
   

 

 

 

 ความหมายของยาเสพติด 
 
 สารหรือยาท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพ
เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ    แล้วจะท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ ในลักษณะส าคัญ เช่น  ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ  มีอาการอยากยา
เมื่อขาดยา  มีความต้องการเสพท้ังทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  สุขภาพ
โดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 
 

 ประเภทของสารเสพตดิ 
 
 1.  แบ่งตามแหล่งที่เกิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

      1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตมาจากพืช เช่น ฝิ่น 

กระท่อม กัญชา เป็นต้น 

      1.2  ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือยาเสพติดท่ีผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธี

ทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน เป็นต้น 

 2.  แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

คือ 

  2.1 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 1 เฮโรอีน แอลเอสดี แอมเฟตามีน หรือยาบ้า ยาอี

หรือยาเลิฟ 

       2.2 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทนี้สามารถน ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ แต่ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และใช้เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น
เท่านั้น ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน หรือโคคาอีน โคเคอีน และเมทาโดน 

มหันตภัยจากสารเสพติด 



      2.3 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมียา
เสพติดประเภทท่ี ๒ ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น 
หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษก ากับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ bยาแก้ไอ ท่ีมีตัวยาโคเคอีน 
ยาแก้ท้องเสีย ท่ีมีฝิ่นผสมอยู่ด้วย ยาฉีดระงับปวดต่าง ๆ เช่น มอร์ฟีน เพทิดีน ซึ่งสกัดมาจาก
ฝิ่น 
     2.4 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 4 คือสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ 
ประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 2 ยาเสพติดประเภทนี้ไม่มีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดโรค
แต่อย่างใด และมีบทลงโทษก ากับไว้ด้วย ได้แก่น้ ายาอะเซติคแอนไฮไดรย์ และอะเซติลคลอไรด์ 
ซึ่งใช้ในการเปลี่ยนมอร์ฟีนเป็นเฮโรอีน สารคลอซูไดอีเฟครีน สามารถใช้ในการผลิตยาบ้าได้ 
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีก 12 ชนิด ท่ีสามารถน ามาผลิตยาอีและยาบ้าได้ 
      2.5 ยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าข่ายอยู่ในยาเสพ
ติดประเภทท่ี 1 ถึง 4 ได้แก่ ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย เป็นต้น 
 3.  การแบ่งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท  ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน สารระเหย และยา

กล่อมประสาท 

  3.2 ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อม และ โคคาอนี 

  3.3 ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มพี และ เห็ดขี้ควาย 

  3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกดกระตุ้น หรือ หลอนประสาทได้

พร้อม ๆ กัน ตัวอย่างเช่น กัญชา 

4.  แบ่งตามองค์การอนามัยโลก  ซึ่งแบ่งออกได้เป็น  9  ประเภท คือ 

     4.1  ประเภทฝิ่น  หรือ  มอร์ฟีน   รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน  ได้แก่ ฝิ่น 

มอร์ฟีน เฮโรอีน เพทิดีน 

     4.2  ประเภทยาปิทูเรท  รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์ท านองเดียวกัน ได้แก่ เซโคบาร์ปิตาล 

อะโมบาร์ปิตาล พาราลดีไฮด์ เมโปรบาเมทไดอาซีแพม เป็นต้น 

 4.3  ประเภทแอลกอฮอล  ได้แก่  เหล้า เบียร์ วิสกี ้

 4.4  ประเภทแอมเฟตามีน  ได้แก่  แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน 

     4.5. ประเภทโคเคน  ได้แก่  โคเคน ใบโคคา 



   4.6  ประเภทกัญชา  ได้แก่  ใบกัญชา ยางกัญชา 

    4.7  ประเภทใบกระท่อม  

      4.8  ประเภทหลอนประสาท  ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็นที เมสตาลีน เมลัดมอนิ่งกลอรี่ 

ต้นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 

     4.9  ประเภทอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  8  ประเภทข้างต้น ได้แก่ สารระเหยต่าง ๆ 

เช่น ทินเนอร์ เบนซิน น้ ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด และบุหร่ี 

 

 วิธีการเสพยาเสพติด  
 

 กระท าได้หลายวิธี ดังนี้คือ  

 1.  สอดใต้หนังตา     

 2. สูบ  

  3.  ดม                        

 4. รับประทานเข้าไป  

 5.  อมไว้ใต้ลิ้น                       

 6. ฉีดเข้าเหงือก  

 7. ฉีดเข้าเส้นเลือด                      

 8. ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ  

 9.  เหน็บทางทวารหนัก 

  

 สาเหตุของการติดยาเสพติด  

 
 1. อยากลอง อยากรู้ อยากเห็น อยากสัมผัส ซึ่งเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งของ
มนุษย์  โดยคิดว่า "ไม่ติด"  แต่เมื่อลองเสพเข้าไปแล้วมักจะติด  



 2. ถูกเพื่อนชักชวน  ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเยาวชน ท าตามเพื่อน  เพราะต้องการ การ
ยอมรับจากเพื่อนฝูง หรือถูกชักจูงว่าใช้แล้วท าให้สมองปลอดโปร่ง  หรือใช้แล้วท าให้ขยันจึง
เหมาะแก่การเรียน และการท างาน  
 3. ถูกหลอกลวง  โดยอาศัยรูปแบบสีสันสวยงาม  ท าให้ผู้รับไม่อาจทราบได้ว่า สิ่งท่ีตน
ได้รับเป็นยาเสพติด  
 4. ใช้เพื่อลดความเจ็บปวดทางกาย  อันเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บ  จนเกิดการติดยา 
เพราะใช้เป็นประจ า  
 5. เกิดจากความคะนอง และขาดสติยั้งคิด ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าเป็นยาเสพติด แต่อยากแสดง 
ความเก่งกล้า อวดเพ่ือน จึงชวนกันเสพจนติด  
 6. ภาวะสิ่งแวดล้อมรอบตัว เอื้ออ านวยท่ีจะส่งเสริม  และผลักดันให้หันเข้าหายาเสพ
ติด เช่น  ครอบครัวแตกแยก สมาชิกในครอบครัวขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภาวะเศรษฐกิจ
บีบบังคับให้ท าเพ่ือความอยู่รอด  อยากรวยเร็ว หรือพักอาศัยอยู่ ในแหล่งท่ีมีการเสพและค้ายา
เสพติด  
 
 


