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  ยาเสพตดิ หมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาต ิหรือสารท่ีสงัเคราะหข้ึ์นเม่ือน าเขา้สู่ร่างกาย ไม่ว่า

จะโดยวิธีรบัประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยวิธีการใด ๆ แลว้ 

ท าใหเ้กิดผลตอ่รา่งกายและจติใจนอกจากน้ียงัจะท าใหเ้กิด

การเสพตดิไดห้ากใชส้ารนั้นเป็นประจ  าทุกวนั หรือวนัละ

หลาย ๆ ครั้ง 



ลักษณะส าคญัของสารเสพตดิจะท าใหเ้กิดอาการ และอาการแสดงตอ่ผูเ้สพดงัน้ี           

๑.เกิดอาการดื้ อยา หรอืตา้นยา และเม่ือตดิแลว้ ตอ้งการใชส้ารนั้นในประมาณมากข้ึน 

๒. เกิดอาการขาดยาถอนยา หรอือยากยา เม่ือใชส้ารนั้นเทา่เดิม ลดลง หรอืหยดุใช ้

             ๓. มีความตอ้งการเสพทั้งทางรา่งกายและจติใจอยา่ง 

       รุนแรงตลอดเวลา 

             ๔. สุขภาพรา่งกายทรุดโทรมลงเกิดโทษตอ่ตนเอง  

        ครอบครวั ผูอ่ื้น ตลอดจนสงัคม และประเทศชาติ  



ความหมายโดยทัว่ไป 

          ยาเสพตดิ หมายถึง สารหรอืยาที่อาจเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาตหิรือจากการ

สงัเคราะหซ่ึ์งเม่ือบุคคลใดเสพหรอืไดร้บัเขา้ไปในรา่งกายซ ้าๆ กนัแลว้ไม่ว่า ดว้ยวิธี

ใดๆเป็นช่วงระยะๆ หรอืนานตดิตอ่กนัก็ตาม จะท าให ้          

  1. บุคคลนั้นตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจหรอืเป็นทาสของสิ่งนั้นทางดา้นรา่งกายและจติใจ 

หรือจติใจเพียงอยา่งเดียว 

  2. ตอ้งเพิ่มปรมิาณการเสพข้ึนเรือ่ยๆหรอืท า ใหสุ้ขภาพของผูเ้สพตดิเสื่อมโทรมลง 

  3. เม่ือถึงเวลาอยากเสพแลว้ไม่ไดเ้สพจะมีอาการผิดปกตทิางดา้นรา่งกายและจติใจ 

หรอืเฉพาะทางดา้นจติใจเกิดข้ึนในผูเ้สพ   



            จากความหมายของพระราชบญัญตัิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

พ.ศ. 2522 หรือความหมายตามท่ีองคก์ารอนามยัโลกก าหนดไว ้

สามารถส่ือความหมายของสารเสพติดไดต้รงกนัว่า หมายถึง  

สารหรอืยา หรอืวัตถุชนิดใดๆ ท่ีเม่ือเสพเขา้รา่งกาย 

จะโดยวิธีใดๆก็แลว้แต่ จะเป็นผลตอ่รา่งกายและจิตใจ 

ของผูเ้สพในลกัษณะส าคญั 4 ประการ คือ 



1. ผูเ้สพจะเกิดความตอ้งการเสพทั้งทางรา่งกายและจติใจอยา่งรุนแรง 

2. ตอ้งเพ่ิมขนาดหรือปริมาณของสารเสพตดินั้นข้ึนเร่ือยๆ 

3. ตอ้งตกอยูใ่ตอ้  านาจบงัคบัอนัเกิดจากฤทธ์ิของสารเสพติดนั้นๆ ท าให ้

  หยุดไม่ไดแ้ละเกิดอาการขาดยา เม่ือไม่ไดเ้สพ 

  4. ผูเ้สพจะมีสุขภาพรา่งกายท่ีทรุดโทรมลง 





จ  าแนกประเภทของสารเสพติด 

จ  าแนกตามการออกฤทธ์ิตอ่ระบบประสาทส่วนกลาง ได ้4 ประเภท คือ 

1. กดประสาท ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอรฟี์น โคเคอีน เฮโรอีน โซเดียมเซโคบาร ์บิทาล

(เหลา้แหง้) ไดอะซีแฟม แล็กเกอร ์คลอไดอะซีป๊อกไซด ์ทินเนอร ์กาว ฯลฯ 

2. กระตุน้ประสาท ไดแ้ก่ แอมเฟตามีน (ยาบา้ ยามา้ ยาขยนั) อีเฟดีน (ยาอี) 

โคเคอีน กระท่อม ฯลฯ 



3. หลอนประสาท ไดแ้ก่ DMT LSD เห็ดข้ีควาย และสารระเหยตา่งๆ 

4. ออกฤทธ์ิผสมผสาน ซ่ึงครั้งแรกกระตุน้ประสาท แตเ่ม่ือเสพมากข้ึนก็จะ

กดประสาท และท าใหป้ระสาทหลอนได ้ไดแ้ก่ กญัชา กระท่อม 



 จ  าแนกตามพระราชบญัญตัิยาเสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 และฉบบั

แกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ. 2545 จ  าแนกได ้5 ประเภท คือ 

  1.ยาเสพตดิชนิดใหโ้ทษรายแรง ไดแ้ก่ เฮโรอีน อะซีทอรฟี์น แอมเฟตามีน ฯลฯ 

  2.ยาเสพติดใหโ้ทษทัว่ไป ไดแ้ก่ ฝ่ินมอรฟี์น โคเคอีน เอธิลมอรฟี์น ฯลฯ 

  3.ยาเสพตดิใหโ้ทษชนิดเป็นต ารบัยาที่มียาเสพตดิใหโ้ทษ ประเภทที่ 1

และ 2 ปรุงผสมอยูด่ว้ย ไดแ้ก่ ยาแกไ้อ ยาแกท้อ้งเสียที่มีฝ่ิน โคเคอีนเป็น

สว่นผสม 



4.สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 1 และ 2 ไดแ้ก่  

 - อะเซติลคอไรด ์ 

 - อะเซตกิแอนไฮไดรด ์

5.พืชเสพตดิใหโ้ทษ ไดแ้ก่ กญัชา กระท่อม เห็ดข้ีควาย ซ่ึงจดัเป็น           

ยาเสพติดท่ีไม่เขา้ประเภท 1 และ 4 



1. แอมเฟตามีน หรือยาบ้า 



 เป็นผงผลกึสีขาว ไม่มกีลิน่ รสขม มฤีทธ์ิกระตุ้นระบบประสาท
ส่วนกลางซ่ึงมหีน้าทีเ่กบ็ความจ า ความคดิและควบคุมการท างานของอวยัวะ
ต่างๆ มีช่ือเรียกทางการค้าต่างๆ กนั เช่น เบนซีดรีน เดก็ซีดรีน ฟีนามนี ฯลฯ 
แต่ในกลุ่มผู้เสพนิยมเรียกกนัว่า ยาม้า ยาขยนั ยาแก้ง่วง ยาโด๊ป ยาเพิม่พลงั 
และสุดท้ายเป็นทีรู้่จักกนัในช่ือของ ยาบ้า  



ผงแอมเฟตามมีนเมื่อน ามาผลติอดัเป็นเมด็จะมีหลายลกัษณะทั้งเม็กกลมและ
แคปซูล มีหลายสี แต่ส่วนมากมีสีขาว สีน า้ตาล เมด็กลมแบน มีลกัษณะบนเมด็ยา เช่น 
รูปหัวม้า 99 รูปดาวLONDON ฯลฯ ในอดีต 



 วงการแพทย์ใช้แอมเฟตามีนรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจติ 
โรคซมึเศร้า โรคง่วงเหงาหาวนอน ใช้ลดความอ้วน แต่ด้วยอาการตดิ
ยา และมีผลเสียต่อสุขภาพจงึเลกิใช้ในปัจจุบัน ฤทธ์ิของแอมเฟตามีน
จะมีผลมากหรือน้อยเพียงใดขึน้กับปริมาณยา ระยะเวลาของการใช้
ยา สภาพของร่างกายผู้เสพ และเอกลักษณ์ทางเคมีของตัวยาว่ามีมาก
น้อยเพียงใดเป็นส าคัญ 



2.อีเฟดีน หรือยาอี 



ลกัษณะทัว่ไป 

 เป็นผงละเอียดสีขาว ท่ีมกัเรียกกนัว่า ยาอี ยาเอฟ หรอื ยาอี ๊

เม่ือน ามาผลิตจะมีหลายลกัษณะ มีฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาท

ส่วนกลางเช่นเดียวกบัยาบา้จงึระบาดในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานโดยมีการ

น ามาใชแ้ทนยาบา้ ก่อใหเ้กิดปัญหาตอ่ชีวิตและทรพัยส์ินส่วนรวมอยา่ง

มากมายกฎหมายจงึมีการควบคมุและมีมาตรการลงโทษเช่นเดียวกบั

ยาบา้ดว้ย 

 



3.ฝ่ิน 



ลกัษณะทัว่ไป   

 ฝ่ินเป็นพืชลม้ลกุ เน้ือฝ่ินไดม้าจากยางท่ีกรีดจากผล 

(กระเปาะ) มีสีน ้าตาล กล่ินเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า ฝ่ินดิบ หาก

น ามาเค้ียว ตม้ หรือหมกัจนเป็นฝ่ินสุก จะมีสีน ้าตาลไหมป้นด า มีรส

ขมเฉพาะตวั ในอดีตทางการแพทยใ์ชเ้ป็นยาระงบัปวด แกโ้รค

ทอ้งเดิน และอาการไอ ดว้นมีฤทธ์ิกดระบบประสาท 



4.มอรฟี์น 



ลกัษณะทัว่ไป 

            เป็นสารอลัคาลอยดท่ี์สกดัไดจ้าก

ฝ่ิน มีลกัษณะสีขาวนวล สีครีม สีเทา ไม่มี

กล่ิน รสขม ละลายน ้าง่าย มีฤทธ์ิกดประสาท

และสมองรุนแรงกว่าฝ่ิน 8-10 เท่า      

เสพตดิไดง้่าย มีลกัษณะตา่งกนัเช่น เป็น

เม็ด ผง หรือแท่งสี่เหลี่ยม 



5.เฮโรอีน (Heroin) 



ลกัษณะทัว่ไป 

            เป็นสารเสพตดิใหโ้ทษชนิด

รา้ยแรงท่ีสุด ไดม้าจากกรรมวิธีทางเคมี 

ฤทธ์ิมีความรุนแรงกว่ามอรฟี์น 4-8 เท่า 

มีสองชนิดคือ ผงขาวเป็นเฮโรอีนบริสุทธ ์

และไอละเหย เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธ์ิ     



6. โคเคน(Cocaine) 



ลกัษณะทัว่ไป 

            โคเคนหรือโคคาอีน เป็นสารเสพ

ตดิธรรมชาติท่ีไดจ้าการสงัเคราะหใ์บของตน้

โคคาท่ีแปรสภาพสุดทา้ยเป็น Cocaine 

Hydrochloride อนัเป็นโคเคนบริสุทธ์ิ มี

ฤทธ์ิกระตุน้ประสาทส่วยกลางเหมือนยาบา้ 

แตจ่ะท าใหต้ดิยาไดง้่ายกว่า มีลกัษณะเป็นผง

ละเอียด สีขาว รสขม ไม่มีกล่ิน 



7. กญัชา 



 ลกัษณะทัว่ไป 

            กญัชาเป็นพืชลม้ลกุจ  าพวก

หญา้ จะใชใ้บและยอดช่อดอกตวัเมียมา

ตากหรืออบแหง้ แลว้หัน่หรือบดมาสูบกบั

บุหร่ีหรือใชบ้อ้งไม่ไผ่ อาจใชเ้ค้ียวหรือบด

ในอาหาร ออกฤทธ์ิหลายอยา่งรวมกนั ทั้ง

กระตุน้ กดและหลอดประสาท 



 8. สารระเหย 



ลกัษณะทัว่ไป 

            เป็นสารประกอบอินทรียเ์คมีท่ีไดม้าจากขบวนการผลิตน ้ามนั

ปิโตรเลียมมีลกัษณะเป็นไอระเหยเร็ว มกัพบในรูปผลิตภณัฑส์  าเร็จรูป

ตา่งๆ เช่น ทินเนอร ์กาวน า้ กาวยาง แล็กเกอร ์สีพ่น น า้ยาลา้งเล็บ โดยถูก

เสพผ่านทางเดินหายใจจะเขา้สู่กระแสเลือดแพร่กระจายไปส่วนตา่งๆ

อยา่งรวดเร็ว โดยสารพิษบางส่วนจะถูกก าจดัออกทางปอด ไดก้ล่ินสาร

ระเหยจากลมหายใจของผูเ้สพผูเ้สพได ้

 



รา่งกายทรุดโทรม ซูบผอม อ่อนเพลีย ผิวหนา้

หยาบกรา้น ตาสูแ้สงแดดไม่ได ้ลกุลี้ ลกุลน ขาด

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ขาดความรบัผิดชอบ 

พฤตกิรรมเปลี่ยน อาการเม่ือขาดสารเสพตดิจะมี

อาการขนลกุ เหง่ือออก น ้ามูกน ้าตาไหล 

กระสบักระสา่ย หายใจถ่ี คลื่นไส ้อาเจยีน ปวด

ทอ้ง ทอ้งเดิน ปวดศีรษะและกระดกู นอนไม่หลบั 



       การตรวจพิสูจนห์าสารเสพตดิในร่างกาย สามารถท าได ้2 วิธี คือ 

1. ทดลองดว้ยยา  

โดยการฉีดยาท าลายฤทธ์ิของสารเสพตดิ ท าใหเ้กิดอาการขาดยา 

2.   การเก็บปัสสาวะ หรือเลือด  

(เฉพาะในกรณีการตรวจแอลกอฮอลแ์ละสารละเหย) เพ่ือหาสารเสพตดิ

ในร่างการ ซ่ึงสามารถแยกชนิดของสารเสพตดิได ้



วิธสีงัเกตว่าผูใ้ดใชห้รือเสพยาเสพตดิ  สามารถสงัเกตไดจ้ากความเปลี่ยนแปลงหรือ

ลกัษณะอาการและส่ิงท่ีตรวจพบดงัตอ่ไปน้ี คือ ... 

1.  การเปลี่ยนแปลงทางจติใจ  นิสยั  ความประพฤต ิ และบุคลิกภาพ 

       -  เป็นคนเจา้อารมณ ์ หงุดหงิดงา่ย  เอาแตใ่จขาดเหตผุล 

        -  ขาดเรยีน ชอบหนีโรงเรยีน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกต ิ

        -  ไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  เช่ือถือไม่ได ้

        -  ความคิดเช่ืองชา้  สตปัิญญาเสื่อมลง  ความจ าเสื่อม  มีผลใหก้ารเรยีน  หรือ

การท างานบกพรอ่ง 



       -  พดูจาเช่ือถือไม่ได ้ พดูไม่อยูก่บัรอ่งกบัรอย  ไม่สนใจตอ่สิ่งแวดลอ้ม  ขาด

ความรบัผิดชอบ 

       -  มกัเก็บตวัเงียบ ๆ หลบซ่อนตวัเอง  ท าตวัปกปิดลึกลบั 

       -  ชอบเขา้หอ้งน ้านาน ๆ 

       -  พบอุปกรณเ์ก่ียวกบัการเสพยา  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษซอง

ตะกัว่  ซากกา้นไมข้ีดจ  านวนมาก  เศษกระดาษไหมไ้ฟ  

           หลอดการแฟตดัเป็นทอ่นสั้น ฯลฯ 

        -  พดูจากา้วรา้ว  ดื้ อรั้น  ผิดไปจากเดิม 



        -  ไม่สนใจความเป็นอยูข่องตนเอง  แตง่กายไม่เรยีบรอ้ย  สกปรกไม่ค่อย

อาบน ้า 

        -  มีนิสยั  มีขอ้อา้งในการออกนอกบา้นเสมอ  ชอบเท่ียวเตรก่ลบับา้นผิดเวลา 

        -  ทรพัยส์ินในบา้นสูญหายบ่อย  เพราะจะขโมยเอาไปขายเพื่อซ้ือยาเสพ 

        -  เกียจครา้น  ไม่ชอบท างาน 

        -  ง่วงเหงาหาวนอน  นอนตืน่สายผิดปกต ิ

        -  มีอาการวิตกกงัวล  เศรา้ซึม  สีหนา้จะหมองคล ้า 



2.  อาการเปลี่ยนแปลงทางรา่งกาย 

        -  สุขภาพรา่งกายทรุดโทรม  ซูบผอม ซีดเหลือง  ไม่มีแรง  อ่อนเพลียง่าย 

        -  รมิฝีปากเขียวคล ้า  แหง้แตก 

        -  ตาแดงก า่  รูม่านตาขยาย 

        -  น ้ามูกไหล  เหง่ือออกมาก  กลิ่นตวัแรง 

        -  บริเวณแขน  ตามขอ้พบั  หวัไหล ่ มีรอยแผล  รอยช ้าเป็นจ  ้า ๆ 

(รอ่งรอยการฉีดยาเสพตดิเขา้เสน้) 



        -  มีรอยแผลเป็นท่ีบรเิวณแขน  ทอ้งแขน  อนั

เน่ืองมาจากใชข้องมีคมกรดีเป็นทาง ๆ 

        -  ผิวหนงัหยาบกรา้น  เป็นแผลผพุอง  อาจมีน ้า

หนอง  น ้าเหลืองคลา้ยโรคผิวหนงั 

        -  ชอบใสเ่สื้ อแขนยาว  และสวมแว่นตากรองแสงสี

เขม้  เพื่อปิดรอ่งรอย  และอาการจากการเสพยาเสพตดิ 



3.  ลกัษณะของอาการขาดยา 

        -  หาวนอนบ่อย  จามคลา้ยคนเป็นหวดั น ้ามูก  น ้าตาไหล 

        -  กระสบักระสา่ย  กระวนกระวาย  หายใจถ่ี  ปวดทอ้ง  คลื่นใส ้ อาเจยีน   

อาจถ่ายอุจจาระเป็นเลือด 

        -  เหง่ือออกมากผิดปกต ิ

        -  ปวดเม่ือยตามรา่งกาย  ปวดเสียวในกระดูก  ม่านตาขยายโตข้ึน  ตาพรา่

ไม่สูแ้ดดมีอาการดิ้ นทุรนทุราย 





...สาเหตุของการตดิส่ิงเสพยต์ดิมีอยู่มากมายหลายสาเหตุ โดยขึ้นอยู่กบั

ปัจจยัต่างๆ เช่น ครอบครวัหรอืผูป้กครอง โรงเรยีน หรอืสถานศึกษา 

ส่ิงแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม และสงัคม ปัญหาจากทาง

รา่งกายและจิตใจของคนผูน้ัน้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นตน้  



1. สาเหตทุางดา้นบุคคล (ความรูเ้ท่าไม่ถึงการณ)์ 

  1.1 ถูกชกัชวน 

   อาจเกิดจากการเช่ือตามค าชกัชวนโฆษณาของผูข้ายสินคา้ที่เป็นส่ิงเสพยต์ดิบาง

ชนิด เช่น ยากระตุน้ประสาทตา่งๆ ยาขยนั ยามา้ ยาบา้ เป็นตน้ โดยผูข้ายโฆษณา

สรรพคณุของส่ิงเสพยต์ดินั้นว่ามีคณุภาพดีสารพดัอยา่งเช่น ท าใหมี้ก าลงัวงัชา ท าใหมี้

จติใจแจม่ใส ท าใหมี้สุขภาพดี ท  าใหมี้สตปัิญญาดี สามารถรกัษาโรคไดบ้างชนิด เป็นตน้ ผู ้

ท่ีเช่ือค าชกัชวนโฆษณาดงักลา่วจงึไปซ้ือตามค าชกัชวนของเพื่อนฝูง ซ่ึงโดยมากเป็นพวกท่ี

ตดิส่ิงเสพยต์ดินั้นอยูแ่ลว้ ดว้ยความเกรงใจเพื่อน หรือเช่ือเพื่อน หรือตอ้งการแสดงว่าตวั

เป็นพวกเดียวกบัเพื่อน จงึใชส่ิ้งเสพยต์ดินั้น 



  1.2 สภาพความกดดนัทางครอบครวั  เช่น การทะเลาะกนัของพอ่แม่ 

  1.3 ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น คนขบัรถหรือลกูเรือในทะเล 

  1.4 เกิดความเจบ็ป่วยทางกายหรอืทางจติใจ อาจมีการใชส้ารเสพตดิเพื่อบรรเทา

อาการป่วยทางกายและทางจติบางชนิดนานตดิตอ่กนัจนตดิยาได ้

  1.5 ถูกหลอกลวงโดยผูร้บัไม่ทราบว่าสิ่งที่ตนรบัมาเป็นสารเสพตดิหรือโดยการผสม

ปลอมปนกบัอาหาร ของขบเค้ียว 



 ปัจจุบนัน้ีมีผูข้ายสินคา้ประเภทอาหาร ขนม หรอืเครือ่งดื่มบางรายใชส้ิ่ง

เสพยต์ดิผสมลงในสินคา้ท่ีขาย เพื่อใหผู้ซ้ื้อสินคา้นั้นไปรบัประทานเกิดการตดิ 

อยากมาซ้ือไปรบัประทานอีก ซ่ึงในกรณีน้ี ผูซ้ื้ออาหารนั้นมารบัประทาน จะไม่รูส้ึก

ว่าตนเองเกิดการตดิสิ่งเสพยต์ดิข้ึนแลว้ รูแ้ตเ่พียงว่าอยากรบัประทานอาหาร ขนม 

หรอืเครือ่งดื่มท่ีซ้ือจากรา้นนั้นๆ กว่าจะทราบก็ตอ่เม่ือตนเองรูส้ึกผิดสงัเกตตอ่

ความตอ้งการ จะซ้ืออาหารจากรา้นนั้นมารบัประทาน หรอืตอ่เม่ือ มีอาการเสพยต์ดิ

รุนแรง และมีสุขภาพเสื่อมลง 



  1.6 อยากทดลอง เกิดจากความอยากรูอ้ยากเห็นซ่ึงเป็นนิสยัของคนโดยทัว่ไป 

และโดยท่ีไม่คิดว่าตนจะตดิสิ่งเสพยต์ดิน้ีได ้จงึไปท าการทดลองใชส้ิ่งเสพยต์ดินั้น 

ในการทดลองใชค้รั้งแรกๆ อาจมีความรูส้ึกดีหรอืไม่ดีก็ตาม ถา้ยงัไม่ตดิสิ่งเสพย์

ตดินั้น ก็อาจประมาทไปทดลองใชส้ิ่งเสพยต์ดินั้นอีก จนใจท่ีสุดก็ตดิสิ่งเสพยต์ดิ

นั้น หรอืถา้ไปทดลองใชส้ิ่งเสพยต์ดิบางชนิด เช่น เฮโรอีน แมจ้ะเสพเพียงครั้ง

เดียว ก็อาจท าใหต้ดิได ้ 



  1.7 ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพดูอวดเก่งเป็นนิสยั 

โดยเฉพาะวยัรุน่มกัจะมีนิสยัดงักลา่ว คนพวกน้ีอาจแสดงความเก่งกลา้ของตนใน

กลุม่เพื่อนโดยการแสดงการใชส้ิ่งเสพยต์ดิชนิดตา่งๆ เพราะเห็นแก่ความ

สนุกสนาน ตืน่เตน้ และใหเ้พื่อนฝูงยอมรบัว่าตนเก่ง โดยมิไดค้ านึง ถึงผลเสียหาย

หรอือนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในภายหลงัแตอ่ยา่งไร ในท่ีสุดจนเองก็กลายเป็นคนตดิสิ่ง

เสพยต์ดินั้น  



2.  สาเหตจุากตวัยาหรือสารเสพตดิ 

            ตามปกตแิลว้ตวัยาหรือสารเสพ

ตดิจะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาใดๆ ถา้คนไม่

น ามาใช ้แตเ่ม่ือบุคคลใชย้าหรือสารเสพติด 

คณุสมบตัเิฉพาะของสารนั้นจะท าใหเ้กิดการ

เสพตดิได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดและขนาดของ

สารเสพตดิท่ีใช ้



3. สาเหตจุากสภาพแวดลอ้ม 

            3.1 อยูใ่นแหล่งท่ีมีการซ้ือ-ขาย หรือเสพ สารเสพตดิ 

            3.2 สภาพแวดลอ้มบงัคบั โดยเฉพาะผูท่ี้ตดิสารเสพตดิแลว้

ตอ้งการจะเลิกเสพเม่ือเขา้รบัการรกัษาหายแลว้ สงัคมอาจจะไม่ยอมรบั 

แหล่งงานปฏิเสธการรบัเขา้ท างาน เน่ืองจากมีประวตัติดิสารเสพติด จงึท า

ใหต้อ้งกลบัไปอยูใ่นสงัคมสารเสพตดิเช่นเดิม 



1. ตอ่ผูเ้สพ ท าใหสุ้ขภาพทรุดโทรมทั้งรา่งกายและจติใจ เกิดโรคตา่งๆ 

2. ตอ่ครอบครวั ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้น สูญเสียรายได ้เกิดความไม่สงบ

สุขภายในครอบครวั 

3. ตอ่สงัคม ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรม 

4. ตอ่ประเทศชาต ิท าใหสู้ญเสียเศรษฐกิจจ  านวนมหาศาล และบ่อนท าลาย

ความมัน่คงของชาติ        



แอล เอส ดี (LSD) …กระดาษเมา 

  ..ยาเสพตดิซ่ึงเคยระบาดเม่ือประมาณเกือบ 10 ปีที่แลว้ ไดก้ลบัมาแพร่

ระบาดอีกครั้ง ในกลุม่วยัรุน่ นกัเรยีน นกัศึกษา 

..... แอล เอส ดี (LSD) มีช่ือเตม็ว่า Lysengic Acid Dicthy Lamide 

เป็นสารก่ึงสงัเคราะห ์ท่ีไม่พบในธรรมชาต ิมกัเรียกว่า เมจกิเปเปอร ์หรือ

กระดาษเมา จดัอยูใ่นประเภทยาหลอนประสาท มีลกัษณะเป็นผลึกสีขาว โดยมี

รูปแบบตา่งๆ กนัเช่น รูปน ้าตาลกอ้น รูปแคปซูล เม็ดยา หรอืในรูปของกระดาษ

ซบั (Blotter paper) 



ซ่ึง แอล เอส ดี ในรูปกระดาษซบัเป็น

ชนิดที่ ไดร้บัความนิยมในกลุม่ผูเ้สพมาก

ที่สุด เน่ืองจากสะดวกตอ่การพกพา หรือ

หลบซ่อนเจา้หนา้ที่ กระดาษซบั 1 แผน่

สามารถแบ่งเป็นช้ินเล็ก ๆ ไดต้ั้งแต ่50 

ถึง 1,000 ช้ินข้ึนไป โดยช้ินเล็ก ๆ 

เหลา่น้ี จะพิมพล์วดลายตา่ง ๆ คลา้ยกบั

แสตมป์ 



แอล เอส ดี(LSD) เป็นสารฤทธ์ิหลอนประสาทแรงมาก

ที่สุด ตวัหน่ึง ในกลุม่สารหลอนประสาทดว้ยกนั มี

ความรุนแรงในการออกฤทธ์ิตอ่สมองสูง โดยใน

ระยะแรกจะมีความสุข อารมณด์ี รูส้ึกคึกคกั ความดนั

โลหิตสูง หลงัจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอยา่ง

รุนแรง มีอาการหวาดกลวั จนกระทัง่อาจท ารา้ยตนเอง 

หรอืน าไปสูก่ารฆ่าตวัตาย โดยท่ีผูน้ั้นไม่สามารถยบัยัง้

ตนเองไดเ้ลย 



. ในคนที่ใช ้แอล เอส ดี มาก ๆ จะเกิดอาการโรคจติอยา่งเฉียบพลนั 

เน่ืองจากเดิม แอล เอส ดี (LSD) มีฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งรุนแรงอยูแ่ลว้ 

เม่ือใชใ้นปรมิาณมาก ๆ จะเกิดอาการโรคจติ ชนิดหวาดระแวง หูแว่ว เห็น

ภาพหลอนที่น่ากลวัตา่ง ๆ แมจ้ะหยดุใชย้าแลว้ก็ตาม แตอ่าการโรคจติก็อาจ

กลบัมาไดอี้ก ซ่ึงอาการดงักลา่ว จะรกัษาใหห้ายไดย้ากมาก และตอ้งใช้

เวลานานหลายปี อาการจงึจะทุเลาลง 



  อยา่งไรก็ตาม การที่ แอล เอส ดี (LSD) กลบัมาแพรร่ะบาดอีกครั้ง

หน่ึงหลงัจากที่เงียบหายไปเกือบ 10 ปีนั้น สาเหตหุน่ึงอาจเน่ืองมาจากมี

นกัทอ่งเที่ยวบางกลุม่ลกัลอบน าเขา้มาเสพ เพื่อผลทางการหลอนประสาท 

จนกระทัง่ขยายผลแพรร่ะบาดออกไปยงักลุม่นักเที่ยวกลางคืน และกลุม่

นกัเรยีน นกัศึกษาในท่ีสุด ดว้ยเหตน้ีุทางหน่วยงานและเจา้หนา้ท่ีตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งทุก ๆ คนในสงัคม จงึควรรว่มมือกนั ป้องกนัและยบัยัง้การ

แพรร่ะบาดของ แอล เอส ดี (LSD) มิใหเ้ป็นภยัตอ่เยาวชนของเรา 



การวิจยัการสูบบุหรี่ 

 ไดมี้การวิจยัและพิสูจนช์ดัเป็นท่ีรูท้ัว่ไปแลว้ว่าบุหรีเ่ป็น โดยการตรวจเน้ือ

ปอด ของผูมี้สุขภาพปกต ิที่เสียชีวิตดว้ยอุบตัเิหต ุจ  านวน 200 ราย ใชวิ้ธีตดัปอด

เป็นแผน่บาง ขนาด 0.4 มิลลิเมตร ตดิบนกระดาษ (paper- mounted 

whole lung section ) เพื่อศึกษาการเกิด ภาวะถุงลมปอดโป่งพอง ในคน

สุขภาพปกต ิพบว่า ผูท้ี่สูบบุหรี ่133 ราย มีถุงลมโป่งพอง 55 ราย ( 41.6 % ) 

ในขณะท่ี ผูไ้ม่สูบบุหรี่ 59 ราย พบมีถุงลมโป่งพองเพียง 4 ราย (6.8 %) 



แสดงว่า บุหรี่ท  าใหเ้กิดการโป่งพอง ของถุงลมปอดแน่นอน แมย้งัไม่มีอาการ 

แสดงออกมาก็ตาม ในปัจจบุนัอุบตักิารวณัโรคปอดก าลงัเพิ่มข้ึนทัว่โลก และ พบ

มากในวยัหนุ่มสาว มากกว่าในอดีต สาเหตหุน่ึงมาจาก การเกิดวณัโรคในผูต้ดิเช้ือ 

HIV ในขณะเดียวกนั แมจ้ะมีการรณรงค ์ใหง้ดการสูบบุหรี่ อยูต่อ่เน่ืองตลอดมา 

แตก็่ยงัมีคนวยัหนุ่มสาวจ  านวนมาก นิยมสูบบุหรี่อยู ่เป็นท่ีน่าสนใจว่า การสูบบุหรี่

กบัวณัโรค จะมีความเก่ียวขอ้งกนัหรอืไม่  



อีกผลการศึกษาวิจยัไดร้บัขอ้มูลเพิ่มข้ึนเรือ่ยๆ ว่า บุหรีเ่ป็นสาเหตหุน่ึงท่ีท าใหมี้บุตร

ยาก จากผลของบุหรี่หลายประการตอ่ระบบการเจริญพนัธุข์องมนุษย ์บุหรี่ท  าใหเ้พิ่ม

จ านวนตวัอสุจทิี่มีรูปรา่งพิกลพิการ บุหรี่ท  าใหก้ารฝังตวัของตวัอ่อนลดลง โอการ

ตั้งครรภจ์งึลดลง ผูห้ญงิท่ีสูบบุหรีส่ว่นใหญมี่อตัราการตั้งครรภโ์ดยรวมลดลง ฯลฯ 

แมว่้าจะยงัไม่มีผลการศึกษาวิจยัที่จะบอกแน่นอนว่า บุหรี่เป็นสาเหตขุองมะเร็งปาดมดลกู

โดยตรง เน่ืองจากพบว่า ผูห้ญิงท่ีสูบบุหร่ีสว่นใหญน่ั้นมกัจะผ่านการมีเพศสมัพนัธุ ์กบัชาย

มากกว่าหน่ึงคน และคนท่ีสูบบุหรี่สว่นหน่ึง มีโอกาสตดิเช้ือไวรสับางชนิดเช่น หูดหงอนไก่ 

และเช้ือเริม ซ่ึงเช่ือกนัว่า อาจเป็นสาเหตท่ีุท าใหเ้กิดมะเร็งปากมดลกู แตแ่น่นอนว่า บุหรี่เป็น

ปัจจยัเส่ียงอยา่งหน่ึง ที่ท  าใหค้ณุผูห้ญิงไปสูปั่จจยัเส่ียงท่ีจะท าใหเ้กิดมะเร็งปากมดลกูอ่ืน  



            ปัญหาสารเสพตดิเป็นปัญหาและหนา้ท่ีของทุกๆคนทุกๆ

หน่วยงานตอ้งรว่มรบัผิดชอบและร่วมมือกนัด าเนินการในดา้นการป้องกนั

สารเสพตดิ ควรเร่ิมตน้จากเด็กและเยาวชนใหรู้จ้กัการป้องกนัตนเองจาก

สารเสพตดิได ้เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรพัยากรบุคคลอนัมีค่าท่ีจะเป็น

พลงัส าคญัตอ่สงัคมและประเทศชาตติอ่ไปในอนาคต มาตรการเพ่ือป้องกนั

สารเสพตดิ 



       หลักในการหลีกเล่ียงและป้องกนัการตดิส่ิงเสพติด  

   1. เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ญาตผิูใ้หญ ่ครู และคน

   อ่ืนๆ ที่น่านบัถือและหวงัดี (จรงิๆ)  

2. เม่ือมีปัญหาควรปรกึษาครอบครวั ครู หรอืผูใ้หญท่ี่น่านบัถือ ไม่ควรเก็บปัญหานั้น

ไวห้รือหาทางลืมปัญหาโดยใชส้ิ่งเสพยต์ดิช่วยหรอื ใชเ้พื่อเป็นการประชด  

3. หลีกเลี่ยงใหห้่างไกลจากผูต้ดิสิ่งเสพยต์ดิ หรือผูจ้  าหน่ายสิ่งเสพยต์ดิ  

4. ถา้พบคนก าลงัเสพสิ่งเสพยต์ดิ หรือจ  าหน่ายใหร้ีบแจง้เจา้หนา้ที่ 



5. ศึกษาใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัโทษของสิ่งเสพยต์ดิ เพื่อจะไดป้้องกนั

ตวัและผูใ้กลชิ้ดใหห้่างจากสิ่งเสพยต์ดิ  

6. ตอ้งไม่ใหค้วามรว่มมือเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนที่ตดิสิ่งเสพยต์ดิ เช่น                

ไม่ใหย้มืเงิน  

           7. ไม่หลงเช่ือค าชกัชวนโฆษณา หรือค าแนะน าใดๆ หรือ 

 แสดงความเก่งกลา้เก่ียวกบัการเสพสิ่งเสพยต์ดิ  



8. ไม่ใชย้าอนัตรายทุกชนิดโดยไม่ไดร้บัค าแนะน าจากแพทย ์                               

และควรใชย้าท่ีแพทยแ์นะน าใหต้ามขนาดท่ีแพทยส์ัง่ไวเ้ทา่นั้น  

9. หากสงสยัว่าตนเองจะตดิสิ่งเสพยต์ดิตอ้งรบีแจง้ใหผู้ใ้หญท่ราบ  

10. ยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา หรือค าสอนของศาสนาทุกศาสนา เพราะทุก

ศาสนามีจดุมุ่งหมายใหบุ้คคลประพฤตแิตส่ิ่งดีงามและละเวน้ความชัว่ 



            การบ าบดัรกัษาผูต้ดิสารเสพตดิ หมายถึง การด าเนินงานเพื่อ

แกไ้ขสภาพรา่งกายและจิตใจของผูต้ดิสารเสพติดใหเ้ลิกจากการเสพ และ

สามารถกลับไปด ารงชิวิตอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างปกต ิสามารถแบ่งระบบการ

รกัษาออกเป็น 3 ระบบ คอื 

  1. ระบบสมคัรใจ หมายถึง การที่ผูต้ดิสารเสพตดิสมคัรใจ มีความพรอ้มที่จะเขา้

รบัการบ าบดัรกัษาในสถานพยาบาลตา่งๆ ทั้งของรฐัและเอกชน 

  2. ระบบตอ้งโทษ หมายถึง การที่ผูต้ดิสารเสพตดิกระท าความผิดและถูกคมุขงั 

จะตอ้งเขา้รบัการบ าบดัรกัษาในสถานพยาบาลท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย 



  3. ระบบบงัคบั หมายถึง การใชก้ฎหมายบงัคบัตามพระราชบญัญตัฟ้ืินฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ พ.ศ. 2534 โดยการตรวจพิสูจนห์าสารเสพตดิหากตรวจ

พบว่ามีสารเสพตดิในรา่งกาย ผูเ้สพตดิจะตอ้งเขา้รบัการบ าบดัรกัษาใน

สถานพยาบาลท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ. ดงักลา่วเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรอือาจจะ

ขยายหรือลดระยะเวลา การบ าบดัรกัษาได ้แตร่วมแลว้ไม่เกิน 3 ปี เพื่อใหก้าร

บ าบดัรกัษาผูต้ดิสารเสพตดิไดอ้ยา่งเด็ดขาด 






