
                                 ยาเสพตดิ  คือ  อะไรยาเสพตดิ  คือ  อะไรยาเสพตดิ  คือ  อะไร   
 

 ยาเสพติด  หมายถึง  สารหรือยาท่ีอาจเป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีไดจ้ากธรรมชาติ  หรือจากการสังเคราะห์  ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่
ร่างกายไม่วา่จะโดยการกิน  ดม  สูบ  ฉีด  หรือดว้ยวิธีการใดๆ 
แลว้จะท าใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น  
ตอ้งเพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเร่ือยๆ  มีอาการขาดยาเม่ือไม่ได้
เสพ  มีความตอ้งการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง
อยูต่ลอดเวลา  และท าใหสุ้ขภาพร่างกายทรุดโทรมลง 
 
 

                                 ประเภทของยาเสพตดิประเภทของยาเสพตดิประเภทของยาเสพตดิ    
 

       1.   ประเภทกดประสาท  ไดแ้ก่  ฝ่ิน  มอร์ฟีน  เฮโรอีน     
ยานอนหลบั  ยาระงบัประสาท  ยากล่อมประสาท  เคร่ืองด่ืม
มึนเมาทุกชนิด  รวมทั้ งสารระเหย  เช่น  ทินเนอร์  น ้ ามัน
เบนซิน  แลก็เกอร์  กาว  เป็นตน้  มกัพบวา่ผูเ้สพติดจะมีอาการ
อ่อนเพลีย  ฟุ้ งซ่าน  อารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายมีปฏิกิริยา
ตอบสนองในภาวะฉุกเฉินช้า  เวลาขบัรถจะเกิดอุบติัเหตุได้
ง่าย 

2.   ประเภทกระตุ้นประสาท  ได้แก่  ยาบ้า  กระท่อม  
โคเคน  มักพบว่า  ผู ้เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด  กระวน
กระวาย  จิตใจสบัสน  หวาดระแวง  บางคร้ัง  มีอาการกา้วร้าว  
คลุม้คลัง่  ท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า  เช่น  ท าร้ายตัวเอง  
หรือฆ่าผูอ่ื้น 
       3.   ประเภทหลอนประสาท  ไดแ้ก่  แอลเอสดี  เห็ดข้ีควาย 
เป็นต้น ผู ้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน  ฝันเ ฟ่ือง          
เห็นแสงสี  วิจิตรพิสดาร  หรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่า
กลัว  หูแว่ว  ได้ยินเสียงประหลาดควบคุมตนเองไม่ได ้        
ในท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต 

       4.   ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน  คือทั้งกระตุน้  กด  และ
หลอนประสานร่วมกนั  ไดแ้ก่  กญัชา  ผูเ้สพติดมกัมีอาการ  
หวาดระแวง  ความคิดสับสน  เห็นภาพลวงตา   หูแว่ว  
ควบคุมตนเองไม่ได ้  มีอุปนิสัยใจคอผิดเพ้ียน   และสุดทา้ย   
จะกลายเป็นโรคจิต 
 

ยายาบา้บา้  
((MMeetthhaammpphheettaammiinnee))  

  

เ ป็นสารกระตุ้นประสาทส่วนกลาง   ในกลุ่ม           
แอมเฟตามีน  ยาบา้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวยัรุ่น  ปัจจุบนัจดัเป็น
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1  ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522  ก าหนดสูงเท่ากบัเฮโรอีน 

 

ผลต่อร่างกาย 
ท าให้ร่างกายเกิดภาวะต่ืนตวัหัว
ใจเต้นแรงและหลอดเลือดทั่ว
ร่างกายหดตวัมีผลท าใหค้วามดนั
เลือดสูง  อาจท าให้เส้นเลือดฝอย

ในสมองแตก  เป็นอมัพาตได ้ ส่วนใหญ่พบว่าผูเ้สพยาบา้มี    
รูม่านตาขยายอุณหภูมิในร่างกายสูง  ถา้เสพในประมาณท่ีมาก  
จะมีอาการชกั  สลบ  และเสียชีวิตได ้
 ผลต่อจิตประสาท   ความจ า เ ส่ื อม   ก้าว ร้ าว  
พฤติกรรมทางจิตรุนแรง  ต่ืนกลวั  ประสาทหลอนท าร้ายผูอ่ื้น
รวมถึงพ่อแม่ได้  อาจส่งผงให้เป็นโรคจิต  หากเสพเป็น
เวลานาน  ผูท่ี้เสพติดเม่ือหยุดเสพจะมีอาการอ่อนลา้  เหน่ือย
ง่าย  ซึมเศร้า  มึนงง  หงุดหงิด  บางรายอาจมีอาการซึมเศร้า
รุนแรงจนฆ่าตวัตาย 

ยาไอซ์ยาไอซ์  

((CCrryyssttaall    MMeetthh))  
 

ยาไอซ์ เ ป็น เมทแอมเฟตา มีน
บริสุทธ์ิมีลกัษณะเป็นผลึกใสคลา้ย
น ้ าแข็ง  มกัเสพโดยการสูบ , สูด
เข้าทางจมูกหรือฉีด  ซ่ึงมีฤทธ์ิ

กระตุน้ประสาทเช่นเดียวกบัยาบา้ 
 ผลในระยะส้ัน  ผูเ้สพจะมีพฤติกรรมไม่อยู่กบัร่อง   
กบัรอย  เบ่ืออาหาร  นอนไม่หลบั  อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย       
ตวัสัน่และชกั  ความดนัโลหิตสูงข้ึน  หวัใจเตน้ผิดปกติ 

ผลในระยะยาว   มีฤทธ์ิเสพติดรุนแรง  สมองพิการ  
หลงลืมและมีอาการทางจิต 
 

              
                      ยาอียาอี  
            ( ( EEccssttaassyy  ))  
 

 

เป็นสารสังเคราะห์ทางเคมี  คล้ายยาบ้า  เสพใน
ปริมาณเล็กน้อยจะรู้สึกสนุกสนาน  มักใช้ในสถานบันเทิง    
เม่ือเสพต่อเน่ืองเป็นประจ า  จะมีผลต่อเซลลส์มอง  สมองถูก
ท าลาย  ความคิดความจ าลดลง  อีกทั้ งยงัท าให้การเต้นของ
หัวใจผิดปกติ  แขนขากระตุก  ศีรษะส่ายไปมาไม่อยู่ น่ิง       
การใช้ในสถานบนัเทิง  ท าให้เสียเหง่ือมากอาจเป็นลมและ
หวัใจลม้เหลว  เสียชีวิตได ้



 

                      การการการป้ป้ป้องกันยาเสพตดิองกันยาเสพตดิองกันยาเสพตดิ   
 

1. ป้องกนัตนเอง   ท าได้โดย... 
 ศึกษาหาความรู้  เพ่ือใหรู้้เท่าทนัโทษพิษภยัของยาเสพติด 
 ไม่ทดลองใชย้าเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวน 
 ระมดัระวงัเร่ืองการใชย้า เพราะยาบางชนิดอาจท าให้    

เสพติดได ้
 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์
 เลือกคบเพ่ือนดี  ท่ีชกัชวนไปในทางสร้างสรรค ์
 เม่ือมีปัญหาชีวิต  ควรหาหนทางแกไ้ขท่ีไม่ขอ้งเก่ียวกบัยา

เสพติดหากแกไ้ขไม่ไดค้วรปรึกษาผูใ้หญ่ 
2. ป้องกนัครอบครัว   ท าได้โดย... 

 สร้างความรัก  ความอบอุ่นและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัว 

 รู้และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
 ดูแลสมาชิกในครอบครัว  ไม่ใหข้อ้งเก่ียวกบัยาเสพติด 

3. ป้องกนัชุมชน   ท าได้โดย... 
 ช่วยชุมชนในการต่อตา้นยาเสพติด 
 เม่ือทราบแหล่งเสพ  แหล่งคา้  หรือผลิตยาเสพติด  ควร

แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบทนัที 
 ส านกังาน ป.ป.ส. โทร. 02-2459414  หรือ   
      02-2470901-19  ต่อ  258  โทรสาร  02-2468526 
 สถานีต ารวจภูธรแม่ใจ  โทร. 054-417358   
 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    

โทร. 1688 

 

สถานบ าบัดรักษาสถานบ าบัดรักษาสถานบ าบัดรักษา    
 

1 

          1.   สถาบนัธญัญารักษ ์  จงัหวดัปทุมธานี 
         โทร.  0– 2531 – 0080 – 8  
          2.   ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติด   จงัหวดัเชียงใหม่ 
         โทร.  0– 5326 – 8037 – 44  
          3.   ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติด   จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
         โทร.  0– 5361 – 3053 – 4 
          4.   ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติด   จงัหวดัขอนแก่น 
         โทร.  0– 4334 – 5391 – 2 
          5.   ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติด   จงัหวดัสงขลา 
         โทร.  0– 7446 – 8398  
          6.   ศูนยบ์ าบดัรักษายาเสพติด   จงัหวดัปัตตานี 
         โทร.  0– 7346 – 0351   
          7.   คลินิกยาเสพติดในโรงพยาบาลศูนย ์,  
  โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชน 
                 ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 

                              
 

ทุกปัญหายาเสพติดมีทางออกทุกปัญหายาเสพติดมีทางออกทุกปัญหายาเสพติดมีทางออก    
ตลอด  24  ชม.   ทั่วประเทศตลอด  24  ชม.   ทั่วประเทศตลอด  24  ชม.   ทั่วประเทศ    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    โทร. 0 – 5441 – 7626  , 0 – 5441 – 7999 

 

สายด่วน 


