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สภาพปัญหาเด็กและเยาวชน 



ยาเสพติด...หมายถึงสารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเข้าสู่ร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นการกนิ ดม สูบ ฉีด หรือวธีิการใดๆ แล้วจะท าให้เกดิผลต่อ
ร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น 

•  ๑.  มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง  
•  ๒.  มีอาการอยากยาเม่ือขาดยา  

•  ๓.  ต้องเพิม่ขนาดการเสพขึน้เร่ือยๆ  
•  ๔.  สุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรม และเสียชีวติในทีสุ่ด 



ประเภทของยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๒๒ 

• ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ  
– ประเภท ๑ ยาเสพตดิให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอนี, ยาบ้า, ยาไอซ์ 
– ประเภท ๒ ยาเสพตดิให้โทษทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอนี,  ฝ่ิน  

– ประเภท ๓ ยาเสพตดิให้โทษที่มลีกัษณะเป็นต้นต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๒  ผสมอยู่ด้วย   เช่น ยาแก้ไอ,  โคเดอนี 

– ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช้ในการผลติยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ 
เช่น อาเซติค แอนไฮไดรด์,  อาเซตลิคลอไรด์  

– ประเภท ๕ ยาเสพตดิให้โทษทีม่ไิด้เข้าอยู่ในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เช่น 
กญัชา,   พืชกระท่อม 

 



ประเภทของยาเสพติดตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง (ในทางการแพทย์) 

1.ประเภทออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาท 
     กระตุ้นการท างานของสมอง  หัวใจ  ท าให้หัวใจเต้นเร็วและความดนัเลือดสูงขึน้  ไม่หลบัไม่นอน  

ไม่หิว  หากเสพมากท าให้มอีาการหงุดหงดิ  กระวนกระวาย  หวาดระแวง  ก้าวร้าว  อาละวาด  
ท าร้ายผู้อ่ืนยาเสพติดประเภทนีไ้ด้แก่  ยาบ้า  ยาไอซ์  ยาเลฟิ  ยาอ ี โคเคน  เป็นต้น 

2.ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท 
     กดการท างานของกล้ามเน้ือ  ศูนย์ควบคุมการหายใจ  และสมองส่วนทีค่วบคุม  ท าให้เช่ืองซึม  

ง่วง  สะลมึสะลือ  ปฏิกริิยาโต้ตอบช้า  และควบคุมตนเองไม่ได้  มือส่ัน  ขนลุก  คล่ืนไส้  
ตัดสินใจผดิพลาด  หากขาดยาจะมอีาการกระวนกระวาย  อาละวาด  ท าร้ายผู้อ่ืน  ยาเสพติด
ประเภทนี ้ ได้แก่  ฝ่ิน  มอร์ฟีน  เฮโรอนี  ยานอนหลบั  ยาระงบัประสาท  เคร่ืองด่ืนมนึเมาทุก
ชนิด  รวมทั้งสารระเหย  เช่น  ทนิเนอร์  แลกเกอร์  กาว  เบนซิน  เป็นต้น 



3.ประเภทออกฤทธ์ิหลอนประสาท 
      มผีลต่อสมองส่วนการรับรู้  ท าให้การรับรู้ทางประสาทสัมผสัปรวนแปร  ความจ าระยะส้ันและ

ความนึกคดิเส่ือม  การกะระยะผดิความรู้สึกกบัเวลาเปลีย่นไป  หากเสพมากท าให้มอีาการประสาท
หลอน  รับรู้เสียงและภาพเปลีย่นไป เช่น เห็นภาพหลอน  ได้ยนิเสียงประหลาด  หวาดผวา  ป่วย
เป็นโรคจิต  ยาเสพติดประเภทนี ้ได้แก่  ยาเค  แอลเอสด ีเห็ดขีค้วาย  เป็นต้น 

 

4.ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน 

     ออกฤทธ์ิผสมผสานทั้งกด กระตุ้นและหอน  ขึน้อยู่กบัขนาดและระยะเวลาของการเสพ 

           ท าให้หวาดระแวง  ความคดิสับสน  เห็นภาพลวงตา  ควบคุมตัวเองไม่ได้  สุดท้ายจะกลายเป็น
โรคจิต  ยาเสพติดประเภทนี ้ได้แก่  กญัชา 



สาเหตุของการติดยาเสพติด 

๑.ปัจจัยตัวคน (ผู้เสพติด) ได้แก่ 
    ๑)  ความอยากรู้ อยากลองด้วยความคึกคะนอง 
     ๒) มีค่านิยมและความเช่ือที่ผดิ  เช่น  มองเป็นความโก้  หรือเช่ือว่าจะท างานได้มาก

ขึน้  ท าให้สนุกสนาน  ลืมความทุกข์ 
     ๓) ขาดความระมัดระวงัในการใช้ยา 
     ๔) ขาดทกัษะในการด ารงชีวติที่เหมาะสม  เช่น  ปฏิเสธไม่เป็น  จัดการความเครียด

ของตนเองไม่ได้ 
     ๕) ขาดความรู้เร่ืองยาเสพตดิท าให้ถูกหลอก  เช่ือค าชักจูง 
     ๖) บุคลกิภาพบกพร่อง  เช่น  ขาดความรู้สึกรักตนเองไม่เห็นคุณค่าและเคารพต่อ

ตนเอง 



2.ปัจจัยส่ิงแวดล้อม  

•      - ปัจจัยจากครอบครัว  เช่น  การส่ือสารในครอบครัวไม่ด ี ครอบครัวแตกแยก  
ได้รับการเลีย้งดูทีไ่ม่ถูกต้อง  รวมทั้งในครอบครัวมีผู้ใช้ยาเสพติด 

•      - ปัจจัยจากกลุ่มเพ่ือน  เช่น  อยู่ในกลุ่มเพ่ือนทีใ่ช้ยาเสพติด 

•      - ปัจจัยจากสังคม  เช่น  ในละแวกบ้านมียาเสพตดิแพร่ระบาดหรือพืน้ที่เส่ียง
มาก  เช่น  สถานบันเทงิ  แหล่งมัว่สุม  ฯลฯ  ขาดพืน้ทีส่ าหรับกจิกรรมทีด่ีๆ   และ
สร้างสรรค์  เช่น  ทีเ่ล่นกฬีา  กจิกรรมแสดงออกต่างๆ  ฯลฯ  



3.ปัจจัยตัวยา  ได้แก่ 

•          ยาเสพติดจะไปกระตุ้นท าให้สมองสร้างสารเคมีทีท่ าให้เกดิ
ความรู้สึกสุข  แต่เป็นการสร้างทีผ่ดิธรรมชาต ิ สมองจึงต้องปรับตัวด้วย
การลดการหลัง่สารเคมีน้ันลง  เม่ือหมดฤทธ์ิของยาเสพติด  ร่างกายมี
อาการหงุดหงิด  ซึมเศร้า  ส่งผลให้ต้องพยายามแสวงหายามาใช้ซ ้า  เม่ือ
ใช้ยาเสพติดบ่อยๆ  สมองจะถูกท าลาย  การใช้ความคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล  
ผู้ทีใ่ช้ยาจึงไม่สามารถหยุดการใช้ยาได้   และกระท าส่ิงทีไ่ม่ควรเพ่ือให้ได้
ยามาเสพอย่างต่อเน่ือง  จนเกดิการติดขึน้ 



การสังเกตผู้ติดยาเสพติด  
๑) ร่างกายทรุดโทรมผวิพรรณไม่เปล่งปลัง่ ( ในกรณีเดก็และวยัรุ่น )   
๒)  ปากด า ขอบตาด า และมลีกัษณะเหมือนคนอดนอน(ในกรณียาเสพติดทีก่ระตุ้น

ประสาท)    
๓)  มอีาการกดักรามบ่อยๆโดยไม่รู้สึกตวั เน่ืองจากฤทธ์ิของตวัยา(ในกรณียาเสพติดที่

กระตุ้นประสาท)   
๔ ) สวมเส้ือแขนยาวตลอดเวลาเพ่ือปกปิดรอยเข็มฉีดยาบริเวณท้องแขนด้านใน(กรณีใช้

ยาเสพตดิประเภทกดประสาทด้วยการฉีด)     
๕)  ลุกลีลุ้กลน  พูดกวนไม่รู้เร่ือง    
๖)  มีพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไปจากเดมิอย่างผดิปกต ิ เช่น  มีผลการเรียน    แย่ลง  

ท างานประสิทธิภาพลดลง  ห่างเหินสมาชิกในครอบครัว    อารมณ์ฉุนเฉียว  จึงมกั
พบ ผู้เสพยาเสพตดิทะเลาะววิาทและท าร้ายผู้อ่ืน หรือในทางกลบักนับางคนอาจ
เงยีบขรึมผดิปกตชิอบแยกตวัอยู่คนเดยีวหนีออกจากพรรคพวกเพ่ือนฝูง 



การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด  

•      หมายถึง   การให้ความช่วยเหลือผู้ตดิยาเสพตดิ เพ่ือให้สามารถปรับเปลีย่น
พฤติกรรม และ ลด ละ  เลกิยาเสพติดโดยวธีิการบ าบัดรักษาทั้งทาง ด้านร่างกาย 
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  

• สถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด    
• - สถาบันธัญญารักษ์  กรุงเทพมหานคร            โทร 02-5310080-4      
• - ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพตดิ  ขอนแก่น             โทร 043-3453902    

• - ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพตดิ  อุดรธานี              โทร 042-2295758   

• - โรงพยาบาลของรัฐทัว่ประเทศ 



การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ก. การป้องกนัและแก้ไข ตนเอง จากยาเสพติด  

  ๑) ศึกษาหาความรู้เกีย่วกบัโทษและพษิภัยของยาเสพติด  
    ๒) แสวงหากจิกรรมดีๆและสร้างสรรค์เพ่ือคนหาความถนัด  และ  

ความสามารถของตนเอง   
    ๓) ส านึกในหน้าทีแ่ละบทบาทหน้าทีข่องตนเอง  
    ๔) เลือกคบเพ่ือนที่ดี     
    ๕)  ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์   

    ๖) รู้จักแก้ไขปัญหาชีวติในทางทีถู่ก 
  ๗) ปรึกษาผู้ใหญ่เม่ือมีปัญหา 



ข. การป้องกนัและแก้ไข ครอบครัว ของตนเองจากปัญหา 
    ยาเสพติด  

 

 ๑)  สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว    

 

  ๒) รู้จักบทบาทหน้าทีข่องตนเองในการเป็นสมาชิก 

        ของครอบครัว 



ค. การป้องกนัและแก้ไข ชุมชน ของตนเองจากปัญหา 
     ยาเสพติด  
๑) รวมตวัเป็นกลุ่มอาสาสมัครป้องกนัยาเสพตดิ    
๒) ศึกษาหาความรู้เกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพตดิและตดิตามสถานการณ์ข่าวสาร

เกีย่วกบัยาเสพตดิอยู่เสมอ  

๓) เยาวชนควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ขีองชุมชน   

๔) ให้ความร่วมมือกบัทางราชการ เช่น  

๕) อาสาสมคัรแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

 ๖) แนะน าผู้ตดิยาเสพตดิให้เข้ารับการบ าบัด     

 ๗) เป็นอาสาสมคัรตดิตามผลการบ าบัดยาเสพติด   

 ๘) เป็นอาสาสมคัรเผยแพร่ความรู้เร่ืองยาเสพตดิ 



 บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๖๕ ผูใ้ดผลิต น าเขา้ หรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษใน
ประเภท ๑ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต 

 

มาตรา ๖๘ ผูใ้ดผลิต น าเขา้ หรือส่งออก ซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษประ
เท ๒ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่
หน่ึงหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท  



มาตรา ๖๙ ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษประเภท ๒ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

 

มาตรา ๗๖ ผูใ้ดมีไวใ้นครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษประเภท ๕ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปีหรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 

 บทก าหนดโทษ 



92.45 % 

7.55 % 

ร้อยละของจ านวนคดเีดก็และเยาวชนทีถู่กด าเนินคดโีดยสถาน
พนิิจฯทัว่ประเทศจ าแนกตามเพศ   ปี 2553 

 

ชาย หญิง 

ชาย = 40,730 
หญิง = 3,327 
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ร้อยละ 

ร้อยละของคดเีดก็และเยาวชนทีถู่กด าเนินคดโีดยสถานพนิิจฯทัว่ประเทศ   
จ าแนกตามฐานความผดิ  ปี พ.ศ. 2553 

ความผดิเก่ียวกบัทรัพย ์
ความผดิเก่ียวกบัชีวติและร่างกาย 
ความผดิเก่ียวกบัเพศ 
ความผดิเก่ียวกบัความสงบสุข เสรีภาพ ช่ือเสียงและการปกครอง 
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหโ้ทษ 
ความผดิเก่ียวกบัอาวธุและวตัถุระเบิด 
ความผดิอ่ืนๆ 
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ร้อยละของคดเีดก็และเยาวชนทีถู่กด าเนินคดโีดยสถานพนิิจฯทัว่ประเทศ   
จ าแนกตามอาชีพ   ปี พ.ศ. 2553 

นักเรียน/นักศึกษา รับจ้าง 
ท างานร่วมกบัครอบครัว ไม่ได้ประกอบอาชีพ 
อาชีพส่วนตวั 
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ร้อยละของคดเีดก็และเยาวชนทีถู่กด าเนินคดโีดยสถานพนิิจฯทัว่ประเทศ   
จ าแนกตามสาเหตุของการกระท าผดิ ปี พ.ศ. 2553 

 

ป่วยทางจิต ทะเลาะววิาท สภาพทางเศรษฐกจิ 
ผู้อ่ืนชักจูง/บังคับ สภาพครอบครัว การคบเพ่ือน 
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ คกึคะนอง อ่ืน ๆ 
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ร้อยละของคดทีีเ่ดก็และเยาวชนกระท าผดิในฐานความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด 
จ าแนกตามประเภทของยาเสพติด   ปี พ.ศ. 2553 

กญัชา กระท่อม ฝ่ิน  เฮโรอนี สารระเหย 

ยาบ้า ยาอ ี ยาเค มอร์ฟีน ยาแก้ไอ 

สารเคมีอ่ืน กาว อ่ืน ๆ  



ผลการงานปราบปรามจบักมุ 

 
 
 
 
 
 

• น.ส.พยงุ   สุวรรณี   บา้นหว้ยบาก 



ผลการงานปราบปรามจับกมุ 

 
 
 
 
 
 
 

• นายประยูร  นามวเิศษ   บ้านศรีชมช่ืน 

จบักมุได้พร้อมอาวุธปืน 
๑ กระบอก 

 
อุปกรณ์การเสพยาบ้า 
ตรวจปัสสาวะเป็น 

สีม่วง 



ผลการงานปราบปรามจับกมุ 

เสพกญัชา...”เมา
กญัชา ดีกว่าเมารัก”  

นายยิง่  หงส์ทอง   บ้านหนองตะนา 



ผลการงานปราบปรามจับกมุ 

นายเขยีว   รถกระโทก   บ้านใหม่ศรีสุข  ข้อหา  ข่มขนืกระท าช าเราเดก็ 



จับกมุ เดก็แว๊น  รถแต่งซ่ิง 

ตรวจปัสสาวะพบมีผล
เป็น บวก 



ตรวจปัสสาวะพบสารสีม่วง มีผลเป็น บวก 

บ้านหนองคู   หมู่ที ่๙  ต.ดงเมืองแอม 



จับกมุ  ครอบครองยาบ้าเพ่ือจ าหน่าย 

ยาบ้า  ๔๐  เม็ด ตรวจปัสสาวะมีผลเป็น บวก 


