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ใชศาสนาชวยผูติดยา
ดวงเดือน ขัติยะวรา
สังคมสงเคราะห พ.ศ.2502-2508

ในสมัยทีด่ ฉิ นั รับราชการอยูค ลินกิ ยาเสพติด ศูนยบริการสาธารณสุข
21 วัดธาตุทอง สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซื่งรับรักษาผูติดยา
เสพติดแบบคนไขนอก ดิฉันไดศึกษาจากงานวิจัยหลายเรื่องซึ่งยืนยันถึง
คุณประโยชนของการนําแนวทางของพระพุทธศาสนามาใชพัฒนาคุณ
ลักษณะที่พึงประสงคของบุคคลได ดิฉันไดนาํ ความคิดนี้ไปปรึกษากับผู
อํานวยการศูนยฯ พญ.สุภาภรณ สุขเอนก และพระครูวิสุทธิเขมากร
รองเจาอาวาสวัดธาตุทอง ขอทํากลุมรักษา “พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิต
ใหม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การใชยาเสพติด (เฮโรอีน) และนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการ
ดําเนินชีวิตตัวเอง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
ในการทํากลุมรักษานี้ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้:
1. ประกาศรับสมาชิกกลุม พระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตใหมเปนเวลา
2 สัปดาห
2. นัดเขากลุมทุกวันศุกร เวลา 09.30 – 10.30 น. เริ่มเขากลุม
ครั้งแรกในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ระยะเวลา 6 เดือน
จํานวน 26 ครั้ง
3. ใหคนไขเซ็นชื่อเขากลุม และเริ่มโครงการดวยการสวดมนตไหว
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พระ รับศีล 5 ฟงเทศนจากพระสงฆ นั่งสมาธิ แผเมตตา ใชเวลา 40
นาที แลวนักสังคมสงเคราะหนาํ เขากิจกรรมกลุมโดยนําเรื่องพระเทศน
มาอภิปราย และนําไปปฏิบัติ เพื่อแกไขปญหาการติดยาเสพติดและ
ปญหาอื่นๆ ใชเวลา 20 นาที
กลุมและการบรรยายธรรม
กลุมรักษานี้เปนกลุมเปดรับสมาชิกไมจาํ กัดจํานวน
ทุกคน
สามารถเขารวมได เริ่มทํากิจกรรมในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม มีคนไข
สนใจมาลงชื่อเขากลุม 16 คน จากคนไขที่เขามารักษาขณะนั้น
ประมาณ 100 คน ในขณะที่พระสงฆกาํ ลังเทศน มีสมาชิกบางคนนั่ง
หลับ ซึ่งเปนธรรมชาติของคนไขติดเฮโรอีน ซึ่งเปนยาประเภทกด
ประสาท สวนยาทดแทนที่คนไขรับประทาน คือ ยาเมธาโดน ก็เปนยา
ออกฤทธิ์กดประสาทเหมือนกัน ซึ่งทําใหมึน งวงนอน เชนเดียวกัน
การบรรยาย ธรรมะ ดําเนินการโดยพระสงฆ 3 รูป ประกอบดวย
พระมหาอมรทรัพย พระครูสังฆกิจจานุยุต และพระมหานิพนธ ได
กรุณามาเทศนาอบรมใหสมาชิกฟงมีเนื้อหาดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่องประโยชนของการทําสมาธิ วิธีทาํ ฝกปฏิบัติ
ครั้งที่ 2 ทบทวนวิธีทาํ สมาธิ และ ฝกปฏิบัติ
ครั้งที่ 3 การทําความดีทางกาย
ครั้งที่ 4 การทําความดีทางจิตใจ
ครั้งที่ 5 อนิจสงฆของศีล 5
ครั้งที่ 6 การทิ้งอบายมุข
ครั้งที่ 7 การทําบุญ-ทําบาป
ครั้งที่ 8 ความรัก
ครั้งที่ 9 การทํากรรม 10 ประการ
ครั้งที่ 10 ความตาย
ครั้งที่ 11 การบูชา
ครั้งที่ 12 ตนเปนที่พึ่งของตน
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ครั้งที่ 13 กลัวความชั่วยิ่งกวาความตาย
ครั้งที่ 14 ความเมตตา
ครั้งที่ 15 โทษของยาเสพติด
ครั้งที่ 16 ฆราวาสธรรม 4 ประการ
ครั้งที่ 17 ประโยชนของศีล 5
ครั้งที่ 18 กฎแหงกรรม
ครั้งที่ 19 ประโยชนของการฝกสมาธิ
ครั้งที่ 20 การเลือกคบเพื่อน
ครั้งที่ 21 การปฏิบัติสายกลาง มรรค 8
ครั้งที่ 22 สังคหะวัตถุ 4
ครั้งที่ 23 ศีล สมาธิ ปญญา
ครั้งที่ 24 จิตเปนนาย กายเปนบาว
ครั้งที่ 25 ความไมประมาท
ครั้งที่ 26 โลกธรรม 8
วิธีประเมิน
โครงการนี้มิใชเปนการวิจัยจึงมิไดมีการประเมินผลที่สมบูรณแบบ
ทั่วไป แตประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ ลด ละ เลิกเสพ
เฮโรอีน โดยพิจารณาจากการตรวจพิสูจนปสสาวะ ตั้งแตวันที่ 3
พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2534 เปนการเขากลุม 26 ครั้งในเวลา 6
เดือนของสมาชิก ผลปสสาวะเปนลบ หมายถึงไมไดเสพเฮโรอีน ผลเปน
บวกหมายถึงสมาชิกเสพเฮโรอีนอยู และใหสมาชิกเขียนประเมินวาได
นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตัวเองอยางไรบาง
สถิติของการทํากลุม จํานวน 26 ครั้ง ไดรายชื่อสมาชิก 60 คน
เพศหญิง 2 คน เพศชาย 58 คน นับถือศาสนาพุทธ 58 คน อิสลาม 2
คน โดยสมาชิกเขากลุม 1 ครั้ง จํานวน 30 คน เขากลุม 2 ครั้ง จํานวน
12 คน ในแตละครั้งสมาชิกเขากลุมนอยลงจนการเขากลุมครั้งสุดทาย
มีสมาชิกทีม่ าเขาประจํา 4 คนดังมีรายละเอียดของสมาชิกแตละคนดังนี้
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สมาชิกคนที่ 1 ประวัติ: เพศชายอายุ 27 ป จบการศึกษา ม.ศ.3
อาชีพรับจางคุมบอนการพนัน ติดยาเสพติดนาน 17 ป อยูคนเดียว
บิดามารดาเสียชีวิตมีพี่ชาย 1 คน และนองชาย 1 คน อยูคนละบาน
ติดตอกันเสมอ
ผลใน 6 เดือนมาเขากลุม 26 ครั้ง ครบ เก็บปสสาวะ ตรวจรวม
20 ครั้ง ผลเปนลบทั้ง 20 ครั้ง แสดงวาไมไดฉีดเฮโรอีนเลย ประเมิน
ตนเอง วาเขาใจเย็นลง คิดกอนพูดกอนทํา ควบคุมตนเองได มีสติ ไม
ฉีดเฮโรอีน ดูแลและรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น จิตใจออนโยนลง
สมาชิกคนที่ 2 ประวัติ: เพศชาย อายุ 35 ป จบการศึกษาระดับ
ปวช. มีอาชีพรับจางทั่วไป ซักรีดเสื้อ, นวด, เขียนตัวหนังสือ มีสุขภาพ
ไมแข็งแรง ติดยาเสพติดเปนระยะเวลานานถึง 18 ป อยูกับภรรยาและ
มารดา บิดาเลิกกับมารดาไมเคยติดตอกัน
ผลใน 6 เดือนเขากลุม 25 ครั้ง ขาด 1 ครั้ง เพราะแมปวยไปสงที่
โรงพยาบาล เก็บปสสาวะ ตรวจ 19 ครั้ง ผลเปนลบ 17 ครั้ง เปนบวก
2 ครั้ง แสดงวาเขาเคยฉีดเฮโรอีนเล็กนอย ประเมินตนเองวาการรวม
เขากลุมไดพบพระสงฆ,นักสังคมสงเคราะห,เพื่อนๆ ทําใหเขามีกาํ ลังใจ
และรักผูอื่น มีเมตตา ใหอภัยผูอื่น
สมาชิกคนที่ 3 ประวัติ: เพศชายอายุ 37 ปจบการศึกษา ม.ศ.5
วางงาน ติดยาเสพติดนาน 18 ป เลิกกับภรรยา อยูกับแมและหลานอีก
1 คน บิดาเสียชีวิต มีพี่ชาย 2 คน พี่สาว 1 คน เขาเปนลูกคนเล็ก พี่ให
เงินแมเปนรายเดือน เขามีหนาที่ชวยเหลือแมเทานั้น แมอายุ 77 ป
เปนโรคความดันโลหิตสูง และหัวใจ
ผลใน 6 เดือนมาเขากลุม 24 ครั้ง ขาด 2 ครั้ง ตรวจเก็บปสสาวะ
20 ครั้ง ผลเปนลบทั้ง 20 ครั้ง แสดงวาเขาไมไดฉีดเฮโรอีน ประเมิน
ตนเอง วาเขาสํานึกผิดที่ดูแลแมนอย เมื่อรับประทานยารักษาแลวรีบ
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กลับบานไปชวยเหลือแมที่กาํ ลังปวย
สมาชิกคนที่ 4 ประวัติ: เพศชายอายุ 60 ป จบการศึกษา ป.4
อาชีพคาขาย ติดยาเสพติดนาน 43 ป อยูกับภรรยาและหลาน 2 คน มี
ลูก 6 คน ทุกคนแตงงานออกเรือนไปอยูที่อื่น
ผลใน 6 เดือน มาเขากลุม 21 ครั้ง ขาด 5 ครั้ง เก็บปสสาวะ
ตรวจ 24 ครั้ง ผลเปนลบ 16 ครั้ง บวก 8 ครั้ง แสดงวายังฉีดเฮโรอีน
อยู ประเมินตนเอง วาความสัมพันธระหวางเขาและภรรยาดีขึ้นกวา
เดิมมาก เนื่องจากภรรยาของเขาชอบไปทําบุญที่วัด ชอบฟงเทศน นั่ง
สมาธิ แตตัวเขาเองไมกลาเขาวัดเลย เขากลัวเจาหนาที่ และชาวบานจะ
มองวาไปขโมยของ เมื่อมีกิจกรรมนี้เขาสามารถนําเรื่องธรรมะไปคุยกับ
ภรรยาทําใหเขามีความสุข และความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น และเขาก็
มีความคิดถูกตองขึ้นดวย
สรุปผลการดําเนินงาน
จากการประเมินผลตนเองของสมาชิก และการสังเกตพฤติกรรม
ของสมาชิกกลุม รวมถึงผลการตรวจปสสาวะ หาสารอนุพันธุของฝน
พบวาสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ไดแก ใชยา
เสพติดนอยลง การมีกิริยาออนโยน สุภาพขึ้น ความหงุดหงิดกาวราว
ลดลง มีสีหนาแจมในและรอยยิ้ม มีอารมณเครียดลดนอยลง มีความรู
สึกที่ดีตอตนเอง และผูอื่นมากขึ้น
ดังนั้นดิฉันจึงคิดวา แนวความคิดการนําหลักธรรมะของพระ
พุทธเจา มาประยุกตใช ในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดนาจะเปน
ทางเลือกหนึ่ง ในการพัฒนาวิธีการใหมๆ ในการบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติดใหมีพฤติกรรมดีขึ้นตอไป
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