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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาย้อนประสบการณ์ในอดีตในกลุ่มเยาวชนไทยที่สมัครใจ

เลิกใช้ยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจากสถานบำบัดรักษาจนครบกระบวนการโดยมีกลุ่มสหวิชาชีพเป็นผู้
ให้การบำบัดรักษาพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้คือ“สถานบำบัดอันดามัน”ในจังหวัด”ภาคใต้”ส่วนวิธีการหลักที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลคือการสังเกตและการสัมภาษณ์ระดับลึกของผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำคัญ3กลุ่มตัวอย่างคือ1)กลุ่ม
เยาวชนไทยที่ติดยาบ้าที่เข้ารับการบำบัดรักษา2)กลุ่มเจ้าหน้าที่ในสถานบำบัดที่ให้การบำบัดรักษาคือจิตแพทย์
พยาบาลวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชนักจิตวิทยา3)กลุ่มผู้ปกครองและผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งในและนอกสถาน
บำบัด

ผลการวิจัยพบว่าวิธีการเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยคือการ
ตัดสินใจเข้าหาพ่อแม่ยึดถือพ่อแม่เป็นหลัก การนำตัวเองเข้าสู่ศาสนาโดยการบวชและการรับรู้ถึงตัวตนถึงการไม่มี
สาระในชีวิตการกลัวที่จะขาดโอกาสที่ดีในชีวิตความก้าวหน้าและสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี การยอมรับฟัง
ปัญหาการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดความต้องการกำลังใจด้วย
เหตุผลที่เยาวชนไทยมีความสงสารพ่อแม่การมีจิตสำนึกการปลูกฝังจิตสำนึกในครอบครัวและเงื่อนไขที่มีผลต่อการ
เลิกใช้ยาบ้าและเข้ารับการบำบัดรักษาคือการที่เยาวชนไทยได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ได้รับการยอมรับ
จากบุคคลที่อยู่ในสังคมมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงบุคคลใกล้ชิด เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้
เยาวชนไทยคิดและตัดสินใจสมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้าสู่การบำบัดรักษาจนครบกระบวนการและไม่หวนกลับไปใช้
ยาบ้าซ้ำอีก ส่วนแนวทางของสถานบำบัดที่ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าสู่การบำบัดการเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจก็คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การบำบัดรักษาและผู้รับการบำบัดรักษา และการที่ผู้ป่วยเข้าใจตัวเองการเยี่ยมผู้ป่วย
ความเอาใจใส่ติดตามอย่างใกล้ชิดจริงจังและต่อเนื่องกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิด
ทัศนคติจิตสำนึกที่ครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในการบำบัดทั้งร่างกายและจิตใจการแก้ไขที่อาศัยการประสาน
งานกันเป็นเอกภาพของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขจากการปราบปรามอย่างจริงจังของรัฐบาล เหล่านี้คือ
แนวทางในการปฏิบัติที่ทำให้เพิ่มจำนวนเยาวชนไทยเข้าสู่ระบบสมัครใจบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้า
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ABSTRACT 
Thestudyemployedqualitativeand retrospectivemethods to investigate theyoung

peoplewhohadwillinglyreceivedthetherapyfromtheMultidisciplinaryTeamattheAndaman
AddictionTreatmentCenters.In-depthinterviewsandobservationswerethemainmethodsfor
datacollection.Thekey informantsconsistedofpersons fromthreecategories:patientswho
wereamphetamineaddicts, therapists fromthehospital includingdoctors,nurses,psychiatrists
andpsychiatristsocialworkers,andpatients’familyandassociates.

Resultsofthestudyrevealedthatmostyoungpeopledecidedbythemselvestoreceive
thetherapyfromtheCentersduetotheirloveandcarefortheirparents,religion,andanawarenessof
theresultsofamphetamineuse,andmost importantlysupport fromfamilymembers. Factors
affectingtheirdecisiontoentertheAddictionCentersincludedacceptancefromtheirfamilyand
associatesaswellasbeingapartofsociety.

SuggestionstoimprovetheefficiencyoftheAddictionCenterswerethegoodrelationship
between therapistswhosupervised themverycloselyandcontinuouslywhen they returned
home;patients’selfunderstanding;theprocessofmodifyingthepatients’behavior,attitudesand
thinking;participationandcooperationamonginvolvedunits;strictpolicyandenforcementofthe
lawregardingamphetamineuseamongThaiyouths.


Keywords:Thaiyouth’sVoluntary,DrugTreatment

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ

ที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไข เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรงและ
กลายเป็นปัญหาสังคมสำคัญปัญหาหน่ึงท่ีดำรงอยู่ในสังคม
ไทยเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่องนอกจากยาเสพ
ติดจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับปัจเจกบุคคลทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจแล้ว ยังนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆ
เช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาการแพร่กระจายของโรค
เอดส์และโรคภัยอื่นๆ อันนำมาซึ่งความสูญเสียหลาย
ประการรวมทั้งความตายพร้อมกันนั้นยังบั่นทอนและ
ทำลายสภาวะทางเศรษฐกิจความสงบสขุของสงัคมและ
เยาวชนซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศผลจาก
ประมาณการโดยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กร
วิชาการสารเสพติดในปีพ.ศ.2551พบว่าประเทศไทยมี
จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดประมาณ600,000คนโดยพบว่ามีผู้
เสพ/ผู้ติดที่เข้าสู่ระบบการบำบัดทั้งสิ้น ในช่วง 5ปีที่
ผ่านมาตั้งแต่ปี2549-2553แนวโน้มผู้เข้าบำบัดรักษา
มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนโดยตลอดจาก50,109คนในปี2549
เป็น115,445คน ในปี2552หรือเพิ่มขึ้นกว่า2 เท่า

และในปี2553มีผู้เข้าบำบัดรักษาจำนวน98,406คน
จากการคาดการณ์พบว่าในปี2554จะมีจำนวนผู้เข้ารับ
การบำบัดรักษาประมาณ 191,447 คน (สำนักงาน
ปราบปรามยาเสพติด[ป.ป.ส.],2555)รวมทั้งหมดกว่าสี่
แสนคน เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการ
รายงานผลการสำรวจครัวเรือนระดับชาติพบว่ามียอดผู้
เสพและผู้ติดทั้งหมดประมาณ23ล้านคนในขณะที่พบ
ว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาทั้งสิ้นจำนวน
3ล้านคน(NationalSurveyonDrugUseandhealth
[SAMHSA],2010)ซึ่งพบว่าในประเทศอเมริกาได้มีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน(ดรุณีภู่ขาว,
2555)

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ในปัจจุบัน เริ่มมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจาก
การสำรวจจำนวนประชากรท่ีมีอายุต้ังแต่12-26ปีจำนวน
44,664,700คนพบว่ามีผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดชนิดใดชนิด
หนึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีมากถึง7,312,200คนแยกเป็นผู้
ท่ีเคยใช้ยาเสพติดในช่วง1ปีท่ีผ่านมาจำนวน1,942,100
คนและในช่วง30วันที่ผ่านมามีจำนวน998,700คน
เนื่องจากในช่วงปี2552-2553 เป็นปีที่ประเทศไทยต้อง
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ประสบกับปัญหาต่างๆ มากมายซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่
เอื้ออำนวยให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวเพิ่มอย่าง
มาก เช่นวิกฤติเศรษฐกิจโลกวิกฤติทางด้านการเมือง
และความสมานฉันท์ของคนในชาติวิกฤติทางด้านสังคม
รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จาก
การว่างงานความยากจนฯลฯผลวิจัยตามหลักสถิติ
ประมาณการจำนวนเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและ
นอกระบบการศึกษาที่ใช้สารเสพติดทั่วประเทศในช่วง3
เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดประเภทต่างๆ ไม่
นับรวมเหล้าและบุหรี่ จำนวนทั้งสิ้น 1,715,447คน
(หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่าคน) โดยจำแนกออกเป็นตัวยา
ต่างๆพบว่า เสพกัญชามากที่สุดคือ894,483คนโดย
อายุเฉล่ียอยู่ท่ี17ปีรองลงมาคือยาบ้าจำนวน649,419
คนโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 17ปีและที่น่าตกใจคือเสพยา
บ้าครั้งแรกที่อายุ7ขวบและอันดับที่สามคือยาไอซ์มี
จำนวน563,647คนมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16ปี เป็นต้น
(รายงานพิเศษเปิดตัวอาสาสมัครช่วยผู้ติดยา1165รุ่น
แรกของประเทศไทย.2553)

ประเทศไทยโดยรัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์
และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งได้ให้
ความสำคัญกับการเพ่ิมกลยุทธ์ท่ีจะนำบุคคลกลุ่มเป้าหมาย
เข้าสู่ระบบแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้เสพ
นั่นคือรูปแบบการเพิ่มจำนวนผู้เสพให้เข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษาฟื้นฟูระบบสมัครใจที่มีวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มจำนวนและเพิ่มความพร้อมในการตัดสินใจเข้ารับ
การบำบัดรักษา(Treatmentreadiness)การเพ่ิมความ
เต็มอกเต็มใจให้ความร่วมมือระหว่างการเข้ารับการบำบัด
รักษาและอยู่จบครบกำหนดการบำบัดรักษา(Treatment
Retention )จะได้มาจากนโยบายระดับกระทรวงการ
เทียบเคียงมาตรฐานการดำเนินงานด้านยาเสพติด ข้อ
จำกัดในการปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขการสำรวจ
ความพึงพอใจและความต้องการจากผู้รับบริการแต่
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ียังคงดำรงอยู่คือกลุ่มผู้รับบริการ
โดยเฉพาะเยาวชนที่ติดยาเสพติดมีจำนวนการเข้าถึง
ระบบการบำบัดรักษาแบบสมัครใจน้อยลงในขณะท่ีระบบ
การบังคับบำบัดรักษามีเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังพบ
ว่ามีรายงานที่ระบุถึงว่าการที่จำนวนผู้เสพติดสมัครใจลด
ลงนั้นอาจมาจากต้องหลบซ่อนตัวจากเจ้าหน้าที่ จึงไม่
เข้ารับการบำบัดรักษา(ดรุณีภู่ขาว,2555)



สำหรับการศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยทำงานในสถาน
บำบัดและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนผู้ติด
ยาบ้าที่มีประสบการณ์พยายามเลิกใช้ยาบ้าและเข้ารับ
การบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจจึงต้องการสร้างความรู้
และคำอธิบายเชิงทฤษฎีร่วมกันกับเยาวชนชนผู้ติดยาซึ่ง
เป็นเจ้าของประสบการณ์รวมถึงการเปิดพ้ืนท่ีให้เยาวชน
ไทย ได้นำเสนอ เรื่องราวความรู้ ความเข้าใจ โดยเล่า
ประสบการณ์ชีวิต(LifeExperience)การเข้าถึงเงื่อนไข
ความหมายวิธีคิดการตัดสินใจการตีความของเยาวชน
ผู้ติดยาโดยตรง ในการก้าวเข้าสู่เส้นทางการเลิกเสพยา
และเมื่อได้เข้าสู่กระบวนการสมัครใจรับการบำบัดรักษา
ตามแบบแผนการบำบัดรักษาในปัจจุบันกลุ่มเยาวชน
เหล่านั้นได้พยายามใช้ กระบวนการตีความจาก
ประสบการณ์ที่ตนเองได้รับพยายามสร้างทางเลือกใหม่
เพื่อหลุดพ้นจากการติดยาบ้าที่ตนเองเลือกและตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษา
เพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทย

2. เพื่อเสนอแนวทางของสถานบำบัดที่ส่งเสริม
การเข้าสู่การบำบัดเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจ
ของเยาวชนไทย


คำถามการวิจัย 

1.กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้
ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร

2.แนวทางของสถานบำบัดที่ส่งเสริมการข้าสู่
การบำบัดด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาด้วย
ความสมัครใจ

หมายถึงการที่เยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 12 -
25ปี เพศชายหรือหญิงก็ได้ที่ใช้ยาบ้าและตั้งใจที่จะ
เลิกใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้าอย่างเด็ดขาดแล้วเดินเข้า
มาที่สถานบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจแบบผู้ป่วยนอก
และไม่ได้โดนบังคับจากข้อกฎหมาย เพื่อเข้าสู่กระบวน
การบำบัดรักษาและไม่กลับไปใช้ยาบ้าอีก
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2.สถานบำบัด
หมายถึงสถานบำบัด“อันดามัน” ในจังหวัด

“ภาคใต้”ซึ่งในงานวิจัยนี้ เป็นกรณีศึกษากระบวนการ
เข้าสู่การบำบัดโดยสมัครใจของเยาวชนไทย รวมทั้งการ
ศึกษาถึงวิธีการและแบบแผนที่ได้ผลจากสถานบำบัดที่
ดำเนินงานเพื่อแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติด
ยาเสพติดให้เลิกจากการเสพและสามารถกลับไปดำรง
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

3.เยาวชนไทย
หมายถึงบุคคลไทยเพศหญิงหรือชายอายุต้ังแต่

12 -25ปีที่ใช้ยาบ้าประเภทเดียวที่ตั้งใจเลิกใช้ยาบ้า
และสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจนครบกระบวนการ
บำบัดของสถานบำบัดรักษาและไม่กลับไปใช้ยาบ้าอีก
ตลอดระยะเวลา2ปีที่ทำวิจัย


กรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยนี้ศึกษาถึงกระบวนการเข้าสู่การบำบัด
รักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทย
โดยมุ่งทำความเข้าใจและให้ความสำคัญ ในการกำหนด
ความหมาย เงื่อนไขและเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการ
สมัครใจเลิกใช้ยาบ้ารวมทั้งเพื่อค้นหาว่ากระบวนการเข้า
สู่การสมัครใจเพ่ือเลิกใช้ยาบ้าของเยาวชนไทยเป็นอย่างไร
และแบบแผนการบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าของสถาน
บำบัดที่ได้ผลของเยาวชนไทยที่สมัครใจเป็นอย่างไรทั้งนี้
ในการศึกษาผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการมองปรากฏการณ์
โดยอาศัยมุมมองจากเยาวชนไทยที่สมัครใจเลิกใช้ยาบ้า
และเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้
ทฤษฎีเชิงปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ให้ความสำคัญกับเยาวชน
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับจิตสำนึกและหลักเหตุผลทฤษฎี
หน้าที่ครอบครัว  การกระทำร่วมกันทฤษฎีการบำบัด
รักษาโดยผ่านการบำบัดรักษาการแก้ปัญหาร่วมกันการ
ควบคุมตนเองและแรงจูงใจต่อการเลิกเสพยาบ้าความ
ละอายบุคลิกภาพความเท่าเทียมและอธิบายให้เห็นว่า
สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อสังคมรวมทั้งชี้ให้
เข้าถึงกระบวนการสมัครใจเลิกยาบ้าและเข้ามาบำบัด
รักษาซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่
สัมพันธ์อยู่กับสถานการณ์รอบข้างซึ่งถือว่าเป็นกระบวน
การทางสังคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพ่อ
แม่ผู้ปกครองและญาติ เพราะครอบครัวที่ทำหน้าที่ได้

เหมาะสมต้องมีการประคับประคองท่ีดีและทีมสหสาขา
วิชาชีพในสถานบำบัดทำให้ผลการบำบัดรักษาก็มักจะดี
ไปด้วยดังนั้นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี
ย่อมเอื้อต่อการบำบัดรักษาเยาวชนไทยที่สมัครใจเลิกใช้
ยาบ้าให้ได้ผลดีเช่นกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับตอบปัญหา
การวิจัยที่ชัดเจนครอบคลุมลึกซึ้งจนสามารถสร้างองค์
ความรู้จากบริบทสังคมไทยได้

เนื้อหาสาระและข้อเสนอต่างๆที่ผู้วิจัยได้
รวบรวมมากล่าวไว้ในข้างต้นนั้นทำให้ผู้วิจัยได้แนวทาง
ในการนำมาศึกษาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
คุณลักษณะส่วนบุคคลของเยาวชนไทยท่ีเข้าสู่การบำบัด
รักษาเพ่ือเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจกล่าวคือแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆนั้นจะเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่ออธิบาย
ถึง กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้า
ด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยได้อย่างไร

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา
แนวทางในประสบการณ์การเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อ
เลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยและค้นหา
แนวทางการบำบัดรักษายาบ้าจากประสบการณ์ที่ได้ผล
ของเยาวชนไทยที่สมัครใจรวมทั้งทำความเข้าใจถึงวิธีคิด
การดำรงอยู่และการเลิกใช้ยาบ้า  การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research
Methodology) โดยอาศัยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study)มีความหมายตั้งแต่การบันทึกและการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับประวัติของบุคคล(Caserecordorcase
history) โดยทำการศึกษาเฉพาะสถานบำบัดแห่งหนึ่ง
เพื่อสืบค้นหาความรู้ ความจริงอย่างละเอียดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในบริบทและขอบเขตเฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีขอบเขตที่กำหนดได้ชัดเจนสมบูรณ์ในตัวเองทั้งในแง่
ของเนื้อหา เวลา และสถานที่ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล
เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์กลุ่มชนที่มีลักษณะเฉพาะ
โครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงให้ความสำคัญ
กับการหาความหมายของผู้ประสบเหตุการณ์ ซึ่งการ
ศึกษาเชิงคุณภาพไม่ได้เน้นการเป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง
แต่เน้นการแสวงหาความจริงตามปรากฏการณ์สังคมที่มี
อยู่เพื่อตอบคำถามกับโจทย์ที่กำหนดไว้โดยความคิดที่ว่า
ปรากฏการณ์ทางสังคมซึ่งในที่นี้คือกระบวนการเข้าสู่
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การบำบัดรักษาเพื่อเลิกยาบ้าด้วยความสมัครใจของ
เยาวชนไทยนั้น เกิดเพราะตัวมนุษย์ที่เป็นสมาชิกของ
สังคมมีการให้ความรู้ ความหมายและแสดงพฤติกรรม
ตามที่ถือว่าเหมาะสมกับบริบทที่ตนอาศัยอยู่ณ เวลา
นั้นๆ เพราะเหตุนี้จึงถือว่าข้อเท็จจริงทางสังคมเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนโดยนัยน้ีผู้ท่ีรู้ความจริงมากท่ีสุดคือผู้ท่ีเป็นสมาชิก
ของสังคมนั้นดังนั้นการที่เราจะเข้าถึงข้อมูลมากที่สุดคือ
ต้องเข้าไปอยู่อย่างมีส่วนร่วมในสังคมนั้นต่อเนื่องกันเป็น
เวลานานพอสมควรนานพอท่ีจะเข้าใจบริบทของพฤติกรรม
ทางสังคมต่างๆซึ่งในที่นี้ คือ เรื่องการบำบัดรักษาเพื่อ
เลิกยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยและมีเวลา
นานพอที่จะสร้างความสนิทสนมไว้วางใจจากกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่ถูกศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูล
อย่างแท้จริง(Merriam,2009;Yin,2003)

สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key informant)ประกอบด้วยเยาวชนไทย
ที่เข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจ
และผู้ให้การบำบัดรักษารวมท้ังบุคคลท่ีสามารถให้ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าของเยาวชน
ไทยได้อย่างชัดเจนและเพียงพอสองกลุ่มคือ1)ผู้ให้ข้อมูล
สำคัญที่เป็นหลักได้แก่ เยาวชนและผู้ให้การบำบัดรักษา
โดยเป็นเยาวชนไทยที่ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาการ
เลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจมาแล้วโดยตรง โดยผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเยาวชนที่สมัครใจเข้ามาสู่
กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้าที่มีสถิติเก็บไว้
ในสถานบำบัดรักษาและได้รับการบันทึกประวัติส่วนบุคคล
เชิงลึกไว้ในเอกสารประวัติผู้ป่วยและจากคำบอกเล่าของ
ผู้ให้การบำบัดรักษาว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับ
เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่สำคัญเพราะทีมสหวิชาชีพนั้น
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัดรักษายาเสพติด
ของเยาวชนไทยมีผลต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจ ใน
การท่ีสมัครใจและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เยาวชนไทยที่สมัคร
ใจเลิกใช้ยาบ้าที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์
หลังจากท่ีสืบค้นจากประวัติก่อนการรักษาและขณะรักษา
จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
เยาวชนไทยสมัครใจเลิกยาและเข้ารับการบำบัดรักษาจน
ครบกระบวนการและไม่กลับไปใช้ยาบ้าอีกภายในระยะ
เวลาที่ผู้วิจัยเริ่มทำวิจัยจนกระทั่งผู้วิจัยเก็บข้อมูลวิจัย
เสร็จสิ้นรวมทั้งสิ้น3คนในระยะเวลา2ปี 2)ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญอื่นๆในครอบครัวของเยาวชนไทยที่อาศัย
อยู่ร่วมกันโดยการสัมภาษณ์พ่อแม่ของเยาวชนไทยใน
การเล้ียงดูพฤติกรรมของเยาวชนไทยและสังเกตพฤติกรรม
ครอบครัวการกระทำระหว่างกันการเอาใจใส่การพูดคุย
ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเก็บข้อมูลเป็นแบบลง
ภาคสนามยืดหยุ่นและสามารถเปล่ียนแปลงได้ในระหว่าง
ศึกษาการสัมภาษณ์ได้มีบทบาทสำคัญมากในการเก็บ
ข้อมูลแต่ต้องใช้การสังเกตใช้เอกสารบันทึกเสียงประกอบ
ในการตอบคำถามด้วย เพื่อข้อจำกัดอย่างเดียวคือข้อมูล
ต้องมีมุมมองและเป็นปากเป็นเสียงของคนที่กำลังศึกษา
(Strauss&Corbin,1994)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
กระบวนการสมัครใจเข้าสู่การบำบัดรักษาเพื่อ

เลิกใช้ยาบ้าด้วยความสมัครใจของเยาวชนไทยพบว่า
การบำบัดรักษาของเยาวชนไทยนั้น ประกอบด้วย
กระบวนการทางความคิดและจิตสำนึกการตัดสินตัว
ตนเองของเยาวชนรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตในอดีตและ
ครอบครัวของเยาวชนการที่เยาวชนผู้เสพยาต้องการ
เลิกยาบ้าแล้วมีอุปสรรคในเรื่องของการต่อสู้กับตนเอง
เช่นการเสี้ยนยาและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชน
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีทุกข์ทรมานท่ีสุดในการบังคับจิตใจตนเอง
เพ่ือให้หลุดพ้นจากการเสพยาบ้าและเข้ามาสมัครใจบำบัด
รักษาหากเยาวชนมีจิตใจท่ีไม่เข้มแข็งบุคลิกภาพท่ีอ่อนแอ
และขาดแรงจูงใจการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว
แล้วก็สามารถที่จะล้มเลิกความคิดความตั้งใจได้

โดยสรุปผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลังผู้เสพ
การให้ความหมายยาบ้าของเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้กลวิธีเดียวกันกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนในการหา
ข้อมูลเร่ืองน้ีคือการท่ีผู้วิจัยถามคำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคนซึ่งทั้งเยาวชนที่สมัครใจและโดนจับบังคับบำบัด
เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างว่าคิดอย่างไรกับยาบ้า
ปรากฏว่าได้รับคำตอบคือสาเหตุท่ีเยาวชนสมัครใจอยาก
เลิกยาด้วยตัวเองในรายที่ยังเรียนอยู่ กลัวขาดโอกาสที่ดี
ในชีวิตการก้าวหน้าและไม่อยากให้เพื่อนรู้ประกอบกับ
สถานศึกษาส่งมาบำบัดและครอบครัวก็มีส่วนช่วยในการ
ที่เยาวชนสมัครใจเลิกยาบ้าและเข้าสู่การบำบัดรักษา

สำหรับเยาวชนไทยในระบบบังคับบำบัดส่วน
ใหญ่ถูกจับโดยผ่านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดและให้
มารายงานตัวที่สถานบำบัดหลังถูกจับตรวจปัสสาวะเจอ
สารเสพติดและอีกวิธีการคือให้เยาวชนไทยรับสารภาพ
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กับนายอำเภอหรือปลัดอำเภอแล้วลงลายมือชื่อเป็น
หลักฐานจากน้ันก็จะทำหนังสือส่งตัวมาบำบัดรักษาระบบ
สมัครใจและจากข้อมูลผู้ป่วยจากการสัมภาษณ์ซ่ึงเง่ือนไข
ที่ทำให้เสพยาบ้าคือว่างงาน ไม่มีงานทำหรือจับกลุ่ม
กับเพ่ือนต่างสถาบันรวมท้ังเยาวชนนอกระบบการศึกษา
จึงใช้ยาบ้าระบายความเครียด และเพื่อความอยากรู้
อยากลอง คึกคะนอง และการมีปัญหาเรื่องการเรียน
และปัญหาครอบครัว เมื่อสามารถหยุดและเลิกใช้ยาบ้า
รวมทั้งเข้ารับการบำบัดรักษาเสร็จสิ้นได้และเข้าใจรวม
ทั้งยอมรับแล้วว่ายาบ้าไม่ได้ช่วยให้มีงานทำที่ดีและมีการ
เรียนที่น่าพอใจรวมทั้งมีเงินยังชีพจึงตั้งใจเปลี่ยนตัวเอง
เป็นคนใหม่หางานที่ตัวเองถนัด โดยเริ่มจากงานที่ช่วย
ในครอบครัว เช่นการซ่อมรถการทำเกษตรสวนยาง
และรับจ้างทั่วไป

ส่วนเยาวชนไทยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ
หรือเรียนต่อในระบบการศึกษาภาคปกติได้ก็เรียนกศน.
และฝึกงานอาชีพสารพัดช่าง  เยาวชนไทยผู้เสพยาบ้า
สามารถคิดและตัดสินใจที่จะสมัครใจเลิกยาบ้าและเข้าสู่
การบำบัดรักษาได้ต้องมีแรงจูงใจ พลังทางสังคมของ
ครอบครัวและความเอาใจใส่รวมทั้งความสัมพันธ์และ
การสื่อสารพูดคุยกันในครอบครัว จนสามารถตกผลึก
เป็นกำลังใจและจิตสำนึกท่ีดีในการต้ังใจเลิกยาบ้าแต่ความ
ปรารถนาสิ่งเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ประกอบกับ
ครอบครัวให้การสนับสนุนและชุมชนยอมรับ โดยผ่าน
มาตรการของรัฐมีส่วนกระตุ้นให้เลิกใช้ยาบ้า

ส่วนเยาวชนที่เป็นนักเรียนพบว่าครูสุ่มตรวจ
ปัสสาวะและพบว่ามีสารเสพติดแล้วให้โอกาสเยาวชน
มาบำบัดโดยระบบสมัครใจ เพื่อให้ได้เรียนต่อจนสำเร็จ
การศึกษาและในเยาวชนไทยที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ต่างก็มีเป้าหมายในความสำเร็จในชีวิตไม่ต่างจากเยาวชน
ไทยรายอื่นๆที่สมัครใจเลิกยาและเข้าสู่การบำบัดรักษา
เงื่อนไขความรู้สึกและกระบวนการคิดต่างๆที่ได้มาจาก
การตรวจสอบความเข้มแข็งของจิตใจตัวเองของเยาวชน
ไทยสามารถเชื่อมโยงสร้างเป็นจิตสำนึกที่คอยกำหนดให้
ตัวเองมีความเข้มแข็งทางจิตใจและบุคลิกภาพ ในการ
สมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้าสู่การบำบัดรักษาและการ
พัฒนาตนเองไปถึงการก่อรูปเปล่ียนแปลงตนเองให้สามารถ
ก้าวข้ามการเสพยาบ้าได้ ทั้งยังสามารถต่อสู้กับตัวเอง
และเกิดภาวะจิตสำนึกใฝ่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ โดยการ
จัดการความเข้มแข็งทางจิตใจและบุคลิกภาพของเยาวชน

ไทยคือการที่ตัดสินใจเข้าหาพ่อแม่ ยึดถือพ่อแม่เป็น
หลักและการนำศาสนาโดยการขอบวชและการรับรู้ตัว
ตนถึงการไม่มีสาระในชีวิตการกลัวที่จะขาดโอกาสที่ดีใน
ชีวิตความก้าวหน้าสัมพันธภาพในครอบครัวดีพ่อหรือ
แม่มากับเยาวชนไทยด้วยทุกคร้ังเม่ือมาบำบัดรักษาสังคม
ชุมชนยอมรับ ไม่แสดงท่าทีแปลกแยกหรือรังเกียจการ
ยอมรับให้เข้าร่วมกลุ่มชั้นเรียนใน

สถานศึกษารวมถึงการเริ่มต้นมีครอบครัวเก็บ
เงินแต่งงานการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่
ที่บ้านการทำงานที่มั่นคงศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชาย
เหล่านี้ทำให้เยาวชนคิดและตัดสินใจสมัครใจเลิกใช้ยา
บ้าและเข้ารับการบำบัดรักษาความปรารถนาเบื้องลึก
ของจิตใจของเยาวชนไทยที่สมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้า
รับการบำบัดรักษาน้ันเป็นส่ิงพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในจิตใจมนุษย์
ทุกคนการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวการอยากมี
การอยากได้ การได้รับการยอมรับ การให้เกียรติ ที่มี
อารมณ์ความรู้สึกและเหตุผลในการตัดสินใจและการ
ร่วมมือในการบำบัดรักษาได้แรงจูงใจจากสถานบำบัด
แล้วซึ่งความปรารถนาเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เยาวชน
ไทยสมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้ารับการบำบัดรักษาและ
สามารถทำให้เยาวชนไทยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมชุมชน
ได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนทั่วไป

แ น วท า ง ใ น ก า ร บ ำ บั ด รั ก ษ า ย า บ้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพของสถานบำบัดซึ่งการบำบัดรักษาผู้เสพ
ติดยาบ้าภายในสถานบำบัดผู้ป่วยเสพติดยาบ้า เป็นผู้
ป่วยที่ต้องทำการบำบัดรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ครอบครัวสังคมสิ่งแวดล้อมและสาเหตุที่ก่อให้เกิดการ
เสพยาบ้าจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถใน
หลายๆวิชาชีพมาช่วยกันบำบัดรักษาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมกับการเลิกยาเสพติดในแบบแผนการบำบัด
รักษาการเรียนรู้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและคุณลักษณะ
พิเศษของผู้สมัครใจและผ่านการบำบัดรักษาที่เลิกใช้ยา
บ้าได้อย่างเด็ดขาดคือการที่เยาวชนไทยสามารถแก้ไข
ปัญหาได้รู้จักการพูดและการยอมรับ เปิดใจการเข้าใจ
ตัวเองและการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นได้การมี
ส่วนร่วมของครอบครัวทั้งก่อนและขณะบำบัดและหลัง
บำบัดเสร็จส้ินแล้วการถูกบังคับและติดตามทางกฎหมาย
ในรายกรณีที่บังคับบำบัด และมีความเข้มแข็งทางจิตใจ
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้บำบัดและเยาวชนการดูแลติดตาม
อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้มีผลส่งให้การบำบัด
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รักษายาบ้าของสถานบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการ
บำบัดรักษาครบตามเกณฑ์และได้ผลกับเยาวชนไทยที่
สมัครใจเลิกยาบ้าได้

สรุปได้ว่า รูปแบบการบำบัดรักษายาบ้าใน
สถานบำบัดอันดามันต้องทำการบำบัดทั้งร่างกายและ
จิตใจการแก้ไขปัญหายาบ้านี้ต้องอาศัยการป้องกันและ
ปราบปรามที่ได้ผลและจริงจังต้องประสานงานกันเป็น
เอกภาพของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพราะในส่วนผู้ที่ติดยา
ไปแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลรักษาให้ดี ให้
สามารถเลิกยาบ้าได้อย่างเด็ดขาดและไม่กลับมาเสพใหม่
อีก การพัฒนาความเข้มแข็งของเยาวชนไทยมิใช่เน้นให้
เลิกยาแต่เพียงอย่างเดียวผู้บำบัดจะต้องทำให้เยาวชน
เลิกยาให้ได้และสร้างจูงใจพัฒนาความเข้มแข็งศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตที่สำคัญกว่า เพราะถ้าเยาวชนมีพลัง
ทางบวกเข้มแข็งและมั่นคงแล้วเยาวชนก็จะมีกำลังใจใน
การแก้ไขปัญหาของเขาได้ดีขึ้นและจะสามารถเลิกยาได้
ด้วยจิตสำนึกของตนเองรวมทั้งให้ญาติและครอบครัว
มาร่วมกิจกรรมอย่างต้ังใจและจริงจังและการให้คำปรึกษา
ในสถานบำบัดสิ่งเหล่านี้คือการมุ่งไปในด้านการพัฒนา
ตัวบุคคลให้เข้มแข็ง(Strengthsperspective,positive
models) โดย (Miller,2003;vanWormer&Davis,
2003)ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการแสวงหาความ
เชื่อ faithและศาสนา religion , spiritual ได้อีกด้วย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับการเลิกยาเสพติด
ในแบบแผนการบำบัดรักษาการเรียนรู้ผู้ผ่านการบำบัด
รักษาและคุณลักษณะพิเศษของผู้สมัครใจและผ่านการ
บำบัดรักษาท่ีเลิกใช้ยาบ้าได้อย่างเด็ดขาดคือการท่ีเยาวชน
ไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้ รู้จักการพูดและการยอมรับ
เปิดใจการเข้าใจตัวเองและการปรับตัวให้เข้ากับปัญหาที่
เกิดขึ้นได้การมีส่วนร่วมของครอบครัวทั้งก่อนและขณะ
บำบัดและหลังบำบัดเสร็จส้ินแล้วการถูกบังคับและติดตาม
ทางกฎหมายในรายกรณีท่ีบังคับบำบัดและมีความเข้มแข็ง
ทางจิตใจสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บำบัดและเยาวชน
การดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด สิ่งเหล่านี้มี
ผลส่ ง ให้การบำบัดรักษายาบ้าของสถานบำบัดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การบำบัดรักษาครบตามเกณฑ์
และได้ผลกับเยาวชนไทยที่สมัครใจเลิกยาบ้าได้


 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
ผลการศึกษาในมิติทางสังคมคือเหตุการณ์ที่พบ

ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เงื่อนไขที่นำเยาวชนเข้าสู่
กระบวนการสมัครใจและบำบัดรักษาเพื่อเลิกใช้ยาบ้ามี
ฐานรากที่สำคัญหลักคือ ครอบครัว การช่วยเหลือกัน
เข้าใจและให้อภัยกันและจากระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมโรงเรียนเพื่อนชุมชนโดยการก้าวเข้าสู่การบำบัด
รักษาคือการเปิดตัวยอมรับการเป็นผู้สมัครใจเข้ารับ
การบำบัดรักษาอย่างเต็มรูปแบบและขั้นตอนการนำตัว
เองเข้าสู่การสมัครใจเลิกยาและบำบัดรักษาซึ่งเยาวชน
เหล่านี้จะสร้างตัวจากการสมัครใจเลิกยาและเข้ารับการ
บำบัดรักษาว่า เป็นคนคิดได้ เลิกยาได้จริง  รวมทั้งไม่
อยากให้ประวัติเสียและภาพลักษณ์ที่ไม่ด่างพร้อยและ
เยาวชนเองก็ได้ประสบการณ์ตรงและจริงว่าการที่สมัคร
ใจเลิกยาเป็นกระบวนการที่สำคัญและวิเศษสุดเพราะถ้า
เยาวชนไม่ยินยอมที่จะสมัครเลิกกระบวนการอื่นก็ใช้ไม่
ได้ผลประการต่อมาการเข้ารับการบำบัดรักษาทำให้
เยาวชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้จาก
โปรแกรมกาย-จิตสังคมบำบัดจากบุคลากรสหวิชาชีพ
ทางสาธารณสุขรวมท้ังสัมพันธภาพท่ีดีและจริงใจระหว่างผู้
บำบัดและเยาวชนไทย และนี่คือเงื่อนไขหลักที่ทำให้
เยาวชนไทยสมัครใจเลิกยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
รักษา

เยาวชนไทยท่ีสมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้าสู่การ
บำบัดรักษาจะทำความเข้าใจว่าการเข้าสู่การสมัครใจเลิก
ยาบ้าและเข้าสู่การบำบัดรักษานั้น เป็นเรื่องของแต่ละ
บุคคลสถานการณ์ท่ีเจอความคิดอารมณ์และพฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำวันซ่ึงทำความเข้าใจโดยผ่านการตีความ
จากการให้ความหมายสิ่งที่ตนเองรับรู้ ความอดทนและ
ความเข้มแข็งการจัดการกับตนเองการมีพลังและแรง
จูงใจ การสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจ
สามารถบังคับและกำกับให้เยาวชนไทยเลิกเสพยาบ้าได้
จนสามารถพัฒนาสร้างเป็นชุดจิตสำนึกในความคิดและ
ผลักดันให้เยาวชนไทยต่อสู้และฟันฝ่าต่ออุปสรรคในการ
เลิกเสพยาบ้าและเข้ารับการบำบัดรักษาเช่นการต้องการ
การยอมรับความปรารถนาแห่งความรู้สึกและจิตใจใน
การคืนสู่สังคมอยู่ร่วมกันในสังคมการเป็นสมาชิกสังคม
ที่ดีการเป็นลูกที่ดี รวมถึงการเป็นพ่อแม่ที่ดีในอนาคต
เป็นหลานที่ดี ของปู่ย่าตายายซึ่งความคิดดังกล่าวใน
เบื้องลึกของจิตใจเยาวชนไทยเหล่านี้เป็นความปรารถนา
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อันพึงมีของมนุษย์ที่มี วิญญาณความรักความรู้สึกและ
เหตุผลในการตัดสินใจต่อตัวเองซึ่งการตัดสินใจสมัครใจ
เลิกยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาดังกล่าวจะ
เป็นแรงผลักดันเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยต่อสู้
กะตนเองเพื่อให้หลุดพ้นจากการติดยาได้

สถานการณ์ก็เป็นเงื่อนไขและสาเหตุหนึ่งที่จะ
ถูกตัดสินใจให้เป็นวิกฤตโดยการใช้ความคิดความรู้สึก
ความสำนึกในการเป็นมนุษย์ปัจเจกบุคคลจนนำไปสู่
การตั้งคำถามหาหนทางและทางเลือกให้กับตัวเองโดย
การตัดสินใจสมัครใจเลิกยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
รักษาต่อไปและเพื่อคลี่คลายปัญหาหรือความคับข้องใจ
แต่แท้จริงแล้วมันคือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามบริบท
ชีวิตของเยาวชนไทยซึ่งย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย
และความรุนแรงในครอบครัวท่ีสลับซับซ้อนรวมถึงความ
ประทับใจมากพอที่จะมีเงื่อนไขปรับเปลี่ยนทัศนะคติ
เดิมๆมาสู่ทางก้าวใหม่คือการสมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและ
เข้าสู่การบำบัดรักษา

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบำบัด

รักษาในสถานบำบัด  ให้ความรู้ความเข้าใจและเปลี่ยน
พฤติกรรม วิธีคิดของเยาวชนไทย รวมทั้งการประเมิน
หลักสูตร ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและถูกกับ
จริตของเยาวชนผู้มาบำบัดรักษาและนำผลที่ได้มาคูณ
ขยายผลใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวมระดับจังหวัด

2. ควรพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน
กระบวนการติดยาเสพติดยาบ้า ให้แก่นักเรียนม.1-ม.6
โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องของโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วหาผลลัพธ์จากการวิจัยที่ได้นำ
มาคูณขยายผลไปยัง โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษา
อื่นๆและโรงเรียนเอกชนต่อไป

3. การนำร่อง รวมถึงการลงนามร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและสถานบำบัดต้นแบบ

4. ศึกษาความขาดแคลนของเจ้าหน้าที่ ที่มี
ผลกระทบต่อการทำงานและพัฒนางานที่มีผลต่อความ
ก้าวหน้าของประเทศชาติและเวลาทำงานค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม เท่าเทียมและเป็นธรรมรวมทั้งการบรรจุ
อัตราข้าราชการให้กับพนักงานจ้างต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1.รัฐบาลควรเน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ในการศึกษาต่อ ฝึกอาชีพและมีงานทำและการ
ปรับปรุงโครงสร้างทางการบำบัดปรับปรุงและส่งเสริม
การบำบัดรักษาปรับปรุงการจัดระเบียบระบบความ
สัมพันธ์ทางสังคม ลักษณะ โครงสร้างทางสังคมของ
ครอบครัวไทยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะหรือความต้องการของเยาวชนและแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการอื่นอีกหลายประการ

1.1ข้อเสนอเชิงรุกเพื่อสนับสนุนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเยาวชนไทยและบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงในเรื่องต่อไปนี้

1.2มาตรการจูงใจในการนำเยาวชนในสถาน
ศึกษาที่สมัครใจเลิกใช้ยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัด
รักษา

1.3มาตรการและความร่วมมือระหว่างสถาน
บำบัดรักษากับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมกาย-จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา

1.4มาตรการในการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัย
ในการเลิกยาและระหว่างการบำบัดรักษาและการติดตาม
ประเมินผลกำกับ2ทางร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
ในกรณีที่เยาวชนไทยสมัครใจศึกษาอยู่และสถานบำบัด
รักษา

1.5การส่งเสริมให้แก่เยาวชนที่สมัครใจเลิกใช้
ยาบ้าและเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่อยู่นอกระบบ
การศึกษาให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ดังนั้นไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมที่กล่าวมาข้าง
ต้นสถานบำบัดรักษาจะต้องปรับปรุงรูปแบบการเข้าถึง
การให้บริการให้สอดคล้องกับจริตและความต้องการของ
เยาวชนไทยที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาด้วยความ
สมัครใจเพื่อเลิกใช้ยาบ้าการจัดสถานที่ให้เหมาะสมและ
เพียงพอทั้งอุปกรณ์ กำลังคนที่จะใช้กำลังงานในการ
พัฒนาเยาวชนการส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการ
สนับสนุนให้บุคลากรไปเรียนต่อเฉพาะทางเพิ่มเติมระยะ
สั้นกลางหรือยาวมีการให้บริการเชิงรุก เช่นการเข้า
ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อสอนโปรแกรมกาย-จิตสังคม
บำบัดทั้งนี้เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขและแก้ปัญหาได้
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ถูกทางตรงกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและทันเวลา
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1.ควรศึกษาและประเมินผลกระทบ

ที่เกิดจากการบริหารการพัฒนาในการนำเยาวชนเข้าสู่
ระบบบังคับบำบัด (ติดคดี คุมประพฤติ) และการนำ
เยาวชนเข้าสู่ระบบสมัครใจแบบบังคับ (แบบไม่ติดคดี
คุมประพฤติแต่คาดโทษ)ของรัฐบาล

 2.การศึกษาวิจัยความล้มเหลวของ
นโยบายสาธารณะที่นำไปสู่การปฏิบัติของนโยบายยา
เสพติดที่เป็นอุปสรรคในพื้นที่จังหวัดอันดามันให้ได้ผล
จริงหาสาเหตุแก่นแท้ให้ลึกซึ้งจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
แนวทฤษฎีฐานรากอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำผลที่ได้ไปสู่
การปฏิบัติจริงอย่างยั่งยืน
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