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ยาเสพติด 

เรียบเรียงโดย: อาจารย์จิราดรณ์ ถ่ินอ่วน 
  
ความหมายของยาเสพติด 
 ความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจจะเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติหรือจาก
การสังเคราะห์ ซ่ึงเม่ือบุคคลใดเสพหรือรับเขา้สู่ร่างกายซํ้ าๆ กนัแลว้ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ เป็นช่วง
ระยะๆหรือนานติดต่อกนัก็ตามจะทาํให้บุคคลนั้นตอ้งตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของสารนั้น ทางดา้นจิตใจ
หรือรวมทั้งทางดา้นร่างกายและอาจตอ้งเพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเร่ือย ๆ จนทาํให้สุขภาพของผูเ้สพ
นั้นเส่ือมโทรมลง ประการสาํคญัเม่ือถึงเวลาเสพแลว้ไม่ไดเ้สพและจะมีอาการผดิปกติทางดา้นจิตใจ
หรือรวมทั้งทางดา้นร่างกาย เม่ือไม่ไดเ้สพ 
 ความหมายของเภสชักร คือ ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพิษเร้ือรังและปรากฏอาการของโรคอยา่ง
ชดัเจนภายหลงัเม่ือหยดุเสพแต่ความหมายในทศันะของนกัสงัคมสงเคราะห์คือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความ
เดือดร้อนในสงัคมความหมายในทศันะของนกักฎหมาย คือ ส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดพษิและพิษของมนัเป็น
ตน้เหตุของอาชญากรรม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ จึงพอใหค้วามหมายโดยทัว่ไปและความหมาย
ตามกฎหมายดงัน้ี ความหมายตามพระราชบญัญติั พ.ศ.2522 “ยาเสพติดใหโ้ทษหมายถึง ยา หรือ 
สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆหรือพืช ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยวิธี กิน ดม สูบ หรือ ฉีดแลว้
จะทาํใหเ้กิดผลต่อร่างกาย และจิตใจ ในลกัษณะสาํคญัดงัน้ี 

1. ตอ้งเพ่ิมขนาดการเสพมากข้ึนเร่ือยๆ 
2. มีความตอ้งการเสพทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงตลอดเวลา 
3. เม่ือถึงเวลาเสพแต่ไม่ไดเ้สพจะมีอาการขาดยา 
4. สภาพร่างกายโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง 

 
ชนิดของยาเสพติด สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 
 1. แบ่งตามแหล่งทีเ่กดิได้ 
  1.1 ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตไดม้าจากพืช เช่น ฝ่ิน 
กระท่อม กญัชา 
  1.2 ยาเสพติดสงัเคราะห์ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวิธี 
ทางเคมี เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน 
 



 

 2. แบ่งตามพระราชบัญญตัิยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522ได้แก่ 
 2.1 ประเภทที่ 1 ยาเสพติดใหโ้ทษชนิดร้ายแรงไม่มีประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์เช่น 
เฮโรอีน(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน(Metham phetamine) แอลเอสดี
(LSD) เอค็ซ์ตาซี(Ecstasy) หรือ MDMA  
 2.2 ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษท่ีมียาเสพติดให้โทษทัว่ไป เช่น ฝ่ิน (Opium) 
มอร์ฟีน (Morphine) โคเคนหรือโคคาอีนเมทาโดน (Methadone)  
 2.3 ประเภทที่ 3 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ผสมอยู ่เช่น ยาแก้
ไอท่ีมีโคเดอีนผสมอยู ่
 2.4 ประเภทที ่4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 1 หรือ ประเภทท่ี 
2 เช่น อะเซติคแอนไฮไดรด ์(Aceticanhydride) อะเซติลคลอไรด ์(Acetylchloride) เอทิลิดีนไดอาเซ
เตด (Ethylidinediacetate) ไลเซอร์จิค อาซิค (Lysergic Acid)  
 2.5 ประเภทที่ 5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดอ้ยูใ่นประเภทท่ี 1 ถึงประเภทท่ี 4 เช่น พืช
กญัชา พืชกระท่อม พืชฝ่ิน (ซ่ึงหมายความรวมถึงพนัธ์ฝ่ิน เมลด็ฝ่ิน กลา้ฝ่ิน ฟางฝ่ิน พืชเห็ดข้ีควาย) 
 3. แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทได้แก่ 
  3.1 ยาเสพติดประเภทกดประสาท เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สาร
ระเหย 
  3.2 ยาเสพติดประเภทกระตุน้ประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน 
  3.3 ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอม็ที เห็ดข้ีควาย 
  3.4 ยาเสพติดประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน (อาจ กด กระตุน้ หรือหลอนประสาท
ร่วมกนั) เช่น กญัชา 



 

 4. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก จดัแบ่งยาเสพติดไว ้9 ประเภท ไดแ้ก่  
 4.1. ประเภทฝ่ิน หรือ มอร์ฟีนรวมทั้งยาท่ีมีฤทธ์ิคลา้ยมอร์ฟีน เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน 
เฮโรอีนเพทิดีน 
 4.2 ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาท่ีมีฤทธ์ิทาํนองเดียวกนั เช่น เซโคบาร์บิตาล   อะโม
บาร์บิตาล พาราดีไฮด ์เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาซีพอกไซด ์
 4.3 ประเภทแอลกอฮอล ์เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี 
 4.4 ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน 
 4.5 ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคเคน 
 4.6 ประเภทกญัชา เช่น ใบกญัชา ยางกญัชา 
 4.7 ประเภทคทั เช่น ใบคทั ใบกระท่อม 
 4.8 ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอม็ที เมสคาลีน เมลด็มอร์น่ิงโกลล่ี ตน้
ลาํโพง เห็ดเมาบางชนิด 
 4.9 ประเภทอ่ืนๆ เป็นพวกไม่สามารถเขา้ประเภทใดได ้เช่น ทินเนอร์ เบนซิน นํ้ ายา
ลา้งเลบ็ ยาแกป้วด บุหร่ี 
 
ยาเสพติดทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทย 
ฝ่ิน(Opium) 
 ฝ่ิน เป็นสารประกอบชนิดหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากยางของผลฝ่ิน ในเน้ือฝ่ินมีสารเคมีผสมอยู่
มากมายประกอบดว้ยโปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย ์เป็นแอลคะลอยด ์(Alkaloid) ซ่ึงเป็น
ตวัการสาํคญัท่ีทาํให้ฝ่ินกลายเป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรงแอลคะลอยด์ ในฝ่ินแบ่งแยกไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ  
 ประเภทท่ี 1 ออกฤทธ์ิทาํให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดใหโ้ทษโดยตรงแอล
คะลอยดป์ระเภทน้ีทางเภสัชวิทยา ถือว่า เป็นยาทาํใหน้อนหลบั (Hypnotic)      แอลคะลอยดท่ี์เป็น
สารเสพติดซ่ึงออกฤทธ์ิตวัสาํคญัท่ีสุดในฝ่ิน คือ มอร์ฟีน (Morphine) 
 ประเภทท่ี 2 ออกฤทธ์ิทาํให้กลา้มเน้ือหยอ่นคลายตวั  ซ่ึงทางเภสัชถือว่า       แอลคะ
ลอยด ์ในฝ่ินประเภทน้ี ไม่เป็นสารเสพติด แต่มีฤทธ์ิทาํใหก้ลา้มเน้ือของร่างกายหยอ่นคลายตวั ซ่ึงมี
ปาเวอร์รีน (Papaverine)เป็นตวัสาํคญั 
 ฝ่ินเป็นพืชลม้ลุกข้ึนในท่ีสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลประมาณ 3,000 ฟุตข้ึนไป เป็นยาเสพติด
ท่ีเป็นตน้ตอของยาเสพติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีนและโคเดอีน มีการลกัลอบปลูกฝ่ินมากทาง
เหนือของประเทศไทย บริเวณแนวพรมแดนท่ีเรียกวา่ สามเหล่ียมทองคาํ 



 

 เน้ือฝ่ินได้มาจากยางของผลฝ่ิน ท่ีถูกกรีดจะมีสีขาว เม่ือถูกอากาศจะมีสีคลํ้ าลง 
กลายเป็นยางเหนียวสีนํ้ าตาลไหม ้หรือดาํ มีกล่ินเหมน็เขียว และรสขมเรียกว่า ฝ่ินดิบ ส่วนฝ่ินท่ีมี
การนาํมาสูบเรียกวา่ ฝ่ินสุก ไดม้าจากการนาํฝ่ินดิบไปตม้หรือเค้ียวใหสุ้ก  
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - ฝ่ินออกฤทธ์ิกดประสาท 
 - มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจ 
 - มีอาการขาดยาทางร่างกาย  
 อาการผู้เสพ 
 จิตใจเล่ือยลอย ง่วง ซึม แกว้ตาหร่ี พดูจาวกวน ความคิดเช่ืองชา้ ไม่รู้สึกหิว ชีพจรเตน้
ชา้ 
 โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
  
 ศัพท์ในวงการยาเสพติด 
 หมู  หมายถึง ฝ่ินท่ีคลุกยาฉุน ยาเสน้ ใบพลู ใบจาก หรือกญัชาใชม้ว้นสูบดว้ยกลอ้ง 
 จ๊อย  หมายถึง หน่วยนบัท่ีใชเ้รียกกบัฝ่ิน เช่นฝ่ิน 1 จ๊อย นํ้าหนกัประมาณ 1.6 กิโลกรัม 
 
มอร์ฟีน(Morphine) 
 มอร์ฟีน เป็นแอลคะลอยด(์Alkaloid) ของฝ่ินท่ีสาํคญัท่ีสุดซ่ึงเป็นตวัการท่ีทาํใหฝ่ิ้นมี
ฤทธ์ิเดชแห่งความมึนเมา ชาวเยอรมนัช่ือ SERTURNER เป็นผูส้กดัจากฝ่ินเม่ือปี ค.ศ.1803(
พ.ศ.2346) ไดเ้ป็นคร้ังแรกฝ่ินชั้นดี จะมีมอร์ฟีนประมาณ 10%-16% ฝ่ินหนกั 1 ปอนดน์าํมาสกดัจะ
ไดม้อร์ฟีนประมาณ 0.22 ออนซ์ หรือ 6.6 กรัม มอร์ฝีนมีลกัษณะ 2 รูปคือ รูปอิสระ (Free) และรูป
เกลือ (Salt) สาํหรับท่ีมีลกัษณะเป็นรูปของเกลือ ไดแ้ก่ ซลัเฟท (Sulfate) ไฮโดรคลอไรด ์ 
(Hydrochloride) อาซิเตท (Acetate) และทาร์เตรท (Tartrate)มอร์ฟีนรูปเกลือท่ีนิยมทาํมากคือ 
Sulfate ในปัจจุบนัมอร์ฝีนสามารถทาํข้ึนไดโ้ดยการสงัเคราะห์ดว้ยกรรมวิธีทางเคมีแลว้ 
 มอร์ฝีน เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขม มีฤทธ์ิสูงกว่าฝ่ิน เสพติดได้
ง่าย มีลกัษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลายหลอดบรรจุหลอดสําหรับฉีด นําเขา้สู่
ร่างกายโดยวิธีฉีดเป็นส่วนมากมอร์ฟีนใชเ้ป็นยาหลกัหรือมาตรฐานของยาแกป้วด ยาจาํพวกน้ีกด
ระบบประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ทาํให้รู้สึกง่วงหลบัไป และลดการทาํงานของ



 

ร่างกายอาการขา้งเคียงอ่ืนๆ ก็คือ อาจทาํใหค้ล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผกู เกิดอาการคนับริเวณใบหนา้ 
ตาแดงเพราะโลหิตฉีด ม่านตาดาํหดตีบ และหายใจลาํบาก 
 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - มอร์ฟีนนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท 
 - มีอาการเสพติดทางร่างกายและจิตใจมีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 อาการผู้เสพ 
 คล่ืนเหียนอาเจียน ท้องผูก  เกิดอาการคันหน้า  ตาแดง  ซึม  ง่วงนอน ไม่สนใจ   
ส่ิงแวดลอ้ม 
 โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 
 ประโยชน์ของมอร์ฟีนในทางการแพทย์ 
 โดยท่ีมอร์ฟีนนออกฤทธ์ิกดศูนยป์ระสาทสมองส่วน Cerebral Cortex ดงันั้นแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญจึงสามารถนาํมอร์ฟีนมาใชป้ระโยชน์ในทางการแพทยไ์ดโ้ดยถูกตอ้ง  ตามกฎหมาย การ
ใชม้อร์ฟีนกเ็พื่อช่วยใหผู้ป่้วยลดความเจบ็ป่วยลดความเจบ็ปวดได ้ดงัน้ี 

1. ช่วยยกระดับความอดกลั้น ต่อความรู้สึกเจ็บปวดให้สูงข้ึน จึงทาํให้ช่วยรับ
ความรู้สึกดา้นเจ็บปวดนอ้ยลงเพราะฤทธ์ิมอร์ฟีนไปกดประสาทส่วนรับความรู้สึกดงันั้นถา้ความ
เจบ็ปวดของร่างกายเป็นขนาดกลางความเจบ็ปวดนั้นจะหายไปได ้แต่ถา้ความเจบ็ปวดนั้นขนาดสูง
เช่น ปวดเสียดแทง หรือปวดจ๊ีด ฤทธ์ิของมอร์ฟีนกจ็ะไปกดประสาททาํใหเ้ปล่ียนเป็นความเจบ็ปวด
แบบต้ือหรือปวดชาๆ ไม่รุนแรงเท่าเดิม ผูป่้วยจึงทนต่อความเจบ็ปวดได ้

2. ช่วยยกระดบัอารมณ์ของผูป่้วยให้สูงข้ึน โดยปกติผูป่้วยท่ีมีความเจ็บจะมีอารมณ์
เศร้าหมอง และหดหู่ไม่เบิกบาน เม่ือแพทยใ์หม้อร์ฟีนเขา้ไปกดระบบประสาททาํใหเ้กิดความรู้สึก
มึนชาลดความเจบ็ปวดลงได ้เป็นเหตุทาํใหเ้กิดความสบายอารมณ์ข้ึน 

3.บา้งช่วยขจดัความวิตกกังวล ห่วงใย และความหวาดกลวัให้หมดไป โดยท่ีฤทธ์ิของ
มอร์ฟีนเขา้ไปกดประสาทส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ประสาท ซิมพาเตติค ทาํให้อวยัวะใน 
ร่างกายทาํงานนอ้ยลง เท่ากบัเป็นการพกัผอ่นของร่างกาย ช่วยให้เกิดความผาสุกทางดา้นจิตใจ จึง
ขจดัความวิตกกงัวลและความหวาดกลวัลงได ้

 
 

 



 

เฮโรอนี(Heroin) 
 เฮโรอีน เป็นยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมีจากปฏิกิริยาระหว่างมอร์ฟีนกบั
สารเคมีบางชนิด เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride)หรือ อาเซติลคลอไรด์ (Acetyl 
chloride)หรือเอทิลิดีนไดอาเซเตต (Ethylidene diacetate) โดยนกัวิจยัชาวองักฤษ ช่ือ C.R. Wright 
ได้ค้นพบวิ ธีการสั ง เคราะ ห์  เ ฮโร อีนจากมอ ร์ ฟีนโดยใช้นํ้ า ย าอา เซ ติคแอนไฮไดรด ์
(Aceticanhydride)และบริษทัผลิตยาไบเออ (Bayer) ไดน้าํมาผลิตเป็น     ยาออกสู่ตลาดโลก ในช่ือ
ทางการคา้”Heroin” และนาํมาใชแ้ทนมอร์ฟีนอยา่งแพร่หลาย หลงัจากท่ีมีการใชเ้ฮโรอีนในวงการ
แพทยน์านถึง 18 ปี จึงทราบถึงอนัตรายและผลท่ีทาํให้เกิดการเสพติดท่ีให้โทษอยา่งร้ายแรงจนปี 
พ.ศ.2467 (ค.ศ.1924) ประเทศสหรัฐอเมริกา    ไดอ้อกกฎหมายระบุใหเ้ฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้
โทษหา้มมิใหผู้ใ้ดเกบ็ไวใ้นครอบครอง 
 หลงัจากนั้นต่อมาอีก 35 ปี คือเม่ือ พ.ศ.2502 เฮโรอีนจึงไดแ้พร่ระบาดสู่ประเทศไทย
จึงออกกฎหมายใหเ้ฮโรอีนและมอร์ฟีนเป็นยาเสพยใ์หโ้ทษ 
 เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกวา่มอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธ์ิแรงกว่าฝ่ิน ประมาณ 
30-90 เท่า โดยทัว่ไปเฮโรอีน จะมีลกัษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกล่ินและ
แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกบัมอร์ฟีน ไดแ้ก่ เฮโรอีนเบส (Heroin base) ซ่ึงมีคุณลกัษณะเด่น
คือไม่ละลายในนํ้ า ส่วนอีกประเภทหน่ึง คือเกลือของเฮโรอีน (Heroin salt)  เฮโรอีนไฮโดรคลอ
ไรด ์ (Heroin hydrochloride) 
  
 เฮโรอนีทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทยมี 2 ชนิด คอื 

1. เฮโรอีนผสมหรือเรียกวา่เฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนท่ีมีความ 
บริสุทธ์ิตํ่า เน่ืองจากมีการผสมสารอ่ืนเขา้ไปดว้ย เช่นผสม สารหนู สตริกนิน ยานอนหลบั คาเฟอีน 
แป้ง นํ้าตาลและอาจผสมสี เช่นสีม่วง สีชมพอู่อน สีนํ้ าตาล อาจพบในลกัษณะเป็นผง เป็นเกลด็หรือ
อดัเป็นกอ้นเลก็ ๆ มีวิธีการเสพโดยสูดเอาไอสารเขา้ร่างกาย จึงเรียกวา่“ไอระเหย” หรือ “แคป”  

2. เฮโรอีนเบอร์4 เป็นสารเฮโรอีนไฮโดรคลอไรดท่ี์มีความบริสุทธ์ิสูง มีลกัษณะเป็น
ผงละเอียด หรือเป็นคลา้ยเมล็ดไข่ปลา หรือพบในลกัษณะอดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มกัมีสีขาว 
หรือสีครีมไม่มีกล่ิน มีรสขมเป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปว่า”ผงขาว” มกัเสพโดยนาํมาละลายนํ้ าแลว้ฉีดเขา้
ร่างกายหรือผสมบุหร่ีสูบ 



 

 
  
 อาการผู้เสพ 

1. มีอาการปวดกลา้มเน้ือกระดูก ปวดตามขอ้ ปวดสนัหลงั ปวดบั้นเอว ปวดหวัรุนแรง 
2. มีอาการจุกแน่นในอก คลา้ยใจจะขาด อ่อนเพลียอยา่งหนกัหมดเร่ียวแรง มีอากาศ

หนาว ๆ ร้อน ๆ อึดอดัทุรนทุราย นอนไม่หลบั กระสับกระส่าย บางรายมีอาการชกัตาตั้งนํ้ าลายฟูม
ปาก ม่านตาดาํหดเลก็ลง 

3. ใจคอหงุดหงิด ฟุ้ งซ่าน มึนงง หายใจไม่ออก 
4. ประสาทเส่ือมความจาํเส่ือม 

 โทษทางร่างกาย 
 1. โทษต่อผิวหนงัเป็นอาการท่ีทาํให้เส้นเลือดใตผ้ิวหนงัเกิดการขยายตวัเกิดเป็นตุ่ม
แดงเลก็ๆ ข้ึนบริเวณผิวหนงั เกิดการขยายตวั เกิดเป็นตุ่มแดงเลก็ ๆ ข้ึนบริเวณ       ผิวหนงั และ
กระตุน้สารฮิสตามีน (Histamine) และกระตุน้ต่อมเหง่ือดว้ยอาการน้ีพบเห็นได ้หลงัจากเสพ
เฮโรอีนใหม่ๆ จะมีอาการคนัใตผ้วิหนงันอกจากน้ี ผูเ้สพจะมีเหง่ือออกมากกวา่ปกติและขนลุก 
 2. โทษต่อลาํไส ้ทาํใหล้าํไสบิ้ดตวันอ้ยลงผูเ้สพจะมีอาการทอ้งผกู 
 3. กดศูนยก์ารหายใจ ทาํใหห้ายใจชา้กว่าปกติ ถา้ใชใ้นปริมาณมากจะทาํใหห้วัใจหยดุ
เตน้ไดท้าํลายฮอร์โมนเพศ ถา้ผูเ้สพเป็นเพศหญิงจะทาํให้ประจาํเดือนมาผิดปกติ ถา้ผูเ้สพเป็นผูช้าย
จะทาํใหฮ้อร์โมนเพศลดลง ไม่มีความรู้สึกตอ้งการทางเพศ 
 4. ทาํลายระบบภูมิคุม้กนัโรคของร่างกาย ผูเ้สพติดจึงมีโอกาสติดไดง่้ายอาการท่ีพบ
เห็นไดง่้ายคือผวิหนงัมีอาการติดเช้ือโรคไดง่้ายอาการท่ีพบเห็นภายนอกคือผวิหนงัมีอาการติดเช้ือ 
เป็นแผลพพุอง ติดเช้ือวณัโรค ติดเช้ือโรคตบัอกัเสบ นอกจากน้ีผูเ้สพเฮโรอีนจะทาํใหติ้ดโรคเอดส์
ไดง่้ายกวา่ปกติเพราะผูเ้สพมกัใชเ้ขม็ฉีดยาท่ีไม่ไดท้าํความสะอาด หรือใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนัจนทาํให้
ติดเช้ือ HIV.ผูเ้สพเฮโรอีนท่ีติดเช้ือ HIV.กจ็ะเป็นผูแ้พร่ระบาด HIV.เน่ืองจากการจบักลุ่มใชเ้ขม็ฉีด
ยาร่วมกนั หรือบางคร้ังกมี็เพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่ป้องกนั 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 เฮโรอีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางดา้นร่างกายและจิตใจ มีอาการ
ขาดยาทางดา้นร่างกายอยา่งรุนแรง 
 โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ. 2522 



 

 ศัพท์ในวงการผู้เสพยาเสพติด 
 โช้ค หมายถึง การเสพเฮโรอีนโดยวิธีฉีดเขา้สู่ร่างกายทางเส้นเลือดคร้ังหน่ึงก่อนแลว้
ดูดเลือดออกมาใหม่เพื่อลา้งคราบเฮโรอีนท่ียงัหลงเหลือในหลอดสลิงคใ์ห้หมดแลว้ฉีดเขา้ไปอีก
คร้ัง 
 สอย  หมายถึง การสูบเฮโรอีนโดยวธีิสอดใส่บุหร่ีหรือใชป้ลายบุหร่ีจ้ิมสูบ 
การบรรจุเฮโรอีนเพื่อจาํหน่ายนั้น มีลกัษณะการบรรจุดงัน้ี 
 1. ตวั คือ เฮโรอีนบรรจุในหลอดกาแฟ หรือกระดาษปิดหวัทา้ยยาว 1 น้ิว ใน 1 ตวั มี
เน้ือเฮโรอีนประมาณ 50 มิลลิกรัม 
 2. ฝา คือ ฝาของบ๊ิก 1 ฝา จะมีขาดยา 1ใน 5 ของบ๊ิก นั้นๆ เช่น ฝาเบอร์ 5 จะมีเฮโรอีน
ประมาณ 200 มิลลิกรัม ฝาบ๊ิกเบอร์ 3  จะมีเฮโรอีนประมาณ 100 มิลลิกรัม 
 3. บ๊ิก คือ เฮโรอีนท่ีบรรจุในหลอดใส่ยาเรียกตามขนาดของหลอดท่ีใช ้เช่น บ๊ิกเบอร์ 5 
ใชห้ลอดเบอร์ 5 แต่ถา้ใชบ๊ิ้กเบอร์ 6 เรียกบ๊ิกเบอร์ 3 เป็นคร่ึงหน่ึงของบ๊ิกเบอร์ 5  คือจะมีเฮโรอีน
ประมาณ 500 มิลลิกรัม 
 4. ใส่กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี ขนาดของเฮโรอีนนั้นไม่ทราบแน่นอนส่วนใหญ่จะ
อยูร่ะหว่าง 60-70 เปอร์เซ็นต ์ใชฉี้ดเขา้เส้นเลือดดาํ กระบอกท่ีใชม้กัไม่สะอาด นํ้าท่ีใชส่้วนใหญ่ใช้
นํ้ าประปามีส่วนนอ้ยท่ีใชน้ํ้ ากลัน่ ถา้มีอาการอยากยามากจะไม่คาํนึงถึงความสะอาด อาจใชน้ํ้ าคลอง
หรือนํ้าอะไรกไ็ด ้ท่ีหาไดใ้นขณะนั้น 
  
 การออกฤทธ์ิของยาเสพติด 
 ยาเสพติดประเภทกดประสาท(Depressant) จะออกฤทธ์ิกดประสาทและอวยัวะต่างๆ 
ของร่างกายของผูเ้สพดงัน้ี 

1. ออกฤทธ์ิต่อประสาทสมอง ส่วนกลาง ซีรีเบริล คอร์เทค (Cerebral Cortex) โดยจะ
กดศูนยป์ระสาทสมอง ส่วนท่ีรับความรู้สึกมึนชา ทาํใหข้าดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือร้น การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ี ทาํใหเ้กิดอาการทางดา้นจิตใจเปล่ียนแปลงไป  

2. ออกฤทธ์ิต่อประสาทสมองส่วนเมดลัลาร่ี (Medullary Centers) ทาํใหไ้ป   กดศูนย์
ประสาทสมองส่วนการหายใจ ทาํใหห้ายใจชา้จะทาํใหก้ารเตน้ของหวัใจชา้ลง 

3. ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนต่างๆ  ของร่างกายทําให้ปรากฎอาการ
เปล่ียนแปลงในระบบต่างๆของร่างกายผูเ้สพ ดงัน้ี 



 

 -  ต่อระบบทางเดินอาหาร (Gastrocintestinaltract)  ทาํใหก้ลา้มเน้ือเก่ียวกบัทางเดิน
อาหารทาํงานสูงข้ึน เพื่อท่ีจะบงัคบัใหอุ้จจาระผา่นออก และถา้แรงขบัของกลา้มเน้ือทางเดินอาหาร
ทาํงานสูงข้ึน อาจจะมีการทาํใหเ้คล่ือนไหวในทางตรงขา้ม ทาํใหมี้อาการคล่ืนไสอ้าเจียนเกิดข้ึนได ้
 - ต่อระบบขบัปัสสาวะ (Urinary tract) ทาํใหก้ลา้มเน้ือหูรูดเก่ียวกบักระเพาะปัสสาวะ
หดตวัทั้งๆท่ี กลา้มเน้ือปัสสาวะยากกวา่ปกติ 
 - ต่อระบบการไหลเวียนของโลหิต (Circulation) ทาํใหเ้ส้นเลือดในช่องทอ้ง  หดตวั 
ทาํใหก้ารไหลเวียนของโลหิตในร่างกายไม่เป็นไปตามปกติ จะเห็นไดว้า่ผูติ้ดยา    เสพติดประเภทน้ี
จะตวัเหลือง อนัเน่ืองมาจาก โลหิตไหลเวียนไปหล่อเล้ียงร่างกายไม่ปกติโลหิตฝอยปลายทัว่ไป
ขยายตวั 
 อาการขาดยา 
 จะเร่ิมหลงัจากไดรั้บยาคร้ังสุดทา้ย 4-10 ชัว่โมงแลว้ไม่สามารถหายามาเสพไดอี้กจะมี
อาการกระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ต่ืนตกใจง่าย หาวนอนบ่อย ๆ นํ้ ามูกนํ้ าตาไหล นํ้ าลาย 
และเหง่ือ ออกมาก ขนลุก กลา้มเน้ือกระตุก ตวัสั่น ม่านตาขยาย ปวดหลงัและขามาก ปวดทอ้ง 
อาเจียน ทอ้งเดิน บางรายมีอาการรุนแรงถึงขนาดถ่ายเป็นเลือดท่ีภาษาชาวบา้นเรียกว่า”ลงแดง”ผูติ้ด
ยาจะมีความตอ้งการยาอย่างรุนแรงจนขาดเหตุผลท่ีถูกตอ้งอาการขาดยาน้ีจะเพิ่มข้ึนในระยะ 24 
ชัว่โมงแรก และจะเกิดมากท่ีสุด ภายใน 48-72 ชัว่โมง และหลงัจากนั้นอาการจะค่อยๆลดลง 
 การเลกิเสพเฮโรอนี 
 การเลิกเสพเฮโรอีนนั้นจะตอ้งทาํภายใตก้ารควบคุมดูแลของแพทยห์รือผูเ้ช่ียวชาญ
เพราะการเลิกเสพจะทาํให้เกิดอาการถอนยามีอาการตั้งแต่จาม เป็นตะคริว หนาวสั่น อาเจียน ไป
จนถึงชกัหมดสติและอาจถึงตายไดห้ากไม่ไดรั้บการรักษา 
 ปัจจุบนัในหลายประเทศมีความพยายามท่ีจะศึกษาหาวิธีการควบคุมการถอนยา และ
ทาํใหค้วามทรมานนั้นลดลง ซ่ึงกป็ระสบผลสาํเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่วา่จะเป็นวิธีการลดยาอยา่งค่อย
เป็นค่อยไปหรือการลดยาท่ีมีอนัตรายนอ้ยกวา่ เช่น เมธาโดน หลงัจากนั้นจึงค่อยๆถอนยาเหล่าน้ีไป
ชา้วิธีการรักษาแบบน้ีจะช่วยใหผู้เ้ลิกยามีอาการถอนยาอยา่งไม่รุนแรง เช่น อาจมีอาการเหมือนเป็น
ไขห้วดัใหญ่ เท่านั้น แต่ส่ิงท่ียากท่ีสุดคือ ทาํอยา่งไรจึงจะป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้เพิ่งเลิกยาหนักลบัไปเสพ
อีก 
 ผูท่ี้ตอ้งการเลิกเสพเฮโรอีนและยาเสพติดอ่ืนๆ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนยใ์ห้คาํปรึกษาแนะนาํและฟ้ืนฟูผูมี้ปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด กทม. ศูนย์
อาสาสมคัรยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, ศูนย ์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด
ประเวศ และศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติดในภาคต่างๆ 



 

 
โคเคน(Cocaine) 
 โคเคน หรือ โคคาอีน เป็นยาเสพติดท่ีสกดัไดจ้ากใบของตน้โคคา ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้นิยม
ลกัลอบปลูกมากในประเทศแถบอเมริกาใต ้เช่น เปรู โบลิเวีย และโคลมัเบีย เป็นตน้ ในใบโคคาจะมี
โคเคนอยูป่ระมาณ 2%โคเคนมีช่ือเรียกในกลุ่มผูเ้สพว่า COKE, SNOW, SPEED BALL, CRACK 
โคเคนสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ โคเคนเบส (Cocaine base) และเกลือโคเคน เช่น 
โคเคนไฮโดรคลอไรด ์(Cocaine hydrochloride) และโคเคนซลัเฟต (Cocaine sulfate) โคเคนท่ีพบ
ในประเทศ มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.โคเคนชนิดผงมีลกัษณะเป็นผง ละเอียดสีขาว รส ไม่มีกล่ิน 
2.โคเคนรูปผลึกเป็นกอ้น (Free base, Crack) 

 วธีิการเสพ 
1. การสูดโคเคนผงเขา้ทางจมูก หรือเรียกวา่ การนตัถุ ์
2. การละลายนํ้าฉีดเขา้เสน้เลือดดาํ 
3. การสูดควนั 

 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - โคเคนออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท 
 - มีอาการเสพติดทางร่างกายเลก็นอ้ยข้ึนอยูก่บัวิธีการและปริมาณท่ีเสพ 
 - มีอาการทางจิตใจ 
 - มีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง 
 อาการผู้เสพ 
 หวัใจเตน้แรง ความดนัโลหิตสูงกระวนกระวายตวัร้อนมีไขน้อนไม่หลบั มีอาการ
ซึมเศร้า 
 
 โทษทีไ่ด้รับ 
 ผนงัจมูกขาดเลือดทาํให้เยื่อบุโพรงจมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ สมองกระตุน้รุนแรงทาํให้
เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมองเน้ือสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุน้        อยู่เสมอ 
กลา้มเน้ือหวัใจเส่ือมลงทีละนอ้ยจนหวัใจบีบตวัไม่ไหวทาํใหห้วัใจลม้เหลว       ผลจากการเสพเป็น
ระยะเวลานานทาํใหเ้กิดโรคจิตซึมเศร้า 

โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ     พ.ศ. 2522 



 

 
ยาบ้า 
 ยาบ้า  เป็นช่ือท่ีเรียกยาเสพติดท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีประเภทแอมเฟตามีน 
(Amphetamine) สารประเภทน้ีแพร่ระบาดอยู่ 3 รูปแบบ ดว้ยกนั คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต 
(Amphetamine Sulfate) และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด ์(Methamphetamine Hydrochloride) 
ซ่ึงจากผลการตรวจพิสูจน์ยาบา้ปัจจุบนั ท่ีพบอยูใ่นประเทศไทยมกัพบว่าเกือบทั้งหมดมี เมทแอมเฟ
ตามีนไฮโดรคลอไรดผ์สมอยู ่
 ยาบา้ จดัอยูใ่นกลุ่มยาเสพติดท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีลกัษณะเป็นยาเมด็กลม
ขนาดเลก็เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร นํ้าหนกัเมด็ยา
ประมาณ 80-100 มิลลิเมตร มีสีต่างๆกนั เช่น สีสม้ สีนํ้ าตาล สีม่วง สีชมพ ูสีเทา สีเหลืองและสีเขียว 
มีสญัลกัษณ์ ท่ีปรากฏบนเมด็ยา เช่น ฬ, m, M ,PG, WY สญัลกัษณ์รูปดาว, รูปพระจนัทร์เส้ียว, 99 
หรืออาจเป็นลกัษณะของเสน้แบ่งคร่ึงเมด็ ซ่ึงสญัลกัษณ์เหล่าน้ี อาจปรากฎบนเมด็ ยาดา้นใดดา้น

หน่ึงหรือทั้งสองดา้นหรือทั้งสองดา้นหรืออาจเป็นเมด็เรียบทั้งสองดา้นกไ็ด ้
 วธีิการเสพ 
 วิธีการเสพยาบา้ทาํไดห้ลายวิธี เช่น รับประทาน หรือนาํไปผสมลงใน เคร่ืองด่ืมคร้ัง
ละ 1/4,1/2  หรือ 1-2  เมด็ หรือบางคร้ังอาจใชว้ิธีฉีดเขา้เส้น แต่ไม่ค่อยไดรั้บความนิยม วิธีท่ีนิยม
มากท่ีสุดไดแ้ก่ วิธีสูบ หมายถึงการใชห้ลอดสูบเอาควนัท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้มด็ยาเขา้ทางปากคลา้ย
กบัการสูบบุหร่ี ซ่ึงวิธีน้ีเป็นวิธีอนัตรายต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะตวัยาจะออกฤทธ์ิต่อร่างกายอยา่ง
รุนแรงและรวดเร็วกวา่วิธีเสพในรูปแบบอ่ืน 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 - ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท 
 - มีการเสพติดทางร่างกายและจิตใจไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 อาการผู้เสพ 
 เม่ือเสพเขา้ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธ์ิทาํใหร่้างกายต่ืนตวั หวัใจเตน้เร็ว ความดนั
โลหิตสูงใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยารู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติประสาทชา้ทาํให้
การตดัสินใจชา้และผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดอุบติัเหตุร้ายแรงได ้ถา้ใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะทาํ
ใหส้มองเส่ือม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุม้คลัง่ เสียสติ เป็นบา้อาจ
ทาํร้ายตนเองและผูอ่ื้นไดห้รือในกรณีท่ีไดรั้บยาในปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท และ
ระบบการหายใจ ทาํใหห้มดสติ และถึงแก่ความตายได ้



 

 โทษทีไ่ด้รับ 
 การเสพยาบา้ก่อใหเ้กิดผลร้ายหลายประการดงัน้ี 
 1. ผลต่อจิตใจ เม่ือเสพยาบา้เป็นระยะเวลานานหรือใชเ้ป็นจาํนวนมาก จะทาํใหผู้เ้สพมี
ความผดิปกติทางดา้นจิตใจ กลายเป็นโรคจิตชนิดระแวง ส่งผลใหมี้พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เช่น
เกิดอาการหวาดกลวั ประสาทหลอน ซ่ึงโรคน้ีหากเกิดข้ึนแลว้ อาการจะคงอยูต่่อไปแมใ้นช่วงเวลา
ท่ีไม่ไดเ้สพยากต็าม 
 2. ผลต่อระบบประสาท ในระยะแรกๆออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาททาํให้ประสาทตึง
เครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยาประสาทจะอ่อนลา้ ทาํใหก้ารตดัสินใจในเร่ืองต่างๆชา้ และ ผดิพลาดหาก
ใชติ้ดต่อกนันานจะทาํให้สมองเส่ือม หรือกรณีท่ีใชย้าปริมาณมาก (Overdose) จะไปกดประสาท 
และระบบการหายใจทาํใหห้มดสติและถึงแก่ความตายได ้
 3. ผลต่อพฤติกรรม ฤทธ์ิของยาจะกระตุน้สมองส่วนท่ีควบคุมความกา้วร้าวและความ
กระวนกระวายใจดงันั้นเม่ือเสพยาบา้นานๆ จะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงคือ ผูเ้สพจะมี
ความกา้วร้าวเพิ่มข้ึนและหากยงัใชต่้อไปจะมีโอกาสเป็นโรคจิตชนิดหวาดระแวง เกรงว่าจะมีคนมา
ทาํร้ายตนเองจึงตอ้งทาํร้ายผูอ่ื้นก่อน 
 ยาเสพติดทาํให้เกดิความผดิปกติทางจิต 
 การใช้ยาบางชนิดในปริมาณเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะจาํพวกยาบา้อาจก่อให้เกิด
อาการทางจิตคลา้ยกบัอาการโรคจิตเภทไดรั้บผลการศึกษาติดตามอาการของผูเ้สพยา เป็นเวลา 6 ปี 
พบวา่ 55% ของผูท่ี้ใชย้า กระตุน้ประสาท จะเกิดอาการเหมือนโรคจิตเภท แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการดี
ข้ึนเม่ือหยดุใชย้า แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีกรณีของผูท่ี้ใชย้าหลอน ประสาท เช่น แอลเอสดี แลว้ทาํให้
เกิดความผดิปกติทางจิตข้ึนดว้ยเช่นกนั 
 โทษทางกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ     พ.ศ. 2522 
 
ยาอ ียาเลฟิ เอค็ตาซี (Ecstasy) 
 ยาอี ยาเลิฟ เอค็ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกนั จะแตกต่างกนับา้งในดา้น
โครงสร้างทางด้าน เคมี เ ท่ า ท่ีพบส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบทาง เคมี  ท่ีสําคัญ คือ  3,4 
Methylenedioxy methamphetamine (MDMA),3,4 Methylenedioxy amphetamine (MDA)และ 3,4 
Methylenedioxy ethomphetamine (MDE หรือ MDEA) ลกัษณะของยาอี มีทั้งแคปซูลและเป็นเมลด็
ยาสีต่างๆ แต่ท่ีพบในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นเมลด็กลมแบน เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.8-1.2 
ซ.ม. หนา 0.3-0.4 ซ.ม. ผิวเรียบและปรากฏ สัญลกัษณ์บนเมลด็ยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย, 



 

คา้งคาว, นก, ดวงอาทิตย,์ P.T.  เสพโดยการรับประทานเป็นเมด็ จะออกฤทธ์ิภายใน 45 นาที และ
ฤทธ์ิยาจะอยูใ่นร่างกายไดน้านประมาณ 6-8       ชัว่โมง 
 ยาอี ยาเลิฟ เอค็ตาซี เป็นยาท่ีแพร่ระบาดในกลุ่มวยัรุ่นท่ีชอบเท่ียวกลางคืน   ออกฤทธ์ิ
ใน 2 ลกัษณะ คือ ออกฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทในระยะสั้นๆ หลงัจากนั้นจะออกฤทธ์ิอย่าง
รุนแรงฤทธ์ิของยาจะทาํใหผู้เ้สพรู้สึกร้อน เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง การไดย้นิ
เสียงและการมองเห็นแสงสีต่างๆผดิไปจากความเป็นจริงเคลิบเคล้ิมไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้อนั
เป็นสาเหตุพฤติกรรมเส่ือมเสียต่างๆ และจากการคน้ควา้วิจยัของแพทยแ์ละนกัวิทยาศาสตร์หลาย
ท่านพบวา่ ยาชนิดน้ีมีอนัตรายร้ายแรง แมจ้ะเสพเพียง 1-2 คร้ังก็สามารถทาํลายระบบภูมิคุม้กนัของ
ร่างกาย ส่งผลใหผู้เ้สพมีโอกาสติดเช้ือโรคต่าง ๆ ไดง่้ายและยงัทาํลายเซลลส์มองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีส่ง
สารซีโรโทนิน(Serotonin) ซ่ึงเป็นสารสาํคญัท่ีในการควบคุมอารมณ์ให้มีความสุข ซ่ึงผลจากการ
ทาํลายดังกล่าว จะทาํให้ผูเ้สพเขา้สู่สภาวะของอารมณ์ท่ีเศร้าหมอง และ หดหู่อย่างมาก และมี
แนวโนม้ในการฆ่าตวัตายสูงกวา่คนปกติ 
 
 ฤทธ์ิในทางเสพตดิ  
 ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทในระยะสั้ น ๆ จากนั้นจะออกฤทธ์ิหลอนประสาท    มี
อาการติดยาทางจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 อาการผู้เสพ  
 เหง่ือออกมาก หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง ระบบประสาทการรับรู้    เปล่ียนแปลง
ทั้งหมด (Psychedelic) ทาํใหก้ารไดย้นิเสียงและการมองเห็นแสงสีต่าง ๆ     ผดิไปจากความเป็นจริง 
เคลิบเคล้ิม ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้
 โทษทีไ่ด้รับ  
 การเสพยาอีทาํใหเ้กิดผลร้ายหลายประการ ดงัน้ี 

1. ผลต่ออารมณ์ เม่ือเร่ิมเสพระยะแรกยาอีจะออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทให้ผูเ้สพรู้สึก
ต่ืนตวัตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตวัเองไดเ้ป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมสาํส่อนทาง
เพศ 

2. ผลต่อการรับรู้ การรับรู้จะเปล่ียนแปลงไปจากความเป็นจริง 
3. ผลต่อระบบประสาท   ยาอีจะทาํลายระบบประสาททาํให้เซลลส์มองส่วนท่ีทาํ

หนา้ท่ีส่งสารซีโรโทนิน(Serotonin) ซ่ึงเป็นสารสาํคญัท่ีในการควบคุมอารมณ์นั้นทาํงานผิดปกติ 
กล่าวคือ เม่ือยาอีเขา้สู่สมองแลว้จะทาํให้เกิดการหลัง่สาร “ซีโรโทนิน” ออกมามากเกินกว่าปกติ
ส่งผลให้จิตใจสดช่ืนเบิกบานแต่เม่ือระยะเวลาผ่านไป สารดงักล่าวจะลดน้อยลงทาํให้เกิดอาการ



 

ซึมเศร้า หดหู่อยา่งมากอาจกลายเป็นโรคจิตประเภทซึมเศร้า (Depression) และอาจเกิดสภาวะอยาก
ฆ่าตัวตาย นอกจากน้ีการท่ีสารซีโรโทนินลดลงยงัทาํให้ธรรมชาติของการนอนหลับผิดปกติ 
จาํนวนเวลาของการหลบัลดลง นอนหลบัไม่สนิท จึงเกิดอาการอ่อนเพลียขาดสมาธิในการเรียนและ
ทาํงาน 
 โทษทางกฎหมาย   
 จดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ     พ.ศ. 2522 
 ศัพท์ในวงการผู้เสพยาเสพติด 
 ผ่อน     หมายถึง  การเลิกเสพยาเสพติด โดยลดปริมาณยาและจาํนวนคร้ังในการเสพ
และใชย้าอ่ืนชดเชยดว้ย 
 น็อค     หมายถึง  เสพยาเสพติดเกินขนาดแลว้หลบัหรือหมดสติ 

หักดิบ  หมายถึง การถอนยาอยา่งกะทนัหนัทาํใหเ้กิดอาการหนาวสัน่และขนลุก ทาํให้
เกิดปุ่มเล็ก ๆ บนผิวหนัง (อาการขนลุก) คลา้ยกบัไก่ท่ีถูกถอนขนฝร่ังเลยเรียกว่า 
“Cold Turkey” แต่ไทยเรียกว่า “หกัดิบ” หรือเป็นการเลิกยาเสพติดโดยหยดุเสพและ
ไม่ใชย้าอ่ืนช่วย 

 
ยาอ.ี..มีหลายช่ือ 
 1. ช่ือทัว่ไป (General name) เป็นช่ือท่ีรู้จกักนัตามโครงสร้างทางเคมี 
     -  M D M A  ( 3 ,  4  M e t h y l e n e d i o x y  m e t h a m p h e t a m i n e ) 
     - MDE หรือ MDEA (Methylenedioxy ethomphetamine)  
     - MDA (3, 4 Methylenedioxy amphetamine) 
 2. ช่ือทางการคา้ (Trade name) เป็นช่ือท่ีทางบริษทัผูผ้ลิตตั้งข้ึน มีอยูห่ลายช่ือดว้ยกนั 
เช่น ECSTASY, E, ADAM, LOVE DOVER, XTC, Eve 
 3. ช่ือตามเคร่ืองหมายการคา้ (Trade mark) หรือสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยูบ่นเมด็ยา เช่น 
นก กระต่าย, คา้งคาว, ผเีส้ือ, ดวงอาทิตย,์ หยนิ – หยาง, P.T. 
 4. ช่ือตามอาการผูเ้สพ ยากอด ยาเลิฟ เช่น เม่ือเสพแลว้จะเตน้โดยโยกศีรษะตลอดเวลา 
เรียกว่า ยาหวัส่าย หรือเม่ือเสพแลว้ทาํใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีนาํไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์ก็เรียกเป็นภาษา
แสลงวา่ ยาเลฟิ (Love Drug หรือ Love Pills) ยากอด (Hug Pills) 
 
 
 



 

ยาไอซ์ 
 เป็นสารเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน อนุพนัธ์หน่ึงของยาบา้ จดัเป็นยาเสพติดท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาทประเภทท่ี 1 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดปี 2522 ลกัษณะของเมด็ยาเป็นผลึกคลา้ย
นํ้ าแขง็เป็นท่ีมาของช่ือยาไอซ์ ความ บริสุทธ์ิของยาค่อนขา้งสูง ออกฤทธ์ิแรงกว่ายาบา้มากจึงมีคน
เรียกว่าหัวยาบา้ การนาํไปใช ้โดยการละลายนํ้ าแลว้ฉีดเขา้เส้น บางคนนาํไปเผาแลว้สูดดมควนั
เหมือนการเสพยาบา้ ยาตวัน้ีทาํใหอ้ารมณ์เคลิบเคล้ิมสนุกสนานสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า ทาํใหติ้ดได้
ง่ายกว่า และมีอนัตรายต่อร่างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้สพมากกว่ายากลุ่ม amphetamines อ่ืนๆ 
ไม่ไดมี้แพร่หลายกนัทัว่ไปเน่ืองจากหายากและราคาค่อนขา้งแพง มกัจะใชก้นัในสังคมไฮโซ นนั ท์
ชัตสัณห์ กุพงศ์ นักจิตวิทยา ศูนย์บําบัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า ยาไอซ์ใช้เหมือนกับยากลุ่ม 
methamphetamine อ่ืนๆ คือ สูดดม กลืนหรือสอดใส่ทวารหรืออาจใชว้ิธีการสูบหรือฉีด ซ่ึงผลจาก
ยาจะรวดเร็วกว่า ผลกระทบของยาไอซ์จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ข้ึนอยู่กับขนาดร่างกาย 
นํ้าหนกั ปริมาณและวิธีการใชย้าเสพติด 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 ยาไอซ์กระตุน้ประสาททาํให้รู้สึกต่ืนตวั บดบงัความรู้สึกเหน่ือยลา้ รู้สึกเคล้ิมฝัน อยู่
น่ิงไม่ได ้นอนไม่หลบั กา้วร้าวและรู้สึกเช่ือมัน่ในตวัเองเกินไป ถา้เสพในขนาดยาท่ีสูงยงัเพิ่มความ
ตอ้งการทางเพศ ซ่ึงอาจนาํไปสู่การสาํส่อนทางเพศซ่ึงอาจนาํไปสู่การติดเช้ือเอดส์ได ้
 อาการผู้เสพ 
 รู ม่านตาขยาย เหง่ือออกมาก การมองพร่ามวั วิงเวียน ร่างกายซูบผอม ริมฝีปากแห้ง 
ความดนัโลหิตสูงข้ึน อตัราการหายใจสูงข้ึน อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน ปวดหัวอยา่งรุนแรง อตัราการ
เตน้ของหัวใจเร็วข้ึนและผิดปกติ มือและน้ิวสั่น คล่ืนเหียนอาเจียน ท่ีสําคญัคือมีภาวะผิดปกติ
เสียหายอยา่งถาวรของเสน้โลหิตในสมอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ใชใ้นปริมาณสูง หรือาจจะช็อค 
หมดสติไปได ้
ยาเค 
 ยาเค  มาจากคาํว่า เคตามีน (Ketamine) เคตาวา (Ketava) หรือ เคตารา (Ketara) 
หมายถึง ยาท่ีมีอนัตรายสูงท่ีแพทยจ์ะจ่ายใหก้บัผูป่้วยเฉพาะเม่ือมีความจาํเป็นจริง ๆ เท่านั้น ยาเคถูก
สังเคราะห์ข้ึน เพื่อใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์โดยใชเ้ป็นยาสลบมีช่ือเรียกในวงการแพทยว์่า 
“KETAMINE HCL.” มีลกัษณะเป็นผงสีขาว และเป็นนํ้ าบรรจุในขวดสีชา การนาํไปใชน้ั้นปกติ
แพทยจ์ะใชฉี้ดเขา้เส้นเลือดในอตัรา 1 ถึง 2 มิลลิกรัม ต่อนํ้ าหนกัตวั 1 กิโลกรัม โดยยาจะออกฤทธ์ิ
ทาํใหห้มดสติภายใน 1 นาที หรืออาจใชว้ิธีฉีดเขา้กลา้มเน้ือ แต่วิธีน้ีจะใชป้ริมาณยามากกว่าการฉีด
เขา้เส้นเลือดประมาณ 3 เท่า อาการหมดสติจากการใชย้าจะเป็นอยูป่ระมาณ 10 – 15 นาที เท่านั้น 



 

ดว้ยเหตุน้ียาเคจึงถูกนาํมาใชใ้นกรณีของการผ่าตดัท่ีใชร้ะยะเวลาสั้น ๆ หรือใชท้าํให้ผูป่้วยสลบ 
ก่อนท่ีจะผา่นไปสู่การใชย้าสลบชนิดอ่ืน 
 สาเหตุท่ีทาํใหย้าเค กลายเป็นปัญหาเพราะวยัรุ่นบางกลุ่มไดน้าํยาเคมาใชเ้ป็น ส่ิงมึน
เมา โดยนาํมาทาํให้เป็นผงดว้ยกรรมวิธีผ่านความร้อนจากนั้นจึงนาํมาสูดดม เพื่อให้เกิดอาการมึน
เมา และมกัพบวา่มีการนาํยาเคมาใชร่้วมกบัยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืน เช่น    ยาอี และโคเคน 
 ยาเค เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสาทอย่างรุนแรงเม่ือเสพเขา้ไปจะรู้สึกเคลิบเคล้ิม 
(Euphoria) รู้สึกว่าตนเองมีอาํนาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด 
ความคิดสับสน การรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียง จะเปล่ียนแปลงไป 
ตาลาย ร่างกายเคล่ือนไหวไม่สัมพนัธ์กัน หากใช้ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ 
(Respiratory depression) อาการท่ีไม่พึงประสงคเ์หล่านั้น (Bad Trip) จะปรากฏใหเ้ห็นคลา้ยกบั
อาการทางจิต ซ่ึงหากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะปรากฏอาการเช่นน้ีบ่อย ๆ เรียกว่า Flashbacks ซ่ึง
ทา้ยท่ีสุดแลว้จะทาํใหผู้เ้สพประสพกบัสภาวะโรคจิตและกลายเป็นคนวิกลจริตได ้
 ฤทธ์ิในทางเสพติด  
 - ยาเค ออกฤทธ์ิหลอนประสาท 
 อาการผู้เสพ  
 เคลิบเคล้ิม มึนงง ความคิดสับสนตาลาย หูแว่ว การรับรู้และการตอบสนองต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจะเปล่ียนแปลงไป การเคล่ือนไหวของร่างกายไม่สมัพนัธ์กนั 
 โทษทางกฎหมาย  
 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 106 
พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ. วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท พ.ศ. 2518 มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 
29 พ.ย. 2541 ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจาํคุก 5 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000 – 400,000 บาท 
 โทษทีไ่ด้รับ  
 การนาํยาเคมาใชใ้นทางท่ีผดิยอ่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อตวัผูใ้ช ้โดยทาํใหเ้กิดผล ดงัน้ี 

1. ผลต่ออารมณ์ มีความรู้สึกเคลิบเคล้ิม มึนงง หรือท่ีเรียกวา่ อาการ “Dissociation” 
2. ผลต่อการรับรู้จะเปล่ียนแปลงการรับรู้ทั้งหมดขณะเสพ ไม่ค่อยตอบสนองต่อ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียง 
3. ผลต่อร่างกายและระบบประสาท เม่ือใชย้าเคในประมาณมาก ๆ ไม่เพียงแต่จะทาํ

ให้เกิดอาการติดขัดในการหายใจเท่านั้ น ยงัทาํให้เกิดอาการทางจิตประสาทหลอน    หูแว่ว 
กลายเป็นคนวิกลจริตได ้
 



 

แอลเอสดี (LSD: Lysergic acid diethylamide) 
 แอลเอสดีเป็นสารสกดัจากกรดไลเซอจิกท่ีมีในเช้ือราชนิดหน่ึงท่ีชอบข้ึนในขา้วไรย ์มี
ลกัษณะเป็นผงละลายนํ้ าไดอ้าจพบแอลเอสดีเป็นเม็ดยาแคปซูล หรือผสมในทอฟฟ่ี ท่ีพบว่าแพร่
ระบาดมากมีลกัษณะเป็นแผ่นกระดาษชุบหรือเคลือบสารแอลเอสดีและปรุแบ่งเป็นช้ินเล็ก ๆ 
ลกัษณะเดียวกบัแสตมป์ แต่มีขนาดเลก็กวา่แสตมป์โดยแผน่กระดาษท่ีเคลือบสารแอลเอสดีนั้นจะมี
สัญลกัษณ์หรือรูปภาพต่าง ๆ แอลเอสดีมีความรุนแรงในการออกฤทธ์ิต่อสมองสูงคือใชใ้นปริมาณ
แค่ 25 Microgram (25/1 ลา้นส่วนของกรัม)          แอลเอสดีมีช่ือเรียกอีกหลายช่ือ เช่น เมจิคเปเปอร์ 
แอสซิส แสตมป์ 
 วธีิการเสพ 
 การเสพอาจทาํไดห้ลายวิธี เช่น การฉีด หรือการนาํกระดาษท่ีเคลือบแอลเอสดีอยู่มา
เค้ียว หรืออมหรือวางไวใ้ตล้ิ้น 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
          ออกฤทธ์ิหลอนประสาทอย่างรุนแรง ไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติด
ทางจิตใจ 
 อาการของผู้เสพ 
 คลิบเคล้ิม ฝันเฟ่ือง ความดนัโลหิตสูง อุณหภูมิร่างกายสูงหายใจไม่สมํ่าเสมอ 
 โทษทีไ่ด้รับ 
 ฤทธ์ิของยาจะทาํให้ผูเ้สพเห็นภาพลวงตา หูแว่ว เพอ้ฝัน คิดว่าตนเองเป็นผูว้ิเศษหรือ
คิดว่าเหาะไดอ้าจมีอาการทางจิตประสาทรุนแรงมีอาการหวาดระแวง เกิดอาการกลวัภาพหลอน 
(Bad Trip) จึงตอ้งหนีจากความหวาดกลวั เช่น การขบัรถหนี หรือเหาะหนี หรือฆ่าตวัตายเพราะ
ความหวาดกลวั 
 โทษทางกฎหมาย 
 เป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1  ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ        พ.ศ. 2522 
 
กญัชา (Cannabis, Marihuana, Ganja) 
 กญัชา เป็นพืชลม้ลุกจาํพวกหญา้ข้ึนไดง่้ายในเขตร้อน ลาํตน้สูงประมาณ 2 – 4 ฟุต 
ลกัษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5 – 8 แฉก คลา้ยใบมนัสาํปะหลงั ท่ีขอบใบทุกใบจะมีรอย
หยกัอยูเ่ป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเลก็ ๆ ตามง่ามของก่ิงและกา้น ส่วนท่ีคนนาํมาเสพไดแ้ก่ ส่วน
ของก่ิง ก้าน ใบและยอดกัญชาโดยนํามาตากแดดหรืออบแห้งแลว้บดหรือหั่นเป็นผงหยาบ ๆ 
จากนั้นจึงนาํมายดัไส้บุหร่ีสูบ (แตกต่างจากบุหร่ีทัว่ไปท่ีไส้บุหร่ีจะมีสีเขียวต่างจากไส้ยาสูบท่ีมีสี



 

นํ้ าตาล และขณะจุดสูบจะมีกล่ินเหมือนหญา้แห้งไหมไ้ฟ) หรืออาจสูบดว้ยกลอ้งหรือบอ้งกญัชา 
บา้งก็ใชเ้ค้ียวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน ปัจจุบนัรูปแบบของกญัชาท่ีพบนอกจากจะพบใน
ลกัษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอดัเป็นแท่งเป็นก้อนแลว้ยงัอาจพบในรูปของ “นํ้ ามนักัญชา” 
(Hashish Oil) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นของเหลวสีนํ้ าตาลเขม้หรือสีดาํไดจ้ากการนาํกญัชามาผ่าน
กระบวนการสกดัหลาย ๆ คร้ังจึงไดเ้ป็นนํ้ ามนักญัชาท่ีมีปริมาณสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงถึง 
20 – 60 % หรืออาจพบในลกัษณะของ “ยางกญัชา” (Hashish) เป็นยางแหง้ท่ีไดจ้ากใบและยอดช่อ
ของดอกกญัชา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีฤทธ์ิแรงกว่ากญัชาสดและมีปริมาณสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท
ประมาณ    4 – 8 % กญัชาเป็นยาเสพติดใหโ้ทษท่ีออกฤทธ์ิหลายอยา่งต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
คือทั้งกระตุน้ กด และหลอนประสาท สารออกฤทธ์ิท่ีอยูใ่นกญัชามีหลายชนิดแต่สารท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ี
มีฤทธ์ิต่อสมองและทาํใหร่้างกาย อารมณ์และจิตใจเปล่ียนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahidro cannabinol) หรือTHC ท่ีมีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกญัชา สาร THC น้ี ใน
เบ้ืองตน้จะออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ทาํผูเ้สพต่ืนเตน้ ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา ตอ้มาจะกด
ประสาททาํให้ผูเ้สพมีอาการคลา้ยเมาเหลา้อย่างอ่อน ๆ เซ่ืองซึมและง่วงนอน หากเสพเขา้ไป
ปริมาณมาก ๆ จะหลอนประสาททาํใหเ้ห็นภาพลวงตา หูแวว่ ความคิดสบัสน ควบคุมตวัเองไม่ได ้
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 ออกฤทธ์ิผสมผสานทั้งกระตุน้ กดและหลอนประสาท มีอาการเสพติดทาง    จิตใจ ไม่
มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 อาการผู้เสพ 
 อารมณ์อ่อนไหวเปล่ียนแปลงง่าย ความคิดเล่ือนลอยสบัสน ควบคุมตวัเอง    ไม่ได ้ไม่
สนใจส่ิงแวดลอ้ม ความจาํเส่ือม กลา้มเน้ือลีบ หวัใจเตน้เร็ว หูแวว่ 
 โทษทีไ่ด้รับ 
 หลายคนคิดว่า การเสพกญัชาไม่มีโทษร้ายแรงมากนัก แต่จากการศึกษาวิจยั พบว่า 
กญัชาเป็นส่ิงเสพติดอีกชนิดหน่ึง ท่ีมีอนัตรายร้ายแรงต่อสุขภาพมากเกินกวา่ท่ี     คาดคิดอาทิ เช่น 
 1. ทาํลายสมรรถภาพร่างกาย ผูเ้สพกญัชาในปริมาณมาก ๆ เป็นระยะเวลา   นาน ๆ จะ
ทาํใหร่้างกายเส่ือมโทรม จนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ ไดโ้ดยเฉพาะงานท่ีตอ้งใชแ้รงงาน 
ความคิด และการตดัสินใจ รวมทั้งจะมีลกัษณะ Amotivation Syndrome คือการหมดแรงจูงใจของ
ชีวิตจะไม่คิดทาํอะไรเลยอยากอยูเ่ฉย ๆ ไปวนั ๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน
เป็นอยา่งมาก 



 

 2. ทาํลายระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย การเสพติดกญัชามีผลร้ายคลา้ยกบัการ  ติดเอดส์ 
(HIV) กล่าวคือ กญัชาจะทาํให้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํเส่ือมลงหรือบกพร่อง ร่างกายจะ
อ่อนแอและติดเช้ือโรคต่าง ๆ ไดง่้าย 
 3. ทาํลายสมอง การเสพกญัชาแมเ้พียงในระยะสั้นทาํให้ผูเ้สพบางรายสูญเสียความ
ทรงจาํเพราะฤทธ์ิของกญัชาจะทาํให้สมองและความจาํเส่ือมเกิดความสับสน         วิตกกงัวลและ
หากผูเ้สพเป็นผูมี้อาการของโรคจิตเภทหรือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอาการ
รุนแรงมากกวา่คนปกติทัว่ไป 
 4. ทาํให้เกิดมะเร็งปอด เน่ืองจากผูเ้สพจะอดัควนักญัชาเขา้ไปในปอดลึกนานหลาย
วินาทีการสูบบุหร่ียดัไส้กญัชาเพียง 4 มวน ซ่ึงเท่ากบัสูบบุหร่ี 1 ซอง หรือ 20 มวน นั้นสามารถ
ทาํลายการทาํงานของระบบทางเดินหายใจทาํใหมี้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งไดม้ากกว่าคนสูบ
บุหร่ีธรรมดาถึง 5 เท่า และในกญัชายงัมีสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายสามารถใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้
 5. ทาํร้ายทารกในครรภ ์กญัชาจะทาํลายโครโมโซม ฉะนั้นหญิงท่ีเสพกญัชาในระยะ
ตั้งครรภท์ารกท่ีเกิดมาจะพิการมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ความผิดปกติของเซลลป์ระสาทใน
สมอง ความผดิปกติของฮอร์โมนเพศและพนัธุกรรม 
 6. ทาํลายความรู้สึกทางเพศ กญัชาจะทาํให้ระดบัฮอร์โมนเทสโทสเตอโลนในชาย
ลดลง ทาํใหป้ริมาณอสุจินอ้ยลง ทั้งยงัพบวา่ผูเ้สพกญัชามกักลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ 
 7. ทาํลายสุขภาพจิต ฤทธ์ิของกญัชาจะทาํใหผู้เ้สพมีอาการเล่ือนลอย ฝันเฟ่ือง ความคิด
สับสนและมีอาการประสาทหลอนจนควบคุมตวัเองไม่ได ้ซ่ึงถา้เสพเป็นระยะเวลานานจะทาํให้มี
อาการจิตเส่ือม 
 นอกจากผลร้ายท่ีมีต่อร่างกายและจิตใจของผูเ้สพแลว้ การขบัรถ ขณะเมากญัชายงั
ก่อให้เกิดอนัตรายไดม้าก เพราะฤทธ์ิของกญัชาจะทาํให้เสียสมาธิ ทาํให้การตดัสินใจ   ผิดพลาด 
การตอบสนองชา้ลง การรับรู้ทาง สายตาบิดเบือน ความสามารถในการมองเห็นส่ิงเคล่ือนท่ีดอ้ยลง 
จึงเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อผูข้บัรถยนตห์รือแมแ้ต่เดินบนทอ้งถนนกต็าม 
 โทษตามกฎหมาย 
 จดัเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามพระราชบญัญติั ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
 เพศของกญัชา 
 กญัชาท่ีปลูกนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ปลูกเพื่อนาํเส้นใย    มาทอผา้
พวกน้ีจะใหส้ารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทเพียงเลก็นอ้ย ส่วนอีกพวกหน่ึง จะใหส้ารออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทท่ีรุนแรงจึงมกัปลุกเพื่อใชใ้นการเสพโดยเฉพาะ ตน้กญัชามีทั้งตน้ตวัผูแ้ละตวัเมีย ซ่ึงลว้น
แต่มีสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทดว้ยกนัทั้งสองเพศแต่ส่วนใหญ่นิยมตน้ตวัเมียมากกว่าตน้ตวัผู ้



 

เพราะตน้ตวัเมียจะมีช่อดอก ช่อใบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณของสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงกว่า
ส่วนอ่ืนโดยเฉพาะส่วนยอดช่อดอกตวัเมีย ท่ีเรียกกนัวา่ “กะหร่ีกญัชา” 
 คาํศัพท์ในวงการผู้เสพยาเสพติด 
 พี้  หมายถึง สูบกญัชา 
 บอ้ง      “        อุปกรณ์สาํหรับสูบกญัชา 
 ยาํ       “        การเอากญัชามาผสมกบัยาเสน้ในบุหร่ี 
 โรย      “        การสูบกญัชาผสมเฮโรอีน 
 
 
สารระเหย (Inhalant) 
 สารระเหย คือ สารท่ีไดจ้ากขบวนการสกดันํ้ ามนัปิโตรเลียม มีลกัษณะเป็นไอ ระเหย
ไดใ้นอากาศ ประกอบดว้ย Toluene, Acetone, Butane, Benzen, Trichloroe Thylene ซ่ึงพบในกาว 
แลคเกอร์ ทินเนอร์ นํ้ามนัเบนซิน ยาลา้งเลบ็ เม่ือสูดดมเขา้ไปจะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อร่างกาย 
อาการผู้เสพ : 
 ผูเ้สพจะมีอาการเคลิบเคล้ิม ศีรษะเบาหวิว ต่ืนเตน้ พูดจาออ้แอ ้พูดไม่ชดั นํ้ าลายไหล
ออกมามาก เน่ืองจากสารท่ีสูดดมเขา้ไป ทาํให้เกิดการระคายเคืองต่อเยือ่บุภายในจมูกและปาก การ
สูดดมลึก ๆ หรือซํ้ า ๆ กนั แมใ้นช่วงเวลา  สั้นๆทาํให้ไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้ทาํให้ขาดสติ
หรือเป็นลมชกั กลา้มเน้ือทาํงานไม่ประสานกนั ระบบประสาทอตัโนมติั (Reflexes) ถูกกด มี
เลือดออกทางจมูก หายใจไม่สะดวก 
 
โทษทีไ่ด้รับ : 
 1. ระบบทางเดินหายใจ มีอาการระคายเคืองหลอดลม เยือ่บุจมูกมีเลือดออก หลอดลม
อกัเสบ ปอดอกัเสบ 
 2. ระบบทางเดินอาหาร มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร เน้ือตบัถูกทาํลาย  
 3. ระบบทางเดินปัสสาวะ ไตอกัเสบจนถึงพิการ ปัสสาวะเป็นเลือดเป็นหนอง หรือมี
ลกัษณะคลา้ยไข่ขาว  
 4. ระบบหวัใจและหลอดเลือด หวัใจเตน้ผดิปกติ  
 5. ระบบสร้างโลหิต ไขกระดูกซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างเมด็โลหิตหยดุทาํงาน เกิดเมด็โลหิต
แดงตํ่า เกลด็เลือดตํ่าทาํใหซี้ด เลือดออกไดง่้าย ตลอดจนทาํใหเ้ลือดแขง็ตวัชา้ในขณะท่ีเกิดบาดแผล 
บางรายเกิดเป็นมะเร็งในเมด็เลือดขาว  



 

 6. ระบบประสาท ปลายประสาทอกัเสบ มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเทา้ เกิดอาการ
อกัเสบของกลา้มเน้ือ ทาํให้ลูกตาแกว่ง ล้ินแขง็ พูดลาํบาก สมองถูกทาํลายจนเซลลส์มองฝ่อ เป็น
โรคสมองเส่ือมก่อนวยัอนัควร  
ฤทธ์ิในทางเสพติด : 
 สารระเหยออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กน้อย มีอาการ
เสพติดทางจิตใจ  
 
 
 
ยานอนหลบั (Sleeping potion) 
 ยานอนหลบัท่ีเป็นปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศไทยท่ีจะขอกล่าวถึงในท่ีน้ีคือ ยา
นอนหลบัโดมิคุ่ม (Dormicum)โดมิคุ่ม เป็นช่ือทางการคา้ของยานอนหลบัชนิดหน่ึง ซ่ึงมีช่ือทางเคมี
ว่า มิดาโซแลม (Midazolam) เป็นยานอนหลบัในกลุ่ม Benzodiazepine ถูกดูดซึมไดดี้ท่ีสุดจาก
ทางเดินอาหารเม่ือเทียบกบัยานอนหลบัตวัอ่ืนๆ โดยใหรั้บประทานก่อนนอน มีประสิทธิผลในการ
รักษาอาการนอนไม่หลบั แต่ควรใชย้าเพียงระยะเวลาสั้นๆ และอยู่ในความดูแลของแพทยอ์ย่าง
ใกลชิ้ด 
 ยานอนหลบัโดมิคุ่มชนิดรับประทานจะมีรูปแบบเป็นเมด็สีฟ้า ดา้นหน่ึงมีตวัอกัษรคาํ
วา่ ROCHE 15 ส่วนอีกดา้นหน่ึงจะมีขีดแบ่งคร่ึงเมด็ มีทั้งอยูใ่นรูปแบบเมด็ขนาด 15 มก. และในรูป
ยาฉีดเขา้ทางหลอดเลือดดาํ หรือเขา้กลา้มเน้ือ ขนาดความแรง 5 มก./มล./แอมพูล และขนาด 15 
มก./3มล./แอมพลู 
ฤทธ์ิในทางเสพติด : 
 โดมิคุ่มออกฤทธ์ิสงบประสาท ทาํให้นอนหลบัและฤทธ์ิทาํให้สูญเสียความทรงจาํ
ชัว่ขณะ  
อาการผูเ้สพ : 
 อาการท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ ง่วงซึม เดินเซ หากไดรั้บยาติดต่อกนัเป็นเวลานาน อาจทาํให้
เกิด ภาวะพึ่งยาทั้งทางร่างกายและจิตใจได ้และเม่ือหยดุยากระทนัหันอาจก่อให้เกิดอาการถอนยา 
คือ อาการนอนไม่หลบัหากฉีดยาเขา้หลอดเลือดดาํอาจกดการหายใจ และทาํให้เกิดความดนัโลหิต
ตํ่า  
โทษทีไ่ด้รับ : 
  



 

การไดรั้บยานอนหลบัโดมิคุ่มเกินขนาด จะทาํให้เกิดอาการซึมมาก หลบันานผิดปกติกลา้มเน้ือ
ทาํงานไม่ประสานกนัการตอบสนองลดลง สบัสน ไม่รู้สึกตวั 
 
กระท่อม (Kratom) 
 กระท่อมเป็นพืชเสพติดชนิดหน่ึง ส่วนมากพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศ
อินเดียและในประเทศไทย ลกัษณะเป็นตน้ไมย้ืนตน้ขนาดกลางมีแก่นเป็นเน้ือไมแ้ขง็ ใชส่้วนของ
ใบเป็นส่ิงเสพติด ลกัษณะใบคลา้ยกระดงังาหรือใบฝร่ังตน้หนาทึบ ตน้กระท่อมมี 2 ชนิด คือ 
 1.ชนิดท่ีมีกา้นและเสน้ใบ เป็นสีแดงเร่ือ ๆ 
 2.ชนิดท่ีตน้สีเขียว ใบสีเขียว ดอกกลมโตเท่าผลพุทราลอ้มรอบดว้ยเกสรสีแดงเร่ือ ๆ 
คลา้ยดอกกระถิน มีช่ือเรียกต่าง ๆ เช่น กระทุ่มโศก กระทุ่มพาย เป็นตน้  
ฤทธ์ิในทางเสพ : 
 ในใบกระท่อมมีสารไมตราจยันินท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีอาการเสพติดทาง
ร่างกายเลก็นอ้ย มีอาการเสพติดทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง 
อาการผู้เสพ : 
 ทาํงานไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ทนแดดไม่รู้สึกร้อน ทาํให้ผิวหนงัไหมเ้กรียมมีอาการมีน
งง ปากแหง้ นอนไม่หลบั ทอ้งผกู 
โทษทีไ่ด้รับ : 
 ร่างการทรุดโทรม มีอาการประสาทหลอน จิตใจสบัสน 
 
เห็ดขีค้วาย(Magic Mushroom) 
 เห็ดข้ีควายเป็นเห็ดพิษซ่ึงข้ึนอยูต่ามกองมูลควายแหง้ สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีด คลา้ย
สีฟางแหง้  บนหวัของร่มจะมีสีนํ้ าตาลเขม้จนถึงสีดาํบริเวณกา้น (Stalk) บริเวณใกลต้วัร่มจะมีแผน่
เน้ือเยื่อบางๆ สีขาว แผข่ยายออกรอบกา้น แผน่น้ีมีลกัษณะคลา้ยวงแหวนเห็ดข้ีควาย มีข้ึนอยูท่ ัว่ไป
ในแทบทุกภาคของประเทศไทย ลกัษณะของเห็ดท่ีสมบูรณ์และโตเต็มท่ีตรงบริเวณหมวกจะมี
เสน้ผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6.5-8.8 ซม. ความสูงของลาํตน้ประมาณ 5.5-8 ซม. เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 
ประมาณ 0.8-1.0 ซม. 
 เห็ดข้ีควายเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในบรรดานกัเท่ียวว่า "Magic Mushroom" มีการแพร่
ระบาดอยู่ในกลุ่มนกัท่องเท่ียวบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณตาํบลบ่อผุด อาํเภอเกาะสมุย 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ฤทธ์ิในทางเสพติด : 



 

 ในเห็ดข้ีควายมีสารออกฤทธ์ิทาํลายประสาทอยา่งรุนแรงคือ ไซโลซีน และ ไซโลไซ
บีน ผสมอยู ่ซ่ึงออกฤทธ์ิหลอนประสาท  
อาการผู้เสพ : 
 เม่ือบริโภคเขา้ไปจะทาํใหมี้อาการเมา เคลิบเคล้ิมและบา้คลัง่ในท่ีสุด 
โทษทีไ่ด้รับ : 
 หากบริโภคเขา้ไปมากๆ หรือผูท่ี้บริโภคเขา้ไปมีภูมิต้านทานน้อย อาจทาํให้เกิด
อนัตรายถึงแก่ชีวิตได ้
 
 
บุหร่ี (Cigarette) 
 บุหร่ีสารต่าง ๆ หลายชนิด แต่สารท่ีสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเสพติด คือ นิโคติน เป็นสาร
แอลคะลอยดท่ี์ไม่มีสี นิโคติน 30 มิลลิกรัม สามารถทาํใหค้นตายได ้บุหร่ีมวนหน่ึงจะมีนิโคตินอยู่
ราว 15 – 20 มิลลิกรัม กคื็อจาํนวนนิโคตินในบุหร่ี 2 มวน สามารถทาํใหค้นตายไดใ้นทนัที แต่การท่ี
สูบบุหร่ีติดต่อกันหลายมวนแลว้ไม่ตาย ก็เพราะว่ามีนิโคตินในควนับุหร่ีเป็นส่วนน้อยท่ีเขา้สู่
ร่างกายของผูสู้บ 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 
 บุหร่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทไม่มีอาการเสพติดทางร่างกาย มีอาการเสพติดทางจิตใจ 
ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 อาการของผู้เสพ 
 ตาแห้ง ตาแดง ริมฝีปากแห้งเขียว เล็บเหลือง ฟันมีคราบดาํจบั มือสั่น              ลม
หายใจมีกล่ินเหม็น หลอดลมอกัเสบเกิดอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ           ไอเสียง
แหบ 
 โทษทีไ่ด้รับ 
 นิโคตินจะออกฤทธ์ิกระตุน้หัวใจให้ทาํงานหนกั และในขณะเดียวกนัจะทาํให้หลอด
เลือดหดตวัอนัเป็นสาเหตุของโรคหวัใจขาดเลือด ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง 
ถา้ผูสู้บบุหร่ีเป็นผูห้ญิงมีครรภ์จะทาํให้แทง้ไดง่้ายหรือทารกท่ีคลอดออกมาจะมีนํ้ าหนักน้อยกว่า
ปกติ 
 บุหร่ีทีมี่ก้นกรองและไม่มีก้นกรองอย่างไหนมีอนัตรายกว่ากนั 
 จากการศึกษาพบว่าบุหร่ีนั้นมีอนัตรายไม่ว่าจะมีหรือไม่มีกน้กรองก็ตาม เพราะจาก
การวดัปริมาณสารทาร์ และสารนิโคติน พบว่าบุหร่ีท่ีมีกน้กรองและไม่มีกน้กรองผูสู้บจะไดรั้บปริ



 

มารสารทาร์และนิโคตินเท่ากนั แต่อาจเป็นไปไดว้่าบุหร่ีท่ีมีกน้กรองอาจกรองสารอ่ืนท่ีมีอณุภาค
ขนาดใหญ่ออกไปจากควนับุหร่ีไดบ้า้ง จะเห็นไดว้่าแมแ้ต่ใน               ต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ชอบสูบบุหร่ีกน้กรอง ก็ยงัพบว่าผูสู้บบุหร่ีท่ีมีกน้กรองนั้น     ไดรั้บพิษภยัจากบุหร่ีเป็นจาํนวนมาก
และรัฐบาลแต่ละประเทศก็รณรงค ์ใหเ้ลิกสูบบุหร่ี      กน้กรองอยูต่ลอดเวลา และประเทศไทยก็ได้
มีการรณรงค ์และออกกฎหมายเก่ียวกบับุหร่ี เพื่อตอ้งการใหบุ้คคลท่ีสูบบุหร่ี โดยเฉพาะเดก็เยาวชน 
 
บารากู่ 
 บารากู่ หมายถึง ยาสูบท่ีนํามาใช้กับอุปกรณ์ท่ีใช้เสพท่ีมีช่ือเรียกว่า ฮุคคา hookah 
อุปกรณ์น้ีมีช่ือเรียกท่ีต่างกนัหลายภาษาเช่น water pipe , narghile, shisha, hubble-bubble เป็นตน้ 
ประเทศไทยเรียกวา่เตาบารากู่ การสูบยาสูบโดยใชอุ้ปกรณ์น้ีเป็นวฒันธรรมแถบตะวนัออกกลางมา
นานแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีจะพบในโลกตะวนัออกกลางแลว้ยงัพบในประเทศตะวนัตกดว้ย 
 สารท่ีนาํมาใชก้บัอุปกรณ์ฮุคคาไม่จาํเป็นตอ้งแหง้สนิท ท่ีมกัใชก้นัก็มีช่ือว่า โทบาเมล 
หรือ มาแอสเซล ซ่ึงประเทศไทยรู้จกัในนามช่ือว่า บารากู่ เป็นส่วนผสมของใบยาสูบ (tobacco) กบั
สารท่ีมีความหวาน เช่น นํ้าผึ้งหรือกากนํ้าตาล (molasses) หรือผลไมต้ากแหง้ 
 อนัตรายของบารากู่ 
 มีงานศึกษาเก่ียวกบัการใชฮุ้คคานั้น ถา้ใชเ้วลาสูบนาน 45 นาที จะไดรั้บสารทาร์เป็น 
36 เท่า คาร์บอนมอนนอกไซดเ์ป็น 15 เท่า และนิโคตินเป็น 70 เท่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการใชบุ้หร่ี 9 
มวน (ซ่ึงคาํนวณวา่ 1 มวนใชเ้วลา 5 นาที) และอีกการศึกษาหน่ึงพบว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ไม่สูบ
ยาแลว้ มีโอกาสเป็นโรคเหงือกมากกวา่ถึง 5 เท่า 
 
แอลกอฮอล์ 
 แอลกอฮอล ์เป็นของเหลวไม่มีสี แอลกอฮอลใ์นเคร่ืองด่ืมมึนเมา คือ เอทิลแอลกอฮอล ์
เคร่ืองด่ืมมึนเมาชนิดต่าง ๆ เช่น เหลา้ เบียร์ วิสก้ี บร่ันดี จะมีปริมาณเอทิลแอลกอฮอลต่์างกนั 
 ฤทธ์ิในทางเสพติด 

ออกฤทธ์ิกดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
อาการผู้เสพ 

 ถา้ด่ืมมาก ๆ จะกดักระเพาะอาหารเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร ความรู้สึกนึกคิดผดิ
ไป ควบคุมตนเองไม่ได ้ไม่สามารถยบัย ั้งตนเองจึงอาจแสดงอาการบางอย่างออกมาเช่น ดุร้าย 
ทะเลาะวิวาท พูดมากนอกจากน้ียงัมีอาการหน้าแดง ตวัแดง ความดันโลหิตสูง หัวใจเตน้แรง 
ปัสสาวะบ่อย ถ้าด่ืมมากข้ึนอีกจะทําให้การรับรส กล่ิน เสียงและสัมผสัลดลง คนท่ีเสพติด



 

แอลกอฮอลห์รือคนท่ีเป็นโรคพิษสุราเร้ือรังจะมีใบหนา้บวมฉุ ตาแดง หนา้แดง ผิวหนงัคลํ้า มือสั่น 
ลมหายใจมีกล่ินแอลกอฮอล ์
 โทษทีไ่ด้รับ 
 ถ้าด่ืมเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทาํให้เกิดโรคพิษสุราเร้ือรัง ทาํลายตับและสมอง 
สติปัญญาเส่ือม ควบคุมตวัเองไม่ได ้จิตใจผิดปกติ กลา้มเน้ืออ่อนเปล้ีย เป็นตะคริว ปลายมือปลาย
เทา้ชากระเพาะอาหารอกัเสบ เบ่ืออาหาร ร่างกายซูบผอมและอาจเกิดโรคตบัแขง็ ถา้เสพติดมากและ
ไม่ไดเ้สพจะมีอาการกระวนกระวาย อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั เหง่ือ    ออกมาก คล่ืนไส้ อาเจียน หวั
ใจเตน้เร็ว อารมณ์ฉุนเฉียว อาจมีอาการชกั ประสาทหลอนเป็นโรคจิตและถา้ด่ืมแอลกอฮอลร่์วมกบั
ยาท่ีกดประสาท เช่น ยานอนหลบั ยากล่อมประสาท จะเสริมฤทธ์ิกนัทาํใหมี้อนัตรายมากข้ึนได ้ทาง
ช่วยเหลือผูเ้ป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง การขอความช่วยเหลือ ติดต่อขอคาํแนะนาํไดท่ี้ศูนย ์Hotline หรือ
ขอรับการบาํบดัไดท่ี้แผนกจิตเวช โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ถนนราชวิถี 
 การรักษาด้วยยา 
 แพทยอ์าจสั่งยาไดซลัฟิแรม (Disulfiram) หรือยาแอนตาบิวส์ (Antabuse) ใหกิ้นเป็น
ประจาํทุกวนัซ่ึงจะทาํใหผู้ป่้วยมีอาการคล่ืนไส ้หนา้แดงและอาการไม่พึงประสงคห์ลายอยา่งเม่ือด่ืม
สุราเขา้ไป วิธีน้ีมกัใชไ้ดผ้ลกบัผูท่ี้มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเลิกสุราโดยเดด็ขาด 
 จิตบําบัด 
 คนท่ีติดสุรานอกจากจะเอาชนะอาการทางกายแลว้ยงัตอ้งต่อสู้กบัปัญหาทางจิตใจดว้ย 
ผูป่้วยอาจตอ้งไปพบนกัจิตบาํบดัเพื่อขอความช่วยเหลือเฉพาะกรณีต่อไป 
 การเข้ารักษาในโรงพยาบาล 
 ผูท่ี้ติดสุราอย่างรุนแรงอาจจาํเป็นตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลเพ่ือบาํบดัอาการท่ี
เกิดข้ึนจากการเลิกสุราและฟ้ืนฟูสุขภาพในระยะยาว ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรักษาตวัอาจแตกต่างกนั
ไปข้ึนอยู่กบัความจาํเป็นของผูป่้วยแต่ละราย หลงัจากออกจากโรงพยาบาลแลว้ ผูป่้วยมกัจะไดรั้บ
การนดัหมายจากแพทยใ์หม้าตรวจท่ีโรงพยาบาลอีกเพื่อติดตามอาการอยา่งต่อเน่ืองไปสกัระยะหน่ึง   
 สมอง...ติดยาเสพติดได้อย่างไร 
 การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเน่ืองเกิดข้ึนทีละน้อยจากการใชย้าเสพติดเป็น
คร้ังคราว สู่การใชถ่ี้ข้ึน จนตอ้งใชทุ้กวนั ๆ ละหลายคร้ัง สมองคนเราจะมี 2 ส่วนคือ 
  1. สมองส่วนนอก (Cerebral Cortex) เป็นสมองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีในการคิด 
   2. สมองส่วนท่ีอยูช่ั้นใน (Limbic System) เป็นสมองส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมอารมณ์
ความรู้สึก ความตอ้งการต่าง ๆ หรืออาจเรียกไดว้่าเป็นสมองในส่วนท่ีทาํให้เกิดความอยากผูท่ี้เสพ
ยาบา้หรือเมทแอมเฟตามีน ฤทธ์ิของมนัจะเขา้ไปกระตุน้ปลายประสาทในสมองท่ีอยูช่ั้นใน ให้ส่ง



 

สารเคมีออกมาชนิดหน่ึง ทาํให้เกิดความรู้สึกสบาย แต่ในขณะเดียวกนัเม่ือใชย้าบ่อยคร้ังเขา้ จะทาํ
ใหส้มองส่วนนอกซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการคิดถูกทาํลายลง การใชค้วามคิดท่ีมีเหตุผลจะเสียไป ทาํใหผู้ท่ี้
ใชย้าบา้มกัแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม       มีอารมณ์กา้วร้าว หงุดหงิดง่าย ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองได ้    จึงทาํให้มีการใชย้าเสพติดบ่อยข้ึน จนทาํให้มีอากรทางจิต
และกลายเป็นผูป่้วยโรคจิต      เตม็ขั้นในท่ีสุด 
 
สาเหตุของการติดยาเสพติด 
 ภายหลงัจากท่ีมีการประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 37 ลง วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2501 ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชเ้ม่ือ 1 กรกฎาคม 2502 ห้ามประชาชนทัว่ประเทศไทยสูบฝ่ินเพียงชนิดเดียวและก่อนท่ี
ประกาศคณะปฏิวติัจะมีผลบงัคบั ไดอ้นุญาตให้ผูเ้สพติดฝ่ินมาขอจดทะเบียนเพื่อผ่อนผนัให้เสพ
ต่อไปไดอี้ก 6 เดือน ปรากฏว่ามีผูม้าลงทะเบียนแสดงการติดฝ่ินทัว่ประเทศ 70,985 คน แต่ก็คงมีผู ้
แอบเสพโดยไม่มาลงทะเบียน ซ่ึงคงมีจาํนวนอีกไม่มาก   เม่ือเหตุการณ์ล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนั ยา
เสพติดนบัไดว้่าเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยา่งร้ายแรง ทั้งจาํนวนผูติ้ดยาเสพ
ติดกม็ากข้ึนนบักวา่ลา้นคน ซ่ึงยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาอยูใ่นขณะน้ีกก็ลบัมีเพิ่มข้ึนอีกหลายชนิด มิได้
มีแต่ฝ่ินเพียงอยา่งเดียวเหมือนเช่นสมยัก่อน จึงไดมี้การศึกษาคน้ควา้ว่าเพราะสาเหตุใดท่ีทาํใหผู้ค้น
โดยเฉพาะ  เยาวชนไปเสพยาเสพติดทั้ง ๆ ท่ีสมยัท่ีมีการเสพติดฝ่ินเพียงอยา่งเดียว ปรากฏชดัว่าผูติ้ด
ฝ่ินมีอายตุ ํ่าสุด 40 ปี แต่ปัจจุบนัผูติ้ดยาเสพติดหรือส่ิงเสพติดกลบัมีอายลุดลงอยา่งน่าวิตก คือตํ่า
ท่ีสุด 7 ปี และสูงสุดกลายเป็น 40 ปี และช่วงท่ีเป็นปัญหาท่ีน่าห่วงใยเพราะทรัพยากรอนัมีค่าของ
ประเทศกาํลงัอยู่ในอนัตรายจาํเป็นท่ีทุกฝ่ายตอ้งร่วมมือกนัช้ีแนวทางในการดาํเนินชีวิตท่ีถูกตอ้ง 
โดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด 
 
สาเหตุทีท่าํให้เยาวชน ติดยาเสพติดมีหลายประการทีสํ่าคญั ดังนี ้
 1. สาเหตุจากการถูกชักชวน    เยาวชนส่วนใหญ่มีสัญชาตญาณตอ้งการอยู ่     ร่วมกนั 
ตอ้งการไดรั้บการยกยอ่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ฉะนั้นถา้เพื่อนฝงูชกัชวนให้ลอง
ยอ่มขดัไม่ได ้มิฉะนั้นจะกลายเป็นเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้จึงทาํให้เยาวชนตอ้งยอมใชย้าเสพติดตามการ
ชกัชวนของเพื่อน ซ่ึงมีหลกัฐานสนบัสนุนท่ีแน่ชดั โดยผลจากการศึกษาวิจยัของทางราชการ พบว่า 
เยาวชนติดยาเสพติดเพราะถูกเพื่อนชกัจูงมีถึง 77 % ประกอบกบัเยาวชนวยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยากรู้อยาก
ลองจึงง่ายต่อการชกัชวนมากข้ึน 
 2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว  มีส่วนผลกัดนัใหส้มาชิกในครอบครัวหนัไป
ใชย้าเสพติดได ้ซ่ึงความกดดนัในครอบครัวมีแตกต่างกนัไป เช่น 



 

 2.1 พ่อแม่ทะเลาะกนัทุกวนัลูกเกิดความรําคาญใจท่ีเห็นสภาพเช่นนั้น ทาํให้เบ่ือ
บา้น จึงทาํให้ใชเ้วลาว่างท่ีมีไปคบเพ่ือนนอกบา้นจนกว่าจะถึงเวลานอนจึงกลบับา้นและในท่ีสุดก็
หนัไปสู่ยาเสพติด 

 2.2 พ่อแม่หย่าร้าง ต่างคนต่างมีภรรยาหรือสามีใหม่ทาํให้ขาดความสนใจในลูก
เท่าท่ีควร เด็กในวยัรุ่นส่วนใหญ่มีความกดดนัสูง ประกอบกบัความน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก  รู้สึก
วา้เหว ่จึงไดห้นัไปใชย้าเสพติด 

 2.3 พ่อแม่ท่ีไม่เขา้ใจลูกเยาวชนท่ีหันไปใชย้าเสพติดมิใช่ว่ามีเฉพาะเยาวชนท่ี
ยากจนหรืออยูใ่นสถานกาํพร้า ฯลฯ เยาวชนท่ีมีพ่อแม่ร่ํารวย ก็มีโอกาสติดยาเสพติดได ้เพราะความ
ท่ีพ่อแม่ไม่เขา้ใจลูก คิดว่าหากตอ้งการอะไรพ่อแม่ก็หาให้ไดโ้ดยใช้เงิน         แต่ความเด็กหรือ
เยาวชนกมี็จิตใจอยากร่วมกนัรับรู้กิจกรรมของครอบครัว ตอ้งการให ้   พอ่แม่ยกยอ่งเม่ือทาํกิจกรรม
ดี เช่น สอบไล่ได้ท่ีดี ๆ หรือได้รับคาํชมเม่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ย่อมตอ้งอยากเล่าให้พ่อแม่ฟังใน
เร่ืองราวต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าเม่ือกลบัมาถึงบา้นพ่อแม่มี  ภารกิจมากไม่มีเวลาใหลู้ก หรือทาํความดีก็
ไม่เคยรู้ เม่ือเป็นเช่นน้ีบ่อย ๆ เดก็กเ็สียใจ         ในท่ีสุดก็กลายเป็นคนเงียบขรึม วา้เหว่และหนัไปใช้
ยาเสพติดได ้

 2.4 พ่อแม่ท่ีแสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากนั การเอาใจใส่ท่ีแสดงออกต่อลูกทุก
คนควรเหมือนกนัและพอ่แม่ท่ีลูกหลายคนไม่ควรตั้งความหวงัสูงนกั อยากใหลู้กเรียนเก่ง สอบไดท่ี้ 
1 ทุกคนตอ้งการเช่นน้ี แต่ควรยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าการเรียนเก่งนั้นข้ึนอยู่กบัหลาย ๆ 
ประการ เช่น สติปัญญา ความเอาใจใส่ของเด็กเอง ฉะนั้น เม่ือมีลูก 2 – 3 คนอาจจะบางคนเรียนเก่ง 
ลูกท่ีเรียนไม่เก่งก็ไม่ควรไดรั้บการตาํหนิจากพ่อแม่ เพราะสติปัญญาคนเราไม่เท่ากนั มีพ่อแม่บาง
คนพยายามชมเชยยกยอ่ง ลูกคนเรียนเก่งใหลู้กท่ีเรียนไม่เก่งฟังเสมอ ๆ 
 3. สาเหตุความจําเป็นในอาชีพบางอย่าง เช่น ผูท้าํงานกลางคืน นกัดนตรี      คนขบั
รถเมล ์คนขบัรถบรรทุก ผูท้าํงานในสถานประกอบการ ผุมี้อาชีพเหล่าน้ีใชย้าเสพติด โดยหวงัผลให้
สามารถประกอบการงานได ้เช่น บางคนใชเ้พราะฤทธ์ิยาช่วยไม่ให้ง่วง    บางคนใชเ้พื่อยอ้มใจให้
เกิดความกลา้ 
 4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ การไม่มีงานทาํ หรือมีรายไดไ้ม่พอรายจ่าย รวมทั้ง
ใช้จ่ายเกินตวัแมจ้ะทราบว่ายาเสพติดผิดกฎหมาย แต่เพื่อความอยู่รอดของตนเองจึงยอมไปยุ่ง
เก่ียวกบัยาเสพติด แต่การอยู่ใกลชิ้ดบ่อย ๆ ในท่ีสุดก็เป็นผูส่้งยาและติดยา บางคนแมจ้ะมีพอกิน
พอใช ้คิดอยากรวยทางลดักเ็ป็นทางไปสู่ยาเสพติดได ้
 5. สาเหตุจากส่ิงแวดล้อม มีผูติ้ดยาเสพจาํนวนไม่นอ้ย มีความตั้งใจเลิกเสพยา โดยเขา้
รับการบาํบดัรักษาจากทางภาครัฐและเอกชน แต่เม่ือหายแลว้ปรากฏว่าสังคม       ไม่ยอมรับ เช่น 



 

ครอบครัว ตนเองยงัแสดงท่าทางถูกเหยยีดหยามรังเกียจ หรือไปสมคัรงาน     ก็ถูกปฏิเสธ เน่ืองจาก
มีประวติัติดยาเสพติด คนเหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งมีชีวิตอยู่รอด ดังนั้น     เม่ือสังคมไม่ยอมรับจึงหัน
กลบัไปอยูใ่นสงัคมยาเสพติดเหมือนเดิม 
 6. ขาดความรู้เร่ืองยาและยาเสพติด คนบางคนทดลองใชย้าเสพติดเพราะไม่รู้จกัและ
ไม่มีความรู้เร่ืองยาเสพติด บางคนอาจเคยไดย้ินโทษพิษภยัของยาเสพติด แต่ไม่รู้จกัช่ือต่างๆ ท่ีใช้
เรียกอาจถูกหลอกใหท้ดลองใชแ้ละเกิดเสพติดข้ึนได ้เช่นคนส่วนใหญ่รู้ว่าเฮโรอีนเป็นยาเสพติดไม่
อยากจะลอง แต่หลายคนไม่รู้ว่าผงขาวคือเฮโรอีน เม่ือเพื่อน       ชกัชวนให้ลองผงขาวแลว้จะเท่ียว
ผูห้ญิงสนุก จึงลองเสพโดยไม่รู้ว่าเฮโรอีน นอกจากน้ี    ถา้เรามีความรู้เร่ืองการใชย้าบา้งจะไม่ใชย้า
ท่ีไม่มีฉลาก 
 สาเหตุใหญ่ ๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ คนท่ีจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหวง่ายก็ติดยาง่าย ดงั   ตวัอยา่ง
ขา้งตน้สาเหตุท่ีทาํให้บุคคลหน่ึงไปติดยาเสพติดอาจมิใช่สาเหตุเดียวแต่อาจเกิดไดจ้ากสาเหตุเดียว
แต่อาจเกิดไดห้ลาย ๆ สาเหตุ 
 
 วธีิสังเกตผู้ติดยาเสพติด 
 ผูท่ี้ติดยาเสพติดยอ่มรู้ตวัเองดีกวา่ติดอะไรและส่ิงนั้นผดิกฎหมายหรือไม่ เช่น ติดเหลา้
หรือบุหร่ีซ่ึงไม่ผดิกฎหมาย บุคคล ผูเ้สพติดกจ็ะไม่กงัวลใจมาก บางรายกบัเห็นเป็นของโก ้แต่ถา้ติด
สิงเสพติดท่ีผดิกฎหมายผูเ้สพติดจะเกิดความเครียด เพราะตอ้งปิดบงัในการเสพ ฉะนั้นผูเ้สพติดจะมี
มีสีหน้าแสดงถึงความไม่สบายใจคลา้ย ๆ ทาํผิดแลว้กลวัถูกจบัได ้การสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกไดด้งัน้ี 
 1. การเปลีย่นแปลงทางด้านร่างกาย โดยสังเกตจากส่ิงต่อไปนี ้
 - สุขภาพทัว่ไปทรุดโทรมเพราะฤทธ์ิของยาอาจทาํใหไ้ม่หิวหรือเบ่ืออาหาร   ร่างกาย
ผอมซีด นํ้าหนกัลด ทาํงานหนกัไม่ไหว บุคคลท่ีติดยาเสพติดจะมีโรคแทรก ต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น โรค
ทางเดินอาหาร ปวดทอ้ง ตบัแขง็ โรคทางเดินหายใจ (อาทิ ปอดบวม      วณัโรค ) โรคผวิหนงั (อาทิ
มีแผลทั้งตวั) 
 - ริมฝีปากเขียวคลํ้า และแหง้แบบคนสูบบุหร่ีจดั 

- ร่างกายสกปรกมีกล่ินตวัแรง เพราะไม่ชอบอาบนํ้า น้ิวมือมีคราบเหลือง ๆ สกปรก 
- ชอบแต่งตวัดว้ยการสวมเส้ือแขนยาว กางเกงขายาวเพื่อปิดรอยเข็มฉีดยาหรือ

แผลเป็นท่ีเกิดข้ึนมกันิยมใส่แวน่ตาดาํหรือสีเขม้เพื่อปิดบงัม่านตาหร่ีหรือขยาย 
 
 2. การเปลีย่นแปลงทางจิตใจและพฤติกรรม 



 

 - ขาดความรับผดิชอบในหนา้ท่ี เช่น คนทาํงานกข็าดงาน นกัเรียนกข็าดเรียน 
 - ขาดความมัน่ใจในตวัเอง จิตใจอ่อนแอ 
 - อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีเหตุผล พูดจากา้วราว แมแ้ต่กบับิดามารดา ชอบ
สนัโดษหลบหนา้เพื่อนฝงู 
 - มัว่สุมกบัคนท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวกบัยาเสพติด 
 - สูบบุหร่ีจดั 
 - มีอุปกรณ์เก่ียวกบัยาเสพติด เช่นตวัยา อุปกรณ์การฉีดยา หรือการสูดดมในตวั 
 - หนา้ตาซึมเศร้า 
 - ใชเ้งินเปลืองผดิปกติ 
 - ส่ิงของในบา้นหายบ่อย 
 
 3. การแสดงออกการอยากยาเสพติด  
 เป็นท่ีทราบแลว้ว่ายาเสพติดทุกชนิดเม่ือเสพแลว้ ก็ออกฤทธ์ิชั่วระยะเวลาหน่ึง พอ
หมดฤทธ์ิกท็าํใหผู้ติ้ดยาอยากเสพอีกสังเกตอาการอยากยาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอาจมีความ     แตกต่างกนัไป 
ทั้งน้ีข้ึนกบัชนิดของตวัยา เช่น 
 - จาม นํ้ามูกไหล นํ้าตาไหลคลา้ยคนเป็นหวดั 
 - คล่ืนไสอ้าเจียน ปวดศีรษะ 
 - ทอ้งเดิน บางคนอยากมาก ถึงอุจจาระเป็นเลือด เรียกวา่ลงแดง 
 - ตวัสัน่กระตุก อาจถึงชกั 
 - นอนไม่หลบั ทุรนทุราย ม่านตาขยาย 
 4. อาศัยเทคนิคทางการแพทย์ 
 เม่ือลองสงัเกตทั้ง 3 วิธีแลว้ยงัไม่มัน่ใจกใ็ชเ้ทคนิคทางการแพทยเ์ป็นเคร่ืองมือช่วยการ
สงัเกตไดด้งัน้ี 
 4 . 1  เกบ็ปัสสาวะบุคคลท่ีสงสยัวา่ติดยาเสพติดส่งตรวจ โดยวิธีหาสารท่ีถูกซ่ึงอาศยั
เทคนิคเฉพาะในการตรวจกส็ามารถบอกไดว้า่สารท่ีออกมาในปัสสาวะเป็นสารเสพติดชนิดใด 

 4.2 ใหย้าบางชนิดท่ีลา้งฤทธ์ิยาเสพติด (Antidote) ใหแ้ก่บุคคลท่ีสงสยัวา่ติด 
ส่ิงเสพติด เช่น ใหน้าลอร์ฟีน (Nalorphine) ใหแ้ก่บุคคลท่ีสงสยัวา่ติดยาเสพติด เช่น          ใหน้าลอร์
ฟีน (Nalorphine) แก่บุคคลท่ีติดเฮโรอีนกินซ่ึงบุคคลนั้นแสดงอาการอยากยา  ตามขอ้ 3 ทนัที ทั้งน้ี
เพราะนาลอร์ฟีน สามารถทาํลายฤทธ์ิเฮโรอีน 



 

 ผลกระทบของการติดยาเสพติด 
 1. ต่อผู้เสพเอง ผูใ้ดติดยาเสพติดผูน้ั้นก็จะไดรั้บพิษภยัของยาเสพติด ซ่ึงทาํลายผูติ้ดยา
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดงัน้ี 

- ทาํให้สุขภาพทรุดโทรม มีโรคแทรกต่าง ๆ เกิดข้ึน เช่น ตบัแข็ง วณัโรค     โรค
ผวิหนงั 

-  เสียเศรษฐกิจของตน โดยตอ้งเสียเงินเพื่อหายาเสพติดมาเสพใหไ้ด ้
- บุคลิกภาพไม่ดี มีพฤติกรรม ท่ีเปล่ียนไปทางท่ีไม่มีและอาจประสบอุบติัเหตุไดง่้าย 
- มีโทษตามกฎหมาย 

  
 2. ต่อครอบครัว- ความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือญาติพี่นอ้งหมดไป ครอบครัว 
หมด     ความสุข และเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว รวมทั้งท้ิงภาระหนกัให้ครอบครัวหากตอ้ง
พิการหรือเสียชีวิต 

-  ทาํความเดือดร้อนใหค้รอบครัว และความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจของครอบครัว 
 3. ต่อสังคมหรือชุมชน 

- เป็นท่ีรังเกียจของสงัคมหรือชุมชน ไม่มีใครอยากคบดว้ย เขา้สงัคมไม่ได ้
- เป็นอาชญากร    เพราะ ผูติ้ดยาตอ้งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะให้ไดย้าเสพติดซ่ึง  

ช่วงแรก ๆ อาจจะขอยืมเพื่อน แต่ต่อมาเพื่อนไม่ให้ยืม เพราะยืมแลว้ไม่ใช ้ในท่ีสุดก็ตอ้ง ลกัขโมย
ของผูอ่ื้นไป ขายหรือวิ่งราวชาวบา้น ในท่ีสุดอาจถึงขั้นจ้ีทรัพย ์ซ่ึงพบข่าว     อาชญากรรมในหนา้
หนงัสือพิมพ ์บ่อย ๆ 

 
 

 4. ต่อประเทศชาติ 
  4.1 ทาํลายเศรษฐกิจของชาติ เพราะผูติ้ดยาเสพติดคนหน่ึงจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย
ประมาณ 50 บาท ต่อวนั ถา้ 5 แสนคนจะประมาณ 25 ลา้นบาทต่อวนั หรือ 750 ลา้นบาทต่อ 1 เดือน 
หรือ 9 พนัลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเงินจาํนวนน้ีสามารถนาํไปพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
มากมาย แต่ตอ้งกบัมาเสียในกิจการเช่นน้ีไปอยา่งน่าเสียดาย 
  4.2 บ่อนทาํลายความมัน่คงของประเทศ ผูติ้ดยาเสพติดจะมีสุขภาพสุขภาพเส่ือม
โทรมทั้งร่างกายและจิตใจ ตามฤทธ์ิของยาและมีความคิดคาํนึงเพยีงตอ้งมียาเสพติดใหไ้ดเ้ม่ือเวลา
อยาก ฉะนั้นถา้ประเทศใดมีเยาวชนซ่ึงจะเป็นพลงัของชาติในอนาคต ติดยาเสพติดมากกเ็ป็นบ่อน



 

ทาํลายความมัน่คงของประเทศมากซ่ึงตอ้งระมดัระวงัผูท่ี้ไม่หวงัดีต่อชาติ จะใชย้าเสพติดเป็น
เคร่ืองมือ เพื่อทาํลายความมัน่คงของชาติ 
 
 
การรักษาผู้ติดส่ิงเสพติด 
 ปัจจุบนัการรักษาผูติ้ดส่ิงเสพติดมีหลายวิธี  ทั้งใชย้าแผนปัจจุบนั แผนโบราณ และ
บางวิธีใชห้ลกัศาสนา หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์เป็นท่ียึดเหน่ียว  โดยมีผูใ้ห้การรักษาเป็นแพทยแ์ละไม่ใช่
แพทย ์แต่ในดา้นการรักษาแผนปัจจุบนัไดมี้การพฒันาตลอดเวลา จนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปแลว้ว่า 
การรักษาผูติ้ดส่ิงเสพติดแบ่งออกเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 1.ระยะถอนยา เป็นช่วงเวลาท่ีจาํเป็นตอ้งใชย้ารักษาหรือใหก้ารรักษาอ่ืนๆ เพื่อระงบั 
หรือบรรเทาความทรมานทางร่างกายและความตอ้งการทางจิตใจใหน้อ้ยลง ระยะน้ีใช ้
เวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์ 
 2.ระยะฟ้ืนฟจิูตใจ ภายหลงัจากการถอนพิษยาแลว้ ร่างการหายทรมาน จิตใจกดี็ข้ึน 
พอจะรับฟังและคิดได ้ เป็นระยะท่ีเร่ิมใหก้ารรักษาทางใจ โดยใหก้ารอบรมเก่ียวกบัศีลธรรม  หรือ
ใชศ้าสนามาช่วยใหค้นไขถื้อเป็นส่ิงยดึเหน่ียว  ใหฝึ้กทางวิชชาชีพบา้ง และพกัผอ่น หยอ่นใจในยาม
วา่ง โดยการเล่นกีฬา ดนตรีและนนัทนาการต่าง ๆ คนไขร้ะยะน้ีควรให ้
ปฏิบติัตนเสมอภาคเท่าๆกนั เพื่อป้องกนัความคิดกงัวลในปมดอ้ยของตน เป็นการฟ้ืนฟ ู
สภาพจิตท่ีอ่อนไหวง่ายจากการยดึส่ิงเสพติดเป็นท่ีพึ่ง  ใหเ้ป็นผูมี้จิตใจเขม้แขง็ มีเหตุผล 
สามารถตดัสินปัญหาในการดาํรงชีวิตของตนเองในสงัคมทัว่ไปได ้ โดยไม่ตอ้งพึ่งส่ิงเสพติด  ระยะ
ฟ้ืนฟจิูตใจน้ีจะมีการประเมินผลคนไขเ้ป็นระยะๆ โดยดูจากการรับผดิชอบในหนา้ท่ี 
การงานและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ไปในทางท่ีดี แสดงวา่สามารถปรับสภาพ 
จิตใจให้เขม้แข็ง ก็แสดงว่าสามารถจะดาํรงชีวิตประจาํวนัไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งส่ิงเสพติด ฉะนั้นใน
ระยะน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือน 
 3.ระยะติดตามผล  เป็นระยะท่ีคนไขอ้อกจากโรงพยาบาล  ภายหลงัจากท่ีไดรั้บการ
รักษาจนเห็นวา่จิตใจเขม้แขง็ดีแลว้  และเพื่อเป็นการป้องกนัการหวนกลบัไปติดส่ิงเสพติดอีก ระยะ
น้ีการปฏิบติัทาํไดย้ากมาก เช่น นดัใหค้นไขม้าพบท่ีโรงพยาบาลโดยกาํหนดเวลาเป็น 
ระยะๆ หือส่งจดหมายโดยมีขอ้มูล ต่างๆ ใหค้นไขก้รกอขอ้ความแลว้ส่งคืนกลบัมา  หรือให ้
นกัสงัคมสงเคราะห์ออกไปเยีย่มท่ีบา้น เป็นการติดตามดูคนไขว้า่ยงัสามารถคงสภาพจิตใจ 
ท่ีเขม้แขง็และไม่สนใจส่ิงเสพติดไดอี้กหรือไม่  ระยะน้ีตอ้งใชเ้วลาประมาณ 1-3 ปี ซ่ึงถา้ 
คนไขย้งัคงใหค้วามร่วมมือตลอดเวลา 1-3 ปี ตามนดัหมาย กม็ัน่ใจไดว้า่คนไขน้ั้นจะเลิก 



 

ส่ิงเสพติดไดมี้จิตใจเขม้แขง็พอจะไม่กลบัไปติดซํ้าอีก 
 
การป้องกนัและปราบปรามส่ิงเสพติด 
 ปัญหาส่ิงเสพติดเป็นปัญหาสังคม  ซ่ึงมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ 
ตลอดจนสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนโดยส่วนรวม 
 นกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและเป็นบุคคลสาํคญัท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นกาํลงัสาํคญั 
ในการพฒันาประเทศชาติใหเ้จริญมัน่คงสืบไป  หากกล่าวถึงปัญหาส่ิงเสพติด  จะเห็นไดว้า่ 
เป็นปัญหาท่ีมีมานานและเพ่ิมความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ถึงแมรั้ฐบาลจะพยายามหามาตรการต่างๆ เพื่อ
ปราบปรามส่ิงเสพติดใหล้ดลงกต็าม แต่ปัญหาส่ิงเสพติดเป็นปัญหาท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 
และเก่ียวขอ้งกบัหลายปัจจยั กล่าวคือมีทั้งผูผ้ลิตและผูจ้าํหน่ายส่ิงเสพติด ผูเ้สพส่ิงเสพติด อิทธิพล
ของสภาพแวดลอ้ม หรือปัญหาสงัคมที่เกิดข้ึนในปัจจุบนัยอ่มเป็นอีกปัจจยัท่ีเป็นตวัเร่งให ้
ผูท่ี้ตอ้งการหนีปัญหาโดยส่ิงเสพติดมากยิง่ข้ึน 
 นักเรียนจึงเป็นบุคคลสําคญัในการช่วยเหลือปราบปรามส่ิงเสพติด  โดยเน้นการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาก่อนท่ีจะเกิดข้ึน การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดคือ เร่ิมจากตวัของนกัเรียนทุกคน 
 บทบาทของนักเรียนในการร่วมมือกบัรัฐเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด 
 1.มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพส่ิงแวดลอ้มและชีวิตใน
สงัคมยคุปัจจุบนั ซ่ึงมีความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 2.ยอมรับว่าชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาแต่ทุกปัญหามีทางแกไ้ขไดเ้สมอทุกคนไม่ว่าร่ํารวย
หรือยากจน อยูบ่า้นเลก็หรือบา้นใหญ่โต มีพอ่ แม่ พี่นอ้งหรือเป็นเดก็กาํพร้ายอ่มมีทั้งความทุกขแ์ละ 
ความสุข ไม่มีบุคคลใดเลยท่ีมีแต่ความสุขตลอดชีวิตหรือมีแต่ความทุกขต์ลอดเวลา ชีวิตทุกชีวิต 
มีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเป็นเร่ืองธรรมดา ส่ิงสาํคญัคือนกัเรียนมีความเขา้ใจยอมรับสภาพความ 
เป็นจริงของชีวิต  มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเขม้แขง็ อดทนและมีกาํลงัใจในการต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตดว้ยความรู้สึกภาคภูมิใจ เห็นชีวิตของตนเองมีคุณค่า อยา่หมดหวงัในชีวิตหรือ 
หนีปัญหาดว้ยการทดลองใชส่ิ้งเสพติดตามคาํชกัชวนของเพื่อนเป็นอนัขาด 
 3.มีความรู้เก่ียวกบัประเภทและอนัตรายของส่ิงเสพติดเพื่อช่วยใหค้าํแนะนาํแก่เพื่อน 
ญาติพี่นอ้ง  ผูป้กครอง และประชาชนในทอ้งถ่ินใหท้ราบถึงพิษร้ายแรงของส่ิงเสพติดต่างๆ 
 4.นกัเรียนและประชาชนใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีตาํรวจและเจา้หนา้ท่ีปราบปราม
ส่ิงเสพติดในการหาขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการปราบปรามส่ิงเสพติดกบัเจา้หนา้ท่ี 
 
 



 

กฎหมายส่ิงเสพติดกบัการลงโทษ 
 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราม ผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 
2534  แมว้า่ กฎหมายหลกัท่ีใชบ้งัคบัหลกัท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ซ่ึงไดแ้ก่ พระราชบญัญติัป้องกนัและ 
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 และพระ ราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 ไดบ้ญัญติัโทษ 
สูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตไวก้ต็าม การปราบปรามยาเสพติดกย็งัไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ี ควร เพราะ 
นกัคา้ยาเสพติดไดพ้ฒันาขีดความสามารถเป็น " องคก์รอาชญากรรม " (Organized Crime ) และ 
ขยายตวัออกไปสู่ระดบัประเทศในรูป ของ " อาชญากรรมสากล " ( Universal Crime) มีการ 
ดาํเนินการอย่างสลบัซับซ้อน ยากต่อการแสวงหาพยานหลกัฐาน ให้เพียงพอแก่การพิจารณา สั่ง
โทษของศาลได ้แมใ้นบางคร้ังอาจจะจบักุมและศาลลงโทษ แต่ก็ไม่สามารถปราบปรามไดอ้ย่าง
เด็ดขาด เน่ืองจาก " เงิน " ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญั ในวงจรการคา้ยาเสพติด ยงัไม่ได้ถูกกาํจัดด้วย 
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้มีส่วนผลักดันให้มีการตรากฎหมาย "พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534" ข้ึนมาใชบ้งัคบัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัยาเสพติด โดยเฉพาะการมุ่งเอาผิดต่อผูค้า้ยาเสพติดระดบั นายทุน 
และตวัการสาํคญัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระทาํผิด และริบทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บมาจากการคา้ยาเสพติดเพื่อ
ขจดัแหล่งเงินทุนในการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด โดยกฎหมายดงักล่าวประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 
27 กนัยายน พ.ศ. 2534 ซ่ึง มีมาตรการสาํคญั 2 ประการ คือ  
 1.มาตรการลงโทษผูก้ระทาํความผดิฐานสมคบ  
 โดยกาํหนดให้การกระทาํท่ีเป็นการสมคบ หรือตกลงกนัเพื่อกระทาํความผิดเก่ียวกบั
ยาเสพติด เป็นความผดิทางอาญา ซ่ึงเป็นการเพิ่มฐานความผดิทางอาญา เพื่อใหมี้โอกาสจบักนุายทุน 
หรือตวัการสําคญัมาลงโทษไดม้ากข้ึน และเน่ืองจากความผิดในขอ้หาน้ี มีวตัถุประสงคท่ี์จะใช้
ดาํเนินการกบัตวัการใหญ่หรือนายทุนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั และเพื่อป้องกนัการนาํมาตรการพิเศษน้ีไปใช้
ในทางท่ีผิดกฏหมาย จึงกาํหนดให้การดาํเนินการตามมาตราการน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ก่อน  
 
 2.มาตรการริบทรัพยสิ์น  
 แต่เดิมการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํผิดยาเสพติด เป็นไปตามประมวล
กฏหมายอาญา โดยศาลมีอาํนาจสั่งริบทรัพยท่ี์ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ใชห้รือมีไวใ้นการใชเ้ก่ียวกบั ยา
เสพติดและทรัพยสิ์น ท่ีได้รับมาจากการกระทาํความผิดเท่านั้น แต่ไม่สามารถริบทรัพย์สินท่ี
ผูต้อ้งหาหรือจาํเลยมีอยู่จาํนวนมาก เช่น บา้น ท่ีดิน เงินฝาก ยานพาหนะ เคร่ืองประดบั ตลอดจน
ทรัพยสิ์นมีค่า และสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ท่ีแปรสภาพมาจากรายไดจ้ากการคา้ยาเสพติด ปัญหาเหล่าน้ี



 

ได้ถูกแก้ไขด้วย กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามท่ีบัญญัติใน พ.ร.บ. มาตรการในการ
ปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 ผูต้อ้งหาหรือจาํเลย ไดรั้บมาหรือแปร
สภาพมาจาก รายไดจ้ากการคา้ยาเสพติดได ้กล่าวโดยสรุป คือ เม่ือใดกต็ามท่ีผูค้า้ยาเสพติดถูกจบักุม
ดาํเนินคดี บรรดาทรัพยสิ์นท่ีบุคคลเหล่านั้นมีอยูห่รือไดม้าจากการคา้ยาเสพติด ไม่ว่าจะอยูใ่นสภาพ
เดิม เช่น เงินสด หรือเปล่ียนสภาพเป็นทรัพย์สิน อ่ืน เช่น เงินฝาก บ้าน ท่ีดิน ยานพาหนะ 
เคร่ืองประดบั อญัมณี หรืออยู่ในความครอบครองหรือถูกโอนไปเป็นของผูอ่ื้น เช่น บุตร ภรรยา 
ญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก เป็นตน้ จะถูกคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น หรือเลขาธิการ 
ป.ป.ส. สั่งให้ยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราวเพื่อป้องกนัการยกัยา้ยถ่ายเท จากนั้นหากผูต้อ้งหา
หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเหล่าน้ีไม่สามารถพิสูจน์ไดว้่า ไดท้รัพยสิ์นเหล่าน้ีมาจากการประกอบอาชีพ โดย
สุจริตหรือซ้ือมาโดยถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นก็จะขอใหพ้นกังานอยัการยืน่คาํร้อง
ต่อศาล เพื่อให้ศาลไต่สวนและมีคาํสั่งริบทรัพยสิ์นเหล่านั้น ให้ตกเป็นของกองทุนป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงกองทุนจะได ้นาํทรัพยสิ์นเหล่านั้นไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปัญหายา
เสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เน่ืองจากในการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการคา้ยาเสพติด ผูก้ระทาํ
ความผิดมีหน้าท่ีในรูปของขบวนการแบบมีเครือข่าย มีการสมคบและวางแผนกนัในการกระทาํ
ความผิด เม่ือไดท้รัพยสิ์นมาจากการคา้ยาเสพติด ก็จะนาํไปขยายเครือข่ายอาชญากรรม และแสวง
ประโยชน์ในเศรษฐกิจส่วนตวั ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการท่ีสุจริตอ่ืนๆ ตามกฏหมายฉบบัน้ี จึง
กาํหนดให้มีความผิดฐานสมคบ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถจบักุมและดาํเนินคดีกบัผูเ้ป็นตวั
การคา้ยาเสพติด ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลงัการกระทาํความผิดได ้นอกจากน้ี กฎหมายยงัได้กาํหนดให้มี
มาตรการการริบทรัพยสิ์น ซ่ึงเก่ียวกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบั 
ยาเสพติด ดว้ยไม่ว่าทรัพยสิ์นน้ี จะไดเ้ปล่ียนสภาพไปก่ีคร้ังก็ตาม เพื่อเป็นการตดัแรงจูงใจและมิให้
ผูค้า้ยาเสพติดไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว 
 
ความผดิในข้อหาสมคบกนักระทาํความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด  
 กาํหนดใหบุ้คคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ท่ีทาํการตกลงกนัเพื่อกระทาํความผดิเก่ียวกบัยา
เสพติดในขอ้หาสาํคญั 5 ขอ้หาคือ ผลิต นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่าย และครอบครอง เพื่อจาํหน่ายซ่ึงยา
เสพติดมีความผดิตอ้งโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี และปรับไม่ เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และถา้
ไดมี้การกระทาํความผดิเพราะเหตุท่ีไดมี้การสมคบกนัแลว้ จะตอ้งไดรั้บโทษ หนกัข้ึนเช่นเดียวกบัผู ้
ท่ีไปทาํความผดินัน่เองทีเดียว ( มาตรา 8) เน่ืองจากความผดิในขอ้หาสมคบน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะใช้
กบัผูเ้ป็นตวัการใหญ่หรือ นายทุนท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการคา้ยาเสพติด เท่านั้น กฎหมายน้ีจึงกาํหนดให้
การจบักุมหรือการแจง้ขอ้หาสมคบรวมทั้งขอ้หาสนันสนุนช่วยเหลือตอ้งไดอ้นุมติัจากเลขาธิการ 



 

ป.ป.ส. ก่อน ( มาตรา 14 ) จึงเป็นการกลัน่กรองใหน้าํความคิดพิเศษน้ีมาใชต้รงตามความประสงค์
ท่ีตั้งไว ้และเป็นการป้องกนัมิให ้มีการนาํความผดิน้ีไปใชเ้พื่อกลัน่แกลง้ผูบ้ริสุทธ์ิ  
 
การริบทรัพย์สินทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการกระทาํความผดิเกีย่วกบัยาเสพติด  
 เม่ือบุคคลใดถูกจบักุมในความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในแปดขอ้หา คือ ผลิต นําเขา้ 
ส่งออก จาํหน่าย ครอบครองเพื่อจาํหน่าย สมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทาํความผดิ 
ตามกฎหมายน้ีไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น ซ่ึงประกอบดว้ย บุคคลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการยติุธรรม ให้มีการตรวจสอบทรัพยสิ์นของผูต้อ้งหานั้น หรือของผูอ่ื้น ว่า
เป็น ทรัพยสิ์นใดเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดแลว้ จะมีการริบ ยดึ หรืออายดั 
ทรัพยสิ์นนั้นไว ้แลว้ส่งใหอ้ยัการยืน่คาํร้องขอต่อศาล ใหริ้บทรัพยสิ์นนั้นต่อไป เวน้แต่ผูต้รวจสอบ 
หรือ เจา้ของทรัพยสิ์น จะนาํสืบไดว้า่เป็นทรัพยสิ์นท่ีไม่เก่ียวกบัการกระทาํผดิ  
 
กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
ทรัพยสิ์นท่ีจะตกเขา้ กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มี 3 ประเภทคือ  
 ก. ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผดิ ซ่ึงศาลสัง่ริบ  
 ข. ทรัพยสิ์นของกลาง  
 ค. ทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุนโดยผลทางกฏหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นท่ีพนกังาน
อยัการ มีคาํสัง่เดด็ขาดไม่ฟ้องคดี หรือท่ีศาลมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้อง แต่ไม่มีผูใ้ดมาขอรับคืน
ภายใน 1 ปี รวมทั้งทรัพยสิ์น ท่ีไม่อาจดาํเนินคดีไดภ้ายใน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีกระทาํความผิด และไม่
อาจจบัตวัผูต้อ้งหาหรือจาํเลยได ้และทรัพยสิ์นท่ีไม่อาจดาํเนินคดีต่อไปได ้เพราะเหตุท่ีผูต้อ้งหา
หรือจาํเลยถึงแก่ความตาย 
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