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ยาเสพติดให้โทษหรือยาเสพติด หมายถึง ยาหรือ
สารเคมีหรือวตัถชุนิดใดๆ เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะท าให้
เกิดผลตอ่ร่างกายและจิตใจ ดงันี ้

1. ต้องการยาเสพตดิตลอดเวลา 
2. ต้องเพ่ิมขนาดของยาเสพติดมากขึน้ 
3. มีอาการอยากหรือหิวเมื่อขาดยา 
4. สขุภาพทัว่ไปทรุดโทรม 

           
ประเภทของยาเสพติด 

 จ าแนกตามท่ีมาของสิ่งเสพตดิ 
1. ประเภทท่ีได้จากธรรมชาติ  เช่น ฝ่ิน 

มอร์ฟีน กระท่อม กญัชา ฯลฯ 
2. ประเภทท่ีได้จากการสังเคราะห์ เช่น  

เฮโรอีน ยานอนหลบั ยาม้า ฯลฯ 
 

 จ าแนกสิ่งเสพติตามกฎหมาย 
1. ประเภทถูกกฎหมาย เช่น ยาแก้ไอน า้ด า 

บหุร่ี เหล้า กาแฟ  ฯลฯ 
2. ประเภทผิดกฎหมาย เช่น  มอร์ฟีน ฝ่ิน 

เฮโรอีน กญัชา กระท่อม 

  การจ าแนกส่ิงเสพติดตามการออกฤทธ์ิ
ตอ่ระบบประสาทสว่นกลาง 

1. ประเภทกดประสาท เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน 
เฮโรอีน ยากลอ่มประสาท ยาระงบัประสาท 

2. ประเภทกระตุ้นประสาท เชน่ ยาม้า แอม
แฟตตามิน ใบกระท่อม บหุร่ี กาแฟ ฯลฯ 

3. ประเภทหลอนประสาท เช่น แอล เอส ดี, 
น า้มนัระเหย ฯลฯ 

4. ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน อาจกด 
กระตุ้น หรือหลอนประสาทรวมกนั ได้แก่ กญัชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุท่ีท าให้เกิดยาเสพติด 

 ติดเพราะฤทธ์ิของยา  มี 4 ลกัษณะ ได้แก ่
1. ความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะเสพยา

หรือสารนัน้อีก 
2.  มีความต้องการท่ีจะเพ่ิมปริมาณของ

ยาเสพติดนัน้อีก 
   3. ถ้าถึงเวลาท่ีเกิดความต้องการแล้วไม่ได้
เสพ จะเกิดอาการอยากยาหรือ ขาดยา เช่น หาว อาเจียน 
น า้ตาน า้มลูไหล ทรุนทรุาย คลุ้มคลัง้ โมโห  ขาดสติ 

4.  ยาท่ีเสพนัน้จะท าลายสุขภาพร่างกาย
ท าให้ซูบผอม มีโรคแทรกซ้อน และเกิดอาการทางจิต 

 ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านท่ีอยู่อาศยั 

เตม็ไปด้วยแหลง่ค้ายาเสพติด 
2. สิ่งแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่น 

รวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ 
3. สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน เด็กมีปัญหาเร่ือง

เรียน เบ่ือโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 



 ติดยาเสพติดเพราะความผิดปกตทิาง
ร่างแลจิตใจ 

ในสังคมท่ีวุ่นวายสับสน เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วท าให้จิตใจผิดปกติได้ง่าย หากเป็นบุคคลท่ีมี
บคุลิกออ่นแอในทกุด้าน จะตกเป็นทาสยาเสพติดได้ง่าย 
ผู้ ท่ีมีอารมณ์วู่วามไม่ค่อยยัง้คิดจะหันเข้าหายาเสพติด
เพ่ือท่ีจะระงับอารมณ์ของตนเน่ืองจากยาเสพติดมี
คณุสมบัติในการกระตุ้นและกดประสาท ผู้ ท่ีมีจิตใจไม่
มัน่คง ขาดความมัน่ใจ มีแนวโน้มในการใช้ยาเพ่ือบรรเทา
ความวิตกกงัวลของตนให้หมดไปและมีโอกาสติดยาเสพ
ติดได้ง่ายกวา่ผู้ อ่ืน 

 
วธีิสังเกตผู้ตดิยาหรือสารเสพติด 

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สขุภาพทรุดโทรม  
ผอมซีด ท างานหนักไม่ไหว ริมฝี ปากเขียวคล า้และแห้ง 
ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใส่เสือ้แขนยาว ใส่
แวน่ตาเพ่ือปกปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์หงุดหงิดง่าย 
พดูจาก้าวร้าวขาดความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี มัว่สมุกบัคน
ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกับยาเสพติด สูบบุหร่ีจัด หน้าตา
ซึมเศร้า ขาดความเช่ือมั่น จิตใจอ่อนแอ ใช้เงินเปลือง  
สิ่งของภายในบ้านสญูหายบ่อย 

3. แสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสัน่ กระตกุ ชัก 
จาม น า้มลูไหล ท้องเดิน ถ่ายอจุจาระเป็นเลือดท่ีเรียกว่า 
“ลงแดง” มีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงนอนไม่
หลบั ทรุนทรุาย 

4. อาศัยเทคนิคทางการแพทย์โดยเก็บปัสสาวะ 
บคุคลท่ีสงสยัวา่จะติดยาเสพติดสง่ตรวจ  
 

โทษของยาเสพตดิแบ่งได้ดังนี ้
1. โทษตอ่ร่างกาย สิ่งเสพติดท าลายทัง้ร่างกายและ 

จิตใจ เช่น ท าให้สมองถูกท าลาย ความจ าเสื่อม ดวงตา
พร่ามัว่ น า้หนกัลด ร่างกายซูบผอม ตาแห้ง เหมอ่ลอย 

2. โทษตอ่ผู้ใกล้ชิด ท าลายความหวงัของพ่อแมแ่ละ 
คนในครอบครัว ท าให้วงศ์ตระกลูเสื่อมเสีย 

3. โทษต่อสงัคม เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม 
สญูเสียแรงงาน สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการปราบปราม
และการบ าบดัรักษา 

4. โทษตอ่ประเทศท าลายเศรษฐกิจของชาต ิ
 
 
 
 

การป้องกันสิ่งเสพติด มีดังต่อไปนี ้
1. การป้องกันตน เองโดยการออกก าลังกาย  

รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ท่ี มี ป ร ะ โ ย ช น์  
แ ล ะ พั ก ผ่ อ น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ  
เลือกคบเพ่ือนท่ีไมม่ัว่สมุส่ิงเสพติด 

2. การป้องกันในครอบครัว ต้องให้ความรักความ
เข้าใจ และอบรมสัง่สอนให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด 

3. การป้องกนัในสถานศกึษา ควรให้ความรู้ถึงโทษ
ของสิ่งเสพติด จัดนิทรรศการและการรณรงค์ต่อต้านสิ่ง
เสพติด 

4. การป้องกันในชุมชน ควรจัดสถานท่ีออกก าลัง
การ จดักลุม่แมบ้่านให้ความรู้เร่ืองสิ่งเสพติด 

 

   


