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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายความหมายของการบ่มเพาะของความยืดหยุ่นในชีวิตและ 

ความตัง้ใจในการเลกิเสพสารเสพตดิตามมมุมองของเยาวชนทีใ่ช้สารเสพติด ผู้ให้ข้อมลูคือเยาวชนทีใ่ช้สารเสพตดิทีเ่ข้ารบั

การบ�าบดัรกัษายาเสพตดิทีโ่รงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงและสถานบ�าบดัยาเสพตดิเอกชน เกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์

เชิงลึกจ�านวน 2 ราย และการสนทนากลุ่มจ�านวน 8 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์แก่นสาระเนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนให้ความหมายความยืดหยุ่นในชีวิตว่าคือ การยอมรับกับความไม่แน่นอนของชีวิต และ

การสู้ปัญหากล้าเผชิญ การบ่มเพาะของความยืดหยุ่นในชีวิต เกิดจากการตระหนักถึงการสร้างชีวิต สร้างคุณค่า การยืน

หยัดแก้ปัญหา และการมีความหวังและก�าลังใจจากบุคคลส�าคัญ เยาวชนถ่ายทอดความคิดและประสบการณ์เก่ียวกับ

ความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติดออกมาเป็น 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ติดอาวุธให้ชีวิต พร้อมพิชิตและเผชิญ 2) คิดถึงและ

เป็นห่วงคนในครอบครัว 3) จัดการสิ่งแวดล้อม 4) มองกลับไปในอดีตเพื่อขีดเส้นทางของอนาคต และ 5) การต่อสู้ภายใน 

อุปสรรคที่ต้องเผชิญ 

           ผลการวิจัยเสนอแนะว่า ควรบูรณาการมุมมองของเยาวชน มุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเด็กและเยาวชน  

กลุม่ผูบ้�าบดัการเสพสารเสพตดิในเยาวชน และหลกัการแนวคิดพืน้ฐานการบ�าบดัแบบการยอมรบัและสร้างพนัธะสญัญา 

รวมถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการพัฒนาโปรแกรมการบ�าบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาเพื่อเสริมสร้าง 

ความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติดในเยาวชนที่เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดต่อไป   
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Abstract

 The purpose of this qualitative research was to describe the meaning of cultivating resilience 

in life and intention to abstain from drugs from youths’ perspective. Participants were ten  

substance-abusing youths who had undergone treatment at Wiwatpollamuang School and private 

treatment facility. Interview guidelines were developed for in-depth interviews and focus group  

discussion. Data were collected by in-depth interviews of two youths, while the other eight youths 

participated in a focus group. Data were analyzed using thematic analysis.  

 The results showed that the youths defined resilience in life as acceptance of life’s  

uncertainties and the problem fighters who dared to face them. Cultivating resilience in life resulted 

from realizing life’s creation and creating values, persisting in solving problems, and receiving hope 

and encouragement from significant others. The youth conveyed their thoughts and experiences  

about their intentions to abstain from substance abuse in terms of five main themes: 1) developing 

life “weapons” to prepare for conquering and facing substance abuse challenges, 2) missing and 

concern for their families, 3) managing the environment, 4) reflecting on the past to mark the path for 

the future, and 5) recognizing the internal struggles that were the obstacles to be faced. The results 

suggested that the youths’ perspectives can be useful for improving substance abuse interventions. 

This perspective should be integrated with child and youth care experts’ perspectives, youth drug 

addiction treatment groups, the fundamental concepts of acceptance and commitment therapy, and 

other research evidence to develop an acceptance and commitment therapy that would enhance 

resilience in life and intention to quit substance abuse among youth.  
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ความส�าคัญของปัญหา 

 สถานการณ์การใช้สารเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญ 

ของประเทศไทยและนานาชาต ิจากรายงานของส�านกังาน

ป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง

สหประชาชาต ิระบวุ่าในปี ค.ศ. 2018 มปีระชากรประมาณ 

269 ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ยาหรือสารเสพติดภายในช่วงเวลา

หนึง่ปี และประชากรมากกว่า 35 ล้านคนทัว่โลกได้รบัความ

ทุกข์ทรมานหรือผลกระทบจากการใช้สารเสพติด (The 

United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 

2020) เช่นเดียวกับในประเทศไทยที่การใช้สารเสพติด 

ในเยาวชนไทยเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

และประเทศโดยตรง จากการส�ารวจในปี พ.ศ. 2562  

พบว่า เยาวชนไทยที่มีอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 39 มีประวัติ 

การใช้สารเสพตดิ (The Office of the Narcotics Control 

Board [ONCB], 2019) ส่วนเยาวชนท่ีกระท�าความผิด 

จนถูกด�าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและ

เยาวชน ร้อยละ 51.02 ของความผิดท้ังหมดเป็นคด ี

เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ (Department of Juvenile 

Observation and Protection, Ministry of Justice of 

Thailand, 2019) ซึ่งเยาวชนที่ใช้สารเสพติดจ�าเป็นต้อง 

เข้ารับการบ�าบัดรักษาสารเสพติดทั้งแบบสมัครใจและ

ระบบบังคับบ�าบัดมีจ�านวนสูงมากเกือบทุกปี ดังเช่น สถิติ

ผูป่้วยในยาเสพตดิของสถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยา

เสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนนใีนปีงบประมาณ 2561-2563 

พบว่า มีเยาวชนทีม่อีายรุะหว่าง 15-24 ปี เข้ารบัการบ�าบดั

รกัษายาเสพตดิแบบผูป่้วยในคดิเป็นร้อยละ 27.37, 22.70 

และ 25.06 โดยพบว่าส่วนใหญ่เข้ารับการบ�าบัดเนื่องจาก

เสพสารแอมเฟตามีน (Princess Mother National  

Institute on Drug Abuse Treatment, 2020) ดังนั้น 

การพัฒนากระบวนการบ�าบัดการเสพยาเสพติดท่ีมี

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และสามารถเพิ่มทางเลือก

ใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือเยาวชนให้สามารถเลิกเสพ 

สารเสพติดและมีความพร้อมในการกลับสู่สังคม

 ความยืดหยุ่นในชีวิต (Resilience) เป็นปัจจัย

ปกป้องทีส่�าคญัในการป้องกนัไม่ให้เยาวชนเข้าไปเก่ียวข้อง

กบัสารเสพตดิ (Grotberg, 2003) เพราะคณุลกัษณะส�าคญั

ของความยืดหยุ่นในชีวิต ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง 

ความเห็นอกเห็นใจ การแสวงหาการช่วยเหลือ และการ

ตระหนักรู้ในตนเอง เป็นคุณลักษณะที่จะท�าให้เยาวชน

ตระหนักถึงอันตรายในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

(Barankin & Khanlou, 2007) ดังเช่นการศึกษาที่พบว่า 

การมีความยืดหยุ่นในชีวิตสูง ท�าให้เยาวชนใช้สารเสพติด

ลดลง และมีการท�างานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจ�า 

ดีขึ้น (Weiland et al. 2012) ความยืดหยุ่นในชีวิตจึงเป็น

ปัจจยัปกป้องทีส่�าคญั ท่ีช่วยลดปัญหาด้านอารมณ์ และจติ

สงัคมในเยาวชน นอกจากนี ้การหวงัผลถงึความตัง้ใจในการ

เลิกเสพสารเสพติดเป็นส่ิงหน่ึงท่ีผู้บ�าบัดให้ความส�าคัญ 

เพราะเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่จะใช้เหตุผลหรือการใช้

ข้อมลูในการพจิารณาอย่างเป็นระบบ ท่ีจะเกดิความเชือ่มัน่

ในความสามารถของตนเอง เกิดความมุง่มัน่ทีจ่ะใช้ความคิด 

สร้างสรรค์เพือ่แก้ไขปัญหา และมคีวามกระตอืรอืร้นในการ

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขความล้มเหลวของตนเอง มีความ

คาดหวังในผลการกระท�าของตนเอง ดังเช่น การศึกษาที่

พบว่าความตัง้ใจในการเลิกเสพสารเสพติดสามารถป้องกนั

การกลับไปเสพติดซ�้าและท�าให ้ประสบความส�าเร็จ 

ในการเลิกเสพสารเสพติดของเยาวชนผู้ใช้สารเสพติดได ้

(Sirinuan, Suphankul, NooSorn, & Wongsawat, 

2016) ดังน้ัน การพัฒนากระบวนการบ�าบัดที่ช่วยพัฒนา

ความยดืหยุน่ในชีวติและเพิม่ความตัง้ใจในการเลิกเสพสาร

เป็นส่ิงที่น่าสนใจ เพื่อเพ่ิมทางเลือกใหม่ ๆ ในการบ�าบัด 

การเสพสารเสพติดในเยาวชน

  การวจิยัเชงิคุณภาพนีเ้ป็นการศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น 

(Preliminary study) เพื่อน�าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอด

เป็นโปรแกรมกลุม่บ�าบัดแบบการยอมรบัและสร้างพนัธสัญญา 

เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการ

เลิกใช้สารเสพติดในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด เน่ืองจาก

เป็นการศกึษาแนวทางและพัฒนาเป็นโปรแกรมการบ�าบดั

เยาวชนผู้ใช้สารเสพติดที่อยู่ในกระบวนการบ�าบัดรักษา 

การพัฒนากระบวนการบ�าบัด จึงจ�าเป็นต้องมีมุมมองของ

เยาวชนที่มีประสบการณ์ตรง รวมถึงความคิดเห็น ความ

เข้าใจ ความรู้สึก ความเชื่อ ความมุ่งมั่นตั้งใจของเยาวชน 

ดังนั้นการเข้าถึงความจริงนี้จึงต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ

การวจิยัเชิงคุณภาพทีว่ธิกีารวจิยัเอือ้อ�านวยให้เยาวชนทีใ่ช้

สารเสพติดเปิดใจในการเล่าเร่ืองราว ที่สะท้อนถึงการให้

ความหมาย การบ่มเพาะของความยดืหยุน่ในชวีติและความ

ตัง้ใจในการเลกิเสพสารเสพตดิ เพ่ือให้ข้อมลูสมบรูณ์ยิง่ขึน้
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ในการพฒันาเป็นโปรแกรมการบ�าบดัแบบการยอมรบัและ

สร้างพันธสัญญาเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตและ

ความตัง้ใจในการเลกิเสพสารเสพตดิในเยาวชนทีเ่ข้าบ�าบดั

รักษายาเสพติดต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 เพ่ือบรรยายความหมาย การบ่มเพาะของความ

ยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด 

ตามมุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การศึกษานี้ ใช ้ ระ เบียบวิ ธี วิ จั ย เชิ งคุณภาพ  

(Descriptive qualitative research) เพ่ือศึกษาสภาพ

ปัญหา ท�าความเข้าใจกับธรรมชาติวิธีคิด มุมมอง ความ

เข้าใจ การให้ความหมายถึง ความยดืหยุน่ในชวิีตและความ

ตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติด 

 ผู้ให้ข้อมูลและเกณฑ์การคัดเลือก

 ผู้ให้ข้อมูลคือเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ที่เข้ารับการ

บ�าบัดรักษายาเสพติดที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแห่งหนึ่ง 

และสถานบ�าบัดยาเสพติดเอกชน ประกอบด้วยเยาวชนที่

ใช้สารเสพติด จ�านวน 2 ราย และการสนทนากลุ่มเยาวชน

ที่ใช้สารเสพติด จ�านวน 8 ราย ผู้ให้ข้อมูลมีคุณสมบัติดังนี้ 

คือ มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี สัญชาติไทย และไม่มีปัญหา

สุขภาพกายและจิตที่ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการให้ข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืในการวจิยั ได้แก่ แนวค�าถามการสมัภาษณ์ 

เชิงลึก (In-depth interview guideline) และแนวค�าถาม

การสนทนากลุ่ม (Focus group interview guideline)  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหาโดย 

ผู ้เชี่ยวชาญทางการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจารย์พยาบาล  

และอาจารย์ด้านจติวทิยา จ�านวน 3 ท่าน โดยมแีนวค�าถาม 

คือ 1) ท่านคิดว่าความยืดหยุ่นในชีวิต คืออะไร และอะไร

คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความความยืดหยุ่นในชีวิต  

2) ท่านมีความยืดหยุ่นในชีวิตหรือไม่อย่างไร 3) ท่านคิดว่า 

การมคีวามยดืหยุน่ในชีวิต จะช่วยเพ่ิมความตัง้ใจในการเลกิ

เสพสารเสพติดและปกป้องไม่ให้ท่านกลับไปใช้สารเสพติด

ได้หรือไม่อย่างไร 4) ท่านคิดว่าอะไรคืออุปสรรคในการที่

ท่านจะเลิกสารเสพติด และกลับไปสู่ครอบครัว ชุมชนได้  

5) ท่านคิดว่าจะมีแนวทางการพัฒนาความยืดหยุ่นในชีวิต

ของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดอย่างไร 6) ส่ิงที่จะท�าให้ท่าน

ประสบความส�าเร็จในการเลิกเสพสารเสพติดคืออะไร  

8) ท่านในฐานะเยาวชน ต้องการการช่วยเหลืออะไรบ้าง  

ในการพัฒนาความยืดหยุ่นในชีวิตจนน�าไปสู่ความตั้งใจ 

ในการเลิกเสพสารเสพติดและปกป้องไม่ให้ท่านกลับไปใช้

สารเสพติดได้ 

 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

 โครงการวิจัยครั้งนี้จะผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ

มหาวทิยาลยับรูพา เลขที ่ Sci 018/ 2562 ก่อนด�าเนนิการ

เก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยจะด�าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยค�านึงถึงความยินยอมของกลุ่มตัวอย่างเป็นหลัก 

โดยจะชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิ์

ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วม 

ในการวิจัย การท�าวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามความสมัครใจโดย 

ไม่มีผลต่อการบ�าบัดสารเสพติด หรือผลกระทบใด ๆ ต่อ 

ผู้เชี่ยวชาญ หากกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมวิจัยจะให้ลง

ลายมือชื่อในใบยินยอม ระหว่างการวิจัยหากกลุ่มตัวอย่าง

ไม่พอใจหรอืไม่ต้องการเข้าร่วมวจิยั สามารถบอกเลิกได้โดย

ไม่ต้องช้ีแจงเหตุผลหรอืค�าอธบิายใด ๆ  และไม่มผีลกระทบ

ต่อกลุม่ตวัอย่างแต่อย่างใด ข้อมลูต่าง ๆ  ทีไ่ด้จากการท�าวจิยั 

ในครั้งนี้ถือเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยชื่อและนามสกุล

ทีแ่ท้จรงิ การน�าเสนอข้อมลูเป็นไปในภาพรวมเท่านัน้ และ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคณะผู้วิจัยได้ตลอดเวลา 

ในกรณีที่สัมภาษณ์เด็กและเยาวชนอาจมีผลกระทบ

กระเทอืนจติใจบ้าง ผูว้จิยัสมัภาษณ์เชงิลกึและการสนทนา

กลุ่ม ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่กดดัน

ผู้ให้ข้อมลู ใช้ภาษาของเดก็วยัรุน่ สถานทีท่ีเ่ป็นส่วนตวั และ

ไม่มท่ีาทตี�าหนหิรอืตดัสนิผู้ให้ข้อมูล ในกรณทีีใ่ห้ข้อมลูแล้ว

เกิดผลกระทบด้านจิตใจ และรู้สึกไม่สะดวกใจต่อการให้

ข้อมูล ผู้วิจัยแจ้งว่าสามารถยุติการให้ข้อมูล โดยไม่มีการ

แจ้งยุติการให้ข้อมูลระหว่างสัมภาษณ์และไม่มีผลกระทบ

ต่อการบ�าบัดสารเสพติด 

 การเก็บข้อมูล   

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ความคิดเห็นของเยาวชนจากสถานบ�าบัดโรงเรียนวิวัฒน์
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การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: 
มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

พลเมอืงแห่งหนึง่ และสถานบ�าบดัยาเสพตดิเอกชน โดยใช้

แนวค�าถามการสมัภาษณ์ทีผ่่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 

มกีารบนัทกึเสยีงการสมัภาษณ์ สมัภาษณ์คนละ 1 ครัง้ โดย

ใช้เวลาทั้งสิ้น 60-90 นาที สัมภาษณ์ในห้องประชุมเล็กที่มี

ความมิดชิดและเป็นส่วนตัว มีผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 2 คน และ 

2) การเกบ็ข้อมลูโดยการสนทนากลุม่ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ 

ของเยาวชนจากสถานบ�าบัดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และ

สถานบ�าบดัเอกชนแห่งหนึง่ โดยใช้แนวค�าถามการสนทนา

กลุม่ มกีารบนัทกึเสยีงการสนทนากลุ่ม ด�าเนนิการสนทนา

กลุ่ม 1 ครั้ง โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 90 นาที ในห้องประชุมเล็ก

ที่เงียบสงบ ไม่มีผู้อื่นรบกวน มีเยาวชนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  

8 คน

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์แก่นสาระเนื้อหา (Thematic analysis) คือ  

1) น�าข้อมูลที่ได้มาถอดเทปค�าต่อค�า (transcribed  

verbatim) 2) อ่านค�าสัมภาษณ์หลาย ๆ รอบ เพื่อแยก

ข้อมูลประเด็นย่อย (categories) 3) จ�าแนก จัดหมวดหมู่

ข้อมูล น�าความเช่ือมโยงมาขยายความ และสรุปเป็น

ประเด็นหลัก (theme) 4) ตรวจสอบข้อค้นพบ ท่ีเป็น

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย สรุปข้อคิดเห็น (Braun & 

Clarke, 2006)

 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัย

 ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของการวิจัย โดย 

  1. เลือกผู้ให้ข้อมูลท่ีมีความเหมาะสมและเป็น

ตัวแทนเยาวชนท่ีมีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ใช้สาร 

เสพติดและเข้ารับการบ�าบัดรักษายาเสพติด จึงท�าให้เพิ่ม

ความถูกต้องของข้อมูล (credibility) 

 2. น�าข้อมลูทีเ่ป็นผลการวเิคราะห์ข้อมลูในประเดน็ 

หลักและประเด็นย่อยต่าง ๆ ให้ทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ (peer debriefing) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

บ�าบัดรักษายาเสพติดและงานวิจัยเชิงคุณภาพ

 3. การตรวจสอบด้าน ความคงที่ สอดคล้องกับ

ข้อมูล (dependability) ด้วยการที่ผู้วิจัย ด�าเนินการวิจัย

ตามระเบียบและขั้นตอน แสดงให ้ เห็นชัดเจนถึง

กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล ท�าให้ตรวจสอบเส้นทาง 

การวิจัยได้ (Audit trail) น�าเสนอข้อมูลครบถ้วน ประเด็น

ข้อค้นพบได้รับการยืนยันและพิจารณาร่วมกันในทีมวิจัย

และที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 4. การตรวจสอบด้านการยืนยันผลการวิจัย  

(confirmability) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้อย่าง

เป็นระบบ ทั้งการสัมภาษณ์ การถอดเทป การตรวจสอบ

กลับด้วยการอ่านบนัทกึการถอดความพร้อมการฟังเทปซ�า้ 

มีการอ้างอิงค�าพูด (quotation) ของผู้ให้ข้อมูลในการ 

น�าเสนอข้อมูล โดยใช้ถ้อยค�าของผู้ให้ข้อมูลให้มากที่สุด 

และตดับางเนือ้หาทีไ่ม่เกีย่วข้องออกไป เพือ่ส่ือความหมาย

ที่กระชับ นอกจากน้ี ในขั้นตอนการวิเคราะห์ค�าส�าคัญ 

(significant statement) การจัดกลุ่มข้อมูล (category) 

การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล และการจัดกลุ่มตาม

ประเด็นใจความหลัก (theme) ผู้วิจัยท�าร่วมกับทีมวิจัย 

ทัง้สิน้ 4 คน มผีูส้มัภาษณ์เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลู 2 คน และ

ร่วมจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 4 คน และน�าข้อมูล

เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และอภิปรายผลกับที่ปรึกษา

โครงการวิจัย เพื่อท�าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ 

 5. ความสามารถในการน�าไปศึกษา หรืออธบิายกรณี 

อื่นที่มีลักษณะและเงื่อนไขคล้ายคลึงกนั (transferability) 

งานวิจัยนี้ไม่ได้มีจุดมุ ่งหมายในการอธิบาย อ้างอิงใน

ประชากรทัว่ไป แต่สามารถอธบิายในบริบทการถอดบทเรยีน 

จากเยาวชนที่ใช้สารเสพติด แต่อาจน�าผลไปพิจารณาใน

กลุ่มอื่น ๆ ที่บริบทใกล้เคียงได้ 

ผลการวิจัย

 เยาวชนที่ใช้สารเสพติดและเข้าบ�าบัดที่โรงเรียน

วิวัฒน์พลเมือง และศูนย์บ�าบัดรักษายาเสพติดเอกชน 

จ�านวน 10 คน ทัง้หมดเป็นเพศชาย มอีายรุะหว่าง 19-24 ปี 

เข้ารับการบ�าบัดรักษาครั้งแรก 4 คน มากกว่า 2 ครั้ง 6 คน 

ซึ่งได้ให้ข้อมูลเชิงการเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความหมาย  

การบ่มเพาะของความยดืหยุน่ในชวีติและความตัง้ใจในการ

เลิกเสพสารเสพติด ดังนี้

ความหมายของความยืดหยุ่นในชีวิต

 จากการสัมภาษณ์เยาวชนที่ใช้สารเสพติด จ�านวน 

10 คน ถงึความหมายของความยดืหยุ่นในชีวติ ตามการรบัรู้ 

ความคิดและประสบการณ์ ผู้วิจัยได้ตั้งค�าถามถึงความ

ยืดหยุ่นในชีวิต ว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไร อะไรคือ

สิง่ทีแ่สดงให้เหน็ว่าบคุคลมคีวามยดืหยุน่ในชวีติ เยาวชนที่
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ใช้สารเสพติดได้ให้ความหมายของความยืดหยุ่นในชีวิต 

ออกมาเป็น 2 ประเดน็ คอื การยอมรบัความไม่แน่นอนของ

ชีวิต และคนสู้ปัญหา กล้าเผชิญ ดังการเล่าเรื่องจากการ

สัมภาษณ์เยาวชน ดังนี้

 การยอมรบักบัความไม่แน่นอนของชวีติ: เยาวชน

ให้ความหมายของความยืดหยุ่นในชีวิตว่า คือ การเข้าใจ

และยอมรบักบัความไม่แน่นอนของชวีติ ว่าชวีติคนเราอาจ

จะมีทั้งเรื่องหนัก เร่ืองเบา มีขึ้นมีลงในแต่ละช่วงของชีวิต 

ที่บางครั้งจึงต้องพยายามท�าความเข้าใจ และมีการปรับ 

มมุมองทางบวกต่อการยอมรับปัญหาและสถานการณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นในชีวิต 

 “ความยืดหยุ่นในชีวิต คือการยอมรับกับความ 

ไม่แน่นอน ความขึ้น ๆ  ลง ๆ  ของชีวิตประมานนี้ แต่ละช่วง

เวลาด้วย ผมว่าจะเป็นเรือ่งของอารมณ์ ความรูส้กึด้วย แล้ว

ก็การกระท�าของเราในแต่ละวัน แล้วก็บางที ความเข้าใจ

ของเราต่อครอบครวัอะไรแบบนี.้..อาจจะต้องมแีบบว่าผ่อน

ซะบ้าง หรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้หรืออาจจะต้อง

ได้อะไรแบบนี้อ่ะ มองว่ามันเป็นความไม่แน่นอนของชีวิต

มากกว่า” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4 อายุ 

23 ปี)  

 “ก็เข้าใจว่าความยืดหยุ่นในชีวิตคือ เหมือนกับว่า

มันจะมีผ่อนบ้าง  หรือว่ามันอาจจะหนักบ้าง  อาจก็ต้อง 

ยดืไปแบบนีแ้หละชวีติอะไรแบบนีอ้ะครบั ผมเข้าใจแบบนัน้

นะ” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4 อายุ  

23 ปี) 

 “ความยดืหยุน่ในชวีติ คอืมมุมอง เช่น เราจะรบัแรง

กดดันอะไรได้ไหมอะไรอย่างนี้ แต่ผมก็พยายามคิดนะ 

พยายามมองโลกในแง่ดี ไม่มองแต่ทางลบ ไม่งั้นเราก็คง 

ไม่ได้ท�าอะไรเลย” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติด 

คนที่ 6 อายุ 23 ปี)

 คนสูปั้ญหา กล้าเผชิญ: เยาวชนให้ความหมายของ

ความยืดหยุ่นในชีวิตว่า คือ การเป็นคนที่มีจิตใจของนักสู้ 

ต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อให้ผ่านไปให้ได้โดยไม่ท้อถอย กล้า

เผชญิกบัปัญหาไม่ว่าจะยากแค่ไหน ไม่ถอดใจมใีจทีแ่น่วแน่ 

เยาวชนบางคนเรียนรู ้ความยืดหยุ ่นในชีวิตจากบุคคล 

ใกล้ตัว หรือบุคคลส�าคัญในชีวิต ที่ท�าให้เห็นและเชื่อว่า

ลักษณะของตัวแบบนั้น คือ ความยืดหยุ่นในชีวิต

    “สิ่งที่ผมเข้าใจก็ประมาณว่ามันอาจจะมีดีบ้างใน

ชีวิต บางทีมันก็มีจุดที่แย่บ้าง ส่วนตัวผมแล้วก็นึกถึงตัวเอง

ก่อนเลย แต่ละช่วงชีวิตแต่ละช่วงเวลาก็อาจจะมีอุปสรรค

ทีเ่ข้ามาหลาย ๆ  อย่าง เรากต้็องเข้มแขง็หรอืว่าสูใ้ห้ผ่านมนั

ไปให้ได้ประมาณนี้ ผ่านหลาย ๆ อย่างได้ ในความคิดของ

ผมมันเป็นเรื่องของภายในจิตใจมากกว่า จิตใจ ก็ส่วนมาก

จะมลีกัษณะ มคีวามเข้มแขง็ทางด้านจติใจ จติใจส�าคญัมาก  

คือถ้าจิตใจเราเข้มแข็ง หรือจิตใจเราคิดบวกก็อาจจะเข้ม

แข็งได้” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 1 อายุ 

22 ปี)      

 “ถ้าถามถึงความยืดหยุ่นในชีวิต ผมเข้าใจว่ามันน่า

จะเป็นแบบว่าความมั่นคงมากกว่า แบบว่าเวลาที่เราเจอ

เรื่องร้าย ๆ  หรือว่าเจอเรื่องแย่ ๆ  อุปสรรคอะไรต่าง ๆ  เป็น

ความต่อเนื่องมากกว่าว่าตัวเราจะยืนได้หรือเปล่า เราจะ

แก้ไขปัญหาได้ต่อเนือ่งหรอืเปล่าแค่นัน้ครบั คือความหมาย 

ความคิดของผมว่าเป็นการกระท�ามากกว่า การกระท�าที่ 

บ่งบอกถึงตัวตนเค้าว่า ตัวเขาเองเขาเข้มแข็ง ตัวเขาเอง 

ไม่อ่อนแอไม่ว่าจะเจออะไร ผมเข้าใจอย่างนั้น” (เยาวชน 

ผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 2 อายุ 24 ปี)   

  “ก็แบบว่าเจอเห็น ๆ พ่อผมนี่แหละคนมีความ

ยืดหยุ่นในชีวิต คนที่แข็งแกร่งในชีวิต พ่อผมลูกก็เยอะ แต่

เค้ากไ็ม่ถอดใจ คอืเขากพ็ยายามทีจ่ะต่อสูข้ึน้มา แล้วกแ็ก้ไข

ปัญหาของเขา ไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่หน เขาล้มกี่ครั้งเค้าก็เผชิญ

ปัญหาตรงนั้น เขาก็ต้องแก้ให้ได้ ผมว่าเขาเข้มแข็งมาก” 

(เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4 อายุ 23 ปี)      

การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิต

 เยาวชนที่ใช้สารเสพติดถ่ายทอดการรับรู้ ความ 

คิดเห็นเก่ียวกับวิธีการสร้าง พัฒนา หรือบ่มเพาะความ

ยืดหยุ่นในชีวิต เป็น 3 ประเด็น คือ การตระหนักถึง 

การสร้างชวีติ สร้างคุณค่า การยนืหยดัแก้ปัญหาและการมี

ความหวังและก�าลังใจ

 ตระหนักถึงการสร้างชีวิต สร้างคุณค่า: เยาวชน

ถ่ายทอดประสบการณ์ออกมาว่า การที่เขาจะพัฒนาความ

ยดืหยุน่ในชีวติได้ เขาต้องมองย้อนกลับไปถงึคนทีส่�าคัญใน

ชีวิต การกลับไปท�าบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ที่สะท้อนตัวตน 

เพื่อที่จะสร้างชีวิต สร้างคุณค่าตนเองขึ้นมาใหม่ 

 “มอง ๆ  ถงึคนข้างหลงัดกีว่า พ่อ แม่ ลกู ครอบครวั 

เพราะว่ากลัวว่าวันนึงจะสูญเสียพวกเขาไปแค่นั้นเอง มัน
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การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: 
มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

เลยท�าให้เรารูส้กึเข้มแขง็ พอได้แล้ว เบรกหยดุไว้ตรงนีด้กีว่า 

เราก็เสพมานานแล้วครับ” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษา 

ยาเสพติดคนที่ 1 อายุ 22 ปี)      

 “ก็ต้องบอกตัวเองว่าต้องกลับไปเป็นพ่อที่ดีให้กับ

ลูกอะครับ เพราะผมไม่อยากให้ลูกมีพ่อติดยา หรือว่า 

ไม่อยากให้ลูกมีพ่อเป็นขี้คุกอะไรแบบน้ีอะ ผมไม่อยากให้

ถึงวันนั้น ผมว่าถ้าผมมองตรงนี้มากกว่าในตัวข้างหน้าอาจ

จะท�าให้ผมรู้สึกเข้มแข็งข้ึนมา แล้วตัดปัญหาตัดตรงน้ันได้ 

ตัดสภาพแวดล้อมตรงนั้นได้” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษา 

ยาเสพติดคนที่ 8 อายุ 20 ปี)      

  “ที่ผ่านมาคือไม่ค่อยฟังใครอะครับตอนอยู่ที่บ้าน  

คือการเรียนเราก็ไม่เรียน ไม่ชอบที่จะเรียน ติดเพื่อนให้ใจ

เพื่อน คือเราไม่ไว้วางใจคนในบ้านของเราเอง แต่คิดว่า

เพื่อนดีที่สุดอะไรแบบนี้อะครับ ด้วยอายุผมตอนนั้น

ประมาณ 15-16 พอดี กเ็ป็นช่วงทีต่ดิเพือ่น แต่พอมาบ�าบดั

ที่นี่ เราเริ่มมองตัวเองมากขึ้นอะครับ เริ่มเข้มแข็งมากข้ึน

ด้วย ต้องเจอกบัความรู้สกึหลาย ๆ  อย่าง ต้องเจอเรือ่งกดดนั

อะไรหลาย ๆ อย่าง ท�าให้เราโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างนี้

อะครับ อยากเป็นคนใหม่ที่มีคุณค่า (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัด

รักษายาเสพติดคนที่ 3 อายุ 19 ปี)      

 การยืนหยัดแก้ปัญหา: เยาวชนให้มุมมองว่า การ

สร้างความยืดหยุ่นในชีวิตให้เกิดขึ้นได้ ต้องปรับมุมมองใน

การมองปัญหา ต้องยนืหยดัทีจ่ะแก้ไขปัญหา เผชญิหน้ากบั

ปัญหานั้น โดยที่เริ่มแก้ไขจากตัวเราเองก่อน 

 “ปัญหาทีท่�าให้เราทกุข์ ทีท่�าให้เราเครยีด ต้องมอง

ย้อนกลบัไปครบั ปัญหาทีผ่่านมา ผมว่ามนัไม่มปัีญหาอะไร

ทกุข์เท่ากับท่ีเจอมาทีผ่่าน ๆ  มาแล้วครบั ตัง้แต่เจอมาตัง้แต่

เด็ก ๆ ผมว่าปัญหานี่แหละยากล�าบากสุดละ ผมว่ามันน่า

จะผ่านไปได้ด้วยดีครับ ปัญหายากแค่ไหนเราก็ต้องแก้

ปัญหาให้ได้ครับ เพราะไม่มใีครแก้ปัญหาให้เราได้ครบั ต้อง

แก้ด้วยตัวเอง ก็ลองชนว่าปัญหามันคืออะไร มันเกิดจาก

อะไร ท�าไมถงึเกดิขึน้มา กช็นกบัปัญหานัน้แล้วกแ็ก้ไขครบั” 

(เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 5 อายุ 22 ปี)      

  “การที่จะผ่านไปได้ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน

ครับ แล้วก็ครอบครัว หรือว่าเราจะผ่านมันไปยังไง ปัญหา

มนัเกดิจากอะไร ใครจะสามารถช่วยเราได้แล้วกเ็ราต้องท�า

ยังไงถึงปัญหามันจะหมดไปผ่านไป” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัด

รักษายาเสพติดคนที่ 10 อายุ 24 ปี)      

การมีความหวังและก�าลังใจจากบุคคลส�าคัญ 

  เยาวชนมีมุมมองว่า การมีชีวิตที่มีความยืดหยุ่น 

ต้องการการบ่มเพาะจากความหวังและก�าลังใจ ที่มีบุคคล

ส�าคัญที่อยู่เบ้ืองหลัง เช่น บุคคลในครอบครัว พ่อ แม ่

เยาวชนถ่ายทอดความรู้สึกว่า การมีชีวิตท่ีปราศจาก 

ความหวัง ท�าให้จิตใจหดหู่ รู้สึกเหนื่อยยากในการข้ามผ่าน

ปัญหา ซ่ึงความหวังและก�าลังใจน้ี จะท�าให้เขาสร้าง 

เป้าหมาย และเชื่อมั่นในการเดินไปสู่เป้าหมายนั้น 

 “เราต้องมเีป้าหมายของตวัเองครับ มเีป้าแล้วกต้็อง

ท�าสิง่นัน้ให้ได้ เราต้องมเีป้าหมายในตวัเองครบั มองทกุอย่าง 

อย่างไม่มีความหวังจิตใจเรามันก็หดหู่ แต่ว่ามันก็จะยาก

หน่อยที่เราจะผ่านมันไปได้ แต่ถ้ามองแบบมีความหวัง 

ก็ยังไงเราก็ต้องผ่านไปได้” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษา 

ยาเสพติดคนที่ 5 อายุ 22 ปี) 

 “พ่อแม่ครบั ส�าหรบัความช่วยเหลือยามนี ้เรากลับ

ไปคือเราไม่มีอะไรเลย เราต้องการความช่วยเหลือจากพ่อ

จากแม่ครับในช่วงกลับไปเริ่มต้น เพราะว่าไม่มีใครช่วยเรา

ได้ นอกจากตนเองและคนในครอบครวั คนอืน่อาจไม่มใีคร

รักเราจริง ช่วยเหลือก็คือท�าอะไร คงต้องมีพ่อกับแม่เซ็น

รับรองตลอด พ่อแม่ก็ต้องช่วยเป็นก�าลังใจ ช่วยผลักดัน  

คอยช่วยดอูยูห่่าง ๆ  ครบั แล้วผมจะพยายามด้วยตวัผมเอง” 

(เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 8 อายุ 20 ปี)   

   

ความตั้งใจในการเลิกใช้สารเสพติด

 ความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติด เป็นอีกตัวแปร

หนึง่ทีง่านวจิยันีใ้ห้ความส�าคญั และคาดหวงัว่า กระบวนการ 

พฒันาเยาวชนให้มคีวามยดืหยุน่ในชวีติจะส่งผลต่อทศันคติ 

และกระบวนการคดิ จนน�าไปสูค่วามตัง้ใจทีจ่ะไม่ข้องเกีย่ว

กับยาเสพติดของเยาวชน จึงได้สัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับ

มุมมองของเยาวชน ต่อความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติด 

ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นสิ่งสนับสนุน และสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อ

ความตั้งใจเลิกเสพสารเสพติด เยาวชนถ่ายทอดความคิด

และประสบการณ์เกีย่วกับความตัง้ใจในการเลิกใช้ยาเสพตดิ 

ออกมาเป็น 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ติดอาวุธให้ชีวิต พร้อม

พชิิตและเผชญิ 2) มองย้อนกลับไปถงึคนข้างหลัง 3) จัดการ

สิง่แวดล้อม และ 4) มองกลบัไปในอดตี เพือ่ขดีเส้นทางของ

อนาคต และ 5) การต่อสู้ภายใน: อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
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Cultivating Resilience in Life and Drug Abstinence Intention:
Perspectives of Substance-Abusing Youths

  ติดอาวุธให้ชีวิต พร้อมพิชิตและเผชิญ: เยาวชน 

ถ่ายทอดประสบการณ์ว่า ความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด

ถูกบ่มเพาะจากการเข้ารับการบ�าบัดในสถานบ�าบัด ด้วย

บรรยากาศของความเป็นกนัเอง การให้เกยีรตใินความเป็น

บคุคลหนึง่ การสอนทกัษะต่าง ๆ  ทีเ่หมอืนเป็นการตดิอาวธุ

ให้ชีวิตเพื่อออกไปพร้อมเผชิญกับความเป็นจริงของโลก

ภายนอก เช่น สอนเร่ืองการปฏิเสธ การหาทางออกของ

ปัญหา ท�าให้เยาวชนปรบัมมุมองในการมองปัญหา หนักลับ

ไปมองครอบครัวด้วยมุมมองที่แตกต่างออกไป     

 “ถามว่าอะไรที่ท�าให้ผมมั่นใจว่าจะเลิกยา อะไรที่

จะท�าให้ผมเลิกได้ส�าเร็จคือ บ้านนี้ (สถานบ�าบัด) เขาสอน

ผม สอนเรื่องการปฏิเสธ หรือว่าสอนเรื่องการหาทางออก

ของปัญหา สอนให้ระลึกถึงสิ่งดี ๆ  ที่เรามี หาคุณค่าในสิ่งที่

ตวัเราท�า ก่อนหน้านัน้คือเราจะไม่ค่อยกบัครอบครวั เราจะ

ใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักว่า พ่ออย่างน้ัน แม่อย่างน้ี  

เราก็ปฏิเสธ ประชดอะไรอย่างนี้ พอเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้ว

เราได้เห็นอะไรหลาย ๆ  อย่างที่มันเปลี่ยนไป ตรงนี้แหละที่

น่าจะท�าให้ผมเลิกยาได้ มั่นใจว่าอยากเลิกแล้ว เพราะว่า  

12 ปีที่เล่นมา มันเหน่ือยแล้วอะ มันมีแต่อะไรก็ไม่รู ้  

เมือ่ก่อนความหมายคอืบ้านยงัไงก็ไม่เป็นบ้าน พ่อเรากไ็ม่ใช่ 

แม่เราก็ไม่ใช่ สายตาท่ีเขามองเรามันเหมือนกับเราเป็น 

คนอื่น แต่พอเราเข้ามาอยู่ท่ีน่ี ก็ได้ปรับเปลี่ยนความคิด 

ตัวเอง ผมได้พ่อของผมกลับมา ผมได้แม่ของผม ความคิด

ผมเปลี่ยนไป ผมเข้าใจเขามากขึ้น” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัด

รักษายาเสพติดคนที่ 4 อายุ 23 ปี)  

 คิดถึงและเป็นห่วงคนในครอบครัว: เยาวชน เล่า

ถึงความรู้สึกว่า ความตั้งใจจะเลิกใช้ยาเสพติด เกิดจาก

ความรู้สกึภายในทีม่องย้อนกลบัไปทีค่นข้างหลงั คอื คนใน

ครอบครัว เช่น พ่อ แม่ น้อง หรือลูก ท�าให้เยาวชนคิดว่า 

คงถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิต และเริ่มต้นชีวิตใหม่  

  “มันก็ยากนะครับ แต่ก็ต้องฝืนที่จะท�า......เพราะ

เผอิญไม่ค่อยฝืนอะไร....ท�าอะไรไม่ค่อยนาน ก็ตอนน้ีก ็

เป็นห่วงน้องมากกว่า แม่ก็เริ่มแก่ขึ้นทุกวันแล้ว น้องก็ 

หลายคน ก็เป็นส่วนตรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันตัวเองมากกว่า 

ว่าต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ก็มีอะไรก็จะพูดจะคุยกับเขาให้

มากกว่าเดิม ผมหมายถึงคุยกับพ่อแม่ เพราะตั้งแต่อายุ 13 

มา ตั้งแต่ผมเข้า ม.1 เรียนมัธยม ผมก็ไม่เคยท�าให้เขา 

มีความสุขเลย ตอนนี้ก็อายุ 19 แล้ว ก็อยากท�าให้เขา 

มีความสุขบ้างในตอนแก่ เขาก็เริ่มแก่ขึ้นแล้วครับ ก็อยาก

จะตอบแทนตอนที่เขามีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ (เยาวชนผู้เข้า

บ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 3 อายุ 19 ปี)      

 “ผมว่าส่วนหนึง่มนักม็าจากครอบครวัด้วยทีจ่ะช่วย

ให้เราเลิกได้ น่าจะถึงเวลาแล้ว จะรอให้เขาตายกันไปข้าง

หนึ่งก่อนมันก็ไม่ใช่ มันก็ลึก ๆ คิดตลอด ก็อยากท�าให้เขา 

มีความสุขบ้างมากกว่า เกิดมา 23 ปี ผมเห็นเขาก็แทบ 

ไม่มีความสุขเลย ตั้งแต่เลี้ยงผมมา อยากจะเปลี่ยนเขาบ้าง 

เป็นเพราะเขาพูดอยู่กับผมบ่อย ๆ แหละว่าเกิดมาไม่เคย

ท�าให้มคีวามสขุเลย กอ็ยากจะเปลีย่น เปลีย่นให้เขาสบายใจ

ขึ้น” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4 อายุ  

23 ปี)  

 “ผมต้องไป ๆ ช่วยเหลือพ่อผม พ่อผมอย่างที่บอก

ก็บ้านผมค่อนข้างมีฐานะ พ่อผมเป็นเจ้าของโรงงานอยู่

ชุมพรเป็นเจ้าของโรงงานเลย แล้วก็ผมต้องไปช่วยดูแล 

ตรงนั้น ช่วยท�างานต่อจากเขามากกว่า รู้สึกคิดถึง ความ

รู้สึกเหนื่อย ความรู้สึกโหยหาครอบครัวอะครับ มัน ๆ  

ไมอ่ยากกลับมารู้สึกที่ว่าเอ้ยวันหนึ่งเราตอ้งนั่งร้องไห้  ตอ้ง

บอกว่าเอ้ยคดิถงึลกู  คดิถงึพ่อ คดิถงึแม่  ผมอยากกลบับ้าน   

ผมไม่อยากกลับไปอยู่ความรู้สึกแบบนั้นครับ เวลาเราคิด

อยากกลับไปเสพกลับไปอะไรอย่างนี้ กลับไปเล่นกลับไป

เทีย่วแบบเดิม เรากค็ดิว่าเอ้ยอดตีทีผ่่านมาแบบยงัล้มเหลว

ไม่พอเหรอ จะต้องเปลีย่นได้แล้ว อกีหนึง่อย่างกค็รอบครวั

เลยครบัก�าลังใจจากครอบครวัส�าคัญมากกต้็องคอยประคับ

ประคองเราไป ก็เราก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองเข้าหา

ครอบครัวด้วยครับ” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติด

คนที่ 2 อายุ 24 ปี)      

 จดัการสิง่แวดล้อม:  เยาวชนให้ความคดิเหน็ไปใน

แนวทางเดียวกันหลายคนว่า การที่จะเลิกได้ส�าเร็จ จ�าเป็น

ต้องมกีารจดัการชีวติแบบใหม่ ไม่สามารถวนกลับไปอยูก่บั

สิง่แวดล้อมเดมิ ๆ  เพือ่นกลุม่เดมิ ๆ  หรอืแม้แต่ชมุชนเดมิ ๆ  

ที่ง่ายต่อการเข้าถึงยาเสพติด เยาวชนจึงคิดถึงการจัดการ

ชีวิตแบบใหม่ ที่อาจต้องตัดปัจจัยที่เป็นปัญหาและน�าไปสู่

การใช้ยาเสพติดซ�้า เช่น การหางานท�า การเปลี่ยนที่อยู่

อาศัย การปฏิเสธเพือ่นทีใ่ช้ยา หรอือาจจ�าเป็นต้องตดัความ

สัมพันธ์

  “ถ้าถามตัวผมเองความเข้มแข็งที่จะท�าให้ตัวผม 

เลิกยาได้ ที่หนึ่งเลยผมว่า ผมต้องตัดเพื่อนกลุ่มเพื่อนก่อน  
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การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: 
มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

ซึ่งมันเป็นเรื่องยากส�าหรับตัวผม เพราะว่าผมเป็นคนที่

ยอมรับว่ารักเพื่อน แล้วก็คือจะบอกยังไงว่า ถ้าเพ่ือนเสพ

หรือว่าเพื่อนเล่นอะไรอย่างนี้อะครับหนึ่งในนั้นก็ต้องมีผม  

เพราะว่าผมเป็นคนทีต่ดิอะลุม่อล่วยให้กบัตวัเอง เห้ย  เดีย๋ว

ก็เลิกได้อะไรอย่างนี้อะครับ แต่ก็มันก็หลายปีแล้ว มันก็ ๆ 

ยงัเลิกไม่ได้ ผมว่ามนัน่าจดัการความรูส้กึของเราก่อนดกีว่า

ว่าเราจะเลิกตรงนี้ยังไงดีกว่า ต้องตัดเพื่อนกลุ่มนี้ จะไม่วน

กลับไปสถานท่ีเดิม ๆ เพราะว่าท่ีผ่านมาผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่

จะเลิก ที่ผ่านมาคือพอออกมาก็กลับมาที่เดิม ไปหาเพื่อน

คนเดิม สังคมเดิม สภาพแวดล้อมเดิม ๆ อย่ากลับไปคบ

เพื่อนเดิม ๆ สภาพแวดล้อมเดิม ๆ” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัด

รักษายาเสพติดคนที่ 1 อายุ 22 ปี)      

   “การใช้ชวีติประจ�าวนั ถ้าเป็นคนทีเ่พิง่ยาเสพตดิ ก็

จะใช้ชีวิตอยู่แต่เดิม ๆ เจอแต่เพื่อนฝูงคนเดิมๆ อะไรอย่าง

นี้อ่ะครับ ถ้าจะท�า สิ่งท่ีจะสามารถช่วยเราได้ก็เข้าหาคน 

หมูม่าก เข้ากบัคนในชมุชนได้ เป็นทีย่อมรบัของคนในชมุชน

ถ้าเราอยู่แต่เดิม ๆ  ก็เพื่อนครับ ที่บ้านพ่อข้าง ๆ  บ้านก็ขาย 

ซอยถัดไปก็ขาย ในชุมชนอยู่กับยาเสพติดเยอะมากและก็

บริเวณในชุมชนเด็กตัวเล็ก ๆ ป.6, ม.1, ม.2 ก็เสพยากัน

แล้ว สงัคมเปลีย่นไปเยอะครบัทกุวนันี ้(เยาวชนผูเ้ข้าบ�าบดั

รักษายาเสพติดคนที่ 5 อายุ 22 ปี)        

  “ต้องมตีวัอืน่มาช่วยด้วยครบั ผมอยากลองแบบถ้า

ตวัเราได้ท�างาน เข้าไปพวกเพือ่นมนัชวนอาจจะปฏเิสธ แต่

ก็ยังไม่ได้ท�างาน ก็ให้อยู่บ้าน ถ้าถามว่ามียาบ้า...มี ผมก็

ปฏเิสธไปบ้างกไ็ม่สนใจ (เยาวชนผูเ้ข้าบ�าบดัรักษายาเสพตดิ 

คนที่ 6 อายุ 23 ปี)        

 

มองกลับไปในอดีต เพื่อขีดเส้นทางของอนาคต

 เยาวชนที่ใช ้สารเสพติดล้วนมีอดีตที่ผ ่านมาที่

เกีย่วข้องกบัเส้นทางการใช้สารเสพตดิ ทัง้อดตีทีเ่คยใช้สาร

เสพตดิ การถกูด�าเนนิคด ีการต้องสญูเสยีการคงในบทบาท

ทางสังคมที่ควรจะกระท�า เช่น ความเป็นพ่อ การเป็นลูก 

ท�าให้สูญเสียเวลาไปกับสิ่งท่ีไม่เกิดประโยชน์ในอดีต 

เยาวชนจึงคิดท่ีจะเริ่มต้นมองอนาคตไปข้างหน้า ว่าจะ

ปรับปรุงการด�าเนินชีวิตอย่างไร เพื่อรองรับการกลับไปท�า

หน้าที่ทางสังคมของตนเองด้วย

  “ของผมเหรอผมว่า คอืไม่ลมือดตีว่าเราเคยผ่านมนั

มาแล้ว กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ หรือว่าแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

ที่ว่าเราเลิกยามาแล้วครับ ถ้าได้ออกไปจริง ๆ หรือว่าได้

ออกไปท�าอะไรจริง ๆ มันก็คงจะนึกถึงอดีตมากกว่าว่าเอ้ย

เราเคยโดนส่งไปอยูท่ีไ่หน เราอยูข้่างนอกเรามอีสิระ เราเข้า

มาอยู่ข้างในแบบน้ีมันไม่มีอิสระเหมือนข้างนอก ข้างนอก

มนัมกีฎหมาย วนัหน้าอาจจะไม่ใช่แค่ถกูบ�าบดั อาจจะเป็น

คุกจริง ๆ  หรือว่าเรือนจ�าจริง ๆ  ส่วนตัวผม อดีตที่ผ่านมาก็

เป็นเครื่องเตือนใจหรือว่าให้เราคิดตระหนักให้ดีเวลาที่เรา

คิดจะท�าอะไรประมาณนี้ครับ ก็เป็นเครื่องเตือนใจได้ 

อย่างดีเลย เพราะว่าถ้าออกไปนี่คงไม่อยากจะพลาดคือ

แบบว่ากลบัไปท�าอะไรทีม่นัซ�า้ ๆ  เดมิ ๆ  อกีแล้ว” (เยาวชน

ผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 3 อายุ 19 ปี)      

 “ก็ต้องนึกถึงอดีตเพราะว่าต่อไปเป็นอนาคตข้าง

หน้า เรากต้็องคดิแล้วว่าอดตีเราผ่านอะไรมา มนัท�าอะไรไว้

กับเรา แล้วเราจะคิดไม่กลับไปเป็นอีกคร้ังหน่ึง ผมคิดว่า

อดตีมนักช่็วยเราได้อะ แบบว่า เห้ย ถ้าเสพไปกต้็องกลบัมา  

ต้องใช้ชวีติแบบเดมิ ๆ  อยูใ่นสงัคมเดมิ ๆ  มนักไ็ม่ได้ช่วยอะไร 

ผมว่าการมองอนาคตมากกว่า มองว่าเราลองวาดอนาคต

ของเราเองได้ ต่อไปอนาคตของเราจะไปไว้ทีไ่หน ต่อไปอาจ

จะไม่ใช่ที่นี่ ก็อาจจะเป็นในคุกอะไรอย่างน้ีอะ ผมว่า

ครอบครวักน่็าจะอกีส่วนหนึง่ ถามว่าอยากเลกิไหมทกุวนันี้ 

อยากเลิกแล้ว กลัวไหมก็กลัว กลัวกลับไปเจอสังคมเดิม ๆ 

อะไรแบบนี้ แต่ว่ามันก็ต้องสู้ให้ได้ ก็พยายามปรับตัวเอง

ด้วย รับฟังท่ีบ้านบ้างรับฟังเขาบ้าง ไม่ใช่เอาตัวเองถูก 

อย่างเดียว” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4 

อายุ 23 ปี)  

 การต่อสู้ภายใน: อุปสรรคที่ต้องเผชิญ: เยาวชน

ยังได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขากังวล รู้สึก และได้รับมา ว่า

เป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะต้องเตรียมพร้อมในการเผชิญ เม่ือต้อง

พยายามห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งก็คือ การต่อสู้กับความ

รู้สึกภายใน จากการต่อสู้กันระหว่าง ความคิดด้านขาว คือ 

พยายามไม่กลับไปยุ่งเกี่ยว และ ความคิดด้านด�า คือ การ

อยากไปเสพอีก ความทุกข์ทรมานของเยาวชน จึงมาจาก

การพยายามต่อสู้ภายใน เพื่อให้จิตส�านึกด้านขาวชนะ แต่

ในความเป็นจริง การติดสารเสพติด เป็นการติดทั้งร่างกาย

และจิตใจ เยาวชนจึงต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ก้าวข้ามส่ิงน้ัน 

นอกจากนี ้การเคยเป็นคนใช้ยาเสพตดิ เป็นภาพทีผู่อ้ืน่และ

คนในสังคมที่รู้ความจริง จดจ�าและตีตรา เยาวชนจึงต้อง

ต่อสู้กบัความรูสึ้กข้างในของความไม่เช่ือมัน่ของผู้คนรอบข้าง 
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ว่าจะให้โอกาสตนเองหรือไม่ 

 “ตัวเรานี่แหละ อุปสรรคมาจากตัวเราเหรอ ใช่ คือ

จะห้ามตัวเองยังไงดีกว่า ผมว่ามันยาก เหมือนมันมีตัวขาว

กับตัวด�า ตัวด�ามันก็เสพเลย ตัวขาวเอ้ยอย่าดีกว่า มันก็

เหมือนแบบเราจะเอนไปทางไหนมากกว่าถ้าถึงเวลานั้น 

จริง ๆ  ผมว่ามนัยากตรงทีว่่ามันก่ึง ๆ  ว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่น   

หนสดุท้ายถ้าเราไม่ไหวจรงิ ๆ  เรากเ็ล่นทกุท ีไม่รู้มนัอยูท่ีใ่จ 

มากกว่าผมว่า ตัวขาวกจ็ะพยายามพาเราไปทางสิง่ทีด่ ีถาม

ว่ามนักแ็บบอย่าเล่น อย่าไปเล่น รูถ้งึผลทีต่ามมา ทัง้ ๆ ทีรู่้ 

แต่ตัวด�าก็ดึงไปจนเล่น ผมว่ามันต้องหาความสุขอย่างอื่น

มากกว่าที่ว่ามันจะมาทดแทนได้อะไรอย่างน้ีอะ เล่นกีฬา 

หรือท�าอะไรที่เราชอบจริง ๆ ท่ีมันไม่ใช่สารเสพติด” “ก็

ความช่วยเหลอืจาก ๆ  อะไร จากใคร ผมก็ไม่แน่ใจเหมอืนกนั 

เพราะว่ามนัจะมใีครจะมาช่วยเหลอืคนเสพยา เขามแีต่มอง

เราในแง่ลบ ไอ้ขี้ยา ถ้ามีก็มีน้อยที่จะมาช่วยเหลือจริง ๆ  

จัง ๆ ผมว่ามันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน อยากมีหนทาง

เดินต่อไป” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 4  

อายุ 23 ปี)  

 “คนจะเลิกอยู่ที่ใจมากกว่าครับ ไม่มีใครท�าให้เรา

เลกิได้หรอกครบั ไม่ว่าจะพ่อหรอืจะแม่ จะเป็นใครกแ็ล้วแต่ 

ไม่มีใครสามารถท�าให้เราเลิกได้ นอกจากใจตัวเราเอง” 

(เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 5 อายุ 22 ปี)        

 “ชุมชนต้องกล้ายอมรับเรา สังคมต้องเปิดใจให้

โอกาสเรา ไม่ใช่ดูเราแค่ภายนอกเพราะคนเคยท�าผิดเขาก็

มองลบอยู่เสมอ เขาตราหน้าเราไม่ดี ถึงแม้เราจะเลิกแล้ว

ก็ตาม” (เยาวชนผู้เข้าบ�าบัดรักษายาเสพติดคนที่ 10 อายุ 

24 ปี)   

อภิปรายผล

 จากการสัมภาษณ์เยาวชนที่ใช้สารเสพติด จ�านวน 

10 คน ถึงความหมายของความยืดหยุ่นในชีวิต ตามการ 

รับรู้ ความคิดและประสบการณ์ เยาวชนได้ให้ความหมาย

ของความยืดหยุ่นในชีวิต ออกมาเป็น 2 ประเด็น คือ ความ

ไม่แน่นอนของชวีติ และคนสูปั้ญหา กล้าเผชญิ ข้อค้นพบน้ี 

สะท้อนให้เห็นว่า เยาวชนที่ใช้สารเสพติดมีมุมมองต่อชีวิต

ในเชิงการต่อสู้กับความยากล�าบาก ความไม่แน่นอนของ

ชีวิต และชีวิตที่ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ข้อ 

ค้นพบนี้ สอดคล้องกับการให้ความหมาย “ความยืดหยุ่น

ในชวิีต” ของกรมสขุภาพจิต แต่ใช้ค�าว่า “พลงัสขุภาพจติ” 

ที่ให้ความหมายว่า คือความสามารถทางอารมณ์และจิตใจ   

ในการปรับตัวและฟื้นตัวกลับไปสู่ภาวะปกติ หลังประสบ

กับเหตุการณ์วิกฤตหรือสภาวการณ์รุนแรงในชีวิต มี  

3 องค์ประกอบ อึด หมายถึง ความเข้มแข็งทางจิตใจ

ทนทานต่อภาวะกดดันได้ดี จัดการความเครียดได้อย่าง

เหมาะสม ควบคุมอารมณ์ได้ ฮึด หมายถึง มีความศรัทธา

และก�าลงัใจท่ีด ีเช่ือว่าเหตกุารณ์เลวร้าย ย่อมผ่านพ้นไปได้ 

ให้ก�าลังใจตัวเองและรับก�าลังใจจากคนรอบข้าง และ สู้ 

หมายถึง ความสามารถในการต่อสู้กับปัญหาได้อย่างชาญ

ฉลาด มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี หาทางออกได้อย่าง

เหมาะสม ปรบัตวัเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้  (Department 

of Mental Health, 2009) และยังสอดคล้องกับการวิจัย

ของ Nintachan (2014) ทีใ่ห้ความหมายความยดืหยุน่ชวีติ 

แต่ใช้ค�าในการศึกษาว่า ความแข็งแกร่งในชีวิต ว่าหมายถึง 

ความสามารถ ศักยภาพ ของบุคคลในการจัดการกับ

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ รวมถงึสามารถรบัมอืกบัผลกระทบทีเ่กดิจาก

เหตกุารณ์นัน้ได้ในเวลารวดเรว็ อนัจะน�าไปสูก่ารเปล่ียนแปลง 

ที่ดีขึ้น เติบโตขึ้น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น

 ผลการศึกษานี้ พบว่า การบ่มเพาะความยืดหยุ่น 

ในชีวิตตามมุมมอง เยาวชนที่ใช้สารเสพติดได้ถ่ายทอด 

การรับรู้ ความคิด ออกมาเป็น 3 ประเด็น คือ สร้างชีวิต

สร้างคุณค่า การยนืหยดัแก้ปัญหา และ การอยูด้่วยความหวงั 

และก�าลงัใจ นัน่คอื เยาวชนเชือ่ว่า การพฒันาความยดืหยุน่

ในชีวิต เขาต้องท�าบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวิต ให้ดีขึ้น 

สมบูรณ์ขึ้น เพ่ือที่จะกอบกู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

กลับมา ความหวงัและก�าลังใจจากบคุคลส�าคัญในครอบครวั 

เช่น พ่อ แม่ ลูก ก็เป็นสิ่งที่เยาวชนร้องขอ เพื่อเป็นต้นทุน

ชวีติทีส่�าคญัในการเผชญิสิง่ต่าง ๆ  ด้วยจติใจทีแ่ขง็แกร่งและ

ยดืหยุน่ในการปรบัตวั ข้อค้นพบจากการศึกษานี ้สอดคล้อง

กับการศึกษาในเยาวชนท่ีใช้สารเสพติด ในโรงเรียนวิวัฒน์

พลเมอืง พบว่าปัจจยัด้านแรงสนบัสนนุทางสงัคม เป็นปัจจยั

ส�าคัญที่มีผลมากที่สุดต่อความต้ังใจในการเลิกสารเสพติด

ของเยาวชน ทัง้นีเ้ป็นเพราะแรงสนบัสนุนทางสังคม จะช่วย

ให้บุคคลมีกลไกและพฤติกรรมในการปรับตัวที่เหมาะสม 

ลดความกดดันด้านลบต่อตนเอง ช่วยให้บุคคลมีความสุข 

ภาคภูมิในตนเอง มองตนเองว่ามีคุณค่า และรู ้สึกว่า 
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การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: 
มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ท�าให้มีแรงผลักดันในการพยายาม

ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 

(Kaewmart, Dallas, Poonnotok, Dethchaiyot, & 

Bunpracha, 2017) และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ

ศึกษาของ Suntornvijitr, Hengudomsub, Vatanasin, 

and Dethchaiyot (2018) ทีพ่บว่า การสนบัสนนุทางสงัคม

มคีวามสมัพันธ์ทางบวกกบัความยดืหยุน่ในชีวติของนกัเรยีน 

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

(r = .334, p < .01) และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเชิง

คุณภาพของ Hills, Meyer–Weitz, and Asante (2016)  

ซึง่ศกึษาประสบการณ์ชวีติของเดก็รมิถนนในเมอืงเดอร์บนั 

อัฟริกาใต้ พบว่า ความยืดหยุ่นในชีวิตส่งเสริมให้เยาวชนมี

สุขภาพจิตที่ดีขึ้น ป้องกันการเกิดพฤติกรรมรุนแรง และ 

เป็นคุณลักษณะส�าคัญท่ีท�าให้เลิกเสพสารเสพติดได้ จาก

ผลการวจิยั การบ่มเพาะความยดืหยุน่ในชีวติจงึเป็นแนวคดิ

ที่น่าสนใจในการน�ามาพัฒนาในเยาวชนที่ใช้สารเสพติด 

เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในจิตใจ ความเข้มแข็งในชีวิตและ

ความหวัง ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตที่จะเผชิญกับปัญหา

อุปสรรคต่าง ๆ

 ความตั้งใจในการเลิกใช้ยาเสพติด มีความส�าคัญ 

ในกระบวนการไม่กลับมาเสพซ�้าของเยาวชน เพราะความ

ตั้งใจเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมาจากการแสดงพฤติกรรม เพราะ

บ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคคลนั้น ในเยาวชนที่ใช้

สารเสพติด ความตั้งใจในการเลิกเสพสารเป็นสิ่งที่มีความ

ส�าคัญ เพราะเป็นคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะใช้เหตุผลหรือ

การใช้ข้อมูลในการพิจารณา เกิดความเช่ือม่ันในความ

สามารถ เกิดความมุ่งม่ันท่ีจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

แก้ไขปัญหา และมีความกระตือรือร้นในการเปลี่ยนแปลง 

มีความคาดหวังในผลการกระท�าทางบวกของตนเอง จน

เกิดเป็นความตั้งใจในการเลิกเสพสารเสพติด จากผลการ

วจิยันี ้มข้ีอค้นพบทีน่่าสนใจ คอื เยาวชนรับรูว่้า ความตัง้ใจ

ในการเลิกยาเสพติดถูกบ่มเพาะจากการเข้ารับการบ�าบัด

ในสถานบ�าบดัรักษาการเสพยาเสพตดิ  ด้วยบรรยากาศของ

การยอมรับ การเห็นคุณค่า การสอนทักษะต่าง ๆ เพื่อ

เตรยีมความพร้อมในการกลบัไปเผชญิกบัความเป็นจรงิของ

โลกภายนอก สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของ 

Dallas, Puapan, Sakulkoo, and Smith (2010) ทีพ่บว่า 

การบ�าบดัรักษาผูใ้ช้สารเสพตดิ ได้สร้างโอกาสท่ีหลากหลาย

เพื่อการพัฒนาตัวบุคคล เยาวชนที่ใช้สารเสพติดจะได้รับ

การเรียนรู้ใหม่เรื่องทักษะการใช้ชีวิต ที่เน้นการสร้างวินัย

ในตนเอง ส่งผลต่อความรับผิดชอบ การควบคมุตนเอง การ

รับรู้ความมีคุณค่า และการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง 

ความรูน้ีพ้ฒันากระบวนการภายในตน เพือ่เป็นการเตรยีม

ความพร้อมทีจ่ะกลบัไปใช้ชวีติทีส่อดคล้องกบัสงัคมส่วนรวม 

การรบัการบ�าบดัแบบท่ีได้รบัการควบคมุดูแลอย่างเข้มงวด 

หรอื custodial treatment program จะได้รบัการพฒันา

วินัยไปพร้อม ๆ กับความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย ข้อ

ค้นพบอีกประเด็นหน่ึงที่น่าสนใจจากการศึกษาน้ี คือ 

เยาวชนรบัรูถ้งึการต่อสูก้บัความรูส้กึภายใน จากการต่อสูก้นั 

ระหว่าง ความคิดด้านขาว คือ พยายามไม่กลับไปยุ่งเกี่ยว 

และ ความคิดด้านด�า คือ การอยากไปเสพอีก และการเคย

เป็นผู้ใช้ยาเสพติด เป็นภาพท่ีผู้อื่นและคนในสังคม จดจ�า

และตีตรา เยาวชนจึงต้องต่อสู้กับความรู้สึกข้างในที่ขาด

ความมั่นใจในตนเอง ไม่เชื่อมั่นต่อผู้คนรอบข้างว่าจะให้

โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีอีกหรือไม่ ดังนั้น การพัฒนา

กระบวนการบ�าบัดที่ช่วยเพิ่มความตั้งใจในการเลิกใช ้

ยาเสพติด จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายส�าหรับบุคลากรที่ท�าหน้าที่ 

ในการดูแลเยาวชน นักบ�าบัดการเสพยาเสพติด ในการหา

ทางเลือกการบ�าบัดในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ

ม่ันใจ ความเข้มแข็งจากจิตส�านึกด้านใน เพื่อหล่อหลอม 

ให้กล้าที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตใหม่ ให้ปลอดจากการใช ้

สารเสพตดิได้ แม้จะต้องกลบัไปเผชญิปัญหา อปุสรรค และ

สิ่งแวดล้อมเดิม   

ข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวจัิยนีท้�าให้เหน็มมุมอง ความเข้าใจเรือ่ง

ความยดืหยุน่ในชวีติและความตัง้ใจในการเลิกเสพสารเสพตดิ 

จากประสบการณ์ตรงของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ท�าให้ 

ได้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจเชิงลึกท่ีจะเป็นประโยชน์ใน

กระบวนการพยาบาล และการดูแลเยาวชนกลุ่มนี้ ผลจาก

งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ จึงควรน�าผล 

การวิจัยไปบูรณาการกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่ม 

ผู ้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กและเยาวชน กลุ่มผู ้บ�าบัด 

การเสพสารเสพตดิในเยาวชน และหลกัการแนวคดิพืน้ฐาน

การบ�าบัดแบบการยอมรับและสร้างพันธสัญญา รวมถึง

หลักฐานเชิงประจักษ์อื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการบ�าบัดแบบการยอมรับและสร้าง

พันธสัญญาเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในชีวิตและความ

ตัง้ใจในการเลกิเสพสารเสพตดิในเยาวชนทีเ่ข้าบ�าบดัรกัษา

ยาเสพติดต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) ที่สนับสนุนงบประมาณและทุนการวิจัย และขอ

ขอบคุณเยาวชนที่เข้ารับการบ�าบัดสารเสพติดในโรงเรียน

วิวัฒน์พลเมือง และสถานบ�าบัดรักษายาเสพติดบ้านเพียร

พิทักษ์ ในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และขอขอบคุณ

สถาบันดังกล่าว ที่อ�านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดังกล่าว 

References

Barankin T., & Khanlou, N. (2007). Growing up  

 resilient: Ways to build resilience in  

 children and youth. Journal of the  

 Canadian Academy of  Chi ld and  

 Adolescent Psychiatry, 18(4), 357.

Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic  

 analysis in psychology. Qualitative Research  

 in Psychology, 3(2), 77-101.

Dallas, J. Ch., Puapan, S., Sakulkoo, S., & Smith, B.  

 L. (2011). Male Thai adolescents transition   

 from drug dependence to being drug free.  

 Pacific Rim Int J Nurs, 15(4), 1-12.

Department of Juvenile Observation and  

 Protection, Ministry of Justice of Thailand.  

 (2019). The annual report on the public  

 performance of the state for the fiscal year  

 2019. Bangkok: Department of Juvenile  

 Observation and Protection, Ministry of  

 Justice of Thailand.

Department of Mental Health. (2009). 5 Things  

 to know about RQ. Bangkok: Bureau of  

 Mental Health Development, Department  

 of Mental Health.

Grotberg, E. H. (2003). Resilience for today: Gaining  

 strength from adversity. Connecticut:  

 Greenwood Publishing Group.

Hills, F., Meyer-Weitz, A., & Asante, K. O. (2016).  

 The lived experiences of street children in  

 Durban, South Africa: Violence, substance  

 use, and resilience. International Journal  

 of Qualitative Studies on Health and  

 Well-being, 11(1), 1-11.

Kaewmart, N., Dallas, J. C., Poonnotok, P.,  

 Dethchaiyot, P., & Bunpracha, S. (2017). 

 Factors affecting the intention of drug  

 abstinence among youth experiencing  

 substance abuse. Journal of Health  

 Science Research, 11(1):133-141. [In Thai]

Nintachan, P. (2014). Resilience: Concept,  

 assessment, and application. Bangkok:  

 Judthong.

Princess Mother National Institute on Drug Abuse  

 Treatment. (2020). Statistics on drug  

 addicts of Princess Mother National  

 Institute on Drug Abuse Treatment in the  

 fiscal year 2018-2020. Retrieved December  

 20, 2020, from http://www.pmnidat.go.th/ 

 thai/index.php?option=com_content&task   

 =view&id=3289&Itemid=53

Sirinuan, S., Suphankul, P., NooSorn, N., &  

 Wongsawat, P. (2016). Factors affecting  

 amphetamine relapse among drug addicts  

 after treatment. Journal of Research in  

 Health Sciences, 10, 39-45. [In Thai]

Suntornvijitr, S., Hengudomsub, P., Vatanasin, D.,  

 & Dethchaiyot, P. (2018). Predicting factors  

 of depression among secondary school  

 students in extended educat ional  

 opportunity schools. Nursing Journal of  

 the Ministry of Public, 28(2), 53-66. 



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา40

ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2564
Volume 29 No. 3 (Jul - Sep) 2021

การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: 
มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด

The United Nations Office on Drugs and Crime  

 [UNODC]. (2020). World drug report 2020.  

 Vienna, Austria: United Nations publication.

The Office of the Narcotics Control Board [ONCB].  

 (2019). Drug prevention and treatment  

 action plan 2019. Bangkok: The Office of  

 the Narcotics Control Board.

Weiland, B. J., Nigg, J. T., Welsh, R. C., Yau, W.-Y.  

 W., Zubieta, J.-K., Zucker, R. A., & Heitzeg,  

 M. M. (2012). Resiliency in adolescents at  

 high-risk for substance abuse: flexible  

 adaptation via subthalamic nucleus and  

 linkage to drinking and drug use in early  

 adulthood. Adulthood. Alcoholism: Clinical  

 and Experimental Research, 36(8), 1355- 

 1364. doi:10.1111/j.1530-0277.2012.01741.x


