


แอลเอสดี(LSD)

แอลเอสดี หรือท่ีเรียกกนัวา่ “กระดาษเมา” มีฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งแรงLSD เป็นสารที่ผลิต
ขึน้มาโดยสกดัได้จากเชือ้ราชนิดหนึง่จากเมลด็ข้าวไร ซึง่เรียกสารนีว้า่ กรดไลเซอร์จิก 
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีรสขมเลก็น้อย และแอลเอสดี จดัเป็นยาเสพติดประเภทที่ 1 ตามข้อกหหมายด้วย



อาการจากการเสพ LSD

•เกิดภาวะรูม่านตาขยาย
•อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึนผดิปกติ หวัใจเตน้เร็ว และความดนั
โลหิตสูง
•เหง่ือออกมากผดิปกติ
•ปากแหง้
•ตวัสัน่
•นอนไม่หลบั
•เบ่ืออาหาร



เห็ดข้ีควาย
เห็ดข้ีควาย หรือเห็ดวเิศษ เห็ดข้ีควาย มีข้ึนอยูท่ ัว่ไปในแทบทุกภาคของประเทศไทย
บนพ้ืนดินท่ีมีมูลสตัวพ์วกมูลววั มูลควายแหง้ ส าหรับในประเทศไทย “เห็ดข้ีควาย” 
ทั้งดอกเห็ด กา้นเห็ด และสปอร์ของเห็ด ถูกจดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5

ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ



อาการจากการเสพ เห็ดข้ีควาย

ผู้ที่รับประทานเห็ดนี ้จะมีอาการมนึเมา ประสาทหลอน เห็นภาพ ลวงตา มีความคิดและ
อารมณ์เปลี่ยนแปลงคล้าย แอลเอสดี ถ้ากินมากเกินไปอาจจะท าให้ควบคมุสติไม่อยู่
เกิดประสาทหลอนอยา่งรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน อาจเสียชีวิตได้เพราะหายใจติดขดั



แอมเฟตามีน

แอมเฟตามีน หรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “ยาบ้า” ซึง่รูปแบบยาบ้าท่ีเรามกัจะรู้จกั
กนัในแบบทัว่ไปนัน้คือ มีลกัษณะเป็นเม็ดเลก็ ๆ กลม ๆ คล้ายกบัยาทัว่ไป 
ถกูจดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 1



ยาบ้า(ตอ่)
ในอดีตยาบ้า เคยถกูเรียกในช่ือของ "ยาม้า" เพราะเช่ือวา่เสพเข้าไปแล้วจะ
ท าให้ขยนั คกึคกั มีเร่ียวแรงก าลงัวงัชามาก แต่ในภายหลงัเป็นท่ีรู้จกักนัดีใน
นาม "ยาขยนั ยาแก้ง่วง" บางครัง้อาจจะมีการเรียกทบัศพัท์ภาษาองักฤษไป
เลยวา่ “แอมเฟตามีน”



อาการจากการเสพ ยาบา้ หรือ แอมเฟตามีน
ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ท าใหร่้างกายต่ืนตวั หวัใจเตน้เร็ว
ความดนัโลหิตสูง ใจสัน่ ประสาทตึงเครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยาจะรู้สึก
อ่อนเพลียมากกวา่ปกติ ประสาทลา้ท าใหก้ารตดัสินใจชา้และผดิพลาด เป็น
เหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรงได้



ยากล่อมประสาท
ยากล่อมประสาทเป็นยาประเภทท่ีชะลอการท างานของสมอง
ยากล่อมประสาทมีผลช่วยใหส้งบและสามารถท าใหน้อนหลบั



อาการและผลขา้งเคียงของยากล่อมประสาท
ง่วงซึม มึนงง และสบัสน ปัญหาเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวและความทรง
จ า อตัราการเตน้ของหวัใจ และการหายใจชา้ลง อาการซึมเศร้า สมาธิ
และการตดัสินใจแยล่ง และอาจเสียชีวติ หากใชย้าเกินขนาด



ยาเลิฟ หรือ ยาอี MDMA

พบในประเทศไทย สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นเม็ดกลมแบน เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.8-1.2 ซม. หนา 0.3-0.4 ซม. ผิวเรียบ และปรากหสญัลกัษณ์บนเม็ดยา
เป็นรูปตา่ง ๆ เสพโดยการรับประทานเป็นเมด็ จะออกฤทธ์ิภายในเวลา 45 
นาที และฤทธ์ิยาจะอยูใ่นร่างกายได้นานประมาณ 6-8 ซม.



ออกฤทธ์ิใน 2 ลกัษณะ คือ ออกฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทในระยะสั้น ๆ 
หลงัจากนั้นจะออกฤทธ์ิหลอนประสาทอยา่งรุนแรง ฤทธ์ิของยาจะท าใหผู้ ้
เสพรู้สึกร้อน ความดนัโลหิตสูง การไดย้นิเสียง และการมองเห็นแสงสีต่าง ๆ 
ผดิไปจากความเป็นจริง เคลิบเคล้ิม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้
เป็นสารเสพติดประเภทกระตุน้ประสาท



ยาเคตามีน
เป็นยาท่ีใชใ้นทางการแพทยเ์พ่ือใชเ้ป็นยาสลบซ่ึงออกฤทธ์ิเร็ว โดยใชใ้นรูปยา
ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือทางหลอดเลือดด า



หลงัจากท่ีเสพยาเคไปไดเ้พียงไม่ก่ีนาทีผูเ้สพจะเกิดอาการประสาทหลอนและเกิด
ภาพเหมือนฝัน รู้สึกเหมือนตวัเองก าลงัล่องลอยอยูใ่นอากาศหรือหลุดลอยออกจากร่าง 
เหมือนเป็นอมัพาตชัว่ขณะ
เป็นสารเสพติดประเภทหลอนประสาท



สุรา จดัเป็นสารเสพติดชนิดหน่ึง เน่ืองจากมีเอทิลแอลกอฮอลเ์ป็นส่วนผสม 
ซ่ึงเอทิลแอลกอฮอล ์เป็นแอลกอฮอลท่ี์ไดจ้ากการแปรรูปจากพืชจ าพวกแป้งและ
น ้าตาล เช่น ออ้ย ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ฤทธ์ิในทางเสพติดคือ ออกฤทธ์ิกด
ประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

สุรา



คนติด สุรามกัเสียชีวิตดว้ยโรคหวัใจวายมะเร็งกระเพาะ ตบัแขง็และเส้นเลือดในสมองแตก  
หญิงมีครรภท่ี์ด่ืมแอลกอฮอลจ์ะแทง้ลูกในทอ้ง หรือหากไม่แทง้ทารกท่ีคลอดออกมาจะมี
ร่างกายและสติปัญญาท่ีบกพร่อง

เป็นสารเสพติดประเภทกดประสาท



ยาเพทิดีน
เป็นยาแกป้วดท่ีสงัเคราะห์โดยมีโครงสร้างเหมือนสารโอปิออยด/์สารในกลุ่ม
ฝ่ิน รักษาอาการปวดระดบักลางจนถึงอาการปวดแบบรุนแรง เป็นลกัษณะยา
เมด็และยาน ้าส าหรับรับประทานรวมไปจนถึงยาฉีดหากน ายาน้ีมาเปรียบเทียบ
กบั Morphine พบวา่เมเพอริดีนจะท าใหเ้กิดอาการติดยานอ้ยกวา่



ยาเมเพอริดีนเป็นยาเสพติดใหโ้ทษในประ เภทท่ี 2 การใชย้ากบัผูป่้วย
จะตอ้งมีใบสัง่จากแพทย ์ซ่ึงยาเมเพอริดีนมีใชใ้นสถานพยาบาลท่ีไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น
เป็นสารเสพติดประเภทกดประสาท



กญัชา
กญัชาเป็นยาเสพติดประเภทหน่ึงท่ีเสพแลว้ไม่ติด ไม่มีผลขา้งเคียงหากอยูดี่ ๆ
จะเลิกสูบ เพราะเป็นแค่พืชท่ีมีฤทธ์ิต่อจิตประสาทแบบอ่อน ๆ เท่านั้น 
แต่อยา่งไรกต็าม หากสูบกญัชาในปริมาณมากกอ็าจส่งผลเสียต่อร่างกายได้
เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมิไดเ้ขา้ข่ายอยูใ่นประเภท 1 ถึงประเภท 4



กญัชาจะออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท ท าใหผู้เ้สพมีการต่ืนตวั เป็นคนช่างพดูช่าง
คุย  เม่ือผา่นไปสกั 1-2 ชัว่โมง กญัชาจะเร่ิมออกฤทธ์ิกดประสาท ซ่ึงจะท าใหผู้ ้
เสพมีอาการคลา้ยกบัเมาเหลา้ ผลขา้งเคียงตามมาอีกระยะใหญ่คือ มีอารมณ์
อ่อนไหว  สมองสัง่งานชา้  ถา้หากหยดุเสพต่อ อาการเหล่าน้ีกจ็ะหายไปเอง แต่
ถา้ยงัเสพอยูเ่ร่ือย ๆ กจ็ะท าใหเ้กิดผลเสียกบัร่างกายอยา่งร้ายแรง



กระท่อม
การเสพใบกระท่อม เพียงแค่เค้ียวเฉย ๆ กส็ามารถใชไ้ด ้เน่ืองจากในใบกระท่อมมี
สารชนิดหน่ึงท่ีช่ือวา่ Mitragynine ซ่ึงเป็นสารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิในการกดประสาท 
เป็นสารจ าพวกเดียวกบัสารท่ีอยูใ่นยาบา้ แอลเอสดี (เหลา้แหง้) เม่ือเสพเขา้ไปแลว้ 
หากมีอาการเม่ือยลา้กจ็ะหายราวกบัปลิดท้ิง เน่ืองจากการออกฤทธ์ิกดประสาทให้
ไม่รู้สึกเจบ็ปวด



•ไม่มีแรง อ่อนเพลีย ท างานไม่ได้
•ปวดเม่ือยตามตวัและกระดูกส่วนต่าง ๆ
บางรายท่ีเสพมากเกินไป อาจพบวา่แขน
กระตุกเองได้
•มีอารมณ์ซึมเศร้า เซ่ืองซึม ไม่พดูกบัใคร 
หรือไม่กอ็าจจะกา้วร้าวไปเลย
•มีอาการนอนไม่หลบั กระวนกระวาย
•มีความดนัหรืออุณหภูมิร่างกายท่ีสูงกวา่
ปกติ

อาการ



โคเคน Cocaine
โคเคนเป็นยาเสพติดใหโ้ทษรุนแรงและท าใหผู้เ้สพมีอาการติดยาอยา่งหนกั โคเคนเป็นยาเสพติดท่ี
สกดัไดจ้ากใบของตน้โคคา (coca plant) โคเคนถูกผลิตออกมาในรูปของผงแป้งสีขาวใชสู้ดเขา้ทาง
จมูก ส่วนโคเคนท่ีถูกผลิตออกมาในรูปของกอ้นผลึกจะเรียกวา่ crack cocaine ซ่ึงผูเ้สพจะใชย้าโดย
การสูบผา่นกลอ้งยาสูบหรือผสมผงโคเคนกบัน ้าเปล่าแลว้ฉีดเขา้เส้นเลือด

เป็นยาเสพติดโทษรุนแรง



ผลขา้งเคียงระยะสั้น 
•หวัใจเตน้เร็ว หายใจถ่ี ภาวะความดนัโลหิตและอุณหภูมิร่างกายสูงผดิปกติ
•เกิดอาการบดกรามและขบฟันขณะนอนหลบั
•เบ่ืออาหารและนอนไม่หลบั
•มีอารมณ์เคลิบเคล้ิมมีความสุขและคุยเก่ง
•รู้สึกอ่อนลา้เหมือนพกัผอ่นไม่เพียงพอ มีอารมณ์หงุดหงิดและหวาดระแวง



ผลขา้งเคียงระยะยาวโคเคนจะท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูเ้สพท าใหเ้กิด
ภาวะหลอดเลือดอุดตนัหรือหลอดเลือดแตกและหวัใจวายฉบัพลนัได้



สารทินเนอร์
ทินเนอร์ ส่วนผสมท่ีสาคญัในทินเนอร์คือ “โทลูอีน” เป็นสารเคมีท่ีมีการใชแ้พร่หลายทัว่ไป เช่น 
ใชผ้สมในสีทาบา้น ลกัษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยง่าย มีกล่ิมฉุนและจดัเป็นสารระเหยท่ีมี
ฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลางและเสพติดไดง่้ายมากและยงัจดัเป็นสารระเหยท่ีมีพิษรุนแรง
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัสารระเหยจากสารอินทรียทุ์กตวัในกลุ่มเบนซีน



อาการ
การสูดดม “โทลูอีน”ไม่วา่จะเป็น ทนิเนอร์ หรือ กาว จะเกิดผลต่อร่างกายอยา่งรวดเร็ว 
และท่ีสาคญัคือ “การไดรั้บสารพิษมกัเกิดจากความไม่ตั้งใจ” เน่ืองจาก คุณลกัษณะเฉพาะ
ของ”สารระเหย มีผลต่อการกดระบบประสาทส่วนกลาง ผูท่ี้ไดรั้บสารจะรู้สึกมีอารมณ์
เคลิบเคล้ิม เซ่ืองซึมง่วงเหงาหาวนอนคลา้ยด่ืมสุรา หากไดรั้บสารพิษเป็นปริมาณมาก
เฉียบพลนั จะทาใหมี้อาการสบัสน เพอ้คลัง่ และมีอาการทางจิตประสาทหลอนได้



มอร์ฟีน
เป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขม มีฤทธ์ิสูงกวา่ฝ่ินประมาณ 8-10 เท่า เสพติดได้
ง่าย มีลกัษณะเป็นเมด็ เป็นผง และเป็นกอ้น หรือละลายบรรจุหลอดส าหรับฉีด น าเขา้สู่ร่างกาย
โดยวธีิฉีดเป็นส่วนมาก มอร์ฟีนมีลกัษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) ส าหรับ
มอร์ฟีนท่ีมีลกัษณะเป็นรูปของเกลือ มอร์ฟีนรูปเกลือท่ีนิยมท ามาก คือ ซลัเฟท



มอร์ฟีนจะออกฤทธ์ิเขา้ไปกดระบบประสาท (ประเภทท่ี1) ผูเ้สพจะมีอาการเสพติดทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และมีอาการขาดยาทั้งทางร่างกายดว้ยส าหรับอาการเสพติดท่ีก่อใหเ้กิดโทษกบั
ร่างกายคือ ผูเ้สพจะมีอาการทอ้งผกู คล่ืนเหียน อาเจียน คนัหนา้ ตาแดง ง่วงซึม สมองชา้เกิด
อาการมึนๆ ชาๆ สติปัญญาเส่ือม ร่างกายทรุดโทรมอยา่งหนกัและไม่สนใจต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยรอบ



ฝ่ิน (Opium)
เป็นสารประกอบชนิดหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากยางของผลฝ่ินถ่ินก าเนิด พืชชนิดน้ีมีถ่ินก าเนิด
บริเวณเอเชียตะวนัตก ข้ึนไดดี้ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นทัว่ไป โดยเฉพาะหนา้ดิน
เขาหินปูน ในท่ีสูงจากระดบัน ้าทะเลปานกลางราว 800 เมตรข้ึนไป



ฝ่ินจะออกฤทธ์ิเขา้ไปกดระบบประสาท(ประเภทท่ี1) ส่งผลใหผู้เ้สพมีอาการเสพติดทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และยงัมีภาวะขาดยาทางร่างกายอีกดว้ย กรณีท่ีเกิดการเสพติดเกินขนาดกจ็ะ
ส่งผลใหฤ้ทธ์ิยาเขา้ไปกดระบบการหายใจ ท าใหเ้สียชีวติไดใ้นท่ีสุด นอกจากน้ี ผูเ้สพยงัมี
จิตใจเล่ือนลอย โลเล สบัสน มีอาการง่วงซึมตลอดเวลา ตาหร่ี พดูจาวกวนไม่รู้เร่ือง ความคิด
ท างานเช่ืองชา้ และมีชีพจรเตน้ในระดบัชา้ข้ึน



ยาแกไ้อท่ีมีโคเดอีนเป็นส่วนประกอบ มีสารเคมีชนิดหน่ึงท่ีเป็น
ส่วนประกอบของยาแกไ้อและยาแกห้วดัเรียกวา่ Dextromethorphan
(DXM) ซ่ึงออกฤทธ์ิช่วยบรรเทาอาการไอ



หากผูป่้วยใช ้DXM เกินขนาดจะท าใหมี้อาการประสาทหลอนและรู้สึกหลุดลอยไม่
มีสติ นอกจากน้ี DXM ยงัออกฤทธ์ิกดประสาท(ประเภทท่ี1) ท่ีส่งผลต่อสมองและ
ระบบท่ีควบคุมระบบทางเดินหายใจและหวัใจ ยาท่ีมีส่วนประกอบของ DXM มกัจะ
ผลิตออกมาในรูปแบบของ ยาน ้าแกไ้อรสหวาน แบบผง หรือแบบแคปซูลท่ีเป็น 
DXM บริสุทธ์ิ



สายด่วนและสถานท่ีบ าบดัยาเสพติด



•สถาบนัธญัญารักษ ์สายด่วน 1165
•บา้นพิชิตใจ เขตประเวศ เบอร์โทรศพัท ์02-329-1353
•โครงการ To Be Number One สายด่วน 1323
•ภูฟ้าเรสทโ์ฮม บา้นพกัฟ้ืนส าหรับผูป่้วยยาเสพติด เบอร์โทรศพัท ์063-908-2999
•ส านกัสงฆว์ดัถ ้ากระบอก เบอร์โทรศพัท ์036-266-292
•เดอะ เคบิน เบอร์โทร 02-107-2545



องค์กรบ าบัดยาเสพตดิสถานบ าบดัผูติ้ดยาเสพติด”ทุกแห่งทั้งในกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ หรือจะขอค าแนะน าจากส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยใชโ้ทรศพัทห์มายเลข 02-2459083


