
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

บทที่ 1 
บทนํา 

 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                ในปจจุบันโลกมคีวามเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และทางดานวตัถุทําใหส่ิงตางๆ
เหลานี้เปนสาเหตุที่ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งโครงสรางของสังคมรวมทั้งจิตใจของมนุษย จน
กอใหเกิดปญหาสังคมมากมาย ไดแก ปญหาการวางงาน ปญหาหนีสิ้น ปญหาความยากจน ปญหา
อาชญากรรม และปญหายาเสพติด เปนตน ผลของปญหาตางๆเหลานี้ทําใหประชาชนรูสึกไมมั่นคง
ในการดํารงชวีิตในสังคมมากยิ่งขึ้น  
                ปญหายาเสพตดิเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งของประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจบุัน 
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดไดขยายตัวอยางรวดเร็ว นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของ
รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชินวัตร นายกรฐัมนตรีจึงไดมกีารประกาศสงครามยาเสพติด
ขึ้นดวยการเอาจริงเอาจัง ตองปฏิบัติการแตกหกัตอผูทุจริตที่เกี่ยวของกับยาเสพตดิทั้งทางตรงและ
ทางออม ปญหายาเสพตดิเหลานี้ไมใชเร่ืองที่ไกลตัวอีกตอไป อนุสรณ  พงษสวสัดิ์ (2544,  หนา 1) 
ระบุวา ปจจุบนัปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดดังทีป่รากฏเปนขาวในสื่อตางๆ อยูเสมอในชวง
ระยะหลังไดกลายเปนปญหาที่สงผลกระทบและบั่นทอนสังคมไทยอยางรุนแรง  ววิัฒนาการตางๆ 
ทําใหเทคโนโลยีกาวหนามากขึ้น การกระจายและการเผยแพรของยาเสพติดทําไดงายข้ึน รวมทั้งตัว
ยาเสพติดที่มกีารพัฒนามากขึ้นเพื่อใหสะดวกตอการจําหนายและเผยแพร  สถิติของผูเสพยาเสพติดมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและปญหายาเสพติดที่กลาวมาทั้งหมดนัน้มิใชเปนปญหาของประเทศ
ไทยเทานัน้ แตเปนปญหาของทุกประเทศในโลก ตางกนัแตเพยีงระดบัความรุนแรงและประเภทของ
ยาเสพติดเทานั้น  
                การแกปญหายาเสพติดจําเปนตองเขาใจสาเหตแุละกลไกการเกิดปญหาเพื่อที่จะไดหาทาง 
แกไขไดครบวงจร มิใชไปเนนที่จุดใดจุดหนึ่งเทานัน้ เพราะปญหายาเสพติดเปนเรือ่งที่สลับซับซอน 
มีความเกีย่วของทั้งดานชีววทิยา สุขภาพจติ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคม การระบาด
ของยาเสพติดเปนปญหาที่ทกุประเทศในโลกตองเผชิญและไมมีทีทาวาจะหมดไป ไมวาประเทศ
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เหลานั้นจะมีเทคโนโลยีกาวหนาเพยีงใดกต็าม อิทธิพร ชูติกุลัง (2541, หนา 2)  พบวาประเทศไทย
ไดมีการแกไขปญหายาเสพตดิดวยวิธีการบําบัดรักษาผูติดยา โดยเริ่มมีการบําบัดรักษาผูติดฝนมา
ตั้งแตป   2502   ตอมาป    2505    เมื่อมียาเสพติดที่มีฤทธิ์รายแรงกวาฝน  ทางรัฐบาลจึงไดมีนโยบาย
สนับสนุนและสงเสริมการบําบัดรักษาอยางจริงจังตั้งแตนั้นเปนตนมา   การแกปญหายาเสพตดิ
จะตองศึกษาสาเหตุไปพรอมๆ กัน การสงเสริมสุขภาพจิตครอบครัว ชวยใหเดก็มสุีขภาพจิตดี มี
พื้นฐานทางจติใจมั่นคงและสามารถปฏิเสธยาเสพติดได ไมยอมใหใครมาชักจูงไดโดยงาย ในแตละ
ครอบครัวตองชวยกันสรางความอบอุน สรางความดี ใหทุกคนรูจกัหนาที่ที่ดีตอการดํารงชีวิตก็จะ
ชวยใหสมาชิกในครอบครัวมีความคิดที่ด ี มองเห็นวิสัยทัศนของการที่จะมวีิถีทางในการที่จะดําเนิน
ชีวิตเปนคนดีในสังคม 
     พื้นฐานทางจิตใจของคนแตละคนเปนปจจยัหนึ่งที่ทําใหบางคนหันไปพึ่งพายาเสพติด ผูที่ติด
ยาเสพติดมกัมพีื้นฐานทางจติใจที่ออนแอ ขาดความมั่นคงในบุคลิกภาพ มีความตองการพึ่งพิงผูอ่ืน
สูง มีวุฒิภาวะต่ํา ขาดความรับผิดชอบ สาเหตุของความบกพรองทางจิตใจของผูติดยาเสพติด 
เกี่ยวของกับพืน้ฐานครอบครัว และการเลี้ยงดูในวัยเดก็ เชน มีครอบครัวที่แตกแยก ขาดความรกั
ความเขาใจ สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี มีชีวิตที่อางวางวาเหว ขาดที่พึ่งทางใจ หรือถูกกดดัน 
คาดหวังมากเกินไปจนไมสามารถทนได งานวิจยัของ กิติ ฉายศิติกลุ และ วนิดา พุมไพศาลชัย, 
2542, หนา 1) พบวา ผูเสพตดิมีในทกุกลุมอายุ แตพบมากที่สุดคือ ในกลุมเยาวชนและวยัรุนชวงอายุ 
16-25 ป โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาจากตัวเลขและสถิติของผูติดยาเสพติดพบวา มีการขยายชวง
อายุไปยังกลุมที่มีอายุนอยลงเร่ือยๆ มีการแพรระบาดเขาไปยังโรงเรียนและชุมชนตางๆอยาง
กวางขวาง ตลอดจนมีรูปแบบการแพรระบาดที่หลากหลาย จึงทําใหกลุมวยัรุนเปนกลุมที่มีความ
เสี่ยงตอการตดิยาเสพตดิเปนอยางยิ่ง จากรายงานสถิติของสํานักงาน ป.ป.ส. พบวากลุมวัยรุนในชวง
อายุ 15-24 ป ที่เขารับการบําบัดรักษามจีํานวนและเปอรเซ็นตสูงกวากลุมในชวงอายุอ่ืนมากอยาง
เห็นไดชัด นอกจากนี้กลุมวยัรุนในชวงอาย ุ15-19 ป  ที่เริ่มหันมาใชยาเสพติดครั้งแรกมีจํานวนและ
เปอรเซ็นตสูงกวากลุมในชวงอายุอ่ืนมากเชนกัน ในขณะที่วยัรุนในชวงอายุต่ํากวา 15 ป เร่ิมหันมา
ใชยาเสพตดิครั้งแรกมีแนวโนมเพิ่มมากขึน้ (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด,  2528 หนา 6)          
                ศูนยเกิดใหมเปนสถาบันรักษาและฟนฟูผูตดิยาในประเทศไทย ทําการบําบดัรักษาวัยรุนที่
ติดยาเสพตดิโดยแยกเพศชาย และเพศหญิง การบําบดัรักษาผูติดยาเพศชายตั้งอยูที่จังหวดัราชบุรี 
การบําบัดรักษาผูติดยาเพศหญิงตั้งอยูที่ อําเภอบางคลา จงัหวัดฉะเชิงเทรา จากการดําเนินการที่ผาน
มาวัยรุนทีเ่ขารับการบําบัดรักษาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองที่จะใหความรวมมือกับทางศูนยเกิดใหมเพื่อพฒันาเด็กใหประสบผลสําเร็จอยางรวดเร็วข้ึน 
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ไมวาจะเปนการรวมมือทั้งทางดานรวมกันบําบัดรักษาโดยการสังเกตพฤติกรรมตางๆ ของเด็กวา
เปล่ียนแปลงดขีึ้นมากนอยเพยีงใด ดานการดําเนินกจิกรรมของทางศูนยเกดิใหม    โดยใหความ
รวมมือในการประชุมและรวมกิจกรรมของศูนยเปนประจาํ เพื่อรับทราบผลการพัฒนาของเด็ก 
รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหารวมกับทางศูนยเกิดใหม สวนใหญในการ
บําบัดรักษามอุีปสรรค และปญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมาก็คือผูปกครองไมคอยใหความ
รวมมือเทาที่ควร  เนื่องจากผูปกครองบางทานมีความเปนหวงลูกหลานมาเยีย่มบอยเกินกวาที่ศูนย
เกิดใหมกําหนด ทําใหเด็กขาดความเชื่อมั่นและเมื่อเดก็มีการพบกับผูปกครองหลายๆครั้งทําใหเด็ก
เกิดความรูสึกไมอยากอยู ทําใหเดก็คิดถึงบานและอยากกลับบาน ซ่ึงปกติทางศูนยเกิดใหมกจ็ะจัดให
มีการประชุมผูปกครองอยูแลวเดือนละหนึง่ครั้ง เพื่อไมใหเด็กรูสึกวาตัวเองถูกทอดทิ้งจนเกนิไป แต
บางครั้งจากการมาประชุมของผูปกครอง ผูปกครองไดนําขนมหรือส่ิงของตางๆใหแกเดก็โดยที่ไม
บอกใหเจาหนาที่ศูนยเกิดใหมทราบ เด็กที่ไดรับของเหลานั้นกจ็ะปดบังซอนเรนสิ่งของเหลานั้น 
เพราะมีกฏระเบียบใหผูปกครองนําของใชมาเทาที่จําเปน และของกินตางๆก็จะใหแบงกับเพื่อนๆที่
อยูรวมกันรับประทานกันหลายๆคนไมใหนําของกินเหลานั้นไปกินเพียงลําพังเพราะการกระทํา
ตางๆ เหลานี้จะทําใหเด็กกอเกิดพฤติกรรมโกหกอยางหลกีเลี่ยงไมได เกิดปญหาระหวางเดก็บางคน
ที่เห็นวาการกระทําเหลานี้ไมถูกตอง ซ่ึงทางศูนยเกดิใหมตองทําความเขาใจกับผูปกครองและให
ผูปกครองใหความรวมมือปฏิบัติตามกฏของทางศูนย และถาผูปกครองไมใหความรวมมือปฏิบัติ
ตามก็จะมีผลกระทบตอการเขาบําบัดรักษาของเด็ก โดยผลนั้นจะทําใหเด็กไมประสบผลสําเร็จใน
การเขาบําบัดรกัษา เปนตน  นอกเหนือจากการที่ผูปกครองตองใหความรวมมือในการปฏิบัติ และ
เขาใจตามกฏระเบียบของทางศูนยเกิดใหมแลวนั้น เมื่อเด็กถึงกําหนดระยะเวลาที่จะกลับบานได 
ตลอดระยะเวลาที่เด็กอยูบานผูปกครองกต็องคอยสังเกตพฤติกรรมและใหความดแูลเอาใจใสมีความ
เขาใจพรอมทัง้ใหกําลังใจกบัเด็ก อาจแสดงออกดวยการกลาวคําชมเชยเดก็และพดูถึงพฤติกรรมและ
นิสัยตางๆที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อใหเด็กรูสึกมกีําลังใจและอยากทําในสิ่งที่ดีๆ  ใหผูปกครอง
ไดภาคภูมิใจ รวมทั้งใหผูปกครองและทุกคนที่อยูในครอบครัวยอมรับเด็กไมซํ้าเตมิในสิ่งที่เขาเคย
ทําผิดพลาด ใหอภยัพรอมทั้งใหกําลังใจกับเด็ก ซ่ึงจะเห็นไดวาสิ่งตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้นเปน
สวนสําคัญสวนหนึ่งที่ชวยใหเด็กทีไ่ดเขารบัการบําบัดรักษาประสบผลสําเร็จในการบาํบัดรักษามาก
ขึ้นและใหผูปก ครองไดตระหนกัถึงความรวมมือและความเขาใจถึงการมีสวนรวมนี้ วามีผลตอการ
บําบัดรักษาของเด็กมากเพียงใด (จุฬาลักษณ  ถาวร, สัมภาษณ, 2548)           
 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครอง
ตอการบําบัดรักษาวัยรุนที่ติดยาเสพติด โดยจะยกกรณีของศูนยบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ศูนยเกดิใหม จ.ฉะเชิงเทรา มาเปนกรณีตวัอยางของการศกึษา เนื่องจากศนูยเกดิใหม อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 
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เปนกรณีตัวอยางที่นาศึกษาถึงความรวมมือจากผูปกครองในการบาํบัดรักษา โดยการมีสวนรวม
ในกจิกรรมตางๆของทางศนูย  ใหผูปกครองไดรับทราบและเห็นพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเด็ก วามี
การพัฒนาไปมากนอยเพียงใดและการเขาใจถึงการมีสวนรวมดังกลาวแลวนั้น ผูวจิัยคาดวาจะเปน
ประโยชนตอการนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ในการสรางความรวมมือจากผูปกครองไดอยาง
สอดคลองตอความเปนจริงยิ่งขึ้น โดยคาดหวังวาจะเปนการศึกษาวิจัยที่จะใหประโยชนทั้งดานการ
เสริมสรางองคความรูและการเสนอแนะในเชิงนโยบายตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
                  
                 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการบําบัดรักษาวัยรุนที่
ติดยาเสพตดิของศูนยเกดิใหม  
           1.2.2 เพื่อเปรียบเทยีบการมีสวนรวมของผูปกครองตอการเขารับการบําบัดรักษาวยัรุนที่ตดิ
ยาเสพติดของศูนยเกิดใหมจาํแนกตามปจจยัสวนบุคคล และปจจัยทางเศรษฐกิจ 
 

1.3  สมมุติฐานการวิจัย   
  
     1.3.1  ปจจัยสวนบุคคล คือ ผูปกครองที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธของ
ผูปกครองกับวัยรุนทีเ่ขารับการบําบัดรักษา ระดับการศึกษา  ที่แตกตางกัน จะมีระดับการมีสวนรวม
ตอการเขารับการบําบัดรักษาของวัยรุนที่ตดิยาเสพตดิแตกตางกัน 
                  1.3.2  ปจจัยทางเศรฐกิจ ผูปกครองที่มีรายได และอาชีพแตกตางกันจะมีระดับการมีสวน
รวมตอการเขารับการบําบัดรักษาของวยัรุนที่ติดยาเสพตดิแตกตางกัน 

 
1.4  ความสําคัญของการวิจัย 
                 
                1.4.1   ผูบริหารหรือเจาหนาที่ของศูนยเกดิใหมสามารถนําผลการวิจัยทีไ่ดไปใชเปนเครื่อง 
มือในการบรหิารหรือวางแผนงานภายในศูนยเกิดใหม  ใหผูปกครองไดเขามามีสวนรวมและเห็นถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมเพื่อใหวยัรุนที่เขารับการบําบัดประสบผลสําเร็จในการบําบัดรักษา 
                1.4.2   เปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีสวนรวมของผูปกครองหรือผูที่
เกี่ยวของเพื่อการบําบัดรักษาวัยรุนที่ตดิยาเสพติดทั้งหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
                1.4.3   เปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาวิจยัคนควาหาความรู 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

                 
                การศึกษาในครั้งนี ้ผูศึกษาไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี ้
                1.5.1  ตัวแปรที่ศึกษา คร้ังนี้ประกอบดวย ตวัแปรตนและตวัแปรตาม ดังนี ้
                     1)  ตัวแปรตน ไดแก 
                          (1)  ปจจยัสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธของ
ผูปกครองกับวัยรุนทีเ่ขารับการบําบัดรักษา ระดับการศึกษา     
                          (2)  ปจจยัทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายได และอาชพี 
                     2)  ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของผูปกครอง 4 ดาน 
                          (1)  ดานการดําเนินกิจกรรม  
                          (2)  ดานการสนับสนุนสงเสริม  
                          (3)  ดานการติดตามประเมนิผล  
                          (4)  ดานการแกไขปญหา  

 15.2 ประชากรที่ศึกษา 
          ศึกษาขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองของผูเขามารับการ

บําบัดรักษาที่ศนูยบาํบัดรักษายาเสพตดิของศูนยเกดิใหม จากการสํารวจขอมูลเมื่อเดือนเมษายน 2548 
มีจํานวน 39 คน 

 1.5.3 ดานเวลา 
          ศึกษาขอมูลโดยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปกครองที่ไดเขามารวมกจิกรรม

ประจําเดือนในการประชุมผูปกครองของศูนยเกิดใหม     โดยจะเก็บขอมูลจากผูปกครองของผูที่เขา
รับการบําบัดรักษาจนครบทั้งหมด กําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปนเวลา 3 เดือน คือชวง
ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 

  
1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 
               ในการศึกษาเรื่อง     การมีสวนรวมของผูปกครองในการบําบัดรักษาของผูติดยาเสพตดิ 
โดยศึกษาเฉพาะกรณีศนูยเกดิใหม  อ.บางคลา  จ.ฉะเชิงเทรา   ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคดิตางๆ 
ดังนี ้
                1.6.1  ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการมีสวนรวมของผูปกครอง ไดแก 
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                        1.  ปจจยัสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธของผูปกครอง
กับวยัรุนที่เขารับการบําบัดรักษา ระดับการศึกษา 
            2.  ปจจยัทางเศรษฐกจิ  ไดแก รายได และอาชีพ 
    1.6.2   การมีสวนรวมของผูปกครองในการดําเนนิกิจกรรมศูนยเกิดใหมในรูปแบบตางๆ  
                        1.  การมีสวนรวมดานการดาํเนินกจิกรรมศูนยเกิดใหม 
                        2.  การมีสวนรวมดานสนับสนุนสงเสริม 
            3.  การมสีวนรวมดานการติดตามประเมินผล 
                         4.  การมีสวนรวมดานการแกไขปญหา 
                 
            ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ                                                
- สถานภาพสมรส                                                                     การมีสวนรวมของผูปกครอง 
- ความสัมพันธของผูปกครอง                                                        ตอการบําบัดรักษา 
        กับวัยรุนที่เขารับการบําบัด                                                     -  ดานการดําเนินกิจกรรม                        

            -      ระดับการศึกษา                                                                        -  ดานการสนับสนุนสงเสริม 
                                          -  ดานการติดตามประเมินผล        

        ปจจัยทางเศรษฐกิจ                                                                  -  ดานการแกไขปญหา                                       
            -   อาชีพหลัก                                                                  
           -   รายได                                                       
 
 

                               แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 

 
                1.7.1  การมีสวนรวมในการบําบัดรักษา  หมายถึง  ความรวมมือของผูปกครองที่ไดสง
บุตรหลานเขารับการบําบัดรักษา ไดมีการดําเนินการในลักษณะของการมีสวนรวมในการวางแผน 
ในกจิกรรมของศูนยเกิดใหม  การมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนสงเสริม  การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผลดานการบําบัดรักษา รวมทั้งการมีสวนรวมในการแกไขปญหาของศูนยเกดิ
ใหม 
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                1.7.2  การมีสวนรวมในดานการดําเนินกิจกรรม  หมายถึง  การดําเนินการตางๆของ
ผูปกครองที่เกี่ยวของกับกิจกรรม หรือรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการดานการบําบัดรักษา 
รับรูถึงเปาหมายของศูนยเกดิใหมวามีแนวทางอยางไร มีการคัดเลือกเจาหนาที่ที่จะดูแลเด็ก พรอม
ทั้งใหความรวมมือกับทางศูนยเกดิใหมในการประชุมผูปกครองดวย เปนตน 
                 1.7.3 การมีสวนรวมในดานการสนับสนุนสงเสริม   หมายถึง   การใหการสนับสนนุ
สงเสริมในสิ่งตางๆกับทางศูนยเกดิใหม ซ่ึงการมีสวนรวมในการสนบัสนุนสงเสริมนั้น มีแนวทาง
ทั้งทางดานใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตามโอกาสพิเศษตางๆที่ทางศูนยเกิดใหมไดจัดขึน้การ 
ชวยเหลือโดยการบริจาคเงิน ใหความรวมมือกับทางศูนยเกดิใหมในการสังเกตพฤติกรรมของเดก็
และใชความสามารถอยางเต็มที่เพื่อชวยใหการบําบัดรักษาประสบผลสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
              1.7.4 การมีสวนรวมในดานการติดตามประเมินผล  หมายถึง  การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง ในการประเมินผลในกิจกรรมและขั้นตอนการบําบดัรักษา เพือ่รับทราบถึงผลการ
บําบัดรักษาวาสําเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  
     1.7.5 การมีสวนรวมในดานการแกไขปญหา  หมายถึง  การใหความรวมมือของ
ผูปกครองในการเขามามีบทบาททราบปญหาที่เกิดขึน้ รวมกันแกไขปญหากับทางศูนยเกิดใหม โดย
มีการวิเคราะหสาเหตุของปญหา รวมทั้งเสนอแนะการแกไขปญหา เพื่อแกไขปรับปรุงแนวทางใน
การบําบัดรักษาใหดยีิ่งขึ้น 
                1.7.6 ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง ลักษณะสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ความสัมพันธของผูปกครองกับวัยรุนที่เขารับการบําบัดรักษา ระดับการศึกษา 
                1.7.7 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  หมายถึง รายไดหรือเงินเดื่อนที่ไดรับของผูปกครองจากการ
ทํางานในแตละอาชีพของแตละบุคคล  
                1.7.8  ศูนยเกิดใหม  หมายถึง  สถานที่ใหการรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิอยูภายใตการ
บริหารจัดการและดําเนินการโดยสมาชิกคณะแมพระแหงพระตรีเอกภาพในประเทศไทย ไดรับการ
จดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข และดําเนินการภายใตการกํากบัดูแลหรือตามระเบียบ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
                1.7.9   ผูปกครอง  หมายถึง  บิดามารดาหรือบุคคลที่ผูเขารับการบําบัดรักษาอาศัยอยูดวย 
 


