ยาเสพติดประเภทกระตุนประสาท มีดังนี้
 ยาบา
ยาบา เปนชื่อที่ใชเรียกยาเสพติดที่มีสวนผสมของสารเคมี ประเภท
แอมเฟตามีน (Amphetamine) สารประเภทนี้แพรระบาดอยู
3 รูปแบบดวยกัน คือ แอมเฟตามีนซัลเฟต (Amphetamine
Sulfate) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)และเมทแอม
เฟตามีนไฮโดรคลอไรด (Methamphetamine Hydrochloride)
ซึ่งจากผลการตรวจพิสูจนยาบาปจจุบันที่พบอยูในประเทศไทยมัก
พบวาเกือบทั้งหมดมีเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรดผสมอยูยาบา
จัดอยูในกลุมยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีลักษณะเปน
ยาเม็ดกลมแบนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิ
เมตร ความ หนาประมาณ 3 มิลลิเมตร น้ําหนักเม็ดยาประมาณ
80-100 มิลลิกรัม มีสีตางๆ กัน เชน สีสม สีน้ําตาล สีมวง สีชมพู
สีเทา สีเหลืองและสีเขียว มี สัญลักษณที่ปรากฏบนเม็ดยา เชน ฬ,
M, PG, WY สัญลักษณรูปดาว, รูปพระจันทรเสี้ยว, 99 หรืออาจ
เปนลักษณะของเสนแบงครึ่งเม็ดซึ่งสัญลักษณเหลานี้อาจปรากฎบน
เม็ดยาดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน หรืออาจเปนเม็ดเรียบทั้ง2ดานก็ได
ฤทธิ์ในทางเสพติด :
ออกฤทธิ์กระตุนประสาท มีอาการเสพติดทั้งทางรางกายและ
จิตใจ ไมมีอาการขาดยาทางรางกาย
อาการผูเสพ
เมื่อเสพเขาสูรางกาย ในระยะแรกจะออกฤทธิ์ทําใหรางกายตื่นตัว
หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ประสาทตึงเครียด แตเมื่อ
หมดฤทธิ์ยา จะรูสึกออนเพลียมากกวาปกติประสาทลาทําใหการ
ตัดสินใจชา และผิดพลาด เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได ถาใช
ติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหสมองเสื่อม เกิดอาการประสาท
หลอนเห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุมคลั่ง เสียสติเปนบาอาจทํา
รายตนเองและผูอื่นได หรือในกรณีที่ไดรับยาในปริมาณมาก จะไป
กดประสาทและระบบการหายใจทําใหหมดสติและถึงแกความตาย
ได

• ใบกระท่อม
• วิธีเสพ
วิธีเสพใบกระทอม เคี้ยวใบสดหรือบดใบแหงละลาย
น้ําดื่ม บรายเติมเกลือดวยเล็กนอย สวนมากจะเคี้ยวเพียง 23 ใบ และดื่มน้ําอุน หรือกาแฟรอนตาม ใชวันละ 3-10 ครั้ง
ตอวันตามอาการเหนื่อย
ผลจากการเสพใบกระทอม
กระทอมออกฤทธิ์ประเภทกระตุนประสาท การเสพใบ
กระทอมมากๆ หรือเปนระยะเวลานาน มักจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของเม็ดสีขึ้นที่บริเวณผิวหนัง ทําใหผูที่
รับประทานมีผิวคล้ําและเขมขึ้น และยังพบอีกวาเสพกระทอม
โดยไมไดรูดเอากานใบออกจากตัวใบกอน อาจจะทําใหเกิด
อาการที่เรียกวา “ถุงทอม” ในลําไสได เนื่องจากกานใบและ
ใบของกรระทอมไมสามารถยอยได จึงตกตะกอนติดคางอยู
ภายในลําไส ทําใหขับถายออกมาไมได เกิดพังผืดขึ้นมาหุมรัด
อยูโดยรอบกอนกากกระทอมนั้น ทําใหเกิดเปนกอนถุงขึ้นมา
ในลําไส บางรายจะมีอาการโรคจิต หวาดระแวง เห็นภาพ
หลอน คิดวาคนจะมาทํารายตน และพูดไมคอยรูเรื่อง

โคคาอีน หรื อ โคเคน
โคเคนสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
โคเคนเบส (Cocaine base) และ เกลือโคเคน เชน โคเคน
ไฮโดรคลอไรด Cocainehydrochloride) และโคเคน
ซัลเฟต (Cocaine sulfate)โคเคนที่พบในประเทศไทย มี 2

ชนิด ไดแก1. โคเคนชนิดผง มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว
รสขม ไมมีกลิ่น
2. โคเคนรูปผลึกเปนกอน (Free base , crack)
 การออกฤทธิ์
เปนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท โดยจะกระตุนการ
ทํางานของระบบประสาทสวนกลาง คือ
1. กระตุนประสาทอยางแรง ทําใหอารมณทางจิตใจครึกครื้น
มีอาการตื่นเตน
หวาดกลัว มือไมสั่น
2. ทําใหหัวใจเตนเร็ว ความดันเลือดสูง และมานตาขยาย ถา
เสพมากเกินขนาดทําใหผูเสพเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเตน
3. ผูเสพบางรายนําโคเคนมาผสมเฮโรอีน ฤทธิ์ของยาคลาย
กับแอมเฟตามีนทําใหออกฤทธิ์รุนแรงแตระยะเวลาสั้น เมื่อ
โคเคนหมดฤทธิ์แลวทําใหจิตใจหดหูอยางรุนแรงอาการ
ดังกลาวทําใหผูเสพหันไปใชโคเคนอีก
4. การใชโคเคนเรื้อรังทําใหมีอาการคลื่นเหียน นอนไมหลับ
การยอยอาหาร ผิดปกติ น้ําหนักตัวลด อาจถึงขั้นประสาท
หลอน มีอารมณหลงผิดแบบหวาดระแวงเห็นคนอื่นเปนศัตรู
มีจิตใจปนปวน เกิดความหุนหันพลันแลน กลาย เปนคนดุราย
กอนเหตุรุนแรงที่มีลักษณะเปนการตอตานสังคม
 โคเคนผง
สารออกฤทธิ์
ลักษณะรูปแบบ เปนยาเสพติดที่มี ลักษณะเปนผงผลึกสีขาว
หรือไมมีสี รสขม ระเหยไดเล็กนอย สกัด ไดจากใบโคคา หรือ
จากการสังเคราะห ทางเคมี การออกฤทธิ์ ระยะเวลาเริ่มออก
ฤทธิ์เร็วมาก (ประมาณ 1 นาที)และระยะเวลาการออกฤทธิ์
สั้นมาก (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่ปริมาณปริมาณยาเขาสู
รางกาย) เปนยาเสพติดใหโทษที่ออก ฤทธิ์ตอระบบประสาท
สวนกลาง คือทั้งกระตุน และกดระบบ ประสาทสวนกลาง ถา
เสพเขาสูรางกาย
พิษภัยของโคเคนผง
เปนยาเสพติดใหโทษที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท
สวนกลางคือทั้งกระตุนและกดระบบประสาทสวนกลางคือ
เมื่อเสพเขารางกายเปนจํานวนนอยจะกระตุนสมองทํา

ใหรูสึกสดชื่น แจมใส ความคิดปลอดโปรง
สบาย ใจ อาการ
ออนเพลีย และงวง จะหายไป จึงทําใหมีอาการติดยาและอยากเสพ
ซ้ํา เมื่อเสพซ้ําจะตองเพิ่มขนาดของยาที่ใชเสพมากขึ้น ในระยะเวลา
อันสั้น ทําใหเกิดอาการพิษของทางประสาท มีอาการโรคจิต ตื่นเตน
หวาดกลัว ความคิดสับสนประสาท หลอนระแวง จนถึงทํารายผูอื่น
หรือทํารายตัวเอง จนถึงจะฆาตัวตายนอกจากนี้ยังมีอาการตัวสั่น
ชัก ความดันโลหิตต่ํา ระบบหายใจลมเหลว ทําใหผูเสพหยุดหายใจ
กระทันหัน

 ยาอี หรือ ยาเลิฟ
ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซตาซี เปนยาที่แพรระบาดในกลุมวัยรุนที่
ชอบเที่ยวกลางคืน ออกฤทธิ์ใน 2 ลักษณะ คือ ออกฤทธิ์กระตุน
ระบบประสาทในระยะสั้น ๆ
หลังจากนั้นจะออกฤทธิ์หลอน
ประสาทอยางรุนแรง ฤทธิ์ของยาจะทําใหผูเสพรูสึกรอนเหงื่อออก
มาก หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง การไดยินเสียง และการมอง
เห็นแสงสีตาง ๆ ผิดไปจากความเปนจริง เคลิบเคลิ้ม ไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองได อันเปนสาเหตุที่จะนําไปสูพฤติกรรม
เสื่อมเสียตาง ๆ และจากการคนควาวิจัยของแพทยและนักวิทยา
ศาสตรหลายทาน พบวา ยาชนิดนี้มีอันตรายรายแรง แมจะเสพ
เพียง 1-2 ครั้ง ก็สามารถทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย สง
ผลใหผูเสพมีโอกาสติดเชื้อโรคตางๆ ไดงาย และยังทําลายเซลส
สมองสวนที่ทําหนาที่สงสารซีโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเปนสาระ
สําคัญในการควบคุมอารมณใหมีความสุข ซึ่งผลจากการทํา
ลายดังกลาว จะทําใหผูเสพเขาสูสภาวะของอารมณที่เศราหมอง
หดหูอยางมาก และมี่แนวโนมการฆาตัวตายสูงกวาปกติ

 ฤทธิ์ในทางสารเสพติด
ออกฤทธิ์กระตุนประสาทในระยะสั้น ๆ จากนั้นจะ ออกฤทธิ์
หลอนประสาท มีอาการติดยาทางจิตใจไมมี อาการขาดยาทาง
รางกาย
 โทษที่ไดรับ
1. ผลตออารมณ เมื่อเริ่มเสพในระยะแรกยาอีจะ
ออกฤทธิ์กระตุนประสาท ใหผูเสพรูสึกตื่นตัวตลอดเวลาไมสามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองได เปนสาเหตุใหเกิดพฤติกรรมสําสอน
ทางเพศ
2. ผลตอระบบประสาท ยาอีจะทําลายระบบ
ประสาททําใหเซลลสมองสวนที่ทําหนาที่หลั่งสารซีโรโทนิน ซึ่งเปน
สารสําคัญในการควบคุมอารมณนั้น ทํางานผิดปกติกลาวคือ เมื่อยา
อีเขาสูสมองแลว จะทําใหเกิดการหลั่งสาร “ซีโรโทนิน” ออกมามาก
เกินกวาปกติสงผลใหจิตใจสดชื่นเบิกบานแตเมื่อระยะเวลาผานไป
สารดังกลาวจะลดนอยลง ทําใหเกิดอาการซึม
เศรา หดหูอยางมาก อาจกลายเปนโรคจิตประเภทซึมเศราและอาจ
อาจเกิดสภาวะอยากฆาตัวตาย นอกจากนี้การที่สารซีโรโทนินลด
ลงยังทําใหธรรมชาติของการหลับนอนผิดปกติ จํานวนเวลาของการ
หลับลดลง นอนหลับไม สนิท จึงเกิดอาการออนเพลียขาดสมาธิใน
การเรียนและการทํางาน
3. ผลตอสภาวะการตายขณะเสพ มักเกิดเมื่อผูเ สพ
สูญเสียเหงื่อมากจากการเตนรํา ทําใหเกิดสภาวะขาดน้ําอยาง
ฉับพลัน หรือกรณีที่เสพยาอีพรอมกับดื่มแอลกอฮอลเขาไปมากหรือ
ผูที่ปวยเปนโรคหัวใจ จะทําใหเกิดอาการช็อคและเสียชีวิตได

มารู ้จกั ยาเสพติด
ประเภทกระตุน้ ประสานกันเถอะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนราธิวาส
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