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ยาเสพติด หมายถึง
สารหรื อยาที่ อาจเป น
ผลิ ตภัณฑจากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห
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ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเปนผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพ หรือไดรับ
เขาไปในรางกายซ้ําๆ กันแลว ไมวาดวยวิธีใดๆ ซึ่งอาจเปนชวง
ระยะเวลาหนึ่งหรือนานติดตอกันก็ตาม จะทําใหบุคคลนั้นตอง
ตกอยูใตอํานาจหรือเปนทาสของสิง่ นัน้ ทางดานรางกายและจิตใจ
นอกจากนี้ยังอาจตองเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ หรือทําให
สุขภาพของผูเสพติดเสือ่ มโทรมลง และเมือ่ ถึงเวลาอยากเสพแลว
ไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจเกิดขึ้นใน
ผูเสพนั้น


การกิน สารจะถูกยอยดูดซึมเขาสู
กระแสเลือดนําไปยังสมอง โดยทัว่ ไป
จะออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที และ
ออกฤทธิ์สงู สุดภายในเวลาประมาณ
2 ชั่วโมง
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การดมหรือสูด สารถูกดูดซึม
เขากระแสเลือดโดยผานเสนเลือดฝอยของ
เยื่อบุจมูกทางเดินหายใจ แลวขึ้นสูสมอง
ออกฤทธิ์ไดเร็วภายในเวลาไมถึง 1 นาที และ
ออกฤทธิ์สูงสุดภายในเวลาครึ่งชั่วโมง

การสูบ เขาทางปากอัดลงไปที่ปอด
เขาสูกระแสเลือดอยางรวดเร็วภายใน
8 วินาที และออกฤทธิ์ภายในเวลาไมเกิน
5 นาที นับเปนการออกฤทธิ์
เร็วที่สุด
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การฉีด เขาเสนเลือด หรือใตผิวหนัง
ออกฤทธิ์ภายใน 15 วินาที และออกฤทธิ์สูงสุด
ภายในเวลาประมาณ 5-10 นาที
วิธีนี้มีโอกาสติดเชื้อทางเข็มฉีดยาไดมาก
เชน โรคเอดส ตับอักเสบ

วิธีอื่นๆ
ไดแก กระดาษเมาแปะลิ้น
หรือเหน็บทางทวารหนัก
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แบงยาเสพติดตามฤทธิ์ของยาที่มีตอรางกายเมื่อเสพเขาไป
ประเภทที่ 1 กดประสาท เชน เฮโรอีน ฝน มอรฟน
ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากลอมประสาท สารระเหย
เครื่ อ งดื่ ม มึ น เมาทุ ก ชนิ ด ฤทธิ์ ข องยาจะไปกดประสาทส วน
สมองอยางรุนแรง จนทําใหสมองมึน ชา ความคิดอานชาลง
นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กดระบบทํางาน
ของอวัยวะอื่นๆ ภายในรางกาย
มักพบวาผูเสพจะมีรางกาย
ซูบผอม ตัวเหลือง ออนเพลีย
อารมณฟุงซาน
ประเภทที่ 2 กระตุนประสาท เชน ยาบา แอมเฟตามีน
กระทอม โคเคน ยาอี มักพบวาผูเสพจะมีอาการหงุดหงิด กระวน
กระวาย จิตสับสน ถาใชยานี้ในปริมาณมากๆ และนานๆ จะทําให
รางกายและสมอง มีความเครียดและเสือ่ มโทรมลง มีอาการเสื่อม
ทางจิตใจจนอาจกลายเปนโรคจิตคลุมคลัง่ เชน ทํารายตนเอง หรือ
ฆาผูอื่นได
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ประเภทที่ 3 หลอนประสาท เชน แอลเอสดี เมสคาลีน
เห็ดขี้ควาย ยาเค ยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสมอง
สวนสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น ไดยิน ชิมรส สัมผัส และ
การดมกลิ่ น เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปจากความเปน จริง ทําให
ผูเสพมีอาการประสาทหลอน ไดยินเสียงประหลาด
ประเภทที่ 4 ออกฤทธิห์ ลายอยาง ทัง้ กดประสาท กระตุน
ประสาท และหลอนประสาท เชน กัญชา ผูเสพติดมักมีอาการหวาด
ระแวง ความคิดสับสน เห็นภาพลวงตา หูแวว ควบคุมตนเอง
ไมได และอาจปวยเปนโรคจิต จนถึงขั้นทําใหความจําเสื่อมได
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1. ติดยาทางกาย การปรั บเปลี่ ยนในระบบประสาทที่
เกิดขึ้น มีผ ลทําใหเกิดการดื้อยาและการขาดยาตามมา ผูปวย
บางรายจึงมีการใชสารเสพติดเพิ่มขึ้นเพื่อไมใหเกิดอาการขาดยา
2. ติด ยาทางจิตใจ แสดงออกในรู ปของความอยาก
ลัก ษณะความเคยชิน และพฤติกรรมการแสวงหายา การติดยา
ทางจิต ใจมีความสําคัญและเปนปญหาตอการรักษามากกวาการ
ติดยาทางกาย

 

เฮโรอีน หรือผงขาว มีลักษณะเปนผงสีขาว เปนสารที่
สังเคราะหมาจากมอรฟน มีฤทธิม์ ากกวามอรฟนประมาณ 4-8 เทา
และมีฤทธิ์มากกวาฝน 80-100 เทา จึงเสพติดไดงายมาก นับวา
เปนยาเสพติดที่มีอันตรายรายแรงที่สุด และแพรหลายมากที่สุด
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ในปจจุบันมีเฮโรอีนแพรหลายอยู 2 ชนิด
1. เฮโรอีนผงบริสทุ ธิ์ (ผงขาว) ลักษณะเปนผงสีขาวละเอียด
รสขมจัด ไมมีกลิ่น มีเนื้อเฮโรอีนบริสุทธิ์ถึง 95 %
2. เฮโรอีนผสม เปนเฮโรอีนไมบริสุทธิ์ เพราะมีสารอื่นๆ
เขาไปผสม เชน สารหนู น้ําประสารทอง (บอแรกซ) ยานอนหลับ
ยาแกปวด สตริกนิน เปนตน จึงมีเนื้อเฮโรอีนแทๆ อยูประมาณ
8-12 % เทานั้น และยังทําใหมีสีตางๆ กัน เชน สีมวง สีชมพู
สีแดง สีเหลือง โดยผลิตใหมลี กั ษณะเปนเกล็ดหรือผงหยาบๆ บรรจุ
ในแคปซูล หรือบรรจุในถุงพลาสติก
ผูที่เสพเฮโรอีนเขาสูรางกายเพียง 1-2 ครั้งก็จะติด จนตอง
หามาเสพอยูเสมอ เมื่อเสพแลวก็จะรูสึกงวงนอน ไมรูสึกเจ็บปวด
จิตใจสับสน เบื่ออาหาร มึนงงและออนเพลีย รางกายผายผอม
ซูบซีด มี ความเกียจคราน ไมอยากทํางาน ถาไมไ ดเสพจะมี
อาการทุร นทุราย หงุดหงิด ปวดเมื่อยตามรางกายและกระดูก
ตาแดง หาวน้ําตาไหล อาเจียน และอาจจะถึงกับ “ลงแดง”
คือ ถายอุจจาระเปนเลือด บางรายถึงแกความตาย
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กัญชาเปนพืชลมลุกชนิดหนึง่ ใบแตละใบแตกเปนแฉกยาวๆ
หลายแฉก ออกดอกเปนชอเล็กๆ โดยชอดอกตัวผูกบั ดอกตัวเมีย
ไมไดอยูตนเดียวกัน ชอดอกตัวเมียเปนสวนของกัญชาที่มีฤทธิ์
มากทําใหมีอาการมึนเมา ในใบและดอกกัญชาตัวเมียมียางที่มี
สารเสพติดคือสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่ งมีฤทธิ์
กดประสาท กระตุนประสาท และหลอนประสาท ทําใหผูเสพมี
จิตใจและอารมณแปรปรวน ไมสามารถควบคุมตนเองได
สวนมากนิยมเสพกัญชาดวยวิธสี บู ฤทธิข์ องกัญชาจะทําให
ผูเสพเกิดภาพหลอน หัวเราะราเริง พูดมาก เสียงดังคลายเมาสุรา
และมีอาการของผูเปนโรคจิต หลังจากนั้นผูเสพจะมีอาการเศรา
ซึมและงวงนอน ผูทเี่ สพกัญชามักมีโอกาสทีจ่ ะติดยาเสพติดชนิด
อื่นที่รายแรงไดงาย เชน เฮโรอีน
ผูทเี่ สพกัญชาเปนประจํานัน้ จะทําใหความจําเสือ่ ม ความคิด
สั บ สน ไม ส นใจต อ สภาพแวดล อม การตั ด สิ น ใจผิ ด พลาด
ขาดความระมัดระวัง ถาเสพกัญชาติดตอกันเปนเวลานาน จะทําให
เปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หลอดเลือดอุดตัน มะเร็งที่ปอด
ไซนัสอักเสบ เปลือกสมองเหีย่ ว ความรูสกึ ทางเพศลดลง แตจะไม
ทําใหรางกายผายผอมทรุดโทรมหนัก เพราะผูเสพกัญชามัก
รับประทานอาหารไดมาก และยังชอบรับประทาน
ของหวานอีกดวย
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ยาบา มีสว นผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine)
และเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ยาบาทีพ่ บสวนใหญมัก
มี ลั ก ษณะกลมแบน มี สี ต า งๆ เช น สม เหลือง เขียว น้ําตาล
สีกะป ฯลฯ บนเม็ดยามีสัญลักษณตา งๆ เชน เปนตัวหนังสือ M หรือ
เลข 99 หรือรูปดาว เปนตน
ยาบา มีฤทธิ์กระตุนประสาท หลังจากเสพจะมีอาการใจสั่น
กระวนกระวาย หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง (อาจทําใหเสนเลือด
ในสมองแตก เปนอัมพาต หรือเสียชีวิตได) ถาใชเปน เวลานาน
จะทําใหสมองติดยา สุขภาพทรุดโทรม นอนไมหลับ รางกายไมได
พั กผอน อารมณ กาวราว ฉุนเฉียว ควบคุมอารมณตัวเองไมไ ด
สมองเสือ่ ม ความคิดสับสน หูแวว มีอาการประสาทหลอน หวาดกลัว
มักคิดวาจะมีคนมาทํารายและฆาตัวเอง จึงมักจะปกปองตนเองดวย
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ยาอี หรื ออี เฟดรีน เปนสารที่มีผลตอระบบประสาท
ซิมพาเธติค ทางการแพทย จึงไดอาศัยคุณสมบัตนิ มี้ าใชประโยชน
อาทิ ลดการเกร็งตัวของหลอดลม บรรเทาอาการคัดจมูก ปองกัน
การเกิ ดสภาวะความดันโลหิตลด เมื่อนํามาหยอดตาจะทําให
รูมานตาขยาย จึงใชเพื่อการรักษาโรคตาบางอยางได
ผลเสียที่เกิดจากการติดอีเฟดรีน จะคลายๆ กับการติด
แอมเฟตามี น ที่ พ บเด น ชั ดคื อ ผลต อระบบประสาท เชน
นอนไมห ลั บ สับสน ตื่น เตน ออนเพลีย (อันสืบเนื่องมาจาก
ตื่ น ตั ว นานขึ้ น ทําใหการพักผอนไมพอเพียง) อาจเกิดอาการ
ประสาทหลอน เกิดสภาวการณหวาดกลัว โดยเฉพาะในผูที่ มี
อาการทางจิ ต ผิ ด ปกติ สํ า หรั บ ผลต อ ระบบส ว นอื่ น ๆ โรค
หรื ออาการที่ อาจพบได เชน หั วใจเตน ผิดปกติ เจ็บหนาอก
เหงื่อออกมาก ปากแหง เบื่ออาหาร
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ยาเคจัดเปนยาควบคุมพิเศษ หมายถึง ยาที่มีอันตรายสูง
ที่แพทยจะจัดใหกับผูปวยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนจริงๆ เทานั้น
ยาเคถูกสังเคราะหขึ้นเพื่อใชเปนยาสลบกอนการผาตัด สาเหตุ
ที่ ทําใหยาเคกลายเปนปญหาเพราะมีการนํายาเคมาใชเปนสิ่ ง
มึนเมา และนํามาใชรวมกับยาเสพติดรายแรงอืน่ ๆ เชน ยาอีและ
โคเคน ยาเคออกฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง เมื่อเสพเขาจะ
รูสึ ก เคลิ บ เคลิ้ ม รูสึ ก ตนเองมีอํานาจพิเศษ มีอาการสูญ เสีย
กระบวนการทางความคิด ทําใหความคิดสับสน การรับรูและ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมทั้ งภาพ แสง เสียง เปลี่ ยนแปลงไป
รางกายเคลือ่ นไหวไมสมั พันธกนั หากใชปริมาณมากจะเกิดอาการ
หายใจติดขัด เกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพนากลัว ซึง่ อาการ
เหลานีอ้ าจปรากฏกับผูเสพอีกแมวา จะหยุดเสพยาแลว ซึง่ ในที่สดุ
ผูเสพอาจประสบสภาวะโรคจิตกลายเปนคนวิกลจริตได
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สารระเหย เปนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่หาซื้อไดงายเพราะมี
ขายอยางเปดเผย และราคาถูก มีลักษณะเปนของเหลว มีกลิ่น
ระเหยไดงาย สารระเหยทีท่ ําใหเสพติด เชน ทินเนอร แลคเกอร
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด กาวยาง น้ํายาลางเล็บ ยาทาเล็บ
สเปรย สีทาบาน เปนตน
เมื่ อสู ดดมสารระเหยเขาไปสูป อด จะถูกดูดซึมไปตาม
กระแสเลือดสูสวนตาง ๆ ของรางกายอยางรวดเร็ว
สารระเหยมีพิษตอรางกาย 2 แบบ ไดแก
1. พิษที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยเกิดขึ้นหลังจากการสูดดม
มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย หายใจถี่เร็ว
มือสัน่ ตาพรา เดินเซคลายคนเมาสุรา ถาสูดดมตอไปจนเกินขนาด
ก็จะทําใหหมดสติ หรืออาจจะหัวใจวายและเสียชีวิต
2. พิษเรื้อรัง ผูที่สูดดมติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหมี
อาการหลอดลมอักเสบ ไอ ไตอักเสบ โลหิตจางเกิดมะเร็ง ใน
เม็ ดเลือ ดขาว สมองพิการ กลามเนื้อลีบเปน อัมพาต มีอาการ
ทางประสาท ความประพฤติ และอุปนิสัยเปลี่ยนไป เปนตน
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บุหรี่เปนสารเสพติดที่มีสวนประกอบ คือ
1. นิโคติน (Nicotine) เปนสารแอลคาลอยด (Alkaliod)
มีลักษณะเปนน้ํามัน ไมมีสี นิโคตินมีในควันบุหรี่ประมาณ 95 %
จะเข าไปจั บอยูใ นปอด บางสวนจับอยูที่ เยื่อหุม ริม ฝปาก และ
บางสวนถูกดูดซึมเขากระแสเลือด มีฤทธิก์ ระตุนประสาทสวนกลาง
และกระตุน ตอมหมวกไตทําใหความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว
หลอดเลือดรัดตัว
2. ทาร (Tar) เปนน้ํามันเหนียวขน สีน้ําตาล เมื่อสูบบุหรี่
ทารที่เขาไปพรอมกับควันบุหรี่จะจับอยูที่ปอด ทําใหระคายเคือง
มีอาการไอ ถุงลมในปอดขยายขึ้น และทําใหเปนมะเร็งได
3. คารบอนมอนอกไซด (Carbonmonoxide) เปนกาซจาก
ควันบุหรี่ ที่ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง รูสึกออนเพลีย
หายใจสั้ น เหนื่อยงาย อาจจะหนามืดเปนลม และถามีปริมาณ
คารบอนมอนนอกไซด ในเลือดสูงถึง 60 % ก็อาจเสียชีวิตได
4. ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogencyanide) กาซชนิดนี้
จะเขา ไปทําลายเยื่อบุหลอดลมชนิดมีขน ทําใหสิ่งแปลกปลอม
ผานเขาไปทําลายหลอดลม กอใหเกิดอาการไอมีเสมหะ และหลอด
ลมอักเสบเรื้อรัง
5. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogendioxide) เปนกาซที่
สามารถทําลายเยื่อหลอดลม ทําใหถุงลมโปงพอง
6. แอมโมเนีย (Ammonia) เปนสาเหตุที่ ทําใหหลอดลม
อักเสบ ชนิดนี้เปนสาเหตุที่ทําใหหลอดลมอักเสบ
7. สารกัมมันตภาพรังสี ในควันบุหรีม่ รี งั สีแอลฟาอยู ซึง่ รังสี
ชนิดนี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง
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1. เกิดโรคตาง ๆ คือ โรคมะเร็งทีอ่ วัยวะตางๆ เชน มะเร็ง
ในปอด มะเร็งในชองปาก มะเร็งที่กลองเสียง มะเร็งที่ลําคอ
โรคหลอดลมอักเสบ โรคไอเรื้อรัง โรคถุงลมในปอดโปงพอง
โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว โรคกระเพาะอาหาร โรคความดัน
โลหิต โรคสมองเสื่อมสมรรถภาพ โรคหัวใจ
2. สิ้นเปลืองเงินที่ตองจายเปนคาบุหรี่
3. เสียนิสัย ถาอยากสูบบุหรี่แลวไมไดสูบก็จะหงุดหงิด
อารมณเสียอยางไรเหตุผล
4. ทําใหอากาศเปนพิษ
5. เปนตัวอยางที่ไมดีของบุตรหลาน และเยาวชนอื่นๆ
6. มีกลิ่นปาก ฟนดํา ฟนผุ
7. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งชายหญิง
8. อายุสั้นลง การสูบบุหรี่ 1 มวน ทําใหอายุสั้ นลง
ประมาณ 5 นาที
9. สงผลเสียกับผูที่อยูใกลชิด วากันวาใครที่อยูใกลผูที่
กําลังสูบบุหรี่ เทากับวาเปนผูสูบบุหรี่เสียเอง
10.หญิงมีครรภที่สบู บุหรี่จะมีผลกระทบตอทารกในครรภ
อาจจะทําใหแทงหรือเกิดมาไมแข็งแรง แคระแกร็นผิดปกติ
เสียชีวิตไดงาย
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สุรา เปนยาเสพติดที่มีแอลกอฮอลล
เมื่อดื่มสุรา แอลกอฮอลลจะถูกดูดซึมเขาสูกระแสเลือด
ผานไปยัง ประสาทสวนกลาง ถาดื่มบอยๆ หรือดื่มติดตอกัน
นานๆ ก็ทําใหตดิ สุรา จนตองดื่มเปนประจําเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ คยดืม่
คนที่ติดสุราจะมีนัยนตาแดง ใบหนาบวมฉุ มือสั่น เนื้อตัว
สกปรก การแตงกายไมเรียบรอย และถาไมไดดื่มก็จะมีอาการ
คลื่นไล อาเจียน หงุดหงิด ฝนราย ประสาทหลอน ฯลฯ


1. ทําใหเปนโรคตางๆ เชน โรคตับแข็ง โรคกระเพาะ
โรคไตอักเสบ โรคขออักเสบ (เกาต) โรคพิษสุราเรือ้ รัง โรคหัวใจ
เปนตน
2. เกิดความมึนเมา จนบังคับจิตใจตนเองไมได ทําให
ประพฤติตนไมสุภาพ พูดจากาวราว
3. ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน อุบัติเหตุทางรถยนต
พลัดตกหกลม เปนตน
4. ทําใหความสามารถในการทํางานลดลง ทํางานบกพรอง
หรือผิดพลาดไดงาย
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0 – 100
100 – 150
150 – 250
> 250



ครึกครื้น สนุกสนาน งวงนอน ชวยใหหลับ
กลามเนือ้ ทํางานไมประสานกัน กระวนกระวาย
พูดไมชัด เดินเซ
หมดสติ


ประเทศไทยไดกําหนดระดับ
แอลกอฮอลที่ผิดกฎหมายและ
ไมอนุญาตใหขับรถ คือ
ที่ระดับ 50 mg %
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5. สรางความหายนะใหครอบครัว เพราะผูที่เมาสุราเปน
ประจํายอมไมอาจสรางฐานะได ทําใหครอบครัวมีปญ
 หาทางเศรษฐกิจ
ไมมคี วามสงบสุข และคนในครอบครัวเสียสุขภาพจิต สิน้ เปลืองเงิน
ทองในการซื้อสุรา สติปญญาเสื่อม เปนที่รังเกียจของบุคคลอื่น
และไมนาเชื่อถือ


ตัวอยาง คนที่น้ําหนัก 45-55 กิโลกรัม หากดื่มสุรา 35 ดีกรี
ขนาดแกวละ 30 ซีซี หรือ 1 เปก จะเกิดอาการดังนี้
1-2 แกว
หนาตาแดง ราเริง ชางพูด
3 แกว (1 ขวดเบียรไทย) ตัดสินใจชา การประสานงาน
ของอวัยวะบกพรอง
ความสามารถในการขับรถลดลง
5 แกว
ตาพรามัว พูดจาเลอะเทอะ
ไมสามารถ แสดงปฏิกริ ยิ าโตตอบได
อยางฉับพลัน
แหลงทีม่ า : เอกสารแผนพับ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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Drink คือ ปริมาณสุทธิของแอลกอฮอล
Q : 1 Drink มีคาเทากับเทาไหร ?
A : 1 Drink มีคาเทากับปริมาณของแอลกอฮอล
13.7 กรัม
หรือ เทากับเบียร 12 ออนซ (11/2 แกวน้ํา)
เทากับเหลา 8 ออนซ (1 แกวน้ํา)
เทากับไวน 5 ออนซ (ครึ่งแกว)
เทากับจิน รัม วอดกา วิสกี้ 1.5 ออนซ
Q : แสดงวาในเครื่องดื่มแตละชนิดก็จะมีปริมาณ
แอลกอฮอลแตกตางกันใชไหมครับ
A : ถูกตองแลวครับ
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........................ คุณเคยคิดที่จะดื่มใหนอยลงหรือไม ?
……………….. คุณเคยอารมณเสียหรือโมโห เมื่อมีคนทวงติง
การดื่มของคุณหรือไม
........................ คุณไมสบายใจ ตําหนิตนเองคิดวาตนเองไมดี
เพราะยังดื่มเหลาอยูหรือไม
........................ คุณตองดืม่ เหลาตั้งแตหัววันหรือไม
ถาตอบวา “ใช” นอยกวา 2 ครั้ง หมายความวา “ไมมี
ปญหาในการดื่มเหลา”
ถาตอบวา “ใช” 2 ครั้งหรือมากกวา หมายความวา
“มีปญหาในการดื่มเหลา”
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1. คุณคิดวาคุณดื่มเหลาตามปกติ หมายถึงดื่มเทาคนอื่น ใชหรือไม ?
ใช
ได 0 คะแนน
ไมใช
ได 2 คะแนน
2. เมื่อคืนดื่มเหลา พอตื่นนอนตอนเชา จําไมไดวาเมื่อคืนไปทําอะไร
มาบาง ใชหรือไม ?
ใช
ได 2 คะแนน
ไมใช
ได 0 คะแนน
3. ญาติพนี่ อง หรือเพือ่ นฝูงเคยเปนหวงหรือเคยตําหนิคณ
ุ เรือ่ งดืม่ เหลา
หรือไม ?
เคย
ได 2 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
4. คุณสามารถหยุดดื่มได หลังจากไดดื่มไปแลว 1 ถึง 2 ดริ้งค
หยุดดื่มได
ได 0 คะแนน
หยุดไมได
ได 2 คะแนน
5. คุณเคยรูสึกวา ตัวเองประพฤติตัวผิดหลังจากที่ไดดื่มเหลา
เคยรูสึก
ได 1 คะแนน
ไมเคยรูสึก
ได 0 คะแนน
6. ญาติพี่นองและเพื่อนฝูง คิดวาคุณดื่มเหลาไดเหมือนคนปกติทั่วไป
ใชหรือไม
ใช
ได 0 คะแนน
ไมใช
ได 2 คะแนน
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7. เวลาคุณดื่มเหลา คุณสามารถเลิกดื่มไดทันทีเวลาที่คุณตองการ
จะเลิกดื่ม
เลิกได
ได 0 คะแนน
เลิกไมได
ได 2 คะแนน
8. คุณเคยเขารับการบําบัดรักษาเพื่อเลิกดื่มเหลาหรือไม
เคย
ได 5 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
9. คุณเคยทะเลาะ พิพาท ชกตอยกับคนอื่นเพราะฤทธิ์เหลาหรือไม
เคย
ได 1 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
10.คุณดื่มเหลาแลวเปนที่รําคาญหรือกอปญหาใหแกคนที่อยูใกลเคียง
กัน ใชหรือไม
ใช
ได 2 คะแนน
ไมใช
ได 0 คะแนน
11. ญาติพนี่ อ ง หรือแฟนคุณเคยไปปรึกษาคนอืน่ เพือ่ ใหชว ยคุณเลิกดืม่
เหลาหรือไม
เคย
ได 2 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
12. เพื่อคุณเคยเลิกคบกับคุณเพราะการดื่มเหลาของคุณหรือไม
เคย
ได 2 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
13. การดื่ มเหลาทําใหคุณเกิดมีปญหาที่ที่ ทํางานหรือสถานที่ ศึกษา
ใชหรือไม
ใช
ได 2 คะแนน
ไมใช
ได 0 คะแนน
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14. คุณเคยถูกใหพักงานหรือปลดออกจากงาน เพราะดื่มเหลาหรือไม
เคย
ได 2 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
15. คุณเคยละเลยพันธะที่มีตอครอบครัวหมายถึงละทิ้งครอบครัวเปน
เวลาติดตอกัน 2 วัน หรือมากกวานัน้ เพราะเอาแตดม่ื เหลาอยูอยาง
เดียวหรือไม
เคย
ได 2 คะแนน
ไมเคย
ได 0 คะแนน
16. คุณเริ่มดื่มเหลากอนเที่ยงวันเปนประจํา ใชหรือไม
ใช
ได 1 คะแนน
ไมใช
ได 0 คะแนน
ผูถูกประเมิน รวมคะแนนได.............................คะแนน
ถาไดคะแนนรวม 3 คะแนน หรือนอยกวา แสดงวา “ไมมีปญหา
ในเรื่องดื่มเหลา
ถาไดคะแนนรวม 4 คะแนน แสดงวา “มีปญ
 หาในเรือ่ งการดืม่ เหลา”
ถาไดคะแนนรวม 5 คะแนน หรือมากกวา แสดงวา “ติดเหลา”
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โดยพิจารณาจากปจจัยหลัก 3 ประการเอาไว คือ ตัวของเราเอง
ครอบครัว และสิ่งแวดลอม



ä เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ

คุณมักจะรูสึกวาคุณลมเหลว คุณเกง

สูคนอื่นๆ ไมได
ä คุณชอบเก็บความกังวล ความทุกข ความเศราไวกับตัวเอง
ä คุณเปนคนขีอ้ าย ขาดความเชือ่ มัน
่ ในตนเอง สนิทกับคนยาก
และรูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากคนอื่นๆ
ä คุณมักจะตามใจเพื่อนๆ เพราะไมรูวาจะปฏิเสธอยางไร
ä คุณยังคนไมพบวาคุณเกงดานไหน
ä คุ ณ มั ก จะเลื อ กทําในสิ่ งที่ต อบสนองความตองการของคุณ
อยางรวดเร็ว แมจะทําใหเกิดปญหาในภายหลังก็ตาม แต
คุณก็อดใจที่จะไมทําไดยาก


คนในครอบครัวตางคนตางอยู
ä การพูดคุยกันระหวางสมาชิกในครอบครัวมีนอย ไมคอ
 ยมีการ
ทํากิจกรรมรวมกัน
ä
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ä
ä

ä
ä

พอแมคาดหวังในตัวลูกๆ สูง ชอบเปรียบเทียบระหวางพีน่ อ ง
หรือเปรียบเทียบกับคนอืน่ ๆ ชอบตําหนิและพูดประชดประชัน
มีผูใ หญใ นบานดื่มเหลา สูบบุหรี่ หรือใชยาตางๆ เชน
ใชยาเพือ่ เพิม่ น้ําหนัก ลดน้ําหนัก ใชยาเพือ่ ชวยใหนอนหลับ
หรือใหตาสวาง หรือเพื่อผอนคลายความเครียด
พอหรือแมใหทายลูก เชน คอยแกตัวใหลูก เก็บงําปญหา
ไมมีการลงโทษวากลาวตักเตือนเมื่อลูกทําผิด เปนตน
สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแวงกันเนือง ๆ


อยูในกลุมเพื่อนที่มีพฤติกรรมชอบเที่ยว
ä อยูในกลุมเพื่อนที่มองวาการดืม
่ สุราและการสูบบุหรี่เปนเรื่อง
ธรรมดา
ä อยูใ นกลุม เพื่ อ นที่ มี พ ฤติก รรมชอบหนีเรี ยน หรื อไมเรี ยน
หนังสือ ชอบทําผิดกฎระเบียบ
ä อยูในกลุมเพื่อนทีไ่ มมีงานทํา หรือมีเวลาวางมากและชอบจับ
กลุมมั่วสุมกันในยามแดดรมลมตก
ä อยูในกลุมเพื่อนที่ใชยา
ä อยูในสิ่งแวดลอมที่มีการขายยา ใชยา
ä



คุณเขาขาย “เสีย่ ง” ถาคุณตอบ “ใช” ขอใดขอหนึง่ ทัง้ สามปจจัย
คือในสวน “ตัวคุณ” “ครอบครัว” “เพื่อนและสิ่งแวดลอม”
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ถาม การปฏิเสธเพือ่ นเพือ่ ไมเสพยาเสพติด จะทําใหเสียสัมพันธภาพ
กับเพื่อนได และอาจทําใหเพื่อนๆ ไมยอมรับ
ตอบ ก็อาจเปนไปได แตลองชั่งน้ําหนักดูวา การเสียสัมพันธภาพกับ
เพือ่ นทีต่ ิดยาเปนเรือ่ งทีน่ าเสียดายหรือไม ยิง่ ถาคุณหลงติดยา
และตองอยูภายใตอิทธิพลของเพื่อนร่ําไปจะคุมไหม อยางไร
ก็ตามถาคุณมีวิธีการปฎิเสธที่เหนือชั้นกวา เพื่อนจะรูสึกทึ่ง
ด วยซ้ําที่ เห็ น ถึ ง ความเปน ตัวของตัวเองและความมั่น ใจใน
ตนเองของคุ ณ ไมแนน ะ เพื่อนอาจจะชื่นชมในบุคลิกภาพ
ทีม่ นั่ คง เขมแข็งและมีจดุ ยืนของคุณก็ได จําไวเสมอวา การจะให
เพือ่ นยอมรับ คุณตองมีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง คนทีเ่ ขมแข็งกวา
จะดึงดูดผูที่ออนแอกวาเสมอ
ถาม ยาบาจะทําใหเราขยันเรียนหนังสือ ขยันทํางานยิ่งขึ้น
ตอบ ไมจริงหรอก แมวาในระยะแรกยาอาจทําใหรูสึกกระตือรือรน
ไมงว งนอน ตืน่ ตัวอยูเสมอ แตพอหมดฤทธิย์ าจะทําใหรา งกาย
อ อนเพลี ย อยากแตจ ะนอน ทําอะไรไมไหว ตองหายามา
เสพอีกเพื่อคงฤทธิ์ยาเอาไว และถาใชไปนานๆ จะมีผลเสีย
ตอระบบการทํางานของสมอง ทําใหผลการเรียนแยลงและ
การทํางานมีคณ
ุ ภาพลดลง ยิง่ ในระยะยาวจะทําใหเซลลประสาท
สมองเสื่อม และสติปญญาถดถอย
ถาม เมือ่ เราเครียดและปรับทุกขกับเพื่อน การทีเ่ พือ่ นยืน่ ยาเสพติด
ใหก็เพราะหวังดี อยากใหเราคลายทุกข
ตอบ ประการแรกเพื่ อ นอาจรูสึ กตื่ น ตั ว กระชุม กระชวย ก็ เลย
แนะนําตอ โดยลืมนึกถึงผลเสียทีจ่ ะตามมาอีกมากมาย ประการ
ที่ 2 เพื่อนอยากใหเสพเหมือนเขา จะไดเปนพวกเดียวกัน
อยางไรก็ตามอยากใหคํานึงอยูเสมอวา เพื่อนที่ดี คือเพื่อน
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ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

ที่หวังดีใหอภัยและคอยตักเตือนชวยเหลือซึง่ กันและกัน นําไป
สูความเจริญกาวหนา ไมพากันดิ่งเหว
ยาเสพติดไมมีฤทธิ์ทําใหติด จะเลิกเมื่อใดก็ได
เมื่อหยุดใชยา ยาเสพติดไมกอใหเกิดอาการลงแดงที่ รุนแรง
เหมือนเชน เฮโรอีน แตถาใชไปนานๆ ยาจะไปทําลายสมอง
ทําใหเกิดอาการสมองติดยา จนยากที่จะเลิกโดยใชกําลังใจของ
ตนเองเพียงอยางเดียว แตตอ งอาศัยการชวยเหลือจากเจาหนาที่
สาธารณสุขรวมดวย
การใชยาเสพติดในงานปารตี้ ชวยเพิ่มความสนุกสนาน ถาใช
เปนครั้งคราวก็ไมนาจะเปนอะไร
ยาเสพติดทุกชนิดจะทําใหสนุกสนานเพียงชั่วครูชวั่ ยาม แตหลัง
จากนัน้ จะมีผลเสียตามมาอเนกอนันต เกินคาดคิด เชน การเสีย่ ง
ตอการมีเพศสัมพันธโดยมิไดปองกัน (เพราะเปนชวงที่ขาดสติ
และขาดการควบคุม) อาจนําไปสูการตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา
การติดเชื้อเอดส รวมทั้งอาจถูกตํารวจจับดําเนินคดีได
คนที่เลิกใชยาเสพติดไดนานถึง 2-3 เดือน ก็อาจหวนกลับมา
ใชไดอีก
แมจะหยุดการใชยาเสพติดไดแลว แตก็ตองระมัดระวังการถูก
ชักชวนใหเสพ ตองอาศัยจิตใจที่แนวแน มั่นคงเขมแข็ง และ
อาศัยทักษะในการหลีกเลีย่ งสถานการณทจี่ ะนําไปสูการโนมนาว
ใหเสพยาอีก
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ä ปจจัยพื้นฐานดานพันธุกรรม

เชน ขาดการควบคุมพฤติกรรม

ของตนเอง
ä ปจจัยดานสรีระ อารมณ ความรูสึก เชน แสวงหาความตื่นเตน
อยากรูอยากเห็นมีความรูสึกเบื่อหนาย ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ä ปจจัยดานบุคลิกภาพ เชน ขาดความผูกพันทางสังคม รูสึ ก
แปลกแยก ดื้อรั้น ตอตานผูใหญ
ä ขาดทักษะการปรับตัวทางสังคม
ä ปญหาเดิมที่ฝงแนน เชน เคยดื่มสุรา หรือใชยาครั้งแรกตั้งแต
อายุยังนอย
ä มีทัศนคติที่ดีตอการใชยา เชน ใชแลวเท รับรูวาใชยาบาแลว
ทําใหดูหนังสือไดนานมากขึ้น เปนตน
ä มีความคาดหวังในความสําเร็จต่ํา
ä ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
ä ขาดทักษะการจัดการแกปญหา ขาดทักษะทางสังคม
ä เขารวมกลุมอัธพาล เชน แกงคลักเล็กขโมยนอย แกงควัยรุน
ที่ชอบตอสู ยกพวกตีกัน
ä มีความรูสึกหมดหวังกับชีวิต
ä อยูในกลุมเพื่อนที่มีปญหาทางพฤติกรรม เชน ชอบมั่วสุมยา
ä รับรูวาการเสพสารเสพติ ดจะทําใหไ ดรับการยอมรับจากกลุม
เพื่อน
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ä

ä

ä
ä
ä

พอหรือแมใชยาเสพติด หรือมีทัศนคติที่ดีตอการใชยามองวา
ไมใชพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน พอ แมมองวาการใชยาบา
เพือ่ ใหทํางานไดมากขึน้ เปนเรือ่ งธรรมดา หรือการใชยานอนหลับ
บอยๆ เปนเรือ่ งปกติ เปนตน
พอ แมขาดทักษะการเปนพอแมทดี่ ี เชน ขาดการสือ่ สารทีด่ ใี น
ครอบครัว มีการทะเลาะเบาะแวงกันบอยๆ ขาดความใสใจซึง่ กัน
และกัน
บรรยากาศในครอบครัวยุงเหยิง วุนวาย
มีปญหาความขัดแยงในครอบครัว
สัมพันธภาพภายในครอบครัวไมดี ขาดการทํากิจกรรมรวมกัน
ขาดการสนับสนุนซึง่ กันและกัน


ä
ä
ä
ä
ä
ä



มีการผอนปรน ไมเอาจริงเอาจังกับการใชกฎหมายเกี่ยวกับ
สารเสพติด
ขาดการผลักดันการออกกฎหมาย
สารเสพติดหาไดงายในชุมชน
เกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง
ประเทศเพือ่ นบานไมสงบสุข มีปญหาชายแดนเกิดสงคราม
ในชุมชนยอมรับพฤติกรรมการใชสารเสพติดมีแหลงขายยาใน
ชุมชน
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ä
ä
ä
ä

ไมประสบความสําเร็จในเรือ่ งการเรียน
ไมสามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนขาดความผูกพันกับ
โรงเรียน
การอุทศิ ตนใหกบั โรงเรียนอยูในระดับต่ํา
ไมไดรบั การยอมรับจากเพือ่ นตัง้ แตสมัยเรียนอยูในชัน้ ประถม
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วิธี การปฏิเสธเปนทักษะที่ จําเปนและควรทําใหได คนที่ มี
ความคิดและมีความมัน่ ใจในตนเองจะไมคลอยตาม หรือยอมตามคนอืน่
อยูเสมอ ถาคุณเห็นวาเพื่อน (แมจะเปนเพื่อนรักก็ตาม) หรือคนอื่นๆ
ชักชวนใหคณ
ุ ทําในสิง่ ทีจ่ ะเกิดผลเสียตามมา คุณยอมมีสทิ ธิท์ จี่ ะปฏิเสธ





ä แสดงออกอยางจริงจังทั้งทาทาง คําพูด และน้ําเสียง จะทําให
อีกฝายไมกลาเซาซี้
ä ใช ค วามรูสึ ก เปน ขออางประกอบเหตุ ผล เพราะใชเหตุผ ล
อยางเดียวอาจถูกโตแยงได แตถา อางความรูสกึ จะทําใหอกี ฝาย
โตแยงไดยากขึน้ เชน “เราไมชอบ.....” “เรากลัวพอแมเสียใจ”
“เราเปนหวงเรื่องสอบ” “เรารูสึกไมสบาย อยากพักผอน”
ä สูดหายใจลึก ๆ รวบรวมความกลา กลาวปฏิเสธออกไป “เราไมไป
ดีกวา” “เราไปไมไดจริง ๆ” อาจตบทายดวยคําขอบคุณเพื่อ
เปนการรักษาน้ําใจ
ä ถาถูกเซาซีห้ รือสบประมาททํานอง “ไมแนจริงนีห่ วา” “นายมัน
ลูกแหงติดแม” “ยังเปนเพื่อนกัน หรือเปลา” ก็อยาหวั่นไหว
กับคําพูด
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ä จุ ด ยื น อย างหนั ก แนน คือ ปฏิเสธซ้ําโดยไมตองใชขออาง
พรอมทั้งบอกลาหาทางเลี่ยงออกไป หรือใชวิธียิ้มสู บอกดวย
น้ําเสียงนุมๆ แตหนักแนนวา “ไมละ ขอบใจ”
ä แตถาคุณอยากใชวธิ ที นี่ ุมนวลกวา ก็อาจพูดตอรองโดยชวนไป
ทํากิจกรรมอื่นที่ดีกวาแทน หรือขอผัดผอนเลื่อนเวลาไปกอน
เชน “เอาไวโอกาสหนาก็แลวกัน” “รอใหสอบเสร็จกอนนะ”
“วันนี้ไมไดจริงๆ วันหลังแลวกัน” แตถาเพื่อนไมยอม ก็ตอง
ใชวิธีเดินหนีและรีบบอกลา


ä การประเมินสถานที่ สิ่งแวดลอมวาเสี่ยงหรือไม สถานที่เสี่ยง
มากๆ ไดแก สถานเริงรมย ผับ / เธค ที่เปลี่ยว แหลงมั่วสุม
ของกลุมคนทีว่ า งงาน งานปารตี้ บาน / หอพักหรือคอนโดมิเนียม
ที่ไมมีผูใหญอยูดวย
ä การประเมิน บุคคล แนนอนวาคนแปลกหนาที่ไมรูจักลึกซึ้ง
ไมรูจักทั้งครอบครัวและภูมิหลังของเขายอมตองระแวดระวัง
ไวกอน แตบางครั้งคนที่สนิทชิดใกลก็ใชวาจะไวใจไดเสมอไป
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ä อยารีบตัดสินใจ หรือรับปากรับคําชวนอยารวดเร็ว ใหชงั่ ใจกอน
ทุกครั้ง อาจตอบแบงรับแบงสู อาจเลาใหผูใหญฟงแลวถาม
ความคิดเห็น จะไดมมุ มองทีก่ วางขึน้ ทําใหคณ
ุ ฉลาดมากขึน้ ดวย
ä ชางซักชางถาม ถามเหตุผลวา ทําไม เพื่ออะไร ใหติดปาก
พิจารณาวาเหตุผลที่ไดนั้นเหมาะสมหรือไม
ä ชางสังเกต อานคนใหเปน ดูสีหนา แววตา ถาเปนไปไดการ
รูจัก “ครอบครัว” จะทําใหเรียนรูและเขาใจอีกฝายไดมากขึ้น





ä ยอมรั บว าคุณ รูสึ ก โดดเดี่ยวที่จะตานพลัง ของยาเสพติดดวย
ตัวเอง ตองอาศัยความชวยเหลือจากคนอืน่ เพือ่ รวมพลังตอสูกบั
ความเยายวนของฤทธิ์ยา
ä ตระหนักวายาเสพติดทําลายชีวติ ของคุณและทําลายสายสัมพันธ
ระหวางคุณกับครอบครัว
ä ตั้ งใจแนวแนวาจะเปลี่ ยนชีวิตเสียใหม หาสิ่ งที่ จะเปนเครื่ อง
ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจไว ใ ห มั่ น อาจเปน ครอบครั ว ศาสนา หรือ
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์
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ä คนหาเปาหมายของชีวิตใหได แตละวันใหพิจารณาปญหาของ
ตนเองที่มีอยู หาทางแกปญหานั้น ใหได โดยวางเปาหมาย
ทีจ่ ะแกไขไปทีละเปาะ การแกไขปญหาไดจะเรียกความภาคภูมใิ จ
ในตนเองกลับคืนมา
ä สรางความนับถือตนเอง ดวยการแกไขตัวเองใหดีขึ้น บอกกับ
คนในครอบครัวหรือคนรักและแครคุณวา คุณรูสึกเสียใจทีเ่ คย
สรางความปวดราวใหเขา
ä มุงมัน่ ทีจ่ ะกาวไปขางหนาเพือ่ พัฒนาชีวติ ใหมคี ณ
ุ ภาพ ใหกําลังใจ
ตนเองและใหกําลังใจกับเพื่อนที่หลงทางเชนเดียวกันกับคุณ
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ä ฝกคิดแกปญหา เชน การฝกคิดวาถาเจอสถานการณแบบนั้น
แบบนี้จะแกไขอยางไร บางครั้งการจับกลุม วิพากษวิจารณ
ขอมูลขาวสารก็สามารถชวยฝกสมองได การที่นองๆ อยากมี
ไหวพริบดีก็ควรฝกสมมุติสถานการณ และฝกคิดแกปญหา
บอย ๆ
ä การฟง และการอานเกี่ยวกับประสบการณของวัยรุนคนอื่นๆ
ใหมาก จะไดเปนการเรียนรูวาเขาคิดอยางไรจึงถลําติดบวง
ปญหา หรือมีกับดักใดที่ทําใหพลาดพลั้ง
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แนน : เฮอ..ไมสบายใจเลย..เดี๋ยวเราไป Drink ในผับกันนะสม
จะไดสบายใจขึ้น
สม : กินไอติมหนาโรงเรียนกันดีกวาแนนสถานที่แบบนั้นมัน
อันตรายนะแนนแลวมันก็ไมไดชวยใหสบายใจขึ้นดวย
การไป Drink และไปเที่ยวเธคไมชวยทําใหสบายใจขึ้น
หรอกนะ.. มันไมเหมาะสําหรับพวกเราและยังอันตรายอีก
ดวย
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แนน : คะแนนสอบไมคอยดีเลย พอกับแมรูตอง โดนเอ็ดแนๆ
เลยถาไปเที่ยวคงทําให สบายใจขึ้น
สม : ไมเปนไรหรอก ไมไดสอบตกซะหนอย แมคงจะเขาใจ
เทอมหนาแกตัวใหมก็ได สมจะชวยทบทวนใหแนนเอง
รับรองคะแนนดีขึ้นแนนอน
อาว! ทําไมยังทําหนาไมสบายใจอีกละ มีเรือ่ งอะไรก็บอก
สมไดนะ สมพรอมจะชวยแนน เสมอนะ
แนน : ขอบใจสมมากเลยนะ คอยสบายใจขึ้นหนอย เราก็จะ
อานหนังสือใหมากขึ้น งั้นเราไปกินไอติมกันนะ
สม : ตองอยางนี้ซิเพื่อน เพื่อนสมคนเดิม ก็เราเปนเพื่อนกัน
นี่นา ตองชวยกันอยูแลว
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