


ยาเสพติด
ยาเสพติดให้โทษ หมายความว่า สารเคม ีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซึ�งเมื�อเสพ

เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้ว 
ทาํให้เกดิผลต่อร่างกายและจติใจในลกัษณะสําคญัเช่น ต้องเพิ�มขนาดการ
เสพเรื�อยๆ มอีาการถอนยาเมื�อขาดยา  มคีวามต้องการเสพทั�งทางร่างกาย
และจติอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั�วไปจะทรุดโทรมลง 
รวมถึงพชื หรือ ส่วนของพชืที�เป็น หรือให้ผลผลติเป็นยาเสพตดิให้โทษ 
หรืออาจใช้ผลติเป็นยาเสพตดิให้โทษและสารเคม ีที�ใช้ในการผลติยาเสพตดิ
ให้โทษดงักล่าวด้วย แต่ไม่หมายความถึง ยาสําคญัประจาํบ้านบางตาํรับ
ตามที�กฎหมายว่าด้วยยาที�มยีาเสพตดิให้โทษผสมอยู่



ประเภทของยาเสพตดิ 

จําแนกตามการออกฤทธิ�ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๔ ประเภท 

๑. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ� น มอร์ฟีน เฮโรอนี ยา

นอนหลบั ยาระงบัประสาท ยากล่อมประสาทเครื�องดื�มมึน

เมา ทุกชนิด รวมทั�ง สารระเหย เช่น ทินเนอร์ แลก็เกอร์ 

นํ�ามันเบนซิน กาว เป็นต้น มักพบว่าผู้เสพตดิมี ร่างกายซูบ

ซีด ผอมเหลอืง อ่อนเพลยี ฟุ้งซ่าน อารมณ์ เปลี�ยนแปลง

ง่าย 



๒. ประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ ยาบ้า ยา
อี กระท่อม โคเคน มกัพบว่าผู้เสพตดิจะมี
อาการ หงุดหงดิ กระวนกระวาย จติสับสน
หวาดระแวง บางครั�งมอีาการคลุ้มคลั�ง หรือทํา
ในสิ�งที�คนปกต ิไม่กล้าทํา เช่น ทําร้ายตนเอง 
หรือฆ่าผู้อื�น เป็นต้น 



๓. ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี

และ เห็ดขี�ควาย เป็นต้น ผู้เสพตดิจะมอีาการ

ประสาทหลอน ฝันเฟื� องเห็นแสงสีวจิติรพสิดาร 

หูแว่ว ได้ยนิเสียง ประหลาดหรือเห็นภาพหลอน

ที�น่าเกลยีดน่ากลวั ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที�สุด

มกัป่วยเป็นโรคจติ 



๔. ประเภทออกฤทธิ�ผสมผสาน คอืทั�ง
กระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกนั
ได้แก่ ผู้เสพตดิมักมี อาการ
หวาดระแวง ความคดิสับสนเห็นภาพ
ลวงตา หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้และ
ป่วยเป็นโรคจติได้



แบงตามแหลงที่มา หรือ ตามแหลงที่เกิด 

ซึ่งจะแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ

    ๑. ยาเสพติดธรรมชาต ิ (Natural Drugs) คือ ยา

เสพติดที่ผลิตมาจากพืช เชน 

ฝน มอรฟน กระทอม กัญชา เปนตน 

๒. ยาเสพติดสังเคราะห (Synthetic Drugs) คือ 

ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทางเคมี เชน เฮโรอีน 

แอมเฟตามีน ยาอี  เอ็คตาซี เปนตน 



  แบ่งตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 

ซึ�งจะแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คอื 

ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทที� ๑ ได้แก่ เฮโรอนี แอลเอสดี

แอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ยาอ ีหรือ ยาเลฟิ 

ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทที� ๒ ยาเสพตดิประเภทนี�สามารถ

นํามาใช้เพื�อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การ

ควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณทีี�จาํเป็นเท่านั�น ได้แก่ ฝิ� น

มอร์ฟีน โคเคน หรือ โคคาอนี โคเคอนี และเมทาโดน 



ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที� ๓ ยาเสพติดประเภท

นี� เป็นยาเสพติดให้โทษที�มยีาเสพติดประเภทที� ๒ 

ผสมอยู่ด้วย มปีระโยชน์ทางการแพทย์ การนําไปใช้

เพื�อจุดประสงค์อื�น หรือเพื�อเสพติด จะมบีทลงโทษ

กาํกบัไว้ ยาเสพติดประเภทนี� ได้แก่ ยาแก้ไอ ที�มตีัวยา

โคเคอนี ยาแก้ท้องเสีย ที�มฝิี� นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงบั

ปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทดินี ซึ�งสกดัมาจากฝิ� น 



ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที� ๔ คอืสารเคมทีี�ใช้ในการ

ผลติยาเสพติดให้โทษ ประเภทที� ๑ หรือประเภทที� ๒ 

ยาเสพติดประเภทนี�ไม่มกีารนํามาใช้ประโยชน์ในการ

บาํบดัโรคแต่อย่างใด และมบีทลงโทษกาํกบัไว้ด้วย 

ได้แก่นํ�ายาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และ อะเซติลคลอไรด์ 

ซึ�งใช้ในการเปลี�ยนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอนี สารคลอซูได

อเีฟครีน สามารถใช้ในการผลติ ยาบ้า ได้ และวตัถุออก

ฤทธิ�ต่อจิตประสาทอกี ๑๒ ชนิด ที�สามารถนํามาผลติ



ยาเสพตดิให้โทษ ประเภทที� ๕ เป็นยาเสพ

ตดิให้โทษที�มิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพตดิ

ประเภทที� ๑ ถงึ ๔ ได้แก่ ทุกส่วนของพชื

กญัชา ทุกส่วนของพชื กระท่อม    เห็ด

ขี�ควาย   เป็นต้น 



จําแนกตามการออกฤทธิ์ตอระบบประสาท แบงเปน ๔ ประเภท

๑. สาเหตุที่เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ 

   ๑. อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนนิสัยของ

คนโดยทั่วไป และโดยที่ไมคิดวาตนจะติดสิ่งเสพยติดนี้ได จึงไปทําการ

ทดลองใชสิ่งเสพยติดนั้น ในการทดลองใชครั้งแรกๆ อาจมี

ความรูสึกดีหรือไมดีก็ตาม ถายังไมติดสิ่งเสพยติดนั้น ก็อาจ

ประมาท ไปทดลองใชสิ่งเสพยติดนั้นอีก จนใจที่สุดก็ติดสิ่งเสพย

ติดนั้น หรือ ถาไปทดลองใชสิ่งเสพยติดบางชนิด เชน เฮโรอีน 

แมจะเสพเพียงครั้งเดียว ก็อาจทําใหติดได 



๒. ความคกึคะนอง   คนบางคนมีความคกึคะนอง ชอบ

พูดอวดเก่งเป็นนิสัย โดยเฉพาะวยัรุ่นมักจะมีนิสัยดงักล่าว 

คนพวกนี�อาจแสดงความเก่งกล้าของตนในกลุ่มเพื�อนโดยการ

แสดงการใช้สิ�งเสพย์ตดิชนิต่าง ๆ เพราะเห็นแก่ความ

สนุกสนาน ตื�นเต้น และให้เพื�อนฝูงยอมรับว่าตนเก่ง โดยมิได้

คาํนึง ถึงผลเสียหาย หรือ อนัตรายที�จะเกดิขึ�นในภายหลงัแต่

อย่างไร ในที�สุดจนเองกก็ลายเป็นคนตดิสิ�งเสพย์ตดินั�น



๓. การชกัชวนของคนอื�น อาจเกิดจากการเชื�อตามคาํชกัชวน

โฆษณา ของผูข้ายสินคา้ที� เป็นสิ�งเสพยติ์ดบางชนิด เช่น ยา

กระตุน้ประสาทต่างๆ ยาขยนั ยามา้ ยาบา้ เป็นตน้ โดยผูข้าย

โฆษณาสรรพคุณของสิ�งเสพยติ์ดนั�นวา่มีคุณภาพดีสารพดัอยา่งเช่น 

ทาํใหมี้กาํลงัวงัชา ทาํใหมี้จิตใจแจ่มใส ทาํใหมี้สุขภาพดี ทาํใหมี้

สติปัญญาดี สามารถรักษาโรคไดบ้างชนิด เป็นตน้ ผูที้�เชื�อคาํ

ชกัชวนโฆษณาดงักล่าวจึงไปซื�อตามคาํชกัชวนของเพื�อนฝงู ซึ� ง

โดยมากเป็นพวกที�ติดสิ�งเสพยติ์ดนั�นอยูแ่ลว้ ดว้ยความเกรงใจ

เพื�อน หรือ เชื�อเพื�อน หรือตอ้งการแสดงวา่ตวัเป็นพวกเดียวกบั

เพื�อน จึงใชสิ้�งเสพยติ์ดนั�น 



๒. สาเหตุที�เกดิจากการถูกหลอกลวง 

ปจจุบันนี้มีผูขายสินคาประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบาง

รายใชสิ่งเสพยติดผสมลงในสินคาที่ขาย เพื่อใหผูซ้ือสินคานั้นไป

รับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งในกรณีนี้ ผู

ซื้ออาหารนั้นมารับประทาน จะไมรูสึกวาตนเองเกิดการติดสิ่งเสพย

ติดขึ้นแลว รูแตเพียงวาอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือ

เครื่องดื่มที่ซื้อจากรานนั้น ๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อตนเองรูสึกผิด

สังเกตตอความตองการ จะซ้ืออาหารจากรานนั้นมารับประทาน หรือ

ตอเมื่อ มีอาการเสพยติดรุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง 



๓. สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บปวย

๑. คนที่มีอาการเจ็บปวยทางกายเกิดขึ้นเพราะสาเหตุตาง ๆ เชน

ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เปนแผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูเปนประจํา เปน

โรคประจําตัวบางอยาง เปนตน ทําใหไดรับทุกขทรมานมาก หรือ เปน

ประจํา จึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะชวยเหลือตนเองใหพนจากความทุกข

ทรมานนั้นซึ่งวิธีหนึ่งที่ทําไดงายคือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการ

เจ็บปวดนั้นได ซึ่งไมใชเปนการรักษาที่เปนตนเหตุของความเจ็บปวย 

เพียงแตระงับอาการเจ็บปวดใหหมดไปหรือลดนอยลงไดชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์

ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหม ผูปวยก็จะใชยานั้นอีก เมื่อทําเชนนี้ไป

นานๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 



๒. ผูที่มีจิตใจไมเปนปกติ เชน มีความวิตก กังวล 

เครียด มีความผิดหวังในชีวิต มีความเศราสลดเสียใจ 

เปนตน ทําใหสภาวะจิตใจไมเปนปกติจนเกิดการปวยทาง

จิตขึ้น จึงพยายามหายาหรือสิ่งเสพยติดที่มีฤทธิ์สามารถ

คลายความเครียดจากทางจิตไดชั่วขณะหน่ึงมารบัประทาน 

แตไมไดรักษาที่ตนเหตุเมื่อยาหมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับ

เครียดอีก และ ผูปวยก็จะเสพสิ่งเสพยติด ถาทําเชนน้ี 

ไปเรื่อยๆ ก็จะทําใหผูน้ันติดยาเสพยติดในที่สุด 



๓. การไปซื�อยามารับประทานเองโดยไม่

ทราบสรรพคุณยาที�แทจ้ริงขนาดยาที�ควร

รับประทาน การรับประทานยาเกินจาํนวนกวา่

ที�แพทยไ์ดส้ั�งไว ้การรับประทานยาบางชนิด

มากเกินขนาด หรือรับประทานติดต่อกนั

นานๆ บางครั� งอาจมีอาการถึงตายได ้หรือ

บางครั� งทาํใหเ้กิดการเสพติดยานั�นได ้



๔.สาเหตุอื�นๆ 
การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลงผลิต หรือ เปน

ผูขายหรือผูผลิตเอง จึงทําใหมีโอกาสติดสิ่งเสพยติด

ใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไปเมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่

นองที่ติดสิ่งเสพยติดอยู ผูนั้นยอมไดเห็นวิธีการเสพ 

ของผูที่อยูใกลชิด รวทั้งใจเห็นพฤติกรรมตางๆ ของ

เขาดวย และยังอาจไดรับคําแนะนําหรือชักชวนจากผู

เสพดวย จึงมีโอกาสติดได 



คนบางคนอยู่ในสภาพที�มปัีญหา เช่น ว่างงาน ยากจน ค่าใช้จ่ายเพิ�ม

โดยมรีายได้ลดลง หรือคงที� มหีนี�สินมาก ฯลฯ เมื�อแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เหล่านี�ไม่ได้กห็ันไปใช้สิ�งเสพย์ติด ช่วยผ่อนคลายความรู้สึก ใน

ความทุกข์ยากต่างเหล่านี� แม้จะรู้ว่าเป็นชั�วครู่ชั�วยามกต็าม เช่น กลุ้มใจ

ที�เป็นหนี�คนอื�นกไ็ปกนิเหล้า หรือ สูบกญัชาให้เมาเพื�อที�จะได้ลมืเรื�อง

หนี�สิน บางคนต้องการรายได้เพิ�มขึ�น โดยพยายามทาํงานให้

หนัก และ มากขึ�นทั�ง ๆ ที�ร่างกายอ่อนเพลยีมากจึงรับประทานยากระตุ้น

ประสาทเพื�อให้สามารถทาํงานต่อไปได้ เป็นต้น ถ้าทาํอยู่เป็นประจําทาํ

ให้ติดสิ�งเสพย์ติดนั�นได้ 



การเลียนแบบ การที่ไปเห็นผูที่ตนสนิทสนมรักใคร

เหรือเพื่อน จึงเห็นวาเปนสิ่งนาลอง เปนสิ่งโกเก เปน

สิ่งแสดงความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชสิ่ง

เสพยติดน้ันจนติด 

คนบางคนมีความผดิหวงัในชีวติตนเอง ผดิหวงัในชีวติ

ครอบครัว หรือผดิหวงัในชีวติสังคม เพื�อเป็นการประชด

ตนเองหรือคนอื�น จึงไปใช้สิ�งเสพย์ตดิจนตดิ ทั�งๆ ที�ทราบ

ว่าเป็นสิ�งไม่ด ีกต็ามลกัษณะการตดิยาเสพตดิ
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ลกัษณะทั�วไป
๑. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้ํามูกไหล น้ําตาไหล ริมฝปากเขียว

คล้ําแหง แตก (เสพโดยการสูบ)

๒. เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกับความจริง

๓. บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีด

ใหเห็น

๔. ที่ทองแขนมีรอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมีคมตามขวาง (ติด

เหลาแหง ยา กลอมประสาท 

ยาระงับประสาท)

๕. ใสแวนตากรองแสงเขมเปนประจําเพราะมานตาขยายและเพ่ือปด

นัยนตาสีแดงก่ํา



๖. มักสวมเสื้อแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจากบุคคลที่มี

ลักษณะดังกลาว ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล

๗. มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยานั้นตอไปอีกเรื่อยๆ

๘. มีความโนมเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของสิ่งเสพยติดใหมากขึ้นทุกขณะ

๙. ถาถึงเวลาที่เกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการขาดยาหรือ

อยากยาโดยแสดงออกมา ในลักษณะอาการตางๆ เชน หาว อาเจียน 

น้ํามูกน้ําตาไหล ทุรนทุราย คลุมคลั่ง ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ

๑๐.สิ่งเสพยติดนั้นหากเสพอยูเสมอๆ และเปนเวลานานจะทําลาย

สุขภาพของผูเสพทั้งทางรางกายและจิตใจ

๑๑. ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน และทําใหเกิดอาการทางโรค

ประสาทและจิตไมปกติ



  การติดยาทางกาย

เป็นการติดยาเสพติดที�ผู้เสพมคีวามต้องการเสพ

อย่างรุนแรง ทั�งทางร่างกายและจิตใจ เมื�อถึงเวลาอยาก

เสพแล้วไม่ได้เสพ จะเกดิอาการผดิปกติอย่างมาก ทั�ง

ทางร่างกายและจิตใจ ซึ�งเรียกว่า "อาการขาดยา" เช่น 

การติดฝิ� น มอร์ฟีน เฮโรอนี เมื�อขาดยาจะมอีาการ

คลื�นไส้ อาเจียน หาว นํ�ามูกนํ�าตาไหล นอนไม่หลบั 

เจ็บปวดทั�วร่างกาย เป็นต้น 



  การติดยาทางใจ

เปนการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิด

ความตองการ หรือ เกิดการติดเปนนิสัย หาก

ไมไดเสพรางกายก็จะไมเกิดอาการผิดปกติ 

หรือทุรนทุรายแตอยางใด จะมีบางก็เพียงเกิด

อาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเทาน้ัน 



• วิธีสังเกตุอาการผูติดยาเสพติด 

จะสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด ให้สังเกตจากอาการและการเปลี�ยนแปลง

ทั�งทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี�

๑ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จะสังเกตไดจาก 

- สุขภาพรางกายทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง ออนเพลีย 

- ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และแตก 

- รางกายสกปรก เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรงเพราะไมชอบอาบน้ํา 

- ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลพุพอง อาจมีหนองหรือน้ําเหลือง คลายโรคผิวหนัง 

- มีรอยกรีดดวยของมีคม เปนรอยแผลเปนปรากฏที่บริเวณแขน และ/หรือ 

ทองแขน 

- ชอบใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมแวนตาดําเพื่อปดบังมานตาที่ ขยาย 



๒ การเปลี�ยนแปลงทางจิตใจ ความประพฤติและบุคลกิภาพ สังเกตุได้จาก 

- เป็นคนเจ้าอารมย์ หงุดหงดิง่าย เอาแต่ใจตนเอง ขาดเหตุผล

- ขาดความรับผดิชอบต่อหน้าที� 

- ขาดความเชื�อมั�นในตนเอง 

- พูดจากร้าวร้าว แม้แต่บิดามารดา ครู อาจารย์ ของตนเอง 

- ชอบแยกตัวอยู่คนเดยีว ไม่เข้าหน้าผู้อื�น ทําตัวลกึลบั 

- ชอบเข้าห้องนํ�านาน ๆ 

- ใช้เงนิเปลอืงผดิปกติ ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย 

- พบอุปกรณ์เกี�ยวกบัยาเสพติด เช่น หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา กระดาษตะกั�ว 

- มั�วสุมกบัคนที�มีพฤติกรรมเกี�ยวกบัยาเสพติด 

- ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง แต่งกายสกปรก ไม่เรียบร้อย ไม่ค่อยอาบนํ�า

- ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ และกลบับ้านผดิเวลา

- ไม่ชอบทํางาน เกยีจคร้าน ชอบนอนตื�นสาย

- มีอาการวติกกงัวล เศร้าซึม สีหน้าหมองคลํ�า



๓ การสังเกตุอาการขาดยา ดังต่อไปนี� 

- นํ�ามูก นํ�าตาไหล หาวบ่อย 

- กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี� ปวดท้อง คลื�นไส้ อาเจียน เบื�อ

อาหาร นํ�าหนักลด อาจมีอุจาระเป็นเลือด 

- ขนลุก เหงื�อออกมากผิดปกติ

- ปวดเมื�อยตามร่างกาย ปวดเสียวในกระดูก 

- ม่านตาขยายโตขึ�น ตาพร่าไม่สู้แดด 

- มีอาการสั�น ชัก เกร็ง ไข้ขึ�นสูง ความดันโลหิตสูง 

- เป็นตะคริว 

- นอนไม่หลับ 

- เพ้อ คลุ้มคลั�ง อาละวาด ควบคุมตนเองไม่ได้



 อิทธิพลของเพื่อน

เพื่อนเปนคนสําคัญของเราก็จริงอยู แตถาเพื่อนมี

อิทธิพลตอเราในทางที่ไมดี พาไปเสียผูเสียคน ในฐานะที่

เราเปนเพื่อนก็ตองใหสติดวยการตักเตือน และปฏิเสธ

ไมทําตามและชักจูงใหเขาไดใชชีวิตที่ถูกตองและดีงาม 

แตถาหากเปนเร่ืองที่ยุงยาก เหลือบากวาแรงก็คงตอง

โบกมือลาเลิกคบเสียดีกวา ถือคติที่วา “มีเพื่อนดีเพียง

หนึ่ง  ดีกวามีเพื่อนเปนรอยและเลว”



 ความอยากรู อยากทดลอง ความคึกคะนองของเยาวชน -ความ

ตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อนหรือเขากับเพื่อนไดได

 ความไมรูหรือรูเทาไมถึงการณของเยาวชนใชยาในทางที่ผิดหรือ

หลงเชื่อคําโฆษณา

 จิตใจของเยาวชนเอง จิตใจออนแแอ ใจคอไมหนักแนน เมื่อมี

ปญหา ไมสมหวัง ไมไตรตรองหาเหตุผลเพื่อแกปญหา ก็ใชยาหรือยา

เสพติดเปนเครื่องชวยระงับความรูสึกทุกขของตน ใชบอยๆ ทําให

เกิดการเสพติด  ฉะนั้น การปองกันและแกไขตนเองของเยาวชนให

ปลอดภัยจากปญหายาเสพติด สามารถกระทําไดโดย 



๑. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัย

ของยาเสพติด และระมัดระวังในการใชยา

 

๒. รู้จักเลอืกคบเพื�อนที�ด ีส่งเสริมให้คดิและกระทาํ

สิ�งดมีปีระโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื�อนที�ชักจูงไปในทาง

ที�ไม่ด ีเช่นการพูดปฏิเสธเพื�อนที�ชวนให้ลองเสพยาเสพ

ติด 



๓. ใชเ้วลาวา่ง และความอยากรู้ อยากลอง ไป

ในทางที�เป็นประโยชนพ์ึงระลึกเสมอวา่ตนเอง

นั�นมีคุณค่าทั�งต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม

๔. มีความภาคภูมิใจและนบัถือตนเอง ดว้ยการ

ไม่พึงพาหรือเกี�ยวขอ้งอบายมุขและสิ�งเสพติด

ใดๆ ซึ� งจะนาํความเสื�อม ไปสู่ชีวิตของตนเอง 



๕. รูจักแกไขปญหาชีวิตของตนเองดวยเหตุ

และผล 

๖. รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเอง ดวยการตั้งใจ

ศึกษาเลาเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของ พอแมและ

ประพฤติแตในสิ่งที่ดีงาม จะชวยใหเยาวชนประสบ

กับความสําเร็จในชีวิต 



๗. ทาํจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใส เขา้ใจวธีิการดาํเนินชีวติ

และยอมรับความเป็นจริง ที�ตนเองเป็นอยู ่โดยนาํหลกั

ศาสนามาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ จะช่วยให้

เยาวชนเกิดความมั�นคงทางดา้นจิตใจมากขึ�น

๘. เมื่อมีปญหา รูจักปรึกษาผูใหญ พอ แม หรือ

ผูที่ไววางใจ หรือ หนวยงานตางๆ ที่รับใหคําปรึกษา 

ในฐานะที่เยาวชนเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว 

จึงควรมีสวนชวย พอแม ผูปกครอง



   การปองกันปญหายาเสพตดิแกครอบครวัของตนเอง

๑. ชวย พอ แม สอดสองดูแลนองๆ หรือสมาชิกคนอื่นๆ

ภายในครอบครัวมิใหกระทําสิ่งที่ผิด เชน การคบเพื่อนที่ไมดี การมั่ว

สุมในอบายมุขและส่ิงเสพติด เยาวชนควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดีแก  

สมาชิกคนอื่นๆภายในครอบครัวดวย เชน การใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน ความมีระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร

๒. ชวยสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว มีความรักใครกลมเกลียวและมีความเขาใจกัน ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันเมื่อมีปญหา



๓. เมื�อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตกัเตือนสมาชิก

คนอื�นๆภายในครอบครัว โดยเฉพาะนอ้งๆใหรู้้เกี�ยวกบั

โทษพิษภยัของยาเสพติดวธีิการใชย้าอยา่งปลอดภยั 

๔. ชวยทําให พอ แม เกิดความสบายใจและ

ภาคภูมิใจดวยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

แบงเบาภาระหนาท่ีการงาน ของพอ แม ภายในบาน 



 การปองกันการติดยาเสพติด

๑. ปองกันตนเอง 

     ไมใชยาโดยมิไดรับคําแนะนําจากแพทย 

และจงอยาทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดย

เด็ดขาด เพราะติดงายหายยาก 



ป้องกนัตนเอง ทําได้โดย..

• ศึกษาหาความรู้ เพื�อให้รู้เท่าทนัโทษพษิภัยของยาเสพติด

• ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏเิสธเมื�อถูกชักชวน

• ระมดัระวงัเรื�องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจทาํให้เสพติดได้

• ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

• เลอืกคบเพื�อนดี ที�ชักชวนกนัไปในทางสร้างสรรค์

• เมื�อมปัีญหาชีวติ ควรหาหนทางแก้ไขที�ไม่ข้องเกี�ยวกบั

ยาเสพติดหากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษาผู้ใหญ่



 การปองกันการติดยาเสพติด

๒. ปองกันครอบครัว 
    ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครวัหรือที่อยู

รวมกัน อยาใหเกี่ยวของกับยาเสพติด ตองคอยอบรมสั่ง

สอนใหรูถึงโทษและภัยของยา-เสพติด หากมีผูเสพยาเสพ

ติดในครอบครัว จงจัดการใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลใหหาย

เด็ดขาด การรักษาแตแรกเริ่มติดยาเสพติดมีโอกาสหายไดเร็ว

กวาที่ปลอยไวนานๆ 



ปองกันครอบครัว ทําไดโดย

• สรางความรัก ความอบอุนและความสัมพันธ

อันดีระหวางสมาชิกในครอบครัว

• รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเอง

• ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไมใหของเกี่ยวกับยา

เสพติด

• ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกใน

ครอบครัวติดยาเสพติด



๓. ปองกันเพื่อนบาน โดยชวยชี้แจงใหเพื่อนบานเขาใจถึงโทษและ

ภัยของยาเสพติด โดยมิใหเพื่อนบานรูเทาไมถึงการณ ตองถูกหลอกลวง และ

หากพบวาเพื่อนบานติดยาเสพติด จงชวยแนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

๔. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ เมื่อทราบวาบาน

ใดตําบลใด มียาเสพติดแพรระบาดขอใหแจงเจาหนาที่ตํารวจทุกแหง

ทุกทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ กรมตํารวจ 

(ศปส.ตร.) โทร. 2527962 , 0-252-5932 และ ที่สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน 

ป.ป.ส.) สํานักนายกรัฐมนตรีโทร. 2459350-9



๕. ปองกันชุมชน ทําไดโดย

• ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพติด

• เมื่อทราบแหลงเสพ แหลงคา หรือผลิตยาเสพติด 

ควรแจงใหเจาหนาที่ทราบทันที ที่...

• สํานักงาน ป.ป.ส. โทร. 02-2459414 หรือ 02-

2470901-19 ตอ 258 โทรสาร 02-2468526

• ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ โทร. 1688



 ขอคิดสําหรับผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพตดิ 

“ ไมวาจะไดรับทรัพยสินเงินทองมากเทาใดจากการ
ผลิต การคายาเสพติด ไมวาจะเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพยสิน หรือโอนไปอยูในชื่อของใครก็ตาม เชน ลูก
เมีย ญาติพ่ีนอง หรือคนใกลชิด หากไมสามารถ
พิสูจนไดวา ทรัพยสินเหลานั้นไดมาอยางบริสุทธิ์ 
ศาลจะสั่งริบทรัพยสินนั้นใหตกเปนของ “กองทุน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด”  ตอไป และยัง
ตองทนทุกขทรมานอยูในคุกอีกดวย “


