


 
  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ รายวิชา พ21102 สุขศึกษา 2 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยให้
ค าแนะน าและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ท้ังนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนฯ ฉบับนี้ อ านวย
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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      3    ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติด 
รำยวิชำ สุขศึกษำ                                  กลุม่สำระกำรเรียนรู้  สุขศึกษำและพลศึกษำ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที ่1                                         เวลำเรียน  4  ชั่วโมง 
 

 

  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

พ 5.1 ม.1/2 อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติด
สารเสพติด 

 

  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

  ผู้ติดสารเสพติดจะมีลักษณะทางพฤติกรรมความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ
และโลกทัศน์ส่วนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมในด้านลบ ซึ่งลักษณะอาการท่ีแสดงออกขึ้นอยู่
กับการออกฤทธ์ิของสารเสพติดแต่ละชนิด 

 
 

 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน   

 

 
 
 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. สารเสพติด  หมายถึงข้อใด 
  ก.   สารหรือยาท่ีต้องการเสพ 
  ข. สารหรือยาท่ีเสพและมีความต้องการ 
  ค. สารหรือยาท่ีเสพเข้าสู่ร่างกาย  ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 
  ง. สารหรือยาท่ีฉีด  มีผลต่อตัวเรา 
 2. ลักษณะส าคัญของสารเสพติด 
  ก. เป็นสารที่ใช้เสพ 
  ข. เป็นสารที่ใช้ฉีด 
  ค. เป็นสารที่เสพบางครั้ง 
  ง. เป็นสารที่เสพอย่างต่อเนื่อง 
 3. เฮโรอีนจัดเป็นสารเสพติดท่ีสอดคล้องกับข้อใด 
  ก. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 1 
  ข. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 2 
  ค. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 3 
  ง. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 4 
 4. สิ่งเสพติดท่ีเราพบท่ีสามเหลี่ยมทองค าประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง 
  ก. ไทย  พม่า  ลาว 
  ข. ไทย  พม่า  มาเลเซีย 
  ค. ไทย  พม่า  เขมร 
  ง. ไทย  พม่า  อินโดนีเซีย 
 5. สารเสพติดเมื่อเสพไปแล้วส่งผลเสียต่อข้อใด 
  ก. ชื่อเสียง  เพื่อน 
  ข. ทรัพย์สิน  ชื่อเสียง 
  ค. ทรัพย์สิน  สุขภาพ 
  ง. เศรษฐกิจ  สุขภาพกาย-ใจ 
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 6. ฝิ่นออกฤทธ์ิต่อร่างกายอย่างไร 
  ก. กดประสาท 
  ข. กระตุ้นประสาท 
  ค. หลอนประสาท 
  ง. หลอนประสาทและกระตุ้น 
 7. กระท่อมออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร 
  ก. กดประสาท 
  ข. กระตุ้นประสาท 
  ค. หลอนประสาท 
  ง. หลอนประสาทและกระตุ้น 
 8. ผลกระทบของสารเสพติดมีผลต่อประเทศชาติด้านใดมากท่ีสุด 
  ก. ด้านเศรษฐกิจ 
  ข. ด้านธุรกิจ 
  ค. ด้านความเป็นอยู่ 
  ง. ด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ 
 9. กิจกรรมในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
  ก. รถโรงเรียน 
  ข. โรงเรียนสีขาว 
  ค. โรงเรียนสีเขียว 
  ง. โรงเรียนในฝัน 
 10. ตาแดง ผิวหนังคล้ า สติปัญญาเส่ือม กระเพาะอาหารเป็นแผล เป็นอาการที่เกิดจากสาร
เสพติดในข้อใด 
 ก. ยาอี   ข. ยาบ้า  ค. สารระเหย  ง. สุรา 
 11. ข้อใดกล่าวถึงอาการผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ท่ีติดสารเสพติดได้
ถูกต้อง 

ก. ผู้ท่ีมีอาการวิกลจริตจะประสาทหลอน มีอาการหวาดระแวง 
 ข. ผู้ท่ีมีอาการทางสมองจะสับสน  เซื่องซึม ไม่รับรู้ความเป็นไปรอบตัว 
 ค. ผู้ท่ีมีอาการขาดสารเสพติดจะโกรธง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว 
 ง. ผู้ท่ีมีอาการผิดปกติในชีวิตประจ าวันจะพยายามฆ่าตัวตาย 
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 12. ข้อใดคือลักษณะของผู้ท่ีติดสารเสพติด 
ก. มีเป้าหมายในชีวิต   ข. มีความละเอียด รอบคอบ 

 ค. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ  ง. ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร 
 13. ข้อใดคืออาการผิดปกติทางสมอง เพราะเสพสารเสพติดมากเกินไป 

ก. สูญเสียความทรงจ า   ข. หายใจแรงและเร็ว 
 ค. เสียการทรงตัว หกล้มง่าย  ง. นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร 
 14. “นิกรคิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า เข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ไม่มีใครยอมรับตัวเอง” นักเรียนคิด
ว่า นิกร ตรงกับลักษณะใดของผู้ติดสารเสพติด 
 ก. ลกัษณะทางความรู้สึก  ข. ลักษณะทางความคิด 
 ค. ลักษณะทางบุคลิกภาพ  ง. ลักษณะทางพฤติกรรม 
 15. ผู้ใดมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เนื่องจากเสพสารเสพติด 

ก. ชมมีอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา   
ข. ชัยขาดความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง 

 ค. ชิดมีอาการสับสน จดจ าอะไรไม่ค่อยได ้  
 ง. ชัดมักใส่เสื้อแขนยาวและใส่แว่นตาสีด าตลอดเวลา 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

   ลักษณะและอำกำรของผู้ติดสำรเสพติด 
 ความหมายของยาเสพติด 
 ประเภทของสารเสพติด 
 วิธีการเสพยาเสพติด 
 สาเหตุของการติดยาเสพติด 
 วิธีสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 



   

 

 

 

 ควำมหมำยของยำเสพติด 
 
 สารหรือยาท่ีอาจเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพ
เข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ    แล้วจะท าให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจ ในลักษณะส าคัญ เช่น  ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ  มีอาการอยากยา
เมื่อขาดยา  มีความต้องการเสพท้ังทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง  สุขภาพ
โดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 
 
 ประเภทของสำรเสพตดิ 
 
 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 
      2.3 ยาเสพติดให้โทษ ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดประเภทนี้เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมียา
เสพติดประเภทท่ี ๒ ผสมอยู่ด้วย มีประโยชน์ทางการแพทย์ การน าไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น 
หรือเพื่อเสพติด จะมีบทลงโทษก ากับไว้ ยาเสพติดประเภทนี้ ได้แก่ bยาแก้ไอ ท่ีมีตัวยาโคเคอีน 

มหันตภัยจากสารเสพติด 
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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 วิสกี้ 
 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 เมลัดมอนิ่งกลอร่ี 
ต้นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 

     4.9  ประเภทอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  8  ประเภทข้างต้น ได้แก่ สารระเหยต่าง ๆ 
เช่น ทินเนอร์ เบนซิน น้ ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด และบุหร่ี 
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 วิธีกำรเสพยำเสพติด  
 
 กระท าได้หลายวิธี ดังนี้คือ  
 1.  สอดใต้หนังตา     
 2. สูบ  
  3.  ดม                        
 4. รับประทานเข้าไป  
 5.  อมไว้ใต้ลิ้น                       
 6. ฉีดเข้าเหงือก  
 7. ฉีดเข้าเส้นเลือด                      
 8. ฉีดเข้ากล้ามเน้ือ  
 9.  เหน็บทางทวารหนกั 
  
 สำเหตุของกำรติดยำเสพติด  
 
 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  
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 วิธีสังเกตอำกำรผู้ติดยำเสพติด 
 
 การสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด  ให้สังเกตจากอาการและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ทางร่างกาย และจิตใจดังต่อไปนี้ 
 1.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย  จะสังเกตได้จาก  
             1.1 สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม  ไม่มีแรง  อ่อนเพลีย 
           1.2 ริมฝีปากเขียวคล้ า  แห้ง  และแตก 
            1.3 ร่างกายสกปรก  เหงื่อออกมาก  กลิ่นตัวแรงเพราะไม่ชอบอาบน้ า 
   1.4 ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลพุพอง  อาจมีหนองหรือน้ าเหลือง คล้ายโรค
ผิวหนัง 
            1.5 มีรอยกรีดด้วยของมีคม  เป็นรอยแผลเป็นปรากฏท่ีบริเวณแขน  และ/หรือ 
ท้องแขน  
           1.6 ชอบใส่เสื้อแขนยาว  กางเกงขายาว  และสวมแว่นตาด าเพื่อปิดบังม่านตาท่ี 
ขยาย  
    2.  กำรเปลี่ยนแปลงทำงจิตใจ  ความประพฤติและบุคลิกภาพ  สังเกตได้จาก 
         2.1 เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจตนเอง  ขาดเหตุผล 
           2.2 ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
              2.3 ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  
         2.4 พูดจากร้าวร้าว  แม้แต่บิดามารดา  ครู อาจารย์  ของตนเอง  
            2.5 ชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ไม่เข้าหน้าผู้อื่น  ท าตัวลึกลับ  
             2.6 ชอบเข้าห้องน้ านาน ๆ  
     2.7 ใช้เงินเปลืองผิดปกติ  ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย  
           2.8 พบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษตะกั่ว  
            2.9 มั่วสุมกับคนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด 
             2.10 ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายสกปรก ไม่เรียบร้อย ไม่ค่อยอาบน้ า  
            2.11 ชอบออกนอกบ้านเสมอ ๆ  และกลับบ้านผิดเวลา  
          2.12 ไม่ชอบท างาน  เกียจคร้าน  ชอบนอนตื่นสาย  
           2.13 มีอาการวิตกกังวล   เศร้าซึม   สีหน้าหมองคล้ า  
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        3.  กำรสังเกตอำกำรขำดยำ  ดังต่อไปนี้  
      3.1 น้ ามูก  น้ าตาไหล หาวบ่อย 
  3.2 กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หายใจถี่ ปวดท้อง คลื่นไส้  อาเจียน เบื่อ
อาหาร น้ าหนักลด  อาจมีอุจาระเป็นเลือด  
    3.3 ขนลุก  เหงื่อออกมากผิดปกติ   
     3.4 ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดเสียวในกระดูก  
       3.5 ม่านตาขยายโตขึ้น  ตาพร่าไม่สู้แดด         
     3.6 มีอาการสั่น  ชัก  เกร็ง  ไข้ขึ้นสูง  ความดันโลหิตสูง  
            3.7 เป็นตะคริว  
           3.8 นอนไม่หลับ  
           3.9 เพ้อ  คลุ้มคลั่ง  อาละวาด  ควบคุมตนเองไม่ได้  
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ใบงำน เรื่อง  ลักษณะและอำกำรของผู้ติดสำรเสพติด 
 
 

กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนแยกประเภทสารเสพติดที่ก าหนดให้ตามแหล่งที่เกิดให้ถูกต้อง 

 

    

ฝิ่น ยำบ้ำ กัญชำ ยำอ ี

   
 

กำวซีเมนต ์ มอร์ฟิน ทินเนอร ์ เห็ดขี้ควำย 

 

สำรเสพติดธรรมชำติ  

สำรเสพติดสังเครำะห์  
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กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตภาพสารเสพติดที่ก าหนดให้ แล้วบอกว่าเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทประเภทใด  สารเสพติดในประเภทนั้นมีอะไรบ้าง พร้อมระบุอาหารที่เกิดจากสารเสพติด
ประเภทนั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ฝิ่น 

กระท่อม 

เห็ดขี้ควำย 

กัญชำ 

สำรเสพติดประเภท  ………………………………………….. 

สำรเสพติดในกลุ่มนี้ ได้แก่  ………………………………… 

………………………………………………………………………. 

อำกำร 

 ………………………........................................................ 

………………………………………………………………………. 
สำรเสพติดประเภท  ………………………………………….. 

สำรเสพติดในกลุ่มนี้ ได้แก่  ………………………………… 

………………………………………………………………………. 

อำกำร 

 ………………………........................................................ 

………………………………………………………………………. 

 

สำรเสพติดประเภท  ………………………………………….. 

สำรเสพติดในกลุ่มนี้ ได้แก่  ………………………………… 

………………………………………………………………………. 

อำกำร 

 ………………………........................................................ 

………………………………………………………………………. 

 

สำรเสพติดประเภท  ………………………………………….. 

สำรเสพติดในกลุ่มนี้ ได้แก่  ………………………………… 

………………………………………………………………………. 

อำกำร 

 ………………………........................................................ 

………………………………………………………………………. 
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กิจกรรมที่ 3 ให้นักเรียนยกตัวอย่างสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีป้องกันตนเองจากโทษของการสูบบุหรี่ 
มาพอสังเขป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

ผลกระทบ 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………… 

 

วิธีกำรป้องกัน 

 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนบอกพิษของสุราต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย และบอกอาการของโรคที่เกิดจาก
การดื่มสุรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิษต่อระบบต่ำงๆ ในร่ำงกำย 

พิษต่อระบบประสำทส่วนกลำง ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พิษต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด  ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

พิษต่อกำรท ำงำนของตับ    ………………………………………………………………………………………….. 

พิษต่อระบบเผำผลำญและต่อมไร้ท่อ  ……………………………………………………………………………. 

พิษต่อระบบต้ำนเชื้อโรค  …………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

โรคพิษสุรำเรื้อรัง 

อำกำร   ………………………………………. 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
. 

โรคมะเร็งตับ 

อำกำร   ………………………………………. 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
. 
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กิจกรรมที่ 5 ให้นักเรียนศึกษาอาการของผู้ติดสารเสพติดโดยทั่วไป จากนั้นจ าแนกอาการของผู้ติดสาร
เสพติดที่ก าหนดให้ เขียนลงในตารางข้างล่างให้ถูกต้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำกำรผิดปกติทำงร่ำงกำย อำกำรผิดปกติทำงจิตใจ อำรมณ์ และพฤติกรรม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

โกรธง่ำย มีรอยเข็มฉีดยำที่แขน 
ก้ำวร้ำว 

ประสำท
หลอน 

พูดคนเดียว 

มีรอยกรีดที่
แขน 

ขำดเรียนบ่อย 

แต่งกำยสกปรก 

มือสั่น ตัวสั่น 

เสียกำรทรงตัว 
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แบบทดสอบหลังเรียน   

 

 
 
 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

1. สารเสพติด  หมายถึงข้อใด 
  ก.   สารหรือยาท่ีต้องการเสพ 
  ข. สารหรือยาท่ีเสพและมีความต้องการ 
  ค. สารหรือยาท่ีเสพเข้าสู่ร่างกาย  ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 
  ง. สารหรือยาท่ีฉีด  มีผลต่อตัวเรา 
 2. ลักษณะส าคัญของสารเสพติด 
  ก. เป็นสารที่ใช้เสพ 
  ข. เป็นสารที่ใช้ฉีด 
  ค. เป็นสารที่เสพบางครั้ง 
  ง. เป็นสารที่เสพอย่างต่อเนือ่ง 
 3. เฮโรอีนจัดเป็นสารเสพติดท่ีสอดคล้องกับข้อใด 
  ก. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 1 
  ข. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 2 
  ค. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 3 
  ง. เป็นสารเสพติดประเภทที่ 4 
 4. สิ่งเสพติดท่ีเราพบท่ีสามเหลี่ยมทองค าประกอบด้วยประเทศอะไรบ้าง 
  ก. ไทย  พม่า  ลาว 
  ข. ไทย  พม่า  มาเลเซีย 
  ค. ไทย  พม่า  เขมร 
  ง. ไทย  พม่า  อินโดนีเซีย 
 5. สารเสพติดเมื่อเสพไปแล้วส่งผลเสียต่อข้อใด 
  ก. ชื่อเสียง  เพื่อน 
  ข. ทรัพย์สิน  ชื่อเสียง 
  ค. ทรัพย์สิน  สุขภาพ 
  ง. เศรษฐกิจ  สุขภาพกาย-ใจ 
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 6. ฝิ่นออกฤทธ์ิต่อร่างกายอย่างไร 
  ก. กดประสาท 
  ข. กระตุ้นประสาท 
  ค. หลอนประสาท 
  ง. หลอนประสาทและกระตุ้น 
 7. กระท่อมออกฤทธิ์ต่อร่างกายอย่างไร 
  ก. กดประสาท 
  ข. กระตุ้นประสาท 
  ค. หลอนประสาท 
  ง. หลอนประสาทและกระตุ้น 
 8. ผลกระทบของสารเสพติดมีผลต่อประเทศชาติด้านใดมากท่ีสุด 
  ก. ด้านเศรษฐกจิ 
  ข. ด้านธุรกิจ 
  ค. ด้านความเป็นอยู่ 
  ง. ด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ 
 9. กิจกรรมในข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
  ก. รถโรงเรียน 
  ข. โรงเรียนสีขาว 
  ค. โรงเรียนสีเขียว 
  ง. โรงเรียนในฝัน 
 10. ตาแดง ผิวหนังคล้ า สติปัญญาเส่ือม กระเพาะอาหารเป็นแผล เป็นอาการที่เกิดจากสาร
เสพติดในข้อใด 
 ก. ยาอี   ข. ยาบ้า  ค. สารระเหย  ง. สุรา 
 11. ข้อใดกล่าวถึงอาการผิดปกติทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ท่ีติดสารเสพติดได้
ถูกต้อง 

ก. ผู้ท่ีมีอาการวิกลจริตจะประสาทหลอน มีอาการหวาดระแวง 
 ข. ผู้ท่ีมีอาการทางสมองจะสับสน  เซื่องซึม ไม่รับรู้ความเป็นไปรอบตัว 
 ค. ผู้ท่ีมีอาการขาดสารเสพติดจะโกรธง่าย หงุดหงิด ก้าวร้าว 
 ง. ผู้ท่ีมีอาการผิดปกติในชีวิตประจ าวันจะพยายามฆ่าตัวตาย 
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 12. ข้อใดคือลักษณะของผู้ท่ีติดสารเสพติด 
ก. มีเป้าหมายในชีวิต   ข. มีความละเอียด รอบคอบ 

 ค. ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ  ง. ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร 
 13. ข้อใดคืออาการผิดปกติทางสมอง เพราะเสพสารเสพติดมากเกินไป 

ก. สูญเสียความทรงจ า   ข. หายใจแรงและเร็ว 
 ค. เสียการทรงตัว หกล้มง่าย  ง. นอนไม่หลับ เบ่ืออาหาร 
 14. “นิกรคิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า เข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ไม่มีใครยอมรับตัวเอง” นักเรียนคิด
ว่า นิกร ตรงกับลักษณะใดของผู้ติดสารเสพติด 
 ก. ลักษณะทางความรู้สึก  ข. ลักษณะทางความคิด 
 ค. ลักษณะทางบุคลิกภาพ  ง. ลักษณะทางพฤติกรรม 
 15. ผู้ใดมีอาการผิดปกติทางร่างกาย เนื่องจากเสพสารเสพติด 

ก. ชมมีอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา   
ข. ชัยขาดความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง 

 ค. ชิดมีอาการสับสน จดจ าอะไรไม่ค่อยได ้  
 ง. ชัดมักใส่เสื้อแขนยาวและใส่แว่นตาสีด าตลอดเวลา 
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