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The objective of this qualitative study was to find the factors that lead Thai women to 
use methamphetamine or Ya-ba using psychological factors, sociological factors, and 
biological factors as the research framework, and using the in-depth interview as a method for 
data collection. The population for this research is the women who were arrested by the police 
as the Ya-ba addicts or Ya-ba abusers and were sent to Thanyarak Institute in Pathumthanee 
province to attend in the rehabilitation program. There were eight subjects selected as the key 
informants in this research. The researcher interviewed all selected individuals by himself. 
The research was processed during July 2005 to August 2006. 

All the key informants come from non-wealthy families, and a primary school 
education is the highest level of education attained. Additionally, they live in the environment 
of narcotics consumption, and have relatives, boyfriends or girlfriends, spouses, or friends 
who involve in narcotics. Most of them began taking Ya-ba as teenagers. 

The research found that the psychological factors that led Thai women to use Ya-ba 
were having high self-confidence and high self-efficacy personality that could lead them to 
think that they could stop using Ya-ba by themselves, having low self-esteem and negative 
self-concept,  lacking of knowledge about how Ya-ba looks like, lacking of knowledge about 
danger from consuming Ya-ba and having knowledge only in the positive side of Ya-ba, 
having wrong perception and believes about Ya-ba that it is hardly addicted, has no harm, and 
could be stopped using whenever needed, having the positive attitude towards Ya-ba, and 
having the psychological reinforcement. The sociological factors were found to be the identity 
and role of female that using Ya-ba was related to beauty and enhancement of house and 
family keeping roles, the peers and family factors which involved in providing the first Ya-ba, 
the perception in value of using Ya-ba which made them to be in higher status than using 
others drugs, and the labeling as a drug user. There were social reinforcement factors which 
were related to enhancing of women’s role and solving economic problems. The availability 
and accessibility to Ya-ba were also the important sociological factors.  Because of the 
limitation of the methodology, although there were no strong evidence supporting the 
biological factors, the research also showed some variety of symptoms during Ya-ba 
consumption from individuals which implied to be related with the brain’s rewarding system in 
Thai women. 
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การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่ทําใหสตรีไทยใชเมทแอมเฟตามีน หรือยาบา โดยใชปจจัยทาง
จิตวิทยา ปจจัยทางสังคมวิทยา และปจจัยทางชีววิทยาเปนกรอบในการวิจัย  ทาํการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกในการรวบรวมขอมูล ประชากรของงานวิจัยนี้คือสตรีที่เสพยาบาและถูกสงเขาโปรแกรมบําบัดฟนฟู 
ณ สถาบันธัญญารักษ  จังหวดัปทุมธานี โดยมีผูถูกคัดเลือกใหเปนผูใหขอมูลหลักจํานวน 8 คน  ผูวิจัยทําการ
สัมภาษณและเกบ็ขอมูลดวยตนเองในระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549   

ผูใหขอมูลหลักทกุคนมาจากครอบครัวที่ฐานะไมดี มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับมธัยมศึกษาตอนตน อาศัย
อยูในพืน้ทีท่ี่มีการระบาดของยาเสพติด มีญาติ ครอบครัว สามี หรือเพื่อนทีม่ีความเกี่ยวของกับยาเสพติด  มปีระวัติ
การสูบบุหรี่และดื่มเหลา ผูใหขอมูลหลักเกือบทั้งหมดเริ่มเสพยาบาตั้งแตอยูในวัยรุน  

ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่ทําใหสตรีไทยเริม่ใชยาบาประกอบดวย ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ปจจัยทาง
บุคลิกภาพ โดยมีความเชื่อมัน่ในตนเองสูงวาสามารถหยุดเสพยาบาไดดวยตนเอง มีความนับถือในตนเองต่ําและมี
ความคิดเกี่ยวกับคุณคาของตนในดานลบ  ปจจัยเรื่องความรูเกี่ยวกับยาบา โดยผูใหขอมูลขาดความรูเกี่ยวกับผล
และพิษภัยของยาบาที่มีตอรางกาย การขาดความรูเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของยาบา และการมีความรูเฉพาะดานที่
เปนประโยชนของการเสพยาบา ปจจัยในเรื่องการรับรูและความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับยาบาวายาบานั้นเสพแลวไมไดติด
งาย และไมไดมอีันตรายตอรางกาย สามารถหยดุเสพเมื่อใดก็ไดตามที่ตองการ ปจจัยในเรื่องการมีทัศนคตทิางบวก
ตอยาบา และการไดรับการเสริมแรงทางจิตวทิยาจาการใชยาบา สวนปจจัยทางสังคมที่จูงใจใหใชยาบา ไดแก การที่
ยาบาสามารถตอบสนองอัตลักษณของความเปนหญิง อันไดแกการมีรูปรางผอม สวยงาม และเสริมบทบาทของเพศ
หญิงในดานการทํางานบานและดูแลครอบครัว  ปจจัยจากเพื่อน และครอบครวัที่มีสวนแนะนําและจัดหายาบาเม็ด
แรกในการเสพ การรับรูในคุณคาของยาบาวาทําใหตนอยูในสถานะที่สูงกวาการเสพยาเสพติดชนิดอื่น รวมทั้งการถูก
ตีตราจากคนรอบขางวาเปนผูเสพยาบาทั้ง ๆ ที่ไมไดเสพ การไดรบัแรงเสริมจากคนรอบขาง  แรงเสริมตอบทบาทของ
การเปนเพศหญิงและ แรงเสริมในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ   ปจจัยในดานความงายตอการเขาถึงและการมียาบา
จําหนาย  ในขณะที่ปจจัยทางชีววิทยา ถึงแมวาการศึกษานี้มขีอจํากัดในดานวิธีการศึกษา แตก็มีการพบความ
แตกตางในดานบุคลิกภาพที่มีผลมาจากระบบการใหรางวัลภายในสมอง อาการหลังจากการเสพยาและผลของการ
เสพยาบาที่มีตอสมอง อันแสดงถงึปจจัยทางชีววิทยาที่มีผลตอการเสพยาบาของสตรีไทย 
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