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ประเภทสารเสพติด

• ประเภทฝิ่น หรือมอร์ฟีน รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน  
เพทินดีน เป็นต้น

• ประเภทบาร์บิทูเรตรวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์ในท านองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์บิทาล 
อะโมบาร์บิทาล พาราดีไฮด์ ไดอะซีแพม เมโปรบาเมต คลอไดอะซิป๊อกไซด์ เป็นต้น

• ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้  เป็นต้น
• ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เด็กซ์แอมเฟตามีน ไอซ์ เป็นต้น
• ประเภทโคเคน เช่น ใบโคคา เป็นต้น
• ประเภทกัญชา เช่น ยอดช่อดอกกัญชาตัวเมีย เป็นต้น
• ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม เป็นต้น
• ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลดี ดีเอ็มที ล าโพง สารระเหย เห็ดเมา
• ประเภทอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถจัดเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน น ายาล้างเล็บ 

ยาแก้ปวด บุหรี่ เป็นต้น (พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. 2545)



ยาเสพติด

• องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
• องค์การสหประชาชาติ
• พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 
ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย
รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ
ในลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความ
ต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุด
โทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ
หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ 
ดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึง
ยาสามัญประจ าบ้าน บางต ารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 





ประเภทของยาเสพติดใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ประเภทท่ี1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง -ยาที่ไม่มีการน ามาใช้ในทางการแพทย์ 
และท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรง เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี
ประเภทท่ี2 ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป- มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึง
มาก และท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวัง เช่น มอร์ฟีน โคเคน 
โคเดอีน 
ประเภทท่ี3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดให้โทษในประเภท2 เป็น
ส่วนผสมอยู่ด้วย- ขึ้นทะเบียนต ารับไว้ เป็นยาที่ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากร
น้อย แต่ยังคงมีอันตราย และมีประโยชน์มากในการรักษาโรคเช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน
ประเภทท่ี4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท1 หรือ
ประเภท2  -  เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์(Acetic Anhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl 
Chloride)

ประเภทท่ี5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้อยู่ในประเภทท่ี1 ถึงประเภทท่ี4 
ส่วนมากเป็นพืชเสพติด -  เช่น กัญชา พืชกระท่อม เห็ดขี้ควาย



ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.



ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.



ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.





‚กลุ่มการค้าในเรอืนจ ายงัคงมีบทบาทส าคัญในการบงการการคา้ยาเสพตดิ‛
‚กลุ่มนักคา้ยาเสพติดมีรูปแบบวธิีการคา้ยาเสพติดและ
การลักลอบล าเลียงยาเสพติดที่หลากหลายมากขึ้น‛



สถิติผู้เข้ารับ        
การรักษาทั้งหมด

ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.



ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.



ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.

ยาบ้ามากที่สดุ 
ต่อเนื่อง



งานวิจัย(องค์ความรู้)ที่ผ่านมา

• สถานการณ์ยาเสพติด-การปราบปราม

• ตัวยาเฉพาะ ไอซ์  /กัญชา/ ยาบ้า

• กลุ่มประชากรเฉพาะ วัยรุ่นในสถานพินิจ/ แรงงานประเภทต่างๆ

• การป้องกัน 

• การบ าบัด และฟื้นฟู

• การประเมินผลต่างๆ

• การบริหารจัดการ และอ่ืนๆ



องค์ความรู้เรื่องยาเสพติดในมิติสังคมวัฒนธรรม

องค์ความรู้เร่ืองยาเสพติด

• ยาเสพติดคืออะไร

• ใครเกี่ยวข้อง

• เกิดจากอะไร

• บ าบัดฟื้นฟูอย่างไร / ใครบ าบัด

• หลังบ าบัด

มิติสังคมวัฒนธรรม ความเส่ียง

• กระแสโลก

• สังคม 

• ชุมชน

• ครอบครัว/ เพ่ือน- กลุ่ม/คนรอบตัว

• ตนเอง

ทัศนคติ ความเชื่อ คา่นิยม



ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

อุปทาน

• ผู้ผลิต

• ผู้ค้า/ขนส่ง

อุปสงค์

• ผู้เสพประเภทต่างๆ ตามอาชีพ 
กลุ่มประชากร และอายุ



เหตของการใช้ยาเสพติด
• เพื่อการรักษา อาการทางกายและจิต รวมถึงการถอนยาบางชนิด - อยู่ภายใต้

การูแลของบุคลากรทางการแพทย์
• เพื่อการท างาน/ประกอบอาชีพ แรงงาน หญิง-ชายบริการ ผู้ท างานอยู่ในภาคบริการใน

ยามค่ าคืน เพื่อให้ท างานได้นาน กล้าแสดงออก และเอาใจลูกค้า
• เพื่อความสนุกสนาน บันเทิง 
• เพื่อความสวยงาม – ลดน้ าหนัก

• ความเชื่อผิดๆ –เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ /ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
• ติดจากฤทธิ์ตัวยา -สารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เช่น เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เฮโรอีน 

เป็นต้น เม่ือผู้เสพเริ่มทดลองใช้และไดร้ับฤทธิ์ของยาเสพติดแล้วพึงพอใจก็จะเสพซ้ าจนเกิดการ
ติดยา

ตัวเอง สวล.



วัยรุ่นกับการใช้ยาเสพติด: 
มิติวัฒนธรรมและสังคมที่เสี่ยง ๑



A: ยาโปรโคดิล (procodyl) และ ยาทรามาดอล (tramadol)

• ยา ‘โปร’ (procodyl) เป็นยาแก้แพ้
ชนิดน้ าส าหรับเด็ก

• ผสม น้ าอัดลม (อาจมียาแก้ปวดชนิด
เมด็ดว้ย) โปร ขวด ยาแก้ปวด สิบเมด็ 
ชุดละ ร้อยสามสิบถึงสองร้อยบาท

• ทรามาดอลใช้เป็น ยาบรรเทาปวด 

• ผสมน้ าอัดลม 







B: ไอซ:์ สถานการณ์

ที่มา: ส านักยุทธศาสตร์ ปปส.



น้ าแข็ง  สเก็ต  คริสตลัเมธ (crystal meth) 
ชาบู ( shabu) แคร็งค์ (krank)               
ทวีค (tweak) ทิน่า (tina) 

วัยรุ่นเชื่อว่าเสพยาไอซ์แล้วจะ
• ผอม หุ่นดี ช่วยลดน้้าหนัก
• ผิวสวย ผิวขาว
• สวยหล่อ
• ไม่มีกลิ่นตัว
• สมองดี เรียนเก่ง
• มีก าลังเยอะ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

ยาไอซ์



องค์ความรู้จากงานวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร์ของตัวยา
• มีความรุนแรนมีความรุนแรงกว่ายาบ้า(เมท

แอมเฟตามีน)เป็น 4-5 เท่า --เสพแล้วติด
• เมื่อเสพจะไปท าให้เส้นเลือดหดตัว เส้นเลือด

ที่จะไปเล้ียงที่ ผิวหนังหรือสมองจะลดลง 
โดยเฉพาะเลือดที่ไปเล้ียงที่ผิวหนังจะลดลง 
และท าให้ผิวซีด --ขาว--สวย??

• เมื่อเสพจะไม่รับประทานอาหาร ท าให้เป็น
โรคขาดวิตามินและแร่ธาตุส าคัญต่อร่างกาย 
น้ าหนักจะลดลงอย่างรวดเร็วจนเห็นได้ชัด --
ผอม --สวย??

• ท าให้หัวใจเต้นเร็ว เต้นผิดจังหวะในขณะเสพ 
มีภาวะตื่นตัว มีพละก าลังมากผิดปกติ --
แข็งแรง??

• ถ้ายาขนาดเกิน จะท าให้หัวใจเต้น
เร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อ
เกร็งตัว ตื่นตกใจกลัว ถ้าอาการ
รุนแรงอาจชักหรือหมดสติ ระบบ
หายใจล้มเหลว ช็อกและเสียชีวิต

• เสพเป็นเวลานานจะท าให้เกิดภาวะ
หัวใจวายเฉียบพลัน เกิดภาวะหัวใจ
และสมองขาดเลือด(สมองฝ่อ)

• ระบบการท างานของปอด ตับไต 
และหัวใจเสียหาย เซ็กเสื่อม อวัยวะ
เพศไม่แข็งตัว รูปร่างผอมแบบทรุด
โทรม -- สวย- เพิ่มสมรรถนะทาง
เพศ??



องค์ความรู้จากงานวิจัย

          
•             เสพเพราะเขาบอกว่า 

ผอม ขาว และจะสวย

• เสพเพราะเขาบอกว่า
                เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ

เชิงสังคมและวัฒนธรรม
• เพศหญิงเสพ-ค้ามากกว่าเพศชาย (จากยอดการ

บ าบัดและจับกุมตั้งแต่ปี 2548)
• กลุ่มเสี่ยงเริ่มใช้ที่อายุน้อยลง
• คาดการณ์ผู้เสพจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง
• ใช้เพื่อความบันเทิงทั้งชายและหญิง
• บ้างเลือกใชก้่อนมีเพศสัมพันธ์ 
• ส่วนมากเคยใช้ยาบ้ามาก่อน / ใช้ร่วมกับยาอื่น
• ไม่สนใจคนรอบข้าง แปลกแยกจากครอบครัว มี

แน้วโน้มก่อความรุนแรง(กับครอบครัว/คนรอบ
ข้าง) และเกิดปัญหาครอบครัวต่างๆ  (ติดยา)

• ผู้เสพและค้ามักเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ยาบ้า



วัยรุ่นในสถานพินิจกับยาเสพติด: 
มิติวัฒนธรรมและสังคมที่เสี่ยง ๒

167 แห่งท่ัวประเทศ





ที่มา : กรุงเทพธุรกจิ. เยาวชนก่ออาชญากรรมพุ่ง กพ. 2558. 
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/635550



องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก
• เป็นเยาวชนเพศชายมากกว่าเพศหญิง

• มักอาศัยอยู่ในครอบครัวไม่สมบูรณ์ และปัญหาคุณภาพของ
ครอบครัว หรือมีปัญหาครอบครัวไม่อบอุ่น

• อาชีพของสมาชิกในครอบครัว(ผู้ปกครอง)ไม่ม่ันคง และรายได้ต่ า

• ส่วนมากยังเรียนเมื่อถูกจับ หรือท างานมีรายได้ต่ า หรือว่างงาน 
แต่มีรายได้จากการค้ายาเสพติดมากกว่ารายได้หลัก และมักไม่
เรียนต่อ

• ครอบครัวมีความเก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือสารเสพติดมาก่อน



• มักมีเพ่ือนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

• เยาวชนส่วนใหญ่โดนจับด้วยคดียาเสพติดมากกว่าคดีอื่น

• อายุเด็กและเยาวชนท่ีเข้าสถานพินิจ ตั้งแต่ สิบขวบขึ้นไป

• เมื่อถูกจับซ้ าจะมีทักษะในทางที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้น และมักถูกจับ
ในคดีอื่นในครั้งที่สอง เช่น ท าร้ายร่างกาย ลักทรัพย์

• ความรู้สึกเมื่อเสพยาครั้งแรกจะรู้สึกดีชอบ

• ตัดสินใจเสพครั้งแรกเพราะเพ่ือน คู่รัก ชักชวน 

องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก(ต่อ)



• ส่วนมากคิดว่าที่เสพยาบ้า นั้นไม่ติดและสามารถเลิกได้ และมี
ทัศนคติเชิงบวกกับยาเสพติด

• สาเหตการค้ายาเพราะต้องการยาและเงิน (รายได้ดี) และ
ส่วนมากมักผันตัวเองมาเป็นผู้ค้ารายย่อย ใน 1 ปี และส่วนหนึ่ง
เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งยาเสพติด

• ลูกค้าส่วนมากคือเพื่อน และคนรู้จัก มีการแนะน าต่อๆกันมา

• รายได้เป็นตัวผลักดันเด็กและเยาวชนให้ค้ายาเสพติด

• ยาบ้าเป็นตัวยานิยมส าหรับเด็กชาย และยากลุ่มยาเพื่อความ
บันเทิงเป็นที่นิยมของเด็กหญิง

องค์ความรู้จากงานวิจัย : จากตัวปัจเจก(ต่อ)



ช่องว่างของมิติสังคมวัฒนธรรมเรื่องยาเสพติด
กับเด็กและเยาวชน

• ปัจจัยภายในตัว
– พฤติกรรมและพัฒนาการ

ของวัยรุ่นตามวัย

– ค่านิยม ความเชื่อ 

– แรงกระแทกจาก
ส่ิงแวดล้อมรอบตวั

• คน หน่วยงานรอบๆตัววัยรุ่น
– ครอบครวั

– เพื่อน

– คร(ูโรงเรียน)

• สภาพเศรษฐกิจและสังคม ความเป็นอยู่

• สื่อและการเข้าถึง (ออนไลด์)

• คนท างานที่เกี่ยวข้องจากต้นน้ าถึงปลาย
น้ า ทัศนคติ และเงื่อนไขในการท างาน 



มิติสังคมวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนเสี่ยงแค่ไหน

ตัวเด็ก การอบรมเลี้ยงดู พฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่

ครอบครัว เปลี่ยนแปลงไม่ใส่ใจ
มากขึ้น

เด็กอยู่คนเดียว

เพื่อน ใกล้ชิด คิดเหมือนกัน เชื่อท าตาม +-

ครู(รร.) การแลไม่ทั่วถึง/
ทัศนคติของครู

ปล่อยไม่สนใจ

คนรอบตัว เกี่ยวพันกับความ
เสี่ยง/ทัศนคติเดิมๆ

ผลักและดึงให้เข้าสู่
ความเสี่ยง



ความเสี่ยงจากปัจเจก(ตัวเอง)

• ครอบครัวไม่ท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงสถาบันในสังคมอ่ืนๆ

• พัฒนาการของช่วงวัยผลักดันพฤติกรรมการแสดงออก

• อิทธิพลคนรอบตัวและการเรียนรู้-เรียนแบบ



ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

• สังคมเงินตรา

• เศรษฐกิจในครัวเรือน  รายได้มากกว่ารายจ่ายไม่มากนัก

• การสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

• ปัญหาครัวเรือนและส่วนตัวเรื่องค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน

• รูปแบบชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่อยู่ในบริโภคนิยมและเสรีนิยม

• สภาพของสถานท่ีอยู่อาศัยและสถานที่ไปใช้เวลา

• ค่านิยมของชุมชน-สังคม การให้ค่าและตีตราบางอย่าง

• ภูมิศาสตร์ส่งผลต่อชนิดของยา/สารเสพติดที่เลือกใช้ - การเข้าถึงยา

• กระแสโลกและการพัฒนาแบบโลกาภิวัฒน์ (ท าให้โลกแคบลง)



บริบทของมิติสังคมวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลง
เป็นความเสี่ยงที่ท าให้ปัจเจกตกเข้าสู่ปัญหายาเสพติด

ค าถามต่อไป คือ
เรามีองค์ความรู้ด้านน้ีมากแค่ไหน

ใครต้องด้าเนินการ



ขอบคุณค่ะ


