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 ปญหายาเสพติด เปนปญหาท่ีสงผลกระทบและคุกคาม

ความม่ันคงและความอยูรอดของประเทศชาติ บ่ันทอนศักยภาพของมนุษย 

ทําลายท้ังเปาหมายชีวิต และความคาดหวังในอนาคต โดยเฉพาะ

การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน ตอการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE 

ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

ไดดําเนินงานภายใตการมีสวนรวมของเยาวชน และทุกภาคสวน

ของสังคมต้ังแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา และแมการดําเนินโครงการ 

จะมีพัฒนาการ มีความกาวหนาและมีผลสัมฤทธ์ิมาโดยลําดับ

แตรูปแบบท่ียงัมีความสําคัญและจําเปนตองดําเนินงานโดยตอเน่ือง  

คือการใหความรูแกเด็กและเยาวชน ท้ังในและนอกระบบสถานศึกษา 

ท่ัวประเทศ ใหตระหนักและรูเทาทันพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะ

ยาบา หรือแอมเฟตามีน ซ่ึงเปนปญหายาเสพติดท่ีมีความรุนแรง
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และมีการแพร กระจายมากท่ีสุดในสังคมไทย ด วยเหตุ น้ี 

กรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

จึงไดจัดทําคูมือ “รูทันยาบา” โดยปรับปรุงเน้ือหาจากคูมือ

“ความรูเร่ืองยาบา” เพ่ือเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายเยาวชน

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ัวประเทศ จึงขอขอบคุณนักวิชาการ

และผูจัดทําคูมือ “ความรูเร่ืองยาบา” ทุกทานไว ณ ท่ีน้ี

กรมสุขภาพจิต
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 “ ÂÒºŒÒ ”  หรือแอมเฟตามีน 

หรือท่ีรูจักกันในช่ือเดิมวา ยามา เปนสารเสพติดท่ีมีการแพรระบาด

อยางรุนแรง จนเปนปญหาสำคัญท่ีคุกคามสภาพสังคมอยางกวางขวาง

ทั้งทางตรงและทางออม มีลักษณะเปนผงผลึกสีขาว ไมมีกลิ่น 

มีรสขม มีท้ังชนิดแคปซูลและชนิดเปนเม็ดรูปรางตางๆ ยาบามีฤทธ์ิ

กระตุนระบบประสาทสวนกลาง จากผลของสารออกฤทธิ์สำคัญ 

คือ เมทแอมเฟตามีน ซึ ่งจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 พบในปริมาณ 

เฉล่ีย 22.5 มิลลิกรัมตอเม็ด บางคร้ังพบสารออกฤทธ์ิเปนอีเฟดรีน 

ผสมกับแคฟเฟอีน นอกจากนี้อาจพบสารปลอมปนอื่น ไดแก 

คลอรเฟนิรามีน เฟนิลโปรปาโนลามีน พาราเซตามอล แอสไพริน 

และสารหนู เปนตน
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 ลักษณะของยาบาท่ีพบในปจจุบันนับต้ังแต พ.ศ. 2540 

เปนยาเม็ดกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 มิลลิเมตร 

หนาประมาณ 2.5 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดยาโดยเฉล่ีย 90 มิลลิกรัม

เม็ดยาสวนใหญเปนสีสม บางคร้ังพบเปนสีเขียว หรือสีอ่ืนๆ เชน 

สีน้ําตาล สีมวง สัญลักษณบนเม็ดยาท่ีพบมากคือ “WY” บนดาน

หน่ึง นอกจากน้ียังอาจพบสัญลักษณอ่ืนๆ เชน “MW” “99” หรือ

เปนเม็ดยาเรียบไมมีสัญลักษณใดๆ

 การเสพยาบาเปนปญหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไมนอย 

เม่ือเทียบกับสารเสพติดชนิดอ่ืน เร่ิมตนจากการท่ียาบา เคยเปน

สารท่ีนิยมในหมูผูประกอบอาชีพขับข่ียานยนต ซ่ึงตองการใชฤทธ์ิ

กระตุนประสาทของสารน้ี ใหทํางานไดทนนาน ตอมาไดมีรายงาน

การใชยาบาดวยวัตถุประสงคเดียวกันในกลุมผูใชแรงงานอ่ืนๆ 

เชน กลุมแรงงานประมง กลุมแรงงานตัดออย และกลุมแรงงาน

แบกหาม รวมไปถึงการใชยาบาเพ่ือกระตุนการทํางานของสัตว

ใชแรงงาน เชน ชาง เปนตน อยางไรก็ตาม ปญหาการใชยาบา

ท่ีนับวารุนแรงและมีผลในการทําลายสภาพสังคมสูงท่ีสุด กลับไมใช

การใชยาบาเพ่ือวัตถุประสงคการใชแรงงานเพ่ือเล้ียงชีพเหลาน้ี

แตเปนการใชยาบาของเยาวชนในสถานศึกษา เพ่ือความบันเทิง

โดยท่ีปญหาน้ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็วมาก
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  ยาบาน้ันสงผลเสียอยางมาก

ตอผูเสพ คือจะทําใหทํางานมากเกินปกติ

แตไมรูสึกอยากอาหาร จึงทําใหรางกาย

ทรุดโทรมและทําให มีอาการทางจิต

เห็นภาพหลอนตางๆ เกิดความหวาดระแวง

และปรากฎวา บางรายต่ืนตกใจว่ิงหนีหรือปนข้ึนไป

บนท่ีสูงจนตกลงมาตาย ถูกรถชน ทํารายผูอ่ืนเพ่ือปองกันตัวเอง

เพราะคิดวาจะทํารายตน ขณะขับรถเห็นคนตามมาทําราย

หรือเห็นภาพท่ีนากลัวนาสยดสยอง  จึงขับรถหนีดวยความเร็วสูง

จนเกิดอุบัติเหตุ เปนตน 
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เม่ือหมดฤทธ์ิยาแลวผูเสพไมไดเสพตออีกก็จะรูสึกออนเพลีย งวงนอน

เวียนศีรษะ เศราซึมและหลับใน ซ่ึงเปนอันตรายอยางมาก สําหรับผูท่ีกําลัง

ขับรถหรือทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร หากปรากฏใชยาเกินขนาดจะทํา

ใหเกิดประสาทเครียด หัวใจเตนแรงผิดปกติ เวียนศีรษะ จิตใจสับสน 

อาจจะมีอาการรุนแรงถึงกับชักหมดสติ หลอดโลหิตในสมองแตก 

หัวใจวายและถึงแกความตายในท่ีสุด

 ยาบาน้ันไมกอใหเกิดผลดีแกรางกายและจิตใจ ในทางตรงกันขาม 

กลับสงผลเสียอยางรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได  โดยสามารถแยกผลกระทบ

ของยาบาตอรางกายและจิตใจไดดังน้ี

  ดานรางกาย     

 ยาบาจะทำใหอัตราการเตนของหัวใจเพ่ิมข้ึน ความดันโลหิต

เพ่ิมข้ึน หลอดเลือดขยายตัว หลอดลมขยายตัว ปากแหง ทองไสปนปวน 

น้ําหนักลด เน่ืองจากแอมเฟตามีนไปกดศูนยความรูสึกในสมอง ทำให

ไมรูสึกหิว การท่ีไดรับยาเกินขนาดจะทำใหเกิดอาการมึนงง สับสน 

สั่นตามมือตามเทาและรางกาย ประสาทหลอน มีอาการตื่นกลัว 

หัวใจเตนผิดปกติ และอาจหมดสติได
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ดานอารมณ 
 ยาบาจะทําใหผูใชยามีความรูสึกดีและอารมณดี และรูสึก

วาอาการเหน่ือยลาน้ันหายไป มีความกระตือรือรนมากข้ึน 

สมองแจมใส มีความรูสึกอยากใหงานเสร็จ หากใชยาขนาดสูง

โดยการฉีดหรือสูดดมจะทําใหเกิดความรูสึกเคล้ิมสุขและมีความ

พึงพอใจมาก ผูเสพบางคนพูดวาเปนอาการท่ีมีความสุขเหมือน

อยูบนสวรรค บางคนรูสึกเขาออน หัวใจจะเตนเร็วมาก ทําให

หายใจเร็วมาก จะเหมือนอยูบนอวกาศ กลามเน้ือทุกมัดจะส่ัน

เต็มไปดวยความสุขและทําใหความตองการทางเพศเพ่ิมมากข้ึน 

การไดรับยาขนาดสูงๆ อาจเปนสาเหตุใหเกิดอาการทางจิตได 

โดยมีอาการหลอนทางหู มีภาพหลอน มีอาการหวาดระแวงวาจะ

มีคนมาทําราย บางคร้ังกลับกาวราวและสามารถทํารายผูอ่ืนได 

อาการทางจิตเน่ืองจากยาน้ีจะเกิดได โดยไมจําเปนวาผูน้ันจะมี

ประวัติเปนโรคจิตมากอนหรือไม อาการเหลาน้ีจะหายไปเอง

แตกินเวลาหลายวัน โดยปราศจากฤทธ์ิตกคาง ถาหากวาผูน้ันไมมี

อาการผิดปกติทางจิตมากอน
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ยาบากับวัยรุน

 วัยรุนน้ันนิยมนับต้ังแตอายุ13 - 18 ป วัยรุนเปนวัยชวง 

หัวเล้ียวหัวตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ และเปนวัยแหงการอยากรู

อยากลอง วัยรุนมีความเจริญท้ังรางกายและจิตใจ ฮอรโมนจะเพ่ิมข้ึน

อยางมาก ขณะท่ีจิตใจยังไมพัฒนาอยางเต็มท่ี วัยรุนรักอิสระเสรี

และตองการแสดงออกถึงความเปนผูใหญเต็มตัว พฤติกรรมของ

วัยรุนบางคร้ังจะแปรปรวนและมีจิตใจท่ีออนไหว อารมณสับสน

วุนวายและมีความตองการเพ่ือนเปนอยางสูง เม่ือมีเพ่ือนแลวก็

ตองการการยอมรับในกลุมเพ่ือน เพ่ือนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

สําหรับเด็กวัยน้ี หากวัยรุนคบเพ่ือนท่ีเสพยา ก็มีความเส่ียงสูงท่ี

เพ่ือนจะชักนําใหรูจักและลองเสพยาบาดวย และวัยรุนสวนใหญ

ก็จะมองไมเห็นผลรายของยาบา เน่ืองจากเพ่ือนๆ ลวนเสพยาบา 

ดวยกันท้ังน้ัน

 ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมาไดมีการศึกษามากมาย เพ่ือทํา

ความเขาใจถึงรูปแบบของการใชสารเสพติดในวัยรุน เพ่ือนําไปสู

การปองกันแกไขท่ีมีหลักฐานทางวิชาการรองรับอยางชัดเจน การศึกษา

เหลาน้ี ไดสะทอนถึงปจจัยเส่ียงในวัยรุน และปจจัยท่ีจะมีผลตอ

การติดยาของวัยรุนน้ัน ไดแก



 •  สภาพครอบครัวท่ีมีปญหา โดยเฉพาะอยางยิง่ครอบครัว

ท่ีมีพอแมใชสารเสพติดหรือเจ็บปวยดวยโรคทางจิตเวช

 •  รูปแบบการเล้ียงดูท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงปญหาท่ีพบบอย

ไดแก กรณีท่ีเด็กมีพ้ืนฐานอารมณเปนเด็กเล้ียงยาก

 •  การปราศจากความผูกพันกับครอบครัว

 •  การคบเพ่ือนท่ีติดยาและมีความคิดวาผูใชสารเสพติด

เปนผูท่ีเปนจุดเดนของกลุมเพ่ือนหรือสังคม
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 ปจจัยเส่ียงเหลาน้ีอาจสอดคลองกับความเขาใจท่ัวไปวา 

ปญหายาเสพติดมักเกิดข้ึนกับเด็กวัยรุนท่ีมีปญหาเทาน้ัน แตใน

ความเปนจริงแลว เด็กวัยรุนโดยท่ัวไปก็มีโอกาสสัมผัสเปนกลุมเส่ียง 

และสามารถตกเปนเหยือ่ของยาบาไดเชนกัน จากอิทธิพลของภาวะ

สังคมท่ีมีความเครียด การแพรระบาดอยางรุนแรงของยาบา เชน 

ในปจจุบัน โดยเฉพาะมีกลุมเพ่ือนท่ีเสพยาบา หรือพอแมและ

คนใกลชิดเสพยา เปนตน

การปองกันไมใหวัยรุนติดยา

  การปองกันไมใหวัยรุนติดยาบาน้ัน สวนสําคัญอยูท่ีพอแม
ท่ีตองใกลชิดลูกและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดข้ึนในครอบครัว
นอกจากน้ันตองคอยใหความรู และใหลูกทราบถึงพิษภัย และ
อันตรายของยาบา คอยดูแลเอาใจใสและเปนตัวอยางท่ีดีใหแกลูก 
พอแมเปนปราการดานแรกท่ีจะไมใหลูกหลานหันไปพ่ึงยาเสพติด และ
สอนใหลูกรูจักการปฏิเสธเพ่ือนท่ีชักจูงไปทดลองยาอยางสุภาพ

และถอยหางจากแวดวงท่ีม่ัวสุมกันได วิธีสรางภูมิปกปองใหลูกวัยรุน

หางไกลจากยาบา มีดังน้ี
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 •  การใหความรักและสรางความผูกพันท่ีเหนียวแนน
ระหวางครอบครัว
 •  เอาใจใสบุตรหลานและใหบุตรหลานรูสึกวาตนไดรับ
การติดตามดูแลจากพอแมอยางใกลชิด
 •  ใหกําลังใจเร่ืองการเรียนและช่ืนชมลูกเม่ือประสบความสําเร็จ
ในการเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร
 •  สรางความผูกพันระหวางหนวยตางๆทางสังคม เชน 
โรงเรียน และสถาบันทางศาสนา

 สรางคานิยมในครอบครัวในการท่ีจะไมยอมรับยาเสพติด 
อยางเด็ดขาด นอกจากพอแมแลว ครูอาจารยก็มีบทบาทสําคัญ
ในการปองกันปญหาน้ีเชนกัน โดยโรงเรียนควรกําหนดนโยบาย 
ปองกันและตอตานยาเสพติดในโรงเรียนอยางเดนชัดและตอเน่ือง 
ตลอดจนสอนใหนักเรียนทราบถึงอันตรายจากยาบาท่ีจะเกิดตอรางกาย 
รวมท้ังใกลชิดนักเรียน และรวมรับรูปญหาตางๆ เพ่ือท่ีจะสามารถ
แกไขปญหาไดอยางตรงเปาหมาย นอกจากน้ัน โรงเรียนควรสงเสริม
ใหนักเรียนทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมอันเปนประโยชนตอสังคม
และเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนักเรียนรุนนองและเปนท่ีช่ืนชมของ บุคคล
ท่ัวไป
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1. ชวยเพิ่มพลัง

 การใชยาบาในปริมาณเล็กนอยในระยะแรกจะทําใหรางกาย 

เกิดการต่ืนตัวตลอดเวลา รูสึกกระปร้ีกระเปรา ทํางานมากกวาปกติ 

มีอารมณคึกคะนอง อยูไดนานโดยไมตองนอน หัวใจเตนเร็วข้ึน 

ความดันโลหิตเพ่ิมมากข้ึน ใจส่ัน ผลของยาบาดังกลาวน้ีเอง

ท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดวายาบาน้ันชวยเพ่ิมพลัง แตเม่ือหมดฤทธ์ิยา

แลว ผูเสพจะหลับและออนเพลียกวาปกติ หากมีการใชยาติดตอกัน 

อยางตอเน่ือง ฤทธ์ิยาจะทําใหรางกายมีการปรับตัว ทําใหฤทธ์ิเพ่ิมพลัง

น้ันลดลง ผูเสพจึงตองเพ่ิมปริมาณยาข้ึนเพ่ือใหไดผลใกลเคียงกับ

คร้ังแรก การใชยาปริมาณสูงข้ึนจะทําใหเกิดผลเสียตางๆ ตอรางกาย

เชน ปากและจมูกแหง ริมฝปากแตก คล่ืนไส เบ่ืออาหาร ทองเสีย

¤ÇÒÁàª×èÍ¼Ô´æ 
 à¡ÕèÂÇ¡ÑºÂÒºŒÒ  
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หรือทองผูก เหง่ือออก กล่ินตัวแรง สูบบุหร่ีจัด ต่ืนเตนงาย พูดมาก 

อยูไมสุข มือส่ัน เหง่ือออกมาก นอนไมหลับ หงุดหงิด ฉุนเฉียว 

ชอบทะเลาะวิวาท นอกจากน้ันยังมีผลใหเกิดอาการทางจิต

และประสาทดวย เชน สับสน พูดไมรูเร่ือง เพอ ไดยินเสียงแวว

หรือเห็นภาพหลอน อาการท่ีเกิดข้ึนจะคลายคนท่ีเปนโรคจิตชนิด

หวาดระแวง ซ่ึงนําไปสูปญหาการปรับตัวและความรุนแรงตางๆ ได 

เชน มีความคิดผิดปกติวามีคนจะทําราย จึงพยายามปองกันตัวเอง

ดวยการทํารายผูอ่ืนตามท่ีเรามักจะเห็นขาวคนเมายาบาแลวทําราย

ผูอ่ืนตามหนาหนังสือพิมพในปจจุบัน หรือหนีซุกซอนไมกลาออก

จากบานหรือมีความรูสึกอยากฆาตัวตาย เปนตน การใชยาบา

นาน  ๆจะทําใหรางกายทรุดโทรม และเปนโรคติดเช้ือไดงาย มีความเส่ียง

ตอการเปนโรคตับอักเสบ ไตไมทํางาน และโรคปอด หากเสพยา

ในขนาดสูงจะมีฤทธ์ิกดประสาทและระบบหายใจ ไขสูง ชัก หมดสติ 

และมีโอกาสเสียชีวิตจากหลอดเลือดในสมองแตกหรือหัวใจวาย
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2. ชวยแกปญหาทางเพศ

 ทัศนคติผิดๆ เก่ียวกับยาบาอีกประการหน่ึงคือ เร่ืองเพศ 

และความพึงพอใจทางเพศ จริงอยูท่ียาบาจะมีผลตอสมองสวนท่ี

ควบคุมพฤติกรรมทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในระยะเร่ิมแรก

ของการใชยา โดยจะมีผลช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนกับผูเสพยา ดังน้ี

 •  ชวยใหผูเสพกลาพบปะผูคนมากข้ึน

 •  ทําใหกลาทําในส่ิงท่ีเคยไมกลาหรือเคยรูสึกไมสมควร

 •  เพ่ิมความพึงพอใจทางเพศ

 •  ทําใหกังวลนอยลงในการเร่ิมตนมีความสัมพันธทางเพศ

    กับคนท่ีตนไมรูจัก

 •  ยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ

 •  เพ่ิมความต่ืนเตนในการมีเพศสัมพันธ

 อยางไรก็ตาม ประสบการณดังกลาวเปนส่ิงปกติท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดกับคนท่ีเร่ิมเสพยา  แตเม่ือเสพจนเปนนิสัยแลว ความรูสึก

พึงพอใจท่ีมีจะคอยลดลง และติดตามมาดวยภาวะเสพติดอยางงายดาย 

ซ่ึงในระยะน้ีเร่ืองเพศจะกลับกลายเปนปญหาวิกฤตสําหรับผูเสพคือ



 •  ระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธจะนานข้ึนแตความสุข
ทางเพศจะนอยลงเม่ือเทียบกับประสบการณในคร้ังกอนๆ
 •  มีความคิดผิดปกติตอการมีเพศสัมพันธรวมกับการใช 
ยาเสพติด เชน คิดวาเปนส่ิงท่ีนาต่ืนเตนเกินกวาความเปนจริง 
มีเพศสัมพันธในรูปแบบแปลกๆ และบางคร้ัง กลายเปนปญหารุนแรง
ตอตนเองและผูอ่ืน
 •  การบรรลุถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธเปนไปได
ยากข้ึน
 •  สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ
 •  เสพยาทดแทนการมีเพศสัมพันธ เน่ืองจากการหมกมุน
ในยาเสพติดมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ

 ดังน้ันทัศนคติและความเช่ือท่ีผิดๆ ท่ีวายาบาน้ัน สามารถชวย

เพ่ิมพลังทางเพศไดจึงเปนเพียงภาพลวงตาในระยะแรกของการเสพ

เทาน้ัน
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 เม่ือกลาวถึงปญหาสารเสพติด ยังมีความเขาใจผิดอยูมาก 
ในเร่ืองของ“การใชยา”และ“การเสพติดยา”ทําใหการพิจารณา
กระบวนการดูแลรักษาเปนไปไดคอนขางยุงยาก รวมท้ังอาจทําให
เกิดปญหาในกระบวนการประเมินผลกิจกรรมการรักษาดวย
 ในชวงเร่ิมตนของ “การใชยา”น้ัน ผูใชยังอาจไมมีภาวะ
เสพติดเกิดข้ึน โดยเฉพาะหากใชสารท่ีมีฤทธ์ิเสพติดไมสูง แตเม่ือ 
มีการใชตอเน่ือง ฤทธ์ิเสพติดท่ีสารน้ันมีตอรางกายจึงจะทําใหเกิด 
“ภาวะเสพติด” ข้ึน



 องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของภาวะท่ีเก่ียวของกับ 
ยาเสพติดไว ดังน้ี
 1. การใชยาในทางท่ีผิด      หมายถึง การใชยาเสพติด
ในลักษณะท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ท้ังดานรางกาย
หรือดานจิตใจ เชน ภาวะซึมเศราจากการด่ืมสุราอยางหนัก
 2. การติดสารเสพติด         หมายถึง  ภาวะผิดปกติทาง
ดานพฤติกรรม สติปญญา ความคิดอาน และระบบสรีระรางกาย 
ซ่ึงเกิดภายหลังจากการใชสารเสพติดซ้ําๆ และมีอาการตางๆ 
ดังตอไปน้ี รวมดวย
 1. มีความตองการอยางรุนแรงท่ีจะใชสารตัวน้ันๆ
 2. มีความยากลําบากในการควบคุมการใช ท้ังปริมาณ 
และความถ่ี
 3. ยงัคงใชสารน้ันตอไปท้ังๆ ท่ีรูวาจะเปนอันตรายตอรางกาย
 4. หมกมุนอยูกับการใชสารเสพติดมากกวาการทํากิจกรรมอ่ืน
ท่ีสําคัญกวา
 5. มีอาการด้ือยา คือ ตองเพ่ิมปริมาณการใชเพ่ือใหได
ผลเทาเดิม
 6. เม่ือหยุดใชยาจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยาทาง
รางกาย
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สาเหตุท่ีทําใหคนติดยาบามีอยูดวยกันหลายสาเหตุ คือ
 1. เพ่ือหนีความทุกขใจ   โดยเฉพาะเด็กวัยรุนท่ีมีปญหา 
ในครอบครัวน้ัน จะขาดความรัก ความอบอุน ครอบครัวแตกแยก 
หรือทะเลาะเบาะแวงกันเปนประจํา ตลอดจนมีปญหาทางดาน 
การเรียน ปญหาความรัก จะสงผลใหวัยรุนหาทางออก โดยการใช 
ยาเสพติดเพ่ือระงับความทุกขใจท่ีเกิดข้ึน
 2. ความอยากรู อยากเห็น อยากทดลอง  บางคนลองเสพ 
ตามเพ่ือนเพราะกลัวเพ่ือนไมใหเขากลุมดวย ตลอดจนวัยรุน
บางคน ก็อาจลองเสพดวยความคึกคะนอง เพราะอยากทดลอง
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ส่ิงใหมๆ และคิดวาตัวเองคงไมติดงายๆ ซ่ึงมักสงผลใหวัยรุน 
ติดสารเสพติดไดในเวลาตอมา
 3. อยูในสภาพแวดลอมท่ีมีคนติดยาหรือเปนแหลงการขาย
    ยาเสพติด
ซ่ึงการท่ีวัยรุนอยูในสภาพแวดลอมเชนน้ี ทําใหเห็นวาการใชยาเสพติด
เปนเร่ืองธรรมดา เม่ือวัยรุนถูกชักจูงใหลองยาก็จะคลอยตามไดงาย 
หรือบางคนอาจลองเสพยาเสพติดเอง เพราะเกิดความสงสัยวา
ยาเสพติดจะชวยใหเกิดความสนุกสนานไดอยางไร
 4. ถูกหลอกลวงใหติดยาเสพติดเน่ืองจากส่ิงเสพติด  
ในปจจุบันมักมีมาในรูปแบบตางๆ เชน เปนลูกกวาดหรือทอฟฟ 
เปนแคปซูล เปนตน ซ่ึงกรณีน้ีวัยรุนอาจไมทราบวาส่ิงท่ีตนเสพ 
เปนส่ิงเสพติดชนิดรายแรง จึงทําใหลองกินเขาไปจนกลายเปนคน
ติดยาได
 เม่ือทานทราบแลววามีสาเหตุอะไรบางท่ีมีสวนผลักดันให 
ลูกหลานวัยรุนติดยาเสพติดได ทานและสมาชิกในครอบครัวจึง 
ควรรวมมือปองกันไมใหลูกหลานติดยา โดยการใหความรักความอบอุน
ใหความเปนกันเองกับบุตรหลาน เพ่ือเขาจะไดกลาเขามาขอรับ
คําปรึกษายามท่ีตองเผชิญกับปญหาท่ีแกไมตก ตลอดจนทําความ
รูจักกับกลุมเพ่ือนของเขาดวย เพ่ือทานจะไดทราบวา เพ่ือนๆ ของเขา
เปนคนอยางไร มีพฤติกรรมเส่ียงตอการใชยาเสพติดหรือไม เพราะ
เด็กท่ีอยูในชวงวัยรุนมักจะติดเพ่ือน และชอบทําอะไรเลียนแบบเพ่ือน

 



 นักจิตวิทยาท่ีทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของคน 
ท่ีติดยาเสพติด ไดใหขอสรุปท่ีนาสนใจเอาไววา การท่ีบุคคลคนหน่ึง
จะตัดสินใจหันไปใชยาเสพติดน้ัน จะตองมีแรงจูงใจอยางแรงกลา
เกิดข้ึนกับบุคคลน้ัน จนทําใหเกิดการตัดสินยอมรับ และเร่ิมทดลองใช
แรงจูงใจท่ีทําใหเร่ิมทดลองใชยาในแตละบุคคล จะมีความแตกตางกันไป 
ข้ึนอยู  กับพ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคม และ
สภาวะแวดลอมในชีวิตประจําวัน
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 เม่ือมีการเร่ิมทดลองใชยาเสพติดข้ึนแลว ตอมาก็จะมี 
พัฒนาการทางดานการใชยาเสพติดชนิดน้ันๆ เกิดตามมาเร่ือยๆ 
จนในท่ีสุดผูท่ีทดลองใชยาก็จะกลายเปนผูติดยาโดยสมบูรณแบบ

 การติดยาบาน้ันเปนกระบวนการตอเน่ืองท่ีเกิดข้ึนได
อยางรวดเร็ว เร่ิมตนจากการใชยาเปนคร้ังคราวจนสูการใชยาท่ีถ่ีข้ึน 
จนตองใชทุกวันและวันละหลายคร้ัง การใชยาเสพติดจะมีผลตอ 
สมอง 2 สวนคือ สมองสวนนอกท่ีเปนสวนคิด (Cerebral Cortex) 
และสมองสวนท่ีอยูช้ันใน (Limbic System) ซ่ึงเปนสวนเก่ียวของ
กับอารมณและความอยาก สมองสวนคิดทําหนาท่ีควบคุมสติปญญา 
ใชความคิดแบบมีเหตุผล ขณะท่ีสมองสวนอยากเปนศูนยควบคุม 
อารมณ ความรูสึก ยาบาจะกระตุนปลายประสาทในสมอง
ใหสงโดปามีนซ่ึงเปนสารเคมีชนิดหน่ึงออกมาเปนปริมาณมาก สารน้ี 
ทําใหเกิดความรูสึกสบาย สมองจึงมีการปรับตัวดวยการลดการหล่ัง
สารเคมี น้ันลง เ ม่ือหมดฤทธ์ิยาบ า จึงเสมือนว าร างกาย
มีอาการขาดสารโดปามีน ทําใหมีอาการหงุดหงิด หรือซึมเศรา 
สงผลใหผูเสพยาพยายามแสวงหายามาใชซ้ํา ในขณะเดียวกัน 
เม่ือใชยาบาบอยๆ จะทําใหสมองสวนคิดถูกทําลาย การใชความคิด
ท่ีเปนเหตุเปนผลจะเสียไป ผูท่ีใชยาบาจึงมักแสดงพฤติกรรม
ท่ีไมเหมาะสม มีอารมณกาวราว หงุดหงิด ไมสามารถควบคุมตัวเองได 
จึงทําใหมีการใชยาเสพติดบอยข้ึน ผลสุดทายจะเกิดความสูญเสีย
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อยางรุนแรงในดานตางๆ ของชีวิต ผูเสพไมสามารถควบคุมตนเองได
ดวยสติปญญาหรือความคิด และทําใหมีอาการทางจิตและสามารถ
เปนโรคจิตเต็มข้ันไดในท่ีสุด ข้ันตอนการติดยา แบงออกเปน 
4 ระยะดวยกัน คือ
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ระยะเร่ิมใชยา

ระยะคงการใชยา

ระยะหมกมุนกับยา

ระยะวิกฤต

1.

2.

3.

4.



ระยะเร่ิมตนการใชยา
 อาจเร่ิมใชยาเปนคร้ังคราวในโอกาสพิเศษ เชน มีกิจกรรม 
สังสรรคกับเพ่ือนฝูงท่ีใชยาหรือใชเพราะเหตุผลบางประการ เชน 
เพ่ือลดน้ําหนัก ลดอาการเศรา เพ่ิมกําลังทํางานไดมากข้ึนหรือ 
ไมใหงวงนอน เปนตน ในระยะน้ีสมองท่ีใชเหตุผลยังคงตัดสินใจ 
ใหใชยา เพ่ือตอบสนองเหตุผลบางอยางท่ีตนคิด
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ผลทางบวก ผลทางลบ

ลดอาการเศรา

คร้ึมใจ

เพ่ิมกําลัง

ความตองการทางเพศเพ่ิมข้ึน

ทํางานไดมากข้ึน

ลดอาการเศรา

ความสามารถในการคิดเพ่ิมข้ึน

เสียหนาท่ีการงาน

เสียความสัมพันธ

ปญหาการเงิน

กระบวนการคิดชวงติดยา
ระยะเร่ิมตนใชยา



ระยะคงการใชยา
 ผูเสพจะมีการใชยาเพ่ิมมากข้ึนและเร่ิมใชเปนประจํา  เชน
ใชทุกสัปดาหหรือทุกเดือน ในระยะน้ีสมองสวนนอกยังคงควบคุม
ความคิดได พฤติกรรมยังถูกควบคุมโดยเหตุผล แตสมองสวนคิด
เร่ิมบังคับตนเองไดนอยลง ในขณะท่ีสมองสวนควบคุมความอยาก
มีพลังมากข้ึน ทําใหการตัดสินใจเร่ิมโอนเอียงไป ในทางใชยาตอไป
แมมีผลเสียจากการใชยาเร่ิมมีมากข้ึน
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ผลทางบวก ผลทางลบ

ลดอาการเศรา

สรางความม่ันใจ

ลดความเบ่ือหนาย

เพ่ิมพลังทางเพศ

เสียหนาท่ีการงาน

เสียความสัมพันธ

ปญหาการเงิน

กระบวนการคิดชวงติดยา
ระยะคงการใชยา



ระยะหมกมุนกับยา
 ระยะน้ีจะมีผลทางลบกระทบตอชีวิตผูใชยามากข้ึน เชน 
ปญหาสุขภาพ ปญหาสัมพันธภาพ หรือกฎหมาย จะมีผลตอผูเสพยา
อยางชัดเจน ถึงจุดน้ีผูเสพบางคนสามารถหยุดยาไดโดยใชเหตุผล 
แตบางคนจะทําไมได เพราะสมองสวนอยากมีอํานาจเหนือสมอง
สวนคิดแลว จึงไมสามารถควบคุมตนเองได และกาวเขาสูสภาพ
ของการเสพติด ท้ังท่ีผูท่ีติดยายังมีความคิดถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนและ
ตระหนักวาตนควรเลิกเสพยา
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ผลทางบวก

ผลทางลบกระแสสังคม

คร้ึมใจบางคร้ัง

ลดความออนแรง
เสียเงิน

เสียความสัมพันธ

ครอบครัวไมสบายใจ

เสียงาน

กระบวนการคิดชวงติดยา
ระยะหมกมุนกับยา



ระยะวิกฤต
 แมในระยะน้ี ผลเสียจากการใชยาท่ีเกิดข้ึนกับผูเสพจะ 
รุนแรงชัดเจน แตผูเสพก็ยังคงการใชยาอยางตอเน่ือง เพราะการ 
ตัดสินใจท่ีใชเหตุผลและสติจากสมองสวนควบคุมความคิดอาน 
ไมเพียงพอท่ีจะขัดขวางความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสมองท่ีควบคุม 
การตอบสนองความอยาก (Limbic System) จึงทําใหหมกมุน 
กับการเสพติดอยางรุนแรง
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ผลทางบวก ผลทางลบ

ลดความออนแรง

ลดอาการเศรา

น้ําหนักลด
ระแวง
สูญเสียครอบครัว
ชัก
อารมณเศรารุนแรง
ตกงาน
หมกตัว

กระบวนการคิดชวงติดยา
ระยะวิกฤต



 จะเห็นไดวาการเสพติดยาบาน้ันจะมีพัฒนาการในการใชยา
อยางเปนข้ันเปนตอน และเม่ือผูเสพเขาสูระยะวิกฤตแลว จะเปน 
การยากท่ีผูเสพจะสามารถเลิกเสพไดดวยตัวเอง ผูติดยาบาน้ัน 
ตองการความชวยเหลือจากสถาบันทางการแพทยและสังคม 
เพ่ือใหเขาเหลาน้ันสามารถเลิกเสพไดอยางถาวรและกลับมามี ชีวิต
อยางเชนคนปกติท่ัวไป
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 ส่ิงท่ีสะทอนถึงโอกาสในการเสพติด
ของวัยรุนตามหลักฐานท่ีมีขอสนับสนุนมากท่ีสุด 
คือ ปญหาของวัยรุนในการสรางสัมพันธภาพกับสังคมส่ิงแวดลอม 
ปญหาเหลาน้ี มีแนวทางสําหรับสังเกตไดจากพฤติกรรมดังตอไปน้ี

  การแสดงออกในช้ันเรียนท่ีไมเหมาะสม ท้ังในลักษณะ 
          ของความเขินอายมากหรือในทางตรงกันข าม คือ 
          กาวราวรุนแรงมาก
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 ผลการเรียนไมดี
 การมีความสัมพันธใกลชิดกับกลุมเพ่ือนท่ีมีลักษณะพาลเกเร
 การมีความเขาใจวา ผูใชสารเสพติดเปนผูท่ีเปนจุดเดน     
 ของกลุมเพ่ือนหรือสังคม

 ในยุคท่ียาบากําลังระบาดอยูเชนปจจุบันน้ี คงเปนเร่ือง 
ธรรมดาท่ีเราอยากทราบวาคนใกลชิดหรือคนสนิทของเราน้ัน ไดไป
ของเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม ตอไปน้ีเปนขอสังเกตเบ้ืองตน 
ในการต้ังขอสงสัยวาคนใกลชิดของเราน้ัน อาจใชยาหรือติดยา 
อยูหรือไม

อารมณแปรเปล่ียนไป
 •     อารมณคุมดีคุมราย เปล่ียนงายมาก
 •     ซึมเศรา เบ่ือหนาย เหน่ือยงาย
 •     เก็บตัวหรือปลอยตัว
 •     โมโหงาย อารมณฉุนเฉียว
 •     ชอบข้ึนเสียง น้ําเสียงไมเปนมิตร พาลหาเร่ือง
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ความสัมพันธแปรเปล่ียนไป
 •     ความสัมพันธกับครอบครัวแยลง
 •     ไมสามารถพูดคุยกันตามปกติได
 •     ท้ิงเพ่ือนเกา คบคนแปลกหนาท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติ  
       เปนเพ่ือน
 •     ทําตัวลึกลับ

พฤติกรรมเปล่ียนไป
 •     ไมมีสมาธิ เหมอลอย
 •     ไมสนใจการเรียน ผลการเรียนแยลง
 •     ละท้ิงกิจกรรมท่ีเคยชอบ เชน กีฬา หรืองานอดิเรกท่ี 
                เคยทํา 
 •     ไมกินอยูหลับนอนตามเวลา
 •     ไมใสใจเร่ืองการแตงกาย ปลอยใหผมรุงรังหรือสกปรก
 •     ใชเงินเปลือง เปนหน้ีเปนสินคนรอบขาง
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ขอสังเกตอ่ืนๆ
 •     พบเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการเสพยา เชน ไฟแช็ค 
               แบบไฟลอย ผาชุบทินเนอร กระบอกฉีดยา กระดาษ
               ตะก่ัว เปนตน
 •     พบตัวยาหรือส่ิงท่ีมีจากยา
 •     เงินทองและขาวของในบานหายไป
 •     ตาแดง น้ํามูกไหลท้ังๆ ท่ีไมเปนหวัด
 •     ฯลฯ

 การลวงรูถึงภาวะเหลาน้ีในบุตรหลาน สามารถเปนไปได 
ก็ตอเม่ือมีความใกลชิดและติดตามความเปนไปอยางสม่ําเสมอ 
รวมถึงมีความรวมมือระหวางครอบครัวและสถานศึกษาในการ พูดคุย 
แลกเปล่ียนขอมูลเก่ียวกับเด็กหรือวัยรุนเปนระยะดวย
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 ส่ิงท่ีสะทอนถึงโอกาสในการเสพติดของวัยรุนตามหลักฐาน
ท่ีมีขอสนับสนุนมากท่ีสุด คือ ปญหาของวัยรุนในการสรางสัมพันธภาพ
กับสังคมส่ิงแวดลอม ปญหาเหลาน้ีมีแนวทางสําหรับสังเกตได
จากพฤติกรรมดังตอไปน้ี

 •     การแสดงออกในช้ันเรียนท่ีไมเหมาะสม ท้ังในลักษณะ
       ของความเขินอายมากหรือในทางตรงกันขาม คือ 
               กาวราวรุนแรงมาก
 •     ผลการเรียนไมดี
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 คงไมมีใครท่ีอยากใหบุตรหลานและคนท่ีคุณรักติดยาบา 
การเอาใจใส ใหความใกลชิด และดูแลจิตใจซ่ึงกันและกันจะเปน 
ปราการสําคัญท่ีสามารถปองกันใหคนท่ีคุณรักหางไกลจากยาบา 
ไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามหากพบวาบุตรหลานหรือคนใกลชิด 
ของทานติดยาบา ส่ิงสําคัญท่ีตองกระทําเปนประการแรก คือ 
การสงบสติอารมณ อยาปลอยใหความโกรธหรือความผิดหวัง
บ่ันทอนความสัมพันธใหเส่ือมถอยลง การลงโทษอยางรุนแรง หรือ
การผลักไสไลสงไมชวยใหสถานการณดีข้ึน แตกลับจะทําใหบุตรหลาน
ซ่ึงเปนผูติดยา รูสึกขาดท่ีพ่ึงหมดทางเลือกและมีโอกาส ท่ีจะเขาไป
สูวงจรการเสพติดท่ีรุนแรงข้ึน ทานจึงควรแสดงใหผูติดยารูถึง
ความรักความปรารถนาดีอยางจริงใจ หาวิธีการส่ือสารใหเขาใจ
และนําไปสูการบําบัดรักษา โดยทานควรเปนกําลังใจและอยูเคียงขาง
เพ่ือใหคําปรึกษาผูใกลชิดผูติดยาบา ควรไดมีโอกาสทบทวนประเด็นตางๆ
ดังตอไปน้ี เพ่ือสงเสริมใหผูติดยาบาสามารถหลุดพนจากปญหา
ไดอยางยั่งยืน
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 •     พอแมและสมาชิกอ่ืนในครอบครัวไมควรตําหนิกันเอง
               หรือกลาวโทษกัน
 •     สงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวมองปฏิสัมพันธตางๆ 
               ในแงบวกมากข้ึน เชน การท่ีพอแมดุวาเกิดจาก
               ความหวงใยลูก ไมใชความรูสึกเกลียดชัง หรือการท่ี
               ลูกเดินหนีจากพอแม ไมใชไมเคารพพอแม แตลูก
               กําลังไมสบายใจมาก ตองการอยูเงียบๆ คนเดียว 
               เปนตน
 •     ปรับปรุงการส่ือสาร และการแสดงออกทางดานอารมณ
       ระหวางสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสม
 •     สงเสริมใหเกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธในทิศทาง
       ท่ีเห็นอกเห็นใจกันยิ่งข้ึนภายในครอบครัว

ÃÙŒ·Ñ¹ ÂÒºŒÒ 39



 •     พอแมตองพัฒนาทักษะในการอบรม วางกฎเกณฑ 
       และฝกฝนวินัยลูก เพ่ือชวยใหลูกมีความเปนตัวของ
               ตัวเอง และสามารถรับผิดชอบไดตามวัย
 •    แสวงหาความรูเก่ียวกับกลไกยาเสพติดและวิธีการเลิก
               เพ่ือประคับประคองใหลูกหลานหรือผูติดยาสามารถ
       ผานพนวิกฤตไดโดยเร็วท่ีสุด
 •    ดูแลสภาพจิตใจของกันและกัน รวมท้ังขอคําปรึกษา
               จากผูท่ีมีความรูและประสบการณ ซ่ึงอาจใหความ
               ชวยเหลือทานได
 •    ทบทวนบทบาทและการทําหนาท่ีของสมาชิกครอบครัว
      ท่ีเปนส่ิงสงเสริมใหมีการเสพติดโดยท่ีสมาชิกในครอบครัว
               ไมรูตัว หลีกเล่ียงพฤติกรรมเหลาน้ันท้ังในระยะเลิกเสพ 
       และระมัดระวังไมใหเกิดการกลับไปใชพฤติกรรม
               เดิมๆ อีก เม่ือผูเสพติดสามารถเลิกยาไดแลวเพ่ือมิให
               เปนสาเหตุของการกลับไปเสพซ้ํา
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 เม่ือเกิดภาวะเสพติดแลว ผูเสพติด
สวนหน่ึงอาจอยูในภาวะ “àÁÔ¹à©Â” คือไมสนใจจะทําอะไร 
เพ่ือเปล่ียนแปลงตนเอง หลีกเล่ียงการยอมรับรูเก่ียวกับขอดีและ
ขอเสียของพฤติกรรมท่ีมีอยู หรือบางรายอาจทอใจเพราะไมสามารถ
จะหยุดพฤติกรรมท่ีมีอยู หรือบางรายอาจทอใจเพราะไมสามารถ
ท่ีจะหยุดพฤติกรรมเดิมไดท้ังท่ีไดพยายามคร้ังแลวคร้ังเลา
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 ครอบครัวสามารถมีบทบาทชวยเหลือไดดวยการให ขอมูล
เก่ียวกับขอดีขอเสียของสารเสพติด ท้ังน้ีจําเปนตองเปนไป 
บนพ้ืนฐานของการเสริมสรางสัมพันธภาพใหผูเสพติดมีความหวัง 
และเกิดสํานึกรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคมดวยวิธีการตางๆ 
เชน ชักชวนใหมีการระบายความรูสึกนึกคิด หรือใชการบันทึก 
หรือบอกเลาถึงชีวิตตนเองเพ่ือใหผูเสพติดมีโอกาสใชความคิด
ทบทวนปญหาชีวิตท่ีเกิดจากยาและตองการเปล่ียนพฤติกรรม หรือนิสัย
ของตน ข้ันตอนน้ีอาจตองใชเวลา กําลังใจ และความอดทนในทุกฝาย
คอนขางสูง และสามารถเปนไปไดโดยเทคนิคท่ีแตกตางกันในแตละ
ครอบครัว วิธีการหน่ึงท่ีอาจชวยได คือ การสงเสริมใหผูเสพติด
เขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ท่ีจะเปนการจูงใจใหผูเสพติดเขาใจ
ภาวะการณและสภาพจิตใจของตนดียิ่งข้ึน
 เม่ือผูเสพเร่ิมยอมรับและคิดถึงขอดีและขอเสียของพฤติกรรม
การเสพติด อาจเกิดภาวะสองจิตสองใจหรือรูสึกลังเล ครอบครัว
และผูบําบัดควรชวยใหผูเสพพัฒนาสูข้ันตอนตอไป คือใหหม่ันสํารวจ
ตัวเองถึงผลดีผลรายของพฤติกรรมเดิม และเนนเพ่ิมการช้ีใหเห็นถึง
ขอดีของพฤติกรรมใหม เชน ชักชวนใหคิดวาชีวิตน้ีจะดีอยางไร
หากไมติดยา เม่ือผูติดมีความรวมมือระดับหน่ึงแลวควรมีการเตรียมพรอม
สูการเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงรวมถึงการวางแผนหาแนวปฏิบัติรวมกัน 
ยํ้าถึงความต้ังใจจริง เช น สัญญากับตนเอง กับครอบครัว
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และกับบุคคลท่ีผู เสพติดเคารพนับถือ และใหขจัดส่ิงท่ีเปน
อุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงตนเอง คือ การเรียนรูถึงชีวิตใหม
ท่ีไมเปนทาสยาเสพติด การรวมมือในการบําบัดรักษาตางๆ  
และการปองกันไมใหเกิดติดยาซ้ําอีก
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 ÍÒ¡ÒÃ¢Í§¡ÒÃàÅÔ¡ãªŒÂÒËÃ×Í¢Ò´ÂÒ โดยท่ัวไปผูปวยท่ีเลิกใช
ยาบาจะมีอาการทางรางกายเพียงเล็กนอย เชน มือส่ัน เหง่ือออก
มาก ปวดตามกลามเน้ือ งวงนอนจัด ปวดบิดในทอง หิวจัด วิงเวียน 
ออนเพลีย อาการเหลาน้ีจะเกิดข้ึนหลังจาก ขาดยาไปเพียง 2 - 3 วัน

 แมอาการทางกายจะมีเพียงเล็กนอยดังกลาว แตผูใชจะมี 
ความรูสึกทุกขทรมานมาก จากความออนเปล้ียเพลียแรง จนอาจ
ไมมีแรงแมจะรับประทานอาหาร รูสึกกระวนกระวาย กระสับกระสาย 
ความคิดสับสน เชน ไมรูวาตนเองเปนใคร อยูท่ีไหน ปวดศีรษะ 
มีความรูสึกรอนสลับกับหนาวจัด และผูใชยาอาจทุรนทุรายจน
เอะอะอาละวาด ทํารายผูอยู ใกลเคียงได ปญหาท่ีสําคัญคือ 
อาจพยายามฆาตัวตายไดเพราะภาวะซึมเศราจากการขาดยา 
ความรูสึกเหลาน้ีมักคงอยูเปนสัปดาห ทําใหผูเสพติดพายแพ
จนกระท่ังนําไปสูการแสวงหายาน้ีมาใชอีก เพ่ือบําบัดตัวเองใหพน
ความทรมานกลายเปนวัฏจักรท่ีไมส้ินสุดของการเสพติด

 อยางไรก็ตาม ในผูท่ีมุงม่ันและมีความพรอมการเลิกยา
อาจพยายามผานพนอาการทุกขทรมานตางๆ ขางตนได และ
สามารถนําไปสูการเลิกใชยาในท่ีสุด
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 การเลิกยาในแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน แตอาจ 
แบงออกเปนระยะกวางๆ ได ดังน้ี

 ÃÐÂÐÁÕÍÒ¡ÒÃ¢Ò´ÂÒ เกิดข้ึนในชวงวันท่ี 2 - 10 หลังการ 
หยุดยา อาการท่ีรุนแรงคือ อาการอยากยา และซึมเศรา มีหลายคน
ท่ีมีอาการไม  รุนแรง เช น มีเพียงปญหาการนอนหลับยาก 
กินเกงและไมมีสมาธิ
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 ÃÐÂÐÎÑ¹¹ÕÁÙ¹ เปนระยะตอเน่ืองจากระยะขาดยาและ
คงอยูไดนานถึง 6 สัปดาห ในชวงน้ีผูเลิกยาจะรูสึกมีกําลังเพ่ิมข้ึน 
กระตือรือรน มองโลกในแงดี มีความเช่ือม่ันมากจนหลายคน
เขาใจผิดวาระยะน้ีเปนการส้ินสุดกระบวนการรักษา ท้ังท่ีในความ
เปนจริงยังมีความเส่ียงตอการกลับไปใชยารออยูในระยะตอไป

 ÃÐÂÐ½†ÒÍØ»ÊÃÃ¤ จาก 6 สัปดาห ถึงประมาณ 4 เดือน 
หลังการเลิกยา ผูเลิกยาจะรูสึกรําคาญและเกิดอารมณยุงยาก และ
ไมสามารถใชความคิดไดเต็มท่ี สวนมากผูปวยจะมีอารมณเศรา 
หงุดหงิด ไมมีสมาธิ ไมมีกําลัง และขาดความกระตือรือรน 
เปนระยะท่ีมีความเส่ียงสูงมากในการกลับไปใชยาซ้ํา

 ÃÐÂÐ»ÃÑºµÑÇËÃ×ÍÃÐÂÐ¤ÅÕè¤ÅÒÂ การเรียนรูถึงระยะ 
ตางๆ ของการเลิกยาท่ีผานมา จะชวยใหผูเลิกยาเขาใจส่ิงท่ีอาจชักนํา 
ใหกลับไปใชยาและเตรียมพรอมตอการแกไขอาการหรือปญหา
ตางๆ ซ่ึงเปนหลักสําคัญในระยะปรับตัว โดยท่ัวไป เม่ือผูเลิกยาสามารถ
ปรับตัวใหมกับชีวิตปกติหลังหยุดยาได 1 ป จะมีความพรอมและ
ปลอดภัยเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามปกติ รวมถึงการเปล่ียนแปลง
สําคัญๆ ในชีวิตได เชน การเรียนตอ การยายท่ีอยู การแตงงาน
และภาวะท่ีสงผลกระทบทางจิตใจอ่ืนๆ
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 ในภาวะเสพติด อาการอยากยาเกิดข้ึนไดจากฤทธ์ิของ 
เสพติดทางกายของยา ขณะเดียวกันส่ิงแวดลอมทุกอยางท่ีเก่ียวของ
หรือสัมพันธกับการเสพยาในประสบการณของผูเสพติด เชน 
ยาเสพติด กลุมเพ่ือน ผูคายา สถานท่ี ส่ิงของ ความรูสึก และเวลา
ลวนเปนสาเหตุรวมท่ีจะกระตุนใหเกิดความคิดถึงกระบวนการเสพยา
ไดรุนแรงไมแพผลจากการเสพติดทางกาย ความคิดท่ีจะใชยาจะ
เกิดข้ึนทีละเล็กทีละนอยโดยไมรูตัว หากผูเสพติดปลอยใหตนเอง
คิดหมกมุนเร่ืองการเสพยามากข้ึนเทาใด โอกาสท่ีจะกลับไปใชยา
ก็มีมากข้ึนเทาน้ัน
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 ดังน้ัน การท่ีผูเสพยาปลอยตนเองใหคิดเก่ียวกับการเสพยา
อยางตอเน่ือง จะเปนผลใหกลับไปใชยาอีก วิธีการท่ีจะชวยปองกัน
การเสพยาไดสําเร็จ คือ การตระหนักรูถึงความคิดอยากยาของตัวเอง
ใหเร็วท่ีสุดและหยุดความคิดไวต้ังแตเร่ิมตนกอนท่ีจะรูสึกอยากยา
และไมสามารถควบคุมตนเองได เม่ือผูเสพติดสามารถหยดุยาไดแลว 
ตองไมประมาท ควรระมัดระวังการติดยาซ้ําอีก ตองมีความอดทน
ใหสามารถหยุดไดอยางถาวร และตระหนักชัดเจนวายาเสพติด
เปนของแปลกปลอม หามสัมผัสหรือแตะตองเด็ดขาด
 สําหรับผูติดยาน้ัน เม่ือมีตัวกระตุนจะนึกถึงยา ซ่ึงสามารถ
นําไปสูการอยากยา และสวนมากก็จะหันกลับไปหายาเสพติดอีกคร้ัง 
การฝกหยุดความคิดจะปองกันความคิดถึงยา เพ่ือไมใหเกิดความ
อยากยารุนแรงจนควบคุมตัวเองไมได
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วิธีการหยุดความคิด

    สามารถทําไดโดย
 •  ¡ÒÃÊÃŒÒ§¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ ภาพท่ีสรางข้ึนในใจ จินตนาการวา
    คุณปดสวิทช เพ่ือหยุดความคิดท่ีจะใชยา วาดภาพอ่ืน 
     แทนท่ีจะคิดถึงการใชยา ควรใชจินตนาการหรือความคิด
    เปนส่ิงนาช่ืนชมหรือมีความหมายตอคุณและไมเก่ียวของ 
    กับยา ถาเทคนิคการหยดุความคิดไมไดผล ความคิดท่ีจะ 
    ใชยายังกลับมาอีก คุณควรเปล่ียนสภาพแวดลอมหรือ 
    เปล่ียนไปทํางานท่ีตองใชสมาธิเต็มท่ี
 •  ¡ÒÃàµ×Í¹µÑÇàÍ§ Œ́ÇÂ¡ÒÃ´Ṍ Ë¹Ñ§ÂÒ§   คลองยางท่ีขอมือ
    ดึงและดีดหนังยางเบาๆ ท่ีขอมือของคุณ ขณะท่ีคุณพูดวา 
    “ไม” เม่ือมีความคิดท่ีจะใชยาและพยายามสรางมโนภาพ 
    แทนการคิดถึงยา
 •  ¡ÒÃÊÇ´Á¹µ�  เปนเทคนิคการหยุดความคิดท่ีใชไดผล
 •  ½ƒ¡¡ÒÃ¼‹Í¹¤ÅÒÂ  ความรูสึกวากระเพาะอาหารวาง 
    และเปนตะคริว เม่ืออยากยา สูดหายใจลึก (ใหลมเต็มปอด) 
    แลวผอนหายใจออกชาๆ จะชวยลดอาการเหลาน้ีได
    ทําอยางน้ี 3 คร้ัง คุณจะรูสึกถึงรางกายท่ีตึงแนน ทําซ้ํา
     เหมือนเดิมเม่ือมีความรูสึกอยากยากลับมา
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 •   »ÃÖ¡ÉÒ¤¹·Õèª‹ÇÂàËÅ×Íä´Œ พูดคุยกับคนอ่ืนเพ่ือระบาย
    ความรูสึกของคุณ และเพ่ือใหคุณไดรับรูวาความคิด
    ของคุณอยูในระยะใดของกระบวนการ คุณควรจะมี
    เบอรโทรศัพทของคนท่ีสามารถชวยคุณได และคุณสามารถ
    ใชไดทันทีท่ีคุณตองการความชวยเหลือ
 •  ¡ÒÃ·ÓÊÁÒ Ô̧ เม่ือคิดถึงยาใหหลับตา แลวเพงความสนใจ
    กับความรูสึกของลมหายใจท่ีผานเขา – ออกบริเวณ 
    ปลายจมูก หากจับความรู  สึกของลมหายใจไมได 
    ใหหายใจ เขา-ออกยาวๆ 2 - 3 คร้ัง แลวคอยผอนลมหายใจ
    ลงมาเปนปกติ ทําตอเน่ืองกันอยางนอย 1 นาที

 วิธีตางๆ ท่ีกลาวมาแลวควรมีการฝกทําทุกวันๆ ละ 2 คร้ัง
เชา-เย็น เพ่ือเวลานํามาใชจะไดสามารถทําไดผล เพ่ือหยุดความคิด
เม่ือผูเสพติดสามารถหยุดยาไดแลว ตองไมประมาท ควรระมัดระวัง
การติดยาซ้ําอีก ตองมีความอดทน ใหสามารถหยุดยาไดอยางถาวร 
และตระหนักชัดเจนวายาเสพติดเปนของแปลกปลอม หามสัมผัส
หรือแตะตองโดยเด็ดขาด
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÓºÑ´ÃÑ¡ÉÒ  
¼ÙŒµÔ´ÂÒ

 การดูแลรักษาปญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบาน้ัน สามารถ
ประยุกตใชรูปแบบการปองกันในมุมมองของสาธารณสุข ดังน้ี

 1. การปองกันโดยการใหความรูแกวัยรุ นท่ีไมเคยใช 
สารเสพติด เพ่ือใหสามารถปองกันตนเองจากการใชส่ิงเหลาน้ีได 
กระบวนการน้ีสามารถเกิดข้ึนไดในสถานศึกษาหรือชุมชน เชน 
การประชาสัมพันธ การใหความรู การสรางทักษะชีวิต เปนตน
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 2. การปองกันโดยการใหการดูแลรักษาต้ังแตระยะ 
เร่ิมแรกของปญหา โดยกลุมเปาหมายคือผูมีความเส่ียงตอการเกิด
ปญหาหรือผูใชสารเสพติดท่ียังไมมีปญหารุนแรง ท้ังน้ีมีวัตถุ 
ประสงคใหเกิดความเขาใจในสภาพปญหาของตน และจูงใจให 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม

 ดังน้ัน จึงตองอาศัยความใกลชิดและใสใจในสภาพความเส่ียง
ของผูติดยาและสามารถเลือกใชวิธีการคัดกรองท่ีถูกตอง ดําเนินการ
อยางเหมาะสม

 3. การปองกันโดยการใหการรักษาแกผูติดสารเสพติด
ซ่ึงอาจเปนไปไดในรูปแบบผูปวยนอก ผูปวยในหรือชุมชนบําบัด 
ซ่ึงเปนท่ีนาสังเกตวา รูปแบบการรักษาเหลาน้ี มีลักษณะแตกตาง 
ท้ังในแงของความซับซอนและการตอบสนองตอความรุนแรง 
แตละข้ันของการเสพติดเพ่ือชวยใหผูติดยาสามารถผานพนชวงวิกฤต
ของปญหาไปได

 



การบําบัดรักษาผูเสพติดดวยวิธีทางการแพทย

 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáºº¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡ เปนรูปแบบที่ไมมีการคางคืน
ในสถานบำบัด ใชกับผูปวยท่ีเสพสารไมมากนัก และไมมีปญหาจาก
อาการขาดยารุนแรง ในบางกรณีใชการรักษาประเภทนี้หลังจาก
ผูปวยผานการบำบัดแบบผูปวยใน

 âÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÅÒ§ÇÑ¹ คือการรักษาที ่ผู เสพยามารับ
การบำบัดในชวงกลางวัน ใชเวลาเกินกวา 20 ช่ัวโมงในแตละสัปดาห 
และสามารถกลับบานไดในแตละวันของการบำบัด จึงเปนรูปแบบ
ท่ีก้ําก่ึงระหวางการรักษาแบบผูปวยนอกกับการนอนพักในโรงพยาบาล 
เหมาะสำหรับวัยรุนที่มีปญหาพฤติกรรมรุนแรง หรือมีอาการ
ขาดยาทางกายที ่ไมร ุนแรงมากนัก และไมถึงขั ้นตองบำบัด
ในโรงพยาบาล
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 ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒáºº¼ÙŒ»†ÇÂã¹ การรักษาแบบน้ีจะรวมการรักษา
ซ่ึงประกอบดวยการดูแลทางการแพทยอยางใกลชิด ท้ังในแง
การเจ็บปวยทางกาย ทางจิตใจและการปรับตัวทางสังคม โดยใช
เวลาตลอด 24 ช่ัวโมงของแตละวันภายในสถานบําบัด เหมาะสําหรับ
ผูปวยท่ีเสพสารปริมาณมากๆ และยังมีการใชตอเน่ืองอยู หรือ
ผูมีอาการเปนพิษจากสารเสพติด หรือกรณีตองการสภาพแวดลอม
ท่ีชวยในกระบวนการถอนพิษ นอกจากน้ี ยงัจําเปนสําหรับผูเสพติด
ท่ีตองการการรักษาดวยยา การบําบัดภาวะเกลือแรไมสมดุลย
ของรางกาย หรือการท่ีผูปวยตองอยูในสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย
ตอการทํารายตนเอง หรือทํารายผูอ่ืน
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 ºŒÒ¹¡Öè§ÇÔ¶Õ เปนรูปแบบการรักษาท่ีเสมือนรอยตอระหวาง
การกลับคืนสูสภาพครอบครัวและสังคมที่แทจริง กับการบำบัด
ในสถานบำบัด โดยผูปวยใชชีวิตอยูในบานก่ึงวิถี แตสามารถมีโอกาส
ทางการศึกษา การทำงาน ตลอดจนการรักษาจากหนวยงานภายนอก
บานกึ่งวิถี โดยตองเคารพกฎเกณฑของบาน ซึ่งมีเจาหนาที่คอย
กำกับดูแลดวย ระยะเวลาการบำบัดในบานก่ึงวิถีข้ึนอยูกับเปาหมาย
ที่ตั้งไว

 ªØÁª¹ºÓºÑ́   การบำบัดชนิดน้ีเปนรูปแบบท่ีใหความสำคัญ
ในเรื่องจิตใจและสังคมอยางยิ่ง จึงเปนรูปแบบที่ไดรับความสำคัญ
อยางสูงในบางประเทศ ในการรักษาปญหายาเสพติดท่ีมีความรุนแรง
สูงมากในกลุมวัยรุน ซ่ึงจําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการรักษานาน 
 ชุมชนบําบัดมีลักษณะเดนท่ีสําคัญอยู 2 ประการ คือ
 1. การใชสภาพความเปนอยูของชุมชนเปนเคร่ืองบําบัด
ในกระบวนการรักษา
 2. การมีโครงสรางท่ีชัดเจน จําแนกรายละเอียดอยางรัดกุม
และมีกระบวนการตอเน่ืองในการสงเสริมความม่ันคงทางอารมณ
ของผูเสพติด

 



 ชุมชนจะประกอบดวยสภาพแวดลอมทางสังคม  กลุมเพ่ือน

และบุคลากรผูรับบทบาทเปนตัวอยางสังคม การจัดสรรหนาท่ี 

รับผิดชอบตางๆ ในชุมชน เปรียบเสมือนกลไกท่ีจะชวยพัฒนาตนเอง

สําหรับสมาชิกทุกราย การจัดตารางเวลาในแตละวันจึงเปนไปอยาง

รัดกุม มีโครงสรางชัดเจนท้ังในเร่ืองของการทํางาน กิจกรรมกลุม 

การสัมมนา ม้ืออาหาร ปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพ่ือน และบุคลากร

ท้ังท่ีเปนแบบมีโครงสรางชัดเจนและแบบสวนตัว ผลดีอีกประการหน่ึง

ท่ีเดนชัดของชุมชนบําบัด โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนคือการท่ีชุมชน

มีโอกาสทําหนาท่ีเสมือนครอบครัวทดแทน เน่ืองจากวัยรุ น

สวนใหญท่ีมีปญหาเสพติดน้ัน มักมีสภาพครอบครัวเดิมท่ีมีปญหา

มากมาย อยางไรก็ตามระยะเวลาในชุมชนควรส้ันกวาในกรณีผูใหญ

คืออยูในชวง 12 - 18 เดือน และบุคลากรตองมีการสอดสองดูแล

และประเมินสมาชิกอยางใกลชิดกวาในกรณีของผูใหญ
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 เม่ือเปรียบเทียบปญหาในการบําบัดรักษา
ผูเสพติดวัยรุนกับผูเสพติดวัยผูใหญแลว จะสามารถ
สังเกตเห็นความแตกตางท่ีเดนชัดประการหน่ึง กลาวคือ ผูเสพติด
วัยรุนมักมีความยากลำบากกวาที่จะผานพนปญหาและกลับคืน
สูสังคมได ทั้งนี้ เนื่องจากการที่วัยรุนยังจำเปนตองมีการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงตามวัยของตนเอง ทั้งในสวนของพัฒนาการ
สัมพันธภาพครอบครัวและสิ่งแวดลอม ในขณะที่เผชิญกับปญหา
การเสพติด

¡ÒÃ´ÙáÅ¼ÙŒàÊ¾µÔ´ÇÑÂÃØ‹¹  



         การดูแลจิตใจวัยรุนท่ีไดผลดีจําเปนตองคํานึงถึงความรูสึก 
และความตองการของวัยรุนดวย นอกจากน้ียังมีส่ิงจําเปนตอง 
ตระหนักเปนแนวทางประกอบ คือ
 1. วัยรุนตองการการปฏิบัติจากผูใหการบําบัดรักษาท่ี 
    แตกตางจากผูใหญ เพราะวัยรุนมีพัฒนาการเฉพาะวัย
     จึงทําใหมีคานิยม ความคิดและมุมมองท่ีเปนเอกลักษณ 
    เชน การไดรับอิทธิพลของกลุมเพ่ือนมากเปนพิเศษ เปนตน
 2. วัยรุนท่ีใชสารเสพติดบางรายเทาน้ันท่ีอยูในภาวะเสพติด
            การบําบัดรักษาจึงตองตระหนักถึงประเด็นน้ีและ
            ไมยดัเยยีดการ“เสพติด”ใหแกวัยรุนทุกราย ซ่ึงอาจเปน
            ผลเสียในระยะยาวได
 3. กิจกรรมควรคํานึงถึงความตองการท่ีแตกตางตามวัย 
    แมในวัยรุนเอง ยงัมีความแตกตางระหวางวัยรุนตอนตน
    กับวัยรุนตอนปลาย
 4. ภาวะเสพติดมักมีความสัมพันธกับปญหาพัฒนาการ 
       บางดาน เชน สติปญญา อารมณ การรักษาภาวะเสพติด  
            จึงควรมีการประเมินภาวะปญหาเหลาน้ีดวย เชน 
            ปญหาทางระบบประสาท ปญหาการเรียนบกพรอง 
            (LD) โรคสมาธิส้ัน (ADHD) ซ่ึงเปนภาวะเส่ียงสูงตอ
    การเสพติด รวมท้ังตองคํานึงถึงผลกระทบของปญหาเหลาน้ี
    ท่ีมีตอการเรียน พฤติกรรม ความภาคภูมิใจในตนเอง
    และสัมพันธภาพทางสังคม
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 5. นอกจากการคํานึงถึงวัยแลว ควรคํานึงถึงเพศ เช้ือชาติ 
    ความพิการ ความพรอมตอการเปล่ียนแปลงและภูมิหลัง
    ทางวัฒนธรรม
 6. กิจกรรมตองพยายามดึงความมีสวนรวมของครอบครัว 
    ซ่ึงเปนหนวยท่ีอาจเปนสวนสําคัญของปญหา และมีบทบาท
     เปนส่ิงแวดลอมสําคัญท่ีสุดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลง
    ของวัยรุนตอไป
 7. แมจะมีความจํากัดในเร่ืองแหลงการใหบริการรักษา
    แตก็ควรหลีกเล่ียงการใชสถานบําบัดสําหรับผูใหญ
    มาเปนแหลงบําบัดวัยรุ น โดยไมมีการจัดรูปแบบ
    กิจกรรมเฉพาะ เพราะอาจเกิดปญหาตามมาและ
    ไดรับประสิทธิผลการรักษาท่ีไมดีพอ
 8. การใชวิธีดูแลท่ีสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจ (Motivational 
    Interviewing Approach) เชน
  • หลีกเล่ียงการใหตราบาปหรือการใชคําท่ีรุนแรง 
    ตอความรูสึกเก่ียวกับภาวะเสพติด เชน ข้ียา
     • ใหพิจารณาถึงเปาหมายของชีวิตและความ
    ยากลําบากท่ีจะบรรลุสูเปาหมายน้ัน เพราะการติด
    ยาเสพติด
        • ใหรับฟงโดยความจริงใจ ไมทะเลาะกับผูปวย
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     • ใหแสดงความเขาใจและเห็นอกเห็นใจตอผูเสพติด

       อยางจริงใจ

    •  ผูบําบัดตองคํานึงถึงการสรางความรูสึกใสใจและมีสวนรวม

      จากผูเสพติด รวมถึงการเนนความรับผิดชอบของผูเสพติด

      ในฐานะเจาของปญหา เพราะการมีสวนรวมและยอมรับ

      ในวัตถุประสงคของผูรับการบําบัดถือเปนหัวใจท่ีสําคัญ

               ของการรักษา

     • หากมีความรูสึกตอตานการรักษาเกิดข้ึน ใหพิจารณาวา

       ผูปวยอาจจะอยูข้ันตอนของวัฏจักรแหงการเปล่ียนแปลง

       ในข้ันท่ีต่ํากวาผูบําบัดเขาใจและควรพิจารณาถึงพฤติกรรม

    ของผูบําบัดท่ีมีผลตอสัมพันธภาพในการรักษา

        •  สงเสริมใหผูเสพติดเช่ือม่ันในตนเองวาสามารถ 

     ควบคุมจิตใจตนเองและสถานการณ เพ่ือไมใช 

     สารเสพติดได
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 1. การรักษาชวงอดยา 
 สวนใหญเปนการใหยารักษาตามอาการ เชน รักษาอาการ
เครียด หงุดหงิด ซึมเศรา อาการทางจิต
 2. การบําบัดทางดานจิตใจและสังคม 
 เพ่ือฟนฟูสมองสวนคิด ใหควบคุมสมองสวนอยากไดดี โดย 
กรมสุขภาพจิตไดจัดโครงการจิตสังคมบําบัดสําหรับผูติดยาบา
แบบผูปวยนอก ใชระยะเวลา 4 เดือน ผูเสพ ครอบครัว และ
ผูบําบัดจะมาพบกันสัปดาหละ 3 คร้ัง  
 โดยมีองคประกอบของการบําบัดรักษา 4 หัวขอ คือ
1. การฝกทักษะในการเลิกยาเสพติดในระยะเร่ิมตน
2. การปองกันการหวนกลับไปใชยา
3. การใหความรูแกครอบครัว
4. กลุมกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
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 จิตสังคมบําบัดสําหรับผูติดยาบาน้ันมีจุดเดน ดังตอไปน้ี
 1. เปนการรักษาแบบผูปวยนอก (ไป - กลับ) ผูปวยไม
ตอง นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ผูปวยท่ีเปนนักเรียนหรือทํางาน
จึงสามารถเขารวมโครงการน้ีได
 2. เปนการผสมผสานวิธีบําบัดท่ีหลากหลาย
 3. มีหัวขอการเรียนรูท่ีแนนอนในแตละวัน ผูรับการบําบัด
และครอบครัวจะไดรับคูมือคนละ 1 เลม มีเน้ือหาความรูเก่ียวกับ
สาเหตุของการติดยา มีกิจกรรมใหผูรับการบําบัดทุกวันท่ีมา
 4. มีแนวคิดวาการติดยาเปนการเจ็บปวยของสมอง ดังน้ัน
ขบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตองแกไขโรคทางสมอง โดยทําให
ผูรับการบําบัดไมหวนกลับไปใชยาอีกและคงสภาพน้ีอยางตอเน่ือง
ยาวนานท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหสามารถเลิกใชยาไดอยางถาวรตอไป
 5. ใชวิธีการเชิงบวก ไมตําหนิผูรับการบําบัดและครอบครัว
แตถือวาเปนความผิดพลาด ทุกอยางคือการเรียนรู พรอมท้ังสอน
วิธีการเรียนรูท่ีถูกตองใหใหม
 
 
 ความหลากหลายของรูปแบบการรักษาเปนโอกาสให 
ผูเสพติดมีทางเลือกมากข้ึน วิธีการแตละแบบอาจเหมาะกับ
แตละคน จึงตองพิจารณาเลือกการรักษาเปนรายๆ ไป เพ่ือใหได
 ผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด
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 “ขาพเจาไดนํา เอาความคิดและประสบการณในการทํางาน

วิจัยเก่ียวกับ Methamphetamine รวมกับ University of

California at Los Angeles (UCLA) United State of America 

มาศึกษาเปรียบเทียบกับปญหายาเสพติดในเมืองไทย ส่ิงท่ีคลายกัน 

คือ กลุมเส่ียงท่ีมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับปญหายาเสพติดจะเปน

กลุมเด็กและเยาวชนอายุระหวาง10 – 25 ป แตในเมืองไทย 

ท่ีพบอายุนอยกวา 10 ป ก็มี เม่ือขาพเจากลับมาประเทศไทย

ในป 2545 ซ่ึงขณะน้ันปญหายาเสพติดรุนแรงมาก ดวยความหวงใย

และตองการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเส่ียง รวมท้ังตองการ

ชวยเหลือผูเสพยา จึงไดเกิดโครงการ TO BE NUMBER ONE ข้ึนมา”

 “กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขาพเจาเนน

กิจกรรมท่ีทันสมัยมีประโยชนคํานึงถึงธรรมชาติ และความตองการ

ของวัยรุนเปนสําคัญ เพ่ือดึงดูดใจใหเยาวชนเขามารวม จะชวยใหเขา

หันเหจากส่ิงยั่วยุท่ีไมดีตางๆ ทําใหเขาไดพบเพ่ือนใหมๆ สนุก 

มีความสุข และทําใหมีสังคม เด็กกลุมเส่ียงสวนใหญจะขาดโอกาส

ทางสังคม โดยเฉพาะเด็กในชุมชนแออัด และในตางจังหวัด ดังน้ัน 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ตองคํานึงถึงเร่ืองน้ี และจัดให

สมาชิกไดเขารวมอยางท่ัวถึง ”

 (พระดํารัสองคประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE)
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TO BE NUMBER ONE 

ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹Ë¹Öè§

(TO BE NUMBER ONE CAMP)

 คายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหน่ึง 

หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP มีแนวคิดการใหโอกาสและ

ทางเลือกแกเยาวชนท่ีเทาเทียมกัน เพ่ือพัฒนาทักษะทางรางกาย

อารมณ จิตใจ และสังคม โดยใชกระบวนการกลุมเพ่ือสราง

การเปล่ียนแปลงจาก“ภายใน” เชน การคนพบความสามารถของตนเอง 

การนับถือความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาในตนเอง ใหเยาวชนเลือก

ทํากิจกรรมท่ีตนเองสนใจและช่ืนชอบ มีวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานและเปน Idol ของเยาวชน ดวยวิธีการสอนและฝกทักษะ

แบบไมกดดัน ซ่ึงมีความเหมาะสมสําหรับเยาวชน และสอดคลอง

กับแนวคิดของโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีเนนแนวคิด

การเรียนรูสําหรับเยาวชน ในลักษณะ Play and Learn กําหนดจัด

ปละ 2 คร้ัง ในชวงปดภาคการศึกษา ใชการจัดสรรโควตาใหกับ

เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 12 – 24 ป 

ท่ัวประเทศ กําหนดระยะเวลาคาย 6 วัน 5 คืน
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TO BE NUMBER ONE

(TO BE NUMBER ONE IDOL)

 TO BE NUMBER ONE IDOL เปนกิจกรรมท่ีสนับสนุน
ใหเยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพในตนเอง สูการเปนคนเกง และ
คนดี เพ่ือเปนแบบอยางใหแกเพ่ือนสมาชิกทูบีนัมเบอรวัน และ
กลุมเยาวชนท่ัวไปนําไปปฏิบัติตามได ท้ังดานวิชาการ ดานบุคลิกภาพ
มารยาททางสังคม การแตงกาย การแสดงออก และความฉลาด
ทางอารมณ เปนการพัฒนาเยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอรวัน
 โดยชวยใหเขาคนพบขอดีท่ีเปนจุดเดนของตัวเอง แลวเปดโอกาส
การพัฒนาตอยอดอยางสรางสรรคดวยแนวทางท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหมีความสามารถและพรอมท่ีจะกาวออกมายืนอยูแถวหนา
เพ่ือเปนตนแบบใหกับเยาวชนคนอ่ืนๆ

 โดยมีหลักเกณฑสําคัญสําหรับผูท่ีจะสมัครเขารวมประกวด 
คือ เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายรุะหวาง 15 – 18 ป 
เกรดเฉล่ียผลการเรียนในปท่ีผานมา ไมต่ํากวา 2.75 และมีคุณลักษณะเดน
อ่ืนๆ เชน มีความกตัญูรูคุณ ซ่ือสัตย เห็นแกประโยชนสวนรวม 
มีมนุษยสัมพันธดี มีความฉลาดทางอารมณ มีจิตอาสา มีความ
สามารถพิเศษ และมีบุคลิกภาพดี
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TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP

 การแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 
กําหนดจัดข้ึนเปนประจําทุกป ตามแนวพระดําริขององคประธาน 
ท่ีทรงใหมีการพัฒนาเยาวชนโดยผานกิจกรรม เพราะกิจกรรมจะชวย
ใหเยาวชนมีสังคม และไดรับประสบการณท่ีดี มีโอกาสไดแสดง 
ศักยภาพ และเห็นคุณคาของตนเอง รวมท้ังไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  ท่ีจะเปน 
ภูมิตานทานทางดานจิตใจในการดําเนินชีวิต วัตถุประสงคการแขงขัน
เพ่ือเปดพ้ืนท่ีบวกใหเยาวชนไดแสดงออก สงเสริมใหเยาวชน 
คนรุนใหมไดมาสานฝน แสดงพลังในการเตนหลากหลายรูปแบบ 
เสริมสรางพลังความคิดสรางสรรค ความสามัคคี ความมุงม่ันทุมเท
โดยไมตองพ่ึงพายาเสพติด นอกจากน้ี ยังเปนเวทีใหเด็กและ 
เยาวชน ไดรับประสบการณนอกหองเรียน ไดเขาคายปฏิบัติการสานฝน
3 วัน 2 คืน เพ่ือพัฒนาทักษะการเตนท่ีช่ืนชอบ พรอมกับการพัฒนา
ทักษะทางสังคม และความฉลาดทางอารมณ เชน การมีมนุษยสัมพันธ
การทํางานเปนทีม การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน การมีน้ําใจ
นักกีฬารูแพ รู ชนะ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ เกิดการพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของกลุมเยาวชนจากทุกภูมิภาค รวมท้ัง
กอใหเกิดกระแสการออกกําลังกาย และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
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(TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)

 ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER เปนบริการท่ีตอบสนองใหกับ
เยาวชน ในลักษณะเพ่ือนชวยเพ่ือน รวมท้ังใหโอกาสแกเยาวชน
ไดมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม เปนท่ียอมรับจากทุกฝายในการทํากิจกรรม
ท่ีสนใจรวมกัน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยเขารวมกิจกรรม
ท่ีสรางสรรค ตามคําขวัญบริการ คือ ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา 
พัฒนา EQ
 ผูสนใจสามารถเขารับบริการโดยไมเสียคาใชจาย ณ ศูนย
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ตนแบบ ในหางสรรพสินคา 4 แหง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไดแก
  - ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เดอะมอลล บางแค 
             โทร 0 - 2454 - 5105
  - ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ฟวเจอรพารค รังสิต     
             โทร 0 - 2958 - 0011 กด 1 ตอ 1496
  - ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ซีคอนสแควร 
             โทร 0 - 2720 - 2187
  - ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE แฟช่ันไอสแลนด
    โทร 0 - 2947 - 5819 
           - หรือศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน  
    ชุมชน สถานประกอบการท่ีเปดบริการใกลบาน
 



à¾Å§ TO BE NUMBER ONE  

มีก่ีเสนทางท่ีคิดจะไป ขอใหตามหัวใจไป 
ไมวาฝนเธอจะไกลแคไหน คงตองจริงสักวัน 

มีจุดหมายใดท่ีคิดจะเปน เปนอยางใจเธอตองการ
มีก่ีเร่ืองราวท่ีเธอคิดทํา  ขอใหทํา  ใหลอง 

ดวยสองมือและดวยหัวใจ ตามฝนจนกวาจะเจอ
เม่ือทุกอยางอยูท่ีตัวของเธอ ทําใหเปนไปอยางเธอตองการ

 ชีวิตมีเร่ืองราวต้ังมากมาย ใหคนใหเลาเรียนใหทํา 
 มุงไปใหไกลใหถึงปลายทาง เพ่ือความใฝฝน เพ่ือความเปนหน่ึง

เธอตองม่ันคงอยาหลงไปลอง ความสุขเพียงแคเลือนลาง 
มันจะชักพาใหเธอหลงทาง ทางท่ีเคยต้ังใจ

ดวยสองมือและดวยหัวใจ ตามฝนจนกวาจะเจอ 
เม่ือทุกอยางอยูท่ีตัวของเธอ ทําใหเปนไปอยางเธอตองการ

ชีวิตมีเร่ืองราวต้ังมากมาย ใหคนใหเลาเรียนใหทํา 
มุงไปใหไกลใหถึงปลายทาง เพ่ือความใฝฝน เพ่ือความเปนหน่ึง

...ดนตรี...
ทูบี นัมเบอรวัน 
ทูบี นัมเบอรวัน 
ทูบี นัมเบอรวัน 
ทูบี นัมเบอรวัน
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ขวากหนาม น้ันเปนเพียงเคร่ืองทดสอบ 
อยาไปยอมแพ แคขอใหเธออดทนไว 

ความฝน ตองไมปลอยใหมันเลือนหายไป 
ไมมีอะไรท่ีไกลเกินฝน จงม่ันใจ

TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE 
อยากยืนจุดน้ันกาวเขาไปอยาหว่ันไหว

TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE
 สักวันท่ีฝนน้ันจะกลายเปนจริง

อยากใหตอบตัวเองวาชอบเปนอะไร หาตัวเองใหเจอ 
แบบไหนนะท่ีเธอตองการ สานและตอ และเติมความฝน 
ใฝรูจริงจังและทําอยางต้ังใจ ใหถึงปลายทางท่ีเธอไดวางไว

เม่ือชีวิตเธอน้ัน ไมไดเปนของใคร ก็จงทํามันใหดี
 

อุปสรรคนานาไมชาก็พนไป ถาหัวใจเธอแกรง 
เขมแข็งพรอมรับมือทุกอยาง ต้ังสติใหดีเขาไว

อยาแพอะไรงายดายไปซะกอน
อยาใหใครมองวาเราไมเอาไหน 

อยากใหเขายอมรับ อยากใหเขาสนใจ พิสูจนดวยตัวของเธอ
ไมมีอะไรท่ีจะไกลเกินฝนสักวันท่ีฝนน้ันจะกลายเปนจริง

……………………….
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(ชา). ถาหากหัวใจไมคิดยอมแพใหความผิดพล้ัง

ถึงแมเธอจะเคยหลงทางก็ยังมีทางแกไข

(Chorus). Don’t do drug do ดี

(A1). ไมมีใครไมเคยพลาดไป ท่ีวัดกันคือใครกลากลับตัวใหม

ลมแลวตองลุกข้ึนมาได แปรความผิดหวังเปนแรงใจ

ยากเย็นแคไหนแคเพียงหัวใจยังคงยืนยัน

 *(H). ไมมีอะไรไกลเกินฝน ขอเพียงฝาฟนดวยจิตใจ

 มุงหนาเดินกาวไป  มีเพ่ือนมากมายเปนแรงใจใหกัน

ไมมีอะไรไกลเกินหวัง  เร่ิมกันอีกคร้ังอยาหว่ันไหว

ใหไดดังต้ังใจ เพ่ือใหใครๆ ไดเห็นวาเราเปนคนดี

(A2). ส่ิงท่ีหวังยังเฝารออยู คนสูน้ันจะไปไดถึงจุดหมาย

ชีวิตพรุงน้ีตองดีกวา อดทนเพ่ือแทนสัญญาใจ

ปฏิญญาไว  ขอเปนท่ีหน่ึงโดยไมตองพ่ึงยา

นา.นา.นา   นา.นา.นา  นา.นา.นา  อยาหว่ันไหว

ใหไดดังต้ังใจ  เพ่ือใหใครๆไดเห็นวาเราเปนคนดี

(Chorus). Don’t do drug do ดี

(ซ้ํา) *(H) (1 คร้ัง) นา.นา.นา  นา.นา.นา  นา.นา.นา  อยาหว่ันไหว

ใหไดดังต้ังใจ เพ่ือใหใครๆ ไดเห็นวาเราเปนคนดี

นา.นา.นา  นา.นา.นา  นา.นา.นา อยาหว่ันไหว

ใหไดดังต้ังใจ เพ่ือใหใครๆไดเห็นวาเราเปนคนดี TO BE NUMBER ONE

ใหไดดังต้ังใจ เพ่ือใหใครๆไดเห็นวาเราเปนคนดี TO BE NUMBER ONE

……………………….

 สนใจเขารวมกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

 สอบถามรายละเอียด ไดท่ีสํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
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 โทรศัพท  0 - 2590 - 8187 , 0 - 2590 - 8256 - 7

www.tobenumber1.net หรือ facebook โฟโตทูบีนัมเบอรวัน



กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท 0-2590-8256-7
โทรศัพท 0-2590-8187, 0-2590-8888
 


