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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเหตุผล แรงจูงใจ และปัจจัยในการใช้ ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ยาเสพติดที่เข้ า
รับการบาบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ป่วยที่เข้ าร่วม
ในการวิจัยนี้ 137 คน รวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณโดยการใช้ แ บบสัมภาษณ์ ส่วนข้ อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด – สูงสุด
และข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่ ากลุ่ มตัวอย่ างมีอายุเฉลี่ย 25.28 ปี เป็ นชายร้ อยละ 99.3 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพรับจ้ าง
รายได้ เฉลี่ย 7,954.01 บาท/เดือน กลุ่มผู้เริ่มใช้ ยาบ้ าครั้งแรกอายุต่าสุด 7 ปี กลุ่มผู้เริ่มใช้ กญ
ั ชาและสารระเหยครั้งแรก
อายุต่าสุด 12 ปี ส่วนกลุ่มผู้เริ่มใช้ ไอซ์ครั้งแรกอายุต่าสุ ด 15 ปี เหตุผลในการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดครั้งแรกเนื่องจาก
อยากลองร้ อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ ยาเสพติดในปั จจุ บัน คือ ความเคยชิน ร้ อยละ 38.7 เหตุการณ์ท่มี ีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้ ยาเสพติดพบมากที่สดุ คือ งานเลี้ยงสังสรรค์ ร้ อยละ 23.1 ส่วนความรู้สกึ ที่มีผลต่อการใช้ ยาเสพติดมากที่สดุ
คือ ต้ องการความสนุ กสนาน ร้ อยละ 28.5 การแพร่ ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านมีผลต่ อการใช้ ยาเสพติดร้ อยละ
66.42 และเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการใช้ ยาเสพติดมากที่สดุ ร้ อยละ 38.7 การเข้ าถึงยาเสพติดสามารถเข้ าถึงได้
ง่ าย ระยะทางในการเข้ าถึงยาเสพติดใช้ ร ะยะทางน้ อยกว่า 1 กิโลเมตร และระยะเวลาที่ใช้ ในการได้ ยาเสพติดมาเสพใช้
ระยะเวลาประมาณ 5-60 นาที ทัศนคติท่มี ีต่อยาเสพติดส่วนใหญ่มีทศั นคติท่ดี ีคือใช้ แล้ วทาให้ ขยันทางานร้ อยละ 95.6
บุคลิกภาพของผู้ใช้ ยาเสพติดส่วนใหญ่ มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ ายร้ อยละ 83.2 ส่วนแรงจู งใจในการใช้ ยาเสพติดด้ าน
แรงจูงใจภายในพบมากในการที่ทาให้ เกิดความสนุกสนานร้ อยละ91.2 และแรงจูงใจภายนอกเกิดจากเพื่อนแนะนาชักจูง
ร้ อยละ78.8 ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ ยาเสพติด คือด้ านปั จจัยนา เริ่มมีการใช้ ยาเสพติดในขณะที่อายุยังน้ อย มีทศั นคติท่ดี ี
ต่อยาเสพติดว่าเป็ นสิ่งที่มปี ระโยชน์ ใช้ แล้ วช่วยให้ ขยันทางาน ด้ านปัจจัยเอื้อเข้ าถึงยาเสพติดได้ ง่าย ระยะทางไม่ไกลจากที่
พักและใช้ เวลาไม่มากในการได้ ยามาเสพ ด้ านปั จจัยเสริมเพื่อนเป็ นบุคคลที่มีอิทธิพลสนับสนุ นให้ มีการใช้ ยาเสพติด
ดังนั้นจึงควรนาผลการศึกษาไปใช้ ประโยชน์ในการวางแผนการป้ องกัน การแพร่ระบาดและการเสพยาเสพติดซา้ ในพื้นที่
ต่อไป
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Abstract
The purposes of the Independent Study were studied the causes and Incentive of using drug in
the addicts who have cured in Thanyarak Hospital, Udon Thani during November 2016 – February 2017. There
are 137 therapists; gathered quantitative data by using interview method and qualitative data by using in depth
interview. Descriptive statistics were used for quantitative data analyzing ; frequency, percent, average and min –
max value. The qualitative data were used Content analysis.
The study found The average ages of the samples were 25.28 years old; males were 99.3 percents and
females were 0.7 percents. Almost therapists are employees who have the average income at 7,954.01 baht/month.
The youngest addicts were addicted amphetamine at 7 years old, marijuana at 12 years old, Ice (Methamphetamine)
at 15 years old. The reasons for using drug in the first time were they want to try 56.2 percents. 38.7 percents of
the addicts who still using drug were habituation and the party were the incidence which affected for using drug
23.1 percents.
The feeling that affect for using drug were just for fun 28.5 percents, the outbreaks of drug were cause of
using drug 66.42 percents and friends were affected for using drug the most 38.7 percents.The drug was easy to
access; there are less than 1 kilometre and spend 5-60 minutes to take drugs. The attitude of using drugs was;
drug make them hard working95.6 percents and 83.2 percents of the addicts’ personality were emotional change
easily. The incentive of using drug were; 91.2 percents made them fun for inner incentive and 78.8 percents for
outer incentive was persuaded by friends.
The factors for using drugs were; 1) cause of the predisposing factor; begun using drug while they was
young and they thought drug good to their health and made them hard working, 2) cause of enabling factor; drug
was easy to access and not too far from their address and also spend less time to take drugs, 3) cause of
reinforcing factor; persuaded by friends was the most affect to using drugs so we could bring the study to apply
for planning the methods to protect the drugs out breaking and the repeated addiction in each area.
Keywords : incentive, illicit drug, therapy in the hospital
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ปั ญหายาเสพติดเป็ นปัญหาระดับโลก มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในหลายๆด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ านการเมือง(สัญญา ขันธนิยม, 2553) จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดทั่วโลก
ของสานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งองค์การสหประชาชาติ(United Nation Office on Drugs and Crime: UNODC)
พบว่ าการแพร่ ระบาดของยาเสพติด มีจานวนคงที่และจานวนประชากรที่ใช้ ยาเสพติด ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่ าง 15 - 64 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 5 หรือเกือบ 250 ล้ านคน ของประชากรโลกที่ใช้ ยาเสพติด และพบว่าจานวนผู้ใช้ ยาเสพติดที่มีความผิดปกติ
เพิ่มจานวนขึ้นจากปี 2015 มีเพียง 27 ล้ านคน เป็ น 29 ล้ านคนในปี 2016 (UNODC ,2016)
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีขนาดของปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์การลักลอบ
นาเข้ ายาเสพติดในปี 2556 สามารถจับได้ 315 คดี เพิ่มขึ้นในปี 2557 เป็ น 339 คดี(ข้ อมูลเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด สานัก
ยุทธศาสตร์, 2557) ในปี 2556-2557 พบว่ามีผ้ ูต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสาคัญ มีจานวนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.86 และ 7.45
ตามลาดับ(สานักงานปราบปรามยาเสพติด, 2557) สาหรับตัวยาเสพติดที่จับได้ มากที่สดุ คือ ยาบ้ า ร้ อยละ 78.39 รองลงมา
คือ กัญชาแห้ ง ร้ อยละ 8.2 พืชกระท่อม ร้ อยละ 3.4 และไอซ์ ร้ อยละ 1.9 ตามลาดับ(มานพ คณะโต, 2554) รัฐบาลได้ มีการ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยการน าผู้ เสพ/ผู้ ติดยาเสพติ ดเข้ ารั บการบ าบั ด พบว่ าในปี 2554 มีผ้ ู เข้ ารั บการบาบัดทั้งสิ้น
189,502 คน ในปี 2555 และ 2556 เพิ่มขึ้นเป็ น 329,270 คน และ 328,622 คน ในปี 2557, 2558 และ 2559 เริ่มมีจานวน
ผู้เข้ ารับการบาบัดลดลงเป็ น 244,391 คน 153,209 คน และ 96,704 คน ตามลาดับ ซึ่งในจานวนนี้ส่วนมากแล้ วเป็ นผู้ท่เี สพ

ยาบ้ าและไอซ์ท่ีเข้ ารับการบาบัดมากที่สุดในอัตรา 1.2-2.8 แสนคนต่ อปี คิดเป็ นร้ อยละ 76-86 ของผู้ท่ีเข้ ารับการบาบัด
ทั้งหมด(รัศมน กัลยาศิริ และนพพร ตันติรังสี, 2559)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่าเป็ นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดถึง 1 ใน 3 ของประเทศไทยและมีแนวโน้ มในกร
แพร่ ระบาดของยาเสพติดเพิ่ มขึ้น ส่วนการแพร่ ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา และผู้ใช้
แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อายุ 25 ปี (สุวิจักขณ์ โฉมวงษ์, 2542) ราคาในการจาหน่ายยาบ้ าบริเวณชายแดน เม็ดละ 60100 บาท ส่วนในพื้นที่เขตเมืองราคาเม็ดละ 350-400 บาท(พิมพ์ทพิ ย์ นฤมิตญาณ, 2546) ยาเสพติดที่ใช้ ครั้งแรกส่วนใหญ่
คือยาบ้ า ได้ มาจากเพื่ อนและใช้ ร่วมกับเพื่ อน ปริมาณที่ใช้ ครั้งแรกเริ่มจากปริมาณน้ อยแล้ วค่ อยเพิ่ มปริมาณขึ้นตามความ
ต้ องการ สถานที่เสพยาเสพติดครั้งแรกแล้ วแต่สถานการณ์ วิธกี ารเสพครั้งแรกมีท้งั รับประทานเป็ นเม็ดและดูดควัน สาเหตุใน
การเสพยาเสพติดพบว่า ต้ องการคลายเครียด ต้ องการความคึกคัก ต้ องการให้ มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้น ต้ องการประชดแฟน
เพื่อนชวนและอยากลอง(สมเด็จ กั้วพิทกั ษ์ และมานพ คณะโต, 2557) จากรายงานวิจัยยังพบว่า การที่ประสบปั ญหาสุขภาพ
และมีความเข้ าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่ถูกต้ อง คิดว่าเสพยาเสพติดแล้ วสามารถรักษาโรคได้ และช่วยให้ ทางานได้ (วิเชียร สม
จิตร, 2542) การแพร่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงตอนบน มีผ้ เู สพยาบ้ ามากที่สดุ โดยแพร่กระจายเข้ าสู่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
มากขึ้น ยังพบว่าคนที่ทางานกลับมาจากกรุงเทพฯมีการนายาบ้ ากลับมาฝากคนในหมู่บ้านทดลองใช้ ในช่วงงานบุญประเพณี
ด้ วยเหตุผลที่ว่าทาให้ ร้ สู กึ สนุกสนาน(กิตติญาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ และปิ ติพงษ์ ภูครองหิน, 2553)
ในเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้ วย 7 จังหวัดคือ
อุดรธานี เลย หนองบัวลาภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนครและนครพนม มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติดจานวนมาก
เนื่ อ งจากมีห ลายจั ง หวั ด ที่ติด กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ท าให้ มีก ารลั ก ลอบขนยาเสพติด เข้ า มาจากประทศเพื่ อ นบ้ า น
(สานักงานปราบปรามยาเสพติด, 2557) ได้ มีผ้ ูเข้ ารับการบาบัดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ าเป็ นจานวนมาก จากผล
การรายงาน ในปี 2557 มีผ้ ูเข้ ารับการบาบัด ร้ อยละ 88.44 ปี 2558 มีร้อยละ 89.01 และ ปี 2559 มีร้อยละ 88.01
ส่วนอายุ ท่ีพบมากที่สุดในการเข้ ารับการบาบัดอยู่ ในช่ วงอายุ 18–24 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.24 , 35.99 และ 33.05
ตามลาดับ (ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด, 2559)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้ านการบาบัดยาเสพติด ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 8
ทาหน้ าที่ในการบาบัดรักษายาเสพติด ยาเสพติดที่เข้ ารับการบาบัดสูงที่สุดสามอันดับแรก คือ ยาบ้ า กัญชา และ สาร
ระเหย ในปี 2557-2559 มีผ้ ูเข้ ารับการบาบัดยาบ้ า คิดเป็ นร้ อยละ 85.33, 84.79 และ 86.57 ตามลาดับ ส่วนในปี
2557-2559 มีผ้ ูเข้ ารับการบาบัดกัญชาคิดเป็ นร้ อยละ 6.70 , 8.29 และ 7.55 ตามลาดับ และผู้เข้ ารับบาบัดสารระเหย
ปี 2557-2559 มีผ้ ูเข้ ารับบาบัดคิดเป็ นร้ อยละ 5.25 , 3.87 และ 3.86 ตามลาดับ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ท่เี ข้ ารับการ
บาบัดยาเสพติด ในปี 2559 ประกอบอาชีพว่ างงานร้ อยละ 28.02 อาชีพรับจ้ างร้ อยละ 22.15 และอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา ร้ อยละ 20.21(ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด, 2559)
เนื่องจากปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น มีผ้ ูเสพยาบ้ าเฉลี่ย 2 เม็ด/วัน/คน ก่อให้ เกิด
ผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ถือเป็ นปั ญหาด้ านสาธารณสุข
จาเป็ นต้ องมีการโดยถือว่า ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย และต้ องได้ รับการบาบัดอย่างเหมาะสม และหาแนวทางการป้ องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้ หลักการ “เข้ าใจ เข้ าถึง พึ่งได้ ” (กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เหตุผล แรงจูงใจ และปัจจัยในการใช้ ยาเสพติดของผู้ท่เี ข้ ารับการบาบัดใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
โดยข้ อมูลที่ได้ รับจากการศึกษาจะนาไปเป็ นแนวทางในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดและเป็ นข้ อมูล
สนับสนุนในการดูแลผู้ท่เี ข้ ารับการบาบัดเพื่อหาแนวทางป้ องกันการเสพติดซา้ สามารถนาผลการศึกษาที่ได้ ไปปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการบาบัดรักษาเพื่อให้ มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
รูปแบบการวิจัย เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา คือผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุด รธานี
จานวน 137 คน เกณฑ์คัดเข้ า คือเป็ นผู้ท่เี ข้ ารับการบาบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน
2559 - กุมภาพันธ์ 2560 เกณฑ์คัดออก คือผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดสุรา ผู้ท่มี ีความวิกลจริตไม่สามารถให้ สมั ภาษณ์ได้
และผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจเข้ าร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ นแบบสัมภาษณ์ แบ่งตามลักษณะของข้ อมูลดังนี้ 1.การ
เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกในกรอบประเด็น ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ ยาเสพติด คือ ปั จจัยเอื้อ ปั จจัยนา
ปัจจัยเสริมเหตุผลการใช้ ยาเสพติดครั้งปัจจุบนั และ ,เหตุผลของการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดครั้งแรก , 2.การเก็บข้ อมูลเชิง
ปริมาณใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างประกอบด้ วย
ส่วนที่1 ข้ อมูลทั่วไป มีจานวน 9 ข้ อ ประกอบด้ วย เพศ อายุ ศาสนา ภูมิลาเนา สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ และสัมพันธภาพของบิดามารดา
ส่วนที่2 ประวัตกิ ารใช้ ยาเสพติด มีจานวน 6 ข้ อ ประกอบด้ วย อายุท่เี ริ่มใช้ ยาเสพติด ยาเสพติดที่เริ่มใช้ ครั้งแรก
ยาเสพติดที่ใช้ ในปัจจุบนั ประวัตกิ ารเข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติด และเหตุผลในการเข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
ส่วนที่3 เหตุผลในการใช้ ยาเสพติด มีจานวน 20 ข้ อ ประกอบด้ วย เหตุผลการใช้ ยาเสพติดครั้งแรก เหตุผลการ
ใช้ ยาเสพติดในปั จจุบัน เหตุการณ์ท่มี ีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้ ยาเสพติด สัมพันธภาพในครอบครัว บุคคลที่มีอทิ ธิพล
ต่ อ การตั ด สิน ใจใช้ ย าเสพติ ด เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่สุด ที่ส่ ง ผลให้ ติด ยาเสพติ ด การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติด ในชุ ม ชน
ระยะทางในการเข้ าถึงยาเสพติด และระยะเวลาในการเข้ าถึงยาเสพติด ทัศนคติท่มี ีต่อยาเสพติด บุคลิกภาพของผู้ใช้ ยา
เสพติด ซึ่งแยกเป็ นคาถามปลายเปิ ดจานวน 10 ข้ อ และคาถามปลายปิ ดจานวน 10 ข้ อ เลือกตอบ ใช่และไม่ใช่ ดังนี้ ใช่
หมายถึง 1 ,ไม่ใช่ หมายถึง 0
ส่วนที่4 แรงจูงใจในการใช้ ยาเสพติด มีจานวน 9 ข้ อ ประกอบด้ วย แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก เป็ น
คาถามปลายปิ ดเลือกตอบเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วย ดังนี้ เห็นด้ วย หมายถึง 1 ,ไม่เห็นด้ วย หมายถึง 0
คุณภาพของเครื่องมือ การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณใช้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง โดยผู้วิจัย
เป็ นผู้สมั ภาษณ์ด้วยตัวเอง ผู้วิจัยได้ สร้ างแบบสัมภาษณ์ข้ นึ เองเพื่อให้ เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ นาแบบสัมภาษณ์ท่สี ร้ างเสร็จเรียบร้ อยแล้ วเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านการบาบัดรักษายาและ
สารเสพติด เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้ อง คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้ านภาษา
รวมถึงเกณฑ์การให้ คะแนนการแปลผลคะแนน แล้ วนามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมต่อไป การตรวจสอบความน่า เชื่อถือ
ของเครื่องมือ โดยการนาแบบสัมภาษณ์ท่ไี ด้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ กบั ผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ที่มคี ุณสมบัตใิ กล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้ วนามาคานวณหาค่าความ
เชื่อมั่นได้ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าเท่ากับ 0.71 ส่วนการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างได้ มกี าร
กาหนดประเด็นตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ เสนอผู้เชียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบาบัดรักษายา
เสพติด เพื่ อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้ อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ แล้ วนากลับมาปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกให้ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ต่อไป
จริยธรรมการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัย ยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้ านจริยธรรมต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้ รับการอนุ มัติและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เลขที่
HE591455 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ผู้วิจัยปฏิบตั ติ ามขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมและพิทกั ษ์สทิ ธิ์ ในการเข้ า
รับการสัมภาษณ์และประเมินความเสี่ยงอันตรายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ข้ อมูลทั้งหมดนาเข้ าฐานข้ อมูลด้ วยวิธี data
double entry วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ ใช้ สถิติเชิง
พรรณนาได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่าสุด-สูงสุด และข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการศึกษา

ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
ศาสนา
พุทธ
คริสต์
ระดับการศึกษา
ไม่ได้ เรียนหนังสือ
ป.1-ป.6
ม.1-ม.3
ม.4-ม.6
ปวช.-ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ค้ าขาย
รับจ้ าง
เกษตรกรรม
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน
อื่นๆ
สัมพันธภาพระหว่างบิดาและมารดา
อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น
อยู่ด้วยกันไม่ราบรื่น
หย่า
แยกกันอยู่
บิดารเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดา/มารดาเสียชีวิต

จานวน
(n=137)

ร้อยละ

136
1

99.3
0.7

136
1

99.3
0.7

1
46
49
18
18
5

0.7
33.6
35.8
13.1
13.1
3.6

15
13
39
21
5
3
28
13

10.9
9.5
28.5
15.3
3.6
2.2
20.4
9.5

81
5
17
11
12
4
7

51.9
3.6
12.4
8
8.8
2.9
5.1

สถานภาพ
โสด
88
64.2
คู่
42
30.7
หย่า
5
3.6
หม้ าย
2
1.5
จากตารงที่ 1 กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ นเพศชาย 136 คน เพศหญิง 1 คน นับถือศาสนา
พุทธเป็ นส่วนใหญ่ ร้ อยละ 99.3 นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ คือ ม.1-ม.3 คิด
เป็ นร้ อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง คิดเป็ นร้ อยละ28.5 สัมพันธภาพระหว่างบิดาและมารดา ส่วนใหญ่อยู่
ด้ วยกันอย่างราบรื่น ร้ อยละ 51.9 สถานภาพโสดมากที่สดุ
ร้ อยละ 64.2
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2.ข้อมูลประวัติการใช้ยาเสพติดของผูเ้ ข้ารับการบาบัด
ตารางที่ 2 จานวน ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ต่าสุด ประวัตกิ ารใช้ ยาเสพติดของผู้เข้ ารับการบาบัด )n = 137(
สารเสพติด
ยาบ้ า(คน)
117

ค่าเฉลี่ย
ค่าตาสุด-สูงสุด

อายุปัจจุบนั (ปี )
25.52
13-52

อายุเริ่มใช้(ปี )
18.11
10-44

ช่วงเวลาที่ใช้(ปี )
5.91
2เดือน-22

กัญชา(คน)
11

ค่าเฉลี่ย
ค่าตาสุด-สูงสุด

27.00
16-42

15.22
12-18

7.90
2-25

ไอซ์(คน)
5

ค่าเฉลี่ย
ค่าตาสุด-สูงสุด

24.00
19-33

22.25
15-31

4.32
2-10

สารระเหย(คน)
4

ค่าเฉลี่ย
ค่าตาสุด-สูงสุด

19.17
15-24

13.5
12-15

2.25
1-3

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจานวน 137 คน มีการใช้ ยาเสพติดหลายชนิดต่างกัน นิยมใช้ ยาบ้ ามากที่สดุ เริ่มใช้
ยาบ้ าอายุน้อยที่สดุ คือ 10ปี รองลงมาเริ่มใช้ กัญชาและสารระเหย ในช่วงอายุ 12 ปี เริ่มใช้ ไอซ์ อายุ15ปี ตามลาดับ
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ตัวแปร
เหตุผลที่ใช้ใช้ยาเสพติดครั้งแรก
อยากลอง
เพื่อนชักชวน
ช่วยเหลือด้ านการทางาน
ไม่สบายใจ
สนุกสนาน
เหตุผลที่ใช้ยาเสพติดในปั จจุบนั
ช่วยเหลือด้ านการทางาน
เคยชิน
เพื่อนชักชวน
ไม่สบายใจ
สนุกสนาน
สิ่งแวดล้ อมมีการระบาดของยาเสพติด
อยากลอง
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ยาเสพติด
ช่วยเหลือด้ านการทางาน
ความเครียด
งานเลี้ยงสังสรรค์
เพื่อนชักชวน
ทะเลาะกับคนในครอบครัว
เที่ยวกลางคืน
มียาเสพติด
เล่นการพนัน

คน

ร้อยละ

77
46
8
3
3

56.2
33.6
5.8
2.2
2.3

14
53
11
26
25
5
3

10.2
38.7
8.0
19.0
18.2
3.6
2.2

15
26
30
8
15
6
2
2

11.5
20.0
23.1
6.2
11.5
4.6
1.5
1.5

ตัวแปร
มีเวลาว่าง
อยู่กบั เพื่อน
ความรูส้ ึกที่ส่งผลให้เสพยาเสพติด
เมาสุรา
ไม่สบายใจ
สนุกสนาน
หงุดหงิด
เหงา
อยากยา
อ่อนเพลีย
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
ต่างคนต่างอยู่
ทะเลาะกัน
บังคับเกินไป
อบอุ่น
การระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้ น
ไม่มียาเสพติดระบาด
ยาเสพติดระบาด
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด
พ่อ-แม่
แฟน
ตัวเอง
เพื่อน
เหตุผลสาคัญที่ทาให้ติดยาเสพติด
การทางาน
ขาดความอบอุ่น
ความอยากยา
เคยชิน
ไม่สบายใจ
ตัวเอง
เพื่อนชักชวน
มียาเสพติด
มีเวลาว่าง
เมาสุรา
สนุกสนาน
สิ่งแวดล้ อมมียาเสพติดระบาด
อยากลอง
ระยะทางในการเข้าถึงยาเสพติด
น้ อยกว่า 1 กิโลเมตร
1- 5 กิโลเมตร
6 -10 กิโลเมตร
มากกว่า 10 กิโลเมตร
ระยะเวลาในการเข้าถึงยาเสพติด
น้ อยกว่า 5 นาที

คน
12
14

ร้อยละ
9.2
10.8

9
35
39
5
23
14
12

6.6
25.5
28.5
3.6
16.8
10.2
8.8

7
16
10
104

5.1
11.7
7.3
75.9

46
91

33.58
66.42

12
2
53
70

8.8
1.5
38.7
51.1

7
2
16
5
13
19
17
1
2
1
2
2
29

5.6
1.6
12.7
4.0
10.3
15.1
13.5
0.8
1.6
0.8
1.6
1.6
23.0

67
34
16
20

48.9
24.8
11.7
14.6

42

30.7
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ตัวแปร
5-60 นาที
มากกว่า 60 นาที

คน
86
9

ร้อยละ
62.8
6.6
เห็นด้วย
จานวน
ร้อยละ

ทัศนคติเกีย่ วกับยาเสพติด
1.ยาเสพติดเป็ นอันตรายต่อร่างกาย
2.อาการของคนขาดยาจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ควบคุมตัวเองไม่ได้
3.เสพยาแล้ วทาให้ ขยันทางาน
4.การเสพยาต่อเนื่องแค่ครั้งคราวทาให้ ไม่ติด สามารถเลิกได้
5.คนที่เสพยาเสพติดเป็ นคนไม่ดี เป็ นที่รังเกียจของสังคม

57
95
131
65
69

ไม่เห็นด้วย
จานวน
ร้อยละ

41.6
69.3
95.6
47.6
50.4

80
42
6
72
68

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

107
92
114
101
34

78.1
67.2
83.2
73.7
24.8

30
45
23
36
103

21.9
32.8
16.8
26.3
75.2

ใช่
บุคลิกภาพของผูเ้ สพยาเสพติด
1.ชอบอยู่คนเดียว
2.ชอบสังสรรค์และเที่ยวสถานบันเทิง
3.อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
4.คิดมากจนนอนไม่หลับ
5.มีความมั่นใจในตนเองสูง

58.4
30.7
4.4
52.6
49.6
ไม่ใช่

จากตารางที่ 3 เหตุผลในการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดของผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี เหตุผลในการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดครั้งแรก คือความอยากลอง ร้ อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ ยา
เสพอยู่ในปัจจุบนั คือ ความเคยชิน ร้ อยละ 38.7 เหตุการณ์ท่มี ผี ลต่อการตัดสินใจเสพยาเสพติด คือ มีงานเลี้ยงสังสรรค์
ร้ อยละ 23.1 ความรู้สึกที่ส่งผลให้ เสพยาเสพติด คือ ความสนุ กสนาน ร้ อยละ 28.5 ความสัมพันธภาพในครอบครัวมี
ความอบอุ่นรักใคร่กนั ดี ร้ อยละ 75.9 สิ่งแวดล้ อมมียาเสพติดระบาด ร้ อยละ 66.42 บุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจใช้
ยาเสพติด คือ เพื่อน ร้ อยละ 51.1 และเหตุผลสาคัญที่ทาให้ ติดยาเสพติด คือ ความอยากลอง ร้ อยละ 23 ระยะทางใน
การเข้ าถึงยาเสพติดส่วนใหญ่ใช้ ระยะทางน้ อยกว่า 1 กิโลเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 51.1 และระยะเวลาในการเข้ าถึงยาเสพติด
ส่วนใหญ่ใช้ ระยะเวลา 5-60 นาที คิดเป็ นร้ อยละ 62.8 ทัศนคติเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่รับรู้ว่ายาเสพยาเสพติดแล้ ว
ทาให้ ขยันทางาน ร้ อยละ 95.6 บุคลิกภาพของผู้ท่ใี ช้ ยาเสพติดส่วนใหญ่มอี ารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ร้ อยละ 83.2
4.ข้อมูลแรงจูงใจในการใช้ยาเสพติด
ตารางที่4 จานวน ร้อยละ ของแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของผูเ้ ข้ารับการบาบัด(n =137)
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แรงจูงใจในการเสพยาเสพติด
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เห็นด้วย
จานวน ร้อยละ

แรงจูงใจภายใน
4.1 ความสนุกสนาน
125
4.2เชื่อว่าเสพยาแล้ วทาให้ มคี วามต้ องการทางเพศเพิ่มขึ้น 81
4.3เชื่อว่าเมื่อเสพยาแล้ วทาให้ ความทุกข์ลดลง
83
4.4เชื่อว่าเสพยาแล้ วทาให้ ร่างกายแข็งแรง
48
4.5มีเรื่องไม่สบายใจ
99

91.2
59.1
59.9
35
72.3

ไม่เห็นด้วย
จานวน
ร้อยละ
12
56
55
89
38

8.8
40.9
40.1
65
27.7
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แรงจูงใจภายนอก
4.6เพื่อนแนะนาชักจูง
108
78.8
29
21.2
4.7ไม่มอี าชีพการงานเป็ นหลักแหล่ง
76
55.5
61
44.5
4.8หาซื้อง่ายและบทลงโทษไม่รนุ แรง
71
51.8
66
48.2
4.9พ่อแม่ไม่เข้ าใจ
48
35
89
65
จากตารางที่ 4 ผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี แรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อการเสพยา
เสพติดมากที่สดุ คือ ความสนุกสนาน ร้ อยละ 91.2 และแรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อการใช้ ยาเสพติดมากที่สดุ คือ เพื่อน
แนะนาชักจูง ร้ อยละ 78.8

อภิปรายผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ ผู้ท่เี ข้ ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีจานวน 137 คน ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุเฉลี่ย 25.28 ปี ส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 35.8 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้ าง รายได้ เฉลี่ย 7,945.01บาท/เดือน ยาเสพติดที่ใช้ มากที่สดุ คือยาบ้ าคิดเป็ นร้ อยละ 88.3 พบว่า
กลุ่มผู้เริ่มใช้ ยาบ้ าครั้งแรกอายุต่าสุดต่าสุด 7 ปี สูงสุด 44 ปี อายุเฉลี่ย 17.19 ปี ส่วนกลุ่มที่เริ่มใช้ กญ
ั ชาครั้งแรกอายุ
ต่าสุด 12 ปี สูงสุด 30 ปี อายุเฉลี่ย 17 ปี กลุ่มผู้เริ่มใช้ ไอซ์ครั้งแรกอายุต่าสุด 15 ปี สูงสุด 31 ปี อายุเฉลี่ย 22.25 ปี
และกลุ่มผู้ใช้ สารระเหยเริ่มใช้ ครั้งแรกอายุต่าสุด 12 ปี สูงสุด 15 ปี อายุเฉลี่ย 13.5 ปี สอดคล้ องกับการศึกษาของ
นันทา ชัยพิชิตพันธ์(2841)ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซา้ ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ ารับการ
บาบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พบว่ านักเรียนที่เสพยาเสพติดซา้ ส่วนใหญ่ มีการเสพยาเสพติดตอนอายุยังน้ อยซึ่งมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเสพยาเสพติดซา้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
เหตุผลในการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดครั้งแรกเนื่องจากอยากลองร้ อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ ยาเสพติดใน
ปั จจุ บัน คือ ความเคยชิน ร้ อยละ 38.7 เหตุการณ์ท่มี ีผลต่อการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดพบมากที่คือ งานเลี้ยงสังสรรค์
ร้ อยละ 23.1 ส่วนความรู้สึกที่มีผลต่อการใช้ ยาเสพติดมากที่สดุ คือ ต้ องการความสนุกสนาน ร้ อยละ 28.5 การแพร่
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5.ข้อมูลเชิงคุณภาพเหตุผลในการใช้ยาเสพติด
จาการวิเคราะห์และสรุปประเด็นเนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดในโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์อดุ รธานี โดยจาแนกประเด็น ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้ ยาเสพติด มี 3 ประเด็นดังนี้ 1.ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้
ยาเสพติด ในด้ านปั จจัยนา เป็ นปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหลักในการนาเข้ าสู่เส้ นทางการใช้ ยาเสพติด ส่วนใหญ่รับรู้ว่ายาเสพ
ติดเป็ นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าโทษ ใช้ ยาเสพติดแล้ วทาให้ คลายเครียด ทาให้ ลืมความทุกข์ได้ ทาให้ ขยันทางาน บาง
รายเชื่อว่าตนเองไม่ติดยาเสพติดคิดว่าตนเองสามารถควบคุมการเสพได้ คิดว่าตนเองเลิกเมื่อไหร่กไ็ ด้ ส่วนปั จจัยเอื้อ
เป็ นปัจจัยที่ช่วยให้ การใช้ ยาเสพติดง่ายขึ้น ส่วนใหญ่บอกว่าเคยได้ ยินคาว่า “ยาเสพติด” จากสื่อโทรทัศน์มากที่สดุ และ
รู้จักยาเสพติดจากภาพในหนังสือเรียน พบว่ายาเสพติดหาได้ ง่าย ใช้ เวลาไม่นานก็ได้ ยามาเสพ บางรายบอกว่ามีบริการ
ส่งยาเสพติดถึงหน้ าบ้ านเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ และปั จจัยเสริม เป็ นปั จจัยสนับสนุนที่ทาให้ ใช้ ยาเสพติด ส่วนใหญ่ท่ี
ตัดสินใจใช้ ยาเสพติด เกิดจากเพื่อนชวน พบว่าเพื่อนเป็ นผู้ท่แี นะนาวิธกี ารใช้ ยาเสพติด เพื่อนจะเป็ นผู้เล่าประสบการณ์
ในการใช้ ยาเสพติดและเป็ นคนชี้ช่องทางการหายาเสพติดมาเสพ เมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนที่เสพยาเสพติดต้ องมีการเสพ
ตามเพื่อนเพื่อทาให้ ตนเองได้ รับการยอมรับจากกลุ่ม 2.เหตุผลในการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดครั้งแรก ส่วนใหญ่เกิดจาก
เพื่อชักชวนให้ มีการใช้ ยาเสพติด ซึ่งในการชักชวนครั้งแรกยังไม่มีการตัดสินใจใช้ ยาเสพติดทันที แต่เมื่อมีการชั กชวน
ซา้ ๆและมีการเล่าประสบการณ์ในการใช้ ยาเสพติด ทาให้ ผ้ ูถูกชักชวนเกิดความรู้สกึ อยากลองและตัดสินใจใช้ ยาเสพติด
ในที่สดุ 3.เหตุผลที่ยังคงมีการใช้ ยาเสพติดในปั จจุบัน ส่วนใหญ่เกิดจากความชอบในฤทธิ์ของยาเสพติดเพราะทาให้ มี
ความตื่นตัว ทางานได้ นานขึ้น รวมไปถึงชอบกลิ่น ของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ า บางรายบอกว่า ยาบ้ ามีกลิ่นหอมมาก
โดยเฉพาะตอนที่เผาจะทาให้ มคี วามหอมมากขึ้น
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ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านมีผลต่อการใช้ ยาเสพติดร้ อยละ 66.42 และเพื่อนเป็ นบุคคลที่มอี ทิ ธิพลต่อการใช้ ยาเสพ
ติดมากที่สดุ ร้ อยละ 38.7 ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ณัฐพล สุว รรณวงค์(2546)ศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการเสพยา
เสพติดของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพประมงในเรือนจาสมุทรปราการ พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดได้ แก่ปัจจัย
ด้ านการอยากลอง รวมไปถึงการอาศัยอยู่ในที่ท่มี กี ารซื้อขายและเสพยาเสพติด การเข้ าถึงยาเสพติดสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
ระยะทางในการเข้ าถึงยาเสพติดใช้ ระยะทางน้ อยกว่ า 1 กิโลเมตร และระยะเวลาที่ใช้ ในการได้ ยาเสพติดมาเสพใช้
ระยะเวลาประมาณ 5-60 นาที สอดคล้ องกับการศึกษาของ สัญญา ขันธนิยม(2553)ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเสพ
ยาบ้ า : กรณี พ.ร.บ.ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545.พบว่าแหล่ งซื้อขายยาเสพติดส่วนใหญ่ไกลจากที่พัก
เพียง 3 กิโลเมตร และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ระซีดะ มะสะแม(2554)ศึกษาการใช้ ยาเสพติดของผู้ตดิ สารเสพติด
ของศูนย์บาบัดยาเสพติดจังหวัดปั ตตานี พบว่ าการหาซื้อยาเสพติดได้ ง่ายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่ อการใช้ ยาเสพติดใน
ระดับสูง ทัศนคติท่มี ีต่อยาเสพติดส่วนใหญ่มีทศั นคติท่ดี ีคือแล้ วทาให้ ขยันทางาน ร้ อยละ 95.6 บุคลิกภาพของผู้ใช้ ยา
เสพติดส่วนใหญ่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ร้ อยละ 83.2 ส่วนแรงจูงใจในการใช้ ยาเสพติดด้ านแรงจูงใจภายในพบมาก
ในการที่ทาให้ เกิดความสนุกสนานร้ อยละ91.2 และแรงจูงใจภายนอกเกิดจากเพื่อนแนะนาชักจูงร้ อยละ78.8 สอดคล้ อง
กับการศึกษาของ สุนิสา จิรธนานนท์(2545)ปัจจัยที่มผี ลต่อการใช้ ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหญิงในสถานฝึ กอบรม
เด็กและเยาวชน หญิงบ้ านปราณี พบว่ าปั จจัยภายนอก ได้ แก่ อิทธิพลของเพื่ อน พบว่ า เพื่ อนส่วนใหญ่ เคยกระทา
ความผิด ด้ านสภาพแวดล้ อมมีแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ แหล่งยาเสพติดและในพื้นที่มคี นเสพยาเสพติดจานวนมากปั จจัย
ภายใน ด้ านบุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพที่ไม่ม่นั ใจในตนเอง มีความอยากรู้อยากลองเพื่อความสนุกสนาน และมีเรื่องไม่
สบายใจ
ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ ยาเสพติด พบว่าด้ านปั จจัยนา เริ่มมีการใช้ ยาเสพติดในขณะที่อายุยังน้ อย มีทศั นคติท่ดี ี
ต่อยาเสพติดว่ามีประโยชน์ ใช้ ช่วยให้ ขยันทางาน ด้ านปัจจัยเอื้อเข้ าถึงยาเสพติดได้ ง่าย ระยะทางไม่ไกลจากที่พักและใช้
เวลาไม่มากในการได้ ยามาเสพ ด้ านปัจจัยเสริมเพื่อนเป็ นบุคคลที่มอี ทิ ธิพลสนับสนุนให้ มกี ารใช้ ยาเสพติด สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ ปิ ติพงษ์ ภูครองหิน(2553)การศึกษาเส้ นทางสู่การเป็ นผู้เสพและ
การเป็ นผู้จาหน่ายยาบ้ าของผู้รับบาบัดหญิง: กรณีศึกษาศูนย์บาบัดและฟื้ นฟูยาเสพติดกองบินที่23 จังหวัดอุดรธานี
พบว่ า ด้ า นปั จ จั ย น า โดยส่ ว นใหญ่ ผ้ ู ท่ีเ สพยาบ้ า จะเริ่ ม ใช้ ย าบ้ า ตั้ ง แต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ยรั บ รู้ ว่ า ยาเสพติ ด มี ป ระโยชน์
ด้ านปั จจัยเอื้อ เข้ าถึงยาบ้ าได้ ง่ายหาซื้อง่าย และปั จจัยเสริม อยากเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม ส่วนบุคคลที่มีอทิ ธิพลในการ
สนับสนุนให้ ตดั สินใจเสพยาบ้ าคือเพื่อน
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สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลและแรงจูงใจในการใช้ ยาเสพติดของ
ผู้ป่วยที่เข้ ารับการบาบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ผู้เข้ ารับการบาบัดส่วนใหญ่ เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ยาเสพติดที่นิยมใช้ มากที่สดุ คือยาบ้ า เหตุผลสาคัญในการใช้ ยาเสพติด คือ อยากลองและเพื่อนชวน จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ใช้ ยาเสพติดมักจะถูกชักชวนจากเพื่อน ส่วนใหญ่เมื่อถูกชักชวนครั้งแรกยังไม่เสพทันที เหตุการณ์ท่สี ่งผลให้ ตดั สินใจ
ใช้ ยาเสพติด ส่วนใหญ่เกิดจากการดื่มเหล้ าแล้ วมีการใช้ ยาเสพติด รองลงมาคือ มีเรื่องไม่สบายใจ เพื่อให้ ตนเองดูเท่ห์เป็ น
ที่ยอมรับของเพื่อน และเพื่อการทางาน ตามลาดับ เหตุผลในการใช้ ยาเสพติดเป็ นครั้งที่สอง เกิดจากความชอบในกลิ่น
ของยาบ้ าที่มีกลิ่นหอม และฤทธิ์ของยาบ้ าทาให้ มีความขยันทางาน สามารถเที่ยวกลางคืนและดื่มเหล้ าได้ นานมากขึ้น
เข้ าถึงยาเสพติดได้ ง่ายส่วนใหญ่ใช้ เวลา 5-60 นาที แรงจูงใจที่ส่งผลต้ อการเสพยาเสพติด คือความสนุกสนานและเพื่อน
แนะนาชักจูง วัยรุ่นเป็ นวัยที่มคี วามอยากรู้อยากลองและให้ ความสาคัญกับเพื่อนมาก จึงควรมีการบูรณาการเข้ าสู่บทเรียน
ในเรื่องการปลูกฝังทัศนคติท่เี กี่ยวกับการคบเพื่อนและโทษพิษภัยของยาเสพติดให้ มากยิ่งขึ้น ภาครัฐเข้ าไปมีบทบาทใน
ชุมชนเพื่อป้ องกันการเข้ าถึงยาเสพติดได้ ง่าย เช่น การสร้ างแกนนาชุมชนสีขาว เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
เน้ นการรณรงค์ให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการแจ้ งข้ อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดและการสร้ างความตระหนักให้ มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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