
ยาเสพติดคืออะไรยาเสพติดคืออะไรยาเสพติดคืออะไร   
ยาเสพติดยาเสพติดยาเสพติด  หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด 

ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่ง
เมื่อเสพเข้าสูร่่างกายไม่ว่าจะโดยวธิีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใด 
ๆ ก็ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนานติดกันจนทำให้รา่งกายทรุด
โทรมและตกอยู่ใต้อำนาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ หรือจิตใจเพยีงอย่างเดยีว  

ประเภทของสิ่งเสพติดประเภทของสิ่งเสพติดประเภทของสิ่งเสพติด   
  แบ่งตามลักษณะการผลิตแบ่งตามลักษณะการผลิตแบ่งตามลักษณะการผลิต     
       - สิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝิ่น กัญชา ฯลฯ 
       - สิ่งเสพติดสังเคราะห์ ได้แก ่สิ่งเสพตดิที่ผลติด้วยกรรมวิธี      
ทางเคมี เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ 

    แบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทแบ่งตามลักษณะการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท   
         ---    ประเภทออกฤทธิ์กดประสาทประเภทออกฤทธิ์กดประสาทประเภทออกฤทธิ์กดประสาท       จะมีฤทธิ์ทำให้สมองมึนงง     
ประสาทชา ง่วงซึม เชน่ ฝิ่น มอร์ฟีน  
       ---    ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท  จะมีฤทธิ์ทำให้เกิด
อาการตื่นเต้นตลอดเวลา ไม่รู้สึกง่วงนอน เมื่อหมดฤทธิ์ยาผู้เสพ
จะมีอาการอ่อนเพลีย สมองทำงานช้าลง ประสาทหลอน เกิด
ภาพ ลวงตา หวาดระแวง เสียสติ จนสามารถทำร้ายผู้อื่นได้ เช่น            
ยาบ้า โคเคน 

---   ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาทประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาทประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท  จะมีฤทธิ์ทำให้เกิด
อาการประสาทหลอนเห็นภาพ ลวงตาหูแว่ว อารมณ์แปรปรวน     
เช่น แอลเอสดี หรือ  เหล้าแห้ง เห็ดขี้ควาย  
         ---    ประเภทออกฤทธิ์กดประสาทประเภทออกฤทธิ์กดประสาทประเภทออกฤทธิ์กดประสาท  และหลอนประสาท
ด้วย ได้แก่  กัญชา   

   

 

สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาเหตุสำคัญที่ทำให้   ติดยาเสพติดติดยาเสพติดติดยาเสพติด    

➢ จากการถูกชักชวน 
➢ จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสมัผสั 
➢ จากการถูกหลอกลวง 
➢ เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือ

เป็น โรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความ
ทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัว
มานานแต่ก็ไม่หาย จึงหันเข้าหายาเสพตดิ จนติดยาในท่ีสุด 

➢ จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทน้ีคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง 
➢ จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานท่ีอยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลมั 

หรือเป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพตดิภาวะทาง
เศรษฐกิจบีบคั้นจติใจ  

เยาวชนกับยาเสพติดเยาวชนกับยาเสพติดเยาวชนกับยาเสพติด   

 เมื่อพูดถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่ง
ความสนใจไปที่กลุ่มผู้ผลิตผู้ค้าและ ผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้
เสพยาเสพติดที่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงจึงทำให้ทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการ
พยายามสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและ
เยาวชนให้มีชีวิตที่ดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งต้องระมัดระวัง
ทั้งในเรื่องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนื้อหา ข้อความที่
เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด ทั้งนี้เพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมี
ลักษณะพิเศษ  เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าว ตักเตือนตรง ๆ 
โดยเฉพาะผู้ใหญ่แต่จะรับข่าวสารข้อมูล ได้มากขึ้นถ้า เยาวชน
ด้วยกันเป็นผู้ให้ข่าวสารข้อมูลนั้น หรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การสื่อสารด้วย  

      ติดกีฬาก็มีความสุขได้ติดกีฬาก็มีความสุขได้ติดกีฬาก็มีความสุขได้      
การเล่นกีฬาการเล่นกีฬาการเล่นกีฬา  ไม่ใช่เป็นแต่เพียงกิจกรรมทางเลือกที่

เบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติดเท่าน้ัน แต่
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อว่า การออกกำลังกายหรือการเล่น
กีฬานั้นจะทำให้ต่อมไร้ท่อใต้สมองหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งช่ือ  
“เอนโดฟีน”ออกมา ซึ่งสารชนิดนี้จะทำให้รู้สึกสดช่ืน และเป็นสุข          
ผู้ที่ออกกำลังกาย อยู่เสมอจึงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สมกับที่
กล่าวว่า“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” ดงันั้น จึงควรที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้มีสาร“เอนโดฟีน” 
อยู่ในร่างกายเกิดความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด  

การป้องกันการติดยาเสพติดการป้องกันการติดยาเสพติดการป้องกันการติดยาเสพติด      

 ป้องกันป้องกันป้องกันตนเอตนเอตนเองงง      ไม่ใช้ยาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ 
และจงอย่าทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะ
ยาเสพติด ติดง่ายหายยาก  

 ป้องกันครอบครัวป้องกันครอบครัวป้องกันครอบครัว     ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลใน
ครอบครัว  หรือที่อยู่รวมกันอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
ต้องคอยอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด   
หากมีผู้เสพยาเสพติดในครอบครัวจงจัดการให้เข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาล  

 ป้องกัป้องกัป้องกั นเพื่อนบ้านนเพื่อนบ้านนเพื่อนบ้าน โดยช่วยช้ีแจงให้เพื่อนบ้านเข้าใจถึง
โท ษ แ ล ะ ภั ย ข อ งย า เส พ ติ ด  โด ย มิ ให้  เพื่ อ น บ้ า น 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องถูกหลอกลวง และหากพบว่าเพื่อน
บ้ านติ ด  ยา เสพติ ด จงช่ วยแนะนำให้ ไป รั กษ าตั วที่
โรงพยาบาล  

 ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ     เมื่อ
ทราบว่าบ้านใด ตำบลใดมียาเสพติดแพร่ระบาด ขอให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ี ตำรวจทุกแห่งทุกท้องที่ทราบ 



   ยาเสพติดป้องกันได้ยาเสพติดป้องกันได้ยาเสพติดป้องกันได้      

1. 1. 1.    ป้องกันตนเองป้องกันตนเองป้องกันตนเอง   ทำได้โดย.. 
       • ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพตดิ 
       • ไม่ทดลองใช้ยาเสพตดิทุกชนิดและปฏเิสธเมื่อถูกชักชวน 
       • ระมดัระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนดิอาจทำให้เสพ   ตดิได ้
       • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
       • เลือกคบเพื่อนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค ์
       • เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขท่ีไม่ข้องเกี่ยวกับ  
ยาเสพตดิ หากแก้ไขไมไ่ด้ควรปรึกษาผู้ใหญ่  

222 . . .    ป้อป้อป้องกันครอบครัวงกันครอบครัวงกันครอบครัว   ทำได้โดย.. 
       • สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 
       • รู้และปฏิบัตติามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
       • ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
       • ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวตดิยาเสพตดิ  
 
 

   

   

   

   

   

   

   

333 . . .    ป้องกันชมุชนป้องกันชมุชนป้องกันชมุชน   ทำได้โดย 
           • ช่วยชุมชนในการต่อต้านยาเสพตดิ 
           • เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควร
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที  
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   ด้วยความปรารถนาดีจากด้วยความปรารถนาดีจากด้วยความปรารถนาดีจาก   
 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง                                

 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช        
โทรศัพท์ 075 355 121 
โทรสาร 075 355 120 


