
ความหมายของยาเสพติด 
          ยาเสพติด  หมายถึง  สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ  หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น  เมื่อนําเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าจะโดยวิธี  รับประทาน  ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการ
ใด ๆ  แล้ว  ทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้
ยังจะทําให้เกิดการเสพติดได้  หากใช้สารนั้นเป็นประจํา
ทุกวัน  หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง 
         ลักษณะสาํคัญของสารเสพติด  จะทําให้เกิดอาการ 
และอาการแสดงต่อผู้เสพดังนี้ 
          1.  เกิดอาการดื้อยา  หรือต้านยา  และเมื่อติด
แล้วต้องการใช้สารนั้นในประมาณมากขึ้น 
          2.  เกิดอาการขาดยา  ถอนยา  หรืออยากยา  
เมื่อใช้สารนั้นเท่าเดิม  ลดลง หรือหยุดใช้ 
          3.  มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
อย่างรุนแรงตลอดเวลา 
          4.  สุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง  เกิดโทษต่อ
ตนเอง ครอบครัว ผู้อื่น ตลอดจนสังคม และประเทศชาต ิ
ความหมายโดยทั่วไป 
          ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือจาการสังเคราะห์  ซึ่งเมื่อ
บุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายซ้ํา ๆ กันแล้วไม่ว่า  
ด้วยวิธีใด ๆ  เป็นช่วงระยะ ๆ หรือนานติดต่อกันก็ตามจะ
ทําให้ 

1. บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อํานาจหรือเป็นทาส
ของสิ่งนั้นทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือ
จิตใจเพียงอย่างเดียว 

2. ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเอย ๆหรือทํา ให้
สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมลง 

            3.  เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมีอาการ
อาการผิดปกติทางด้านร่างกายและ จิตใจ  หรือเฉพาะ
ทางด้านจิตใจเกิดขึ้นในผู้เสพ 
 

“ยาเสพติดใหโทษ” 
 
ความหมายทางกฎหมาย 
         ยาเสพติดให้โทษ  หมายความว่า  สารเคมี หรือวัตถุ
ชนิดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร้างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม 
สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ  แล้ว  ทําให้เกิดผลต่อร่างกาย
และจิตใจในลักษณะสําคัญเช่น  ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่อย ๆ 
มีอาการถอนยา  เมื่อขาดยามีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย
และจิตอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาและสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
โทรมลง  กลับให้รวมถึงพืช หรือส่วนของพืชที่เป็น  หรือให้
ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้
โทษ 
การผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย   
 

**เส้นทางทางการติดยาเสพติด 
เส้นทางตั้งแต่เริ่มเสพจนกระทั่งติด  แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ  
ระยะเริ่มต้น 
         เป็นช่วงทดลองเสพหรือเสพนาน ๆ ครั้ง  เพื่อเข้าสังคม
กัลป์กลุ่มเพื่อน โดยผู้เสพส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกว่าตนเอง
ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ระยะเสพต่อเนื่อง 
         เป็นระยะที่ผู้เสพรู้สึกว่ายาเสพติดมีประโยชน์  ซึ่งโดย
ความเป็นจริงนั้น  ฤทธิ์ของยาเสพติดที่กดหลอน และกระตุ้น
ประสาท  จะทําให้ขาดการรู้สึกตัวในบางช่วง  ซึ่งผู้เสพเชื่อว่า
เป็นการช่วยลดความเครียด ความเหงา ทําให้เสพยาบ่อยขึ้น  
พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง 
ระยะหมกมุ่น 
          ผู้เสพต้องเสพยามากและบ่อยขึ้น  เพราะเกิดการดื้อ
ยา  เริ่มเสียการเรียน  การทํางาน  มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับ
ผู้อื่น ๆ ความคิดและความจําแย่ลงเพราะเซลล์สมองบางส่วน
เริ่มถูกทําลาย 
ระยะวิกฤติ 

          ระยะนี้ผู้เสพจะเป็นทาสของยาเสพติด  คิดถึงและ
แสวงหายาเสพติดตลอดเวลาไม่สนใจกิจกรรมอื่น ๆ  ไม่
สามารถเรียนรู้หรือประกอบอาชีพได้ ทําทุกอย่างแม้แต่เรื่อง
ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้ยาเสพติดมาเสพ 
 
**ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติด** 
ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดสามารถมองได้ใน 2 ลักษณะ 
คือ ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดที่เป็นไปในลักษณะสากล
และเป็นไปในลักษณะเฉพาะตัวบุคคล 
     1.  ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติในแง่ที่เป็นธรรมชาติ
สากลของมนุษยชาต ิ
     มนุษย์ต้องการแสวงหาความสุขและความพึงพอใจในการ
ดํารงชีวิต คงไม่มีมนุษย์ผู้ใดที่จะปฏิเสธว่าตนเองไม่ต้องการ
ความสุข  แต่วิถีแห่งการได้มาซึ่งความสุขนั้นต่างหากที่ทําให้
ในแต่ละคนแตกต่างกันออกไป การใช้ยาเสพติดจึงเป็นการ
แสดงหาความสุขอย่างรวดเร็ววิธีหนึ่ง  สภาวะสุขที่เกิดขึ้นจา
การใช้ยาเสพติดเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น  
ความสุขที่เกิดขึ้นจะหมดไปในระยะเวลาหนึ่ง  และจะ
กลับคืนมาใหม่  เมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งร้าวตัวเดิม นั่นก็
คือ  ยาเสพติด เมื่อฤทธิ์จากยาเสพติดที่เสพหมดไป สภาวะ
เดิมก่อนเสพก็จะกลับคืนมาโดยเป็น  “สภาวะเดิมที่เพิ่มเติม
ด้วยความรู้สึกแห่งความทุกข์ ทรมาน กระวนกระวาย 
หงุดหงิดรําคาญจากการที่ไม่ได้เสพยาร่วมไปด้วย” เนื่องจาก
มนุษย์ต้องการแสวงหาความสุขเฉพาะหน้า  มากกว่าการคิด
คํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  จึงเป็นคําตอบที่ว่า  
“ทั้งที่รู้ว่าผลที่จะเกิดขึ้น  จากการใช้ยาเสพติดนั้นท้ายที่สุดจุ
ลงเอยอย่างไร  แต่ผู้ติดยาเสพติดยังคงใช้ยาเสพติดอยู่ต่อไป
เพราะเพียงแค่ต้องการหาความสุขเฉพาะหน้าเท่านั้น” 
 
     2.  ธรรมชาติของผู้ติดยาเสพติดในลักษณะเฉพาะที่เป็น
ส่วนบุคคล  ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางพฤติกรรม 



ความคิด  ความรู้สึก บุคลิกลักษณะ  และสภาพจิตใจที่ไร้
ซึ่งพลัง  ซึ่งสามารถอธิบายได้  ดังนี ้
         2.1  ด้านร่างกาย  จะสามารถสังเกตเห็นอาการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายได้ ดังนี้ 
          1) สุขภาพทรุดโทรม ผอมซูบซีด  น้ําหนักลด ไม่มี
เรี่ยวแรงที่จะทํางานหนัก 
          2) ริมฝีปากเขียวซ้ํา  แห้ง แตก (เสพโดยการสูบ) 
           3) น้ํามูกน้ําตาไหล  เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง  
เพราะไม่ทําความสะอาดร่างกายตัวเองทุกวัน  บางครั้งได้
กลิ่นกาวหรือสารระเหย 
          4) มีร่องรอยการเสพยาเสพติดให้เป็นบริเวณแขน 
หรือบริเวณสะโพกและหัวไหล่  มีรอยแผลเป็นจ้ํา ๆ (เสพ
โดยการฉีด) 
          5) มีรอบแผลเป็นที่ท้องแขนเป็นรอยกรีด้วยของมี
คมตามขวางซึ่งเกิดจากการทําร้ายตัวเอง 
          6) นิ้วมือมีรอยคราบเหลือสกปรก 
          7) ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลพุพอง  อาจมี
หนองและน้ําเหลือง  ลักษณะคล้ายโรคผิวหนัง 
          8) ในหน้าหมองคล้ํา โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม
และหน้าผาก 
          9) มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น  เช่น แขน ขา 
ใบหน้า บางราย ชอบกัดกราม บางรายไม่อยู่นิ่ง  เดินไป 
เดินมา เป็นต้น 
          10) มีอาการขาดยา 
       2.2  ด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ติดยาเสพติดจะมี
สภาพจิตใจและอารมณ์ ดังนี้ 
          1) ขาดความเชื่อมันในตนเอง 
          2) ไม่สามารถควบคุมแรงกระต้น  ขาดความ
อดทนอดกลั้น  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิด เอาแต่ใจ
ตนเอง ขาดเหตุผล 
         3) พฤติกรรมสับสน 
         4) รู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดระแวง 

         5) อารมณ์ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะวิวาท และทําร้ายกัน 
         6) ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม 
         7) มีความวิตกกังวล  ซึมเศร้า 
         8) อารมณ์เปลี่ยนแปลงงา่ย  เช่น เวลาขาดยาจะ
หงุดหงิดมาก  เมื่อเสพยาแล้วอารมณ์จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 
         9) อุปนิสัยเปลี่ยนไป  เช่น จากเป็นคนเรียบร้อย 
กลายเป็นคนก้าวร้าว 
 
          2.3  ด้านพฤติกรรม ผู้ติดยาเสพติดมักจะมี
พฤติกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
          1) มักใช้จ่ายเงินสิ้นเปลอืงผิดปกติ  เพื่อใช้ซื้อยาเสพ
ติดที่มีราคาแพง  โดยอ้างว่ามีความจําเป็นในการใช้จ่ายสูง  
กลายเป็นสาเหตุให้มีพฤติกรรมการโกหกตามมา  บางรายมี
เงินทองใช้สอยมากผิดปกติโดยไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนอาจ
เป็นไปได้ว่ากลายเป็นผู้ค้ารายย่อย 
          2) การพูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด เพราะไม่ต้องการให้
ผู้อื่นทราบว่าตนติดยา  หรือโกหกเพื่อขอเงินมาซื้อยาเสพติด  
เป็นต้น 
          3) เมื่อไม่สามารถโกหกเพื่อขอเงินไปซื้อยาได้แล้ว ก็
จะมีพฤติกรรมสักขโมยเงินหรือทรัพย์สินมีค่าในบ้านตนเอง
หรือเพื่อนบ้าน เพื่อนําเงินที่ได้ไปซื้อยาเสพติดมาใช ้
          4)  เมื่อติดยาเสพติดแล้วผู้ติดยาเสพติดจะมี
พฤติกรรมเกียจคร้านจะไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว  ไม่มีระเบียบวินัย  ขาดความรับผิดชอบทั้งในหน้าที่
การงาน  และการเรียน ขาดความสนใจในการเรียนทําให้ผล
การเรียนตกต่ําไม่สนใจการงาน  จนเป็นสาเหตุให้ถูกให้ถูกไล่
ออกจากโรงเรียน  และออกจากงานในที่สุด 
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