
ยาเสพตดิคอือะไร 
 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ท่ีอาจ
เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาต ิ หรือจากการสังเคราะห์ ซึง่เมื่อเสพเขา้สู่
ร่างกายไม่ว่าจะโดยวธิีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธใีด ๆ ก็ตาม เป็นช่วง
ระยะเวลา หรือนานติดกันจนท าให้รา่งกายทรุดโทรมและตกอยู่ใต้อ านาจ
หรือเป็นทาสของส่ิงนั้น ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ หรือจติใจเพียงอย่าง
เดียว  
 

ประเภทของสิ่งเสพตดิ 
  แบง่ตามลักษณะการผลติ  
       - ส่ิงเสพติดท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ เช่น ฝ่ิน กัญชา ฯลฯ 
       - ส่ิงเสพติดสังเคราะห์ ได้แก่ ส่ิงเสพติดท่ีผลิตด้วยกรรมวิธ ี      
            ทางเคม ีเช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ 
  แบง่ตามลักษณะการออกฤทธิต์อ่ระบบประสาท  
       - ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท จะมีฤทธิ์ท าให้สมองมึนงง      
          ประสาทชา ง่วงซึม ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน โคเคน 
       - ประเภทออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทจะมีฤทธิ์ท าให้เกิดอาการ         
          ตื่นเต้น ตลอดเวลา ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาผู้  
          เสพจะหมด ได้แก่ แอมเฟตามีน หรือยามา้ กระท่อม  
       - ประเภทออกฤทธิ์หลอนประสาท จะมีฤทธิ์ท าให้เกิดอาการ     
          ประสาทหลอนเห็นภาพ ลวงตาหูแว่ว อารมณ์แปรปรวน      
          ได้แก่ แอลเอสดี หรือ  เหล้าแห้ง เห็ดขี้ควาย  
       - ประเภทออกฤทธิ์กดประสาท และหลอนประสาทด้วย          
         ได้แก่  กัญชา 

               
 

 

สาเหตสุ าคญัทีท่ าใหต้ดิยาเสพตดิ  
 จากการถูกชักชวน   
 จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสัมผัส  
 จากการถูกหลอกลวง  
 เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่าตัดหรือเป็น 

โรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความทรมานทางกาย
มากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวมานานแต ่
ก็ไม่หาย จึงหันเขา้หายาเสพติด จนติดยาในที่สุด 

 จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่ง 
 จากส่ิงแวดล้อม เช่น สถานท่ีอยู่อาศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือ

เป็นแหล่งท่ีมกีารเสพและค้ายาเสพติดภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั้น
จิตใจ  

 

เยาวชนกบัยาเสพตดิ 
 เมื่อพูดถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่ก็มักจะมุ่งความสนใจ
ไปท่ีกลุ่มผู้ผลิตผู้ค้าและ ผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดท่ี
เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงจึงท าให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบิดา
มารดา ครู ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน
ส่ือมวลชนต่างก็ให้ความสนใจท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามส่ือสาร เพ่ือสร้างความ
เข้าใจท่ีถูกต้องแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิตท่ีดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด 
ซึ่งต้องระมัดระวังท้ังในเรื่องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนื้อหา 
ข้อความท่ีเข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด ท้ังนี้เพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมี
ลักษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าว ตักเตือนตรง ๆ โดยเฉพาะ
ผู้ใหญ่แต่จะรับข่าวสารข้อมูล ได้มากขึ้นถ้า เยาวชนด้วยกันเป็นผู้ให้
ข่าวสารข้อมูลนั้น หรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่ือสารด้วย  

 

 

 

 ตดิกฬีากม็คีวามสุขได ้ 
 

 
             การเล่นกีฬาไม่ใช่เป็นแต่เพียงกิจกรรมทางเลือกท่ี
เบี่ยง - เบนความสนใจของเยาวชนให้  ห่างไกลยาเสพตดิเท่านั้น แต่
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชื่อวา่ การออกก าลังกายหรือ การเล่นกีฬา
นั้น จะท าให้ต่อมไร้ท่อใต้สมองหลั่งสารเคมีชนิดหนึ่งชื่อ “เอนโดฟีน” 
ออกมา  ซึ่งสารชนิดนี้จะท าให้รู้สึกสดชื่น และ เป็นสุข ผู้ท่ีออกก าลัง
กาย อยู่เสมอจึงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์สมกับที่กล่าวว่า “กีฬา กีฬา 
เป็นยาวิเศษ” ดังนั้น จึงควรท่ีจะช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาเพ่ือให้มีสาร “เอนโดฟีน” อยู่ในรา่งกายเกิดความสุขได้  
โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด  

 

        

 

 

 



การปอ้งกนัการตดิยาเสพตดิ  
 ป้องกันตนเอง ไม่ใช้ยาโดยมิได้รับค าแนะน าจากแพทย์ และจงอย่า

ทดลอง เสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะติดง่ายหายยาก  
 ปอ้งกนัครอบครวั ควรสอดส่องดูและเด็กบุคคลในครอบครัว  หรือท่ีอยู่

รวมกัน อย่าให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ต้องคอยอบรมส่ังสอนให้รู้ถึง
โทษและภัยของยาเสพติด หากมีผู้เสพยาเสพ ติดในครอบครัวจง
จัดการให้เข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล  

 ปอ้งกนัเพือ่นบา้น โดยช่วยชี้แจงให้เพ่ือนบ้านเขา้ใจถึงโทษและภัย
ของยาเสพติด โดยมิให้ เพ่ือนบ้าน รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ต้องถูก
หลอกลวง และหากพบว่าเพ่ือนบ้านติด ยาเสพติดจงช่วยแนะน าให้
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล  

 ป้องกันโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ  เมื่อทราบว่าบ้านใด 
ต าบลใดมียาเสพติดแพร่ระบาด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี ต ารวจทุกแห่ง
ทุกท้องท่ีทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยาเสพตดิปอ้งกนัได ้ 
1.  ปอ้งกนัตนเอง ท าได้โดย.. 
          • ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพ
ติด 
          • ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 
          • ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา เพราะยาบางชนิดอาจท าให้เสพ    
             ติดได้ 
          • ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์
          • เลือกคบเพ่ือนดี ท่ีชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค ์
          • เมื่อมีปัญหาชีวิต ควรหาหนทางแก้ไขท่ีไม่ข้องเก่ียวกับ  
            ยาเสพติด หากแก้ไขไม่ได้ควรปรึกษา ผู้ใหญ่  

2.  ปอ้งกันครอบครวั ท าได้โดย.. 
           • สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง 
              สมาชิกในครอบครัว 
           • รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
           • ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเก่ียวกับยาเสพติด 
           • ให้ก าลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกใน 
              ครอบครัวติดยาเสพติด  

3.  ปอ้งกนัชมุชน  ท าได้โดย 
           • ช่วยชุมชนในการต่อตา้นยาเสพติด 
           • เมื่อทราบแหล่งเสพ แหล่งค้า หรือผลิตยาเสพติด ควร
แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบทันที  
 

 

 
*************** 

 

        
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

 
 

เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 


