
ยาเสพติดคืออะไร 
 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวตัถุชนิดใด ๆ ท่ี
อาจเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ หรือจากการสงัเคราะห์ ซ่ึงเม่ือ
เสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยวธีิการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวธีิใด ๆ ก็
ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนานติดกนัจนท าใหร่้างกายทรุดโทรม
และตกอยูใ่ตอ้  านาจหรือเป็นทาสของส่ิงนั้น ทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ หรือจิตใจเพียงอยา่งเดียว  
 

ประเภทของส่ิงเสพติด 
  แบ่งตามลกัษณะการผลติ  
       - ส่ิงเสพติดท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต  ิ  เช่น ฝ่ิน กญัชา ฯลฯ 
       - ส่ิงเสพติดสังเคราะห์ ไดแ้ก่ ส่ิงเสพติดท่ีผลิตดว้ยกรรมวธีิ       
            ทางเคมี เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ 
  แบ่งตามลกัษณะการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท  
       - ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท จะมีฤทธ์ิท าใหส้มองมึนงง      
          ประสาทชา ง่วงซึม ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน โคเคน 
       - ประเภทออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาทจะมีฤทธ์ิท าใหเ้กิดอาการ         
          ต่ืนเตน้ ตลอดเวลา ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยาผู ้ 
          เสพจะหมด ไดแ้ก่ แอมเฟตามีน หรือยามา้ กระท่อม  
       - ประเภทออกฤทธ์ิหลอนประสาท จะมีฤทธ์ิท าใหเ้กิดอาการ     
          ประสาทหลอนเห็นภาพ ลวงตาหูแวว่ อารมณ์แปรปรวน      
          ไดแ้ก่ แอลเอสดี หรือ  เหลา้แหง้ เห็ดข้ีควาย  
       - ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท และหลอนประสาทด้วย          
         ไดแ้ก่  กญัชา 

 
 

 
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ติดยาเสพติด  

 จากการถูกชกัชวน   
 จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสมัผสั  
 จากการถูกหลอกลวง  
 เหตทุางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ตอ้งถูกผา่ตดัหรือเป็น 

โรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทไดรั้บ ความทรมาน
ทางกายมากผูป่้วยตอ้งการบรรเทา พยายามช่วยตวัมานานแต ่
ก็ไม่หาย จึงหนัเขา้หายาเสพติด จนติดยาในท่ีสุด 

 จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทน้ีคิดวา่ตวัเองเป็นคนเก่ง 
 จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น สถานท่ีอยูอ่าศยัแออดั เป็นแหล่งสลมั 

หรือเป็นแหล่งท่ีมีการเสพและคา้ยาเสพติดภาวะทางเศรษฐกิจ
บีบคั้นจิตใจ  

 

เยาวชนกบัยาเสพติด 

 เม่ือพดูถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่ก็มกัจะมุ่งความ
สนใจไปท่ีกลุ่มผูผ้ลิตผูค้า้และ ผูเ้สพยาเสพติด โดยเฉพาะผูเ้สพยา
เสพติดท่ีเป็นเยาวชน ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายโดยตรงจึงท าให้ทุกฝ่าย ไม่
วา่จะเป็นบิดามารดา ครู ผูป้กครอง องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 
ตลอดจนส่ือมวลชนต่างก็ให้ความสนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายาม
ส่ือสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิต
ท่ีดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัทั้งในเร่ืองของ
การสรรหาวธีิการและเลือกเฟ้นเน้ือหา ขอ้ความท่ีเขา้ถึงเยาวชนได้
ตรงจุด ทั้งน้ีเพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมีลกัษณะพิเศษ เช่น ไม่
ชอบให้ใครว่ากล่าว ตกัเตือนตรง ๆ โดยเฉพาะผูใ้หญ่แต่จะรับ
ข่าวสารขอ้มูล ได้มากข้ึนถา้ เยาวชนด้วยกันเป็นผูใ้ห้ข่าวสาร
ขอ้มูลนั้น หรือตนเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการส่ือสารดว้ย  

     ติดกฬีากม็ีความสุขได้  
 

 
             การเล่นกีฬาไม่ใช่เป็นแตเ่พียงกิจกรรมทางเลือกท่ีเบ่ียง - 
เบนความสนใจของเยาวชนให ้ ห่างไกลยาเสพติดเท่านั้น แต่ทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ เช่ือวา่ การออกก าลงักายหรือ การเล่นกีฬา
นั้น จะท าใหต้่อมไร้ท่อใตส้มองหลัง่สารเคมีชนิดหน่ึงช่ือ “เอนโด
ฟีน” ออกมา  ซ่ึงสารชนิดน้ีจะท าใหรู้้สึกสดช่ืน และ เป็นสุข ผูท่ี้
ออกก าลงักาย อยูเ่สมอจึงมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์สมกบัท่ีกล่าว
วา่ “กีฬา กีฬา เป็นยาวเิศษ” ดงันั้น จึงควรท่ีจะช่วยกนัส่งเสริมให้
เยาวชนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาเพื่อใหมี้สาร “เอนโดฟีน” อยู่
ในร่างกายเกิดความสุขได ้ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพายาเสพติด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การป้องกนัการติดยาเสพติด  

 ป้องกันตนเอง ไม่ใชย้าโดยมิไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์และ
จงอย่าทดลอง เสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะติด
ง่ายหายยาก  

 ป้องกนัครอบครัว ควรสอดส่องดูและเด็กบุคคลในครอบครัว  
หรือท่ีอยูร่วมกนั อยา่ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ตอ้งคอยอบรม
สัง่สอนใหรู้้ถึงโทษและภยัของยาเสพติด หากมีผูเ้สพยาเสพ 
ติดในครอบครัวจงจดัการใหเ้ขา้รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

 ป้องกนัเพือ่นบ้าน โดยช่วยช้ีแจงใหเ้พ่ือนบา้นเขา้ใจถึงโทษ
และภยัของยาเสพติด โดยมิให ้ เพื่อนบา้น รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ตอ้งถูกหลอกลวง และหากพบวา่เพ่ือนบา้นติด ยาเสพติดจง
ช่วยแนะน าใหไ้ปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

 ป้องกนัโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ  เม่ือทราบวา่บา้น
ใด ต าบลใดมียาเสพติดแพร่ระบาด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ต ารวจทุกแห่งทุกทอ้งท่ีทราบ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ยาเสพติดป้องกนัได้  

1.  ป้องกนัตนเอง ท าไดโ้ดย.. 
          „ ศึกษาหาความรู้ เพ่ือใหรู้้เท่าทนัโทษพิษภยัของยาเสพติด 
          „ ไม่ทดลองใชย้าเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวน 
          „ ระมดัระวงัเร่ืองการใชย้า เพราะยาบางชนิดอาจท าใหเ้สพ    
             ติดได ้
          „ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
          „ เลือกคบเพื่อนดี ท่ีชกัชวนกนัไปในทางสร้างสรรค ์
          „ เม่ือมีปัญหาชีวติ ควรหาหนทางแกไ้ขท่ีไม่ขอ้งเก่ียวกบั  
            ยาเสพติด หากแกไ้ขไม่ไดค้วรปรึกษา ผูใ้หญ่  

2.  ป้องกนัครอบครัว ท าไดโ้ดย.. 
           „ สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง 
              สมาชิกในครอบครัว 
           „ รู้และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
           „ ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ใหข้อ้งเก่ียวกบัยาเสพติด 
           „ ใหก้ าลงัใจและหาทางแกไ้ข หากพบวา่สมาชิกใน 
              ครอบครัวติดยาเสพติด  

3.  ป้องกนัชุมชน  ท าไดโ้ดย 
           „ ช่วยชุมชนในการต่อตา้นยาเสพติด 
           „ เม่ือทราบแหล่งเสพ แหล่งคา้ หรือผลิตยาเสพติด ควรแจง้
ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบทนัที  
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดว้ยความปรารถนาดีจาก 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเจาทอง 
อ าเภอภกัดชีมุพล จงัหวดัชยัภมู ิ


