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ลักษณะทั่วไปของผูที่ติดสารเสพติด

 ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรา น้าํมูกไหล น้ําตาไหล  ริมฝ 

ปากเขียวคลํ้าแหง แตก (เสพโดยการสูบ)  

 เหงื่อออกมาก กล่ินตัวแรง พูดจาไมสัมพันธกบัความจริง 

บริเวณแขนตามแนวเสนโลหิต มีรองรอยการเสพยาโดยการฉีดใหเห็น 

 ที่ทองแขนมรีอยแผลเปนโดยกรีดดวยของมคีมตามขวาง 

(ติดเหลาแหง ยากลอมประสาท ยาระงับประสาท)  

 ใสแวนตากรอบแสงเขมเปนประจํา เพราะมานตาขยายและ

เพ่ือปดนัยนตาสีแดงกวา

 มักสวมเส้ือแขนยาวปกปดรอยฉีดยา โปรดหลีกใหพนจาก

บุคคลที่มีลักษณะดังกลาว ชีวิตจะสุขสันตตลอดกาล

มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพนั้นตอไปอีกเรื่อยๆ

มีความโนมเอียงที่จะเพ่ิมปริมาณของส่ิงเสพติดใหมากขึ้นทุกขณะ

 ถาถึงเวลาท่ีเกิดความตองการแลวไมไดเสพจะเกิดอาการ

ขาดยาหรืออยากยาโดยแสดงออกมาในลักษณะอาการตางๆ 

เชน หาว อาเจียน น้ํามูกน้ําตาไหล ทุรนทุราย คลุมคล่ัง ขาดสติ 

โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ  

 ส่ิงเสพติดนั้นหากเสพอยูเสมอ ๆ  และเปนเวลานานจะทําลายสุขภาพ

ของผูเสพท้ังทางรางกายและจิตใจ ทําใหรางกายซูบผอมมีโรคแทรกซอน 

และทําใหเกดิอาการทางโรคประสาทและจิตไมปกติ

มีแนวทางดังน้ี  

การปองกันตนเอง ศึกษาหาความรูเพ่ือใหรูเทาทันโทษพิษภัย

ของยาเสพติด

☞ ไมทดลองใชยาเสพติดทกุชนดิและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน

☞ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางชนดิอาจทําใหเสพตดิได  

☞ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

☞ เลือกคบเพ่ือนดี ท่ีชักชวนกันไปในทางสรางสรรค

☞ เมื่อมีปญหาชีวิต ควรหาหนทางแกไขที่ไมของเกี่ยวกับยาเสพติด
หากแกไขไมไดควรปรึกษาผูใหญ

สรางความรกั ความอบอุนและความสัมพันธอันดรีะหวาง
สมาชิกในครอบครัว

รูและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเอง

ดูแลสมาชิกในครอบครัวไมใหของเกีย่วกบัยาเสพติด

ใหกําลังใจและหาทางแกไข หากพบวาสมาชิกในครอบครัวติด
ยาเสพติด

ชวยชุมชนในการตอตานยาเสพติดเมื่อทราบแหลงเสพ แหลงคา 

หรือผลิตยาเสพติด ควรแจง ใหเจาหนาท่ีทราบทันทีที่ 

- สํานักงาน ป.ป.ส. โทร. 0-2245-9414 หรื อ 0-2247-0901-19 

ตอ 258 โทรสาร 0-2246-8526 (สายดวน 1386) 

- ศูนยรับแจงขาวยาเสพติด1688 สํานักงานตํารวจแหงชาต ิตู ปณ. 1234

การปองกันครอบครัว

การปองกันชุมชน 

การปองกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติด



ประเภทของยาเสพติด

 ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 เชน เฮโรอีน เมทแอมเฟตามนี 
เอ็มดีเอ็มเอ (ยาอี) ยาเสพติดใหโทษประเภทนีไ้มใชประโยชน

ทางการแพทย 

 ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 เชน มอรฟน โคเคอีน เพทิดีน
เมทาโดน และฝน ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้มปีระโยชนทาง

การแพทย แตก็มีโทษมาก ดังนั้นจึงตองใชภายใตความควบคมุ

ของแพทย และใชเฉพาะในกรณีที่จําเปนเทานั้น 

 ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 เปนยาสําเร็จรูปที่ผลิตขึ้นตาม
ทะเบียนตํารับ ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขแลวมี

จําหนายตามรานขายยา ไดแก ยาแกไอ ท่ีมีตัวยาโคเคอีน หรือ

ยาแกทองเสียท่ีมีตวัยาไดเฟนอกซนิ เปนตน ยาเสพติดให โทษ

ประเภท 3 มีประโยชนทางการแพทย และมีโทษนอยกวายา

เสพติดใหโทษ 

 ยาเสพติดใหโทษประเภท 4 เปนน้ํายาเคมีทีน่ํามาใชในการ
ผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ไดแก น้ํายาเคมี อาซิติก

แอนไฮไดรด อาซิติกคลอไรด เอทิลิดีน ไดอาเซเตท สารเออรโก

เมทรีน และคลอซโูดอีเฟดรีน ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้สวน

ใหญไมมีการนํามาใชประโยชนในการบาํบัดรักษาอาการของโรค

แตอยางใด 

ยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ไดแก กัญชา กระทอมและ เห็ด
ขี้ควาย ยาเสพติดใหโทษประเภทนี้ไมมปีระโยชนทาง 

การแพทย

ความอยากรูอยากลอง : ความอยากรูอยากเห็นซึ่งเปนนิสัยของ

คนโดยท่ัวไป และโดยท่ีไมคิดวาตนจะติดส่ิงเสพติดนี้ได  จึงทําการ

ทดลองใชส่ิงเสพติดนั้น ถาไปทดลองใชส่ิงเสพติดบางชนิด

เชน เฮโรอีน แมจะเสพเพียงครั้งเดียวก็อาจทําใหติดได  

ความคึกคะนอง : คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกง

เปนนิสัย โดยเฉพาะวัยรุนมักจะมีนิสัยดังกลา คนพวกนี้อาจแสดง

ความเกงกลาของตน ในกลุมเพ่ือนโดยการแสดงการใชส่ิงเสพติดให

เพ่ือนฝูงยอมรับวาตนเกง  

การชักชวนของคนอื่น : อาจเกิดจากการเชื่อตามคําชักชวนโฆษณา

เชน ยากระตุนประสาทตาง ๆ ยาขยัน ยา มา ยาบา เปนตน โดย

ผูขายโฆษณาวา ทําใหมีกําลังวังชา ทําใหมีจิตใจแจมใส เปนหรือ

ถูกชักชวนจากเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเปนพวกท่ีติดส่ิงเสพติดนั้นอยู

แลว ดวยความเกรงใจเพ่ือน หรือเชื่อเพ่ือน หรือตองการแสดงวา

ตัวเปน พวกเดียวกับเพ่ือน  

สาเหตุท่ีเกิดจากการถูกหลอกลวง : ปจจุบันนี้มีผูขายสินคา

ประเภทอาหาร ขนมหรือเครื่องดื่มบางรายใชส่ิงเสพติดผสมลงใน

สินคาท่ีขายเพ่ือใหผูซื้อสินคานั้นไปรับประทานเกิดการติด อยาก

มาซื้อไปรับประทานอีก จะไมรูสึกวาตนเองเกดิการตดิส่ิงเสพติดขึ้นแลวรู

แตเพียงวาอยากรับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากราน 

นั้นๆ กวาจะทราบก็ตอเมื่อมีอาการเสพติดแลว

คนท่ีมีอาการเจ็บปวยทางกาย เชน ไดรับบาดเจ็บรุนแรง เปนแผล

เรื้อรัง  มีความเจ็บปวดอยูเปนประจําเปน โรคประจําตัวบางอยาง

เปนตน ทําใหไดรับทุกขทรมานจึงกินยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวด

นั้นนานๆ เกิดอาการติดยานั้นขึ้นผูท่ีมีจิตใจไมเปนปกติ เชน มีความ

วิตกกังวล เครียด มีความผิดหวงัในชีวิต มีความเศราสลด เสียใจ เปน

ตน ทําใหสภาวะจิตไมเปนปกติจนเกิดการปวยทางจิตขึ้นจึงพยายาม

หายาหรือส่ิงเสพติดท่ีมฤีทธิ์สามารถคลายความเครียดจากทางจิตการ

ไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมทราบสรรพคุณยาท่ีแทจริง ขนาดยา

ท่ีควรรับประทาน การรบัประทานยาเกินจํานวนกวาท่ีแพทยไดส่ังไว 

การรับประทานยาบางชนิดมากเกินขนาด หรือรับประทาน ติดตอกัน

นาน ๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงตายได หรอืบางครั้งทําใหเกิดการเสพ

ติดยานั้นได

การอยูใกลแหลงยาเสพติด : การอยูใกลแหลงขายหรือใกลแหลง

ผลิต หรือเปนผูขายหรือผูผลิตเอง จึงทําใหมีโอกาสติดส่ิงเสพติด

ใหโทษนั้นมากกวาคนทั่วไป เชน ตามแหลงชุมชนแออัด

การเผชิญกับสภาพท่ีมีปญหา : การวางงาน ยากจน คาใชจาย

เพ่ิม โดยมีรายไดลดลง หรือคงท่ี มีหนี้ สินมาก ฯลฯ เมื่อ

แกปญหาตางๆเหลานี้ไมไดก็หันไปใชส่ิงเสพติด  

พฤติกรรมการเลียนแบบ : การท่ีไปเห็นผูท่ีตนสนิทสนมรักใคร

หรือเพ่ือน จึงเห็นวาเปนส่ิงนาลอง เปนส่ิงโกเก เปนส่ิงแสดง

ความเปนพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใชส่ิงเสพติดนั้นจนติด

1. ความรูเทาไมถึงการณ

2. สาเหตุท่ีเกิดจากความเจ็บปวย 

3.สาเหตุอื่น ๆ
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