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บทคัดย่อ
มีวถิ เี ป็นไปตามพัฒนาการของวัยรุน่ จุดเปลีย่ นที่
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา ตัดสินใจเสพยาบ้าเป็นไปตามสภาวการณ์ และ
ปรากฏการณ์การเสพยาบ้าของเยาวชน โดยใช้วธิ ี ความอยากรูอ้ ยากลอง วิถชี วี ติ เมือ่ เป็นผูเ้ สพยาบ้า
การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ เปลีย่ นไปจากเดิม ใช้เวลาอยูก่ บั
แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มี เพื่อน เสพยาบ้า แยกตัวจากครอบครัว ไม่สนใจ
ส่วนร่วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เป็นเยาวชนอายุ ระหว่าง 14- เรียน และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เสพยาบ้า
25 ปี กำลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ในปริมาณและความถี่มากขึ้น การเข้าถึงยาบ้า
ถึงระดับอาชีวศึกษา ทีม่ ปี ระสบการณ์การเสพยาบ้า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทุกคน เข้าถึงยาบ้าได้งา่ ย สะดวก
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนให้ขอ้ มูล จำนวน ยาบ้ามีอยู่ทุกพื้นที่ การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผล
17 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน ผล กระทบต่อตนเองและคนใกล้ชดิ วิถชี วี ติ เมือ่ เข้าสู่
การวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ส่วนใหญ่ อายุ 19-21 ปี กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้
กำลังศึกษาระดับอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตร ติดยาเสพติด สามารถเว้นระยะการเสพยาบ้าได้
ร้อยละ 82.35 เสพยาบ้ามานาน 1-5 ปี ร้อยละ 64.71 ประมาณ 1-2 เดือน ลดปริมาณและความถี่ใน
พักอาศัยอยูก่ บั ผูป้ กครองเพียงคนเดียวหรือพักอาศัย การเสพยาบ้าได้ มีการทบทวนตนเองว่าการเสพยา
อยูก่ บั ญาติผใู้ หญ่ อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่ ก่อผลกระทบต่อชีวิตตนเองและครอบครัว ใช้
ต้องใช้แรงงาน สัมพันธภาพกับครอบครัว เป็นแบบ เวลาอยู่กับบ้านและครอบครัวมากขึ้น รับรู้การห่างเหิน และมีลกั ษณะการเลีย้ งดูไม่แน่นอนแบบ ออกฤทธิ์ของยาบ้าว่า ยาบ้ามีฤทธิ์ทำให้ร่างกาย
ควบคุมเข้มงวด ในวัยเด็กตามใจให้อสิ ระเมือ่ เริม่ โต ตื่นตัวสดชื่น มีจิตนาการ เพิ่มสมาธิ ทำกิจกรรม
คำสำคัญ: เยาวชน/ วัยรุน่ / ผูเ้ สพยาบ้า/ ยาเสพติด ทีส่ นใจได้นานกว่าปกติ แต่ในกรณีทเ่ี สพปริมาณ
* ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*** รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้า 82
มากหรือเสพต่อเนื่องกัน จะทำให้เกิดอาการ
ประสาทหลอน ผู้เสพยาบ้ามีมุมมองว่ายาบ้า
หมายถึง “ตัวช่วย” แนวทางการดูแลช่วยเหลือ
เยาวชนผู้เสพยาบ้าที่สำคัญคือผู้เกี่ยวข้องทุกคน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของ
วัยรุน่ และศาสตร์ของการติดยาเสพติด พร้อมทัง้
ปรับทัศนคติและยอมรับว่าการเสพยาบ้าคือการเจ็บป่วยของโรคเรื้อรัง
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 1) รัฐบาลควร
กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ทิ ม่ี งุ่
ให้การดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
เสพยาเสพติด 2) กระทรวงสาธารณสุขควรจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เรื่องศาสตร์ของการเสพติด
3) การวิจัยครั้งต่อไปควรทำการศึกษาต่อเนื่อง
ระยะยาวเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ที่สามารถหยุด
เสพยาบ้าได้นานมากกว่า 1 ปี หรือผู้ที่สามารถ
เลิกเสพยาบ้าได้
Abstract
The purpose of this research was to
study the amphetamine abuse youth phenomena.
The method was qualitative research. Data were
gathered via in-depth interviews, participant
and non- participant observations. Key informants
were 17 of 14-25 years old amphetamine abusers
who used amphetamine during last 12 months,
and 24 stakeholders. The findings indicated that,
most of amphetamine abusers were 19-22 years old.
KEYWORD: YOUTH/ ADOLESCENT/
AMPHETAMINE USES/ DRUG ABUSE

and studying in high vocational certificate education, 82.35 percent used drug about 1-5 years,
64.71 percent high with single parent or relatives.
Their family’s occupations were travail, they
had estranged relationship, parenting styles were
unstable pattern, during childhood they had
controled behavior and got freedom at early
adolescent. Before being to be amphetamine
abuser, everyone had normal lifestyle and development. They became to be amphetamine
abuser because of the environment and desiring
to have experience. Most of them were similar
lifestyles, spent most of times with their peer
groups, used amphetamine, separated from
families, inattention to study, taking risk behaviors
and used high frequency and more than dose of
amphetamine. They were easily access to amphetamine wherever they needed. Drug abuse affected themselves and their families. During
the treatment period, everyone could abstain
amphetamine about 1-2 months, self aware of
amphetamine impacts, spent more times with
their families. The perceived meaning of amphetamine was “help” that made them get better.
The method to take them away from amphetamine
abuse were the participation of overall stakeholder and educated them about adolescent
development, addiction sociology of stakeholder
overall, including adjust their attitude that drug
abuse was chronic disease. Research suggestion;
1) The government should set confluent policy
indicated that, the abuser had to be obtained
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treatment. 2) The Ministry of Public Health
should arrange the transfer forum about drug
abuse. 3) Future research should be followed
up among drug users who have long abstinence.
บทนำ

การเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยในปัจจุบันกระทบ
ต่อหน่วยเล็กทีส่ ดุ ของสังคมคือครอบครัวซึง่ ส่วนใหญ่ตกอยูใ่ นกระแสบริโภคนิยม และมุง่ แสวงหา
ความสุขสบายด้านวัตถุ จนวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
พ่อแม่สว่ นใหญ่ทำงานวันละ 7-9 ชัว่ โมง พ่อแม่
ร้อยละ 43 รูส้ กึ ห่างเหินกับลูก (อมรวิชช์ นาครทรรพ,
2548, หน้า 24)
เยาวชนเป็นวัยทีม่ อี ารมณ์คอ่ นข้างรุนแรง
อ่อนไหวง่าย เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มน่ั คง
อยากรู้อยากลอง ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน
มีค่านิยมชอบเที่ยวเตร่ ชอบตามใจตนเอง ชอบ
นอนดึกตืน่ สาย ชอบเลียนแบบ (สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2548) พวกเขาเป็นวัยที่จำเป็นต้องได้
รับการดูแลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ นำไปสู่ การเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ แต่จากสภาพครอบครัวปัจจุบัน อาจ
กล่าวได้วา่ เยาวชน “ห่างไกลครอบครัว” ปัญหา
เยาวชนในทุกวันนีม้ ที ง้ั ปัญหาใหม่ ปัญหาเก่าทีม่ ี
ความซ้ำซ้อนก่อตัวเป็นวิกฤตของสังคม (สำนัก
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา, 2548, หน้า 64) การมั่วสุมอบายมุขเป็นปัญหาที่พบอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลายาวนาน และนับวันจะทวีความรุนแรง
และขยายวงกว้างขึน้ ตามลำดับ (ศรีวรรณ มีคณ
ุ ,
2548, หน้า 17) จากการสำรวจเพื่อประมาณการ
จำนวนเยาวชนไทยทัว่ ประเทศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับยา
เสพติด พบว่า มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยร้อยละ

58.78 ระบุว่าใช้ยาบ้า (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,
2547) ทำนองเดียวกับสถิติของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่พบว่าแนวโน้มการกระทำความผิดของเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด
สูงขึ้น ที่สำคัญประเภทของยาเสพติดที่พบมาก
อันดับแรกคือยาบ้า (การกระทำผิดของเยาวชน,
2551)
“ยาบ้า” เป็นสารเสพติดชนิดกระตุน้ ประสาท
เมือ่ เสพยาผูเ้ สพจะรูส้ กึ สดชืน่ ตืน่ ตัว กระปรีก้ ระเปร่า
สบายใจ ชีพจรเร็ว พูดคุยเก่ง รูส้ กึ พอใจในการใช้ยา
เมือ่ ยาหมดฤทธิ์ จึงพอใจ ทีจ่ ะเสพใหม่ ทำให้เกิด
การเสพติด การแพร่ระบาดของยาบ้า เป็นไปอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น (ธงชัย
อุ่นเอกลาภ, 2546, หน้า 5-7) ยาบ้ามีฤทธิ์แรงต่อ
สมอง มีผลให้เยาวชนทีเ่ สพยาบ้าเสียโอกาสทาง
การศึกษา เสียสถานะภาพทางสังคม เสียสัมพันธภาพ
ต่อครอบครัว รวมถึงเสียความก้าวหน้าของอนาคต
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
เนือ่ งจากมีผลกระทบต่อทุกคนในสังคมโดยรวม
ซึ่งการจัดการกับปัญหาอันดับแรกก็คือการทำ
ความเข้าใจกับเรื่องราวปรากฏการณ์ของยาบ้า
(United Nations Office on Drugs and Crime,
2008, p. 123)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปรากฏการณ์
ชีวติ ของเยาวชนผูเ้ สพยาบ้า เพือ่ ค้นหาทำความเข้าใจ
กับความซับซ้อนของปรากฏการณ์ดงั กล่าว ซึง่ จะ
ใช้เป็นฐานในการดูแลช่วยเหลือเยาวชนผูเ้ สพยาบ้า
ให้เหมาะสมกับบริบทของปัญหาและเงือ่ นไขชีวติ
ของพวกเขาอันจะนำไปสูป่ ระโยชน์สขุ ของเยาวชน
ครอบครัว และสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปรากฏการณ์การเสพยาบ้าของ
เยาวชน
คำถามการวิจัย
1. บริบทครอบครัวของเยาวชนเป็นอย่างไร
2. กลุ่มเพื่อนของเยาวชนเป็นอย่างไร
3. วิถชี วี ติ ของเยาวชนก่อนเสพยาบ้าเป็น
อย่างไร
4. จุดเปลีย่ นทีต่ ดั สินใจเสพยาบ้าเป็นอย่างไร
5. เมื่อเป็นผู้เสพยาบ้าเยาวชนมีวิถีชีวิต
อย่างไร
6. เมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
เยาวชนมีวิถีชีวิตอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตพืน้ ที่ ดำเนินการศึกษาในพืน้ ที่
ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในจังหวัดหนึ่งของเขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งมี
ทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ ของนักเรียนที่เสพยาบ้า
มีสถานบริการที่ให้การบำบัดรักษายาเสพติด
และยินดีเปิดเผยข้อมูล
2. ขอบเขตของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูม้ สี ว่ นร่วม
ในการวิจัย (Participant) ประกอบด้วย
2.1 เยาวชนผูเ้ สพยาบ้า ซึง่ ได้จากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมี
คุณสมบัติ คือ อายุ ระหว่าง 14-25 ปี เป็นผู้ที่มี
ภูมลิ ำเนาเป็นหลักแหล่งสามารถเข้าถึงและติดตาม
ได้ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการเสพยาบ้า ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน สมัครใจและยินดีให้ข้อมูล
2.2 ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้แก่ ผูป้ กครอง
ของเยาวชนทีเ่ สพยาบ้า ครู/อาจารย์ในสถานศึกษา

ของเยาวชนที่เสพยาบ้า พยาบาลผู้ให้การบำบัด
รักษายาเสพติด ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และ
ยาเสพติด
3. ขอบเขตเนื้อหา
3.1 บริบทสิง่ แวดล้อมของผูเ้ สพยาบ้า
ซึง่ ประกอบด้วย บริบทของครอบครัว บริบทของชุมชน
ทีพ่ กั อาศัย กลุม่ เพือ่ น และบริบทของสถานศึกษา
3.2 ผูเ้ สพยาบ้า ซึง่ ประกอบด้วย วิถชี วี ติ
ก่อนเสพยาบ้า จุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจเสพยาบ้า
วิถชี วี ติ เมือ่ เป็นผูเ้ สพยาบ้า ผลกระทบจากการเสพ
ยาบ้า และวิถชี วี ติ เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการบำบัดรักษา
3.3 ยาบ้าทีใ่ ช้เสพ ประกอบด้วย การรับรูก้ ารออกฤทธิข์ องยาบ้า การเข้าถึงยาบ้า และ
การให้ความหมายกับยาบ้า
4. ขอบเขตระยะเวลา ระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
วิธีดำเนินการวิจัย
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ซึง่ แบ่งขัน้ ตอนการดำเนิน
การวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนากรอบแนวคิด
เกีย่ วกับปรากฏการณ์ชวี ติ ของเยาวชนผูเ้ สพยาบ้า
ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ ว นำมาร่ า งเป็ น กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย
จากนั้นนำไปศึกษานำร่อง (Pilot Survey) จาก
ผูเ้ สพยาบ้าทีม่ ารับบริการ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพือ่ นำสูก่ ารปรับกรอบแนวคิดสำหรับใช้ดำเนิน
การวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ตีความ ปรากฏการณ์ชวี ติ ของเยาวชนผูเ้ สพยาบ้า
1. ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data)
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ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาในจังหวัดหนึง่ ของเขตตรวจราชการที่
2 ซึ่งมีทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ ของนักเรียนที่เสพ
ยาบ้า มีสถานบริการทีใ่ ห้การบำบัดรักษายาเสพติด
และยินดีเปิดเผยข้อมูล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูม้ สี ว่ นร่วม
ในการวิจยั (Participant) ประกอบด้วย 1) เยาวชน
ผูเ้ สพยาบ้า จำนวน 17 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือก
อย่างเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคณ
ุ สมบัติ
คือ อายุระหว่าง 14-25 ปี เป็นผูท้ ม่ี ภี มู ลิ ำเนาเป็น
หลักแหล่งสามารถเข้าถึงและติดตามได้ เป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการเสพยาบ้า ภายในระยะเวลา
12 เดือนก่อนให้ขอ้ มูล สมัครใจและยินดีให้ขอ้ มูล
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 24 คน
2. ขอบเขตเนือ้ หา ได้จากการดำเนินการ
ขัน้ ตอนที่ 1 สรุปได้ 3 ประเด็น คือ 1) บริบทสิง่ แวดล้อมของผูเ้ สพยาบ้า ประกอบด้วย บริบทของ
ครอบครัว บริบทของชุมชนทีพ่ กั อาศัย บริบทของ
สถานศึกษา และกลุม่ เพือ่ น 2) ผูเ้ สพยาบ้า ประกอบ
ด้วย วิถชี วี ติ ก่อนเสพยาบ้า จุดเปลีย่ นทีต่ ดั สินใจ
เสพยาบ้า การให้ความหมายกับยาบ้า วิถชี วี ติ เมือ่
กลายเป็นผูเ้ สพยาบ้า ผลกระทบจากการเสพยาบ้า
วิถชี วี ติ เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการบำบัดรักษา 3) ยาบ้า
ที่ใช้เสพ ประกอบด้วย การออกฤทธิ์ของยาบ้า
การเข้าถึงยาบ้า
3. การเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตแบบ
มีโครงสร้างในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการสังเกตเพื่อเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์สร้างขึน้ โดยนำกรอบแนวคิดมาใช้เป็น
แนวทางในการวางโครงสร้างคำถาม แล้วนำมา
สร้างเป็นประเด็นคำถาม เสนอให้อาจารย์ทป่ี รึกษา
ตรวจสอบความสอดคล้องประเด็นคำถาม ดังกล่าว

พร้อมปรับแก้ตามคำแนะนำ จากนัน้ สร้างแนวทาง
การสัมภาษณ์ (Topic Guide) สำหรับแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วนำไปสัมภาษณ์เชิงลึก ความตรงและ
ความน่าเชื่อของข้อมูลได้จาก 4 วิธีการหลัก คือ
1) การสร้างสัมพันธภาพให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกิดความไว้วางใจ เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง 2)
สอบถามซ้ำในประเด็นเดิมแต่เปลี่ยนลักษณะ
การใช้คำพูด โดยไม่ทำให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลเกิดความรูส้ กึ
ว่าถูกสอบสวนหรือถูกจับผิด 3) ระมัดระวังไม่ใช้
มุมมองความคิดของผู้วิจัยในการตีความข้อมูลที่
ได้มา และ 4) การตรวจสอบข้อมูลโดยวิธกี ารยืนยัน
สามเส้า (Triangulation) จากนัน้ นำข้อมูลมาวิเคราะห์
แบบ Content Analysis
ขัน้ ตอนที่ 3 การคืนข้อมูลเพือ่ แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ปรากฏการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้า
1. จัดเวทีคนื ข้อมูลแก่ผมู้ สี ว่ นอย่างสำคัญ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอปรากฏการณ์
(Phenomenon) ทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง
และครบถ้วนของข้อมูลและข้อสรุปที่ได้ และ
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เมือ่ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.
2552 ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและยืนยัน
ข้อสรุปทีค่ น้ พบ 2) การให้ความรูเ้ รือ่ งยาเสพติด
และการดูแลช่วยเหลือ 3) การทำกลุ่ม ความรัก
และการเยียวยา 4) การคืนสัมพันธภาพสูค่ รอบครัว
2. นำเสนอผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 2 แก่ผทู้ รงคุณวุฒิ แล้วดำเนินการสัมภาษณ์
แนวทางการดูแลช่วยเหลือเยาวชนผู้เสพยาบ้าที่
เหมาะสม เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2552
จากนั้นดำเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์
แล้วนำมาเสนอเป็นแนวทางดูแลช่วยเหลือเยาวชน
ผูเ้ สพยาบ้า ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏในเอกสารฉบับนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลร้อยละ 64.71 มีอายุระหว่าง
19-21 ปี อายุต่ำสุด 15 ปี อายุสูงสุด 22 ปี กำลัง
ศึกษาอยูใ่ นระดับอาชีวศึกษาชัน้ ปวส. ปวช.และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 13, 3 และ 1 คน
ตามลำดับ สถานภาพสมรส โสด ส่วนใหญ่เสพยาบ้า
มานาน 1-2 ปี หรือ 3-5 ปี และบางส่วนเสพยาบ้า
มานานกว่า 5 ปี
บริบทของสิ่งแวดล้อม
1. บริบทของครอบครัว
1.1 ลักษณะทีพ่ กั อาศัย ทีพ่ กั อาศัยเป็น
บ้านถาวร ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตชนบท มี 2 ครอบครัว
ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ทุกชุมชนมีผู้เสพและ
ผู้ค้ายาบ้ารวมอยู่ด้วย
1.2 บุคคลทีพ่ กั อาศัยและการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 41.18 พักอาศัยอยูก่ บั บิดาหรือมารดา
เพียงฝ่ายเดียว รองลงมาคือพักอาศัยกับบิดาและ
มารดา พักอาศัยกับญาติผใู้ หญ่ และมี 1 คนซึง่ พัก
อาศัยคนเดียวเพียงลำพัง การประกอบอาชีพหลัก
ของครอบครัว คือ อาชีพรับจ้าง อาชีพเกษตรกรรม
อาชีพค้าขาย อาชีพประมง และข้าราชการบำนาญ
ตามลำดับ
1.3 ลักษณะของครอบครัวและสัมพันธภาพ ร้อยละ 58.82 เป็นครอบครัวแตกแยก ส่วนใหญ่
มีสมั พันธภาพทีห่ า่ งเหินกับครอบครัว รองลงมา
คือ มีสัมพันธภาพไม่แน่นอน เปลี่ยนไปตามวัย
และพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ร่วมกับคุณลักษณะ
ของผูเ้ ลีย้ งดู และบางส่วน มีสมั พันธภาพใกล้ชดิ
แต่ขัดแย้ง
1.4 ลักษณะการเลีย้ งดู ผูเ้ ลีย้ งดูสว่ นใหญ่
เป็นผู้ปกครองเพียงคนเดียว รองลงมาคือเลี้ยงดู
โดยญาติผู้ใหญ่ และโดยบิดามารดา ตามลำดับ

ลักษณะการเลีย้ งดู เป็นแบบตามใจให้อสิ ระ แบบ
ไม่แน่นอน จำแนกเป็น (การเลี้ยงดูแบบควบคุม
เข้มงวดในวัยเด็ก ในช่วงวัยรุ่นตามใจให้อิสระ
การเลีย้ งดูในวัยเด็กตามใจให้อสิ ระเมือ่ เป็นวัยรุน่
ควบคุมเข้มงวด การเลี้ยงดูแบบตามใจให้อิสระ
แต่ใช้ความรุนแรงเมือ่ เกิดปัญหา เช่น การไล่ออก
จากบ้าน การทำร้ายร่างกาย) และได้รบั การเลีย้ งดู
แบบละเลย ร้อยละ 58.82, 35.29, 5.88 ตามลำดับ
2. บริบทของกลุ่มเพื่อน
กลุม่ เพือ่ นเป็นไปตามบริบทของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้แก่ กิจกรรมทีส่ นใจ ระดับการศึกษา สถานที่
ศึกษา และชุมชนทีพ่ กั อาศัย ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรม
ไม่พงึ ประสงค์ เช่น ดมกาว หนีเรียน ทะเลาะวิวาท
เสพยาบ้า เป็นต้น และเมื่อผู้ให้ข้อมูลกลายเป็น
ผูเ้ สพยาบ้า พบว่ากลุม่ เพือ่ นส่วนใหญ่จะเป็นผูเ้ สพ
ยาบ้าทีอ่ ยูใ่ นสถานศึกษาเดียวกันหรือชุมชนใกล้
เคียงกัน
3. บริบทของสถานศึกษา
เกือบทั้งหมดของผู้ให้ข้อมูลกำลังศึกษา
อยูใ่ นสถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษาทีม่ กี ารค้นหา
ผู้เสพยาบ้าทุกภาคการศึกษา เมื่อพบผู้เสพยาบ้า
จะดำเนินการตามระบบของสถานศึกษา คือ แจ้ง
ผู้ปกครอง ทำข้อตกลงให้ออกจากสถานศึกษา
หากยังตรวจปัสสาวะพบว่าเสพยาบ้า บางส่วน
จะส่งเข้าสูก่ ระบวนการบำบัดรักษาของโรงพยาบาล
กรณีของนักศึกษาที่เป็นผู้ค้ายาบ้าจะถูกไล่ออก
ทันที แต่สำหรับสถานศึกษาทีอ่ ยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา จะไม่มรี ะบบการค้นหาผูเ้ สพยาบ้าทีช่ ดั เจน
วิถีชีวิตผู้เสพยาบ้า
1. วิถชี วี ติ ก่อนเสพยาบ้า ส่วนใหญ่ การใช้
ชีวิตเปลี่ยนไปตามวัย โดยช่วงวัยเด็กจะอยู่กับ
ครอบครัว เมือ่ เริม่ เป็นวัยรุน่ จะเริม่ อยูก่ บั กลุม่ เพือ่ น
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ทำกิจกรรมที่สนใจ เช่น เที่ยว รวมกลุ่มพูดคุย
ดืม่ สุรา แต่งรถ เล่นกีฬา โดดเรียน เล่นการพนัน
ทะเลาะวิวาท เป็นต้น และมีบางส่วนที่ใช้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของครอบครัว
คือ เมื่อครอบครัวให้อิสระ หรือขาดที่พึ่งพิง จะ
ใช้ชวี ติ ห่างจากครอบครัวโดยส่วนใหญ่จะอยูก่ บั
กลุ่มเพื่อน
2. จุดเปลีย่ นทีต่ ดั สินใจเสพยาบ้า ร้อยละ
58.82 เริม่ เสพยาบ้าครัง้ แรก อายุ 16-18 ปี รองลงมา
คือ อายุ 13-15 ปี, 19-21 ปี และน้อยสุดอายุ 11 ปี
ตามลำดับ การตัดสินใจเสพยาบ้าเป็นไปตามสภาวการณ์ ได้แก่ การอยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนที่เสพยาบ้า
ได้เห็นการเสพยาบ้า การถูกชักชวน ร่วมกับความอยากรู้อยากลอง และร้อยละ 94.12 มีความเชื่อ
ว่าการเสพยาบ้าเป็นเรือ่ งปกติ ธรรมดาของวัยรุน่
ทีม่ ธี รรมชาติของวัยทีอ่ ยากรูอ้ ยากลอง และแสวงหา
ประสบการณ์
3. วิถชี วี ติ เมือ่ เป็นผูเ้ สพยาบ้า ร้อยละ 88.24
ใช้ชวี ติ เปลีย่ นไปจากเดิม ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยูก่ บั
เพือ่ น เสพยาบ้า แยกตัวจากครอบครัว ไม่สนใจ
การเรียน และมีพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ เสพยาบ้า
ในปริมาณและความถี่มากขึ้น
4. ผลกระทบจากการเสพยาบ้าและวิถี
ชีวิตดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบ
สองส่วนใหญ่ ๆ คือ ผลกระทบต่อตนเอง ได้แก่
อารมณ์แปรปรวน ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน
ขาดโอกาสทางการศึกษา ขาดความรับผิดชอบ
ด้านการเงิน เกิดความขัดแย้งกับผูป้ กครอง รวมถึง
การนำสูก่ ารใช้ยาเสพติดชนิดอืน่ มีผใ้ ู ห้ขอ้ มูลบางส่วน
ผันตัวเป็นผู้ค้ายาบ้า และบางส่วน ถูกดำเนินคดี
ข้อหาเสพยาบ้า ผลกระทบต่อคนใกล้ชิด ได้แก่
ทำให้ผปู้ กครอง เสียทรัพย์สนิ เกิดความอาย เสียใจ

เกิดความขัดแย้งในครอบครัว
5. วิถีชีวิตเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด
รักษาและฟืน้ ฟูสภาพของผูต้ ดิ ยาเสพติด ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เข้าสูก่ ระบวนการบำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสภาพของ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ด้วยความสมัครใจ ภายใต้เงือ่ นไข
ของสถานศึกษา หรือของครอบครัว ระหว่างนัน้
สามารถเว้นระยะการเสพยาบ้าและลดปริมาณลงได้
และมีการทบทวนตนเองว่าการเสพยาเป็นสิ่งที่
ก่อผลกระทบต่อชีวติ ตนเองและครอบครัว รวมถึง
รูว้ ธิ กี ารหลีกเลีย่ งไม่ให้ตนเองเสพยาบ้า หรือหยุด
ความคิดเมื่ออยากเสพยาบ้า ร่วมกับมีการปรับ
พฤติกรรมเพือ่ หลีกเลีย่ งการเสพยา ตลอดจนรับรู้
ผลดีของการหยุดเสพยาบ้า ใช้เวลาอยูก่ บั บ้านและ
ครอบครัวมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อการเรียน
เพิม่ ขึน้ แต่สว่ นใหญ่เว้นระยะการเสพยาได้ไม่เกิน
2 เดือนจะเสพซ้ำ โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมี
ความเครียด อยากรูว้ า่ การหยุดเสพยาบ้าไประยะหนึง่
แล้วกลับมาเสพใหม่จะมีอาการเหมือนเดิมหรือไม่
อย่างไร และเมือ่ ถึงวันนัดพบผูบ้ ำบัดรักษาส่วนใหญ่
จะใช้วิธีการไม่ไปตามนัด หรือนำปัสสาวะผู้อื่น
มาให้ตรวจ
6. การรับรูต้ อ่ การออกฤทธิแ์ ละความหมาย
ของยาบ้า
6.1 การรับรู้ต่อการออกฤทธิ์ ยาบ้ามี
ฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่น มีจิตนาการ เพิ่ม
สมาธิ ความทนในการทำภารกิจที่สนใจ รู้สึก
เพลิดเพลินพึงพอใจ ตัวเบา แต่จะนอนไม่หลับ
รับประทานอาหารไม่ได้ และเมือ่ หมดฤทธิย์ าหรือ
ทีเ่ รียกว่า “หัก” อาการทุกอย่างจะตรงข้ามกับตอนที่
ยาบ้าออกฤทธิ์ หรือเรียกว่า “ดีด”โดย จะรู้สึก
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หมดแรง ไม่อยากทำอะไร
รับประทานอาหารมากกว่าปกติ นอนมากกว่าปกติ
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แต่ไม่มีแรง
6.2 ความหมายของยาบ้า จากประสบการณ์ของการเป็นผู้เสพยาบ้า จึงมีมุมมองต่อ
ความหมายของยาบ้าว่า หมายถึง “ตัวช่วย” ซึ่ง
ช่วยทำให้รสู้ กึ เพลิน และมีความสุข บางรายเสพ
ยาบ้าเพื่อช่วยทดแทนบางอย่าง สามารถทำให้
ตนเองมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันแม้ถูกจะละเลย
จากครอบครัวก็ตาม จากประสบการณ์การเป็น
ผู้เสพยาบ้า จึงมีมุมมองต่อความหมายของยาบ้า
ว่า หมายถึง “ตัวช่วย”
ข้อสรุปจากเวทียืนยันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดเวทียนื ยันข้อมูลและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ มีผเู้ ข้าร่วมเวทีจำนวน 60 คน พบว่าทุกคน
เห็นพ้องต้องกันและยอมรับว่าข้อมูลและข้อสรุป
ของข้อค้นพบทั้งหมดเป็นจริง
แนวทางการดูแลช่วยเหลือเยาวชนผู้
เสพยาบ้า
สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือเยาวชน
ผู้เสพยาบ้าที่สำคัญ คือ
1. ผูป้ กครองต้องปรับทัศนคติและยอมรับ
ว่าการเสพยาบ้าคือการเจ็บป่วยของโรคเรื้อรัง
บุคลากรทางสาธารณสุขเป็นเพียงผูช้ ว่ ยเหลือไม่
ให้อาการของโรคลุกลามหรือเกิดโรคแทรกซ้อน
การทำให้หายจากการเสพยาบ้านัน้ บุคคลสำคัญ
ที่สุด คือผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องให้
โอกาส ให้อภัย ให้กำลังใจ เข้าใจและค้นหาความเครียดความทุกข์ของเยาวชนที่เกิดขึ้น แล้วช่วย
บรรเทาความทุกข์นั้น ๆ อีกทั้งผู้ปกครองต้องมี
ส่วนร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาอย่างต่อเนือ่ ง
2. ครูอาจารย์ตอ้ งปรับทัศนคติและยอมรับ
ว่าการเสพยาบ้าคือการเจ็บป่วยของโรคเรื้อรัง

อย่างหนึ่ง ดังนั้นการเข้ารับการบำบัดรักษาจึง
เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับ อีกทั้งต้องเข้าใจว่า
สถาบันการศึกษาเป็นองค์ประกอบหนึง่ ของระบบ
สนับสนุนทางสังคม ทีจ่ ะทำให้เยาวชนหยุดเสพ
ยาบ้าได้ เนือ่ งจากการมีโอกาสทำหน้าทีท่ างสังคม
การเรียนปกติตามวัยจะช่วยให้การใช้เวลาของ
กิจกรรมประจำวันสมดุลไม่หมกหม่นอยูก่ บั ตนเอง
3. ผูบ้ ำบัดรักษา ต้องมีคณ
ุ ลักษณะทีย่ อมรับ
ฟังอย่างไม่มีเงื่อนไข (Deep Listening) และมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกลการติดยาของ
สมอง สร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของ
ครอบครัวในการเข้ารับการบำบัดรักษาของเยาวชน
ให้เกิดขึ้น
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั วิถชี วี ติ ผูเ้ สพยาบ้า สามารถ
นำมาเป็นข้ออภิปรายที่มีสาระสำคัญดังนี้
1. คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูล ร้อยละ
64.71 อายุระหว่าง 19-21 ปี อธิบายได้จากระยะ
เวลาการเสพยาบ้าทีพ่ บว่า ร้อยละ 82.35 เสพยาบ้า
มานาน 1-5 ปี และตามระดับการศึกษา ที่พบว่า
ร้อยละ 76.47 กำลังศึกษาอยูร่ ะดับ ปวส. ร่วมกับ
ลักษณะการเลี้ยงดูท่พี บว่าส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงดูใน
ลักษณะของการตามใจให้อสิ ระเมือ่ พ้นจากระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษา พฤติกรรมการเสพยาบ้าจึงดำเนิน
ไปอย่างอิสระ ต่อเนื่อง เพิ่มปริมาณและความถี่
ในการเสพยาบ้าตามกลไกของการดือ้ ยา และยาบ้า
ยังทำให้เกิดจากการขาดสมดุลของกระแสประสาท
ทีค่ วบคุมความคิดและการตัดสินใจของสมองส่วน
Orbitofrontal Cortex (Adinoff, 2004) ทำให้ระบบ
ความคิดของการยับยัง้ ชัง่ ใจหรือคิดเป็นไตร่ตรอง
เชือ่ มโยงถึงผลดีผลเสียหรือผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
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เป็นไปได้ไม่ดี พฤติกรรมการเสพยาบ้าจึงดำเนิน
ไปต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความต้องการและความสุข
ของตนเองตามสัญชาตญาณเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีอ่ ายุระหว่าง 19-21 ปี จึงมีพฒ
ั นาการ
ทางความคิดและจิตใจไม่เหมาะสมตามวัย ดังนัน้
เมือ่ มีการตรวจพิสจู น์ปสั สาวะ จึงพบผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง
19-21 ปี เสพยาบ้ามากกว่ากลุม่ อืน่ ซึง่ สอดคล้อง
กับข้อมูลทางสถิติของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา
พ.ศ. 2549 ที่พบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษามีทั้ง
กลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
15-24 ปี (กองประสานการปฏิบตั กิ ารบำบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติด, 2550, หน้า 4)
2. บริบทของครอบครัว
2.1 บุคคลทีพ่ กั อาศัยอยูด่ ว้ ย ส่วนใหญ่
(ร้อยละ 64.71) พักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองเพียง
คนเดียวหรือพักอาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ อธิบาย
ได้จากลักษณะครอบครัวที่ส่วนใหญ่พบว่าเป็น
ครอบครัวแตกแยก ผู้ให้ข้อมูลจึงต้องพักอาศัย
อยูก่ บั ผูป้ กครองฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ซึง่ เป็นบิดา มารดา
หรือญาติ ตามความน่าจะเป็นของแต่ละครอบครัว
ดังนัน้ เมือ่ อยูอ่ ย่างครอบครัวไม่สมบูรณ์ ความรัก
ความอบอุ่นที่เป็นความต้องการของวัยรุ่นจึงไม่
เพียงพอทีจ่ ะเป็นเกราะป้องกันจากการเสพยาเสพติด
ดังนัน้ การเสพยาเสพติดจึงพบมากในกลุม่ ผูท้ อ่ี าศัย
อยูใ่ นบริบทของครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Needle et al., (1990, pp.157-169)
ทีพ่ บว่าการหย่าร้างทีท่ ำให้วยั รุน่ มีผปู้ กครองเพียง
คนเดียวนั้นก็มีความสัมพันธ์การความเสี่ยงของ
การดืม่ แอลกอฮอล์สงู ขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่ ของวัยรุน่
เพศ Hoffmann (2006) พบว่า วัยรุน่ ทีอ่ ยูใ่ นครอบครัว
ของมารดาทีเ่ พิง่ หย่าร้าง, มารดาและพ่อบุญธรรม
มารดาหรือบิดาเพียงคนเดียว มีพฤติกรรมที่เป็น

ปัญหามาก ไม่ว่าบริบทของชุมชนที่อยู่อาศัยจะ
เป็นอย่างไรก็ตาม นอกจากนี้แล้ว วัยรุ่นที่อยู่ใน
ชุมชน ซึง่ ส่วนใหญ่ยากจน มีผหู้ ญิงเป็นหัวหน้า
ครอบครัว หรือมีผชู้ ายว่างงานจำนวนมากพบว่า
มีพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหามากเช่นกัน ไม่วา่ โครงสร้าง
ของครอบครัวจะเป็นอย่างไร
2.2 ลักษณะสัมพันธภาพ ส่วนใหญ่
ผูเ้ สพยาบ้ามีสมั พันธภาพกับครอบครัวแบบห่างเหิน
อธิบายได้จากการประกอบอาชีพของครอบครัว
ทุกครอบครัวทีม่ ลี กั ษณะของการใช้แรงงาน และ
เวลาในการประกอบอาชีพ ร่วมกับธรรมชาติของ
วัยที่มีอารมณ์หุนหันพลันแล่น จึงนำมาสู่ปัญหา
ความขัดแย้งกับครอบครัว ความเข้าใจและการช่วยเหลือด้านจิตใจและความรู้สึกของสมาชิก
ครอบครัวย่อมน้อยลง หรืออาจกล่าวได้วา่ “บรรยากาศ
ในครอบครัวไม่นา่ อยู”่ สิง่ ต่อมาทีเ่ กิดขึน้ คือ ผูใ้ ห้
ข้อมูลอยูบ่ า้ นน้อยลง อยูก่ บั เพือ่ นมากขึน้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ Barnes, Hoffman, Welte, Farrell &
Dintcheff (2006) ทีพ่ บว่าการใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัว
ช่วยเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในขณะทีก่ ารใช้เวลาอยูก่ บั เพือ่ นเป็นปัจจัย
เสีย่ งสูงของพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา มีเวลาดูแลน้อย
ความห่างเหินจึงเกิดขึ้นได้ง่าย
2.3 การเลี้ยงดู ส่วนใหญ่มีลักษณะไม่
แน่นอนแบบควบคุมเข้มงวด ในวัยเด็กตามใจให้
อิสระเมือ่ เริม่ โตเป็นวัยรุน่ อธิบายได้จากพัฒนาการ
ตามวัย ร่วมกับการแสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ ที่แตกต่าง
จากวัยเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเริ่ม
ดูแลน้อยลงและให้อสิ ระเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการ
ของวัย De Goede, Branje & Meeus (2009) พบว่า
การช่วยเหลือดูแลจากบิดามารดาลดลงตัง้ แต่วยั รุน่
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ตอนต้นถึงวัยรุน่ ตอนกลาง การเลีย้ งดูแบบเข้มงวด
ลดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นถึงวัยรุ่นตอนกลาง
3. กลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนเปลี่ยนไปตาม
บริบทของผู้ให้ข้อมูล โดยเมื่อเข้าอยู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ทุกคนจะมีเพื่อนและใช้เวลาอยู่กับ
เพือ่ นมากขึน้ ซึง่ เพือ่ นจะมีอยูท่ ง้ั ในสถานทีศ่ กึ ษา
และชุมชนที่พักอาศัยโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
ไม่พงึ ประสงค์ เช่น ดมกาว หนีเรียน ทะเลาะวิวาท
เสพยาบ้า เป็นต้น และเมื่อผู้ให้ข้อมูลกลายเป็น
ผู้เสพยาบ้า พบว่ากลุ่มเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นผู้
เสพยาบ้า อธิบายได้จากพัฒนาการตามวัยทางด้าน
อารมณ์ทค่ ี อ่ นข้างรุนแรง อ่อนไหวง่าย เปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความอยากรูอ้ ยากเห็น อยากทดลอง ต้องการความเป็นอิสระ
และมีแนวคิดต่อต้านผูใ้ หญ่ ทำให้สว่ นใหญ่เกิด
ความขัดแย้งกับครอบครัว วัยรุน่ จึงมักหันไปหา
เพื่อนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน และเมื่อวัยรุ่นเริ่มใช้
เวลาอยูก่ บั เพือ่ นมากกว่าครอบครัว ความสัมพันธ์
ในกลุ่มเพื่อนจะแนบแน่นมากขึ้น (Berndt &
Savin-Williams, 1993) Tafa & Baiocco (2009)
พบว่า ลักษณะของครอบครัวสามารถทำนายการใช้
ยาเสพติดของวัยรุ่นได้ โดยวัยรุ่นจะติดยาสูงใน
ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือขัดแย้ง
กันและการไม่สามารถปรับตัวได้
4. วิถชี วี ติ ก่อนเสพยาบ้า วิถชี วี ติ ของทุกคน
เป็นไปตามพัฒนาการของวัยรุน่ สามารถอธิบาย
ทางประสาทวิทยาได้วา่ สมองส่วนหน้าทีเ่ รียกว่า
Cerebral Cortex ซึ่งทำหน้าที่คิดเป็นเหตุเป็นผล
วิเคราะห์เชือ่ มโยง เกิดปัญญานัน้ ยังเจริญเติบโต
ได้ไม่เต็มทีจ่ นกว่าอายุ 25 ปี (ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศานติ,์
2551) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและทำให้พบว่า
ช่วงอายุ 18-25 ปี มีแนวโน้มการใช้ยาเสพติดสูง

5. จุดเปลีย่ นทีต่ ดั สินใจเสพยาบ้าเป็นไป
ตามสภาวการณ์ และความอยากรูอ้ ยากลองของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ การอยูใ่ กล้ชดิ กับเพือ่ นทีเ่ สพยาบ้า
ได้เห็นการเสพยาบ้า การถูกชักชวน ร่วมกับความอยากรู้อยากลองเป็นตัวขับเคลื่อนให้เสพยาบ้า
และมีความเชื่อเกี่ยวกับการเสพยาบ้าว่าเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาของวัยรุน่ Susan, Danielle, Bangorn,
Nick, Apinun, & David (2008) พบว่า ในกลุม่ ผูใ้ ช้ยา
ร้อยละ 90 มีมุมมองต่อการใช้ยาในกลุ่มวัยรุ่นว่า
เป็นเรือ่ งปกติ กลุม่ ผูเ้ ริม่ ต้นใช้ยาบ้าอยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่ล้อมรอบด้วยยา ได้แก่ กลุ่มเพื่อนที่ใช้ยา และ
ความอยากรู้อยากลอง
6. วิถีชีวิตเมื่อเป็นผู้เสพยาบ้า ส่วนใหญ่
เกือบทุกคนใช้ชวี ติ เปลีย่ นไปจากเดิม ใช้เวลาอยู่
กับเพือ่ น แยกตัวจากครอบครัว ไม่สนใจเรียนและ
มีพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ เช่น โกหก ลักขโมย
ทีน่ า่ สนใจคือ การเสพยาบ้าในปริมาณ และความถี่
มากขึน้ อธิบายได้ดว้ ยกลไกของสมองและฤทธิ์
ของยาบ้าทีไ่ ปกระตุน้ สมอง และยาบ้าทำให้รปู ร่าง
ของเซลสมองผิดปกติรวมถึงการทำหน้าทีไ่ ม่เหมือน
เดิมเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการดื้อยา (Tolerance)
ดังนั้นเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจเท่าเดิม ผู้เสพ
ยาบ้าจึงต้องเพิม่ ปริมาณให้มากขึน้ และใช้บอ่ ยขึน้
ร่วมกับการเจริญเติบโตของสมองส่วนหน้า (Cerebral Cortex) หรือสมองส่วนคิดที่ยังไม่สมบูรณ์
ตามวัย จึงทำให้ระบบความคิดของการยับยัง้ ชัง่ ใจ
หรือคิดเป็นไตร่ตรองเชือ่ มโยงถึงผลดีผลเสียหรือ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็นไปได้ไม่ดี ดังนัน้ พฤติกรรม
จึงดำเนินไปเพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความสุ ข ของตนเองตามสั ญ ชาตญาณเท่ า นั้ น
การได้มาซึง่ การเสพยาบ้าด้วยวิธกี ารใด ๆ จึงเกิดขึน้
ซ้ำซากแบบอยูน่ อกเหนือการควบคุมของตนเอง
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(Compulsive) การดำเนินพฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์
ต่าง ๆ จึงมีพฒ
ั นาการของความถี่ และความรุนแรง
ขึ้นตามลำดับ
7. วิถชี วี ติ เมือ่ เข้าสูก่ ระบวนการบำบัดรักษา
และฟืน้ ฟูสภาพของผูต้ ดิ ยาเสพติด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพของผู้
ติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจ ภายใต้เงื่อนไข
ของสถานศึกษา หรือของครอบครัว เนือ่ งจากเป็น
มาตรการทางสังคม (Social Control) ของสถาน
ศึกษา และการแสดงออกผู้ปกครองให้รับรู้ว่า
เสียใจและการให้โอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุภาพร ธนะชานันท์ (2548) พบว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
อย่างมีนยั สำคัญต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจาก
สิง่ เสพติดประกอบด้วย ปัจจัยระดับนักเรียน ได้แก่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ความภาคภูมใิ จในตนเอง
ความผูกพันกับครอบครัว ความผูกพันกับโรงเรียน
เยาวชนส่วนใหญ่เว้นระยะการเสพยาได้ไม่เกิน
2 เดือน แล้วกลับไปเสพยาบ้าซ้ำนัน้ อธิบายได้จาก
ความสามารถในการควบคุมตนเองตามพยาธิสภาพ
ของสมองจากการเสพยาบ้าร่วมกับการพัฒนาการ
ของสมองส่วนหน้า ทีย่ งั เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์
และการดูแลต่อเนือ่ งจากครอบครัวทีย่ งั คงมีสมั พันธภาพทีห่ า่ งเหิน และการเลีย้ งดูทไ่ี ม่ถกู ปรับให้เอือ้ ต่อ
การช่วยเหลือเยาวชน แต่ผทู้ ห่ี ยุดเสพยาได้สว่ นใหญ่
ระบุวา่ ร้อยละ 88 ของสังคมและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวทำให้ดขี น้ึ หลังการบำบัดรักษา Elsheikh
(2007)
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายด้านการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ทิ ม่ี งุ่ ให้การดูแลบำบัด

รักษาและฟืน้ ฟูผสู้ มรรถภาพเสพยาเสพติด ดังนี้
1.1 ให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ไล่
นักเรียนหรือนักศึกษาออกจากสถานศึกษาหากยัง
สามารถศึกษาต่อได้
1.2 นักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เสพยา
เสพติดต้องได้รบั การบำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด
1.3 สนับสนุนให้มีการค้นหาผู้เสพยา
เสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจังต่อเนื่อง
1.4 สนับสนุนให้มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมหรือป้องกันแก้ไขทัศนคติที่
ยอมรับว่าการใช้สารเสพติดเป็นเรือ่ งปกติธรรมดา
ของวัยรุ่น
1.5 ให้สิทธิการรักษาพยาบาลฟรีตาม
ความสมัครใจของผู้รับการบำบัดรักษาในสถาน
บริการของรัฐโดยไม่จำกัดภูมิลำเนา
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. กระทรวงสาธารณสุขควรดำเนินการ
ดังนี้
1.1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกีย่ วกับการดูแลรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด
1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติดในระดับของผูบ้ ริหารและระดับผูป้ ฏิบตั กิ าร
1.3 ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ “ศาสตร์
ของการติดยา” (The Science of Addiction)
2. ผู้บำบัดรักษายาเสพติดควรดำเนินการ
ดังนี้
2.1 ค้นคว้าเพื่อทำความเข้าใจให้เฉพาะ
เจาะจง (Particular) ว่าสารเสพติดชนิดใดมี มีผลต่อ
กลไกของสมองอย่างไร เพือ่ ใช้เป็นฐานของความรู้
ในการดูแลผู้ป่วย
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2.2 เข้าถึงความจริงผูเ้ สพยาเสพติดแล้ว
ประเมินให้ถูกต้องว่าใครเสพใครติดเพราะจะ
สามารถให้การดูแลได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา
ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องพบในระยะของการหยุดยา เพือ่ ก่อให้
เกิดแรงจูงใจในการบำบัดรักษาและหยุดยาต่อไป
2.3 ทำให้ครอบครัวมีความรูแ้ ละเข้าใจ
ว่าการติดยาเสพติดคือการป่วยด้วยโรครื้อรัง
ประเภทหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถใน

การควบคุมตนเองของสมอง ที่ต้องอาศัยระยะ
เวลา สิ่งแวดล้อมทางสังคม ในการเยียวยา และ
ครอบครัวมีส่วนอย่างสำคัญที่จะทำให้ผ้ปู ่วยเลิก
เสพยาหรือกลับมาเสพซ้ำได้อีก
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรทำการศึกษาต่อเนื่องระยะยาวเพื่อ
ทำความเข้าใจกับผู้ที่สามารถหยุดเสพยาบ้าได้
นานมากกว่า 1 ปี
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