน้ ฟูฯ
ไม่คดิ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม
ผลทีเ่ กิดขึน้ เชิงลบ

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของครอบครั วในการฟื้นฟูฯต่อประสิทธิผลการ
ฟื้นฟูฯและผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และพนักงานคุม
ประพฤติ ซึ่งความสาคัญในกระบวนการฟื้นฟูฯ พนักงานคุมประพฤติต้องให้ความสาคัญกับ ครอบครัว และเปิด
โอกาสให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ และหากครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีส่วน
ร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยตรง เพราะ
ครอบครัวเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นหลักในการดูแลพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ การทาหน้าที่ของครอบครัว
และบทบาทในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เป็นสิ่งที่สาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถกาหนดประสิทธิผลของการ
ฟื้นฟูฯ และผลที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพราะถ้าหากครอบครัวมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ และ
ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯก็จะสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและมีผลการฟื้นฟูฯเป็นที่น่าพอใจ หรือ
ผ่านการฟื้นฟูฯ ในทางกลับกัน หากครอบครัวไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือ ไม่มีส่วนร่วมในการบาบั ดฟื้นฟูฯ ทั้งไม่ได้
ช่วยเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก็จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และมีแนวโน้มหวนกลับไปเสพซ้าหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก ทั้งยังส่งผลให้ผลการฟื้นฟูฯไม่เป็นที่
น่าพอใจ หรือไม่ผ่านการฟื้นฟูฯ
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5.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเด็น ดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
5.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5.3.4 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
5.3.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
คณะผู้วิจัยขอนาเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษา ดังต่อไปนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กรมคุ ม ประพฤติ ค วรก าหนดแผนและนโยบายเพื่ อ อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
งานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรมฯโดยเฉพาะบริบ ทที่เกี่ยวข้องกับการมีส่ วนร่วมของครอบครัว ให้สอดคล้องกับ
วิชาชีพ และทั่วถึง
2) จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ระบุ แนวทางที่ชัดเจน ในการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
แต่ละขั้นตอน เพื่อการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
3) พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก ในการน าครอบครั ว เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการฟื้นฟูฯอย่างจริงจัง เนื่องจากข้อค้นพบ พบว่าครอบครัวส่วนใหญ่รับรู้บทบาทของการมีส่วนร่วม
เพียงการทาหน้าที่เป็นพยานบุคคลมาให้ถ้อยคาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่นัดมาพบ ทาหน้าที่เป็นนายประกัน
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และมารับฟังคาวินิจฉัยเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวยังไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ฟื้นฟูฯในเชิงลึก ไม่มีบทบาทในการร่วมกาหนดแผนการฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ครอบครัว ยัง
ขาดความรู้ความเข้า และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการฟื้นฟูฯ และ
ครอบครัวยังไม่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ไขฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯในชุมชน
4) กรมคุ มประพฤติ ค วรสนั บ สนุ น เอกสารทางราชการและสื่ อ วีดี ทั ศ น์ห รื อ สื่ อ มั ล ติมี เ ดี ย
ที่สามารถนามาแจก หรือประชาสัมพันธ์ให้ กับครอบครัวและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯให้มากกว่านี้ เพื่อ ให้เกิดความ
เข้าใจและเกิดความรู้ในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
5) ควรมี ที่ ป รึ ก ษา หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นครอบครั ว การให้ ค าปรึ ก ษาครอบครั ว
เพื่อสนับสนุนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะ
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านองค์ความรูใ้ นการปฏิบัตงิ าน
1) พนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานยังขาดองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการ
แก้ไขฟื้นฟูฯ เช่น ทักษะการให้คาปรึกษา ทักษะการแก้ไขปัญหา เทคนิคและทักษะการจัดกิจกรรม ทักษะการ
เป็นวิทยากร ทักษะการเป็นผู้นากิจกรรมกลุ่ม ทั กษะการออกแบบกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมบาบัด
เป็นต้น
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2) พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ค วรให้ ค วามส าคั ญ ของการน าครอบครั ว เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มกั บ
กระบวนการฟื้นฟูฯ เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว รวมถึงการใช้ศักยภาพ
และพลังของครอบครัวในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนั้นจึงต้องมาสร้างความเข้าใจแก่พนักงานคุม
ประพฤติเพื่อให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมของครอบครัวให้มากขึ้น
3) พนักงานคุมประพฤติต้องมีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูฯ และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการบาบัดฟื้นฟูฯ รวมทั้งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
4) กรมคุมประพฤติควรจะสารวจความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพและจัดการอบรมให้ตรง
และเหมาะสมกับความสนใจที่จะพัฒนาตนเองของพนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้
ใหม่ๆเกี่ยวกับการบาบัด ทักษะ เทคนิค และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
5) พนักงานคุมประพฤติภายในสานักงานต้องเพิ่มการสื่อสารระหว่างกัน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับงานกิจกรรมและงานฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนงาน และเพิ่มความเข้าใจในแต่ละงานใน
สานักงาน เพื่อเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
5.3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสว่ นร่วมของครอบครัวต่อกระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการฟื้นฟูฯ ในทุกภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
1) ขั้นตอนงานตรวจพิสูจน์ พนักงานคุมประพฤติต้องอธิบาย ชี้แจง การทาหน้าที่และบทบาท
ของครอบครัวต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้แก่ หน้าที่การดูแล อบรมสั่งสอน เฝ้าระวังพฤติกรรม การดูแลผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯภายหลังจากได้รับการประกันตัว ควรจะมาพบพนักงานคุมประพฤติพร้อมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ตามกาหนดนั ดทุกครั้ ง การให้ ข้อมูล ผู้ เข้ารั บการฟื้นฟูฯตามข้อเท็จจริง ไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
เป็นต้น รวมทั้งพนักงานคุมประพฤติต้องอธิบายขั้นตอนการบาบัดฟื้นฟูฯ รูปแบบการบาบัดในแบบต่างๆ และ
ประโยชน์ของการเข้ารับการบาบัด และผลกระทบของการหลีกเลี่ยงการบาบัดให้กับครอบครัวและผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯให้รับรู้โดยละเอียด รวมทั้งรายงานตรวจพิสูจน์ ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอความสามารถของ
ครอบครัวในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และการจัดแผนการฟื้นฟูฯหรือโปรแกรมการบาบัดที่เหมาะสม
2) ขั้นตอนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนที่พนักงานคุมประพฤติจะแจ้งคาวินิจฉัยควรจะ
ปฐมนิเทศเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ ขั้นตอนการบาบัดฟื้นฟูฯในแต่ละรูปแบบอีกครั้งอย่างละเอียด และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลพฤติกรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ความสาคัญของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของครอบครัว ประโยชน์ของการบาบัดและการปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ รวมทั้งผลกระทบหากยังคง
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ โทษ หลบหนี สถานที่ฟื้นฟูฯ ไม่ยอมเข้ารับการบาบัดแบบผู้ ป่วยนอกและไม่ยอมมา
รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องแจ้งการประเมินผลการฟื้นฟูฯด้วยว่า มีการประเมิน 90 วัน 120 วัน
และ180 วัน หากไม่ผ่านการฟื้นฟูฯและมีคาสั่งให้ขยายระยะเวลาฟื้นฟูฯต่อ สามารถขยายออกไปได้เรื่อยๆจนถึง
3 ปี และควรให้ครอบครัวรับรู้หน้าที่ที่ต้องช่วยดูแลการเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เช่น เตือน
ให้มารายงานตัวตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่นัด เตือนเรื่องการคบเพื่อน หางานทา ให้ตั้งใจเรียน ไม่เที่ยวเตร่ ลดการ
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ดื่มสุรา และไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น และในกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯหลบหนีศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือสถาน
ฟื้นฟูฯ ต้องรีบแจ้งให้พนั กงานคุมประพฤติทราบโดยเร็ว รวมทั้งหากไม่ยอมเข้ารับการฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยนอก
หรื อไม่ยอมมารายงานตัวต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ หรือพฤติกรรมยังไม่ดีขึ้ น เช่น ดื่ มสุ ราเป็ นประจ า ก้าวร้าว
อาละวาด มี อาการทางจิ ตประสาท ยั งคงเสพยาเสพติดอยู่ ว่ างงาน ไม่ มี ผู้ ใดในครอบครั วสามารถตั กเตื อน
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ เป็นต้น ต้องแจ้งให้ครอบครัวรับรู้ว่าต้องรีบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
เพื่อปรับแผนการฟื้นฟูฯ หรือให้การสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
3) ขั้ น ตอนของงานกิ จ กรรม ต้ อ งออกแบบกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายตามสภาพปั ญ หาและ
เหมาะสมกั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ โดยออกแบบร่ ว มกั บ งานฟื้ น ฟู ฯ และหาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการทางานกิจกรรมให้ ส ามารถเป็ นกิจกรรมที่ส ามารถบ าบัด ฟื้น ฟูฯผู้ เ ข้ารับ การฟื้น ฟูฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการออกแบบกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้ด้วย
5.3.4 ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1) ผลการวิจัยในครั้ งนี้ ได้ส ะท้อนให้เห็นถึงสภาวการณ์ที่ครอบครัว เข้ามามีส่ วนร่วมใน
กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของครอบครัวอยู่ในระดับเพียงรับรู้
รับทราบเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ และครอบครัวส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯในเชิงลึกในระดับ
ช่วยในกระบวนการฟื้นฟูฯอย่างเป็นรูปธรรม
2) ข้อค้นพบจากงานวิจัย สมมติฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัว ในกระบวนการฟื้นฟูฯไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของการฟื้ น ฟู ฯ แต่ บ ริ บ ทในการดู แ ลผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ขณะที่ อ ยู่ ที่ บ้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว และรูปแบบการเลี้ยงดูมีผลต่อประสิทธิผลการฟื้นฟูฯ
ดังนั้นการนาครอบครัวมาช่วยในกระบวนการฟื้นฟูฯนั้น พนักงานคุมประพฤติต้องเข้าใจถึงการสนับสนุนการทา
หน้าที่ของครอบครัว หรือกลุ่มสนับสนุนครอบครัว (Family Support Group)
3) ควรจะมีการกาหนดรูปแบบ วิธีการทางานร่วมกับครอบครัวที่มีความชัดเจนมากขึ้น
รวมถึ ง การบั น ทึ ก ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การท างานร่ ว มกั บ แต่ ล ะครอบครั ว
เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการทางานร่วมกับครอบครัวต่อไป
4) กรมคุมประพฤติสามารถนาผลการวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้กับงานในภารกิจแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน โดยใช้พลังของครอบครัวเพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทาผิด
5.3.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
ข้ อ เสนอแนะในการท าวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไป อาจจะศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ในบริ บ ท ระดั บ พื้ น ที่
(Area Approach) เพราะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเลี้ยงดูในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ภาคใต้ ผู้ปกครอง
หรือครอบครัว ของผู้เข้ารับการฟื้น ฟูฯ ส่ว นใหญ่ให้ความร่ว มมือในกระบวนการฟื้นฟูฯในระดับสูง เป็นต้น
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานคุมประพฤติ นโยบายของผู้บริหารแต่ละสานักงานแนวทางในการปฏิบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลาย
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เลขทะเบียนฟื้นฟูฯ............................
แบบสัมภาษณ์ สาหรับผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯ
วันที่ …………เดือน……………………พ.ศ.…………..ผูส้ มั ภาษณ์......................................................................

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ 1 ชาย 2 หญิง
2. อายุ ………………………. ปี
3. สถานภาพสมรส 1 โสด 2สมรส/อยูก่ นิ ฉันสามีภรรยา 3แยกกันอยู่ 4หม้าย 5 หย่าร้าง/เลิกร้าง
4. ระดับการศึกษา 1 ไม่เรียนหนังสือ 2 ออกจากการเรียนกลางคัน
3 จบการศึกษาสูงสุด
2 มัธยมศึกษาต้น.............. 3 มัธยมศึกษาปลาย.....................
ระดับการศึกษา 1 ประถมศึกษา
4  ปวช. / ปวส.
5 ปริญญาตรี  อื่นๆ โปรดระบุ.........................................
5. อาชีพหรือลักษณะงานก่อนถูกจับกุมดาเนินคดีน้ี
1 ว่างงาน 2นักเรียน/นักศึกษา 3มีงานส่วนตัว/ค้าขาย ระบุ.........................................................
4ทางานประจา.................................................. 5งานชัวคราว/ไม่
่
แน่นอน…………………..…………………
รายได้ 1รายเดือนๆละ....................บาท 2รายวันๆละ....................บาท เฉลีย่ ต่อเดือน......................บาท
6. อาชีพหรือลักษณะงานในหลังเข้ารับการฟื้นฟูฯ 1 เหมือนเดิม 2 เปลีย่ นแปลง ระบุ
1ว่างงาน 2นักเรียน/นักศึกษา 3มีงานส่วนตัว/ค้าขาย ระบุ.........................................................
4ทางานประจา.................................................. 5งานชัวคราว/ไม่
่
แน่นอน………………………..……………
รายได้ 1รายเดือนๆละ....................บาท 2รายวันๆละ....................บาท เฉลีย่ ต่อเดือน......................บาท
กรณี เปลี่ยนงาน สาเหตุทเ่ี ปลีย่ นงาน................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
กรณี ไม่มีรายได้ ขอเงินใครมาใช้จา่ ย เฉลีย่ ครัง้ ละ / วันละ เท่าไหร่ ...................................................................
7.การเข้ารับการฟื้นฟูฯมีผลต่อการเปลีย่ นแปลงการทางาน (งานเดิมและงานใหม่) หรือไม่ 1ไม่มผี ล 2มีผล
กรณี มีผล ระบุเหตุผล..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8.ก่อนคดีล่าสุดครัง้ นี้ ท่านเคยถูกจับกุม หรือต้องโทษจาคุกหรือไม่ 1ไม่เคย 2เคย จานวน..........ครัง้
กรณีเคย ระบุคดี..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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ข. สภาพความเป็ นอยู่ในครอบครัว
1. สัมพันธภาพของพ่อแม่
่ ว้ ยกัน
1อยูด

2แยกกันอยู่

3พ่อตาย

4แม่ตาย 5พ่อและแม่ตาย 6หย่าร้าง/เลิกร้าง

2. บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยูด่ ว้ ยเป็นประจา 1 อยูค่ นเดียว
กรณีพกั กับคนอื่นๆ ระบุความสัมพันธ์ 1พ่อ

2 อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ่นื ..........คน (รวมตัวเอง)
2แม่

3 สามี/ภรรยา

้ ุปการะ
6พี/่ น้อง 7ญาติระบุ..................... 8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ

4บุตร

5 

คู่รกั (แฟน)

ระบุ...................................

3.ลักษณะบ้านพักอาศัยปจั จุบนั
1บ้านพ่อ/แม่

2บ้านญาติ

3บ้าน/หอเช่า 4บ้านพักตนเอง



อื่นๆระบุ..................................

4.กรณีพกั อยูก่ บั ครอบครัว สภาพความเป็นอยูท่ วไป
ั ่ การดูแลของครอบครัวโดยรวม และบทบาทหน้าทีต่ ่อท่าน
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
………………….…………………………………………………………………………………….………………………
5.กรณีไม่ได้พกั กับครอบครัว ภาระและการติดต่อกับครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง (เนื้อหา วิธกี าร ความบ่อย)
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
6.บุคคลในครอบครัวทีส่ นิทสนม เรือ่ งทีเ่ คยปรึกษาหารือ คุยปญั หา ความบ่อย ……….......................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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7. ในช่วงหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมา คนในครอบครัวกับตัวท่านมีปญั หาต่อไปนี้หรือไม่ บ่อยแค่ไหน
1

สภาพทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว
ในช่วงหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมา
1.มีปากเสียงกัน ทะเลาะวิวาท
2.ปญั หาทางการเงิน
3.ความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึง่ กันและกัน
4.ไม่ค่อยพูดคุยกัน/ต่างคนต่างอยู่
5.อื่นๆ ระบุ............................................
..............................................................

2

ไม่เคย

1

เคย

2

3

4

ความบ่อยทีเ่ กิดขึน้ /ลักษณะเหตุการณ์
นานครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้
ประจา

ค.การเข้าสู่ระบบฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ดและผลที่ได้รบั
1. ฐานความผิดการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ (เฉพาะเมทแอมเฟตามีน)
1เสพ

2เสพและครอบครอง 3

เสพ มีไว้ครอบครองและจาหน่าย

4

เสพและจาหน่าย

2 ผูต
้ ดิ ยาเสพติด
2. ระดับของสภาพการเสพติดตามคาวินิจฉัย 1 ผูเ้ สพยาเสพติด
3. รูปแบบการบาบัดฟื้นฟูฯ
1  ไม่ควบคุมตัว ในโปรแกรมสานักงานคุมประพฤติ
้ ว่ ยนอก ทีส่ ถานพยาบาล
2  ไม่ควบคุมตัว ในโปรแกรมผูป

3

ควบคุมตัวไม่เข้มงวด

4

ควบคุมตัวเข้มงวด

4. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ รูห้ รือไม่ว่า มีเงือ่ นไขการฟื้นฟูฯอย่างไรบ้าง (ห้ามถามนา)
1 ปฐมนิเทศ
2  รายงานตัวตรงตามกาหนดนัด 3 อบรมป้องกันการเสพซ้า 4 ฝึ กอาชีพ
5

ค่ายยาเสพติด

6

ค่ายธรรมะ

7

ทางานบริการสังคม

8อื่นๆโปรดระบุ............................................

5.ท่านเคยเข้าร่วม หรือไม่เคยเข้าร่วม กิจกรรมใดบ้างในช่วงระยะฟื้นฟูฯ (ถามข้อ 5.1 -5.7)
5.1 การปฐมนิเทศ
1ไม่เคย 2เคย
เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
5.2 อบรมป้องกันการเสพซ้า

1ไม่เคย

2เคย
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เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
1ไม่เคย 2เคย
5.3 การฝึกอาชีพ
เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
1ไม่เคย 2เคย
5.4 เข้าค่ายยาเสพติด
เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
1ไม่เคย 2เคย
5.5 เข้าค่ายธรรมะ
เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
1ไม่เคย 2เคย
5.6 การทางานบริการสังคม
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เหตุผลทีเ่ ข้าร่วม / ไม่เข้าร่วม ระบุ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม ................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความเห็น ควรปรับปรุง / ไม่ปรับปรุง กิจกรรมนี้ อย่างไร .........................................................................
........................................................................................................................................................................
5.7 อื่นๆโปรดระบุ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9. การตรวจปสั สาวะหาสารเสพติดให้โทษ (ระหว่างการฟื้นฟูฯ) 1ตรวจทุกครัง้ 2บางครัง้ 3ไม่ได้ตรวจ
จานวนทีต่ รวจปสั สาวะ.........................ครัง้ พบสารเสพติดให้โทษจานวน ..................... ครัง้
มีพฤติการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับยาเสพติดให้โทษอย่างไร ในระหว่างการฟื้นฟูฯ (กรณีตรวจพบ)............................
……………………………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ง.การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด
1. การฟงั คาวินิจฉัย / ปฐมนิเทศครัง้ แรก มีคนในครอบครัวมาพร้อมกับท่านหรือไม่ 1ไม่มา 2มา
กรณี มีมาร่วม ระบุความสัมพันธ์ 1พ่อ 2แม่ 3 สามี/ภรรยา 4บุตร 5  คู่รกั (แฟน)
7ญาติระบุ..................... 8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ
้ ุปการะ ระบุ...................................
1.1 กรณี เคยมาร่วม
กิจกรรม

บุคคล(ระบุความสัมพันธ์)/
เหตุผลทีม่ า/ความรูส้ กึ ทีญ
่ าติมา

6พี/่ น้ อง

ผลทีเ่ กิดขึน้ จากบุคคลทีเ่ ข้าร่วมต่อครอบครัวหรือต่อตนเอง
หลังเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ

กรณีทม่ี คี รอบครัวมาร่วมทุกครัง้ ท่านรูส้ กึ อย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.2 กรณี ครอบครัว มาร่วมเป็ นบางครัง้ เหตุผลที่ไม่มาในบางครัง้ และท่านรูส้ กึ อย่างไรบ้างที่ครอบครัวมาร่วม
เป็นบางครัง้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
1.3 กรณี คนในครอบครัวไม่เคยมาร่วมกิ จกรรมฟื้ นฟูเลย เหตุผลทีค่ รอบครัวไม่มาร่วม และท่านรูส้ กึ อย่างไรบ้าง
ทีค่ รอบครัวไม่มาร่วมกิจกรรมเลย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.ก่อนจะมีการจัดกิจกรรม ท่านเคยชักชวนครอบครัวให้มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร 1ไม่เคย 2เคย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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2.1 ภายหลังจากทีท่ ่านเข้าร่วมกิจกรรม ได้กลับไปเล่าให้ครอบครัวเกีย่ วกับการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ หรือไม่
1ไม่เคย 2บางครัง้ 3ทุกครัง้
กรณี ไม่เคยเล่าเลย ระบุเหตุผล.................................…………………………………………………………
......................................................................................................................................................................
กรณี ไม่ได้เล่าเป็ นบางครัง้ ระบุเหตุผลทีไ่ ม่ได้เล่า ..........………………………………………….……..……
......................................................................................................................................................................
กรณี ที่เล่า เล่าให้ใครฟงั บ้าง และผลเป็ นอย่างไร อธิบายทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ..........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
3.ท่านคิดว่าครอบครัวมีส่วนช่วยเหลือท่านในการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดของท่าน อย่างไร 1ไม่ม ี 2มี
กรณีไม่ม ี ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีม ี ระบุรายละเอียดว่าครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง และท่านมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.โดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการมีส่วนร่วมของครอบครัวในช่วงการฟื้นฟู ฯ เกิดการเปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง
(ความคิด ทัศนคติ รวมถึงการปฏิบตั ติ น สภาพความเป็นอยูใ่ นครอบครัว ชุมชนและสังคม ทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ)
ต่ อตัวเอง.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ต่ อครอบครัว……………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
 การเลิ กยาเสพติ ดของท่ าน ส่งผลต่ อชุมนหรือสังคม ที่ ท่านพักอาศัยอย่างไร
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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5.การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัวและตัวท่าน เปรียบเทียบก่อนถูกจับกุมกับระหว่างการฟื้นฟู (คะแนนเต็ม 10)
ก่อนถูกจับกุมดาเนินคดี

ระหว่างการฟื้นฟูฯ

1.คะแนนของความเอาใจใส่ ข องครอบครัว
ต่อท่าน
2.คะแนนของครอบครัว ที่ ม ีก ารตั ก เตื อ น
พฤติกรรมเกีย่ วกับยาเสพติดของท่าน
3.คะแนนของครอบครัวทีม่ เี วลาพูดคุยกับท่าน
4.คะแนนของครอบครัวระแวงพฤติกรรมการ
กลับไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดของท่าน
5.คะแนนของการปรับปรุงพฤติกรรมของท่าน

จ. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
1.ท่านรูห้ รือไม่ว่าสานักงานคุมประพฤติ มีการสงเคราะห์อาชีพและการฝึกอาชีพ 1ไม่รู้ 2รู้
1ไม่ตอ
้ งการ
2ต้องการ
ท่านสนใจหรือมีความต้องการไม่
กรณีไม่ตอ้ งการ ระบุเหตุผล...........................................................................................................................
กรณีตอ้ งการ ระบุรายละเอียด ลักษณะอาชีพหรือเงือ่ นไขอื่นๆ ................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ท่านต้องการให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการงานฟื้นฟูฯหรืองานกิจกรรมของสานักงานคุมประพฤติอย่างไรบ้าง
(ในสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้)
การให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ (เวลา สถานที่ และอื่นๆ) 1 ไม่ม ี 2 มี โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อการนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯ ของสานักงานคุมประพฤติ
1เห็นด้วย
2ไม่เห็นด้วย
ระบุเหตุผล
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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เลขทะเบียนฟื้นฟูฯ............................

แบบสัมภาษณ์ สาหรับครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯ
วันที่ …………เดือน……………………พ.ศ.…………..ผูส้ มั ภาษณ์......................................................................

ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ 1 ชาย 2 หญิง
2. อายุ ..............ปี
3. สถานภาพสมรส 1 โสด 2สมรส/อยูก่ นิ ฉันสามีภรรยา 3แยกกันอยู่ 4หม้าย 5 หย่าร้าง/เลิกร้าง
2 มัธยมศึกษาต้น.............. 3 มัธยมศึกษาปลาย.....................
4. ระดับการศึกษา 1 ประถมศึกษา
4  ปวช. / ปวส.
5 ปริญญาตรี  อื่นๆ โปรดระบุ........................................
5. อาชีพหรือลักษณะงาน 1 ว่างงาน 2นักเรียน/นักศึกษา 3มีงานส่วนตัว/ค้าขาย ระบุ...................................
4ทางานประจา............................................. 5 งานชัวคราว/ไม่
่
แน่นอน…………………….……..……………
6. รายได้ 1รายเดือนๆละ....................บาท 2รายวันๆละ....................บาท เฉลีย่ ต่อเดือน...................บาท
7. ความเกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 1พ่อ 2แม่ 3 สามี/ภรรยา 4บุตร 5  คู่รกั (แฟน) 6พี/่ น้อง
7ญาติระบุ..................... 8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ
้ ุปการะ ระบุ...................................

8. สัมพันธภาพของพ่อแม่ของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
1อยูด
่ ว้ ยกัน

2แยกกันอยู่

3พ่อตาย

4แม่ตาย

9.ท่านพักอาศัยอยูก่ บั ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูเป็นประจาหรือไม่

5พ่อและแม่ตาย

6หย่าร้าง/เลิกร้าง

1ไม่ได้อยูด
่ ว้ ยกัน 2เป็นบางครัง้ 3อยูด่ ว้ ยกันตลอด

10.ท่านคิดว่าบุคคลในครอบครัวทีส่ นิทสนมกับผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูมากทีส่ ุดคือใคร
1พ่อ 2แม่ 3 สามี/ภรรยา 4บุตร 5  คู่รก
ั (แฟน) 6พี/่ น้อง 7ญาติระบุ..................................
8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ
้ ุปการะ ระบุ................................... ระบุเหตุผล
..............................................................................................................................................................................
11. ในช่วง 1 เดือนทีผ่ ่านมา คนในครอบครัวกับผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟู มีปญั หาต่อไปนี้หรือไม่ บ่อยแค่ไหน
1 ไม่ทราบ 2 ทราบ คือ
สภาพทีเ่ กิดขึน้ ในครอบครัว
ในช่วงหนึ่งเดือนทีผ่ ่านมา
1.มีปากเสียงกัน ทะเลาะวิวาท
2.ปญั หาทางการเงิน
3.ความหวาดระแวง ไม่ไว้ใจซึง่ กันและกัน
4.ไม่ค่อยพูดคุยกัน/ต่างคนต่างอยู่
5.อื่นๆ ระบุ............................................
..............................................................

1

2

ไม่เคย

เคย

1

2

3

4

ความบ่อยทีเ่ กิดขึน้ /ลักษณะเหตุการณ์
นานครัง้ บางครัง้ บ่อยครัง้
ประจา
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ข.การรับรู้ฐานความผิดและเงื่อนไขการฟื้ นฟูฯของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯ
1. ท่านรูฐ้ านความผิดของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯหรือไม่ อย่างไร
1เสพ 2เสพและครอบครอง 3

1ไม่รู้

2รู้

คือ

เสพ มีไว้ครอบครองและจาหน่าย 4 เสพและจาหน่าย

5

2. ท่านรูร้ ะดับของระดับการติดยาเสพติดตามคาวินิจฉัยของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯหรือไม่ อย่างไร 1ไม่รู้
1

ผูเ้ สพยาเสพติด

2

อื่นๆ.............
2รู้ คือ

ผูต้ ดิ ยาเสพติด

3. ท่านได้มาพร้อมกับผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ในวันรับฟงั คาวินิจฉัยหรือไม่

1ไม่มา 2  มา

มีครอบครัวมา........คน

กรณีไม่มา ระบุสาเหตุ..................................................................................................................................
กรณีมคี นอื่นในครอบครัวมาฟงั คาวินิจฉัยแทน ระบุความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ คือ
1พ่อ

2แม่ 3 สามี/ภรรยา 4บุตร 5 

คู่รกั (แฟน) 6พี/่ น้อง

7ญาติระบุ.....................................

8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ
้ ุปการะ ระบุ........................................................................................................

4.ท่านรูห้ รือไม่ว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯมีเงื่อนไขการฟื้ นฟูฯที่ต้องปฏิบตั ิอย่างไรบ้าง
(ห้ามถามนา)
1

ปฐมนิเทศ

2

รายงานตัวตรงตามกาหนดนัด

5

ค่ายยาเสพติด

6

ค่ายธรรมะ 7 ทางานบริการสังคม

3

อบรมป้องกันการเสพซ้า

4

ฝึกอาชีพ

8อื่นๆโปรดระบุ................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5.ท่านรูห้ รือไม่ว่า มีการตรวจปสั สาวะหาสารเสพติดให้โทษ ในการมารายงานตัวทุกครัง้ ของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
1ไม่รู้

2 รู้

ในช่วงระยะฟื้นฟู ท่านรูห้ รือไม่ว่า มีการพบสารเสพติดให้โทษจากการตรวจปสั สาวะผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ หรือไม่
1ไม่รู้

2 ไม่พบ

3พบ จานวน.....................ครัง้

6.ท่านรูห้ รือไม่ว่า ครอบครัวต้องมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูฯของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯหรือไม่

1ไม่รู้

2 รู้

กรณี รู้ รูว้ ่าอย่างไรบ้าง รูจ้ ากไหนหรือจากใคร...........................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ค.การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด
1.บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูฯ
1.1 การฟงั คาวินิจฉัย / ปฐมนิเทศครัง้ แรก คนในครอบครัวทีไ่ ปกับผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟู เป็นใคร
1ไม่รู้

รู้ ระบุความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ คือ
1พ่อ 2แม่ 3 สามี/ภรรยา 4บุตร 5  คู่รก
ั (แฟน) 6พี/่ น้อง
2

7ญาติระบุ.....................................

8นายจ้าง 9เพื่อน 10ผูอ
้ ุปการะ ระบุ........................................................................................................
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1.2 ญาติของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ทีม่ าฟงั คาวินิจฉัย หรือร่วมกิจกรรมในแต่ละครัง้ เป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่
1 บุคคลเดียวกัน 2 ไม่ใช่ มีการเปลีย
่ นคน จานวน..........คน คือใคร ..................................................
2. การมาเข้าร่วมฟังคาวิ นิจฉัยและเข้าร่วมกิ จกรรมของครอบครัว
2.1 กรณี ที่ท่านไม่เคยมาเข้าร่วมกิ จกรรม ระบุเหตุผลทีไ่ ม่เข้าร่วม และคนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมได้ไปเล่า
ให้ฟงั อย่างไรบ้าง รวมทัง้ ท่านรูส้ กึ อย่างไรบ้าง ทีไ่ ม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม
เหตุผลทีไ่ ม่เข้าร่วม…………………………………………………………………………….….........................
………………………………………………………………………….……………………………………………………
และคนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมได้ไปเล่าให้ฟงั อย่างไร 1 ไม่แจ้ง 2 แจ้ง ระบุ
..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
รูส้ กึ อย่างไรบ้าง ทีไ่ ม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม ......................................................................................
………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯเคยชักชวนท่านให้มาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างไร 1ไม่เคย 2เคย
ระบุ...................................................................................................................................................................
2.2 กรณี ที่ ท่ า นเคยมาเข้ า ร่ ว มกิ จกรรม ท่า นมาเข้า ร่ว มกิจ กรรมอะไรบ้า ง ระบุ เ หตุ ผ ลที่มาเข้าร่ว ม
ท่านได้รบั ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าร่วม และรูส้ กึ อย่างไรบ้าง เมื่อมาเข้าร่วมกิจกรรม แล้วท่านได้นาข้อมูลไป
แจ้งให้บุคคลในครอบครัวรายอื่นให้ทราบอย่างไรบ้าง
กิจกรรมทีท่ ่านเคยเข้าร่วม.......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เหตุผลทีท่ ่านเข้าร่วมกิจกรรม ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรม..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
รูส้ กึ อย่างไรบ้างทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรม..........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมได้นาข้อมูลไปแจ้งต่อบุคคลอื่นในครอบครัวอย่างไรบ้าง 1 ไม่แจ้ง 2 แจ้ง
ระบุ ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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2.2.1 กรณี เคยมาร่วม
กิจกรรม

1

ทุกครัง้

2บางครัง้

เหตุผลทีม่ า/ความรูส้ กึ

จานวน...........ครัง้ ระบุรายละเอียดการมาแต่ละครัง้
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการเข้าร่วมต่อบุคคลอื่นในครอบครัวหรือ
ต่อผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯหลังเข้าร่วมกิจกรรมนัน้ ๆ

2.3 สรุปผลโดยรวมของกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ท่านคิดว่าเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง
 ต่อผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….……………………………………………………………
 ต่อครอบครัว ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
5.การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างครอบครัวกับผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ เปรียบเทียบก่อนถูกจับกุมและระหว่างฟื้ นฟู ฯ
(คะแนนเต็ม 10)
ก่อนถูกจับกุมดาเนินคดี
1.คะแนนของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯ ทีม่ พี ฤติกรรมเอาใจใส่
ต่อครอบครัว
2.คะแนนของครอบครั ว ตั ก เตื อ นพฤติ ก รรมของ
ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
3.คะแนนของครอบครัว มีเ วลาพูด คุ ย กับ ผู้เ ข้า รับ การ
ฟื้นฟูฯ
4.คะแนนของครอบครัวทีร่ ะแวงพฤติกรรมการเกีย่ วข้อง
กับยาเสพติดให้โทษของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
5.คะแนนของการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ

ระหว่างการฟื้นฟูฯ
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อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6.ท่านคิดว่าครอบครัวหรือญาติควรจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ
สามารถเลิกเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7. ท่านคิดเห็นอย่างไร ทีส่ านักงานคุมประพฤตินาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

ง. ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
1.ท่านรูห้ รือไม่ว่าสานักงานคุมประพฤติมกี ารสงเคราะห์อาชีพและการฝึกอาชีพ 1ไม่รู้ 2รู้
1ไม่ตอ
้ งการ
2ต้องการ
ท่านคิดว่าผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯจะมีสนใจหรือมีความต้องการไม่
กรณีไม่ตอ้ งการ ระบุเหตุผล...........................................................................................................................
กรณีตอ้ งการ ระบุรายละเอียด ลักษณะอาชีพหรือเงือ่ นไขอื่นๆ ................……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ท่านต้องการให้มกี ารปรับปรุงกระบวนการงานฟื้นฟูฯหรืองานกิจกรรมของสานักงานคุมประพฤติอย่างไรบ้าง
การให้บริการของพนักงานคุมประพฤติ (เวลา สถานที่ และอื่นๆ)

ไม่ม ี 2 มี โปรดระบุ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
1

148146
ข้อคิดเห็นอื่นๆ………………………...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ พนักงานคุมประพฤติ
สานักงานคุมประพฤติ จงั หวัด....................................
วันที่ …………เดือน…………………พ.ศ.………..ผูส้ มั ภาษณ์.................................................................
ก. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ 1 ชาย 2 หญิง
2. อายุ ..............ปี
3. วุฒกิ ารศึกษา
1 ปริญญาตรี สาขา ....................................................
2 ปริญญาโท สาขา .....................................................
3 อื่นๆ .....................................................
4. ตาแหน่ง
1 พนักงานคุมประพฤติ ลูกจ้างชัวคราว
่
2 พนักงานคุมประพฤติ พนักงานราชการ
3 พนักงานคุมประพฤติปฏิบตั กิ าร
4 พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
5 พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
6 ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1 ผูป้ ฏิบตั งิ าน
2 หัวหน้างานฟื้นฟูฯ / กิจกรรม
3 หัวหน้ากลุ่มงานสอดส่องและฟื้นฟูฯ / กิจกรรม
4 รองผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
5 ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
6. ประสบการณ์การทางาน
1 งานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
2 งานกิจกรรม

.............ปี .............เดือน
.............ปี .............เดือน
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ข.การจัดการกระบวนการฟื้ นฟูฯ และงานกิ จกรรมของสานักงานคุมประพฤติ และผลที่เกิ ดขึ้น
1. กิจกรรมสาหรับผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ ในโปรแกรมคุมประพฤติ ที่จดั ให้กบั ผู้เข้ารับการฟื้ นฟูฯ มีกจิ กรรม
อะไรบ้างทีไ่ ด้นดั ให้ครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรม และแต่ละกิจกรรมมีวตั ถุประสงค์อย่างไร
1 ไม่มก
ี ารจัด
2 มีการจัด
1.1 การปฐมนิเทศ
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
(จัดวันเดียวกับการนัดฟงั วินิจฉัยหรือไม่ หรือแยกวัน)
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5.2 อบรมป้องกันการเสพซ้า 1 ไม่มกี ารจัด 2 มีการจัด (จัดเองหรือใช้วทิ ยากรภายนอก ของทีไ่ หน)
มีหวั ข้อวิชาอะไรบ้าง ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1 ไม่มก
ี ารจัด
2 มีการจัด
5.3 การฝึกอาชีพ
ฝึกอาชีพ อะไรบ้าง ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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5.4 เข้าค่ายยาเสพติด 1 ไม่มกี ารจัด
2 มีการจัด
จัดค่ายมีหวั ข้อวิชาและลักษณะของการจัดอย่างไรบ้าง กีว่ นั ทีไ่ หน มีกค่ี น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
5.5 เข้าค่ายธรรมะ
1 ไม่มก
ี ารจัด
2 มีการจัด
จัดค่ายมีหวั ข้อวิชาและลักษณะของการจัดอย่างไรบ้าง กีว่ นั ทีไ่ หน มีกค่ี น
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1 ไม่มก
ี ารจัด
2 มีการจัด
5.6 การทางานบริการสังคม
ส่ว นใหญ่ จดั แบบรายกลุ่ ม หรือ รายบุค คล จัดรูปแบบใด เช่น ทาความสะอาด ปลูก ต้นไม้ บริจาคโลหิต
เดินรณรงค์ ฯลฯ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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5.7 อื่นๆโปรดระบุ.................................................
ลักษณะ/รูปแบบการจัด ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1ไม่มค
ี รอบครัวเข้าร่วม
2มีครอบครัวเข้าร่วม
ได้นดั ให้ครอบครัวเข้าร่วมหรือไม่
วัตถุประสงค์การจัด คือ ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.การบริหารจัดการในการจัดกิ จกรรมสาหรับผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูฯ
2.1 การเตรียมความพร้อมและวางแผนจัดกิจกรรม ทาอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
-ได้มกี ารวางแผนร่วมกันระหว่างงานฟื้นฟูฯและงานกิจกรรม หรือไม่อย่างไร
1 ไม่ม ี
2 มี อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
- และได้มกี ารพูดคุยวัตถุประสงค์ทต่ี อ้ งการให้เกิดกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก่อนหรือไม่ อย่างไร
1 ไม่ม ี
2 มี อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ก่อนทีจ่ ะนัดผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ได้มกี ารจาแนกกลุ่มผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูหรือไม่
ทาอย่างไร
1 ไม่ม ี
2 มี อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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2.3 ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรม ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ไข ปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การจัดกิจกรรมให้ผเู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ท่านคิดว่าผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯได้รบั ประโยชน์หรือไม่ อย่างไรบ้าง
1 ไม่มป
ี ระโยชน์
2 มีประโยชน์ อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
2.5 งานฟื้นฟูฯได้มกี ารนาครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูฯหรือไม่
อย่างไรบ้าง (ทัง้ แนวคิด กิจกรรม วัตถุประสงค์ และ วิธกี ารปฏิบตั จิ ริง)
1 ไม่มก
ี ารนาครอบครัวมามีส่วนร่วม 2 มีการนาครอบครัวมามีส่วนร่วม ระบุเหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
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2.6 ทีผ่ ่านมาการจัดให้ครอบครัวเข้ามีส่วนร่วมพร้อมกับผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ท่านคิดว่าผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
และครอบครัว ได้รบั ประโยชน์หรือไม่ อย่างไรบ้าง(ทีเ่ ป็ นรูปธรรม)
1 ไม่ได้รบ
ั ประโยชน์
2 ได้รบ
ั ประโยชน์ เหตุผลประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
2.7 ท่านคิดว่าปจั จัยอะไรบ้างทีส่ นับสนุน ช่วยเหลือให้ผเู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถเลิกเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ให้โทษ เพราะอะไร
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. ข้อเสนอแนะ และการพัฒนางานฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด
3.1 ทีผ่ ่านมาท่านคิดว่ากิจกรรมต่างๆ ของสานักงาน ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของ
ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้หรือไม่ (กิจกรรมใด) เพราะเหตุใด
1 ไม่ได้
2 ได้ กิจกรรมอะไร เพราะอะไร.......................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………
3.2 ท่านพึงพอใจกิจกรรมทีจ่ ดั ในภาพรวม มากน้อยเพียงใด และต้องการให้มกี ารปรับปรุง อย่างไรบ้าง
1 มาก
2ปานกลาง 1 น้อย
2น้อยทีส
่ ุด อยากให้มกี ารปรับปรุงอย่างไร
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………
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3.3 ท่านต้อ งการให้พนักงานคุมประพฤติงานฟื้ นฟูฯ ได้รบั การพัฒนาอะไรบ้าง หรือมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………….
3.4 ท่านคิดว่า สานักงาน ควรจะมีการบริหารจัดการงานฟื้ นฟู ฯ และงานกิจกรรม อย่างไร เพื่อ ให้เ ป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัว
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………….
3.5 ท่านคิดว่า ครอบครัวของผู้ติดยาฯ ควรต้องมีหน้ าที่และบทบาทอย่างไร เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฟื้ นฟู ฯ
เลิกเกีย่ วข้องกับยาเสพติด และให้ผเู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯสามารถพ้นการฟื้นฟูฯได้ดว้ ยดี
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………….
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แบบสอบถาม

ชุดที.่ ..................

การบริ หารจัดการและดาเนิ นงานฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ ดของสานักงานคุมประพฤติ
ภายใต้ โครงการประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบาบัดกับการมีสว่ นร่วมของครอบครัว

คาชี้แจง ขอความร่วมมือในการตอบข้อมูลภาพรวม ซึง่ เกีย่ วข้องกับสานักงานของท่าน โดยทาเครือ่ งหมาย
 หรือเติมข้อความรายละเอียดในช่องว่าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ ...................ปี
3. วุฒกิ ารศึกษา
( ) ปริญญาตรี สาขา ....................................................
( ) ปริญญาโท สาขา .....................................................
4. ตาแหน่ง
( ) พนักงานคุมประพฤติ
( ) พนักงานคุมประพฤติปฏิบตั กิ าร
( ) พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
( ) พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
( ) ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
( ) ผูป้ ฏิบตั งิ าน
( ) หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม งานฟื้นฟูฯ
( ) หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่ม งานกิจกรรม
( ) รองผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
( ) ผูอ้ านวยการสานักงานคุมประพฤติ
6. ประสบการณ์การทางาน
( ) งานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
.............ปี .............เดือน
( ) งานกิจกรรม
.............ปี .............เดือน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลโครงสร้างบุคลากรและการบริ หารจัดการ
1.ชื่อหน่วยงาน สานักงานคุมประพฤติ จังหวัด/สาขา .................................................................
2.จานวนบุคลากรในสานักงานตามบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ มีดงั นี้
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ………………..คน
ชาย ...........คน หญิง..............คน
งานกิจกรรมชุมชน ...............คน
ชาย ...........คน หญิง..............คน
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานฟื้ นฟูฯ และกิ จกรรมของสานักงานในช่วงเวลาของปี งบประมาณ 2558
1.กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ในสานักงานท่าน มีขนั ้ ตอนอย่างไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
2.ในช่ ว งปี ง บประมาณ 2558 กิจกรรมฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของส านักงานท่ า นมีกิจ กรรมใดบ้า ง
(ตอบมากกว่า 1 ข้อ)
เข้ารับการอบรมป้องกันการเสพซ้า



การรายงานตัวทุกเดือน



ปฐมนิเทศ



เข้าค่ายยาเสพติด



การทางานบริการสังคม





การฝึกอาชีพ

อื่นๆโปรดระบุ...............................................

3.โดยภาพรวม ในสานักงานของท่าน กิจกรรมฟื้นฟูฯใดต่อไปนี้ ทีผ่ เู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมมากทีส่ ุด
 เข้ารับการอบรมป้องกันการเสพซ้า
 การฝึ กอาชีพ
 เข้าค่ายยาเสพติด
 การทางานบริการสังคม
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................
เพราะเหตุใด..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
4.โดยภาพรวม ในสานักงานของท่าน กิจกรรมฟื้นฟูฯใดต่อไปนี้ ทีผ่ เู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯเข้าร่วมน้อยทีส่ ุด
 เข้ารับการอบรมป้องกันการเสพซ้า
 การฝึ กอาชีพ
 เข้าค่ายยาเสพติด
 การทางานบริการสังคม
 อื่นๆ ระบุ ............................................................................
เพราะเหตุใด..................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
5.ปญั หาหรืออุปสรรคใดบ้างทีท่ าให้ผเู้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูฯ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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6.สานักงานของท่านมีแนวทางการวางแผนร่วมกันระหว่างงานกิจกรรมกับงานฟื้ นฟูฯ เพื่อกาหนดกิจกรรมการ
ฟื้นฟูฯ อย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………..…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7.กิจกรรมฟื้นฟูฯในสานักงานท่าน ในรอบปีทผ่ี ่านมา กิจกรรมใดทีค่ ดิ ว่าไม่เกิดประโยชน์หรือมีผลน้อยมากต่อ
ประสิทธิภาพผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมระบุเหตุผล
….………………………………………………………………………..................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของครอบครัวกับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิ ดยาเสพติ ด
1. ในสานักงานของท่าน ได้นาครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการฟื้นฟูฯ
ในแต่ละกิจกรรมใดบ้าง และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในระดับใด
กิจกรรม/การดาเนินการ
นัดฟงั คาวินิจฉัย
การปฐมนิเทศ
การรายงานตัวตามกาหนดนัด
อบรมป้องกันการเสพซ้า
การฝึกอาชีพ
เข้าค่ายยาเสพติด
การทางานบริการสังคม
การให้คาปรึกษาเฉพาะรายบุคคล

สานักงาน
ไม่ได้จดั

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว
น้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุด
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กิจกรรม/การดาเนินการ

สานักงาน
ไม่ได้จดั

ระดับการเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว
น้อยมาก

น้อย ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุด

กิจกรรมทีส่ ร้างสัมพันธภาพระหว่าง
ผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
ปจั ฉิมนิเทศ
อื่นๆระบุ…………………………….
……………………………………...
อื่นๆระบุ.......................................
...................................................
2.กรณีทค่ี รอบครัวไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในกระบวนการฟื้นฟูฯ ท่านคิดว่ามาจากสาเหตุใดบ้าง
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. ครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ ควรมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยา
เสพติด …………………………………………………………………………………………………………………...
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1. ท่านคิดว่ากิจกรรมต่างๆในกระบวนการฟื้นฟูฯ ของสานักงานท่าน มีความเหมาะสมหรือไม่
1เหมาะสม
2ไม่เหมาะสม หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงหรือพัฒนา กิจกรรมหรือกระบวนงาน อย่างไร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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2. ท่านคิดว่า พนักงานคุมประพฤติ ที่ปฏิบตั งิ านด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด จาเป็ นต้องได้รบั การ
พัฒนาด้านใดบ้าง โปรดระบุ องค์ความรู้ หัวข้อวิชา หรือหลักสูตรทีค่ วรได้รบั การพัฒนา
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าส านักงานของท่าน ควรมีการบริหารจัดการหรือบูรณาการระหว่างงานฟื้ นฟู ฯ และงานกิจกรรม
อย่างไร เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ และครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
4.ข้อเสนอแนะอื่นๆในภาพรวมของกรมคุมประพฤติในการพัฒนากระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อผูเ้ ข้ารับการฟื้นฟูฯและครอบครัว
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

