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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติด  
ยาไอซ รูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางเปนผูเสพยาไอซที่เขารับการบําบัดที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติด
ยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษในเขตภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณะสุข ไดแก โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 
โรงพยาบาลรักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง 
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 155 คน เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
เชิงลึก วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เสนอเปนความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิจัยเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ผลการศึกษา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 17-49  ป นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด 
จบช้ันประถมศึกษา อาชีพรับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวัน รายไดจากการประกอบอาชีพ อยูระหวาง 
5,000 -10,000 บาท/เดือน และสถานะทางการเงิน พอกินพอใช  

ความถ่ีของการใชยาไอซในชวง 3 เดือนกอนเขารับการบําบัดรักษา สวนใหญใชสัปดาหละ  
1-4 ครั้ง ระยะเวลาที่ใชยาไอซ อยูระหวาง 1-5 ป เหตุผลการเขารับการบําบัดรักษามากที่สุด เขารับ
การบําบัดโดย พ.ร.บ. ฟนฟูผูติดยาเสพติดฯ สําหรับผลการคัดกรองระดับการเสพติดยาไอซ เปนผูใช   
รอยละ 1.3 ผูเสพ รอยละ 25.2 และผูติดรอยละ 73.5 

กลุมตัวอยางเช่ือวายาไอซทําใหผอม เพียงเรื่องเดียว ไมเช่ือวาการใชยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว 
และทําใหเขาสังคมเกงข้ึน สวนความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซดานอื่นๆ กลุมตัวอยาง ไมแนใจวายาไอซ
สงผลตอความเช่ือ 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางระดับการเสพติดยาไอซ กับความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ
โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อแยกรายประเด็น พบวา ความเช่ือเกี่ยวกับ
ยาไอซในประเด็น การใชยาไอซชวยยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยเพิ่มความ         
พึงพอใจทางเพศ การใชยาไอซเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยลดความกังวล
ในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก การใชยาไอซทําใหผอม การใชยาไอซทําใหกลาพูดและกลา
แสดงออก และการใชยาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 เหตุผลที่ผูใหขอมูลใชยาไอซครั้งแรก เกิดจากการถูกชักชวนจากคนใกลชิด ประชดคนรัก 
อยากลองดวยตนเอง และใชเพื่อทดแทนยาบา สวนเหตุผลที่ผูใหขอมูลใชยาไอซตอเน่ือง เกิดจาก           
พึงพอใจในฤทธ์ิของยาไอซ เช่ือวายาไอซไมทําใหโทรม ยาไอซออกฤทธ์ิดีกวายาบา ขาดยาไมได       
ใชเพื่อความสุขทางเพศ คลายเครียด ใชทดแทนยาบา และชอบวิธีการเสพยาไอซ  

จากการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับความเช่ือของผู ใหขอมูลเกี่ยวกับยาไอซ ผลตอการมี
เพศสัมพันธ พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซชวยยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ และชวยเพิ่ม
ความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ ขณะที่ผูใหขอมูลบางสวนมีทั้งเช่ือและไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ และชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ นอกจากน้ีผูใหขอมูลสวนใหญกลบั
ไมเช่ือวา ยาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคนแปลกหนา   



ค 
 

ความเช่ือดานความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย ผิวขาว ไมโทรม 
และไมมีกลิ่นตัว แตกลับเช่ือวายาไอซทําใหผอม ความเช่ือเกี่ยวกับการเขาสังคม ผูใหขอมูลสวนมาก
ไมเช่ือวาการเสพยาไอซชวยในการเขาสังคม การเสพยาไอซสงผลใหผูเสพรูสึกหวาดระแวง แยกตัว 
กาวราว ไมเขาสังคม กลัววาคนอื่นจะรูวาตนเองใชยาเสพติด ดังน้ันการเสพยาไอซไมไดชวยในการเขา
สังคมโดยทั่วไป หากแตเปนเพียงการเขากลุมในสังคมของผูใชยาเสพติดเทาน้ัน 

ความเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตราย ผูใหขอมูลสวนใหญ เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง 
ออกฤทธ์ินานกวายาบา แตมีความอันตรายกวายาบา และความเช่ืออื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมา
ขางตน ผูใหขอมูลยังเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด ชวยลดความเจ็บปวด และทําใหมีแรงมากข้ึน 
 
คําสําคัญ : ยาไอซ เมทแอมเฟตามีน ความเช่ือ ระดับการเสพติดยา  
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บทท่ี 1  
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 

ยาเสพติดเปนปญหาที่สําคัญ ฝงรากลึกมาอยางยาวนานและย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยจะ
เห็นไดจากปญหาสังคมและอาชญากรรมอันมีความเกี่ยวเน่ืองกับการใชยาเสพติดซึ่งนับวันจะเกิดถ่ีข้ึน
เรื่อยๆ จากเดิมการระบาดเกิดข้ึนเพียงในกลุมผูใชแรงงาน แตปจจุบันภัยยาเสพติดไดลุกลามเขา
ครอบงําทุกกลุมอาชีพ ทุกเพศทุกวัย และขยายวงกวางสูเยาวชนที่มีอายุนอย จากขอมูลผูปวยยาไอซที่
เขารับการบําบัดจากสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี ป 2556-2560 
จํานวน 875, 625, 570, 663 และ 437 ราย แมแนวโนมในการบําบัดลดลง แตในอนาคตขางหนาหาก
ไมสามารถปองกันการใชยาไอซได ปญหาการแพรระบาดของยาไอซอาจจะเพิ่มมากข้ึน โดยพบวาการ
ขยายตัวของปญหายาไอซสวนหน่ึงมาจากการปรับกลยุทธทางการตลาดของผูผลิตและผูคาทีห่วังสราง
แรงจูงใจโดยลดราคาใหตํ่าลง รวมถึงการเปลี่ยนคานิยมการเสพที่ทําใหผูเสพมีความพึงพอใจในระยะ
สั้นไมเห็นโทษพิษภัยของยาไอซ  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาปจจัยของการเขามาสูเสนทางยาไอซของผูปวยไมได
แตกตางจากการเสพยาเสพติดชนิดอื่น แตประเด็นที่นาสนใจและมีความแตกตาง คือประเด็นดาน 
ความเช่ือที่ผิดเกี่ยวกับยาไอซ ซึ่งสงผลตอการตัดสินใจในการหันมาใชยาเสพติดชนิดน้ี โดยความเช่ือที่
มักพบในกลุมผูเสพแบงออกเปนหลายดาน ไดแก ดานความงาม ผูเสพเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว หนาใส 
ไมโทรม ทั้งยังสามารถใชเพื่อการลดหรือควบคุมนํ้าหนัก นอกจากน้ียังมีความเช่ือในดานเพศ มักเช่ือ
วายาไอซชวยใหสามารถมีเพศสัมพันธไดนานข้ึนอึดข้ึน และมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคนข้ึน 
โดยเฉพาะสามารถมีเพศสัมพันธกับคนที่มีลักษณะไมพึงพอใจไดมากข้ึนอีกดวยความเช่ือในดานการ
เขาสังคมซึ่งผูเสพเช่ือวาการเสพยาไอซสามารถชวยยกระดับการเขาสังคมไดงาย เพราะยาไอซเปน          
ยาเสพติดช้ันสูง ราคาแพง ดังน้ันการใชยาไอซจึงเทากับวาตนเปนคนที่อยูในสังคมช้ันสูง มีฐานะดี
เชนกัน สุดทายความเช่ือดานคุณภาพของยา มักเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบา 
(สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2555) แมความเช่ือตอยาไอซจะมีหลากหลายแต
ก็นําไปสูผลลัพธเดียวกัน คือ ทําใหผูที่หลงเช่ือเขามาสูเสนทางของการเสพติดยาไอซ 

จากประเด็นความเช่ือดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับการใชยาไอซที่
มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซเพื่อใหเกิดองคความรูและสามารถเติมเต็มฐานขอมูลที่มีอยูเดิม และ
เพิ่มพูนองคความรูใหมที่จะสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนินการปองกันปรับปรุง หรือพัฒนา
วิธีการใหมๆ ในการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาไอซอยางมีความเหมาะสมมีความจําเพาะมากข้ึน  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซและความสัมพันธของความเช่ือกับระดับการเสพติดยาไอซ
ของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษา 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน ในการนําไปวางแผนและกําหนดรูปแบบในการบําบัดรักษาให
เหมาะสมกับผูปวยยาไอซ 

2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการเขาถึงบริการที่เหมาะสมกับระดับการติด
ยาไอซของผูปวย 

3) เพื่อเปนประโยชนแกผูสนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบัดรักษายาเสพติดในการนํา
ขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาไอซใหเหมาะสมกับผูปวย 
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สมมุติฐาน 
ความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซของผูปวย สงผลใหระดับการติดยาเสพติดแตกตางกัน  

 
กรอบแนวความคิด 

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ยาไอซสงผลตอการมีเพศสัมพันธ  
- ยืดระยะเวลาในการมี

เพศสัมพันธ 
- เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
- เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ 
- เพิ่มความต่ืนเตนในการมี

เพศสัมพันธ 
- ลดความกังวลในการมี

เพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจกั 

ระดบัการติดยาเสพตดิ 
- ผูใช 
- ผูเสพ 
- ผูติด 
 ยาไอซสงผลตอความงาม 

- ผิวพรรณดี ขาวใส 
- ผอม 
- ไมโทรม 
- ไมมีกลิ่นตัว 

ยาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน 
- กลาพูดและกลาแสดงออก 
- เขาสังคมเกง 

ยาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูง        
ออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือน
ยาบา 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูปวยใน หมายถึง ผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยใน ทั้งระบบสมัครใจและระบบ

บังคับบําบัด ในสถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ ใน เขตภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลธัญญารักษ
เชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ
สงขลา  
 การเขารับการบําบัดระบบสมัครใจ หมายถึง ผูเขารับการบําบัดรักษา โดยสมัครใจดวย
ตนเองผูปกครอง ญาติ หรือ ผูนําชุมชนเปนผูพามารับการบําบัดรักษาโดยไมไดถูกบังคับโดยกฎหมาย 

การเขารับการบําบัดระบบบังคับบําบัด หมายถึง ผู เขารับการบําบัดรักษา โดยถูก
ดําเนินการควบคุมตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

ผูใช หมายถึง ผูปวยยาไอซที่มีคาคะแนนรวมจากแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและ
สารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 เทากับ 3 หรือนอยกวา 
รวมกับแพทยวินิจฉัยวาเปนผูใช 

ผูเสพ หมายถึง ผูปวยยาไอซที่มีคาคะแนนรวมจากแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและ
สารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 ระหวาง 4-26 รวมกับ
แพทยวินิจฉัยวาเปนผูเสพ 

ผูติด หมายถึง ผูปวยยาไอซที่มีคาคะแนนรวมจากแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและ
สารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 เทากับ 27 หรือมากกวา 
รวมกับแพทย วินิจฉัยวาเปนผูติด 

ความเชื่อ หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็นความเช่ือวายาไอซ ชวยแกปญหาทางเพศ 
ไดแก ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ เพิ่ม
ความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ ลดความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก เปนตน         
ความเช่ือวายาไอซ ชวยเรื่องความงาม ไดแกผิวพรรณดี ขาวใส ผอม ไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว เปนตน 
ความเช่ือวายาไอซ ชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน ไดแก กลาพูดและกลาแสดงออกเขาสังคมเกง เปนตน 
ความเช่ือวายาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูง ออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบา 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับการใชยาไอซในผูปวย โดยคณะผูวิจัยไดทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และองคความรูตางๆจากเอกสารและผลงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของในประเด็นดังตอไปน้ี 

ยาไอซ 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใชยาเสพติด  
ปจจัยที่สงผลตอการเสพยาเสพติด 
แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ือตอการเสพยาไอซ 
การคัดกรองการติดสารเสพติด 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ยาไอซ 
 ยาไอซ  ( Ice) มี ช่ื อทางการว า“เมทแอมเฟตามี นไฮโดรคลอไรด ” (Crystalline 
methamphetamine hydrochloride) มีช่ือทางเคมีตาม IUPAC Name คือ (S)-N-methyl-1 
phenylpropan-2-amine มีสูตรทางเคมี C10H15N มวลโมเลกุล 149.233 กรัม/โมล เปนเมทแอมเฟตามนี
ที่อยูในรูปผลึกใสเหมือนนํ้าแข็ง ไมมีสีถึงมีสีขาว ไมมีกลิ่น มีความบริสุทธ์ิสูงเกือบรอยเปอรเซ็นต 
สังเคราะหจากสารอีเฟดรีน (ephedrine) โดยนักเคมีชาวญี่ปุนช่ือ Akira Okata ในป ค.ศ. 1919  
 

กลไกการออกฤทธิ์ (วิโรจน สุมใหญ. 2543, มานพ คณะโต และคณะ. 2553 อางถึงใน
จรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ. 2556) 
 องคการสหประชาชาติกําหนดใหยาไอซเปนสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและ
ประสาท โดยมีฤทธ์ิกระตุนประสาท ซึ่งเมื่อเขาสูรางกายจะออกฤทธ์ิทั้งตอระบบประสาทสวนกลาง 
(Central nervous system) ซึ่งไดแก สมอง และไขสันหลัง มีกลไกการออกฤทธ์ิ 2 กลไก ดังน้ี  

1)  ออกฤท ธ์ิเ ร งการปลดปลอยอะดรีนาลี น (Adrenaline)  และนอรอะดรีนาลี น 
(Noradrenaline) ออกจากเซลลประสาทปกติในระบบประสารอะดรีเนอรจิก (Adrenegic) รางกาย
จะปลดปลอยสารสื่อประสารอะดรีนาลีน และนอรอะดรีนาลีน ออกมาจากสวนปลายของ         
เซลลประสาท เพื่อควบคุมการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสารอะดรีนาลีนและ      
นอรอะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาจะทําหนาที่สื่อสารระหวางเซลลประสาท หลังจากน้ันสารอะดรีนาลีน
และนอรอะดรีนาลีนจะถูกซึมกลับเขาไปในเซลลประสาทตามเดิมเมื่อรางกายไดรับเมทแอมเฟตามีน 
เมทแอมเฟตามีนจะเรงปลดปลอยสารอะดรีนาลีนและนอรอะดรีนาลีนออกมาในปริมาณมากกวาปกติ 
ทําใหหัวใจเตนแรงข้ึน อัตราการเตนของหัวใจสูงข้ึน หลอดเลือดหดตัว และความดันเลือดสูงข้ึน
มากกวาปกติ กลไกน้ีจึงเปนเหตุใหผูเสพยาไอซรูสึกกระปรี้กระเปรา 
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2) ออกฤทธ์ิกระตุนการปลดปลอยสารโดปามีน (Dopamine) ในสมองระบบประสาท         
โดปามีนเนอรจิก (Dopaminegic) มีหนาที่ควบคุมอารมณทุกขสุข ปริมาณสารสื่อประสาทโดปามีนที่
หลั่งออกมาจากเซลลประสาทเปนตัวกําหนดระดับความทุกขสุข ถารางกายหลั่งโดปามีนออกมานอย
กวาปกติ จะทําใหเกิดอารมณทุกขหรือซึมเศรา ในทางตรงกันขาม ถารางกายหลั่งโดปามีนสูงมากกวา
ปกติ จะทําใหเกิดอารมณเคลิบเคลิ้มเปนสุข (Euphoria) เมทแอมเฟตามีนจะทําใหเกิดการปลดปลอย
สารโดปามีนออกมาจากเซลลประสาทในปริมาณมากกวาปกติ จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา 
การที่รางกายไดรับเมทแอมเฟตามีนปริมาณสูงๆ จะทําใหรางกายมีสารโดปามีนในระดับตํ่ากวาปกติ
ติดตอกันเปนเวลาไดนานถึง 2 ป หลังจากหยุดใชเมทแอมเฟตามีน เน่ืองจากเมทแอมเฟตามีนมีกลไก
การออกฤทธ์ิทําใหถุงเล็กๆ (Vesicle) ที่เปนที่กักเก็บโดปามีนในเซลลประสาทแตก ดังน้ันจึงทําให
สมองมีถุงเล็กๆที่ทําหนาที่เก็บกักสารโดปามีนลดลง ทําใหรางกายมีโดปามีนในระดับตํ่ากวาปกติ
ติดตอกันเปนเวลานานจากการที่เมทแอมเฟตามีนมีกลไกการออกฤทธ์ิทําใหถุงเล็กๆที่กักเก็บโดปามีน
ในเซลลประสาทในสมองแตกเสียหายน้ัน แสดงใหเห็นชัดเจนวายาไอซมีความเปนพิษตอเซลล
ประสาท และสงผลใหระบบประสาทเกิดความผิดพลาด 
 
 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาไอซ 

ยาไอซถูกขับออกจากรางกายไดชามาก ตองใชเวลา 9-15 ช่ัวโมง จึงจะขับออกจากรางกาย
ลงเหลือครึ่งหน่ึงของปริมาณสูงสุดที่มีอยูในกระแสเลือด ทําใหเมทแอมเฟตามีนออกฤทธ์ิอยูในรางกาย
ไดอยางยาวนาน ดังน้ัน การเสพซ้ําหลายๆครั้งในหน่ึงวันจึงเปนการอันตรายมาก เพราะจะทําใหมีการ
สะสมของเมทแอมเฟตามีนในกระแสเลือดในระดับสูงข้ึนเรื่อยๆ ฤทธ์ิของยาในระดับรุนแรงก็จะ
ปรากฏใหเห็น ผูเสพที่เสพซ้ําวันละหลายๆ ครั้งจะมีอาการประสาทหลอนและคลุมคลั่ง (ขนิษฐา 
ตันติศิรินทร. มปป., วิโรจน สุมใหญ. 2543 อางถึงใน จรรยา เจตนสมบูรณและคณะ. 2556) 
 

วิธีการเสพยาไอซ (วิโรจน สุมใหญ. 2543, ขนิษฐา ตันติศิรินทร. มปป., พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย. 
2556) 

โดยทั่วไปวิธีการเสพยาไอซ มี 4 วิธี ไดแก  
1) การรับประทาน หรือกลืนลงกระเพาะอาหาร ผานระบบการยอยอาหารและดูดซึมทาง

ลําไส ออกฤทธ์ิชา ประมาณ 15-20 นาที แตฤทธ์ิคงอยูนานที่สุด  
2) การสูบควัน หรือไอระเหย ทางปากผานปอด ซึ่งไดผลเร็วคลายฉีดเขาเสนเลือดภายใน

เวลา 5-10 วินาที เปนวิธีที่ผูเสพนิยมใชมากที่สุดในประเทศไทย เพราะเปนวิธีที่ทําใหยาไอซเขาสู
สมองปริมาณมากเพียงพอที่จะกอใหเกิดผลทางจิตและประสาทในระยะเวลาที่สั้นที่สุด รวมทั้งผูเสพ
จะรูสึกเสียวซานอยางรุนแรงทันทีที่สูบเขาไป และเมื่อยาเขาสูรางกายแลวประมาณ 2 ช่ัวโมง ระดับ
ยาจึงจะข้ึนถึงระดับสูงสุด และคงที่ในระดับน้ันอีกประมาณ 2 ช่ัวโมง ดังน้ันผูเสพโดยการสูบจึงอาจจะ
เกิดอาการทางจิตและประสาทอยางรุนแรงอยูนานเปนเวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง 
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3) การสูดดมยาทางจมูก หรือนัตถุ ผานทางเย่ือบุจมูก ออกฤทธ์ิภายใน 3-5 นาที วิธีน้ีทําให
ยาไอซถูกดูดซึมเขามาทางเน้ือเย่ือออน ในเน้ือเย่ือมิวคัส (Mucousmembrane) ในโพรงไซนัส 
(Sinus cavity) เขาไปในกระแสเลือด กระบวนการ First pass metabolism สามารถเกิดข้ึนไดอยาง
รวดเร็วดวยชีวประสิทธิผล (bioavailability) ที่สูง และคงอยูนาน วิธีน้ีจึงเปนที่นิยมในผูเสพที่ไม
ตองการสูบควันหรือใชเข็ม  

4) การฉีดเขาหลอดเลือดดํา ผานเขาสูระบบไหลเวียนโลหิตโดยตรงออกฤทธ์ิทันที่ทันใดและ
รุนแรงที่สุด แตฤทธ์ิคงอยูไมนาน  

นอกจากน้ียังมีวิธีการอื่นที่อาจใชบางแตไมเปนที่นิยาม เชน ผานทางเย่ือบุทวารหนักหรือใต
ลิ้น การเสพยาไอซผูเสพแตละรายจะเกิดผลจากการเสพที่แตกตางกัน แมวาจะเปนยาจากแหลง
เดียวกัน ปริมาณเทากัน หรือแมกระทั่งในคนเสพคนเดียวกัน ผลจากการเสพแตละครั้งก็แตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน  

• ชนิดของยาไอซที่เปน active ingredient และสารอื่นที่เปนสวนผสม  
• จํานวนและปริมาณยาไอซ ซึ่งเปนการผลิตที่ไมมีการควบคุมมาตรฐาน  
• วิธีการเสพ เชน รับประทาน สูบ สูด หรือฉีดเขาเสน  
• ขนาด รูปราง เพศ ของผูเสพ  
• ผูเสพเคยใชสารเสพติดน้ันหรือสารเสพติดที่มีฤทธ์ิใกลเคียงมากอนหรือไม  
• สภาวะขณะเสพ เชน เสพคนเดียวที่บานหรือเสพกับกลุมเพื่อน  
• การใชสารเสพติดอื่นรวมดวย เชน ด่ืมแอลกอฮอล การผสมสารกระตุนประสาทอื่น  
• สภาพรางกายในขณะน้ัน เชน ออนเพลีย อดนอน 

 
ผลจากการใชยาไอซ 
ยาไอซมีผลโดยตรงตอระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งไดแก สมอง และไขสันหลัง โดยออกฤทธ์ิ

เรงการปลดปลอยอะดรีนาลีนและนอรอะดรีนาลีนออกจากเซลลประสาท และออกฤทธ์ิกระตุนการ
ปลดปลอยสารโดปามีน ซึ่งกลไกการออกฤทธ์ิน้ีจะทําใหเกิดการตอบสนองตออัตราการเตนของหัวใจ 
อุณหภูมิของรางกาย ความดันโลหิต ความกระหาย ความสนใจใสใจ อารมณ และการตอบสมอง
เกี่ยวกับการต่ืนตัวและการวางเงื่อนไข (มานพ คณะโต และคณะ. 2553, ขนิษฐา ตันติศิรินทร. มปป., 
วิโรจน สุมใหญ. 2543, อางถึงใน จรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ. 2556, พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย. 
2556) 

 
ผลทางดานรางกาย (Physical effects) 
การเสพยาไอซทําใหการตอบสนองตอหลายๆสวนของรางกายผิดปกติ ทั้งอัตราการเตนของ

หัวใจ  อุณหภูมิร างกาย ความดันโลหิต ความกระหาย การบีบ ตัวของผนังหลอดเลือด 
(Vasoconstriction) หลอดลมขยาย (Bronchodilator) ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) 
ผูเสพจะมีอาการหัวใจเตนผิดจังหวะ (tachycardia) หัวใจเตนชาผิดปกติ (bradycardia) หายใจเร็ว 
(Tachypnea) หัวใจเตนเร็ว สั่นกระตุก (Tremors) ความดันโลหิตสูง (hypertension) ความดัน
โลหิตตํ่า (hypotension) ตัวรอนผิดปกติ/ไขสูง (hyperthermia) หนาแดง (flushing) เหงื่อออกมาก 
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(diaphoresis) ทองเสีย (diarrtea) ทองผูก (constipation) รูมานตาขยาย (Dilated pupils) มองไม
ชัดเจน (blurred vision) ไมสามารถควบคุมการพูดได (aphasia) กลามเน้ือกระตุก (twitches) นอน
ไมหลับ (insomnia)ปากแหง (Dry mouth) เบื่ออาหาร (Anorexia) ปวดศีรษะ (Headache) ผิวหนัง
แหง/มีผื่น (dry and/or itchy skin) เกิดสิว (acne) รวมทั้งเกิดความผิดปกติของฟน ที่เรียกวา 
Meth mouth การเสพสารเปนระยะเวลานานหรือและในขนาดที่สูง อุณหภูมิรางกายจะสูงข้ึนมาก 
อาจจะชัก (convulsions) หัวใจลมเหลว (heart attack) หลอดเลือดสมองตีบตัน (stroke) และ      
ถึงแกความตายได (วิโรจน  สุมใหญ. 2543, พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย. 2556) 
 

ผลทางดานจิตใจ (Psychological effect) 
ยาไอซมีกลไกการออกฤทธ์ิที่ทําใหถุงเล็กๆที่ทําหนาที่เก็บกักโดปามีนในเซลลประสาทแตก 

ทําใหมีโดปามีนถูกปลดปลอยออกมาจากเซลลของปลายประสาทอยางควบคุมไมได โดปามีนที่อยู
นอกเซลลประสาทจึงมีปริมาณมาก ผลทางจิตและประสาทที่ตามมาคือ ผูเสพจะเคลิบเคลิ้มเปนสุข 
(Euphoria) พูดเพอเจอ (Talkativeness) หงุดหงิดกระวนกระวาย (Restlessness) ฉุนเฉียว โกรธ
งาย (Irritability) นอนไมหลับ (Insomnia) วิตกกังวล (Anxiety) ยํ้าคิดยํ้าทํา/ ไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมได (Repetitive and /or obsessive behavior) มีความสนใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพิ่มข้ึน มี
ความต่ืนตัวทางดานอารมณ (วิโรจน สุมใหญ. 2543, มานพ คณะโต และคณะ. 2553) หากเสพเปน
เวลานานตอเน่ือง ผูเสพจะมีอาการทางประสาทออกมาใหเห็น เชน รูสึกสับสน (Confusion) มีอาการ
โรคจิตแบบหลงผิด (Paranoia) เพอคลั่ง (Delirium) และมีอาการประสาทหลอน (Hallucination) 
เกิดข้ึนอยางรุนแรง (วิโรจน  สุมใหญ. 2543) 
 

สรุปผลจากการใชยาไอซ 
เมื่อเสพยาไอซ กอใหเกิดผลทั้งดานจิตใจและรางกาย รวมทั้งสามารถทําใหเกิดการติดได

ต้ังแตเริ่มเสพ เน่ืองจากยาไอซมีฤทธ์ิกระตุนประสาท มีผลตอการปรับอารมณทําใหเกิดอารมณ
เคลิบเคลิ้มเปนสุข และมีความเกี่ยวของกับวงจรความพึงพอใจ ดังน้ันเมื่อฤทธ์ิของยาลดลง จึงทําใหผู
เสพมีความตองการเสพในขนาดสูงข้ึน เพื่อใหเกิดผลดังเดิม จึงมีความเปนไปไดที่ผูเสพเสพติดไดเมื่อ
เสพสารในครั้งแรก โดยวิธีการที่เรียกวา Shot หรือการฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีผลเสพติดไดมาก 
 

แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกับการใชยาเสพติด 
แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด 
ชุดา  จิตพิทักษ (2522) กลาววา พฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคลน้ันไมรวมเฉพาะสิ่งที่

แสดงปรากฏออกมาภายนอกเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงสิ่งที่อยูภายในใจของบุคคลน้ัน ซึ่งคนภายนอก
น้ันไมสามารถสังเกตไดโดยตรง เชน คุณคา (value) ที่เขายึดเปนหลักในการประเมินสิ่งตางๆ ทัศนคติ
หรือเจตคติ (attitude) ที่เขามีตอสิ่งตางๆ ความคิดเห็น (opinion) ความเช่ือ (belive) รสนิยม 
(taste) และสภาพจิตใจที่ถือวาเปนบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน 

 



9 
 

 ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย
กระทํา ไมวาสิ่งน้ันจะสังเกตเห็นไดจากการกระทําหรือไมอาจจะสังเกตเห็น เพราะการกระทําที่เกิด
ข้ึนอยูภายใน เชน การทํางานของหัวใจ การทํางานของกลามเน้ือ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก 
ความชอบ ความสนใจ เปนตน 
 ดารุณี  แปงทิศ (2545) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่ง
สังเกตไดหรือสังเกตไมได ถาสิ่งมีชีวิตน้ันเปนคน พฤติกรรมของคนก็หมายถึง ปฏิกิริยาตางๆ ที่บุคคล
แสดงออกมาอันมีทั้งพฤติกรรมภายใน (covert behavior) และพฤติกรรมภายนอก (overt 
behavior ) 
  พฤติกรรมภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่เราไมสามารถสังเกตไดโดยตรง หรือเปนพฤติกรรมที่
ซอนเรนอยูภายในพฤติกรรมของเรา ดังน้ัน พฤติกรรมภายในจึงเปนเรื่องประสบการณสวนบุคคล 
อาทิเชน ความคิด ความจํา ความฝน จินตนาการ การตัดสินใจ ความรักชอบ ความรูสึก การแปล
ความหมาย การรับรู เปนตน  

 พฤติกรรมภายนอก หมายถึง การกระทําทางรางกายที่สามารถมองเห็น ไดยิน สัมผัสได และ
ระบุไดชัดเจน อาทิเชน การทานอาหาร การรองเพลง การรับโทรศัพท การเตน การแตงหนา เปนตน  
 จากที่กลาวมาขางตน พอจะสรุปความหมายของพฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการ
แสดงออกทุกอยางของมนุษย ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก ทั้งสังเกตเห็นไดและไมสามารถ
สังเกตเห็นได การเกิดพฤติกรรมยอมมีสาเหตุหลายประการดวยกัน ซึ่งอาจเปนพฤติกรรมที่มีมาต้ังแต
กําเนิด หรือเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรูสิ่งตางๆ เชน พฤติกรรมการทดลองใชยาเสพติด 
พฤติกรรมการใชยาเสพติดจนเปนผูติดยาเสพติด  อาจเปนเพราะคนที่ใชยาเสพติดมีสภาวะทางจิตใจ
อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยาง ผสมผสานกอนการเริ่มใชยาเสพติด เชน ความทุกขทางใจ 
ความเครียด อยากลองซึ่งทั้งหมดเปนอารมณกอนการใชยาเสพติด หลังใชยาเสพติดแลวเกิดเปน    
ความพึงพอใจจากการเสพยาน้ันๆ สงผลใหเกิดการเรียนรูวาทุกครั้งที่มีความรูสึก ทุกข จะตองใช     
ยาเสพติดเพื่อทําใหเกิดความสุข (ศริญญา กิตติรัตนโยธิน. 2551) 
 นอกจากน้ี ประสบการณจากการเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ในการใชยาเสพติด เชน กลุมเพื่อนที่
ใชยาเสพติด สภาพอารมณที่กอใหเกิดความทุกข ความเบื่อหนาย ความคึกคะนอง จึงทําใหเห็นวาการ
เสพยาเปนเรื่องปกติไมมีความแปลกแยก ไดรับการเสริมแรงในทางบวกวา การใชยาเสพติดสามารถ
ตอบสนองความตองการได เมื่อเสพยาแลวจะทําใหเกิดความคึกคะนอง กระปรี้กระเปรา รูสึกฮึกเหิม 
มีความสุข สนุกสนาน ทําใหเขากับกลุมเพื่อนไดงาย และไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน พฤติกรรม
ดังกลาวจึงกลายเปนพฤติกรรมประจําตัวในที่สุด 
 
 ทฤษฎีชีววิทยา (Biological Theories) 
 ทฤษฎีน้ีเปนทฤษฏี ที่มีพื้นฐานภายใตกลไกของรางกายในแตละคน ซึ่งมีผลหรืออิทธิพลใหคน
เหลาน้ันอยากใชยาเสพติด หรืออยากลิ้มลองรสของยาเสพติดวามีรสชาติอยางไร ถาหากมีโอกาสเขา
ไปสัมผัสกับยาเสพติด 
 ปจจัยทางกรรมพันธุ (genetic factors) ก็เปนปจจัยหน่ึงที่มีผูใหเหตุผลวา กรรมพันธุ
สามารถทําใหคนใชยา หรือด่ืมสุราในทางที่ผิดได เพราะกรรมพันธุจะมีอิทธิพลตอกลไกในรางกาย 
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โดยเฉพาะเมื่อมีการเสพยาเสพติดเขาสูรางกาย รางกายยอมจะรับเอาสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีของ 
ยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธ์ิที่มีตอจิตประสาท คุณสมบัติของยาเสพติดเหลาน้ันยอมกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงเดนชัดตอจิตใจและรางกาย สารเคมีบางชนิดในยาเสพติดมีพิษแมจะปริมาณที่นอยแตก็
สามารถฆามนุษยได สารเคมีบางชนิดเมื่อเสพเขาไปแลว ยอมทําใหเกิดความตองการเสพข้ึนเรื่อยๆ 
เชน การเสพเฮโรอีน กัญชา ยาบา หรือแมกระทั่งการด่ืมสุรานานๆ ก็อาจสงผลกระทบไปถึง หรือตก
ทอดทางพันธุกรรมจากพอแมที่ติดสุราหรือบุหรี่ไปยังผูสืบทอดทางสายโลหิตไดโดยตรง เชน เกิดภาวะ
โรคตางๆ ไดอีกมากมาย 
 

ทฤษฎีจิตวิทยา (Psychological Theories) 
 ทฤษฎีทางดานน้ีมีปจจัยและองคประกอบที่ชวยอธิบายใหเกิดความชัดเจนย่ิงข้ึน โดย
เฉพาะที่เกี่ยวของกับทางจิตวิทยา สามารถนํามาอธิบายถึงลักษณะและพฤติกรรมของผูใชยาเสพติด 
หรือบุคลิกภาพของผูใชยาเสพติดและผูไมใชยาเสพติด ตลอดจนแรงจูงใจของผูเสพยาเสพติดอันไดแก 
ความปรารถนา ความตองการของแตละบุคคล ที่จะไปสูเปาหมายที่ต้ังไว โดยเฉพาะแรงจูงใจของผูน้ัน
จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อบุคคลน้ันไดรับหรือเกิดความรูสึกเปนสุขใจ พึงพอใจ ประทับใจอันเกิดจากการใช
ยาเสพติดและดวยเหตุน้ีเองจึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนา เมื่อยาเสพติดออกฤทธ์ิสงผลใหมีความสุขใจ    
พึงพอใจตอรสชาติ ความสุขคือแรงจูงใจ ดังน้ันระยะแรกๆ ของการใชหรือเสพยาเสพติดน้ันเรียกวา 
“ระยะฮันนีมูน” “ด่ืมนํ้าผึงพระจันทรของการติดยา” (honeymoon phase of drug addiction) 
หรือการใชยาเสพติดน่ันเอง โดยเฉพาะการไดรับความสุข ความประทับใจจากประสบการณการใชยา
ครั้งแรกน้ี จะมีผลตอการใชปริมาณของยามากข้ึนโดยคิดและคาดหวังวาตัวเองจะมีความสุขย่ิงๆ ข้ึน 
หรือ “เมา” มากข้ึนตามไปดวย เปนผลทําใหถึงแกความตายในที่สุด เพราะใชยาเกินขนาด “over 
dose” บางคนถึงแมจะไมตายแตก็มีผลกระทบตอภาวะทางจิตและระบบประสาท กลายเปนโรคจิต 
โรคประสาท หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ เปรียบเสมือนคนไรความสามารถ ขาดสติ                       
ไรประสิทธิภาพ จําตองบําบัดรักษาทางจิตในโรงพยาบาลโรคจิต โรคประสาทอยางถูกตอง และ
จะตองไดรับการเอาใจใสดูแลจากครอบครัวอยางดี 
 
 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning) 
 อัลเบิรต  แบนดูรา (Albert Bandura) เช่ือวาโดยสวนมากมนุษยเรียนรูโดยการสังเกต       
ตัวแบบหรือการเลียนแบบเน่ืองจากมนุษยมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคมซึ่งทั้ง
ผูเรียนและสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอกัน แบนดูราจึงใหความสําคัญตอการรูคิด (Cognitive) ในการ
เรียนรูจากการสังเกตและการเลียนแบบดวยและตอมาไดเปลี่ยนเรียกทฤษฎีของเขาวา ทฤษฎีการ
เรียนรูดวยการรูคิดทางสังคม (Social Cognitive Learning) ประกอบดวย 
 1. ความใสใจ (Attention) การเรียนรูในลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูเรียนมีความสนใจ
และเอาใจใสตอตัวแบบและกิจกรรมของตัวแบบเพราะจะทําใหสามารถเกิดแบบแผนในการเลยีนแบบ
ตัวแบบได 
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 2. กระบวนการจํา (Retention) ผูสังเกตตองบันทึกสิ่งที่สังเกต กิจกรรมหรือขอมูลขาวสาร
ได ทั้งน้ีเพื่อการนํากลับคืนมาและใชตอไป ถาผูสังเกตสามารถอธิบายการกระทําดวยการสรางภาพใน
ใจหรือดวยคําพูดก็สามารถเลียนแบบพฤติกรรมไดดีแมเวลาผานไปนาน 
 3. กระบวนการเลียนแบบ (Reproduction) คือ การนําสิ่งที่บันทึกไวในความจํามาเปนสิ่ง
ช้ีนําในการเลียนแบบตามพฤติกรรมของตัวแบบ พฤติกรรมที่แสดงออกไมใชการลอกแบบอยาง
ตรงไปตรงมาแตเปนการเลียนแบบที่มีความรูความเขาใจและความพรอม ดังน้ัน พฤติกรรมของแตละ
บุคคลอาจมีความแตกตางกันไป แมวาจะมาจากตัวแบบเดียวกันบางคนอาจทําไดดีกวา ทําไดแยกวา 
หรือทําไดเทาเทียมกันกับตัวแบบก็ได 
 4. กระบวนการจูงใจ (Motivation) การจูงใจเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเลียนแบบ ผูสังเกต
จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ใหผลดีกับเขา เชน เลียนแบบพฤติกรรมที่จะไดรับแรงเสริมจากรางวัลหรือ
คําชมเชยมากกวาที่จะเลียนแบบสิ่งที่ใหโทษ และมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เขาพอใจ
มากกวาพฤติกรรมที่เขาทําแลวไมสบายใจ ดังน้ัน การจูงใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลตอการเรยีนรู
แบนดูรา ไดแบงการเสริมแรงออกเปน 3 ลักษณะ คือ การเสริมแรงโดยตรง การเสริมแรงที่ไดรับ
อิทธิพลจากผูอื่น และการเสริมแรงตนเองซึ่งเปนการเสริมแรงที่สําคัญ เพราะ จะเปนตัวควบคุมการ
แสดงพฤติกรรมไดดี การเสริมแรงในลักษณะน้ี คือ การสรางความสําเร็จใหกับตนเองเพื่อใชเปน
แรงจูงใจในการทําพฤติกรรมตางๆ 
 ทฤษฎีการเรียนรูมีความชัดเจนในการใชอธิบายพฤติกรรมการเสพยาเสพติด เพราะ ไดมีการ
ใชยาเสพติดกระตุนทางจิตใจและใชสารเหลาน้ีไปในทางที่ผิด โดยกลุมผูใชยาเสพติดน้ีไดมีการเรียนรู 
ใสใจ จดจํา เลียนแบบ สรางแรงจูงใจในการเสพ พฤติกรรมเหลาน้ีจะแสดงตอไป โดยสรุปทฤษฎีน้ีให
คําตอบวา “ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจาการเรียนรูทั้งสิ้นทั้งปวง” 
 

ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory)  

การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร โดยเปนผลจากการฝกฝนเมื่อ
ไดรับการเสริมแรง มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกวา ปฏิกิริยาสะทอน (Kimble 
and Garmezy) การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผล
จากการฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ (Hilgard and 
Bower) การเรียนรูเปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลเน่ืองมาจาก
ประสบการณที่แตละคนไดประสบมา (Cronbach) การเรียนรูเปนกระบวนการที่บุคคลไดพยายาม
ปรับพฤติกรรมของตน เพื่อเขากับสภาพแวดลอมตามสถานการณตาง ๆ จนสามารถบรรลุถึง
เปาหมายตามที่แตละบุคคลไดต้ังไว (Pressey, Robinson and Horrock, 1959) 

ความหมายของการเรียนรู (Mednick, 1959)  การเรียนรูทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม,การเรียนรูเปนผลจากการฝกฝน,การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขาง
ถาวรจนเปนนิสัย มิใชการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซื่อตรง,การเรียนรูไมอาจสังเกตไดโดยตรง แต
ทราบจากการกระทําที่เปนผลจากการเรียนรู 
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เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังน้ี (Bloom, 1959) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความเขาใจ และความคิด (Cognitive Domain)  

หมายถึง การเรียนรูเกี่ยวกับเน้ือหาสาระใหม ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจสิ่งแวดลอม
ตางๆ ไดมากข้ึน เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม (Affective Domain)  
หมายถึง เมื่อบุคคลไดเรียนรูสิ่งใหม ก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 

3. ความเปลี่ยนแปลงทางดานความชํานาญ (Psychomotor Domain) หมายถึง การที่
บุคคลไดเกิดการเรียนรูทั้งในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคิด คานิยม ความสมใจ
ดวยแลว ไดนําเอาสิ่งที่ไดเรียนรูไปปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความชํานาญมากข้ึน เชน การใชมือ เปนตน 

ธรรมชาติของการเรียนรูเปนกระบวนการชนิดหน่ึง ประกอบดวย (Cronbach, 1959)  
1. จุดมุงหมายของผูเรียน (Goal) หมายถึง สิ่งที่ผูเรียนตองการ หรือสิ่งที่ผูเรียนมุงหวัง การ

เรียนอยางไมมีจุดมุงหมาย คือไมทราบวาจะเรียนไปทําไม ยอมจะไมบังเกิดผลดีข้ึนได ครูควรช้ีให
ผูเรียนเขาใจถึงจุดมุงหมายในการเรียนวิชาตาง ๆ วาคืออะไร เพื่ออะไร 

2. ความพรอม (Readiness) เปนลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียน หรือผูเรียนแตละคน 
หมาย-รวมถึงวุฒิภาวะของผูเรียนดวย คนที่มีความพรอมจะเรียนไดดีกวาทั้งๆที่อยูในสถานการณ
เดียวกัน จึงควรสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับนักเรียนเพื่อใหเขาพรอมที่จะเรียนได 

3. สถานการณ (Situation) หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราตางๆ ที่มากระทําตอผูเรียน เชน  
การเรียนการสอน สถานการณตาง ๆ ฯลฯ คนหรือสัตวจะเรียนรูไดดีเมื่อไดเขาไปมีประสบการณใน
สถานการณตาง ๆ อยางแทจริง  

4. การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการศึกษาหาลูทางในสถานการณที่กําลัง
เผชิญอยูเพื่อเขาไปสูจุดมุงหมาย หรือการวางแผนการกระทําเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยพิจารณา
นําสิ่งแวดลอมหรือสถานการณมาใชใหเปนประโยชน การจะบรรลุจุดมุงหมายน้ันอาจมีหลายวิธี 
และอาจจะมีวิธีหน่ึงที่ ดีที่สุด การที่คนจะเลือกวิธีใดน้ันข้ึนอยูกับความสามารถในการแปล
ความหมายเปนสําคัญ 

5. ลงมือกระทํา (Action) เมื่อแปลสถานการณแลว ผูเรียนจะลงมือตอบสนองสถานการณ
หรือสิ่งเราในทันที การกระทําน้ันผูเรียนยอมจะคาดหวังวาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหเขาบรรลุ
จุดมุงหมายที่ต้ังไว    

6. ผลที่ตามมา (Consequence) หลังจากตอบสนองสิ่งเราหรือสถานการณแลว ผลที่
ตามมาคือ อาจจะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จะเกิดความพอใจ (Confirm) ถาไมประสบ
ผลสําเร็จยอมไมพอใจ ผิดหวัง (Contradict) ถาประสบผลสําเร็จก็จะเปนแรงจูงใจใหทํากิจกรรม
อยางเดิมอีก ถาไมบรรลุจุดมุงหมายอาจหมดกําลังใจ ทอแทที่จะตอบสนองหรือทําพฤติกรรมตอไป 

7. ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Contradict) ซึ่งจะกระทําใน 2 ลักษณะคือ ปรับปรุงการ
กระทําของตนใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย โดยยอนไปพิจารณาหรือแปลสถานการณหรือสิ่งเราใหม 
แลวหาวิธีกระทําพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทางใหได อีกประการหน่ึง อาจ
เลิกไมทํากิจกรรมน้ันอีก หรืออาจจะกระทําซ้ํา ๆ อยางเดิมโดยไมเกิดผลอะไรเลยก็ได 
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ทฤษฎีการควบคุม (Control Theories) 
 ทฤษฎีการควบคุม มุงหาคําตอบวา “ทําไมบางคนเขาจึงไมเสพ” ทําไมบางคนหรือคน
สวนมากจึงไมเขาไปเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน อะไรคือสาเหตุของการเสพยาเสพติด ในสวน
ของทฤษฎีน้ีมีประเด็นสําคัญตรงที่วา การที่คนสวนมากหรือคนสวนใหญไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ
กระบวนการแหงการกระทําความผิดหรือ พฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งหลายน้ัน ก็เพราะเน่ืองมาจากเขา
เหลาน้ันไดยึดติดผูกมัดอยูกับสถาบันทางสังคม อยางตอเน่ืองไมขาดสาย แตเมื่อใดก็ตามการยึดติด 
การผูกมัดน้ีแตกหัก หรือพังทลายลง เขาก็พรอมที่จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนรวมทั้งการใชยาเสพติด
เชนกัน 
 
 พฤติกรรมการเสพหรือติดยาเสพติดน้ันหากพิจารณาจากสภาพของความเปนจริงในสังคม
แลว ถาเขามีความใกลชิด ผูกพัน ผูกมัดกับสังคมด่ังเดิม (convention society) มากเทาใด โอกาสที่
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนขัดตอคานิยม (values) และบรรทัดฐานของสังคม (social norm) ก็นอยลงตาม
ไปดวยเชนกัน แตทั้งน้ีทั้งน้ันคงไมใชเปนการยืนยันจากทฤษฎีเสมอไปทุกกรณี ย่ิงมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับคนหรือสถาบันในสังคมด้ังเดิม เชน พอ แม โรงเรียน ครู มากเทาไหร โอกาสที่เขาจะกระทํา
ผิดกฎหมาย ละเมิดกฎเกณฑของสังคม และการใชยาเสพติดก็นอยเทาน้ัน 
 

ปจจัยที่สงผลตอการเสพยาเสพติด 
ปจจัยที่สงผลตอการเสพยาเสพติดน้ันมีหลายปจจัยรวมกัน ทั้งปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสังคม

และสิ่งแวดลอม ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 
 

 ปจจัยสวนบุคคล 
จากสภาพสังคมปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หลายคนพยายามปรับเปลี่ยนตนเองให

กาวทันความเปลี่ยนแปลงน้ัน ประกอบกับสภาพรางกายและจิตใจของคนมีความบกพรองในตัวไม
มากก็นอย ทําใหคนมีความผิดปกติทางรางกายและจิตใจ เชน บางคนเสพยาเสพติดเพื่อลดความ
เจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ ดังน้ัน สาเหตุที่ทําใหบุคคลเสพยาเสพติดน้ันอาจเกี่ยวของกับสภาพ
ปจจัยดานรางกายและจิตใจ (สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย. 2546, ธงชัย อุนเอกลาภ. 2544) 
 
 ปจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก ครอบครัว เพื่อน ชุมชน เปนตน 
 ครอบครัว 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 220) ไดใหความหมายของครอบครัวไววาครอบครัว
หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคม ที่ประกอบดวย สามี ภรรยาและหมายรวมถึงลูกดวย 

ความสําคัญของครอบครัว  
  ครอบครัวมีความสําคัญอยู 2 สวน คือ ความสําคัญที่มีตอบุคคลและความสําคัญที่มี
ตอสังคม ซึ่งความสําคัญดังกลาวมีความเกี่ยวของกับเรื่องของบทบาทหนาที่ของครอบครัวดวย ดังน้ี  
  1. ความสําคัญของครอบครัวที่มีตอบุคคลครอบครัวมีความสําคัญตอบุคคลในฐานะ
ที่เปนกลุมของสังคมกลุมแรกที่บุคคลแตละคนเปนสมาชิก มีความสําคัญระหวางกันและกันอยาง
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ใกลชิดและย่ังยืน มีฐานะที่เช่ือมบุคคลเขากับกลุม นับกระทั่งเกิดจนกระทั่งตาย และทําหนาที่
ถายทอดแบบแผนทางวัฒนธรรมใหกับสมาชิกรุนใหมครอบครัวเปนสถาบันที่ตอบสนองความตองการ
ของมนุษย เชน ความตองการทางเพศ ความตองการดานอารมณ และความตองการการยอมรับและ
ผูกพันซึ่งกันและกัน เปนที่ที่เด็กจะไดรับการเลี้ยงดู 
  2. ความสําคัญของครอบครัวที่มีตอสังคม ในฐานะตัวกลางที่เช่ือมสังคมเขากับ
บุคคล ครอบครัวจะสนับสนุนใหบุคคลสนองตอความตองการของสังคม โดยสังคมจะทําหนาที่กําหนด
แบบแผนการกระทําระหวางกันของบุคคลไว ซึ่งแบบแผนดังกลาวเปนสิ่งที่สะทอนถึงบทบาทหนาที่
ของบุคคลที่ตองปฏิบัติ สังคมในที่น้ีหมายถึง 3 ระดับ คือ ชุมชน สังคม และประเทศ 
 
  ความสําคัญของสัมพันธภาพในครอบครัว 
  เด็กจะเติบโตเปนอยางไร ราเริง เบิกบาน หรือหงอยเหงา ซึมเศรา มั่นคง หรือ
ออนไหว บุคลิกภาพเหลาน้ีจะสะทอนใหเห็นวา การเปนคนมีสุขภาพจิตดีหรือไมน้ันข้ึนอยูกับ
บรรยากาศในบานเปนสําคัญ น้ันคือ ความสัมพันธในครอบครัว ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญมากตอการ
สรางบุคลิกภาพใหสมบูรณ และสุขภาพจิตดี ถาหากมีความผูกพันรักใครตอกันดี ยกยองนับถือซึ่งกัน
และกัน โดยเริ่มตนจากพอแมทําตัวเปนหลัก ความรักใครผูกพันเหนียวแนนของพอแมน้ันจะมีผลโยงใย
ไปรักใครผูกพันตอลูกใหแนนแฟนตอไป สัมพันธภาพระหวางพอแมลูกที่เกิดข้ึนจะตองเปนไปอยาง
สมดุล มั่นคง สม่ําเสมอ กับขาวปญหาเด็กติดยาเสพติด กออาชญากรรม จี้ปลนฯลฯทําใหพอแมมักจะ
โกรธวาทําไมลูกจึงทําแบบน้ีทั้งๆ ที่ใหความรัก ใหเงินใหทองไมขาดมือบทสรุปสวนใหญมาจาก
บรรยากาศในบาน ที่ไมสามารถสื่อใหลูกรับรูไดวา บานของเขา คือ วิมาน ที่มีความรัก ความอบอุน 
มอบให แตพวกเขากลับพบวา บาน คือ นรก เพราะเขาไมสามารถไดรับความรักที่แทจริง ซึ่งเปนสิ่งที่
เขาตองการ  
  นับวาความสัมพันธในครอบครัว ถือเปนสวนประกอบที่สําคัญอีกสวนหน่ึงโดยเฉพาะ
อยางย่ิง เปนสวนประกอบที่เกี่ยวของกับการดํารงอยูของครอบครัว ระบบความสําคัญที่วาน้ี หมายถึง 
ระบบความสําคัญของสมาชิกในครอบครัวน้ันเอง แตละครอบครัวไมวาจะประกอบไปดวยสมาชิก
อาศัยอยูรวมกันอยางไร ทุกคนลวนมีบทบาทหนาที่ความสําคัญกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว สามี
ยอมมีบทบาทหนาที่ตอภรรยา ภรรยาก็ยอมมีบทบาทหนาที่ตอสามีบิดามารดามีบทบาทหนาที่ตอ
บุตร บุตรก็มีบทบาทหนาที่ตอบิดามารดาเชนกัน ความสัมพันธน้ีมุงกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
สมาชิกในครอบครัว ทั้งในดานจิตใจ อารมณ ในดานเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ตามที่สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวรวมถึงสิ่งที่สังคมคาดหวัง 

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบลักษณะครอบครัวที่เปนปจจัยผลักไปสูพฤติกรรม
การใชยาเสพติด ดังน้ี (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2541, ไพฑูรย  แสงพุม. 2548, จรรยา เจตนสมบูรณ 
และคณะ. 2556) 
  1. ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่บิดามารดาเกิดปญหารอยราวและไมอาจใชชีวิต
รวมกัน ทําใหเกิดวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยูและรับผิดชอบดูแลเฉพาะคน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่
นําไปสูความไมสมบูรณในครอบครัว ครอบครัวลักษณะน้ีมักมีความยากลําบากในการเลี้ยงดูใหสมาชิก
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มีพัฒนาการดานบุคลิกภาพ พฤติกรรม อารมณ สังคมที่ดี จึงนับเปนครอบครัวที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิดปญหาตางๆไดโดยเฉพาะปญหายาเสพติด 
  2. ครอบครัวที่มีความสัมพันธแบบขัดแยง สมาชิกมีปฏิสัมพันธหรือมีความสัมพันธ
เชิงลบตอกัน เกิดความขัดแยงทั้งทางความคิดและพฤติกรรม 
  3. ครอบครัวที่มีความสัมพันธแบบหางเหิน สมาชิกขาดความสนใจเอาใจใสซึ่งกัน
และกัน ขาดการสื่อสารทางบวก ขาดการรับฟงและใหคําปรึกษา ฯลฯ ลักษณะความสัมพันธแบบน้ี
เปนตัวผลักดันใหหลีกหนีหางจากครอบครัว มีเย่ือใยตอครอบครัวนอยลง หันไปผูกพันกับคนนอก
ครอบครัว 
  4. ครอบครัวที่ผูปกครองคาดหวังตอสมาชิกสูงเกินไป รวมทั้งพยายามผลักดันให
สมาชิกเปนในแบบที่ตนเองตองการ ทําใหสมาชิกขาดความเปนตัวของตัวเอง รูสึกวาตนเองเปนเพียง
สิ่งของที่เปนไปตามความคิดและอารมณของผูอื่น นําไปสูความไมสามารถในการพัฒนาบุคลิกภาพที่
เหมาะสมเฉพาะของตนเองได ขาดความเช่ือมั่น ความเปนตัวของตัวเอง และตองการการพึ่งพามาก
ข้ึน 
  5. ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบไมคงเสนคงวา วัยรุนจะพัฒนาไปไดดีน้ันตองมีกฎที่ชัดเจน 
และการควบคุมที่มีระเบียบเสมอตนเสมอปลาย แตบางครอบครัวบิดามารดาไมคงเสนคงวา เมื่อลูกมี
พฤติกรรมอยางเดียวกัน ขณะหน่ึงถูกลงโทษ แตอีกขณะหน่ึงใหรางวัล ทําใหสับสน ไมรูวาอะไรถูก
อะไรผิด อะไรเปนที่ยอมรับหรือไมเปนที่ยอมรับ ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การใชสารเสพ
ติดเกิดข้ึนได 

 6. ครอบครัวเลี้ยงดูแบบตามใจ การที่วัยรุนหันมาใชสารเสพติดเพื่อลดอารมณเชิง
ลบน้ัน สาเหตุหน่ึงมาจากการเลี้ยงดูแบบตามใจบิดามารดาปฏิบัติตอลูกเหมือนเปนทารก สนับสนุนให
หนีปญหาและความคับของใจ แทนที่การเผชิญหนาและแกไขเอาชนะปญหาใหได ลูกจึงกลายเปนคน
ที่เปราะบาง ไมอดทนกับอารมณทางลบ เชน ความเศรา ความผิดหวังได และตองใชยาเสพติดเพื่อลด
ความรูสึกเหลาน้ี 

 7. ครอบครัวที่ใชอํานาจนิยมหรือความรุนแรง มักเปนครอบครัวที่สื่อสารแบบเผด็จ
การโดยมีบุคคลใดบุคคลหน่ึงในครอบครัวมีอํานาจเด็ดขาดในการกําหนดกรอบการดําเนินชีวิตของ
สมาชิกคนอื่นๆ ครอบครัวแบบน้ี สมาชิกมักถูกกําหนดใหตองดําเนินชีวิตเปนไปตามความตองการของ
ผูมีอํานาจในครอบครัว และมักใชความรุนแรงควบคูกันไปหากเกิดการปฏิบัติที่อยูนอกเหนือจาก
กรอบที่ตองการ 

 8. ครอบครัวที่สมาชิกเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะเมื่อบิดามารดามีพฤติกกรม
เกี่ยวของกับยาเสพติด สมาชิกจะเกิดการเรียนรูวาสิ่งที่บุคคลสําคัญในครอบครัวทําเปนสิ่งที่ตน
สามารถทําได เพื่อใหเกิดเปนมาตรฐานและการดํารงชีพแบบเดียวกัน และนําไปสูการติดยาเสพติด
รุนแรงมากข้ึนในที่สุด 

 9. ครอบครัวที่ละเวนการสั่งสอนวายาเสพติดเปนสิ่งไมดี ซึ่งสวนใหญเปนครอบครัว
ที่ไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูสมาชิก อีกประการหน่ึง คือ ครอบครัวเห็นวาเรื่องยาเสพติดเปนเรื่องนอก
ครอบครัว จึงไมใหความสําคัญและระแวดระวังสมาชิกในครอบครัวเทาที่ควร 
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 10. ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบเผด็จการ ครอบครัวที่มีความคิดเห็นวาลูกๆควรเช่ือฟง
ผูใหญอยางสิ้นเชิง ไมควรโตแยงหรือแสดงความคิดเห็นใดๆสิ่งที่ผูใหญหรือพอแมสั่งใหทําเปนสิ่งที ่
ถูกตองเสมอ ลูกๆมีหนาที่รับคําสั่งและทําตามคําสั่งเทาน้ันเมื่อใดลูกทําผิดในสายตาของพอแมแลว ก็
จะไดรับการดุดาวากลาว และถูกลงโทษทันที การตัดสินวาลูกทําถูกหรือผิดเปนความคิดเห็นของพอ
แมแตเพียงฝายเดียว การเลี้ยงลูกตามแบบอยางที่กลาว เกิดข้ึนเพราะพอแมมีความเช่ือวาตนเอง
อาบนํ้ารอนมากอนลูก ยอมรูอะไรดี-ช่ัวมากวาลูก ๆจึงตองทําตามที่ตนเองสั่งเทาน้ัน และเช่ือวาการ
เลี้ยงลูกเชนน้ีจะทําใหลูกมีระเบียบวินัย วานอนสอนงายและเคารพเช่ือฟงผูใหญการเลี้ยงลูกแบบน้ี 
เรียกไดวา เปนการเลี้ยงลูกแบบเผด็จการสําหรับผลที่เกิดข้ึนโดยตรงกับลูก ที่พอแมเลี้ยงดูตามแบบ
เผด็จการพบวา เมื่อลูกเติบโตเปนผูใหญแลวอาจจะมีนิสัยที่ไมสมควรเกิดข้ึนหลายอยาง เชนอาจจะ
เปนคนกาวราวเผด็จการเหมือนพอแมอาจจะเปนคนที่ขาดความเช่ือมั่นในตัวเองตองคอยรับฟงคําสั่ง
จากผูอื่นกอนอาจจะเปนคนที่ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคและอาจเปนสาเหตุของการติดยาเสพติดได 

กลุมเพ่ือน 
กลุมเพื่อนถือไดวาเปนกลุมที่มีอิทธิพลและมีผลตอการเสพยาเสพติดมากที่สุด เพราะเปนกลุม

ที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความรูสึก คลายๆกัน โดยเฉพาะการสรางความกลมเกลียวเปนนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกันเพื่อกระทําการอยางไดอยางหน่ึงใหบรรลุตามวัตถุประสงคของกลุมที่วางไว จนมีการเรียนรู 
เลียนแบบ สรางแรงจูงใจ จนเปนทัศนคติและพฤติกรรมในที่สุด (ประจัน และคณะ. 2541) 

จากการศึกษาปจจัยและเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการใชยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบวา กลุมเพื่อนเปนปจจัยสําคัญตอการแนะนํา ชักจูง หรือเปนแบบอยางในการใชยาเสพติด โดย
เยาวชนที่มีปญหาสวนตัว ไมวาเรื่องการเรียน การทํางาน หรือความรัก มักจะเลาปญหาใหเพื่อนสนิท
หรือเพื่อนในกลุมรับรู หากเพื่อนที่เปนผูแนะนําเปนผูมีประสบการณเสพยาเสพติดก็จะเปนโอกาสทีจ่ะ
แนะนําใหลองใชยาเสพติดเพื่อแกปญหาน้ัน โดยมักยกตัวอยางผูอื่นที่เคยใชหรือกลาวถึงบุคคลที่รูจักดี 
พรอมทั้งกลาวถึงผลทางบวกที่เกิดจากการใชยาเสพติดซึ่งสวนมากจะเปนลักษณะเลาใหฟง ไม            
โนมนาวหรือบังคับใหเช่ือแตจะปลอยใหผูรับฟงขอมูลพิจารณาเอง โดยผูรับคําแนะนํามักจะลังเลใน
ครั้งแรก แตก็จะเริ่มสนใจ เยาวชนสวนใหญจึงยอมลองใชยาเสพติดในที่สุด ซึ่งเมื่อใชแลวพบวาไม
กอใหเกิดผลรายแกตัวเองเหมือนที่เพื่อนบอก ก็จะเช่ือมั่นมากข้ึนและมีโอกาสที่จะใชยาเสพติดน้ันได
อีกในครั้งตอไป (ไพฑูรย  แสงพุม. 2548) 

 
ชุมชน 
การเรียนรูในการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทําผิดใดๆ น้ัน เปนเรื่องที่มีความ

เกี่ยวของสัมพันธกับชุมชน โดยเฉพาะแหลงชุมชนหรือสังคมรอบขางน้ันๆ เอื้อและเกื้อกูลตอการ
กระทําผิด ไมวาจะเปนการเสพหรือผูใชยาเสพติดเปนประจํา หรือแมกระทั่งการโจรกรรม ลักขโมย 
ชุมชนที่เต็มไปดวยสิ่งเลวรายและอาชญากรรม คนที่อยูในสังคมหรือชุมชนเหลาน้ีจะถูกหลอหลอม 
กลอมเกลาและถูกนําเขามารวมกิจกรรมในทางที่ผิดกฎหมาย ถูกหลอหลอมการสรางคานิยม ทัศนคติ 
นิสัยใจคอ และพฤติกรรม อันเปนแรงจูงใจ กระตุนใหคนมีการเรียนรูพฤติกรรมเปนอาชญากร หรือ
การเสพยาติดตอไป ชุมชนที่มีคานิยมทางบวกตอยาเสพติด เห็นวาการเสพหรือเกี่ยวของกับยาเสพติด
เปนสิ่งไมผิด หรือเห็นวายาเสพติดเปนสิ่งผิดกฎหมาย แตตนเองไมมีสวนเกี่ยวของกับการเสพหรือ
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การคา จึงไมสนใจหรือเอาใจใสปองกันหรือแกไขปญหายาเสพติดเทาที่ควร หรือมีแนวคิดวาปญหายา
เสพติดไมใชปญหาที่ทุกคนตองรวมมือปองกัน แกไข ก็มีสวนทําใหสมาชิกในชุมชนหรือสังคมน้ันมี
โอกาสเสพหรือเขาสูวงจรการติดยาเสพติดไดงายกวาบุคคลที่อยูในชุมชนหรือสังคมที่ไมมีการแพร
ระบาดของยาเสพติด (ประจันและคณะ. 2541, ไพฑูรย  แสงพุม. 2548) 
 

แนวคดิเกี่ยวกบัความเช่ือตอการเสพยาไอซ 
1. ชวยแกปญหาทางเพศ ความเช่ือผิดๆ เกี่ยวกับยาไอซ เรื่องเพศและความพึงพอใจทางเพศ 

ยาไอซจะมีผลตอสมองสวนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในระยะเริ่มแรก
ของการใชยาโดยมีผลช่ัวคราวที่เกิดข้ึนกับผูเสพดังน้ี  
  1) ชวยใหผูเสพกลาทําในสิ่งที่ไมกลาหรือเคยรูสึกวาไมสมควร 
  2) เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ 
  3) ทําใหกังวลนอยลงในการเริ่มตนมีเพศสัมพันธทางเพศกับคนที่ตนไมรูจัก 
  4) ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ 
  5) เพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ 
  6) เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
  

อยางไรก็ตามประสบการณดังกลาวเปนสิ่งปกติที่สามารถเกิดข้ึนไดกับคนที่เริ่มเสพยา แตเมื่อ
เสพจนเปนนิสัยแลว ความรูสึกพึงพอใจที่มีจะคอยๆลดลงและติดตามมาดวยภาวะเสพติดอยาง
งายดาย ซึ่งในระยะน้ีเรื่องเพศจะกลับกลายเปนปญหาวิกฤตสําหรับผูเสพ คือ ระยะเวลาในการมีเพส
สัมพันธจะนานข้ึนแตความสุขทางเพศจะนอยลงเมื่อเทียบกับประสบการณในครั้งกอนๆ มีความ
ผิดปกติตอการมีเพศสัมพันธรวมกับการใชยาเสพติด เชน คิดวาเปนสิ่งที่นาต่ืนเตนเกินกวาความเปน
จริง มีเพศสัมพันธในรูปแบบแปลกๆ และบางครั้งกลายเปนปญหารุนแรงตอตนเองและผูอื่น การ
บรรลุถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธเปนไปไดยากข้ึน สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ เสพยาทดแทน
การมีเพศสัมพันธเน่ืองจากการหมกมุนในยาเสพติดมากกวาเรื่องอื่นๆ ดังน้ันความเช่ือผิดๆ ที่วายาไอซ
น้ันสามารถชวยเพิ่มพลังทางเพศได จึงเปนเพียงภาพลวงตาในระยะแรกของการเสพเทาน้ัน 
(สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด. 2559) 
 2. ชวยเรื่องความงาม ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
(2559.) กระทรวงยุติธรรม พบวา วัยรุนมีความเช่ือวาเสพยาไอซแลวจะผอม หุนดี ชวยลดนํ้าหนัก 
เน่ืองจากฤทธ์ิของยาไอซมีผลทําใหผูเสพไมอยากอาหาร จึงมีรูปรางผอม แตเมื่อหยุดเสพจะทําให
เกิดปฏิกิริยาที่เรียกวา “โยโยเอฟเฟกต” (yo-yo effect) กลาวคือ ผูเสพจะรับประทานอาหารมากข้ึน 
สงผลใหมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและลดลงยาก เน่ืองจากผูเสพยาไอซในระยะแรกๆ เปนกลุมคน
ในสังคมที่มีรายไดดี จึงมีเวลาและเงินในการดูแลความสวยงามใหกับตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจวา
ยาไอซชวยทําใหผิวดี สวย อยางไรก็ตาม ขอมูลทั้งการจับกุมและการบําบัดรักษาช้ีชัดวา ยาไอซทําให
ผูเสพมีรางกายทรุดโทรม ใบหนาแกกวาวัย มักมีบาดแผลตามใบหนาและรางกายเน่ืองจากผิวแหงเสีย 
นอกจากน้ีในการผลิตยาไอซตองใชสารเคมีประเภทกรด ซึ่งจะมีบางสวนตกคางอยูในยาไอซ ทําให         
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ผูเสพสวนใหญเปนโรคในชองปากดวยอาการฟนผุ กลายเปนสีดํา โยกเก และหลุดไปในที่สุด อาการน้ี
จะหนักกวาฟนผุธรรมดาเพราะจะลุกลามไปทั่วทั้งปาก  

นอกจากน้ี หมอสรายุทธยืนยันวา ยาไอซทําให “ผอม ผิวสวย ขาวใส หุนดี” เปนความเช่ือที่
ผิดมหันต เพราะยาไอซจะออกฤทธ์ิที่สมองสวนหนาควบคุมความอยากอาหาร แตเปนช่ัวคราวเทาน้ัน 
เมื่อหยุดกินก็จะกลับมาหิวโหยและกินมากข้ึนกวาเดิม เน่ืองจากเวลาเสพยามักไมคอยมีความหิวจะ
รูสึกเคลิบเคลิ้มตลอดเวลา นอนไมหลับ เมื่อไมกินและไมนอนก็ทําใหผอมช่ัวคราว แตเรื่องผิวดีน้ัน
เปนไปไมไดเพราะผูปวยจากการติดยาไอซมักขาดวิตามิน เกลือแร หรือสารอาหารสําคัญที่รางกาย
ตองการ ผิวคนติดยาสวนใหญจะหมองคล้ําหยาบกระดางเชนเดียวกับ นพ.ศิริศักด์ิ ธิติดิลกรัตน          
ผอ.สถาบันกัลยาราชนครินทร กรมสุขภาพจิต อธิบายวา ผูติดยาเสพติดไปนานๆ จะมีอาการทางจิต
เวชหรือที่เรียกวามีอาการทางประสาท และไมเปนความจริงเสมอไปวาผูหญิงที่ติดยาเสพติดจะผอม 
เพราะบางคนก็อวนและติดเหลาดวย บางคนอาจผอมเพราะฤทธ์ิยาทําลายความอยากอาหาร ทําให
กินขาวไมลง แตเรื่องของผิวพรรณน้ัน เกือบทุกคนจะมีผิวหมองคล้ําเพราะไมมีสารอาหารไปชวยดูแล
ผิว (สาวเสพ ไอซ หลงผิดเช่ือผิวขาวหุนสวย. 2559) 

ความเช่ืออยางหน่ึงที่เกิดข้ึนในหมูผูเสพไอซ ทั้งยังมีเปนโฆษณาเกินจริงของพอคาไอซน่ันคือ
สรรพคุณที่วา ยาไอซชวยลดความอวนได ทําใหหุนดี และผิวสวย โดยจะเห็นแคมเปญรณรงคเกี่ยวกับ
ยาไอซมากมายวา การใชยาไอซเพื่อลดความอวนน้ันถือเปนความเช่ือที่ผิดมหันตโดยนพ.ประดิษฐ 
สินธวณรงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาวถึงการสรางความเช่ือปลูกฝงคานิยมที่วา         
ยาไอซน้ันเปนยาของคนมีเงิน หรือกลุมไฮโซ เสพแลวจะทําใหผอม ผิวพรรณดี ไมมีกลิ่นตัว น้ันแทจริง
แลวยาชนิดน้ีเปนเมทแอมเฟตามีน สารตัวเดียวกับที่ใชทํายาบา ที่นิยมใชกันในกลุมคนใชแรงงาน ขับ
รถระยะเวลานาน เชนรถสิบลอ รถสงของ แตถูกสรางภาพเพื่อยกระดับใหมีราคาสูงข้ึน “สวนความ
เช่ือที่วาเสพยาไอซจะทําใหผอม ขาว สวยน้ัน ขอเท็จจริงคือเมื่อเสพแลวจะทําใหไมเกิดความอยาก
อาหาร จึงทําใหผอมลง แตเมื่อเสพติดตอกันในระยะยาวจะทําใหรางกายทรุดโทรม หลอดเลือดหดตัว
ลง ทําใหเลือดไหลเวียนไมสะดวก รางกายจึงซีดขาว และเสี่ยงตอการเกิดเสนเลือดในสมองแตก
กลายเปนอัมพฤกษอัมพาตได ที่สําคัญคือ เซลลประสาทสมองจะถูกทําลายทําใหความคิดไมวองไว 
ความจําไมดี หากเสพเกินขนาดจะเกิดพิษเฉียบพลัน ทําใหหัวใจเตนเร็ว เตนผิดจังหวะ เกิดปญหา
หัวใจวายเฉียบพลัน เสียชีวิตไดงาย บางรายอาจเกิดอาการประสาทหลอน เกิดอุบัติเหตุ” ดาน          
นพ.เจษฎา โชคดํารงสุขอธิบดีกรมอนามัยกลาวถึงความเช่ือที่วา ยาไอซทําใหผิวขาวน้ัน ไมจริง โดยให
เหตุผลวายาไอซมีผลตอการทํางานของระบบเลือด ทําใหเสนเลือดหดตัว สงเลือดไปหลอเลี้ยงผิวหนัง
ไมเพียงพอจนกลายเปนสีซีดมากกวา“ในแงของผิวขาวย่ิงไมจริงใหญ เพราะยาไอซจะไปทําใหเสน
เลือดหดตัว เสนเลือดจะไปเลี้ยงที่ผิวหรือสมองนอยลง เมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังนอยลง จะทําใหผิว
ซีด ไมใชขาว มันซีดเหมือนคนขาดเลือดมากกวา ซึ่งดูแลวจะทําใหแกลงไปดวยซ้ํา” (ผอม ขาว สวยตอง 
เสพไอซ คานิยมในมุมมืดของวัยรุนไทย. 2556) 

3. ยาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน เมื่อยาไอซออกฤทธ์ิกระตุนสมองสวนอยาก ผูเสพจะมี
ความต่ืนตัว กลาและพูดมากกวาปกติ ทําใหดูเหมือนเปนคนเขาสังคมเกง แตความจริงสมองสวนคิดที่
ถูกยาไอซกดการทํางานอยูจะคอยๆ สูญเสียการทํางานไป การใชเหตุผลและความสามารถควบคุม
อารมณของผูเสพจะลดลง กลายเปนคนเอาแตใจ ทําอะไรไปตามความอยาก ขาดความยับย้ังช่ังใจ มี
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อารมณข้ึนลงงาย หงุดหงิด โกรธงาย นําไปสูการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแลน แสดงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม มีแนวโนมใชความรุนแรงและอาจทํารายตนเอง คนใกลชิดและผูอื่น ผลสุดทายทําใหเสีย
เพื่อน คนรัก เปนที่รังเกียจของคนรอบขาง ผลกระทบที่สําคัญ คือ สมองจะเริ่มถูกทําลาย ทําใหเกิด
ความผิดปกติในการสื่อประสาท ผูเสพจะเกิดอาการทางจิต เชน เห็นภาพหลอน หูแวว ระแวงคนรอบ
ขาง เห็นภาพหลอนและกลัวสิ่งตางๆรอบตัว จนไมสามารถออกไปพบปะผูคนอยางปกติได เมื่ออยูตาม
ลําพังจะเกิดอาการซึมเศรา ฟุงซานนึกถึงแตเรื่องความลมเหลวในชีวิต ไมสามารถใชชีวิตอยูอยางมี
ความสุขได บางรายรุนแรงไปถึงข้ันพยายามฆาตัวตายและหลายรายพัฒนาไปสูการเกิดอาการทางจิต
ในที่สุด (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2555) 
 4. ยาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูง ออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบาแตแทจริงแลวยาไอซ
เปนยาเสพติดตัวเดียวกับยาบาเพราะมีสารเคมีหลักตัวเดียวกัน คือ เมทแอมเฟตามีน ยาไอซจึงเปน
ยาบาอีกรูปพรรณหน่ึงที่นักคายาเสพติดผลิตข้ึนเพื่อเปนสินคาตัวใหมแทนยาบา หากจะถึงจุดอิ่มตัว
ตามธรรมชาติของนิสัยการบริโภคของคนเราเทาน้ัน เน่ืองจากยาไอซเปนเมทแอมเฟตามีนที่จับตัวเปน
ผลึก ไมมีผงแปง หรือสวนผสมอื่น เพื่อชวยในการอัดเม็ดเชนที่ยาบาจําเปนตองมี ดังน้ัน สารเคมี
อันตรายในยาไอซจึงมีมากกวายาบา สงผลทําลายสมองและระบบประสาทไดเร็วและรุนแรงกวายาบา 
โดยจากประวัติคนไขที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติด พบวา ผูเสพยาไอซจะมีอาการทางจิตเร็วกวา
ผูเสพยาบา และสิ่งสําคัญ คือ วิทยาศาสตรทางการแพทยในปจจุบันยังไมสามารถคนพบวิธีการรักษา
ซอมแซมเซลลสมองที่ถูกทําลายไปแลว (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด. 2555) 

ผศ.ดร.ปนัดดา ชํานาญสุข ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กลาววา ภาพหลุดดาราเสพยา ทําใหเกิดกระแสวา “การเสพไอซเปนเรื่องธรรมดา ดารายังเสพ” กรณี
น้ีสงผลกระทบตอการใหคุณคาของยาไอซในสังคมวงกวาง เพราะเดิมน้ันยาไอซมีภาพในเชิงคุณคา
สําหรับวัยรุนวาเปนยาที่เลื่อนสถานะทางชนช้ัน นอกจากน้ียังถูกผูกโยงกับความโกหรู ทันสมัย และ
ศิลปะอีกดวย “ยาไอซมันจะมีพิธีกรรมของมันอยู ทั้งวิธีการเสพที่มีอุปกรณ ลีลาการเสพ และราคา 
ดังน้ันมันจึงถูกการจัดวางใหคุณคาในหมูวัยรุนวา เปนสิ่งเลื่อนชนช้ัน เปนของแพง ไมไดมีภาพลักษณ
เหมือนยาบาที่เปนของคนใชแรงงานทั้งน้ี การที่คนในวงการบันเทิงมีขาวกับยาเสพติดชนิดน้ีน้ัน สงผล
กระทบตอการใหคุณคาทางสังคม หากผูรับขาวสารไมมีสติปญญาก็อาจรับคานิยมแบบผิดๆ ไปแลว
มองวา การเสพยาไอซน้ันเปนเรื่องปกติ และเปนสิ่งที่อยูคูกับคนในวงการ ดาราหรือคนในวงการ
บันเทิงถือเปนบุคคลที่คนรุนใหมช่ืนชอบ คนรุนใหมหลายคนใฝฝนวา อยากจะเปนอยางคนเหลาน้ี 
ดังน้ันเมื่อยาไอซถูกใหคุณคาในฐานะสิ่งที่อยูคูกับคนในวงการ คนรุนใหมหากไมมีสติปญญาก็อาจ
เลียนแบบพฤติกรรมของดาราได” นอกจากน้ี ธรรมชาติของยาเสพติดชนิดน้ีก็มักจะเขาไปอยูในสถาน
บันเทิง งานปารต้ี และดวยปริมาณที่นอยแตมูลคาสูง ทําใหการจับกุมเปนไปไดยากในแงของการ
รวบรวมพยานหลักฐาน อยางไรก็ตาม ผศ.ดร.ปนัดดา กลาววา การจัดการกับปญหายาไอซใน
สังคมไทย นอกจากการจับกุมปราบปรามแลว การจัดวางคุณคาใหม หรือใหความรูที่แทจริงเกี่ยวกับ
ยาไอซก็เปนสิ่งหน่ึงที่ตองทําอยางเรงดวน“สังคมควรมีการใหคุณคาหรือจับวางคุณคาใหมของยาไอซ 
ตองใหการเสพยาไอซ เปนสิ่งที่มีความผิดที่รายแรง เปนเรื่องเลวรายเพื่อยอนแยงการจัดวางที่เปนอยู
ในปจจุบัน” แมในสังคมไทยจะมองวา การเสพไอซน้ันเปนเรื่องรายแรง ทวาในมุมมืดของสังคมยังคงมี
คานิยมวา ยาไอซคือสิ่งวิเศษเลิศเลอ เสมือนสิ่งยึดเหน่ียวตัวตนของกลุมคนที่ซอนตัวเองอยูในมุม
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มืด  ก็คงมีเพียงสติปญญาสวนบุคคลเทาน้ันที่จะพิจารณาถึงคุณคาของการใชชีวิตอยู และเลือกที่จะ
มองใหเห็นคุณคาที่แทจริงวายาไอซน้ันจะนําพาชีวิตไปสูสิ่งดีงามหรือเลวทรามกันแน (ผอมขาว  สวย
ตอง เสพไอซ คานิยมในมุมมืดของวัยรุนไทย. 2559) 
 

การคัดกรองการติดสารเสพติด 
 การใชสารเสพติดและความเสี่ยงมีความตอเน่ืองกันจากความเสี่ยงตํ่า (ใชสารเปนครั้งคราว
หรือไมมีปญหา) ไปถึงความเสี่ยงปานกลาง (ใชประจํามากข้ึน) จนถึงความเสี่ยงสูง (ใชแบบเสี่ยงสูง
บอยครั้ง) แพทยสามารถวินิจฉัยคนหากลุมความเสี่ยงสูงหรือผูติดสารเสพติดไดงายกวากลุมที่มีความ
เสี่ยงตํ่าถึงปานกลาง แมวาการติดสารเสพติดมีความสัมพันธกับภาระโรคอยางชัดเจน แตก็มีหลักฐาน
สนับสนุนวามีภาระทางสาธารณสุขที่เกิดจากผูใชสารเสพติดที่ไมติด แตใชแบบอันตรายหรือใชแบบ
เสี่ยง อาจจะสูงมากกวาภาระโรคที่เกิดจากผูติสารเสพติด (Institute of Medicine. 1990 อางถึงใน 
แผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน. 2554) ดวยเหตุน้ีแบบคัดกรองประสบการณการด่ืมสุรา สูบบุหรี่ 
และใชสารเสพติด The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test 
(ASSIST) ไดออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อที่จะคนหาและใหการชวยเหลือผูใชสารเสพติดแบบเสีย่งอนัจะ
กอใหเกิดอันตราย รวมถึงเสี่ยงตอการติดสารเสพติดในอนาคต  
 การคัดกรองมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาปญหาทางสุขภาพ หรือปจจัยเสี่ยงต้ังแตเริ่มกอนที่จะ
เกิดโรครายแรงหรือมีปญหาอื่นๆตามมาซึ่งจัดเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมปองกันในสถานพยาบาลปฐม
ภูมิ (Royal Australian College of General Practitioners. 1998 อางถึงใน แผนงานวิชาการสาร
เสพติดชุมชน. 2554) องคการอนามัยโลกไดระบุเกณฑในการตัดสินใจวาภาวะโรคทางกายใดควร
ไดรับการคัดกรองดังน้ี 
 
เกณฑในการคัดกรอง 

 ภาวะน้ันจะตองเปนปญหาสําคัญและสงผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุขของบุคคลและ
ชุมชน 

 มีการรักษาหรือการบําบัดที่เปนที่ยอมรับไดใหแกผูรับบริการที่ตรวจพบ 

 การตรวจพบและบําบัดต้ังแตในชวงแรกชวยใหเกิดผลลัพธที่ดีกวาการรักษาในภายหลัง 

 มีการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

 การตรวจคัดกรองจะตองมีคาใชจายที่เหมาะสม 
   

การใชสารเสพติดหรือสารที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาทแบบเสี่ยง หรือแบบอันตรายตางมี
ลักษณะตรงตามเกณฑทั้งหมดที่กลาวมาน้ี และการตรวจคัดกรองปญหาการใชสารเสพติดน้ันถือไดวา
เปนการขยายความครอบคลุมการตรวจคัดกรองตางๆ ที่มีอยูแลวในสถานพยาบาลปฐมภูม ิ
 แบบคัดกรอง ASSIST ชวยใหไดขอมูลจากผูรับบริการเกี่ยวกับการใชสารเสพติด ในชวงชีวิต
ที่ผานมารวมทั้งการใชสารเสพติด และปญหาที่เกี่ยวของในระยะ 3 เดือนที่ผานมา นอกจากน้ียัง
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สามารถแสดงใหเห็นชวงตางๆ ของปญหาที่สัมพันธกับการใชสารเสพติดไดแก อาการพิษเฉียบพลัน 
หรือเมาสารเสพติด การใชเปนประจํา การเสพติด การใชแบบเสี่ยงสูง หรือการใชสารเสพติดแบบฉีด 
  

แบบคัดกรอง ASSIST ประกอบดวยคําถามดังตอไปน้ี 
คําถามท่ี 1 (Q1) ถามเกี่ยวกับชนิดของสารเสพติดที่ผูรับบริการเคยใชในชวงชีวิตที่ผานมา 
คําถามท่ี 2 (Q2) ถามเกี่ยวกับความถ่ีของการใชสารเสพติดในชวง 3 เดือนที่ผานมา ซึ่งจะบงช้ีถึง
ความสัมพันธระหวางสารเสพติดกับปญหาสุขภาพในปจจุบัน 
คําถามท่ี 3 (Q3) ถามเกี่ยวกับความถ่ีของประสบการณความตองการหรือความอยากเสพสารเสพติด
อยางรุนแรงในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
คําถามท่ี 4 (Q4) ถามเกี่ยวกับความถ่ีของปญหาสุขภาพ ปญหาสังคม ปญหาทางกฎหมาย หรือ
ปญหาการเงินที่สัมพันธกับการใชสารเสพติดในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
คําถามท่ี 5 (Q5) ถามเกี่ยวกับความถ่ีของการใชสารเสพติดจนสงผลตอบทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบในชวง 3 เดือนที่ผานมา 
คําถามท่ี 6 (Q6) ถามเกี่ยวกับการที่มีใครบางคนไดแสดงความเปนหวงการใชสารเสพติดของ
ผูรับบริการ และเกิดข้ึนในชวงน้ีหรือไม 
คําถามท่ี 7 (Q7) ถามถึงความพยายามที่ผูรับบริการจะลดหรือหยุดใชสารเสพติดแตไมสําเร็จและ
เกิดข้ึนในชวงน้ีหรือไม 
คําถามท่ี 8 (Q8) ถามถึงประสบการณใชสารเสพติดแบบฉีดของผูรับบริการ และเกิดข้ึนในชวงน้ี
หรือไม 
 จากคําถามทั้งหมด 8 ขอ ชวยช้ีใหเห็นระดับความเสี่ยงที่สัมพันธกับการใชสารเสพติด ของ
ผูรับบริการ วาเปนการใชสารเสพติดแบบเสี่ยงและมีโอกาสที่จะเกิดอันตราย (ในปจจุบันหรือใน
อนาคต) หากยังคงใชสารเสพติดเชนน้ีตอไป การใหคะแนนสามารถรวมคะแนนสําหรับคําถามที่ 2 ถึง 
7 สวนคําถามที่ 8 ไมนํามารวม เพราะการฉีดสารเสพติดจัดเปนความเสี่ยงสูงที่มีความสัมพันธกับ
ความเสี่ยงตอการใชยาเกินขนาด การติดสารเสพติด การติดเช้ือทางกระแสเลือด การติดเช้ือไวรัส
เอดส ไวรัสตับอักเสบชนิดซี และปญหาแทรกซอนอื่นๆ อีกมาก ถาผูรับบริการมีการฉีดสารเสพติด
บอยครั้ง ในชวง 3 เดือนที่ผานมา จําเปนตองสงตอใหผูเช่ียวชาญประเมินและบําบัดรักษา 
 
ตารางท่ี 1 การแปลผลคาคะแนน ASSIST  
 
คะแนนของสารเสพติดแตละชนิด 
 สุรา สารเสพติดอ่ืนๆ ท้ังหมด 
เสี่ยงตํ่า 0-10 0-3 
เสี่ยงปานกลาง 11-26 4-26 
เสี่ยงสูง 27+ 27+ 
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ระดับความเสี่ยงตํ่า (Lower risk) ผูรับบริการที่มีคาคะแนนรวมจากแบบคัดกรอง ASSIST 
เทากับ 3 หรือนอยกวา (คะแนนเทากับ 10 หรือนอยกวาสําหรับสุรา) จัดวามีความเสี่ยงตํ่า ตอการ
เกิดปญหาจากการใชสารเสพติด แมวาจะใชสารเสพติดเปนครั้งคราว แตในขณะน้ียังไมเกิดปญหาใดๆ 
จากการใชสารเสพติด และมีความเสี่ยงตํ่าที่จะเกิดปญหาสุขภาพ จากการใชสารเสพติดในอนาคต 
หากยังคงใช สารเสพติดในลักษณะดังกลาวตอไป ซึ่งอนุมานวาเปนผูใช 
 ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate risk) ผูรับบริการที่มีคาคะแนนรวมระหวาง 4-26 
(หรือ 11-26 คะแนนสําหรับสุรา) จัดวามีความเสี่ยงปานกลางตอสุขภาพและปญหาอื่นๆ และอาจจะ
เริ่มมีปญหาบางอยางเกิดข้ึนแลว การใชสารเสพติดอยางตอเน่ืองลักษณะเชนน้ีจะกอใหเกิดปญหา
สุขภาพและปญหาอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงตอสารเสพติด ความเสี่ยงจะเพิ่มข้ึนมากในผูที่
เคยมีประวัติปญหาจากการใชสารเสพติดหรือเคยติดสารเสพติดมากอน ซึ่งอนุมานวาเปนผูเสพ 
 ระดับความเสี่ยงสูง (High risk) คาคะแนน 27 หรือมากกวาสําหรับสารเสพติดใดๆ เปนตัว
บงช้ีวาผูรับบริการมีความเสี่ยงสูงตอการเสพติดหรือติดสารเสพติดแลวหรือกําลงัประสบปญหาสขุภาพ 
สังคม การเงิน กฎหมาย และความสัมพันธจากการใชสารเสพติดของตนเองอยูนอกจากน้ี ผูรับบริการ
ที่ใชสารเสพติดแบบฉีดในชวง 3 เดือนที่ผานมา โดยใชเฉลี่ยมากกวา 4 ครั้งตอเดือนจัดวามีระดับ
ความเสี่ยงสูง ซึ่งอนุมานวาเปนผูติด 
  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
การศึกษาของสุรพล  โพธิสังขหิรัญ (2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดยาเสพติดของเด็ก

และเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณีผูเขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยที่มีผลตอการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนอยูในระดับสูง สามลําดับตน เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยแตละปจจัย คือ ปจจัยจากตัวเด็กและเยาวชนไดแก เด็กและเยาวชนอยากทดลองเพื่อหา
ประสบการณ วิตกกังวลตอการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย ตองการเพิ่มความกลาความมั่นใจ 
ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ไดแก มีตัวอยางการเสพยาเสพติดในโรงเรียน โรงเรียนจัด
กิจกรรมนันทนาการใหนอยเกินไป ภายในโรงเรียนมีแหลงซื้อและขายยาเสพติดและเพื่อนชักชวน 
ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับเพื่อน ไดแก เพื่อนนอกโรงเรียนชักจูง อยาก
ปรับตัวใหเขากับเพื่อนบานและเพื่อนนอกโรงเรียนเปนผูจําหนายยาเสพติด ปจจัยจากครอบครัว 
ไดแก ผูปกครองคาดหวังในตัวเด็กและเยาวชนสูงเกินไป สวนประเด็นอื่นไมช้ีวาเปนปจจัยที่เดนชัด 
 นพพร  ศรีผัด (2548) ศึกษากระบวนการตัดสินใจเสพยาบาของเยาวชนหญิง ในสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน เขตภาคเหนือตอนบน โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณลักษณะ 
ผลการวิจัยพบวา กระบวนการตัดสินใจเสพยาบาของเยาวชนหญิง มีลักษณะอยูภายใตเงื่อนไขหลายๆ
อยางโยงใยกัน คือความสัมพนัธภายในครอบครัว จากการมีสภาพครอบครัวไมสมบูรณ ประกอบกับ
อิทธิพลเพื่อนและปจจัยสวนบุคคลคือ ความตองการของวัยรุนไดแก เสพยาบาเพื่อไมใหงวงนอน 
ตองการพิสูจนวาเสพยาบาแลวเปนอยางไรและเสพยาบาเพื่อลดความอวน เสพยาบาเพื่อประชดสามี 
คลายเครียดลืมความทกุขใจ ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ีมีความสัมพันธกับความเช่ือและทัศนคติที่เปนเชิง
บวกตอยาบาของเยาวชนหญิงอยางชัดเจน 
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 สัญญา  ขันธนิยา ศึกษา (2553) ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเสพยาบาของผูเสพยาบา : กรณี 
พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
ความคิดเห็นตอยาบา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเชิงลบตอยาบาไดแก ผูเสพยาบาจะ
มีความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษปรับและจําคุก โทษของยาบาเมื่อใชเปนระยะเวลานานจะทําให
สมองเสื่อมประสาทหลอน เกิดอาการคุมคลั่งควบคุมตนเองไมได คนเสพยาบาเปนคนไมดีเปนที่นา
รังเกียจของสังคม คนเสพยาบาเปนบุคคลที่มีปญหาชีวิตและยาบาไมสามารถใชรักษาอาการเจ็บปวย
ได ตามลําดับ ซึ่งเปนความรูและความเช่ือที่ถูกตอง สวนความคิดเห็นเชิงบวกตอยาบาไดแก การเสพ
ยาบาเปนครั้งคราวไมทําใหติด เสพแลวเลิกได การเสพยาบาทําใหสนุกสนานครื้นเครง หายเครียด
และการเสพยาบาทําใหทํางานไดมากข้ึน มีรายไดเพิ่มมากข้ึน ตามลําดับ ซึ่งเปนความเช่ือที่ไมถูกตอง
เกี่ยวกับยาบา 

จรรยา  เจตนสมบูรณ (2556) พบวาเสนทางการเขาสูการเสพยาเสพติด และการกลับเขาสู
วงโคจรยาเสพติดซ้ํามาจากหลายมิติ ทั้งมิติครอบครัว มิติสังคม เชน กลุมเพื่อน มิติการงานอาชีพ มิติ
ดานฤทธ์ิของตัวยา มิติสวนบุคคล ซึ่งไดแก ความอยากรูอยากลอง ความเช่ือสวนบุคคล ทัศนคติ การ
ไมสามารถเผชิญ /การจัดการปญหาและภาวะอารมณ  

ทิพยทิวา  มีชูวงศ (2556) ศึกษาปจจัยการสื่อสารที่มีผลตอการเสพยาเสพติด กรณีศึกษา
ผูตองขังทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง ผลการวิจัย ปจจัยสื่อสารที่มีผลตอการเสพยาเสพติด ในข้ัน
การรับรู พบวา ประเภทของสื่อคือ ตนเอง เพื่อน เพื่อนรวมงาน มีเน้ือหาที่ชวยในการตัดสินใจ คือ 
การเห็นเพื่อนเสพยาเสพติดพรอมบอกถึงสรรพคุณยา มีชองทางการสื่อสารโดยการสื่อสารกับเพื่อน 
ในข้ันสนใจ ประเภทของสื่อ คือ ตนเอง เพื่อน ลูกนอง มีเน้ือหาที่ชวยในการตัดสินใจ คือ ขอดีของการ
เสพ คือ ขยันทํางานไดมากข้ึน ไมงวงนอน กระปรี้กระเปรา ต่ืนตัว คึกคัก ยาไอซทําใหผิวขาว หนาใส 
ขอเสียในการเสพตอตนเอง คือนอนไมหลับ ฤทธ์ิยาหมดทําใหหมดแรง รางกายออนเพลีย มีชองทาง
การสื่อสารจากคําแนะนําของเพื่อนและกระบวนการคิดของผูเสพ ในข้ันประเมินทางเลือก ประเภท
ของสื่อคือ ตนเอง มีเน้ือหาชวยในการตัดสินใจ คือ ตัวสาร ความสะดวกในการซื้อ ความคุมคาของตัว
ยา คาใชจาย ผลเสียของการใชยา เสียสุขภาพ ไมมีเงินเก็บ โดยมีชองทางการสื่อสารจากกระบวนการ
คิดของตัวผูเสพ ในข้ันยอมรับ ประเภทของสื่อ คือตนเอง มีเน้ือหาชวยในการตัดสินใจ คือ ติดสารเสพ
ติด เสพเพื่อสนองความตองการของตนเอง เพื่อการทํางาน โดยมีชองทางการสื่อสารโดยกระบวนการ
คิดของตัวผูเสพ 

สําเนา นิลบรรพ (2556)  ศึกษา กระบวนการเสพติด ผลกระทบตอสุขภาพและครอบครัว
ของผูเสพไอซ จากการศึกษาพบวากระบวนการเสพไอซมีความคลายคลึงกับกระบวนการเสพยาบา 
แตเหตุผลของการเสพไอซที่มีความแตกตางจากยาบา คือ เกิดจากความเช่ือที่ไมถูกตองวา ไอซทําให
ผิวพรรณสวยงาม ผิวขาว หนาใส ทําใหตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงกวากลุมที่เสพยาบา และ
ปองกันไมใหผูอื่นรูวาตนเองเสพยา เน่ืองจากการเสพไอซไมทําใหผูเสพมีความผิดปกติไปจากผูที่ไม
เสพยา ไอซจะมีผลทําใหเกิดอาการทางจิตประสาทไดรวดเร็วและรุนแรงกวายาบา 
 จากงานวิจัยขางตน พบวา ไมไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับการเสพยา
ไอซ โดยผูวิจัยไดนําเอาแนวความคิดเรื่องความเช่ือของงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมขางตน 
มาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งผลการวิจัยในเรื่องความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับการเสพยา
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ไอซน้ันอาจไมเปนไปตามผลการวิจัยทั้งหมดที่นําเสนอมา แตก็คงจะมีบางสวนที่เหมือนกันหรือ
คลายคลึงกัน เน่ืองจากยาไอซเปนยาเสพติดประเภทหน่ึงเหมือนกันที่ออกฤทธ์ิกระตุนประสาท ทั้ง
ระบบประสาทสวนกลางและระบบประสาทสวนปลาย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในขางตน มีแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
1. ความเช่ือวายาไอซ ชวยแกปญหาทางเพศ ไดแก ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ เพิ่มสมรรถภาพ
ทางเพศ เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ เพิ่มความตานเตนในการมีเพศสัมพันธ ลดความกังวลในการมี
เพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก 
2. ความเช่ือวายาไอซ ชวยเรือ่งความงาม ไดแกผิวพรรณดี ขาวใส ผอม ไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว 
3. ความเช่ือวายาไอซ ชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน ไดแก กลาพูดและกลาแสดงออกเขาสังคมเกง 
4. ความเช่ือวายาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูง ออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมอืนยาบา 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษา ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติด 
ยาไอซ รูปแบบการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive Research) โดยศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ  
 

3.1  สถานที่ศึกษาวิจัยและระยะเวลา 
 สถานท่ีศึกษาวิจัย :  

-  สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
-  โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
-  โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 
-  โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 
-  โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 

 
 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 
  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย : ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

3.2  การกําหนดประชากร กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
กลุมประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนผูปวยยาไอซ ที่เขารับการบําบัดรักษาในสถาบัน

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษในเขตภูมิภาค 
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาล 
ธัญญารักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือน 
กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด  
 

กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 
ผูปวยยาไอซ ทั้งผูชายและผูหญิงที่เขารับการบําบัดรักษาใน สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟู              

ผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ ในเขตภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 
โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา  
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การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผูวิจัยเลือกพื้นที่ ศึกษาอยางเฉพาะเจาะจง โดยเลือกศึกษาและเก็บขอมูลในสถาบัน

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษ ในเขตภูมิภาค 
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  

การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางของ
เดเน่ียน (Daniel, 1995 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ, 2551, หนา 113) มีสูตรการคํานวณ 
คือ  
   

n = NZ2
2/ P (1-P)  

 (N-1) d2+Z2
2/ P (1-P)  

 
เมื่อ 

n = ขนาดตัวอยาง 
N = จํานวนประชากรที่ศึกษา 270 คน จากขอมูล บสต. 3 จํานวนผูปวยที่เขารับการ

บําบัดรักษายาไอซแบบผูปวยใน ชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 2559 
Z = คามาตรฐานภายใตโคงปกติ กําหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% (Z 2/ =Z0.05/2= 1.96) 
d = คาความคลาดเคลือ่นที่ยอมรับได มีคาเทากับ 0.05 
P = สัดสวนของประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ใชสัดสวน 50% หรือ 0.50 

แทนคา 
   

n = (270)(1.96)2(0.50) (1-0.50)  
 (270-1) (0.05)2+(1.96)2(0.50) (1-0.50)  

= 154.91  
= 155 คน  

 
ไดขนาดตัวอยางในการเก็บขอมูล 155 คน สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งกลุมตัวอยางเปน

ประชากรทีเ่ขารับการบําบัดรักษาใน สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 
และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา จากน้ันทําการสุมอยางเปนระบบ (systematic sampling) ได
กลุมตัวอยางแตละพื้นที่ ดังน้ี 
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การศึกษาเชิงปริมาณ ขนาดตัวอยางในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 155 คน 
 
ตารางท่ี 2 สถานพยาบาล จํานวนประชากร และขนาดตัวอยาง  
 

สถานพยาบาล จํานวน  
(คน) 

ขนาดตัวอยาง 
(คน) 

สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 204 117 
โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 9 5 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน 5 2 
โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 4 2 
โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 42 29 

รวม 270 155 
 

การศึกษาเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลหลักเปนเปนผูปวยยาไอซ ที่เขารับการบําบัดรักษาใน
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
จํานวน 28 คน 
 

เกณฑการรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Inclusion criteria) 
 1) ตองเปนผูที่สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย 

  2) ผูเขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยใน ทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด 
  3) เปนผูปวยเสพยาไอซหลักหรือเสพยาไอซรวมกับยาเสพติดชนิดอื่น (ตองเปน
ผูปวยที่มีการเสพยาไอซอยางนอย 1 ครั้งใน 3 เดือนกอนวันเสพยาครั้งสุดทาย) 
  4) สามารถอานหรือเขาใจภาษาไทยได 
  5) อายุ 18 ปข้ึนไป 
   

เกณฑการไมรับอาสาสมัครเขารวมโครงการ (Exclusion criteria)  
  1) ไมสมัครใจที่จะเขารวมโครงการวิจัย  

 2) มีอาการทางจิตและหรืออาการถอนพิษยาที่รุนแรง ซึ่งแพทยวินิจฉัยวาไมสามารถ
เขารวมโครงการได 
 

เกณฑการยุติเขารวมโครงการ (Discontinuation criteria)  
 1) อาสาสมัครไมสมัครใจ ปฏิเสธการเขารวมโครงการตอหรือขอถอนตัวออกจาก

โครงการ 
 2) อาสาสมัครหลบหนีหรือถูกปรับแผนการบําบัดออกจากสถานบําบัดไปสู

กระบวนการบําบัดรักษาอื่น 
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เพื่อการศึกษาวิจัย โดยมีเน้ือหาครอบคลุมใน

ทุกตัวแปร ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบงแบบสอบถาม ทั้งหมดเปน 3 ตอน สําหรับการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ นอกจากน้ียังมี
เครื่องมือที่ใชในการคัดกรองผูปวยเพื่อประเมินระดับการเสพติดยาไอซ  
 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางข้ึน 
และทําการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือรวมกับอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยแบบสอบถามทั้งหมด 3 สวน ดังน้ี  
  สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 11 ขอ 
  ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพปจจุบัน รายไดจากการประกอบอาชีพ ฐานะทางการเงิน ความสัมพันธระหวางบุคคล การใช 
ยาเสพติดของคนในครอบครัว การใชยาเสพติดของเพื่อนสนิท 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการใชยาเสพติด 7 ขอ 
 ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับประวัติการใชยาเสพติด ชนิดของยาเสพติดที่ใชครั้งแรก  

อายุที่ใชยาเสพติดครั้งแรก ยาเสพติดที่เคยลอง/ใช ความถ่ีของการใชยาเสพติด ความถ่ีของการใช   
ยาไอซ ระยะเวลาที่ใชยาไอซ เหตุผลที่เขารับการบําบัดครั้งน้ี  

สวนที่ 3 แบบสอบถามดานความเช่ือ 14 ขอ 
 ประกอบดวย ขอคําถาม การใชยาไอซสงผลตอการมีเพศสัมพันธ เช่ือวายาไอซ    

ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ เพิ่มความ
ต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ ลดความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก ยาไอซสงผลตอความงาม 
เช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย ขาว ผอม ไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว ยาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน กลาพูด
และกลาแสดงออก เขาสังคมเกง ยาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูงออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบา 

 
เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามดานความเช่ือ  

ระดับความเห็น 
1 คะแนน หมายถึง  ไมเช่ืออยางย่ิง 
2 คะแนน หมายถึง  ไมเช่ือ 
3 คะแนน หมายถึง  ไมแนใจ 
4 คะแนน หมายถึง  เช่ือ 
5 คะแนน หมายถึง  เช่ืออยางย่ิง 
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  การแปลผลใหคะแนนเฉลี่ยความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซโดยใชหลักการมาตราสวน
สมบูรณ (theoretical range score) มีการกําหนดเกณฑการจัดระดับออกเปน 5 ระดับ โดยอาศัย
การเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑที่แบงโดยมีความกวางแตละอันตรภาคช้ันที่เทากัน ซึ่ง
คํานวณไดดังน้ี 

ความกวางของแตละอันตรภาคช้ัน =    คะแนนสูงสุด –คะแนนตํ่าสุด 
               จํานวนอันตรภาคช้ัน 

= (5 – 1)  
             5  
     = 0.80 
 
ซึ่งจะแบงคะแนนเฉลี่ยไดเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ยที่  1.00 – 1.80 หมายถึง ไมเช่ืออยางย่ิงวายาไอซทําใหเสพติด 
คะแนนเฉลี่ยที่  1.81 – 2.60 หมายถึง ไมเช่ือวายาไอซทําใหเสพติด 
คะแนนเฉลี่ยที่  2.61 – 3.40 หมายถึง ไมแนใจวายาไอซทําใหเสพติด 
คะแนนเฉลี่ยที่  3.41 – 4.20 หมายถึง เช่ือวายาไอซทําใหเสพติด 
คะแนนเฉลี่ยที่  4.21 – 5.00 หมายถึง  เช่ืออยางย่ิงวายาไอซทําใหเสพติด 

 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก เนนเน้ือหาความเช่ือที่
เกี่ยวของกับการใชยาไอซในหัวขอ ดังน้ี 
1) การใชยาไอซสงผลตอการมีเพศสัมพันธ เช่ือวายาไอซยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ เพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ ลด          
ความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก  
2) ยาไอซสงผลตอความงาม เช่ือวายาไอซทําใหผิวพรรณดี ขาวใส ผอม ไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว  
3) ยาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน กลาพูดและกลาแสดงออก เขาสังคมเกง  
4) ยาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูงออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบา 
 

3. เครื่องมือท่ีใชในการคัดกรองผูปวยเพ่ือประเมินระดับการเสพติดยาไอซ  
 การวิจัยครั้งน้ีใชแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชสารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา 
กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 รวมกับผลการวินิจฉัยโดยแพทย 
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3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยอาจารยที่ปรึกษาและ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน คือ ศ. ดร.เกษตรชัย และหีม อาจารยประจําภาควิชาสารัตถศึกษา  
คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รศ. ถนอมศรี  อินทนนท ภาควิชาการพยาบาลจิต
เวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และดร.บุบผา บุญญามณี รองผูอํานวยการ     
ดานการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตรวจสอบและพิจารณาแกไขความตรงเชิงเน้ือหา 
และความเขาใจของภาษา ที่ใชในขอคําถามแตละขอ ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม           
ความสอดคลองของขอคําถามกับตัวแปรที่ใชในการวิจัย กอนนําไปทดลองหาคาความเที่ยง 
(Reliability) ของเครื่องมือตอไป 

2. การตรวจสอบหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ไดตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา ไปทดลอง (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
ในผูปวยยาไอซที่เขารับการบําบัดรักษาที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช
ชนนี จากน้ันนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคาความเที่ยง เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามใหมีคุณภาพ 
คาความเช่ือมั่น โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) ไดคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดานความเช่ือ เทากับ 0.8649 
   

3.5  การพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยาง 
 คณะผู วิจัยดําเนินการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย และประโยชนจากการวิจัยครั้งน้ี  ซึ่งผูวิจัยเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางมีอิสระในการ
ตอบรับ/ ปฏิเสธที่จะเขารวมในการตอบคําถามการวิจัย กลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามการวิจัยได
อิสระ และสามารถยุติการตอบแบบสอบถามไดโดยไมตองบอกเหตุผล ซึ่งจะไมมีผลกระทบใดๆ ขอมูล
ที่ไดนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีเทาน้ัน พรอมทั้งใหคํารับรองกับกลุมตัวอยางวาจะเก็บขอมูลไวเปน
ความลับตามแบบฟอรมพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 

3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูล คณะวิจัยทําการประสานงานหนวยงานตางๆ ไดแก สถาบัน

บําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และโรงพยาบาลธัญญารักษในเขตภูมิภาค 
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข ไดแก โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาล
ธัญญารักษแมฮองสอน โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี 
โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลาและโรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี เพื่อช้ีแจงแบบสอบถามในการเก็บ
ขอมูล จํานวนกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่ พรอมทั้งกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัย และการ
รวบรวมขอมูลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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การเก็บขอมูลทั้งหมดใชเวลาประมาณ 4 เดือน ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม 
2560 โดยกลุมตัวอยางผูซึ่งสมัครใจเขารวมโครงการจะถูกนัดหมายเพื่อเขาเก็บขอมูลโดยคณะผูวิจัย
หรือผูประสานงาน ไดแก นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข หรือ
ผูชวยนักวิจัย ที่ผานการทําความเขาใจเครื่องมือการวิจัย  

ดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี 
1. ผูวิจัยทําหนังสือราชการเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและขออนุญาตเก็บขอมูล 
2. ดําเนินการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ผูวิจัยใหอาสาสมัครตอบแบบสอบถามเอง

กรณีอานหนังสือได แตในกรณีที่อานหนังสือไมไดผูวิจัยจะเปนผูอานใหอาสาสมัครเลือก
คําตอบและตอบคําถาม 

3. การเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเจาะลึกเฉพาะราย ผูวิจัยใชวิธีสรางความคุนเคย และ
สรางสัมพันธภาพกอนลงมือสัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหไดขอมูล
รายละเอียดในเชิงลึกสําหรับอธิบายความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ การสัมภาษณผูวิจัยตอง
สรางบรรยากาศอยางเปนกันเอง แนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ          
การเก็บรักษาความลับ การนําผลการสัมภาษณไปใชในการวิจัยเทาน้ัน รับรองวาจะไมมี      
การเปดเผยช่ือและนามสกุลของผูใหขอมูล พรอมทั้งขออนุญาตจดบันทึกในขณะ
สัมภาษณและพยายามไมใหรบกวนการสัมภาษณจดเฉพาะประเด็นสําคัญตามคําบอก
เลาของผูใหสัมภาษณ ถาไมเขาใจจะสอบถามความหมายดวย เมื่อนํามาตีความจะไดไม
บิดเบือนจากความเปนจริง การสัมภาษณใชเทคนิค การต้ังคําถาม การฟง การเงียบ   
การสังเกต การใหกําลังใจและสรุปความ ถาหากคําถามไมกระทบกระเทือนความรูสึก
ของผูถูกสัมภาษณก็จะหลีกเลี่ยง ไปคุยเรื่องอื่นกอน เมื่อสัมภาษณเรียบรอยแลวขอบคุณ
ผูใหสัมภาษณที่ใหความรวมมือและบอกไวลวงหนา ถาหากมีประเด็นที่ตองการ
สัมภาษณเพิ่มเติมจะขอความรวมมือใหขอมูลในครั้งตอไปดวย หลังจากเก็บขอมูลแลว
ทุกครั้งผูวิจัยตองรวบรวม แยกแยะจัดหมวดหมูและวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกัน            
ถาหากขอมูลยังไมสมบูรณหรือเกิดความคลุมเครือผูวิจัยก็จะเขาไปเก็บขอมูลเพิ่มเติม
เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 
1) ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยการกําหนดคาสัมประสิทธ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients)  
ความตรงของเน้ือหา (content validity) และความตรงตามโครงสราง (construct 

validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอความกับนิยามที่กําหนดไว โดยใชสูตร ดังน้ี 
 

IOC=  ΣR 
 N 
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เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม 
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 
 N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
โดยพิจารณานํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 
 +1 เมื่อแนใจวาขอความน้ัน เปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมน้ัน 

0 เมื่อไมแนใจวาขอความน้ันเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุมพฤติกรรมน้ัน
หรือไม 

-1  เมื่อแนใจวาขอความน้ันไมเปนตัวแทนเฉพาะกลุมพฤติกรรมน้ัน 
 
 
คาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา โดยวิธี

คํานวณหาคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients)  
α = k 1  - ΣS2

i 

 k-1  S2
t 

 
เมื่อ  α แทน คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 k แทน  จํานวนขอของแบบสอบถาม 
 S2

i แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
 S2

t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 
2) ขอมูลเชิงปริมาณ  
 2.1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ประวัติการใชสารเสพติด และความเช่ือดานตางๆ 

ดวยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation/SD) 
   2.2) วิเคราะหความแปรปรวนระหวางระดับการเสพติดยาไอซ กับความเช่ือ
เกี่ยวกับยาไอซ โดยหาคา F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 

3) ขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซ โดยการวิเคราะห
เน้ือหาแบบพรรณนาวิเคราะห ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี 

 3.1) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกมาทําการถอดคําสัมภาษณของผูใหขอมูล
แตละรายจากเครื่องบันทึกเสียงและการจดบันทึก 

3.2) วางแนวทางการวิเคราะหตามโครงสรางที่กําหนด 
 3.2) จัดกลุมคําหรือขอความที่ไดจากผูใหขอมูล 
 3.3) จัดหมวดหมูขอมูลแตละประเภทเขาดวยกัน 
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 3.4) เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของขอมูล เพื่อใหไดประเด็นสรุปที่
ชัดเจน 

 3.5) นําขอมูลมาทําการวิเคราะห โดยวิเคราะหเชิงเน้ือหา เช่ือมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีในประเด็นตางๆ ที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจยั  

 3.6) สรุปขอมูลเพื่ออธิบายความหมายของขอคนพบ โดยเขียนสรุปเปนขอความ
แบบบรรยายเชิงพรรณนา  
 

3.8 การตรวจสอบขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความถูกตอง ความนาเช่ือถือของขอมูลเปนสิ่งที่ตอง
กระทําอยางตอเน่ือง โดยผูวิจัยมีแนวทางในการตรวจสอบขอมูล ดังน้ี 
 1) วิธีการเช่ือมโยงแบบสามเสา ดวยการตรวจสอบดานเวลา คือนําคําถามเดียวกันที่เคย
สัมภาษณบุคคลเดิม เมื่อเวลาผานไปไดไปถามคําถามเดิมกับบุคคลเดิม ซึ่งเปนการตรวจสอบวา
คําตอบที่ไดจะเหมือนเดิมหรือไม สวนในการตรวจสอบดานพื้นที่ หมายถึง การที่ผูวิจัยถามคําถาม
เดียวกันกับคนเดียวกันแตตางพื้นที่ เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับขอมูลอื่นๆ หรือไม 
 2) วิธีเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี โดยใชการรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน ทั้งการสังเกต         
การสัมภาษณ และการศึกษาจากเอกสารเพื่อรวบรวมและตรวจสอบขอมูลในเรื่องเดียวกัน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ 
ของผูปวยที่เขารับการบําบัดที่สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี และ
โรงพยาบาลธัญญารักษในเขตภูมิภาค สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณะสุข ไดแก โรงพยาบาล
ธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน  โรงพยาบาลรักษอุดรธานี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษสงขลา ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทั้งระบบสมัครใจและระบบ
บังคับบําบัด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยรูปแบบการศึกษา
แบบพรรณนา (Descriptive Research) ศึกษาทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อใหทราบ
ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซ ซึ่งลวนเปนเรื่องละเอียดที่จะตองศึกษาเชิงลึก เพื่อที่จะไดเขาใจใน
สภาพปญหาที่ไมสามารถจะสอบถามขอมูลโดยตอบแบบสอบถามได  
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง รอยละ 56.1 เปนเพศหญิง รอยละ 43.9 เปนเพศชาย อายุอยูระหวาง 17-49 ป 

อายุเฉลี่ย 29.55±7.24 ป นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รอยละ 92.3 สถานภาพสมรสมากที่สุดคือ โสด 
รอยละ 46.5 รองลงมา แต งงาน/อยูดวยกัน รอยละ 41.3 การศึกษาสู งสุดสวนใหญจบ                          
ช้ันประถมศึกษา รอยละ 39.4 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 25.8 อาชีพกอนเขารับการ
บําบัดสวนใหญ รับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวัน รอยละ 47.7 รองลงมา วางงาน รอยละ 19.4 รายได
จากการประกอบอาชีพมากที่สุด อยูระหวาง 5,000 -10,000 บาท/เดือน รอยละ 37.4 มีรายรับ
ทั้งหมดที่ไดตอเดือนเฉลี่ย 20,189.12±35,758.41 บาท/เดือน สถานะทางการเงินสวนใหญ พอกิน
พอใช รอยละ 63.2 (ตารางที่ 1)   
 

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน รอยละ 

เพศ    
 ชาย 68 43.9 
 หญิง 87 56.1 
อายุ (X = 29.55 , SD = 7.24 , min =17 , max = 49 )    
 17-27 62 40.0 
 28-38 72 46.5 
 39-49 21 13.5 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

  

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน รอยละ 

ศาสนา    
 พุทธ 143 92.3 
 อิสลาม 9 5.8 
 คริสต 3 1.9 
สถานภาพสมรส    
 โสด 72 46.5 
 แตงงาน/อยูดวยกัน 64 41.3 
 แยกกันอยู 9 5.8 
 หมาย 1 0.6 
 หยาราง 9 5.8 
การศึกษาสูงสุด    
 ประถมศึกษา  61 39.4 
 มัธยมศึกษาตอนตน 40 25.8 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 27 17.4 
 ปวช. 17 11.0 
 ปวส./ อนุปริญญา 5 3.2 
 ปริญญาตรี 5 3.2 
อาชีพกอนเขารับการบําบัด   
 วางงาน 30 19.4 
 นักเรียน/ นักศึกษา 4 2.6 
 รับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวัน 74 47.7 
 เกษตรกร 11 7.1 
 ประมง 1 0.6 
 เจาของธุรกิจคาขายและใหบริการ 20 12.9 
 พนักงานบริษัทเอกชน 7 4.5 
 ขาราชการ/พนักงานของรัฐ 2 1.3 
 ชวยเหลือครอบครัว 6 3.9 
รายไดจากการประกอบอาชีพ    
 ไมมีรายได 27 17.4 
 ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน 9 5.8 
 5,000 -10,000 บาท/เดือน 58 37.4 
 10,000 - 15,000 บาท/เดือน 37 23.9 
 มากกวา 15,000 บาท/เดือน 24 15.5 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

  

ขอมูลสวนบุคคล  จํานวน รอยละ 

รายรับท้ังหมดท่ีไดตอเดือน (X = 20,189.12 , SD = 35,758.41, min =0 , max = 300,000)    
 ไมมีรายได 6 3.9 

 ตํ่ากวา 10,000 บาท/เดือน 41 26.4 
 10,000 -50,000 บาท/เดือน 99 63.9 
 50,000 - 100,000 บาท/เดือน 7 4.5 
 มากกวา 100,000 บาท/เดือน 2 1.3 
สถานะทางการเงิน    
 มีปญหาหน้ีสิน 8 5.2 
 ไมพอใช 28 28.1 
 พอกินพอใช 98 63.2 
 เหลือเก็บออม 21 13.5 
    
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกขอมูลตามสัมพันธภาพและการใชสารเสพติดของ
คนในครอบครัวและเพื่อน 
 

ขอมูล  จํานวน รอยละ 

สัมพันธภาพกับคนในครอบครัวและเพ่ือน   
บิดา ไมม/ีเสียชีวิต 41 26.5 
 ไมมีความสัมพันธเลย 5 3.2 
 มีความสัมพันธระดับนอย 21 13.5 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 24 15.5 
 มีความสัมพันธระดับมาก 64 41.3 
มารดา ไมม/ีเสียชีวิต 19 12.3 
 ไมมีความสัมพันธเลย 3 1.9 
 มีความสัมพันธระดับนอย 11 7.1 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 16 10.3 
 มีความสัมพันธระดับมาก 106 68.4 
พ่ี/ นอง ไมม/ีเสียชีวิต 18 11.6 
 ไมมีความสัมพันธเลย 2 1.3 
 มีความสัมพันธระดับนอย 12 7.7 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 48 31.0 

มีความสัมพันธระดับมาก 75 48.4 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

  

ขอมูล  จํานวน รอยละ 

คูรัก/ คูสมรส ไมม/ีเสียชีวิต 38 24.5 
 ไมมีความสัมพันธเลย 3 1.9 
 มีความสัมพันธระดับนอย 8 5.2 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 16 10.3 
 มีความสัมพันธระดับมาก 90 58.1 
บุตร ไมม/ีเสียชีวิต 54 34.8 
 ไมมีความสัมพันธเลย 5 3.2 
 มีความสัมพันธระดับนอย 4 2.6 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 11 7.1 
 มีความสัมพันธระดับมาก 81 52.3 
เพ่ือน ไมม/ีเสียชีวิต 15 9.7 
 ไมมีความสัมพันธเลย 6 3.9 
 มีความสัมพันธระดับนอย 16 10.3 
 มีความสัมพันธระดับปานกลาง 55 35.5 
 มีความสัมพันธระดับมาก 63 40.6 
การใชยาเสพติดของคนในครอบครัว (ไมรวมสุราและบุหรี่) 
 คนในครอบครัวไมใชยาเสพติด 85 54.8 
 คนในครอบครัวใชยาเสพติด 70 45.2 
บิดา    
 ไมใชยาเสพติด 144 92.9 
 ใชยาเสพติด 11 7.1 
      ยาเสพติดท่ีเคยใช   
 ยาบา 6 3.9 
 ยาบา ยาไอซ 2 1.3 
 ยาไอซ 1 0.6 
 กัญชา 2 1.3 
      การใชยาเสพติดในปจจุบัน   
 เสียชีวิต 3 1.9 
 เลิกใช 5 3.2 
 ยาบา 1 0.6 
 ยาบา ยาไอซ 1 0.6 
 ยาไอซ 1 0.6 
    
ตารางท่ี 4 (ตอ)   
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ขอมูล  จํานวน รอยละ 

มารดา    
 ไมใชยาเสพติด 153 98.7 
 ใชยาเสพติด 2 1.3 
     ยาเสพติดท่ีเคยใช   
 ยาบา 1 0.6 
 ยาไอซ 1 0.6 
    
      การใชยาเสพติดในปจจุบัน   
 เลิกใช 1 0.6 
 ยาไอซ 1 0.6 
พ่ี/ นอง     
 ไมใชยาเสพติด 130 83.9 
 ใชยาเสพติด 25 16.1 
      ยาเสพติดท่ีเคยใช   
 ยาบา 9 5.8 
 ยาบา ยาไอซ 10 6.5 
 ยาไอซ 2 1.3 
 ยาบา นํ้ากระทอม 1 0.6 
 ยาบา ยาไอซ นํ้ากระทอม 1 0.6 
 สารระเหย  1 0.6 
 4x100 1 0.6 
      การใชยาเสพติดในปจจุบัน   
 เสียชีวิต 2 1.3 
 เลิกใช/ติดคุก 5 3.2 
 ยาบา 3 1.9 
 ยาบา ยาไอซ 6 3.9 
 ยาไอซ 7 4.5 
 4x100 2 1.3 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

  

ขอมูล  จํานวน รอยละ 

คูรัก/ คูสมรส    
 ไมใชยาเสพติด 112 72.3 
 ใชยาเสพติด 43 27.7 
      ยาเสพติดที่เคยใช   
 ยาบา 8 5.2 
 ยาบา ยาไอซ 29 18.7 
 ยาไอซ 5 3.2 
 ยาไอซ นํ้ากระทอม 1 0.6 
      การใชยาเสพติดในปจจุบัน   
 เสียชีวิต 1 0.6 
 เลิกใช/ติดคุก 10 6.5 
 ยาบา 4 2.6 
 ยาบา ยาไอซ 17 11.0 
 ยาไอซ 10 6.5 
 ยาไอซ 4x100 1 0.6 
บุตร    
 ไมใชยาเสพติด 155 100 
 ใชยาเสพติด 0 0 
เพ่ือนสนิท    
 ไมใชยาเสพติด 38 24.5 
 ใชยาเสพติด 117 75.5 
      ยาเสพติดที่เคยใช   
 ยาบา 7 4.5 
 ยาบา ยาไอซ 67 43.2 
 ยาไอซ 40 25.8 
 ยาบา กัญชา  2 1.3 
 กัญชา 1 0.6 
       การใชยาเสพติดในปจจุบัน   
 เลิกใช 3 1.9 
 ยาบา 5 3.2 
 ยาบา ยาไอซ 55 35.5 
 ยาไอซ 50 32.3 
 ยาบา กัญชา  2 1.3 
 กัญชา 1 0.6 
 4x100 1 0.6 
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จากตารางที่ 4 พบวา สัมพันธภาพกับบิดา สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 41.3 
สัมพันธภาพกับมารดา สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 68.4  สัมพันธภาพกับพี่/ นอง สวนใหญอยู
ในระดับมาก 48.4 สัมพันธภาพกับคูรัก/ คูสมรส สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 58.1 สัมพันธภาพ
กับบุตร สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 52.3 และสัมพันธภาพกับเพื่อน สวนใหญอยูในระดับมาก 
รอยละ 40.6  

การใชยาเสพติดของคนในครอบครัว พบวา คนในครอบครัวไมใชยาเสพติด รอยละ 54.8 
และใชยาเสพติดรอยละ 45.2 สวนใหญบิดาไมใชยาเสพติด รอยละ 92.9 ยาเสพติดที่บิดาเคยใชมาก
ที่สุด คือ ยาบา รอยละ 3.9 ในปจจุบันสวนใหญบิดาเลิกใชยาเสพติด รอยละ 3.2  มารดาสวนใหญไม
ใชยาเสพติด รอยละ 98.7 ยาเสพติดที่มารดาเคยใช คือ ยาบา ยาไอซ รอยละ 0.6 ในปจจุบันมารดา
เลิกใชยาเสพติด รอยละ 0.6 และยังคงใช ยาไอซ อยู รอยละ 0.6 พี่/ นอง สวนใหญไมใชยาเสพติด 
รอยละ 83.9 ยาเสพติดที่พี่/ นองเคยใชมากที่สุด คือ ยาบาและยาไอซ รอยละ 6.5 ในปจจุบันสวน
ใหญ พี่/ นอง ใชยาไอซ รอยละ 4.5 คูรัก/ คูสมรสสวนใหญไมใชยาเสพติด รอยละ 72.3 ยาเสพติดที่
คูรัก/ คูสมรส เคยใชมากที่สุด คือ ยาบาและยาไอซ รอยละ 18.7 ในปจจุบันสวนใหญ คูรัก/ คูสมรส
ใช ยาบาและยาไอซ รอยละ 11.0 สําหรับบุตรไมใชยาเสพติด รอยละ 100 และพบวาสวนใหญเพื่อน
ใชยาเสพติด รอยละ 75.5 ยาเสพติดที่เพื่อนเคยใชมากที่สุด ยาบาและยาไอซ รอยละ 43.2 ใน
ปจจุบันสวนใหญยังคงใช ยาบาและยาไอซ รอยละ 35.5 รองลงมา คือ ยาไอซ รอยละ 32.3  
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกขอมูลตามประวัติการใชยาเสพติด 
 

ขอมูลประวัติการใชยาเสพติด จํานวน รอยละ 

ยาเสพติดท่ีใชครั้งแรก (ยกเวนสุราและบุหรี)่   
 ยาบา 117 75.5 
 ยาไอซ 21 13.5 
 กัญชา 13 8.4 
 4x100 1 0.6 
 ยาแกไอ 1 0.6 
 สารระเหย/ กาว 1 0.6 
 ไมระบุขอมูล 1 0.6 
อายุท่ีใชยาเสพติดครั้งแรก (X = 19.31, SD = 6.16, min = 8 , max = 45  )   
 8-18 93 60.0 
 19-29 49 31.6 
 30-45 12 7.7 
 41-45 1 0.6 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)    
    

ขอมูลประวัติการใชยาเสพติด  จํานวน รอยละ 

อายุท่ีใชยาไอซครั้งแรก (X = 24.72 , SD = 7.36 , min = 10 , max = 48  )   
 10-20 54 34.8 
 21-31 75 48.4 
 32-42 22 14.2 
 43-48 4 2.6 
ยาเสพติดท่ีเคยลอง   
      ยาบา ใช 146 94.2 
 ไมใช 9 5.8 
      ยาไอซ ใช 155 100 
 ไมใช 0 0 
      ยาอี/ ยาเลิฟ  ใช 20 12.9 
 ไมใช 135 87.1 
      โคเคน/ ยาเค ใช 26 16.8 
 ไมใช 129 83.2 
      เฮโรอีน ใช 7 4.5 
 ไมใช 148 95.5 
      ฝน ใช 2 1.3 
      กัญชา ไมใช 

ใช 
153 
68 

98.7 
43.9 

 ไมใช 87 65.1 
      ใบกระทอม ใช 34 21.9 
 ไมใช 121 78.1 
      4x100 ใช 29 18.7 
 ไมใช 126 81.3 
      ยาแกไอ ใช 23 14.8 
 ไมใช 132 85.2 
      สารระเหย/ กาว ใช 11 7.1 
 ไมใช 144 92.9 
      เห็ดขี้ควาย ใช 3 1.9 
 ไมใช 152 98.1 
      ยานอนหลับ  ใช 16 10.3 
 ไมใช 139 89.7 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)   
    

ขอมูลประวัติการใชยาเสพติด  จํานวน รอยละ 

      อ่ืนๆ (ทามาดอล,มอรฟน,  ใช 3 1.9 
happy 5) ไมใช 152 98.1 

เรียงลําดับการใชยาเสพติดภายใน 1 ป   
      ยาบา ลําดับที่ 1 38 24.5 
 ลําดับที่ 2 83 53.5 
 ลําดับที่ 3 6 3.9 
 ลําดับที่ 4 2 1.3 
 ลําดับที่ 5 1 0.6 
      ยาไอซ ลําดับที่ 1 110 71.0 
 ลําดับที่ 2 35 22.6 
 ลําดับที่ 3 7 4.5 
 ลําดับที่ 4 3 1.9 
      ยาอี/ ยาเลิฟ  ลําดับที่ 2 2 1.3 
 ลําดับที่ 3 1 0.6 
 ลําดับที่ 4 2 1.3 
      โคเคน/ ยาเค ลําดับที่ 6 

ลําดับที่ 2 
1 
3 

0.6 
1.9 

 ลําดับที่ 3 3 1.9 
 ลําดับที่ 4 2 1.3 
 ลําดับที่ 5 3 1.9 
      เฮโรอีน ลําดับที่ 9 1 0.6 
      กัญชา ลําดับที่ 1 4 2.6 
 ลําดับที่ 2 5 3.2 
 ลําดับที่ 3 17 11.0 
 ลําดับที่ 4 5 3.2 
 ลําดับที่ 5 2 1.3 
 ลําดับที่ 8 1 0.6 
      ใบกระทอม ลําดับที่ 1 1 0.6 
 ลําดับที่ 3 4 2.6 
 ลําดับที่ 4 4 2.6 
 ลําดับที่ 5 4 2.6 
 ลําดับที่ 6 3 1.9 
 ลําดับที่ 7 1 0.6 
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ตารางท่ี 5 (ตอ)   

    

ขอมูลประวัติการใชยาเสพติด  จํานวน รอยละ 

      4x100 ลําดับที่ 2 6 3.9 
 ลําดับที่ 3 9 5.8 
 ลําดับที่ 4 4 2.6 
 ลําดับที่ 5 2 1.3 
      ยาแกไอ ลําดับที่ 2 1 0.6 
 ลําดับที่ 3 1 0.6 
 ลําดับที่ 4 4 2.6 
 ลําดับที่ 5 1 0.6 
 ลําดับที่ 6 2 1.3 
 ลําดับที่ 7 2 1.3 
      สารระเหย/ กาว ลําดับที่ 1 2 1.3 
 ลําดับที่ 3 1 0.6 
 ลําดับที่ 5 1 0.6 
      เห็ดขี้ควาย 
      ยานอนหลับ  

ลําดับที่ 6 
ลําดับที่ 4 

1 
1 

0.6 
0.6 

 ลําดับที่ 5 3 1.9 
 ลําดับที่ 6 2 1.3 
 ลําดับที่ 7 1 0.6 
 ลําดับที่ 8 1 0.6 
      อ่ืนๆ (happy 5) ลําดับที่ 6 1 0.6 

ความถ่ีของการใชยาไอซในชวง 3 เดือนกอนการบําบัดรักษา   
 1-2 ครั้ง/ 3 เดือน 12 7.7 
 เดือนละ 1-3 ครั้ง 25 16.1 
 สัปดาหละ 1-4 ครั้ง 66 42.6 
 สัปดาหละ 5-7 ครั้ง 52 33.5 

ระยะเวลาท่ีใชยาไอซ (X = 56.97 , SD = 41.39 , min = 3  , max = 204) เดือน 
 นอยกวา 1 ป 4 2.6 
 1 – 5 ป 106 68.4 
 5 – 10 ป 35 22.6 
 มากกวา 10 ป 10 6.5 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

    

ขอมูลประวัติการใชยาเสพติด  จํานวน รอยละ 

เหตุผลของเขารับการบําบัดครั้งน้ี   
 สุขภาพไมดี 4 2.6 
 ทางบานบังคับหรือขอรอง 8 5.2 
 พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ  110 71.0 
 ตองการเลิกยาเสพติด 32 20.6 
 ชุมชนนําสง 1 0.6 

รูปแบบการเขารับการบําบัดรักษา   
 พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ 110 71.0 
 สมัครใจ 45 29.0 

ผลการคัดกรองระดับการเสพติดยาไอซ   
 ผูใช 2 1.3 
 ผูเสพ 39 25.2 
 ผูติด 114 73.5 
 
 ตารางที่ 5 พบวา ยาเสพติดที่ใชครั้งแรกมากที่สุด คือ ยาบา 75.5 อายุเฉลี่ยที่ใชยาเสพติด
ครั้งแรก 19.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16 อายุระหวาง 8-45 ป สวนอายุเฉลี่ยที่ใชยาไอซครั้งแรก 
24.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.36 อายุระหวาง 10-48 ป ยาเสพติดที่เคยลองใช คือ ยาไอซ ยาบา 
กัญชา ใบกระทอม 4x100 โคเคน/ยาเค ยาแกไอ ยาอ/ียาเลิฟ ยานอนหลับ สารระเหย/กาว เฮโรอีน 
เห็ดข้ีควาย และฝน รอยละ 100, 94.2, 43.9, 21.9,18.7, 16.8, 14.8, 12.9, 10.3, 7.1, 4.5, 1.9 
และ 1.3 ตามลําดับ อื่นๆ ไดแก ทามาดอล, มอรฟน และ happy 5 รอยละ 1.9  

สําหรับลําดับการใชยาเสพติดภายใน 1 ป กลุมตัวอยางใชยาไอซ ลําดับที่ 1 มากที่สุด รอยละ 
71 รองลงมา ยาบา กัญชา สารระเหย/กาว และใบกระทอม รอยละ 24.5, 2.6,1.3 และ 0.6 
ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 2 มากที่สุด คือ ยาบา รอยละ 53.5 รองลงมา ยาไอซ 4x100 
กัญชา โคเคน/ยาเค ยาอี/ยาเลิฟ ยาแกไอ รอยละ 22.6, 3.9, 3.2, 1.9, 1.3 และ 0.6 ตามลําดับ     
ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 3 กัญชา 4x100 ยาไอซ ยาบา ใบกระทอม  โคเคน/ยาเค ยาอี/ยาเลิฟ    
ยาแกไอ และสารระเหย/กาว รอยละ 11.0, 5.8, 4.5, 3.9, 2.6, 1.9, 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ  
ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 4 กัญชา ใบกระทอม 4x100 ยาแกไอ ยาไอซ ยาบา ยาอี/ยาเลิฟ โคเคน/
ยาเค และยานอนหลับ รอยละ 3.2, 2.6, 2.6, 2.6, 1.9, 1.3, 1.3, 1.3 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติด
ที่ใชเปนลําดับที่ 5 ใบกระทอม โคเคน/ยาเค ยานอนหลับ กัญชา 4x100 ยาบายาแกไอ และ       
สารระเหย/กาว รอยละ 2.6, 1.9, 1.9, 1.3, 1.3, 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปน
ลําดับที่ 6 ใบกระทอม  ยาแกไอ ยาอ/ียาเลิฟ  เห็ดข้ีควาย ยานอนหลับ และ happy 5  รอยละ 1.9, 
1.3, 0.6, 0.6, 0.6, และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 7 ใบกระทอม ยาแกไอ ยานอนหลับ 
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รอยละ 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 8 กัญชาและยานอนหลับ รอยละ 0.6
และ 0.6 ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 9 เฮโรอีน รอยละ 0.6 สวนยาเสพติดที่ไมมีการใชในระยะเวลา 1 ป 
คือ ฝน  

ความถ่ีของการใชยาไอซในชวง 3 เดือนกอนเขารับการบําบัดรักษา สวนใหญใชสัปดาหละ  
1-4 ครั้ง รอยละ 42.6 รองลงมาเปนสัปดาหละ 5-7 ครั้ง รอยละ 33.5 ระยะเวลาที่ใชยาไอซ สวน
ใหญอยูระหวาง 1-5 ป รอยละ 68.4 เหตุผลการเขารับการบําบัดรักษา มากที่สุด เขารับการบําบัด
โดย พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ เชนเดียวกับรูปแบบการเขารับการบําบัดรักษา รอยละ 71.0 สําหรับผล
การคัดกรองระดับการเสพติดยาไอซ เปนผูใช รอยละ 1.3 ผูเสพ รอยละ 25.2 และผูติดรอยละ 73.5 
 

สวนที่ 2 ความเช่ือดานตางๆกับระดับการเสพติดยาไอซ 
ระดับการเสพติดยาไอซของอาสาสมัคร ไดจากแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและ          

สารเสพติดเพื่อรับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข รวมกับแพทยวินิจฉัย ซึ่งแบบคัดกรองจะ
ชวยใหไดขอมูลจากอาสาสมัครเกี่ยวกับการใชสารเสพติด ในชวงชีวิตที่ผานมารวมทั้งการใชสารเสพติด 
และปญหาที่เกี่ยวของในระยะ 3 เดือนที่ผานมา นอกจากน้ียังสามารถแสดงใหเห็นชวงตางๆ ของ
ปญหาที่สัมพันธกับการใชสารเสพติด ไดแก อาการพิษเฉียบพลัน หรือเมาสารเสพติด การใชเปน
ประจํา การเสพติด การใชแบบเสี่ยงสูง หรือการใชสารเสพติดแบบฉีด ระดับการเสพติดยาไอซของ
อาสาสมัครแบงเปน ผูใช ผูเสพ และผูติด โดยผูใชจัดวามีความเสี่ยงตํ่า ตอการเกิดปญหาจากการใช
สารเสพติด แมวาจะใชสารเสพติดเปนครั้งคราว แตในขณะน้ียังไมเกิดปญหาใดๆ จากการใชสารเสพติด 
และมีความเสี่ยงตํ่าที่จะเกิดปญหาสุขภาพ ผูเสพจัดวามีความเสี่ยงปานกลางตอสุขภาพและปญหา
อื่นๆ และอาจจะเริ่มมีปญหาบางอยางเกิดข้ึนแลว การใชสารเสพติดอยางตอเน่ืองลักษณะเชนน้ีจะ
กอใหเกิดปญหาสุขภาพและปญหาอื่นๆ ในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงตอการติดสารเสพติด ผูติดจัดวา
มีความเสี่ยงสูงตอการเสพติดหรือติดสารเสพติดแลวหรือกําลังประสบปญหาสุขภาพ สังคม การเงิน 
กฎหมาย และความสัมพันธจากการใชสารเสพติดของตนเองอยู  

จากการศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซตอระดับความเช่ือ พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยาง
เช่ือวายาไอซทําใหผอม เพียงเรื่องเดียว ไมเช่ือวาการใชยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว และทําใหเขาสังคม
เกงข้ึน สวนความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซดานอื่นๆ กลุมตัวอยาง ไมแนใจวายาไอซมีผล นอกจากน้ีเมื่อทํา
การพิจารณาระดับความเช่ือตามระดับการเสพติดยาไอซ พบวา ผูใชไมเช่ืออยางย่ิงวา ยาไอซชวยลด
ความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก ทําใหผอม ไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว เขาสังคมงาย กลาพูด
กลาแสดงออก และเขาสังคมเกงข้ึน ไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย ขาว เช่ือวายาไอซชวยยืดระยะเวลา
ในการมีเพศสัมพันธ และชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เช่ืออยางย่ิงวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจ
ทางเพศ ผูเสพสวนใหญไมแนใจวาไอซสงผลตอเรื่องตางๆ แตไมเช่ือวายาไอซชวยยืดระยะเวลาในการ
มีเพศสัมพันธ ลดความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก ไมมีกลิ่นตัว เขาสังคมงายและเขา
สังคมเกงข้ึน เช่ือเพียงเรื่องเดียววายาไอซชวยใหผอม และผูติดสวนใหญไมแนใจวาไอซสงผลตอเรื่อง
ตางๆ ไมเช่ือเพียงเรื่องเดียววายาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว และเช่ือเพียงเรื่องเดียววายาไอซชวยใหผอม
เชนเดียวกับผูเสพ (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ (n=155) 
 

ความเชื่อเก่ียวกับยาไอซ ระดับการเสพ
ติดยาไอซ 

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความเชื่อ 

1. การใชยาไอซชวยยืด
ระยะเวลาในการมี
เพศสัมพันธ 

ผูใช 2 4.00 0.00 เช่ือ 
ผูเสพ 39 2.59 1.31 ไมเช่ือ 
ผูติด 144 3.12 1.07 ไมแนใจ 
รวม 155 3.00 1.15 ไมแนใจ 

2. การใชยาไอซชวยเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ 

ผูใช 2 4.00 0.00 เช่ือ 
ผูเสพ 39 2.90 1.17 ไมแนใจ 
ผูติด 144 3.18 1.08 ไมแนใจ 
รวม 155 3.12 1.10 ไมแนใจ 

3. การใชยาไอซชวยเพิ่ม
ความพึงพอใจทางเพศ 

ผูใช 2 5.00 0.00 เช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.82 1.17 ไมแนใจ 
ผูติด 144 3.31 1.07 ไมแนใจ 
รวม 155 3.21 1.12 ไมแนใจ 

4. การใชยาไอซเพิ่มความ
ต่ืนเตนในการมี
เพศสัมพันธ 

ผูใช 2 3.00 2.83 ไมแนใจ 
ผูเสพ 39 2.67 1.18 ไมแนใจ 
ผูติด 144 3.22 1.11 ไมแนใจ 
รวม 155 3.08 1.17 ไมแนใจ 

5. การใชยาไอซชวยลด
ความกังวลในการมี
เพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจกั 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.23 0.99 ไมเช่ือ 
ผูติด 144 2.79 1.14 ไมแนใจ 
รวม 155 2.63 1.13 ไมแนใจ 

6. การใชยาไอซทําใหผิว
สวย 

ผูใช 2 2.50 2.12 ไมเช่ือ 
ผูเสพ 39 2.95 1.19 ไมแนใจ 
ผูติด 144 2.80 1.24 ไมแนใจ 
รวม 155 2.83 1.23 ไมแนใจ 

7. การใชยาไอซทําใหผิว
ขาว 

ผูใช 2 2.50 2.12 ไมเช่ือ 
ผูเสพ 39 2.97 1.27 ไมแนใจ 
ผูติด 144 2.96 1.25 ไมแนใจ 
รวม 155 2.95 1.26 ไมแนใจ 

8. การใชยาไอซทําใหผอม ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 3.67 1.13 เช่ือ 
ผูติด 144 3.85 1.05 เช่ือ 
รวม 155 3.77 1.11 เชื่อ 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)      
      

ความเชื่อเก่ียวกับยาไอซ ระดับการเสพ
ติดยาไอซ 

จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความเช่ือ 

9. การใชยาไอซทําใหไม
โทรม 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.77 1.39 ไมแนใจ 
ผูติด 144 2.82 1.24 ไมแนใจ 
รวม 155 2.79 1.28 ไมแนใจ 

10. การใชยาไอซทําใหไม
มีกลิ่นตัว 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.36 0.96 ไมเช่ือ 
ผูติด 144 2.24 0.98 ไมเช่ือ 
รวม 155 2.25 0.98 ไมเชื่อ 

11. การใชยาไอซทําใหเขา
สังคมไดงายข้ึน 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.51 1.07 ไมเช่ือ 
ผูติด 144 2.68 1.25 ไมแนใจ 
รวม 155 2.62 1.21 ไมแนใจ 

12. การใชยาไอซทําให
กลาพูดกลาและแสดงออก 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.77 1.25 ไมแนใจ 
ผูติด 144 3.09 1.29 ไมแนใจ 
รวม 155 2.98 1.29 ไมแนใจ 

13. การใชยาไอซทําใหเขา
สังคมเกงข้ึน 

ผูใช 2 1.00 0.00 ไมเช่ืออยางย่ิง 
ผูเสพ 39 2.38 1.07 ไมเช่ือ 
ผูติด 144 2.70 1.18 ไมแนใจ 
รวม 155 2.60 1.17 ไมเชื่อ 

14. ยาไอซออกฤทธ์ิแรงแต
ไมอันตรายเหมือนยาบา 

ผูใช 2 3.00 2.83 ไมแนใจ 
ผูเสพ 39 2.64 1.20 ไมแนใจ 
ผูติด 144 2.80 1.32 ไมแนใจ 
รวม 155 2.76 1.30 ไมแนใจ 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางระดับการเสพติดยาไอซ กับความเช่ือเกี่ยวกับ  
ยาไอซ 
 
ความเชื่อเก่ียวกับยา

ไอซ 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sam of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1. การใชยาไอซชวย
ยืดระยะเวลาในการมี
เพศสัมพันธ 

Between Groups 10.28 2.00 5.14 4.03 0.02* 
Within Groups 193.72 152.00 1.27     
Total 204.00 154.00       

2. การใชยาไอซชวย
เพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ 

Between Groups 3.83 2.00 1.91 1.58 0.21 
Within Groups 184.08 152.00 1.21     
Total 187.91 154.00       

3. การใชยาไอซชวย
เพิ่ มความพึงพอใจ
ทางเพศ 

Between Groups 13.40 2.00 6.70 5.66 0.00* 
Within Groups 180.00 152.00 1.18     
Total 193.39 154.00       

4. การใชยาไอซเพิ่ม
ความต่ืนเตนในการมี
เพศสัมพันธ 

Between Groups 8.89 2.00 4.44 3.37 0.04* 
Within Groups 200.18 152.00 1.32     
Total 209.07 154.00       

5. การใชยาไอซชวย
ลดความกังวลในการ
มีเพศสัมพันธกับคนที่
ไมรูจัก 

Between Groups 14.43 2.00 7.21 5.96 0.00* 
Within Groups 183.87 152.00 1.21     
Total 

198.30 154.00       
6. การใชยาไอซทําให
ผิวสวย 

Between Groups 0.88 2.00 0.44 0.29 0.75 
Within Groups 230.76 152.00 1.52     
Total 231.64 154.00       

7. การใชยาไอซทําให
ผิวขาว 

Between Groups 0.43 2.00 0.21 0.13 0.87 
Within Groups 242.26 152.00 1.59     
Total 242.68 154.00       

8. การใชยาไอซทําให
ผอม 

Between Groups 16.51 2.00 8.25 7.25 0.00* 
Within Groups 173.13 152.00 1.14     
Total 189.64 154.00       

9. การใชยาไอซทําให
ไมโทรม 

Between Groups 6.56 2.00 3.28 2.03 0.13 
Within Groups 245.41 152.00 1.61     
Total 251.97 154.00       
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ตารางท่ี 7 (ตอ)       
       

ความเชื่อเก่ียวกับยา
ไอซ 

แหลงความ
แปรปรวน 

Sam of 
Square 

df Mean 
Square 

F Sig. 

10. การใชยาไอซทํา
ใหไมมีกลิ่นตัว 

Between Groups 3.61 2.00 1.80 1.91 0.15 
Within Groups 143.58 152.00 0.94     
Total 147.19 154.00       

11. การใชยาไอซทํา
ใหเขาสังคมไดงายข้ึน 

Between Groups 6.17 2.00 3.08 2.13 0.12 
Within Groups 220.38 152.00 1.45     
Total 226.54 154.00       

12. การใชยาไอซทํา
ใหกลาพูดกลาและ
แสดงออก 

Between Groups 10.90 2.00 5.45 3.37 0.04* 
Within Groups 246.05 152.00 1.62     
Total 256.94 154.00       

13. การใชยาไอซทํา
ใหเขาสังคมเกงข้ึน 

Between Groups 8.11 2.00 4.05 3.06 0.05* 
Within Groups 201.09 152.00 1.32     
Total 209.20 154.00       

14. ยาไอซออกฤทธ์ิ
แรงแต ไมอันตราย
เหมือนยาบา 

Between Groups 0.83 2.00 0.42 0.24 0.78 
Within Groups 261.33 152.00 1.72     
Total 262.17 154.00       

รวม 
Between Groups 2.58 2.00 1.29 2.71 0.07 
Within Groups 72.43 152.00 0.48     
Total 75.02 154.00       

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 7 การวิเคราะหความแปรปรวนระหวางระดับการเสพติดยาไอซกับความเช่ือ
เกี่ยวกับยาไอซโดยภาพรวม พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) แสดงใหเห็นวา
ความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซไมสงผลตอระดับการเสพติดยาไอซ แตเมื่อแยกรายประเด็น พบวา ความเช่ือ
เกี่ยวกับยาไอซในประเด็น การใชยาไอซชวยยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยเพิ่ม
ความพึงพอใจทางเพศ การใชยาไอซเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยลดความ
กังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก การใชยาไอซทําใหผอม การใชยาไอซทําใหกลาพูดและกลา
แสดงออก และการใชยาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05)   
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สวนที่ 3 ขอมูลเชิงคณุภาพ 
 การนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบลักษณะสวนบุคคลของ
ผูใหขอมูล ความเช่ือของผูใหขอมูลเกี่ยวกับยาไอซ ทําใหเขาใจในสภาพปญหาที่ไมสามารถจะสอบถาม
ขอมูลโดยตอบแบบสอบถามได ขอมูลไดจากผูใหขอมูลที่เสพยาไอซที่เขารับการบําบัดรักษา ที่สถาบัน
บําบัดรักษาและฟนฟูผู ติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน  โรงพยาบาลรักษอุดรธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
จํานวน 28 ราย โดยนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

1. เหตุผลของการใชยาไอซ 
2. ความเช่ือดานตางๆ เกี่ยวกับยาไอซ 

2.1 ยาไอซมีผลตอการมีเพศสัมพันธ 
2.2 ยาไอซมีผลตอความงาม 
2.3 ยาไอซชวยในการเขาสังคม 
2.4 ยาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตราย 
2.5 ความเช่ืออื่นๆ 

 
1. เหตุผลของการใชยาไอซ  

1.1 เหตุผลของการใชยาไอซครั้งแรก 
การใชยาไอซครั้งแรก แตกตางกันตามเหตุผลและประสบการณของผูเสพยาแตละคน 

การศึกษาครั้งน้ีผูใหขอมูลใหเหตุผลของการเขามาเสพยาไอซ 5 ประการ คือ 1) ถูกชักชวนจากคน
ใกลชิดที่คุนเคย สนิทสนมและใหความไวใจ เชน เพื่อน แฟน สามี คูนอน 2) ประชดคนรัก 3) อยากรู
อยากลองดวยตนเอง 4) ตองการใหมีรูปรางผอม และ 5) ใชเพื่อทดแทนยาบา 

 
เหตุผลของการใชยาไอซครั้งแรกของผูใหขอมูลสวนใหญ ถูกชักชวนจากบุคคลใกลชิดที่

ตนเองคุนเคย สนิทสนม และใหความไววางใจ เชน เพื่อน แฟน สามี คูนอน โดยมีคําชักชวนในเรื่อง
ตางๆ แตกตางกันไป ไมวาจะเปน ยาไอซชวยใหทํางานไดไมเหน่ือย อารมณดี ยาไอซชวยใหมีอารมณ
ทางเพศ ยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ ยาไอซทําใหไมโทรม ผิวขาว ผอม ยาไอซใชแลวมีความสุข 
ทําใหมั่นในในตัวเองมากข้ึน ยาไอซออกฤทธ์ิไดดีกวา ถูกชวนก็เลยลอง ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ก็คือมาเห็นๆ กอนหนาน้ันคือไมรูเลยวาเพื่อน เพื่อนจะเลนกัน ทีน้ีมาเห็นวันแรกที่เพื่อน

เลนใชมั๊ย ทีน้ีเขาก็ชวนเลย เขาบอกวา มันมันทํางานไดไมเหน่ือย อารมณดีอะไรแบบน้ี เลยตัดสินใจ
วา อืม ลอง ลองวามันจะอยูยังไงวะ พอสูบใชมั๊ย ก็ ก็เหมือนที่เพื่อนวาเลย (หัวเราะนิดๆ) ทํางานก็ไม
เหน่ือยดวย ” (รายที่ 5 หญิงอายุ 23) 

 “ ครั้งแรกคือเราใชยาบาอยูแลว แลวเหมือนไปยุงกับคนที่เปนเอเยนตอะ เหมือนจะเปน
แฟนไรเน่ีย เขาก็ใหเราลอง อยากใหเราเปลี่ยนมาลองตัวน้ีมากกวา เขาชักชวนทํานองวาเหมือนเขา
ตองการใหเรามีอารมณทางเพศ เริ่มแรกเราไมชอบ เขาจะใหเราผสมกอน พอใหผสม ก็เริ่มๆไปแลวก็
ใหเราเปลี่ยนเปนเลนยาไอซ ” (รายที่ 8 หญิงอายุ 35) 
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“ ก็มาเจอกับแฟน เที่ยวกับแฟน แลวแฟนก็ใหลอง ลองเลนดูสิ เออ เผื่อแบบวา เขาใจมั๊ยวา
แฟนเปนคนที่แบบวา เลนยาแลวแบบ พูดตรงๆเลยนะคะ วาเขาชอบมีเซ็กสอะ เขาเลยใหเราลองเลน 
เพื่อที่วาแบบวายืดการมีเซ็กสไง ตอนแรกไมคิดวาจะใช แตทําไปทํามา เขาแบบชวน เขายุใหใช เราก็
ลองใช ” (รายที่ 15 หญิงอายุ 30) 

 “ ใชยาบากอน แลวพอยาบาเสร็จแลวมาเจอเพื่อนอะคะ แลวเขามาในวงการอัพยาอยาง
เน่ียอะคะ อัพยาแลวก็เลยมีการลอง ลองยาดู ก็คือยาไอซ เพื่อนวามันดีกวายาบานะ มันไมโทรม มันดี
กวารูสึกดีกวา แบบรูสึก แบบวามัน มันเลนแลวแบบวารูสึกสะอาดกวา รูสึกวามันดีกวายาบาอยาง
เน่ีย ” (รายที่ 11 หญิงอายุ 32) 

“ ก็ใชยาบาต้ังแตอายุ 15 ใชมาเรื่อยๆแลวเพื่อนก็มาแนะนําวามีตัวใหมอะไรอยางเน่ีย มีไอซ
มาลองเลนมั๊ย เพื่อนบอกวามันอยูไดนาน เลนแลวไมโทรมเราก็ลองเลนดู แลวมันก็ดีจริงๆ เราก็เลย
เลน ” (รายที่ 12 หญิงอายุ 25) 

“ เพื่อนที่ขายยา มันจะมียามาใหเราลองอะไรประมาณเน่ีย เขาบอกวาเลนแลวทําใหดูแบบ
วาผิวดูขาวข้ึนอะไรประมาณเน่ีย คือ มันก็เหมือนวาเลนแลวมันจะทําใหเราไมงวงนอนอะไรเน่ีย ไมมี
กลิ่นอะไรประมาณเน่ียคะ ก็อยากจะลองดู ” (รายที่ 13 หญิงอายุ 30) 

“ ก็คือเพื่อนชักชวนบอกวาลองสิ อยากผอมอยากอะไรอยางเน่ีย ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 
 “ ที่โรงเรียนอะครับ ม.ปลายก็ครั้งแรกเลย ก็คือตามประสาวัยรุนก็อยากรูอยากลองครับ  

เขาก็บอกวา เหยลองดู มันเฟยวเวยประมาณเน่ียะ  ตอนน้ันแบบวา เหย เพื่อนแมงมาที่หน่ึงวะ ใช
ภาษากันบานๆก็คือ แมงดีดวะอะไรประมาณน้ี แลวคือแบบมันทํานูนทําน่ีไดแบบวาโอเคมันมี
ความสุขอะครับ แลวมันรูสึกวามันมั่นใจในตัวเองอะพอใชไปครั้งแรกอะครับ ” (รายที ่18 ชายอายุ 23) 

 “ เพื่อน ก็ มันบอกใหใชอันน้ีดีกวา มันแรงกวาอะไรทํานองน้ี ใชแลวมันก็แรงกวาจริง ”  
(รายที่ 19 ชายอายุ 25) 

“ ตอนน้ันผมขายยาอยู ทีน้ีก็มีเพื่อน ยาไอซมันเพิ่งจะเขามา ก็ชวนเรา ชวนเราวาเออ เขาก็
บอกวาลองๆ ลองดูวาในสังคมไอน้ี เขาจะเรียกวาตัวใหญกับตัวเล็ก ตัวใหญกับตัวเล็ก เขาจะบอกวา
ลองตัวใหญดู มันจะเพลินดี มันจะแบบวามันจะไมมีกลิ่นถาเราใสนํ้า นํ้าเปลา ครั้งแรกที่ลอง โอ โห 
มันดี ความรูสึกมันดีกวายาบาเยอะ มันขนลกุ มันแบบวารูสึกวามันดีดอะพี ่” (รายที่ 21 ชายอายุ 25) 

 “ เพื่อนรุนพี่ครับ ชวนลอง ก็ลองไปก็ติดเลยครับ ” (รายที่ 25 ชายอายุ 22) 
“ ครัง้แรกก็แคเพื่อนชวนคะ ก็เลยลองเลนดูเฉยๆ ก็ตอนน้ันลองบุหรี่ ลองอะไรอยางน้ีก็เลย

อยากลองเลนควันอะไรอยางน้ีกัน เพื่อนก็บอกวาลองเลนควันดูอะไรอยางเน่ีย ” (รายที ่27 หญิงอายุ 18) 
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นอกจากน้ี ผูใหขอมูลยังใหเหตุผลของการเขามาใชยาไอซครั้งแรกเพราะ ตองการประชด         
คนรัก อยากรูอยากลองดวยตนเอง ตองการใหมีรูปรางผอม และใชเพื่อทดแทนยาบา ดังตัวอยางบท
สัมภาษณที่วา 

 
“ ก็คือคิดวา เออถึงยังไงชีวิตคือทุมเทมากับเขาหมดแลวก็ไมคิดอะไรแลว คิดวาเออประชด

กลับไปเลยแบบน้ี ก็แคประชดอะ ก็คือเขาวา เออยังไงก็เขาไปแลวเออเราตางคนตางไปบางทีอาจจะ
ไมอยูที่น่ีแลวก็ได หนูบอกแบบน้ันชอบยาไอซนักก็อยากจะชอบมันไปดวยเหมือนกัน ” (รายที่ 3  
หญิงอายุ 39) 

“ เพิ่งเริ่มใชตนปน้ี ก็คือคลุกคลีกับตรงน้ีมาหลายป เน่ืองดวยแฟนหนูเปนผูคา แลวเคาก็เสพ 
ก็จะเหมือนอยูบานเดียวกัน แตเหมือนอยูกันคนละโลก เปนแบบน้ีมาเรื่อย เราก็เลยเคยชิน เลยอยาก
รูวาเสพแลวมันเปนยังไง เราเคยหามสามีใหหยุด เคาก็ไมยอม หนักข้ึนๆ เราเลยบอกวาจะเสพ ฉันจะ
เสพดวย ก็ประชดกัน บอกวาเออ มา มึงจะสูบดวยมั๊ยมา กูจะสูบดวยเอามา สูบใหตายกันไปขางนึง
เลย ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 

“ เลิกไดมั๊ย ไมอยากใหเลนแลวเพราะวามันไมดีหรอก เลนไปเดียวตํารวจจับ ก็เหมือนเราไป
บังคับเขา ไปบงการชีวิตเขาอะไรประมาณเน่ีย เขาก็เลยย่ิงใชเยอะกวาเดิม ก็เลย ออไมเปนไรถาไม
หยุดก็เอามาน่ีเด๋ียวเลนเอง ก็เลยกลายเปนประชดอะไรแบบน้ี ก็เลยหันไปเสพ ” (รายที ่7 หญิงอายุ 33) 

“ แฟนใชยาไอซ แลวในกลุมเพื่อนของแฟน เขาก็ใชยาดวย เราก็คลุกคลีอยูตรงน้ี ก็เลยไปใช
ยากับเขา ก็อยากลอง มันจะเหมือนคิดวา แคคิดวามันเหมือนยาบาหรือเปลา แคอยากรูวาฤทธ์ิมันจะ
เหมือนกันหรือเปลาความแตกตางตรงไหน ” (รายที่ 22 ชายอายุ 38) 

 “ เราก็เหมือนวัยรุนทั่วไปที่อยากจะลองอยากจะอะไรอยางน้ี ใชคําวาหาดวยตัวเองดีกวา ไม
มีใครนําเสนอให ก็เลยไปขอของเขามาเสพ เรารูจากสื่อมากกวา คือ ทุกอยางอะครับ คือแบบวาไดยิน
มาวาเออชนิดน้ี อะไรอยางน้ี มันก็เลยเหมือนกับวา เออ วัยรุนอะครับ เออ เขาก็พูดวาอยากลอง ก็
เลยทดลอง ” (รายที่ 24 ชายอายุ 32) 

“ เมื่อกอนผมเปนเด็กอวน ผมอะเคยคิดจะทําไงใหผอม เดินผานเดินเลยผาน แลวก็ไดยินเขา
พูด ไมกินขาว คอแคบผอม ก็พอรุงข้ึนก็ไปหาซื้อแบบน้ีอะ แตมันดีจริง มันดี ” (รายที่ 1 ชายอายุ 18) 

 “ ครั้งแรกก็ วันน้ันเพื่อนก็ไปเอายามาแลวผมนอนอยูที่สวน ก็คือวันน้ันผมมียาบาอยูแตเขา
มียาไอซ ก็คือเคาหายาบาไมได เขาก็เลยมาหาผม ผมก็เลยถามเขาถามีไอซก็เอามาผสมกัน ” (รายที่ 
26 ชายอายุ 21) 

 
จากขอมูลขางตน ผูใหขอมูลเขามาใชยาไอซครั้งแรกสวนใหญเกิดจากการถูกชักชวนจากคน

ใกลชิด โดยใชคําชักชวนตางๆ เชน ยาไอซชวยใหทํางานไดไมเหน่ือย ชวยใหมีอารมณทางเพศ       
ยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ ทําใหไมโทรม ทําใหผิวขาว ผอม ยาไอซออกฤทธ์ิไดดีกวายาบา 
นอกจากน้ีผูใหขอมูลเขามาใช เน่ืองจากประชดคนรัก อยากลองดวยตนเอง ตองการใหมีรูปรางผอม 
และใชเพื่อทดแทนยาบา  
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1.2 เหตุผลที่ยังคงใชยาไอซ   
 เมื่อเริ่มตนเสพยาครั้งแรกแลว ผูเสพบางรายยังคงมีการเสพยาครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ตอๆไป จาก
การสัมภาษณพบวา เหตุผลที่ผูเสพยาไอซืยังคงใชยาอยางตอเน่ือง สรุปได ประการ คือ 1) พึงพอใจใน
ฤทธ์ิของยาไอซ 2) ยาไอซไมทําใหโทรม 3) ยาไอซออกฤทธ์ิไดดีกวายาบา 4) มีอาการขาดยาถาไมได
ใช 5) ใชเพื่อความสุขทางเพศ 6) คลายเครียด 7) ใชทดแทนยาบา และ 8) ชอบวิธีการเสพยาไอซ  
 

ผูใหขอมูลสวนใหญพึงพอใจในฤทธ์ิของยาไอซ รสชาติ เมื่อใชแลวรูสึกสนุก กระปรี้กระเปรา  
ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 

“ เพราะฤทธ์ิของมัน รสชาติ มันจะอยากเสพตอเมื่อเรามีความเครียดหรือสนุกมาก ถาตอน
สนุกก็จะคิดวาสนุกอยูแลว ถาไดสักนิดคงจะปรี๊ดเลย หรือถาตอนเศราอยูถาไดสักครั้ง สมองมันก็คง
จะไหลปรี๊ด ความคิดมันคงจะสงตรง ” (รายที่ 1 ชายอายุ 18) 

“ ลองสูบรอบสอง คือลองกับรุนพี่ คราวน้ีมันเหมือนกับสูบแลวมันไดฟวสมันอะพี่ สูบถึงฟวส
มันแลวอะ มันชอบอะ ชอบทั้งอาการของมัน ชอบในความเปนมันอะคะ  มันไมรนราน มันไมอะไร
มาก มันชอบอยูน่ิงๆ เฉยๆ ชอบที่มันชาๆ มันไมแบบเลิ่กลักๆเหมือนยาบาอะเน่ียคะเหตุผล ยาไอซ
อาการมันนอยคะ อาการอะไรอยางเน่ียะ พอหนูเปนแลวมันก็ไมอยากเทาไหร ตัวเล็กน่ีคือวาสูบมา
กระตุนเพื่อใหมันมีอาการดีดนิดนึง ตัวใหญน่ีสูบมาใหเหมือนกับวาเต็มคะ ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 

“ ตอนแรกก็ไมชอบอะ เลยยาไอซมันไมรูสึกวามันกระตุน เพื่อนบอกวาตอง ตองลองเลนอีก
ที เพื่อนบอกวามันจะไดแบบวารูสึกวามันนจะดีข้ึน มันจะๆ พูดงายๆวายาจะถึงตอโลกเราอะไรหรือ
เปลา (หัวเราะ) พอลองเลนมันอีกทีก็รูสึกวาขนหัวลุก พอเราเลนเขาไป เลนเขาไปเยอะๆ อะ มันจะ
ขนหัวลุก ใจสั่นอะไรอยางเน่ีย รูสึกวามันเริ่มออกฤทธ์ิละ แลวเราก็เลยใชมันมาเรื่อยๆ ” (รายที่ 13 
หญิงอายุ 30) 

“ เปนความพึงพอใจคะ แบบชอบ ชอบแบบ ชอบแบบควันมัน ชอบแบบความเพลิดเพลิน
อะไรอยางเน่ียะ ชอบฤทธ์ิที่มันออก ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 

“ ฤทธ์ิของมันทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา มันรูสึกมีความสุขประมาณน้ีอะครับ ” (รายที่ 18 
ชายอายุ 23) 

 
ยาไอซใชแลวไมทําใหโทรม ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ คือ เลนแลวมัน เลนไปแลวแบบมันดีอะคะ มันเหมือนยังไงแบบวา ทําใหรางกายเราไมดู

โทรมดวยแลวคือทําใหเราแบบวาเลนแลวอยูกับมันไดนานๆอะไรอยางเน่ีย ไมตองไปไขวควา ” (รายที ่12 
หญิงอายุ 25) 

“ ก็คือวา ดูดแลวกินได แลวก็ไมคอยโทรม เหมือนบางทียาบาตาน่ีแบบเหมือนเราไมไดนอน
เลย ” (รายที่ 8 หญิงอายุ 35) 
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ยาไอซออกฤทธ์ิไดดีกวายาบา ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ ก็ อยูไดนานเน่ีย เพราะวา บางทีหนูเคยสิบ สิบอยางนอยอะยาบาก็คือไมพอ คะ แตวาถา

เปนยาไอซน่ี เราซื้อสามรอยน่ี ของหนูอยูไดวันยันถึงพรุงน้ีตอนเที่ยง ยาบาน่ีหมดเปนพันคะ ถาจะเสพ
ทั้งวันแบบน้ัน ” (รายที่ 14 หญิงอายุ 27) 

“ เพราะวามัน มันแรงกวา ใชยาบาจนแบบวาชินชา ดาน ก็ลองมาใชยาไอซ ยาไอซ คือวามัน
แรงกวา ซื้อทีเดียว ใชทีเดียวอยูเลย ” (รายที่ 20 ชายอายุ 30) 

“ ผมก็วาเหมือนผมนะ มันมีความรูสึกเลนไปแลวมันจะดูวาไดผลมากกวา เพราะวายาไอซ
เน่ีย บางคนเน่ียจีนึงเลนไดเปนอาทิตยเลยนะพี่ มันสามารถเก็บไวไดนานกวายาบาน่ีสิบเม็ดวันเดียวก็
หมด ” (รายที่ 21 ชายอายุ 25) 

 
ผูใหขอมูล มีอาการขาดยาถาไมไดใช ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ พอถึงเวลามันก็อยาก ไมไดใชก็หงุดหงิด เมื่อขาดยาจะรูสึกงวงนอน ” (รายที ่2 ชายอายุ 19) 
“ ไปทํางานแลวเรามีแรงข้ึน พอเสพแลวก็มันมีแรงจริงๆ แลวมันตึงข้ึนเหมือนเดิม ” (รายที่ 3 

หญิงอายุ 39) 
“ ก็ถาดูดไอซเบื่อก็กลับไปดูดยาบาตอ แลวก็ออกไปทํางาน ทํางานเสร็จก็เอามันไปดวย 

กระเปาเล็กๆไปดวย จะสลับเปลี่ยนกัน เพราะวาตอนกลางคืนไอซมันสูบฉีดดีกวายาบาครับ มันทําให
ไม งวง ” (รายที่ 26 ชายอายุ 21) 

 
 ผูใหขอมูลใชเพื่อใหมีความสุขทางเพศ ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 

“ หนูเปนมุมอีกมุมนึงมากกวา มันจะออกไปในคือแบบถาพูดตรงๆแบบไมอายหนูวามันได
เรื่องเพศมากกวา มันก็เหมือนใหความสุขในทางน้ันเพิ่มข้ึน ตองการอะไรอยางน้ีอะคะ ” (รายที่ 4 
หญิงอายุ 27) 

“ ใชตอมาก็ ใชมาเรื่อยๆก็เพราะวาเวลาที่วาเขามีอะไรกับเราก็ยังใชตอมาเรื่อยๆ ” (รายที่ 15 
หญิงอายุ 30) 

 
ผูใหขอมูลใชเมื่อรูสึกเครียด ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ ใชเปนที่ระบายอารมณ เหมือนเวลาที่เราหาทางออกไมได ” (รายที่ 7 หญิงอายุ 33) 
“ เหมือนตอนน้ันมันคิดอะไรก็ไมรูเหมือนกัน (หัวเราะ) เหมือนอยูดีๆก็ ตอนน้ันจําอะไรไมได

เลย จะลงมาสอบที่กรุงเทพ ครับ ภรรยาไมไดมาดวย มาคนเดียวอะไรอยางเน่ีย ก็เลยแบบ อยากแบบ
สนุก ปลดปลอยอะไรอยางน้ีครับ ก็เลยกลลับไปใช คือกะแคตอนน้ันเอามาหน่ึงจี กะแคหมดน่ีแลวก็
จบไปแตมันดันเหมือนกลับเขามาเปนสภาพเดิม ” (รายที่ 24 ชายอายุ 32) 
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 ผูใหขอมูลใชยาไอซเพื่อทดแทนยาบา  ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 

“ คือเราขายยาบาอยูแลว ใชยาไอซสลับยาบา แลวมีลูกคามาถามวามีขายมั๊ย ก็เราก็ไปแสวง
มาหา เพราะวามันราคาดี แลวเราก็คอยๆเลนไอซมากข้ึนๆเรื่อยๆ จนมาแทนที ่” (รายที ่9 หญิงอายุ 37) 

“ อะไรที่ทําใหใชไอซตอ ไมมียาบาตองกลับไปยาไอซ ไมมีไอซก็ตองกลับไปใชยาบาอีก ” 
(รายที่ 19 ชายอายุ 25) 

“ ทุกวันน้ีที่เราใชยาไอซ เพราะเราคิดวาแบบมันทําใหเราเลิกยาบาได แตวาไมมีก็ไมเปนไร
ครับ ไมเลนก็ได ” (รายที่ 25 ชายอายุ 22) 

 
 ผูใหขอมูลชอบวิธีการเสพยาไอซ ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 

“ ผมชอบวิธีการใช ผมนาจะสนุกกับตอนที่เห็น จะบอกไงดีครับ สนุกกับการใชไมรูจะบอกไง
ดี มันก็ มันมีความสุขกวา ชอบเห็น เออ ยาไอซว่ิงบนหลอดครับ ว่ิงบนหลอดเวลาเราสูบ จะเปนนํ้า
ใสๆว่ิงไปว่ิงมา ดูแปลกๆ (หัวเราะ) ” (รายที่ 22 ชายอายุ 38) 

 
 จากขอมูลขางตน ผูใหขอมูลใหเหตุผลของการยังคงใชยาไอซ เน่ืองจากพึงพอใจในฤทธ์ิของ
ยาไอซ ยาไอซไมทําใหโทรม ยาไอซออกฤทธ์ิดีกวายาบา ขาดยาไมได ใชเพื่อความสุขทางเพศ คลาย
เครียด ใชทดแทนยาบา และชอบวิธีการเสพยาไอซ  
 
2. ความเช่ือดานตางๆ เกี่ยวกับยาไอซ 

2.1 ยาไอซมีผลตอการมีเพศสัมพันธ 
ยาไอซจะมีผลตอสมองสวนที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในระยะ

เริ่มแรกของการใชยาโดยมีผลช่ัวคราวที่เกิดข้ึนกับผูเสพ เชน ชวยใหผูเสพกลาทําในสิ่งที่ไมกลาหรือ
รูสึกวาไมสมควร เพิ่มความพึงพอใจทางเพศ ทําใหกังวลนอยลงในการเริ่มตนมีเพศสัมพันธทางเพศกับ
คนที่ตนไมรูจัก ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ เพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ และเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ จากผลที่เกิดข้ึนน้ีทําใหผูเสพบางรายเกิดความเช่ือวายาไอซสงผลตอการมี
เพศสัมพันธ ความเช่ือน้ีแพรหลายในกลุมเยาวชนชาย และผูชายทั่วไป โดยกลุมผูชายที่เสพยาไอซ
จํานวนหน่ึงจะใชยาไอซเปนสิ่งลอใจผูหญิงที่เสพยาไอซใหเขามาหาและยอมมีเพศสัมพนัธดวยเพือ่แลก
กับการเสพยา โดยการศึกษาครั้งน้ีกลาวถึงความเช่ือของผูใหขอมูลเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอ          
การมีเพศสัมพันธ ใน 5 ประเด็น คือ 1) ยาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ 2) ยาไอซชวย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 3) ยาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ 4) ยาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตน 
และ 5) ยาไอซชวยลดความกังวล 
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 2.1.1 ยาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ 
 ผูใหขอมูลเพศหญิงไมเช่ือวายาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ โดยอางอิงจาก

ประสบการณของตนที่ผานมา เมื่อใชยาไอซรวมกับการมีเพศสัมพันธ ไมไดทําใหเกิดความรูสึก
แตกตางในดานการยืดระยะเวลา ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ไมเช่ือ ถึงไมไดเสพยาก็สามารถมีเพศสัมพันธได ” (รายที่ 7 หญิงอายุ 33) 
 
ผูใหขอมูลสวนใหญกลับเช่ือวายาไอซชวยยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ เน่ืองจากชวย

กระตุนอารมณทางเพศ ชะลอระยะเวลาในการจุดสุดยอด จึงทําใหมีเพศสัมพันธไดยาวนานข้ึน ทั้งน้ี
ในกลุมผูใหขอมูลที่เปนเพศหญิง สวนหน่ึงเช่ือเน่ืองจากประสบการณที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคู
นอนตน ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
 “ เช่ือคะ ก็คือ มีอะไรกับแฟนถาไมใชยาใชมั๊ยคะ มันก็จะงายสิบนาที แตถาใชยาก็เปน

ช่ัวโมงหรือวาอาจจะหลายช่ัวโมงเลย ” (รายที่ 13 หญิงอายุ 30) 
“ เช่ือเลยมันเปนเหมือน เปนเหมือนยาเซ็กส ยาทําใหเกิดอารมณทางเพศ คะ นานมากขาม

วัน ถึงกับถาดูดไปเยอะเน่ียะ อะ ถามวาดูดไอซเน่ียะ ถาไปโดนยาที่แบบ ฉันดูดไอซนะก็สามสี่ช่ัวโมง
อะ ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19) 

“ สําหรับหนูอะเหมือนเดิม แตของแฟนหนูเขาบอกวาตาง พอเขาเลนแลวมันอยูไดนานข้ึน 
ถาเขากินแตนํ้ากระทอมเขาจะเสร็จเร็วมาก ” (รายที่ 3 หญิงอายุ 39) 

 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ

เน่ืองจากชวยกระตุนอารมณทางเพศ ชะลอระยะเวลาในการถึงจุดสุดยอด จึงทําใหมีเพศสัมพันธได
ยาวนานข้ึน ทั้งน้ีผูใหขอมูลเพศหญิงเช่ือเน่ืองจากประสบการณที่เห็นความเปลี่ยนแปลงของคูนอนตน
แตผูใหขอมูลเพศหญิงอีกสวนหน่ึงกลับไมเช่ือวายาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ โดย
อางอิงจากประสบการณของตนที่ผานเมื่อใชยาไอซรวมกับการมีเพศสัมพันธ ไมไดทําใหเกิดความรูสึก
แตกตางในดานการยืดระยะเวลา  
 

 2.1.2 ยาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 
ผูใหขอมูลไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยผูใหขอมูลเพศชายบางสวนให

เหตุผลวาเมื่อใชยาไอซแลวกลับทําใหอวัยวะเพศไมแข็งตัว และบางรายเมื่อใชเปนเวลานานจะทําใหมี
อาการปวดขัดเมื่อปสสาวะ ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ตอนที่เสพครั้งแรกก็เหมือนกัน มันจะทําใหแบบ สมมติถาเราอยากมีเพศสัมพันธ อวัยวะเพศ

ชายมันจะไมแข็ง กวาจะแข็งมันก็นาน และอีกอยางเวลาเราปสสาวะออกอะมันจะทําใหปวด ” (รายที่ 1 
ชายอายุ 18) 
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“ แตผูชายที่แบบวา ที่หนูเคยเจอนะแบบแฟนเอาๆ อยูเน่ียะ จะชอบไมแข็ง แตไมใชวาไม
แข็งเพราะไมมีอารมณนะ อารมณน่ีมาเต็มรอยเลย อืม มันไมยอมทํางาน เหมือนมันชา แตถาจะมา
แข็งก็แข็งไปเลย ไมแข็งก็ไมแข็งเลย แตอารมณอะเต็มรอย ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19) 

“ ไมไดทําใหมีอารมณทางเพศ สําหรับตัวหนูเองมันไมมีอาการตรงน้ี แตเลนเพื่อความเคยชิน 
เราเพลินกับตรงที่เราเลน ” (รายที่ 28 ชายอายุ 32) 

 
ผูใหขอมูล เ ช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เ น่ืองจากชวยเพิ่มความถ่ีใน             

การมีเพศสัมพันธใหมากข้ึน โดยบางรายฟงจากคนอื่นบอกเลา หรือจากประสบการณที่เคยเห็นของ
คนอื่น ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

“ ความถ่ีในการมีเพศสัมพันธมากข้ึน ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 
“ เช่ือ แตไมใชหนูนะ แตหนูเห็นจากประสบการณเพื่อนๆหลายคนอยางเงี้ย ” (รายที่ 11 

หญิงอายุ 32) 
 “ ชวย ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ดีข้ึนครับ ” (รายที่ 20 ชายอายุ 30) 
 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลมีทั้งเช่ือและไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดย

ผูใหขอมูลเพศชายบางสวนใหเหตุผลวาเมื่อใชยาไอซแลวกลับทําใหอวัยวะเพศไมแข็งตัว และบางราย
เมื่อใชเปนเวลานานจะทําใหมีอาการปวดขัดเมื่อปสสาวะ รายที่เช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศเน่ืองจากชวยเพิ่มความถ่ีในการมีเพศสัมพันธใหมากข้ึน  
 

  2.1.3 ยาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ 
ผูใหขอมูลไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ โดยใหเหตุผลวายาไอซทําให

รางกายตนไมพรอมสําหรับการมีเพศสัมพันธ อีกทั้งบางรายยังรูสึกวาตนไมมีความตองการมี
เพศสัมพันธ อยากแยกตัวคนเดียว รูสึกไมตองการมีความสัมพันธกับใคร ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ มีคนบอกวาใชแลวมีอารมณทางเพศ แตกับตัวเองไมมีความรูสึกอะไรแบบน้ันเลย แถมไม

อยากใหใครมายุง มาอยูใกล อยากอยูคนเดียว ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 
“ มันไมไดพอใจ พอวาเลนมันก็รูสึกวารางกายตัวเองอะไมพรอมแลวอะ ” (รายที่ 23       

ชายอายุ 37) 
 
ในขณะที่ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ โดยเช่ือ

วายาไอซสามารถกระตุนเรื่องอารมณทางเพศ และผูใหขอมูลเพศหญิงเช่ือวายาไอซชวยใหคูนอนมี
พฤติกรรมเลาโลมขณะมีเพศสัมพันธมากข้ึน สวนผูใหขอมูลเพศชายเช่ือวาหากคูนอนใชยาไอซจะชวย
ทําใหอารมณทางเพศเพิ่มข้ึนมาเทาตนซึ่งทําใหการมีเพศสัมพันธเกิดความพึงพอใจมากข้ึน ดังตัวอยาง
บทสัมภาษณที่วา 
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“ มันเริ่มกระตุนเรื่องทางอารมณหรืออะไรอยางน้ีใหความสุขเพิ่มมากข้ึน ความตองการเพิ่ม
มากข้ึน ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 

“ คือถาแบบหนูแบบเสพไปใชมั๊ยก็คือแบบจะมีอารมณ ถาเหมือนไมใชมันก็แบบเฉยๆอะคะ 
เวลาหนูลอง เวลาหนูเสพเขาไปก็มีความสุข ความพึงพอใจอะไรแบบน้ี ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 

“ มี เกี่ยวครับ ก็คือมันจะแบบเพศสัมพันธมันจะรูสึก มันจะแบบฟนกวาเดิมอะไรประมาณน้ี 
มันรูสึกถาย่ิงกลุมผูหญิงที่ใชดวยมันจะรูสึกวาอารมณมันไปดวยกันอะไรประมาณน้ี มันก็พึงพอใจกวา 
มันรูสึกเหมือนยาเลิฟ ” (รายที่ 18 ชายอายุ 23) 

 “ ในความคิดก็คือเลนยามันก็กระตุนอยูนะพี่ มันก็มีกระตุนอยูวาทําใหเราแบบนอนกับผัว
เราแลวเรารูสึกวา เออมันดีนะ มันรูสึกวาไมหงุดหงิด ” (รายที่ 27 หญิงอายุ 18) 

 
จากที่ กล าวข างตน  ผู ใหขอมูลสวนใหญ เ ช่ือว ายาไอซช วยเพิ่ มความพึงพอใจใน                  

การมีเพศสัมพันธ โดยเช่ือวายาไอซสามารถกระตุนเรื่องอารมณทางเพศ และผูใหขอมูลเพศหญิงเช่ือ
วายาไอซชวยใหคูนอนมีพฤติกรรมเลาโลมขณะมีเพศสัมพันธมากข้ึน สวนผูใหขอมูลเพศชายเช่ือวา
หากคูนอนใชยาไอซจะชวยทําใหอารมณทางเพศเพิ่มข้ึนมาเทาตนซึ่งทําใหการมีเพศสัมพันธเกิดความ
พึงพอใจมากข้ึน แตยังมผีูใหขอมูลอีกสวนหน่ึง ไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศโดยให
เหตุผลวายาไอซทําใหรางกายตนไมพรอมสําหรับการมีเพศสัมพันธ อีกทั้งบางรายยังรูสึกวาตนไมมี
ความตองการมีเพศสัมพันธ อยากแยกตัวคนเดียว รูสึกไมตองการมีความสัมพันธกับใคร  
 

 2.1.4 ยาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตน  
ผูใหขอมูลบางรายปฏิเสธความเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ โดยให

เหตุผลวาใชหรือไมใชยาไอซ ความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธไมตางกัน  
ขณะทีผู่ใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธเน่ืองจาก

ฤทธ์ิของยาไอซจะกระตุนใหเกิดความต่ืนเตนที่มากกวาการมีเพศสัมพันธโดยไมใชยา อีกทั้งผูใหขอมูล
บางรายยังเสริมอีกวายาไอซสงผลใหพฤติกรรมขณะมีเพศสัมพันธของผูใชยาตางไปจากเดิม ซึ่ง
พฤติกรรมดังกลาวสงผลใหความต่ืนเตนเพิ่มมากข้ึน ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ เช่ือคะ แบบวาสมมติเหมือนเราน่ังอยูกับแฟนอยางเน่ีย แลวบางทีมันก็อาจจะทําใหเรา

ต่ืนเตนไดอะไรอยางเน๊ีย ” (รายที่ 12 หญิงอายุ 25) 
“ เช่ือคะ ก็คือมันดีด มันก็เพิ่มความต่ืนเตนไปอีกระดับ คือคนปกติเขาจะไมทําแบบน้ีกัน 

อะไรแบบเน๊ีย คือแบบมันแตกตาง ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 
“ ถาเวลาเราใชยาแลวมันก็ไมปกติเหมือนเดิม ลีลาพวกเน๊ียมันจะเยอะกวา ” (รายที่ 23      

ชายอายุ 37) 
 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพนัธ

เน่ืองจากฤทธ์ิของยาไอซจะกระตุนใหเกิดความต่ืนเตนที่มากกวาการมีเพศสัมพันธโยไมใชยา อีกทั้ง
ผูใหขอมูลบางรายยังเสริมอีกวายาไอซสงผลใหพฤติกรรมขณะมีเพศสัมพันธของผูใชยาตางไปจากเดิม 
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ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสงผลใหความต่ืนเตนเพิ่มมากข้ึน แตยังมีผูใหขอมูล ปฏิเสธความเช่ือวายาไอซ
ชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ โดยใหเหตุผลวาใชหรือไมใชยาไอซ ความต่ืนเตนในการมี
เพศสัมพันธก็ไมตางกัน  
 
   2.1.5 ยาไอซชวยลดความกังวล 
 ผูใหขอมูลไมเช่ือวายาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคนแปลกหนา โดยให
เหตุผลวาการใชยาไอซจะย่ิงสงผลใหมีความต่ืนเตนมากกวาเดิม ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
  

“ คือไมเช่ือคะ ก็คือจะมีความต่ืนเตน มันจะย่ิงไปกันใหญ ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 
  

ขณะที่ผูใหขอมูลบางรายเช่ือวายาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคนแปลก
หนา โดยอธิบายวา ยาไอซชวยเพิ่มความมั่นใจในการเขาหาเพศตรงขาม อีกทั้งยังทําใหไมมีสติ และมี
อารมณอีกดวย ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
 “ ชวยๆคะ ก็ไมรูนะคะถาเปนแตกอนตอนที่เคยมีความคิดวานอกจากสามีคือมีอะไรกับใคร
ไมได เพราะวามันคงแบบวาไมกลาหรือจะอาย แตตอนน้ีเช่ือ ” (รายที่ 14 หญิงอายุ 27) 
 “ ใชเพราะมันทําใหเราไมมีสติ คือแบบวาเขาเรียกอะไรนะ ความใคร มันมากกวา ” (รายที่ 17 
ชายอายุ 19) 
 “ ครับผม ลดความกังวลคือมันเหมือนจะมั่นใจในการกลาเขาไป ” (รายที่ 19 ชายอายุ 25)
  

จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลไมเช่ือวายาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคน
แปลกหนา โดยใหเหตุผลวาการใชยาไอซจะย่ิงสงผลใหมีความต่ืนเตนมากกวาเดิม นอกจากน้ีผูให
ขอมูลบางสวนยังเช่ือวายาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคนแปลกหนา โดยอธิบาย
วา ยาไอซชวยเพิ่มความมั่นใจในการเขาหาเพศตรงขาม อีกทั้งยังทําใหไมมีสติ และมีอารมณอีกดวย  
 

2.2 ยาไอซมีผลตอความงาม 
ความเช่ือวาการเสพยาไอซสงผลตอความงาม สะทอนเจตคติและคานิยมที่ผิดเกี่ยวกับการ

เสพยาไอซ โดยผูหญิงเช่ือวาการเสพยาไอซชวยใหผิวขาว ผิวพรรณเตงตึง ผิวสวยไมโทรม ไมมีกลิ่นตัว
อีกทั้งยังมีการโฆษณาเกินจริงในลักษณะที่วายาไอซไมใชยาเสพติด แตชวยลดความอวน ทําใหหุนดี 
จึงทําใหผูหญิงนิยมเสพยาไอซเพิ่มมากข้ึน ในประเด็นน้ีจึงนาสนใจวา ความสวย ความงาม และความ
ผอม ที่ครอบงําผูคนผานการโฆษนาชวนเช่ือทางสื่อตางๆ ทําใหเด็กและเยาวชน อยากสวย อยากหลอ 
อยากดูดี ดวยวิธีลัดที่รวดเร็ว ดังน้ัน การชักชวนจากกลุมเพื่อนและกลุมผูจําหนายยาเสพติด ใหลอง
เสพยาไอซ โดยกลาวอางวาจะชวยในเรื่องความงามน้ัน จึงเปนการดึงดูดความสนใจใหหันมาเสพ        
ยาไอซมากข้ึน การศึกษาครั้งน้ีสนใจความเช่ือของยาไอซที่มีผลตอความงามใน 5 ประเด็น คือ              
1) ยาไอซทําใหผิวสวย 2) ยาไอซทําใหไมโทรม 3) ยาไอซทําใหผิวขาว 4) ยาไอซทําใหผอม และ       
5) ยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว 
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 2.2.1 ยาไอซทําใหผิวสวย  
ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย จากการดูแลตัวเองมากข้ึน และการใชชีวิตของผูเสพ

สวนใหญอยูภายในหอง ไมโดนแสงแดด ผูใหขอมูลจึงรูสึกวาผิวสวยข้ึน ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ มันจะไมมีสิวเลย เราจะหันกลับมาดูแลตัวเอง มีแตคนทักวาเฮย ดูดีข้ึนนะ ” (รายที่ 6 

หญิงอายุ 24) 
“ เช่ือ ทําใหเราดูแลตัวเอง ขัดผิวไดทั้งว่ีทั้งวัน แตงหนา ทําผม ดูแลตัวเองทั้งวัน ” (รายที่ 10 

หญิงอายุ 28) 
“ ใช มันจะแบบ ผิวมันจะติดกระดูกอะไรอยางเน่ีย แลวย่ิงดูดอยูในหองแอร แพแสงไง โดน

แสงไมได ออกไปไหนจะตองทาครีม ตองไปขัดผิว ตองใสแวน กินก็ตองกินแตรานอาหาร ใชชีวิตอยู
อยางน้ีไปประมาณ ทําเปนประจําๆๆ ผิวมันก็จะดีข้ึน ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19) 

 
นอกจากน้ีผูใหขอมูลสวนใหญกลับไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย ซึ่งเปนความคิดเห็นจาก

ประสบการณและลักษณะผิวพรรณที่เกิดกับผูใหขอมูล บางรายรูสึกวาวันแรกที่ใชผิวพรรณดี แต
หลังจากน้ันจะรูสึกวาผิวแหงกราน ดําข้ึน ไมเหมือนตอนเริ่มใช การเสพยาไอซจะทําใหใบหนาแกเกิน
วัย มักมีบาดแผลตามใบหนาและรางกาย ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ไมเช่ือ หนาเรามันจะเหมือนแบบหลุมๆ ไมเนียน ” (รายที่ 1 ชายอายุ 18) 
“ ไมเช่ือ ดูดแลวผิวมันแหง ไมไดเปลงปลั่งเหมือนไมดูด ” (รายที่ 9 หญิงอายุ 37) 
“ ทําใหหนาตาเสียหมด  ควันของมันอะ แรงมาก บางคนหนาไปหมดเลยนะ หนาเปนจุดๆ 

ดําๆ แลวก็เหมือนกับเปนแผล ” (รายที่ 23 ชายอายุ 37) 
 “ ก็คือถาหนูเสพไปวันแรกใชมั๊ยคะ ก็คือแบบจะพึงพอใจ ก็คือแบบหนาใส ก็คือแบบ

ผิวพรรณดีอะไรแบบยางเน่ียะคะ แควันเดียว ก็คือมาวันที่สอง วันที่สามก็จะคือ ถาเกิดหนูไมกินขาว
อาการจะเริ่มแบบไมปกติแลว จะเริ่มแบบกลัว แบบจะเริ่มกลัวนูน ก็คือมันจะเริ่มแบบแหงกราน แบบ
ดําข้ึน ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 

 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย แตยังมีบางสวนเช่ือวา 

ยาไอซทําใหผิวสวย ความเช่ือน้ีเกิดจากการดูแลตนเองของผูใหขอมูล การขัดผิว ทาครีมกันแดดกอน
ออกแดดเน่ืองจากเมื่อใชยาไอซแลวเกิดการแพแสง ทําใหผูใหขอมูลมีผิวสวย แตผิวที่สวยข้ึนน้ีไมได
เกิดจากฤทธ์ิของยาไอซ สวนรายที่ไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย เน่ืองจากผลที่เกิดจากการใชยาไอซ 
ทําใหผิวเสีย เปนหลุม ผิวแหง บางรายรูสึกวาวันแรกที่ใชผิวพรรณดี แตหลังจากน้ันจะรูสึกวาผิวแหง
กราน ดําข้ึน ไมเหมือนตอนเริ่มใช สอดคลองกับขอมูลที่วา ผูเสพยาไอซในระยะแรกๆ เปนกลุมคนใน
สังคมที่มีรายไดดี จึงมีเวลาและเงินในการดูแลความสวยงามใหกับตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจวา       
ยาไอซชวยทําใหผิวดี สวย  
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 2.2.2 ยาไอซทําใหไมโทรม  
ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซทําใหไมโทรม เน่ืองจากผูใหขอมูลดูแลตัวเองมากข้ึน แตงหนา แตงตัว 

มากข้ึน สามารถกินอาหารไดตามปกติ นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ และเช่ือวาการใชยาไอซไมโทรม
เทากับยาบา ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ต้ังแตหนูกลับมาใชยา หนูไมโทรมเลย มันทําใหหนูอยากดูแลตัวเอง อยากแตงตัว เวลาหนู

ลางหนามันไมหนากลัวดวย ” (รายที่ 6 หญิงอายุ 24) 
 “ เช่ือ เพราะกินได นอนไดปกติ ไมไดเปนปญหาของหนูเลย  ไม ไมโทรม (หัวเราะนิดๆ) 

นอนหลับปกติ กินเยอะปกติ นํ้าหนักข้ึนดวยอะไรอยางน้ีคะ ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 
 “ บางทีก็หนูอะเช่ือนะ เพราะวามันเลนแลวหนาตาหนูไมโทรม ถึงเราอดหลับอดนอนเปน

อาทิตยมันก็ไมโทรม ยาบามันเลนแลวมันดํา ดูโทรมดวย โทรมมากอะ ก็เหมือนเราฟนใหมอะ ขอบตา
เราไมคอยดําอะ อะไรอยางเน่ียะ ใชมันเห็นผล มันก็เปนเหมือนที่เพื่อนบอกวามันไมโทรมอะ หนูก็เช่ือ 
เช่ือคะ เพราะวาไมเคยโทรมอะไรอยางเน่ีย ” (รายที่ 12 หญิงอายุ 25) 

“ มันก็เหมือนกันวา เรามองตัวเองมันไมไดโทรมขนาดที่แบบวาเราเลนยาตัวเล็ก (ยาบา) ไป
ตัวเดียว มันไมไดโทรมมากขนาดน้ัน หนูก็เลยเริ่มมาเลนแตไอซ ” (รายที่ 27 หญิงอายุ 18) 

“ คือเลนแลวไมโทรม ไมเหมือนยาบาแตกตางไปเลย คือ ยาบาถาเลนแลวก็จะดํา จะโทรม
หนาตาดูไมไดเลย แตถาเลนไอซมันจะดูผิวเผินวาในแวดวงเราไปเห็น ถาเกิดเราเปนคนที่ไมอวน หุนดี
มันก็จะเปนปกติ หนาตาก็จะไมดํา ไมคล้ําไมอะไร แตถาเกิดเลนยาบาจะเห็นไดชัดเจนวาหนาตาเรา
เน่ียะ คือซูบไปเลย ” (รายที่ 28 ชายอายุ 32) 
 

นอกจากน้ีผูใหขอมูลสวนใหญกลับไมเช่ือวายาไอซทําใหไมโทรม จากประสบการณของผูให
ขอมูลพบวารางกายทรุดโทรมข้ึน เน่ืองจากฤทธ์ิของยาไอซกระตุนทําใหนอนหลับ บางรายระยะแรก
ของการใชเช่ือวายาไอซใชแลวไมโทรม แตเมื่อใชมาระยะหน่ึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรางกายที่
โทรมข้ึน ดังตัวอยางบทสมัภาษณที่วา 

 
 “ ไมเช่ือ หนูวามันทําใหรางกายทรุดโทรมมากกวานะ หนูจะน่ังดูกระจกทุกวัน หนูวาหนู

โทรมไปเยอะนะ ก็คิดวาทําไมเปนแบบน้ี ” (รายที่ 3 หญิงอายุ 39) 
 “ ไมเช่ือ มันทําใหเราโทรม แบบ ไมมีราศีเลย โทรมจนรางกายออนแอมาก ” (รายที่ 5  

หญิงอายุ 23) 
“ ไมเช่ือครับ เพราะวาเลนยามันก็โทรมทุกคนแหละครับ โทรมครับ เพราะมันอดนอนครับ 

พอดีดแลวไมไดนอน ไมไดนอนมันก็ตองโทรม ” (รายที่ 20 ชายอายุ 30) 
“ ตอนแรกก็ไมคิดวาเปนอยางน้ันแตพอใชไปใชมาก็มันก็นาจะแบบวาไมโทรมจริง เพราะมัน

จะอยูแตในหองแอร ใช หนูก็เช่ือ ถาเราไมออกไปไหนนะ ถาเราอยูแตในหองแอรในตอนน้ัน แตพอ ณ 
ตอนน้ีอะ หนูมาเช่ือแลวเปนระยะยาวที่พอเสพไปแลวมันไมมีจริงอะคําวาไมโทรมอะ มันจะย่ิงทําให
เราทรุดลงๆ ทรุดลงแบบวากลายเปนผีไปเลยอะ ” (รายที่ 11 หญิงอายุ 32) 
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“ แรกๆอะ ดูดไปไมโทรมหรอก พอหลังๆมาดูดแลวมันขาว มีคนบอกมามันหนาใสอยางเน่ียะ 
มันไมใชเลยพี่  มันดูดแบบมันแบบโทรมครับ ไมไดนอนขอบตาก็ดํา รางกายก็ซูบ ชวงแรกๆ เช่ือครับ 
” (รายที่ 18 ชายอายุ 23) 
 

จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหไมโทรม เน่ืองจากประสบการณ
ของผูใหขอมูล รูสึกวาโทรมข้ึน เพราะไมไดนอน บางรายตอนแรกเช่ือวายาไอซใชแลวไมโทรม แตเมื่อ
ใชมาระยะหน่ึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรางกายที่โทรมข้ึน แตยังมีผูใหขอมูลหลายรายที่เช่ือวา
ยาไอซทําใหไมโทรม เน่ืองจากผูใหขอมูลดูแลตัวเองมากข้ึน แตงหนา แตงตัว มากข้ึน สามารถกินได 
นอนหลับพักผอนไดเพียงพอ และเช่ือวาการใชยาไอซไมโทรมเทากับยาบา  

 
  2.2.3 ยาไอซทําใหผิวขาว 
ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว ขาวใส ผิวเนียนในขณะเสพยาไอซ เน่ืองจากผูเสพไม

ออกไปไหน ทําใหไมโดนแดด เมื่อเสพยาไอซติดตอกันในระยะยาวจะทําใหหลอดเลือดหดตัว ทําให
เลือดไหลเวียนไมสะดวก รางกายจึงซีดขาว และใชแลวขาวกวาการใชยาบา ดังตัวอยางบทสัมภาษณ
ที่วา 

 
 “ ในสายตาหนูวาใชคะ คือหมายความวาทําใหผิวเรา หนาเราดูขาว ผิวเนียนข้ึนอะไร

ประมาณเน่ียคะ ” (รายที่ 13 หญิงอายุ 30) 
 “ เกี่ยวคะ ผิวพรรณก็ดูดีคะคือ ถาเกิดวาถาเปนยาบาจะผอมแลวเหลืองแตถาเปนยาไอซน้ี 

จะไมผอมไมเหลือง จะขาว ดูขาว ดูดีอะคะ ” (รายที่ 15 หญิงอายุ 30) 
“ รูสึกวาตัวเองขาวข้ึน เหลืองอะคะ เพราะวาเลนมันไมไดออกไปไหน มันก็ขาว มันเหลืองอะ 

แตเพื่อนก็ทักวาขาวข้ึนอะไรอยางเน่ียะ คิดวาดวย เพราะวามันเลนแลวไมคอยไดออกไปไหน มันไมได
อยากออกไปนูน ไปน่ีเหมือนยาบา แตหนูก็คิดวาตัวยามันชวยดวย ที่เคยไดยินมาก็แบบวา มันจะขาว 
ยาไอซเลนแลวมันจะขาว ” (รายที่ 27 หญิงอายุ 18) 
 

นอกจากน้ีผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว แตขาวเพราะไมออกไปไหน เปน
แบบลักษณะการขาวซีด เน่ืองจากยาไอซสงผลตอระบบเลือด ทําใหหลอดเลือดหดตัว สงเลือดไปหลอ
เลี้ยงผิวหนังไมเพียงพอจนกลายเปนลักษณะซีด ไมใชขาว ผิวขาวจะเกิดในชวงแรกของการใช เมื่อ
หยุดใชผิวกลับมาคล้ําเชนเดิม ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ไมเช่ือ หนูคิดวาที่หนูขาวไมใชเพราะยา แตหนูขาวเพราะตอนใชหนูไมไดออกไปไหนเลย 

เราแอบอยูในที่มิดชิด ” (รายที่ 6 หญิงอายุ 24) 
 “ ความสวยความงามมีบางคะ ชอบ รักสวยรักงามแตไมใชสูบแลวขาว ไอที่ขาวอะไมไดออก

จากบาน มันทําใหเลือดขางในเราอะคะ แหง เหมือนกับวาเลยทําใหมันเปนอะไรซักอยางคะ มันถึง
เปนสีขาว ขาวแบบขาว ไมไดขาวแบบดีนะคะ ขาวเหมือนคนขาวซีดเปนโรคอะคะ ” (รายที่ 10   
หญิงอายุ 28) 
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 “ ตอนแรกก็จะดูผิวใส ผิวขาว พอเราสูบเสร็จ เราจะเห็นเลยวามันขาว พอหยุดเสพมันจะ
กลับมาคล้ําๆ ” (รายที่ 5 หญิงอายุ 23) 

 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว แตยังมีบางสวนเช่ือวา   

ยาไอซทําใหผิวขาว และใชแลวขาวกวายาบา รายที่ไมเช่ือวายาไอซใชแลวผิวขาว ผิวขาวที่เกิดข้ึน เกิด
จากการเก็บตัวอยูในที่มิดชิด ไมโดนแสง ยาไอซสงผลตอการทํางานของระบบเลือดทําใหขาวซีด และ
บางรายผิวขาวเฉพาะชวงแรกที่ใช เมื่อหยุดใชก็กลับมาหมองคล้ํา  
 

  2.2.4 ยาไอซทําใหผอม  
ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซทําใหผอม เน่ืองจากยาไอซออกฤทธ์ิที่สมองสวนหนาควบคุม

ความอยากอาหาร มีผลทําใหผูเสพไมอยากอาหาร จึงมีรูปรางผอม และจากประสบการณของผูใชบาง
รายที่ใชแลวผอม ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ อยางตัวหนูที่ขนาดตัวหนูยังนอยครั้ง หนูยังสามารถเห็นไดวาพอสูบแลวไมกินขาว มันเปน

อะไรที่แบบไมหิว มันจะเปนอาการไมอยากกินซะมากกวา คือ ฉันไมหิว ฉันยังไมตองกิน มันเลยผอม
ลง ผอมเพราะมันไมกิน ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 

 “ ผอมเช่ือคะ เพราะเสพเขาไปแลวไมกินอะไรเลย กระทั่งนํ้ายังไมอยากกิน ” (รายที่ 14 
หญิงอายุ 27) 

 “ ก็คือหุนดี ก็นํ้าหนักมันก็จะลด เพราะวาดูดไปแลวมันไมคอย มันไมกิน แตคนอื่นหนูไมรู 
แตอยางหนูก็คือวาจะกินพวกนมอะไรอยางเน่ียะ ก็จะดูแลตัวเอง ” (รายที่ 28 ชายอายุ 32) 

 
ผูใหขอมูลบางสวนไมเช่ือวายาไอซทําใหผอม จากประสบการณเมื่อใชยาไอซยังคงกินอาหาร

ไดตามปกติ และบางรายเช่ือแคระยะแรกที่ใชยาไอซแตระยะหลังพบวาเมื่อใชยาไอซกลับไมผอม 
เน่ืองจากฤทธ์ิของยาไอซมีผลทําใหไมอยากอาหาร แตเปนแคช่ัวคราวเทาน้ันเมื่อหยุดกินก็จะกลับมา
หิวโหยและกินมากกวาเดิม สงผลใหมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและลดลงยาก ดังตัวอยางบท
สัมภาษณที่วา 

 
“ หนูไมเช่ือ (หัวเราะ) เพราะ สวนมากยาไอซเลนแลวบางคนก็กินได มันก็ คือ คุณเลน

เทาไหรก็ไมลด ” (รายที่ 12 หญิงอายุ 25) 
“ เช่ือ แตเปนแคชวงแรก หลังเสพไดสักพักก็จะกลับมากินไดนอนหลับอีก ถามวาชวยมั๊ย ก็มี

สวนมีสวนบางถาเปนชวงแรกๆ หลังๆ มามันกินไดปกติ กินไดนอนหลับปกติคะ หนูเปนคนนึงที่กินได
นอนหลับปกติ หนูคิดวาการเสพยาไอซมันไมเปนปญหาสําหรับกับตัวดิฉันเลย เพราะวามันไมมีผลอะ 
กินไดนอนหลับปกติ เหมือนคนปกติทั่วไป ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 
 

จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซทําใหผอม เช่ือวาผอมจากประสบการณ
ของผูใหขอมูล เมื่อใชยาแลวเบื่ออาหาร ทําใหไมกินอาหาร จึงสงผลใหผอม แตยังมีบางสวนไมเช่ือวา
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ยาไอซใชแลวผอม เพราะเมื่อใชยาไอซสามารถกินอาหารไดตามปกติ และจากฤทธ์ิของยาไอซมีผลทํา
ใหไมอยากอาหาร แตเปนแคช่ัวคราวเทาน้ันเมื่อหยุดกินก็จะกลับมาหิวโหยและกินมากกวาเดิม สงผล
ใหมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและลดลงยาก ปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนน้ีเรียกวา โยโยเอฟเฟกต  

 
 2.2.5 ยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว 

ผูใหขอมูลสวนนอยเช่ือวายาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว เกิดจากประสบการณการใชยาไอซของ
ผูใหขอมูล ที่ใชแลวไมมีกลิ่นตัวดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ อันน้ี หนูเช่ือในตัวหนู เพราะวาหนูไมมีกลิ่นตัว ” (รายที่ 12 หญิงอายุ 25) 

 
นอกจากน้ี ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหไมมีกลิ่น เน่ืองจากเมื่อใชยาแลวจะหมก

ตัวอยูกับยา ใชยาอยูในหอง ไมสนใจดูแลความสะอาด และเหงื่อออกเยอะ ตัวดังตัวอยางบทสัมภาษณ
ที่วา 

 
“ ไมเช่ือ มีกลิ่นตัวเพราะหมกอยูแตกับยา บางทีไมคอยสนใจตัวเอง ” (รายที่ 8 หญิงอายุ 35) 
“ สําหรับหนูกลิ่นตัวเหม็น ใชยาแลวกลิ่นตัวเหม็น เพราะรางกายมันทํางานอยูเรื่อยๆ หัวใจ

มันเตนตึกๆ เหงื่อมันไหล ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19) 
“ มีครับ มีกลิ่นตัวแนนอน เพราะวาข้ีเกียจอาบนํ้าพวกเน๊ียะ ใชแลวก็ไมสนใจอาบนํ้าครับ ” 

(รายที่ 20 ชายอายุ 30) 
 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญ ไมเช่ือวายาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว เน่ืองจากเมื่อใชยา

แลวจะหมกตัวอยูกับยา ใชยาอยูในหอง ไมสนใจดูแลความสะอาด และเหงื่อออกเยอะ ทําใหมีกลิ่นตัว
ผูใหขอมูลสวนนอยกลับเช่ือวายาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว จากประสบการณการใชยาไอซของผูใหขอมูล 
ที่รูสึกวาใชยาไอซแลวไมมีกลิ่นตัว    
 

2.3 ยาไอซชวยในการเขาสังคม 
ยาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน เมื่อยาไอซออกฤทธ์ิกระตุนสมองสวนอยาก ผูเสพจะมีความ

ต่ืนตัว กลาและพูดมากกวาปกติ ทําใหดูเหมือนเปนคนเขาสังคมเกง แตความจริงสมองสวนคิดที่ถูกยา
ไอซกดการทํางานอยูจะคอยๆ สูญเสียการทํางานไป การใชเหตุผลและความสามารถควบคุมอารมณ
ของผูเสพจะลดลง กลายเปนคนเอาแตใจ ทําอะไรไปตามความอยาก ขาดความยับย้ังช่ังใจ มีอารมณ
ข้ึนลงงาย หงุดหงิด โกรธงาย นําไปสูการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแลน แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
มีแนวโนมใชความรุนแรงและอาจทํารายตนเอง คนใกลชิดและผูอื่น ผลสุดทายทําใหเสียเพื่อน คนรัก 
เปนที่รังเกียจของคนรอบขาง ผลกระทบที่สําคัญ คือ สมองจะเริ่มถูกทําลาย ทําใหเกิดความผิดปกติใน
การสื่อประสาท ผูเสพจะเกิดอาการทางจิต เชน เห็นภาพหลอน หูแวว ระแวงคนรอบขาง เห็นภาพ
หลอนและกลัวสิ่งตางๆรอบตัว จนไมสามารถออกไปพบปะผูคนอยางปกติได เมื่ออยูตามลําพังจะเกิด
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อาการซึมเศรา ฟุงซานนึกถึงแตเรื่องความลมเหลวในชีวิต ไมสามารถใชชีวิตอยูอยางมีความสุขได บาง
รายรุนแรงไปถึงข้ันพยายามฆาตัวตายและหลายรายพัฒนาไปสูการเกิดอาการทางจิตในที่สุด 

การศึกษาครั้งน้ีสนใจความเช่ือของยาไอซที่มีผลตอการเขาสังคมใน 3 ประเด็น คือ 1) ยาไอซ
ทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน 2) ยาไอซทําใหกลาพูดและกลาแสดงออก และ 3) ยาไอซทําใหเขาสังคมเกง
ข้ึน  

 
2.3.1 ยาไอซทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน 

ผูใหขอมูลสวนใหญ ไมเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําใหเขาสังคมไดงายข้ึนเพราะผูเสพยามักจะ
เก็บตัว ไมกลามองหนาสบตา หวาดระแวง กลัวจะมีคนรูวาตนเองใชยาเสพติด จึงชอบอยูคนเดียวและ
บางรายกลัวการเขาสังคม ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ไมเช่ือ หนูวาใชแลวเก็บตัวมากกวานะ หนูจะเปนคนข้ีกลัวไปเลย กลัววาเขาจะสังเกตเห็น ” 

(รายที่ 3 หญิงอายุ 39) 
“ ปกติเปนคนกลามองหนาคนอื่น โดยที่เราไมตองกลัว เราไมมีอะไรผิด แตพอเริ่มสูบ ขนาด

สูบแคนอยๆ เรากลัวเพื่อนไดกลิ่นกลัวจะรูวาเราสูบ ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 
“ ไมเช่ือ ไมงาย สําหรับตัวเองนะมันไมอยากไปอยูคนเยอะๆวุนวายจะอยูในโลกสวนตัวของ

เราอะ ” (รายที่ 8 หญิงอายุ 35) 
“ ไมเช่ือ หนูกลัวมากกวา หนูกลัวการเขาสังคม กลัวคนอื่นเห็น กลัวคนอื่นจับติด มัน

หวาดระแวงที่วายังไมมั่นใจเต็มรอยวาเขาคิดวาเราเลนหรือเปลา เราอาจทําอะไรที่มันหมกมุนเกินไป
หรือพูดเยอะเกินไป ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 

 
แตยังมีผูใหขอมูลอีกจํานวนหน่ึงเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน เพราะรูสึก

มั่นใจในตัวเองข้ึน มีความกลามากข้ึน อัธยาศัยดี และผูใหขอมูลบางสวนเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําให
เขาสังคมไดงายข้ึนเพียงเฉพาะในกลุมของผูใชยาเสพติดดวยกัน แตจะทําใหไมกลาเขาสังคมในกลุม
ของผูที่ไมเสพยา ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา  

 
 “ เช่ือ ก็เปนบางสังคม แลวสังคมของคนขายยาก็เปดกวาง บางทีเราเบื่อคนน้ันก็เปลี่ยนคน 

แลวมันก็เขาสังคมงาย ” (รายที่ 6 หญิงอายุ 24)  
“ เขาสังคมไดงายข้ึน  จะเหมือนกับมั่นใจในตนเอง ” (รายที่ 14 หญิงอายุ 27)  
“ ไดงายข้ึนคือ  คุยกับใครก็ได อยากคุย แลวคือฉันเปนคนอัธยาศัยดี คุยกับใครก็ได ดีเพราะ 

ดีอยูแลว แลวใชไอซดวยก็ดีกวา ทําใหกลาดวยอะไรอยางเน่ียะ ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19)  
“ ไมคะ เขาสังคม นาจะยาก  ในมุมหนูคือ คือวาไมมีใครชอบคนเลนยาหรอกคะ ถาเปนใน

สังคมเรากันเองจะเขากันไดงายคะ เน่ืองจากพวกเดียวกัน ” (รายที่ 15 หญิงอายุ 30)  
“ สําหรับหนูตอนน้ันหรอคะ ก็คือสังคมมันจะมีสังคมอีกกลุมนึงกับอีกกลุมนึงอะ ใชคะ จะ

เขาหนากับอีกสังคมนึงที่ใชยาดวยกันแตอีกสังคมกลุมที่ไมใชยาดวยกันก็คือจะเขายากคะ ก็คือแบบไม
กลาเขาสังคมตรงน้ีเลย ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20)  
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“ ใชครับ เพื่อนเยอะ มันก็งายคือวาสังคมเด๋ียวน้ีติดยา พวกวัยรุนติดยาอะครับ ถึงจะเขากัน
งาย แตถาเปนกลุมคนที่ไมใช มันเขายากครับ สังคมเด๋ียวน้ี คนดีๆ เขาไมมายุงกับพวกเรา ” (รายที่ 
20 ชายอายุ 30) 

 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลไมเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําใหเขาสังคมไดงายข้ึนเพราะผูเสพ

ยามักจะเก็บตัว ไมกลามองหนาสบตา หวาดระแวง กลัวจะมีคนรูวาตนเองใชยาเสพติด จึงชอบอยูคน
เดียวและบางรายกลัวการเขาสังคม แตกลับมีบางสวนเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําใหเขาสังคมไดงาย
ข้ึน เพราะรูสึกมั่นใจในตัวเองข้ึน มีความกลามากข้ึน อัธยาศัยดี และเช่ือวาการเสพยาไอซจะทําใหเขา
สังคมไดงายข้ึนเพียงเฉพาะในกลุมของผูใชยาเสพติดดวยกัน แตจะทําใหไมกลาเขาสังคมในกลุมของผู
ที่ไมเสพยา 
  

2.3.2 ยาไอซทําใหกลาพูดและกลาแสดงออก 
 ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือวาการเสพยาไอซทําใหกลาพูดและกลาแสดงออกมคีวามมั่นใจ
ในตนเอง  พูดเยอะ คุยเกง และผูใหขอมูลอีกสวนหน่ึงที่เช่ือวาการเสพยาไอซทําใหกลาพูดและกลา
แสดงออก แตเปนความกลาในทางที่ผิด กลาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง ดังตัวอยางบทสัมภาษณ 
 
 “ กลาพูด พูดเยอะ ปกติพูดไมมากแตพอไดเสพเขาไป มันทําใหแบบกลา กลากวาเดิมอีก 
สมมติมีความกลา 50% ไดยาเขาไปกลายเปน 100% เมเลย คนที่กลัวไมคก็ไมกลัวแลว คนกลัวไมค
อะจับรองเพลงเลยเอาเองเลยอะ ผมเปนคนที่ไมกลาชกตอยกับใคร มีอยูครั้งนึงมีคนเอาปนจี้หัวผม
เน่ีย จี้แบบหางเหมือนพี่กับผม ผมยืนดูมันกลายิงรึเปลา มัน็เอาปนลงแลวก็ไป ผมก็ โอ...ทําไปไดงัย ”
(รายที่ 1 ชายอายุ 18) 
 “ มันจะชวยแบบวา ก็อยางที่บอกแหละ ชวยในการมั่นใจในตัวเอง กลาพูด กลาอะไร
ประมาณน้ี ” (รายที่ 18 ชายอายุ 23) 
 “ เช่ือ ยกตัวอยางเชนแสดงออกในทางที่ผิด คือตอนที่เรายังไมไดขายเอง เราก็ไปขโมยเงินแม 
ไปงัดตูแตจะไมทําของคนอื่น แตจะทําของคนในบาน ” (รายที่ 9 หญิงอายุ 37) 
 “ เช่ือ กลาคะ กลาแสดงออกแบบผิดๆ แตอยางพูดคุยกับผูชายจะกลามากข้ึน จะพูดเรื่อง
ทะลึ่งตึงตังอะไรอยางเน่ีย ” (รายที่ 10 หญิงอายุ 28) 
 “ ก็คือแบบมันกลาแสดงออก แตคือแบบไมไดประเจิดประเจอ ก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองใหทํา
แบบตะโกนรองเพลง แบบทําอะไรอยางน้ีอะคะ กลาแสดงออกแบบผิดๆ (หัวเราะ) ” (รายที่ 16   
ชายอายุ 20) 
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 ผูใหขอมูลบางสวนไมเช่ือวาการเสพยาไอซทําใหกลาพูดและกลาแสดงออก แตในทางตรงกัน
ขามเช่ือวาการเสพไอซทําใหไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก ดังตัวอยางบทสัมภาษณ 
 
 “ ไม ปกติหนูเปนคนกลาพูด กลาคุย กลาเลนอยางน้ีอยูแลว คือจะเลนไมเลนหนูก็เปนแบบน้ี
ไมทําใหกลา เพราะไมกลาคุยกับใครแมกระทั่งแมหนูยังคุยกับหนูไมรูเรื่องเลย ในบานหนูอะคือจะคุย
ไมรูเรื่อง ” (รายที่ 11 หญิงอายุ 32) 
 “ สําหรับหนูเปนคนที่ไมกลาพูด และไมกลาแสดงออกเวลาเลนยาคะ จะหลบคนตลอด ” 
(รายที่ 13 หญิงอายุ 30) 
 “ ชวงแรกๆมีครับ คือถายาออกฤทธ์ิชวงแรกอะโอเคครับ แตพอหลังจากน้ันประมาณสักสอง
วันสามวันเน่ียะ เราจะไมแลว เราจะน่ิงอยางเดียว คือสมมุติพี่ถามผมคํานึง ผมจะตอบพี่คํานึง ”  
(รายที่ 19 ชายอายุ 25) 
  

จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญมีความเช่ือวาการเสพยาไอซทําใหกลาพูดและกลา
แสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง  พูดเยอะ คุยเกง และกลาแสดงในทางที่ผิด กลาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง 
มีความมั่นใจกลาแสดงออกแตเปนการแสดงออกที่ขาดสติ ขาดความย้ังคิด นอกจากน้ีผูใหขอมูล
บางสวนไมเช่ือวาการเสพยาไอซทําใหกลาพูดและกลาแสดงออก แตในทางตรงกันขามเช่ือวาการเสพ
ไอซทําใหไมกลาพูด ไมกลาแสดงออก และหลบหลีกผูคน 
 
  2.3.3 ยาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน 
 ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน และในผูใหขอมูลบางรายเช่ือวาผูใช
ยาไอซ จะระแวง กาวราว ไมอยากเขาสังคม ดังตัวอยางบทสัมภาษณ 
 
 “ เหมือนเขาจะระแวงพูดอะไรที่เขาหูอะไรกันอยางเน่ียะ ”  (รายที่ 11 หญิงอายุ 32) 
 “ ไมพูดเกงเลยคะ ไมคะ หนูเปนคนที่แบบวาไมคอยพูดเกง เพราะวาเปนคนที่แบบระแวงคน
มากกวา ถาหนูเลนไปแลวเปนคนที่ระแวงแลวจะสังเกตเพื่อนจะมองวาคนน้ีจะมาลักษณะยังไงอะไร
ยังไงอะคะ ” (รายที่ 13 หญิงอายุ 30) 
 “ ไมเช่ืออยางย่ิงครับ ย่ิงเวลาใช ย่ิงไมอยากเขาสังคมดวยซ้ํา ”  (รายที่ 22 ชายอายุ 38) 
 
 ผูใหขอมูลบางสวนเช่ือวายาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน เพราะผูใหขอมูลกลาพูดมากข้ึน และมี
เพื่อนเยอะข้ึน ดังตัวอยางบทสัมภาษณ 
 
 “ เช่ือ สังคมน้ีเปนผูหญิง ถาดูแลตัวเองใหเราดูดี จะมีเพื่อนผูชายเยอะ ” (รายที่ 6 หญิงอายุ 
24 ) 

“ ก็ใชคะ เพื่อนบอก เปลี่ยนไปแบบวาการพูดการจา ” (รายที่ 15 หญิงอายุ 30) 
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จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน และในผูให
ขอมูลบางรายเช่ือวาการเสพยาไอซยังสงผลใหผูเสพรูสึกหวาดระแวง แยกตัว กาวราว แยกตัว ไมเขา
สังคม กลัววาคนอื่นจะรูวาตนเองใชยาเสพติดดังน้ันการเสพยาไอซไมไดชวยในการเขาสังคมโดยทั่วไป 
หากแตเปนเพียงการเขากลุมในสังคมของผูใชยาเสพติดเทาน้ัน และผูใหขอมูลบางสวนเช่ือวายาไอซ
ทําใหเขาสังคมเกงข้ึน เพราะผูใหขอมูลกลาพูดมากข้ึน และมีเพื่อนเยอะข้ึน แตผูใหขอมูลสวนมาก
ไมไดมีความเช่ือเชนน้ัน 
 

2.4 ยาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตราย 
ความเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบาแตแทจริงแลวยาไอซเปนยาเสพ

ติดตัวเดียวกับยาบาเพราะมีสารเคมีหลักตัวเดียวกัน คือ เมทแอมเฟตามีน ยาไอซจึงเปนยาบาอีก
รูปพรรณหน่ึงที่นักคายาเสพติดผลิตข้ึนเพื่อเปนสินคาตัวใหมแทนยาบา หากจะถึงจุดอิ่มตัวตาม
ธรรมชาติของนิสัยการบริโภคของคนเราเทาน้ัน เน่ืองจากยาไอซเปนเมทแอมเฟตามีนที่จับตัวเปนผลกึ 
ไมมีผงแปง หรือสวนผสมอื่น เพื่อชวยในการอัดเม็ดเชนที่ยาบาจําเปนตองมี ดังน้ัน สารเคมีอันตราย
ในยาไอซจึงมีมากกวายาบา สงผลทําลายสมองและระบบประสาทไดเร็วและรุนแรงกวายาบา โดยจาก
ประวัติคนไขที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติด พบวา ผูเสพยาไอซจะมีอาการทางจิตเร็วกวาผูเสพ
ยาบา  
 

ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง ออกฤทธ์ินานกวายาบา แตมีความอันตราย
กวายาบา ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ มันออกฤทธ์ิไดนานกวา ถาเปนยาบามันออกฤทธ์ิ 1 เม็ด 3-4 ช่ัวโมง แตถายาไอซเทาเม็ด

ถ่ัวเขียว 24 ช่ัวโมง ถาเอายาปริมาณเทากันนะ เทียบเม็ดตอเม็ด หรือถาเทียบเปนเงิน เอายาบา 200 
บาท แลวเอาไอซ 200 บาทดวย ไอซอยูไดนานกวา ” (รายที่ 1 ชายอายุ 18) 

“ เช่ือ หนูคิดวาฤทธ์ินาจะแรงกวา เพราะยาบาหนูเสพครั้งนึงมันเปนแคอาการซึมๆแคน้ัน 
ฤทธ์ิไมนานเทายาไอซ เหมือนยาบามันแคเปนเหมือนยาเม็ด ไมนารายแรงเทายาไอซ  ยาไอซมัน
เหมือนจะไหมผิวหนังเราไดเลย ” (รายที่ 3 หญิงอายุ 39) 

“ หลอน มันจะหลอน มันเหมือนยาไอซออกฤทธ์ิมากกวา มันจะหลอนคะ มีนเคลิ้ม หนูคิด 
เพราะวาเพื่อนหลายคนก็มาพูดใหฟง อาการเลนยาไอซบางคนผมอยางเน่ียไปหมดเลย จากคนที่สวยๆ
อยางเน่ีย เพื่อนหนูมันสวยมาก มันมีลูกสามคนแลว มันสวยมากอยางเน่ีย แตทีน้ีพอมาเลนยาไอซ    
2 ป ตอมาเปลี่ยนเปนคนละคนเลยคะ ผมก็บาง สติอะไรก็คุยไมรูเรื่องจากคนที่สวยมั่นใจแตกตางกัน
เลย คุยก็ไมรูเรื่อง แบบคุยกับเราอยางเน่ีย ตามองคนอื่น มองเรื่อยเปอยอยางเน่ียอะคะ มันหลอนกวา
ยาบา หลอนเหมือนกับคิดวาจะมีคนมาทํารายรางกายเรา มีคนมาดูเราตลอด ตอนใชยาบามันคึกครื้น 
มันคึกแตแบบวา ทํานูนทําน่ี ไมไดสนใจแบบวามีคนมาดูเราอยูหรือวาอะไรอยางเน่ียอะ ” (รายที่ 27 
หญิงอายุ 18) 

 



69 
 

ผูใหขอมูลบางสวน เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง แตอันตรายไมรุนแรงเทายาบา ดังตัวอยางบท
สัมภาษณที่วา 

 
“ หนูวามันปลอดภัยกวายาบา ” (รายที่ 16 ชายอายุ 20) 
“ มันเลนอยูทั้งวัน แตไอซเกิดดูดเขาไปแลวเหมือนมันจะทําใหเราเคลิ้มอยูทั้งวัน มันไมตอง

เลนเยอะ เพราะคิดวาเลนยาไอซมันไมรุนแรงเหมือนยาบา สมองมันควบคุมไดกวายาบา ถาเลนยาบา
แลวเหมือนวาตัวเองจะเบลอ เหมือนวาตัวเองจะควบคุมตัวเองไมได คือไมมีสติเทากับเลนไอซ ถาเลน
ไอซเหมือนกันมันจะเพลินไป เหมือนมันจะอยูกับตัวเองมากข้ึน แตแลนยาบามันจะทุรนทุรายอะไรสัก
อยางนึงน่ีแหละ ถาเราเลนเขาไปเยอะ แตเลนไอซหนูสังเกตตัวเองวาถึงเราจะเลนเยอะแตเราก็ยังมีสติ
อยู เราก็ยังควบคุมตัวเองได ” (รายที่ 28 ชายอายุ 32) 
 

นอกจากน้ีผูใหขอมูลบางราย ไมเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง และไมสามารถบอกไดวายาไอซ
หรือยาบาตัวไหนแรงกวากัน ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ไมวาจะยาบา หรือยาไอซ ก็เปนเมททั้งคู มันอยูที่สุขภาพของแตละคนมากกวาวาจะออก

ฤทธ์ิแคไหน หลอนแคไหนมากกวา ” (รายที่ 4 หญิงอายุ 27) 
“ เราใชแลวเรารูสึกวาเรากับมันรับกันไดอะครับ คือไมสามารถจะบอกไดวามันแรงกวากัน

หรือเปลา ก็เคยน่ังคุยนะครับ สังคมยาบาจะมองวายาไอซแรงกวา แลวก็จะมองวาแบบมันนานกวา
ใชมั๊ย ฤทธ์ิของมันนานกวาใชมั๊ย ผมก็มักจะตอบเสมอวามันคงระบุไมไดแลวก็มันคงไมไดแรงกวากัน 
ไมเคยคิดนะครับ คิดวามันทํารายรางกายตลอด ” (รายที่ 24 ชายอายุ 32)  
  

จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลสวนใหญ เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง ออกฤทธ์ินานกวายาบา 
แตมีความอันตรายกวายาบา  มีเพียงบางสวนที่เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง แตอันตรายไมรุนแรงเทา
ยาบา นอกจากน้ียังมีผูใหขอมูลไมเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง และไมสามารถบอกไดวายาไอซหรือ
ยาบาตัวไหนแรงกวากัน  
 

2.5 ความเช่ืออื่นๆ 
ความเช่ืออื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูใหขอมูลยังเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด 

ชวยลดความเจ็บปวด และทําใหมีแรงมากข้ึน 
2.5.1 ยาไอซ ชวยคลายเครียด  

ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด ใชแลวทําใหสนุก คลายความเศรา ทําใหมีความสุข
ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ มันจะอยากเสพเมื่อเรามีความเครียดหรือสนุกมาก ถาตอนสนุกก็คิดวาสนุกอยูแลว ถาได

สักนิดจะปรี๊ดเลย หรือถาตอนเศราอยูถาไดสักครั้ง สมองมันก็คงจะไหลปรี๊ด ความคิดคงจะสงตรง ” 
(รายที่ 1 ชายอายุ 18) 
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“ มันทําใหอารมณเราหลากหลาย ไมจมอยูกับความเครียด ทั้งที่เครียดอยู พอเพลงมาก็เตน
ได ” (รายที่ 6 หญิงอายุ 24) 

“ ใชมาเรื่อยๆ ความเช่ืออีกอยางนึงก็คือวาใชแลวมีความสุข เวลาเรามีเรื่องเครียดอะไรอยาง
เน่ีย เราอยูกับเพื่อน เราอยูกันแบบเน่ีย เรามีความสุขจังเลย ” (รายที่ 11 หญิงอายุ 32) 

“ ใชครับ ตัวน้ีมันชวยครับ ในความคิดของผมนะ ชวยครับเหมือนเวลาเรากังวลใจหรือวา
เรื่องทะเลาะกับที่บานมาหรือเรื่องทะเลาะหลายๆอยาง พอเราเลนไปเน่ีย สมองมันจะโลงเลยครับ ” 
(รายที่ 18 ชายอายุ 23) 

“ มันเหมือนกับเปนการพอเสพเขาไปมันหายเครียดอะคะ จากที่โมโหอะไรมันก็เหมือนกับวา 
ดูดแลวมันคลายเครียดไปเลย มันจะลืมไปเลย คะ เพราะหนูก็เปนบอยเวลาทะเลาะกับแม โมโห 
ประชดอะไรอยางเน่ีย ” (รายที่ 14 หญิงอายุ 27) 

“ ได เพราะมันใชแลวมันเพลิดเพลิน อารมณดี มันจะอารมณดี หายเลย ถาไมไดใชอะโดนดา
แลวจะหงุดหงิด พอใชไปแลวโดนดา เขาดามาเถอะ ทนได ” (รายที่ 20 ชายอายุ 30) 

 
จากที่กลาวขางตน ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด จากกลไกการออกฤทธ์ิของยา

ไอซ ออกฤทธ์ิเรงการปลดปลอยอะดรีนาลีน และนอรอะดรีนาลีน  ออกจากเซลลประสาทปกติใน
ระบบประสารทอะดรีเนอรจิกในปริมาณมากกวาปกติ ทําใหหัวใจเตนแรงข้ึน อัตราการเตนของหัวใจ
สูงข้ึน หลอดเลือดหดตัว และความดันเลือดสูงข้ึนมากกวาปกติ กลไกน้ีจึงเปนเหตุใหผูเสพยาไอซ
รูสึกตัว กระปรี้กระเปรา และออกฤทธ์ิกระตุนการปลดปลอยสารโดปามีน (Dopamine) ในสมอง
ระบบประสาทโดปามีนเนอรจิก มีหนาที่ควบคุมอารมณทุกขสุข เมทแอมเฟตามีนจะทําใหเกิดการ
ปลดปลอยสารโดปามีนออกมาจากเซลลประสาทในปริมาณมากกวาปกติ ทําใหผูเสพรูสึกมีความสุข   

 
  2.5.2 ยาไอซชวยลดความเจ็บปวด  

ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซชวยลดความเจ็บปวด ลดอาการปวดฟน ความเจ็บปวดทางรางกาย 
ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 

 
“ ก็ปวดฟน ดูดไปก็หายก็ชวยได ” (รายที่ 14 หญิงอายุ 27) 
“ ใช อยางหนูอะ หนูรถลมมาแบบเน่ีย แผลแบบเน่ีย (แผลเปนขนาดใหญที่ขอศอก และขอ

เทา) หนูรถลมปุบเพื่อนพากลับมาหอง หนูบอกขอเวลาแปบนึงไมตองมาชวยกู ขอๆ ขออยางเดียวตัก
ไอซใสหลอดใหหนอย ตักไมไหวเจ็บแลวก็ดูดๆ ดูดเสร็จ คือเน้ือตัวเราอะมันเลอะข้ีดงข้ีดินไปหมดเลย
แตหนูแบบดูด แลวหนูก็ทําทุกอยางเน่ีย แผลเปนอยางเน่ีย ถูๆไปแลวไมเจ็บเลย ใหสะอาด เลือดออก
ชางแมงมัน ขุดๆๆ ปดใหสะอาดออกใหหมดแตงตัวใหดี แตงนงแตงหนา ปดกงปดแกมเขียนค้ิว ปด
มาสคารา ฉันสวยสวยละยัง อะ ใสสนสูงแลวไปหาหมอ ” (รายที่ 17 ชายอายุ 19) 

“ ความเจ็บปวดทางรางกาย ชวยไดนะครับ แตมันแคช่ัวขณะ ” (รายที่ 19 ชายอายุ 25) 
“ ผมเคยปวดฟน แลวใช หายเลย ปวดหัว เปนไขอะไรผมใชยาพวกเน่ีย พวกยาเสพติดเน่ีย 

มันก็กลับมาปวดตอนที่วาตอนยาหมดฤทธ์ิแลวก็เสพอีก มันชวยยับย้ังอาการปวด ไมใชรักษาได ” 
(รายที่ 20 ชายอายุ 30) 
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จากที่กลาวมาขางตน ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซชวยลดความเจ็บปวด ลดอาการปวดฟน ความ

เจ็บปวดทางรางกาย จากการทบทวนเภสัชวิทยาของเมทแอมเฟตามีน ไมพบกลไกการออกฤทธ์ิลด
ปวด ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซลดปวดได อาจมาจากความรูสึกผอนคลายเมื่อไดใชยา 

 
  2.5.3 ยาไอซชวยใหมีแรง ไมเหน่ือย ทํางานไดมากข้ึน  
ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซชวยใหมีแรง ไมเหน่ือย ทํางานไดมากข้ึน ดังตัวอยางบทสัมภาษณที่วา 
 
“ มันทํางานไดเยอะกวาเดิม จากหนูไมเสพก็ไดแค 37 แผน แตพอหนูเสพหนูจะไดไป

ประมาณ 60 แผน มันคือไดจากวาที่เราขาย 15 วันเราไดสัก 3000 กลับวา 15 เราไดถึง 5000 - 
6000 บาท ” (รายที่ 3 หญิงอายุ 39) 

“ ทํางานได ไมเหน่ือยดวย ” (รายที่ 5 หญิงอายุ 23) 

 
จากที่กลาวขางตน ยาไอซชวยใหมีแรง ไมเหน่ือย ทํางานไดมากข้ึน เน่ืองจาก การออกฤทธ์ิ

ของยาไอซจะสงผลตอระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งทําหนาที่เก็บความจําความคิดและควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะตาง ๆ เชน การเคลื่อนไหว การทรงตัว การถายทอดความรูสึกทําใหต่ืนตัว 
เคลิบเคลิ้ม ราเริง ไมเหน่ือย ไมงวง ตาแข็ง นอนไมหลับคลายเปนยาเพิ่มพลัง  ผูใชจึงรูสึกมีแรง 
สามารถทํางานไดมากข้ึน  
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 

ขอมูลเชิงปริมาณ 
 ขอมูลท่ัวไป 

กลุมตัวอยาง เพศหญิงรอยละ 56.1 เพศชายรอยละ 43.9 อายุอยูระหวาง 17-49 ป              
อายุเฉลี่ย 29.55±7.24 ป นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด รอยละ 92.3 สถานภาพสมรสมากที่สุดคือ โสด 
รอยละ 46.5 รองลงมา แตงงาน/อยูดวยกัน รอยละ 41.3 การศึกษาสูงสุดสวนใหญจบช้ัน
ประถมศึกษา รอยละ 39.4 รองลงมา มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 25.8 อาชีพกอนเขารับการบําบัด
สวนใหญ รับจางทั่วไป/ ลูกจางรายวัน รอยละ 47.7 รองลงมา วางงาน รอยละ 19.4 รายไดจากการ
ประกอบอาชีพมากที่สุด อยูระหวาง 5,000 -10,000 บาท/เดือน รอยละ 37.4 รายรับทั้งหมดที่ไดตอ
เดือนเฉลี่ย 20,189.12±35,758.41 บาท/เดือน สถานะทางการเงินสวนใหญ พอกินพอใช รอยละ 
63.2  

สัมพันธภาพระหวางกลุมตัวอยางกับบิดา สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 41.3 
สัมพันธภาพกับมารดา สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 68.4  สัมพันธภาพกับพี่/ นอง สวนใหญอยู
ในระดับมาก 48.4 สัมพันธภาพกับคูรัก/ คูสมรส สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 58.1 สัมพันธภาพ
กับบุตร สวนใหญอยูในระดับมาก รอยละ 52.3 และสัมพันธภาพกับเพื่อน สวนใหญอยูในระดับมาก 
รอยละ 40.6  

การใชยาเสพติดของคนในครอบครัว พบวา คนในครอบครัวไมใชยาเสพติด รอยละ 54.8 
และใชยาเสพติดรอยละ 45.2 สวนใหญบิดาไมใชยาเสพติด รอยละ 92.9 ยาเสพติดที่บิดาเคยใชมาก
ที่สุด คือ ยาบา รอยละ 3.9 ในปจจุบันสวนใหญบิดาเลิกใชยาเสพติด รอยละ 3.2  มารดาสวนใหญไม
ใชยาเสพติด รอยละ 98.7 ยาเสพติดที่มารดาเคยใช คือ ยาบา ยาไอซ รอยละ 0.6 ในปจจุบันมารดา
เลิกใชยาเสพติด รอยละ 0.6 และยังคงใช ยาไอซ อยู รอยละ 0.6 พี่/ นอง สวนใหญไมใชยาเสพติด 
รอยละ 83.9 ยาเสพติดที่พี่/ นองเคยใชมากที่สุด คือ ยาบาและยาไอซ รอยละ 6.5 ในปจจุบันสวน
ใหญ พี่/ นอง ใชยาไอซ รอยละ 4.5 คูรัก/ คูสมรสสวนใหญไมใชยาเสพติด รอยละ 72.3 ยาเสพติดที่
คูรัก/ คูสมรส เคยใชมากที่สุด คือ ยาบาและยาไอซ รอยละ 18.7 ในปจจุบันสวนใหญ คูรัก/ คูสมรส
ใช ยาบาและยาไอซ รอยละ 11.0 สําหรับบุตรไมใชยาเสพติด รอยละ 100 และพบวาสวนใหญเพื่อน
ใชยาเสพติด รอยละ 75.5 ยาเสพติดที่เพื่อนเคยใชมากที่สุด ยาบาและยาไอซ รอยละ 43.2 ใน
ปจจุบันสวนใหญยังคงใช ยาบาและยาไอซ รอยละ 35.5 รองลงมา คือ ยาไอซ รอยละ 32.3 

ยาเสพติดทีก่ลุมตัวอยางใชครั้งแรกมากที่สุด คือ ยาบา รอยละ 75.5 อายุเฉลี่ยที่ใชยาเสพติด
ครั้งแรก 19.31±6.16 ป อายุระหวาง 8-45 ป สวนอายุเฉลี่ยที่ใชยาไอซครั้งแรก 24.72±7.36 ป อายุ
ระหวาง 10-48 ป ยาเสพติดที่เคยลองใช ไดแก ยาไอซ ยาบา กัญชา ใบกระทอม 4x100 โคเคน/ยาเค 
ยาแกไอ ยาอ/ียาเลิฟ ยานอนหลับ สารระเหย/กาว เฮโรอีน เห็ดข้ีควาย และฝน รอยละ 100, 94.2, 
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43.9, 21.9, 18.7, 16.8, 14.8, 12.9, 10.3, 7.1, 4.5, 1.9 และ1.3 ตามลําดับ อื่นๆ ไดแก ทามาดอล, 
มอรฟน และ happy 5 รอยละ 1.9  

สําหรับลําดับการใชยาเสพติดภายใน 1 ป กลุมตัวอยางใชยาไอซ ลําดับที่ 1 มากที่สุด รอยละ 
71 รองลงมา ยาบา กัญชา สารระเหย/กาว และใบกระทอม รอยละ 24.5, 2.6,1.3 และ 0.6 
ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 2 มากที่สุด คือ ยาบา รอยละ 53.5 รองลงมา ยาไอซ 4x100 
กัญชา โคเคน/ยาเค ยาอี/ยาเลิฟ ยาแกไอ รอยละ 22.6, 3.9, 3.2, 1.9, 1.3 และ 0.6 ตามลําดับ     
ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 3 กัญชา 4x100 ยาไอซ ยาบา ใบกระทอม  โคเคน/ยาเค ยาอี/ยาเลิฟ    
ยาแกไอ และสารระเหย/กาว รอยละ 11.0, 5.8, 4.5, 3.9, 2.6, 1.9, 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ  
ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 4 กัญชา ใบกระทอม 4x100 ยาแกไอ ยาไอซ ยาบา ยาอี/ยาเลิฟ โคเคน/
ยาเค และยานอนหลับ รอยละ 3.2, 2.6, 2.6, 2.6, 1.9, 1.3, 1.3, 1.3 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติด
ที่ใชเปนลําดับที่ 5 ใบกระทอม โคเคน/ยาเค ยานอนหลับ กัญชา 4x100 ยาบายาแกไอ และ       
สารระเหย/กาว รอยละ 2.6, 1.9, 1.9, 1.3, 1.3, 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปน
ลําดับที่ 6 ใบกระทอม  ยาแกไอ ยาอ/ียาเลิฟ  เห็ดข้ีควาย ยานอนหลับ และ happy 5  รอยละ 1.9, 
1.3, 0.6, 0.6, 0.6, และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 7 ใบกระทอม ยาแกไอ ยานอนหลับ 
รอยละ 0.6, 0.6 และ 0.6 ตามลําดับ ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 8 กัญชาและยานอนหลับ รอยละ 0.6
และ 0.6 ยาเสพติดที่ใชเปนลําดับที่ 9 เฮโรอีน รอยละ 0.6 สวนยาเสพติดที่ไมมีการใชในระยะเวลา 1 ป 
คือ ฝน  

ความถ่ีของการใชยาไอซในชวง 3 เดือนกอนเขารับการบําบัดรักษา สวนใหญใชสัปดาหละ  
1-4 ครั้ง รอยละ 42.6 รองลงมาเปนสัปดาหละ 5-7 ครั้ง รอยละ 33.5 ระยะเวลาที่ใชยาไอซ สวน
ใหญอยูระหวาง 1-5 ป รอยละ 68.4 เหตุผลการเขารับการบําบัดรักษา มากที่สุด เขารับการบําบัด
โดย พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ เชนเดียวกับรูปแบบการเขารับการบําบัดรักษา รอยละ 71.0 สําหรับ            
ผลการคัดกรองระดับการเสพติดยาไอซ เปนผูใช รอยละ 1.3 ผูเสพ รอยละ 25.2 และผูติดรอยละ 
73.5 
 

ความเชื่อดานตางๆกับระดับการเสพติดยาไอซ 
กลุมตัวอยางเช่ือวายาไอซทําใหผอม เพียงเรื่องเดียว ไมเช่ือวาการใชยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว 

และทําใหเขาสังคมเกงข้ึน สวนความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซดานอื่นๆ กลุมตัวอยาง ไมแนใจวายาไอซ
สงผลตอความเช่ือ 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนระหวางระดับการเสพติดยาไอซ กับความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ
โดยภาพรวม พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ แตเมื่อแยกรายประเด็น พบวา ความเช่ือเกี่ยวกับ
ยาไอซในประเด็น การใชยาไอซชวยยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยเพิ่มความ        
พึงพอใจทางเพศ การใชยาไอซเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ การใชยาไอซชวยลดความกังวล
ในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก การใชยาไอซทําใหผอม การใชยาไอซทําใหกลาพูดกลาและ
แสดงออก และการใชยาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) จากรายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) พบวา ผูเสพ
ยาไอซมีเหตุผลในการเสพไอซ เรื่องการรวมเพศหรือแมกระทั่งการรักษาทรวดทรงใหสวยงามซึ่ ง
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เปนไปตามความเช่ือหรือขอมูลที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งกลุมผูเสพเหลาน้ีรับรูมา และการศึกษาของ 
สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาเหตุผลของการเสพยาไอซเกิดจากจากความเช่ือที่ไมถูกตองวายาไอซ
ทําใหผิวพรรณสวยงาม ผิวขาว หนาใส ทําใหตนเองมีสถานภาพทางสังคมสูงกวากลุมที่เสพยาบา และ
ปองกันไมใหผูอื่นรูวาตนเองเสพยาบา เน่ืองจากยาไอซไมทําใหผูเสพมีความผิดปกติไปจากผูไมเสพยา 
และยาไอซจะมีผลทําใหเกิดอาการทางจิตประสาทไดรวดเร็วและรุนแรงกวายาบา 
 

ขอมูลเชิงคุณภาพ 
 เหตุผลท่ีผูใหขอมูลใชยาไอซครั้งแรก 

ผูใหขอมูลใชยาไอซครั้งแรกสวนใหญเกิดจากการถูกชักชวนจากคนใกลชิด โดยใชคําชักชวน
ตางๆ เชน ยาไอซชวยใหทํางานไดไมเหน่ือย ชวยใหมีอารมณทางเพศ ยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ 
ทําใหไมโทรม ทําใหผิวขาว ผอม ยาไอซออกฤทธ์ิไดดีกวายาบา นอกจากน้ีผูใหขอมูลเขามาใช 
เน่ืองจากประชดคนรัก อยากลองดวยตนเอง โดยใหเหตุผลในการเสพยาไอซ เพราะตองการผอม 
อยากลองเทียบฤทธ์ิกับยาบา และใชเพื่อทดแทนยาบา สอดคลองกับการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ 
(2556)  ที่พบวาผูเสพยาไอซระยะเริ่มตน ใหเหตุผลในการเสพ คือทดลองใช เพราะความอยากรูอยาก
เห็น ตองการใหมีรูปรางผอมสวย ขาว ความจําเปนในการประกอบอาชีพ อยากลองเทียบรสชาติกับ
ยาเสพติดชนิดอื่น ทดแทนบาบาที่ราคาแพงและหาซื้อยาก การศึกษาของสุรพล  โพธิสังขหิรัญ 
(2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชน พบวาปจจัยที่มีผลตอการติดยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน ไดแก เด็กและเยาวชนอยากทดลองเพื่อหาประสบการณ วิตกกังวลตอ
การเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย ตองการเพิ่มความกลาความมั่นใจ เพื่อนนอกโรงเรียนชักจูง อยาก
ปรับตัวใหเขากับเพื่อนบานและเพื่อนนอกโรงเรียนเปนผูจําหนายยาเสพติด เชนเดียวกับ นพพร  ศรีผัด 
(2548) ศึกษากระบวนการตัดสินใจเสพยาบาของเยาวชนหญิง ผลการวิจัยพบวาอิทธิพลจากเพื่อน
และปจจัยสวนบุคคล คือ ความตองการของวัยรุน ไดแก เสพยาบาเพื่อไมใหงวงนอน ตองการพิสูจน
วาเสพยาบาแลวเปนอยางไรและเสพยาบาเพื่อลดความอวน เสพยาบาเพื่อประชดสามี คลายเครียด
ลืมความทุกขใจ ซึ่งปจจัยตางๆเหลาน้ีมีความสัมพันธกับความเช่ือและทัศนคติที่เปนเชิงบวกตอยาบา
ของเยาวชนหญิงอยางชัดเจน และการศึกษาของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) 
พบวา เหตุผลที่เริ่มเสพยาไอซของเด็กและเยาวชน คือ เพื่อนชวน อยากลอง เพื่อความสนุก เพื่อชวย
ในการทํางาน อยากมีรูปราง ผิวพรรณดี และใชทดแทนยาหลัก นอกจากน้ียังปจจัยเสี่ยงที่สงผลใหเกิด
การขยายตัวของการเสพยาไอซ เชน คานิยมที่เห็นวาผูเสพยาไอซเปนคนมีระดับ (ไฮโซ) การที่ผูเสพ
ยาไอซมีการแนะนําใหเพื่อนหรือคนรูจักลองเสพยาไอซ ทัศนคติเชิงบวกที่ผูเสพมีตอยาไอซ และการ
สงตอความคิดความเช่ือของตนไปยังกลุมเพื่อน ความพึงพอใจในฤทธ์ิของยาไอซที่ออกฤทธ์ิไดเร็วกวา 
เมาไดนานกวา ในขณะที่ราคาไมแตกตางจากยาบา กลุมผลิตและกลุมผูจําหนายยาบาและยาไอซเปน
กลุมเดียวกัน สงผลใหการกระจายยาไอซเปนไปอยางรวดเร็วโดยอาศัยเครือขายการจําหนายที่มีอยู
แลว (สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2556) 
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เหตุผลท่ีผูใหขอมูลใชยาไอซตอเน่ือง 
ผูใหขอมูลใหเหตุผลของการยังคงใชยาไอซ เน่ืองจากพึงพอใจในฤทธ์ิของยาไอซ ไมทําให

โทรม ออกฤทธ์ิดีกวายาบา ขาดยาไมได ใชเพื่อความสุขทางเพศ คลายเครียด ใชทดแทนยาบา และ
ชอบวิธีการเสพยาไอซ สอดคลองกับการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาเหตุผลที่ผูเสพไอซ
ยังมีการเสพอยางตอเน่ืองจนเปนกิจวัตรประจําวันในชีวิตที่ไมสามารถหยุดไดจนเกิดภาวะติดยา 
เน่ืองจากมีความเช่ือและเห็นวาไอซมีประโยชนตอตนเองมากกวาโทษ เกิดจากการรูสึกติดใจในรสชาติ 
มีความพึงพอใจหรือช่ืนชอบตอไอซที่ชวยตอบสนองอารมณหรือสิ่งที่ตนเองขาดไปใหสมบูรณ ทําให
รูปรางผอมลง รางการไมทรุดโทรม เพิ่มสมรรถทางเพศ ทํางานไดนานข้ึนและดีข้ึน 

 
ความเชื่อยาไอซมีผลตอการมีเพศสัมพันธ 
ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธเน่ืองจากชวยกระตุน

อารมณทางเพศ ชะลอระยะเวลาในการจุดสุดยอด จึงทําใหมีเพศสัมพันธไดยาวนานข้ึนแตผูใหขอมูล
เพศหญิงกลับไมเช่ือวายาไอซทําใหยืดระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ โดยอางอิงจากประสบการณของ
ตนที่ผานเมื่อใชยาไอซรวมกับการมีเพศสัมพันธ ไมไดทําใหเกิดความรูสึกแตกตางในดานการยืด
ระยะเวลา การศึกษาของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) พบวากลุมผูชายเสพยา
ไอซเช่ือวาการเสพยาไอซจะชวยเสริมการมีอารมณืทางเพศและชวยใหมีเพศสัมพันธืไดยาวนานข้ึน 

ผูใหขอมูลมีทั้งเช่ือและไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ โดยผูใหขอมูลเพศชาย
บางสวนใหเหตุผลวาเมื่อใชยาไอซแลวกลับทําใหอวัยวะเพศไมแข็งตัว และบางรายเมื่อใชเปน
เวลานานจะทําใหมีอาการปวดขัดเมื่อปสสาวะ รายที่เช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
เน่ืองจากชวยเพิ่มความถ่ีในการมีเพศสัมพันธใหมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ 
(2556) พบวาผูเสพยาไอซระยะติดยา เช่ือวายาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เปนเพราะยาไอซไป
กระตุนใหมีการหลั่งสารสื่อประสาท อะดรีนาลีน หรือถาใชในขนาดที่สูงจะเพิ่มความตองการทางเพศ 
(เพ็ญนภา ภูวฤทธ์ิ. 2546) แตจากการศึกษาของ ปยะรัตน โกวิทตรพงศ (2542) พบวา ผลกระทบ
จากการเสพไอซ ทําใหสมรรถภาพทางเพศลดลง รอยละ 42.2 นอกจากน้ียังพบวาผูเสพยาบานานๆ 
มักจะเปนหมัน ทั้งน้ี เพราะวา ผูเสพยาบาจะมักวามรูสึกทางเพศจําลอง แสดงใหเห็นวา ยาไอซหรือ
ยาบา ไมไดชวยใหสมรรถภาพทางเพศเพิ่มข้ึนแตอยางใด 

ผูใหขอมูลสวนใหญ เช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ โดยเช่ือวา      
ยาไอซสามารถกระตุนเรื่องอารมณทางเพศ และผูใหขอมูลเพศหญิงเช่ือวายาไอซชวยใหคูนอนมี
พฤติกรรมเลาโลมขณะมีเพศสัมพันธมากข้ึน สวนผูใหขอมูลเพศชายเช่ือวาหากคูนอนใชยาไอซจะชวย
ทําใหอารมณทางเพศเพิ่มข้ึนมาเทาตนซึ่งทําใหการมีเพศสัมพันธเกิดความพึงพอใจมากข้ึน แตยังมผีูให
ขอมูลอีกสวนหน่ึง ไมเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศโดยใหเหตุผลวายาไอซทําใหรางกาย
ตนไมพรอมสําหรับการมีเพศสัมพันธ อีกทั้งบางรายยังรูสึกวาตน ไมมีความตองการมีเพศสัมพันธ 
อยากแยกตัวคนเดียว รูสึกไมตองการมีความสัมพันธกับใคร  

ผูใหขอมูลสวนหน่ึง เช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธเน่ืองจากฤทธ์ิของ
ยาไอซจะกระตุนใหเกิดความต่ืนเตนที่มากกวาการมีเพศสัมพันธโดยไมใชยา อีกทั้งผูใหขอมูลบางราย
ยังเสริมอีกวายาไอซสงผลใหพฤติกรรมขณะมีเพศสัมพันธของผูใชยาตางไปจากเดิม ซึ่งพฤติกรรม



76 
 

ดังกลาวสงผลใหความต่ืนเตนเพิ่มมากข้ึน แตยังมผีูใหขอมูล ปฏิเสธความเช่ือวายาไอซชวยเพิ่มความ
ต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ โดยใหเหตุผลวาใชหรือไมใชยาไอซ ความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธก็ไม
ตางกัน  

ผูใหขอมูลสวนใหญ ไมเช่ือวา ยาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมีเพศสัมพันธกับคนแปลก
หนา โดยใหเหตุผลวาการใชยาไอซจะย่ิงสงผลใหมีความต่ืนเตนมากกวาเดิม นอกจากน้ีผูใหขอมูล ยัง
เช่ือวายาไอซชวยลดความกังวลเมื่อตองมเีพศสัมพันธกับคนแปลกหนา โดยอธิบายวา ยาไอซชวยเพิ่ม
ความมั่นใจในการเขาหาเพศตรงขาม อีกทั้งยังทําใหไมมีสติ และมีอารมณใครอีกดวย จากการศึกษา
ของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวา เหตุผลของผูเสพยาไอซ เน่ืองจากความจําเปนในการประกอบ
อาชีพ เชน งานบริการในสถานเริงรมณ พนักงานบารเบียร บารญี่ปุน เปนตน ทั้งน้ีเพราะเมื่อไดเสพ
ยาเขาไปแลวจะทําใหมีความกลาในแสดง ลดความอาย และมีอารมณรื่นเริง  
 

ความเชื่อยาไอซมีผลตอความงาม  
ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย แตยังมีบางสวนเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย 

การเช่ือน้ีเกิดจากการดูแลตนเองของผูใหขอมูล มีการขัดผิว ทาครีมกันแดดกอนออกไปขางนอก
เน่ืองจากเมื่อใชยาไอซแลวเกิดการแพแสง ทําใหผูใหขอมูลมีผิวสวย แตผิวที่สวยข้ึนน้ีไมไดเกิดจาก
ฤทธ์ิของยาไอซ สวนรายที่ไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวสวย เน่ืองจากผลที่เกิดจากการใชยาไอซ ทําใหผิว
เสีย เปนหลุม ผิวแหง บางรายรูสึกวาวันแรกที่ใชผิวพรรณดี แตหลังจากน้ันจะรูสึกวาผิวแหงกราน ดํา
ข้ึน ไมเหมือนตอนเริ่มใช สอดคลองกับขอมูลที่วา ผูเสพยาไอซในระยะแรกๆ เปนกลุมคนในสังคมที่มี
รายไดดี จึงมีเวลาและเงินในการดูแลความสวยงามใหกับตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจวายาไอซชวยทํา
ใหผิวดี สวย อยางไรก็ตาม ขอมูลทั้งการจับกุมและการบําบัดรักษาช้ีชัดวา ยาไอซทําใหผูเสพมีรางกาย
ทรุดโทรม ใบหนาแกกวาวัย มักมีบาดแผลตามใบหนาและรางกายเน่ืองจากผิวแหงเสีย (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2557) นอกจากน้ี หมอสรายุทธ ยืนยันวา เรื่องผิวดี
น้ันเปนไปไมได เพราะผูปวยจากการติดยาไอซมักขาดวิตามิน เกลือแร หรือสารอาหารสําคัญที่
รางกายตองการ ผิวคนติดยาสวนใหญจะหมองคล้ําหยาบกระดาง เชนเดียวกับ นพ.ศิริศักด์ิ ธิติดิลก
รัตน ผอ.สถาบันกัลยาราชนครินทร กรมสุขภาพจิต เรื่องของผิวพรรณน้ัน เกือบทุกคนจะมีผิวหมอง
คล้ําเพราะไมมีสารอาหารไปชวยดูแลผิว (สาวเสพ "ไอซ" หลงผิดเช่ือผิวขาวหุนสวย. 2554) และผล
ของยาไอซทําใหผิวหมองคล้ําหยาบกระดางเน่ืองจากขาดวิตามิน เกลือแร หรือสารอาหารที่สําคัญที่
รางกายตองการ (ศูนยเฝาระวังและเตือนภัยสังคม. 2554) จากการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ 
(2556) พบวา ผูเสพเช่ือวายาไอซชวยใหผิวพรรณขาวเนียนสวย การศึกษาของ สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) พบวา ความเช่ือวาการเสพยาไอซทําใหผิวพรรณดี ยังคงเปนความ
เช่ือที่ไดรับการถายทอดตอกันมาจนถึงนักเสพหญิงหนาใหมในปจจุบัน รวมถึงแผขยายความเช่ือน้ีไป
ยังกลุมเยาวชนชายอีกดวย  

ผูใหขอมูลสวนใหญ ไมเช่ือวายาไอซทําใหไมโทรม เน่ืองจากประสบการณของผูใหขอมูลรูสึก
โทรมข้ึน เพราะพักผอนไมเพียงพอ บางรายระยะเริ่มแรกเช่ือวายาไอซใชแลวไมโทรม แตเมื่อใชมา
ระยะหน่ึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรางกายที่โทรมข้ึน และผูใหขอมูลบางรายเช่ือวายาไอซทําให
ไมโทรม เน่ืองจากผูใหขอมูลดูแลตัวเองมากข้ึน แตงหนา แตงตัว มากข้ึน สามารถกินอาหารได นอน
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หลับพักผอนไดเพียงพอ และเช่ือวาการใชยาไอซไมโทรมเทากับยาบา สอดคลองกับ ขอมูลการจับกุม
และการบําบัดรักษาช้ีชัดวา ยาไอซทําใหผูเสพมีรางกายทรุดโทรม ใบหนาแกกวาวัย (สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด. 2557) เชนเดียวกับการศึกษาของสุภาวดี อรรคนิตย 
(2549) พบวา ยาไอซทําใหรางกายทรุดโทรม และการศึกษาของสําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาเมื่อ
เสพยาไอซไปไดระยะหน่ึงจะเริ่มสงผลกระทบตอรางกาย คือ รางกายซูบผอมและทรุดโทรม เน่ืองจาก
ยาไอซออกฤทธ์ิตอศูนยหิวในสมอง ทําใหไมรูสึกหิว ไมอยากอาหาร รางกายจึงผอมลง และเมื่อเสพไป
นานๆ ทําใหรางกายทรุดโทรม เน่ืองจากขาดสารอาหารและนํ้าไปหลอเลี้ยงรางกาย การศึกษาของ 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) พบวาขอมูลดานความรูสึกนึกคิดของเยาวชน 
สะทอนถึงความเช่ือของเยาวชนที่วาเสพยาไอซแลวไมโทรมอยางชัดเจน  

ผูใหขอมูลสวนใหญไมเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว แตยังมีบางสวนเช่ือวายาไอซทําใหผิวขาว 
และใชแลวขาวกวายาบา สวนรายที่ไมเช่ือวายาไอซใชแลวผิวขาว ผิวขาวที่เกิดข้ึน เกดิจากการเก็บตัว
อยูในที่มิดชิด มีความรูสึกวายาไอซสงผลตอการทํางานของระบบเลือดทําใหขาวซีด และบางรายเห็น
วาขาวเฉพาะชวงแรกที่ใช เมื่อหยุดใชก็กลับมาหมองคล้ํา สอดคลองกับ นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข 
อธิบดีกรมอนามัย กลาวถึงความเช่ือที่วา ยาไอซทําใหผิวขาวน้ัน ไมจริง โดยใหเหตุผลวายาไอซมีผล
ตอการทํางานของระบบเลือด ทําใหเสนเลือดหดตัว สงเลือดไปหลอเลี้ยงผิวหนังไมเพียงพอจน
กลายเปนสีซีดมากกวา “ในแงของผิวขาวย่ิงไมจริงใหญ เพราะยาไอซจะไปทําใหเสนเลือดหดตัว เสน
เลือดจะไปเลี้ยงที่ผิวหรือสมองนอยลง เมื่อเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังนอยลง จะทําใหผิวซีด ไมใชขาว มัน
ซีดเหมือนคนขาดเลือดมากกวา ซึ่งดูแลวจะทําใหแกลงไปดวยซ้ํา ” (ผอม ขาว สวยตอง เสพไอซ 
คานิยมในมุมมืดของวัยรุนไทยโดย. 2556) เชนเดียวกับการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวา 
ผูเสพเช่ือวายาไอซชวยใหมีรูปรางผิวพรรณที่ดี เสพแลวไมโทรม ไมมีผลเสียตอรางกายเมื่อ
เปรียบเทียบกับยาบา  

ผูใหขอมูลสวนใหญเช่ือวายาไอซทําใหผอม เช่ือวาผอมจากประสบการณของผูใหขอมูล และ
ความเบื่ออาหาร ทําใหไมกินอาหาร จึงสงผลใหผอม แตยังมีบางสวนไมเช่ือวายาไอซใชแลวผอม 
เพราะเมื่อใชยาไอซสามารถกินอาหารไดตามปกติ เชนเดียวกับ การศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ 
(2556) พบวา ผูเสพเช่ือวายาไอซชวยใหรูปรางผอมบาง สอดคลองกับ ผลของยาไอซอาจทําใหผูเสพ
ผอมลงเน่ืองจากออกฤทธ์ิควบคุมความอยากอาหารช่ัวคราว แตเมื่อหยุดใชก็จะกลับมาหิวโหยและกิน
มากกวาเดิม (ศูนยการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม. 2554) เชนเดียวกับ ขอมูลจากสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม พบวา วัยรุนมีความเช่ือ
วาเสพยาไอซแลวจะผอม หุนดี ชวยลดนํ้าหนัก เน่ืองจากฤทธ์ิของยาไอซมีผลทําใหผูเสพไมอยาก
อาหาร จึงมีรูปรางผอม แตเมื่อหยุดเสพจะทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เรียกวา “โยโยเอฟเฟกต” กลาวคือ ผูเสพ
จะรับประทานอาหารมากข้ึน สงผลใหมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและลดลงยาก นอกจากน้ี หมอส
รายุทธยืนยันวา ยาไอซทําให “ ผอม ผิวสวย ขาวใส หุนดี ” เปนความเช่ือที่ผิดมหันต เพราะยาไอซ
จะออกฤทธ์ิที่สมองสวนหนาควบคุมความอยากอาหาร แตเปนช่ัวคราวเทาน้ัน เมื่อหยุดกินก็จะ
กลับมาหิวโหยและกินมากข้ึนกวาเดิม เน่ืองจากเวลาเสพยามักไมคอยมีความหิวจะรูสึกเคลิบเคลิ้ม
ตลอดเวลา นอนไมหลับ เมื่อไมกินและไมนอนก็ทําใหผอมช่ัวคราว เชนเดียวกับ นพ.ศิริศักด์ิ ธิติดิลก
รัตน ผอ.สถาบันกัลยาราชนครินทร กรมสุขภาพจิต อธิบายวา ไมเปนความจริงเสมอไปวาผูหญิงที่ติด
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ยาเสพติดจะผอม เพราะบางคนก็อวนและติดเหลาดวย บางคนอาจผอมเพราะฤทธ์ิยาทําลายความ
อยากอาหาร ทําใหกินขาวไมลง (สาวเสพ "ไอซ" หลงผิดเช่ือผิวขาวหุนสวย. 2554) และแอมเฟตามีนมี

ผลโดยตรงตอศูนยควบคุมความหิว (Hungry center) ทําใหไมหิว (สัญญา ขันธนิยา. 2553) 
การศึกษาของ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2556) พบวาความเช่ือที่สงผลตอการแพร
ระบาดของไอซในกลุมเด็กและเยาวชน เกิดจากความตองการมีรูปรางที่ดี คอนขางมีความชัดเจนใน
กลุมเยาวชนหญิงที่รักสวยรักงาม และเยาวชนหญิงและผูหญิงทั่วไปที่ตองการอาศัยรูปรางสัดสวนใน
การประกอบอาชีพ และจากการศึกษาพบวาความเช่ีอวาการเสพยาไอซชวยทําใหรูปรางที่ดี ยังคงเปน
ความเช่ือที่ไดรับการถายทอดตอกันมาจนถึงนักเสพหญิงหนาใหมในปจจุบัน รวมถึงแผขยายความเช่ือ
น้ีไปยังกลุมเยาวชนชายอีกดวย  

ผูใหขอมูลสวนใหญ ไมเช่ือวายาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว เน่ืองจากเมื่อใชยาแลวจะหมกตัวอยูกบั
ยา ใชยาอยูในหอง ไมสนใจดูแลความสะอาด และเหงื่อออกเยอะ ผูใหขอมูลสวนนอยกลับเช่ือวายา
ไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว จากประสบการณการใชยาไอซของผูใหขอมูล ที่รูสึกวายาไอซไมมีกลิ่น จาก
การศึกษาของสําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาผูเสพยาไอซใหเหตุผลที่ปองกันไมใหคนอื่นรูวาเสพยา 
เน่ืองจากยาไอซไมมีกลิ่น ตางจากยาบาที่มีกลิ่น นอกจากน้ี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค กลาวถึงปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด วามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยางตอเน่ือง เปนขอสังเกตวา ในระยะ
หลังๆ น้ี ไดพยายามดึงดูดกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนวัยอยากรูอยากลอง โดยเฉพาะกลุมผูหญิงใหเสพ
ยาไอซ โดยสรางความเช่ือปลูกฝงคานิยมผิดๆ วาเสพแลวไมมีกลิ่นตัว (โทษ ยาไอซ แรง เสพแลวทรุด
โทรม. 2556) 

 
ความเชื่อยาไอซชวยในการเขาสังคม 
ความเช่ือเรื่องยาไอซชวยในการเขาสังคมน้ัน มีผูใหขอมูลจํานวนหน่ึงที่เช่ือวายาไอซชวยใน

การเขาสังคมแตเปนกลุมของผูใชยาเสพติด เพราะการเสพไอซ ทําใหพูดเยอะข้ึน มีความมั่นใจกลา
แสดงออกแตเปนการแสดงออกที่ขาดสติ ขาดความย้ังคิด แตผูใหขอมูลสวนมากไมไดมีความเช่ือ
เชนน้ันการเสพยาไอซยังสงผลใหผูเสพรูสึกหวาดระแวง แยกตัว กาวราว แยกตัว ไมเขาสังคม กลัววา
คนอื่นจะรูวาตนเองใชยาเสพติดดังน้ันการเสพยาไอซไมไดชวยในการเขาสังคมโดยทั่วไป หากแตเปน
เพียงการเขากลุมในสังคมของผูใชยาเสพติดเทาน้ัน ซึ่งสอดคลองกับ สํานักพัฒนาการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด (2555) ที่วายาไอซชวยใหเขาสังคมไดงายข้ึน เมื่อยาไอซออกฤทธ์ิกระตุนสมอง
สวนอยาก ผูเสพจะมีความต่ืนตัว กลาและพูดมากกวาปกติ ทําใหดูเหมือนเปนคนเขาสังคมเกง แต
ความจริงสมองสวนคิดที่ถูกยาไอซกดการทํางานอยูจะคอยๆ สูญเสียการทํางานไป การใชเหตุผลและ
ความสามารถควบคุมอารมณของผูเสพจะลดลง กลายเปนคนเอาแตใจ ทําอะไรไปตามความอยาก 
ขาดความยับย้ังช่ังใจ มีอารมณข้ึนลงงาย หงุดหงิด โกรธงาย นําไปสูการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแลน 
แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม มีแนวโนมใชความรุนแรงและอาจทํารายตนเอง คนใกลชิดและผูอื่น 
ผลสุดทายทําใหเสียเพื่อน คนรัก เปนที่รังเกียจของคนรอบขาง ผลกระทบที่สําคัญ คือ สมองจะเริ่มถูก
ทําลาย ทําใหเกิดความผิดปกติในการสื่อประสาท ผูเสพจะเกิดอาการทางจิต เชน เห็นภาพหลอน หู
แวว ระแวงคนรอบขาง เห็นภาพหลอนและกลัวสิ่งตางๆรอบตัว จนไมสามารถออกไปพบปะผูคนอยาง
ปกติได เมื่ออยูตามลําพังจะเกิดอาการซึมเศรา ฟุงซานนึกถึงแตเรื่องความลมเหลวในชีวิต ไมสามารถ
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ใชชีวิตอยูอยางมีความสุขได บางรายรุนแรงไปถึงข้ันพยายามฆาตัวตายและหลายรายพัฒนาไปสูการ
เกิดอาการทางจิตในที่สุด การศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาผูเสพยาไอซระยะติดยาเช่ือ
วายาไอซปรับสถานภาพทางสังคมของผูเสพใหสูงข้ึน ทําใหมีความสุขและรูสึกสนุกสนานกบักลุมเพือ่น  

 
ความเชื่อยาไอซออกฤทธิ์แรงแตไมอันตราย 
ผูใหขอมูลสวนใหญ เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง ออกฤทธ์ินานกวายาบา แตมีความอันตราย

กวายาบา  มีเพียง 1 ราย ที่เช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง แตอันตรายไมรุนแรงเทายาบา นอกจากน้ี ผูให
ขอมูล 2 ราย ไมเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรง และไมสามารถบอกไดวายาไอซหรือยาบาตัวไหนแรงกวา
กัน สอดคลองกับ ความเช่ือทีว่ายาไอซเปนยาเสพติดช้ันสูง ออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมือนยาบา
แตแทจริงแลวยาไอซเปนยาเสพติดตัวเดียวกับยาบา เพราะมีสารเคมีหลักตัวเดียวกัน คือ เมทแอมเฟ
ตามีน ยาไอซจึงเปนยาบาอีกรูปพรรณหน่ึงที่นักคายาเสพติดผลิตข้ึนเพื่อเปนสินคาตัวใหมแทนยาบา 
หากจะถึงจุดอิ่มตัวตามธรรมชาติของนิสัยการบริโภคของคนเราเทาน้ัน เน่ืองจากยาไอซเปนเมทแอม
เฟตามีนที่จับตัวเปนผลึก ไมมีผงแปง หรือสวนผสมอื่น เพื่อชวยในการอัดเม็ดเชนที่ยาบาจําเปนตองมี 
ดังน้ัน สารเคมีอันตรายในยาไอซจึงมีมากกวายาบา สงผลทําลายสมองและระบบประสาทไดเร็วและ
รุนแรงกวายาบา โดยจากประวัติคนไขที่เขารับการบําบัดรักษายาเสพติด พบวา ผูเสพยาไอซจะมี
อาการทางจิตเร็วกวาผูเสพยาบา และสิ่งสําคัญ คือ วิทยาศาสตรทางการแพทยในปจจุบันยังไม
สามารถคนพบวิธีการรักษาซอมแซมเซลลสมองที่ถูกทําลายไปแลว (สํานักพัฒนาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด, 2555) นอกจากน้ี นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค ยังกลาววา เมื่อเสพยาไอซติดตอกันใน
ระยะยาว จะทําใหรางกายทรุดโทรม เซลลประสาทสมองจะถูกทําลาย ทําใหความคิดไมวองไว ไมเปน
เหตุเปนผล ความจําไมดี หากเสพเกินขนาด จะเกิดพิษเฉียบพลัน ทําใหหัวใจเตนเร็ว เตนผิดจังหวะ 
เกิดปญหาหัวใจวายเฉียบพลัน เสียชีวิตไดงายๆ บางรายอาจเกิดอาการประสาทหลอน เกิดอุบัติเหตุได 
ที่นาหวงคือ คนที่เสพไอซจะมีอาการเหมือนคนเสพยาบา เน่ืองจากสารเมทแอมเฟตามีนจะออกฤทธ์ิ
กระตุนจิตประสาท เชน กระฉับกระเฉง อารมณดีผิดปกติ นอนไมหลับ ไมอยากกินอาหาร แตอาการ
จะรุนแรงกวาและเกิดอาการทางจิตประสาทไดเร็วกวายาบา เน่ืองจากไอซเปนเมทแอมเฟตามีน ที่ทํา
ใหตกผลึกเปนเกล็ด ฤทธ์ิจึงมีความเขมขนสูงมากกวารอยละ 90 ขณะที่ยาบาเปนเมทแอมเฟตามีนที่มี
สวนผสมอื่นๆ เพื่อทําใหมีลักษณะเปนเม็ด (โทษ ยาไอซ แรง เสพแลวทรุดโทรม. 2556) 

 
ความเชื่ออ่ืนๆ  
ความเช่ืออื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ผูใหขอมูลยังเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด 

ชวยลดความเจ็บปวด และทําใหมีแรงมากข้ึน 
ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซ ชวยคลายเครียด จากกลไกการออกฤทธ์ิของยาไอซ ออกฤทธ์ิเรงการ

ปลดปลอยอะดรีนาลีน และนอรอะดรีนาลีน  ออกจากเซลลประสาทปกติในระบบประสารทอะดรี
เนอรจิกในปริมาณมากกวาปกติ ทําใหหัวใจเตนแรงข้ึน อัตราการเตนของหัวใจสูงข้ึน หลอดเลือดหด
ตัว และความดันเลือดสูงข้ึนมากกวาปกติ กลไกน้ีจึงเปนเหตุใหผูเสพยาไอซรูสึกตัว กระปรี้กระเปรา 
และออกฤทธ์ิกระตุนการปลดปลอยสารโดปามีน (Dopamine) ในสมองระบบประสาทโดปามีนเนอร
จิก มีหนาที่ควบคุมอารมณทุกขสุข เมทแอมเฟตามีนจะทําใหเกิดการปลดปลอยสารโดปามีนออกมา
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จากเซลลประสาทในปริมาณมากกวาปกติ ทําใหผูเสพรูสึกมีความสุข  (วิโรจน สุมใหญ. 2543, มานพ 
คณะโต และคณะ. 2553 อางถึงในจรรยา เจตนสมบูรณ และคณะ. 2556) สอดคลองกับการศึกษา
ของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวา ผูเสพยาไอซรายใหม ใหเหตุผลในการเสพ เพราะยาไอซชวย
ปลดปลอยความเครียดและความทุกข  

ผูใหขอมูล เช่ือวายาไอซชวยลดความเจ็บปวด ไดชวยคราวหลังการใชยา จากการทบทวน
เภสัชวิทยาของเมทแอมเฟตามีน ไมพบกลไกการออกฤทธ์ิลดปวด ผูใหขอมูลเช่ือวายาไอซลดปวดได 
อาจมาจากความรูสึกผอนคลายเมื่อไดใชยา 

ยาไอซชวยใหมีแรง ไมเหน่ือย ทํางานไดมากข้ึน เน่ืองจาก การออกฤทธ์ิของยาไอซจะสงผล
ตอระบบประสาทสวนกลาง ซึ่งทําหนาที่เก็บความจําความคิดและควบคุมการทํางานของอวัยวะตาง 
ๆ เชนการเคลื่อนไหว การทรงตัว การถายทอดความรูสึกทําใหต่ืนตัว เคลิบเคลิ้ม ราเริง ไมเหน่ือย ไม
งวง ตาแข็ง นอนไมหลับคลายเปนยาเพิ่มพลัง ผูใชจึงรูสึกมีแรง สามารถทํางานไดมากข้ึน สอดคลอง
กับการศึกษาของ สําเนา นิลบรรพ (2556) พบวาผูเสพยาไอซระยะติดยา เช่ือวายาไอซเพิ่มความขยัน
อดทนและมุงมั่นทํางานใหสําเร็จ 

 
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลมีความเช่ือที่ผิดเกี่ยวกับการใชยาไอซ เชน ความเช่ือที่วาเสพ
ยาไอซชวยเพิ่มพลังทางเพศ ทําใหหุนดี ขาว ไมโทรม ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนกลยุทธทางการตลาดของ
ผูคา ในการสรางภาพลักษณใหยาไอซเปนยาที่ใชแลวดี จึงควรทําการรณรงคหรือจัดทําสื่อเผยแพร
ขอมูลที่ถูกตองถึงโทษและพิษภัยของยาไอซ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนและกลุมวัยทํางาน เพื่อปองกัน
การเขาสูกระบวนการเสพยาไอซเพิ่มข้ึน 
 
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ถัดไป 
 ควรมีการศึกษาผลของการรณรงคหรอืจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลที่ถูกตองถึงโทษและพิษภัยของ
ยาไอซที่เกิดจากความเช่ือที่ไมถูกตอง เพือ่หาแนวทางในการลดการใชยาไอซ  
 

ขอจํากัดในการทําวิจัยครั้งนี ้
การวิจัยน้ีไมไดสํารวจในพื้นที่ โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี 

เน่ืองจากในชวงเวลาที่ทําการศึกษาไมมีกลุมตัวอยางใชยาไอซ  
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รหัสชุดคําถาม / 
แบบสอบถามโครงการวิจัย 

เรื่อง “ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกบัยาไอซที่มีผลตอระดบัการเสพตดิยาไอซ” 
 

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมลูทั่วไป 
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการใชสารเสพติด 
สวนที่ 3 แบบสอบถามดานความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ 
 

 

สําหรับเจาหนาที ่
สถานบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด 
 1) สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 
 2) โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  
 3) โรงพยาบาลธัญญารักษแมฮองสอน  
 4) โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแกน  
 5) โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี  
 6) โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา  
 7) โรงพยาบาลธัญญารักษปตตานี 
ใบคัดกรองอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย 
 1) เปนผูเสพยาไอซหลักหรือรวมกับยาเสพติดชนิดอื่นภายใน 3 เดือนกอนหยุดยาเสพติดครั้ง
สุดทาย และเขารับการบําบัดรักษาแบบผูปวยในของสถานพยาบาล 
 2) มีสติสมัปชัญญะสามารถตอบคําถามได 
 3) สามารถเขาใจภาษาไทย 
 4) ยินยอมใหขอมลู 
 5) อายุ 18 ปข้ึนไป   
ตอบ   ครบท้ัง 5 ขอ ผานเกณฑการเขารวมโครงการวิจัย   
 1) ผานเกณฑการเขารวมโครงการวิจัย         2) ไมผานเกณฑการเขารวมโครงการวิจัย 
 

เขารับการบําบัดรักษาแบบ 
                    1) สมัครใจ         2) พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ 
ผลการคัดกรองระดับการเสพติดยาไอซ  
                    1) ผูใช             2) ผูเสพ                    3) ผูติด 
วันท่ีเขารับการบําบัดรักษา  //2560 
วันท่ีเก็บขอมูล  //2560  ผูเก็บขอมูล ........................................................................ 
วันท่ีตรวจสอบ  //2560  ผูตรวจสอบ ....................................................................... 
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สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป 
คําชี้แจง  แบบสอบถามชุดน้ีเปนแบบสอบถามขอมูลในดานตางๆเกี่ยวกับตัวทานโปรดทําเครื่องหมาย 
ลงใน  หรือ เติมขอความลงในชองวาง ตามความเปนจริง 

 
1.1 เพศ  1) ชาย    2) หญิง 
 
1.2 อายุ  ป (คํานวณใช พ.ศ. ปจจุบัน – พ.ศ. เกิด) 
 
1.3 ทานนับถือศาสนา 
  1) พุทธ     2) อิสลาม  

 3) คริสต     4) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………… 
 
1.4 สถานภาพสมรสปจจุบัน 
  1) โสด     2) สมรส หรือ อยูดวยกันโดยไมจดทะเบียน
สมรส 
  3) แยกกันอยู    4) หมาย (คูเสียชีวิต) 
  5) หยาราง     6) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................... 
 
1.5 การศึกษาสูงสุด  
  0) ไมไดรับการศึกษา    1) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)   

 2) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)  
 4) ปวช.     5) ปวส. /อนุปริญญา 
 6) ปริญญาตร ี    7) สูงกวาปริญญาตร ี

 
1.6 ปจจุบันประกอบอาชีพหลัก 
  0) ไมประกอบอาชีพ/ วางงาน   1) นักเรียน/ นักศึกษา 

 2)  รบัจางทั่วไป/ ลกูจางรายวัน   3) เกษตรกร (ทําสวน/ ทําไร/ ทํานา ฯลฯ) 
 4) ประมง (เพาะเลี้ยง/ จบัสัตวนํ้า ฯลฯ)  5) เจาของธุรกิจคาขายและใหบริการ 

  6) พนักงานโรงงาน    7) พนักงานบริษัทเอกชน   
 8) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   9) ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ 
 10) ทหารเกณฑ/ อาสาสมัครตํารวจ  11) พระ/นักบวช 
 12) ชวยครอบครัว     13) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................... 
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1.7 รายไดจากการประกอบอาชีพของทาน 
  0) ไมมีรายได    1) ตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน   

 2) 5,000 – 10,000 บาท/เดือน  3) 10,000 – 15,000 บาท/เดือน  
 4) มากกวา 15,000  บาท/เดือน   

 
1.8 รายรับท้ังหมดตอเดือน ระบุ..................................................................................................... 
 
1.9 สถานะทางการเงิน 
  0) มีปญหาหน้ีสิน    1) ไมพอใช  
  2) พอกินพอใช    3) เหลือเก็บออม 
  
1.10 ทานมีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
 0 = ไมมีความสัมพันธเลย    1 = มีความสัมพันธระดับนอย   
 2 = มีความสัมพันธระดับปานกลาง  3 = มีความสัมพันธระดับมาก  
 4=  ไมม/ีเสียชีวิต 

 บิดา    มารดา   พี่/นอง   

 คูรัก/คูสมรส    บุตร   เพื่อนสนิท 

 
1.11 การใชยาเสพติดของคนในครอบครัว (ไมรวมสุราและบุหรี)่ 
  1) คนในครอบครัวไมใชยาเสพติด  

 2) คนในครอบครัวใชยาเสพติด 
  2.1) บิดา (ยาเสพติดที่เคยใช.................................ปจจบุันใชยาเสพติด..............) 
  2.2) มารดา (ยาเสพติดทีเ่คยใช.............................ปจจบุันใชยาเสพติด..............) 
  2.3) พี่/นอง (ยาเสพติดทีเ่คยใช.............................ปจจบุันใชยาเสพติด..............) 
  2.4) คูรัก/คูสมรส (ยาเสพติดที่เคยใช....................ปจจบุันใชยาเสพติด..............) 

 2.5) บุตร (ยาเสพติดทีเ่คยใช.................................ปจจบุันใชยาเสพติด..............) 
 

1.12 การใชยาเสพติดของเพ่ือนสนิท 
 1) ไมมีเพื่อนสนิทใชยาเสพติด  
 2) มีเพื่อนสนิทใชยาเสพติด (ยาเสพติดทีเ่คยใช...................ปจจุบันใชยาเสพติด..............) 
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สวนที่ 2 แบบสอบถามประวัติการใชยาเสพตดิ 
2.1 ทานใชยาเสพติดชนิดแรก (ยกเวนสุราและบุหรี)่  

 1) ยาบา   2) ยาไอซ  3)ยาอ/ียาเลิฟ  4) โคเคน/ยาเค 
 5) เฮโรอีน   6) ฝน  7) กัญชา   8) ใบกระทอม

  9) 4x100   10) ยาแกไอ  11) สารระเหย/กาว  12) เห็ดข้ีควาย 
 13) ยานอนหลับ (แวเลี่ยม, โซแลม ฯลฯ) 14) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

 
2.2 อายุท่ีใชยาเสพติดครั้งแรก............................ป และใชยาไอซครั้งแรกอาย.ุ...........................ป 
 
2.3 ยาเสพติดท่ีทานเคยลอง/ใช ในระยะเวลาท่ีผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) ยาบา   2) ยาไอซ  3)ยาอ/ียาเลิฟ  4) โคเคน/ยาเค 
 5) เฮโรอีน   6) ฝน  7) กัญชา   8) ใบกระทอม

  9) 4x100   10) ยาแกไอ  11) สารระเหย/กาว  12) เห็ดข้ีควาย 
 13) ยานอนหลับ (แวเลี่ยม, โซแลม ฯลฯ)  14) อื่นๆ (โปรดระบ)ุ................................. 

 
2.4 เรียงลําดับ ความถ่ีในการใชยาเสพติดของทานภายใน 1 ป (โดยเรยีงจากมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด 
โดยมากท่ีสุดแทนดวย 1 รองลงมาเปน 2, 3, 4, … ไปเรื่อยๆ ตามลําดับ) 

 1) ยาบา   2) ยาไอซ  3) ยาอ/ียาเลิฟ  4) โคเคน/ยาเค 
 5) เฮโรอีน   6) ฝน  7) กัญชา   8) ใบกระทอม

  9) 4x100   10) ยาแกไอ  11) สารระเหย/กาว   12) เห็ดข้ีควาย 
 13) ยานอนหลับ (แวเลี่ยม โซแลมฯลฯ)  14) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................. 

 
2.5 ความถ่ีในการใชยาไอซของทานในชวง 3 เดือนท่ีผานมา 
  1) ไมเคย     2) 1-2 ครั้ง/ 3 เดือน  
  3) เดือนละ 1-3 ครั้ง    4) สัปดาหละ 1-4 ครั้ง 
  5) สัปดาหละ 5-7 ครั้ง  
 
2.6 ทานใชยาไอซมาเปนระยะเวลานานเทาไร (โปรดระบุ)............................................................. 
 
2.7 เหตุผลของการเขารับการบําบัดครั้งน้ี 
  1) สุขภาพไมดี    2) ทางบานบังคับ/ขอรอง 
  3) โรงเรียน/ ที่ทํางานบงัคับ   4) พ.ร.บ. ฟนฟูยาเสพติดฯ 

 5) ตองการเลกิยาเสพติด   6) ปญหาทางการเงิน 
 7) อื่นๆ (โปรดระบุ)................................................  
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รหัสชุดคําถาม/ 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานความเชื่อ 

 
ระดับความเช่ือ 

1 คะแนน หมายถึง  ไมเช่ืออยางย่ิง 
2 คะแนน หมายถึง  ไมเช่ือ 
3 คะแนน หมายถึง  ไมแนใจ 
4 คะแนน หมายถึง  เช่ือ 
5 คะแนน หมายถึง  เช่ืออยางย่ิง 

 ขอใหทานทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกบัความเช่ือของทานมากที่สุด 

ความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ 
ระดับความเช่ือ 

ไมเชื่อ
อยางยิ่ง 

(1) 

ไมเชื่อ 
(2) 

ไมแนใจ 
(3) 

เชื่อ 
(4) 

เชื่อ 
อยางยิ่ง 

(5) 

3.1 การใชยาไอซสงผลตอการมีเพศสัมพันธ 
1. ทานเช่ือวาการใชยาไอซชวยยืดระยะเวลาในการมี
เพศสัมพันธ 

     

2. ทานเช่ือวาการใชยาไอซชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ      
3. ทานเช่ือวาการใชยาไอซชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ      
4. ทานเช่ือวาการใชยาไอซเพิ่มความต่ืนเตนในการมี
เพศสัมพันธ 

     

5. ทานเช่ือวาการใชยาไอซชวยลดความกังวลในการมี
เพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจกั 

     

3.2 การใชยาไอซสงผลตอความงาม 
1. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหผิวสวย      
2. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหผิวขาว      
3. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหผอม      
4. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหไมโทรม      
5. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหไมมีกลิ่นตัว      
3.3 การใชยาไอซชวยในการเขาสังคม 
1. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหเขาสังคมไดงายข้ึน      
2. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหกลาพูดกลาและแสดงออก      
3. ทานเช่ือวาการใชยาไอซทําใหเขาสังคมเกงข้ึน      
3.4 ยาไอซออกฤทธิ์แรงแตไมอันตราย 
1. ทานเช่ือวายาไอซออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายเหมอืนยาบา      
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Code  / 
แบบคัดกรอง และสงตอผูปวยที่ใชสารเสพติดเพ่ือเขารับการบําบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข 

(บคก.กสธ.) V.2 
ชื่อ-สกุล..........ไมตองระบ.ุ........................อายุ  ป เลขประจําตัวประชาชน.............ไมตองระบ.ุ...........  
ท่ีอยูปจจุบัน เลขท่ี..............ซอย/ถนน.................หมูบาน/ชุมชน.....................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.............................................. 
ภูมิลําเนาเดิม (จังหวัด).........................................................อาชีพ.................................................................... 
ยาและสารเสพติดหลักที่ใชใน 3 เดือนที่ผานมา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 ยาบา  ไอซ  ยาอี   กัญชา  กระทอม  สารระเหย  เฮโรอีน  ฝน  อ่ืนๆ (ระบ)ุ.......... 
วันท่ีคัดกรอง................................................................สถานท่ีคัดกรอง............................................................ 

ยาและสารเสพติดหลักที่ใชและคัดกรอง
ครั้งน้ี คือ ไอซ 

ในชวง 3 เดือนทีผ่านมา 

ไม
เคย 

เพียง 
1-2 ครั้ง 

เดือนละ 
1-3 ครั้ง 

สัปดาห
ละ 

1-4 ครั้ง 

เกือบทุกวัน 
(สัปดาหละ  
5-7 วัน) 

1. คุณใช       ไอซ      บอยเพียงใด 0 2 3 4 6 
2. คุณมีความตองการ หรือมีความรูสึกอยาก
ใช  ไอซ จนทนไมไดบอยเพียงใด 

0 3 4 5 6 

3. การใช   ไอซ   ทําใหคุณเกิดปญหา
สุขภาพ ครอบครัว สังคมกฎหมาย หรือ
การเงินบอยเพียงใด 

0 4 5 6 7 

4. การใช   ไอซ   ทําใหคุณไมสามารถ
รับผิดชอบ หรือทํากิจกรรมท่ีคุณเคยทํา
ตามปกติไดบอบเพียงใด    

0 5 6 7 8 

 

ในชวงเวลาที่ผานมา 
ไม
เคย 

เคยแตกอน 3 
เดือน 

ที่ผานมา 

เคยในชวง 3 เดือน 
ที่ผานมา 

5. ญาติ  เ พ่ือน หรือคนท่ีรู จักเคยกลาว
ตักเตือน วิพากษวิจารณ จับผิด หรือแสดง
ทาทีสงสัยวาคุณเก่ียวของกับการใช    ไอซ    
หรือไม 

0 3 6 

6. คุณเคยลด หรือหยุดใช   ไอซ   แตไม
ประสบผลสําเร็จหรือไม 

0 3 6 

รวมคะแนน  
 

ระดับคะแนน ระดับผลกระทบจากการใช ผลการคัดกรอง 
2-3 ต่ํา   อนุมานวาเปน “ผูใช” 
4-26 ปากกลาง   อนุมานวาเปน “ผูเสพ” 
27+ สูง   อนุมานวาเปน “ผูติด” 
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ส่ิงที่ควรคํานึงกอนทําการคัดกรอง 
เพ่ือใหผูใชยาและสารเสพติดเกิดความไววางใจและไดคําตอบท่ีเปนความจริง ผูคัดกรองควรปฏิบัติ ดังน้ี 

 สรางสัมพันธภาพกับผูถูกสัมภาษณกอน โดยการชวนพูดคุยเร่ืองท่ัวๆ ไป สั้นๆ แสดงทาทีท่ีจริงใจ 
เปนมิตร 

 มีทัศนคติเชิงบวกกับผูใชยาและสารเสพติด ไมตัดสินถูกผิดในคําตอบท่ีไมเห็นดวย 

 แสดงทาทีใหเห็นวากําลังตั้งใจฟงในสิ่งท่ีเขาพูด 

 ไวตออารมณ ความรูสึกของผูถกูสัมภาษณและแสดงความเห็นอก เห็นใจ 

 แจงใหผูถูกสัมภาษณทราบวาขอมูลท่ีใหน้ีไมมีผลกระทบใดๆ ตอผูถูกสัมภาษณ และจะเก็บรักษา
เปนความลับ 
 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณเชิงลกึ มีประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ประวัติทั่วไป ฐานะความเปนอยู ความสัมพันธภายในครอบครัว 

2. การดําเนินชีวิตประจําวัน ทําอะไรบาง การคบเพื่อน การทํางาน 

3. การเขาสูกระบวนการเสพยาไอซ บอกเลาเหตุการณที่เกิดข้ึนในวันที่ทดลองเสพยาไอซครั้งแรก ใคร
มีสวนเกี่ยวของบาง เกิดอะไรข้ึน เชน เพื่อนชวนเขาพูดวาอะไร เขาชวนอยางไร อยากลองเอง ทําไม
จึงอยากลอง วิธีการไดมาอยางไร ซื้อจากแหลงไหน วิธีการเสพและปริมาณการใช  

4. อาการหลังเสพยาไอซครั้งแรกเปนอยางไร เทาที่จําไดและรูสึกอยางไรกับอาการน้ัน 

5. เพราะเหตุใดในปจจุบันยังเสพยาไอซ  

6. ความเช่ือของผูปวย เกี่ยวกับการใชยาไอซไดแก 
6.1 ความเช่ือของผูปวย เกี่ยวกับการใชยาไอซตอการมีเพศสัมพันธ เชน การใชยาไอซชวยยืด

ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ, ชวยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ, ชวยเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ, เพิ่ม
ความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ,ชวยลดความกังวลในการมีเพศสัมพันธกับคนที่ไมรูจัก และประเด็น
อื่นๆ เพิ่มเติม กรณีอาสาสมัครใหขอมูลนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 

6.2 ความเช่ือของผูปวย เกี่ยวกับการใชยาไอซตอความงาม เชน การใชยาไอซทําใหผิวพรรณ
ดี, ทําใหผิวขาวใส, ทําใหผอม, ทําใหไมโทรม, ทําใหไมมีกลิ่นตัวและประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม กรณี
อาสาสมัครใหขอมูลนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 

6.3 ความเช่ือของผูปวย เกี่ยวกับการใชยาไอซชวยในการเขาสังคม เชน การใชยาไอซทําให
เขาสังคมไดงายข้ึน, ทําใหกลาพูดกลาและแสดงออก, ทําใหเขาสังคมเกงข้ึน และประเด็นอื่นๆ 
เพิ่มเติม กรณีอาสาสมัครใหขอมูลนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 

6.4 ความเช่ือของผูปวย เกี่ยวกับการใชยาไอซวาออกฤทธ์ิแรงแตไมอันตรายและประเด็น
อื่นๆ เพิ่มเติม กรณีอาสาสมัครใหขอมูลนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 

6.5 ประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ในเรื่องความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย 
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แบบช้ีแจงอาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 
 

ชื่อโครงการ 
“ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ”  

 

ชื่อหัวหนาโครงการ ผูรวมวิจัย 
นางสาวสุภาพร   แกวโชติรุง  หัวหนาโครงการวิจัย   โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 

 นางสาวฐิติชญาร   สงคดํา    คณะผูวิจัย        โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
 นางสาววรรษมน   อนสุวรรณ  คณะผูวิจัย        โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
 

สถานท่ีปฏิบัติงาน  
กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
186 หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท 074-302450-499 ตอ 3307 โทรสาร 074-302461 มือถือ 089-4628265 
 
ดิฉัน นางสาวสุภาพร แกวโชติรุง และคณะผูวิจัยขางตน กําลังศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเช่ือของ

ผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
ความเช่ือเกี่ยวกับการใชยาไอซในผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของความ
เช่ือกับระดับการเสพติดยาไอซของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลบําบัดรักษายาเสพติด 
สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เพื่อเติมเต็มฐานขอมูลที่มีอยูและเปนองคความรูใหมที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการดําเนินการปองกันการใชยาเสพติด และปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีการใหมๆ ใน
การบําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาไอซอยางมีความเหมาะสมและมีความจําเพาะตอไป 

หากทานตัดสินใจและสมัครใจเขารวมโครงการ ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 3 สวน คือสวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของทาน เชน 
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดจากการประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ฯลฯ สวนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับประวัติการใชสารเสพติด เชน ประวัติการใชสารเสพติดของทาน อายุที่ใชสาร
เสพติดครั้งแรก ฯลฯ และสวนที่ 3 แบบสอบถามดานความเช่ือเกี่ยวกับยาไอซ เชน การใชยาไอซ
สงผลตอการมีเพศสัมพันธ ความงาม การเขาสังคม ฯลฯ โดยทานจะตองตอบแบบสอบถาม 1 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 1 ช่ัวโมง หลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลทานจะไดรับคาชดเชยการเก็บขอมูล 40 บาท  

ในการตอบแบบสอบถาม หากทานรูสึกอึดอัดหรือไมสบายใจกับบางคําถาม ทานมีสิทธิที่จะ
ไมตอบคําถามเหลาน้ัน และทานสามารถพูดระบายความรูสึกที่เกิดข้ึน และขอคําปรึกษา จากผูวิจัยได
ตลอดเวลาที่เขารวมโครงการ การเขารวมการวิจัยของทานเปนไปโดยความสมัครใจและทานสามารถ
ปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดทุกขณะ โดยไมมีผลกระทบตอประโยชนที่
ทานพึงไดรับ หรือสิทธิที่พึงไดรับตามกฎหมาย 
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 ผูวิจัยขอรับรองวา บันทึกที่ระบุขอมูลสวนบุคคลของทานจะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับ 
และจะไมเปดเผยขอมูลเหลาน้ีแกสาธารณชนเกินขอบเขตที่ กฎหมาย และ/หรือระเบียบกฎหมาย
อนุญาตในการตีพิมพผลการวิจัย ขอมูลสวนบุคคลของทานจะยังคงเก็บรักษาเปนความลับ ดวยการ
ปกปดช่ือ บันทึกตางๆจะถูกเก็บเปนรหัสขอมูล มีเพียงหัวหนาโครงการและผูวิจัยหลักเทาน้ันที่
สามารถเขาถึงขอมูลได และขอมูลเหลาน้ีจะถูกลบและทําลายทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย คณะผูวิจัย
หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 หากผูวิจัยมีขอมูลเพิ่มเติมทั้งดานประโยชนและโทษที่เกี่ยวของกับการวิจัยน้ี ผูวิจัยจะแจงให
ทานหรือผูแทนโดยชอบธรรมทราบอยางรวดเร็วโดยไมปดบัง 

กรณีเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยน้ี ทานสามารถสอบถามผูวิจัยไดโดยตรงตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยสามารถติดตอไดที่ กลุมภารกิจวิชาการและการแพทยโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 186 
หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาไดทั้งในและนอกเวลาราชการหรือติดตอที่หมายเลข
โทรศัพท074-302450-499 ตอ 3307 มือถือ 089-4628265 

หากทานไดรับการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารช้ีแจงน้ี ทานสามารถแจงไดที่
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช
ชนนี โทร 02-5310080 ตอ 492, 503 โทรสาร 02-9989314  
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แบบยินยอมโดยสมัครใจของอาสาสมัคร (Informed Consent Form) 
การวิจัยเรื่อง  “ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกบัยาไอซที่มผีลตอระดับการเสพติดยาไอซ” 

วันที่ใหความยินยอม  วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. 2560 
 กอนที่ลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยน้ี ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผู วิจัย ถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่เกิดข้ึนจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะ
เกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียด และเขาใจดีแลว 
 ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จน
ขาพเจาพอใจ เมื่อขาพเจาตัดสินใจเขารวมการวิจัย ซึ่งจะมีข้ันตอนโดยการตอบแบบสอบถาม ใชเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ขณะตอบแบบสอบถาม หากขาพเจารูสึกอึดอัดหรือไมสบายใจกับบางคําถาม 
ขาพเจามีสิทธิที่จะไมตอบคําถามเหลาน้ัน ขาพเจามีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได และ
การไมเขารวมการวิจัยหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยน้ี จะไมมีผลกระทบตอขาพเจาแตประการใด 
 ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและนําเสนอผลการวิจัยเปน
ภาพรวม ไมมีการระบุช่ือ สกุล หรือที่อยูของขาพเจาเพื่อปองกันไมใหขอมูลเช่ือมโยงกลับมายังตัว
ขาพเจา  และจะมีการทําลายเอกสารหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

ผูวิจัยรับรองวาหากขาพเจาไดรับการปฏิบัติไมตรงตามที่ระบุไวหรือเกิดอันตรายใดๆ จากการ
วิจัยดังกลาว ขาพเจาสามารถติดตอไดที่ กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษ
สงขลา ที่อยู 186 หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท 074-302450-499 
ตอ 3307 มือถือ 089-4628265 

ขาพเจาไดอานขอความขางตน และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมน้ี
ดวยความเต็มใจ  
 ลงนาม................................................................................................................ ผูยินยอม 
 ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 
 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 
 
 ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือไดแตผูวิจัยไดอานขอความในใบยินยอมน้ีใหขาพเจาฟงจน
เขาใจดีแลวขาพเจาจึงไดลงนามในใบยินยอมน้ีดวยความเต็มใจ  
 ลงนาม................................................................................................................ ผูยินยอม 
 ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 
 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 
  

ในกรณีผูถูกทดลองยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองหรือผูอุปการะ
โดยชอบดวยกฎหมาย 
 ลงนาม................................................................. ผูปกครองหรือผูอปุการะโดยชอบดวย

กฎหมาย 
ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 

 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 



97 
 

แบบช้ีแจงอาสาสมัคร (Participant Information Sheet) 
ชื่อโครงการ 

“ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกบัยาไอซทีม่ีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ”  
 

ชื่อหัวหนาโครงการ ผูรวมวิจัย 
นางสาวสุภาพร  แกวโชติรุง  หัวหนาโครงการวิจัย   โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 

 นางสาวฐิติชญาร  สงคดํา    คณะผูวิจัย        โรงพยาบาลธัญญารกัษสงขลา 
 นางสาววรรษมน  อนสุวรรณ  คณะผูวิจัย        โรงพยาบาลธัญญารกัษสงขลา 
 
สถานท่ีปฏิบัติงาน  

กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
186 หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมอืง จงัหวัดสงขลา 90000 
โทรศัพท 074-302450-499 ตอ 3307 โทรสาร 074-302461 มือถือ 089-4628265 
 
ดิฉัน นางสาวสุภาพร แกวโชติรุง และคณะผูวิจัยขางตน กําลังศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเช่ือของ

ผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ” โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษา
ความเช่ือเกี่ยวกับการใชยาไอซในผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธของความ
เช่ือกับระดับการเสพติดยาไอซของผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลบําบัดรักษายาเสพ
ติด สังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข และผลการวิจัยน้ีจะเปนประโยชนตอหนวยงาน
สถานพยาบาลสังกัดกรมการแพทย เพื่อเติมเต็มฐานขอมูลที่มีอยูและเปนองคความรูใหมที่สามารถ
นํามาใชประโยชนในการดําเนินการปองกันการใชสารเสพติด และปรับปรุง หรือพัฒนาวิธีการใหมๆ 
ในการบําบัดรักษา และฟนฟูผูติดยาไอซอยางมีความเหมาะสมมีความจําเพาะและเปนแนวทางในการ
ปองกันแกไขปญหายาไอซตอไป 

หากทานตัดสินใจและสมัครใจเขารวมโครงการ ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานตอบขอ
คําถามจากการสัมภาษณ เนนเน้ือหาความเช่ือที่เกี่ยวของกับการใชยาไอซในหัวขอดังน้ี การใชยาไอซ
สงผลตอการมีเพศสัมพันธ ความงาม การเขาสังคม และการออกฤทธ์ิของยาไอซ โดยทานจะตองตอบ
คําถาม 1 ครั้ง ประมาณ 2 ช่ัวโมง หลังเสร็จสิ้นการเก็บขอมูลทานจะไดรับคาชดเชยการเก็บขอมูล 80 
บาท ในการตอบคําถาม หากทานรูสึกอึดอัดหรือไมสบายใจกับบางคําถาม ทานมีสิทธิที่จะไมตอบ
คําถามเหลาน้ัน และทานสามารถพูดระบายความรูสึกที่เกิดข้ึน และขอคําปรึกษาแนะนํา จากผูวิจยัได
ตลอดเวลาที่เขารวมโครงการการเขารวมการวิจัยของทานเปนไปโดยความสมัครใจและทานสามารถ
ปฏิเสธที่จะเขารวมหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดทุกขณะ โดยไมมีผลกระทบตอประโยชนที่
ทานพึงไดรับ หรือสิทธิที่พึงไดรับตามกฎหมาย 
 ผูวิจัยขอรับรองวา บันทึกที่ระบุขอมูลสวนบุคคลของทานจะไดรับการเก็บรักษาเปนความลับ 
และจะไมเปดเผยขอมูลเหลาน้ีแกสาธารณชนเกินขอบเขตที่ กฎหมาย และ/หรือระเบียบกฎหมาย
อนุญาตในการตีพิมพผลการวิจัย ขอมูลสวนบุคคลของทานจะยังคงเก็บรักษาเปนความลับ ดวยการ
ปกปดช่ือ บันทึกตางๆจะถูกเก็บเปนรหัสขอมูล มีเพียงหัวหนาโครงการและผูวิจัยหลักเทาน้ันที่



98 
 

สามารถเขาถึงขอมูลได และขอมูลเหลาน้ีจะถูกลบและทําลายทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัย คณะผูวิจัย
หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ 
โอกาสน้ี   

หากผูวิจัยมีขอมูลเพิ่มเติมทั้งดานประโยชนและโทษที่เกี่ยวของกับการวิจัยน้ี ผูวิจัยจะแจงให
ทานหรือผูแทนโดยชอบธรรมทราบอยางรวดเร็วโดยไมปดบัง 

กรณีเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยน้ี ทานสามารถสอบถามผูวิจัยไดโดยตรงตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยสามารถติดตอไดที่ กลุมภารกิจวิชาการและการแพทยโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 186 
หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาไดทั้งในและนอกเวลาราชการหรือติดตอที่หมายเลข
โทรศัพท074-302450-499 ตอ 3307 มือถือ 089-4628265 

หากทานไดรับการปฏิบัติที่ไมตรงตามที่ไดระบุไวในเอกสารช้ีแจงน้ี ทานสามารถแจงไดที่
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราช
ชนนี โทร 02-5310080 ตอ 492, 503 โทรสาร 02-9989314 
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แบบยินยอมโดยสมัครใจของอาสาสมัคร (Informed Consent Form) 
การวิจัยเรื่อง “ความเช่ือของผูปวยเกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ” 

วันที่ใหความยินยอม  วันที่ .................................. เดือน ....................................... พ.ศ. 2560 
 กอนที่ลงนามในใบยินยอมใหทําการวิจัยน้ี ขาพเจาไดรับการอธิบายจากผู วิจัย ถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย อันตรายหรืออาการที่เกิดข้ึนจากการวิจัย รวมทั้งประโยชนที่จะ
เกิดข้ึนจากการวิจัยอยางละเอียด และเขาใจดีแลว 
 ผูวิจัยรับรองวาจะตอบคําถามตางๆ ที่ขาพเจาสงสัยดวยความเต็มใจ ไมปดบัง ซอนเรน จน
ขาพเจาพอใจ เมื่อขาพเจาตัดสินใจเขารวมการวิจัย ซึ่งจะมีข้ันตอนโดยการสัมภาษณ ใชเวลาประมาณ 
2 ช่ัวโมงขณะสัมภาษณ หากขาพเจารูสึกอึดอัดหรือไมสบายใจกับบางคําถาม ขาพเจามีสิทธิที่จะไม
ตอบคําถามเหลาน้ัน ขาพเจามีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได และการไมเขารวมการ
วิจัยหรือถอนตัวจากโครงการวิจัยน้ี จะไมมีผลกระทบตอขาพเจาแตประการใด 
 ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับตัวขาพเจาเปนความลับและนําเสนอผลการวิจัยเปน
ภาพรวม ไมมีการระบุช่ือ สกุล หรือที่อยูของขาพเจาเพื่อปองกันไมใหขอมูลเช่ือมโยงกลับมายังตัว
ขาพเจา  และจะมีการทําลายไฟลเสียงหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

ผูวิจัยรับรองวาหากขาพเจาไดรับการปฏิบัติไมตรงตามที่ระบุไว หรือเกิดอันตรายใดๆ จาก
การวิจัยดังกลาว ขาพเจาสามารถติดตอไดที่ กลุมภารกิจวิชาการและการแพทย โรงพยาบาลธัญญา
รักษสงขลา ที่อยู 186 หมู 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท 074-302450-
499 ตอ 3307 มือถือ        089-4628265 

ขาพเจาไดอานขอความขางตน และมีความเขาใจดีทุกประการ และไดลงนามในใบยินยอมน้ี
ดวยความเต็มใจ  
 ลงนาม................................................................................................................ ผูยินยอม 
 ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 
 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 
 
 ขาพเจาไมสามารถอานหนังสือไดแตผูวิจัยไดอานขอความในใบยินยอมน้ีใหขาพเจาฟงจน
เขาใจดีแลวขาพเจาจึงไดลงนามในใบยินยอมน้ีดวยความเต็มใจ  
 ลงนาม................................................................................................................ ผูยินยอม 
 ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 
 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 
  

ในกรณีผูถูกทดลองยังไมบรรลุนิติภาวะ จะตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองหรือผูอุปการะ
โดยชอบดวยกฎหมาย 
 ลงนาม.................................................................ผูปกครองหรือผูอปุการะโดยชอบดวย

กฎหมาย 
ลงนาม................................................................................................................ ผูวิจัย 

 ลงนาม................................................................................................................ พยาน 
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ภาคผนวก ค 

ความถูกตองและความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ 

การตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
 

 
1. ดร.บุบผา  บุญญามณี     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพเิสษ 

โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา 
 

2. รองศาสตราจารย ดร.เกษตรชัย และหมี  อาจารยประจําภาควิชาสารัตถศึกษา  
คณะศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 

3. รองศาสตราจารยถนอมศร ี อินทนนท  อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
      คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
 
 
 
 
  



102 
 

ผลการประเมินความถูกตองและความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 
ตารางท่ี 8 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามโครงการวิจัย “ความเช่ือของผูปวย
เกี่ยวกับยาไอซที่มีผลตอระดับการเสพติดยาไอซ” 
 

ขอคําถาม 
คะแนนความเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

รวม คา IOC ผลการคัดเลือก 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.1 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.2 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.3 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.4 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.5 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.6 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.7 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.8 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.9 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.1 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.11 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

1.12 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.1 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.2 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.3 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.4 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.5 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.6 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

2.7 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.1 (1) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.1 (2) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.1 (3) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.1 (4) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.1 (5) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 
 

ขอคําถาม 
คะแนนความเห็นจากผูเช่ียวชาญ 

รวม คา IOC ผลการคัดเลือก 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

3.2 (1) 0 1 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

3.2 (2) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.2 (3) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.2 (4) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.2 (5) 0 1 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

3.3 (1) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.3 (2) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 

3.3 (3) 0 1 1 2 0.67 คัดเลือกไว 

3.4 (1) 1 1 1 3 1.00 คัดเลือกไว 
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ภาคผนวก ง 
ขอมูลทั่วไป ของผูใหขอมูล กรณศีกึษาเชิงคณุภาพ 
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ตาราง 9 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล 

 

นาม
สมมติ 

พื้นที ่ เพศ อายุ ระดับ
การ

เสพยา
ไอซ 

สถานภาพ
สมรส 

การศึกษา อาชีพ รายได สถานะทางง
การเงิน 

1 สงขลา ชาย 18 ติด โสด ประถม วางงาน, 
ขายยา 

30,000  เหลือเก็บออม 

2 สงขลา ชาย 19 เสพ โสด ประถม วางงาน, 
ขายยา 

6,000 ไมพอใช 

3 สงขลา หญิง 39 เสพ คู ม.ตน ทําสวน 15,000 ไมพอใช 

4 สงขลา หญิง 27 ติด คู ป.ตรี วางงาน ไมมี มีปญหาหน้ีสิน 

5 สงขลา หญิง 23 ติด คู ม.ตน วางงาน, 
ขายยา 

5,000 ไมพอใช 

6 สบยช หญิง 24 ติด หยา ประถม รับจาง
ทั่วไป, 
ขายยา 

50,000 พอกินพอใช 

7 สบยช หญิง 33 เสพ คู ประถม วางงาน ไมมี มีปญหาหน้ีสิน 

8 สบยช หญิง 35 ติด หยา ม.ตน วางงาน, 
ขายยา 

30,000 พอกินพอใช 

9 สบยช หญิง 37 ติด คู ปวช. วางงาน, 
ขายยา 

30,000 พอกินพอใช 

10 สบยช หญิง 28 เสพ แยกกันอยู ประถม วางงาน, 
ขายยา 

5,000 ไมพอใช 

11 สบยช หญิง 32 เสพ คู ม.ปลาย วางงาน, 
ขายยา 

9,000 ไมพอใช 

12 สบยช หญิง 25 ติด โสด ประถม รับจาง
ทั่วไป 

9,000 ไมพอใช 

13 สบยช หญิง 30 ติด คู ม.ปลาย รับจาง
ทั่วไป 

13,000 ไมพอใช 

14 สบยช หญิง 27 ติด คู ม.ตน รับจาง
ทั่วไป 

18,000 ไมพอใช 
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ตาราง 9 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล  (ตอ) 

 

นาม
สมมติ 

พื้นที ่ เพศ อายุ ระดับการ
เสพยา
ไอซ 

สถานภาพ
สมรส 

การศึกษา อาชีพ รายได สถานะทา
งงการเงิน 

15 สบยช หญิง 30 เสพ แยกกันอยู ม.ตน รับจางทั่วไป 10,000 ไมพอใช 

16 สบยช ชาย 20 ติด โสด ม.ตน วางงาน,ขาย
ยา 

10,000 ไมพอใช 

17 สบยช ชาย 19 ติด คู ปวช. วางงาน, 
ขายยา 

40,000 พอกิน
พอใช 

18 สบยช ชาย 23 ติด คู ม.ปลาย พนักงาน
บริษัทเอกชน 

15,000 ไมพอใช 

19 สบยช ชาย 25 ติด โสด ม.ตน รับจางทั่วไป 15,000 ไมพอใช 

20 สบยช ชาย 30 ติด แยกกันอยู ปวช. วางงาน, 
ขายยา 

10,000 ไมพอใช 

21 สบยช ชาย 25 ติด แยกกันอยู ปวช. คาขาย 40,000 เหลือเก็บ
ออม 

22 เชียงใหม ชาย 38 ติด คู ม.ปลาย นายหนาขาย
รถยนต  

20,000 พอกิน
พอใช 

23 เชียงใหม ชาย 37 ติด โสด ม.ปลาย วางงาน ไมมี มีปญหา
หน้ีสิน 

24 เชียงใหม ชาย 32 ติด คู ประถม ไกดนําเที่ยว 50,000 พอกิน
พอใช 

25 อุดร ชาย 22 ใช คู ประถม รับจางทั่วไป 10,000 พอกิน
พอใช 

26 อุดร ชาย 21 ใช โสด ม.ตน ทําสวน 8,000 พอกิน
พอใช 

27 ขอนแกน หญิง 18 ใช โสด ประถม วางงาน ไมมี ไมพอใช 

28 ขอนแกน ชาย 32 ใช คู ม.ปลาย รับจางทั่วไป 10,000 พอกิน
พอใช 
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ประวัติคณะผูวิจัย 
 

1. ชื่อสกุล  นางสาววรรษมน อนสุวรรณ 
ตําแหนง  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลธัญญารกัษสงขลา 
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปท่ีจบ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2553 

 
2. ชื่อสกุล  นางสาวสุภาพร แกวโชติรุง 
ตําแหนง  ผูชวยนักวิจัย 
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลธัญญารกัษสงขลา  
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปท่ีจบ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2553 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2556 

 
3. ชื่อสกุล  นางสาวฐิติชญาร  สงคดํา  
ตําแหนง  นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ 
สถานท่ีทํางาน โรงพยาบาลธัญญารกัษสงขลา  
 
ประวัติการศึกษา 

วุฒิ ชื่อสถาบัน ปท่ีจบ 
สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2546 
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