
 

 

 

 

10 สารยาเสพติดอันตราย 
1. สารยาเสพติดอนัตรายเฮโรอนี (Heroin) 

 เฮโรอีนเป็นยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมี จากปฏิกิริยาระหวา่งมอร์ฟีนกบัสารเคมี              
บางชนิด 

 เช่น อาเซ-ติคแอนไฮไดรด ์(Aceticanhydride) หรือ อาเซติลคลอไรด ์(Acetylchloride) หรือเอทิลิดีน
ไดอาเซเตท (Ethylidinediacetate) 

 เฮโรอีนออกฤทธ์ิแรงกวา่มอร์ฟีนประมาณ 4-8 เท่า และออกฤทธ์ิแรงกวา่ฝ่ิน ประมาณ 30-90 เท่า 
 โดยทัว่ไปเฮโรอีนจะมีลกัษณะเป็นผงสีขาว สีนวล หรือสีครีม มีรสขม ไม่มีกล่ิน 
 เฮโรอีนท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

1. เฮโรอีนผสม หรือเรียกว่าเฮโรอีนเบอร์ 3 หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนท่ีมีความบริสุทธ์ิต ่า เน่ืองจากมีการ
ผสมสารอ่ืนเข้าไปด้วย เช่น ผสมสารหนู สตริกนิน ยานอนหลับ กาเฟอีน แป้ง น ้ าตาลและอาจผสมสี                 
เช่น สีม่วงอ่อน สีชมพูอ่อน สีน ้ าตาล อาจพบในลักษณะเป็นผง เป็นเกล็ด หรืออัดเป็นก้อนเล็กๆ                                 
มีวธีิการเสพโดยการสูดเอาไอสารเขา้ร่างกายจึงเรียกวา่ “ไอระเหย” หรือ “แคป” 

2. เฮโรอีนเบอร์ 4 เป็นเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง มีลกัษณะเป็นผงละเอียด หรือเป็นเม็ด
คล้ายไข่ปลาหรือพบในลักษณะอัดเป็นก้อนส่ีเหล่ียมผืนผา้ มักมีสีขาวหรือสีครีม ไม่มีกล่ิน มีรสขม                     
เป็นท่ีรู้จดัทัว่ไปวา่ “ผงขาว” มกัเสพโดยน ามาละลายน ้าและฉีดเขา้ร่างกาย หรือผสมบุหร่ีสูบ 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 

 เฮโรอีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทาง
ร่างกายอยา่งรุนแรง 

 มีอาการปวดกลา้มเน้ือ ปวดกระดูก ปวดตามขอ้ ปวดสันหลงั ปวดบั้นเอว ปวดหวัรุนแรง มีอาการ
จุกแน่นในอกคล้ายใจจะขาด อ่อนเพลียอย่างหนัก หมดเร่ียวแรงมีอาการหนาวๆ ร้อนๆ อึดอดั                 
ทุรนทุราย นอนไม่หลบั กระสับกระส่าย 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

http://teen.mthai.com/education/58517.html


 บางรายมีอาการชกัตาตั้ง น ้ าลายฟูมปาก ม่านตาด าหดเล็กลง ใจคอหงุดหงิด ฟุ้งซ่าน มึนงง หายใจ
ไม่ออก ประสาทเส่ือม?ความจ าเส่ือม 

 ผูเ้สพติดเฮโรอีนท่ีติดเช้ือ HIV ก็จะเป็นผูแ้พร่ระบาด HIV เน่ืองจากการจบักลุ่มใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั
หรือในบางคร้ังก็มีเพศสัมพนัธ์ร่วมกนั โดยไม่ไดป้้องกนั 

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

2.สารยาเสพติดอนัตราย ยาบ้า (Amphetamine) 

 ยาบา้ เป็นช่ือท่ีใชเ้รียกยาเสพติดท่ีมีส่วนผสมของสารเคมี ประเภทแอมเฟตามีน (Amphetamine) 
 ยาบา้ จดัอยูใ่นกลุ่มยาเสพติดท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีลกัษณะเป็นยาเมด็กลมแบนขนาดเล็ก     

มีสีต่างๆ กนั เช่น สีส้ม สีน ้าตาล 
 มีสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเมด็ยา เช่น ฬ, M, PG, WY สัญลกัษณ์รูปดาว เป็นตน้ 

ฤทธ์ิในทางเสพติด : 

 ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
 เม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายในระยะแรกจะออกฤทธ์ิท าให้ร่างกายต่ืนตวั หวัใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตสูง 

ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แต่เม่ือหมดฤทธ์ิยา จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกวา่ปกติ ประสาทลา้ท าให้การ
ตดัสินใจชา้ และผดิพลาด เป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุร้ายแรงได ้

 ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท าให้สมองเส่ือม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา 
หวาดระแวง คลุม้คลัง่ เสียสติเป็นบา้อาจท าร้ายตนเองและผูอ่ื้นได ้หรือในกรณีท่ีไดรั้บยาในปริมาณ
มาก (Overdose) จะไปกดประสาท และระบบการหายใจท าใหห้มดสติ และถึงแก่ความตายได ้

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

 

 

 

 



3. สารยาเสพติดอนัตรายยาอ ียาเลฟิ เอค็ซ์ตาซี (Ecstasy) 

 ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy) เป็นยาเสพติดกลุ่มเดียวกนั จะแตกต่างกนับา้งในดา้นโครงสร้าง 
ทางเคมี 

 ลกัษณะของยาอี มีทั้ งท่ีเป็นแคปซูลและเป็นเม็ดยาสีต่าง ๆ แต่ท่ีพบในประเทศไทย ส่วนใหญ่              
มีลกัษณะเป็นเมด็กลมแบน ผวิเรียบ และปรากฏสัญลกัษณ์บนเมด็ยาเป็นรูปต่างๆ เช่น กระต่าย ฯลฯ 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 

 จะออกฤทธ์ิภายในเวลา 45 นาที และฤทธ์ิยา?จะอยูใ่นร่างกายไดน้านประมาณ 6-8 ซม. แพร่ระบาด
ในกลุ่มวยัรุ่นท่ีชอบเท่ียวกลางคืน 

 ออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้นจะออกฤทธ์ิหลอนประสาท มีอาการติดยาทางจิตใจ 
ไม่มีอาการขาดยา?ทางร่างกาย เหง่ือออกมาก หัวใจเตน้เร็ว ความดันโลหิตสูง ระบบประสาท               
การรับรู้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งหมด (Psychedelic)ท าให้การได้ยินเสียงและการมองเห็น                           
แสงสีต่าง ๆ ผดิไปจากความเป็นจริง เคลิบเคล้ิม ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

4. สารยาเสพติดอนัตราย?โคเคน (Cocaine) : 

 โคเคน หรือ โคคาอีนเป็นยาเสพติด ท่ีสกัดได้จากใบของต้นโคคา??ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้ลกัลอบปลูกมาก
ในประเทศแถบอเมริกาใต ้เช่น เปรู โบลิเวยี และโคลมัเบีย เป็นตน้ 

 โคเคนมีช่ือเรียกในกลุ่มผูเ้สพวา่ COKE, Snow, Speed Ball, Crack 
 โคเคนท่ีพบในประเทศไทย มี 2 ชนิด ไดแ้ก่1. โคเคนชนิดผง มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีขาว รสขม 

ไม่มีกล่ิน  2. โคเคนรูปผลึกเป็นกอ้น (Free base, Crack) 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 

 โคเคนออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กนอ้ย ข้ึนอยู่กบัวิธีการและปริมาณ             
ท่ีเสพ มีอาการทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง หวัใจเตน้แรง ความดนัโลหิต
สูง กระวนกระวาย ตวัร้อนมีไข?้นอนไม่หลบั มีอาการซึมเศร้า ผนงัจมูกขาดเลือด ท าให้เยื่อบุโพรง
จมูกฝ่อ ขาดหรือทะลุ สมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงท าให้เกิดอาการชักมีเลือดออกในสมอง                   
เน้ือสมองตายเป็นบางส่วน หัวใจถูกกระตุน้อยู่เสมอ กล้ามเน้ือหัวใจเส่ือมลงทีละน้อยจนหัวใจ           
บีบตวัไม่ไหวท าให้หัวใจล้มเหลว ผลจากการเสพเป็นระยะเวลานาน ท าให้เกิดอาการโรคจิต
ซึมเศร้า 



โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

 

5. สารยาเสพติดอนัตราย  ฝ่ิน (Opium) 

 ฝ่ินเป็นสารประกอบชนิดหน่ึง ซ่ึงได้จากยางของผลฝ่ิน  ในเน้ือฝ่ินมีสารเคมีผสมอยู่มากมาย                      
ซ่ึงประกอบดว้ย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรียเ์ป็นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ซ่ึงเป็นตวัการ
ส าคญั ท่ีท าใหฝ่ิ้นกลายเป็นสารเสพติดให้โทษ?ท่ีร้ายแรง และเป็นยาเสพติดท่ีเป็นตน้ตอของยาเสพ
ติดร้ายแรง เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน และโคเคอีน มีการลักลอบปลูกฝ่ิน?มากทางภาคเหนือ                       
ของประเทศไทยบริเวณแนวพรมแดน ท่ีเรียกวา่ “สามเหล่ียมทองค า” 

ฤทธ์ิในทางเสพ? 

 ฝ่ินออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
หากเสพเกินขนาด?จะท าให้กดระบบหายใจท าให้เสียชีวิต จิตใจเล่ือนลอย ง่วง ซึม แก้วตาหร่ี  
พดูจาวกวน ความคิดเช่ืองชา้ ไม่รู้สึกหิวชีพจรเตน้ชา้ 

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
 
 
 
 



6. สารยาเสพติดอนัตรายมอร์ฟีน (Morphine) 

 มอร์ฟีนเป็นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ของฝ่ินท่ีส าคัญท่ีสุด ซ่ึงเป็นตัวการท่ีออกฤทธ์ิกดประสาท 
 มอร์ฟีนเป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกล่ิน มีรสขม มีฤทธ์ิสูงกวา่ฝ่ิน เสพติดไดง่้าย มีลกัษณะ

เป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลาย บรรจุหลอดส าหรับฉีด น าเขา้สู่ร่างกายโดยวิธีฉีด                    
เป็นส่วนมาก 

 มอร์ฟีนใช้เป็นยาหลกัหรือยามาตรฐานของยาแก้ปวด?ยาจ าพวกน้ีกดระบบประสาทส่วนกลาง              
ลดความรู้สึกเจบ็ปวด ท าใหรู้้สึกง่วงหลบัไป และลดการท างานของร่างกาย 

 อาการขา้งเคียงอ่ืนๆ ก็คือ อาจท าให้คล่ืนเหียนอาเจียน ทอ้งผูก เกิดอาการคนัหน้า ตาแดงเพราะ
โลหิตฉีด ม่านตาด าหดตีบ และหายใจล าบาก 

ฤทธ์ิทางเสพติด 

 มอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาท มีอาการเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจ มีอาการขาดยาทางร่างกาย 
คล่ืนเหียนอาเจียน?ทอ้งผูก เกิดอาการคนัหน้า ตาแดง ซึม ง่วงนอน ไม่สนใจส่ิงแวดลอ้ม ร่างกาย
ทรุดโทรม สมองมึนชา สติปัญญาเส่ือมโทรม 

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

 

 

 

 

7. สารยาเสพติดอนัตรายกัญชา (Cannabis) : 

 กญัชา มีลกัษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉกคลา้ยใบมนัส าปะหลงัท่ีขอบใบทุกใบ             
จะมีรอยหยกัออกดอกเป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของก่ิงและกา้น ส่วนท่ีคนน ามาเสพ ไดแ้ก่ ส่วนของก่ิง
กา้น ใบ และยอดช่อดอกกญัชา 

 โดยน ามาตากหรืออบแหง้ แลว้บดหรือหัน่ให้เป็นผงหยาบๆ จากนั้นจึงน ามายดัไส้บุหร่ีสูบ                   
ยงัอาจพบในรูปของ น ้ามนักญัชา  (Hashish Oil) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นของเหลวสีน ้าตาลเขม้หรือสีด า 
 



ฤทธ์ิทางเสพติด 

 กญัชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ท่ีออกฤทธ์ิหลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง คือ ทั้งกระตุ้น
ประสาทกดและหลอนประสาท สารออกฤทธ์ิท่ีอยู่ในกัญชามีหลายชนิด แต่สารท่ีส าคญัท่ีสุด                    
ท่ีมีฤทธ์ิต่อสมองและท าใหร่้างกาย อารมณ์ และจิตใจเปล่ียนแปลงไป 

 ในเบ้ืองต้นจะออกฤทธ์ิกระตุ้นประสาท ท าให้ผูเ้สพต่ืนเต้น ช่างพูด และหัวเราะตลอดเวลา                    
ต่อมาจะกดประสาท ท าให้ผูเ้สพมีอาการคล้ายเมาเหล้าอย่างอ่อนๆ เซ่ืองซึม และง่วงนอน                       
หากเสพเขา้ไปในปริมาณมากๆ จะหลอนประสาทท าให้เห็นภาพลวงตา หูแว่ว ความคิดสับสน 
ควบคุมตนเองไม่ไดท้  าลายระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ท าลายสมองและปอด 

โทษทางกฎหมาย 

 จดัเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

8. สารยาเสพติดอนัตราย?กระท่อม (Kratom) 

 กระท่อม เป็นพืชเสพติดชนิดหน่ึง ส่วนมากพบในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย                      
และในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทย ลกัษณะเป็นตน้ไมย้ืนตน้
ขนาดกลางมีแก่นเป็นเน้ือไมแ้ขง็ 

 ใช้ส่วนของใบเป็นส่ิงเสพติด ลักษณะใบคล้ายกระดังงาหรือใบฝร่ังต้นหนาทึบ ต้นกระท่อม                     
มี 2 ชนิด คือ  กา้นเขียวและกา้นแดง 

ฤทธ์ิในทางเสพ 

 ในใบกระท่อมมีสารไมตราจยันินท่ีออกฤทธ์ิกระตุน้ประสาท มีอาการเสพติดทางร่างกายเล็กนอ้ย   
มีอาการเสพติดทางจิตใจ อาจมีอาการขาดยาทางร่างกายแต่ไม่รุนแรง ท างานไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 
ทนแดดไม่รู้สึกร้อน ท าให้ผิวหนังไหม้เกรียมมีอาการมีนงง ปากแห้ง นอนไม่หลับ ท้องผูก               
แต่จะรู้สึกหนาวสั่น เม่ือมีอากาศช้ืน หรือเม่ือฝนฟ้าคะนอง ร่างการทรุดโทรม มีอาการประสาท
หลอน จิตใจสับสน 

โทษทางกฎหมาย 

 กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 

 

 



9. สารยาเสพติดอนัตรายเห็ดขีค้วาย (Magic Mushroom) : 

 เห็ดข้ีควายเป็นเห็ดพิษซ่ึงข้ึนอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีด คลา้ยสีฟางแห้ง 
บนหัวของร่มจะมีสีน ้ าตาลเขม้จนถึงสีด าบริเวณกา้น (Stalk) บริเวณใกลต้วัร่มจะมีแผ่นเน้ือเยื่อ
บางๆ สีขาว แผข่ยายออกรอบกา้น แผน่น้ีมีลกัษณะคลา้ยวงแหวน 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 

 ในเห็ดข้ีควายมีสารออกฤทธ์ิท าลายประสาทอย่างรุนแรงคือ ไซโลซีน และ ไซโลไซบีน ผสมอยู ่ 
ซ่ึงออกฤทธ์ิหลอนประสาท เม่ือบริโภคเข้าไปจะท าให้มีอาการเมา เคลิบเคล้ิมและบ้าคลั่ง                       
ในท่ีสุด หากบริโภคเขา้ไปมากๆหรือผูท่ี้บริโภคเขา้ไปมีภูมิตา้นทานน้อย อาจท าให้เกิดอนัตราย             
ถึงแก่ชีวติได ้

โทษทางกฎหมาย 

 เห็ดข้ีควายจดัเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

10. สารยาเสพติดอนัตราย?ยาเค (ketamine) 

 ยาเค มาจากค าว่า เคตามีน (ketamine) หรือช่ือทางการค้าว่า เคตาวา (Ketava) หรือเคตาลา 
(Ketalar)หรือคาสิบโชล 

 ซ่ึงตามพระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 เป็นวตัถุออกฤทธ์ิในประเภท 2 
หมายถึง ยาท่ีมีอนัตรายสูงท่ีแพทยจ์ะจ่ายใหก้บัผูป่้วย เฉพาะเม่ือมีความจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น 

 สาเหตุท่ีท าให้ยาเค กลายเป็นปัญหา เพราะว ัยรุ่นบางกลุ่มได้น ายาเคมาใช้เป็นส่ิงมึนเมา                             
โดยน ามาท าใหเ้ป็นผงน ามาสูดดมเพื่อใหเ้กิดอาการมึนเมา และมกัพบวา่มีการน ายาเค มาใชร่้วมกบั
ยาเสพติดร้ายแรงชนิดอ่ืน เช่น ยาอี และโคเคน 

ฤทธ์ิในทางเสพติด 

 ยาเค เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิหลอนประสานอย่างรุนแรง เม่ือเสพ?เขา้ไปจะรู้สึกเคลิบเคล้ิม (Euphoria) 
รู้สึกวา่ตนเองมีอ านาจพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการ?ทางความคิด ความคิดสับสน 
การรับรู้และตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งภาพ แสง สี เสียงจะเปล่ียนแปลงไป 

 ตาลาย ร่างกายเคล่ือนไหวไม่สัมพนัธ์กัน หากใช้ปริมาณมากจะเกิดการติดขัดในการหายใจ                    
หากใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานาน จะปรากฏอาการเช่นน้ีอยูบ่่อย ๆ เรียกวา่ Flashback ซ่ึงทา้ยท่ีสุดแลว้
จะท าใหผู้เ้สพประสพกบัสภาวะโรคจิต และกลายเป็นคนวกิลจริตได ้

 ความคิดสับสน ตาลาย หูแว่ว การรับรู้และการตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมจะเปล่ียนแปลงไป                    
การเคล่ือนไหวของร่างกายไม่สัมพนัธ์กนั 


