
ยาเสพติดคืออะไร 
 ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวตัถุชนิดใด ๆ ท่ี
อาจเป็นผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ หรือจากการสงัเคราะห์ ซ่ึงเม่ือ
เสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยวธีิการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวธีิใด ๆ ก็
ตาม เป็นช่วงระยะเวลา หรือนานติดกนัจนท าใหร่้างกายทรุดโทรม
และตกอยูใ่ตอ้  านาจหรือเป็นทาสของส่ิงนั้น ทั้งดา้นร่างกายและ
จิตใจ หรือจิตใจเพียงอยา่งเดียว  
 

ประเภทของส่ิงเสพติด 
  แบ่งตามลกัษณะการผลติ  
       - ส่ิงเสพติดท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต  ิ  เช่น ฝ่ิน กญัชา ฯลฯ 
       - ส่ิงเสพติดสังเคราะห์ ไดแ้ก่ ส่ิงเสพติดท่ีผลิตดว้ยกรรมวธีิ       
            ทางเคมี เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน ฯลฯ 
  แบ่งตามลกัษณะการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท  
       - ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท จะมีฤทธ์ิท าใหส้มองมึนงง      
          ประสาทชา ง่วงซึม ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน โคเคน 
       - ประเภทออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาทจะมีฤทธ์ิท าใหเ้กิดอาการ         
          ต่ืนเตน้ ตลอดเวลา ไม่รู้สึกง่วงนอน แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยาผู ้ 
          เสพจะหมด ไดแ้ก่ แอมเฟตามีน หรือยามา้ กระท่อม  
       - ประเภทออกฤทธ์ิหลอนประสาท จะมีฤทธ์ิท าใหเ้กิดอาการ     
          ประสาทหลอนเห็นภาพ ลวงตาหูแวว่ อารมณ์แปรปรวน      
          ไดแ้ก่ แอลเอสดี หรือ  เหลา้แหง้ เห็ดข้ีควาย  
       - ประเภทออกฤทธ์ิกดประสาท และหลอนประสาทด้วย          
         ไดแ้ก่  กญัชา 

 
 

 
 

สาเหตุส าคัญที่ท าให้ติดยาเสพติด  

 จากการถูกชกัชวน   
 จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากรู้ อยากสมัผสั  
 จากการถูกหลอกลวง  
 เหตทุางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ตอ้งถูกผา่ตดัหรือเป็น 

โรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทไดรั้บ ความทรมาน
ทางกายมากผูป่้วยตอ้งการบรรเทา พยายามช่วยตวัมานานแต ่
ก็ไม่หาย จึงหนัเขา้หายาเสพติด จนติดยาในท่ีสุด 

 จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทน้ีคิดวา่ตวัเองเป็นคนเก่ง 
 จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น สถานท่ีอยูอ่าศยัแออดั เป็นแหล่งสลมั 

หรือเป็นแหล่งท่ีมีการเสพและคา้ยาเสพติดภาวะทางเศรษฐกิจ
บีบคั้นจิตใจ  

 

เยาวชนกบัยาเสพติด 

 เม่ือพดูถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่ก็มกัจะมุ่งความ
สนใจไปท่ีกลุ่มผูผ้ลิตผูค้า้และ ผูเ้สพยาเสพติด โดยเฉพาะผูเ้สพยา
เสพติดท่ีเป็นเยาวชน ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายโดยตรงจึงท าให้ทุกฝ่าย ไม่
วา่จะเป็นบิดามารดา ครู ผูป้กครอง องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 
ตลอดจนส่ือมวลชนต่างก็ให้ความสนใจท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายาม
ส่ือสาร เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิต
ท่ีดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัทั้งในเร่ืองของ
การสรรหาวธีิการและเลือกเฟ้นเน้ือหา ขอ้ความท่ีเขา้ถึงเยาวชนได้
ตรงจุด ทั้งน้ีเพราะเด็กและเยาวชนนั้นจะมีลกัษณะพิเศษ เช่น ไม่
ชอบให้ใครว่ากล่าว ตกัเตือนตรง ๆ โดยเฉพาะผูใ้หญ่แต่จะรับ
ข่าวสารขอ้มูล ได้มากข้ึนถา้ เยาวชนด้วยกันเป็นผูใ้ห้ข่าวสาร
ขอ้มูลนั้น หรือตนเองเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการส่ือสารดว้ย  

     ติดกฬีากม็ีความสุขได้  
 

 
             การเล่นกีฬาไม่ใช่เป็นแตเ่พียงกิจกรรมทางเลือกท่ีเบ่ียง - 
เบนความสนใจของเยาวชนให ้ ห่างไกลยาเสพติดเท่านั้น แต่ทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ เช่ือวา่ การออกก าลงักายหรือ การเล่นกีฬา
นั้น จะท าใหต้่อมไร้ท่อใตส้มองหลัง่สารเคมีชนิดหน่ึงช่ือ “เอนโด
ฟีน” ออกมา  ซ่ึงสารชนิดน้ีจะท าใหรู้้สึกสดช่ืน และ เป็นสุข ผูท่ี้
ออกก าลงักาย อยูเ่สมอจึงมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์สมกบัท่ีกล่าว
วา่ “กีฬา กีฬา เป็นยาวเิศษ” ดงันั้น จึงควรท่ีจะช่วยกนัส่งเสริมให้
เยาวชนไดอ้อกก าลงักายและเล่นกีฬาเพื่อใหมี้สาร “เอนโดฟีน” อยู่
ในร่างกายเกิดความสุขได ้ โดยไม่ตอ้งพ่ึงพายาเสพติด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การป้องกนัการติดยาเสพติด  

 ป้องกันตนเอง ไม่ใชย้าโดยมิไดรั้บค าแนะน าจากแพทย ์และ
จงอย่าทดลอง เสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพราะติด
ง่ายหายยาก  

 ป้องกนัครอบครัว ควรสอดส่องดูและเด็กบุคคลในครอบครัว  
หรือท่ีอยูร่วมกนั อยา่ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ตอ้งคอยอบรม
สัง่สอนใหรู้้ถึงโทษและภยัของยาเสพติด หากมีผูเ้สพยาเสพ 
ติดในครอบครัวจงจดัการใหเ้ขา้รักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

 ป้องกนัเพือ่นบ้าน โดยช่วยช้ีแจงใหเ้พ่ือนบา้นเขา้ใจถึงโทษ
และภยัของยาเสพติด โดยมิให ้ เพื่อนบา้น รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ตอ้งถูกหลอกลวง และหากพบวา่เพ่ือนบา้นติด ยาเสพติดจง
ช่วยแนะน าใหไ้ปรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

 ป้องกนัโดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ  เม่ือทราบวา่บา้น
ใด ต าบลใดมียาเสพติดแพร่ระบาด ขอให้แจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ต ารวจทุกแห่งทุกทอ้งท่ีทราบ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ยาเสพติดป้องกนัได้  

1.  ป้องกนัตนเอง ท าไดโ้ดย.. 
          „ ศึกษาหาความรู้ เพ่ือใหรู้้เท่าทนัโทษพิษภยัของยาเสพติด 
          „ ไม่ทดลองใชย้าเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวน 
          „ ระมดัระวงัเร่ืองการใชย้า เพราะยาบางชนิดอาจท าใหเ้สพ    
             ติดได ้
          „ ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
          „ เลือกคบเพื่อนดี ท่ีชกัชวนกนัไปในทางสร้างสรรค ์
          „ เม่ือมีปัญหาชีวติ ควรหาหนทางแกไ้ขท่ีไม่ขอ้งเก่ียวกบั  
            ยาเสพติด หากแกไ้ขไม่ไดค้วรปรึกษา ผูใ้หญ่  

2.  ป้องกนัครอบครัว ท าไดโ้ดย.. 
           „ สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง 
              สมาชิกในครอบครัว 
           „ รู้และปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 
           „ ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ใหข้อ้งเก่ียวกบัยาเสพติด 
           „ ใหก้ าลงัใจและหาทางแกไ้ข หากพบวา่สมาชิกใน 
              ครอบครัวติดยาเสพติด  

3.  ป้องกนัชุมชน  ท าไดโ้ดย 
           „ ช่วยชุมชนในการต่อตา้นยาเสพติด 
           „ เม่ือทราบแหล่งเสพ แหล่งคา้ หรือผลิตยาเสพติด ควรแจง้
ใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบทนัที  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ด้วยความปรารถนาดจีาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา 



ว ธีการป้องกนัไม่ให้วัยรุ่นต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

    จากสถิติของสาธารณสุขพบวา่ ในระหวา่งปีพ.ศ. 2544- 

2552 วยัรุ่นมีการตั้งครรภก่์อนวยัเพ่ิมข้ึนจาก 10% มาเป็น 
40% และจากการส ารวจ ในช่วง 7 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2455-

2550 พบวา่ช่วงอายมีุแนวโนม้ลดลงดว้ย โดยพบวา่เด็กอาย ุ10 
ปีมีการตั้งครรภสู์งถึง 60 คน และเด็กต ่ากวา่ 15 ปี คลอดบุตร
จ านวน 55,648 คน ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีส ารวจในโรงพยาบาลของรัฐ
เท่านั้น 

        

       ปัญหาดงักล่าวน้ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเป็นเร่ืองหนกัใจของทั้งคุณ
พอ่คุณแม่ของเด็กและตวัเด็กเอง เพราะโดยปกติแลว้เด็กวยัรุ่นใน
วยั 10 - 20 ปี ยงัไม่พร้อมต่อการเป็นพอ่แม่คน ทั้งทางดา้น
เสถียรภาพทางการเงิน และ ภาวะทางอารมณ์ ตลอดจนการดูแล
รับผิดชอบ วนัน้ีผูเ้ขียนจึงขอน าเสนอวธีิการป้องกนัไม่ใหว้ยัรุ่น
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร ดงัน้ี 

        

       การให้ความรู้ 
        

       คุณพอ่คุณแม่ตอ้งใหค้วามรู้ในเร่ืองเพศศึกษากบัลูก อยา่ถือ
เป็นเร่ืองน่าอายและปกปิดไว ้ลูกอาจเรียนรู้ในหอ้งเรียนมาบา้ง แต่
คุณพอ่คุณแม่เป็นผูใ้กลชิ้ด และเขา้ใจลูกมากกวา่ จึงท าใหก้ารสอน 
การพดูคุย ตลอดจนใหค้  าแนะน าต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
กวา่ 
        

       วธีิง่าย ๆ คือการถามลูกวา่ลูกทราบเก่ียวกบัเร่ืองเพศสมัพนัธ์
และการป้องกนัมากนอ้ยขนาดไหน เม่ือคุณพอ่คุณแม่เขา้ใจและรู้
วา่ลูกมีความเขา้ใจขั้นไหนแลว้ก็ใหเ้สริมความรู้ต่อจากท่ีลูกมี บอก
ลูกถึงขอ้พึงระวงั การวางตวักบัเพศตรงขา้ม รวมถึงฮอร์โมนและ

ความตอ้งการทางเพศของมนุษย ์ส่ิงเหล่าน้ีอาจดูเหมือนเป็นเร่ือง
น่าอาย และยากต่อการพดูคุย แต่คุณพอ่คุณแม่ควรพดูคุยกบัลูกใน
เร่ืองน้ีโดยพยายามท าใหเ้ป็นเร่ืองปกติธรรมดา ค่อย ๆ พดูทีละเลก็
ทีละนอ้ย เพราะจะช่วยไดม้ากกวา่การอธิบายทุกอยา่งในคร้ังเดียว 
อีกทั้งยงัท าใหลู้กรู้สึกชิน และไม่กระอกักระอ่วนใจอีกดว้ย 
  

การคุมก าเนิด 
        
       วธีิการคุมก าเนิดมีมากมายหลายวธีิ แต่ละวธีิมีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสีย และเหมาะสมแตกต่างกนัในแต่ละสถานการณ์ อาจใหลู้กมี
โอกาสพดูคุยกบัหมอหรือผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองเพศศึกษาเพ่ือท่ีจะ
เขา้ใจถึงลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของการคุมก าเนิด ซ่ึงการคุมก าเนิด
มีหลกั ๆ ดงัน้ี 
        
       1. การคุมก าเนิดแบบฮอร์โมน เป็นวธีิท่ีนิยมใชก้นั เพราะ
สะดวกและมีอยูม่ากมายตามทอ้งตลาด แต่มีขอ้หา้มในการใช้
ส าหรับผูท่ี้มีโรคประจ าตวัหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ 
โดยตอ้งปรึกษาแพทยก่์อนใชย้า ซ่ึงโดยรวมแลว้การคุมก าเนิด
แบบใชฮ้อร์โมนแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
       1.1 ยาเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เอสโตรเจน (estrogen) 
และโปรเจสโตเจน (progestogen) ซ่ึงเป็นแบบท่ีนิยมใชก้นัมาก
ท่ีสุด 
       1.2 การใชแ้ผน่แปะคุมก าเนิด 
       1.3 ยาฉีดคุมก าเนิด เป็นฮอร์โมนสงัเคราะห์ท่ีออกฤทธ์ิไดน้าน 
ท่ีนิยมใชม้ากเป็นพวก DMPA (Depsmedroxy Progesterone 
Acetate) และ 
        
       1.4 การใชย้าฝังคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด (implant) เป็น

ฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนบรรจุหลอดฝังไวใ้ตผ้ิวหนงั 
        
       แต่ทั้งน้ีการคุมก าเนิดประเภทต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจมีผลกระทบ
ต่อร่างกายจึงควรศึกษาใหดี้ก่อนใช ้
        
       2. การคุมก าเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมน เช่นการใส่ห่วงคุมก าเนิด 
ถุงยางอนามยั และการนบัวนั เป็นตน้ 
 
       นอกจากน้ีแลว้ยงัมีการคุมก าเนิดแบบการหลัง่ภายนอก การใช้
น ้ ายาฆ่าเช้ืออสุจิ การสวนลา้งช่องคลอด 
        

       การจดักฎระเบียบภายในบ้าน 

        
       การควบคุมดูแลใหมี้ผูใ้หญ่คอยอยูด่ว้ยในเวลามีการจดังาน
เล้ียง หรือใหลู้กโทรศพัทก์ลบัมาหาทุกคร่ึงชัว่โมง หรือในวนัเรียน
หนงัสือไม่อนุญาตใหก้ลบับา้นเกิน 3 ทุ่ม เป็นตน้ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 
ลูกวยัรุ่นอาจคิดวา่เป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพ แต่เป็นวธีิท่ีจะช่วย
ลดปัญหาการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควรได ้
        
       วยัรุ่นเป็นวยัท่ีเขา้ใจยาก ตอ้งการอิสรเสรีภาพ และมีโลก
ส่วนตวัสูง ดงันั้น ความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวระหวา่งพอ่แม่ลูก 
การท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีของพอ่แม่ ตลอดทั้งความรักความ
เขา้ใจกนัในครอบครัวจะช่วยวยัรุ่นห่างไกลจากปัญหาน้ีไดค้่ะ 
 
 

การต ัง้ครรภ.์....ในวนัและวยัทีไ่มพ่รอ้ม 
 



 
 

"การต ัง้ครรภ"์ หากเกดิขึน้กับหญงิทีม่คีวามพรอ้มไม่วา่จะ
เป็นทางดา้นสรรีะร่างกาย วฒุภิาวะทัง้ดา้นคณุวฒุแิละวัยวฒุก็ิ

คงเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดแีละสรา้งความสขุใหก้ับครอบครัวของ

หญงินัน้ๆ แตถ่า้หากเกดิขึน้กบัผูท้ีย่ังเป็น "เด็กหญงิ" อายุ
ระหวา่ง 9 -19 ปี ซึง่ก็มักกอ่เกดิปัญหาตามมาอย่างหลกีเลีย่ง

ไมไ่ดท้ัง้ตอ่ตัวเด็กเองและครอบครัว  
 

 

สถานการณก์ารต ัง้ครรภก์อ่นวยัอนัควร  
 

สถานการณ์ทีผ่า่นมา  
 

ขอ้มลูจากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษย ์พบวา่สภาวะการตัง้ครรภแ์ละคลอดบตุรกอ่นวัยอนัควร
ของหญงิอายตุ า่กวา่ 15 ปีบรบิรูณ์ (รูปที ่1) และหญงิอายตุ า่

กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ (รูปที ่2) ตัง้แตปี่ 2540 - 2551 มแีนวโนม้
เพิม่ขึน้เกอืบทกุปี 
 
หา้มตวัหา้มใจป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัสมควร  
 
1. เรียนรู้ถึงความคิดต่างกนัของหญิงชายในเร่ืองเพศ ความ
ตระหนกัถึงความแตกต่างระหวา่งชายหญิง จะเป็นการป้องกนัการ
มีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่คาดคิด  
 
      - ผูช้ายมีเพศสมัพนัธ์ไดโ้ดยไม่มีความรัก เพศสมัพนัธ์วา่เป็น
การหาความสุขร่วมกนัและไม่ตอ้งผกูพนั  
 

      - ผูห้ญิงมีเพศสมัพนัธ์เพราะความรัก ถา้มีเพศสมัพนัธ์กบัชาย
ใดจะตอ้งการมีความผกูพนักบัชายคนนั้น  
 
2. วยัรุ่นชายควรคิดเสมอวา่วยัรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกบัแม่ พ่ีนอ้ง 
ควรช่วยเหลือและใหเ้กียรติ  
 
3. หลีกเล่ียงการถูกเน้ือตอ้งตวักนั เพราะอาจน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่คาดคิดได ้ 
 
4. หลีกเล่ียงการไปพกัคา้งคืนร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือตามล าพงั  
 
5. หลีกเล่ียงการอยูด่ว้ยกนัตามล าพงัในท่ีลบัตาคน  
 
6. หลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีเปล่ียว โรงแรมและสถานเริงรมยทุ์ก
รูปแบบ  
 
7. หลีกเล่ียงการนดัหมายกบัเพศตรงขา้มในยามวกิาล โดยเฉพาะ
วยัรุ่นหญิง  
 
8. ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุ์กชนิด หรือสารเสพติดใดๆ เพราะ
อาจน าไปสู่การมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ตั้งใจได ้ 
 
9. วยัรุ่นหญิงควรแต่งกายเรียบร้อย และมิดชิด ไม่ควรแต่งกายใน
ลกัษณะท่ีย ัว่ย ุใหผู้พ้บเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศ เช่น เส้ือสายเด่ียว 
เส้ือเกาะอก กระโปรงสั้น และกางเกงรัดรูปเกินไป  
 
10. หลีกเล่ียงการคบเพื่อนท่ีชวนออกไปเท่ียวขา้งนอกโดยเฉพาะ
กบัคนแปลกหนา้  

 
11. หลีกเล่ียงการออกไปเท่ียวหรือเดินทางในยามวกิาล และใน
สถานท่ีเปล่ียวๆ  
 
12. วยัรุ่นชายหญิงควรวางตวัต่อกนัอยา่งสุภาพ ใหเ้กียรติซ่ึงกนั
และกนั  
 
13. ถา้จะส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองควรท าในสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม แมว้า่การส าเร็จความใคร่ดว้ยตนเองเป็นทางออกท่ีดีทาง
หน่ึง ใชเ้ป็นไมต้ายสุดทา้ย แต่ก็ควรท าในท่ีลบัและอยา่งพร ่ าเพร่ือ
จนเกินไป  
 

 
 
 
 
 

ด้วยความปรารถนาดจีาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พฒันา 

อ าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา 

 


