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วทิยากร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์แพทย์หญงิศรปีระภา ชัยสนิธพ

ภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลัยมหดิล

สถานที ่หอประชมุคุรุสภา สำนักงานเลขาธกิารคุรุสภา

วัตถุประสงค์ เม ือ่จบการบรรยายแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอก

๑. ลักษณะอาการผดิปกตเินือ่งจากการใช้ยาเสพตดิท ีพ่บบอ่ย

๒. ตัดสนิใจในการสง่ตอ่นักเรยีนเมือ่มปัีญหายาเสพตดิ ไปยังสถานบรกิารท ีเ่หมาะสมได้

๓. ให้การดูแลชว่ยเหลอืแนะนำนักเรยีน ครอบครัว และตนเอง เม ือ่มปัีญหาสขุภาพจติ
และยาเสพตดิในเบื้องต้นได้

๔. ป้องกันการเกดิปัญหายาเสพตดิ โดยให้คำแนะนำแกนั่กเรยีนและชมุชนได้

๕. นำความรู้เรือ่งสขุภาพจติและปัญหายาเสพตดิไปใช้เป็นแนวทางในการสง่เสรมิงาน
อนามัยโรงเรยีนได้

 

สขุภาพจติ และปัญหายาเสพตดิ
ความสำคัญ

ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาใหญ ่โดยเฉพาะอยา่งย ิง่เป็นปัญหาทีเ่กดิกับเด็กและวัยรุน่

ทุกชาตทัิว่โลก จากปัญหาสขุภาพจติไมด่ทีำให้มกีารใช้ยาเสพตดิมากขึ้น เม ือ่ความต้องการ
ยาเสพ

ตดิมากการลักลอบค้ายาก็มากขึ้นตามสว่น กลายเป็นปัญหาระดับชาตแิละเป็นปัญหาเรื้อรังของ
สังคม

ในประเทศไทยต้ังแตส่มัยกรุงศรอียุธยา ฝิน่เป็นปัญหาสำคัญ จนกระทัง่มกีารประกาศ

ให้ยกเลกิการเสพและจำหนา่ยฝิน่โดยเด็ดขาด ต้ังแตวั่นท ี ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เป็นต้นมา

หลังจากน้ันก็มปัีญหาการใช้มอร์ฟนีและเฮโรอนีมาแทนที ่รวมท้ังยาเสพตดิอืน่ๆ เชน่ สรุา
กัญชา เป็นต้น
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สมัยกอ่นผู้ตดิฝิน่เกอืบจะท้ังหมดเป็นผู้ใหญ ่กรรมกรผู้ใช้แรงงานหรอืผู้สงูอายุ

เยาวชนน้ันแทบจะไมไ่ด้ยุง่เก ีย่วกับฝิน่เลย จนกระทัง่ย ีส่บิกวา่ปมีานี้มกีารเปลีย่นแปลงอยา่ง
มากทาง

วัฒนธรรม ภาวะเศรษฐกจิและสังคม ชอ่งวา่งทางด้านความคดิ ความเข้าใจระหวา่งเด็กกับ
ผู้ใหญก่็

มมีากขึ้น การใช้เฮโรอนีในเยาวชนก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ รวมท้ังการใช้ยา เชน่ เซโคนาล ก็ม ี

ปรากฎมากขึ้น มกีารใช้ยาประเภทแอมเฟตามนี เพื่อกระตุ้นไมใ่ห้งว่งและดูหนังสอืได้นาน
ปัญหา

เรือ่งโรคเอดส์ท ีพ่่วงตดิกับปัญหายาเสพตดิ การสดูดมสารระเหย โดยเฉพาะในเด็กและ
เยาวชนที่

แพรห่ลายขึ้นมากจนเป็นแฟชัน่ เป็นต้น

ความหมายของการตดิยาเสพตดิ2

เม ือ่พูดถงึยาเสพตดิเรามักจะหมายถงึฝิน่หรอือนุพันธ์ของฝิน่ คอื มอร์ฟนีและฝิน่

สังเคราะห์ คอื เฮโรอนี พวกนี้เป็นยาเสพตดิให้โทษ (Narcot ic drugs) ผู้ท ีต่ดิยาจะต้องใช้

ยาอยูเ่สมอและต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรือ่ยๆ เม ือ่ขาดยาก็จะมอีาการท้ังทางรา่งกายและจติใจ

องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของคำวา่ “การตดิยา” วา่เป็น “ภาวะท ี่

เกดิขึ้นจากการใช้ยาเป็นประจำโดยสมำ่เสมอหรอืเป็นพักๆ และการใช้ยานี้มผีลเป็นอันตราย
ตอ่

ผู้ใช้ยาเอง ตอ่สังคมหรอื ตอ่ท้ังตัวเองและสังคม”

การวนิจิฉัยวา่ผู้ใดตดิยาเสพตดิหรอืไมน้ั่นจะต้องยดึถอืหลักสำคัญ คอื “มกีารใช้ยา

เป็นประจำจนเป็นนสัิย และเมือ่หยุดยาแล้วจะมอีาการของการหยุดยา คอื Withdrawal
Symptom”

การตดิยาน้ันเมือ่เริม่ใช้ใหม่ๆ จะเป็นการตดิทางใจ คอื ยาทำให้สบายใจ หายตงึ

เครยีด หายอดึอัดใจ ผู้ใช้รู้สกึพอใจ ตดิใจ ทำให้ใช้ไปเรือ่ยๆ เม ือ่ใช้ไปนานเข้าขนาดของยาก็

ต้องเพิ่มมากขึ้นทุกทเีพื่อให้ออกฤทธิ์เทา่เดมิ สภาวะทางรา่งกายก็เปลีย่นไปเพื่อปรับให้เข้า
กับ

สภาพทีม่ยีาอยูใ่นรา่งกาย เม ือ่หยุดยารา่งกายก็จะเสยีสภาวะท ีป่รับไว้นี้ และทำให้เกดิอาการ

ของการหยุดยาขึ้น อาการจะแล้วแตช่นดิของยาทีใ่ช้

สขุภาพจติและสาเหตุของการตดิยาเสพตดิ1

มนุษย์น้ันมคีวามวติกกังวล (anxiety) อยูเ่สมอในชวีติประจำวันทัว่ๆไป มากบ้าง



น้อยบ้าง ถ้ามแีตเ่พียงเล็กน้อย สขุภาพจติดกี็แก้ไขไปได้ไมม่ปัีญหาอะไร แตถ้่าความ
ตงึเครยีดมี

มากรว่มกับสขุภาพจติไมด่ ีปัญหาทางจติใจและยาเสพตดิก็เกดิขึ้นตามมา นอกจากยาเสพตดิ
ให้

โทษแล้ว ยาอืน่ๆประเภททีอ่อกฤทธิ์ตอ่จติประสาทก็ถูกนำมาใช้กันในทางทีผ่ดิ ใช้กัน
พรำ่เพรือ่จน

ตดิเป็นนสัิยได้ ยาในกลุม่นี้3 ได้แก่

๑. ยาระงับหรอืกลอ่มประสาท เชน่ เหล้า สารระเหย และยากลุม่ Benzodiazepine

๒. ยากระตุ้นประสาท เชน่ Amphetamine

๓. ยากลุม่ท ีท่ำให้เกดิอาการประสาทหลอน เชน่ LSD

การท ีค่นจะตดิยาเสพตดิได้น้ัน จะต้องอาศัยองค์ประกอบท้ังด้านตัวคนคนน้ันเอง

และด้านภาวะแวดล้อม

ทางด้านภาวะแวดล้อมน้ัน ได้แก ่วัฒนธรรม ประเพณ ีกฎเกณฑ์ตา่งๆของสังคม

ซ ึง่มสีว่นสง่เสรมิหรอืขัดขวางการใช้ยาเสพตดิท ีแ่ตกตา่งกันออกไปในแตล่ะสังคม กฎหมาย
เกีย่ว

กับยาเสพตดิ การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ความยากงา่ยในการแสวงหายาเสพตดิก็ม ี
ความ

สำคัญไมน้่อย

ทางด้านจติเวชศาสตร์น้ันเป็นท ีย่อมรับกันวา่ สาเหตุท ีส่ำคัญอันหนึง่ในสว่นของตัว

ผู้ตดิยาเสพตดิเอง คอื พื้ นฐานเดมิ บุคลกิลักษณะของบุคคลน้ัน ซ ึง่มักจะเป็นคนทีไ่มมั่น่ใจใน
ตนเอง

และชอบพึ่งคนอืน่ ไมค่อ่ยมคีวามอดทนตอ่ความกังวลหรอืไมส่บายใจ และไมส่ามารถอดทน
รอคอย

ใช้ความคดิพยายามแก้ไขปัญหาตา่งๆได้ ต้องการพ้นจากปัญหาตา่งๆโดยเร็วท ีส่ดุและงา่ย
ท ีส่ดุโดย

ไมค่ำนงึถงึผลเสยีท ีจ่ะตามมาในภายหลัง ต้องการเพียงความพอใจสบายใจเฉพาะหน้า
เทา่น้ัน

บุคคลเหลา่นี้เม ือ่รู้สกึกังวลว้าเหวท่างใจ และพบวา่ยาเสพตดิชว่ยให้สบายใจขึ้นได้ทันทแีม้ชัว่
คร้ัง

ชัว่คราว ก็ยดึเอาเป็นท ีพ่ึ่งโดยไมทั่นคำถงึถงึผลทีต่ามมาหรอืไมส่นใจผลทีต่ามมา นอกจากนี้
บุคคล



ทีม่โีรคทางจติเวชหลายชนดิ เชน่ พวกทีเ่ป็นโรคซมึเศร้า โรคประสาท ก็อาจใช้ยาเสพตดิเพื่อ

ให้ตัวเองสบายใจขึ้น คนบางจำพวกก็ใช้ยาเพื่อให้เกดิความพอใจทีส่ามารถทำอะไรขัดกับ

กฎหมายของสังคมได้ เป็นการลดความเจ็บใจจากการท ีตั่วเองไมป่ระสบความสำเร็จในการ

ปรับตัว สร้างฐานะทางสังคม

นอกจากนี้ สาเหตุอ ืน่ๆอาจจะมาจากความเช ือ่ผดิๆเก ีย่วกับผลของยาทีม่ตีอ่รา่งกาย

เชน่ ตอ่เรือ่งทางเพศ ความอยากจะลอง อยากรู้ หรอืพยายามรักษาตัวเองให้พ้นจากโรค หรอื

ความทุกข์ทรมานทางกายหรอืทุกข์ทางใจ

ในการศกึษาปัญหาสขุภาพจติและการใช้ยาเสพตดิน้ัน มคีวามจำเป็นท ีจ่ะต้องพิจารณา

ถงึปัจจัยหลายประการด้วยกัน ทีส่ำคัญคอื เรือ่งของเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม เรือ่งของ
ชมุชน

เรือ่งทางชวีวทิยา ซ ึง่ท้ังหมดนี้จะนำไปสูปั่จจัยเรือ่งของจติใจหรอืสขุภาพจติท้ังส ิ้น

ปัญหายาเสพตดิในเด็กและวัยรุน่

ปัจจุบันมเีด็กและวัยรุน่เป็นจำนวนมากทีใ่ช้ยาผดิหรอืตดิยาเสพตดิ ซ ึง่ไมค่วรจะมแีละ

นา่จะต้องป้องกันมใิห้ม ีเพราะเด็กเหลา่นี้คอือนาคตของชาต ิเม ือ่เด็กจติใจว้าวุน่สขุภาพจติไม่
ดี

โอกาสทีจ่ะหลงใช้ยาผดิก็มมีาก จงึควรหาทางป้องกันโดยศกึษาวา่ความต้องการในจติใจเด็ก
น้ันมี

อยา่งไรบ้าง หรอืศกึษาวา่จติใจของเด็กซ ึง่ใช้ยาเสพตดิน้ันเป็นอยา่งไร ซ ึง่จะพบวา่เด็กๆเหลา่
นี้

ก็มคีวามต้องการเชน่เดยีวกับจติใจของเด็กท ีก่ำลังพัฒนาคนอืน่ๆ กลา่วคอื มคีวามต้องการซ ึง่
เป็น

ตัวผลักดันให้เด็กกระทำพฤตกิรรมตา่งๆ ความต้องการเหลา่นี้ คอื

ความต้องการให้สังคมรับรอง (Need to be accepted)
ความต้องการมสีว่นในสังคม (Need to belong)
ความต้องการให้คนรัก (Need to be loved)
ความต้องการจะรักคนอ ืน่ (Need to love)
ความต้องการจะแสดงความรู้สึกทีอ่ัดอั้น (Need to express oneself )
ความต้องการเป็นคนสำคัญ (Need to be important)
ความต้องการให้คนยกยอ่ง (Need to gain recognition)

ถ้าเด็กได้รับส ิง่ซ ึง่สนองความต้องการตามสมควร เด็กก็จะเกดิความมัน่คงและอบอุน่

ในจติใจ เด็กเหลา่นี้ มักจะอยูใ่นครอบครัวท ีพ่่อแมรั่กใครกั่นด ีมศีลีธรรม ไมว่วิาท ไมแ่ตกแยก



และมเีมตตากรุณา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้อ ืน่ เด็กท ีพ่่อแมว่วิาทกันเสมอครอบครัว
แตกแยก

จะไมไ่ด้รับความรักความอบอุน่ และความต้องการตามธรรมชาตขิองจติใจ เด็กก็หันไปหาทีอ่ ืน่
ซ ึง่

อาจเป็นยาเสพตดิได้ ครอบครัวนับเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลัก โรงเรยีนคอืสถาบันทีส่อง

การรว่มมอืกันระหวา่งครอบครัว ผู้ปกครองและโรงเรยีน นา่จะชว่ยให้เด็กท ีม่ปัีญหาได้รับการ
ชว่ย

เหลอืท ีเ่หมาะสมขึ้น

จะเห็นได้วา่การป้องกันปัญหายาเสพตดิในเด็กน้ัน ต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัย

เหนอืส ิง่อ ืน่ใดท้ังหมด คอื การให้การศกึษาแกนั่กเรยีนและประชาชน ซ ึง่ถอืวา่เป็นการป้องกัน
ทีด่ที ี่

สดุและถูกท ีส่ดุ นอกเหนอืไปจากปฏบัิตกิารอืน่ๆ เพื่อให้มสัีงคมทีอ่บอุน่มกีฎหมายควบคุมทีด่ ี
มกีาร

รักษาทีด่แีละมมีาตรการการฝกึนสัิยและอาชพีท ีมั่น่คง ไมใ่ห้กลับมาเป็นผู้ตดิยาเสพตดิอกี
มาตรการ

เหลา่นี้นา่จะพิจารณาแบง่ได้เป็น ๔ ประเภท คอื

๑. การปลูกพืชหรอืสร้างอาชพีขึ้นแทนการปลูกฝิน่
๒. การใช้กฎหมายบังคับในการป้องกันปราบปรามส ิง่เสพตดิ
๓. การรักษาผู้ตดิยาเสพตดิในโรงพยาบาล
๔. การให้สขุภาพจติศกึษา

การให้สขุภาพจติศกึษาเป็นประโยชน์มากสำหรับเด็กและวัยรุน่ อาจจะมกีารปฏบัิตใิน

โรงเรยีน ตอ่ไปทางวทิยุ โทรทัศน์ จากคนไปสูค่น จากครอบครัวหนึง่ไปสูค่รอบครัวหนึง่ ให้
เด็กๆ

เข้าใจวา่ยาน้ันมไีว้เพื่อรักษาโรค ยาไมใ่ชข่องทีจ่ะลองเลน่ ให้รู้จักผลร้ายของยาเสพตดิตา่งๆ

สำหรับวัยรุน่ก็ให้เข้าใจวา่ยาเสพตดิน้ันมไิด้มผีลดใีนด้านใดเลย รวมท้ังเรือ่งทางเพศด้วย มแีต่
จะ

ทำลายรา่ยกาย สมอง และจติใจในภายหลัง ควรให้เด็กได้พิจารณาเห็นภาพความทุกข์
ทรมานของ

ผู้ตดิยา วา่มคีวามทรุดโทรมนา่เวทนาเพียงใด

การให้สขุภาพจติศกึษาทีน่า่สนใจเรือ่งหนึง่ คอื เรือ่งของการสร้างสขุภาพจติ

การสร้างสขุภาพจติ1

การปฏบัิตเิพื่อให้มสีขุภาพจติท ีด่น้ัีน จะพิจารณาได้เป็น



๑. ระยะยาว และ
๒. ระยะส้ัน

การสร้างสขุภาพจติระยะยาวหรอืการป้องกันสขุภาพจติเส ือ่มระยะยาวน้ัน ส ิง่สำคัญ

ทีส่ดุ คอื การศกึษาให้เข้าใจชวีติ โดยเฉพาะอยา่งย ิง่ทางจติวทิยาในเรือ่งของสขุภาพจติกับ

ครอบครัวและชมุชน ซ ึง่ตามวชิาการสขุภาพจติแล้ว การป้องกันนี้แบง่ได้เป็น ๓ ระยะ คอื

การป้องกันระยะแรก การป้องกันระยะท ีส่อง และการป้องกันระยะท ีส่าม

การป้องกันระยะแรก ประกอบไปด้วยการป้องกันสมองมใิห้เกดิอันตราย หรอืกระทบ

กระเทอืนนับแตร่ะยะท ีเ่ด็กอยูใ่นครรภ์มารดาจนกระทัง่เจรญิเตบิโต การป้องกันอุปัทวเหตุ การ

ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนภาวะทุพโภชนาการตา่งๆอันจะทำให้สมองเกดิอันตรายได้
เป็นต้น

อกีสว่นหนึง่น้ัน คอื การป้องกันเก ีย่วเนือ่งกับอารมณ์และจติใจ คอื การให้ความรู้เรือ่งการ
พัฒนา

เด็กกับบดิามารดา ส ิง่ท ีจ่ติใจของเด็กๆต้องการ การให้การศกึษาและแนะแนวกอ่นชวีติสมรส

การให้การศกึษา และเข้าใจในเรือ่งสขุภาพจติ แกผู้่มอีาชพีหลักทีจ่ะเป็นผู้นำในสังคม เชน่ ครู

แพทย์ เป็นต้น การศกึษาให้เข้าใจในเรือ่งของเศรษฐกจิ ปัญหาของสังคม การสงเคราะห์
แก้ไข

ปัญหาตงึเครยีดทีเ่ผชญิอยู ่เชน่ ปัญหาการอพยพ ปัญหาอุตสาหกรรม สขุภาพจติของผู้สงูอายุ
ปัญหา

เด็กถูกทอดทิ้ง เป็นต้น

การป้องกันระยะท ีส่อง คอื การรักษาโรคหรอือาการท ีเ่กดิขึ้นในระยะเริม่แรกกอ่นที่

จะลุกลามตอ่ไป ได้แก ่งานของโรงพยาบาล ศนูย์สขุภาพจติ งานของนักสังคมสงเคราะห์
เป็นต้น

การป้องกันระยะท ีส่าม คอืการฟื้นฟูสมรรถภาพท้ังทางรา่งกายและจติใจให้สังคมยอม

รับและให้ผู้ตดิยาเสพตดิกลับเข้าอยูใ่นสังคมได้

การสร้างสขุภาพจติระยะเฉพาะหน้า

สว่นใหญจ่ะอยูท่ ีตั่วเราหรอืต้ังต้นท ีตั่วเรานัน่เอง ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน

แสงสงิแก้ว ได้เคยแนะนำข้อปฏบัิตบิางประการ ซ ึง่ทา่นได้ประยุกต์จากวชิาการสขุภาพจติและ

พุทธปรัชญาบางประการ พอสรุปได้ดังนี้

๑. ในสังคมทีผั่นผวนเปลีย่นแปลง เม ือ่มทีุกข์หรอืสขุภาพจติเส ือ่มพึงเข้าใจวา่



ใครๆก็มทีุกข์ท้ังน้ัน ใครๆก็พบความเปลีย่นแปลงท้ังน้ัน ชวีติหรอืสังคมทัว่ไปมเีกดิ มพัีฒนา มี
ต้ังอยู ่

แล้วก็มดัีบหรอืสลายไปในทีส่ดุ การรู้จักเปรยีบเทยีบก็ชว่ยได้บ้าง คอื มทีุกข์ก็มองให้ซ ึ้งตอ่ไป
อกีวา่

เราทุกข์เทา่นี้แตยั่งมคีนอืน่อกีมากทีทุ่กข์มากกวา่เรา

๒. ในสังคมทีเ่ปลีย่นแปลงเราหลกีไมไ่ด้ ก็ให้พึงมองดูแงด่ขีองสังคมน้ันบ้าง

๓. การเริม่สร้างงานทีเ่ป็นประโยชน์ก็ชว่ยสร้างสขุภาพจติดไีด้ เม ือ่มงีานทำ

จติใจไมว่า่งและมรีายได้ก็มสีขุภาพจติดขีึ้น นอกจากงานแล้วต้องมสี ิง่ชดใช้อารมณ์ท ี่
ตงึเครยีดบ้าง

ส ิง่น้ันคอื กฬีา การบันเทงิ การอา่นหนังสอื การคบหาบัณฑติ การมงีานอดเิรก เป็นต้น

๔. เม ือ่รู้สกึมสีขุภาพจติเส ือ่มหรอือารมณ์ปรวนแปร อยา่เก็บนิง่ไว้ให้พูดออกมา

ทันท ีถ้าย ิง่ได้พูดกับบัณฑติหรอืคนทีเ่รารักไว้ใจก็ย ิง่ด ีเพราะการได้พูดออกมาน้ันเป็นการ
ระบาย

ได้ดที ีส่ดุ ผู้ท ีม่ทีุกข์มากประเภทหนึง่คอื ผู้ไมม่เีพื่อน ไมม่คีนรับฟังคำระบาย ไมม่ใีครยนิดี
ยนิร้าย

ด้วยในชวีติ ผู้ท ีห่มัน่ตรวจสอบตนเองด้วยความเท ีย่งธรรมของจติใจคอยเตอืนตนเองและแก้
ตนเอง

เสมอ จะแก้เหตุของความทุกข์ได้ การค้นหาสาเหตุน้ันมจีำนวนมากทีส่าเหตุเนือ่งมาจาก
ครอบครัว

เศรษฐกจิและอารมณ์ภายในของตัวเอง การแก้จงึต้องขจัดปัญหาครอบครัว เศรษฐกจิ สังคม
สว่น

การแก้ไขอารมณ์ตัวเองน้ันคอื การตัดเสยีซ ึง่ความอยากมอียากใหญแ่ล้วสร้างความรู้จักพอ
ตอ่จาก

น้ันก็สร้างความดงีามให้เกดิขึ้นในตนตอ่ไปตามลำดับ คอื สร้างนสัิยของความมคุีณธรรม
ศลีธรรม

และวัฒนธรรม

๕. การเป็นผู้มศีรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึง่และปฏบัิตติามคำสอนของศาสนาจะ

ชว่ยผอ่นคลายความทุกข์และสร้างสขุภาพจติท ีด่ไีด้

๖. ในกรณที ีม่อีารมณ์กลัดกลุ้มในสังคมซ ึง่ผันผวน และไมส่ามารถตัดสนิใจทำอะไร

ได้เลยกลุ้มมากขึ้น ทางออกทีง่า่ยท ีส่ดุ คอื ให้พิจารณาวา่การกระทำอะไรท ีข่วาสดุและอะไร
ซ้าย



สดุ แล้วให้เลอืกทางสายกลาง

การให้สขุภาพจติศกึษาในเด็กและเยาวชน

การอบรมโดยการพูดจะได้ผลดใีนเมือ่เด็กยังเล็กและยังอยูใ่นครอบครัว อบรมโดย

บดิามารดาหรอืผู้ปกครองเอง และโดยความใกล้ชดิรว่มกับลักษณะทีใ่ห้การอบรม ต้อง
ประกอบด้วย

๑. ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ หรอืความเมตตา

๒. การเป็นตัวอยา่งท ีด่ ีและความมศีลีธรรมของผู้ใหญเ่อง

การให้ความรัก ความเข้าใจ ความเห็นใจ และความมศีลีธรรมของผู้ใหญน้ั่น ทำให้

เด็กเกดิความอบอุน่ ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ความรักใคร ่และความเป็นกันเองไมม่ชีอ่งวา่ง
ระหวา่ง

วัย เด็กก็จะเตบิโตขึ้นพร้อมด้วยความอบอุน่และมศีลีธรรม

การอบรมเยาวชนด้วยคำพูดคำสอนไมค่อ่ยได้ผล เยาวชนมักจะนกึประท้วงในใจวา่

เขาน้ันโตแล้ว จากสภาพจติใจของเยาวชน การเรยีนรู้การสร้างสขุภาพจติ และศลีธรรม จงึมัก

จะมาจากกฬีา การบันเทงิ และสังคม1

การกฬีาทำให้เด็กอดทน รู้จักแพ้-ชนะ ให้อภัย รู้จักเอ ื้อเฟื้อ รู้จักตรงตอ่เวลา ซ ึง่

สามารถทำได้ เพราะเด็กวัยนี้มจีติใจอยากเดน่เป็นธรรมดา ดังน้ันจงึพร้อมทีจ่ะรับฟังคำแนะนำ
ที่

จะให้เดน่ อาจจะเป็นการเดน่ทางการเรยีน ทางกฬีา หรอือ ืน่ๆ เด็กน้ันกำลังโตมพีลังงานมาก

มาย การกฬีาชว่ยตอบสนองความต้องการตา่งๆเหลา่นี้ ถ้าไมไ่ด้เลน่กฬีาท ีเ่ป็นระเบยีบมกีตกิา

เด็กอาจหาทางออกทางเกะกะก็ได้

การบันเทงิน้ันเพื่อระบายอารมณ์และรับเอาเรือ่งของคา่นยิม ศลีธรรมตา่งๆในการ

แสดงน้ัน เด็กอาจจะอุปโลกน์ตัวเองตอ่บุคลกิภาพของตัวละคร โดยการประทับใจบทบาทน้ันๆ
ได้

การสง่เสรมิละครในโรงเรยีน ถ้าเรือ่งดีๆ จะมปีระโยชน์มาก นอกจากน้ันละครดีๆ มักจะลงท้าย

ด้วยคตธิรรมเสมอ เทา่กับสร้างศลีธรรมในจติใจเด็กไปด้วยในตัว

การสังคมมหีลายรูปแบบ กจิกรรมรว่มกันทำให้เยาวชนมโีอกาสสังสรรค์ แลกเปลีย่น

ความคดิเห็น ระบายความรู้สกึอัดอ้ันของตนได้มากขึ้น การพูดระบายความในใจออกมาน้ัน ไม่
มที ี่

ไหนดเีทา่กับเพื่อนอายุรุน่ราวคราวเดยีวกัน และได้รับประโยชน์จากกันและกันมากด้วย



สำหรับ

ผู้ใหญน้ั่นถ้าเด็กมปัีญหาทีจ่ะพึงชว่ยได้ก็โดยการเข้าใจชวีติ พัฒนาการทางจติของเด็กความ
ต้อง

การของเด็กวัยนี้ และโดยการเห็นใจ ถ้าเขาแสดงความคดิเห็นก็ฟังเขา บางทเีขาจะมคีวาม

คดิเห็นดีๆ ก็ได้ เพียงแตฟั่งและให้การยอมรับเขาเทา่น้ัน เขาจะปติภูิมใิจ เกดิความอบอุน่ใจ

มกีำลังใจทีจ่ะทำความดขีึ้นได้

กจิกรรมของโรงเรยีนน้ันจะได้ผลดยี ิง่ขึ้น ถ้าผู้ปกครองทางบ้านรว่มมอืด้วย จะสง่

เสรมิเด็กได้ท้ังการเรยีนและทางศลีธรรม ดังน้ัน ส ิง่ท ีน่า่สนับสนุนส ิง่หนึง่คอื สมาคมครูและ

ผู้ปกครอง1

ศนูย์เยาวชนก็เป็นอกีอยา่งหนึง่ท ีม่ปีระโยชน์ สนับสนุนให้เด็กทำไมใ่ชห้่าม ให้เด็ก

ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ เม ือ่ไมว่า่ง จติก็ไมว่า่ง ไมวุ่น่วาย ให้เด็กมคีวามรู้สกึรับผดิชอบ

มสีทิธแิละหน้าท ี ่และทุกคนชว่ยกันทำเพื่อสว่นรวม เด็กรู้สกึวา่ตนน้ันเป็นสว่นหนึง่และเป็นท ี่
ยอมรับ

ของกลุม่ของสังคม

ในสว่นของหลักสตูรในโรงเรยีนน้ัน กระทรวงศกึษาธกิารก็ได้มกีารปรับปรุงเนื้อหา

ในเรือ่งของยาเสพตดิ และระบบการเรยีนการสอน เพื่อให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุในเรือ่งของ

การป้องกันยาเสพตดิในสถานศกึษา

ลักษณะอาการของการตดิยาเสพตดิ

การป้องกันระยะท ีส่องท ีส่ำคัญ คอื การรู้ปัญหาในระยะเริม่แรก เพื่อจะได้ให้การ

ดูแลรักษาได้อยา่งเหมาะสม ดังน้ันการรู้จักลักษณะอาการของการตดิยาเสพตดิจงึมคีวาม
จำเป็น

ลักษณะทีเ่ดน่ชัด คอื การท ีร่า่งกายเกดิการทนตอ่ยาเสพตดิขึ้น ทำให้ต้องเพิ่มจำนวน

ขึ้นเรือ่ยๆ เพื่อให้ยาเสพตดิออกฤทธิ์เทา่เดมิ และเมือ่ใดก็ตามทีร่า่งกายขาดยาเสพตดิ ก็จะ
เกดิ

อาการหงุดหงดิ กระวนกระวาย นัง่ไมต่ดิ ปวดท้อง อาเจยีน ท้องเดนิ มา่นตาขยาย

การวนิจิฉัย

๑. พบอาการของการขาดยาเสพตดิ
๒. พบรอยเข็มฉดียา
๓. ตรวจพบสารเสพตดิในปัสสาวะ



เรือ่งนา่รู้อ ืน่ๆท ีเ่ก ีย่วเนือ่งกับการใช้ยาเสพตดิและพบบอ่ย

๑. มโีอกาสตายได้มาก เนือ่งจาก

๑.๑ ใช้ยาเกนิขนาด
๑.๒ สบืเนือ่งจากพฤตกิรรมก้าวร้าวรุนแรงตา่งๆ

๒. ปัญหาเนือ่งจากการใช้ยาฉดีเข้าเส้นเลอืดดำ เชน่ เกดิการตดิเช ื้อ โรคเอดส์ ตับอักเสบ

เป็นต้น

๓. อัตราการตายตอ่ปปีระมาณ ๑:๑๐๐ ผู้ตดิยาเสพตดิ3

การดูแลรักษา

๑. การใช้เมทาโดน (Methadone) ทดแทน โดยให้รับยาแบบผู้ปว่ยนอก

สว่นใหญมั่กเป็นท ีน่ยิมของผู้ตดิยาท ีไ่มม่คีวามต้องการจะหยุดเฮโรอนีอยา่งแท้จรงิ เพียงแต่
หันมาใช้

เมทาโดน ซ ึง่ปลอดภัยกวา่และไมผ่ดิกฎหมาย

๒. การรักษาในโรงพยาบาลหรอืสถานบำบัดรักษายาเสพตดิเพื่อการหยุดยา ท้ังนี้

เพื่อรับการดูแลรักษาในชว่งภาวะท ีม่อีาการเนือ่งจากการขาดยา เม ือ่พ้นระยะนี้ไปแล้วการ
บำบัด

รักษาทางจติใจเป็นส ิง่สำคัญทีต้่องทำตอ่ไปเป็นเวลานาน

การตดิยาอืน่ๆซ ึง่ไมใ่ชย่าเสพตดิให้โทษ

ปัจจุบัน ปัญหาการใช้ยาผดิๆซ ึง่ไมใ่ชเ่พื่อการบำบัดโรค โดยเฉพาะพวกยากลอ่ม

ประสาทและยากระตุ้นประสาทมมีากขึ้น

ยากลอ่มประสาทหรอืยาระงับประสาทพวกเบนโซไดอาซปีนิส์ ทำให้เกดิอาการตดิ

ทางใจได้ สว่นอาการตดิทางกายมักจะไมเ่กดิ ยกเว้นในกรณที ีใ่ช้ยาเป็นจำนวนมากเกนิ ๑๐๐

มลิลกิรัมตอ่วัน ถ้าหยุดยาทันท ีอาจจะมอีาการนอนไมห่ลับ เบือ่อาหาร หงุดหงดิ เหงือ่ออก
มาก

บางรายมอีาการชัก2

การรักษา คอื การคอ่ยๆหยุดยาและป้องกันการเกดิอาการชักรว่มไปกับการบำบัด

รักษาทางจติใจ

ยากระตุ้นประสาท2 พวกแอมเฟตามนี มักจะใช้ในลักษณะยาเสรมิพลังสมอง เป็น

พวกยาขยัน ยาม้า พวกทีใ่ช้ยานี้เป็นประจำเมือ่ขาดยาจะมอีาการเหนือ่ย เพลยี ไมม่แีรง กังวล



วุน่วายใจ ฝันร้าย บางคนมอีารมณ์เศร้าถงึกับฆา่ตัวตาย บางคนตืน่ตกใจ สับสน ควบคุมตนเอง

ไมไ่ด้ ทำร้ายผู้อ ืน่ บางรายปวดศรีษะ เหงือ่ออกมาก หนาวๆร้อนๆ เจ็บปวดเนือ่งจากกล้ามเนื้อ

บางแหง่หดตัว เจ็บปวดจากการบบีรัดของระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ นอกจากนี้ การใช้

ยาอยูน่านๆ หรอืใช้มากๆ จนเกนิขนาด จะเกดิอาการเป็นพิษจากแอมเฟตามนี มอีาการหน้า
แดง

หรอืหน้าซดี หน้าเขยีว มไีข้ หัวใจเต้นเร็ว มปัีญหาตา่งๆเก ีย่วกับหัวใจ มคีวามดันโลหติขึ้นสงู

เลอืดออก คลืน่ไส้ อาเจยีน หายใจลำบาก สัน่ เดนิไมต่รง ชักหมดสต ิการตายจากการได้รับ

ยาประเภทนี้เกนิขนาด มักจะพบในรายทีม่ไีข้สงู ชัก และชอ็คหมดสติ

อาการวกิลจรติท ีเ่กดิจากแอมเฟตามนีพบได้ไมน้่อย โดยจะมอีาการหวาดกลัว

หวาดระแวง มปีระสาทหลอนท้ังตาและหู บางรายหวาดกลัวมากจนถงึกับฆา่ตัวตาย หรอืหนจีน

กระทัง่เกดิอันตรายร้ายแรงขึ้น

การรักษาอาการวกิลจรตินี้ใช้วธิกีารประคับประคองทางรา่งกายและจติใจ ป้องกัน

การเกดิอันตรายด้วยการใช้ยาควบคุมอาการวกิลจรติใน ๒-๓ วันแรก อาการนี้จะหายไปได้เอง

ในระยะเวลาไมน่านนัก

การใช้สารระเหย

พบบอ่ยในเด็กและวัยรุน่ คอื การดมทนิเนอร์และกาวตดิพลาสตกิ ซ ึง่มสีารอะซโิตน

และโทลูอนีอยู ่นอกจากนี้ อาจจะเป็นของอืน่ เชน่ น้ำยาลบคำผดิ ยาขัดรองเท้า เป็นต้น

สารพวกนี้ทำให้เกดิผลทีเ่ป็น3 พิษตอ่รา่งกายคล้ายยากลอ่มประสาท ทำให้เกดิอาการตืน่เต้น
มี

ความรู้สกึคล้ายตัวเองลอยอยู ่มอีารมณ์รืน่เรงิ ขาดการยับย้ังชัง่ใจ มนึงง งว่งซมึ พูดไมชั่ด

เดนิเซ ความอดทนอดกล้ันน้อยลงกอ่ให้เกดิพฤตกิรรมรุนแรงได้ บางรายอาจเกดิประสาทตา
หลอน

อาการเป็นพิษจากสารนี้อาจเป็น ๑๕ นาทถีงึหลายชัว่โมงก็ได้3 ถ้าใช้น้อยๆจะทำให้งว่งเหงา

หาวนอน ถ้าใช้มากๆอาจทำให้หมดสตไิด้ และเมือ่ใช้ไปนานๆจะมกีารตดิยาทางด้านจติใจ
และ

รา่งกาย อาการขาดยาทีพ่บได้ คอื ได้กลิน่กาว น้ำหนดลด รู้สกึเจ็บแสบบรเิวณใบหน้าสว่นลา่ง

สาเหตุของการตายเนือ่งจากการดมกาว

๑. พิษของสารระเหยมตีอ่ตับ ไต สมอง และไขกระดูกโดยตรง
๒. เกดิการเกร็งของหลอดลม ทำให้หยุดหายใจ



๓. พิษของกาวทำให้เกดิอาการหมดสต ิและตายได้
๔. การหายใจไมอ่อกเนือ่งจากบางรายใช้ถุงพลาสตกิครอบหายใจ
๕. อุบัตเิหตุหรอืพฤตกิรรมรุนแรงท ีเ่กดิขณะเมาสารระเหย

สารเสพตดิอืน่ท ีไ่มใ่ชฝ่ิน่

กัญชาเป็นยาเสพตดิท ีม่มีาแตส่มัยโบราณ2 ผู้ท ีส่บูกัญชาเข้าไปจะมอีาการเมาใน

ระยะ ๑๐-๓๐ นาทหีลังสบู จะรู้สกึหวาดกังวล บางทกีลัวตาย รู้สกึกลัวโดยไมม่สีาเหตุ มอีาการ

อยูไ่มส่ขุ หลังจากน้ัน ๒-๓ นาท ีผู้สบูจะรู้สกึจติใจสงบ และเกดิภาวะมคีวามสขุใจเกนิปกติ

พูดมาก รู้สกึตัวหรอืแขนขาเบา หัวเราะบอ่ย บังคับให้หยุดหัวเราะไมไ่ด้ รู้สกึตัวเองหลักแหลม

มคีวามคดิตา่งๆผา่นไปอยา่งรวดเร็ว แตจ่ะมคีวามสับสน จำไมไ่ด้วา่ความคดิท ีผ่า่นไปน้ันมอีะไร

บ้าง บางคร้ังมปีระสาทตาหลอน เห็นแสงสตีา่งๆวูบวาบ เป็นภาพสับสน ยุง่เหยงิ หลังจากน้ัน

ผู้สบูจะงว่งนอนและหลับไป เม ือ่ตืน่ขึ้นมาผู้สบูยังจำเก ีย่วกับเหตุการณ์ท ีเ่กดิขึ้นขณะทีเ่มา
กัญชาได้

กัญชาไมก่อ่ให้เกดิการตดิทางกาย อาจจะมกีารตดิทางจติใจได้ เม ือ่หยุดสบูกัญชา

อาจกระวนกระวายอยากสบูบ้างในระยะแรก แตอ่าการก็จะหายไป ปัญหาของกัญชา คอื เม ือ่

เด็กและวัยรุน่ได้ทดลองสบูกัญชาแล้ว จะเกดิความอยากลองและนำไปสูย่าเสพตดิให้โทษที่
ร้ายแรง

คอื เฮโรอนี ตอ่ไป

สถานบำบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ4

ปัจจุบันมสีถานบำบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ จำนวน ๑๓๔ แหง่ เป็นรัฐบาล ๑๑๒ แหง่

ของเอกชน ๒๒ แหง่ โดยต้ังอยูต่ามภาคตา่งๆของประเทศดังนี้

กรุงเทพฯ ๔๑ แหง่

ภาคกลาง ๓๑ แหง่

ภาคเหนอื ๓๐ แหง่

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ๑๑ แหง่

ภาคใต้ ๒๑ แหง่

ท้ังนี้ มรีายละเอยีดสถานทีต้ั่งและสถานทีใ่กล้เคยีง รวมท้ังรูปแบบการให้บรกิารใน

เอกสารแนะนำสถานบำบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม

ยาเสพตดิ สำนักนายกรัฐมนตร ีฉบับป ีพ.ศ.๒๕๒๙ (ISBN 974-7565-86-2)



เอกสารประกอบการเขยีนบทความการบรรยาย
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