
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 
บทที่  2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

    ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัด 
เชียงใหม    ผูวิจัยในฐานะผูบริหารโรงเรียนไดศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทาง
ในการแกปญหายาเสพตดิของกระทรวงศกึษาธิการ รวมทั้งศึกษาเอกสารความรูพื้นฐานที่เกีย่วของ

กับยาเสพตดิ และเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของ  เพื่อนํานโยบายและความรูตาง ๆ   เปนแนวคิด และ
ใชเปนกรอบการดําเนินงาน  เอกสารที่เกี่ยวของในการศึกษาจําแนกได ดังตอไปนี ้

1.  ความหมายและชนิดของยาเสพติด 
2.  สาเหตุของการติดและการปองกันยาเสพติด 

                   3.  นโยบายการปองกันและแกไขสารเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธิการ  (พ.ศ. 2540 – 2544) 

    4.  ยุทธศาสตร  9  ประการ ของกระทรวงศกึษาธิการในการปองกันและแกปญหา               
ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน 
 5.  นโยบายและจุดเนนพเิศษของกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ 2545 

 6.  แนวทางการดําเนินการปองกันสารเสพติดในสถานศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
    7.  แผนปองกนัสารเสพติดของกระทรวงศกึษาธิการ (พ.ศ. 2540 – 2544) 
     8.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
ความหมายและชนิดของยาเสพติด 
      1.  ความหมายของยาเสพติด 

 ความหมายของยาเสพติดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดให

โทษ  พ.ศ. 2519  บริโภค  (สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย, 2540 : 60)  บัญญัติวา ยาเสพตดิ รวมถึง ส่ิงตาง 
ๆ  ตามบัญชีในพระราชบัญญัติ    ซ่ึงประกาศตามพระราชบัญญัติยา  ซ่ึงรัฐมนตรีสาธารณสุขเห็น
วาอาจทําใหเสพติดแลวใหโทษแกผูบริโภค 
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 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (นงคราญ  ณรงคศักดิ์, 2541 : 7)    
ไดใหความหมายของยาเสพติดไววา  ยาเสพติด  หมายถึง  ยาหรือสารเคมีหรือวัตถุชนิดใด  ๆ    
ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยวิธีใดก็ตาม   ทําใหเกิดผล
ตอรางกายและจิตใจ  ซ่ึงจะสังเกตลักษณะสําคัญได  4  ประการ ดังนี้  มีความตองการที่จะเสพยา
นั้นอยูตลอดเวลา  แสดงออกทั้งทางรางกายและจิตใจตองเพิ่มขนาดของยาที่เสพมากขึ้น  มีอาการ
อยากหรือหิวยาไดเมื่อขาดยา (บางคนอาจมีอาการถอนยาเมื่อขาดยา) และสุขภาพทั่ว ๆ ไปทรุด
โทรม   
  องคการอนามัยโลก    (สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย , 2540 : 59)    ไดใหความหมาย
ของ 
ยาเสพติดไววา  ยาเสพติด  คือ  สารหรือยาที่ซึมซาบเขาสูรางกายจะโดยวิธีรับประทาน  ดม สูบ ฉีด 
 ติดตอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแลวทําใหมีผลตอรางกายและจิตใจของผูไดรับในลักษณะดังนี้              
มีความตองการอยางแรงกลาที่จะเสพยาหรอืสารนั้นตอไปอีก  มีความโนมเอียงที่จะตองเพิ่มปริมาณ
หรือสารนั้นมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อหยุดใชยาหรือสารนั้นจะเกิดอาการถอนยาหรืออยากยา และผูที่ใชยา
หรือสารนั้นเปนเวลานานจะทําใหเกดิผลรายตอสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ   
  ศูนยประสานงานกอง     องคการภาคเอกชนตอตานยาเสพติด    สภาสังคมสงเคราะห
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  (2538 : 5 – 18)  ไดใหความหมายของยาเสพตดิไวดังมีรายละเอยีด 
ดังตอไปนี ้
                        1.1  ความหมายโดยทัว่ไป 

           ยาเสพติด  หมายถึง สารหรือยาที่อาจเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติหรือจากการ
สังเคราะห  ซ่ึงเมื่อบุคคลใดเสพหรือไดรับเขาไปในรางกายซ้ํากันแลวไมวาดวยวิธีใด ๆ เปนชวง
ระยะ ๆ  หรือนานติดตอกันก็ตามจะทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูใตอํานาจหรือเปนทาสของสิ่งนั้น  
ทางดานรางกายและจิตใจ  หรือจิตใจเพียงอยางเดียว  นอกจากนี้ยังอาจตองเพิ่มปริมาณการเสพติด
ขึ้นเรื่อย ๆ  หรือทําใหสุขภาพของผูเสพติดเสื่อมโทรมลง และเมื่อถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพจะ
มีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางดานจิตใจเกิดขึ้นในผูเสพนั้น 
             1.2  ความหมายของเภสัชกร 

           ยาเสพติด    คือ     ส่ิงที่กอใหเกิดเรื้อรัง       และปรากฏอาการของโรคอยาง
ชัดเจน 

ภายหลังเมื่อหยุดเสพ  แตความหมายในทศันะของนักสงัคมสงเคราะห  คือ  ส่ิงที่กอใหเกิด       
ความเดือดรอนในสังคม และความหมายในทัศนะของนกักฎหมาย คือ ส่ิงที่ทําใหเกดิพิษ และ      
พิษของมันเปนตนเหตุแหงอาชญากรรม 
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          1.3  ความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ. 2522 
                         ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมหีรือวัตถุชนิดใด ๆ หรือพืช ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกาย
ไมวาจะโดยวธีิกิน ดม สูบ หรือฉีดแลวจะทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจ ในลักษณะสําคัญดังนี้   
ตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึน้เรื่อย ๆ  มีความตองการเสพทั้งทางรางกายและจติใจอยางรุนแรง

ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาเสพแตไมไดเสพจะทาํใหเกดิอาการขาดยา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง 
 1.4  ความหมายขององคการอนามัยโลก 
                        องคการอนามัยโลก  (WHO)    ไดใหความหมายของคําวา    ยาเสพติด  หมายถึง  
สารใดก็ตามเมื่อเขาสูรางกายจะโดยการกนิ ฉีด สูบหรอืดมแลวจะทําใหเกดิผลตอจติใจและรางกาย
ของผูใชยาโดยทําใหเกิดลักษณะตอไปนี้    ผูใชยาตองเพิ่มขนาดของยาตลอดเวลา  เมื่อหยดุใชยา   
จะทําใหเกดิอาการถอนยา  ผูใชยาเปนเวลานานจะเกิดมีความตองการยานี้มากขึ้นทั้งทางรางกาย 
และจิตใจ   และผูใชยาเปนเวลานาน ยาจะกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพ 

      ดังนั้น ยาเสพติด   จึงหมายถึง    สารเคมีหรือวัตถุชนดิใด ๆ  ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวา
จะโดยการดม  สูบ  ฉีดหรือดวยการกระทําใด ๆ แลวทําใหเกิดผลในเชิงลบตอรางกายและจิตใจ  
คือ  มีความตองการที่จะเสพสารนั้นอยูตลอดเวลา  ตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น มีอาการถอนยา
หรืออยากยาเมือ่ขาดยา และมสุีขภาพทั่วไปทรุดโทรม 
      2.  ชนิดของยาเสพติด 
                2.1  ยาเสพติดตามแหลงที่เกดิ  ไดแก 
            2.1.1  ยาเสพติดธรรมชาติ  (Natural  Drugs)  คือ  ยาเสพติดทีผ่ลิตไดมาจากพืช  
เชน  ฝน  กระทอม  กัญชา 
             2.1.2  ยาเสพติดสังเคราะห  (Synthetic  Drugs)  คือ  ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นดวย
กรรมวิธีทางเคมี  เชน  เฮโรอีน  แอมเฟตามีน 
                 2.2  แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  ไดแก 
                   2.2.1  ประเภท  1 ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรงไมเปนประโยชนทางการ
แพทย  เชน   เฮโรอีน  (Heroin)   แอมเฟตามีน  (Amphetamine)   แอลเอสดี  (LSD)   เอ็คซตาซี 
(Ecstasy) หรือ  MDMA 
 2.2.2  ประเภท  2   ยาเสพตดิใหโทษทัว่ไป เชน ฝน (Opium)  มอรฟน 
(Morphine)  โคเคอีน (Cokeine)  เมทาโดน  (Methadone) 
 2.2.3  ประเภท  3  ยาเสพติดใหโทษที่มียาเสพติดใหโทษประเภท  1    หรือ 
ประเภท  2  ผสมอยู   เชน  ยาแกไอที่มีโคเคอีนผสมอยู 
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 2.2.4  ประเภท 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท 1  หรือ
ประเภท 2  เชน  อาเซติคแอนไฮไดรด (Aceticanhydride)  อาเซติลคลอไรด (Acetylchoride)                    
เอทิลิดีนไดอาเซเตท   (Ethylidiacetate)    ไลเซอรจิค อาซิค  (Lysergic Acid) 
 
 2.2.5  ประเภท  5  ยาเสพติดใหโทษที่มไิดเขาอยูในประเภท  1  ถึง  ประเภท  4  
เชน  พืชกัญชา  พืชกระทอม  พืชฝน   (ซ่ึงหมายความรวมถึงพันธุฝน เมล็ดฝน  กลาฝน ฟางฝน)  
พืชเห็ดขี้ควาย 

         2.3   แบงตามการออกฤทธิ์ตอประสาท  ไดแก 
              2.3.1  ยาเสพติดประเภทกดประสาท เชน  ฝน มอรฟน เฮโรอีน ยากลอมประสาท  
สารระเหย 
     2.3.2  ยาเสพตดิประเภทกระตุนประสาท  เชน  แอมเฟตามีน  กระทอม  
โคเคอีน 
     2.3.3  ยาเสพตดิประเภทหลอนประสาท  เชน  แอลเอสดี  ดีเอ็มที  เหด็ขี้ควาย 
     2.3.4  ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจกด กระตุนหรือหลอน
ประสาทรวมกัน)  เชน  กัญชา 
              2.4   แบงตามองคการอนามัยโลก  ไดแก 
                              2.4.1  ประเภทฝน หรือ  มอรฟน  รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คลายมอรฟน  เชน ฝน  
มอรฟน  เฮโรอีน  เพธิดีน 
                       2.4.2  ประเภทบาบิทูเรท  รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน  เซโคบารบิ
ตาล  พาราลดีไฮด  เมโปรบาเมท  ไดอาซีแพม  คลอไดอาชีพอกไซด 
                      2.4.3  ประเภทแอลกอฮอล  เชน  เหลา  เบยีร  วิสกี ้
                      2.4.4  ประเภทแอมเฟตามนี  เชน  แอมเฟตามีน  เดกซแอมเฟตามีน 
                      2.4.5  ประเภทโคเคน  เชน  โคเคน  ใบโคคา 
                      2.4.6  ประเภทกัญชา  เชน  ใบกัญชา  ยางกัญชา 
                   2.4.7  ประเภทคัท  เชน  ใบคัท  ใบกระทอม 
                   2.4.8  ประเภทหลอนประสาท  เชน  แอลเอสดี  ดีเอ็มที  เมสคาลีน  เมล็ดมอรนิ่
งโกลลี่  ตนลําโพง  เห็ดเมาบางชนิด 
                  2.4.9  ประเภทอื่น  ๆ  เปนพวกที่ไมสามารถเขาประเภทใดได  เชน  ทินเนอร  
เบนซิน  น้ํายาลางเล็บ  ยาแกปวด  บุหร่ี 
         3.  ยาเสพติดที่แพรระบาดในประเทศไทย 
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         3.1  ฝน 
      ฝน  เปนสารประกอบชนิดหนึง่ซ่ึงไดจากยางของผลฝน  ในเนื้อฝนมีสารเคมีผสม    
อยูมากมาย   ซ่ึงประกอบดวย  โปรตีน  เกลือแร  ยาง และกรดอินทรยีเปนแอลคะลอยด  (Alkaloid)  
ซ่ึงเปนตัวการสําคัญที่ทําใหฝนกลายเปนยาเสพติดใหโทษที่รายแรง  แอลคะลอยดในฝนแบงแยก

ออกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
        3.1.1  ประเภทที่ 1  ออกฤทธิ์ทําใหเกดิอาการมึนเมา และเปนยาเสพติดใหโทษ
โดยตรง   แอลคะลอยดประเภทนี้ทางเภสัชวิทยาถือวาเปนยาทําใหนอนหลับ  แอลคะลอยดที่เปน
สารเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ตัวสําคัญที่สุดในฝน  คือ  มอรฟน  (Morphine) 

3.1.2 ประเภทที่ 2    ออกฤทธิ์ทําใหกลามเนื้อเรียบหยอนคลายตัว      ซ่ึง
ในทาง 

เภสัชวิทยาถือวา  แอลคะลอยดในฝนประเภทนี้ไมเปนสารเสพติด  แตมีฤทธิ์ทําใหกลามเนื้อของ 
รางกายหยอนคลายตัว  ซ่ึงมีปาปาเวอรรีน  (Papaverine)  เปนตัวสําคัญ 
       3.2  มอรฟน 
         มอรฟน   เปนแอลคะลอยด  (Alkaloid)  ของฝนที่สําคัญที่สุด   ซ่ึงเปนตัวการที่ทํา
ใหฝนมีฤทธิ์เดชแหงความมนึเมา  ชาวเยอรมันชื่อ  SERTURNER  เปนผูสกัดจากฝน  เมื่อป ค.ศ. 
1803   (พ.ศ. 2346)  ไดเปนครั้งแรก  ฝนชั้นดีจะมีมอรฟนประมาณ 10 % - 16 %   ฝนหนกั 1 
ปอนด  นํามา สกัดจะไดมอรฟนประมาณ  0.22  ออนซ   หรือ  6.6  กรัม   มอรฟนมีลักษณะ  2  รูป 
  คือ  รูปอิสระ  (Free)  และรูปเกลือ  (Salt)    สําหรับที่มีลักษณะเปนรูปของเกลือ  ไดแก  ซัลเฟท  
(Sulfate)      ไฮโดรคลอไรด  (Hydrochloride)  อาซิเตท (Acetate)  และทารเตรท  (Tartrate)  
มอรฟนรูปเกลือ   ที่นยิมทํามาก คือ Sulfate  ในปจจุบนัมอรฟนสามารถทําขึ้นไดโดยการสังเคราะห
ดวยกรรมวิธี   ทางเคมีแลว 
        มอรฟน  เปนผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไมมีกล่ิน มีรสขม มีฤทธิ์สูงกวาฝน  เสพติด
ไดงาย  มีลักษณะเปนเม็ด  เปนผง และเปนกอนหรือละลายบรรจุหลอดสําหรับฉีด  นําเขาสูรางกาย
โดยวิธีฉีดเปนสวนมาก  มอรฟนใชเปนยาหลักหรือยามาตรฐานของยาแกปวด  ยาจําพวกนี้กดระบบ
ประสาทสวนกลาง  ลดความรูสึกเจ็บปวด  ทําใหรูสึกงวง  หลับไป  และลดการทํางานของรางกาย 
        อาการขางเคียงอ่ืน ๆ    ก็คือ    อาจทําใหคล่ืนเหียนอาเจียน    ทองผูก    เกิดอาการ
คันหนาตาแดงเพราะโลหิตฉีด  มานตาดําหดตีบ  และหายใจลําบาก   
       3.3  เฮโรอีน 
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         เฮโรอีน   ปนยาเสพติดที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี  จากปฏิกริิยาระหวางมอรฟน
กับสารเคมีบางชนิด เชน อาเซติคแอนไฮไดรด (Aceticanhydride) หรือ อาเซติลคลอไรด  
(Acetylchloride) 
       เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกวามอรฟนประมาณ  4 – 8  เทา   และออกฤทธิ์แรงกวาฝน  
ประมาณ  30 – 90 เทา โดยทั่วไปเฮโรอีนจะมีลักษณะเปนผงสีขาว สีนวล  หรือสีครีม  มีรสขม     
ไมมีกลิ่น และแบงไดเปน  2  ประเภทเชนเดียวกับมอรฟน  ไดแก  เฮโรอีนเบส  (Heroin Base)  ซ่ึง
มีคุณลักษณะเดน  คือ  ไมละลายน้ํา  สวนอีกประเภทหนึ่ง  คือ  เกลือของเฮโรอีน  (Heroin  Salt)  
เชน  เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด  (Heroin  Hydrochloride)  
       3.4  ยาบา 

           ความหมายของยาบา 
 ยาบา เปนชื่อที่ใชเรียกยาเสพติดที่มีสวนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน 
(Amphetamine) สารประเภทนี้แพรระบาดอยู 3 รูปแบบดวยกนั คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต  
(Amphetamine  Sulfate)    เมทแอมเฟตามีน    (Methamphetamine)      และเมทแอมเฟตามนี
ไฮโดรคลอไรด  (Methamphetamine  Hydrochloride)  ซ่ึงจากผลการตรวจพิสูจนยาบาปจจุบันที่พบ
อยูในประเทศไทยมักพบวา  เกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรดผสมอยู 
 ยาบา จัดอยูในกลุมยาเสพตดิที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท  มีลักษณะเปนยาเม็ด     
กลมแบนขนาดเล็ก  เสนผาศูนยกลางประมาณ  6 – 8  มิลลิเมตร  ความหนาประมาณ   3  มิลลิเมตร  
น้ําหนกัเม็ดยาประมาณ  80 – 100  มิลลิกรัม    มีสีตาง ๆ  กัน  เชน  สีสม  สีน้ําตาล   สีมวง  สีชมพู  
สีเทา  สีเหลือง  และสีเขียว  มีสัญลักษณทีป่รากฏบนเม็ดยา  เชน   M  PG  WY  สัญลักษณรูปดาว  
รูปพระจันทรเสี้ยว  99  หรืออาจเปนลักษณะของเสนแบงครึ่งเม็ด ซ่ึงสัญลักษณเหลานี้อาจปรากฏ
บนเม็ดยาดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานหรืออาจเปนเม็ดเรียบทั้งสองดานก็ได 
       การเสพยาบามีวิธีการเสพยาบาทําไดหลายวิธี  เชน  รับประทาน หรือนําไปผสม     
ลงในเครื่องดืม่ครั้งละ  1/4 , 1/2   หรือ  1 - 2  เม็ด  หรือบางครั้งอาจใชวิธีฉีดเขาเสน  แตไมคอย    
ไดรับความนยิม  วิธีที่นิยมมากที่สุด ไดแก วิธีสูบ หมายถึง การใชหลอดสูบเอาควันที่ไดจาก        
การเผาไหมเมด็ยาเขาทางปาก คลายกับการสูบบุหร่ี  ซ่ึงวิธีนี้เปนวิธีที่มีอันตรายตอรางกายอยางยิ่ง
เพราะตวัยาจะออกฤทธิ์ตอรางกายอยางรนุแรงและรวดเรว็กวาวิธีการเสพในรูปแบบอืน่ 
 ฤทธิ์ในทางเสพติดโดยออกฤทธิ์กระตุนประสาท  มอีาการเสพติดทั้งทางรางกาย

และจิตใจไมมอีาการขาดยาทางรางกาย 
 อาการผูเสพ   เมื่อเสพเขาสูรางกาย  ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายตื่นตวั   
หัวใจเตนเร็ว   ความดันโลหติสูง  ใจสั่น   ประสาทตึงเครียด  แตเมื่อหมดฤทธิ์ยาจะรูสึกออนเพลีย
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มากกวาปกติ  ประสาทลาทําใหการตดัสินใจชาและผดิพลาด  เปนเหตใุหเกดิอุบัติเหตุรายแรงได  
ถาใชติดตอกนัเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม   เกิดอาการประสาทหลอน  เห็นภาพลวงตา   
หวาดระแวง   คลุมคลั่ง  เสียสติ  เปนบาอาจทํารายตนเองและผูอ่ืนได   หรือในกรณีที่ไดรับยาใน
ปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาทและระบบการหายใจทําใหหมดสติ และถึงแกความตาย
ได 
 โทษที่ไดรับ  การเสพยาบากอใหเกิดผลรายหลายประการ ดังนี้  ผลตอจิตใจ เมื่อ
เสพยาบาเปนระยะเวลานานหรือใชเปนจํานวนมากจะทําใหผูเสพมีความผิดปกติทางดานจิตใจ

กลายเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง  สงผลใหมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเชน เกิดอาการหวาดหวั่น  
หวาดกลัว ประสาทหลอน ซ่ึงโรคนี้หากเกิดขึน้แลวอาการจะคงอยูตลอดไปแมในชวงเวลาที่ไมได
เสพยาก็ตาม  ผลตอระบบประสาทในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุนประสาททําใหประสาทตึงเครี
ยด    แตเมือ่หมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทลา   ทําใหการตดัสินใจในเรื่องตาง ๆ  ชา และ
ผิดพลาด  และหากใชติดตอกันเปนเวลานานจะทําใหสมองเสื่อม   หรือกรณีที่ใชยาในปริมาณมาก   
(Overdose)    จะไปกดประสาทและระบบหายใจทําใหหมดสตแิละถึงแกความตายได   ผลตอ
พฤติกรรม ฤทธิ์ของยา   จะกระตุนสมองสวนที่ควบคมุความกาวราว  และความกระวนกระวายใจ    
ดังนั้นเมื่อเสพยาบา    ไปนาน ๆ จะกอใหเกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  คือ  ผูเสพจะมีความ
กาวราวเพิ่มขึน้   และ     หากยังใชตอไปจะมีโอกาสเปนโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงวาจะมีคนมา
ทํารายตนเองจงึตอง      ทํารายผูอ่ืนกอน 
         3.5  ยาอี  ยาเลฟิ  เอ็คซตาซี 
 ยาอี   ยาเลิฟ   เอ็คซตาซี  (Ecstasy)   เปนยาเสพติดกลุมเดียวกันจะแตกตางกันบาง   
ในดานโครงสรางทางเคมี  ลักษณะของยาอี มีทั้งที่เปนแคปซูลและเปนเม็ดยาสีตาง ๆ  แตที่พบใน
ประเทศไทย  สวนใหญมีลักษณะเปนเมด็กลมแบน  เสนผาศูนยกลาง 0.8 - 1.2  เซนติเมตร  หนา  
0.3 – 0.4 มิลลิเมตร  ผิวเรียบ  และปรากฏสัญลักษณบนเมด็ยาเปนรูปตาง ๆ  เชน กระตาย คางคาว  
นก  ดวงอาทติย   PT   ฯลฯ   เสพโดยการรับประทานเปนเม็ด จะออกฤทธิ์ภายในเวลา 45 นาที  
และฤทธิ์ยาจะอยูในรางกายไดนานประมาณ  6 - 8  ช่ัวโมง 
                        ยาอี  ยาเลิฟ  เอ็คซตาซี  เปนยาทีแ่พรระบาดในกลุมวัยรุนที่ชอบเที่ยวกลางคืน     
ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ  คือ  ออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทในระยะสั้น ๆ  หลังจากนั้นจะออก
ฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง  ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอน  เหงื่อออกมาก  หัวใจเตนเร็ว  
ความดันโลหติสูง การไดยินเสยีงและการมองเห็นแสงสีตาง ๆ  ผิดไปจากความเปนจริง  
เคลิบเคลิ้ม  ไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได  อันเปนสาเหตุที่จะนําไปสูพฤติกรรมเสื่อม
เสียตาง ๆ และจากการคนควาวิจยัของแพทยและนักวทิยาศาสตรหลายทาน พบวา  ยาชนดินี้มี
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อันตรายรายแรง    แมจะเสพเพียง  1 - 2   คร้ัง  ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย  สงผล
ใหผูเสพมีโอกาส     ติดเชื้อโรคตาง ๆ ไดงาย  และยังทาํลายเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่สงสารซีโร
โทนิน (Serotonin) ซ่ึงเปนสาระสําคัญในการควบคุมอารมณใหมีความสุข  ซ่ึงผลจากการทําลาย
ดังกลาวจะทําใหผูเสพเขาสูสภาวะของอารมณที่เศราหมองหดหูอยางมาก   และมีแนวโนมการฆา
ตัวตายสูงกวาคนปกต ิ
 ฤทธิ์ในทางเสพติด   ออกฤทธิ์กระตุนประสาทในระยะสั้น ๆ  จากนัน้จะออกฤทธิ์
หลอนประสาท   มีอาการติดยาทางจิตใจ  ไมมีอาการขาดยาทางรางกาย 
 อาการผูเสพ    เหงื่อออกมาก   หวัใจเตนเรว็   ความดันโลหิตสูง   ระบบประสาท  
การรับรูเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด  (Psychedelic)  ทําใหการไดยนิเสียง  และการมองเห็นแสงสี
ตาง ๆ  ผิดไปจากความเปนจริง  เคลิบเคลิ้ม  ควบคุมอารมณไมได 
 โทษที่ไดรับ   การเสพยาอีกอใหเกดิผลรายหลายประการดังนี้    ผลตออารมณ       
เมื่อเร่ิมเสพในระยะแรกยาอจีะออกฤทธิ์กระตุนประสาทใหผูเสพรูสึกตื่นตวัตลอดเวลา ไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองไดเปนสาเหตใุหเกิดพฤติกรรมสําสอนทางเพศ   ผลตอการรับรู  การรับรู
จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง   ผลตอระบบประสาท ยาอี จะทําลายระบบประสาททําให
เซลลสมองสวนที่ทําหนาทีห่ล่ังสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซ่ึงเปนสาระสําคัญในการควบคุม

อารมณนั้นทํางานผิดปกติ  กลาวคือ  เมื่อยาอีเขาสูสมองแลวจะทําใหเกิดการหลั่งสาร  “ซีโรโทนิน”  
ออกมามากเกนิกวาปกติ  สงผลใหจิตใจสดชื่นเบิกบาน  แตเมื่อระยะเวลาผานไปสารดังกลาวจะ     
ลดนอยลงทําใหเกิดอาการซึมเศราหดหูอยางมากอาจกลายเปนโรคจิตประเภทซึมเศรา (Depression) 
และอาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย  นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลดลงยังทําใหธรรมชาติของ  
การหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลาของการหลับลดลงนอนหลับไมสนทิ จึงเกิดอาการออนเพลีย 
ขาดสมาธิในการเรียนและการทํางาน    ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเสพสูญเสียเหงื่อ
มากจากการเตนรําทําใหเกิดสภาวะขาดน้ําอยางฉับพลันหรือกรณีที่เสพยาอีพรอมกบัดื่มแอลกอ

ฮอลเขาไปมากหรือผูที่ปวยเปนโรคหัวใจจะทําใหเกิดอาการช็อค และเสียชีวิตได 
       3.6   สารระเหย 
 สารระเหย คอื สารที่ไดจากขบวนการสกัดน้ํามันปโตรเลียม มีลักษณะเปนไอระเหย  
ไดในอากาศประกอบดวย  Toluene  Acetone  Butane  Benzen  Trichloroe  Thylene ซ่ึงพบในกาว  
แลคเกอร  ทินเนอร  น้ํามันเบนซิน  ยาลางเล็บ  เมื่อสูดดมเขาไปจะทําใหเกิดอนัตรายตอรางกาย 
 อาการผูเสพ   ผูเสพจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม  ศีรษะเบาหววิ   ตื่นเตน   พูดจาออแอ   
พูดไมชัด      น้ําลายไหลออกมามาก    เนื่องจากสารที่สูดดมเขาไปทําใหเกดิการระคายเคืองตอเยือ่
บุภายในจมกูและปาก  การสูดดมลึก ๆ หรือซํ้า ๆ  กันแมในชวงเวลาสั้น ๆ ทําใหไมสามารถ
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ควบคุมตัวเองไดทําใหขาดสติหรือเปนลมชัก กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน ระบบประสาท

อัตโนมัติ  (Reflexes)  ถูกกด  มีเลือดออกทางจมูก  หายใจไมสะดวก 
 3.7  บุหร่ี 
           บุหร่ี   มีสารตาง ๆ  หลายชนิดแตสาระสําคัญที่ทําใหเกดิการเสพติด  คือ  นิโคติน   
เปนสารแอลคะลอยดที่ไมมสีี  นิโคติน  30  มิลลิกรัม  สามารถทําใหคนตายได   แตการที่สูบบุหร่ี
ติดตอกันหลายมวนแลวไมตาย ก็เพราะวามีนิโคตินในควันบุหร่ีเปนสวนนอยที่เขาสูรางกายของ          
ผูสูบ 
 ฤทธิ์ในทางเสพติด  บุหร่ีออกฤทธ์ิกระตุนประสาทไมมีอาการเสพติดทางรางกาย มี
อาการเสพติดทางจิตใจ   ไมมีอาการขาดยาทางรางกาย 
 อาการผูเสพ   ตาแหง   ตาแดง   ริมฝปากแหงเขยีว   เล็บเหลือง   ฟนมีคราบดําจับ 
มือส่ัน  ลมหายใจมกีล่ินเหม็น หลอดลมอักเสบ เกดิอาการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจ ไอ 
เสียงแหบ 
 โทษที่ไดรับ  นิโคตินจะออกฤทธิ์กระตุนหัวใจใหทํางานหนัก  ในขณะเดียวกนั     
จะทําใหหลอดเลือดหดตวั อันเปนสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง  โรคมะเร็ง
ปอด  ถุงลมโปงพอง   ถาผูสูบบุหร่ีเปนหญิงมีครรภจะทําใหแทงไดงาย  หรือทารกที่คลอดออกมา
จะมี    น้ําหนกัตัวนอยกวาปกติ 
           3.8  แอลกอฮอล 
            แอลกอฮอล เปนของเหลว ไมมีสี  แอลกอฮอลในเครื่องดื่มมึนเมา คือ เอธิล

แอลกอฮอล     เครื่องดื่มมึนเมาชนิดตาง ๆ เชน เหลา  เบียร  วิสกี้  บร่ันดี  จะมีปริมาณของเอธิล
แอลกอฮอลตางกัน 
         ฤทธิ์ในการเสพติด     ออกฤทธิ์กดประสาท    มีการเสพติดทั้งทางรางกายและจิตใจ    
   อาการผูเสพ    ถาดื่มมาก ๆ  จะกัดกระเพาะอาหาร  เกิดเปนแผลในกระเพาะอาหาร 
ความรูสึกนึกคิดผิดไป  ควบคุมตนเองไมได  ไมสามารถยับยั้งตนเองจึงอาจแสดงอาการบางอยาง
ออกมา  เชน  ดุราย  ทะเลาะวิวาท  พูดมาก  นอกจากนีย้ังมีอาการหนาแดง  ความดนัโลหิตสูง      
หัวใจเตนเร็ว  ปสสาวะบอย   ถาดื่มมากจะทําใหการรับรส กล่ิน เสียง และสัมผัสลดลง คนที่เสพติด
แอลกอฮอล  หรือคนที่เปนโรคพิษสุราเร้ือรัง  จะมีใบหนาบวมฉุ  หนาแดง  ตาแดง  ผิวหนังคล้ํา     
มือส่ัน  ลมหายใจมกีล่ินแอลกอฮอล 
        โทษที่ไดรับ  ถาดื่มเปนระยะเวลานาน ๆ จะทําใหเกดิโรคพิษสุราเร้ือรัง  ทําลายตับ
และสมอง  สติปญญาเสื่อมควบคุมตัวเองไมได  จิตใจผิดปกติ  กลามเนื้อออนเปลีย้  เปนตะครวิ 
ปลายมือ ปลายเทาชา  กระเพาะอาหารอักเสบ  เบื่ออาหาร รางกายซูบผอม และอาจเกิดโรคตับแข็ง  
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ถาเสพติดมากและไมไดเสพจะมีอาการกระวนกระวายออนเพลีย  นอนไมหลับ  เหงื่อออกมาก  
คล่ืนไส  อาเจียน  หวัใจเตนเร็ว  อารมณฉุนเฉียว  อาจมีอาการชัก  ประสาทหลอน  เปนโรคจิต  
และถาดื่มแอลกอฮอลรวมกบัยาที่กดประสาท  เชน  ยานอนหลับ  ยากลอมประสาท  จะเสริมฤทธ์ิ
กัน ทําใหมีอันตรายมากขึ้นได 
     โดยสรุปอาการของผูใชยาเสพตดิ สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงอาการและสิ่งตรวจ
พบอ่ืน ๆ  ดังนี้   
  การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย  สังเกตการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้  สุขภาพทรุดโทรม  ผอม
ซูบซีด น้ําหนกัตัวลด ไมมเีร่ียวแรงจะทํางานหนกั   ริมฝปากเขียวชํ้า  แหงแตก  (เสพโดยการสูบ)  
มักใสแวนกรองแสงสีเขม  เพื่อตอสูกับแสงสวางเพราะมานตาขยาย  และปกปดนัยนตาสีแดงก่ํา    
น้ํามูกไหล น้ําตาไหล เหงื่อออกมาก กล่ินตวัแรงเพราะไมทําความสะอาดรางกายตวัเองทุกวัน        
มีรองรอยการเสพติดใหเห็นบริเวณแขนตามแนวเสนโลหิตดํา  (เสพโดยฉีดเขาเสน  เชน  ผงขาว  
เฮโรอีน)  หรือบริเวณสะโพก  และหวัไหลมีรอยแผลเปนจ้ํา ๆ  (เสพโดยการฉีดเขากลาม)           
รอยดําดานหนาที่กกหู (สูบฝน  นอนหนนุหมอนไม)  มีรอยแผลเปนที่ทองแขนเปนรอยกรีดดวย
ของมีคมตามขวางเฉียง ๆ  (ทํารายตัวเองจากการติดเหลา  ยากลอมประสาท  ระงบัประสาท)  นิ้ว
มือมีรอยคราบเหลืองสกปรก (เสพโดยการสูบเฮโรอีนเกล็ด)  แตอาจเกดิจากการสูบบหุร่ีจัด ผิวหนัง
       หยาบกรานเปนแผลพุพอง  อาจมีหนอง  น้ําเหลือง  คลายกับโรคผิวหนัง  (ขาดวิตามนิ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งติดผงขาวฉีดเขาเสน)  และมักใสเสื้อแขนยาวเพื่อปกปดรองรอยการเสพ

ยาเสพติด 
  การเปลีย่นแปลงทางจิต   สังเกตการเปลีย่นแปลงไดดงันี ้   ขาดเรยีน   หนีโรงเรยีน ขาด
งาน 
บอย ๆ สติปญญาเสื่อม การเรียนดอยลง  ความจําเสื่อม  การงานบกพรอง ขาดความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง  ไมสนใจตอส่ิงแวดลอม พูดจาไมสัมพันธกับสภาพเปนจริง ชอบแยกตวัเองหลบซอนตัว ไม
เขาหนาผูอ่ืนแมแตบดิามารดาของตนเอง  ทําตัวลึกลับ เปนคนเจาอารมณ  หงุดหงดิ  เอาใจตนเอง  
ขาดเหตุผล   ชอบเขาหองน้ํานาน ๆ (แอบเสพยาเสพติด) ใชเงินเปลืองโดยไมมีเหตุผล พบอุปกรณ
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติด  เชน  หลอดฉีดยา  กระดาษตะกัว่  ซองกระดาษพับเปนกะทะ  ซากกาน
ไมขีดจํานวนมาก  เศษกระดาษไหมไฟ  ภาชนะบรรจุยาเสพติด เชน  กระดาษหอหลอดยาพลาสติก  
หลอดกาแฟตัดเปนทอนส้ัน ๆ มีรอยพับหัวทาย เปนตน พูดจากาวราวแมแตบิดามารดา ครูบา

อาจารยของตนเองผิดกวาแตกอน  ดื้อร้ันไมเชื่อฟงบิดามารดา  พูดคําเถียงคํา  สามารถทํารายบิดา
มารดาได   ไมสนใจใน ความเปนอยูของตนเอง  แตงกายไมสุภาพเรียบรอย  สกปรก  ไมหวีผม  
ไมอาบน้ํา  ไมแปรงฟน   ไมตัดผม  ไมรับประทานอาหารตามปกติ  ผิดจากแตกอน  หัดสูบบุหร่ี  
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(ในรายเริ่มตนใหม ๆ)  มีธุระสวนตวัออกนอกบานเสมอ ๆ  เที่ยวเตรออกนอกบานกลับบานผดิ
เวลา   ของในบานหายบอย ๆ  เพราะลักขโมยเอาไปขาย จํานํา   ไมชอบทํางานทําการอะไร 
นอกจากงวงหาวนอน  และชอบนอนทั้งวนัตื่นสายผิดปกติ   และสีหนาแสดงความวิตกกังวล 
  การเปลี่ยนแปลงเมื่อขาดยาเสพติด  สังเกตการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้  น้ํามูกไหล น้ําตา
ไหล  หาวนอน  จามคลายคนเปนหวัด  กระสับกระสาย  กระวนกระวาย  หายใจถี่  จองหาแต
ยาเสพติด  จะขวนขวายมาเสพใหได ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ  คล่ืนไส  อาเจียน  เบื่ออาหาร 
น้ําหนกัตัวลด  ทองเดิน  อาจมีเลือดปนออกมาดวย  ซ่ึงเรียกวา  “ลงแดง”  ขนลุก  เหงื่อออกมาก  
เปนตะคริว แขนขาหรือกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งสั่นกระตุก  ขบฟน ปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเสียว
กระดูก  ดิ้นทุรนทุราย  มานตาขยายโตขึ้น  ทําใหมองเห็นภาพมัวไมชัดหรือเปนสองภาพ   ไมสูแดด 
 ไขสูง  ความดันโลหิตขึ้นสงู  ชักกระตกุ  นอนไมหลับ  และคล่ังเสียสติ 
   การเปลี่ยนแปลงดวยการตรวจทางวิชาการหองทดลอง  สังเกตการเปลี่ยนแปลงไดดังนี ้  
ทดสอบดวยยา ใชยาฉดีทําลายฤทธิ์ของยาเสพติดทําใหเกดิอาการอยากยา และเก็บปสสาวะตรวจหา
สารเสพติดที่ถูกขับออกมาซึ่งสามารถบอกชนิดของยาเสพติดบางชนิดไดดวย 
 
สาเหตุของการติดและการปองกันยาเสพตดิ 
 

1. สาเหตุของการติดยาเสพติด 
 

สาเหตุที่ทําใหเยาวชนตลอดจนผูคนวัยอ่ืน ๆ หันไปสูยาเสพติดมีหลายประการที่สําคัญ
ดังนี ้
 1.1 สาเหตุจากการถูกชักชวน  เยาวชนสวนใหญมีสัญชาตญาณตองการอยูรวมกัน  
ตองการไดรับการยกยอง  และมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูคณะ  ฉะนั้นถาเพื่อนฝูงชักชวนใหลอง
ยอมขัดไมได   มิฉะนั้นจะกลายเปนเขากบัเพื่อนไมได  จึงทําใหเยาวชนตองยอมใชยาเสพติดตาม
การชักชวนของเพื่อน  ซ่ึงมีหลักฐานสนับสนุนที่แนชัด จากการศึกษาวิจัยของทางราชการ พบวา  
เยาวชนติดยาเสพติดเพราะถกูเพื่อนชกัจูงมถึีง 77 เปอรเซ็นต  ประกอบกับเยาวชนวัยรุนเปนวยั       
ที่อยูในระยะอยากรู อยากเหน็ อยากลอง จงึงายตอการชกัชวน 
 1.2 สาเหตุจากความกดดันในครอบครัวมีสวนผลักดันใหสมาชิกในครอบครัวหันไปสู
ยาเสพติดได  ซ่ึงความกดดนัในครอบครัวมีแตกตางกันไป  เชน 
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         1.2.1  พอแมทะเลาะกนัทกุวัน        ลูกเกิดความรําคาญใจที่เหน็สภาพ
ดังกลาว   จึงหนีไปคบเพื่อนนอกบานจนกวาจะถึงเวลานอนจึงกลับบานและในที่สุดก็หนัไปสู
ยาเสพติด 
                1.2.2  พอแมหยาราง  ตางคนตางมีภรรยาหรือสามีใหม  ทําใหขาดความ
สนใจในลูกเทาที่ควร   เด็กในวยัรุนสวนใหญมีความกดดันในธรรมชาติสูง  ความนอยใจวาพอแม
ไมรัก   รูสึกวาเหวจึงไดหันไปสูยาเสพติด 
          1.2.3  พอแมที่ไมเขาใจลูก  เยาวชนที่หันไปสูยาเสพติดมิใชวามีเฉพาะ

เยาวชน  ที่ยากจนหรืออยูในสถานกําพรา ฯลฯ เยาวชนที่มีพอแมรํ่ารวยก็มีลูกตดิยาเสพติดได  
เพราะความทีพ่อแมไมเขาใจลูก  คิดวาเด็กมีความตองการเพียงใชเงนิหรือหากตองการอะไรพอแม
ก็หาใหไดโดยใชเงิน  แตความจริงเด็กหรือเยาวชนก็มจีิตใจอยากรวมกันรับรูในกิจกรรมของ

ครอบครัวตองการใหพอแมยกยองเมื่อทํากจิกรรมดี  เชน  สอบไลไดที่ดี ๆ หรือชวยเหลือผูอ่ืน ได
รับคําชมเชย  ยอมตองอยากเลาใหพอแมฟงในเรื่องราวตาง ๆ   แตปรากฏเมื่อกลับถึงบาน  พอแมมี
ภารกิจมาก   ไมมีเวลาใหลูกหรือทําความดกี็ไมเคยรู    เมื่อเปนเชนนี้บอย ๆ   เด็กก็เสยีใจ   ในที่สุด
ก็กลายเปนคนเงียบขรึม  วาเหวและหนัไปสูยาเสพติดได 
             1.2.4  พอแมที่แสดงออกในการรักลูกไมเทากัน   พอแมอาจรักลูกไมเทากัน
จริง  แตการเอาใจใสที่แสดงออกตอลูกทุกคนควรเหมือนกัน และพอแมที่มีลูกหลายคนก็ไมควร
ตั้งความหวังสูงนัก   อยากใหลูกเรียนเกงสอบไดที่ 1  ทุกคนก็ตองการเชนนี้    เเตควรยอมรับสภาพ
ความเปนจริงวาการเรียนเกงนั้นขึ้นอยูกับหลาย ๆ ประการ เชน สติปญญา  ความเอาใจใสของเด็กเอง  
     ฉะนั้นเมือ่มีลูก  2 - 3  คน  อาจจะมีบางคนเรียนเกง  ลูกคนเรียนไมเกง  ก็ไมควรไดรับการ
ตําหนิจากพอแมเพราะสติปญญาคนเราไมเทากัน  มีพอแมบางคนพยายามชมเชยยกยองลูกคนเรียน
เกงใหลูกที่ไมเกงฟงเสมอ ๆ 

1.3 สาเหตุจากความจําเปนในอาชีพบางอยาง เชน    ผูทํางานกลางคนืเปนพารตเนอร   
นักรอง  พนกังาน  อาบอบนวด  นกัดนตรี  คนขับรถเมล  คนขับรถบรรทุก  ผูทํางานในสถานประกอบการ  
ผูมีอาชีพเหลานี้ใชยาเสพติดโดยหวังผลใหสามารถประกอบการงานได  เชน  บางคนใชเพราะฤทธิ์
ยาชวยไมใหงวง  บางคนใชเพื่อยอมใจใหเกิดความกลา 

1.4 สาเหตุจากปญหาเศรษฐกิจ   คือ  การไมมีงานทํา    หรือมรีายไดไมพอรายจาย   
รวมทั้งใชจายเงินเกินตวั แมจะทราบวายาเสพติดผิดกฎหมายแตเพื่อความอยูรอดของตนเอง  จึงยอม
ไปสูยาเสพติด  โดยขั้นแรกอาจคิดเปนเพยีงคนชวยสง  แตการอยูใกลชิดยาบอย ๆ ในที่สุดเปนทั้ง  
ผูสงยาและติดยา  บางคนแมจะมีพอกินพอใช  คิดอยากรวยก็เปนทางใหไปสูยาเสพตดิได 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  
20  

1.5 สาเหตจุากสิ่งแวดลอม   มีผูติดยาเสพติดจํานวนไมนอยมีความตั้งใจทีจ่ะ

พยายาม 
เลิกเสพ โดยเขารับการรักษาพยาบาลจากทั้งภาครัฐและเอกชน แตเมื่อหายแลวปรากฏวาสังคมไมยอมรับ  
เชน  ในครอบครัวตนเองยังแสดงทาทีดูถูกเหยียดหยามรังเกียจ  หรือไปสมัครเขาทํางานก็ถูกปฏิเสธ  
เนื่องจากมีประวัติเคยติดยาเสพติด  คนเหลานี้จําเปนตองมีชีวิตอยูรอด  ดังนั้นเมื่อสังคมไมยอมรับ
จึงหันกลับไปอยูในสังคมยาเสพติดเชนเดมิ 

1.6 ขาดความรูในเรื่องยาเสพติด  คนบางคนทดลองใชยาเสพติดเพราะไมรูจัก

และ 
ไมมีความรูเรื่องยาเสพติด แตไมรูจักช่ือตาง ๆ ที่ใชเรียกอาจถูกหลอกใหทดลองใชและเกิดการเสพขึ้น
ได  เชน  คนสวนใหญรูวาเฮโรอีนเปนยาเสพติดและไมคิดจะลอง  แตหลายคนอาจไมรูวาผงขาวคอื
เฮโรอีนดวย เมื่อเพื่อนมาชักชวนวาใหลองเสพผงขาวแลวจะเที่ยวผูหญิงสนุก จึงไดลองเสพโดยไมนึกวา
มันจะเปนเฮโรอีน นอกจากนีถ้าคนเรามีความรูเรื่องการใชยาบางก็จะไมทดลองยาที่ไมมีฉลากยาเสพติด
ที่ผิดกฎหมายยอมไมมีฉลากจึงหลอกลวงคนไดงาย 
                 สาเหตุใหญ ๆ  ที่กลาวมาแลว คนที่จิตใจออนแอ  ออนไหวงาย  ก็ติดยางาย  ดังตัวอยาง
ขางตนสาเหตทุี่ทําใหบุคคลหนึ่งไปตดิยาเสพติด อาจมิใชจากสาเหตุเดียวแตอาจเกิดไดจากสาเหตุ

หลาย ๆ  ประการก็ได   ทั้งนี้การติดยาเสพติดสงผลกระทบตอผูเสพเอง  ครอบครัว  สังคม  ชุมชน  
และประเทศชาติ   
  มีผลกระทบตอผูเสพเอง  สงผลใหผูใดติดยาเสพตดิผูนั้นก็จะไดรับพิษภยัของยาเสพติด
หรือสารเสพติด  หรือสารเสพติดนั้น ๆ จะทําลายผูตดิยาทั้งทางรางกายและจิตใจ ดังนี้ ทําให
สุขภาพทรุดโทรมมีโรคแทรกตาง ๆ  เกดิขึ้น  เชน   ตบัแข็ง  วณัโรค  โรคผิวหนงั   เสียเศรษฐกิจ
ของตน โดยตองเสียเงินเพื่อซ้ือหายาเสพตดิมาเสพใหได   เปนบุคคลไรสมรรถภาพทั้งรางกายและ
จิตใจ  เฉื่อยชาเกียจคราน บางคนทํางานไมได   บุคลิกภาพไมดี    มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่
ไมดี และอาจประสบอุบัติเหตุไดงาย  มีโทษตามกฎหมาย 

     มีผลกระทบตอครอบครัว     สงผลใหขาดความรับผิดชอบตอครอบครัวหรือญาติพี่นอง  
ครอบครัวหมดความสุข  และเปนภาระตอบุคคลในครอบครัว   รวมทั้งทิ้งภาระหนักใหครอบครัว
หากตองพกิารหรือเสียชีวิต  ทําความเดือดรอนใหครอบครัว  และเสียเศรษฐกิจของครอบครัว 

        มีผลกระทบตอสังคมหรือชุมชน    สงผลใหเปนที่รังเกียจของสังคมหรือชุมชน ไมมี
ใคร 

อยากคบดวย เขาสังคมไมได   เปนอาชญากร  เพราะผูติดยาตองพยายามทุกวิถีทางทีจ่ะใหไดยา เมือ่
ไมมีเงินซื้อ ซ่ึงชวงแรก ๆ อาจขอยืมเพื่อนแตตอมาเพื่อนไมใหยืมเพราะยืมแลวไมใช  ในที่สุดก็
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ตองลักขโมยของในบานไปขายเพื่อหาเงินมาซื้อ และนาน ๆ เขาก็ตองลักขโมยของผูอ่ืนไปขาย  
หรือ   วิ่งราวชาวบาน ในทีสุ่ดอาจถึงขั้นจีชิ้งทรัพยซ่ึงพบขาวอาชญากรรมในหนาหนังสือพิมพบอย 
ๆ 

      มีตอกระทบตอประเทศชาติ       สงผลใหทําลายเศรษฐกิจของชาติ  เพราะผูติด
ยาเสพติด 

คนหนึ่งจะตองเสียคาใชจายประมาณ  50  บาทตอวนั  ถา  5 แสนคนจะประมาณ  25 ลานบาท  
หรือ  750  ลานบาทตอ 1  เดือน  หรือ  9  พันลานบาทตอป  ซ่ึงเงินจาํนวนนี้สามารถนําไปพัฒนา
ประเทศในดานตาง ๆ  อยางมากมาย  แตกลับตองมาสูญเสียในกิจการเชนนี้ไปอยางนาเสียดาย   
บอนทําลายความมั่นคงของประเทศ ผูติดยาเสพติดจะมีสุขภาพทรุดโทรมทั้งรางกายและจิตใจตาม

ฤทธิ์ของยา  และมีความคิดคํานึงเพียงตองมียาเสพติดใหได  เมื่อเวลาอยาก  ฉะนัน้ถาประเทศใดมี
เยาวชนซึ่งจะเปนพลังของชาติในอนาคตติดยาเสพติดมากก็เปนการบอนทําลายความมั่นคงของ

ประเทศมาก      ซ่ึงตองระมัดระวังผูที่ไมหวังดีตอชาติจะใชยาเสพติดเปนเครื่องมือเพื่อทําลาย
ความมั่นคงของประเทศ 
 
 
 
 
 
     2.  การปองกันยาเสพตดิ 

 
                  สํานักงานประสานงานการปองกนัและปราบปรามยาเสพติด (ส.ป.ป.) ไดใหความหมาย
ของการปองกันยาเสพติด  (นงคราญ  ณรงคศักดิ์, 2541 : 8)  ไววา การปองกันยาเสพติด  หมายถึง  
การใหการศึกษา  ขาวสาร  ความรูและขอมูลในเร่ืองของยาเสพติดอยางถูกตองดวยวิธีการตาง ๆ 
ไปสูประชาชน เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันมิใหประชาชนหันไปใชยาเสพติดเปนทางออกเมื่อประสบ

ปญหาขึ้นกับตนเองและครอบครัว และในขณะเดียวกนัก็ดําเนนิการปองกันการแพรกระจายของตัวยา   
รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอมมิใหมีสวนผลักดันใหคนไปใชยาเสพตดิ ควบคูกันไปดวย 
                   ทศพร  ภูมิคํา  (2542 : 14)  กลาววา  การปองกันยาเสพติดมีหลายวิธีดวยกัน นับตั้งแต
การควบคุมการใชยาเสพติดผิดกฎหมายอยางเขมงวด    การควบคุมและกําจัดเขตการใชน้ํายาเคมี
บางประเภท การทําลายหรือปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด  การตรวจสุขภาพ  และการตรวจสารเสพ
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ติดจากรางกายของผูสงสัยหรือผูมีแนวโนมวาจะติดยาเสพติดเหลานี้  เปนวิธีการปองกันไมใหเกิด
ปญหายาเสพติดขึ้น      
           การดําเนินงานปองกันปญหายาเสพตดิ  จะดําเนินการเปน  2  ลักษณะ  คือ 
                   1.  ลดจํานวนผูตดิยาเสพตดิใหนอยลง  เปนการดําเนนิงานปองกนัผูที่ติดยาเสพตดิอยูแลว 
หลังจากไดรับการบําบัดรักษาและพื้นฟูสมรรถภาพไมใหหันกลับไปเสพหรือติดยาเสพติดอีก  หรือ
แมแตการนําไปแพรระบาดในกลุมผูไมเสพ 
                2.  เพิม่จํานวนผูไดรับภูมิคุมกันจากยาเสพตดิ  เปนการดาํเนินการปองกนัในกลุมผูไมเสพติด
  และผูที่เคยเสพยาเสพติดมใิหกลับไปเสพติดอีก 
               ปจฉิมา พิตรสาธร (2539 : 28)  ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียน 
โดยไดนําแนวความคิดของการปองกนัยาเสพติดในรูปแบบจิตวิทยา - สังคม (Phycho - Social Model)  
ผสมผสานกับแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพเดก็และเยาวชนใหมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุข  และมีคุณภาพ  
ในการเปนพลเมืองดี    แนวทางการดาํเนนิงานเพื่อปองกนัยาเสพตดิในโรงเรยีนนั้น  มีดงันี้ คือ 
                   1.  การใหการศึกษา   
                   เปนการถายทอดความรูที่จะเอื้ออํานวยใหเกดิการเรียนรูทกัษะ  และประสบการณที่
จําเปน 
ตอการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ  โดยปลอดภยัจากปญหายาเสพติด  การใหการศึกษานี้มุงเนนที่การ
อบรมบมนิสัย  และพัฒนาดานจิตใจ  (Affection  Education)  โดยคํานึงถึงองคประกอบในการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติด  ดังนี ้
                   1.1  การสงเสริมความนับถือตนเอง  (Self - esteem) 
                         1.2  การสงเสริมความสัมฤทธิ์ผล  (Achievement) 
                  1.3  การสงเสริมใหเกดิความรูสึกมุงมั่น  (A  sense  of  Purpose ) 
                          1.4  การจัดประสบการณที่สงเสริมความเคารพตนเองและผูอ่ืน และเกียรติภูมิ
ของบุคคล   (Respect  for  Self  and  Other  and  Individual  Dignity) 
                           1.5  การพฒันาทักษะสวนตนและทกัษะสังคม   (Personal  and  Social  Skill) 
                    1.6  การสงเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ  (Employable  Skill) 
         2.   การใหขาวสารขอมูล   
                     เปนการใหขาวสารเพื่อใหประชาชนตระหนักและตื่นตวักับปญหายาเสพติดตลอดจน
มุงเสริมสรางเจตคติและคานยิมที่ถูกตองใหกับประชาชนทั้งนี้ตองตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความเชื่อวา

ความรู (Knowledge) และเจตคติ (Attitude) จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลตอ     
การใชยาอยางถูกตอง  ซ่ึงการใหขอมูลขาวสารเพื่อการปองกันยาเสพตดิเปนวิธีทีแ่พรหลายสามารถ 
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ดําเนินการไดในหลายหนวยงานและเปนมาตรการที่เสริมดานการใหการศึกษา (Education)  ไดเปน
อยางดี แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสม ลักษณะของกลุมเปาหมาย  ตลอดจนองคประกอบ
ทางดานสังคม  เศรษฐกจิและวัฒธรรมดวย  มิฉะนั้นอาจเกิดปญหา  “ดาบสองคม”   ในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารซึ่งเปนการดําเนนิงาน เพื่อถายทอดหรือสงขาวสารความรูดานการปองกัน

ยาเสพติด   ใหแกกลุมเปาหมาย โดยอาศัยเทคนิควิธีและสื่อสารตาง ๆ  เปนปจจุบนัสําคัญของการ
ดําเนินงาน  เผยแพรทั้งดานสื่อมวลชนและสื่อบุคคลในปจจยัเนื้อหาเทคนิค  และสื่อดานปองกัน
ยาเสพติดไดรับการพัฒนาเปนระบบมากขึ้น เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

กวางขวางและมี               ประสิทธิภาพ  ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบดังนี้คือ 
    2.1  การจัดวิทยากรบรรยาย    อภิปราย  เพื่อเผยแพรความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับ   
การปองกันยาเสพติดแกกลุมเปาหมายตาง ๆ วิทยากรจึงนับเปนส่ือ  (บุคคล)  ที่สําคัญที่สุด  และ
สามารถเรียกรองความสนใจ  ตลอดจนทําความเขาใจแกผูรับขอมูลขาวสารที่ดีที่สุด 
   2.2  การใหบริการดานสื่อ  เชน  เอกสาร  โปสเตอร  ภาพนิทรรศการ    ภาพนิ่ง         
ภาพยนตร ฯลฯ  แกหนวยงานและประชาชนทั่วไป เพื่อใหประชาชนและหนวยงานที่สนใจที่จะ    
เขามามีสวนรวมในการปองกันยาเสพติด 
   2.3  การจัดรณรงคปองกันยาเสพติดในชวงระยะเวลาที่กําหนด  เชน ในชวงเดือน
มิถุนายนของทุกป  ซ่ึงถือเอาวันที่  26  มิถุนายน  เปนวันตอตานยาเสพติดของโลกเปนการเผยแพร
ขาวสารโดยการระดมสื่อตาง  ๆ สาเหตุที่ตองมีการรณรงคเพราะการเผยแพรขาวสารในวงกวาง
ไมสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร    ดังนั้นการจัดรณรงคในทองที่บางแหง  
ซ่ึงมีปญหารุนแรงจึงเปนสิ่งจําเปน เชน การเดินขบวนตอตานยาเสพติด การจัดสัปดาหรณรงคปองกัน  
ยาเสพติด  และการจัดนิทรรศการตอตานยาเสพติด  เปนตน 
  2.4   การเผยแพรขาวสารโดยผานสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ เปนการเผยแพรขาวสาร
ความรูครอบคลุมกลุมเปาหมาย  ซ่ึงนับเปนวิธีการเผยแพรที่ไดผล  เพราะส่ือมวลชนเขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดดี  ส่ือมวลชนที่ใชในการเผยแพรที่สําคญั  ไดแก 
              2.4.1  วิทยุ   โดยการผลิตรายการวิทยเุพื่อออกอากาศในสวนกลางและสวนภูมิ
ภาค  ในลักษณะบทความ  สารคดี  ละคร  คําขวัญ  เพลง  เร่ืองสั้น ตลอดจนขอความรวมมือจากสถา
นีวิทยุตาง ๆ  หรือนักจดัรายการในการเผยแพรขาวสารความรูดานปองกันยาเสพติด 
      2.4.2  โทรทัศน  โดยการผลิตภาพนิ่ง   ภาพยนตรโฆษณาสั้น ๆ จัดรายการ
แสดงรายการสนทนาของผูเชี่ยวชาญตาง ๆ   เพื่อเผยแพรทางสถานีโทรทัศนชองตาง ๆ 
      2.4.3  โรงภาพยนตร  โดยการผลิตภาพนิง่  ภาพยนตรโฆษณาสั้น  เพื่อ
เผยแพรทางโรงภาพยนตรทั่วไป 
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    2.4.4  ส่ิงพิมพ  โดยผลิตบทความ  เร่ืองสั้น  คําขวัญ  ภาพโปสเตอรการตนู  
ฯลฯ   เผยแพรในวารสาร    นิตยสาร    หนังสือพิมพรายวัน      โดยจดัเนื้อหาใหสอดคลองกับ
รูปแบบของสิ่งพิมพแตละชนิด 
    2.4.5  หนวยเคล่ือนที่     จัดบุคลากรพรอมรถยนต     และสื่อ
โสตทัศนูปกรณ       ชุดนิทรรศการออกไปปฏิบัติงานเผยแพรความรูแกประชาชนตามแหลงตาง ๆ 
    2.4.6  ส่ือพื้นบาน    เปนการใชส่ือพื้นบานเปนส่ือกลางในการเผยแพรความรู
ดานการปองกนัยาเสพติด ใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดแก  หนังตะลุง  เพลงพื้นบานของแตละทองถ่ิน  
ลิเก  ลําตัด  และลําเพลิน  เปนตน 
                       2.5  การใหขาวสารความรูเปนกรณีพิเศษ เชน การใหคําปรึกษาแนะนําการใหบริการ
ทางโทรศัพทสายดวน  การจัดตั้งชมรมตอตานยาเสพตดิ ฯลฯ 
                 3.   การพัฒนาบุคลากร   
                   เปาหมายเพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกัน   
ยาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน เปนวทิยากรหรือผูประสานงานในพื้นที่ระดับตาง ๆ บุคลากร  
ที่สรางขึ้นนี้  จัดไดวาเปนสือ่บุคคลในการใหขาวสารและการศึกษา  เนื่องจากสื่อประเภทนี้เชื่อวา
จะสามารถถายทอดความรู ตลอดจนมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนเจตคตแิละพฤติกรรมเกีย่วกับยาเสพตดิ
ของกลุมเปาหมายไดอยางมสัีมฤทธิ์ผลดีกวาสื่อประเภทอื่น ๆ ในการพฒันาบคุลากร เพื่อการปองกัน  
ยาเสพติด  สํานักงาน  ป.ป.ส.  ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานไว  ดังนี้  คือ 
 3.1  การพัฒนาบุคลากรแกนนําในสวนกลาง   โดยการใหการฝกอบรม    สัมมนา       
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนกลาง ซ่ึงขอบขายหนาที่  และความรับผิดชอบใน         
การดําเนินงานปองกันยาเสพติดในกลุมเปาหมายตาง ๆ  เพื่อใหมีความรู  ความเขาใจเรื่องยาเสพติด  
และมีทักษะในการถายทอดความรู  รวมทั้งประสานการจัดกิจกรรมดานการปองกันยาเสพติดใน 
แตละกลุมเปาหมาย 
 3.2  การพัฒนาบุคลากรแกนนําในระดับจังหวัด  โดยการใหการฝกอบรม  สัมมนา  
เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด    โดยเนนหนวยงานหลักในพื้นที่   ไดแก      
สํานักงานจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตํารวจภูธรจังหวัด  ที่ทําการพัฒนาชุมชนจังหวัด  
สํานักงานเทศบาลเมือง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และศูนยเวชศึกษาปองกัน สถาบันราชภัฏ  
เพื่อทําหนาที่ในการถายทอดความรูดานการปองกันยาเสพติด รวมทั้งประสานการจัดกิจกรรมดาน
การปองกันยาเสพติด  ในแตละกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ 
                  4.  การผลิตส่ือ   
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                  ส่ือนับเปนเครื่องมือทางเทคโนโลยีอยางหนึ่งจะชวยใหการปฏิบัติงานเผยแพร

สําเร็จ      ลุลวงไปไดอยางประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยเราความสนใจ  จดจํางาย  และประหยัดเวลา  
ปจจุบัน     การผลิตส่ือดานการปองกันยาเสพติดสําหรับกลุมเปาหมายตาง ๆ  แบงออกไดเปน 3  
ประเภท  คือ 
                      4.1   ส่ือส่ิงพิมพ   ไดแก  หนังสือ  เอกสาร โปสเตอร  แผนพับ สติ๊กเกอร  ภาพ
พลิก  ภาพนิทรรศการ  เปนตน 
                     4.2  ส่ืออิเล็กทรอนิกส   ไดแก  ภาพนิ่ง  ภาพยนตร  วีดิทัศน  เทปรายการ  วิทยุ     
โทรทัศน  เปนตน 
                      4.3   ส่ือชุดเผยแพร  ไดแก ชุดการสอน ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาหลักสูตร คูมือการ
ใช   และส่ือประเภทตาง  ๆ 
              5.  การจัดกจิกรรมทางเลือก   
                  สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหคนใชยาเสพติด เพื่อแกปญหาก็เพราะบุคคล  ไมเหน็
คุณคาของทางเลือกอื่น ๆ  เมื่อเกิดมีปญหาขึ้นกบัตนเองจึงตัดสินใจใชยาเสพติดเปนทางเลือก 
ดังนั้นการจัดหาทางเลือกอืน่ที่เปนประโยชนใหจึงเปนการสรางสภาพแวดลอมที่ชวยใหบุคคลรอด

พนจากปญหายาเสพติดได  กิจกรรมทางเลือกจะชวยสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการดานตาง ๆ  ใหผู
ที่กําลังมีปญหาจิตใจหันเหไปจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การใชยาเสพตดิทั้งยังชวยเพิม่

คุณประโยชนแกรางกายและจิตใจดวย  ทัง้นี้อาจจําแนกไดดังนี ้
                        5.1   ดานสุขภาพอนามัย เชน กีฬา  นันทนาการ  ดนตรี การออกกําลังกาย  เกมตาง 
ๆ  ฯลฯ 
                         5.2   ดานจริยธรรม  เชน  อบรมศีลธรรม  กิจกรรมทางศาสนาสงเสริม
ประเพณี 
                         5.3  ดานสังคม  เชน จัดตั้งชมรมหรือสมาคม   จัดคายเยาวชนการสงเคราะห
ผูอ่ืน  การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  ฯลฯ 
                        5.4   ดานอาชีพ  เชน  การฝกอาชีพ  การสงเสริมรายได  ฯลฯ 
                   6.  การวิจยัและประเมินผล   
                   ในการดําเนนิงานปองกันยาเสพติดไมวาจะใชวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ ก็ตามยอมไมมี
กฎเกณฑใดทีถื่อเปนมาตรฐานแนนอนตายตัว หรือมีประสิทธิภาพโดยสมบูรณ   แตจําเปนที่ตองมี
การปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่แปร

เปลี่ยนไป    ดังนั้นการวิจยั และประเมินผลดานการปองกันยาเสพติด จึงเปนวิธีการหรือกิจกรรมที่
สําคัญ  อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานปองกันยาเสพติดให
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กาวหนายิ่งขึ้น    การวิจัยดานการปองกันยาเสพติดเปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงขอมูลที่จะ
เปนประโยชนตอ        การดําเนินงานปองกันยาเสพติด เชน  การกําหนดมาตรการ  วิธีการ
หลักสูตรเพื่อปองกันยาเสพติด ฯลฯ   สวนการปองกันยาเสพติดในขั้นตอนตาง  ๆ วาไดผลหรือไม 
เพียงใด    มีปญหาอุปสรรคประการใด ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานปองกัน
ยาเสพติดในดานตาง  ๆ เชน  การบริหารโครงการ   การวางแผนการปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรม  ฯลฯ 
 

 ดังนั้นการปองกัน หมายถึง การใหการศกึษา การใหขอมูลและความรูแกเยาวชนหรือ
ประชาชนอยางถูกตอง  ซ่ึงจะตองอาศัยยทุธวิธีและเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหการสื่อขอความ และการ
ใหความรูตรงตามเปาหมาย  
 
นโยบายการปองกันและแกไขสารเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
(พ.ศ.2540 – 2544) 
 
         กระทรวงศกึษาธิการ (2539 : 3) ไดใหนโยบายในการดําเนินงานปองกนัสารเสพติดเปน
กรอบในการปฏิบัติไวดังนี ้
      1.  ทุกหนวยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      ตองดาํเนินงานปองกันและแกปญหา 
สารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการอยางจริงจัง  โดยใหมีแนวรวมในการ
ปฏิบัติงานจากประชาชนดวย 
 2.  ส่ือที่กระทรวงศึกษาธิการผลิตใชในการปองกันสารเสพติด       จะตองมีคุณภาพ     
เหมาะสมกับเยาวชน   โดยใหเนนความนาสนใจ   นาหยิบ นาอาน   ไดเนื้อหาสาระและไมยืดยาว
เกินไป 
 3.  ทุกหนวยงานจะตองมีโครงการปองกันสารเสพติดอยางชัดเจน     เพื่อใหรัฐบาล
สามารถยอมรับและสนับสนุนงบประมาณตามความจําเปนของโครงการ 
 4.  โครงการใหม ๆ ที่ยังไมเคยทํามากอนใหทุกหนวยงานพิจารณากําหนด
กลุมเปาหมายที่ชัดเจนและทาํการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบกอนที่จะทําการขยายผล 
 5.  กระทรวงสาธารณสุขควรรวมมือกับกระทรวงศกึษาธิการชวยกนัปองกันแกปญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาดวย    โดยเฉพาะยาบา  และในทางปฏิบัติควรจะทุมเทงบประมาณไปที่
เด็กเล็กมากกวาเด็กโต 
 6.  สถานศึกษาจะตองสรางระบบการดําเนนิงานดานการปองกันสารเสพติดใหเขมแขง็
พรอมกับใหมโีครงการแนะแนวดวย 
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 7.  งบประมาณสําหรับการปองกันแกปญหาสารเสพติด   ควรใหทกุกรมตั้ง

งบประมาณ 
ไวในแผนงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดโดยไมตองแฝงอยูกับงบประมาณอืน่ซึ่งสํานัก

งบประมาณเหน็ชอบดวยแลว 
 

     ตามที่คณะอนกุรรมการประสานการปองกนัยาเสพติด ใหมีมติในการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
คร้ังที่ 1/2541 วันที่ 21 มกราคม 2541  เห็นชอบแนวทางการปองกันและแกปญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา โดยใหมีการแบงกลุมเปาหมายนักเรยีนในสถานศึกษาออกเปน  4  กลุม  ไดแก 
 1.  กลุมนักเรียนที่ไมเคยใชยาเสพติด 
 2.  กลุมนักเรยีนที่มีประสบการณในการใชยาเสพติด 
 3.  กลุมนักเรยีนที่ติดยาเสพติด 
 4.  กลุมนักเรยีนที่มีพฤติกรรมในการคายาเสพติด 
 สวนการดําเนินงานในแตละกลุมใหมีการผสมผสานมาตรการที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน

ในแตละกลุมเปาหมาย  โดยระดมทรัพยากรในโรงเรียนและชุมชนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
และสนับสนุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานแกปญหายาเสพติดในโรงเรียนดวย 
 การดําเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติดในหมูนักเรียนที่มีประสบการณใน     
การใชยาเสพติดและกลุมนักเรียนที่ติดยาเสพติด ที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ส. 
กําหนดรูปแบบและกระบวนการการฝกอบรมครูเพื่อการปองกันและแกปญหายาเสพติดโรงเรียน

และนําเสนอตอที่ประชุมคณะอนุกรรมการปองกันยาเสพติดตอไป 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร  9  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการปองกันและแกปญหายาเสพติด       
ในกลุมเด็กและเยาวชน 
 
                    กระทรวงศกึษาธิการเห็นวา  ปญหาสารเสพติดในกลุมเยาวชนทั้งในสถานศึกษา  และ
นอกสถานศึกษานั้นเปนปญหา  “พฤติกรรมกลุม”  เด็กและเยาวชนใชสารเสพติดชนิดตาง ๆ   เพือ่
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ชวยใหตนกับคนที่รักชอบไดรวมกนัทํากจิกรรมที่ตนชอบ หรือเปนเครื่องมือในการรวมกลุม 
เพื่อใหตนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความเกงกลาสามารถหรือลางปมดอยในใจตน 
                แรงจูงใจหลักของการใชสารเสพติดของนกัเรียน  นักศกึษา    จึงอยูที่ความตองการ
ทางสังคมจิตวทิยาของวยัรุนที่ตองการทํากจิกรรมกลุมที่ตนชอบรวมกับเพื่อนที่ตนรัก เพื่อความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน  และความพึงใจจากการไดแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดวาดีที่สุดสําหรับตนเอง 
                กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมอบหมายใหสถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาที่เกีย่วของ
รวมมือกับผูปกครอง และชุมชนปดกั้นโอกาสการใชสารเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทาง โดยเนน

การจัดกิจกรรมเสริมสรางทางเลือก  การสงเสริมความสามารถพิเศษ  การหลอหลอมบุคลิกภาพ  
พึ่งตนเอง และการฝกฝนอบรมทักษะชีวติ  เพื่อการรูจกัคิดใครครวญ  แยกแยะผดิชอบชัว่ด ีและฝกฝน
วินยัในตนเองเพื่อรูจักยับยั้งชัง่ใจ  ตามยทุธศาสตร  9  ประการดังนี้  (เอกสารประกอบการประชมุผูบริหาร
สถานศึกษารับนโยบายการปองกันและแกปญหายาเสพติดในสถานศกึษา, 2546 : 36 – 42) 
                    1.  จัดโครงการ  “ครอบครัวเขมแข็ง - โรงเรียนอบอุน”   เพื่อเชื่อม  และหลอมรวม
พลังระหวางบานและโรงเรียนใหเปนที่พึ่งแกเดก็และเยาวชนอยางแทจริง 
             2.  นําศาสนธรรมสูเด็กและเยาวชน    เพื่อเปนหลักในการดํารงชีวิตดวยความรวม
มือระหวางสถาบันทางศาสนาและโรงเรียน 
             3. สรางเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดี  และเคารพในประโยชนสาธารณะเหนือ
ประโยชนสวนตนดวยการเขารวมในกิจกรรมตามหลักสูตรและแนวทางของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  
ผูบําเพ็ญประโยชน และการฝกตามหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร 
             4.  สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและเลนกฬีาอยางสม่ําเสมอจนเปน
นิสัย  เพื่อพัฒนาสุขภาพและใจ   เสริมสรางวินยัในตนเอง  และสามารถทํางานรวมกันเปนทีม 
                   5.  สงเสริมใหเด็กและเยาวชน   ไดเลนดนตรีเพื่อกลอมเกลาจิตใจ     และเสริมสราง 
สุนทรียภาพ 
                  6. สงเสริมกิจกรรมดานศิลปะเพื่อใหเดก็และเยาวชน ไดคนพบความสามารถของตนเอง    
ที่ชองทางในการแสดงออกและสื่อสารทีห่ลากหลายและสรางเสริมความคิดสรางสรรคซ่ึงเปนพืน้ฐาน

ที่สําคัญสําหรับโลกแหงอนาคต 
               7.   ใหความสาํคัญแกการเรยีนรูวัฒนธรรมทองถ่ิน และวฒันธรรมไทย  เพื่อใหเดก็   
และเยาวชนมีความภาคภูมิใจ และผูกพันตอรากฐานทางวัฒนธรรม  และสามารถเผชิญความ
เปล่ียนแปลงดวยความมั่นคงและรูเทาทัน 
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                     8.   ถือเปนหนาที่สําคัญที่โรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอนเพื่อใหความรู

เสริมสรางจิตสํานึก ทักษะชีวิตและภูมติานทานตอสารเสพติดและอบายมุข  และจัดระบบดูแล

นักเรียนทุกคนใหทัว่ถึงโดยสรางเครือขายแนะแนวภายในโรงเรียน 
                     9.  วางแนวทางที่จะรวมมือกับผูปกครอง  เพื่อบําบัดรักษา  และฟนฟเูด็กและเยาวชน      
ผูหลงติดสารเสพติด 
 
นโยบายและจุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ 2545 
 

      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ และ     
วัฒนธรรม ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อสนองนโยบาย
โดยมอบหมายใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม กํากับ เรงรัด ติดตามและรายงาน   
ผลการดําเนินงานใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1) 
  เพื่อใหการตรวจราชการ  ของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนไปดวยความ
เรียบรอยอาศัยอํานาจตามความในขอ 10 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการของ                     
ผูตรวจราชการกระทรวง  พ.ศ. 2533 จึงใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจราชการตาม
นโยบายและจุดเนนพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการในปงบประมาณ 2545 โดยมีจุดเนนการปองกัน
แกปญหายาเสพติด   และใหสวนราชการหนวยงาน   และสถานศึกษาที่ เกี่ยวของอํานวยความ
สะดวก   และใหความรวมมือในการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
จัดเตรียมบุคคล เอกสารและขอมูลประกอบการตรวจราชการ  เพื่อใหผลการตรวจราชการมีความ
สมบูรณครบถวน  และสะดวกแกการวินิจฉัยส่ังการของผูบังคับบัญชาระดับสูงตอไป 
 
แนวทางการดาํเนินการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
                   กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและแนวทางการดาํเนินการปองกันสารเสพติด
ในสถานศึกษาไว ดังนี ้
           1.     กําหนดใหมีการบรรจุเนื้อหาสาระเรือ่งโทษ และพษิภยัของสารเสพติดไวใน       
หลักสูตรทุกระดับชั้น  ตั้งแตปการศึกษา  2521  เปนตนมา 
  2.  จัดอบรมครูอาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา ใหมคีวามรู ความเขาใจ ในการ
สอน  และสามารถทําหนาที่ประชาสัมพันธเผยแพรความรูดานปองกนัสารเสพติด 
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  3.  มีการจัดทาํส่ือตาง ๆ รวมทั้งหนังสืออานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษพิษภยัและการปองกัน
สารเสพติด 
  4.  จัดทําแผนปองกันสารเสพติดในสถานศึกษาเปนแผนระยะ 5 ป เร่ิมตั้งแต

แผนพัฒนาระยะที่  7  เปนตนมา สอดรับกับแผนปองกันยาเสพติดของประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยในแผนดังกลาวไดกําหนดนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางดําเนินงาน 
  5.  ไดกําหนดแนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษา  
ดังนี ้
                        5.1 พัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะชีวิตดวยการเรงสงเสริมกิจกรรมสรางสรรค และ
การกีฬา  รวมทั้งมีการกําหนดใหคณะครูจาํนวนหนึ่งทําหนาที่รับผิดชอบงานปองกนัสารเสพติด   
ในสถานศึกษาอยางใกลชิด  จริงจัง  และตอเนื่อง 
     5.2  จัดระบบขอมูล    และดําเนินการสํารวจสภาพปญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาทกุแหง  เพื่อประโยชนในการกําหนดนโยบายและวิธีดําเนนิการ 
          5.3   ฟนฟูสภาพของผูเสพสารเสพติด    โดยจดัตั้งสถานที่หรือศูนยฟนฟู
สมรรถภาพของนักเรียนที่ตดิสารเสพติด  แตยังตดิไมมาก  โดยเริ่มตนในลักษณะโครงการทดลอง    
เมื่อไดผลดีแลวจึงคอยขยายผล 
  6.  ไดกําหนดแนวทางปฏิบตัิสําหรับนักเรยีนผูใชสารเสพติด  ไวดังนี ้
                        6.1  กรณีทีพ่บนักเรยีนตดิสารเสพติดใหโทษในโรงเรียน  ทางโรงเรียนจะไมไล
ออก  แตอนุญาตใหหยุดพักการเรียนไปรบัการบําบัดรักษาได 
                      6.2  กรณีนักเรียนติดสารเสพติดจะขอยายโรงเรียน   เนือ่งจากถูกขมขูจากผูจําหนาย
ใหขอยายไดโดยหวัหนาสถานศึกษาประสานกันโดยตรงเพื่อพิจารณาแผนการเรียน และความเหมาะสม
เปนกรณี ๆ ไป 
           6.3  ในกรณีทีน่ักเรียนเปนผูจําหนายสารเสพติดใหโทษในโรงเรียน  ใหใชมาตรการ
ทางกฎหมายโดยตรง  เพราะโรงเรียนไมอาจปกปองผูทําผิดกฎหมายได และเพื่อไมเปนการเปดทาง
ใหใชนักเรยีนเปนผูจําหนายสารเสพติดในโอกาสตอไป 
  7.   เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันและแกปญหาสารเสพติดของกระทรวง       
ศึกษาธิการ เปนไปดวยความเรียบรอย สนองนโยบายตามแผนปองกนัยาเสพติดของประเทศและ

นโยบายของรฐับาลอยางมีประสิทธิภาพ  กระทรวงศกึษาธิการจึงไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ   
การปองกันและแกปญหาสารเสพติด เพื่อดแูลรับผิดชอบการดําเนินงานทั้งในระดับกระทรวง 
ระดับกรม และระดับสถานศึกษา  ดังนี ้
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          7.1 คณะกรรมการระดับกระทรวง   แตงตั้งโดยคําส่ังคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เรียกวา คณะกรรมการปองกันและแกปญหาสารเสพติดของกระทรวง     
ศึกษาธิการ (ป.ป.ส.ศธ.) มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน รองอธิบดี
กรมในสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ  มสํีานักงานกจิการพิเศษเปนฝายเลขานุการ 
                      7.2  คณะกรรมการระดับกรม  เรียกวา คณะกรรมการ ป.ป.ส.กรม  มีรองอธิบดีที่
ไดรับมอบหมายเปนประธาน 
         7.3   คณะกรรมการระดบัสถานศึกษา  เรียกวา  คณะกรรมการ ป.ป.ส.   
สถานศึกษา  มีหัวหนาสถานศึกษาเปนประธาน 
 
แผนปองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2540 – 2544) 
 
                  กระทรวงศึกษาธิการ(2539) ไดกําหนดแผนปองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธกิาร
  พ.ศ. 2540 – 2544 ดังนี ้
                  1.   แผนงานการใหการศกึษาและเผยแพรความรู 

     กําหนดสาระสําคัญของแผนใหการดําเนินงานภายใตแผนนี้มุงที่จะใชกระบวนการทาง
การศึกษา และฝกอบรมเปนมาตรการหลักในการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหา           
สารเสพติด สรางความตระหนักในปญหาและภาระหนาที่ตอตนเองและสังคม  และเสริมทักษะ   
ในการเลือกทางดํารงชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัยจากการติดสารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค       
ดังตอไปนี้ 
                       1.1 ใหอาจารยแนะแนว  ครู/อาจารยประจาํชั้น   และคร/ูอาจารยประจําวิชาตาง ๆ   
อยางนอยโรงเรียนละ 1 คน  มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับปญหาสารเสพติดเปนอยางดี  และมี  
ความตระหนกัในความจําเปนที่จะตองดาํเนินมาตรการการปองกันเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดจน
มีความรูเกี่ยวกับมาตรการปองกัน 
 1.2 ใหนักเรียน นักศกึษา มโีอกาสไดรับขาวสาร ขอมูล  และไดรับการกระตุนเตือน
บอย ๆ  หรือเปนประจํา  จากกิจกรรมหลากหลายรูปแบบของสถานศึกษา 
 1.3 ใหนกัเรียน นักศึกษาทกุคนมีโอกาสไดรับการฝกฝนทักษะทางชวีิตบางประการ
ที่จะชวยใหสามารถที่จะดําเนินชีวิตวยัรุนไดโดยไมติดสารเสพติด 
 
                   กําหนดมาตรการดําเนินงาน  ดังตอไปนี ้
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                        1) สงเสริมใหทุกหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการศึกษาในทุกระดับ  ดําเนินโครงการ  
ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อสรางความเขาใจ  ความรู  และความตระหนักในปญหาสารเสพติดแก
ครู/อาจารยแนะแนว  ครู/อาจารยประจําชั้น  ครู/อาจารยประจําวิชา  ในสถานศึกษา 
 2)...สงเสริมใหสถานศึกษา และองคกรทางการศึกษาในทองถ่ิน จัดกิจกรรมเพื่อ

กระตุนเตือน   สรางความสํานึกเกีย่วกับการปองกันปญหาสารเสพติดทั้งในสถานศึกษาและชุมชน
โดยที่นักเรียน  นักศึกษา  ไดมีประสบการณจากการมีสวนรวม 
 3)   สนับสนุนใหสถาบันราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาในทองถ่ินจัดระบบปองกัน
สารเสพติดใหมีศักยภาพเพยีงพอ   เพื่อใหการสนับสนุนเชิงวิชาการแกสถานศึกษาในทองถ่ิน 
 4)..ดําเนินการพัฒนากระบวนการ และเครื่องมือในการฝกอบรมทักษะชีวิตที่

จําเปนใหแกนกัเรียน นักศึกษา   เพื่อปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชยา ติดยา เพื่อการทดลองและ
เผยแพรขยายผลตอไป 
    5)  สงเสริม  สนับสนุนการผลิต  และพัฒนาสื่อการสอน  แบบเรียน  และเอกสาร      
ส่ิงพิมพ เพื่อการปองกันปญหาสารเสพติดใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใช

และกลุมเปาหมาย 
 6)  สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาตาง ๆ จัดบริการในการแนะแนวเชิงรุก   โดย
การจัดกจิกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและฝกอบรมทักษะชวีติสําหรับนักเรยีน  นกัศึกษาใหมากขึ้น 
          2.   แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมและกิจกรรมทางเลือก 
      กําหนดสาระสําคัญของแผน    โดยมุงใหสถานศึกษาเปนสถานที่เยาวชนสามารถเจริญ   
เติบโตไดตามธรรมชาติ  และสามารถมีพัฒนาการทางดานสังคม   อารมณ  จิตใจ  และรางกายได
อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงตองอาศัยส่ิงแวดลอมทางกายภาพที่ดี เชน   การมีสถานที่     
รมร่ืน สวยงาม ปราศจากสิ่งรบกวนและปลอดภัย สภาพสังคมมีทางเลือกที่สรางสรรคไวรองรับ
ความแตกตางระหวางบุคคลอยางเพียงพอ  โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
                      2.1  ใหหนวยงานทางการศกึษาทุกสังกดั     จัดสถานศึกษาใหมีบรรยากาศธรรมชาติ
   ที่รมร่ืนปลอดภัย  เหมาะแกการเรียนรูและพัฒนาการอยางมีความสขุ 
 2.2  ใหนักเรียน    นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเลือกเขารวมกิจกรรมที่จะชวยใหเกิด     
การเรียนรูโดยมีสวนรวม  ตลอดเวลาทั้งวันที่อยูในสถานศึกษา   เพื่อลดเวลาวางและบรรยากาศ
เฉื่อยชา 
 2.3  ชวยใหนกัเรียน  นักศกึษาทุกคนมีโอกาสคนพบความสนใจ    ความถนัด   และ
ความสามารถของตนเอง 
 กําหนดมาตรการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
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      1)  ผลักดนันโยบายปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยใหการสนับสนุนแก
สถานศกึษาทั้งทางดานวิชาการ   และทรัพยากร เพื่อดําเนินการพัฒนาสิ่งแวดลอม   โครงสรางของ
สถานศึกษาใหมีความรมร่ืนปลอดภัย  เหมาะแกการเรียนรูและพัฒนาการ 
 2)  สนับสนุนใหการศึกษามีความพรอม  จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย   และ
กีฬาอยางกวางขวางและเปนประจํา 
 3) สงเสริมใหสถานศึกษาทกุแหงจัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร    กิจกรรมกลุมสนใจ 
กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  และความสามารถใหมีความหลากหลายสําหรบั
นักเรียน นักศกึษา 
  3.   แผนงานการพัฒนาการบริหารและการจัดการ 
     กําหนดสาระสําคัญของแผน  โดยมุงใหสถานศึกษาพัฒนาโครงการปองกันและ

แกปญหาสารเสพติดของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการใหมีระบบที่เหมาะสม  มีการ
ประสานงานเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 3.1  เพื่อใหดําเนินงานปองกันและแกปญหาสารเสพติดของหนวยงานตาง  ๆ 
กระทรวงศกึษาธิการ  ประสานสอดคลองกันและรวมมอืกันดําเนินงานในระบบเครือขาย 
 3.2  เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหโครงการปองกันและแกปญหาสารเสพติดใน    
สถานศึกษา ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับการสนับสนุนเชิงวิชาการและงบประมาณ                
ตามความจําเปน 
  3.3  ใหมีการประสานแผนปองกันสารเสพติดระหวางหนวยงานในสังกัดของ
กระทรวงฯ    เพื่อขจัดปญหาซับซอนในทางปฏิบัติ และหาขอยุติที่เหมาะสมเกี่ยวกับงบประมาณ
และกลยุทธในการทํางาน 
 

 กําหนดมาตรการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
 1)   ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางบุคลากรระดับบริหาร      และระดับ
ปฏิบัติการในดานการปองกนัและแกปญหาสารเสพติดอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
 2) สงเสริมใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะในระดับกรม    
ใหมีเจาหนาที่หรือคณะบุคคลรับผิดชอบโครงการดําเนินการปองกันสารเสพติดของสถานศึกษา

หรือองคกรในสังกัดของตนในฐานะศนูยขอมูลเชิงบริหารและจัดการ เชน การจัดทําเนียบวิทยากร
และบุคลากร เปนตน 
 3) สนับสนุนใหมกีารตรวจ และติดตามงานปองกันสารเสพติด เปนหนึ่งภารกจิ   
การตรวจราชการและเยี่ยมเยียน  นิเทศ  ของกระทรวงศกึษาธิการ 
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    4)    สนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ   มีงบประมาณ
เพื่อบริหารและจัดการ  ตลอดจนการพัฒนาระบบและประสานในเครือขายอยางเพยีงพอ 
     4.  แผนงานการพัฒนาบุคลากร 
     กําหนดสาระสําคัญของแผน  โดยมุงที่จะสงเสริมหรือพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบใน
ดานการปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการวาง
แผน กําหนดแนวทางในการดําเนินงานกับการศึกษา และฝกอบรมแกกลุมเปาหมายตาง  ๆ   ได
อยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถเปนแกนนําในการดําเนินงานได โดยมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
 4.1 สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ   ตลอดจนสถานศึกษาทุกสังกัดมีบคุคลที่มีความรู
ความสามารถที่เหมาะสมทําหนาที่เปนแกนนําการปองกนัและแกไขปญหาสารเสพติด 
 4.2  เผยแพรความรูและขอมูล มาตรการใหม ๆ  ในดานการปองกันแกวิทยากร 
และเจาหนาทีรั่บผิดชอบโครงการปองกัน 

4.3 สงเสริมบุคลากรที่รับผิดชอบดานการปองกันและวิทยากรของโครงการมีโอกาส 
ไดรับประสบการณและความรูใหม ๆ โดยทางตรงจากการรวมประชุม สัมมนา และศึกษา    ดูงาน  
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
 

 กําหนดมาตรการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
1) จัดอบรมวิทยากรแกนนําสาํหรับหนวยงานตาง ๆ   เพื่อเปนผูดาํเนินการจัด 

กิจกรรมปองกนัสารเสพติดแกกลุมเปาหมายที่อยูในความรับผิดชอบในหนวยงานนั้น ๆ  
 2)  การอบรมแกนนําเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ผูนําชุมชนใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาสารเสพติด เพื่อเปนกลไกสรางความตระหนักในปญหา และ

สรางความสํานึกเกีย่วกับภารกิจที่จะตองชวยกันปองกนัและแกปญหาสารเสพติด 
 3)   สงเสริมใหมีการประชมุสัมมนารวมกันระหวางหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินงาน
ปองกันและแกปญหาสารเสพติดในเขตการศึกษาทั้ง  12  เขต  และกรุงเทพมหานคร 
 4)  จัดหางบประมาณหรือทนุสนับสนุนใหวิทยากรหลกั  และเจาหนาที่แกนนําของ
สถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการไปศึกษาดงูานตางประเทศ เพื่อเรียนรู

ประสบการณตรง 
 5)   ใหการสนับสนุนดานกําลังใจ   และสวัสดิการแกครู    อาจารย    และ
เจาหนาที่         
ผูปฏิบัติ   เพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนนิงานอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 
 5.   แผนงานการรณรงคปองกันสารเสพติด 
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    กําหนดสาระสําคัญของแผน     โดยมุงเผยแพรความรูและสรางความตระหนักโดยอาศัย   
กลไก  และสื่อชนิดตาง ๆ นอกเหนือจากการสอนและอบรม  โดยมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 5.1 เพื่อใหเยาวชนทั้งในและนอกสถานศกึษา มีโอกาสรับขาวสารขอมูล ความรู  
และการกระตุนเตือนบอย  ๆหรือเปนประจําเกี่ยวกับปญหา และพษิภยัทีเ่กดิจากการใช และตดิสารเสพตดิ   
ตลอดจนมีความรูในการปองกันตนเองและสังคมจากปญหาสารเสพติด 
 5.2   เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา    มีสวนรวมในการ
จัด  กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักเกี่ยวกับปญหาสารเสพติดในชุมชนโดยอาศัยกลไก  และสื่อ
ชนิดอ่ืน 
 
 กําหนดมาตรการดําเนินงาน ดังตอไปนี ้
 1.   สนับสนุนใหสถานศึกษารวมกับองคกรในทองถ่ิน จัดกิจกรรมรณรงคตามโ
อกาสโดยใหนกัเรียน  นักศึกษา มีสวนรวมในการแสดงออก 
 2.   สงเสริมในการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อปองกันสารเสพติด      การประกวด       
ความสามารถตาง ๆ  และนทิรรศการ 
 3.   ผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการรณรงคที่ไดมาตรฐานที่มีคุณภาพ  และเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและองคกรตาง ๆ  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
  กิ่งแกว  เกษโกวิท  และคณะ (2540 : 56) ไดศึกษาชนิดของสื่อที่ผูติดยาเสพติดไดรับ
ความรูในการปองกันยาเสพติด และเพื่อศึกษาความรู  ทัศนคติ  การปฏิบัติในการปองกันยาเสพติด
ของ     ผูติดยาเสพติด  ผลการศึกษาพบวา ส่ือที่กลุมตัวอยางไดรับความรูมากที่สุด  คือ โทรทัศน  
ส่ือที่ใหความรู   ความเขาใจ  ความเชื่อ   ความเห็นที่ถูกตองเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด  คือ  
โทรทัศน ชนิดของยาเสพติดที่ตองการไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ ยาบา ความรูเร่ืองยาเสพติด
ที่ตองการไดรับจากสื่อ คือ โทษและพิษภัย และเวลาที่เหมาะสมกับการรับขอมูลขาวสาร คือ 18.00 
- 20.00 น.    
  ชาญ  ชุมบุญชู (2526 : 54) ไดศึกษาและเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและ
ครู ที่มีตอการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน ตามที่เปนจริง และตามที่มุงหวัง  โดยใชแบบสอบถาม
กับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนและครู  จํานวน 517 คน ผลการศึกษาพบวา  บุคลากรครูมี
ทักษะตอการปองกันที่เปนจริง โดยมีคะแนนเฉลี่ยดานการประเมินผลอยูในระดับต่ํา  แตดานการ
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ให    การศึกษา  ดานรวมมือ  และดานกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง  สวนทัศนะตอการปองกันที่
มุงหวังมีคะแนนเฉลี่ยรวมดานการใหการศึกษา  ดานความรวมมือ  ดานกิจกรรม  และดานการ
ประเมินผล  อยูในระดับสูง   ผลการเปรียบเทียบทัศนะของครู  ผลการเปรียบเทียบทัศนะตอการ
ปองกันที่มุงหวัง พบวา  ผูบริหารโรงเรียนมีทัศนะตอการปองกันที่มุงหวังสูงกวาทัศนะของครู 
 ชํานาญ  วรรลยางกูร (2538 : 68) ไดศึกษาปญหาสาเหตุที่เด็กวัยรุนหันไปใชสารเสพติด
ประเภทตาง  ๆ และเพื่อทราบรูปแบบและระดับของการเสพติดนั้น  ๆ   ผลการศึกษาพบวา   เด็ก
วัยรุนใชสารเสพติดมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ เชน  ปญหาครอบครัว เพื่อนชักชวน ความ
รูเทาไมถึงการณ  อยากลอ  ง อยากรู   การผิดหวังในเรื่องสวนตัว       รูปแบบการเสพมีทั้งดม    กิน     
ฉีดเขาสูรางกาย           ทางกลามเนื้อ 
 ทิชากร  กัณหะ  (2540 : 67)   ไดศึกษาสภาพการบริหารและการจัดกิจกรรมเพือ่ปองกนั
    การติดยาเสพติด และเสนอแนวทางในการบริหารและจัดกิจกรรมเพื่อปองกันการติดยาเสพติดใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา   เขตการศึกษา 6  โดยรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  ฝาย
ปกครอง          ครู อาจารยแนะแนว  ครู  อาจารยสายผูสอน รวม 457 คน  ผลการศึกษาพบวา  การ
ดําเนินกิจกรรม       ปองกันยาเสพติดนั้นดําเนินการในรูปของคณะกรรมการประกอบดวย  ผูบริหาร  
ครู  อาจารย  มีสมาคมผูปกครองครู  และคณะกรรมการศึกษา  กิจกรรมปองกันยาเสพติดที่จัดมาก 
คือ เชิญวิทยากรมาใหความรู  การจัดทําปายนิเทศแนวทางในการดําเนินการปองกันนั้นยังคงใหมี
คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลหลายฝาย สําหรับกิจกรรมปองกันยาเสพติดนั้นควรใหมีการสอน
สอดแทรก   ทุกรายวิชา  เชิญวิทยากรมาบรรยาย  จัดสภาพแวดลอมที่สะอาด รมร่ืน ครู  อาจารยทุกคน
ชวยสอดสองพฤติกรรมของนักเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  และสงเสริมนันทนาการ 
 ประไพศรี  ซอนกล่ิน  และคณะ (2532 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมการใชสารเสพติดในนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหาในโรงเรียนมัธยม 6 แหง จังหวัด
เชียงใหม พ.ศ.2530 ประชากรที่ใชศึกษาไดแก นักเรียนชั้น ม.1 – ม.3  ซ่ึงเปนนักเรียนที่มี

พฤติกรรมที่เปนปญหา จํานวน 42 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมนักเรียน   
แบบทดสอบความพึ่งพิงกลุมเพื่อนและความไมเปนอิสระที่แทจริงแบบทดสอบความรูสึกสวนตน 
การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม  การสังเกตการณ  การตรวจสุขภาพและการตรวจทาง
หองทดลอง  สถิติที่ใช ไดแก  คารอยละ  และ t-test  พบวา  อัตราการใชสารเสพติดในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ช้ัน  ม.1 – ม.3  เทากับรอยละ 0.43 (23 คน ใน 5,326 คน) เปนเพศชายทั้งหมด สาร
เสพติดที่นิยมมากเปนสารระเหย  ไดแก  กาว 3 เค  แลกเกอร  ทินเนอร  และเบนซิน  ตามลําดับ  อัตรา
การเสพสารระเหยสูงขึ้นตามชั้นเรียน  คือ  ม.1, ม.3  รอยละ 43.50, 43.48, 52.17  ตามลําดับ  
คณะผูวิจัยและอาจารยในโรงเรียนไดรวมมือวางแผนการจัดกิจกรรม  ดําเนินกิจกรรม  และประเมิน
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กิจกรรมการปองกันและควบคุมการใช     สารเสพติดในโรงเรียน ไดแก การใหคําแนะนําเปนราย
กลุมและรายบุคคล  การเสริมสรางความรูเร่ืองโทษและพิษภัยของสารระเหย  การจัดใหมีการเรียน
ซอมเสริมวิชาที่เรียนไมดี  การสอนแบบกลุมสัมพันธ   ผลการจัดกิจกรรมพบวา จากการสํารวจ
พฤติกรรมของนักเรียนโดยครูกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนพบวา  พฤติกรรมที่
เปนปญหาไดลดลง  พฤติกรรมที่ลดลงมากที่สุด ไดแก   การเสพสารระเหย   คือ  หยุดเสพ  รอยละ  
60.87  (14  คน จาก 23  คน)  รองลงมา  ไดแก   การเลนการพนัน  การกอการทะเลาะวิวาท  การดื่ม
สุรา  เบียร ตามลําดับ   และจากการทดสอบทางดานจิตวิทยากอนและหลังการเขารวมกิจกรรมของ
นักเรียน  พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานตาง ๆ  คือ การมีชีวิตที่เปนสุข
ในปจจุบัน  การเปนตัวของตัวเอง   การนับถือตนเอง  การมองโลกในแงดี  การไมยึดถือความเปน
ปฏิปกษ  ความสามารถในการสรางความใกลชิดกับผูอ่ืน 
 พินิจ  ธรรมแกว  (2545 : 43)   ไดศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ    
งานลูกเสือโรงเรียนในเรื่องการใชกิจกรรมลูกเสือเปนเครื่องมือในการปองปรามการใชยาบาที่จะใช  
ในการปองปรามการใชยาเสพติดของนักเรียน  และเพื่อศึกษาหารูปแบบของกิจกรรมลูกเสือ          
ที่เหมาะสมที่จะใชในการปองปรามการใชยาเสพติดของนักเรียน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
เห็นวามีนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวของกับยาบาเปนจํานวนมาก  กลุมตัวอยางเห็นวา
ตนเองมีความรูเกี่ยวกับโทษ  และพิษของยาบา  กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากที่จะรีบเรงปองกัน
และแกไขปญหายาบาโดยเร็ว  เห็นวา  การสอดแทรกความรูเรื่องยาบาในวิชาลูกเสือ - เนตรนารี  มี
ความเหมาะสม  ที่สุด  เนนถึงกิจกรรมลูกเสือ สามารถปองกันและแกไขยาบาได  วิชาพลศึกษาและ
สุขศึกษา เปนวิชาที่สามารถสอดแทรกความรูเกี่ยวกับยาบาไดมากที่สุด  และควรจัดกิจกรรมลูกเสือ
เพื่อปองกันและแกไขปญหายาบาสัปดาหละ  30  นาที 
  รัศมี  วิศทเวทย (2537 : 61) ไดศึกษาสภาพการแพรระบาดของสารระเหย   ความรูและ
ทัศนคติเกี่ยวกับปญหาสารระเหยของเจาหนาที่ในหนวยงานดานยาเสพติด และประชาชนที่อาศัย
อยูในชุมชนแออัด  และรูปแบบกิจกรรมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาสารระเหยที่
ปฏิบัติอยูรวมทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการฯ  ผลการศึกษาพบวา  สารระเหยแพรระบาด
ในเด็กที่มีอายุต่ํากวา 20  ป  เจาหนาที่มีความรูอยูในระดับสูง  ประชาชนในชุมชนแออัดที่มีการ
ดําเนินการปองกัน   ยาเสพติด มีทัศนคติตอตานปญหาสารระเหยในระดับสูง สวนประชาชนที่อยูใน
ชุมชนแออัดที่ไมมีการดําเนินการปองกันยาเสพติด มีทัศนคติตอตานปญหาสารระเหยในระดับปาน
กลาง  เจาหนาที่มีการปฏิบัติหนาที่เพื่อปองกันและแกไขปญหาสารระเหยอยูในระดับต่ํา 
     ลาดทองใบ  ภูอภิรมย  (2530 : 8-10) ไดศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจนลักษณะ
ความสัมพันธภายในครอบครัววามีความเกี่ยวกับการเสพติดของเด็กเพียงใด   โดยใชแบบสอบถาม
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กับกลุมตัวอยางประชากรที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3 ประจําปการศึกษา 2528 ของ    
โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษาในกรุงเทพมหานคร  7  โรงเรียน จํานวน 667  คน   ผลการศึกษาพบวา  
การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลและแบบสนับสนุน และทัศนคติของเด็กตอการควบคุมสื่อมวลชน
ของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับภูมิตานทานการเสพยติด 3 ดาน  คือ จะมีความรูเกี่ยวกับ
สาเหตุของการเสพติดมากกวา  ปฏิเสธการชักจูงจากเพื่อนมากกวา  และเด็กประเภทนี้จะมีความใกลชิด
กับยาเสพติดนอยกวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลนอย และแบบใหการสนับสนุนนอย 
    เศรษฐา  เศรษฐีธร (2541 : 59) ไดศึกษาถึงบทบาทขององคกรชุมชน  และภาวะผูนํา    
องคกรชุมชนที่มีผลตอความสําเร็จในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของ  
ยาเสพติดบนพื้นที่สูง เพื่อหาแนวทางในการกระตุนและเรงเราใหชุมชนใหความสําคัญตอการแกไข
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด   และกําหนดบทบาทของทางราชการในการที่จะสนับสนุน
องคกรชุมชนในการรวมกันแกไขปญหายาเสพติดไดอยางถูกตอง   ผลการศึกษาพบวา                            
การสรางความแข็งแกรง  และแรงตานทานของชุมชนชาวเขาตอการแกไขปญหาการแพรระบาด
ของยาเสพติดเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่ง การปรับบทบาทและวิสัยทัศนของผูนําชุมชนในการ
ดําเนินการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด และเนนการมีสวนรวมของชุมชนใหตระหนกั
ถึงสภาพปญหารวมกันของชุมชน  โดยแสดงบทบาทผูนําชุมชนในทุกรูปแบบ     
  อําไพ สวัสดิ์พงษ (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปองกัน  
ยาเสพติดในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรที่เปนครู    
ผูรับผิดชอบงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จํานวน 233 คน  ผลการศึกษา    
พบวา  โรงเรียนมีการใหความรูเร่ืองสิ่งเสพติดอยูในระดับปานกลาง    มีการจัดสภาพแวดลอมให
เอ้ืออํานวยตอการปองกันยาเสพติด และในดานการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองอยูใน
ระดับมาก  สวนปญหาในการดําเนินงานมีปญหาในทุกดาน 
 อําไพ  สวัสดิพงษ  (2533 : 62)  ไดศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปญหาการดําเนินงาน
ปองกันสารเสพติดในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ตามประเภทวิชาที่โรงเรียนเปดสอน เชน   
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เปนตน โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากครู             
ผูรับผิดชอบงานดานการปองกันสารเสพติดในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 233 คน           
ผลการศึกษาพบวา  ปญหาการดําเนินงานปองกันสารเสพติดในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง  นอกจากนั้นผูวิจัยไดใหขอมูลแนะแนววาควรจัดใหมีครูรับผิดชอบในการปองกัน
สารเสพติดขึ้นเปนการเฉพาะ และควรเชิญวิทยากรจากหนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับสารเสพติดมาให
ความรูใหม ๆ รวมทั้งการจัดทําเอกสาร แผนพับ แผนปลิว แจกครู นักเรียน ผูปกครอง   โดยใหนักเรียน
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มีสวนรวมในการจัดทํา ควรบริการแนะแนวในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ  ควรจัดตั้งกลุมหรือชมรมเพื่อ
ตอตานสารเสพติด 

  กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา  (2540 : 46-47) ไดวิเคราะหผลการสํารวจ  เพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
รวบรวม ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม   ผูบริหารสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด จํานวน  76  จังหวัด  
76 คน โดยการสุมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ   จังหวัดละ  
1  คน  รวม  76  คน  ครูที่ปฏิบัติหนาที่ฝายปกครอง  76  คน  และครูปฏิบัติหนาที่ฝายแนะแนว
จังหวัดละ  1  คน  รวม  76  คน  รวมประชากรและกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  456  คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย และไค-สแควร ผลการสํารวจ พบวา 

 1. ดานการวางแผนและโครงการในการปองกันและแกปญหายาเสพติดเปนประจําทุกป 
สวนใหญรอยละ  66.0  มีการกําหนดแผนและโครงการการปองกันยาเสพติดมาก  รอยละ 46.0   
มากที่สุด รอยละ  22.3   และนอยที่สุด รอยละ 1.8 

 2.  การจัดองคกรภายในเพื่อรับผิดชอบในการปองกันและแกปญหายาเสพติดสวนใหญ
รอยละ 65.1 มีการจัดองคกรภายใน เพื่อรับผิดชอบในการปองกันและแกปญหายาเสพติด ระดับ
มากรอยละ 42.2   มากที่สุดรอยละ 22.9   และนอยที่สุดรอยละ 1.1 
 3.  ในดานการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบงเปน 
 3.1   ดานการใหความรูดานการปองกันยาเสพติดแกบุคลากรในโรงเรียนระดับมาก 
รอยละ  52.8   มากที่สุด รอยละ 19.6   และนอยที่สุด รอยละ 1.8 
 3.2 ดานการเสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหสะอาดเรียบรอย
สวนมาก รอยละ 78.3   มีการเสริมสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหสะอาดเรยีบรอยมากรอยละ 
48.1  มากที่สุด รอยละ 30.2   และนอย รอยละ 3.5 

 3.3  การรวมมือกับชุมชน     และหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันยาเสพติด 
สวนใหญรอยละ  60.5   มีความรวมมือกับชุมชนฯ  ระดับมาก รอยละ  45.5  ระดับมากที่สุด รอย
ละ 15.0   และระดับนอยที่สุด รอยละ 1.9 
 3.4   ดานการจัดกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพตดิใหกับนักเรียน  สวนใหญ
รอยละ  64.7  มีการจัดกจิกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด โดยระดับมาก รอยละ 45.3   ระดับ
มากที่สุด รอยละ 19.4   และระดับนอยที่สุด รอยละ  1.9 
 3.5  ดานการควบคุม  นิเทศ  การดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเปน
ระยะ ๆ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ปฏิบัติ ปานกลางมากที่สุด รองลงมาปฏิบัติมาก นอย 
มากที่สุด และนอยที่สุด ตามลําดับ 
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                   4. ดานการประเมินผลการดําเนินงาน สวนใหญปฏิบัติปานกลาง รอยละ40.2 ปฏิบัติ
มาก  รอยละ 32.4 ปฏิบัตินอย รอยละ 19.35 ปฏิบัติมากที่สุด รอยละ 5.9 และปฏิบัตินอยที่สุด       
รอยละ 2.2   ตามลําดับ 
 

  นอกจากนี้   ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา การปองกันและแกปญหายาเสพติดจะตอง
ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง ครู  นักเรียน   เจาหนาที่ฝายสาธารณสุข  และฝายปกครอง   
ขาวสาร  การเคลื่อนไหวเรื่องยาเสพติด  สํานักงานคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด และคณะอนุกรรมการฝายเผยแพร กระทรวงศึกษาธิการควรจะไดทําเอกสารขาวสารตาง 
ๆ ภาพโปสเตอรสงไปยังโรงเรียนตาง ๆ  ทั่วประเทศ 
 นงคราญ  ณรงคศักดิ์  (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษามูลเหตุการติดยาเสพติดใหโทษของ
นักเรียน  และวิธีการปองกันตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ  โดยใช          
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ จํานวน 160 คน 
ผลการศึกษาในเรื่องวิธีการปองกันไมใหนักเรียนติดยาเสพติดใหโทษ ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวย
อยางยิ่งกับการปองกันในแงการใหความชวยเหลือนักเรียนมีปญหาในโรงเรียน   การจัดบริการ    
แนะแนวในโรงเรียน โดยเนนเรื่องภัยของยาเสพติดใหโทษ  และแทรกความรูเร่ืองยาเสพติดในบทเรียน
ขณะที่สอน  แตในเรื่องการบริหารโรงเรียน  การจัดกิจกรรมในโรงเรียนพบวา  ทัศนะของผูบริหาร
โรงเรียนรัฐบาลกับทัศนะของผูบริหารโรงเรียนเอกชน แตกตางกันในเรื่องการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
สถานบําบัดรักษาผูปวยจากยาเสพติดใหโทษ    
 สมจิต  ภาติกร และคณะ  (2527 : 72)  ไดศึกษามูลเหตุจูงใจเสพสารใหโทษ  และ         
สารเสพติดของเด็กวัยรุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 500 คน  
เปนเด็กชายวัยรุนอายุ 15 – 19 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมพบวา  เด็กวัยรุน
เกินครึ่งที่เคยและกําลังเสพเฉพาะสารใหโทษ และสารเสพติดหลายชนิดถึงรอยละ 69.48              
แตเสพสารใหโทษมากที่สุด สารเสพติดมีนอย ผูเสพติดไดรับการรักษาทั้งหมด 4 ราย  กลับเสพซ้ํา 
1 ราย  สารเสพติดที่เคยเสพมากที่สุดคือ แอลกอฮอล สูบบุหร่ี  เด็กวัยรุนที่มีรายไดสูงมี             
ความสัมพันธในครอบครัวไมดี ผูที่ไดรับอิสระหรือถูกปลอยปละละเลยมากไดรับความลําเอียงมาก  
มีความสัมพันธและมั่วสุมกับเพื่อนมาก  บุคลิกภาพทางจิตใจและอารมณบกพรองมาก  ทําใหเด็กชาย
วัยรุนเสพสารใหโทษและสารเสพติด  นอกจากนี้ยังพบวา  เด็กชายวัยรุนที่เรียนในโรงเรียนเอกชน
ที่มี  ผลการเรียนต่ําและมีอายุมากขึ้นเสพสารเสพติดมากกวาเด็กชายวัยรุนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ที่มีผลการเรียนดีและอายุนอยกวา รวมทั้งเด็กวัยรุนที่ไดรับการเล้ียงดูจากผูปกครองที่เปนบุคคลอื่น 
เสพสารเสพติดมากกวา 
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 สุรเดช  วงศบา   (2524 : บทคัดยอ)  ไดศึกษามูลเหตุการติดยาเสพติดใหโทษของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  และวิธีการปองกันไมใหนักเรียนติดยาเสพติดใหโทษ  โดยใช
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนมัธยมในเขตภาคเหนือ  จํานวน 160 คน  ผล
การศึกษาในเรื่องวิธีการปองกันไมใหนักเรียนติดยาเสพติดใหโทษ ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยอยาง
ยิ่งกับการปองกันในแงการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในโรงเรียน  การจัดบริการแนะแนว
ในโรงเรียน   โดยเนนในเรื่องภัยของยาเสพติดใหโทษ  และแทรกความรูเร่ืองยาเสพติดในบทเรียน
ขณะที่สอน   
 กองสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา (2536 : 50) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใช           
ยาเสพติดในกลุมนักเรียนไทย  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการเลิกใชยาเสพติด    
ผลการศึกษาพบวา  ครูเครงครัดเรื่องระเบียบวินัยมาก  โรงเรียนเขมงวดเรื่องการเรียนการสอนมาก  
มีกลุมเพื่อนในโรงเรียนใชยาเสพติดประเภทตาง ๆ  เชน  สุรา  เบียร  ยาบา  ดมสารระเหย  เสพกัญชา
เสพฝน  และเสพมอรฟน  และเพื่อนนอกโรงเรียน  ดื่มและเสพยาเสพติดคลาย ๆ กัน จะตางกันที่มี
ปริมาณการใชมากกวา และมีการเสพเฮโรอีนเพิ่มขึ้น  ความสัมพันธกับครอบครัวดีจะมีทะเลาะ
เบาะแวงกันบาง   มีนักเรียนเกือบครึ่งที่พอแมหยาราง และมีพอเล้ียงแมเล้ียง  เกี่ยวกับตัวนักเรียน
เองมากกวาครึ่งเคยแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน   ประสบการณในการใช
ยาเสพติดเคยสูบบุหร่ีและดื่มสุรา เบียร มากที่สุด ประเภทยาเสพติดที่นักเรียนเริ่มใชคร้ังแรกในระดับ
มัธยมศึกษา คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สารระเหย มอรฟน และบุหร่ี สาเหตุของการใช คือ อยาก
ทดลอง  บรรเทาอาการปวยทางรางกาย  และเพื่อนชวน เกี่ยวกับการเลิกใชยาเสพติดพบวา นักเรียน
สวนใหญมีความคิดเห็นวาสามารถรักษาใหหายขาดไดถาไดรับการบําบัดรักษา  สําหรับกลุมบุคคล
ที่มีอิทธิพลตอการเลิกใชยาเสพติดนักเรียนมากกวาครึ่งกลาววา   บิดามารดาเปนกลุมผูมีอิทธิพลมาก
ที่สุด 
   กิตติ  บุญญาภาส   (2543 : 64)   ไดศึกษาสภาพปญหาแนวทางแกไขปญหายาเสพติด
ภายในโรงเรียน   ผลการศึกษาสรุปไดวา  การจัดใหมีความรวมมือระหวางครู โรงเรียน ชุมชน และ
องคกรตาง ๆ และการจัดเจาหนาที่ตํารวจเขาไปตรวจในโรงเรียน และรวมมือกับครูนั้นสามารถชวย
ปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนได  สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการใช      
ยาเสพติดของนักเรียน  ไดแก  ผลการเรียน  กลุมเพื่อน  ปญหาในครอบครัว และสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 และการใหการศึกษาและขอมูลขาวสารแกนักเรียนอยางตอเนื่องจะชวยปองกันปญหา  การแพร
ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนได 
     พรศรี  พัฒนพงศ  (2520 : 56)     ไดศึกษาปจจัยที่สนับสนุน      และที่เปนอุปสรรคตอ 
การปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา  เพื่อสํารวจปจจัยที่สนับสนุนและที่เปน
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อุปสรรคตอการปฏิบัติงานปองกัน   โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรที่เปนครูผูผาน
การอบรมในการประสานงานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จํานวน  500  คน  ผลการศึกษาพบวา 
                   1.  การปฏิบัติงานในสถานศึกษา  สวนมากเปนงานในลกัษณะการแกไขปญหามากกวา
การปองกัน 
    2.  งานที่ทําเปนหมูคณะ    งานที่ตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรอื่น    และแสวงหา
ทรัพยากรจากภายนอกนั้น  สถานศึกษาปฏิบัติกันเพียงสวนนอย 
  3.  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ ผูบังคับบัญชาไมใหการสนับสนุน

เทาที่ควรขาดความรวมมือจากครู ผูปกครอง และนกัเรยีน ขาดงบประมาณ และตัวบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
 สามารถ  สิทธิสาร (2538 : 49)    ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําผิดเกี่ยวกับ    
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  ลําปาง  โดยใชแบบสอบถามเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  จํานวน 98 คน  และไดสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เชน          
ผูพิพากษา อัยการ ผูบริหาร  และเจาหนาที่จากสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม เพื่อทราบถึงแนวทางในการปองกันยาเสพติดพบวา  สภาพทางครอบครัวสวนมากบิดา
มารดาจะแยกกันอยู คือ หยาขาดจากกันมากกวาครึ่ง  สาเหตุของการติดยาเสพติดสวนมากบอกวา
อยากรู  อยากลอง   รองลงไป คือ เพื่อนชักชวน เด็กรอยละ 83.3  ทราบถึงโทษของยาเสพติดที่มี
ผลตอตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติอยางไร   แนวทางในการปองกันและแกไขเพื่อ
ไมใหกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  คือ  อาศัยความรวมมือรวมใจของทุกฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปน
ครอบครัวส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ  รัฐบาล   และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ   ตลอดจนสังคมและชุมชน
โดยทั่วไป 
 กรมการฝกหัดครู  (2530 : 76) ไดศึกษาสภาพ สาเหตุ  และทัศคติของนักเรียน และ    
นักศึกษาตอการใชยาเสพติด โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน นักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 10,446  คน  ผลการศึกษาพบวา  
นักเรียน  นักศึกษาสวนใหญไมเคยใชยาเสพติดมากอน สําหรับกลุมที่ตอบวาเคยใชยาเสพติดพบวา 
มาจากความอยากลองเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเพื่อนชวน  และสวนใหญเห็นวายาเสพติด       
ทุกชนิดมีอันตรายและเปนสิ่งไมดี นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา ควรนําผลการวิจัยคร้ังนี้
ไปใชสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรวิธีการสอน   และส่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการปองกัน
ปญหาการใชยาเสพติด  และสถานศึกษาตาง  ๆ  ควรจะตองมีหนวยงานหรือองคการที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการปองกันปญหาการใชยาเสพติดอยางตอเนื่อง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  
43  

 เขียนสิทธิ์  คูสุวรรณ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพการดําเนินการปองกันยาเสพติด
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดเชียงราย   และศึกษาปญหาขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินการปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย  ผลการศึกษาสรุปไดวา   สวนใหญโรงเรียนมีคณะกรรมการประเมินผล และรายงานผล
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปยังสํานักงานสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผลการดําเนินงาน
สําเร็จตามเปาหมายเกินรอยละ  50  และนําผลการประเมินไปเปนแนวทางในการดําเนินการปองกัน
และแกไขยาเสพติด 
 บัวจันทร  สุวัฒนานันท  (2542 : 63)  ไดศึกษาสภาพการบริหารปองกันยาเสพติดใน  
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย  ผูใหขอมูลในการศึกษา คือ ผูชวยผูอํานวยการที่รับผิดชอบ     
ดูแลงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา   ปการศึกษา 2541   จํานวน 91 คน ผลการศึกษา
พบวา ในดานวางแผนโรงเรียนไดนําเอานโยบายของหนวยเหนือมาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนปองกัน      
ยาเสพติด    และไดมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน    ในดานการจัด
องคการไดมีการตั้งผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร  กําหนดสายการบังคับบัญชาสายงานที่ชัดเจน 
          ในดานการนําผูบริหารไดปฏิบัติตามนโยบายหนวยเหนืออยางจริงจัง  และใหการสนับสนุน         
ทั้งกําลังคน  เงิน วัสดุอุปกรณ และกําลังใจแกผูรับผิดชอบ และไดจัดใหมีกิจกรรมสรางภูมิคุมกัน   
ยาเสพติด  และจัดปายนิเทศ 
 ปวีณา  ศรีบูรณ   (2539 : 28)   ไดศึกษาสภาพ และปญหาการดําเนินงานปองกันยาเสพตดิ        
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ในกรุงเทพมหานคร ตามตัว
แปรขนาดของโรงเรียน    โดยใชแบบสอบถามไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน 11 โรงเรียน   
พบวา สภาพการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สวนใหญจะมีคณะกรรมการ
ปองกัน  ยาเสพติดในโรงเรียน  มีการวางแผนการดําเนินงาน  มีการนิเทศ  ประเมินผลการดาํเนนิงาน  
มีการใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหายาเสพติด  มีการจัดกิจกรรมเสริมความรูเร่ืองยาเสพติด   มี
การสํารวจการใชยาเสพติด  พบมากที่สุดคือ  บุหร่ี  รองลงมาคือ  สารระเหย  แอมเฟตามิน  สุรา 
และกัญชา ตามลําดับ  สวนปญหาในการดําเนินการปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น 
ระดับของปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก การขอความรวมมือจากผูปกครอง   การไดรับการ
นิเทศงานปองกัน    ยาเสพติดจากศึกษานิเทศก  การดูแลสถานที่ลับตาที่เอื้อตอการเสพยาเสพติด และ
ปญหาจากประสบการณของครูในเรื่องการปองกันยาเสพติด 
 ปจฉิมา  พิตรสาธร  (2539 : 48)   ไดศึกษาสภาพ   และปญหาการดําเนินการปองกัน         
ยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต ระหวางโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง   ขนาดใหญ  และขนาดใหญพิเศษ   จํานวน  319 โรงเรียน  โดยใช
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แบบสอบถาม พบวา  สภาพการดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนสวนใหญจะมีคณะกรรมการ
ในการดําเนินงาน     ปองกันยาเสพติด   มีการวางแผนการดําเนินงาน   มีการสํารวจเกี่ยวกับการใช
ยาเสพติดของนักเรียน   โดยพบวา  มีการสูบบุหร่ีมากที่สุด รองลงมาคือ  สารระเหย  สุรา  กัญชา  
ตามลําดับ  มีการให     การนิเทศ และประเมินผลการดําเนินงาน  สําหรับปญหาในการดําเนินงาน
อยูในระดับปานกลาง   เชน  การขอความรวมมือจากผูปกครองในการแกไขปญหายาเสพติด  การ
ไดรับการนิเทศ และ    การดูแลสถานที่ลับตาที่เอื้อตอการเสพยาเสพติด   การวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการติดยาเสพติด 
 ณรงค  สุปนะเจริญ   (2541 : 51)   ไดศึกษาและเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาชาย หญิง และสหศึกษา ตอการสรางภูมิคุมกันการพึ่งยาเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค  และ        
ขอเสนอแนะของผูบริหารในการแกไขปญหาการดําเนินงานในการสรางภูมิคุมกันการพึ่งยา         
ผลการศึกษาพบวา   ผูบริหารทั้ง 2 กลุม  สวนใหญเห็นดวยกับการสรางภูมิคุมกันการพึ่งยาเสพติด  
และเห็นวานําไปปฏิบัติไดมาก แตผูบริหารยังขาดความรูที่แทจริงและเพียงพอที่จะนําไปปฏิบัติใหเปน
รูปธรรมภายในโรงเรียน 
      ทวีวรรณ  ลีระพันธ   (2525 : 32)  ไดศึกษา  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ  ความรู  ทัศนคติ  
และการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งเสพยติดใหโทษ  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรที่ เปน   
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในตําบลสามเสนในเขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  569  คน  
ผลการศึกษาพบวา    นักเรียนมีความรูอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน   แอล เอส ดี   ซ่ึงมีผูไมมี
ความรูในเรื่องนี้เลย   แหลงขาวสารที่ไดรับจากโรงเรียน  หนังสือ  ส่ิงพิมพ   เพื่อน  นิทรรศการ  
วิทยุ       โทรทัศน  ตามลําดับ  กลุมตัวอยางประมาณครึ่งหนึ่งเคยมีประสบการณเกี่ยวกับการเลน
การพนัน  สูบบุหร่ี  และดื่มเหลาที่กระทําเปนประจํา  มีไมเกินรอยละ  20  กลุมตัวอยางคิดเปนรอย
ละ  92  เห็นดวยกับโครงการหรือกิจกรรมปองกันสิ่งเสพยติดในโรงเรียน  แตคิดเปนรอยละ 19.9 
เทานั้น   ที่พรอมจะเขารวมกิจกรรม   สวนที่เหลือเปนเพียงผูสนใจและรับผลประโยชนจาก
โครงการเทานั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   (2536 : 58)  ไดศึกษา      
สัดสวนผูมีพื้นความรู  ความเขาใจ  เจตคติในการตอตานยาเสพติด  วิธีการ  และชองทางที่ไดรับ   
ขาวสารดานการปองกันยาเสพติด   ตลอดจนปจจัยท่ีมีผลเกี่ยวของกับการสรางความรู   ความเขาใจ   
เจตคติดานยาเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปนเยาวชน

ในสถานศึกษา ไดแก  นักเรียนระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  และอาชีวศึกษา  กลุมละ 2,280  
คน   จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  กลุมเยาวชนนอกสถานศึกษา  และกลุมประชากรวัยแรงงาน กลุมละ  
780  คน จากภูมิภาคทั่วประเทศ  รวมกลุมตัวอยางทั้งหมด  8,400  คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุม
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ตัวอยางทุกกลุมสวนใหญมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดดี  มีเจตคติตอตานยาเสพติดมาก  
นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะสวนตัวบางประการของชาย  และสภาพแวดลอมบางอยางมีความ
เกี่ยวของกับความเขาใจมากกวาหญิง แตหญิงมีเจตคติตอตานยาเสพติดมากกวาชาย   ผูที่มีอายุ
มากกวาจะมีความรู ความเขาใจและเจตคติตอตานยาเสพติดมากกวาผูที่มีพื้นฐานการศึกษาสูงกวามี
ความรู  ความเขาใจ  และเจตคติตอตานยาเสพติดมากกวา 
       เสริน  ปุณณะหิตานนท   (2521 : 63) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอัตราการใช
ยาเสพติด  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องยาเสพติดแกเยาวชน  และ
ศึกษาสภาพสงัคมที่แตกตางกันจะเปนผลกระทบตอการใชยาเสพติดอยางไร โดยกลุมตัวอยาง

แบงเปน 2 กลุม   คือ กลุมนักเรียน  ไดแก  นกัเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลยั ซ่ึงไดมีการจัดตั้ง
โครงการใหการศึกษาเกีย่วกบัยาเสพติดและการปองกัน  และกลุมเยาวชนที่ประกอบอาชีพแลวแบง
ตามสภาพทางอาชีพ ที่แตกตางกัน  ผลการศึกษาพบวา 
 1.  การใชยาตองหามไดเพิ่มมากขึ้น    โดยเฉพาะการใชเฮโรอีนไดเพิ่มมากขึ้นเปน   
หลายเทาในโรงเรียนทุกประเภท  รวมทั้งการใชยาระงับประสาท  โดยเฉพาะยานอนหลับ 
 2.  การใชยาแกงวง   และการใชเหลาแหงในหมูนักเรยีนลดลง  สวนการใช แอล  เอส 
ดี  ไดเพิ่มขึน้อยางเห็นไดชัดในโรงเรียนสายสามัญและการใชยาเสพติดที่ไมคอยไดยินชื่อเพิ่มมาก
ขึ้นในกลุมนกัเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 
 3.  สถานการณในการดํารงชีวิต และการหายามาไดโดยงาย  มีบทบาทสําคัญในการ
เปนสาเหตุของการมีประสบการณคร้ังแรก ในทางตรงขามอิทธิพลของเพื่อน และความ

รูเทาไมถึงการณไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ  สําหรับพวกที่ไมใชยา การที่ไมมีความสนใจและกลัว

ผลรายก็ยังคงเปนปจจยัสําคัญอยางแทจริงในการไมยอมทดลองยา  ไมวาจะเปนชนดิใดก็ตาม 
 ยุมลวรรณ  ประมาญรัฐการ  (2532 : 64-65)  ไดศึกษาตัวแบบสมุฎฐานการใชยาหรือ  
ส่ิงเสพติดในวัยรุนโดยทดสอบเฉพาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ อําเภอเมือง  จังหวัด
นนทบุรี   เพื่อสรางตัวแบบสมุฎฐาน  (Causal  Model)  อธิบายการใชยาหรือส่ิงเสพติดในวัยรุน    
โดยการนํา  Proposition  หลักทฤษฎีอนุพันธมาจาก  Control Theory และ  Differential  
Association  Theory  เขามาอยูในตัวแบบเดียวกัน เพื่อทดสอบตัวแบบดังกลาวกับตัวอยางประชากร
นักเรียนที่เรียนอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  
พื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรแตละตัวในแบบวาตัวแปรแตละตัวนั้นจะมีอิทธิพลในการอธิบาย

ถึงสาเหตุของ  การที่เด็กวัยรุนเขาไปเกี่ยวของกับการใชยาหรือส่ิงเสพติดไดมากนอยตางกันอยางไร  
และเพื่อทดสอบวาตัวแบบที่ไดสรางขึ้นจะอธิบายไดดีในยาหรือส่ิงเสพติดประเภทใด  (บุหร่ี  แอล
กอฮอล  กัญชา)   ผลการศึกษาสรุปไดวา  การทดสอบตัวแปรโดยรวมประเภท  แสดงใหเห็นวา
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ความยึดมั่นผูกพันตอการกระทําที่สังคมยอมรับ ความเชื่อในคานิยม  และบรรทัดฐานของสังคม 
และ             การคบเพื่อนที่ใชยาหรือส่ิงเสพติดมีผลกระทบโดยตรงตอการใชยาหรือส่ิงเสพติดใน
วัยรุน            ผลกระทบสวนหนึ่งเปนผลกระทบทางออมของความรูสึกผูกพันตอบิดา - มารดา ตอ
โรงเรียน ตอ  การกระทําที่สังคมยอมรับ และการทดสอบโดยแยกประเภทของยาหรือส่ิงเสพติด
แสดงใหเห็นวาตัวแบบที่ไดสรางขั้นนี้สามารถอธิบายไดวา การสูบบุหร่ีในวัยรุนมีมากกวาการใชยา
หรือส่ิงเสพติดประเภทอื่น  (แอลกอฮอล  กัญชา)  และการดื่มแอลกอฮอลในวัยรุน  มีนอยที่สุด 
  พงษศักดิ์  สวางผล  (2538 : 49)  ไดศึกษาปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการติด
ยาเสพติดของชาวไทยภูเขาที่อาศัยบนพื้นที่สูง  และเพื่อทราบประสิทธิผลของการบําบัดรักษาและ
พื้นฟู       สมรรถภาพผูติดยาเสพติด  ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ   ผลการวิจัยสรุปไดวา  
โอกาสที่    ผูติดยาเสพติดจะหายขาดขึ้นอยูกับการบําบัดรักษาการถอนพิษยาเทานั้น   แตการพื้นฟู
สมรรถภาพ  ที่ตอเนื่องจริงจังหลังจากถอนพิษยาแลวตองใชเวลานานพอสมควร ผูผานการ
บําบัดรักษาจนหายขาด  ไมพบสารเสพติดในรางกายจะกลับไปหายาเสพติดอีกหรือไมขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของผูติดยาเสพติด  และการใชมาตรการทางกฎหมายที่เขมงวดจริงจังเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐที่จะตองกระทําควบคูกันไปอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
 

จากผลการศึกษาความหมายและชนิดของยาเสพติด    สาเหตุของการติดและการ

ปองกัน 
ยาเสพติด   นโยบายการปองกันและแกไขสารเสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ. 2540 – 2544)   ยุทธศาสตร  9  ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการในการ
ปองกันและแกปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน    นโยบายและจุดเนนพิ เศษของ
กระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ 2545  แนวทางการดําเนินการปองกันสารเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแผนปองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ. 2540 – 
2544) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   สรุปไดวา ยาเสพติดเปนปญหาที่รายแรงที่จะตองรวมกันปองกัน
แกปญหายาเสพติดโรงเรียนสวนใหญที่ศึกษาไดใหความสนใจกับปญหายาเสพติดในโรงเรียน    มีการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและแกปญหายาเสพติดใหแกนักเรียน อาจารย ผูบริหาร มี
การศึกษารูปแบบ และวิธีการตาง ๆ      เพื่อปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียน  รวมถึงการ
นํามาใชกับนักเรียนในกลุมเสี่ยงจากยาเสพติด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปองกันแกปญหา
ยาเสพติดของนักเรียน ตลอดจนพบวาการแกปญหา ยาเสพติดของนักเรียนจะตองศกึษาปญหา สาเหตุ
ของปญหาและวิธีการดําเนินการแกไขปญหา      ยาเสพติดใหตรงกับกลุมเปาหมาย  ศึกษาผลการใช
วิ ธีการปองกันแกปญหายาเสพติดที่ไดดําเนิน  การเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานใหได

ประสิทธิภาพ  ทั้งนี้จะตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายโดยเฉพาะผูบริหาร  อาจารย  
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  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีความสําคัญ  เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติด
ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติด  และศึกษาผลการใช
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม 


	 โทษที่ได้รับ  การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้  ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็นระยะเวลานานหรือใช้เป็นจำนวนมากจะทำให้ผู้เสพมีความผิดปกติทางด้านจิตใจกลายเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง  ส่งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเช่น เกิดอาการหวาดหวั่น  หวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่งโรคนี้หากเกิดขึ้นแล้วอาการจะคงอยู่ตลอดไปแม้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม  ผลต่อระบบประสาทในระยะแรกจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ประสาทตึงเครียด    แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาจะมีอาการประสาทล้า   ทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  ช้า และผิดพลาด  และหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อม   หรือกรณีที่ใช้ยาในปริมาณมาก   (Overdose)    จะไปกดประสาทและระบบหายใจทำให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้   ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยา   จะกระตุ้นสมองส่วนที่ควบคุมความก้าวร้าว  และความกระวนกระวายใจ    ดังนั้นเมื่อเสพยาบ้า    ไปนาน ๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  คือ  ผู้เสพจะมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้น   และ     หากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคนมาทำร้ายตนเองจึงต้อง      ทำร้ายผู้อื่นก่อน 
	 กำหนดมาตรการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

