บทที่ 6
ยาเสพติด
เรียบเรียงโดย: อาจารย์ จิราดรณ์ ถิ่นอ่วน
ความหมายของยาเสพติด
ความหมายโดยทัว่ ไป หมายถึง สารหรื อยาที่อาจจะเป็ นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรื อจาก
การสังเคราะห์ ซึ่ งเมื่อบุคคลใดเสพหรื อรับเข้าสู่ ร่างกายซํ้าๆ กันแล้วไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เป็ นช่วง
ระยะๆหรื อนานติดต่อกันก็ตามจะทําให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อิทธิ พลของสารนั้น ทางด้านจิตใจ
หรื อรวมทั้งทางด้านร่ างกายและอาจต้องเพิ่มปริ มาณการเสพขึ้นเรื่ อย ๆ จนทําให้สุขภาพของผูเ้ สพ
นั้นเสื่ อมโทรมลง ประการสําคัญเมื่อถึงเวลาเสพแล้วไม่ได้เสพและจะมีอาการผิดปกติทางด้านจิตใจ
หรื อรวมทั้งทางด้านร่ างกาย เมื่อไม่ได้เสพ
ความหมายของเภสัชกร คือ สิ่ งที่ก่อให้เกิดพิษเรื้ อรังและปรากฏอาการของโรคอย่าง
ชัดเจนภายหลังเมื่อหยุดเสพแต่ความหมายในทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์คือสิ่ งที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนในสังคมความหมายในทัศนะของนักกฎหมาย คือ สิ่ งที่ทาํ ให้เกิดพิษและพิษของมันเป็ น
ต้นเหตุของอาชญากรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงพอให้ความหมายโดยทัว่ ไปและความหมาย
ตามกฎหมายดังนี้ ความหมายตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 “ยาเสพติดให้โทษหมายถึง ยา หรื อ
สารเคมีหรื อวัตถุชนิดใดๆหรื อพืช ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่วา่ จะโดยวิธี กิน ดม สู บ หรื อ ฉีดแล้ว
จะทําให้เกิดผลต่อร่ างกาย และจิตใจ ในลักษณะสําคัญดังนี้
1. ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้นเรื่ อยๆ
2. มีความต้องการเสพทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจอย่างรุ นแรงตลอดเวลา
3. เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพจะมีอาการขาดยา
4. สภาพร่ างกายโดยทัว่ ไปจะทรุ ดโทรมลง
ชนิดของยาเสพติด สามารถแบ่งได้ตามลักษณะดังนี้
1. แบ่ งตามแหล่ งทีเ่ กิดได้
1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตได้มาจากพืช เช่น ฝิ่ น
กระท่อม กัญชา
1.2 ยาเสพติดสังเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธี
ทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน

2. แบ่ งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.2522ได้ แก่
2.1 ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิ ดร้ายแรงไม่มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์ เช่น
เฮโรอีน(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน(Metham phetamine) แอลเอสดี
(LSD) เอ็คซ์ตาซี(Ecstasy) หรื อ MDMA
2.2 ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษทัว่ ไป เช่น ฝิ่ น (Opium)
มอร์ฟีน (Morphine) โคเคนหรื อโคคาอีนเมทาโดน (Methadone)
2.3 ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้
ไอที่มีโคเดอีนผสมอยู่
2.4 ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรื อ ประเภทที่
2 เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด์ (Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซ
เตด (Ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (Lysergic Acid)
2.5 ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยูใ่ นประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 4 เช่น พืช
กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่ น (ซึ่งหมายความรวมถึงพันธ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่ น กล้าฝิ่ น ฟางฝิ่ น พืชเห็ดขี้ควาย)
3. แบ่ งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทได้ แก่
3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝิ่ น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สาร
ระเหย
3.2 ยาเสพติดประเภทกระตุน้ ประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน
3.3 ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย
3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน (อาจ กด กระตุน้ หรื อหลอนประสาท
ร่ วมกัน) เช่น กัญชา

4. แบ่ งตามองค์ การอนามัยโลก จัดแบ่งยาเสพติดไว้ 9 ประเภท ได้แก่
4.1. ประเภทฝิ่ น หรื อ มอร์ ฟีนรวมทั้งยาที่ มีฤทธิ์ คล้ายมอร์ ฟีน เช่ น ฝิ่ น มอร์ ฟีน
เฮโรอีนเพทิดีน
4.2 ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ ทํานองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์ บิตาล อะโม
บาร์บิตาล พาราดีไฮด์ เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด์
4.3 ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้
4.4 ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน
4.5 ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคเคน
4.6 ประเภทกัญชา เช่น ใบกัญชา ยางกัญชา
4.7 ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม
4.8 ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีน เมล็ดมอร์นิ่งโกลลี่ ต้น
ลําโพง เห็ดเมาบางชนิด
4.9 ประเภทอื่นๆ เป็ นพวกไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิ น นํ้ายา
ล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหรี่
ยาเสพติดทีแ่ พร่ ระบาดในประเทศไทย
ฝิ่ น(Opium)
ฝิ่ น เป็ นสารประกอบชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งได้จากยางของผลฝิ่ น ในเนื้ อฝิ่ นมีสารเคมีผสมอยู่
มากมายประกอบด้วยโปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรี ย ์ เป็ นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ซึ่ งเป็ น
ตัวการสําคัญที่ทาํ ให้ฝิ่นกลายเป็ นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงแอลคะลอยด์ ในฝิ่ นแบ่งแยกได้เป็ น 2
ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ ทําให้เกิดอาการมึนเมา และเป็ นยาเสพติดให้โทษโดยตรงแอล
คะลอยด์ประเภทนี้ ทางเภสัชวิทยา ถือว่า เป็ นยาทําให้นอนหลับ (Hypnotic) แอลคะลอยด์ที่เป็ น
สารเสพติดซึ่งออกฤทธิ์ตวั สําคัญที่สุดในฝิ่ น คือ มอร์ฟีน (Morphine)
ประเภทที่ 2 ออกฤทธิ์ ทําให้กล้ามเนื้ อหย่อนคลายตัว ซึ่ งทางเภสัชถือว่า แอลคะ
ลอยด์ ในฝิ่ นประเภทนี้ ไม่เป็ นสารเสพติด แต่มีฤทธิ์ทําให้กล้ามเนื้อของร่ างกายหย่อนคลายตัว ซึ่ งมี
ปาเวอร์รีน (Papaverine)เป็ นตัวสําคัญ
ฝิ่ นเป็ นพืชล้มลุกขึ้นในที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตขึ้นไป เป็ นยาเสพติด
ที่เป็ นต้นตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีนและโคเดอีน มีการลักลอบปลูกฝิ่ นมากทาง
เหนือของประเทศไทย บริ เวณแนวพรมแดนที่เรี ยกว่า สามเหลี่ยมทองคํา

เนื้ อ ฝิ่ นได้ม าจากยางของผลฝิ่ น ที่ ถู ก กรี ด จะมี สี ข าว เมื่ อ ถู ก อากาศจะมี สี ค ลํ้า ลง
กลายเป็ นยางเหนี ยวสี น้ าํ ตาลไหม้ หรื อดํา มีกลิ่นเหม็นเขียว และรสขมเรี ยกว่า ฝิ่ นดิบ ส่ วนฝิ่ นที่มี
การนํามาสูบเรี ยกว่า ฝิ่ นสุ ก ได้มาจากการนําฝิ่ นดิบไปต้มหรื อเคี้ยวให้สุก
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ฝิ่ นออกฤทธิ์กดประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกายและจิตใจ
- มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
จิตใจเลื่อยลอย ง่วง ซึม แก้วตาหรี่ พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิ ว ชีพจรเต้น
ช้า
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ศัพท์ ในวงการยาเสพติด
หมู หมายถึง ฝิ่ นที่คลุกยาฉุน ยาเส้น ใบพลู ใบจาก หรื อกัญชาใช้มว้ นสูบด้วยกล้อง
จ๊ อย หมายถึง หน่วยนับที่ใช้เรี ยกกับฝิ่ น เช่นฝิ่ น 1 จ๊อย นํ้าหนักประมาณ 1.6 กิโลกรัม
มอร์ ฟีน(Morphine)
มอร์ ฟีน เป็ นแอลคะลอยด์(Alkaloid) ของฝิ่ นที่สาํ คัญที่สุดซึ่งเป็ นตัวการที่ทาํ ให้ฝิ่นมี
ฤทธิ์เดชแห่งความมึนเมา ชาวเยอรมันชื่อ SERTURNER เป็ นผูส้ กัดจากฝิ่ นเมื่อปี ค.ศ.1803(
พ.ศ.2346) ได้เป็ นครั้งแรกฝิ่ นชั้นดี จะมีมอร์ฟีนประมาณ 10%-16% ฝิ่ นหนัก 1 ปอนด์นาํ มาสกัดจะ
ได้มอร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรื อ 6.6 กรัม มอร์ฝีนมีลกั ษณะ 2 รู ปคือ รู ปอิสระ (Free) และรู ป
เกลือ (Salt) สําหรับที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปของเกลือ ได้แก่ ซัลเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด์
(Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate)มอร์ฟีนรู ปเกลือที่นิยมทํามากคือ
Sulfate ในปัจจุบนั มอร์ฝีนสามารถทําขึ้นได้โดยการสังเคราะห์ดว้ ยกรรมวิธีทางเคมีแล้ว
มอร์ ฝีน เป็ นผงสี ขาวหรื อเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธิ์ สู งกว่าฝิ่ น เสพติดได้
ง่ าย มี ลกั ษณะเป็ นเม็ด เป็ นผง และเป็ นก้อน หรื อละลายหลอดบรรจุ หลอดสําหรั บฉี ด นําเข้าสู่
ร่ างกายโดยวิธีฉีดเป็ นส่ วนมากมอร์ ฟีนใช้เป็ นยาหลักหรื อมาตรฐานของยาแก้ปวด ยาจําพวกนี้ กด
ระบบประสาทส่ วนกลาง ลดความรู ้ สึกเจ็บปวด ทําให้รู้สึกง่ วงหลับไป และลดการทํางานของ

ร่ างกายอาการข้างเคียงอื่นๆ ก็คือ อาจทําให้คลื่นเหี ยนอาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันบริ เวณใบหน้า
ตาแดงเพราะโลหิ ตฉีด ม่านตาดําหดตีบ และหายใจลําบาก
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- มอร์ฟีนนออกฤทธิ์กดระบบประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกายและจิตใจมีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
คลื่ น เหี ย นอาเจี ย น ท้อ งผู ก เกิ ด อาการคัน หน้ า ตาแดง ซึ ม ง่ ว งนอน ไม่ ส นใจ
สิ่ งแวดล้อม
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
ประโยชน์ ของมอร์ ฟีนในทางการแพทย์
โดยที่มอร์ ฟีนนออกฤทธิ์ กดศูนย์ประสาทสมองส่ วน Cerebral Cortex ดังนั้นแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญจึงสามารถนํามอร์ฟีนมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมาย การ
ใช้มอร์ฟีนก็เพื่อช่วยให้ผปู ้ ่ วยลดความเจ็บป่ วยลดความเจ็บปวดได้ ดังนี้
1. ช่ ว ยยกระดับ ความอดกลั้น ต่ อ ความรู ้ สึ ก เจ็ บ ปวดให้ สู ง ขึ้ น จึ ง ทํา ให้ ช่ ว ยรั บ
ความรู ้สึกด้านเจ็บปวดน้อยลงเพราะฤทธิ์ มอร์ ฟีนไปกดประสาทส่ วนรับความรู ้สึกดังนั้นถ้าความ
เจ็บปวดของร่ างกายเป็ นขนาดกลางความเจ็บปวดนั้นจะหายไปได้ แต่ถา้ ความเจ็บปวดนั้นขนาดสู ง
เช่น ปวดเสี ยดแทง หรื อปวดจี๊ด ฤทธิ์ของมอร์ฟีนก็จะไปกดประสาททําให้เปลี่ยนเป็ นความเจ็บปวด
แบบตื้อหรื อปวดชาๆ ไม่รุนแรงเท่าเดิม ผูป้ ่ วยจึงทนต่อความเจ็บปวดได้
2. ช่วยยกระดับอารมณ์ของผูป้ ่ วยให้สูงขึ้น โดยปกติผปู ้ ่ วยที่มีความเจ็บจะมีอารมณ์
เศร้าหมอง และหดหู่ ไม่เบิกบาน เมื่อแพทย์ให้มอร์ฟีนเข้าไปกดระบบประสาททําให้เกิดความรู ้สึก
มึนชาลดความเจ็บปวดลงได้ เป็ นเหตุทาํ ให้เกิดความสบายอารมณ์ข้ ึน
3.บ้างช่ วยขจัดความวิตกกังวล ห่ วงใย และความหวาดกลัวให้หมดไป โดยที่ ฤทธิ์ ของ
มอร์ ฟี นเข้า ไปกดประสาทส่ ว นต่ า งๆ ของร่ า งกาย เช่ น ประสาท ซิ ม พาเตติ ค ทํา ให้อวัย วะใน
ร่ างกายทํางานน้อยลง เท่ากับเป็ นการพักผ่อนของร่ างกาย ช่วยให้เกิดความผาสุ กทางด้านจิตใจ จึง
ขจัดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวลงได้

เฮโรอีน(Heroin)
เฮโรอีน เป็ นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกับ
สารเคมี บ างชนิ ด เช่ น อาเซติ ค แอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride)หรื อ อาเซติ ล คลอไรด์ (Acetyl
chloride)หรื อเอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนักวิจยั ชาวอังกฤษ ชื่อ C.R. Wright
ได้ ค ้ น พบวิ ธี การสั ง เคราะห์ เฮโรอี น จากมอร์ ฟี นโดยใช้ น้ ํ ายาอาเซติ ค แอนไฮไดรด์
(Aceticanhydride)และบริ ษทั ผลิตยาไบเออ (Bayer) ได้นาํ มาผลิตเป็ น ยาออกสู่ ตลาดโลก ในชื่อ
ทางการค้า”Heroin” และนํามาใช้แทนมอร์ฟีนอย่างแพร่ หลาย หลังจากที่มีการใช้เฮโรอีนในวงการ
แพทย์นานถึง 18 ปี จึงทราบถึงอันตรายและผลที่ทาํ ให้เกิดการเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรงจนปี
พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ออกกฎหมายระบุให้เฮโรอีนเป็ นยาเสพติดให้
โทษห้ามมิให้ผใู ้ ดเก็บไว้ในครอบครอง
หลังจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือเมื่อ พ.ศ.2502 เฮโรอีนจึงได้แพร่ ระบาดสู่ ประเทศไทย
จึงออกกฎหมายให้เฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็ นยาเสพย์ให้โทษ
เฮโรอีนออกฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่ น ประมาณ
30-90 เท่า โดยทัว่ ไปเฮโรอีน จะมีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว สี นวล หรื อสี ครี ม มีรสขม ไม่มีกลิ่นและ
แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท เช่นเดียวกับมอร์ฟีน ได้แก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น
คือไม่ละลายในนํ้า ส่ วนอีกประเภทหนึ่ง คือเกลือของเฮโรอีน (Heroin salt) เฮโรอีนไฮโดรคลอ
ไรด์ (Heroin hydrochloride)
เฮโรอีนทีแ่ พร่ ระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ
1. เฮโรอีนผสมหรื อเรี ยกว่าเฮโรอีนเบอร์ 3 หรื อไอระเหย เป็ นเฮโรอีนที่มีความ
บริ สุทธิ์ต่าํ เนื่องจากมีการผสมสารอื่นเข้าไปด้วย เช่นผสม สารหนู สตริ กนิน ยานอนหลับ คาเฟอีน
แป้ ง นํ้าตาลและอาจผสมสี เช่นสี ม่วง สี ชมพูอ่อน สี น้ าํ ตาล อาจพบในลักษณะเป็ นผง เป็ นเกล็ดหรื อ
อัดเป็ นก้อนเล็ก ๆ มีวิธีการเสพโดยสู ดเอาไอสารเข้าร่ างกาย จึงเรี ยกว่า“ไอระเหย” หรื อ “แคป”
2. เฮโรอีนเบอร์ 4 เป็ นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ที่มีความบริ สุทธิ์สู ง มีลกั ษณะเป็ น
ผงละเอียด หรื อเป็ นคล้ายเมล็ดไข่ปลา หรื อพบในลักษณะอัดเป็ นก้อนสี่ เหลี่ยมผืนผ้า มักมีสีขาว
หรื อสี ครี มไม่มีกลิ่น มีรสขมเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปว่า”ผงขาว” มักเสพโดยนํามาละลายนํ้าแล้วฉี ดเข้า
ร่ างกายหรื อผสมบุหรี่ สูบ

อาการผู้เสพ
1. มีอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูก ปวดตามข้อ ปวดสันหลัง ปวดบั้นเอว ปวดหัวรุ นแรง
2. มีอาการจุกแน่นในอก คล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนักหมดเรี่ ยวแรง มีอากาศ
หนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอัดทุรนทุราย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ าย บางรายมีอาการชักตาตั้งนํ้าลายฟูม
ปาก ม่านตาดําหดเล็กลง
3. ใจคอหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก
4. ประสาทเสื่ อมความจําเสื่ อม
โทษทางร่ างกาย
1. โทษต่อผิวหนังเป็ นอาการที่ทาํ ให้เส้นเลือดใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัวเกิดเป็ นตุ่ม
แดงเล็กๆ ขึ้นบริ เวณผิวหนัง เกิดการขยายตัว เกิดเป็ นตุ่มแดงเล็ก ๆ ขึ้นบริ เวณ
ผิวหนัง และ
กระตุน้ สารฮิ สตามีน (Histamine) และกระตุน้ ต่อมเหงื่ อด้วยอาการนี้ พบเห็ นได้ หลังจากเสพ
เฮโรอีนใหม่ๆ จะมีอาการคันใต้ผวิ หนังนอกจากนี้ ผูเ้ สพจะมีเหงื่อออกมากกว่าปกติและขนลุก
2. โทษต่อลําไส้ ทําให้ลาํ ไส้บิดตัวน้อยลงผูเ้ สพจะมีอาการท้องผูก
3. กดศูนย์การหายใจ ทําให้หายใจช้ากว่าปกติ ถ้าใช้ในปริ มาณมากจะทําให้หวั ใจหยุด
เต้นได้ทาํ ลายฮอร์โมนเพศ ถ้าผูเ้ สพเป็ นเพศหญิงจะทําให้ประจําเดือนมาผิดปกติ ถ้าผูเ้ สพเป็ นผูช้ าย
จะทําให้ฮอร์โมนเพศลดลง ไม่มีความรู ้สึกต้องการทางเพศ
4. ทําลายระบบภูมิคุม้ กันโรคของร่ างกาย ผูเ้ สพติดจึงมีโอกาสติดได้ง่ายอาการที่พบ
เห็นได้ง่ายคือผิวหนังมีอาการติดเชื้อโรคได้ง่ายอาการที่พบเห็นภายนอกคือผิวหนังมีอาการติดเชื้อ
เป็ นแผลพุพอง ติดเชื้อวัณโรค ติดเชื้อโรคตับอักเสบ นอกจากนี้ผเู ้ สพเฮโรอีนจะทําให้ติดโรคเอดส์
ได้ง่ายกว่าปกติเพราะผูเ้ สพมักใช้เข็มฉีดยาที่ไม่ได้ทาํ ความสะอาด หรื อใช้เข็มฉีดยาร่ วมกันจนทําให้
ติดเชื้อ HIV.ผูเ้ สพเฮโรอีนที่ติดเชื้อ HIV.ก็จะเป็ นผูแ้ พร่ ระบาด HIV.เนื่องจากการจับกลุ่มใช้เข็มฉีด
ยาร่ วมกัน หรื อบางครั้งก็มีเพศสัมพันธ์กนั โดยไม่ป้องกัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
เฮโรอีนออกฤทธิ์กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางด้านร่ างกายและจิตใจ มีอาการ
ขาดยาทางด้านร่ างกายอย่างรุ นแรง
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ศัพท์ ในวงการผู้เสพยาเสพติด
โช้ ค หมายถึง การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเข้าสู่ ร่างกายทางเส้นเลือดครั้งหนึ่ งก่อนแล้ว
ดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อล้างคราบเฮโรอีนที่ยงั หลงเหลือในหลอดสลิงค์ให้หมดแล้วฉี ดเข้าไปอีก
ครั้ง
สอย หมายถึง การสูบเฮโรอีนโดยวิธีสอดใส่ บุหรี่ หรื อใช้ปลายบุหรี่ จิ้มสูบ
การบรรจุเฮโรอีนเพื่อจําหน่ายนั้น มีลกั ษณะการบรรจุดงั นี้
1. ตัว คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรื อกระดาษปิ ดหัวท้ายยาว 1 นิ้ว ใน 1 ตัว มี
เนื้อเฮโรอีนประมาณ 50 มิลลิกรัม
2. ฝา คือ ฝาของบิ๊ก 1 ฝา จะมีขาดยา 1ใน 5 ของบิ๊ก นั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 200 มิลลิกรัม ฝาบิ๊กเบอร์ 3 จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม
3. บิ๊ก คือ เฮโรอีนที่บรรจุในหลอดใส่ ยาเรี ยกตามขนาดของหลอดที่ใช้ เช่น บิ๊กเบอร์ 5
ใช้หลอดเบอร์ 5 แต่ถา้ ใช้บิ๊กเบอร์ 6 เรี ยกบิ๊กเบอร์ 3 เป็ นครึ่ งหนึ่งของบิ๊กเบอร์ 5 คือจะมีเฮโรอีน
ประมาณ 500 มิลลิกรัม
4. ใส่ กระบอกฉี ดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอนส่ วนใหญ่จะ
อยูร่ ะหว่าง 60-70 เปอร์ เซ็นต์ ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา กระบอกที่ใช้มกั ไม่สะอาด นํ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้
นํ้าประปามีส่วนน้อยที่ใช้น้ าํ กลัน่ ถ้ามีอาการอยากยามากจะไม่คาํ นึงถึงความสะอาด อาจใช้น้ าํ คลอง
หรื อนํ้าอะไรก็ได้ ที่หาได้ในขณะนั้น
การออกฤทธิ์ของยาเสพติด
ยาเสพติดประเภทกดประสาท(Depressant) จะออกฤทธิ์กดประสาทและอวัยวะต่างๆ
ของร่ างกายของผูเ้ สพดังนี้
1. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมอง ส่ วนกลาง ซีรีเบริ ล คอร์เทค (Cerebral Cortex) โดยจะ
กดศูนย์ประสาทสมอง ส่ วนที่รับความรู ้สึกมึนชา ทําให้ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรื อร้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ทําให้เกิดอาการทางด้านจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
2. ออกฤทธิ์ต่อประสาทสมองส่ วนเมดัลลารี่ (Medullary Centers) ทําให้ไป กดศูนย์
ประสาทสมองส่ วนการหายใจ ทําให้หายใจช้าจะทําให้การเต้นของหัวใจช้าลง
3. ออกฤทธิ์ ต่ อ ระบบประสาทส่ วนต่ า งๆ ของร่ างกายทํา ให้ ป รากฎอาการ
เปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆของร่ างกายผูเ้ สพ ดังนี้

- ต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrocintestinaltract) ทําให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับทางเดิน
อาหารทํางานสู งขึ้น เพื่อที่จะบังคับให้อุจจาระผ่านออก และถ้าแรงขับของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร
ทํางานสูงขึ้น อาจจะมีการทําให้เคลื่อนไหวในทางตรงข้าม ทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้
- ต่อระบบขับปั สสาวะ (Urinary tract) ทําให้กล้ามเนื้อหูรูดเกี่ยวกับกระเพาะปั สสาวะ
หดตัวทั้งๆที่ กล้ามเนื้อปั สสาวะยากกว่าปกติ
- ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิ ต (Circulation) ทําให้เส้นเลือดในช่องท้อง หดตัว
ทําให้การไหลเวียนของโลหิ ตในร่ างกายไม่เป็ นไปตามปกติ จะเห็นได้วา่ ผูต้ ิดยา เสพติดประเภทนี้
จะตัวเหลือง อันเนื่ องมาจาก โลหิ ตไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่ างกายไม่ปกติโลหิ ตฝอยปลายทัว่ ไป
ขยายตัว
อาการขาดยา
จะเริ่ มหลังจากได้รับยาครั้งสุ ดท้าย 4-10 ชัว่ โมงแล้วไม่สามารถหายามาเสพได้อีกจะมี
อาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ตื่นตกใจง่าย หาวนอนบ่อย ๆ นํ้ามูกนํ้าตาไหล นํ้าลาย
และเหงื่ อ ออกมาก ขนลุก กล้ามเนื้ อกระตุก ตัวสั่น ม่านตาขยาย ปวดหลังและขามาก ปวดท้อง
อาเจียน ท้องเดิน บางรายมีอาการรุ นแรงถึงขนาดถ่ายเป็ นเลือดที่ภาษาชาวบ้านเรี ยกว่า”ลงแดง”ผูต้ ิด
ยาจะมีความต้องการยาอย่างรุ นแรงจนขาดเหตุผลที่ถูกต้องอาการขาดยานี้ จะเพิ่มขึ้นในระยะ 24
ชัว่ โมงแรก และจะเกิดมากที่สุด ภายใน 48-72 ชัว่ โมง และหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆลดลง
การเลิกเสพเฮโรอีน
การเลิกเสพเฮโรอีนนั้นจะต้องทําภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เพราะการเลิกเสพจะทําให้เกิดอาการถอนยามีอาการตั้งแต่จาม เป็ นตะคริ ว หนาวสั่น อาเจียน ไป
จนถึงชักหมดสติและอาจถึงตายได้หากไม่ได้รับการรักษา
ปั จจุบนั ในหลายประเทศมีความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการควบคุมการถอนยา และ
ทําให้ความทรมานนั้นลดลง ซึ่งก็ประสบผลสําเร็ จเป็ นที่น่าพอใจ ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการลดยาอย่างค่อย
เป็ นค่อยไปหรื อการลดยาที่มีอนั ตรายน้อยกว่า เช่น เมธาโดน หลังจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่านี้ ไป
ช้าวิธีการรักษาแบบนี้ จะช่วยให้ผเู ้ ลิกยามีอาการถอนยาอย่างไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็ น
ไข้หวัดใหญ่ เท่านั้น แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือ ทําอย่างไรจึงจะป้ องกันไม่ให้ผทู ้ ี่เพิ่งเลิกยาหันกลับไปเสพ
อีก
ผูท้ ี่ตอ้ งการเลิกเสพเฮโรอีนและยาเสพติดอื่นๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่ วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและฟื้ นฟูผมู ้ ีปัญหาเกี่ ยวกับยาเสพติด กทม. ศูนย์
อาสาสมัครยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่ งประเทศไทย, ศูนย์ ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
ประเวศ และศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติดในภาคต่างๆ

โคเคน(Cocaine)
โคเคน หรื อ โคคาอีน เป็ นยาเสพติดที่สกัดได้จากใบของต้นโคคา ซึ่ งเป็ นต้นไม้ที่นิยม
ลักลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริ กาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลัมเบีย เป็ นต้น ในใบโคคาจะมี
โคเคนอยูป่ ระมาณ 2%โคเคนมีชื่อเรี ยกในกลุ่มผูเ้ สพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK
โคเคนสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น
โคเคนไฮโดรคลอไรด์ (Cocaine hydrochloride) และโคเคนซัลเฟต (Cocaine sulfate) โคเคนที่พบ
ในประเทศ มี 2 ชนิด ได้แก่
1.โคเคนชนิดผงมีลกั ษณะเป็ นผง ละเอียดสี ขาว รส ไม่มีกลิ่น
2.โคเคนรู ปผลึกเป็ นก้อน (Free base, Crack)
วิธีการเสพ
1. การสู ดโคเคนผงเข้าทางจมูก หรื อเรี ยกว่า การนัตถุ์
2. การละลายนํ้าฉีดเข้าเส้นเลือดดํา
3. การสู ดควัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- โคเคนออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาท
- มีอาการเสพติดทางร่ างกายเล็กน้อยขึ้นอยูก่ บั วิธีการและปริ มาณที่เสพ
- มีอาการทางจิตใจ
- มีอาการขาดยาทางร่ างกายแต่ไม่รุนแรง
อาการผู้เสพ
หัวใจเต้นแรง ความดันโลหิ ตสูงกระวนกระวายตัวร้อนมีไข้นอนไม่หลับ มีอาการ
ซึมเศร้า
โทษทีไ่ ด้ รับ
ผนังจมูกขาดเลือดทําให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่ อ ขาดหรื อทะลุ สมองกระตุน้ รุ นแรงทําให้
อยู่เ สมอ
เกิ ด อาการชัก มี เ ลื อ ดออกในสมองเนื้ อ สมองตายเป็ นบางส่ ว น หัว ใจถูก กระตุ น้
กล้ามเนื้อหัวใจเสื่ อมลงทีละน้อยจนหัวใจบีบตัวไม่ไหวทําให้หวั ใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็ น
ระยะเวลานานทําให้เกิดโรคจิตซึมเศร้า
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ยาบ้ า
ยาบ้า เป็ นชื่ อ ที่ เ รี ยกยาเสพติ ด ที่ มี ส่ ว นผสมของสารเคมี ป ระเภทแอมเฟตามี น
(Amphetamine) สารประเภทนี้ แพร่ ระบาดอยู่ 3 รู ปแบบ ด้วยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต
(Amphetamine Sulfate) และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Methamphetamine Hydrochloride)
ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าปั จจุบนั ที่พบอยูใ่ นประเทศไทยมักพบว่าเกือบทั้งหมดมี เมทแอมเฟ
ตามีนไฮโดรคลอไรด์ผสมอยู่
ยาบ้า จัดอยูใ่ นกลุ่มยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาท มีลกั ษณะเป็ นยาเม็ดกลม
ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร นํ้าหนักเม็ดยา
ประมาณ 80-100 มิลลิเมตร มีสีต่างๆกัน เช่น สี สม้ สี น้ าํ ตาล สี ม่วง สี ชมพู สี เทา สี เหลืองและสี เขียว
มีสญ
ั ลักษณ์ ที่ปรากฏบนเม็ดยา เช่น ฬ, m, M ,PG, WY สัญลักษณ์รูปดาว, รู ปพระจันทร์เสี้ ยว, 99
หรื ออาจเป็ นลักษณะของเส้นแบ่งครึ่ งเม็ด ซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้ อาจปรากฎบนเม็ด ยาด้านใดด้าน
หนึ่งหรื อทั้งสองด้านหรื อทั้งสองด้านหรื ออาจเป็ นเม็ดเรี ยบทั้งสองด้านก็ได้
วิธีการเสพ
วิธีการเสพยาบ้าทําได้หลายวิธี เช่น รับประทาน หรื อนําไปผสมลงใน เครื่ องดื่มครั้ง
ละ 1/4,1/2 หรื อ 1-2 เม็ด หรื อบางครั้งอาจใช้วิธีฉีดเข้าเส้น แต่ไม่ค่อยได้รับความนิ ยม วิธีที่นิยม
มากที่สุดได้แก่ วิธีสูบ หมายถึงการใช้หลอดสูบเอาควันที่ได้จากการเผาไหม้เม็ดยาเข้าทางปากคล้าย
กับการสู บบุหรี่ ซึ่ งวิธีน้ ี เป็ นวิธีอนั ตรายต่อร่ างกายอย่างยิ่ง เพราะตัวยาจะออกฤทธิ์ ต่อร่ างกายอย่าง
รุ นแรงและรวดเร็ วกว่าวิธีเสพในรู ปแบบอื่น
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาท
- มีการเสพติดทางร่ างกายและจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
เมื่อเสพเข้าร่ างกายในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทาํ ให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็ ว ความดัน
โลหิ ตสู งใจสั่น ประสาทตึงเครี ยด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ ยารู ้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทช้าทําให้
การตัดสิ นใจช้าและผิดพลาดเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะทํา
ให้สมองเสื่ อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุม้ คลัง่ เสี ยสติ เป็ นบ้าอาจ
ทําร้ายตนเองและผูอ้ ื่นได้หรื อในกรณี ที่ได้รับยาในปริ มาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และ
ระบบการหายใจ ทําให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้

โทษทีไ่ ด้ รับ
การเสพยาบ้าก่อให้เกิดผลร้ายหลายประการดังนี้
1. ผลต่อจิตใจ เมื่อเสพยาบ้าเป็ นระยะเวลานานหรื อใช้เป็ นจํานวนมาก จะทําให้ผเู ้ สพมี
ความผิดปกติทางด้านจิตใจ กลายเป็ นโรคจิตชนิดระแวง ส่ งผลให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป เช่น
เกิดอาการหวาดกลัว ประสาทหลอน ซึ่ งโรคนี้ หากเกิดขึ้นแล้ว อาการจะคงอยูต่ ่อไปแม้ในช่วงเวลา
ที่ไม่ได้เสพยาก็ตาม
2. ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกๆออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาททําให้ประสาทตึง
เครี ยด แต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาประสาทจะอ่อนล้า ทําให้การตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆช้า และ ผิดพลาดหาก
ใช้ติดต่อกันนานจะทําให้สมองเสื่ อม หรื อกรณี ที่ใช้ยาปริ มาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท
และระบบการหายใจทําให้หมดสติและถึงแก่ความตายได้
3. ผลต่อพฤติกรรม ฤทธิ์ของยาจะกระตุน้ สมองส่ วนที่ควบคุมความก้าวร้าวและความ
กระวนกระวายใจดังนั้นเมื่อเสพยาบ้านานๆ จะก่อให้เกิ ดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคือ ผูเ้ สพจะมี
ความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นและหากยังใช้ต่อไปจะมีโอกาสเป็ นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคนมา
ทําร้ายตนเองจึงต้องทําร้ายผูอ้ ื่นก่อน
ยาเสพติดทําให้ เกิดความผิดปกติทางจิต
การใช้ยาบางชนิ ดในปริ มาณเป็ นเวลานานๆโดยเฉพาะจําพวกยาบ้าอาจก่ อให้เกิ ด
อาการทางจิตคล้ายกับอาการโรคจิตเภทได้รับผลการศึกษาติดตามอาการของผูเ้ สพยา เป็ นเวลา 6 ปี
พบว่า 55% ของผูท้ ี่ใช้ยา กระตุน้ ประสาท จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดี
ขึ้นเมื่อหยุดใช้ยา แต่อย่างไรก็ตามยังมีกรณี ของผูท้ ี่ใช้ยาหลอน ประสาท เช่น แอลเอสดี แล้วทําให้
เกิดความผิดปกติทางจิตขึ้นด้วยเช่นกัน
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy)
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี (Ecstasy) เป็ นยาเสพติดกลุ่มเดียวกัน จะแตกต่างกันบ้างในด้าน
โครงสร้ า งทางด้ า นเคมี เ ท่ า ที่ พ บส่ วนใหญ่ จ ะมี อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ที่ สํ า คั ญ คื อ 3,4
Methylenedioxy methamphetamine (MDMA),3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA)และ 3,4
Methylenedioxy ethomphetamine (MDE หรื อ MDEA) ลักษณะของยาอี มีท้ งั แคปซูลและเป็ นเมล็ด
ยาสี ต่างๆ แต่ที่พบในประเทศไทย ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะเป็ นเมล็ดกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1.2
ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผิวเรี ยบและปรากฏ สัญลักษณ์บนเมล็ดยาเป็ นรู ปต่างๆ เช่น กระต่าย,

ค้างคาว, นก, ดวงอาทิตย์, P.T. เสพโดยการรับประทานเป็ นเม็ด จะออกฤทธิ์ภายใน 45 นาที และ
ฤทธิ์ยาจะอยูใ่ นร่ างกายได้นานประมาณ 6-8 ชัว่ โมง
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คตาซี เป็ นยาที่แพร่ ระบาดในกลุ่มวัยรุ่ นที่ชอบเที่ยวกลางคืน ออกฤทธิ์
ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์ กระตุน้ ระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์ อย่าง
รุ นแรงฤทธิ์ของยาจะทําให้ผเู ้ สพรู ้สึกร้อน เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตสู ง การได้ยนิ
เสี ยงและการมองเห็นแสงสี ต่างๆผิดไปจากความเป็ นจริ งเคลิบเคลิ้มไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ อัน
เป็ นสาเหตุพฤติกรรมเสื่ อมเสี ยต่างๆ และจากการค้นคว้าวิจยั ของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ หลาย
ท่านพบว่า ยาชนิดนี้มีอนั ตรายร้ายแรง แม้จะเสพเพียง 1-2 ครั้งก็สามารถทําลายระบบภูมิคุม้ กันของ
ร่ างกาย ส่ งผลให้ผเู ้ สพมีโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่ายและยังทําลายเซลล์สมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่ส่ง
สารซี โรโทนิ น(Serotonin) ซึ่ งเป็ นสารสําคัญที่ในการควบคุมอารมณ์ให้มีความสุ ข ซึ่ งผลจากการ
ทําลายดังกล่ าว จะทําให้ผูเ้ สพเข้าสู่ สภาวะของอารมณ์ ที่เศร้ าหมอง และ หดหู่ อย่างมาก และมี
แนวโน้มในการฆ่าตัวตายสู งกว่าคนปกติ
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์ กระตุ น้ ประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้น จะออกฤทธิ์ หลอนประสาท มี
อาการติดยาทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
เหงื่อออกมาก หัวใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตสู ง ระบบประสาทการรับรู ้ เปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด (Psychedelic) ทําให้การได้ยนิ เสี ยงและการมองเห็นแสงสี ต่าง ๆ ผิดไปจากความเป็ นจริ ง
เคลิบเคลิ้ม ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
โทษทีไ่ ด้ รับ
การเสพยาอีทาํ ให้เกิดผลร้ายหลายประการ ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ เมื่อเริ่ มเสพระยะแรกยาอีจะออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาทให้ผเู ้ สพรู ้สึก
ตื่นตัวตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็ นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมสําส่ อนทาง
เพศ
2. ผลต่อการรับรู ้ การรับรู ้จะเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็ นจริ ง
3. ผลต่อระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบประสาททําให้เซลล์สมองส่ วนที่ทาํ
หน้าที่ส่งสารซี โรโทนิ น(Serotonin) ซึ่ งเป็ นสารสําคัญที่ในการควบคุมอารมณ์น้ นั ทํางานผิดปกติ
กล่าวคือ เมื่อยาอีเข้าสู่ สมองแล้วจะทําให้เกิดการหลัง่ สาร “ซี โรโทนิ น” ออกมามากเกินกว่าปกติ
ส่ งผลให้จิตใจสดชื่ นเบิกบานแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป สารดังกล่าวจะลดน้อยลงทําให้เกิ ดอาการ

ซึมเศร้า หดหู่อย่างมากอาจกลายเป็ นโรคจิตประเภทซึมเศร้า (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยาก
ฆ่ า ตัว ตาย นอกจากนี้ การที่ ส ารซี โ รโทนิ น ลดลงยัง ทํา ให้ธ รรมชาติ ข องการนอนหลับ ผิด ปกติ
จํานวนเวลาของการหลับลดลง นอนหลับไม่สนิท จึงเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิในการเรี ยนและ
ทํางาน
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ศัพท์ ในวงการผู้เสพยาเสพติด
ผ่ อน หมายถึง การเลิกเสพยาเสพติด โดยลดปริ มาณยาและจํานวนครั้งในการเสพ
และใช้ยาอื่นชดเชยด้วย
น็อค หมายถึง เสพยาเสพติดเกินขนาดแล้วหลับหรื อหมดสติ
หักดิบ หมายถึง การถอนยาอย่างกะทันหันทําให้เกิดอาการหนาวสัน่ และขนลุก ทําให้
เกิ ดปุ่ มเล็ก ๆ บนผิวหนัง (อาการขนลุก) คล้ายกับไก่ที่ถูกถอนขนฝรั่งเลยเรี ยกว่า
“Cold Turkey” แต่ไทยเรี ยกว่า “หักดิบ” หรื อเป็ นการเลิกยาเสพติดโดยหยุดเสพและ
ไม่ใช้ยาอื่นช่วย
ยาอี...มีหลายชื่อ
1. ชื่อทัว่ ไป (General name) เป็ นชื่อที่รู้จกั กันตามโครงสร้างทางเคมี
- MDMA (3, 4 Methylenedioxy methamphetamine)
- MDE หรื อ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine)
- MDA (3, 4 Methylenedioxy amphetamine)
2. ชื่อทางการค้า (Trade name) เป็ นชื่อที่ทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตตั้งขึ้น มีอยูห่ ลายชื่อด้วยกัน
เช่น ECSTASY, E, ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve
3. ชื่อตามเครื่ องหมายการค้า (Trade mark) หรื อสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยูบ่ นเม็ดยา เช่น
นก กระต่าย, ค้างคาว, ผีเสื้ อ, ดวงอาทิตย์, หยิน – หยาง, P.T.
4. ชื่อตามอาการผูเ้ สพ ยากอด ยาเลิฟ เช่น เมื่อเสพแล้วจะเต้นโดยโยกศีรษะตลอดเวลา
เรี ยกว่า ยาหัวส่ าย หรื อเมื่อเสพแล้วทําให้เกิดพฤติกรรมที่นาํ ไปสู่ การมีเพศสัมพันธ์ก็เรี ยกเป็ นภาษา
แสลงว่า ยาเลิฟ (Love Drug หรื อ Love Pills) ยากอด (Hug Pills)

ยาไอซ์
เป็ นสารเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน อนุ พนั ธ์หนึ่ งของยาบ้า จัดเป็ นยาเสพติดที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่ 1 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดปี 2522 ลักษณะของเม็ดยาเป็ นผลึกคล้าย
นํ้าแข็งเป็ นที่มาของชื่อยาไอซ์ ความ บริ สุทธิ์ ของยาค่อนข้างสู ง ออกฤทธิ์ แรงกว่ายาบ้ามากจึงมีคน
เรี ยกว่าหัวยาบ้า การนําไปใช้ โดยการละลายนํ้าแล้วฉี ดเข้าเส้น บางคนนําไปเผาแล้วสู ดดมควัน
เหมือนการเสพยาบ้า ยาตัวนี้ทาํ ให้อารมณ์เคลิบเคลิ้มสนุกสนานสดชื่นกระปรี้ กระเปร่ า ทําให้ติดได้
ง่ายกว่า และมีอนั ตรายต่อร่ างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้ สพมากกว่ายากลุ่ม amphetamines อื่นๆ
ไม่ได้มีแพร่ หลายกันทัว่ ไปเนื่องจากหายากและราคาค่อนข้างแพง มักจะใช้กนั ในสังคมไฮโซ นัน ท์
ชัต สั ณ ห์ กุ พ งศ์ นั ก จิ ต วิ ท ยา ศู น ย์บ ํา บัด เชี ย งใหม่ ให้ ข ้อ มู ล ว่ า ยาไอซ์ ใ ช้เ หมื อ นกับ ยากลุ่ ม
methamphetamine อื่นๆ คือ สู ดดม กลืนหรื อสอดใส่ ทวารหรื ออาจใช้วิธีการสู บหรื อฉี ด ซึ่งผลจาก
ยาจะรวดเร็ ว กว่า ผลกระทบของยาไอซ์ จ ะแตกต่ างกัน ไปในแต่ ละคน ขึ้ น อยู่กับขนาดร่ างกาย
นํ้าหนัก ปริ มาณและวิธีการใช้ยาเสพติด
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ยาไอซ์กระตุน้ ประสาททําให้รู้สึกตื่นตัว บดบังความรู ้สึกเหนื่ อยล้า รู ้สึกเคลิ้มฝัน อยู่
นิ่ งไม่ได้ นอนไม่หลับ ก้าวร้าวและรู ้สึกเชื่อมัน่ ในตัวเองเกินไป ถ้าเสพในขนาดยาที่สูงยังเพิ่มความ
ต้องการทางเพศ ซึ่งอาจนําไปสู่ การสําส่ อนทางเพศซึ่งอาจนําไปสู่การติดเชื้อเอดส์ได้
อาการผู้เสพ
รู ม่านตาขยาย เหงื่อออกมาก การมองพร่ ามัว วิงเวียน ร่ างกายซูบผอม ริ มฝี ปากแห้ง
ความดันโลหิ ตสู งขึ้น อัตราการหายใจสู งขึ้น อุณหภูมิร่างกายสู งขึ้น ปวดหัวอย่างรุ นแรง อัตราการ
เต้นของหัวใจเร็ วขึ้ นและผิดปกติ มื อและนิ้ ว สั่น คลื่ นเหี ยนอาเจี ย น ที่ สําคัญคือมี ภ าวะผิดปกติ
เสี ยหายอย่างถาวรของเส้นโลหิ ตในสมอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ใช้ในปริ มาณสูง หรื อาจจะช็อค
หมดสติไปได้
ยาเค
ยาเค มาจากคําว่า เคตามีน (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรื อ เคตารา (Ketara)
หมายถึง ยาที่มีอนั ตรายสูงที่แพทย์จะจ่ายให้กบั ผูป้ ่ วยเฉพาะเมื่อมีความจําเป็ นจริ ง ๆ เท่านั้น ยาเคถูก
สังเคราะห์ข้ ึน เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยใช้เป็ นยาสลบมีชื่อเรี ยกในวงการแพทย์ว่า
“KETAMINE HCL.” มีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาว และเป็ นนํ้าบรรจุในขวดสี ชา การนําไปใช้น้ นั ปกติ
แพทย์จะใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดในอัตรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธิ์
ทําให้หมดสติภายใน 1 นาที หรื ออาจใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แต่วิธีน้ ีจะใช้ปริ มาณยามากกว่าการฉี ด
เข้าเส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการใช้ยาจะเป็ นอยูป่ ระมาณ 10 – 15 นาที เท่านั้น

ด้วยเหตุน้ ี ยาเคจึ งถูกนํามาใช้ในกรณี ของการผ่าตัดที่ใช้ระยะเวลาสั้น ๆ หรื อใช้ทาํ ให้ผูป้ ่ วยสลบ
ก่อนที่จะผ่านไปสู่การใช้ยาสลบชนิดอื่น
สาเหตุที่ทาํ ให้ยาเค กลายเป็ นปั ญหาเพราะวัยรุ่ นบางกลุ่มได้นาํ ยาเคมาใช้เป็ น สิ่ งมึน
เมา โดยนํามาทําให้เป็ นผงด้วยกรรมวิธีผ่านความร้อนจากนั้นจึงนํามาสู ดดม เพื่อให้เกิดอาการมึน
เมา และมักพบว่ามีการนํายาเคมาใช้ร่วมกับยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น เช่น ยาอี และโคเคน
ยาเค เป็ นยาที่ออกฤทธิ์ หลอนประสาทอย่างรุ นแรงเมื่อเสพเข้าไปจะรู ้สึกเคลิบเคลิ้ม
(Euphoria) รู ้สึกว่าตนเองมีอาํ นาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสู ญเสี ยกระบวนการทางความคิด
ความคิดสับสน การรั บรู ้ และตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสี ยง จะเปลี่ยนแปลงไป
ตาลาย ร่ า งกายเคลื่ อ นไหวไม่ สัม พัน ธ์ กัน หากใช้ป ริ ม าณมากจะเกิ ด การติ ด ขัด ในการหายใจ
(Respiratory depression) อาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น (Bad Trip) จะปรากฏให้เห็นคล้ายกับ
อาการทางจิต ซึ่งหากใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นนี้บ่อย ๆ เรี ยกว่า Flashbacks ซึ่ง
ท้ายที่สุดแล้วจะทําให้ผเู ้ สพประสพกับสภาวะโรคจิตและกลายเป็ นคนวิกลจริ ตได้
ฤทธิ์ในทางเสพติด
- ยาเค ออกฤทธิ์หลอนประสาท
อาการผู้เสพ
เคลิ บ เคลิ้ ม มึ น งง ความคิ ด สั บ สนตาลาย หู แ ว่ ว การรั บ รู ้ แ ละการตอบสนองต่ อ
สิ่ งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนไหวของร่ างกายไม่สมั พันธ์กนั
โทษทางกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 106
พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
29 พ.ย. 2541 ฝ่ าฝื นต้องระวางโทษจําคุก 5 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท
โทษทีไ่ ด้ รับ
การนํายาเคมาใช้ในทางที่ผดิ ย่อก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผูใ้ ช้ โดยทําให้เกิดผล ดังนี้
1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู ้สึกเคลิบเคลิ้ม มึนงง หรื อที่เรี ยกว่า อาการ “Dissociation”
2. ผลต่ อการรั บรู ้ จะเปลี่ ยนแปลงการรั บรู ้ ท้ งั หมดขณะเสพ ไม่ ค่อยตอบสนองต่อ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสี ยง
3. ผลต่อร่ างกายและระบบประสาท เมื่อใช้ยาเคในประมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะทํา
ให้เ กิ ด อาการติ ด ขัด ในการหายใจเท่ า นั้น ยัง ทํา ให้เ กิ ด อาการทางจิ ต ประสาทหลอน หู แ ว่ ว
กลายเป็ นคนวิกลจริ ตได้

แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide)
แอลเอสดีเป็ นสารสกัดจากกรดไลเซอจิกที่มีในเชื้อราชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในข้าวไรย์ มี
ลักษณะเป็ นผงละลายนํ้าได้อาจพบแอลเอสดีเป็ นเม็ดยาแคปซู ล หรื อผสมในทอฟฟี่ ที่พบว่าแพร่
ระบาดมากมี ลกั ษณะเป็ นแผ่นกระดาษชุ บ หรื อเคลื อบสารแอลเอสดี แ ละปรุ แ บ่ ง เป็ นชิ้ น เล็ก ๆ
ลักษณะเดียวกับแสตมป์ แต่มีขนาดเล็กกว่าแสตมป์ โดยแผ่นกระดาษที่เคลือบสารแอลเอสดีน้ นั จะมี
สัญลักษณ์หรื อรู ปภาพต่าง ๆ แอลเอสดีมีความรุ นแรงในการออกฤทธิ์ ต่อสมองสู งคือใช้ในปริ มาณ
แค่ 25 Microgram (25/1 ล้านส่ วนของกรัม)
แอลเอสดีมีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่อ เช่น เมจิคเปเปอร์
แอสซิส แสตมป์
วิธีการเสพ
การเสพอาจทําได้หลายวิธี เช่น การฉี ด หรื อการนํากระดาษที่เคลือบแอลเอสดีอยู่มา
เคี้ยว หรื ออมหรื อวางไว้ใต้ลิ้น
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์ หลอนประสาทอย่างรุ นแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่ างกาย มีอาการเสพติด
ทางจิตใจ
อาการของผู้เสพ
คลิบเคลิ้ม ฝันเฟื่ อง ความดันโลหิ ตสูง อุณหภูมิร่างกายสู งหายใจไม่สมํ่าเสมอ
โทษทีไ่ ด้ รับ
ฤทธิ์ ของยาจะทําให้ผเู ้ สพเห็นภาพลวงตา หู แว่ว เพ้อฝัน คิดว่าตนเองเป็ นผูว้ ิเศษหรื อ
คิดว่าเหาะได้อาจมีอาการทางจิ ตประสาทรุ นแรงมีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลัวภาพหลอน
(Bad Trip) จึงต้องหนี จากความหวาดกลัว เช่น การขับรถหนี หรื อเหาะหนี หรื อฆ่าตัวตายเพราะ
ความหวาดกลัว
โทษทางกฎหมาย
เป็ นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
กัญชา (Cannabis, Marihuana, Ganja)
กัญชา เป็ นพืชล้มลุกจําพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลําต้นสู งประมาณ 2 – 4 ฟุต
ลักษณะใบจะแยกออกเป็ นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คล้ายใบมันสําปะหลัง ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอย
หยักอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ ออกดอกเป็ นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ส่ วนที่คนนํามาเสพได้แก่ ส่ วน
ของกิ่ ง ก้าน ใบและยอดกัญ ชาโดยนํา มาตากแดดหรื อ อบแห้งแล้ว บดหรื อหั่น เป็ นผงหยาบ ๆ
จากนั้นจึงนํามายัดไส้บุหรี่ สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ ทวั่ ไปที่ไส้บุหรี่ จะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสู บที่มีสี

นํ้าตาล และขณะจุดสู บจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรื ออาจสู บด้วยกล้องหรื อบ้องกัญชา
บ้างก็ใช้เคี้ยวหรื อผสมลงในอาหารรับประทาน ปั จจุบนั รู ปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบใน
ลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็ นแท่ งเป็ นก้อนแล้วยังอาจพบในรู ปของ “นํ้ามันกัญชา”
(Hashish Oil) ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นของเหลวสี น้ าํ ตาลเข้มหรื อสี ดาํ ได้จากการนํากัญชามาผ่าน
กระบวนการสกัดหลาย ๆ ครั้งจึงได้เป็ นนํ้ามันกัญชาที่มีปริ มาณสารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทสู งถึง
20 – 60 % หรื ออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็ นยางแห้งที่ได้จากใบและยอดช่อ
ของดอกกัญชา ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีฤทธิ์ แรงกว่ากัญชาสดและมีปริ มาณสารออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ประมาณ 4 – 8 % กัญชาเป็ นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่ วนกลาง
คือทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยูใ่ นกัญชามีหลายชนิดแต่สารที่สาํ คัญที่สุดที่
มีฤทธิ์ต่อสมองและทําให้ร่างกาย อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(Tetrahidro cannabinol) หรื อTHC ที่มีอยู่มากในส่ วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร THC นี้ ใน
เบื้องต้นจะออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาท ทําผูเ้ สพตื่นเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ต้อมาจะกด
ประสาททําให้ผูเ้ สพมี อาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อน ๆ เซื่ องซึ มและง่ ว งนอน หากเสพเข้า ไป
ปริ มาณมาก ๆ จะหลอนประสาททําให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน ควบคุมตัวเองไม่ได้
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์ผสมผสานทั้งกระตุน้ กดและหลอนประสาท มีอาการเสพติดทาง จิตใจ ไม่
มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการผู้เสพ
อารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่าย ความคิดเลื่อนลอยสับสน ควบคุมตัวเอง ไม่ได้ ไม่
สนใจสิ่ งแวดล้อม ความจําเสื่ อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ ว หูแว่ว
โทษทีไ่ ด้ รับ
หลายคนคิดว่า การเสพกัญชาไม่มีโทษร้ายแรงมากนัก แต่จากการศึกษาวิจยั พบว่า
กัญชาเป็ นสิ่ งเสพติดอีกชนิดหนึ่ง ที่มีอนั ตรายร้ายแรงต่อสุ ขภาพมากเกินกว่าที่ คาดคิดอาทิ เช่น
1. ทําลายสมรรถภาพร่ างกาย ผูเ้ สพกัญชาในปริ มาณมาก ๆ เป็ นระยะเวลา นาน ๆ จะ
ทําให้ร่างกายเสื่ อมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ได้โดยเฉพาะงานที่ตอ้ งใช้แรงงาน
ความคิด และการตัดสิ นใจ รวมทั้งจะมีลกั ษณะ Amotivation Syndrome คือการหมดแรงจูงใจของ
ชีวิตจะไม่คิดทําอะไรเลยอยากอยูเ่ ฉย ๆ ไปวัน ๆ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการดําเนิ นชีวิตและการทํางาน
เป็ นอย่างมาก

2. ทําลายระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการ ติดเอดส์
(HIV) กล่าวคือ กัญชาจะทําให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายทําเสื่ อมลงหรื อบกพร่ อง ร่ างกายจะ
อ่อนแอและติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ง่าย
3. ทําลายสมอง การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะสั้นทําให้ผเู ้ สพบางรายสู ญเสี ยความ
ทรงจําเพราะฤทธิ์ ของกัญชาจะทําให้สมองและความจําเสื่ อมเกิดความสับสน
วิตกกังวลและ
หากผูเ้ สพเป็ นผูม้ ีอาการของโรคจิ ตเภทหรื อป่ วยเป็ นโรคซึ มเศร้ าจะมีความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดอาการ
รุ นแรงมากกว่าคนปกติทวั่ ไป
4. ทําให้เกิดมะเร็ งปอด เนื่ องจากผูเ้ สพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึกนานหลาย
ั ชาเพียง 4 มวน ซึ่ งเท่ากับสู บบุหรี่ 1 ซอง หรื อ 20 มวน นั้นสามารถ
วินาทีการสู บบุหรี่ ยดั ไส้กญ
ทําลายการทํางานของระบบทางเดินหายใจทําให้มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ งได้มากกว่าคนสู บ
บุหรี่ ธรรมดาถึง 5 เท่า และในกัญชายังมีสารเคมีที่เป็ นอันตรายสามารถให้เกิดโรคมะเร็ งได้
5. ทําร้ายทารกในครรภ์ กัญชาจะทําลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงที่เสพกัญชาในระยะ
ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่ างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลล์ประสาทใน
สมอง ความผิดปกติของฮอร์โมนเพศและพันธุกรรม
6. ทําลายความรู ้สึกทางเพศ กัญชาจะทําให้ระดับฮอร์ โมนเทสโทสเตอโลนในชาย
ลดลง ทําให้ปริ มาณอสุ จินอ้ ยลง ทั้งยังพบว่าผูเ้ สพกัญชามักกลายเป็ นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ
7. ทําลายสุ ขภาพจิต ฤทธิ์ของกัญชาจะทําให้ผเู ้ สพมีอาการเลื่อนลอย ฝันเฟื่ อง ความคิด
สับสนและมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่ งถ้าเสพเป็ นระยะเวลานานจะทําให้มี
อาการจิตเสื่ อม
นอกจากผลร้ายที่มีต่อร่ างกายและจิตใจของผูเ้ สพแล้ว การขับรถ ขณะเมากัญชายัง
ก่อให้เกิดอันตรายได้มาก เพราะฤทธิ์ ของกัญชาจะทําให้เสี ยสมาธิ ทําให้การตัดสิ นใจ ผิดพลาด
การตอบสนองช้าลง การรับรู ้ทาง สายตาบิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นสิ่ งเคลื่อนที่ดอ้ ยลง
จึงเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อผูข้ บั รถยนต์หรื อแม้แต่เดินบนท้องถนนก็ตาม
โทษตามกฎหมาย
จัดเป็ นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เพศของกัญชา
กัญชาที่ปลูกนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก ปลูกเพื่อนําเส้นใย มาทอผ้า
พวกนี้จะให้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพียงเล็กน้อย ส่ วนอีกพวกหนึ่ง จะให้สารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทที่รุนแรงจึงมักปลุกเพื่อใช้ในการเสพโดยเฉพาะ ต้นกัญชามีท้ งั ต้นตัวผูแ้ ละตัวเมีย ซึ่งล้วน
แต่มีสารออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาทด้วยกันทั้งสองเพศแต่ส่วนใหญ่นิยมต้นตัวเมียมากกว่าต้นตัวผู ้

เพราะต้นตัวเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีปริ มาณของสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสู งกว่า
ส่ วนอื่นโดยเฉพาะส่ วนยอดช่อดอกตัวเมีย ที่เรี ยกกันว่า “กะหรี่ กญั ชา”
คําศัพท์ ในวงการผู้เสพยาเสพติด
พี้
หมายถึง สูบกัญชา
บ้อง
“ อุปกรณ์สาํ หรับสูบกัญชา
ยํา
“ การเอากัญชามาผสมกับยาเส้นในบุหรี่
โรย
“ การสูบกัญชาผสมเฮโรอีน

สารระเหย (Inhalant)
สารระเหย คือ สารที่ได้จากขบวนการสกัดนํ้ามันปิ โตรเลียม มีลกั ษณะเป็ นไอ ระเหย
ได้ในอากาศ ประกอบด้วย Toluene, Acetone, Butane, Benzen, Trichloroe Thylene ซึ่ งพบในกาว
แลคเกอร์ ทินเนอร์ นํ้ามันเบนซิน ยาล้างเล็บ เมื่อสูดดมเข้าไปจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่ างกาย
อาการผู้เสพ :
ผูเ้ สพจะมีอาการเคลิบเคลิ้ม ศีรษะเบาหวิว ตื่นเต้น พูดจาอ้อแอ้ พูดไม่ชดั นํ้าลายไหล
ออกมามาก เนื่ องจากสารที่สูดดมเข้าไป ทําให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่ บุภายในจมูกและปาก การ
สู ดดมลึก ๆ หรื อซํ้า ๆ กัน แม้ในช่วงเวลา สั้นๆทําให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ทําให้ขาดสติ
หรื อเป็ นลมชัก กล้ามเนื้ อทํางานไม่ประสานกัน ระบบประสาทอัตโนมัติ (Reflexes) ถูกกด มี
เลือดออกทางจมูก หายใจไม่สะดวก
โทษทีไ่ ด้ รับ :
1. ระบบทางเดินหายใจ มีอาการระคายเคืองหลอดลม เยือ่ บุจมูกมีเลือดออก หลอดลม
อักเสบ ปอดอักเสบ
2. ระบบทางเดินอาหาร มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื้อตับถูกทําลาย
3. ระบบทางเดินปั สสาวะ ไตอักเสบจนถึงพิการ ปั สสาวะเป็ นเลือดเป็ นหนอง หรื อมี
ลักษณะคล้ายไข่ขาว
4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจเต้นผิดปกติ
5. ระบบสร้างโลหิ ต ไขกระดูกซึ่ งมีหน้าที่สร้างเม็ดโลหิ ตหยุดทํางาน เกิดเม็ดโลหิ ต
แดงตํ่า เกล็ดเลือดตํ่าทําให้ซีด เลือดออกได้ง่าย ตลอดจนทําให้เลือดแข็งตัวช้าในขณะที่เกิดบาดแผล
บางรายเกิดเป็ นมะเร็ งในเม็ดเลือดขาว

6. ระบบประสาท ปลายประสาทอักเสบ มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า เกิดอาการ
อักเสบของกล้ามเนื้ อ ทําให้ลูกตาแกว่ง ลิ้นแข็ง พูดลําบาก สมองถูกทําลายจนเซลล์สมองฝ่ อ เป็ น
โรคสมองเสื่ อมก่อนวัยอันควร
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
สารระเหยออกฤทธิ์ กดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางร่ างกายเล็กน้อย มีอาการ
เสพติดทางจิตใจ

ยานอนหลับ (Sleeping potion)
ยานอนหลับที่เป็ นปั ญหาการแพร่ ระบาดในประเทศไทยที่จะขอกล่าวถึงในที่น้ ี คือ ยา
นอนหลับโดมิคุ่ม (Dormicum)โดมิคุ่ม เป็ นชื่อทางการค้าของยานอนหลับชนิดหนึ่ง ซึ่ งมีชื่อทางเคมี
ว่า มิดาโซแลม (Midazolam) เป็ นยานอนหลับในกลุ่ม Benzodiazepine ถูกดูดซึ มได้ดีที่สุดจาก
ทางเดินอาหารเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่นๆ โดยให้รับประทานก่อนนอน มีประสิ ทธิผลในการ
รั กษาอาการนอนไม่หลับ แต่ควรใช้ยาเพียงระยะเวลาสั้นๆ และอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่าง
ใกล้ชิด
ยานอนหลับโดมิคุ่มชนิ ดรับประทานจะมีรูปแบบเป็ นเม็ดสี ฟ้า ด้านหนึ่งมีตวั อักษรคํา
ว่า ROCHE 15 ส่ วนอีกด้านหนึ่งจะมีขีดแบ่งครึ่ งเม็ด มีท้ งั อยูใ่ นรู ปแบบเม็ดขนาด 15 มก. และในรู ป
ยาฉี ดเข้าทางหลอดเลือดดํา หรื อเข้ากล้ามเนื้ อ ขนาดความแรง 5 มก./มล./แอมพูล และขนาด 15
มก./3มล./แอมพูล
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
โดมิคุ่มออกฤทธิ์ สงบประสาท ทําให้นอนหลับและฤทธิ์ ทําให้สูญเสี ยความทรงจํา
ชัว่ ขณะ
อาการผูเ้ สพ :
อาการที่พบบ่อย ได้แก่ ง่วงซึ ม เดินเซ หากได้รับยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทําให้
เกิด ภาวะพึ่งยาทั้งทางร่ างกายและจิตใจได้ และเมื่อหยุดยากระทันหันอาจก่อให้เกิดอาการถอนยา
คือ อาการนอนไม่หลับหากฉี ดยาเข้าหลอดเลือดดําอาจกดการหายใจ และทําให้เกิดความดันโลหิ ต
ตํ่า
โทษทีไ่ ด้ รับ :

การได้รับยานอนหลับโดมิ คุ่มเกิ นขนาด จะทําให้เกิ ดอาการซึ มมาก หลับนานผิดปกติกล้ามเนื้ อ
ทํางานไม่ประสานกันการตอบสนองลดลง สับสน ไม่รู้สึกตัว
กระท่ อม (Kratom)
กระท่อมเป็ นพืชเสพติดชนิ ดหนึ่ ง ส่ วนมากพบในทวีปเอเชี ย โดยเฉพาะในประเทศ
อินเดียและในประเทศไทย ลักษณะเป็ นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีแก่นเป็ นเนื้ อไม้แข็ง ใช้ส่วนของ
ใบเป็ นสิ่ งเสพติด ลักษณะใบคล้ายกระดังงาหรื อใบฝรั่งต้นหนาทึบ ต้นกระท่อมมี 2 ชนิด คือ
1.ชนิดที่มีกา้ นและเส้นใบ เป็ นสี แดงเรื่ อ ๆ
2.ชนิ ดที่ตน้ สี เขียว ใบสี เขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราล้อมรอบด้วยเกสรสี แดงเรื่ อ ๆ
คล้ายดอกกระถิน มีชื่อเรี ยกต่าง ๆ เช่น กระทุ่มโศก กระทุ่มพาย เป็ นต้น
ฤทธิ์ในทางเสพ :
ในใบกระท่อมมี สารไมตราจัยนิ นที่ ออกฤทธิ์ กระตุน้ ประสาท มีอาการเสพติดทาง
ร่ างกายเล็กน้อย มีอาการเสพติดทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่ างกายแต่ไม่รุนแรง
อาการผู้เสพ :
ทํางานไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่ อย ทนแดดไม่รู้สึกร้อน ทําให้ผิวหนังไหม้เกรี ยมมีอาการมีน
งง ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก
โทษทีไ่ ด้ รับ :
ร่ างการทรุ ดโทรม มีอาการประสาทหลอน จิตใจสับสน
เห็ดขีค้ วาย(Magic Mushroom)
เห็ดขี้ควายเป็ นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยูต่ ามกองมูลควายแห้ง สี ของเห็ดจะมีสีเหลืองซีด คล้าย
สี ฟางแห้ง บนหัวของร่ มจะมีสีน้ าํ ตาลเข้มจนถึงสี ดาํ บริ เวณก้าน (Stalk) บริ เวณใกล้ตวั ร่ มจะมีแผ่น
เนื้อเยื่อบางๆ สี ขาว แผ่ขยายออกรอบก้าน แผ่นนี้มีลกั ษณะคล้ายวงแหวนเห็ดขี้ควาย มีข้ ึนอยูท่ วั่ ไป
ในแทบทุกภาคของประเทศไทย ลักษณะของเห็ ดที่สมบูรณ์ และโตเต็มที่ ตรงบริ เวณหมวกจะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.5-8.8 ซม. ความสูงของลําต้นประมาณ 5.5-8 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8-1.0 ซม.
เห็ดขี้ควายเป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไปในบรรดานักเที่ยวว่า "Magic Mushroom" มีการแพร่
ระบาดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ฤทธิ์ในทางเสพติด :

ในเห็ดขี้ควายมีสารออกฤทธิ์ ทําลายประสาทอย่างรุ นแรงคือ ไซโลซี น และ ไซโลไซ
บีน ผสมอยู่ ซึ่งออกฤทธิ์หลอนประสาท
อาการผู้เสพ :
เมื่อบริ โภคเข้าไปจะทําให้มีอาการเมา เคลิบเคลิ้มและบ้าคลัง่ ในที่สุด
โทษทีไ่ ด้ รับ :
หากบริ โ ภคเข้า ไปมากๆ หรื อ ผูท้ ี่ บ ริ โ ภคเข้า ไปมี ภู มิ ต ้า นทานน้อ ย อาจทํา ให้เ กิ ด
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

บุหรี่ (Cigarette)
บุหรี่ สารต่าง ๆ หลายชนิด แต่สารที่สาํ คัญที่ทาํ ให้เกิดการเสพติด คือ นิโคติน เป็ นสาร
แอลคะลอยด์ที่ไม่มีสี นิ โคติน 30 มิลลิกรัม สามารถทําให้คนตายได้ บุหรี่ มวนหนึ่ งจะมีนิโคตินอยู่
ราว 15 – 20 มิลลิกรัม ก็คือจํานวนนิโคตินในบุหรี่ 2 มวน สามารถทําให้คนตายได้ในทันที แต่การที่
สู บบุ ห รี่ ติด ต่ อกัน หลายมวนแล้ว ไม่ ตาย ก็เ พราะว่ามี นิ โคติ น ในควัน บุ ห รี่ เ ป็ นส่ ว นน้อ ยที่ เ ข้า สู่
ร่ างกายของผูส้ ู บ
ฤทธิ์ในทางเสพติด
บุหรี่ ออกฤทธิ์กระตุน้ ประสาทไม่มีอาการเสพติดทางร่ างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ
ไม่มีอาการขาดยาทางร่ างกาย
อาการของผู้เสพ
ลม
ตาแห้ง ตาแดง ริ มฝี ปากแห้งเขียว เล็บเหลือง ฟั นมีคราบดําจับ มือสั่น
หายใจมีกลิ่นเหม็น หลอดลมอักเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
ไอเสี ยง
แหบ
โทษทีไ่ ด้ รับ
นิ โคตินจะออกฤทธิ์ กระตุน้ หัวใจให้ทาํ งานหนัก และในขณะเดียวกันจะทําให้หลอด
เลือดหดตัวอันเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ งปอด ถุงลมโป่ งพอง
ถ้าผูส้ ู บบุหรี่ เป็ นผูห้ ญิงมีครรภ์จะทําให้แท้งได้ง่ายหรื อทารกที่คลอดออกมาจะมีน้ าํ หนักน้อยกว่า
ปกติ
บุหรี่ทมี่ ีก้นกรองและไม่ มีก้นกรองอย่ างไหนมีอนั ตรายกว่ ากัน
จากการศึกษาพบว่าบุหรี่ น้ นั มีอนั ตรายไม่ว่าจะมีหรื อไม่มีกน้ กรองก็ตาม เพราะจาก
การวัดปริ มาณสารทาร์ และสารนิ โคติน พบว่าบุหรี่ ที่มีกน้ กรองและไม่มีกน้ กรองผูส้ ู บจะได้รับปริ

มารสารทาร์ และนิ โคตินเท่ากัน แต่อาจเป็ นไปได้ว่าบุหรี่ ที่มีกน้ กรองอาจกรองสารอื่นที่มีอณุ ภาค
ขนาดใหญ่ออกไปจากควันบุหรี่ ได้บา้ ง จะเห็นได้ว่าแม้แต่ใน
ต่างประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่จะ
ชอบสู บบุหรี่ กน้ กรอง ก็ยงั พบว่าผูส้ ู บบุหรี่ ที่มีกน้ กรองนั้น ได้รับพิษภัยจากบุหรี่ เป็ นจํานวนมาก
และรัฐบาลแต่ละประเทศก็รณรงค์ ให้เลิกสู บบุหรี่ ก้นกรองอยูต่ ลอดเวลา และประเทศไทยก็ได้
มีการรณรงค์ และออกกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ เพื่อต้องการให้บุคคลที่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะเด็กเยาวชน
บารากู่
บารากู่ หมายถึ ง ยาสู บที่ นํามาใช้กับอุปกรณ์ ที่ใ ช้เ สพที่ มีชื่อเรี ยกว่า ฮุ คคา hookah
อุปกรณ์น้ ี มีชื่อเรี ยกที่ต่างกันหลายภาษาเช่น water pipe , narghile, shisha, hubble-bubble เป็ นต้น
ประเทศไทยเรี ยกว่าเตาบารากู่ การสู บยาสู บโดยใช้อุปกรณ์น้ ีเป็ นวัฒนธรรมแถบตะวันออกกลางมา
นานแล้ว ซึ่งปัจจุบนั นี้จะพบในโลกตะวันออกกลางแล้วยังพบในประเทศตะวันตกด้วย
สารที่นาํ มาใช้กบั อุปกรณ์ฮุคคาไม่จาํ เป็ นต้องแห้งสนิท ที่มกั ใช้กนั ก็มีชื่อว่า โทบาเมล
หรื อ มาแอสเซล ซึ่ งประเทศไทยรู ้จกั ในนามชื่อว่า บารากู่ เป็ นส่ วนผสมของใบยาสู บ (tobacco) กับ
สารที่มีความหวาน เช่น นํ้าผึ้งหรื อกากนํ้าตาล (molasses) หรื อผลไม้ตากแห้ง
อันตรายของบารากู่
มีงานศึกษาเกี่ยวกับการใช้ฮุคคานั้น ถ้าใช้เวลาสู บนาน 45 นาที จะได้รับสารทาร์ เป็ น
36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็ น 15 เท่า และนิ โคตินเป็ น 70 เท่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้บุหรี่ 9
มวน (ซึ่งคํานวณว่า 1 มวนใช้เวลา 5 นาที) และอีกการศึกษาหนึ่งพบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับผูท้ ี่ไม่สูบ
ยาแล้ว มีโอกาสเป็ นโรคเหงือกมากกว่าถึง 5 เท่า
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ เป็ นของเหลวไม่มีสี แอลกอฮอล์ในเครื่ องดื่มมึนเมา คือ เอทิลแอลกอฮอล์
เครื่ องดื่มมึนเมาชนิดต่าง ๆ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี จะมีปริ มาณเอทิลแอลกอฮอล์ต่างกัน
ฤทธิ์ในทางเสพติด
ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
อาการผู้เสพ
ถ้าดื่มมาก ๆ จะกัดกระเพาะอาหารเกิดเป็ นแผลในกระเพาะอาหาร ความรู ้สึกนึกคิดผิด
ไป ควบคุ มตนเองไม่ได้ ไม่สามารถยับยั้งตนเองจึ งอาจแสดงอาการบางอย่างออกมาเช่ น ดุ ร้าย
ทะเลาะวิว าท พูดมากนอกจากนี้ ยังมี อาการหน้าแดง ตัว แดง ความดันโลหิ ตสู ง หัว ใจเต้นแรง
ปั ส สาวะบ่ อ ย ถ้า ดื่ ม มากขึ้ น อี ก จะทํา ให้ ก ารรั บ รส กลิ่ น เสี ย งและสั ม ผัส ลดลง คนที่ เ สพติ ด

แอลกอฮอล์หรื อคนที่เป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรังจะมีใบหน้าบวมฉุ ตาแดง หน้าแดง ผิวหนังคลํ้า มือสั่น
ลมหายใจมีกลิ่นแอลกอฮอล์
โทษทีไ่ ด้ รับ
ถ้า ดื่ ม เป็ นระยะเวลานาน ๆ จะทํา ให้เ กิ ด โรคพิ ษ สุ ร าเรื้ อรั ง ทํา ลายตับ และสมอง
สติปัญญาเสื่ อม ควบคุมตัวเองไม่ได้ จิตใจผิดปกติ กล้ามเนื้ ออ่อนเปลี้ย เป็ นตะคริ ว ปลายมือปลาย
เท้าชากระเพาะอาหารอักเสบ เบื่ออาหาร ร่ างกายซูบผอมและอาจเกิดโรคตับแข็ง ถ้าเสพติดมากและ
ไม่ได้เสพจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เหงื่อ ออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน หัว
ใจเต้นเร็ ว อารมณ์ฉุนเฉี ยว อาจมีอาการชัก ประสาทหลอนเป็ นโรคจิตและถ้าดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ
ยาที่กดประสาท เช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท จะเสริ มฤทธิ์กนั ทําให้มีอนั ตรายมากขึ้นได้ ทาง
ช่วยเหลือผูเ้ ป็ นโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง การขอความช่วยเหลือ ติดต่อขอคําแนะนําได้ที่ศูนย์ Hotline หรื อ
ขอรับการบําบัดได้ที่แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี
การรักษาด้ วยยา
แพทย์อาจสัง่ ยาไดซัลฟิ แรม (Disulfiram) หรื อยาแอนตาบิวส์ (Antabuse) ให้กินเป็ น
ประจําทุกวันซึ่งจะทําให้ผปู ้ ่ วยมีอาการคลื่นไส้ หน้าแดงและอาการไม่พึงประสงค์หลายอย่างเมื่อดื่ม
สุ ราเข้าไป วิธีน้ ีมกั ใช้ได้ผลกับผูท้ ี่มีความมุ่งมัน่ ที่จะเลิกสุ ราโดยเด็ดขาด
จิตบําบัด
คนที่ติดสุ รานอกจากจะเอาชนะอาการทางกายแล้วยังต้องต่อสู ้กบั ปั ญหาทางจิตใจด้วย
ผูป้ ่ วยอาจต้องไปพบนักจิตบําบัดเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกรณี ต่อไป
การเข้ ารักษาในโรงพยาบาล
ผูท้ ี่ติดสุ ราอย่างรุ นแรงอาจจําเป็ นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อบําบัดอาการที่
เกิดขึ้นจากการเลิกสุ ราและฟื้ นฟูสุขภาพในระยะยาว ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาตัวอาจแตกต่างกัน
ไปขึ้นอยู่กบั ความจําเป็ นของผูป้ ่ วยแต่ละราย หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผูป้ ่ วยมักจะได้รับ
การนัดหมายจากแพทย์ให้มาตรวจที่โรงพยาบาลอีกเพื่อติดตามอาการอย่างต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่ง
สมอง...ติดยาเสพติดได้ อย่ างไร
การติดยาเสพติดเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องเกิ ดขึ้นทีละน้อยจากการใช้ยาเสพติดเป็ น
ครั้งคราว สู่การใช้ถี่ข้ ึน จนต้องใช้ทุกวัน ๆ ละหลายครั้ง สมองคนเราจะมี 2 ส่ วนคือ
1. สมองส่ วนนอก (Cerebral Cortex) เป็ นสมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่ในการคิด
2. สมองส่ วนที่อยูช่ ้ นั ใน (Limbic System) เป็ นสมองส่ วนที่ทาํ หน้าที่ควบคุมอารมณ์
ความรู ้สึก ความต้องการต่าง ๆ หรื ออาจเรี ยกได้ว่าเป็ นสมองในส่ วนที่ทาํ ให้เกิดความอยากผูท้ ี่เสพ
ยาบ้าหรื อเมทแอมเฟตามีน ฤทธิ์ ของมันจะเข้าไปกระตุน้ ปลายประสาทในสมองที่อยูช่ ้ นั ใน ให้ส่ง

สารเคมีออกมาชนิ ดหนึ่ ง ทําให้เกิดความรู ้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อใช้ยาบ่อยครั้งเข้า จะทํา
ให้สมองส่ วนนอกซึ่ งทําหน้าที่ในการคิดถูกทําลายลง การใช้ความคิดที่มีเหตุผลจะเสี ยไป ทําให้ผทู ้ ี่
ใช้ยาบ้ามักแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม มีอารมณ์กา้ วร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์หรื อพฤติกรรมของตนเองได้ จึงทําให้มีการใช้ยาเสพติดบ่อยขึ้น จนทําให้มีอากรทางจิต
และกลายเป็ นผูป้ ่ วยโรคจิต เต็มขั้นในที่สุด
สาเหตุของการติดยาเสพติด
ภายหลังจากที่มีการประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 37 ลง วันที่ 1 กรกฎาคม 2501 ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2502 ห้ามประชาชนทัว่ ประเทศไทยสู บฝิ่ นเพียงชนิ ดเดียวและก่อนที่
ประกาศคณะปฏิวตั ิจะมีผลบังคับ ได้อนุ ญาตให้ผเู ้ สพติดฝิ่ นมาขอจดทะเบียนเพื่อผ่อนผันให้เสพ
ต่อไปได้อีก 6 เดือน ปรากฏว่ามีผมู ้ าลงทะเบียนแสดงการติดฝิ่ นทัว่ ประเทศ 70,985 คน แต่ก็คงมีผู ้
แอบเสพโดยไม่มาลงทะเบียน ซึ่ งคงมีจาํ นวนอีกไม่มาก เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปั จจุบนั ยา
เสพติดนับได้ว่าเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งจํานวนผูต้ ิดยาเสพ
ติดก็มากขึ้นนับกว่าล้านคน ซึ่งยาเสพติดที่เป็ นปั ญหาอยูใ่ นขณะนี้กก็ ลับมีเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิด มิได้
มีแต่ฝิ่นเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นสมัยก่อน จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าว่าเพราะสาเหตุใดที่ทาํ ให้ผคู ้ น
โดยเฉพาะ เยาวชนไปเสพยาเสพติดทั้ง ๆ ที่สมัยที่มีการเสพติดฝิ่ นเพียงอย่างเดียว ปรากฏชัดว่าผูต้ ิด
ฝิ่ นมีอายุต่าํ สุ ด 40 ปี แต่ปัจจุบนั ผูต้ ิดยาเสพติดหรื อสิ่ งเสพติดกลับมีอายุลดลงอย่างน่ าวิตก คือตํ่า
ที่สุด 7 ปี และสู งสุ ดกลายเป็ น 40 ปี และช่วงที่เป็ นปั ญหาที่น่าห่ วงใยเพราะทรัพยากรอันมีค่าของ
ประเทศกําลังอยู่ในอันตรายจําเป็ นที่ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันชี้ แนวทางในการดําเนิ นชี วิตที่ถูกต้อง
โดยไม่ตอ้ งพึ่งยาเสพติด
สาเหตุทที่ าํ ให้ เยาวชน ติดยาเสพติดมีหลายประการทีส่ ํ าคัญ ดังนี้
1. สาเหตุจากการถูกชักชวน เยาวชนส่ วนใหญ่มีสัญชาตญาณต้องการอยู่ ร่ วมกัน
ต้องการได้รับการยกย่องและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ฉะนั้นถ้าเพื่อนฝูงชักชวนให้ลอง
ย่อมขัดไม่ได้ มิฉะนั้นจะกลายเป็ นเข้ากับเพื่อนไม่ได้ จึงทําให้เยาวชนต้องยอมใช้ยาเสพติดตามการ
ชักชวนของเพื่อน ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนที่แน่ชดั โดยผลจากการศึกษาวิจยั ของทางราชการ พบว่า
เยาวชนติดยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชักจูงมีถึง 77 % ประกอบกับเยาวชนวัยรุ่ นเป็ นวัยที่อยากรู ้อยาก
ลองจึงง่ายต่อการชักชวนมากขึ้น
2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว มีส่วนผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวหันไป
ใช้ยาเสพติดได้ ซึ่งความกดดันในครอบครัวมีแตกต่างกันไป เช่น

2.1 พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันลูกเกิดความรําคาญใจที่เห็นสภาพเช่นนั้น ทําให้เบื่อ
บ้าน จึงทําให้ใช้เวลาว่างที่มีไปคบเพื่อนนอกบ้านจนกว่าจะถึงเวลานอนจึงกลับบ้านและในที่สุดก็
หันไปสู่ ยาเสพติด
2.2 พ่อแม่หย่าร้าง ต่างคนต่างมีภรรยาหรื อสามีใหม่ทาํ ให้ขาดความสนใจในลูก
เท่าที่ควร เด็กในวัยรุ่ นส่ วนใหญ่มีความกดดันสู ง ประกอบกับความน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก รู ้สึก
ว้าเหว่ จึงได้หนั ไปใช้ยาเสพติด
2.3 พ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกเยาวชนที่หันไปใช้ยาเสพติดมิใช่ว่ามีเฉพาะเยาวชนที่
ยากจนหรื ออยูใ่ นสถานกําพร้า ฯลฯ เยาวชนที่มีพ่อแม่ร่ ํารวย ก็มีโอกาสติดยาเสพติดได้ เพราะความ
ที่พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก คิดว่าหากต้องการอะไรพ่อแม่ก็หาให้ได้โดยใช้เงิ น
แต่ความเด็กหรื อ
เยาวชนก็มีจิตใจอยากร่ วมกันรับรู ้กิจกรรมของครอบครัว ต้องการให้ พ่อแม่ยกย่องเมื่อทํากิจกรรม
ดี เช่ น สอบไล่ ไ ด้ที่ ดี ๆ หรื อ ได้รั บ คํา ชมเมื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผูอ้ ื่ น ย่อ มต้อ งอยากเล่ า ให้พ่ อ แม่ ฟั ง ใน
เรื่ องราวต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่มี ภารกิจมากไม่มีเวลาให้ลูก หรื อทําความดีก็
ไม่เคยรู ้ เมื่อเป็ นเช่นนี้บ่อย ๆ เด็กก็เสี ยใจ
ในที่สุดก็กลายเป็ นคนเงียบขรึ ม ว้าเหว่และหันไปใช้
ยาเสพติดได้
2.4 พ่อแม่ที่แสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากัน การเอาใจใส่ ที่แสดงออกต่อลูกทุก
คนควรเหมือนกันและพ่อแม่ที่ลูกหลายคนไม่ควรตั้งความหวังสู งนัก อยากให้ลูกเรี ยนเก่ง สอบได้ที่
1 ทุกคนต้องการเช่ นนี้ แต่ควรยอมรับสภาพความเป็ นจริ งว่าการเรี ยนเก่งนั้นขึ้นอยู่กบั หลาย ๆ
ประการ เช่น สติปัญญา ความเอาใจใส่ ของเด็กเอง ฉะนั้น เมื่อมีลูก 2 – 3 คนอาจจะบางคนเรี ยนเก่ง
ลูกที่เรี ยนไม่เก่งก็ไม่ควรได้รับการตําหนิ จากพ่อแม่ เพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากัน มีพ่อแม่บาง
คนพยายามชมเชยยกย่อง ลูกคนเรี ยนเก่งให้ลูกที่เรี ยนไม่เก่งฟังเสมอ ๆ
3. สาเหตุความจําเป็ นในอาชี พบางอย่ าง เช่น ผูท้ าํ งานกลางคืน นักดนตรี คนขับ
รถเมล์ คนขับรถบรรทุก ผูท้ าํ งานในสถานประกอบการ ผุม้ ีอาชีพเหล่านี้ใช้ยาเสพติด โดยหวังผลให้
สามารถประกอบการงานได้ เช่น บางคนใช้เพราะฤทธิ์ ยาช่วยไม่ให้ง่วง บางคนใช้เพื่อย้อมใจให้
เกิดความกล้า
4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ การไม่มีงานทํา หรื อมีรายได้ไม่พอรายจ่าย รวมทั้ง
ใช้จ่ายเกิ นตัวแม้จะทราบว่ายาเสพติ ดผิดกฎหมาย แต่เพื่อความอยู่รอดของตนเองจึ งยอมไปยุ่ง
เกี่ ยวกับยาเสพติด แต่การอยู่ใกล้ชิดบ่อย ๆ ในที่สุดก็เป็ นผูส้ ่ งยาและติดยา บางคนแม้จะมีพอกิ น
พอใช้ คิดอยากรวยทางลัดก็เป็ นทางไปสู่ยาเสพติดได้
5. สาเหตุจากสิ่ งแวดล้ อม มีผตู ้ ิดยาเสพจํานวนไม่นอ้ ย มีความตั้งใจเลิกเสพยา โดยเข้า
รับการบําบัดรักษาจากทางภาครัฐและเอกชน แต่เมื่อหายแล้วปรากฏว่าสังคม ไม่ยอมรับ เช่น

ครอบครัว ตนเองยังแสดงท่าทางถูกเหยียดหยามรังเกียจ หรื อไปสมัครงาน ก็ถูกปฏิเสธ เนื่องจาก
มีประวัติติดยาเสพติ ด คนเหล่านี้ จาํ เป็ นต้องมี ชีวิตอยู่รอด ดังนั้น เมื่ อสังคมไม่ยอมรั บจึ งหัน
กลับไปอยูใ่ นสังคมยาเสพติดเหมือนเดิม
6. ขาดความรู้ เรื่องยาและยาเสพติด คนบางคนทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่รู้จกั และ
ไม่มีความรู ้เรื่ องยาเสพติด บางคนอาจเคยได้ยินโทษพิษภัยของยาเสพติด แต่ไม่รู้จกั ชื่ อต่างๆ ที่ใช้
เรี ยกอาจถูกหลอกให้ทดลองใช้และเกิดเสพติดขึ้นได้ เช่นคนส่ วนใหญ่รู้ว่าเฮโรอีนเป็ นยาเสพติดไม่
อยากจะลอง แต่หลายคนไม่รู้ว่าผงขาวคือเฮโรอีน เมื่อเพื่อน ชักชวนให้ลองผงขาวแล้วจะเที่ยว
ผูห้ ญิงสนุก จึงลองเสพโดยไม่รู้ว่าเฮโรอีน นอกจากนี้ ถ้าเรามีความรู ้เรื่ องการใช้ยาบ้างจะไม่ใช้ยา
ที่ไม่มีฉลาก
สาเหตุใหญ่ ๆ ที่กล่าวมาแล้ว คนที่จิตใจอ่อนแอ อ่อนไหวง่ายก็ติดยาง่าย ดัง ตัวอย่าง
ข้างต้นสาเหตุที่ทาํ ให้บุคคลหนึ่ งไปติดยาเสพติดอาจมิใช่สาเหตุเดียวแต่อาจเกิดได้จากสาเหตุเดียว
แต่อาจเกิดได้หลาย ๆ สาเหตุ
วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด
ผูท้ ี่ติดยาเสพติดย่อมรู ้ตวั เองดีกว่าติดอะไรและสิ่ งนั้นผิดกฎหมายหรื อไม่ เช่น ติดเหล้า
หรื อบุหรี่ ซ่ ึงไม่ผดิ กฎหมาย บุคคล ผูเ้ สพติดก็จะไม่กงั วลใจมาก บางรายกับเห็นเป็ นของโก้ แต่ถา้ ติด
สิ งเสพติดที่ผดิ กฎหมายผูเ้ สพติดจะเกิดความเครี ยด เพราะต้องปิ ดบังในการเสพ ฉะนั้นผูเ้ สพติดจะมี
มีสีหน้าแสดงถึงความไม่สบายใจคล้าย ๆ ทําผิดแล้วกลัวถูกจับได้ การสังเกตได้จากพฤติกรรมที่
แสดงออกได้ดงั นี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางด้ านร่ างกาย โดยสั งเกตจากสิ่ งต่ อไปนี้
- สุ ขภาพทัว่ ไปทรุ ดโทรมเพราะฤทธิ์ของยาอาจทําให้ไม่หิวหรื อเบื่ออาหาร ร่ างกาย
ผอมซีด นํ้าหนักลด ทํางานหนักไม่ไหว บุคคลที่ติดยาเสพติดจะมีโรคแทรก ต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่น โรค
ทางเดินอาหาร ปวดท้อง ตับแข็ง โรคทางเดินหายใจ (อาทิ ปอดบวม วัณโรค ) โรคผิวหนัง (อาทิ
มีแผลทั้งตัว)
- ริ มฝี ปากเขียวคลํ้า และแห้งแบบคนสูบบุหรี่ จดั
- ร่ างกายสกปรกมีกลิ่นตัวแรง เพราะไม่ชอบอาบนํ้า นิ้วมือมีคราบเหลือง ๆ สกปรก
- ชอบแต่งตัวด้วยการสวมเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาวเพื่อปิ ดรอยเข็มฉี ดยาหรื อ
แผลเป็ นที่เกิดขึ้นมักนิยมใส่ แว่นตาดําหรื อสี เข้มเพื่อปิ ดบังม่านตาหรี่ หรื อขยาย
2. การเปลีย่ นแปลงทางจิตใจและพฤติกรรม

- ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ เช่น คนทํางานก็ขาดงาน นักเรี ยนก็ขาดเรี ยน
- ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง จิตใจอ่อนแอ
- อารมณ์หงุดหงิด ฉุ นเฉี ยว ไม่มีเหตุผล พูดจาก้าวราว แม้แต่กบั บิดามารดา ชอบ
สันโดษหลบหน้าเพื่อนฝูง
- มัว่ สุ มกับคนที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด
- สู บบุหรี่ จดั
- มีอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่นตัวยา อุปกรณ์การฉี ดยา หรื อการสู ดดมในตัว
- หน้าตาซึมเศร้า
- ใช้เงินเปลืองผิดปกติ
- สิ่ งของในบ้านหายบ่อย
3. การแสดงออกการอยากยาเสพติด
เป็ นที่ทราบแล้วว่ายาเสพติดทุกชนิ ดเมื่ อเสพแล้ว ก็ออกฤทธิ์ ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พอ
หมดฤทธิ์กท็ าํ ให้ผตู ้ ิดยาอยากเสพอีกสังเกตอาการอยากยาที่เกิดขึ้น ซึ่ งอาจมีความ แตกต่างกันไป
ทั้งนี้ข้ ึนกับชนิดของตัวยา เช่น
- จาม นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหลคล้ายคนเป็ นหวัด
- คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ
- ท้องเดิน บางคนอยากมาก ถึงอุจจาระเป็ นเลือด เรี ยกว่าลงแดง
- ตัวสัน่ กระตุก อาจถึงชัก
- นอนไม่หลับ ทุรนทุราย ม่านตาขยาย
4. อาศัยเทคนิคทางการแพทย์
เมื่อลองสังเกตทั้ง 3 วิธีแล้วยังไม่มนั่ ใจก็ใช้เทคนิคทางการแพทย์เป็ นเครื่ องมือช่วยการ
สังเกตได้ดงั นี้
4 . 1 เก็บปัสสาวะบุคคลที่สงสัยว่าติดยาเสพติดส่ งตรวจ โดยวิธีหาสารที่ถูกซึ่งอาศัย
เทคนิคเฉพาะในการตรวจก็สามารถบอกได้วา่ สารที่ออกมาในปัสสาวะเป็ นสารเสพติดชนิดใด
4.2 ให้ยาบางชนิดที่ลา้ งฤทธิ์ยาเสพติด (Antidote) ให้แก่บุคคลที่สงสัยว่าติด
สิ่ งเสพติด เช่น ให้นาลอร์ฟีน (Nalorphine) ให้แก่บุคคลที่สงสัยว่าติดยาเสพติด เช่น
ให้นาลอร์
ฟี น (Nalorphine) แก่บุคคลที่ติดเฮโรอีนกินซึ่งบุคคลนั้นแสดงอาการอยากยา ตามข้อ 3 ทันที ทั้งนี้
เพราะนาลอร์ฟีน สามารถทําลายฤทธิ์เฮโรอีน

ผลกระทบของการติดยาเสพติด
1. ต่ อผู้เสพเอง ผูใ้ ดติดยาเสพติดผูน้ ้ นั ก็จะได้รับพิษภัยของยาเสพติด ซึ่ งทําลายผูต้ ิดยา
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ดังนี้
- ทําให้สุขภาพทรุ ดโทรม มีโรคแทรกต่าง ๆ เกิดขึ้น เช่ น ตับแข็ง วัณโรค โรค
ผิวหนัง
- เสี ยเศรษฐกิจของตน โดยต้องเสี ยเงินเพื่อหายาเสพติดมาเสพให้ได้
- บุคลิกภาพไม่ดี มีพฤติกรรม ที่เปลี่ยนไปทางที่ไม่มีและอาจประสบอุบตั ิเหตุได้ง่าย
- มีโทษตามกฎหมาย
2. ต่ อครอบครัว- ความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรื อญาติพี่นอ้ งหมดไป ครอบครัว
หมด ความสุ ข และเป็ นภาระต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งทิ้งภาระหนักให้ครอบครัวหากต้อง
พิการหรื อเสี ยชีวิต
- ทําความเดือดร้อนให้ครอบครัว และความสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
3. ต่ อสั งคมหรือชุ มชน
- เป็ นที่รังเกียจของสังคมหรื อชุมชน ไม่มีใครอยากคบด้วย เข้าสังคมไม่ได้
- เป็ นอาชญากร เพราะ ผูต้ ิ ดยาต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ยาเสพติดซึ่ ง
ช่วงแรก ๆ อาจจะขอยืมเพื่อน แต่ต่อมาเพื่อนไม่ให้ยืม เพราะยืมแล้วไม่ใช้ ในที่สุดก็ตอ้ ง ลักขโมย
ของผูอ้ ื่นไป ขายหรื อวิ่งราวชาวบ้าน ในที่สุดอาจถึงขั้นจี้ทรัพย์ ซึ่ งพบข่าว อาชญากรรมในหน้า
หนังสื อพิมพ์ บ่อย ๆ

4. ต่ อประเทศชาติ
4.1 ทําลายเศรษฐกิจของชาติ เพราะผูต้ ิดยาเสพติดคนหนึ่ งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
ประมาณ 50 บาท ต่อวัน ถ้า 5 แสนคนจะประมาณ 25 ล้านบาทต่อวัน หรื อ 750 ล้านบาทต่อ 1 เดือน
หรื อ 9 พันล้านบาทต่อปี ซึ่ งเงินจํานวนนี้ สามารถนําไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
มากมาย แต่ตอ้ งกับมาเสี ยในกิจการเช่นนี้ไปอย่างน่าเสี ยดาย
4.2 บ่อนทําลายความมัน่ คงของประเทศ ผูต้ ิดยาเสพติดจะมีสุขภาพสุขภาพเสื่ อม
โทรมทั้งร่ างกายและจิตใจ ตามฤทธิ์ของยาและมีความคิดคํานึงเพียงต้องมียาเสพติดให้ได้เมื่อเวลา
อยาก ฉะนั้นถ้าประเทศใดมีเยาวชนซึ่งจะเป็ นพลังของชาติในอนาคต ติดยาเสพติดมากก็เป็ นบ่อน

ทําลายความมัน่ คงของประเทศมากซึ่งต้องระมัดระวังผูท้ ี่ไม่หวังดีต่อชาติ
เครื่ องมือ เพื่อทําลายความมัน่ คงของชาติ

จะใช้ยาเสพติดเป็ น

การรักษาผู้ติดสิ่ งเสพติด
ปั จจุบนั การรักษาผูต้ ิดสิ่ งเสพติดมีหลายวิธี ทั้งใช้ยาแผนปั จจุบนั แผนโบราณ และ
บางวิธีใช้หลักศาสนา หรื อสิ่ งศักดิ์สิ ทธ์เป็ นที่ยึดเหนี่ ยว โดยมีผใู ้ ห้การรักษาเป็ นแพทย์และไม่ใช่
แพทย์ แต่ในด้านการรักษาแผนปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาตลอดเวลา จนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปแล้วว่า
การรักษาผูต้ ิดสิ่ งเสพติดแบ่งออกเป็ น 3 ระยะดังนี้
1.ระยะถอนยา เป็ นช่วงเวลาที่จาํ เป็ นต้องใช้ยารักษาหรื อให้การรักษาอื่นๆ เพื่อระงับ
หรื อบรรเทาความทรมานทางร่ างกายและความต้องการทางจิตใจให้นอ้ ยลง ระยะนี้ใช้
เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
2.ระยะฟื้ นฟูจิตใจ ภายหลังจากการถอนพิษยาแล้ว ร่ างการหายทรมาน จิตใจก็ดีข้ ึน
พอจะรับฟั งและคิดได้ เป็ นระยะที่เริ่ มให้การรักษาทางใจ โดยให้การอบรมเกี่ยวกับศีลธรรม หรื อ
ใช้ศาสนามาช่วยให้คนไข้ถือเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว ให้ฝึกทางวิชชาชีพบ้าง และพักผ่อน หย่อนใจในยาม
ว่าง โดยการเล่นกีฬา ดนตรี และนันทนาการต่าง ๆ คนไข้ระยะนี้ควรให้
ปฏิบตั ิตนเสมอภาคเท่าๆกัน เพื่อป้ องกันความคิดกังวลในปมด้อยของตน เป็ นการฟื้ นฟู
สภาพจิตที่อ่อนไหวง่ายจากการยึดสิ่ งเสพติดเป็ นที่พ่ งึ ให้เป็ นผูม้ ีจิตใจเข้มแข็ง มีเหตุผล
สามารถตัดสิ นปั ญหาในการดํารงชีวิตของตนเองในสังคมทัว่ ไปได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งสิ่ งเสพติด ระยะ
ฟื้ นฟูจิตใจนี้จะมีการประเมินผลคนไข้เป็ นระยะๆ โดยดูจากการรับผิดชอบในหน้าที่
การงานและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ไปในทางที่ดี แสดงว่าสามารถปรับสภาพ
จิตใจให้เข้มแข็ง ก็แสดงว่าสามารถจะดํารงชี วิตประจําวันได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งสิ่ งเสพติด ฉะนั้นใน
ระยะนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน
3.ระยะติดตามผล เป็ นระยะที่คนไข้ออกจากโรงพยาบาล ภายหลังจากที่ได้รับการ
รักษาจนเห็นว่าจิตใจเข้มแข็งดีแล้ว และเพื่อเป็ นการป้ องกันการหวนกลับไปติดสิ่ งเสพติดอีก ระยะ
นี้การปฏิบตั ิทาํ ได้ยากมาก เช่น นัดให้คนไข้มาพบที่โรงพยาบาลโดยกําหนดเวลาเป็ น
ระยะๆ หื อส่ งจดหมายโดยมีขอ้ มูล ต่างๆ ให้คนไข้กรกอข้อความแล้วส่ งคืนกลับมา หรื อให้
นักสังคมสงเคราะห์ออกไปเยีย่ มที่บา้ น เป็ นการติดตามดูคนไข้วา่ ยังสามารถคงสภาพจิตใจ
ที่เข้มแข็งและไม่สนใจสิ่ งเสพติดได้อีกหรื อไม่ ระยะนี้ตอ้ งใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ซึ่งถ้า
คนไข้ยงั คงให้ความร่ วมมือตลอดเวลา 1-3 ปี ตามนัดหมาย ก็มนั่ ใจได้วา่ คนไข้น้ นั จะเลิก

สิ่ งเสพติดได้มีจิตใจเข้มแข็งพอจะไม่กลับไปติดซํ้าอีก
การป้องกันและปราบปรามสิ่ งเสพติด
ปั ญหาสิ่ งเสพติ ดเป็ นปั ญหาสังคม ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อปั ญหาสุ ขภาพและเศรษฐกิ จ
ตลอดจนสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนโดยส่ วนรวม
นักเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและเป็ นบุคคลสําคัญที่สุด ซึ่งจะเป็ นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญมัน่ คงสื บไป หากกล่าวถึงปัญหาสิ่ งเสพติด จะเห็นได้วา่
เป็ นปั ญหาที่มีมานานและเพิ่มความรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อ
ปราบปรามสิ่ งเสพติดให้ลดลงก็ตาม แต่ปัญหาสิ่ งเสพติดเป็ นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน
และเกี่ยวข้องกับหลายปั จจัย กล่าวคือมีท้ งั ผูผ้ ลิตและผูจ้ าํ หน่ายสิ่ งเสพติด ผูเ้ สพสิ่ งเสพติด อิทธิ พล
ของสภาพแวดล้อม หรื อปั ญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั ย่อมเป็ นอีกปัจจัยที่เป็ นตัวเร่ งให้
ผูท้ ี่ตอ้ งการหนีปัญหาโดยสิ่ งเสพติดมากยิง่ ขึ้น
นัก เรี ย นจึ ง เป็ นบุ คคลสําคัญ ในการช่ ว ยเหลื อปราบปรามสิ่ งเสพติ ด โดยเน้น การ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น การป้ องกันที่ดีที่สุดคือ เริ่ มจากตัวของนักเรี ยนทุกคน
บทบาทของนักเรียนในการร่ วมมือกับรัฐเพือ่ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาสิ่ งเสพติด
1.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมและชีวิตใน
สังคมยุคปั จจุบนั ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
2.ยอมรับว่าชี วิตทุกชี วิตมีปัญหาแต่ทุกปั ญหามีทางแก้ไขได้เสมอทุกคนไม่ว่ารํ่ารวย
หรื อยากจน อยูบ่ า้ นเล็กหรื อบ้านใหญ่โต มีพอ่ แม่ พี่นอ้ งหรื อเป็ นเด็กกําพร้าย่อมมีท้ งั ความทุกข์และ
ความสุ ข ไม่มีบุคคลใดเลยที่มีแต่ความสุ ขตลอดชีวิตหรื อมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ชีวิตทุกชีวิต
มีความเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอเป็ นเรื่ องธรรมดา สิ่ งสําคัญคือนักเรี ยนมีความเข้าใจยอมรับสภาพความ
เป็ นจริ งของชีวิต มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนและมีกาํ ลังใจในการต่อสู ้อุปสรรคต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตด้วยความรู ้สึกภาคภูมิใจ เห็นชีวิตของตนเองมีคุณค่า อย่าหมดหวังในชีวิตหรื อ
หนีปัญหาด้วยการทดลองใช้สิ่งเสพติดตามคําชักชวนของเพื่อนเป็ นอันขาด
3.มีความรู ้เกี่ยวกับประเภทและอันตรายของสิ่ งเสพติดเพื่อช่วยให้คาํ แนะนําแก่เพื่อน
ญาติพี่นอ้ ง ผูป้ กครอง และประชาชนในท้องถิ่นให้ทราบถึงพิษร้ายแรงของสิ่ งเสพติดต่างๆ
4.นักเรี ยนและประชาชนให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจและเจ้าหน้าที่ปราบปราม
สิ่ งเสพติดในการหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปราบปรามสิ่ งเสพติดกับเจ้าหน้าที่

กฎหมายสิ่ งเสพติดกับการลงโทษ
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผูก้ ระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 แม้วา่ กฎหมายหลักที่ใช้บงั คับหลักที่ใช้บงั คับอยู่ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพระ ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้บญั ญัติโทษ
สู งสุ ดถึงขั้นประหารชีวิตไว้กต็ าม การปราบปรามยาเสพติดก็ยงั ไม่มีประสิ ทธิผลเท่าที่ ควร เพราะ
นักค้ายาเสพติดได้พฒั นาขีดความสามารถเป็ น " องค์กรอาชญากรรม " (Organized Crime ) และ
ขยายตัวออกไปสู่ ระดับประเทศในรู ป ของ " อาชญากรรมสากล " ( Universal Crime) มีการ
ดําเนิ นการอย่างสลับซับซ้อน ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน ให้เพียงพอแก่การพิจารณา สั่ง
โทษของศาลได้ แม้ในบางครั้งอาจจะจับกุมและศาลลงโทษ แต่ก็ไม่สามารถปราบปรามได้อย่าง
เด็ดขาด เนื่ องจาก " เงิ น " ซึ่ งเป็ นปั จ จัย สําคัญ ในวงจรการค้ายาเสพติ ด ยัง ไม่ ได้ถูก กําจัด ด้ว ย
สํา นัก งาน ป.ป.ส. ได้มี ส่ ว นผลัก ดัน ให้มี ก ารตรากฎหมาย "พระราชบัญ ญัติ ม าตรการในการ
ปราบปรามผูก้ ระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534" ขึ้นมาใช้บงั คับเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ปราบปรามผูก้ ระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะการมุ่งเอาผิดต่อผูค้ า้ ยาเสพติดระดับ นายทุน
และตัวการสําคัญที่อยูเ่ บื้องหลังการกระทําผิด และริ บทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการค้ายาเสพติดเพื่อ
ขจัดแหล่งเงินทุนในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้เมื่อวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2534 ซึ่ง มีมาตรการสําคัญ 2 ประการ คือ
1.มาตรการลงโทษผูก้ ระทําความผิดฐานสมคบ
โดยกําหนดให้การกระทําที่เป็ นการสมคบ หรื อตกลงกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เป็ นความผิดทางอาญา ซึ่งเป็ นการเพิ่มฐานความผิดทางอาญา เพื่อให้มีโอกาสจับกุนายทุน
หรื อตัวการสําคัญมาลงโทษได้มากขึ้น และเนื่ องจากความผิดในข้อหานี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้
ดําเนิ นการกับตัวการใหญ่หรื อนายทุนที่อยูเ่ บื้องหลัง และเพื่อป้ องกันการนํามาตรการพิเศษนี้ ไปใช้
ในทางที่ผิดกฏหมาย จึงกําหนดให้การดําเนิ นการตามมาตราการนี้ ต้องได้รับอนุมตั ิจากเลขาธิ การ
ป.ป.ส. ก่อน
2.มาตรการริ บทรัพย์สิน
แต่เดิ มการริ บทรัพย์สินที่เกี่ ยวข้องกับการกระทําผิดยาเสพติด เป็ นไปตามประมวล
กฏหมายอาญา โดยศาลมีอาํ นาจสั่งริ บทรัพย์ที่ผตู ้ อ้ งหาหรื อจําเลย ใช้หรื อมีไว้ในการใช้เกี่ยวกับ ยา
เสพติ ด และทรั พ ย์สิ น ที่ ไ ด้รั บ มาจากการกระทํา ความผิด เท่ า นั้น แต่ ไ ม่ สามารถริ บ ทรั พ ย์สิน ที่
ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยมีอยู่จาํ นวนมาก เช่น บ้าน ที่ดิน เงินฝาก ยานพาหนะ เครื่ องประดับ ตลอดจน
ทรัพย์สินมีค่า และสิ ทธิ เรี ยกร้องอื่นๆ ที่แปรสภาพมาจากรายได้จากการค้ายาเสพติด ปั ญหาเหล่านี้

ได้ถู ก แก้ไ ขด้ว ย กระบวนการตรวจสอบทรั พ ย์สิ น ตามที่ บ ัญ ญัติ ใ น พ.ร.บ. มาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ ระทําความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลย ได้รับมาหรื อแปร
สภาพมาจาก รายได้จากการค้ายาเสพติดได้ กล่าวโดยสรุ ป คือ เมื่อใดก็ตามที่ผคู ้ า้ ยาเสพติดถูกจับกุม
ดําเนินคดี บรรดาทรัพย์สินที่บุคคลเหล่านั้นมีอยูห่ รื อได้มาจากการค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะอยูใ่ นสภาพ
เดิ ม เช่ น เงิ น สด หรื อ เปลี่ ย นสภาพเป็ นทรั พ ย์สิ น อื่ น เช่ น เงิ น ฝาก บ้า น ที่ ดิ น ยานพาหนะ
เครื่ องประดับ อัญมณี หรื ออยู่ในความครอบครองหรื อถูกโอนไปเป็ นของผูอ้ ื่น เช่น บุตร ภรรยา
ญาติพี่น้อง หรื อบุคคลภายนอก เป็ นต้น จะถูกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน หรื อเลขาธิ การ
ป.ป.ส. สั่งให้ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินไว้ชวั่ คราวเพื่อป้ องกันการยักย้ายถ่ายเท จากนั้นหากผูต้ อ้ งหา
หรื อผูเ้ กี่ยวข้องเหล่านี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้ทรัพย์สินเหล่านี้ มาจากการประกอบอาชี พ โดย
สุ จริ ตหรื อซื้อมาโดยถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก็จะขอให้พนักงานอัยการยืน่ คําร้อง
ต่อศาล เพื่อให้ศาลไต่สวนและมี คาํ สั่งริ บทรั พย์สินเหล่านั้น ให้ตกเป็ นของกองทุนป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ซึ่ งกองทุนจะได้ นําทรัพย์สินเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปั ญหายา
เสพติดให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น เนื่ องจากในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด ผูก้ ระทํา
ความผิดมีหน้าที่ในรู ปของขบวนการแบบมีเครื อข่าย มีการสมคบและวางแผนกันในการกระทํา
ความผิด เมื่อได้ทรัพย์สินมาจากการค้ายาเสพติด ก็จะนําไปขยายเครื อข่ายอาชญากรรม และแสวง
ประโยชน์ในเศรษฐกิจส่ วนตัว ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการที่สุจริ ตอื่นๆ ตามกฏหมายฉบับนี้ จึง
กําหนดให้มีความผิดฐานสมคบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถจับกุมและดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ ป็ นตัว
การค้ายาเสพติ ด ซึ่ งอยู่เบื้ องหลังการกระทําความผิดได้ นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กาํ หนดให้มี
มาตรการการริ บทรัพย์สิน ซึ่งเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ด้วยไม่ว่าทรัพย์สินนี้ จะได้เปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งก็ตาม เพื่อเป็ นการตัดแรงจูงใจและมิให้
ผูค้ า้ ยาเสพติดได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ความผิดในข้ อหาสมคบกันกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
กําหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ทาํ การตกลงกันเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดในข้อหาสําคัญ 5 ข้อหาคือ ผลิต นําเข้า ส่ งออก จําหน่าย และครอบครอง เพื่อจําหน่ายซึ่ งยา
เสพติดมีความผิดต้องโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่ เกินห้าหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ และถ้า
ได้มีการกระทําความผิดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแล้ว จะต้องได้รับโทษ หนักขึ้นเช่นเดียวกับผู ้
ที่ไปทําความผิดนัน่ เองทีเดียว ( มาตรา 8) เนื่ องจากความผิดในข้อหาสมคบนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้
กับผูเ้ ป็ นตัวการใหญ่หรื อ นายทุนที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด เท่านั้น กฎหมายนี้ จึงกําหนดให้
การจับกุมหรื อการแจ้งข้อหาสมคบรวมทั้งข้อหาสนันสนุ นช่วยเหลือต้องได้อนุ มตั ิจากเลขาธิ การ

ป.ป.ส. ก่อน ( มาตรา 14 ) จึงเป็ นการกลัน่ กรองให้นาํ ความคิดพิเศษนี้ มาใช้ตรงตามความประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ และเป็ นการป้ องกันมิให้ มีการนําความผิดนี้ไปใช้เพื่อกลัน่ แกล้งผูบ้ ริ สุทธิ์
การริบทรัพย์ สินทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
เมื่ อบุ คคลใดถูกจับกุมในความผิดเกี่ ยวกับยาเสพติ ดในแปดข้อหา คือ ผลิ ต นําเข้า
ส่ งออก จําหน่าย ครอบครองเพื่อจําหน่าย สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรื อพยายามกระทําความผิด
ตามกฎหมายนี้ ได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่ งประกอบด้วย บุคคลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผูต้ อ้ งหานั้น หรื อของผูอ้ ื่น ว่า
เป็ น ทรัพย์สินใดเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว จะมีการริ บ ยึด หรื ออายัด
ทรัพย์สินนั้นไว้ แล้วส่ งให้อยั การยืน่ คําร้องขอต่อศาล ให้ริบทรัพย์สินนั้นต่อไป เว้นแต่ผตู ้ รวจสอบ
หรื อ เจ้าของทรัพย์สิน จะนําสื บได้วา่ เป็ นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทําผิด
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทรัพย์สินที่จะตกเข้า กองทุนป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด มี 3 ประเภทคือ
ก. ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด ซึ่งศาลสัง่ ริ บ
ข. ทรัพย์สินของกลาง
ค. ทรัพย์สินที่ตกเป็ นของกองทุนโดยผลทางกฏหมาย ซึ่ งได้แก่ ทรัพย์สินที่พนักงาน
อัยการ มีคาํ สัง่ เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรื อที่ศาลมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้ อง แต่ไม่มีผใู ้ ดมาขอรับคืน
ภายใน 1 ปี รวมทั้งทรัพย์สิน ที่ไม่อาจดําเนิ นคดีได้ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ที่กระทําความผิด และไม่
อาจจับตัวผูต้ อ้ งหาหรื อจําเลยได้ และทรัพย์สินที่ไม่อาจดําเนิ นคดีต่อไปได้ เพราะเหตุที่ผูต้ อ้ งหา
หรื อจําเลยถึงแก่ความตาย
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