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    คู่มือเตรียมสอบส ำหรับต ำแหน่งนักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร ส ำนักงำน ป.ป.ส. 
เล่มนี้  ทำงสถำบัน   THE BEST CENTER และฝำ่ยวิชำกำรของสถำบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้
ผู้สมัครสอบใช้ส ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขันฯในครั้งนี้ 
 
                        ทำงสถำบัน THE BEST CENTER ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญจึงได้จัดท ำหนังสือ 
เล่มนี้ขึ้นมำ ภำยในเล่มประกอบด้วยทุกส่วนท่ีก ำหนดในกำรสอบ เจำะข้อสอบทุกส่วน พร้อม 
ค ำเฉลยอธิบำย มำจัดท ำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สอบได้เตรียมตัวอ่ำนล่วงหน้ำ มีควำม 
พร้อมในกำรท ำข้อสอบ 
 
                         ท้ำยนี้ คณะผู้จัดท ำขอขอบคุณทำงสถำบัน THE BEST CENTER ท่ีได้ให้กำร 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำต้นฉบับ ท ำให้หนังสือเล่มนี้สำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็น 
เล่มได้  พร้อมกันนี้คณะผูจ้ัดท ำขอน้อมรับข้อบกพร่องใดๆ อันเกิดขึ้นและยินดีรับฟังควำม 
คิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพื่อที่จะน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอให้โชคดีในกำรสอบทุกท่ำน 
ฝ่ำยวิชำกำร 

สถำบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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ความรู้เกี่ยวกับส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ประวัติย่อ การจัดตั้งส านักงาน ป.ป.ส. 
เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งส านักงาน ป.ป.ส. 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายส าคัญของหลายรัฐบาลที่ผ่านมา โดยเมื่อปี 2501 รัฐบาลขณะนั้นได้
ประกาศให้ยกเลิกการเสพฝิ่น แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไป กลับปรากฏว่ามียาเสพติดชนิดใหม่ ที่รุนแรงกว่า
ฝิ่น คือเฮโรอีนระบาดอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ก.ป.ส.) ขึ้นใน
ปี 2504 ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ีโดยด่วน 

การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11 ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดย
ย่อว่า"ส านักงาน ป.ป.ส." มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงาน ธุรการอ่ืน ใน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แบ่งส่วนราชการ ณ ขณะนั้นเป็น 7 กอง คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองนโยบาย
และวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวนสอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์
หลักฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ 

 การเร่ิมด าเนินงานในปีงบประมาณ 2520 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับงบประมาณ ในปี 2520 จ านวน 
8,173,124 บาท และได้รับอนุมัติอัตราก าลังจาก ก.พ.รวมทั้งสิ้น 334 อัตรา เมื่อปี 2519 ส านักงานฯใช้ตึก 
บัญชาการและตึกไทยคู่ฟ้า(บางส่วน)ในท าเนียบรัฐบาลเป็นที่ท างานอยู่ประมาณ 2 ปี หลังจากนั้นได้ใช้ศาลาสันติ
ธรรมจนถึงตุลาคม 2527 

 เมื่อปี 2528 ผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน ป.ป.ส. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลต ารวจตรีเภา สารสิน (ยศ
ขณะนั้น)เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสร้างอาคารส านักงานฯขึ้น เพื่อเป็นที่ท าการถาวร 
จนกระทั่งรัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความจ าเป็น จึงได้อนุมัติให้จัดสร้าง
อาคาร 6 ชั้น ในที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ซึ่งอยู่ติดกับซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 42 ตาราง
วา จึงเป็นสถานที่ตั้งของส านักงาน ป.ป.ส. จนถึงปัจจุบันนี้ 
การบริหารงาน ส านักงาน ป.ป.ส. 
 เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2519 และนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง 

นายประมุข สวัสดิมงคล เป็นเลขาธิการ ป.ป.ส.คนแรก 

วิสัยทัศน์ของส านักงาน ป.ป.ส. 
 "เป็นองค์กรน าในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
และอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด" 
 " To be a Leading agency in developing and steering the drug control strategies of Thailand 

and ASEAN   in order to make Thai Society safe from drugs " 
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พันธกิจของส านักงาน ป.ป.ส. 
ส านักงาน ป.ป.ส. มีพันธกิจดังนี้ 
 (1) ก าหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 (2) บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 

 (3) อ านวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (4) ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตั้งส านักงาน ป.ป.ส. 
 (1) เป็นหน่วยประสานนโยบายและแผน 

 (2) เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน 

 (3) เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการ 

 (4) เป็นหน่วยปฏิบัติส าหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด งานบริหารโครงการที่มีลักษณะเป็น 
Pilot Project และงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุให้ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

 (5) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 (6) เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศและ
ภูมิภาค 

 (7) เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและก ากับ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (8) เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน ก ากับ ดูแล และให้ความเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะด้าน
งบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 
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นโยบายด้านยาเสพติด 
1.บทน า  
 ปัญหายาเสพติดถูกจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับส าคัญเร่งด่วน 
ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี 
ผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการต่อปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 คือ ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดี
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 และในปี พ.ศ. 2566 - 2580 คือ ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศ 
2. ความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ 
  แนวทางการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
เป็นการขับเคลื่อนที่มีความเชื่อมโยงตามกรอบแผนแต่ละระดับ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 
  มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมาย 
  มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มา 
และประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ 
  มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้อง 
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ 
น ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
  มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ 
มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป 
ประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม 
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เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ 
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้
กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
  กรอบแนวคิดความมั่นคงในรูปแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นกรอบแนวคิดใหม่ “ความมั่นคง 
แบบองค์รวม” เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
(ชาติ สังคม ชุมชน มนุษย์) และทุกมิติการพัฒนา (คน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) สามารถรองรับ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบ 
ในบางพื้นที่) และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ) โดยบูรณาการส่วน
ราชการเอกชน ประชาสังคม องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมาย
ส าคัญในภาพรวม ระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) การรักษาความสงบ 
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ 
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองค์รวม โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคงประเด็นยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข 
ปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศ 
ในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเน่ืองและราบร่ืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ส าหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข 
อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้า
ไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจากทุกภาคส่วน ในทุกประเด็น
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา ที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากร
ให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น 
การก่อการร้ายอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การ

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัประชาสมัพนัธป์ฏิบติัการ  ส านกังาน ป.ป.ส. 6 

--------------------------------------------------------------------------------  

ลักลอบค้าสินค้าเถื่อนการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่าง
รุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและ
แรงงานข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญที่ท าให้
จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคงรวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึง
โครงการส าคัญของประเทศ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางอ้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ ปัจจัย 
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่
เข้มแข็งซึ่งเป็นการวางรากฐานส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในแต่ละช่วงอายุ 
 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๐ ก าหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุ 
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 
๒๐ ปีตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วย (๑) 
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) 
ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคง เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ (๕) การ
บริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้
ก าหนดแผนย่อยแนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐)ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลด
ระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่
ไม่เกิด”เอ้ือต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ที่
ก าหนดไว้ว่า“ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. 
๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ที่ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยแผนย่อย 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ก าหนดเป้าหมายเพื่อเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้ง
เตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิ
และผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์และระบุ
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเร่ืองให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามล าดับความเร่งด่วน
ของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระทรวงกลาโหม กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (ศรชล.) เป็นเจ้าภาพในภาพรวม 
 จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทาง 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง 
ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการ 
ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสาร
ตั้งต้นเคมีภณัฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการน าเข้า - ส่งออกยาเสพติด 
ทั้งทางบกทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัด
ของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลายโครงสร้าง
การค้ายาเสพติดผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทาง
การบูรณาการด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการ
ปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวชายแดนโดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดน
และพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสา
ป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรมโดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้ม
น้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่
เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การ
ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการ
คัดกรองประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน 
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พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถ 
ต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ   
ของแผนพัฒนาฯ คือ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ยึด “วิสัยทัศน์ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ยึด “หลักการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” และยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม 
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืน 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ซึง่ให้ความส าคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็น
ปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มี
ความเห็นต่างทางความคิด และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
 อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์ 
ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่
พัฒนาการวัยเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชนและภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยัง
เปน็ทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนด โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วน 
ร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ 
และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยก าหนด 
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ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละ
ด้านเพื่อก าหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและ
ความเป็นธรรมในสังคม โดยมาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
  (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
  (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
  (๑) สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน จากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  (๒) ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้น จากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  (๓) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 
และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  (๔) การกระท าผิดซ้ าลดลง 
 (๕) การก าหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
  (๖) การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ 
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  (๗) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขั้นตอนการด าเนินการ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเร่ืองและประเด็นการปฏิรูป
ที่ 4การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคมที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ก าหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด
บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence - based drug policy) โดยมีเป้าหมาย คือ มีนโยบายและการบังคับ
ใช้กฎหมายยาเสพติด บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัด คือ (1) จ านวนมาตรการตามแผนที่ได้รับ 
การจัดท าแล้วเสร็จ (๒) จ านวนหน่วยงานที่น ามาตรการตามแผนไปปฏิบัติ โดยจ าแนกขั้นตอนการด าเนินการย่อย  
ดังนี้ 
  (๑) แก้ไขกฎหมายให้มีการทบทวนการจ าแนกประเภทยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดแต่ละประเภท 
  (๒) พัฒนาระบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดบนพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการติด 
ยาเสพติดและกระบวนการหยุดใช้ยาเสพติด 
  (3) ด าเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) ควบคู่ไปกับการบ าบัดฟื้นฟู 
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ผู้เสพให้หยุดใช้ยาเสพติด 
  (4) ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการทบทวนและแก้ไขกฎหมายปราบปรามผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติดโดยเฉพาะ
การใช้กลไกตลาดและกลไกราคา เพื่อลดแรงจูงใจในการค้ายาเสพติด ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับประสบการณ์
ความส าเร็จในต่างประเทศและบริบทของสังคมไทย 
  (๕) ทบทวนบัญญัติกฎหมายและสร้างแนวปฏิบัติของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อจูงใจ 
ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับความช่วยเหลือหรือการบ าบัดฟื้นฟู  
 (๖) จัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดหรือมีข้อพิพาท ซึ่งติดยาเสพติด 
ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสม 
  (๗) แก้ไขกฎหมายและแนวทางการก าหนดโทษในคดียาเสพติด ให้มีความได้สัดส่วนกับความร้ายแรง 
ของความผิดมากขึ้น 
เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ดังนี้ 
  (๑) จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีการรับแจ้งความร้องทุกข์/กล่าวโทษ
โดยต ารวจ 
  (๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓) จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนผู้มีอรรถคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
  (๔) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรม 
  (๕) จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุม 
  (๖) จ านวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟู 
  (๗) ร้อยละของคดียาเสพติด/คดีอาญาอื่นที่ผู้พิพากษาก าหนดโทษตามอัตราโทษที่ระบุไว้ในแนวทางการ
ก าหนดโทษ 
  (๘) สถิติการกระท าผิดซ้ าภายใน ๑ ปี ของผู้พ้นโทษจากเรือนจ าผู้ถูกคุมประพฤติภายหลังพ้นก าหนดคุม
ประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรมจากสถานพินิจ และผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี 
  (๙) ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ออกจากเรือนจ าแล้วมีงานท าที่เหมาะสม 
  (๑๐) สัดส่วนของผู้พ้นโทษที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  (๑๑) จ านวนชุมชนสถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและลดการกระท าผิดซ้ า 
  (๑๒) ร้อยละของจ าเลยที่ถูกลงโทษจ าคุก 
  (๑๓) จ านวนสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการก าหนดโทษ 
คดีอาญา 
  (๑๔) ร้อยละของคู่ความ/ผู้เสียหายที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนการก าหนดโทษ 
 (๑๕) ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
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  (๑๖) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลย 
  (๑๗) ระดับความส าเร็จของการด าเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  การจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต้องมี 
สาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศ นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจ 
และอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ให้สอดคล้องต้องกัน เพื่อให้กิจการของหน่วยงานของรัฐสามารถ 
ประสานกันได้อย่างใกล้ชิด เป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การด าเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเร่ือง ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ ๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ๔) การ
รักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  อีกทั้งการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตาม มาตรา ๕ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้การก าหนดนโยบายการบริหารราชการ 
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ หรือ
แนวทางหรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเร่ือง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติหรือการปฏิบัติอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง 
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ : 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๒) ตัวชี้วัด 
  (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (๒) ระดับความส าเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 ๓) กลยุทธ์ 
  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้น
สารต้ังต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
  (๒) สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
  (๓) บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้
ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม 
 (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติดเพื่อป้องกัน
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  (๕) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2.6 ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 162 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภา โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่รัฐบาลจะด าเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี 
และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย 
มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น 
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง ดังนี้ 
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 ๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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 ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
  ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
  ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไข 
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
  โดยมีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑. ปัญหายาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต เพราะในปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มี
แบบแผน ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ และสงครามไซเบอร์ ประเด็น
ท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล จะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 
  ๒. นโยบายหลักด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของ
ประเทศโดยประเด็นยาเสพติดถูกบรรจุอยู่ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ 
  2.1 แนวทางที่ 2.4 สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของ
ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเน่ือง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 
  2.2 แนวทางที่ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ 
และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
  ๓. นโยบายเร่งด่วนเร่ืองที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ได้กล่าวถึง 
นโยบายพืชเสพติดว่า เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน 
โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด 
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  ๔. นโยบายเร่งด่วนเร่ืองที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ทั้งบริเวณชายแดน
และพื้นที่ภายใน ฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้เสพ ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการ
ยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู  
 2.7 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562ที่ประชุม
เห็นชอบ 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องด าเนินการภายใน 5 ปี ประกอบด้วย 
 (1) ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (3) แก้ปัญหาทุจริต (4) บริหารจัดการน้ า
และมลพิษ(5) การท างานภาครัฐ (6) สภาพแวดล้อมรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจฐานราก 
(10) บริการสาธารณสุข (11) การกระจายความเจริญ (12) EEC + SEC (13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์(14) การ
ท่องเที่ยว (15) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ภายใต้ประเด็น (1) ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน และประเด็น (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
3. สรุป 
  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนระดับที่ 3 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เร่ือง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเป็นการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศในห้วงปี พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดย
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เร่ือง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งก าหนดให้แผนงานบูรณาการ เป็นการด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการ
พัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลในประเด็น/
เร่ือง (Agenda) หรือการพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area)และเป็นการด าเนินการรองรับนโยบาย/เร่ืองที่รัฐบาล
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการในภาพรวมของทั้งประเทศร่วมกันโดยอาศัยโครงสร้างแผนงานบูรณา
การ ซึ่งจะมีหน่วยรับงบประมาณ ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปซึ่งไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
เพื่อเชื่อมโยงการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายของแผนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 

 ความหมายของยาเสพติด 

 ความหมายโดยทั่วไปหมายถึง สารหรือยาที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อ
บุคคลใดเสพหรือรับเข้าสู่ร่างกายซ้ าๆ กันแล้วไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เป็นช่วงระยะๆหรือนานติดต่อกันก็ตามจะท า
ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของสารนั้น ทางด้านจิตใจหรือรวมทั้งทางด้านร่างกายและอาจต้องเพิ่มปริมาณ
การเสพขึ้นเร่ือย ๆ จนท าให้สุขภาพของผู้เสพนั้นเสื่อมโทรมลง ประการส าคัญเมื่อถึงเวลาเสพแล้วไม่ได้เสพและจะ
มีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจหรือรวมทั้งทางด้านร่างกาย เมื่อไม่ได้เสพ 

 ความหมายของเภสัชกรคือสิ่งที่ก่อให้เกิดพิษเร้ือรังและปรากฏอาการของโรคอย่างชัดเจนภายหลังเมื่อหยุด
เสพแต่ความหมายในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมความหมายในทัศนะ
ของนักกฎหมาย คือ สิ่งที่ท าให้เกิดพิษและพิษของมันเป็นต้นเหตุของอาชญากรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึง
พอให้ความหมายโดยทั่วไปและความหมายตามกฎหมายดังนี้ ความหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 

“ยาเสพติดให้โทษหมายถึง ยา หรือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆหรือพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธี กิน 
ดม สูบ หรือ ฉีดแล้วจะท าให้เกิดผลต่อร่างกาย และจิตใจ ในลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1. ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเร่ือยๆ 

 2. มีความต้องการเสพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา 
 3. เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยา 
 4. สภาพร่างกายโดยทั่วไปจะทุดโทรมลง 
        ยาเสพติดให้โทษ หรือสิ่งเสพติดหมายถึง ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่ว่า
จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดก้ตาม ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ดังน้ี  
 1. ต้องการยาเสพติดตลอดเวลา แสดงออกทางร่างกายและจิตใจ  
 2. ต้องเพิ่มขนาดของยาเสพติดมากขึ้น  
 3. มีอาการอยากหรือหิวยาเมื่อขาดยา (บางท่านจะมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา)  
 4. สุขภาพทั่วไปทรุดโทรม  
 ถ้าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรม 4 ประการ ให้พึงสังเกตว่าอาจจะเป็นคนที่ใช้ยาเสติด  
ประเภทของยาเสพติด  
       ปัจจุบันสิ่งเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษมีหลายประเภท อาจจ าแนกได้หลายเกณฑ์ นอกจากแบ่งตามแหล่งที่มา
แล้ว ยังแบ่งตามการออกฤทธิ์และแบ่งตามก ากฎหมายดังนี้  
ก.จ าแนกตามสิ่งเสพติดที่มา  
 1. ประเภทที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชา  
 2. ประเภทที่ได้จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาม้า แอมเฟตามีน สารระเหย  
ข.จ าแนกสิ่งเสพติดตามกฎหมาย  
 1. ประเภทถูกกฎหมาย เช่น ยาแก้ไอน้ าด า บุหร่ี เหล้า กาแฟ ฯลฯ  
 2. ประเภทผิดกฎหมาย เช่น มอร์ฟีน ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา กระท่อม แอมเฟตามีน ฯลฯ  
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ค.การจ าแนกสิ่งเสพติดตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง  
 1.ประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท ยาระงับประทสาท ยานอนหลับ สาร
ระเหย เคร่ืองดื่มมึนเมา เช่นเหล้า เบียร์ ฯ  
 2. ประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน ยาม้า ใบกระท่อม บุหรี่ กาแฟ โคคาอีน  
 3. ประเภทหลอนประสาท เช่น แอล เอส ดี,เอส ที พี,น้ ามันระเหย  
 4. ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ้น หรือหลอนประสาทผสมรวมกันได้แก่ กัญชา  
สาเหตุที่ท าให้เกิดยาเสพติด  
1. ติดเพราะฤทธิ์ของยา เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับยาเสพติดเข้าไปฤทธิ์ของยาเสพติดจะท าให้ระบบต่างๆของร่างกาย
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งถ้าการใชย้าไม่บ่อยหรือนานคร้ัง ไม่ค่ยมีผลต่อร่างกาย แต่ถ้าใช้ติดต่อเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งจะ
ท าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจ มีลักษณะ 4 ประการ คือ  
 1.1 มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาหรือสารน้ันอีกต่อไปเร่ือๆ  
 1.2 มีความโน้มเอียงที่จะเพิ่มปริมาณของยาเสพติดขึ้นทุดขณะ  
 1.3 ถ้าถึงเวลาที่เกิดความต้องการแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการอยากยา หรืออาการขาดยา เช่น หาว อาเจียน 
น้ าตาน้ ามูกไหล ทุรนทุราย คลุ้มคลั่ง โมโห ขาสติ  
 1.4 ยาที่เสพนั้นจะไปท าลายสุขภาพของผู้เสพทั้งร่างกาย ท าให้ซูบผอม มีโรคแทรกซ้อน และทางจิตใจ เกิด
อาการทางประสาท จิตใจไม่ปกติ  
2. ติดยาเสพติดเพราะสิ่งแวดล้อม  
 2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของบ้านที่อยู่อาศัย เต็มไปด้วยแหล่งค้ายาเสพติด เช่น ใกล้บริเวณศูนย์การค้า 
หน้าโรงหนัง ซึ่งเป็นการซื้อยาเสพติดทุกรูปแบบ  
 2.2 สิ่งแวดล้อมภายในบ้านขาดความอบอุ่น รวมไปถึงปัญหาชีวิตคนในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมจะท าให้เด็กหันไปพึ่งยาเสพติด การขาดความเอาใจใส่ดูแลจากพ่อแม่ และขาดการยอมรับจาก
ครอบครัว เด็กจะหันไปคบเพื่อนร่อมกลุ่มเพื่อต้องการความอบอุ่น สภาพของกลุ่มเพื่อน สภาพของเพื่อนบ้าน
ใกล้เคียง  
 2.3 สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียน เด็กมีปัญหาทางการเรียน เนื่องจากเรียนไม่ทันเพื่อน เบื่อครู เบื่อโรงเรียน ท า
ให้หนีโรงเรียนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ตนพอใจ เป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของการติดยาเซบติด  
3. ติดเพราะความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ  
 ในสังคมที่วุ่นวายสับสน เปลี่ยนแปลงรวดเร็วดังเช่นปัจจุบัน ท าให้จิตใจผิดปกติง่าย หากเป็นบุคคลที่มี
บุคลิกภาพอ่อนแอในทุกด้าน ทั้งอารมณ์และสติปัญญา รวมทั้งร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะหาสิ่งยึดเหนี่ยว จะ
ตกเปน็ทาสยาเสพติดได้ง่าย ผู้ที่มีอารมณ์วู่วามไม่ค่อยยั้งคิดจะหันเข้าหายาเสพติดเพื่อระงับอารมณ์วู่วามของตน 
เน่ืองจากยาเสพติดมีคุณสมบัติในการกดประสาทและกระตุ้นประสาท ผู้มีจิตใจมั่นคง ขาดความมั่นใจ มีแนวโน้ม
ในการใช้ยาเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของตนให้หมดไปและมีโอกาสติดยาได้ง่ายกว่าผู้อ่ืน  
วิธีสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด  
 1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สุขภาพทรุดโทรม ผอมซีด ท างานหนักไม่ไหว ริมฝีปากเขียวคล้ าและแห้ง 
ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใส่แว่นด าเพื่อปกปิด  
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 2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ อารมณ์หงุดหงิดง่าย พูดจาร้าวขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มั่วสุมกับคนที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด สูบบุหรี่จัด มีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด หน้าตาซึมเศร้า ขาดความเชื่อมั่น จิตใจอ่อนแอ 
ใช้เงินเปลือง สิ่งของภายในบ้านสูญหายบ่อย  
 3. แสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม น้ ามูกไหล ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดที่เรียกว่า 
"ลงแดง" มีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรนแรงนอนไม่หลับ ทุรนทุราย  
 4. อาศัยเทคนิคทางการแพทย์ โดยการเก็บปัสสาวะบุคคลที่สงสัยว่าจะติดยาเสพติดส่งตรวจ ใช้ยาบางชนิดที่
สามารถล้างฤทธิ์ของยาเสพติด  
โทษของยาเสพติด โทษเนื่องจากการเสพสิ่งเสพติดแบ่งออกได้ดังนี้ 
 1. โทษต่อร่างกาย สิ่งเสพติดท าลายทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ท าให้สมองถูกท าลาย ความจ าเสื่อม ดวงตาพร่า
มั่ว น้ าหนักลด ร่างกายซูบผอม ตาแห้ง เหม่อลอย  
ริมฝีปากเขียวคล้ า เครียด เป็นต้น 

 2. โทษต่อผู้ใกล้ชิด ท าลายความหวังของพ่อแม่และทุกคนในครอบครัว ท าให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย 

 3. โทษต่อสังคม เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม สูญเสียแรงงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปราบปรามและ
การบ าบัดรักษา 
 4. โทษต่อประเทศไทย ท าลายเศรษฐกิจของชาติ  
การป้องกันสิ่งเสพติด วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเสพติดมีดังต่อไปนี้ 
 1. การป้องกันตนเอง ต้องออกก าลังกายสม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ 
เลือกคบเพื่อนที่ไม่มั่วสมสิ่งเสพติด 

 2. การป้องกันในครอบครัว ต้องให้ความรักความเข้าใจ และอบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษของสิ่งเสพติด 

 3. การป้องกันในสถานศึกษา ควรให้ความรู้ซึ่งสิ่งเสพติด จัดนิทรรศการและการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด 
ไปศึกษาดุงาน ณ สถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

 4. การป้องกันในชุมชน ควรจัดสถานที่ออกก าลังกาย และจัดกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้เร่ืองสิ่งเสพติด 

ชนิดของยาเสพติด 

ยาเสพติดสามารถแบ่งได้ตามลักษณะดังนี้ 
ก. แบ่งตามแหล่งท่ีเกิดได้ 
 1. ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตได้มาจากพืช เช่น ฝิ่น กระท่อม กัญชา 
 2. ยาเสพติดสังเคราะห์  (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอม
เฟตามีน 

ข. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522ได้แก่ 
 ประเภทที่1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น เฮโรอีน(Heroin) แอมเฟ 

ตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน(Metham phetamine) แอลเอสดี(LSD) เอ็คซ์ตาซี(Ecstasy) หรือ 
MDMA  

 ประเภทที่2 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝิ่น (Opium) มอร์ฟีน (Morphine)โคเคน
หรือโคคาอีนเมทาโดน (Methadone)  
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 ประเภทที่3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไอที่มีโคเดอีนผสมอยู่ 
 ประเภทที่4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 เช่น อะเซติคแอนไฮ
ไดรด์ (Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซเตด (Ethylidinediacetate) ไล
เซอร์จิค อาซิค (Lysergic Acid)  

 ประเภทที่5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น พืชกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น (ซึ่ง
หมายความรวมถึงพันธ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล้าฝิ่น ฟางฝิ่น พืชเห็ดขี้ควาย) 
ค. แบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้แก่ 
 1. ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย 

 2. ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน 

 3. ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย 

 4. ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจ กด กระตุ้น หรือหลอนประสาทร่วมกัน) เช่นกัญชา 
ง. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก 

องค์การอนามัยโลกได้จัดแบ่งยาเสพติดไว้ 9 ประเภท ได้แก่  
 1.ประเภทฝิ่น หรือ มอร์ฟีนรวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีนเพทิดีน 

 2.ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ท านองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์บิตาล   อะโมบาร์บิตาล พาราดีไฮด์ เม
โปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์ 
 3.ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ 
 4.ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 

 5.ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคเคน 

 6.ประเภทกัญชา เช่น ใบกัญชา ยางกัญชา 
 7.ประเภทคัท เช่นใบคัท ใบกระท่อม 

 8.ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่งโกลลี่ ต้นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 

 9.ประเภทอ่ืนๆ เป็นพวกไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน น้ ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหร่ี 

ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย 

ฝิ่น(Opium) 

 ฝิ่น เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากยางของผลฝิ่น ในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยู่มากมายประกอบด้วย
โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์ เป็นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ซึ่งเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้ฝิ่นกลายเป็นยาเสพ
ติดให้โทษร้ายแรงแอลคะลอยด์ ในฝิ่นแบ่งแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 ประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ท าให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษโดยตรงแอลคะลอยด์ประเภทนี้ทาง 

เภสัชวิทยา ถือว่า เป็นยาท าให้นอนหลับ (Hypnotic)      แอลคะลอยด์ที่เป็นสารเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ตัวส าคัญที่สุด 

ในฝิ่น คือ มอร์ฟีน (Morphine) 

 ประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อหย่อนคลายตัว  ซึ่งทางเภสัชถือว่า       แอลคะลอยด์ ในฝิ่นประเภทนี้ 
ไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธิ์ท าให้กล้ามเนื้อของร่างกายหย่อนคลายตัว ซึ่งมีปาเวอร์รีน (Papaverine)เป็นตัวส าคัญ 

 ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไป เป็นยาเสพติดที่เป็นต้นตอของยา 
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เสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีนและโคเดอีน มีการลักลอบปลูกฝิ่นมากทางเหนือของประเทศไทย บริเวณ 

แนวพรมแดนที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองค า 
 เน้ือฝิ่นได้มาจากยางของผลฝิ่น ที่ถูกกรีดจะมีสีขาว เมื่อถูกอากาศจะมีสีคล้ าลง กลายเปน็ยางเหนียวสีน้ าตาล
ไหม้ หรือด า มีกลิ่นเหม็นเขียว และรสขมเรียกว่า ฝิ่นดิบ ส่วนฝิ่นที่มีการน ามาสูบเรียกว่า ฝิ่นสุก ได้มาจากการน า
ฝิ่นดิบไปต้มหรือเคี้ยวให้สุก  
ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 - ฝิ่นออกฤทธิ์กดประสาท 

 - มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ 

 - มีอาการขาดยาทางร่างกาย  

อาการผู้เสพ 

 จิตใจเลื่อยลอย ง่วง ซึม แก้วตาหร่ี พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิว   ชีพจรเต้นช้า 
โทษทางกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  

ศัพท์ในวงการยาเสพติด 

หมู  หมายถึง ฝิ่นที่คลุกยาฉุน ยาเส้น ใบพลู ใบจาก หรือกัญชาใช้ม้วนสูบด้วยกล้อง 

จ๊อย  หมายถึง หน่วยนับที่ใช้เรียกกับฝิ่น เช่นฝิ่น 1 จ๊อย น้ าหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม 

มอร์ฟีน(Morphine) 

 มอร์ฟีน เป็นแอลคะลอยด์(Alkaloid) ของฝิ่นที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็นตัวการที่ท าให้ฝิ่นมีฤทธิ์เดชแห่งความมึน
เมา ชาวเยอรมันชื่อ SERTURNER เป็นผู้สกัดจากฝิ่นเมื่อปี ค.ศ.1803(พ.ศ.2346) ได้เป็นคร้ังแรกฝิ่นชั้นดี จะมี
มอร์ฟีนประมาณ 10%-16% ฝิ่นหนัก 1 ปอนด์น ามาสกัดจะได้มอร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรือ 6.6 กรัม มอร์
ฝีนมีลักษณะ 2 รูปคือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) ส าหรับที่มีลักษณะเป็นรูปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท 
(Sulfate) ไฮโดรคลอไรด์  (Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate)มอร์ฟีนรูปเกลือที่นิยม
ท ามากคือ Sulfate ในปัจจุบันมอร์ฝีนสามารถท าขึ้นได้โดยการสังเคราะห์ด้วยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว 

 มอร์ฝีน เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น เสพติดได้ง่าย มีลักษณะเป็นเม็ด 
เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลายหลอดบรรจุหลอดส าหรับฉีด น าเข้าสู่ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมากมอร์ฟีนใช้
เป็นยาหลักหรือมาตรฐานของยาแก้ปวด ยาจ าพวกนี้กดระบประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ท าให้รู้สึก
ง่วงหลับไป และลดการท างานของร่างกายอาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจท าให้คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิด 

อาการคันบริเวณใบหน้า ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ม่านตาด าหดตีบ และหายใจล าบาก 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 - มอร์ฟีนนออกฤทธิ์กดระบบประสาท 

 - มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจมีอาการขาดยาทางร่างกาย 

อาการผู้เสพ 

 คลื่นเหียนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันหน้า ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจ   สิ่งแวดล้อม 
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โทษทางกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

ประโยชน์ของมอร์ฟีนในทางการแพทย์ 
 โดยที่มอร์ฟีนนออกฤทธิ์กดศูนย์ประสาทสมองส่วน Cerebral Cortex ดังนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถ
น ามอร์ฟีนมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย การใช้มอร์ฟีนก็เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยลดความ
เจ็บป่วยลดความเจ็บปวดได้ ดังนี้ 
 1.ช่วยยกระดับความอดกลั้น ต่อความรู้สึกเจ็บปวดให้สูงขึ้น จึงท าให้ช่วยรับความรู้สึกด้านเจ็บปวดน้อยลง
เพราะฤทธิ์มอร์ฟีนไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึกดังนั้นถ้าความเจ็บปวดของร่างกายเป็นขนาดกลางความ
เจ็บปวดนั้นจะหายไปได้ แต่ถ้าความเจ็บปวดนั้นขนาดสูงเช่น ปวดเสียดแทง หรือปวดจี๊ด ฤทธิ์ของมอร์ฟีนก็จะไป
กดประสาทท าให้เปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดแบบตื้อหรือปวดชาๆ ไม่รุนแรงเท่าเดิม ผู้ป่วยจึงทนต่อความเจ็บปวดได้ 
 2.ช่วยยกระดับอารมณ์ของผู้ป่วยให้สูงขึ้น โดยปกติผู้ป่วยที่มีความเจ็บจะมีอารมณ์เศร้าหมอง และหดหู่ไม่
เบิกบาน เมื่อแพทย์ให้มอร์ฟีนเข้าไปกดระบบประสาทท าให้เกิดความรู้สึกมึนชาลดความเจ็บปวดลงได้ เป็นเหตุท า
ให้เกิดความสบายอารมณ์ขึ้น 

 3.บ้างช่วยขจัดความวิตกกังวล ห่วงใย และความหวาดกลัวให้หมดไป โดยที่ฤทธิ์ของมอร์ฟีนเข้าไปกด
ประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ประสาท ซิมพาเตติค ท าให้อวัยวะใน ร่างกายท างานน้อยลง เท่ากับเป็นการ
พักผ่อนของร่างกาย ช่วยให้เกิดความผาสุกทางด้านจิตใจ จึงขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวลงได้ 
เฮโรอีน(Heroin) 

 เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับสารเคมีบางชนิด เช่น 
อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride)หรือ อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl chloride)หรือเอทิลิดีนไดอาเซเตต 
(Ethylidene diacetate) โดยนักวิจัยชาวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ เฮโรอีนจาก
มอร์ฟีนโดยใช้น้ ายาอาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride)และบริษัทผลิตยาไบเออ (Bayer) ได้น ามาผลิตเป็น     
ยาออกสู่ตลาดโลก ในชื่อทางการค้า”Heroin” และน ามาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่หลาย หลังจากที่มีการใช้เฮโรอีน
ในวงการแพทย์นานถึง 18 ปี จึงทราบถึงอันตรายและผลที่ท าให้เกิดการเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงจนปี พ.ศ.
2467 (ค.ศ.1924) ประเทศสหรัฐอเมริกา    ได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษห้ามมิให้ผู้ใดเก็บ
ไว้ในครอบครอง 
 หลังจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือเมื่อ พ.ศ.2502 เฮโรอีนจึงได้แพร่ระบาดสู่ประเทศไทยจึงออกกฎหมายให้
เฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพย์ให้โทษ 

 เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่น ประมาณ 30-90 เท่า โดยทั่วไป 

เฮโรอีน จะมีลักษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกลิ่นและแบ่งได้เป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกับ
มอร์ฟีน ได้แก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นคือไม่ละลายในน้ า สว่นอีกประเภทหนึ่ง คือเกลือ
ของเฮโรอีน (Heroin salt) เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ (Heroin hydrochloride) 

เฮโรอีนท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ 

 1.เฮโรอีนผสมหรือเรียกว่าเฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนที่มีความ 
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บริสุทธิ์ต่ า เนื่องจากมีการผสมสารอ่ืนเข้าไปด้วย เช่นผสม สารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ คาเฟอีน แป้ง น้ าตาล
และอาจผสมสี เช่นสีม่วง สีชมพูอ่อน สีน้ าตาล อาจพบในลักษณะเป็นผง เป็นเกล็ดหรืออัดเป็นก้อนเล็ก ๆ มีวิธีการ
เสพโดยสูดเอาไอสารเข้าร่างกาย จึงเรียกว่า“ไอระเหย” หรือ “แคป”  

 2.เฮโรอีนเบอร์4 เป็นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง มีลักษณะเป็นผงละเอียด หรือเป็น
คล้ายเมล็ดไข่ปลา หรือพบในลักษณะอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มักมีสีขาว หรือสีครีมไม่มีกลิ่น มีรสขมเป็นที่รู้จัก
ทั่วไปว่า”ผงขาว” มักเสพโดยน ามาละลายน้ าแล้วฉีดเข้าร่างกายหรือผสมบุหร่ีสูบ 

อาการผู้เสพ 

 1. มีอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว ปวดหัวรุนแรง 

 2. มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนักหมดเร่ียวแรง มีอากาศหนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอัด
ทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่าย บางรายมีอาการชักตาตั้งน้ าลายฟูมปาก ม่านตาด าหดเล็กลง 

 3. ใจคอหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก 

 4. ประสาทเสื่อมความจ าเสื่อม 

โทษทางร่างกาย 

 1. โทษต่อผิวหนังเป็นอาการที่ท าให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวเกิดเป็นตุ่มแดงเล็กๆ ขึ้นบริเวณ
ผิวหนัง เกิดการขยายตัว เกิดเป็นตุ่มแดงเล็ก ๆ ขึ้นบริเวณ       ผิวหนัง และกระตุ้นสารฮิสตามีน (Histamine) และ
กระตุ้นต่อมเหงื่อด้วยอาการนี้พบเห็นได้ หลังจากเสพเฮโรอีนใหม่ๆ จะมีอาการคันใต้ผิวหนังนอกจากนี้ ผู้เสพจะมี
เหงื่อออกมากกว่าปกติและขนลุก 

 2. โทษต่อล าไส้ ท าให้ล าไส้บิดตัวน้อยลงผู้เสพจะมีอาการท้องผูก 

 3. กดศูนย์การหายใจ ท าให้หายใจช้ากว่าปกติ ถ้าใช้ในปริมาณมากจะท าให้หัวใจหยุดเต้นได้ท าลายฮอร์โมน
เพศ ถ้าผู้เสพเป็นเพศหญิงจะท าให้ประจ าเดือนมาผิดปกติ ถ้าผู้เสพเป็นผู้ชายจะท าให้ฮอร์โมนเพศลดลงไม่มี
ความรู้สึกต้องการทางเพศ 

 4. ท าลายระบบภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย ผู้เสพติดจึงมีโอกาสติดได้ง่ายอาการที่พบเห็นได้ง่ายคือผิวหนังมี
อาการติดเชื้อโรคได้ง่ายอาการที่พบเห็นภายนอกคือผิวหนังมีอาการติดเชื้อ เป็นแผลพุพอง ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อ
โรคตับอักเสบ นอกจากนี้ผู้เสพเฮโรอีนจะท าให้ติดโรคเอดส์ได้ง่ายกว่าปกติเพราะผู้เสพมักใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ได้ท า
ความสะอาด หรือใช้เข็มฉีดยาร่วมกันจนท าให้ติดเชื้อ HIV. 

 ผู้เสพเฮโรอีนที่ติดเชื้อ HIV.ก็จะเป็นผู้แพร่ระบาด HIV.เน่ืองจากการจับกลุ่มใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือ
บางคร้ังก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกัน 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 เฮโรอีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางด้านร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางด้านร่างกาย
อย่างรุนแรง 
โทษทางกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดโทษ         พ.ศ. 2522 

ศัพท์ในวงการยาเสพติด 
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 โช้ค หมายถึง การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดคร้ังหนึ่งก่อนแล้วดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อ
ล้างคราบเฮโรอีนที่ยังหลงเหลือในหลอดสลิงค์ให้หมดแล้วฉีดเข้าไปอีกคร้ัง 

 สอย  หมายถึง การสูบเฮโรอีนโดยวิธีสอดใส่บุหร่ีหรือใช้ปลายบุหร่ีจิ้มสูบ 

การบรรจุเฮโรอีน 

การบรรจุเฮโรอีนเพื่อจ าหน่ายนั้น มีลักษณะการบรรจุดังนี้ 
 1. ตัว คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรือกระดาษปิดหัวท้ายยาว 1 นิ้ว ใน 1 ตัว มีเนื้อเฮโรอีนประมาณ 
50 มิลลิกรัม 

 2. ฝา คือ ฝาของบิ๊ก 1 ฝา จะมีขาดยา 1ใน 5 ของบิ๊ก นั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีนประมาณ 200 
มิลลิกรัม ฝาบิ๊กเบอร์ 3 จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม 

 3. บิ๊ก คือ เฮโรอีนที่บรรจุในหลอดใส่ยาเรียกตามขนาดของหลอดที่ใช้ เช่น บิ๊กเบอร์ 5 ใช้หลอดเบอร์ 5 แต่
ถ้าใช้บิ๊กเบอร์ 6 เรียกบิ๊กเบอร์ 3 เป็นคร่ึงหนึ่งของบิ๊กเบอร์ 5  คือจะมีเฮโรอีนประมาณ 500 มิลลิกรัม 

 4. ใส่กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอนส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 60-70 
เปอร์เซ็นต์ ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดด า กระบอกที่ใช้มักไม่สะอาด น้ าที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้น้ าประปามีส่วนน้อยที่ใช้น้ ากลั่น 
ถ้ามีอาการอยากยามากจะไม่ค านึงถึงความสะอาด อาจใช้น้ าคลองหรือน้ าอะไรก็ได้ ที่หาได้ในขณะนั้น 

การออกฤทธิ์ของยาเสพติด 

 ยาเสพติดประเภทกดประสาท(Depressant) จะออกฤทธิ์กดประสาทและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายของผู้เสพ
ดังนี้ 
 1. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมอง ส่วนกลาง ซีรีเบริล คอร์เทค (Cerebral Cortex) โดยจะกดศูนย์ประสาท
สมอง ส่วนที่รับความรู้สึกมึนชา ท าให้ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือร้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ท าให้เกิด
อาการทางด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงไป  
 2. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ท าให้ไป   กดศูนย์ประสาทสมองส่วน
การหายใจ ท าให้หายใจช้าจะท าให้การเต้นของหัวใจช้าลง 

 3.ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกายท าให้ปรากฎอาการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆของ
ร่างกายผู้เสพ ดังนี้ 
 -  ต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinaltract) ท าให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดินอาหารท างานสูงขึ้น 
เพื่อที่จะบังคับให้อุจจาระผ่านออก และถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารท างานสูงขึ้น อาจจะมีการท าให้
เคลื่อนไหวในทางตรงข้าม ท าให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้ 
 - ต่อระบบขับปัสสาวะ (Urinary tract) ท าให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะหดตัวทั้งๆที่ 
กล้ามเนื้อปัสสาวะยากกว่าปกติ 
 - ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต (Circulation) ท าให้เส้นเลือดในช่องท้องหดตัวท าให้การไหลเวียนของ
โลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติ จะเห็นได้ว่าผู้ติดยา    เสพติดประเภทนี้จะตัวเหลือง อันเนื่องมาจาก โลหิต
ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่ปกติโลหิตฝอยปลายทั่วไปขยายตัว 

อาการขาดยา 
 จะเร่ิมหลังจากได้รับยาครั้งสุดท้าย 4-10 ชั่วโมงแล้วไม่สามารถหายามาเสพได้อีกจะมีอาการกระวนกระวาย  
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หงุดหงิด โกรธง่าย ตื่นตกใจง่าย หาวนอนบ่อย ๆ น้ ามูกน้ าตาไหล น้ าลาย และเหงื่อ ออกมาก ขนลุก กล้ามเนื้อ
กระตุก ตัวสั่น ม่านตาขยาย ปวดหลังและขามาก ปวดท้อง อาเจียน ท้องเดิน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถ่าย
เป็นเลือดที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า”ลงแดง”ผู้ติดยาจะมีความต้องการยาอย่างรุนแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกต้องอาการ
ขาดยานี้จะเพิ่มขึ้นในระยะ 24 ชั่วโมงแรก และจะเกิดมากที่สุด ภายใน 48-72 ชั่วโมง และหลังจากนั้นอาการจะ
ค่อยๆลดลง 
การเลิกเสพเฮโรอีน 

 การเลิกเสพเฮโรอีนนั้นจะต้องท าภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพราะการเลิกเสพจะท า
ให้เกิดอาการถอนยามีอาการตั้งแต่จาม เป็นตะคริว หนาวสั่น อาเจียน ไปจนถึงชักหมดสติและอาจถึงตายได้หาก
ไม่ได้รับการรักษา 
 ปัจจุบันในหลายประเทศมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการควบคุมการถอนยา และท าให้ความทรมานนั้น
ลดลง ซึ่งก็ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลดยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือการลดยาที่มีอันตราย
น้อยกว่า เช่น เมธาโดน หลังจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่านี้ไปช้าวิธีการรักษาแบบนี้จะช่วยให้ผู้เลิกยามีอาการถอน
ยาอย่างไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ เท่านั้น แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ ท าอย่างไรจึงจะป้องกัน
ไม่ให้ผู้ที่เพิ่งเลิกยาหันกลับไปเสพอีก 

 ผู้ที่ต้องการเลิกเสพเฮโรอีนและยาเสพติดอ่ืนๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ศูนย์ให้ค าปรึกษาแนะน าและฟื้นฟูผู้มีปัญหาเกี่ยวกับ  ยาเสพติด กทม. ศูนย์อาสาสมัครยาเสพติด สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประเวศ และศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดในภาค
ต่างๆ 

โคเคน(Cocaine) 

 โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมลักลอบปลูกมากใน
ประเทศแถบอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็นต้น ในใบโคคาจะมีโคเคนอยู่ประมาณ 2%โคเคนมีชื่อ
เรียกในกลุ่มผู้เสพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK โคเคนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และ
โคเคนซัลเฟต(Cocaine sulfate) โคเคนที่พบในประเทศ มี 2 ชนิด ได้แก่ 
 1.โคเคนชนิดผงมีลักษณะเป็นผง ละเอียดสีขาว รส ไม่มีกลิ่น 

 2.โคเคนรูปผลึกเป็นก้อน (Free base, Crack) 

วิธีการเสพ 

 1.การสูดโคเคนผงเข้าทางจมูก หรือเรียกว่า การนัตถุ์ 
 2.การละลายน้ าฉีดเข้าเส้นเลือดด า 
 3.การสูดควัน 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 - โคเคนออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท 

 - มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการและปริมาณที่เสพ 

 - มีอาการทางจิตใจ 
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 - มีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง 
อาการผู้เสพ 

 หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูงกระวนกระวายตัวร้อนมีไข้นอนไม่หลับ  มีอาการซึมเศร้า 
 โทษท่ีได้รับ 

 ผนังจมูกขาดเลือดท าให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ สมองกระตุ้นรุนแรงท าให้เกิดอาการชัก มี
เลือดออกในสมองเน้ือสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุ้น อยู่เสมอ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมลงทีละน้อยจนหัวใจ
บีบตัวไม่ไหวท าให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะเวลานานท าให้เกิดโรคจิตซึมเศร้า 
โทษทางกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 2522 

ยาบ้า 
 ยาบ้า เป็นชื่อที่เรียกยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภท
นี้แพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบ ด้วยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine Sulfate) และเมทแอมเฟตามีน
ไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride) ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปัจจุบัน ที่พบอยู่ใน
ประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมี เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่ 
 ยาบ้า จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท มีลักษณะเป็นยาเม็ดกลมขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ าหนักเม็ดยาประมาณ 80-100 มิลลิเมตร มีสีต่างๆกัน 
เช่น สีส้ม สีน้ าตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มีสัญลักษณ์ ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ, m, M, PG, 

WY สัญลักษณ์รูปดาว, รูปพระจันทร์เสี้ยว, 99 หรืออาจเป็นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ อาจ
ปรากฎบนเม็ด ยาด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านหรือทั้งสองด้านหรืออาจเป็นเม็ดเรียบทั้งสองด้านก็ได้ 
วิธีการเสพ 

 วิธีการเสพยาบ้าท าได้หลายวิธี เช่น รับประทาน หรือน าไปผสมลงใน เคร่ืองดื่มคร้ังละ 1/4,1/2  หรือ 1-2  
เม็ด หรือบางคร้ังอาจใช้วิธีฉีดเข้าเส้น แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยม วิธีที่นิยมมากที่สุดได้แก่ วิธีสูบ หมายถึงการใช้
หลอดสูบเอาควันที่ได้จากการเผาไหม้เม็ดยาเข้าทางปากคล้ายกับการสูบบุหรี่ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีอันตรายต่อร่างกาย
อย่างยิ่ง เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างรุนแรงและรวดเร็วกว่าวิธีเสพในรูปแบบอื่น 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 - ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท 

 - มีการเสพติดทางร่างกายและจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 

อาการผู้เสพ 

 เมื่อเสพเข้าร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ท าให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงใจสั่น 
ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยารู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทช้าท าให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาด
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะท าให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็น
ภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้าอาจท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนได้หรือในกรณีที่ได้รับยาในปริมาณ
มาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจ ท าให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้ 
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โทษท่ีได้รับ 

 การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการดังนี้ 
 1. ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นจ านวนมาก จะท าให้ผู้เสพมีความผิดปกติทางด้าน
จิตใจ กลายเป็นโรคจิตชนิดระแวง ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่นเกิดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอน 
ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้ว อาการจะคงอยู่ต่อไปแม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม 

 2. ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกๆออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทท าให้ประสาทตึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยา
ประสาทจะอ่อนล้า ท าให้การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆช้า และ ผิดพลาดหากใช้ติดต่อกันนานจะท าให้สมองเสื่อม หรือ
กรณีที่ใช้ยาปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจท าให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้ 
 3. ผลตอ่พฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าวและความกระวนกระวายใจ
ดังนั้นเมื่อเสพยาบ้านานๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือ ผู้เสพจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นและหากยังใช้
ต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคนมาท าร้ายตนเองจึงต้องท าร้ายผู้อ่ืนก่อน 

ยาเสพติดท าให้เกิดความผิดปกติทางจิต 

 การใช้ยาบางชนิดในปริมาณเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะจ าพวกยาบ้าอาจก่อให้เกิดอาการทางจิตคล้ายกับ
อาการโรคจิตเภทได้รับผลการศึกษาติดตามอาการของผู้เสพยา เป็นเวลา 6 ปี พบว่า 55% ของผู้ที่ใช้ยา กระตุ้น
ประสาท จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นเมื่อหยุดใช้ยา แต่อย่างไรก็ตามยังมีกรณีของ
ผู้ที่ใช้ยาหลอน ประสาท เช่น แอลเอสดี แล้วท าให้เกิดความผิดปกติทางจิตขึ้นด้วยเช่นกัน 

โทษทางกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ     พ.ศ. 2522 

ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้างทางด้านเคมี
เท่าที่พบส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบทางเคมี ที่ส าคัญคือ 3,4 Methylenedioxy methamphetamine 

(MDMA),3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA)และ 3,4 Methylenedioxy ethomphetamine 

(MDE หรือ MDEA) ลักษณะของยาอี มีทั้งแคปซูลและเป็นเมล็ดยาสีต่างๆ แต่ที่พบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็นเมล็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผิวเรียบและปรากฏ สัญลักษณ์บน
เมล็ดยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย, ค้างคาว, นก, ดวงอาทิตย์, P.T.  เสพโดยการรับประทานเป็นเม็ด จะออกฤทธิ์
ภายใน 45 นาที และฤทธิ์ยาจะอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 6-8       ชั่วโมง 
 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี เป็นยาที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืน   ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออก
ฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์อย่างรุนแรงฤทธิ์ของยาจะท าให้ผู้เสพรู้สึกร้อน 
เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง การได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆผิดไปจากความเป็นจริง
เคลิบเคลิ้มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อันเป็นสาเหตุพฤติกรรมเสื่อมเสียต่างๆ และจากการค้นคว้าวิจัยของแพทย์
และนักวิทยาศาสตร์หลายท่านพบว่า ยาชนิดน้ีมีอันตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1-2 คร้ังก็สามารถท าลายระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้ผู้เสพมีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายและยังท าลายเซลล์สมองส่วนที่ท าหน้าที่ส่ง
สารซีโรโทนิน(Serotonin) ซึ่งเป็นสารส าคัญที่ในการควบคุมอารมณ์ให้มีความสุข ซึ่งผลจากการท าลายดังกล่าว 
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จะท าให้ผู้เสพเข้าสู่สภาวะของอารมณ์ที่เศร้าหมอง และ หดหู่อย่างมาก และมีแนวโน้มในการฆ่าตัวตายสูงกว่าคน
ปกต ิ

ฤทธิ์ในทางเสพติด  
 ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้นจะออกฤทธิ์หลอนประสาท    มีอาการติดยาทางจิตใจ ไม่มี
อาการขาดยาทางร่างกาย 

อาการผู้เสพ  
 เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู้    เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
(Psychedelic) ท าให้การได้ยินเสียงและการมองเห็นแสงสีต่าง ๆ     ผิดไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลิ้ม ควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ 
โทษท่ีได้รับ  
 การเสพยาอีท าให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้ 
 1. ผลต่ออารมณ์ เมื่อเร่ิมเสพระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทให้ผู้เสพรู้สึกตื่นตัวตลอดเวลาไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมส าส่อนทางเพศ 

 2. ผลตอ่การรับรู้ การรับรู้จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริง 

 3. ผลต่อระบบประสาท   ยาอีจะท าลายระบบประสาทท าให้เซลล์สมองส่วนที่ท าหน้าที่ส่งสารซีโรโทนิน
(Serotonin) ซึ่งเป็นสารส าคัญที่ในการควบคุมอารมณ์นั้นท างานผิดปกติ กล่าวคือ เมื่อยาอีเข้าสู่สมองแล้วจะท าให้
เกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกว่าปกติส่งผลให้จิตใจสดชื่นเบิกบานแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สาร
ดังกล่าวจะลดน้อยลงท าให้เกิดอาการซึมเศร้า หดหู่อย่างมากอาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า (Depression) 

และอาจเกิดสภาวะอยากฆ่าตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลงยังท าให้ธรรมชาติของการนอนหลับ
ผิดปกติ จ านวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไม่สนิท จึงเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิในการเรียนและท างาน 

โทษทางกฎหมาย   
 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ     พ.ศ. 2522 

ศัพท์ในวงการยาเสพติด 

 ผ่อน     หมายถึง  การเลิกเสพยาเสพติด โดยลดปริมาณยาและจ านวนคร้ังในการเสพและใช้ยาอื่นชดเชยด้วย 

 น็อค     หมายถึง  เสพยาเสพติดเกินขนาดแล้วหลับหรือหมดสติ 
 หักดิบ  หมายถึง การถอนยาอย่างกะทันหันท าให้เกิดอาการหนาวสั่นและขนลุก ท าให้เกิดปุ่มเล็ก ๆ บน
ผิวหนัง (อาการขนลุก) คล้ายกับไก่ที่ถูกถอนขนฝร่ังเลยเรียกว่า “Cold  

            Turkey” แต่ไทยเรียกว่า “หักดิบ” หรือเป็นการเลิกยาเสพติดโดยหยุดเสพและไม่ใช้ยาอื่นช่วย 

ยาอี...มีหลายชื่อ 

 1. ชื่อทั่วไป (General name) เป็นชื่อที่รู้จักกันตามโครงสร้างทางเคมี 
     - MDMA (3, 4 Methylenedioxy methamphetamine) 

     - MDE หรือ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine)  

     - MDA (3, 4 Methylenedioxy amphetamine) 

 2. ชื่อทางการค้า (Trade name) เป็นชื่อที่ทางบริษัทผู้ผลิตต้ังขึ้น มีอยู่หลายชื่อด้วยกัน เช่น ECSTASY, E, 

ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve 
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 3. ชื่อตามเคร่ืองหมายการค้า (Trade mark) หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเม็ดยา เช่น นก กระต่าย, ค้างคาว
, ผีเสื้อ, ดวงอาทิตย์, หยิน – หยาง, P.T. 

 4. ชื่อตามอาการผู้เสพ ยากอด ยาเลิฟ เช่น เมื่อเสพแล้วจะเต้นโดยโยกศีรษะตลอดเวลา เรียกว่า ยาหัวส่าย 
หรือเมื่อเสพแล้วท าให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก็เรียกเป็นภาษาแสลงว่า ยาเลิฟ (Love Drug หรือ 
Love Pills) ยากอด (Hug Pills) 

ยาเค 

 ยาเค  มาจากค าว่า เคตามีน (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรือ เคตารา (Ketara) หมายถึง ยาที่มีอันตราย
สูงที่แพทย์จะจ่ายให้กับผู้ป่วยเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น ยาเคถูกสังเคราะห์ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ โดยใช้เป็นยาสลบมีชื่อเรียกในวงการแพทย์ว่า “KETAMINE HCL.” มีลักษณะเป็นผงสีขาว และเป็น
น้ าบรรจุในขวดสีชา การน าไปใช้นั้นปกติแพทย์จะใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักตัว 1 
กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธิ์ท าให้หมดสติภายใน 1 นาที หรืออาจใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่วิธีนี้จะใช้ปริมาณยา
มากกว่าการฉีดเข้าเส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการใช้ยาจะเป็นอยู่ประมาณ 10 – 15 นาที เท่านั้น 
ด้วยเหตุนี้ยาเคจึงถูกน ามาใช้ในกรณีของการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ หรือใช้ท าให้ผู้ป่วยสลบ ก่อนที่จะผ่านไปสู่
การใช้ยาสลบชนิดอ่ืน 

 สาเหตุที่ท าให้ยาเค กลายเป็นปัญหาเพราะวัยรุ่นบางกลุ่มได้น ายาเคมาใช้เป็น สิ่งมึนเมา โดยน ามาท าให้เป็น
ผงด้วยกรรมวิธีผ่านความร้อนจากนั้นจึงน ามาสูดดม เพื่อให้เกิดอาการมึนเมา และมักพบว่ามีการน ายาเคมาใช้
ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืน เช่น    ยาอี และโคเคน 

 ยาเค เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงเมื่อเสพเข้าไปจะรู้สึกเคลิบเคลิ้ม (Euphoria) รู้สึกว่า
ตนเองมีอ านาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้และ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสียง จะเปลี่ยนแปลงไป ตาลาย ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน หากใช้
ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ (Respiratory depression) อาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น (Bad 

Trip) จะปรากฏให้เห็นคล้ายกับอาการทางจิต ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นนี้บ่อย ๆ 
เรียกว่า Flashbacks ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะท าให้ผู้เสพประสพกับสภาวะโรคจิตและกลายเป็นคนวิกลจริตได้ 
ฤทธิ์ในทางเสพติด  
 - ยาเค ออกฤทธิ์หลอนประสาท 

อาการผู้เสพ  
 เคลิบเคลิ้ม มึนงง ความคิดสับสนตาลาย หูแว่ว การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง 
ไป การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สัมพันธ์กัน 

โทษทางกฎหมาย  
 จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 106 พ.ศ. 2541 ออกตาม
ความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2541 ฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษจ าคุก 5 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท 

โทษท่ีได้รับ  
 การน ายาเคมาใช้ในทางที่ผิดย่อก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ใช้ โดยท าให้เกิดผล ดังนี้ 
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 1.ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรือที่เรียกว่า อาการ “Dissociation” 

 2.ผลต่อการรับรู้จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทั้งหมดขณะเสพ ไม่ค่อยตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี 
เสียง 
 3.ผลต่อร่างกายและระบบประสาท เมื่อใช้ยาเคในประมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดอาการติดขัดใน
การหายใจเท่านั้น ยังท าให้เกิดอาการทางจิตประสาทหลอน    หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้ 
 

แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) 

 แอลเอสดีเป็นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหน่ึงที่ชอบขึ้นในข้าวไรย์ มีลักษณะเป็นผงละลาย
น้ าได้อาจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟี่ ที่พบว่าแพร่ระบาดมากมีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ
ชุบหรือเคลือบสารแอลเอสดีและปรุแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ลักษณะเดียวกับแสตมป์ แต่มีขนาดเล็กกว่าแสตมป์โดย
แผ่นกระดาษที่เคลือบสารแอลเอสดีนั้นจะมีสัญลักษณ์หรือรูปภาพต่าง ๆ แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธิ์
ต่อสมองสูงคือใช้ในปริมาณแค่ 25 Microgram (25/1 ล้านส่วนของกรัม)          แอลเอสดีมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ 
เช่น เมจิคเปเปอร์ แอสซิส แสตมป์ 
วิธีการเสพ 

 การเสพอาจท าได้หลายวิธี เช่น การฉีด หรือการน ากระดาษที่เคลือบแอลเอสดีอยู่มาเคี้ยว หรืออมหรือวางไว้
ใต้ลิ้น 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

          ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ 

อาการของผู้เสพ 

 เคลิบเคลิ้ม ฝันเฟื่อง ความดันโลหิตสูง อุณหภูมิร่างกายสูงหายใจไม่สม่ าเสมอ 

โทษท่ีได้รับ 

 ฤทธิ์ของยาจะท าให้ผู้เสพเห็นภาพลวงตา หูแว่ว เพ้อฝัน คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษหรือคิดว่าเหาะได้อาจมี 
อาการทางจิตประสาทรุนแรงมีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลัวภาพหลอน (Bad Trip) จึงต้องหนีจากความ 

หวาดกลัว เช่น การขับรถหนี หรือเหาะหนี หรือฆ่าตัวตายเพราะความหวาดกลัว 

โทษทางกฎหมาย 

 เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ        พ.ศ. 2522 

กัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja) 

 กัญชา เป็นพืชล้มลุกจ าพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ล าต้นสูงประมาณ 2 – 4 ฟุต ลักษณะใบจะแยก
ออกเป็นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คล้ายใบมันส าปะหลัง ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็น
ช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ส่วนที่คนน ามาเสพได้แก่ ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบและยอดกัญชาโดยน ามาตากแดด
หรืออบแห้งแล้วบดหรือหั่นเป็นผงหยาบ ๆ จากนั้นจึงน ามายัดใส้บุหร่ีสูบ (แตกต่างจากบุหร่ีทั่วไปที่ไส้บุหร่ีจะมีสี
เขียวต่างจากไส้ยาสูบที่มีสีน้ าตาล และขณะจุดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือ
บ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบใน
ลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้วยังอาจพบในรูปของ “น้ ามันกัญชา” (Hashish Oil) ซึ่ง
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มีลัษณะเป็นของเหลวสีน้ าตาลเข้มหรือสีด าได้จากการน ากัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลาย ๆ ครั้งจึงได้เป็น
น้ ามันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20 – 60 % หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” 

(Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบและยอดช่อของดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสดและมี
ปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประมาณ    4 – 8 % กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง คือทั้งกระตุ้น กด และหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในกัญชามีหลายชนิดแต่สารที่
ส าคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและท าให้ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahidro cannabinol) หรือTHC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ ในเบื้องต้นจะออก
ฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท าผู้เสพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต้อมาจะกดประสาทท าให้ผู้เสพมีอาการคล้าย
เมาเหล้าอย่างอ่อน ๆ เซื่องซึมและง่วงนอน หากเสพเข้าไปปริมาณมาก ๆ จะหลอนประสาทท าให้เห็นภาพลวงตา หู
แว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้ 
ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุ้น กดและหลอนประสาท มีอาการเสพติดทาง    จิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทาง
ร่างกาย 

อาการผู้เสพ 

 อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุมตัวเอง    ไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม  
ความจ าเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ว หูแว่ว 

โทษท่ีได้รับ 

 หลายคนคิดว่า การเสพกัญชาไม่มีโทษร้ายแรงมากนัก แต่จากการศึกษาวิจัย พบว่า กัญชาเป็นสิ่งเสพติดอีก
ชนิดหน่ึง ที่มีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากเกินกว่าที่   คาดคิดอาทิ เช่น 

 1. ท าลายสมรรถภาพร่างกาย ผู้เสพกัญชาในปริมาณมาก ๆ เป็นระยะเวลา   นาน ๆ จะท าให้ร่างกายเสื่อม
โทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงาน ความคิด และการตัดสินใจ 
รวมทั้งจะมีลักษณะ Amotivation Syndrome คือการหมดแรงจูงใจของชีวิตจะไม่คิดท าอะไรเลยอยากอยู่เฉย ๆ 
ไปวัน ๆ  
ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและการท างานเป็นอย่างมาก 

 2. ท าลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการติดเอดส์ (HIV) กล่าวคือ กัญชา
จะท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท าเสื่อมลงหรือบกพร่อง ร่างกายจะอ่อนแอและติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย 

 3. ท าลายสมอง การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสั้นท าให้ผู้เสพบางรายสูญเสียความทรงจ าเพราะฤทธิ์ของ
กัญชาจะท าให้สมองและความจ าเสื่อมเกิดความสับสน  วิตกกังวลและหากผู้เสพเป็นผู้มีอาการของโรคจิตเภทหรือ
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติทั่วไป 

 4. ท าให้เกิดมะเร็งปอด เน่ืองจากผู้เสพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกนานหลายวินาทีการสูบบุหรี่ยัดไส้
กัญชาเพียง 4 มวน ซึ่งเท่ากับสูบบุหรี่ 1 ซอง หรือ 20 มวน นั้นสามารถท าลายการท างานของระบบทางเดินหายใจ
ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหร่ีธรรมดาถึง 5 เท่า และในกัญชายังมีสารเคมีที่เป็น
อันตรายสามารถให้เกิดโรคมะเร็งได้ 
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 5. ท าร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะท าลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงที่เสพกัญชาในระยะตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมา
จะพิการมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลล์ประสาทในสมอง ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ
และพันธุกรรม 

 6. ท าลายความรู้สึกทางเพศ กัญชาจะท าให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโลนในชายลดลง ท าให้ปริมาณอสุจิ
น้อยลง ทั้งยังพบว่าผู้เสพกัญชามักกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ 

 7. ท าลายสุขภาพจิต ฤทธิ์ของกัญชาจะท าให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอย ฝันเฟื่อง ความคิดสับสนและมีอาการ
ประสาทหลอนจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งถ้าเสพเป็นระยะเวลานานจะท าให้มีอาการจิตเสื่อม 

 นอกจากผลร้ายที่มีต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพแล้ว การขับรถ ขณะเมากัญชายังก่อให้เกิดอันตรายได้มาก 
เพราะฤทธิ์ของกัญชาจะท าให้เสียสมาธิ ท าให้การตัดสินใจ   ผิดพลาด การตอบสนองช้าลง การรับรู้ทาง สายตา
บิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นสิ่งเคลื่อนที่ด้อยลง จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ขับรถยนต์หรือแม้แต่เดินบน
ท้องถนนก็ตาม 

โทษตามกฎหมาย 

 จัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

เพศของกัญชา 
 กัญชาที่ปลูกนั้นอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ปลูกเพื่อน าเส้นใย    มาทอผ้าพวกนี้จะให้สารที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพียงเล็กน้อย ส่วนอีกพวกหนึ่ง จะให้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่รุนแรงจึงมักปลุกเพื่อใช้ใน
การเสพโดยเฉพาะ ต้นกัญชามีทั้งต้นตัวผู้และตัวเมีย ซึ่งล้วนแต่มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทด้วยกันทั้งสองเพศแต่
ส่วนใหญ่นิยมต้นตัวเมียมากกว่าต้นตัวผู้เพราะต้นตัวเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณของสารที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงกว่าสว่นอ่ืนโดยเฉพาะส่วนยอดช่อดอกตัวเมีย ที่เรียกกันว่า “กะหร่ีกัญชา” 

ค าศัพท์ในวงการยาเสพติด 

 พี้  หมายถึง สูบกัญชา 
 บ้อง      “        อุปกรณ์ส าหรับสูบกัญชา 
 ย า      “        การเอากัญชามาผสมกับยาเส้นในบุหรี่ 
 โรย      “        การสูบกัญชาผสมเฮโรอีน 

บุหร่ี (Cigarette) 

 บุหร่ีสารต่าง ๆ หลายชนิด แต่สารที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเสพติด คือ นิโคติน เป็นสารแอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี 
นิโคติน 30 มิลลิกรัม สามารถท าให้คนตายได้ บุหร่ีมวนหนึ่งจะมีนิโคตินอยู่ราว 15 – 20 มิลลิกรัม ก็คือจ านวน
นิโคตินในบุหร่ี 2 มวน สามารถท าให้คนตายได้ในทันที แต่การที่สูบบุหร่ีติดต่อกันหลายมวนแล้วไม่ตาย ก็
เพราะว่ามีนิโคตินในควันบุหร่ีเป็นส่วนน้อยที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบ 

ฤทธิ์ในทางเสพติด 

 บุหร่ีออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทาง
ร่างกาย 
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