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อัญชล ีจุมพฎจามกีร ผู้รวบรวมและเรยีบเรยีง, ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สเปญ อุน่อนงค์
ผู้ให้คำปรึกษา

ประเภทของยาเสพตดิ

1. ออกฤทธิ์ กดประสาท เชน่ ฝิน่ มอร์ฟิน่ เฮโรอนี เซโคบาร์ทบิาท (บาร์บทิูเรต)
เหล้าแห้ง หรอืโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จติใจ เฉือ่ยชา

2. ออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาท เชน่ แอมเฟตามนี กระทอ่ม โคเคน พวกยาม้า ยา
ขยัน กระตุ้นเรง่ประสาททำให้เกดิน ิว่ ตืน่ตัว กระวนกระวาย ประสาทไหวตัวอยู ่
เสมอ

3. ออกฤทธิ์ หลอนประสาท เชน่ แอลเอสด ีทำให้เกดิประสาทหลอนเห็นภาพผดิ
ไปจากปกติ

4. ออกฤทธิ์ ผสมผสานกัน ทั้งกดประสาท กระตุ้นประสาท และหลอนประสาท
เชน่ กัญชา

อาการ
เด็กท ีต่ดิยาเสพตดิมลัีกษณะอาการท ีสั่งเกตเห็นได้หลายชนดิ ท้ังทางด้านรา่งกายและ
พฤตกิรรมแสดงออกดังนี้

1. หน้าตาเฉยเมยแบบคนทีม่คีวามทุกข์
2. ผอมซดี สขุภาพทรุดโทรม
3. ความประพฤตเิปลีย่นไป ละเลยกจิวัตรประจำวัน ระเบยีบวนัิยลดหยอ่น
4. กลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงดิ ฉนุเฉยีว ผดิปกต ิโมโหงา่ ย
5. มลัีบลมคมใน ชอบแยกตัวอยูค่นเดยีวเงยีบๆ
6. เบือ่หนา่ยการงานและการเรยีน ไมม่แีรง ออ่นเพลยี
7. มักมยีา อุปกรณ์แปลกๆเก็บไว้ในห้องสว่นตัว
8. อาจมอีุปกรณ์เก ีย่วกับยาเสพตดิ เชน่ กระดาษ ตะกัว่ หลอดกาแฟ ไม้ขดี หลอดฉดียา

เป็นต้น
9. ใช้เงนิเปลอืงผดิปกต ิมหีนี้สนิ บางคร้ังขโมย

10. สวมแวน่กันแดดตลอดเวลา เพื่อซอ่นแก้วตาทีว่าว เบกิกว้างหรอืรบิหรี่
11. ใสเ่ส ื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปดิรอยเข็มท ีฉ่ดียา
12. มักชอบอยูใ่นห้องเก็บของ ซอ่นตัวอยูใ่นห้อง อยูห่ลังส้วมเพื่อแอบสบูบุหรี ่เสพยา
13. ถ้าอยูใ่นห้องเรยีน เด็กจะเกยีจคร้าน งว่งหงาวหาวนอน ตาหรี ่เพราะสู้แสงไมไ่ด้ เรยีน

หนังสอืไมรู้่เรือ่ง

สาเหตุของการตดิยาเสพตดิ

1. ทางด้านรา่งกายคอื

 

การจัดหาหรอืซ ื้อสารเสพตดิด้วยตนเองเนือ่งจากมอีาการเจ็บปวดทางรา่งกาย
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พวกรักษาตนเอง เชน่ประสบอุบัตเิหตุแพทย์ให้ยาระงับปวดอยูชั่ว่ขณะหนึง่
ภายหลังได้ใช้ยาโดยไมป่รกึษาแพทย์เพื่อชว่ยตนเอง เลยทำให้ตดิยาโดยไม่
ต้ังใจ

2. ทางด้านจติใจ คอื

พวกบุคลกิภาพผดิปกต ิเชน่ ตอ่ต้านสังคม ก้าวร้าว ชอบพึ่งพาผู้อ ืน่ แยกตัวเอง
หรอืซมึเศร้า
พวกทีม่คีวามกังวลใจ หวาดกลัว หรอืปว่ยเป็นโรคประสาทหรอืโรคจติมอีาการ
นอนไมห่ลับ มักใช้ยาเสพตดิระงับความรู้สกึจงึทำให้ตดิได้
สภาพครอบครัวแตกแยก พ่อแมไ่มเ่ข้าใจกัน เด็กขาดความอบอุน่ หรอือบรม
เลี้ยงดูลูก ไมถู่กต้อง หรอืมคีนในครอบครัวตดิสารเสพตดิ

3. ทางด้านสังคม คอื

ถูกเพื่อนชวน อยากลอง
อยูใ่นสภาพแวดล้อมทีใ่กล้ชดิกับพวกตดิสารเสพตดิ
ความกดดันทางสังคม เชน่ มปัีญหาทางเศรษฐกจิ ไมม่งีานทำ

โทษของการตดิยาเสพตดิ

1. โทษตอ่รา่งกายและจติใจ

ทำลายประสาทสมอง จติใจเส ือ่ม ซมึเศร้า กังวล เลือ่นลอย และเป็นโรคจติจาก
พิษยาน้ันๆ
เสยีบุคลกิภาพ ขาดความสนใจตนเอง ขาดสตสัิมปชัญญะ
รา่งกายซบูซดี ออ่นเพลยี
พิษยาทำลายอวัยวะตา่งๆให้เส ือ่มลง มโีรคแทรกได้งา่ย
ประสบอุบัตเิหตุได้งา่ย เพราะการควบคุมทางกล้ามเนื้อและระบบประสาท
บกพรอ่ง

2. โทษตอ่ครอบครัว

ขาดความรับผดิชอบตอ่ครอบครัวและญาตพิี่น้อง
เสยีทรัพย์ท ีจ่ะต้องซ ื้อยามาเสพ และรักษาตัว
ขาดหลักประกันของครอบครัว ทำงานไมไ่ด้ ไมเ่ป็นท ีว่างใจ ของคนทัว่ไป นำ
ความหายนะมาสูบุ่ตร ภรรยา ญาตพิี่น้อง

3. โทษตอ่สังคม

ไร้เกยีรตแิละเป็นภาระตอ่สังคม
ทำลายช ือ่เสยีงตนเองและวงศ์ตระกูล
มโีอกาสเป็นอาชญากรประเภทลักขโมยได้งา่ยเนือ่งจากมรีายจา่ยสงู

4. โทษตอ่สว่นรวมและประเทศชาติ

เป็นภาระและภัยอันตรายตอ่ผู้อ ืน่ ชมุชนและประเทศชาต ิเพิ่มงบประมาณของ
ประเทศในการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษา
ถว่งความเจรญิท้ังทางด้านเศรษฐกจิ และวัฒนธรรม



วธิกีารแก้ไข
การแก้ไขเด็กตดิยาเสพตดิ ต้องการกำลังใจจาก ผู้ปกครองและครูเป็นอยา่งมาก ฉะน้ัน
ผู้ปกครองและครูจงึมสีว่นสำคัญในการชว่ยเด็กของตนให้หายจากการตดิยาเสพตดิซ ึง่มวีธิ ี
ปฏบัิตดัิงนี้

1. สร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มคีวามสขุ พ่อแมค่วรปรองดองกัน จะทำให้เด็ก มคีวาม
มัน่คงทางจติใจ รู้สกึอบอุน่

2. พ่อแมแ่ละครูต้องให้ความเป็นกันเองกับเด็ก จะทำให้เด็กแนใ่จวา่ผู้ใหญพ่ยายาม ทีจ่ะ
เข้าใจเขาพร้อมทีจ่ะชว่ยเหลอืเขาเด็กจะรู้สกึเป็นกันเองทีจ่ะพูดคุยถงึปัญหา ของตน
โดยไมม่กีารซอ่นเร้นและควรพูดจาซักถามสาเหตุ เวลาทีเ่สพตดินานแคไ่หน อยา่ประ
นามดุดา่เด็กและควรหาทางชว่ยเหลอือยา่งรบีดว่น

3. อธบิายให้เด็กเข้าใจและรู้โทษตามกฎหมายทีจ่ะได้รับจากการใช้ยาเสพตดิ
4. ให้เด็กได้รู้โทษของยาเสพตดิ
5. รว่มมอืกับครูประจำช้ันเพื่อหาทางแก้ไข เชน่จัดกลุม่อภปิรายกับเด็กนักเรยีน ถงึพิษภัย

และโทษของยาเสพตดิ ครูท ีส่นใจปัญหาตา่งๆเหลา่นี้และรับฟังเด็กด้วยทา่ทที ีเ่ห็นใจ
จะชว่ยเด็กได้อยา่งมาก

6. จัดกจิกรรมทีเ่สรมิสร้างพลังใจ อารมณ์ ความนกึคดิไปในทางทีม่คีวามหมาย เชน่ ชมรม
กฬีา ชมรมดนตรี

7. พาเด็กไปพบแพทย์ตามสถานทีรั่บรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ หรอืสถานทีบ่างแหง่รักษาด้วย
สมุนไพรเชน่ ทีถ้่ำกระบอก จังหวัดสระบุรี

8. ควรแยกเด็กจากส ิง่แวดล้อมเดมิหรอืให้หา่งจากเพื่อนท ีต่ดิยาเสพตดิด้วยกัน เพื่อ
ป้องกันไมใ่ห้กลับไปเสพอกี

9. อธบิายให้เด็กเข้าใจวา่การเลกิยาเสพตดิน้ันอยูท่ ีก่ารตัดสนิใจของเขาเอง เขาต้อง
รับผดิชอบชวีติของเขาเอง เขาต้องรับผดิชอบชวีติของเขาเอง การท ีเ่ขาเลกิยาเสพตดิ
ได้จะทำให้อนาคตของเขาดขีึ้น

 การตดิยาเสพตดิในกลุม่เด็กและเยาวชน มักจะเนือ่งมาจากครอบครัว ไมเ่ป็นสขุมคีวาม
ขัดแย้ง หรอืปลอ่ยปละละเลยจนถูกชักจูงไปเสพได้งา่ย หรอืใช้ยาเสพตดิเป็นทางออกของ
ชวีติ การสร้างบรรยากาศทีอ่บอุน่ ในครอบครัว การให้ความรักความเข้าใจ แกเ่ด็กและเยาวชน
บุตรหลานของทา่น อยา่งมเีหตุผลทีถู่กต้องเหมาะสมก็จะเป็นการป้องกันปัญหาการตดิ
ยาเสพตดิได้

นอกจากน้ันครูก็มสีว่นสำคัญในการชว่ยเหลอืเด็ก ถ้าครูให้ความสนใจตอ่เด็กบ้างทักทาย ถาม
ปัญหา ถงึแม้บางคร้ังจะชว่ยได้ไมม่าก แตค่รูก็สามารถทีจ่ะแนะนำเด็กในทศิทางทีถู่กต้องและ
ควร จะหาใครให้ชว่ยเหลอื

ครูท ีเ่ข้าใจและเห็นใจเด็กจะเปรยีบเสมอืนผู้ใหญใ่นแบบฉบับทีเ่ป็นจรงิ ทีเ่ด็กจะได้พึ่งพิงและ
เอาเย ีย่งอยา่ง ไมใ่ชเ่ป็นผู้ใหญใ่นโลกสมมุตเิหมอืนทีเ่ด็กใช้ยาเสพตดิ เพื่อสร้างภาพเงาน้ัน
ขึ้นมา
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