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คํานํา 

 
 
 สารระเหยนับเปนสารเสพติดที่มีความรุนแรงตอรางกายอยางมากเนื่องจากทําลายระบบตางๆ 
ของรางกายหลายระบบโดยเฉพาะสมองซึ่งเปนระบบทีสํ่าคัญที่สุด แตสารระเหยก็ยังคงแพรระบาด
และเปนปญหาตราบจนปจจบุัน ถึงแมสารระเหยจะถูกมองวาเปนสารเสพติดที่ไมรุนแรงเหมือน
เฮโรอีนหรือยาบา แตสารระเหยสามารถหาเสพไดงายกอรปกับมีอันตรายตอรางกายอยางรุนแรง จึง
นับวาสารระเหยจึงเปนปญหาสําคัญที่มิอาจละเลยได และเพื่อใหการบําบัดรักษาผูปวยเสพตดิสาร
ระเหยใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงจําเปนตองอาศัยองคความรูและรูปแบบการบําบัดรักษา
ผูปวยเสพติดสารระเหย เนื่องจากผูปวยกลุมนี้มคีวามแตกตางจากสารเสพติดอื่น นักบําบัดจึง
จําเปนตองทํางานเปนทีมสหวิชาชีพ เชื่อมโยงทุกมติิที่กอใหเกิดปญหาสารระเหยตลอดจนการดูแล
บําบัดรักษาใหถูกตองตามมาตรฐานเพื่อใหผูปวยสารระเหยสามารถอยูในสังคมไดโดยไมพึ่งพาสาร
ระเหยหรือสารเสพติดอื่น ตําราการบําบัดรักษาผูปวยเสพติดสารระเหยฉบับนีจ้ึงประกอบดวย เภสัช
วิทยา ความรูความเขาใจเกีย่วกับการเสพติดสารระเหย การวินจิฉัย การบําบัดรักษา ผลกระทบตางๆ
ตอผูเสพสารระเหย ตลอดจนการบําบัดรักษาโดยทีมสหวิชาชีพ และการดูแลผูเสพสารระเหยอยาง
ครบทุกมิติ 
 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูนิพนธทุกทาน และผูนพินธเนื้อหาที่ไดนํามาอางอิงในตํารานี้
ประกอบเปนตําราที่ครบถวนสมบูรณ หวังวาตําราการบําบัดรักษาผูปวยเสพติดสารระเหยเลมนี้จะ
เปนประโยชนตอการดูแลผูปวยสารระเหยของประเทศไทย หากมีขอแนะนําหรือขอติชม คณะกอง
บรรณาธิการขอนอมรับดวยความยินด ี
       
 
        กองบรรณาธิการ 
 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 

ประโยชนใดๆ ที่เกิดจากหนังสือเลมนี้ ขอนอมสักการะอุทิศเปนกุศลแดบุพการีผูใหกําเนดิ 
และอาจารยผูประสิทธิประสาทความรูแกผูนิพนธ ตลอดจนนกับําบัดและนักวิจยัทีม่ีสวนรวม
สรางสรรคองคความรู ทําใหการบําบัดรักษาผูปวยสารระเหยมีความกาวหนาจนถึงปจจุบัน  

ขอขอบพระคุณ นายแพทยชาตรี  บานชืน่ อธิบดีกรมการแพทย ที่ไดใหการสนับสนุนและ
สงเสริมการบําบัดรักษาผูปวยสารระเหยของสถาบันธัญญารักษใหมีความกาวหนา และคณะผูบริหาร
ของกรมการแพทย ที่ไดสงเสริมการดําเนนิการของสถาบันธัญญารักษ  ซ่ึงมีสวนสําคัญที่ทําใหมีการ
จัดทําตําราการบําบัดผูปวยเสพติดสารระเหยเลมนี ้

ขอบพระคุณ นาวาอากาศตรี นายแพทยบุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน  ผูอํานวยการสถาบัน
ธัญญารักษ ที่ใหโอกาสในการจัดทําตําราเลมนี้  นายแพทยวิโรจน   วีรชัย  ที่เปนที่ปรึกษาในการ
จัดทําตําราและใหความรูที่จาํเปนในการดแูลผูปวยสารระเหย ตลอดจนเจาหนาที่สถาบันธัญญารักษ
ทุกทานที่มีสวนสําคัญในการจัดทําตําราเลมนี้  
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บทที่ 1  

เภสัชวิทยาของสารระเหย 
ภก.สมพร   สุวรรณมาโจ 

 
 
หัวขอ 
 1.1 บทนํา 
 1.2 คุณสมบัติทางกายภาพ 
 1.3 การกระจายตัว การดูดซึมและการกําจัด 
 1.4 การออกฤทธิ์ของสารระเหย 
 1.5 ความเปนพิษขอสารระเหย 
 
1.1 บทนํา 

สารระเหยเปนกลุมสารที่สามารถระเหย
เปนไอ หรือมีลักษณะเปนกาซ เมื่อนํามาเสพมีผลตอ
ระบบประสาท   การสูดดมสารระเหยเพื่อใหเกิด
ความเคลิบเคล้ิม มีการใชกันมาเปนเวลาชานานต้ังแต
กรีกโบราณ และเริ่มใชอยางแพรหลาย  ในศตวรรษที่ 
18 ต้ังแต  Humphry Davy ไดมีการคนพบกาซไน
ตรัสออกไซด หรือกาซหัวเราะ ซึ่งกาซชนิดน้ี เมื่อสูด
ดมเขาไปแลวมีความสนุกสนาน รื่นเริง เปนที่นิยม
มากในวงสังคมช้ันสูงของประเทศอังกฤษ และได
นํามาใชในกิจกรรมบันเทิง ตอมาไดนํามาใชทางการ
แพทยในการลดความเจ็บปวดและทําใหสงบ ใน
กลางศตวรรษที่ 18 ไดมีการคนพบ  ether และ 

chloroform ซึ่งนํามาใชเปนยาสลบ โดยการสูดดม
จนถึงปจจุบัน  
  เมื่อเริ่มเขาสูยุคอุตสาหกรรม มีการ
สังเคราะหสารใหมๆเพ่ิมมากขึ้น เชน จาก
กระบวนการกลั่นนํ้ามัน   สารละลายตางๆ   นํ้ายา
ลาง  นํ้ายาขจัดคราบมัน กาว  ผลิตภัณฑเหลาน้ีใชใน
อุตสาหกรรม  ในที่ทํางาน และท่ีบาน ดังน้ันสาร
ระเหยจึงสามารถหาไดงายและราคาถูก    ดังน้ัน
สาระเหยจึงเริ่มเปนปญหาสังคมและแพรระบาดอยาง
หนักในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงปจจุบันใน
กลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคนที่ทํางาน
สัมผัสกับสารระเหย มีโอกาสเสพติดสารระเหยได
เชนเดียวกัน   ปจจุบันไดมีการนําเอาสารระเหย
หลากหลายชนิดมาเสพ ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 
 



2                                                                                                    ภก.สมพร  สุวรรณมาโจ 

ตารางที่ 1 สารเคมี/ผลิตภัณฑที่มักนํามาเสพ 
ผลิตภัณฑ     สวนประกอบสําคัญ 

สารยึดเกาะ (Adhesives): 
 Balsa wood cement    Ethyl acetate 
Contact adhesives     Butanone, hexane, toluene and esters 
Cycle tire repair cement    Toluene and xylenes 
Polyvinylchloride (PVC) cement   Acetone, butanone, cyclohexanone, trichloroethylene 
Woodworking adhesives    Xylenes 

สารละออง (Aerosols): 
Air freshener     Butane, dimethyl ether and/or fluorocarbons 
Deodorants, antiperspirants    Butane, dimethyl ether and/or fluorocarbons 
Fly spray     Butane, dimethyl ether and/or fluorocarbons 
Hair lacquer     Butane, dimethyl ether and/or fluorocarbons 
Paint  Butane, dimethyl ether and/or fluorocarbons  and esters 

สารดมสลบ(Inhalationa   anaesthetics )  Nitrous oxide, diethyl ether, enflurane, halothane, 
isoflurane 

ยาชาเฉพาะที่ (Topical analgesics)   FC 11, FC 12, ethyl chloride 
นํ้ามันไฟแช็ก(Cigarette lighter refills)   Butane, isobutane, propane 
ผลิตภัณฑทําความสะอาดและซักแหง    Dichloromethane, FC 113, methanol,  
(Commercial dry cleaning and degreasing agents) 1,1,1-trichloroethane, tetrachloroethylene, toluene, 

trichloroethylene (now rarely carbon tetrachloride, -
1,2dichloropropane) 

นํ้ายากําจัดฝุน (Dust removers)         Dimethyl ether, FC 22 
นํ้ายาทําความสะอาด     Dichloromethane, 1,1,1-trichloroethane , 

tetrachloroethylene, trichloroethylene 
(Domestic spot removers and dry cleaners )  

สารดับไฟ(Fire extinguishers)   Bromochlorodifluoromethane, FC 11, FC 12 
นํ้ามันเช้ือเพลิง(Fuel gases )                            Butane, butenes, isobutane, propane, propenes  
นํ้ายาลางเล็บ(Nail varnish/nail varnish remover )  Acetone and esters 
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ผลิตภัณฑ    สวนประกอบสําคัญ 
 
สี (Paints/paint thinners )    Acetone, butanone, esters, hexane, toluene, 

trichloroethylene, xylenes 
นํ้ายาลางสี     (Paint stripper  )   Dichloromethane, methanol, toluene 
สารปรับกล่ินในหอง (Room  odorizer)   Isobutyl nitrite 
นํ้ายาลางพลาสเตอรทางการผาตัด/]ลางหมากฝรั่ง 1,1,1-Trichloroethane, trichloroethylene  
(Surgical plaster/chewing gum remover) 
นํ้ายาลบคําผิด      1,1,1-Trichloroethane 
(Typewriter correction fluids/thinners)  
เครื่องจายวิปปครีม(Whipped cream dispensers)  Nitrous oxide 

 
    วิธีการเสพสารระเหยซึ่งอาจอยูในรูป
ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ อาจสูดโดยตรงจาก
ภาชนะ หรือ ใสในถุงพลาสติกหรือภาชนะอื่น แลว
นํามาเพ่ือสูดดม  อาจเทของเหลวใหชุมเศษผา เพ่ือ
สูดดมละอองในปาก หรือวิธีงายแตพิษสูงคือ การพน
ละอองสารระเหย เขาชองปากโดยตรง  ซึ่งจะไดกล่ิน
สารท่ีเสพจากลมหายใจ  เสนผม หรือเสื้อผา รอย
เปอนบนผาหรือรอบปาก  รวมท้ังอาจพบภาชนะ
บรรจุสารท่ีใชบริเวณใกลเคียง  สารระเหยที่นิยม
นํามาเสพติด เชน โทลูอีน(Tolulene)  เปนสารที่เปน
สวนผสมที่สําคัญในกาวและทินเนอร    

 
1.2 คุณสมบัตทิางกายภาพ (physical 
property) 
 สารระเหยเกือบทุกชนิดเปนของเหลว มี
กล่ินเฉพาะตัว หรือกล่ินหอม ระเหยไดดี มีความ
หนืดตํ่าคาแรงตึงผิวตํ่า บางตัวติดไฟได เชน 
Toluene,  Ethyl Acetate , Acetone และ Methyl 
Ethyl Ketone เปนตน      สวนมากมักไมมีสี ใส ไมมี

ตะกอน คาความดันไอตํ่า ละลายในน้ําไดไมดี แตมี
คุณสมบัติละลายไดดีในไขมัน 

การแบงประเภทของสารระเหยแบงตาม
คุณสมบัติทั่วไป  สามารถแบงได 4 ประเภทใหญๆ
ไดแก 

1. ตัวทําละลายที่ระเหยได (Volatile 
solvents) เปนของเหลวที่ระเหยไดที่อุณหภูมิหอง    
มีราคาถูกและพบไดทั่วไป  มักใชในครัวเรือน และ
อุตสาหกรรม ไดแก ทินเนอร, นํ้ายาซักแหง, 
นํ้ามันกาด, นํ้ายาลบคําผิด  เปนตน 

2. ละอองลอย (Aerosols) เปนสารที่
บรรจุในภาชนะสําหรับฉีดพนประกอบดวยอนุภาค
ของสารและสารละลาย  ไดแก สีสเปรย, สเปรยปรับ
อากศ, สเปรยฉีดผม ,สเปรยรักษาเสนใยผา เปนตน 

3. กาซ (Gases) รวมท้ังกาซที่ใชในทาง
การแพทย ครัวเรือน และอุตสาหกรรม 

-กาซที่ใชทางการแพทยไดแก ether, 
chloroform, halothane และ nitrous oxide   

Nitrous oxide รูจักกันดีคือกาซหัวเราะ ซึ่ง
เปนกาซที่นํามาใชในการเสพติดมากตัวหน่ึง และใน
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ปจจุบันพบไดใน เครื่องจายวิปปครีม   (Whipped 
cream dispenser)และผลิตภัณฑเพ่ิมคาออกเทนใน
รถแขง  

- กาซที่ใชในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ไดแก  butane lighters, propane tanks,สารทําความ
เย็น  

4. สารไนไตรท ไดแก cyclo hexyl 
nitrite, isoamyl (amyl)nitrite และ 
isobutyl(butyl)nitrite  สารกลุมไนไตรทออกฤทธิ์
ขยายเสนเลือดและคลายกลามเน้ือ สารกลุมน้ีใชเพ่ือ
เพ่ิมความสนุกในกิจกรรมทางเพศ สารไนไตรทเปน
สารท่ีหามจําหนายแตอาจพบไดในรูปแบบของ นํ้ายา
ลางหัวอานวีดีโอ, นํ้ายาปรับกล่ินหอง,  นํ้ายาทําความ
สะอาดเคร่ืองหนัง หรือ นํ้ายาปรับอากาศ เปนตน 

 
หรือ แบงประเภทของสารระเหย ตามสูตร

โครงสรางทางเคมี ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2533) สามารถจําแนกสูตรโครงสรางทางเคมีได เปน 
4 ประเภท คือ 
1.  Aromatic  Hydrocarbon ไดแก 
       - โทลูอัน (Toluene) มีช่ือทางเคมีวา เมททิ
ลเบนซีน  (Methyl benzene) 
2.  Ketones  group ไดแก 

- อาซีโทน (Acotone) หรือ ไดเมททิลคี
โตน (Dimethye Ketone) ซึ่งมีช่ือทางเคมีวา 2-โพ
รพาโนน (2-propanone) 
       -  เมททิล   เอททิล    คีโตน   (Methyl Ethyl 
Ketone) หรือ เอ็ม.อี. เค.  ( M.E.K.) หรือ เอทิล เมทิล 
คีโตน (Ethyl Methyl  Ketone) มีช่ือทางเคมีวา 2- บิว
ทาโนน (2-Butanone) 

       -ไอโซโปรบีล อาซีโทน 
(Isopropylacetone) หรือ เมททิลไอโซบิวทัล ดีโทน 
(Methyl Isobutyl Detone) หรือ เอ็ม. ไอ. บี. เค. 
(M.I.B.K.) มีช่ือทางเคมีวา 4- เมททิล -2-เพนตาโนน 
(4-Methyl -2-Pentanone) 
3.  Esters group ไดแก 
      -  เอทิล อาซีเตท (Ethyl acetate) หรือ อาซิ
ติก เอสเตอร มีช่ือทางเคมีวา อาซิติก แอซิด     เอททิล
เอสเตอร (Acetic acid Ethyl Ester) 
      -  เมททิล อาซีเตท (Methyl acetate) มีช่ือ
ทางเคมีวา เมททิล อาซีเตท (Methyl acetate) 
      -  นอมาล บิวทิล อาซีเตท (n-butyl acetate) 
มี ช่ือทางเคมีวา  อาซีติก  แอชิด  บิวทิล  เอสเตอร 
(Acetic Acid Butyl Ester) 
      -  เซกันดารี บิวทิล อาซีเตท (Sec-Butyl 
Acetate) มีช่ือทางเคมีวา อาซีติก แอซิด – 1 - เมททิล
โปรปล เอสเตอร (Acetric Acid 1 – Methyl propyl 
Ester) หรือ อาเซติค แอซิด เซกันดารี บิวทิล เอ
สเตอร         (Acetric Acid sec-Butyl Ester) 
4.  Ethers group ไดแก 
      -2-บิวทอกซี เอทานอล (2- Butoxyethanol) 
หรือ บิวทิลเซลโลโซลฟ (Butyl Cellosolve) มีช่ือ
ทางเคมีวา อีทิลีน ไกลคอล โมโนบิวทิล อีเทอร 
(Ethylene Glycol Monobutyl Ether) 
      -2- เอทอกซี เอทานอล (2-Ethoxy ethanol) 
หรือเชลโลโซลฟ (Cellosolve) มีช่ือทางเคมีวา อิ
ทิ ลีน  ไกลคอล  โมโน  เอททิล  อี เทอร  (Ethylenc 
Glycol Monoethye Ether) 
      - 2 –เมททอกซี เอทานอล (2-Methoxy 
ethamol) หรือ เมทิล เชลโลโซลฟ (Methyl 
Cellosolve) มีช่ือทางเคมีวา อีทิลีน ไกลคอล โมโน
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เมททิล อีเทอร ( Ethylene  Glycol Monomethyl  
Ether) 
      -  2 - เมทอกซี เอทานอล อาซีเตท (2-
Methoxy ethanol Acetate) หรือ เซลโลโซลฟ อาซี
เตท (Cellosolve Acetate) มีช่ือทางเคมีวา เอทิลีน 
ไกลคอน โมโนเอททิล อีเทอร อาซีเตท ( Ethylene 
Glycol Monoethyl Ether acetate) 

นอกจากน้ียังมีสารระเหยตัวอื่นที่มิได
ปรากฏในประกาศฉบับดังกลาว แตมีผูนํามาเสพ เชน 
benzene , Naphthalene, trichloroethylene, Xylene, 
Gasoline, Hexane,Amyl nitrate, methyl alcohol, 
Isopropyl alcohol ฯลฯ โดยเฉพาะกลุมยาระงับ
ความรูสึก เชน Nitrous oxide ,Halothane,Ethyl 
Chloride 

 
1.3 การกระจายตัว การดูดซึม และการกําจัด
เม่ือเขาสูรางกาย 
 สารระเหย เมื่อเขาสูรางกายโดยการสูดดม 
แพรสูถุงลมปอด เขาสูกระแสเลือด และเน่ืองจากสาร
ระเหยละลายไดดีในไขมัน ดังน้ัน สารระเหยสามารถ
กระจายอยางรวดเร็วในอวัยวะที่มีสวนประกอบของ
ไขมัน เปนจํานวนมากไดแก สมอง, ไขกระดูก, ตอม
หมวกไต, ไต และ ตับ  การออกฤทธิ์ของสารระเหย
เร็วมากอาจแสดงฤทธ์ิใหเห็นในเวลาเปนวินาทีหรือ
เพียง 2-3 นาที เทาน้ัน ความเขมขนของสารถึงระดับ
สูงสุดในกระแสเลือด (Peak plasma concentration) 
ใชเวลาเพียง 15- 30 นาทีหลังจากสูดดม ขึ้นกับ

วิธีการสูดดม การสูดสารระเหยโดยการนําสารระเหย
ใสถุงพลาสติก  แลวนํามาเพ่ือสูดดมจะใหระดับสาร
ระเหยในเลือดสูงกวาการสูดจากภาชนะโดยตรงหรือ
การสูดจากเศษผา  ขอมูลเก่ียวกับเภสัชจลนศาสตร
ของสารระเหยบางตัวแสดงไวใน ตารางที่ 2 

สารระเหยสวนใหญ ถูกขับออกทางลม
หายใจ  ในรูปที่ไมเปล่ียนแปลง  ซึ่งมักไดกล่ินของ
สารระเหยน้ัน  สวนที่เหลือเปล่ียนแปลงที่ตับและขับ
ออกที่ไต  เชน Toluene  สวนที่เขารางกาย ถูก
เปล่ียนแปลงโดยระบบ เอ็มไซม Cytochrome P-450 
ที่ตับเปล่ียนเปนกรดHippuric เและถูกขับออกที่ไต
(ดังแสดงในแผนภาพ ที่ 1)   

ในผูที่ใชสารระเหยเปนเวลานาน สามารถ
กระตุนระบบเอ็มไซม  Cytochoame P-450 ทําให
สารระเหยถูกเปล่ียนแปลงไดเร็วขึ้น  รวมท้ังมีปจจัย
ที่มีผลอัตราการเปล่ียนแปลงไดแก อายุ โรคที่เปน
รวม ปริมาณของสารที่สูดดม รวมทั้งยาและสารอื่นที่
ใชรวมกัน เชน เมื่อมีการใชยา paracetamol รวมกับ
การสูดดม Tolulene มีรายงานทําใหระดับความ
เขมขนของtolulene ในกระแสเลือดเพ่ิมขึ้น   
นอกจากน้ีกระบวนการการเปลี่ยนแปลง อาจทําให
เกิดสารที่มีพิษเพ่ิมขึ้น เชน acetonitrile, carbon 
tetrachloride, chloroform, dichloromethane, hexane, 
methanol ,trichloroethylene และ halothane เปนตน 
ตัวอยางสารที่ไดจากการเปล่ียนแปลง
(Metabolite)แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่2 แสดงเภสัชจลนศาสตรของสารระเหยบางชนิด 
 Compound 
 

Inhahaled 
 
Dose absorb 
(per cent) 

Proportion 
Eliminated 
Unchanged 
(per cent) 

Absorbed dose 
Metabolized 

(per cent) 

 
Life1 

(h) 

Brain: Blood 
Coefficient 
(Blood: gas) 

(37 c) 
Acetone - - - 3-5 2 243-300 
Benzene 46 12 80 9-24 6-9 
Butane 30-45 - - - - 
Butanone 70 99+ 0.1 0.5 116 
Carbon disulphide 40 <30 50-90 <1 2.4 
Carbon tetrachloride - 50? 50? 48 1.6 
Chloroform - 20-70(8ชั่วโมง) >30 - 8 
Cyclopropane - 99 0.5 - 0.55 
Dichlorometane - 50? <40 0.7 5-10 
Diethyl ether - >90 - - 12 
Enflurane 90+ >80(5 วัน) 2.5 36 1.9 
Fluoro- 
trichloromethane 

92 89 <0.2 1.5 0.87 

Halothane 90+ 60-80(24ชั่วโมง) <20 0.5 2.4 
Methoxyflurane - 19(10วัน) >44 - 11 
Nitrous oxide - >99? - - 0.47 
Styrene - 1-2 >95 13 32 
Tetrachlorethylene 60+ >90 1-2 72 9-19 
Toluene 53 <20 80 7.5 8-16 
1,1,1-Trichloroethane - 60-80(1 อาทิตย) 2 10-12 1-3 
Trichloroethylene 20-65 16 >80 30-38 9.0 
Xylene 64 5 >90 20-30 42.1 
      
1 terminal phase elimination half-life 
2 Longer after high dose 
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลของ metabolite ของสารระเหยบางชนิด 
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลของ Metabolite ของสารระเหยบางชนิด (ตอ) 
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ตารางที่ 3 แสดงขอมูลของ Metabolite ของสารระเหยบางชนิด (ตอ) 
 

 
 

1.4 การออกฤทธ์ิของสารระเหย 
 สารระเหยออกฤทธิ์กดระบบประสาท
สวนกลาง  โดยเฉพาะสมองสวนกลาง เชนเดียวกับ 
สุราและยานอนหลับ   การกดสมองสวนกลางขึ้นอยู
กับปริมาณสารที่สูดดม ในขนาดตํ่าๆ สามารถทําให
เกิดฤทธิ์เคล้ิมฝน  ภาวะหลงผิด  และ ประสาทหลอน  
ในขนาดที่สูง ทําใหเกิดอาการโคมาและชัก   อาการ
ในระยะแรก  จะทําใหมีความรูสึกต่ืนเตน ศีรษะเบา 
หลังจากน้ันจะทําใหมีอาการมึนเมาเหมือนกับเมา
เหลา พูดจาออแอไมชัด ไมสามารถควบคุมตนเองได  
เพราะกลามเน้ือทํางานไมประสานกัน หลังจากเกิด
อาการมึนเมาแลวถายังคงสูดดมตอไปอีก 30 -  45 
นาที จะทําใหมีอาการงวงนอน ซึมลง และหมดสติ
ในที่สุด บางรายอาจเกิดการชักขึ้นได 

กลไกการออกฤทธิ์ของสารระเหยยังไม
ชัดเจน  เช่ือวาสารระเหยเขาไปในเซลลประสาทและ
เปล่ียนแปลงการซึมผานของอิออนตาง ๆ บริเวณ
เซลลสมอง ทําใหมีการเปล่ียนแปลง   การทํางานของ
สมอง และเก่ียวของกับการกระตุนสารสื่อประสาท 

ชนิด Gamma-Aminobutryic Acid (GABA)  และ 
glycine a1  receptor รวมท้ังยับยั้ง N-methyl-D-
aspartate  receptor ทําใหกดการทํางานของสมอง
สวนกลาง  ซึ่งผูเสพมีอาการเคล้ิมฝนและการรับรู
เปล่ียนแปลงไป ในผูที่ติดสารระเหยเปนเวลานาน
อาจทําใหการสังเคราะห DNA ในสมองลดลง หรือ
อาจนําไปสูการลดการไหลเวียนของเลือดในสมอง 
ทําใหเกิดสมองฝอ (Cerebral atrophy) ได 
 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาระเหยแตละ
ชนิดแตกตางกันมากทั้งน้ีขึ้นอยูกับคุณลักษณะของ
สารแตละชนิดซึ่งจําเปนตองศึกษาในรายละเอียด
ตอไป 
1.5 ความเปนพิษของสารระเหย  
 ความเปนพิษของสารระเหยมีทั้งอาการจาก
ขาดยา  พิษเฉียบพลัน และพิษเรื้อรัง  
- อาการขาดยา  มีอาการ สั่น กระวนกระวาย ต่ืนเตน 
นอนไมหลับ, อาการเพอคล่ัง  ,ชักและกลามเน้ือเปน
ตะคริว ปวดหัว ปวดทอง  
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- พิษเฉียบพลัน พบอาการทางระบบประสาท หัวใจ
และปอด เปนอาการนํา ซึ่งอาการทางระบบประสาท
เหมือนกับอาการพิษจากแอลกอฮอล รวมทั้งมีอาการ
เคล้ิมสุข,พูดจาสับสน,เดินโซเซ ,เห็นภาพซอน,
สับสนและมีภาวะกดประสาทสวนกลาง  รวมท้ังอาจ
เกิดประสาทหลอนทางการไดยินและการมองเห็น 
ชักและโคมา   
- พิษเรื้อรัง ผูเสพสารระเหยเปนระยะเวลานานมัก
เกิดอาการแทรกซอนทางระบบประสาทสวนกลางท่ี
ไมรักษาสามารถกลับคืนได   ทําใหเกิดภาวะการ
เรียนรูลดลง ,สมองเสื่อม  เปนตน  สารระเหยมีผล
ทําลายปอด ทรวงอก ไต ทอไต กระเพาะปสสาวะ 
ตอมนํ้าเหลือง ระบบเลือด และสารระเหยหลายชนิด
เปนสารกอมะเร็ง เชน Isopropylacetone และทําให
เกิดทารกวิรูป 

 สารระเหยมีผลตอแทบทุกระบบของ
รางกาย ตางๆ เชน 

- การสัมผัสทางหายใจ  การหายใจเอาไอ
ระเหยของสารเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคืองตอ
ระบบทางเดินหายใจ  ถาไดรับปริมาณมาก ๆ มี
ผลกระทบตอระบบประสาทสวนกลาง 

- สัมผัสทางผิวหนัง  จะกอใหเกิดการ
ทําลายช้ันไขมันของผิวหนัง อยางรุนแรง ซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดผ่ืนแดง ผิวหนังแหงและแตก 
กอใหเกิดอาการปวดแสบปวดรอนได 

- การรับประทาน จะทําใหเกิดอาการปวด
ทอง คล่ืนไส อาเจียน ปวดศรีษะและเปนอันตรายตอ
ชีวิตได 

- สั ม ผัส ถูกต าไอระ เหยของสารจะ
กอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ทําให ปวดตา นํ้าตา
ไหล ตาแดง และปวดตาได เยื่อตาอักเสบ 

 
ตัวอยางคุณสมบัติความเปนพิษของ 

 โทลูอีน (Toluene) 
 
โทลูอีน   เปนตัวทําละลายสําหรับสี, กาว, นํ้ามัน, 
ยาง, พลาสติก   เปนสารเคมีที่พบบอยในการนํามา
เสพ มีรายละเอียดของสารดังน้ี 

โทลูอีน  (Toluene) 
 ช่ือทางเคมี  Methyl-Benzene 
ช่ืออื่นๆ   Toluol; Methylbenzol; Monomethyl 
benzene; Methacide; Tolu-sol; Antisal 1a; Tol; 
Toluene  
สูตรโมเลกุล    C6H5CH3 
สูตรโครงสราง 
     
 
คุณสมบัติทางกายภาพ (physical property) 

-  มวลโมเลกุล 92.13 ความถวงจําเพาะ 0.866 
จุดหลอมเหลว -950C จุดเดือด 110.6 0C 

-  ลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี มีกล่ิน
คลายเบนซิน 

-  ติดไฟงาย Flash point 44 0C (Close cup)  
-  ไม ล ะล า ย ในน้ํ า  แต เ ข า กั น ได ดี กั บ

แอลกอฮอล, คลอโรฟอรม, อะซีโตน, อะซีติก   
แอซิด, คารบอนไดซัลไฟด 
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อันตรายตอสุขภาพอนามัย   
2.1  พิษระยะเฉียบพลัน  
         เกิดหลังการสูดดมและตองรีบแกไข
ทันที ไดแกอาการหายใจเร็วขึ้นและต้ืน จังหวะการ
เตนของหัวใจผิดปกติไป เกิด ventricular fibrillation  
มีอาการปวดศีรษะ ต่ืนเตนในชวงแรก    ตอมาจะงวง
ซึม สับสน เกิดอาการเคล้ิมสุขและประสาทหลอน   
มีเสียงในหู   ตามองเห็นไมชัดเจน  คล่ืนไส อาเจียน 
แสดงพฤติกรรมกาวราวรุนแรง  ตัวสั่น มือสั่น    หัว
ใจเตนผิดจังหวะ มีนํ้าคั่งตามอวัยวะตาง ๆ  อาจถึงขั้น
หมดสติ หยุดหายใจ และตายได 
 
2.2  พิษระยะเรื้อรัง                 

-  พิษตอระบบเลือดโดยฤทธิ์กดการทํางานของ
ไขกระดูก ทําใหเกิด anemia, macrocytosis, 
leukocytosis   leukopenia และเกิด Severe bone 
marrow aplasia ในที่สุด 

- พิษตอระบบทางเดินหายใจ ทําใหนํ้าคั่งใน
ปอด เกิดภาวะacidosis   ผลที่ตามมาคือ 
hypokalemia, hypophosphatemia และ 
hyperchloremia 

-  พิษตอระบบกลามเนื้อ คือ เกิดอาการ
กลามเน้ือเปล้ีย, rhabdomyolsis หรือเปนอัมพาตได 

-  พิษตอตับและไต คือ เกิด necrosis หรือ fatty 
degeneration ที่เน้ือเยื่อของตับและไต ทําใหการ
ทํางานของตับและไตลมเหลว   และเกิดภาวะ renal 
tubular acidosis 

-  พิษตอระบบประสาทพบวา ทําใหจํานวนของ 
Purkinje fiber ในระบบประสาทสวนกลางลดลง
ปริมาณของ pigment ในสมอง และ spinal cord 
เพ่ิมขึ้น เกิด degenerationของสมองสวน Cerebella  
สมองสวน cerebral  ฝอ 
 
การนําไปใช 
- ใชเปน สวนผสมของนํ้ามันเช้ือเพลิง  

-  เปนตัวทําละลายสําหรับสี , กาว, นํ้ามัน,  
ยาง,  พลาสติก 

- ของเปนวัตถุดิบของ explosive dyes  และ  
organic compound  ตาง ๆ 
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ตารางสรุปความเปนพิษของสารระเหย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2533) 
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แผนภาพท่ี 1 แสดง Metabolic pathway of Toluene 
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บทที่ 2 
การเสพตดิสารระเหย 
นพ.ลํ่าซํา   ลักขณาภชินชัช พบ. 

 
 
หัวขอ 
 2.1 บทนํา 
 2.2 สาเหตุและปจจัยการติดสารระเหย 
 2.3 กลไกการเสพติดสารระเหยในสมอง 
 2.4 พันธุกรรมกับการเสพติดสารระเหย 
 2.5 อิทธิพลของสิ่งแวดลอม สังคมตอการเสพติดสารระเหย 
 2.6 อิทธิพลของกลุมตอการเสพติดสารระเหย 
 2.7 ลักษณะทางจิตเวชของผูเสพติดสารระเหย 
 2.8 วิธีการเสพ อาการเมายาและอาการขาดยา 
 
2.1 บทนํา 
 คําวาการเสพสารระเหยเปนคําที่ เรียก
กวางๆ ไมไดมีความหมายเฉพาะเจาะจงกับสารใด
สารหนึ่ง แตจะหมายถึงสารที่สามารถระเหยไดและ
ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท การเสพสารระเหยจะใช
วิธีการสูดดม สารที่จัดวาเขาประเภทสารระเหยมี
หลายชนิดดังที่ไดกลาวถึงในบทที่ผานมาและยังนับ
รวมถึงกาซชีวภาพที่ไดจากมูลสัตว ดังที่เคยมีกรณี
ตัวอยางการสูดดมกาซที่ระเหยจากมูลกระบือ จาก
การรวบรวมขอมูลที่ผานมายังไมพบวาในประเทศ
ไท ย  มี ก า ร เ สพส า ร ร ะ เ ห ยด ว ย วิ ธี ก า ร อื่ น ที่
นอกเหนือจากสูดดม (เชน นํามาฉีดหรือรับประทาน) 
 เนื่องจากสารระเหยมีหลายชนิดดังที่ได
กลาวมาแลว ผูบําบัดจึงควรทําความเขาใจวาสาร

ระเหยแตละตัวก็มีความแตกตางกันไปในแงของการ
ออกฤทธิ์และพิษตออวัยวะตางๆ แตสารระเหยชนิดที่
นิยมสูดดมในไทยมากที่สุดคือ โทลูอีน ซึ่งพบในกาว
ปะยาง, สีสเปรย, น้ํายาลางสี  ความเขาใจของผูบําบัด
โดยทั่วไปถาพูดถึงสารระเหยก็มักจะนึกถึงโทลูอีน 
เพื่อใหผูบําบัดสามารถดูแลผูปวยไดอยางดี ดังนั้น
กอนใหการบําบัดผูปวยจึงควรซักประวัติชนิดของ
สารระเหยใหละเอียด  รวมทั้ งขอตัวอย างมาดู
สวนประกอบถาสามารถทําได ในกรณีที่มีขอสงสัย
ไมสามารถหาขอมูลไดเชนพบผูปวยหมดสติ การ
เจาะเลือดตรวจหาชนิดของสารระเหยสามารถทําได
ในหองปฏิบัติการบางแหง 
 สารระ เหยถื อว า เป นสาร เสพติ ดที่ มี
คุณลักษณะทางเคมีที่คลายคลึงกับสุรา สารระเหย
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สามารถละลายไขมันไดดี  รวมทั้ งออกฤทธิ์กด
ประสาทเหมือนกัน ทําใหสารระเหยมีกลไกการเสพ
ติดที่มีความคลายคลึงกับสุราดวย  ในชวงหลาย
ทศวรรษที่ผานมาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสารเสพ
ติดไดเพิ่มอยางมากมาย โดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับ
สุรา แตการศึกษาเกี่ยวกับสารระเหยยังมีคอนขาง
นอย การทาํความเขาใจเกี่ยวกับการเสพติดสารระเหย
จึงมักใชการเทียบเคียงกับการเสพติดสุรารวมดวย 
การคนพบทางประสาทวิทยาและทางพันธุกรรมทํา
ใหมุมมองตอผูติดสารระเหยเปลี่ยนไป แทนที่จะมอง
วาเปนผูมีปญหา  ก็ เริ่มมีความเขาใจวา เปนโรค
เกี่ยวกับสมอง เปนโรคเรื้อรังคลายกับโรคทางกาย
อื่นๆ เชน โรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง  
 
2.2 สาเหตุและปจจัยการติดสารระเหย 
 สาเหตุของการติดสารเสพติดตางๆ รวมทั้ง
สารระเหยมีหลายประการ แตความเขาใจโดยทั่วไป
เมื่อเราพูดถึงปญหาสารระเหยเรามักจะนึกถึงปจจัย
เ สี่ ย งต า งๆ  ซึ่ ง มี ก า รศึ กษ าไว ม ากมายทั้ ง ใน
ตางประเทศและประเทศไทยเอง  ซึ่งถารวมปจจัย
ยอยๆ ของการติดสารเสพติดก็จะไดมากกวา 70 อยาง 
เชน  ครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุน  ขาด
การศึกษา สังคมเสื่อมทรามลงไป แตจากการศึกษา
ในปจจุบันเราพบวาการติดยาเสพติดเปนโรคที่เกิด
จากหลายปจจัยรวมกัน ซึ่งเริ่มตั้งแตวามีการคนพบยา
หรือสารเสพติดแลวมีผูนําไปเสพ แตหลังจากนั้นบาง
คนก็หยุดบางคนก็เสพซ้ํา ในคนที่เสพซ้ําบางคนก็
เสพจนติด ในขณะที่บางคนก็เปนเพียงผูเสพยังไมถึง
ขั้นเสพติด การที่คนเสพสารระเหยแลวกลับไปเสพ
ซ้ําอีกก็เปนเพราะสารระเหยออกฤทธิ์ทําใหเกิด
ความรูสึกพึงพอใจ โดยการออกฤทธิ์ที่สมองโดยตรง  

 ดังนั้นภาพรวมของสาเหตุการติดสาร
ระเหยจึงสามารถแบงไดเปน 3 สวนหลักดวยกัน คือ  

1. สาเหตุที่มาจากตัวผูเสพ เชน ลักษณะ
ทางพันธุกรรม, โรคทางจิตเวช 

2. สาเหตุจากตัวสารเสพติด  ซึ่ งสาร
ระเหยมีคุณสมบัติทําใหเกิดความพึงพอใจเสพติดได
คลายกับสุรา  

3. สาเหตุจากสิ่ งแวดลอม  เชน  การ
ควบคุมสารระเหยไมดีพอ หามาเสพงาย มีเพื่อน
ชักชวน, ลักษณะทางครอบครัว ฯลฯ จากการศึกษา
พบวาในกลุม เด็กเรรอนมี ลักษณะพฤติกรรมที่
แสวงหาการยอมรับจากเพื่อนในกลุมทําใหตอง
แสดงออกในทางที่ ผิด  การเสพสารระเหยก็เปน
พฤติกรรมหนึ่งที่ทําใหไดรับการยอมรับจากในกลุม 
ประกอบกับมีราคาถูก  การควบคุมดูแลไมดีพอ 
ตลอดจนโทษทางกฎหมายไมรุนแรงทําใหสารระเหย
มีปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่ทําใหเสพติดไดเปนอยาง
มาก 
 
2.3 กลไกการเสพติดสารระเหยในสมอง 
 ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออก
ฤทธิ์ของสารระเหยในสมองมีความกาวหนาไปมาก 
โดยมีการศึกษาทดลองในลิงและหนูทดลอง เพื่อ
ศึกษาเทียบเคียงกับการออกฤทธิ์ของสารระเหยใน
มนุษย ทําใหทราบกลไกการทํางานสมองโดยเฉพาะ
สวนที่ทําใหเกิดการเสพติด 
 สมองทําหนาที่รับรูและควบคุมทุกสวน
ของรางกาย โดยมีการรับรูจากประสาทสัมผัสตางๆ 
และสั่งงานไปยังกลามเนื้อตางๆ รวมทั้งมีการสั่งการ 
ใหหล่ังสารเคมีฮอรโมนตางๆ ดวย สมองถือวาเปน
สวนที่ควบคุมอารมณ ความรูสึก ความจํา ความคิด
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ต างๆ  สมองจึ ง เปนตั วควบคุมนิสั ยใจคอและ
พฤติกรรมตางๆ ของมนุษย 
 ในสมองจะมีการแยกเปนสวนๆ เพื่อทํา
หนาที่เฉพาะแตกตางกันไป ในแตละสวนก็ยังมีการ
เช่ือมตอกันเพื่อประสานการทํางานซึ่งกันและกัน 
เชนมีสวนรับความรูสึก สวนสั่งงานของกลามเนื้อ 
ในสมองประกอบดวยวงจรยอยๆ มากมายที่ทําหนาที่
สอดประสานกันเสมือนหนึ่งเปนวงจรคอมพิวเตอร
ขนาดใหญ ในวงจรเหลานี้หนวยยอยที่สุดเรียกวาเซล
ประสาท (Neuron) เซลประสาทแตละตัวก็จะมีการ
รับและสงสัญญาณ เพื่อสงสัญญาณออกไปยังเซล
สมองที่อยูถัดออกไป ในการรับ-สงสัญญาณไปยัง
เ ซ ล อื่ น ต อ ง อ า ศั ย สื่ อ ป ร ะ ส า ท ส ม อ ง 
(Neurotransmitter) เนื่องจากวาผิวเซลประสาทแตละ
ตัวไมไดเ ช่ือมตอกันสนิทแตจะมีชองวางอยู สื่อ
ประสาทสมองจะทําหนาที่เปนตัวสงสัญญาณขาม
ชองวางระหวางเซลประสาท ปจจุบันมีการคนพบสื่อ 
ประสาทสมองเปนจํานวนมากกวา 50 ชนิด  สื่อ
ประสาทสมองแตละตัวก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่
จับกับตัวรับของ (receptor) เซลประสาทถัดไป เมื่อมี
การสงสัญญาณดวยสื่อประสาทสมองออกไป ก็จะมี
สงตอไปยังเซลอื่นอีกเปนทอดๆ ในเซลประสาทก็จะ
มีการแปลผลวาสื่อประสาทสมองที่สงมาแตละอยาง

มีความหมายอยางไร ที่สําคัญคือสารระเหยไปออก
ฤทธิ์ตรงสมองสวนที่เรียกกันวาวงจรความพึงพอใจ  
 วงจรความพึงพอใจในมนุษยและสัตวมีขึ้น
ตามธรรมชาติ วงจรความพึงพอใจจะทํางานเมื่อได
กินอิ่ม ดื่มน้ํา หรือมีความสุขสุดยอดจากเพศสัมพันธ 
เพื่อใหสัตวสามารถดํารงชีวิตและสืบเผาพันธุตอไป
ได  เมื่อวงจรความพึงพอใจทํางานจะทําให เกิด
ความรูสึกเปนสุขพึงพอใจ วงจรความพึงพอใจอาจ
เรียกวา Limbic reward system หรือ Dopamine 
reward system วงจรนี้อยูระหวาง Ventral Tegmental 
Area (VTA) กับ Neucleus Accumbens สารระเหย
ออกฤทธิ์ที่วงจรความพึงพอใจ โดยกระตุนใหมีการ
หล่ัง dopamine ออกมามากในบริเวณ Neucleus 
Accumbens นอกจากนี้ dopamine ยังเกี่ยวกับเรื่อง
ของความจําการเรียนรู  
 การศึกษาของ Riegel AC และคณะ ในหนู
ทดลอง หลังจากที่ฉีดโทลูอีนใหหนู สามารถทําให
หนูมีอาการอยากยาและกดคานเพื่อใชยามากขึ้นแบบ
เดียวกับการทดลองในหนูที่เคยมีการศึกษากับสาร
เสพติดตัวอื่นดวย เชน ยาบา, เฮโรอีน, นิโคติน จาก
การศึกษาในหนูทดลองนี้จึง 
พอเทียบเคียงไดวา โทลูอีนซึ่งเปนสารระเหยที่นิยม
เสพกันมีฤทธิ์ทําใหเสพติดไดไมตางจากยาเสพติด
อื่นๆ  
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รูปที่ 1 แสดงการดูดซึมโทลูอีนในสมองลิงบาบูน หลังจากฉีด  2 ช่ัวโมง รูปดานซายจะเห็นวาโทลูอีน 
ถูกดูดซึมเขาสูสมองบริเวณวงจรความพึงพอใจอยางรวดเร็ว ดานขวาจะเห็นวาโทลูอีนยังถูก
ดูดซึมเขาสูสวนสมองนอย ลักษณะนี้จะตรงกับอาการผูเสพสารระเหยที่ดมแลวจะรูสึก
เคลิบเคลิ้มในเวลารวดเร็วพรอมกับมีอาการเดินเซพูดเสียงสั่นเครือไปดวย 

 
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในลิงบาบูน โดย 
Dewey และคณะ เพื่อดูความเร็วในการดูดซึม โทลู
อีนเขาสูสมอง จากการฉีดโทลูอีนเพียง 2 นาทีก็จะ
เขาสูสมองลิงบาบูน (ตามรูปที่ 1) และจะมีปริมาณ
มากตรงบริเวณที่เปนวงจรความพึงพอใจ นอกจากนี้
โทลูอีนยังถูกดูดซึมเขาไปลึกถึงสวนของสมองนอย 
ซึ่งสมองนอยจะควบคุมการเคลื่อนไหวการบังคับ
ทาทางตางๆ ดังนั้นผูที่เสพสารระเหยก็จะมีอาการ
เคลิ้มสุขจากการที่โทลูอีนเขาไปกระตุนวงจรความ
พึงพอใจ และมีอาการพูดไมชัด เดินเซไปพรอมกัน
ดวย เนื่องจากสารระเหยเขาไปรบกวนการทํางาน
ของสมองนอย การทดลองนี้ไดใชโทลูอีนชนิดพิเศษ
ที่มีการแทนที่คารบอนในโทลูอีนดวยคารบอน-11 
ซึ่งเปนสารที่สามารถจับรังสีไดดวยวิธี PET Scan 
(Positron Emission Tomography) การศึกษานี้ใช
วิธีการฉีดแทนการใหลิงสูดดมโทลูอีน เนื่องจากวา
วิธีการฉีดสามารถควบคุมปริมาณโทลูอีนไดแนนอน
กวา และวิธีการสูดดมก็มีความเร็วไมแตกตางจาก
วิธีการฉีดมากนัก  

 จากการศึกษาโดย Jornaes และคณะ ในหนู
ยังพบอีกวานอกจากจะมีการเพิ่มขึ้นของ dopamine 
ยังมีการจับกับ GABA เพิ่มขึ้นดวย การศึกษานี้ไดหนู
ดมโทลูอีนวันละ 16 ช่ัวโมงที่ความเขม 50,250 หรือ 
1000 ppm เปนเวลา 1 เดือน การศึกษานี้พบวามีการ
จับของ GABA 
เพิ่มขึ้นที่สมองสวนหนาและกานสมอง ถาใหหนูดม
นานขึ้นเปน 3 เดือนก็จะพบวามีการจับกับ GABA 
เพิ่มขึ้นที่บริเวณสมองสวนหนาและฮิบโปแคมปส 
(Hippocampus) แตในขณะเดียวกันก็พบวาการจับกับ 
GABA  ตรงสมองนอยลดลงไป ผูวิจัยคิดวาเปนผล
จากการไดรับโทลูอีนเปนเวลานานทําใหการสงผาน 
GABA เปลี่ยนแปลง การศึกษานี้เปนตัวอยางอันหนึ่ง
ที่แสดงวาการไดรับโทลูอีนระยะยาวจะมีผลมากกวา
ระยะสั้น การที่โทลูอีนมีผลกับ GABA ดวยจึงออก
ฤทธิ์กดประสาทคลายคลึงกับยานอนหลับเบนโซได
อาซีปน  แอลกอฮอล  และยาดมสลบ  นอกจากนี้ 
GABA ก็เปนสื่อประสาทสมองอีกตัวที่ทาํงานบริเวณ
วงจรความพึงพอใจ อีกการศึกษาหนึ่งของ Stengard 
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และคณะ ใชวิธีการ Microdialysis พบวาหลังใหสูด
ดมโทลูอีน 2000 ppm นาน 2 ช่ัวโมง จะเพิ่มระดับ 
GABA นอกเซลประสาท ซึ่งอาจจะเปนผลจากเซล
ประสาทที่สมองนอยมีการสราง GABA เพิ่มมากขึ้น 
การที่โทลูอีนมีผลโดยตรงที่สมองนอย ก็เปนอีก
หลักฐานที่ชวยอธิบายวาทําไมการเสพโทลูอีนใน
ระยะยาวแลวจึงมีการทําลายสมองนอย  
 นอกจากโทลูอีนก็มีการศึกษาเกี่ยวกับไซ
ลีน (Xylene) โดย Takehiko และคณะ การศึกษานี้ให
หนูทดลองดมไซลีนที่ความเขมขน 2000 PPM นาน 
4 ช่ัวโมงตอวัน รวมทั้งสิ้น 5 วัน หลังจากนั้นจะ
ศึกษาความเขมขนของไซลีนในสมอง ซึ่งพบวาจะมี
ม า กที่ สุ ด ต ร งบ ริ เ วณสมอ งน อ ย  และมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่ตัวรับ GABA ดังนั้นเราอาจจะพอคาด
ไดวาสารระเหยที่ออกฤทธิ์กดสมองหลายตัวนาจะมี
การออกฤทธิ์ที่บริเวณ GABA เหมือนกัน 
 การศึกษาของ Beckstead และคณะ ก็พบวา
โทลูอีนมีผลตอการเพิ่มกระแสที่ตัวรับ GABAA ที่
ส ามารถ เปลี่ ยนแปลงกลับไปมาได คล า ยกั บ
แอลกอฮอล ตัวโทลูอีนเองไมไดเปลี่ยนแปลงความ
ตางศักยที่ผิวเซลลขณะอยูในสถานะพัก ในการศึกษา
เดียวกันนี้ยังพบอีกวา โทลูอีนมีผลตอการเพิ่มการ
ทํางานของไกลซีน (Glycine) ที่เซลประสาทซึ่งก็เปน
ลักษณะที่คลายคลึงกับยากดประสาทอีกหลายตัว
เชนกัน  
 เมื่อมีความสําเร็จในการศึกษาที่คนพบถึง
กลไกของโทลูอีนในสมองผานทางสื่อประสาท
สมองตางๆ เชน dopamine, GABA, glycine ก็เริ่มมี
การศึกษาเกี่ยวกับซีโรโตนิน (Serotonin) Lopreato 
และคณะ ไดทําการศึกษาจนพบวาโทลูอีนมีผลตอ
ตัวรับ serotonin-3 เกี่ยวของกับอาการคลื่นไส 
อาเจียน  ซึ่ ง เปนบริ เวณเดียวกับที่ยาแกอาเจียน 

Odansetron ออกฤทธิ์ โทลูอีนจะมีฤทธิ์ทําใหผูเสพ
คลื่นไสอา เจี ยน  ซึ่ งน าจะ เกี่ ย วข องกับ เรื่ อ งนี้ 
นอกจากนี้ยังพบวามีตัวรับ serotonin-3 ที่สมอง
บริเวณ Neucleus accumbens และเกี่ยวพันกับ
พฤติกรรมอยากยาเสพติด  
 ในชวงทศวรรษที่ผานมามีความกาวหนา
ในความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเสพติดสารระเหยใน
สมอง จากความเขาใจเพียงวาสารระเหยผานเยื่อหุม
สมองเขาไปออกฤทธิ์กดประสาทไดดี เราก็เริ่มมี
เทคนิคเครื่องมือในการวิจัยดีขึ้น เชน PET Scan, 
microdialysis และเทคนิค recombinant ที่กาวหนา
มากขึ้น ทําใหเรารูวาสารระเหยออกฤทธิ์เสพติดตรง
สมองสวนวงจรความพึงพอใจคลายกับแอลกอฮอล
และเกี่ยวของกับสื่อประสาทสมองหลายตัวเชน 
dopamine, acethylcholine, GABA, Serotonin ใน
สัตวทดลองก็พบวาสารระเหยทําใหสัตวทดลองพึง
พอใจฤทธิ์สารระเหยและเมื่อหยุดก็มีอาการอยาก 
การที่สารระเหยมีผลกับ dopamine (โดยเฉพาะ D2) 
จึงพบวามีผูปวยเสพติดสารระเหยที่มีอาการคลายกับ
ผูปวยพารกินสัน  อยางไรก็ดีสารเสพติดที่มีการ
ศึกษาวิจัยนอยที่สุดในขณะนี้ก็ยังคือสารระเหยอยูดี 
เราจําเปนตองมีการวิจัยคนควาเพิ่มเติมเพื่อนําสูความ
เขาใจและการบาํบัดสารระเหยใหดียิ่งขึ้นไป   
 
2.4 พันธุกรรมกับการเสพติดสารระเหย 
 ดังที่ไดกลาวขางตนแลววาการเสพติดสาร
ระเหยเปนเรื่องซับซอนที่มีสาเหตุการเสพติดจาก
หลายปจจัยทั้งจากสังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา การ
เลี้ยงดูของผูปกครอง ความงายในการหาสารระเหย 
แตการศึกษาในระยะหลังๆทํ าให เราทราบว า
พันธุกรรมก็มีสวนทําให เกิดภาวะเสพติด  จาก
การศึกษาที่เกี่ยวของพบวาการเสพติดสารเสพติด
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ไมใชความผิดปกติของยีนสตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง
ที่พบในโรคของพันธุกรรมหลายโรค แตเกิดจาก
ยีนสหลายตัวดวยกัน ซึ่งยีนสเหลานี้เกี่ยวของกับการ
ทํางานของสมองที่ทําใหเกิดความผิดปกติในเรื่อง
การเสพติด อารมณ ความเครียด ตําแหนงที่สําคัญใน
สมองที่ทําใหเกิดการเสพติดตอศูนยความพึงพอใจ ที่
ศูนยความพึงพอใจนี้มียีนสที่ช่ือ DRD2 เปนยีนสที่
ทําให dopamine receptor ชนิด subtype 2 มีการ
ทํางานในแตละคนแตกตางกันไป ยีนส DRD2 ที่
แปรปรวนไปมีผลทําใหเกิดการเสพติดสารระเหยได 
นอกจากนี้ยังมียีนสอีกจํานวนหนึ่งที่มีผลกับความ
สมดุลยของ serotonin และ dopamine ซึ่งก็เกี่ยวกับ
ภาวะเสพติดเชนกัน สวนยีนสอื่นๆที่คาดวานาจะ
เกี่ยวของมีอีกหลายตัว เชน DAD1, D3, D4 และยีนส
อื่นที่เกี่ยวของกับ receptorในบริเวณศูนยความพึง
พอใจ 

การศึกษาที่เกี่ยวกับสารระเหยเหลานี้ทําให
ไดขอสรุปวาการออกฤทธิ์ของสารระเหยไมไดตาง
จากสารเสพติดอื่น เนื่องจากมีกลไกผานทางสื่อ
ประสาทสมองตางๆที่บริเวณศูนยความพึงพอใจ
เหมือนกัน ในกรณีสารเสพติดอื่นๆเชนสุรา โคเคน 
หรือ เฮโรอีน มีการคนพบแลววาพันธุกรรมมีสวน
เปนสาเหตุทําใหผูปวยเสพติดสารดังกลาวขางตน แต
ในกรณีของสารระเหยที่แมวาจะยังไมมีการวิจัยที่
สามารถสรุปผลไดชัดเจนวาพันธุกรรมมีผลกับการ
เสพติด แตก็อาจจะคาดเดาไดวาพันธุกรรมนาจะเกียว
ของเนื่องจากกลไกการออกฤทธิ์ที่ศูนยความพึงพอใจ
เหมือนกับสารเสพติดอื่นๆ 
 
2.5 ของสิ่งแวดลอม สังคมตอการเสพติดสาร
ระเหย 

 เปนที่ทราบกันดีแลววาปญหาสารระเหย
ในประเทศไทยมีเปนจํานวนไมนอย แตละรายตางก็
มีลักษณะทางคลินิกตางกันไป อยางไรก็ตามลักษณะ
เดนๆ ที่มักพบในผูเสพสารระเหยมีหลายประการ
ไดแก  

1. ผูเสพสารระเหยมักใชสารเสพติดอื่นรวม
ดวยโดยเฉพาะสุรา 

2. ขาดความมั่นคงในครอบครัว มีปญหา
ภายในครอบครัวหรือพบการเสพสุรายาเสพติดใน
ครอบครัว 

3. มีปญหาทางการศึกษา หรือมีปญหาทาง
โรงเรียน 

4. มีความสัมพันธกับกลุมเพื่อนที่เสพสาร
ระเหยอยางแนบแนน  
 
   ปญหาที่เรามักพบบอยๆ ในผูปวยสาร
ระเหยก็คือเรื่องของครอบครัว หลายรายมาจาก
ครอบครัวที่แตกแยก หรือมาจากครอบครัวที่มีปญหา
สุรายาเสพติด หรือครอบครัวที่ไมแตกแยกแตมีความ
ขัดแยงทะเลาะกันบอยๆ มหีลายการศึกษาที่ไดผล
คลายกันวาผูเสพสารระเหยมักมาจากครอบครัวที่ไม
สมบูรณแตแรก สถานะภาพทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัวก็มักจะไมคอยดี และเริ่มใชสารระเหย
ต้ังแตอายุนอยๆ จากการศึกษาเปรียบเทียบของ 
Altenkirch ก็พบวาอายุเริ่มตนของผูเสพสารระเหยอยู
ที่ 8 – 9 ป เมื่อเทียบกับสารเสพติดอื่นที่เริ่มตนเมื่อ
อายุ 14 – 15 ป อีกลักษณะหนึ่งของครอบครัวที่ 
Berriel และคณะศึกษาไวก็คือการใชความรุนแรง 
กาวราว ก็เปนลักษณะครอบครัวที่พบในผูปวยสาร
ระเหย Frank และคณะไดทําการวิจัยอีกอันที่มีคําถาม
ที่สนใจแตกตางจากวิจัยอื่นพบวา ยิ่งผูปวยรูสึกวา
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ตัวเองหางเหินจากครอบครัวมากเทาไหรโอกาสติด
สารระเหยก็เพิ่มขึ้นเทานั้น มีบางการศึกษาพบวา
ครอบครัวที่มีประวัติในครอบครัวถูกจําคุกดวย
ปญหาจากสารเสพติดหรือแอลกอฮอล จะมีปญหา
การเสพติดสารระเหยมากกวา ผูเสพสารระเหยที่มา
จากครอบครัวที่มีสมาชิกเสพสารเสพติดจะใชสาร
เสพติดหลายชนิดรวมดวยมากกวาผูปวยสารระเหยที่
ไมมีประวัติครอบครัวใชสารเสพติด  
 ในสวนตัวผูปวยสารระเหยเองเรามักจะ
พบวามีปญหาอาชีพการงานแมกระทั่งในงานผิด
กฎหมาย จากการศึกษาเปรียบเทียบกับผูติดสารเสพ
ติดอื่น (Altenkirch และคณะ) พบวาการหาเงินแบบ
ผิดกฎหมายในผูติดสารระเหยก็ยังหาไดนอยกวา
ผูปวยสารเสพติดอื่นๆ แสดงถึงวาไมวาการหาเงิน
แบบผิดกฎหมายหรืออาชีพแบบถูกกฎหมายก็ตาม
ผูปวยสารระเหยก็ยังมีปญหาเรื่องอาชีพการงาน
มากกวาผูปวยสารเสพติดอื่น  
 ผูเสพสารระเหยยังมีปญหาทางการศึกษา
ดวย เรามักพบวาผูเสพสารระเหยหนีโรงเรียนบอย
มากกวาเมื่อเทียบกับผูที่ไมเสพสารระเหยหรือเสพ
สารเสพติดอื่น อาจจะเปนเนื่องจากความสามารถการ
เรียนรูของผูปวยสารระเหยต่ํากวาผูไมเสพสารระเหย 
และมีความหงุดหงิดเบื่องาย ทําใหไมสนใจการเรียน 
มีการศึกษาโดย Frank และคณะพบวาเด็กนักเรียนใน
ช้ัน 7 – 10 ที่นิวยอรกที่ไดเกรด D หรือ F มีประวัติ
การเสพสารระเหย โดยภาพรวมของผูปวยสารระเหย
จะมีปญหาทางการศึกษาอันเนื่องมาจากการเสพสาร
ระเหย แตปญหาทางการศึกษาไมนาจะเปนสาเหตุ
ของการเสพสารระเหย  
 ผูเสพสารระเหยนอกจากจะมีปญหาในดาน
ครอบครัว ดานการศึกษาในโรงเรียน แลวยังมีปญหา
ทางดานการเข าสังคมดวยเชนกัน  บางครั้ งก็มี

พฤติกรรมแปลกแยกออกไป แมกระทั่งไมเขากับ
กลุมผูเสพดวยกันก็มี ในเมืองเท็กซัส อเมริกาพบวาผู
เสพสารระเหยมีสถิติถูกจับกุมมากกวาผูที่เสพสาร
เสพติดอื่น 9 เทา และมากกวาผูไมเสพสารเสพติด 40 
เทา ในผูปวยที่เขารับการบําบัดในเม็กซิโกก็พบวา
ผูปวยสารระเหยถูกจับกุมถึง 2 ใน 3 เมื่อเทียบกับ
กลุมควบคุมที่ถูกจับกุมเพียงรอยละ 3 เทานั้น ยังมี
การศึกษาโดย Altenkirch และคณะ พบวาขณะที่ผู
เสพสารระเหยถูกจับกุมอายุนอยกวาเมื่อเทียบกับผู
เสพสารเสพติดอื่น  
 
2.6 อิทธิพลของกลุมในผูปวยสารระเหย  
 ผูปวยสารระเหยที่เสพติดรุนแรงมักจะเสพ
เพียงลําพังผิดกับผูเสพระยะเริ่มตนที่มักจะเสพกัน
เปนกลุมๆ มีรายงานการศึกษาหลายรายงานที่แสดง
ใหเห็นวาผูเสพสารระเหยมักจะใชการเสพสารระเหย
เปนกิจกรรมในกลุมของตนเอง จากการศึกษาใน
รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Stybelและ
คณะพบวา 3 ใน 4 ของเยาวชนที่ เสพสารระเหย 
มักจะเสพรวมกับผูอื่น สวนการศึกษาโดย Jacobs 
และคณะพบวาเยาวชนที่ทําผิดกฎหมายของเมือง
ลอนดอน รอยละ 75 เสพรวมกับเพื่อน การศึกษาของ 
Lockhart และคณะ พบวาผูเสพที่เปนวัยรุนในทาง
ตอนเหนือของประเทศไอรแลนดเกือบรอยละ 80 
เสพรวมกับเพื่อน สวนการศึกษาของ Carliniและ
คณะ พบวาเด็กขางถนนของประเทศบราซิลมากกวา
รอยละ  80 เสพสารระเหยรวมกับเพื่อนๆ  และ
การศึกษาที่มีการเสพรวมกับเพื่อนมากที่สุด คือ รอย
ละ 90 เปนการศึกษาโดยSchottstadt พบวาเยาวชนที่
ยากจนของประเทศเม็กซิโกรอยละ  90 เสพสาร
ระเหยรวมกับเพื่อน  
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 กลุมเพื่อนของผูเสพสารระเหยถือวาเปน
ปจจัยสําคัญในการเสพสารระเหย โดยทั่วไปผูเสพ
สารระเหยจะมีกลุมเพื่อนไมมากนัก จากการศึกษา
โดย Berrielและคณะ พบวาผูเสพสารระเหยจะอยู
รวมกลุมกับเพื่อนบานที่ยากจนดวยกัน ผิดกับกลุมที่
ไมเสพสารระเหยมักจะมีเพื่อนที่ไมใชเพื่อนบานของ
ตนเองดวย กลุมเพื่อนของผูเสพสารระเหยอาจจะใช
ยาเสพติดหลากชนิดมากกวา โดยทั่วไปแลวจะพบ 3 
ใน 4 ของผูเสพสารระเหยจะเสพรวมกันกับเพื่อน 
ดังนั้นอิทธิพลของกลุมเปนสวนสําคัญที่จะชักนําให
ผูปวยเขาสูวงจรของการเสพสารระเหย อยางไรก็ตาม
ผูปวยอีก 1 ใน 4 ที่เสพเพียงลําพังเปนผูที่มีปญหา
รุนแรงกวาและมักจะพบวามีพฤติกรรมที่รุนแรงหรือ
กออาชญากรรมตามมาได ลักษณะเหลานี้พบใน
การศึกษาของ Mathewและคณะ ซึ่งพบวาผูปวยกลุม
นี้มีพฤติกรรมที่ผิดแปลกรุนแรงทําใหถูกปฏิเสธจาก
กลุมเพื่อนจนทําใหแยกตัวเองมาเสพโดยลําพังใน
ที่สุด  
 
2.7 ลักษณะทางจิตเวชของผูเสพสารระเหย 
 ผูปวยสารระเหยนอกจากจะมีปญหาทาง
ครอบครัว สังคม การศึกษา และทางกฎหมายแลว ที่
สําคัญยังมีปญหาทางจิตเวชดวย เชน เรื่องปญหา
บุคลิกภาพ การตัดสินใจบกพรอง มีการศึกษาวาผู
เสพติดสารระเหยมีความเครียดและซึมเศรามากกวา
คนทั่วไป เชน การศึกษาของ Smart และคณะ โดยใช
แบบทดสอบ Taylor Manifest Anxiety scale พบวา
ผูปวยสารระเหยจะมีคะแนนความเครียดสูงมาก 
การศึกษาในระยะตอมาโดย  Oetting และคณะ  ก็
พบวาผูปวยสารระเหยมีอารมณผิดปกติมากกวา
ผูปวยกัญชาและมากกวากลุมควบคุม   อารมณ

ผิดปกติไดแก ซึมเศรา วิตกกังวล รูสึกโกรธและโทษ
ตัวเอง การศึกษาโดย De Barona และ Simpson ก็
พบวาผูปวยสารระเหยมีความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา
และไมคอยพึงพอใจกับสัมพันธภาพทางสังคมของ
ตนเอง Dinwiddie และคณะไดทําการศึกษาในหอ
ผูปวยจิตเวช พบวาผูเสพติดสารระเหยมากกวาครึ่งมี
ลักษณะเขาไดกับบุคลิกภาพตอตานสังคม Cirtes 
และ Schuckit ก็พบวาปญหาทางจิตเวชที่ไดรับการ
วินิจฉัยมากที่สุดในผูเสพสารระเหย คือ บุคลิกภาพ
ตอตานสังคม แตการศึกษาของ Guitierrez และคณะ
กลับพบความแตกตางออกไป การศึกษานี้ทําในชาว
เม็กซิกัน พบวาผูปวยสารระเหยเกือบครึ่งไดรับการ
วินิจฉัยเปนโรคซึมเศราแตไมมีการเปรียบเทียบวาผู
เสพสารเสพติดอื่นมีอัตราการเปนโรคซึมเศรามาก
เพียงใด  

จากการศึกษาผูป วยในสารระเหยใน
สถาบันธัญญารักษ ในระหวางป 2546 – 2548 ก็
พบ ว า มี ผู ป ว ย ส า ร ร ะ เ ห ย ร อ ย ล ะ  0 . 5 9  ที่ มี
ภาวะแทรกซอนทางจิตเวช (จิตเภท, อาการประสาท
หลอน, หลงผิด) สวนใหญเปนภายหลังจากการเสพ
ติดสารระเหย มีบางสวนที่เปนมากอนเสพติดสาร
ระเหย และบางสวนก็ไมสามารถแยกไดวาเกิดขึ้น
กอนหรือหลัง นอกจากนี้ยังพบดวยวามีผูปวยสาร
ระเหยหลายรายที่มีปญหาในการควบคุมอารมณและ
บุคลิกภาพ เชน บุคลิกภาพแบบตอตานสังคม ซึ่งใน
กลุมผูปวยเหลานี้ก็พบดวยวามีปญหาเรื่องครอบครัว 
เชน หยารางหรือใชความรุนแรง 

 
2.8 วิธีการเสพ อาการเมายาและ อาการขาดยา 

 สารระเหยสวนใหญที่ผูปวยนิยมเสพกัน
จะมีลักษณะเปนของเหลววิธีการเสพจึงมักใชเศษผา 
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สําลี ชุบแลวนํามาดม หรือดมจากภาชนะบรรจุ
โดยตรง หรือบางครั้งชุบเศษผาแลวนําไปใสใน
หลอดยาดมเพื่อใหผูอื่นเขาใจวาดมยาดมเหมือนคน
ทั่วไป แตหากเขาไปสังเกตใกลๆจะไดกลิ่นสาร
ระเหย ซึ่งไมวาจะเปนการเสพโดยวิธีใดก็จะไดกลิ่น
สารระเหย ในบางรายจะเสพสารระเหยโดยนํามาใส
ถุงพลาสติกแลวสูดดมจากถุงพลาสติกอีกที วิธีการ
ใสถุงพลาสติกนี้มักพบในรายที่ชอบเสพสีสเปรย ผู
เสพจะพนสีสเปรยลงไปในถุงพลาสติกกอนแลวคอย
ดมจากถุงอีกที หรือบางครั้งก็ใชสารระเหยที่เปน
ของเหลวเชนกาวมาใสถุงปดใหสนิทแลวเขยาเพื่อให
ระเหยเปนกาซมากขึ้น การสูดดมจากถุงจะทําใหมี
อาการเมาหลังสูดไป 10-15 ที ในตางประเทศมี
รายงานกรณีที่แปลกๆคือใชวิธีเทสารระเหยไวในกา
ละมังแลวนําไปไวในหองเล็กๆที่ปดสนิทในขณะที่ผู
เสพก็อยูในหองนั้นดวย ทําใหสามารถหายใจเอาสาร
ระเหยเขาสูรางกายไดตลอดเวลาที่อยูในหอง 
 เนื่องจากสารระเหยมีคุณสมบัติทําละลาย
ในไขมันไดดีและดูดซึมผานปอดเขาสูกระแสเลือด
ไดอยางรวดเร็ว อาการจากสารระเหยจะเกิดขึ้น
ภายในเวลาไมก่ีวินาทีหลังเสพ เนื่องจากเมื่อสาร
ระเหยเขาสูรางกายแลวก็จะเขาสูสมองไดอยาง
รวดเร็วเชนกัน แตสารระเหยกลับถูกดูดซึมเขาสู
เนื้อเยื่อสวนตางๆของรางกายไดชามาก หลังจากเสพ
สารระเหยไปนาน  15 – 30 นาทีก็จะมีระดับของยา
สูงสุด สําหรับอาการเมาสารระเหย  จะมีลักษณะ
คลายกดประสาทเหมือนสุรา  คือเมื่อเสพเขาไป
ในชวงเริ่มตนจะมีอาการคึกคะนองหรือคุมสติไมอยู 
กอเหตุ ทะเลาะวิวาทในลักษณะคลายสุรา เมื่อเสพไป
มากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการมึนงง สับสน พูดออแอ หรือ
เดินเซ บางรายก็มีอาการประสาทหลอน ถามากเขาก็
อาจถึงกับหมดสติได นอกจากอาการที่เกิดขึ้นกับการ

กดระบบประสาทสวนกลางแลวผูเสพก็จะมีอาการ
อื่นรวมดวยเชน คลื่นไส อาเจียน เยื่อบุตาอักเสบ 
ผิวหนังระคายเคืองจากการสัมผัสสารระเหย ระบบ
ทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองบางรายก็มี
หลอดลมตีบ เปนตน 
 เมื่อผูเสพสารระเหยเสพไปจนถึงระดับเสพ
ติดแลวถาไมไดเสพสารระเหยผูปวยจะเกิดอาการ
ขาดยา ซึ่งไดแก  ความรูสึกอยากเสพสารระเหย 
หงุดหงิด โมโหงาย นอนไมหลับ เหงื่อแตก ชีพจรเร็ว
ขึ้น มือสั่น คลื่นไส อาเจียน ประสาทหลอน บางราย
ก็มีอาการชัก และมีรายงานผูปวยที่มีอาการ delirium 
tremens แบบเดียวกับผูปวยหยุดสุรา  อาการเหลานี้
จะเกิดขึ้นภายในเวลาตั้งแต 24-48 ช่ัวโมงหลังหยุด
เสพสารระเหย และอาการมักจะอยูนานไมเกิน 2-5 
วัน ดังนั้นในปจจุบันสารระเหยจึงถือไดวาเปนสาร
เสพติดที่มีการเสพติดเชนเดียวกับสารอื่นๆเชน 
เฮโรอีน ยาบา การดูแลแกไขจึงตองนําวิธีการที่ใชกับ
ผูปวยยาเสพติดอื่นๆมาดําเนินเชนเดียวกัน 
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บทที่ 3  
ผลของสารระเหยตอระบบประสาท 

นพ.ลํ่าซํา   ลักขณาภชินชัช พบ. 
 
 
หัวขอ 
 1. บทนํา 
 2. ผลกระทบเฉียบพลันตอระบบประสาท 
 3. ผลกระทตอระบบประสาทแบบเรื้อรัง 
 4. การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

 
3.1 บทนํา 
 ถึงแมวาสารระเหยที่ผูปวยนํามาเสพจะมี
หลายชนิดตามที่กลาวถึงในบทที่ 1 แตทุกตัวก็มีผล
ตอระบบประสาทดวยกันทั้งสิ้น เนื่องจากวาสาร
ระเหยเหลานี้ลวนเปนตัวทําละลายไขมัน เซลที่มี
ผลกระทบก็คือเซลที่มีสวนประกอบของไขมันสูง
เชน เซลประสาท  ระบบประสาทจึงเปนสวนที่มี
ผลกระทบมากที่สุดในผูเสพสารระเหย ยิ่งเสพนาน
เทาไหรก็มีผลกระทบมากขึ้นเทานั้น ไมวาผูเสพจะ
ใชวิธีการใดในการเสพก็มีผลกระทบทั้งสิ้น ยิ่งเสพ
โดยใชถุงเปนตัวเก็บกักสารระเหยแลวสูดดมเขาสู
รางกาย ซึ่งเปนที่นิยมในหมูผูเสพกาวของประเทศ
ไทย ก็ยิ่งมีผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากจะสูดสาร
ระเหยเขาไปทีเดียวเปนปริมาณมาก และปริมาณ
ออกซิเจนขณะสูดดมกาวนอยกวาปกติ กลุมผูเสพ
ชอบวิธีดมจากถุงเพราะรูสึกวาเมาเร็วและเมาแรงกวา
วิธีสูดดมจากกระปอง สารระเหยที่นิยมมากที่สุดคือ 
กาวตรา 3K รองลงมาคือกาวตราชาง แตถาหาไมไดก็

ใชสารระเหยอื่นๆ ทดแทนไดเชนกันสวนใหญผูปวย
เหลานี้จึงมักจะทดลองสารระเหยมาหลายชนิดกวาที่
จะไดรับการรักษา แตมีขอยกเวนในบางรายที่อาจจะ
เพิ่งทดลองสารระเหยแตดมจนสลบ จนทําใหตองถูก
สงมารักษากอน  
 นอกจากปญหาในกลุมผู เสพเพื่อใชเปน
ยาเสพติด ใชเพื่อความมึนเมาแลวกลุมที่นาเปนหวง
อีกกลุมคือคนที่มีอาชีพเกี่ยวของกับสารระเหย เชน 
ชางทาสี ชางเฟอรนิเจอร เด็กปมน้ํามัน ชางพิมพ 
รวมทั้งคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
สารระเหย เชน โรงงานผลิตสี ทํากาว ทํายาง ทํา
พลาสติก ทํารองเทา เปนตน กลุมคนอาชีพเหลานี้
หากไมมีการปองกันตนเองที่ดีพอก็ถือวามีความเสี่ยง
ที่จะเกิดผลกระทบตอระบบประสาทเชนเดียวกัน แต
ผูเสพสารระเหยเพื่อความมึนเมาจะมีความเสียงสูง
กวาผูที่สัมผัสสารระเหยจากการทํางาน เนื่องจาก
ความเขมขนของสารระเหยที่ผูเสพสูดดมเขาไปจะมี
ความเขมขนสูงกวาความเขมขนในสถานที่ทํางาน
มากกวาหลายเทาตัว  ผูปวยสวนใหญที่พบวามี
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ผลกระทบตอระบบประสาทจึงเปนกลุมที่เสพติดสาร
ระเหยมากกวากลุมคนทํางานที่เกี่ยวกับสารระเหย 
 ผลกระทบตอระบบประสาทจากการเสพ
สารระเหยมีทั้งในระยะเฉียบพลัน คือ เกิดจากการ
เสพทันที และผลกระทบที่เกิดในระยะยาวคือเกิดขึ้น
หลังจากเสพไปนานๆ โดยทั่วไปเรามักพบหลังจาก

เสพเปนระยะเวลานานเปนปๆ สวนระบบประสาทที่
จะมีผลกระทบจะเปนทั้งระบบประสาทสวนกลาง
และระบบประสาทสวนปลาย สารระเหยแตละตัวจะ
มีลักษณะผลกระทบแตกตางกันไปตามตัวอยางใน
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลกระทบหลักของสารระเหยแตละชนิดตอระบบประสาท  
 

ชนิดสารระเหย ผลิตภัณฑ ผลกระทบ 
Toluene  - กาว, ทินเนอร  Multifocal disorder, dementia, 

encephalopathy, 
cognitive dysfunction, brainstem 
abnormalities, 
cranial neuropathies, tremor, 
dysequilibrium, 
cerebellar syndrome 

n-hexane  - กาวบางชนิด, ตัวทําละลายไขมันใน
โรงงาน, สีบางชนิด 

Peripheral neuropathy 
 

Methyl butyl ketone - สารละลายในโรงงาน, สีบางชนิด Peripheral neuropathy 
 

Trichlorethylene  - น้ํายาลางสี, น้ํายาลางเล็บ Cranial and peripheral neuropathies 
(commonly 
trigeminal neuropathy) 

Methylene chloride  - น้ํายาลางสี, น้ํายาลางคราบน้ํามัน – 
จารบี 

Encephalopathy 
 

Gasoline  - น้ํามันเชื้อเพลิง Cognitive impairment, seizures, 
hallucinations, 
cranial and peripheral neuropathies 
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3.2 ผลกระทบเฉียบพลันตอระบบประสาท 
 เมื่อผูเสพสูดดมสารระเหยจะถูกดูดซึมเขาสู
สมองอยางรวดเร็ว ในเวลาประมาณ 2 นาทีก็จะเขา
สมองสวนวงจรความพึงพอใจและสมองนอย 
หลังจากนั้นก็จะกระจายไปทั่วสมอง ผูเสพจะรูสึก
มึนเมาเคลิบเคลิ้ม (Euphoria) พรอมกับมีอาการเดิน
เซ หรือพูดออแอ ลักษณะที่เกิดขึ้นจะคลายคลึงกับ
การเมาสุรา ถาเสพสารระเหยในปริมาณต่ําๆ ก็จะ
ต่ืนตัว พูดมากขึ้น หรือมีพฤติกรรมกาวราวไมกลัว
ใคร คลายกับการดื่มสุราในปริมาณเล็กนอย ถาเสพ
สารระเหยในปริมาณมากขึ้นก็จะเริ่มงวงซึม เดินเซ 
มึนงง สับสน ถึงกับหมดสติได ในบางครั้งจะพบวามี
อ าการประสาทหลอน  หูแว ว เห็นภาพหลอน 
หวาดระแวง  ชัก  และตายอย าง เฉี ยบพลันได 
ระยะเวลาที่มีอาการเมาสารระเหยจะอยูนานประมาณ 
10 นาที จนถึง 2 – 3 ช่ัวโมง  
 ลักษณะการออกฤทธิ์ของสารระเหยที่มีการ
กระตุนในปริมาณต่ํา และกดประสาทในปริมาณสูงๆ 
เรียกวา biphasic dose – effect ไดถูกคนโดย Bowen
และคณะ ซึ่งทําการศึกษาในหนูทดลอง และมีการ

ยืนยันในทางคลินิกโดย Schaumburg การศึกษาทาง
คลินิกนี้ใชการสัมภาษณจากผูเสพสารระเหย ผูเสพ
สารระเหยบอกเลาวาในระยะแรกจะรูสึกวาราเริง
สนุกสนาน แตจะฉุนเฉียวโมโหงายและกาวราว 
ตอมาเมื่อเสพมากเขาก็จะรูสึกงวงซึม ออนเพลีย หมด
แรง บางครั้งก็หมดสติ อยางไรก็ดีการศึกษาในหนู
ทดลองของ Benignus และคณะ พบสิ่งที่นาสนใจอีก
กรณีคือถาใหหนูดมโทลูอีนในปริมาณต่ํานอยกวา 
600 ppm เปนระยะเวลานานก็จะกดประสาทของหนู
ทดลองได แตถาใหหนูดมโทโลอีนปริมาณสูง 600 – 
800 ppm ในระยะเวลาสั้นลงก็จะกระตุนประสาท
ของหนู แสดงใหเห็นวาทั้งระยะเวลาในการดมแตละ
ครั้งกับความเขมขนของสารระเหยที่ดมมีสวนสําคัญ
ที่ จะทํ าให เกิดอาการกดประสาทหรือกระตุน
ประสาท นอกจากนี้ยังพบอีกวาหลังจากหยุดการดม
โทลูอีน หนูทดลองจะมีอาการคลายขาดยา คือนอน
ไมหลับ วุนวาย  ซึ่งก็คลายกับอาการที่ ผูปวยสาร
ระเหยพบเมื่อขาดสารระเหยเชนกัน อาการเฉียบพลัน
ของสารระเหยจะแบงเปนระยะได 4 ระยะตามตาราง
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ลักษณะอาการของผูปวยสารระเหยตามระยะตางๆ  
 

ระยะ อาการ 
ระยะที่ 1 : ระยะกระตุน เมาเคลิบเคลิ้ม (Euphoria), ต่ืนเตน, ราเริงสนุกสนาน, มึนงง, จามไอ, น้ําลาย

มาก, คลื่นไส อาเจียน บางรายมีอาการหลอนประสาทหรือพฤติกรรมแปลกๆ 
ระยะที่ 2 : ระยะกดประสาท  

ชวงแรก 
สับสน, disorientation, ปวดหัว, ควบคุมตัวเองไมได, มองเห็นภาพซอนมีเสียง
ดังในหู 
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ตารางที่ 2  ลักษณะอาการของผูปวยสารระเหยตามระยะตางๆ  (ตอ) 
 

ระยะ อาการ 
ระยะที่ 3 : ระยะกดประสาท  

ชวงกลาง 
ซึมลง, กลามเนื้อทํางานไมสัมพันธกัน, พูดออแอ, เดินเซ, ปฏิกิริยา reflex 
ลดลง, ตากระตุก (nystagmus)  

ระยะที่ 4 : ระยะกดประสาท  
ชวงสุดทาย 

หมดสติไมรูสึกตัว, บางรายจะฝนแปลกๆ, ชักหรือพบการเปลี่ยนแปลงใน 
EEG 

 
 นอกจากขอมูลเกี่ยวกับการกระตุน –  การ
กดประสาทของสารระเหยตามปริมาณที่เสพดังที่
กลาวขางตน ยังพบขอมูลในหนูดวยวาโทลูอีนมีฤทธิ์
คลายกังวล (anxiolytic effects)  ในการทดลองเปด
ประตูของหนูที่อยูในวงกตโดย Bewen และคณะ ซึ่ง
ถาเปดประตูผิดจะตกหลุมแตถาเปดถูกจะออกจาก
วงกตไปได เมื่อใหหนูดมโทลูอีนในปริมาณสูงมาก 
6000 ppm นาน 30 นาที ปรากฏวาหนูกลาที่ทดลอง
เปดประตูมากกวาหนูที่ไมไดดมโทลูอีน แสดงวาหนู
ที่ดมโทลูอีนไมมีความวิตกกังวลที่จะเปดประตูแบบ
เสี่ยงๆ ลักษณะนี้จะคลายกับหนูที่ไดรับยา diazepam 
ซึ่งเปนยาคลายกังวล จากการศึกษาในทางคลินิกของ 
Schaumburg และ Benigmus ก็พบวาผูเสพสารระเหย
ใหประวัติวาสารระเหยสามารถลดความวิตกกังวลทํา
ใหรูสึกผอนคลาย  
 โดยสรุปแลวผลกระทบเฉียบพลันตอ
ระบบประสาทที่ เกิดขึ้นในผูปวยสารระเหยเมื่อ
เกิ ดขึ้ นแล วจะหายไปได เมื่ อหยุด เสพ  ผิดกับ
ผลกระทบในระยะเรื้อรังที่เกิดขึ้นแลวมักจะไมหาย
เมื่อหยุดเสพ (irreversible neurotoxicities) ซึ่งถือวา
เปนผลกระทบที่นากลัวกวาดังจะไดกลาวถึงในตอน
ถัดไป 
3.3 ผลกระทบตอระบบประสาทแบบเรื้อรัง 

 ปจจุบันขอมูลผูปวยสารระเหยที่เสพแบบ
เรื้อรังเปนระยะเวลาหลายๆ ป มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทําให
ไดขอสรุปในการจัดการกับปญหาสารระเหยชัดเจน
มากขึ้น รัฐบาลมีการรณรงคและออกกฎหมายเพื่อ
ควบคุมและดูแลผูปวยสารระเหยทําใหสถานการณดี
ขึ้นในระดับหนึ่ง แตยังพบวามีผูปวยเสพสารระเหย
มาบําบัดรักษาพรอมกับมีโรคแทรกซอนทางระบบ
ประสาท เนื่องจากเสพมายาวนานอยูตลอด  
 ผูเสพสารระเหยเรื้อรังจะมีผลกระทบทาง
ระบบประสาทในเวลาชาหรือเร็วขึ้นอยูกับหลาย
ปจจัยเชน ปริมาณที่เสพ ความถี่บอยของการเสพ 
ชนิดของสารระเหย และสภาพพื้นฐานของผูปวยแต
ละรายเปนตน  การวินิจฉัยผลกระทบตอระบบ
ประสาทในผูปวยสารระเหยจําเปนตองวินิจฉัยแยก
โรคด ว ย  เนื่ อ ง จ ากภาวะที่ เ กิ ดขึ้ น ไม ได เ ป น
ลักษณะเฉพาะผูปวยสารระเหย แตยังสามารถเกิดขึ้น
จากโรคอื่นๆ ไดดวย เชนโรคที่เกิดจากภาวะเมตาบอ
ลิค การเสื่อมถอย (degeneration) ภาวะทุโภชนาการ 
หรือ demyelinating disease บางครั้งการวินิจฉัยแยก
โรคก็ทําไดยากเมื่อประวัติไมชัดเจนหรือเพิ่งเสพมา
นานไมมากนัก โรคที่อาจจะมีอาการคลายกันไดแก
โรค multiple sclerosis และ Multifocal 
demyelinating disease การตรวจดวยเอ็กซเรย
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คอมพิวเตอร (CT) และดวยคล่ืนแมเหล็ก (MRI) ก็ไม
มีลักษณะที่จําเพาะเจาะจง 
 ผูปวยที่มีประวัติการเสพสารระเหยมานาน
และเปนประจําจึงมักจะเปนกลุมที่ไดรับการวินิจฉัย
อยางชัดเจน  ผลกระทบที่ เกิดขึ้นมีหลายประการ
ไดแก  

1. Neuropsychiatric disturbance  
2. Cerebellar disorder 
3. Cranial neuropathy 
4. Parkinsonism 
5. Corticospinal tract dysfunction  
6. Peripheral neuropathy 

 
Neuropsychiatric disorder  
 เปนภาวะแทรกซอนทางดานจิตประสาทที่
เกิดขึ้นจากสารระเหย ภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นในภาวะ
พิษเฉียบพลันก็ได บางครั้งเปนมากจนเกิดภาวะ 
Acute Psychosis ผูปวยกลุมนี้จะมีอาการหวาดระแวง
คิดวาจะมีคนมาทําราย จึงตองหาวิธีการปองกัน
ตัวเอง เชน จับคนอื่นมาเปนตัวประกัน บางรายก็ได
ยินเสียงคนมาสั่งใหทํารายผูอื่น ผูปวยจึงอาจจะกอ
เหตุตางๆ บางครั้งจะถูกสงตัวเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลจิตเวช หรือถูกจับกุมโดยตํารวจตามที่
เปนขาวทางสื่อมวลชนอยูเนื่อง ๆ 
 ผูเสพสารระเหยเมื่อเสพไปนานๆ ก็มักจะมี
อาการทางจิตประสาท ลักษณะที่พบบอย คือ อาการ
หวาดระแวง หูแวว เห็นภาพหลอน ในบางรายมี
อ า รมณ แ ละนิ สั ย เ ปลี่ ย นแปลงไป  ไม สน ใจ
สิ่งแวดลอม ไมสนใจตัวเอง ความคิดสับสน ผูปวย
บางรายมี ลั กษณะคล า ยคลึ งกับผู ป ว ยจิ ต เภท 
การศึกษาโดย Seishin พบวาผูปวยที่เสพสารระเหย
จนมีอาการทางจิตมีประวัติครอบครัวเปนโรคจิตเภท

รอยละ 26.1 ในขณะที่กลุมผูปวยเสพติดสารระเหย
แตไมมีอาการทางจิต จะมีประวัติครอบครัวเปนโรค
จิตเภทเพียงรอยละ 5.9 ดังนั้นผูปวยสารระเหยที่มี
อาการทางจิตอาจจะเกิดขึ้นไดจากหลายปจจัย 
บางสวนอาจจะเปนผลจากพันธุกรรม  บางสวน
อาจจะเปนจากสารระเหยโดยตรง บางสวนก็อาจจะ
เปนจากยาเสพติดอื่นๆ ที่เคยใชมากอนหนานี้ หรือ
อาจจะเปนผลจากหลายปจจัยรวมกันก็ได  ผูปวยสาร
ระเหยที่มีอาการทางจิตเหลานี้เมื่อรับการรักษาดวยยา
ตานโรคจิตจะมีอาการดีขึ้นถาผูปวยเสพสารระเหยมา
เปนระยะเวลาไมนานหรือไมไดเปนโรคจิตเภทมา
กอนอาการมักจะคอยๆหายไปในเวลาไมก่ีเดือน แต
ในรายที่เสพมานานหลายปหลังรักษาแลวก็ยังจะมี
อาการบางสวนที่รักษาไมหาย 
 ผู ป ว ยบ า ง ร า ย จ ะมี โ ร คสมอ ง เ สื่ อ ม
(Dementia) หลังจากเสพสารระเหยเปนเวลาหลายป
การศึกษาโดย Filley และคณะพบวาผูปวยกลุมที่มี
โ ร ค ส มอ ง เ สื่ อ ม จ ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของ White matter ที่สมอง จาก
การศึกษา MRI พบวายิ่งมีโรคสมองเสื่อมรุนแรงมาก
เทาใดก็พบความเปลี่ยนแปลงของ White matter 
(degeneration) อาการที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงแตกตาง
กันในผูปวยแตละรายตั้งแตมีความบกพรองในการ
เรียนรู เพียงเล็กนอยไปจนถึงความจําเสื่อมอยาง
รุนแรง อาการความจําเสื่อมมักจะไมหายไปแมวาจะ
หยุดเสพสารระเหยอยางเด็ดขาดแลว 
 ในกรณีที่มีสติปญญาบกพรอง (Cognitive 
dysfunctions) ซึ่งเปนภาวะที่ความสามารถในการ
เรียนรู ความเฉลียวฉลาด การอาน การเขียน การ
คํ านวณบกพร อ งหรื อลดลงไปจาก เดิ ม  การ
ตอบสนองตอสิ่งรอบขางก็ชาลงไป ภาวะนี้พบไดใน
ผูปวยเสพติดสารระเหยโดยเฉพาะประเภทโทลูอีนที่
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พบในกาว การศึกษาสวนใหญจะไดจากคนที่ทํางาน
เกี่ยวของกับโทลูอีน การศึกษาโดย Benignus พบวา
ในคนที่สัมผัสกับโทลูอีนในระยะเวลาตางๆ กันจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองชาลงไป เมื่อใหผูเขารวมศึกษาทํา
แบบทดสอบตางๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
Gamberale และ Hultengren การศึกษานี้ทําในชาย 12 
ราย โดยใหดมสารระเหยในระดับตางๆ เริ่มตั้งแต 
300 ppm พบวายิ่งความเขมขนของโทลูอีนสูงขึ้น
ปฏิกิริยาตอบสนองจะยิ่งชาลง หลังจากที่ไมไดรับ
โทลูอีนแลวก็ยังมีภาวะเหลานี้ตกคางแมวาจะผานไป
หลายปก็ตาม 
 มีการศึกษาจากประเทศเดนมารคและ
ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนใหช่ือเฉพาะกับโรคจิต

ประสาทในผูปวยสารระเหยเชน Chronic painter 
syndrome, Chronic toxic encephalopathy , 
neurasthenic syndrome และ Psycho – organic 
syndrome (POS) โรคที่มีช่ือเรียกเหลานี้จะมี
ลักษณะบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง  ความจํา เสื่อม 
ซึมเศรา ไมมีแรง ไมสนใจสิ่งรอบขาง ปวดศีรษะ
นอนไมหลับ  สมาธิไมดี  การศึกษาสวนใหญที่
เกี่ยวกับ POS จะทําในกลุมที่เปนโรคจากการทํางาน
ที่สัมผัสสารระเหย ระยะเวลาที่สัมผัสสารระเหยจน
เกิดโรค  บางรายงานใช เวลามากกวา  10 ป  บาง
รายงานก็ใชเวลาเพียง 3 ป ขณะที่บางการศึกษาก็
พบวาปจจัยทั้ งความเขมขนของสารระเหยกับ
ระยะเวลาที่สูดดมจะมีสวนสัมพันธกับโรคนี้ 

 
  
 

รูปที่ 1   แสดงภาพ MRI ของสมองในผูปวยชายเสพติด  
 สารระเหย ในภาพจะพบวามีการเปลี่ยนแปลงของ  
 white matter ที่เปนสีขาวอยูตรงสวนกลาง โดยปกติ     

 สวนนี้จะเปนสีดํา และตรงบริเวณขอบของ white 
matter มีลักษณะไมคมชัดซึงอาจจะเกิดขึ้นจาก 

     การที่มีน้ําไปคั่งอยูดวย 
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 ภาวะทางจิตเวชอีกอยางที่พบในผูปวยสาร
ระเหย คือ ภาวะซึมเศรา สวนใหญจะมีความรูสึก
เศรา, คิดวาตนเองไมมีคุณคา,รูสึกวาตัวเองมีความผิด
หรือโทษตัวเอง,สมาธิและการตัดสินใจบกพรอง, 
รูสึกเบื่อ ,ไมสนใจสิ่งรอบขางไมอยากทําอะไร เบื่อ
อาหารทําใหผอมลง บางรายมีอาการมากจนพยายาม
ฆาตัวตาย แพทยหรือนักบําบัดควรระลึกถึงภาวะ
ซึมเศราในผูปวยสารระเหยไวดวย เพื่อใหการดูแล
และปองกันความเสี่ยงไดอยางถูกตอง การรักษา
ผูปวยกลุมนี้ควรใหยาตานซึมเศรากลุม SSRI เชน 
Sertraline , Fluoxetine เนื่องจากออกฤทธิ์เร็วกวายาก
ลุม Tricyclic antidepressants หลังไดรับการรักษา
อาการของผูปวยสวนใหญจะดีขึ้น และหายไปใน
เวลาไมเกิน 3-6 เดือน ในรายที่มีอาการหนักก็ยัง
ตอบสนองตอการรักษาแมอาการจะไมหายไปหมดก็
ตาม 

สรุปไดวาสารระเหยมีผลตอการเรียนรูและ
การรับรูทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง ซึ่งใน
ระยะเรื้อรังจะมีผลทําให IQ ลดระดับลง มีอาการ

หลงลืม  บางรายมีอาการทางจิตประสาทหลาย
ประการตามมาดวย 

 
Cerebellar Dysfunctions 
 เปนการทํางานที่ผิดปกติของสมองนอย 
(cerebellum) ที่อยูบริเวณทายทอย เปนสมองสวนที่มี
ความสํ าคัญ  เนื่ องจากว าทํ าหนาที่ที่ จํ า เปนกับ
ชีวิตประจําวันหลายอยาง  รับขอมูลจากสวนตางๆ
ของสมอง,ไขสันหลังและประสาทสัมผัสตางๆ เพื่อ
นํามาควบคุมการประสานงานการทํางานของ
กลามเนื้อ เชนการเดิน , การหยิบจับสิ่งของ, การ
เคลื่อนไหวที่ตองใชกลามเนื้อหลายๆสวนรวมกัน 
การทรงตัวของร างกาย  ตลอดจนควบคุมการ
เคลื่อนไหวของกลามเนื้อเรียบและกลามเนื้อลาย 
อาจจะกลาวไดวาสมองนอยเปนตัวคุมจังหวะการ
เคลื่อนไหวความหนักเบาของกลามเนื้อสวนตางๆ
เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมตางๆได 

 

 

รูปที่ 2 แสดงภาพ MRI สมองนอยของผูปวยสารระเหย จะ 
พบวามีการขยายตัวของ cerebellar sulci แสดง 
ถึงภาวะ cerebellar atrophy และ  temporal horns กวาง 
ขึ้น (ลูกศรช้ี) 
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ภาวะที่สมองนอยทํางานผิดปกติจากสาร
ระเหยสามารถเกิดขึ้นในภาวะเฉียบพลันก็ได 
เนื่องจากสารระเหยจะถูกดูดซึมเขาสูสมองนอยอยาง
รวดเร็วหลังเสพ อาการที่เกิดขึ้นหลังเสพคือเดินเซ 
พูดออแอ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน แตจะ
หายไปเมื่อหยุดเสพ แตสวนใหญของผูปวยที่มาหา
แพทยมักจะเปนภาวะพิษเรื้อรังตอสมองนอย ภาวะนี้
เกิดขึ้นเมื่อเสพสารระเหยไปหลายป โดยจะพบการ
เสื่อมถอยของสมองนอย (Cerebellar Degeneration) 
ผูปวยโดยมากจะมาดวยอาการแขนขาสั่น กลามเนื้อ
ทํางานไมประสานกัน (Poor Coordination or 
Clumsiness) มือสั่น หยิบจับไมได เวลาตั้งใจทําจะ
สั่นมาก เขียนหนังสือไมได พูดไมชัด ล้ินแข็ง การ
ทรงตัวไมดี อาการจะคอยๆเปนมากขึ้นกินเวลาเปน
เดือน เดินโซเซเหมือนคนเมา เดินไมตรงทาง เมื่อ
เปนมากจะมีอาการสั่นทั้งตัว รวมทั้งคอและหัว จะไม
สามารถชวยตัวเองได ในประเทศไทยภาวะนี้จะพบ
มากในกลุมที่เสพสารระเหยจําพวกกาวตางๆ ซึ่งมี
องคประกอบที่สําคัญคือโทลูอีน 

การตรวจรางกายจะพบ  Dysarthria 
,Nystagmus on Lateral gazes ,Clumsiness of Rapid 
Alternating Movements, Impairment of Finger to 
Nose test and Knee to Heel test ,Trunkal Swaying 
,Coarse Resting Tremor Involved all extremities, 
Ataxic Gait (Broad Base and Staggering ) ,Unable 
to Perform Romberg Sign  

ผูปวยที่เปนมานาน การตรวจ MRI หรือ 
CT Scan ก็จะพบ Cerebellar atrophy ดังตัวอยางใน
รูปที่ 2 และมักจะพบอาการทางจิตประสาทและโรค
สมองเสื่อมรวมดวย สําหรับรายที่เปนไมมาก และยัง
ไมพบ cerebellar atrophy หลังหยุดเสพสารระเหย
อาการก็จะคอยๆ ดีขึ้น การรักษาในผูปวยกลุมนี้ที่

สําคัญคือตองหยุดเสพสารระเหยเพื่อไมใหสมองถูก
ทําลายมากขึ้น  และมีโอกาสที่จะฟนตัว,  การทํา
ก า ย ภ าพบํ า บั ด ช ว ย ทํ า ใ ห ก ล า ม เ นื้ อ ทํ า ง า น
ประสานกันดีขึ้นและฝกเดิน, ใชยากลอมประสาท
กลุม Benzodiazepines และยา Propanolol เริ่มจาก
ขนาดต่ํ าๆ  แลวคอยๆ  เพิ่มขึ้นอยางช าๆ  พบวา
สามารถลดอาการสั่นลงไดบาง รายงานผูปวยจาก 
Dirk และ xolande พบวาผูปวยชายอายุ 21 ป ซึ่งเสพ
สารระเหยโทลูอีน ต้ังแตอายุ 13 ป มีการทํางาน
สมองนอยผิดปกติ และการมองเห็นแยลง เมื่อไดรับ
การรักษาดวย Amantine hydrochloride 100 mg/d 
และตอมาเปน 200 mg/d อาการทางสมองนอยและ
การมองเห็นดีขึ้นมาก ซึ่งนับวาเปนอีกความหวังหนึ่ง
ในการรักษาผูปวยกลุมนี้ แตยังตองการการวิจัยอีก
เพื่อยืนยันผลเพิ่มเติม  
 
Cranial neuropathy  
 ภาวะนี้เปนความผิดปกติของเสนประสาท
สมองที่เกิดจากสารระเหยหลายชนิด เชน ไตรคลอร
เอทิลลีน (trichlorethylene) ที่เปนสวนประกอบน้ํายา
ลางสีทาเล็บ ทําใหเกิด trigeminal neuropathy โทลู
อีนที่เปนสวนประกอบของกาวทําใหตามองไมเห็น 
จมูกไมไดกลิ่น หูไดยินเสียงนอยลง เชนเดียวกับสาร
ระเหยพวกน้ํามันเชื้อเพลิง 
 เสนประสาทสมองที่จะมีอาการไดแก  

1. Olfactory nerve ทําใหจมูกไดกลิ่น
นอยหรือไมไดกลิ่น  

2. Optic nerve ทําใหการมองเห็นคอยๆ 
ลดลง 

3. Trigeminal nerve ทําใหชาบริเวณปาก
และเคี้ยวอาหารไดไมดี 
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4. Auditory nerve ทําใหเกิดอาการหู
หนวก 
   อาการของเสนประสาทดังกลาวขางตนจะ
คอยๆ เกิดขึ้นหลังจากผานการเสพสารระเหยเปน
ปริมาณมากและนานหลายป มักจะเกิดตามหลัง 
Neuropsychiatric disorder และ cerebellar 
dysfunction การไดกลิ่นคอยๆ นอยลง เมื่อ olfactory 
nerve มีการถูกทําลายโดยสารระเหย บางครั้งนอยลง
จนถึงกับไมไดกลิ่นเลย ผูเสพมักจะไมคอยไดสังเกต 
แตจะตรวจพบโดยแพทย สวนอาการทาง optic nerve 
ผูเสพจะมีอาการตามัวลงอยางชาๆ กินเวลาเปนป ใน
ระยะแรกการตรวจ fundoscopic examination พบวา 
optic disc ยังไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อผานไประยะ
หนึ่งจะพบวา optic disc มีสีซีดเปนลักษณะของ 
optic nerve atrophy อยางชัดเจน 
 สวนอาการจาก Trigeminal nerve แมวาจะ
พบไดไมบอยในผูปวยสารระเหย แตก็มีรายงาน
ผูปวยที่มีอาการชาบริเวณรอบปาก และเคี้ยวอาหาร
ไมคอยได ในกรณีอาการทางหูก็ทํานองเดียวกัน
ผูปวยจะไดยินเสียงนอยลงอยางชาๆ จนหูหนวกได
ภายในเวลาหลายป  
 
 
Parkinsonism 

รายงานโรคพาร กินสัน  (Parkinsonism) 
สวนใหญพบในผูปวยจากการทํางานที่เกี่ยวกับสาร
ระเหย แตในคนที่ เสพติดก็สามารถเปนโรคนี้ได
เชนกัน เนื่องจากกลไกเกิดจากสารระเหยไปทําลาย
สมองสวนที่สรางโดปามีนเหมือนกัน แตมักจะมี
อาการจากระบบประสาทสวนอื่นๆรวมดวย ทําใหมี
อาการมากกวาโรคพารกินสันแตเพียงอยางเดียว 
อาการของผูปวยในโรคนี้จะคอยเปนคอยไป เริ่มจาก

อาการสั่นขณะอยูเฉย ๆ เกิดขึ้นที่มือหรือเทา ซีกใด
ซีกหนึ่ง หรือทั้ง 2 ซีก ทําอะไรชาลงและคิดชาลง  มี
อ าก า รแข็ ง ตึ ง ของแขนขา  และลํ า ตั ว  ทํ า ให
เคลื่อนไหวลําบาก  ไมคอยแสดงสีหนาหรือหนาตา ดู
เฉยเมย 

 การรักษาภาวะนี้คงตองหยุดสารระเหย
อยางเด็ดขาด ใชยารวมกับการทํากายภาพบําบัด ฝก
การทํากิจวัตรประจําวันอยางระมัดระวัง ซึ่งการรักษา
ดวยยามักจะลดอาการของผูปวยได    แตผูปวยตอง
มารับการรักษาอยางตอเนื่อง 
 
Corticospinal tracts dysfunction 
 ในภาวะนี้ผูปวยมีอาการขาออนแรงทั้ง 2 
ขางมักพบรวมกับ Neuropsychiatric disturbance 
และ Cerebellar dysfunction สาเหตุเกิดจากสาร
ระเหยโดยเฉพาะประเภทโทลูอีน ทําลายสมองทั่วๆ 
ไป ซึ่งรวมทั้ง Corticospinal tracts ดวย การศึกษาใน
ผูปวยสารระเหยที่เสียชีวิตโดย Escobar และ Aruffo 
พบวาสมองของผูปวยที่มีอาการนี้มี degeneration 
และ gliosis ทั้งที่ ascending และ descending long 
tracts 
 การตรวจร า งกายพบว ามี  generalized 
hyperreflexia, spasticity หรือ rigidity ที่ขา 2 ขาง 
positive ankle clonus, extensor plantar response 
หรือ positive Babiski’s sign    
 
Peripheral neuropathy 
 เปนภาวะที่ระบบประสาทสวนปลายไดรับ
ผลกระทบจากสารระเหย สารระเหยแตละชนิดจะมี
ผลกระทบกับระบบประสาทสวนปลายไมเทากัน ใน
กรณีของโทลูอีนที่มีผูนิยมเสพในไทยเปนจํานวน
มากเมื่อเทียบกับสารระเหยตัวอื่น  อาการระบบ
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ประสาทสวนปลายจะเห็นไดชัดก็ตอเมื่อเกิดผล
กระทบตอระบบสวนกลางดวยแลว  
 แตสารระเหยก็มีผลกระทบตอระบบ
ประสาทสวนปลายโดยตรงคือ N-Hexane และ 
methyl butyl ketone ทั้งสองตัวน้ีเมื่อผานการเผา
ผลาญในรางกายแลวจะกลายเปน 2, 5 hexanedione 
(2, 5 HD) ซึ่งเปนตัวที่ทําใหเกิดพิษตอระบบประสาท
สวนปลาย  อาการจากสารระเหยทั้งสองตัวน้ีจึง
เหมือนกัน มีรายงานผูปวยที่เสพโทลูอีนอยางเดียวไม
เกิดอาการปลายประสาทอักเสบ แตเมื่อเปล่ียนมาเสพ
กาวที่มีสวนผสมท้ังโทลูอีนและ N-Hexane ใชเวลา
เพียง 1 – 2 เดือน จะมีอาการนํ้าหนักลดอยางรวดเร็ว
แลวมีอาการปลายประสาทอักเสบ ผูปวยมีอาการชาที่
ปลายมือปลายเทา ปวดแสบรอนตามมือและตามขา 2 
ขาง อาการเปนมากที่ขามากกวาแขนอาการที่เกิดขึ้น
ลุกลามเร็ว ตอมาแขนขาออนแรง 2 ขาง หยิบจับไม
ถนัด โดยเฉพาะท่ีปลายน้ิวมือติดกระดุมลําบาก ไข
กุญแจจับลูกบิดไดไมดี อาการเปนมากขึ้นจนเดิน
ไมได 
 การศึกษาของ Spencer และคณะ ซึ่งวิจัยใน
คนทํางานที่เก่ียวของกับ Methylene butyl ketone 
พบวาอาการจะเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป มักใช
เวลานานหลายเดือนหลังจากไดรับสารนี้เขาไปเปน
ประจํา อาการที่เกิดขึ้นอาจจะเปนมากขึ้นเรื่อยๆ เปน
เวลาไมนอยกวา 3 เดือน แมวาจะไมไดดมอีกก็ตาม 
ในรายท่ีมีอาการหนักจะมีอาการนํ้าหนักลดนํามา
กอน แลวจะสูญเสียการสัมผัสโดยเฉพาะพวก  small 
fiber (เชนการสัมผัส, อุณหภูมิ, pinprick) แตการ
สัมผัสพวก large fiber มักจะยังดีอยู (เชน การบอก
ตําแหนง การสะเทือน) การศึกษาเพ่ิมเติมพบวามีการ
บวมของ Axon และ myelin sheath ก็บางลง การ
พยากรณโรคในผูปวยกลุมน้ีไมดีนัก ขึ้นอยูกับวา

อาการที่เปนกอนจะหยุดเสพรุนแรงเพียงใด ในรายที่
เปนรุนแรงแมวาเวลาผานไปถึง 3 ป ก็ยังมีอาการ
ตกคางอยู  
 ก า รต ร ว จ ร า ง ก า ย จ ะพบ  paraparesis, 
paraplegia, bilateral foot drop quadriparesis, 
quadriplegia, distal muscle atrophy (involving legs 
more than arms) Diminished or loss deep tendon 
reflexes, glove and stocking type of sensory loss 
การตรวจกลามเน้ือดวยระบบไฟฟา (EMG หรือ 
Electromyography) จะพบวา Nerve conduction 
velocity ชากวาปกติ  
 นอกจากภาวะทางระบบประสาทตางๆ ที่
กลาวไปแลวขางตน Byrne และคณะ ยังพบอีกวาผู
เสพสารระเหยมีอาการชัก (Temporal lobe epilepsy) 
ซึ่งไมตรงกับการศึกษาของ Erans และ Balster ทั้ง
สองพบวาโทลูอีนทําใหชักยากขึ้น เน่ืองจากไปเพ่ิม 
seizure threshold ขอสรุปนาจะเปนวาผูที่เสพสาร
ระเหยระยะยาวจะไปทํางานเน้ือสมอง ทําใหเกิดจุด
กระตุนการชักได  ผูปวยจึงมีอาการชักแมวาผล
เฉียบพลันของสารระเหยจะลดการชักเน่ืองจากเปน
ยากดประสาทก็ตาม  
 
3.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1. ก า ร ต ร ว จ ค ล่ื น ส ม อ ง 
(Electroencophalogram หรือ EMG) สวนมากจะ
พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง บางรายมีความผิดปกติ
คือ ความถ่ีชาลงกวาปกติ (Diffuse slowing in theta 
wave)  

2. การตรวจนํ้าไขสันหลัง สวนมากจะปกติ 
แตบางรายพบวามีเซลลขึ้นเล็กนอยและโปรตีนสูงได
บาง 
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3. การตรวจสภาพสมองดวยคอมพิวเตอร 
หรือดวยสนามแมเหล็ก (CT หรือ MRI) ในรายที่เสพ
มาไมนานหรือมีอาการนอยผลการตรวจมักจะปกติ 
แตในรายที่มีอาการมากจะพบวาสมองมีการฝอตัว 
(Diffuse cerebellar, cerebellar and brainstem 
atrophy) ใน MRI จะพบวาความแตกตางระหวาง 
gray matter และ white matter ลดลง และมีการเพิ่ม 
periventricular white matter signal intensity ใน T2 
weighted images  
   จะเห็นไดวาการตรวจพิเศษตางๆ ทั้ง EMG, 
CSF, CT, MRI จะไมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่บอก
วาเปนจากสารระเหย เนื่องจากลักษณะที่กลาวมา
ขางตน อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได  
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บทที่ 4 
ผลตอระบบทางเดินหายใจ 

นพ.ลํ่าซํา   ลักขณาภชินชัช  พบ. 
 
 
หัวขอ 
 4.1 บทนํา 
 4.2 ลักษณะของผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ 
 4.3 การรักษาผลกระทบของสารระเหยตอระบบทางเดินหายใจ 
 4.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 
4.1 บทนํา 

เนื่องจากการเสพสารระเหยจะใชวิธีการสูด
ดม อวัยวะที่สัมผัสกับสารระเหยเปนอันดับแรกคือ
ทางเดินหายใจ เมื่อเขาสูปอดแลวจึงมีการดูดซึมเขาสู
กระแสโลหิตเพื่อกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆตอไป 
คุณสมบัติที่สําคัญของสารระเหยพวกนี้คือความตึง
ผิวตํ่า  ทําใหแทรกซึมเขาสู เนื้อปอดไดมาก  และ
คุณสมบัติที่มีความหนืดต่ําทําใหสารระเหยไหลไป
ยังทางเดินหายใจสวนลางหรือสวนปลายไดดี ทําให
เกิดการทําลายสวนตางๆไดหลายสวนเชนเยื่อบุ
ทางเดินหายใจ ผนังถุงลมและผนังหลอดเลือดฝอย
ในปอด นอกจากนี้สารระเหยบางตัวยังมีผลทําลาย 
Surfactant ของถุงลมในปอด ทําใหถุงลมเหลานั้น
เสียหนาที่ รวมทั้งสารระเหยบางตัวมีการทําลายเนื้อ
ปอดโดยตรง กอใหเกิดปฏิกิริยาอักเสบในปอดหลาย
ลักษณะ 
 ภาวะแทรกซอนที่อันตรายสําหรับผูปวย
สารระเหยคือการขาดอากาศ (Asphyxia) ซึ่งหมายถึง 
ภาวะที่รางกายขาดออกซิเจนในอากาศที่หายใจ หรือ

ภาวะที่กลไกของการหายใจถูกขัดขวางหรือถูก
ร บ ก วน  (Suffocation) ทํ า ใ ห ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดระหวางถุงลม
และหลอดเลือดฝอยในปอดเกิดขัดของ เปนเหตุใหมี
การคั่ งของฮีโมโกลบินที่ ไมมี ออกซิ เจน  และ
คารบอนไดออกไซดในเลือด ผูปวยอาจจะเกิดอาการ
ขาดออกซิเจนเนื่องจากการสําลักหรือการเกิดอาการ
ขาดอากาศในผูที่ดมในถุงพลาสติก สาเหตุการขาด
ออกซิเจนในผูปวยสารระเหยอีกประการเกิดจากการ
ที่โมเลกุลของออกซิเจนในถุงลมถูกแทนที่ดวยสาร
ประเภท   บิวเทน, ไอโซบิวเทน, โพรเพน และไน
ตรัสออกไซด   
 ผูปวยสารระเหยในประเทศไทยนิยมเสพ
สารระเหยประเภทกาวดวยวิธีใสถุงแลวสูดดมจากถุง
ที่ครอบทั้งปากและจมูก วิธีการนี้มีความเสี่ยงสูงมาก
ที่จะเกิดการขาดออกซิเจน เนื่องจากอากาศภายนอก
ถุงเขาไปไดนอยและตัวสารระเหยเองก็เขาไปแทนที่
ออกซิเจนในปอดดวย ภาวะที่ผูปวยมีอาการขาด
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ออกซิเจนในรางกายรวมกับสารระเหยที่ถูกดูดซึมเขา
ไปเปนจํานวนมาก จึงกอใหเกิดพิษมากยิ่งขึ้น  
 
4.2 ลักษณะของผลกระทบตอระบบทางเดิน
หายใจ 

ผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจใน
ผูปวยสารระเหยมีหลายลักษณะดังนี้ 
 1. Respiratory Tract irritation  

2. Emphysema  
3. Lung hemorrhage  
4. Pneumonitis  
5. Bronchospasm 
6. Pneumothorax  
7. Lung atelectasis 
8. Respiratory failure  

 Respiratory tract irritation หรือการระคาย
เคืองตอทางเดินหายใจ เริ่มตั้งแตจมูกหรือปากไป
จนถึงถุงลมในปอดถือไดวาสารระเหยมีปฏิกิริยา
ระคายเคืองตอทางเดินหายใจตั้งแตสวนเริ่มตนไป
จนถึงสวนสุดทาย สารระเหยที่มีปฏิกิริยาระคายเคือง
มาก  ไดแก  n-Hexane, Benzene, Toluene, 
Naphthalene, Xylene และน้ํามันเชื้อเพลิงตางๆ 
ผูปวยจะรูสึกระคายเคืองแสบที่จมูกและเยื่อบุในชอง
ปาก, บางรายจะมีแผลในจมูกและชองปาก, มีอาการ
ไอ, หายใจอึดอัด, คัดหรือแนนจมูก, น้ํามูกไหล, 
แสบจมูก, บางรายอาจมีเลือดออกในทางเดินหายใจ 
อาการเหลานี้มักจะดีขึ้นเมื่อหยุดเสพสารระเหย ไมมี
การรักษาที่จําเพาะเจาะจง การรักษาจึงใชวิธีแบบ
ประคับประคอง เชน การทําความสะอาดบาดแผล 
การใหยาปฏิชีวนะรักษาการติดเชื้อแทรกซอน, ใหยา
ลดอาการไอ, ใหยาลดน้ํามูก 

 Emphysema หรือภาวะลมคั่งในปอด พบ
ในผูปวยสารระเหยประเภทโทลูอีน จะเปนภาวะลม
คั่งแบบ Panacinar emphysema ซึ่งเปนภาวะลมคั่งทั้ง
ในถุงลม  และระหวางถุงลมลักษณะจะเปนชอง
อากาศขนาดใหญในปอด ผูปวยจะมีอาการเหนื่อย
หอบเวลาออกกําลัง อาการจะคอยเปนคอยไปทําให
ผูปวยสวนใหญไมสังเกตอาการนี้ แตมักจะมาพบ
แพทยเมื่อมีอาการเหนื่อยหอบมาก หรือออกแรงทํา
อะไรไมคอยไหว ในกรณีที่ผูปวยมีภาวะลมคั่งใน
ปอดอยูแลว เชน เกิดภาวะลมคั่งเนื่องจากเคยสูบบุหรี่
จัดมากอน สารระเหยจะทําใหภาวะลมคั่งในปอดแย
ยิ่งขึ้นดวย ผูปวยบางรายมีอาการเหนื่อยหอบเกิดขึ้น
รวมกับอาการทางระบบประสาทที่มีอาการสั่นทั้งตัว
ทําใหผูปวยมีความยากลําบากแมกิจกรรมงายๆ เชน 
การรับประทานอาหารก็ไมสามารถทําได ตองมีคน
ใหความชวยเหลือตลอด  
 ภาวะเลือดออกในปอด (Lung hemorrhage) 
ลักษณะที่พบมีทั้งเลือดออกในถุงลมและเลือดออก
ระหวางเนื้อปอด (Alveolar hemorrhage, Interstitial 
hemorrhage) อาการเลือดออกในปอดนี้บางรายงาน
จะพบรวมกับการอักเสบที่ไต (glomerulonephritis) มี
รายงานผูปวยที่มีเลือดออกในปอดรวมกับการอักเสบ
ที่ไตซึ่งเขาไดกับโรค Goodpasture’s syndrome 
ผูปวยที่มีภาวะนี้มักจะมีอาการแนนและเจ็บหนาอก
หายใจลําบาก และมีอาการไอเปนเลือดรวมดวย 
เลือดที่ออกอาจเปนเพียงน้ําปนเลือดจางๆ หรืออาจ
เปน เลือดสดๆ  ก็ได  ในบางรายก็ เปน เพียงจุด
เลือดออกเล็กๆ (Petichial hemorrhage) ในเนื้อปอด 
อาการ เลือดออกในปอดนี้ มัก เกิดขึ้นในระยะ
เฉียบพลัน โดยเฉพาะผูปวยที่ดมสารระเหยครั้งละ
มากๆ  หรือแมกระทั่งในรายที่ กินสารระเหยก็มี
รายงานเลือดออกในปอด การตรวจศพ (autopsy) 
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ผูเสียชีวิตดวยสารระเหยสวนใหญมักจะพบภาวะ
เลือดออกในปอดรวมดวย สารระเหยที่พบวาทําให
เกิดภาวะเลือดออกในปอด ไดแก เบนซีนและโทลู
อีน  
 ปอดอักเสบจากสาระเหย  (pneumonitis) 
เกิดจากการที่สารระเหยแทรกซึมเขาสูเนื้อปอดทําให
เกิดปฏิกิริยาระคายเคือง เกิดการอักเสบของเนื้อปอด 
(Chemical pneumonitis) อาการอาจจะเกิดขึ้นทันที
หรือเกิดภายใน 12 ช่ัวโมงหลังการสูดดม นอกจากนี้
ในระหวางการสูดดมอาจจะมีอาการไอและสําลักทํา
ให เ กิ ดปอดอั ก เสบจ ากก ารสํ า ลั ก  ( aspiration 
pneumonia) ได ในบางระยะเกิดการคั่งของน้ําในเนื้อ
ปอด (Pulmonary edema, interstitial pulmonary 
edema) หนูทดลองที่ไดรับโทลูอีนซ้ําๆ ก็พบวาทําให
เกิด Interstitial pneumonitis เชนเดียวกับผูปวยที่เสพ
ส า ร ร ะ เ ห ย เ รื้ อ รั ง ก็ พ บ ว า มี ภ า ว ะ  interstitial 
pneumonitis ผูปวยเหลานี้จะมีอาการไอ มีไข แนน
หรือเจ็บหนาอก หายใจลําบาก หอบเหนื่อย และ
อาจจะมีอาการเขียว (cyanosis) เกิดขึ้นได เมื่อเกิด
ภาวะปอดอักเสบขึ้นจะทําใหการทําหนาที่ของปอด
เสียไป การแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนกับเลือดในปอด
เปนไปไดนอยลง  เกิดภาวะ  hypoxia และ 
hypercarbia ตามมา ในบางรายก็ถึงแกชีวิตได  
 ภาวะหลอดลมหดตัว (Bronchospasm) เปน
ภาวะที่กลามเนื้อในหลอดลมมีอาการหดเกร็ง มี
อาการไอ,หายใจลําบาก, หอบเหนื่อย, ฟงเสียงหายใจ
ได wleeze รวมดวย ภาวะนี้พบในกรณีที่มีการระคาย
เคืองของสารระเหยกับหลอดลมอักเสบ (Tracheitis, 
Tracheobronchitis, Bronchitis) สารระเหยจําพวก
โทลูอีนยังทําใหเกิด airway inflammation และ 
hyperresponsiveness ซึ่งเปนลักษณะของโรคหอบ
หืด รายงานผูปวยสารระเหยที่เปนโรคหอบหืด สวน

ใหญจะพบในผูปวยที่สัมผัสโทลูอีนจากการทํางาน 
ผูปวยเหลานี้จะมีลักษณะที่เขาไดกับโรคหอบหืด
ทั่วไป ในผูปวยหอบหืดที่ไมตอบสนองกับการรักษา
ควรจะนึกถึงปญหาการเสพสารระเหยโดยเฉพาะ
กลุมที่มีความเสี่ยง เชน เด็กเรรอนหรือมีประวัติเสพ
สารระเหยมากอน การรักษาที่สําคัญ คือ ตองหยุด
สารระเหยและใหการรักษาดวยยาขยายหลอดลม
และสเตอรอยด  นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในหนู
ทดลองพบวา Doxycycline สามารถลด airway 
inflammation ,hyperresponsiveness ในหนูที่มีภาวะ
หอบหืดจาก Toluene ซึ่งนาจะไดรับการศึกษาตอไป
วาในผูปวยหอบหืดจากสารระเหยจะไดรับประโยชน
จาก Doxycyline เหมือนในหนูทดลองหรือไม  
 ภาวะลมรั่วในปอด  (pneumothorax) เกิด
จากผนังถุงลมออนแอเนื่องจากการระคายเคืองของ
สารระเหยจําพวกโทลูอีนและไซลีน ทําใหมีลมรั่ว
ออกจากถุงลมเขาสูชองระหวางเยื่อหุมปอด ผูปวยจะ
มีอาการเจ็บแนนหนาอก อึดอัดหายใจไมออก การ
บําบัดรักษาตองระบายลมออกจากชองเยื่อหุมปอด 
ในกรณีที่ลมรั่วออกมาเล็กนอยอาจจะสามารถหายได
โดยไมตองเจาะปอดเพื่อระบายลมที่คางในชองเยื่อ
หุมปอด 
 ภาวะปอดแฟบ (Lung Atelectasis) เปนผล
จากสารระเหยที่มาจากน้ํามันเชื้อเพลิงที่นิยมเรียกกัน
วาน้ํามันเบนซิน หรือจากสารระเหยอื่นๆ เชน ไซลีน 
พบในผูปวยที่มีการดมเปนปริมาณมากๆ ซึ่งผูปวย
เหลานี้มักจะเสียชีวิต ภาวะปอดแฟบที่วินิจฉัยจะได
จากการตรวจศพหรือจากภาพรังสีเอกซเรยของปอด 
สาเหตทุี่ปอดแฟบเกิดเนื่องจากสารระเหยไปทําลาย
เยื่อบุถุงลมและSurfactant เสียความสามารถในการ
ทํางานไป ทําใหเกิดปอดแฟบเปนหยอมๆ ผูปวยจะมี
อาการไอ แนนหนาอก หายใจไมสะดวก นอกจากนี้
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ยังพบภาวะปอดแฟบในผูปวยที่กินสารระเหยดวย 
เนื่องจากวาการกลืนสารระเหยจะมีโอกาสทําใหเกิด
การสําลักไดสูงมากจากกลิ่นและรสชาติที่ทําให
สําลักอาเจียนไดงาย เมื่อมีการสําลักสารระเหยจะเขา
ไปทําใหเกิดภาวะปอดอักเสบ และSurfactant ถูก
ทําลาย ลักษณะเดนในผูปวยกลุมนี้คือมีภาวะปอด
แฟบรวมกับภาวะขาดออกซิเจน การวินิจฉัยดวย
ภาพรังสีเอกซเรยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน 12 
ช่ัวโมง ลักษณะในภาพรังสีจะพบปอดแฟบเปน
หยอมๆ  
 การหายใจลมเหลว (Respiratory failure) 
อาจจะเปนผลที่ตามมาจากภาวะแทรกซอนตางๆ ของ
สารระเหยไดแก ปอดอักเสบ, เลือดออกในปอด, 
ปอดแฟบ หรือลมรั่วในปอด จนพยาธิสภาพในปอด
รุนแรง ทําใหการทําหนาที่ของปอดเสียไปมากจน
เกิดภาวะการหายใจลมเหลวได  นอกจากนี้ พิษ
โดยตรงของสารระเหยมีการสูดดมเปนปริมาณมากๆ 
โดยเฉพาะในรายที่สูดดมสารระเหยจากการครอบ
ถุงพลาสติก สารระเหยจะไปกดสมองสวนกลางและ 
Medulla โดยตรง ทําใหศูนยควบคุมการหายใจซึ่งอยู
ที่สมองสวนนี้ทํางานนอยลง สงผลใหผูปวยหมดสติ 
หายใจชาลง จนกระทั่งเกิดภาวะการหายใจลมเหลว 
และอาจจะถึงแกชีวิตได การกดการหายใจนี้จะยิ่ง
รุนแรงมากขึ้นหากผูปวยดื่มสุราหรือกินยานอนหลับ
ยากดประสาทรวมดวย เนื่องจากสารระเหยและยา
ดังกลาวขางตน จะออกฤทธิ์เสริมกันทําใหผลการกด
ประสาทรุนแรงมากกวาสารระเหยเพียงอยางเดียว  
 
4.3 การรักษาผลกระทบของสารระเหยตอ
ระบบทางเดินหายใจ 

 การรักษาผลกระทบของสารระเหยที่มีตอ
ระบบทางเดินหายใจเปนการรักษาตามอาการและ
ประคับประคองเทานั้น ไมมียารักษาโดยตรง แมวา
อาจจะมีผลการวิจัยในหนูทดลองวาการใหยา 
Doxycyclin จะมีประโยชนในการรักษาภาวะ
หลอดลมหดเกร็งจากสารระเหย แตยังตองรอการวิจัย
ยืนยันในมนุษยตอไป อาการทางระบบหายใจของ
ผูปวยเหลานี้จะดีขึ้นมากนอยแลวแตความรุนแรง
ของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นประกอบสภาพรางกายของ
ผูปวยดวย เนื่องจากวาผูปวยสารระเหยมักจะไมคอย
ดูแลตัวเองมีรางกายผายผอม สุขภาพทรุดโทรม ทํา
ใหเมื่อเกิดพยาธิสภาพตางๆ ก็จะหายไดยากกวาคน
แข็งแรงทั่วไป แตอยางไรก็ตามถาผูปวยไมไดสูดดม
สารระเหยในปริมาณที่มากๆ  บางครั้งก็สามารถ
กลับคืนสูภาวะปกติได ซึ่งอาจใชระยะเวลารักษา
แตกตางกันไป บางครั้งพยาธิสภาพนั้นก็ถาวรจนไม
สามารถกลับสูสภาพปกติได  
 สิ่งที่จําเปนในการรักษาคือตองหยุดการสูด
ดมสารระเหย  ถาเปนการสูดดมจากทํางานก็ตอง
แนะนําใหเปลี่ยนงานหรือใชอุปกรณปองกัน แตถา
เปนผูปวยเสพติดสารระเหยก็มีความจําเปนตองให
การบําบัดเลิกสารระเหยใหครบขั้นตอน ตลอดจนให
การดูแลในสวนที่เกี่ยวของอยางรอบดานดวย อาทิ
เชน ดูแลสภาพทางครอบครัวและสิ่งแวดลอม ปญหา
อาชีพหรือการศึกษา เปนตน  
 
4.4 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
 การตรวจทางหองปฏิบัติการบางครั้งอาจมี
ความจําเปนเพื่อชวยในการวินิจฉัยและวางแนวทาง
ในการรักษา 

- CBC อาจชวยบอกภาวะการติดเชื้อใน
ปอด  
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- Arterial blood gas เพื่อดูระดับออกซิเจน
, ภาวะกรดดาง และการแลกเปลี่ยนกาซของปอดและ
เลือด 

- Chest x-ray อาจชวยบอกพยาธิสภาพใน
ปอดได เชน พบ Basilar infiltration Acute 
pulmonary edema, Emphysema, pneumothorax, 
Atelectasis เปนตน  

 
   อยางไรก็ตามอาการทางระบบหายใจใน
ผูปวยสารระเหยนั้นมีความรุนแรงแตกตางกันไป คือ 
ต้ังแตไมมีอาการเลยหรือมีอาการเล็กนอย จนถึง
อาการรุนแรงมาก  รายที่รุนแรงจนถึงแกชีวิตก็มี
ขึ้นกับชนิดของสารระเหยที่ เสพ  ปริมาณและ
ระยะเวลาที่เสพ พฤติกรรมหรือกรรมวิธีในการเสพ
เปนอยางไร แตถามีการสําลักรวมดวยอาการก็จะ
รุนแรงมากขึ้น การดูแลผูปวยที่มีภาวะนี้คงตองมีการ
ประเมินผูปวยอยางรอบคอบเพื่อใหการรักษาเปนไป
อยางถูกตองและฟนฟูใหผูปวยกลับสูภาวะปกติได
ในที่สุด 
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5.1 บทนํา 
 สารระเหยที่ผูปวยนิยมนํามาเสพติดมักจะ
เปน กาวยาง แลคเกอร  ทินเนอร  สารระเหยเหลานี้มี
สวนประกอบที่สําคัญตัวหนึ่งคือโทลูอีน  โทลูอีนเขา
สูรางกายไดหลายทางเชน ทางปาก ผิวหนัง และการ
หายใจ สวนใหญโทลูอีนจะเขาสูรางกายผานทางเดิน
หายใจ เมื่อเขาสูถุงลมของปอด โทลูอีนจะซึมผานถุง
ลมของปอดเขาสูกระแสโลหิตและกระจายเขาสู
อวัยวะและเนื้อเยื่อตางๆ ตอไปโดยเฉพาะเนื้อเยื่อ
ไขมันจะมีโทลูอีนสูงที่สุด โทลูอีนจะถูกเปลี่ยนให
เปนกรดฮิปพูริค (Hippuric acid) โดยกระบวนการ
ออกซิเดชั่นในเซลลของตับและกรดฮิปพูริคก็จะถูก
ขับออกมาจากรางกายทางไต ออกมากับปสสาวะ 
ดังนั้นการตรวจกรดฮิปพูริคจึงมีความสําคัญในการ
ชวยวินิจฉัยและบอกใหเราทราบวารางกายของเรา
ไดรับสารโทลูอีนเขาไป สําหรับคนทีไมไดสัมผัส
สารโทลูอีนอาจตรวจพบกรดฮิปพู ริ คไดบ า ง 

เนื่องจากการรับประทานอาหารจําพวกผลไม และผัก 
คาปกติของกรดฮิปพูริคอยูระหวาง 0.5-2.5 กรัมตอ
ปสสาวะ 24 ช่ัวโมง ในคนที่มีการขับถายของไตเปน
ปกติ  
 
5.2 ผลของสารระเหยตอไต 
 เมื่อมีปญหาการเสพติดสารระเหยมากขึ้นก็
เริ่มมีการตรวจพบภาวะแทรกซอนตอระบบตางๆ
ของรางกาย  มากขึ้น  โดยเริ่มมีขอมูลทางคลินิก
เกี่ยวกับสารระเหยตอไตในป  ค .ศ .1971  โดยมี
รายงานผูปวยติดกาวรายหนึ่ง วามีคาอัลคาไลนฟอส
ฟาเตส  และคาบียู เอ็นสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา
โปรตีนออกมาในปสสาวะของผูปวยอีกดวย ผูปวย
รายนี้ตองไดรับการรักษาดวยการลางไต (Peritoneal 
dialysis) มีงานวิจัยหลายอันสนับสนุนวา โทลูอีนอาจ
เปนสาเหตุของโรคออโตอิมมูน  (Autoimmune 
illness) ซึ่ ง มี อ า ก า ร ท า ง ไ ต ค ล า ย ไ ต อั ก เ ส บ 
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(Glomerulonephritis)  จากรายงานของ Churchill  ซึ่ง
ไดรวบรวมผูปวยสารระเหยที่เปนโรค Goodpasture's 
syndrome หรือ anti-glomerular basement membrane 
(GMB) disease ในจํานวนนี้ 5 รายเปน 
epimembranous glomerulonephritis และอีก 1 รายมี
ภาวะ subacute glomerulonephritis  สารระเหยที่
ผูปวยกลุมเหลานี้สัมผัสไดแก น้ํามันเชื้อเพลิงและสี
สเปรย   

นอกจากนี้สารระเหยอาจจะทําใหเกิดภาวะ
แอซิโดซิสและทําใหเกิดนิ่วในทางเดินปสสาวะ 
โดยเฉพาะโทลูอีนซึ่งทําใหเกิดเมตาโบลิกแอซิโดซิล 
รวมกับการสูญเสียโปตัสเซียมและฟอสเฟส  
 
5.3 ผลของสารระเหยตอทางเดินอาหาร 

จากที่กลาวมาแลวในเรื่องคุณสมบัติและ
เภสัชวิทยาของสารระเหย พอจะสรุปไดวาวิธีเสพ
ระเหยที่ทําใหเกิดพิษไดมากและเร็วที่สุดคือวิธีการ
สูดดมเขาทางลมหายใจ แตอยางไรก็ตามถาบังเอิญ
รับประทานเขาไปหรือสําลักไอของสารระเหยเขาไป
ในระบบทางเดินอาหาร ก็ทําใหเกิดอาการพิษขึ้นได
เชนเดียวกัน คือมีอาการปวดทอง คลื่นไส อาเจียนที่
อาจมีกลิ่นของสารระเหยออกมาดวย ทองเดิน เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลด และบางรายพบมีเลือดออกใน
กระเพาะอาหารดวย  
 อาการคลื่นไสอาเจียนที่เกิดจากการสูดดม
สารระเหย สาเหตุไมทราบแนชัด แตสันนิษฐานวา
เกิดจากการกระตุนที่ Vomiting Center ซึ่งอยูที่ขอบ
ดานหลังเฉียงขางของ reticular formation of the 
medulla และดานลางถึง nucleus tractus solitarius  
 Vomiting center จะถูกกระตุนดวย impulse 
ซึ่งสงมาจากหลายทางดวยกัน  ไดแก  CTZ หรือ 
Chemoreceptor trigger zone หรือจาก receptor ที่อยู

ในทางเดินอาหาร ซึ่งตอบสนองตอ intramuscular 
tension หรือการกระตุนดวยสารเคมี (ในกรณีนี้คือ
สารระเหย) 
 Chemoreceptor trigger zone (CTZ) เปน
กลุมของเซลลประสาท ซึ่งอยูใน area postrema ของ 
medulla บนพื้นของหองสมองที่สี่ เมื่อถูกกระตุนดวย
สารเคมี จะเกิด impulse สงตอไปยัง Vomiting center 
ที่อยูลึกลงไป แลวทําใหเกิดการอาเจียน  
 อาการพิษที่เกิดจากการกลืนสารระเหยเขา
ไปในทางเดินอาหารโดยตรง คือการระคายเคืองตอ
อวัยวะและอาจมีการทําลายเนื้อเยื่อบริเวณที่สัมผัส
กับสาร ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติของสารระเหยที่กลืน
เขาไป เชน ความสามารถในการละลายในไขมัน ถา
ละลายในไขมันไดดีก็จะเปนอันตรายตอเนื้อเยื่อที่มี
องคประกอบของไขมันอยูมาก, ความเปนกรด – ดาง
ของสาร, ความหนืดของสารซึ่งมีผลตอความสามารถ
ในการดูดซึมของสารผานระบบทางเดินอาหาร มีผู
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Rumack และ
คณะ ไดแบงสารพวก Petrolium distillate ตามความ
หนืด ไดเปน 3 ประเภท ซึ่งมีผลตอพิษและการดูดซึม
ดังนี้ คือ  

1. สารที่มีความหนืดสูง เชน tars, heavy 
greases, น้ํามันดีเซล, baby oil, suntan oil, mineral 
oil พบวา สามารถดูดซึมผานทางเดินอาหารไดนอย
มาก เนื่องจากไมสามารถแพรกระจายไดมาก 

2. สารที่มีความหนืดปานกลาง  เชน 
gasoline, kerosene, naphthas จะสามารถดูดซึมไดดี 
แตทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณสารที่ไดรับดวย ถาไดรับสาร
ในปริมาณมาก (1 มก./กก. น้ําหนักตัวขึ้นไป) ควรทํา
ใหอาเจียนออกมา เพื่อลดปริมาณที่จะดูดซึมผานไป
แสดงอาการพิษตอระบบอื่นๆ ได 
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3. สารที่มีความหนืดต่ํา เชน mineral seal 
oil, furniture polishes ยังไมพบรายงานความเปนพิษ
เมื่อรับประทานเขาไป แตพบวาจะมีความเปนพิษเมื่อ
สูดดมสูงและเกิดพิษตอระบบทางเดินหายใจไดมาก  
   แตอยางไรก็ตาม ยังไมเคยปรากฎวาการดูด
ซึมจากทางเดินอาหารจะมีผลตอการทําลายระบบ
ทางเดินหายใจหรือพิษที่เกิดขึ้นกับระบบประสาท
สวนกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะสารระเหยดูดซึมจาก
ระบบทางเดินอาหารไดนอย เนื่องจากถูกกรองออก
โดย First Capillary และ sinusoidal bed ที่ไปถึง 
ไดแกบริเวณตับ  
 จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาอันตราย
หรือพิษตอระบบทางเดินอาหารเมื่อสูดดมสารระเหย
เขาไปจะเกิดพิษไดเปน 2 ระยะคือทั้งระยะเรื้อรังและ
ระยะเฉียบพลัน แตอาการไมรุนแรงเหมือนพิษตอ
ระบบอื่นๆ การรักษาพิษระยะเฉียบพลันควรใหการ
รักษาตามอาการที่เกิดขึ้น และอาการเหลานี้มักจะ
หายเองเมื่อหยุดสูดดม  
 
5.4 ผลของสารระเหยตอระบบหัวใจและ
หลอดเลือด 

สารระเหยที่เสพกันสวนใหญก็มักจะออก
ฤทธิ์ใกลเคียงกับยาดมสลบที่ใชในผูปวยทั่วๆ ไป 
และสามารถทําใหกลามเนื้อหัวใจตอบสนองตอ
สารแคททีโคลามีนมากขึ้น ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ
จนถึงแกชีวิตหรือเกือบถึงแกชีวิตก็มีรายงานในผูปวย
หลายราย ภาวะที่พบไดแก Atrial flutter, Atrial 
Fibrillation จนถึง Ventricular Fibrillation  

ภาวะที่เรียกวา Sudden sniffing death ที่พบ
กันในผู เสพสารระเหยสันนิษฐานวาเกิดจากหัว
ใจเตนผิดจังหวะรวมกับภาวะขาดออกซิเจนในเลือด

จนทําใหถึงแกชีวิต การสูดดมแกสที่มีความเย็น
เนื่องจากเพิ่งถูกขยายตัวจากถังบรรจุอาจจะทําให
ระบบประสาท Vagus ยับยั้งการเตนของหัวใจ ซึ่งจะ
ทําใหหัวใจเตนชาลงหรือหยุดเตนได นอกจากนี้
ภาวะหัวใจเตนชาลงก็อาจจะเกิดจากการสูดดมสาร
ไฮโดรคารบอนสูงๆ ก็ไดในทางตรงกันขามถาสูดดม
สารไฮโดรคารบอนต่ําๆ จะทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น 
และทําใหเกิดภาวะความดันโลหิตตํ่า เนื่องจากหลอด
เลือดสวนปลายขยายตัวและการบีบตัวของหัวใจ
ลดลง 
 สารระเหยบางประเภทมีปฏิ กิริยาของ
สารเคมีทํ าลายกลามเนื้ อหัวใจโดยตรง  ทําให
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) หรือกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดไดในผูเสพสาระเหยที่เพิ่งเสพหรือ
เสพเรื้อรังก็ได  
 การรักษาจะเปนแบบประคับประคองตาม
อาการเทานั้น โดย Cardiac Monitoring เพื่อดูการ
ทํางานของหัวใจไดใกลชิดตลอดเวลา ตรวจทาง
หองปฏิบัติการ Blood Gas, Chest x-rays, EKG เพื่อ
คนหาความผิดปกติตามสภาวะทางคลินิกแตละราย 
การใหยาประคับประครองสภาพหัวใจใหทํางานไดดี
ที่ สุดตามแตความจํ า เปน  แตตองระ วังการใช 
Epinephrine เพราะอาจเกิด Myocardial sensitization 
เนื่องจากเคยมีรายงานการเกิด Fatal Arrhythmia ซึ่ง
เกิดจากการใชยา Epinephrine เนื่องจากคนไขเหลานี้
มี Tendency ที่จะเกิดภาวะนี้งายอยูแลว  
 
5.5 ผลของสารระเหยตอระบบโลหิตวิทยา 
 สารระเหยที่มีผลตอระบบโลหิตวิทยา
พบวาเกิดจากสารกลุมไฮโดรคารบอนพวกเบนซิน 
ไซลีน และโทลูอีน โดยเฉพาะเบนซิน สวนโทลูอีน
นั้นมีพิษนอยกวาเบนซินแตอยางไรก็ตามในโทลูอีน
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ก็มักจะมีสวนของเบนซินปะปนอยูเสมอไมมากก็
นอย ผูเสพสารระเหยโดยเฉพาะผูที่เสพเบนซินเรื้อรัง
อาจจะทําใหการทํางานของไขกระดูกลดลง และอาจ
เกิดโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวหรือมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
สําหรับผูที่เสพสารระเหยประเภทไนโตรก็อาจจะเกิด
ภาวะเมทฮีโมโกลบินิเมีย ซึ่งในบางรายก็ทําใหอยูใน
ภาวะโคมา (Coma) ได ถาผูปวยมีภาวะขาด G6PD อยู
กอนแลวอาการที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น 
 พิษของสารระเหยเบนซินและอนุพันธที่
เกิดกับระบบโลหิตวิทยาไดแก 

1. การทําลายเม็ดเลือดตัวแม (stem cell) 
ที่จะเจริญเปนเม็ดเลือดชนิดตางๆ ตอไปในไขกระดูก 
ทําใหการสรางเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวชนิดแก
รนนูโลไซท และเกร็ดเลือดลดลง และจํานวนของ
เม็ดเลือดในไขกระดูกก็ลดนอยลงดวย  จากการ
ทดลองพบวา การสูดสารระเหยเบนซิน 10 สวนใน
บรรยากาศลานสวน(ppm) ก็มีผลตอเม็ดเลือดแดงใน
ระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโต และการไดสารนี้
จากการหายใจในระดับ 100 ppm 10 ครั้ง จะทําให
เม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงภายใน 2 วัน ถาหยุดการ
ไดสัมผัสกับเบนซินไขกระดูกก็จะฟนตัวไดใหม การ
สัมผัสกับเบนซินยิ่งนาน การฟนตัวของไขกระดูกสู
ปกติก็จะยิ่งชาลง ดังนั้นพิษตอไขกระดูกจะขึ้นอยูกับ
จํานวนของสารระเหยและระยะเวลาที่สัมผัสกับ
สารพิษนั้น  
   ผลที่เกิดจากการทําลายไขกระดูกนั้นกวา
จะแสดงอาการจึงมักจะใชเวลาคอนขางนาน และ
ขณะเมื่อมีอาการนั้น ไขกระดูกก็ไดทําลายไปมาก
แลว จนอยูในภาวะของโรคไขกระดูกฝอ  
 พิษของสารระเหยเบนซินตอระบบโลหิตที่
พบบอยที่สุด คือ การเกิดไขกระดูกฝอ จากรายงาน
ในประเทศไทย  ไขกระดูกฝอที่มีสาเหตุจากสาร

ระเหยเบนซินและอนุพันธ พบไดประมาณรอยละ 
1.1 – 2.8 ของโรคไขกระดูกฝอทั้งหมด  

2. การกดการสรางดีเอนเอ  ของเซลล
เม็ดเลือดที่กําลังเจริญเติบโต ทําใหเซลลหยุดการ
เจริญเติบโตและตายไปในที่สุด ซึ่งก็เปนอีกสาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดภาวะเม็ดเลือดต่ํา และเกิดภาวะไข
กระดูกฝอในที่สุด  

3. เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโพไซทลดลง 
และไดสัดสวนกับจํานวนของสารเบนซินที่สัมผัส
พบวาหลังจากการสัมผัสสารระเหยเบนซิน 25 ppm 
10 ครั้ง เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซทที่ตํ่าลงจะกลับคืนสู
ระดับปกติไดตองใชเวลาประมาณ 8 สัปดาห 

4. การเกิดมะเร็งระบบโลหิตชนิดตางๆ 
เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการสืบทอดของ
ลักษณะเซลล โดยมีการกระตุนของโปรโตออนโค
ยีน (protooncogene) ซึ่งมีผลใหเกิดมะเร็งขึ้นไดใน
ภายหลัง ในคนที่สัมผัสกับสารระเหยเบนซิน 42-125 
ppm/ป จะเกิดมะเร็งได 3.75 เทาของคนปกติ 
  มะเร็งระบบโลหิตที่เกิดขึ้น ไดแก 
 4.1 มะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนไดทั้งชนิด
เฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง และเกิดไดกับเม็ดเลือด
ขาวทั้งชนิดแกรนนูโลไซทและลิมโพไซท  จาก
การศึกษาของ Aksoy และคณะ ในคนงานโรงงานทํา
รองเทาที่สัมผัสกับสารเบนซินที่มีในบรรยากาศ 210-
640 ppm พบเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอิโลบลา
สเฉียบพลัน (Acute myeloblastic leukemia) บอย
ที่สุด คือ รอยละ 41.1 และระยเวลาที่สัมผัสกับสาร
เบนซินเปนระยะเวลานาน  2 – 15 ป มะเร็งที่พบ
รองลงมา คือ มะเร็งเม็ดเลือดแดงเฉียบพลัน (Acute 
erythroleukemia) รอยละ 17.6 ระยะเวลาสัมผัส 7 – 
20 ป มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโฟบลาสตเฉียบพลัน 
(acute lymphoblastic leukemia) รอยละ 11.7 และมี
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ระยะเวลาสัมผัส 6 เดือนถึง 6 ป นอกจากนี้ยังมีผูที่มี
ค ว า ม ผิ ด ป กติ ที่ อ ยู ใ น ภ า ว ะ ก อ น เ กิ ด ม ะ เ ร็ ง 
(preleukemia) รอยละ 17.6 และมีระยะเวลาสัมผัส 4 
เดือนถึง 15 ป สําหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวไมอิโลไซท
เรื้อรัง (chronic myelocytic leukemia) พบนอยที่สุด 
คือประมาณรอยละ  3  และมีระยะ เวลาสัมผัส
ประมาณ 8 ป นอกจากนี้ก็มีรายงานการเกิดมะเร็งเม็ด
เลือดขาวลิมโพไซทเรื้อรังอีกดวย  
 การเกิดมะเร็งนี้ ยิ่งสัมผัสนานก็ยิ่งเปนมาก
ขึ้น  
 4.2 มะเร็งตอมน้ําเหลือง พบไดบอยกวาใน
คนปกติ ประมาณ 10 เทา  
 4.3 มะเร็งเม็ดเลือดชนิดอื่นๆ เชน multiple 
myeloma เปนตน  
 5. โรคโลหิตอื่นๆ ไดแก
 Myelofibrosis มีรายงานผูปวย 1 ราย โดย 
Hu ซึ่งทํางานในโรงงานทํากระเปาเปนเวลา 23 ป ใช
กาวและน้ํายาทําความสะอาดที่มีสารเบนซินผสมอยู
ดวย และโรค Myeloid metaplasia  
  
อาการที่เกิดจากพิษของสารระเหยตอระบบโลหิต 

อาการจากพิษเฉียบพลันของสารระเหยตอ
ระบบโลหิตยังไมมีการรายงาน รายงานสวนใหญจะ
พบในผูปวยที่สูดดมจากบรรยากาศในการทํางาน 
บางสวนเปนผูปวยติดสารระเหยซึ่งทั้งหมดเปน
อาการจากพิษเรื้อรัง อาการทางระบบโลหิตที่พ่ีพบมี
ดังนี้  

1. ภาวะที่มีเม็ดเลือดต่ํา(โรคโลหิตจางอะ
พลาสติก) 
   ทั้งในภาวะเริ่มแรกจากพิษของสารระเหย 
หรือในภาวะรุนแรงจนเกิดไขขอกระดูกฝอ หรือ
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแลวก็ตามจะมีอาการดังตอไปนี้ 

1.1 โลหิตจางหรือซีด เกิดจากเม็ดเลือด
แดงต่ํา จะทําใหมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง เหนื่อย
งาย ปวดศีรษะบอยๆ  

1.2 ไข เกิดขึ้นเนื่องจากการติดเชื้อ เพราะ
มีเม็ดเลือดขาวต่ํา ทําใหภูมิตานทานตอเช้ือชนิดตางๆ 
ลดลง การติดเชื้อโรคเปนไปไดงายและมักรุนแรง 

1.3 เลือดออกตามรางกาย โดยเฉพาะตาม
ผิวหนังเปนจุดเลือดออกแดงๆ เล็กๆ กระจายอยู
ทั่วไป บอยครั้งที่เกิดขึ้นตามรอยเกา หรือเลือดออก
ตามไรฟน หรือเลือดประจําเดือนออกมากในผูหญิง
วัยเจริญพันธุ อาการเลือดออกเหลานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก
มีเกร็ดเลือดต่ํา  
   ถาพบวามีการลดลงของเม็ดเลือด และหยุด
การสัมผัสทันที การสรางเม็ดเลือดจะดีขึ้นไดเอง แต
อาจใชเวลานานถึงหนึ่งป 

2. ภาวะที่เปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง 
   จะมีตอมน้ําเหลืองที่ใดที่หนึ่งในรางกาย 
โตขึ้นจนคลําไดชัดเจนในระยะแรกอาจจะโตเพียง
เล็กนอย เชน ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร กอนนี้จะ
โตขึ้นเรื่อยๆ บางรายอาจจะโตขึ้นคอนขางเร็วใน
เวลา 1 – 2 เดือน แตบางรายก็อาจจะใชเวลาหลาย
เดือน และจํานวนของตอมน้ําเหลืองที่โตก็เพิ่มขึ้น
เสมอ ตอมน้ําเหลืองที่สามารถคลําไดงายและชัดเจน 
เชน บริเวณขางคอ รักแร ขาหนีบ และเหนือขอศอก 
ทั้ง 2 ขาง เปนตน นอกจากตอมน้ําเหลืองโตแลวบาง
รายอาจไมมีอาการใดๆ รวมดวยก็ได แตบางรายจะมี
อาการเบื่ออาหารน้ําหนักลด และไขตํ่าๆ 

แนวทางการรักษา 
1. ดังไดกลาวมาแลว พิษบางอยางจาก

สารระเหยเบนซิน และอนุพันธตอระบบโลหิต เชน 
เม็ดเลือดต่ํานั้น หากพบในระยะเริ่มแรกและหยุดการ
สัมผัสตอสารระเหยไดทันทวงที ก็จะกลับสูปกติได
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เอง แตถาละเลยจนเกิดโรคไขกระดูกฝอแลว โอกาส
จะรักษาใหหายนั้นทําไดคอนขางยาก และสิ้นเปลือง
คาใชจายสูงดังนั้น ผูที่สัมผัสกับสารระเหยเหลานี้
ควรไดรับการตรวจเลือดเพื่อดูสภาวะของเม็ดเลือด
เปนระยะๆ อยางนอยปละ 1 – 2 ครั้ง  

2. การตรวจรางกายทั่วไป อยางนอยปละ 
1 – 2 ครั้ง เพื่อใหไดรับการวินิจฉัยโรคในระยะ
เริ่มตน  

3. ผูที่มีอาการซีด เลือดออก หรือเปนไข 
หรือมีความผิดปกติอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยและการรักษาตอไป เชน  

3.1 โลหิตจางที่มีอาการ อาจจําเปนตอง
ใหเม็ดเลือดแดงชดเชย 

3.2 เลือดออกเนื่องจากเกร็ดเลือดต่ํา ถา
ไมรุนแรงอาจไมจําเปนตองใหเกร็ดเลือดทดแทนก็
ได แตในรายรุนแรงจําเปนตองใหเกร็ดเลือดให
เพียงพอ  ให เกร็ด เลือดในร างกายอยู ในระดับ
ประมาณ 80,000 ตัวตอลูกบาศกมิลลิเมตร เพื่อให
เลือดหยุด  

3.3 ไขจากการติดเชื้อ ควรไดรับการ
รักษาที่ทันทวงที มิฉะนั้นเชื้อโรคจะกระจายไปทั่วตัว 
และรุนแรงมาก  

3.4 โรคไขกระดูกฝอ นอกจากการให
การรักษาตามอาการดังขอ 3.1 – 3.3 แลว อาจใหยา
กระตุนไขกระดูก หรือการปลูกถายไขกระดูก เปน
ตน 

3.5 มะเร็งเม็ดเลือดขาว การรักษา
จําเปนตองอยูในความดูแลของแพทยโดยใกลชิด 

3.6 ตอมน้ําเหลืองโต จําเปนตองตัด
ตอมน้ําเหลืองออกตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อการ
วินิจฉัยที่ถูกตอง หากไดรับการวินิจฉัยวาเปนมะเร็ง

ตอมน้ําเหลือง การดูแลตอไปตองอยูในดุลยพินิจของ
แพทย  
 
5.6 ผลตอระบบสืบพันธุ 
 สารระเหยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
โครโมโซม ซึ่งมหีนาที่ถายทอดทางพันธุกรรม จาก
การทดลองในหนูถีบจักรเพศผูที่ไดรับทินเนอร 0.02 
มล./กก. โดยวิธีฉีดเขาชองทองเปนเวลา 60 วัน พบวา
มีการกดกระบวนการสรางตัวอสุจิ ซึ่งเห็นไดจาก
ลักษณะของเซลลภายในทอสรางตัวอสุจิผิดปกติไป 
(giant cell)  
  ในการทดลองโดยฉีดทินเนอรและโทลูอีน
เขาชองทองของหนูถีบจักรเพศเมียตลอดชวงของการ
ต้ังทองเรื่อยไปจนถึงระยะทีลูกหนูหยานม โดยให
ทินเนอรและโทลูอีนในขนาด 0.04 และ 0.01 มล./
กก . น้ําหนักตามลําดับ  ผลการทดลองปรากฏวา 
ดรรชนีของการมี ชี วิตรอดในสัตวทดลองกลุม
ควบคุม (ฉีดโพรพิลีนไกลคอลเขาชองทองในขนาด 
0.1 มล. ตอหนูถีบจักรหนี่งตัวแทนการฉีดทินเนอร
หรือโทลูอีน) กลุมทินเนอร และกลุมโทลูอีน เทากับ 
97.96, 86.96 และ 80.00 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวา 
การมีชีวิตรอดหลังคลอดของลูกหนูถีบจักรในกลุม
ทินเนอรและกลุมโทลูอีน จะนอยกวาในกลุมควบคุม 
นอกจากนั้นยังพบความผิดปกติทางดานโครงกระดูก
ของลูกหนูที่แมไดรับโทลูอีนและทินเนอร กลาวคือ 
เมื่อนําฟตัสมายอมซี่โครงกรดูกดวยอะลิซาลีนเรด
และอัลเชียนบูล พบวาทั้งสามกลุมจะมีลักษณะของ
กระดูกซี่โครงสั้น (Short rib) กระดูกซี่โครงลอย 
(Flying rib) กระดูกซี่โครงหายไป (Missing rib) 
สําหรับโทลูอีนยังพบการหลอมรวมกันระหวาง
กระดูกซี่โครง (Fuse rib) การแยกกันเปนสองแฉก
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ของกระดูกซี่โครง (Bifurcate) และการหลอมรวมกัน
ของขอกระดูกสันหลัง (Fuse vertebrate)  
 ในการหาคาเฉลี่ยของน้ําหนัก วัดความยาว
จากหัวถึงโคนหาง วัดความยาวของหัวของลูกหนู
พบวา คาเฉลี่ยทั้ง 3 คาที่กลาวมาในกลุมสัตวทดลอง
ที่ไดรับทินเนอรจะวัดไดคานอยกวาในกลุมควบคุม
และความยาวของหัวในกลุมสัตวทดลองที่ไดรับโทลู
อีนจะนอยกวาในกลุมควบคุม (ที่ไมไดรับสารทั้ง 2 
ชนิด)  
 จากผลงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด สามารถ
สรุปไดวาสารระเหยบางตัว ไดแก ทินเนอร มีผลตอ
กระบวนการสรางอสุจิ ทําใหตัวอสุจินอยและตัวอสุจิ
มีลักษณะผิดปกติ และทําใหเกิดวิรูปในหนูถีบจักร
พรอมกับทําใหเกิดการฝอของคัพภะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากทินเนอรและโทลูอีนที่มีมวลโมเลกุลเล็ก
จึงสามารถผานรกเขาสูคัพภะได แลวเกิดผลโดยตรง
ตอคัพภะ จึงมีผลทําใหขนาดของฟตัสเล็กกวาในหนู
กลุมควบคุม จึงเปนขอสังเกตที่นาศึกษาตอไปวาจะ
สามารถทําใหเกิดความผิดปกติตอระบบสืบพันธุใน
มนุษยไดเชนเดียวกันหรือไม 
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หัวขอ 
 6.1 บทนํา 
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6.1 บทนํา 
                   สารระเหยเปนสวนประกอบสําคัญใน
ผลิตภัณฑหลายชนิดที่มีใชในครัวเรือน เชน ทินเนอร  
กาว  สีทาบาน  น้ํายาลบคําผิด  น้ํายาลางเล็บ  และใน
สถานประกอบการหลายแหงมีการใชสารระเหยใน
การปฏิบัติงานประจําวัน ดังนั้นการไดรับสารระเหย
เขาสูรางกายจึงมีทั้งไดรับโดยไมไดต้ังใจจากการ
ประกอบอาชีพ และ ต้ังใจสูดดมเขาไปเพื่อใหเกิด
อาการมึนเมา เมื่อสูดดมเปนประจํา มีผลทําใหเกิด
การเสพติดทางจิตใจ และทําลายสุขภาพ สารระเหย
สวนใหญเขาสูรางกายโดยการสูดดมไอเขาไป แตก็มี
หลายประเภทที่ ถูกดูดซึมเขารางกายทางผิวหนัง   

การตรวจวัดการไดรับสารระเหยเขาสูรางกายทําได
โดยการตรวจหาสารระเหยในเลือด หรือการตรวจหา 
metabolites ของสารระเหยในปสสาวะ ไดมีการ
กําหนดคาการสัมผัสสารระเหยหลายชนิดของ
ผูปฏิบัติงานสําหรับใชในสถานประกอบการเพื่อ
ปองกันอันตรายจากการไดรับสารระเหยมากเกินไป     
หองปฏิบัติการจะตองมีวิธีการตรวจที่ละเอียด และมี
ความชํานาญอยางมากเพื่อผลการตรวจที่นาเชื่อถือ   
การปนเปอนหรือการสูญเสียจากการระเหยไปของ
สารระเหยในระหวางการเก็บตัวอยาง  การเก็บรักษา 
การเตรียมและการขนสงตัวอยาง และการดัดแปลง
วิธีการ calibration ในกระบวนการตรวจวิเคราะหจึง
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เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความไมแนนอนในการ
ตรวจหาปริมาณสารระเหยในเลือด    ในการแปลผล
การตรวจวิเคราะห เรื่องของการเก็บตัวอยางในเวลา
ที่เหมาะสม(ขึ้นกับ toxicokinetics ของสารระเหย
นั้นๆ) เปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะสารระเหยสวนใหญ
จะถูกขับถายของออกจากรางกายไดรวดเร็ว เวลาที่
ใชในการขับถายขึ้นกับ half-life ของสารแตละตัว     
ปจจัยในการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล (เชน การ
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา นิสัยการกินอาหาร)   ภาระการงาน   
นิสัยการทํางาน   การสัมผัสสารระเหย  และปจจัย
ภายในรางกาย (เชนลักษณะของ enzyme ที่ใชใน
ขบวนการ metabolism ของสารระเหย)  น้ําหนักของ
รางกาย  เหลานี้ตองนํามาพิจารณาในรายละเอียดเพื่อ
ชวยในการแปลผลการตรวจวิเคราะหดวย   
                      
6.2 วัตถุประสงคของการตรวจสารระเหยใน
รางกาย เพื่อ 

1. ยืนยันการเสพสารระเหยในกลุมผู
ตองสงสัยที่ปฏิเสธการใช และไม
ยอมใหประวัติการใชตามความเปน
จริง 

2. ชวยในการวินิจฉัยทางคลินิก เพื่อการ
รักษาที่ถูกตองเชนกรณีไดรับสารพิษ
เฉียบพลัน 

3. สืบสวนกรณีการตาย  การกระทําผิด
กฏหมาย  การเกิดอุบัติเหตุ ที่สงสัยวา
อาจมีสารระเหยเขาไปเกี่ยวของ 

4. ประเมินการไดรับสารระเหย จากการ
ประกอบอาชีพ หรือจากสิ่งแวดลอม 

 
 

6.3 ปญหาการตรวจวิเคราะหสารระเหยทาง
หองปฏิบตัิการ      

1. การปนเปอนจากสารเคมีตัวทํา
ละลาย หรือสารระเหยที่มีใชอยูใน
หองปฏิบัติการ จึงตองใหความ
ระมัดระวังในเรื่องนี้ 

2. การเก็บตัวอยางตรวจ  การดูแลเก็บ
รักษา  และการนําสงตัวอยางไปยัง
หองปฏิบัติการ การเตรียมตัวอยาง
กอนการตรวจวิเคราะห ตองเปนไป
ตามคูมืออยางเครงครัด เพื่อลดการ
สูญเสียจากการระเหยในระหวางการ
ดําเนินการ 

3. ตัวอยางสําหรับการตรวจหาสาร
ระเหยไดแกเลือด หรือ อาจเปน
เนื้อเยื่อในกรณีตรวจพิสูจนจากศพ  
เนื่องจากสารระเหยสวนใหญถูกขับ
ออกจากรางกายทางปอดโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง  มี metabolites 
ของสารระเหยเพียง ไมก่ีชนิดเทานั้น
ที่ถูกขับถายออกทางปสสาวะ 

4. การตรวจหาปริมาณของสารระเหย  
จะไมเกิดประโยชนเลย ถาไมมีการ
ปองกันการสูญเสียจากการระเหย
ออกจากตัวอยางตรวจกอนการตรวจ
วิเคราะห 

5. การแปลผลการตรวจคอนขางยุงยาก 
โดยเฉพาะการไดรับสารระเหย
ภายในขอบเขตของกฎหมาย 
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6.4 การตรวจทางหองปฏิบตัิการสําหรับ 
ผูเสพสารระเหย  
                    ในการวินิจฉัยผู เสพสารระเหย  การ
สังเกตอาการและพฤติกรรม ตามขอสังเกตของผูเสพ
สารระเหย รวมกับการซักประวัติ และการตรวจ
รางกายอยางละเอียด เปนสิ่งที่เช่ือถือไดมากที่สุด 
และถือว า เปนหลักสํ าคัญในการวินิ จฉั ย โรค     
สําหรับการตรวจทางหองปฏิบัติการมีทั้งการตรวจ
ทั่วไปเพื่อหาความผิดปกติของรางกายจากการไดรับ
สารระเหย  และการตรวจเฉพาะเพื่อหาชนิดและ
ปริมาณสารระเหยที่เสพเขารางกาย   
         1.  การตรวจทางหองปฏิบัติการทั่วไป 
              1.1   มีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ
บางอยางเทานั้น ที่มีประโยชน ตอผูเสพสารระเหย  
การทดสอบที่แนะนําสําหรับผูปวยติดสารระเหย  
หรือสงสัยวาใชสาระเหย ไดแก Complete Blood 
Count ( CBC )    Electrolytes   ระดับ Phosphorous 
และ Calcium  การประเมินสภาวะ acid – base   
Hepatic และ Renal profiles  การตรวจหา 
Cardiac/Muscle enzyme     
              1.2   ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดตัวอื่นๆ 
เพื่อตัดเอาสารเสพติดอื่นๆที่ผิด 
กฏหมายออกไป 
            1.3  ตรวจ Electrocardiogram เพื่อหา 
Dysrythmias 
            1.4  ตรวจ Brain imaging  กรณีมีอาการทาง
สมอง                                  

2.  การตรวจทางหองปฏิบัติการเฉพาะ 
   มีสารระเหยหลายชนิดที่เปนสวนผสมใน
ทินเนอร  แลคเกอร กาวกระปอง  สีทาบาน  แตสาร
ระเหยตัวที่ เปนสวนประกอบสําคัญ  คือ โทลูอีน    

โทลูอีน เมื่อเขาสูรางกายแลว  จะถูก  metabolize 
สวนใหญจะกลายไปเปน  hippuric acid  ซึ่งถูกขับ
ออกจากรางกายทางปสสาวะ 

ดังนั้นการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อดูวา
รางกายไดรับสารระเหยหรือไม ทําไดโดยวิธีการดังนี้ 
               2.1   ตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณของโทลูอีน 
เปนวิธีที่จําเพาะที่สุดเพื่อดูวารางกายไดรับสารระเหย
หรือไม   ในคนปกติจะตรวจไมพบโทลูอีนในเลือด 
              2.2   ตรวจปสสาวะเพื่อหาปริมาณของกรด 
hippuric ซึ่งเปน  metabolites ของ toluene   
              2.3   ตรวจลมหายใจ เพื่อหา โทลูอีนที่สูด
เขาไป 
              2.4   ตรวจวัดไอของสารระเหยที่มาจาก
ผลิตภัณฑ  เนื่องจากขอมูลสวนประกอบของสารใน
ผลิตภัณฑนั้นอาจไมถูกตอง 
 
6.5 การตรวจหาปริมาณและชนิดของ 
สารระเหย  

การตรวจหาชนิดและปริมาณสารระเหยใน
รางกาย ทําไดโดยการตรวจหาสารระเหยที่ยังคง
สภาพเดิมในเลือด หรือในลมหายใจดวยวิธีที่เรียกวา  
Head-space Gas Chromatography (GC) โดย
ตรวจวัดไดดวย Detector หลายชนิด เชน Mass 
Selective Detector (MSD) หรือ Flame Ionization 
Detector (FID) หรือ Detector อื่นๆ  เทคนิคนี้อาศัย
หลักที่วา ความดันของไอสารระเหยที่ เกิดขึ้นใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทจะเปนสัดสวนสมดุลกันกับ
ปริมาณความเขมขนของสารระเหยในเลือด เมื่อ
นํ า เอาไอของสาระ เหยนั้ น  ฉีด เข า เครื่ อ ง  gas 
chromatograph (GC) จะทําใหสามารถแยกวิเคราะห
สารระเหยแตละชนิดออกจากกันได  เมื่อ Calibrate 



  นางสาวทิพยวรรณ   ภูติประวรรณ 60 

เครื่องดวย สารระเหยมาตรฐานแตละชนิดตามความ
ตองการที่เตรียมในเลือด  เนื่องจากสารระเหยจะ
ระเหยเปนไอไดดีในอุณหภูมิสูง  ดังนั้นจึงตองนํา
ตัวอยางเลือดไปอบที่อุณหภูมิสูง (ชวง 40-60 OC)    
 
6.6 การเก็บตัวอยางเลือด 
              การเก็บตัวอยางสําหรับตรวจสารระเหย 
เวลาที่เก็บตัวอยางเปนเรื่องสําคัญในทุกรายเนื่องจาก
ขบวนการ Metabolism ของ  toluene เกิดขึ้นรวดเร็ว
มาก   การสูญเสียของสารระเหยจากตัวอยางตรวจใน
ระหวางการเก็บตัวอยาง  การขนสง การดูแลรักษา
และการเตรียม กอนการตรวจวิเคราะห       การ
ปนเปอนของสารระเหยจากอากาศ  หรือไอของ
ผลิตภัณฑ เปนสิ่งที่สามารถปองกันไดจากวิธีการเก็บ
ตัวอยางที่ถูกตองเหมาะสม  ดังนี้ 

1.  ทําความสะอาด ฆาเชื้อ บนผิวหนัง
บริเวณที่เจาะเลือดดวย hydrogen peroxide (H2O2)  
3%  หรือดวยน้ําสบูธรรมดา  น้ํายาฆาเชื้อที่มี
สวนประกอบของแอลกอฮอล ไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใช 

2.  เจาะเลือดจากหลอดเลือดดํา ปริมาณ3 
มิลลิลิตร   ใสในหลอดแกวที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 
EDTA  

3.  ปดหลอดแกวดวยจุกยางที่เคลือบดวย
ช้ันของ PTFE (Polytetrafluoroethylene) ใหแนน 

4.  ผสมเลือดกับสารกันเลือดแข็งใหเขากัน
ใหดี 

5.  เก็บในตูเย็น (4 OC ) ทันที   ควรทําการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางเร็วที่สุดเทาที่ทําได  สาร
ระเหยสวนใหญระเหยไดรวดเร็วมาก แมเก็บในตูเย็น  
(4 OC)  ถาตองการเก็บไวนานหลายเดือน แชแข็งที่  -
18 OC 

              สารระเหยสวนใหญจะคงสภาพอยูไดใน
เลือด ถาไดรับการดูแลอยางดี  หลอดทดลองที่ใชเก็บ
เลือดควรเปนแกวที่มีฝาปดบุดวยช้ันของ Foil หรือ 
PTFE (Polytetrafluoroethylene) อาจจะมีการสูญเสีย
สารระเหยที่ตองการตรวจไดมากหากใชหลอดที่เปน
พลาสติก ควรเลือกขนาดของหลอดใหเหมาะสมกับ
ปริมาณเลือด  โดยเมื่อใส เลือดแลวไมควรใหมี
ชองวางในหลอดทดลองมากนัก   และควรเปดฝา
หลอดเฉพาะเมื่อนําเลือดไปทําการตรวจวิเคราะห
เทานั้นและควรทําขณะหลอดเลือดอยูในที่เย็น  4 OC     
การเก็บหลอดเลือดระหวางรอการตรวจวิเคราะห
แนะนําใหเก็บที่อุณหภูมิระหวาง  -5 OC  ถึง 4 OC 
 
6.7 หลักการเตรียมสารระเหยมาตรฐาน 
              การเตรียมสารระเหยมาตรฐานในเลือด 
(Blood Standard) เพื่อใชในการ  Calibrate  เครื่อง 
GC  เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่มีผลตอการตรวจ
วิเคราะห  การเตรียมสารมาตรฐานที่ดีอาจเตรียมดวย
ความเขมขนเปน  µg/l  หรือ  ng/l    การเจือจาง หรือ
การเตรียมสารมาตรฐาน หลายๆขั้นตอนทําใหความ
เขมขนของสารมาตรฐานเกิดความคลาดเคลื่อนได 
               เนื่องจากสารระเหยในเลือดมีปริมาณนอย
มาก  ดังนั้นการเตรียมสาระเหยมาตรฐานโดยใสสาร
ระเหยมาตรฐานลงไปในเลือดโดยตรงจะไดผลไมดี  
จึงควรทําการเจือจางสารมาตรฐานกอนเติมลงใน
เลือด ดวยแอลกอฮอลเอทานอล เชนอาจใชสาร
ระเหยมาตรฐาน  100 µl ผสมกับเอทานอล จํานวน
หลายๆมิลลิลิตรใน volumetric flask   สารระเหย
มาตรฐานที่เตรียมไวแลวในเอทานอลสามารถใส
ผสมลงในเลือดไดโดยตรงโดยใชปริมาณนอย เชน
ใช 100 µl ผสมในเลือด 10 ml.พรอมคนผสมใหเขา
กันใหดีเพื่อปองกันการจับตัวของโปรตีน   สาร
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ระเหยมาตรฐานที่เตรียมไวแลวในเอทานอลสามารถ
นํามาเจือจางตอไดดวย น้ําเกลือ 0.9% ซึ่งทําให
สามารถนําไปผสมกับเลือดปริมาณเทาใดก็ไดโดยไม
ทําใหเกิดการแข็งตัวของโปรตีน สารระเหย
มาตรฐานที่ผสมในเลือดแลวควรขนสงหรือเก็บ
รักษาไวในขวดที่ปดแนนซึ่งเปนขวดสําหรับเครื่อง 
head-space  การตระเตรียมสารระเหยมาตรฐานใน
เลือดควรจัดการในลักษณะการปองกันการสูญเสีย
จากการระเหย  การปนเปอน  และการจับตัวเปนกอน
ของเลือด  ระดับความเขมขนของสารระเหย
มาตรฐานควรเตรียมไดในระดับต่ําสดุเทาที่สามารถ
เตรียมได 

 
6.8 วิธีการตรวจหาปริมาณสารระเหยโทลูอีน 
ดวยเคร่ือง  Gas  Chromatography 
          การเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี 

1.   เครื่อง Headspace Gas Chromatograph 
เตรียมเครื่องดังนี้ 
           Detector   :    FID  (Flame  Ionization  
Detector)  

Column    :    15% PEG 6000   ขนาดยาว 2 
เมตร x 0.3 mm. I.D. 

Carrier  gas  :  ไนโตรเจน (flow rate 40 
ml/นาที) 

อุณหภูมิ  :  Injection       130 OC  
                   Detector       130 OC 
                   Column          80 OC 
                   Vial block       55 OC 
                   Syringe block   58 OC 

2. Gas-tight syringe ขนาด  1 ml. 
3. EDTA Tube  ขนาด  5  ml. 

4. ขวดแกวสําหรับบรรจุตัวอยางตรวจดวย
เครื่อง GC 

5. แผนยางที่เคลือบดวย PTFE พรอมฝา
ครอบอลูมิเนียมสําหรับปดปากขวดแกว 

6. Pipette  ขนาด  1  ml. 
7. micro syringe  ขนาด 10  µl  และ  25 µl 
8. หลอดแกวขนาด  1-2  ml.  
9. Toluene 
10. Ethanol 
11. น้ํากลั่น   

 
การเตรียม Blood  Standard สําหรับ Calibration  
Curve 
              1.   เตรียม Stock  Solution    :   เจือจาง 
Toluene ดวย Ethanol ในอัตราสวน   1 : 100   
              2.    เตรียม  Working  Solution  :  เจือจาง 
Stock  Solution ดวยน้ํากลั่น ในอัตราสวน  
1 : 100  (ดังนั้น  Working  Solution  1 µl  มี Toluene  
= 0.087  µg ) 
              3.   เตรียม  Blood Standard    :  เตรียม 
Blood Standard  ในระดับความเขมขน 4 
ระดับ  ดังนี้  
                           3.1  Blood Standard  ขวดที่ 1 
(ความเขมขน 0.174 µg/ml.) :  ดูด  normal  
EDTA blood  1 ml. ลงในขวดแกวสําหรับบรรจุ
ตัวอยางตรวจ  เติม  Working  Solution ลงไป  2 µl  
ผสมใหเขากัน 
                             3.2  Blood Standard  ขวดที่ 2 
(ความเขมขน 0.87 µg/ml.) :  ดูด  normal  
EDTA blood  1 ml. ลงในขวดแกวสําหรับบรรจุ
ตัวอยางตรวจ  เติม  Working  Solution ลงไป  10 µl  
ผสมใหเขากัน 
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                             3.3  Blood Standard  ขวดที่ 3 
(ความเขมขน 4.35 µg/ml.) :  ดูด  normal  
EDTA blood  1 ml. ลงในขวดแกวสําหรับบรรจุ
ตัวอยางตรวจ  เติม  Working  Solution ลงไป  50 µl  
ผสมใหเขากัน 

3.4 Blood Standard  ขวดที่ 4 
(ความเขมขน 8.70 µg/ml.) :  ดูด  normal  
EDTA blood  1 ml. ลงในขวดแกวสําหรับบรรจุ
ตัวอยางตรวจ  เติม  Working  Solution ลงไป  100 µl  
ผสมใหเขากัน 
                   ปดฝาขวดแกวดวยแผนยางที่เคลือบดวย 
PTFE  ปดทับดวยฝาครอบอลูมิเนียม 
  
การเตรียมตัวอยางเลือด 
              ดูดตัวอยางเลือดที่ตองการตรวจวิเคราะห  1 
ml.ใสในขวดแกว     ปดฝาขวดแกวดวยแผนยางที่
เคลือบดวย PTFE  ปดทับดวยฝาครอบอลูมิเนียม       
 
ดําเนินการตรวจ 

1 นําขวด blood standard ทั้ง 4 ขวด และ
ขวดเลือดตัวอยางตรวจ วางใสเครื่อง 
headspace gas chromatography เรียงตามลําดับ 

2 เปดใหเครื่องทํางานโดยอัตโนมัติ  
เครื่องทํางานตามลําดับดังนี้ 

2.1 incubate  ขวดเลือดที่อุณหภูมิ  
55OC  นาน  10 นาที 

2.2 ดูด Gas phase ในขวด ปริมาตร  
0.8 มล. ดวย gas tight syringe 

2.3 ฉีดเขา  injection port  แลวถูกดัน
ผาน column ดวยแกสไนโตรเจน 

2.4 FID detector  เปนตัวตรวจวัด
สารที่ตองการตรวจ ซึ่งถูกแปลงสัญญาณออกมาในรูป
ของ peak 
 
การอานผล 
                      เครื่องจะวิเคราะหหา peak  ของ 
toluene ในตัวอยางเลือด โดยเทียบคา Retention  
Time (RT) กับ standard  และคํานวณหาปริมาณ โดย
เทียบกับ standard curve 
 
6.9 วิธีการตรวจหาปริมาณ  Hippuric Acid 
ในปสสาวะ 

การเตรียม เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี 
1. เครื่อง Spectrophotometer  มี Path  

Length  1 cm.  Wavelength  410 nm  
Band   
Width  ≤  10 nm  พรอมดวย   
Cuvettes  ขนาด 1 cm. 

2. ภาชนะเก็บปสสาวะที่ทําดวย 
Polyethylene  ขนาด 125 ml. 

3. เครื่อง Centrifuge 
4. หลอด centrifuge  กนแหลม ขนาด  

15 ml. 
5. Pipettes  ขนาด  0.5   1.0  และ 5.0 ml. 
6. Pipette Bulb 
7. เครื่อง Mixer 
8. Volumetric flasks  ขนาด 10  และ  

100 ml. 
9. Graduated  Cylinder  ขนาด  10 ml. 
10. Calibration Stock Solution ความ

เขมขน hippuric acid  50 mg/dl  
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เตรียมโดย ละลาย  hippuric acid  50 
mg ในน้ํากลั่น  100 ml.    เก็บที่
อุณหภูมิ  25OC ไดนาน  1 เดือน 

11. Benzenesulfonyl chloride 
12. Pyridine reagent 
13. Thymol 
14. Absolute Ethanol 

          
การเก็บ และเตรียมตัวอยางตรวจ 
   ตัวอยางที่ใชในการตรวจวิเคราะหไดแก 
ปสสาวะ   

1 เก็บปสสาวะใหไดปริมาณ  50 – 100  
ml. ใสในภาชนะเก็บปสสาวะ  เติมสาร Thymol ลง
ไป 2 – 3  เกร็ด 

2 แบงปสสาวะสวนหนึ่งไปทําการตรวจ
วิเคราะหหา  Creatinine 

3 เจือจางปสสาวะที่จะทําการตรวจ 1:5  
ดวยน้ํากลั่น (ปสสาวะ 1 สวน ผสม น้ํากลั่น 4 สวน) 
 
การเตรียม Calibration  Curve 

1 เตรียม  Working Standard  ในชวง
ความเขมขนตั้งแต  0.5 – 50  mg/dl  โดยเจือ 
จางจาก Calibration Stock Solution 

2 ดําเนินการตรวจวิเคราะห Working 
Standard   ต้ังแตขอ 1 – 6 

3 ดําเนินการตรวจ  urine control  ดวย
ทุกครั้งของการตรวจวิเคราะห 

4 เตรียม Calibraton Curve โดยการ Plot 
คา absorbance ที่ 410 nm  กับความ 

เขมขนของ hippuric acid ใน Working 
Standard   

 

ดําเนินการตรวจ 
1 ดูดปสสาวะที่เจือจางไวแลว (1:5) 

หรือ Working Standard  จํานวน 0.5 ml  ลง 
ในหลอด centrifuge  กนแหลม  เติม  pyridine ลงไป  
0.5 ml  ผสมใหเขากัน 

2 เติม Benzenesulfonyl chloride ลงไป 
0.2 ml  ผสมใหเขากัน 5 วินาที 

3 วางทิ้งไวที่อุณหภูมิ  20 -30 OC  นาน 
30 นาที 

4 เติม Ethanol ลงไป 5.0 ml  เพื่อหยุด
ปฏิกริยาเคมี  ผสมใหเขากัน 

5 ปนที่ความเร็ว 1,500 – 2,000 RPM  
เปนเวลา 5  นาที 

6 ดูดสวนที่ เปนน้ํ าใสดานบน  ใสลง 
cuvette  นําไปวัดคา absorbance ที่ 410 mn   
โดยใช Ethanol  ต้ังคาศูนย    ถาคา absorbance ที่วัด
ไดสูงกวา  Calibraton Curve  ใหทําการเจือจาง
ปสสาวะมากขึ้น  แลวดําเนินการตรวจใหม 
 
คํานวณคาความเขมขน 

1 วัดคา  absorbance  ของตัวอยาง
ปสสาวะ เทียบหาเปนความเขมขนจาก  

Calibraton Curve คูณดวย Dilution  factor 
(ปกติ= 5)  จะไดเปนความเขมขนของ hippuric acid 
ในปสสาวะ  

2 คํานวณหาอัตราสวนความเขมขน ( C 
) ของ  hippuric acid ในปสสาวะ( Cs ) 

กับ ความเขมขนของ  creatinine ใน
ปสสาวะ( Cr )  โดยใชหนวยเปน   g/l 
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6.10 ระดับความเขมขนของโทลูอีน ในเลือด
และอาการเปนพิษ 

ในป 1984   Oliver  ไดรายงานวา รอยละ 
50 ของผูปวยที่มีระดับความเขมขนของ  Toluene ใน
เลือด อยูระหวาง  5 – 10 µg/ml  จะแสดงอาการเมา
อยางชัดเจน และผูปวยเกือบทั้งหมดที่มีระดับความ
เขมขนของ  Toluene  เกิน  10 µg/ml  จะหมสติ หรือ
เสียชีวิต   แตอยางไรก็ตามหากตรวจวัดระดับ 
Toluene หลังการเสพไมนานนัก แมพบวาระดับ
ความเขมขนสูงถึง  30 µg/ml แตผูปวยอาจแสดง
อาการแคเมาปานกลาง เชน พูดเสียงออแอ  เดินโซเซ  
(Garriott et al.1981)  ระดับความเขมขนของ  
Toluene ในเลือด จากตัวอยางที่ไดจากผูปวยที่ใชสาร
ระเหย  จํานวน  132  คน  พบวาอยูระหวาง  0.2  
µg/ml ถึง 70 µg/ml  และพบวาในจํานวนผูปวยที่
เสียชีวิต 25 ราย  มี 22 ราย ที่ระดับความเขมขนของ  
Toluene ในเลือดสูงเกิน   5  µg/ml  (Meredith et al. 
1989)  แมวาสวนใหญแลวระดับความเขมขนของ 
Toluene ในเลือดจะสัมพันธกับความรุนแรงของ
อาการ  แตก็พบวายังมีความแตกตางกันในแตละกลุม
ของผูปวย  Shepherd ไดรายงาน เมื่อป  1989 วาพบ
ผูปวย 13 รายที่มีระดับ Toluene ในเลือดสูงกวา10 
µg/ml  แตบางรายไมมีอาการเมาเลย  บางรายมีอาการ
เมาเพียงเล็กนอย   นอกจากความทนตอ Toluene  ที่
แตกตางกันในแตละบุคคลแลว  การสูญเสีย Toluene 
จากตัวอยางเลือดกอนการนําไปตรวจวิเคราะห ก็อาจ

เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหความสัมพันธระหวางความ
เขมขนกับอาการเปนพิษ ไมไปดวยกัน 

Toluene ในเลือด ประมาณรอยละ 80 ถูก
เปลี่ยนไปเปน Benzoic acid ซึ่งจะจับตัวกับ Glycine 
ไดเปน Hippuric acid แลวถูกขับออกจากรางกายทาง
ปสสาวะ    Hippuric acid  ในปสสาวะอาจมาจาก  
Benzoate  ซึ่งผสมอยูในอาหาร หรือยา รักษาโรค 
บางชนิด  ดังนั้นตองระมัดระวังในการแปลผล เมื่อ
ตรวจพบ  Hippuric acid  สูงในปสสาวะ 

อัตราการขับถาย  Hippuric acid   ปกติ
แสดงผลโดยคิดเปนอัตราสวนกับ Creatinine      ผูที่
ไดรับโทลูอีนจากการประกอบอาชีพ มักจะพบ
อัตราสวน ของ Hippuric acid ตอ  Creatinine  เทากับ  
1:1  หรือ มากกวา   สวนในผูเสพติดสารระเหยมัก
พบอัตราสวนสูงกวา 1: 1 

 คนปกติที่ไมเคยไดรับสารระเหยโทลูอีน
เขาสูรางกาย สวนใหญพบ hippuric acid นอยกวา  
1.0  g/l 
               คนที่เคยไดรับสารระเหยโทลูอีนเขาสู
รางกาย สวนใหญพบ hippuric acid มากวากวาปกติ  
2-6  เทา 
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บทที่ 7 
การวินิจฉัยผูปวยเสพติดสารระเหย 

นพ. ธนูรัตน พุทธชาต ิ
 

 
หัวขอ 

7.1 บทนํา 
7.2 Inhalant  Intoxication 
7.3 Substance-Induced Psychotis Disorder 
7.4 Substance-Induced  Mood  Disorder 
7.5 substance induced anxiety disorder 

 
7.1 บทนํา 

สารระเหย ( Inhalant drugs, volatile 
substance ) 
 ในอเมริกามีการระบาดอยางมากในหมู
วัยรุนโดยสวนมากมักใชไมนาน แตในกลุมที่เปน 
conduct disorder มักพบวามีการใชในระยะยาว และ
มักใชรวมกับสารเสพติดตัวอื่นๆ แมผลตอรางกาย
สวนใหญไมรุนแรงนักแตมีบางรายที่เสียชีวิตไดแม
ในการเสพครั้งแรกจากภาวะ acute inhalant toxicity 
 สารระเหยสวนมากที่ใชอยูเปนสารกลุม 
hydrocarbon เชน toluene n-heane methylbutyl 
ketone แตถาแบงตามชนิดที่ใชงานไดแก  1) กาว  2) 
spray ตางๆ  3) ทินเนอร   4) น้ํามัน  
 ในระบบการวินิจฉัยทางจิตเวทตามระบบ 
DSM – IV ไดแบงโรคทางจิตเวทที่สัมพันธกับสาร
ระเหยไวดังนี้ 
 

 
DSM – IV Inhalant related disorders  

Inhalant use disorders 
Inhalant dependence 
Inhalant abuse  
Inhalant induce disorders 
Inhalant intoxication 
Inhalant intoxication delirium 
Inhalant induce persisting dementia 
Inhalant induce psychotic disorders, with 
delusion 
Inhalant induce psychotic disorders, with 
hallucination 
Inhalant induce mood disorders 
Inhalant induce anxiety disorders 
Inhalant related disorders not otherwise 
specified 
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ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ  Inhalant induce disorders 
เทานั้น  
Inhalant intoxication delirium 
 มักเกิดในภาวะที่ไดรับสารระเหยใน
ปริมาณที่มากจนเกิดภาวะเปนพิษ ( intoxication ) ทํา
ใหมีอาการสับสนในเวลา สถานที่ และบุคคล เพอ 
ระดับความรูสึกตัวถูกรบกวน การใชความคิดอยางมี
เหตุผลลดลง มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง 
 
7.2 Inhalant  Intoxication 
A. มีการใชสารระเหยอยางจงใจ หรือใชเพียงระยะ

สั้นแตขนาดสูงเร็ว ๆนี้ (ไมรวมถึงกาซที่ใชใน
การดมยา และขยายหลอดเลือดที่ออกฤทธิ์สั้น) 

B. มีพฤติกรรมหรือสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงอยาง
ไมเหมาะสม อยางมีความสําคัญทางการแพทย 
(เชน ทะเละวิวาท จะทํารายอื่น เฉยชาไรอารมณ 
การตัดสินใจไมดี สูญเสียการเขาสังคม หรือการ
งาน) ที่เกิดขึ้นระหวาง หรือไมนานหลังจากการ
ใชหรือไดรับสารระเหย 

C. มีอาการตอไปนี้สองขอ (หรือมากกวา) ที่เกิดขึ้น
ระหวาง หรือไมนานหลังจากใชหรือไดรับสาร
ระเหย 
1. วิงเวียน 
2. nystagmus 
3. กลามเนื้อทํางานไมประสาน 
4. พูดออแอ 
5. เดินเซ 
6. ออนเพลีย 
7. reflexes ลดลง 
8. psychomotor  retardation 
9. มือสั่น 
10. กลามเนื้อออนแรงทั่วไป 

11. การมองเห็นไมชัดหรือเห็นภาพซอน 
D อาการไมไดเกิดจากผลของภาวะความเปนทางกาย 
และไมเขากับโรคทางจิตเวชอื่นไดดีกวา 
 
Inhalant induce persisting dementia 
 พบในผูปวยที่เสพสารระเหยมาเปนระยะ
เวลานาน มีอาการที่แสดงถึงภาวะความจําเสื่อมดังนี้ 
ความจําไมดีหลงลืมงาย รวมกับมีอาการตอไปนี้อยาว
นอย 1 ขอ aphasia apraxia agnosia และ executive 
function ลดลง ผูปวยเหลานี้แมหยุดเสพสารระเหย
แลวอาการก็ไมสามารถกลับมาเหมือนเดิมได 
Inhalant induce psychotic disorders 
 สารระเหยสามารถกระตุนใหเกดอาการ
โรคจิตได คือมีอาการประสาทหลอนเชน หูแวว    ( 
auditory hallucination ) เห็นภาพหลอน ( visual 
hallucination ) บางรายมีอาการไดกลิ่นผิดปกติ  
( olfactory hallucination )  มีอาการหลงผิด  
( delusion ) ชนิดหวาดระแวง( paranoid delusion ) 
มักพบในภาวะ intoxication แตบางรายแมไมไดอยู
ในภาวะดังกลาวก็มีอาการ psychotic ไดเชนกัน โดย
อาการดังกลาวคอนขางรุนแรงแตตองไมไดอยูใน
ภาวะ delirium เชนกัน 
 อาการดังกลาวมักเปนไมนานสวนมากไมก่ี
สัปดาหห ลังได รับสารระ เหย  หรือหลังภาวะ 
intoxication แตไมเกิน 1 เดือน หากมีอาการมากกวา 
1 เดือนใหนึกถึงภาวะอื่นรวมดวย เชน ยังคงใชสาร
ระเหยอยู มีโรคทางจิตเวทรวมดวย ไดสารเสพติด
ชนิดอื่น หรือภาวะทางกายอื่นๆ 
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7.3  Substance-Induced Psychotis Disorder 
A. มีอาการประสาทหลอนหรือหลงผิดที่เดนชัด  

หมายเหตุ: ไมรวมถึงอาการประสาทหลอนที่
ผูปวยตระหนักวาอาการของตนเปนผลจากสาร 

B. มีหลักฐานจากประวัติ การตรวจรางกาย หรือผล
ทางหองปฏิบัติการ ดังขอ 1 และขอ 2; 
(1) อาการในขอ A. เกิดขึ้นระหวางหรือภายใน

ชวงหน่ึงเดือนที่มี substance intoxication 
หรือ withdrawal 

(2) การใชยาเปนสาเหตุเกี่ยวของกับความ
ผิดปกติดังกลาว 

C. ความผิดปกตินี้ไมไดเขาไดดีกวากับโรคจิตที่
มิไดเปนผลจากสาร  หลักฐานวาอาการเหลานี้
เขาไดดีกวากับโรคจิตที่มิไดเปนผลจากสาร อาจ
ไดแก : มีอาการกอนการใชสารหรือติดสาร 
(หรือการใชยา);  อาการยังคงอยูเปนระยะ
เวลานาน (เชน เปนเดือน) หลังจากหมดภาวะ  
intoxication  หรือมีอาการมากเกินกวาที่ควรจะ
เปน เมื่อเทียบกับชนิด ปริมาณ หรือระยะเวลาที่
ใชสาร  หรือมีหลักฐานอื่นที่แนะวามีโรคจิตที่
ไมขึ้นกับการใชสาร (เชน มีประวัติของชวงที่มี
อาการโดยไมสัมพนัธกับการใชสารอยูเปนระยะ
สั้น ๆ) 

D. ความผิดปกตินี้มิไดเกิดแตเฉพาะในชวงของ 
delirium 

หมายเหตุ  ควรใชการวินิจฉัยนี้แทนการวินิจฉัย 
substance intoxication หรือ substance withdrawal 
ตอเมื่ออาการเหลานีเปนมากเกินกวาที่นะเปนกลุม
อาการที่พบมักรวมกับภาวะ intoxication หรือ 
withdrawal  และเมื่ออาการเหลานี้รุนแรงมากพอจน
ทําใหตองใหความสนใจเปนพิเศษ 
 

Inhalant induce mood disorders 
 ผูเสพสารระเหยมีอารมณเปลี่ยนแปลงโดย
ภาวะดังกลาวสัมพันธกับการออกฤทธิ์ของสารระเหย 
ตอรางกายโดยตรง โดยผูปวยจะมีอาการแสดงทาง
อารมณที่ผิดปกติอาจจะเกดในภาวะ intoxication 
หรือไมก็ได การวินิจฉัยอาศัยเกณฑตามระบบ DSM-
IV เชนเดียวกับโรคทางอารมณอื่นๆ โดยแบงตาม
อาการดังนี้ 1) โรคอารมณซึมเศรา ( depressive 
disorders ) 2) โรคอารมณสองขั่ว (bipolar I 
disorders)  3) โรคทางอารมณชนิดที่มีอาการผสม ( 
mixed) เชนเดียวกับ Inhalant induce psychotic 
disorders ผูปวยตองไมอยูในภาวะ delirium และ
อาการจะตองไมนานมากกวา 1 เดือน หลัง หยุดเสพ
สารระเหยแลว 
 
7.4 Substance-Induced  Mood  Disorder 

A. ความผิดปกติดานอารมณเปนอาการเดน
และคงอยูนาน  และมีลักษณะดังตอไปนี้
หนึ่งหรือสองขอ 
1. อารมณซึมเศรา หรือความสนใจหรือ

ความเพลิดเพลินใจในกิจกรรมตางๆ 
ลดลงมากในทุกกิจกรรมหรือแทบทุก
กิจกรรม 

2. อารมณคึกคัก ยั้งอารมณไมอยู หรือ
หงุดหงิด 

B. มีหลักฐานจากประวัติ การตรวจรางกาย 
หรือผลทางหองปฏิบัติการตามขอ (1) หรือ 
(2) 
1. อาการในเกณฑขอ A. เกิดขึ้นใน

ระหวาง  หรือภายในหนึ่งเดือนที่มี   
SubstanceIntoxication หรือ 
Withdrawal 
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2. การใชยาเปนสาเหตุสัมพันธกับความ
ผิดปกตินี้ 

C. ความผิดปกตินี้ไมเขาไดดีกวากับ  Mood  
Disorder  ที่มิไดเปนจากสาร  หลักฐานที่วา
อาการเขาไดดีกวากับ  Mood  Disorder  
อื่นๆ  ที่มิไดเปนมาจากการใชสารอาจเปน
ดังตอไปน้ี:  มีอาการกอนการเริ่มใชสาร 
(หรือยา);  อาการยังคงอยูเปนระยะ
เวลานาน  (เชน นานเปนเดือน) หลังการ
สิ้นสุดของ acute withdrawal หรือ severe  
intoxication  หรือความผิดปกตินั้นมากเกิน
กวาที่คาดวาจะเกิดจากการใชสาร ไมวาจะ
เปนในดานชนิด ปริมาณ หรือระยะเวลาที่
เสพ   หรือมีหลักฐานอื่นบงวามี   Mood  
Disorder  ที่ไมเกี่ยวของกับการใชสารอยู 
(เชน มีประวัติของ Recurrent Major  
Disorder Episodes)  

D. ความผิดปกตินี้มิไดเกิดแตเฉพาะในชวง  
delirium 

E. อาการเหลานี้กอให ผูปวยมีความทุกข
ทรมานอยางมีความสําคัญทางการแพทย
หรือกิจกรรมดานสังคม  การงาน  หรือดาน
อื่นๆ ที่สําคัญ บกพรองลง 

Inhalant induce anxiety disorders 
ผูเสพสารระเหยมีภาวะวิตกกังวลโดยภาวะ

ดังกลาวสัมพันธกับการออกฤทธิ์ของสารระเหย ตอ
รางกายโดยตรง โดยผูปวยจะมีอาการแสดงทาง
อารมณที่ผิดปกติอาจจะเกดในภาวะ intoxication 
หรือไมก็ได การวินิจฉัยอาศัยเกณฑตามระบบ DSM-
IV เชนเดียวกับโรควิตกกังวลอื่นๆ โดยแบงตาม
อาการดังนี้ 1) Generalized  Anxiety , 2) Panic  

Attacks, 3) Obsessive-Compulsive Symptoms, 4) 
Phobic Symptoms 
 
7.5 substance induced anxiety disorder 

A. มีอาการวิตกกังวล   Panic Attacks หรือ 
obsessions หรือ compulsions ที่ เห็นไดชัด 
เปนอาการทางการแพทยที่เดนของโรค 

B มีหลักฐานจากประวัติ การตรวจรางกาย หรือ
ผลทางหองปฏิบัติการวา ความผิดปกตินี้
เปนผลผลิตตามมาโดยตรงจากการใชยา
หรือสารเสพติด 
1.อาการในเกณฑขอ A. เกิดขึ้นในระหวาง 
หรือภายในหนึ่ ง เดื อนที่มี    Substance 
Intoxication หรือ Withdrawal 
2.การใชยาเปนสาเหตุสัมพันธกับความ
ผิดปกตินี้ 

 
      C ความผิดปกตินี้ไมเขาไดดีกวากับ Anxiety 
Disorder  ที่มิไดเปนจากสาร  หลักฐานที่วาอาการเขา
ไดดีกวากับ  Anxiety  Disorder  อื่นๆ  ที่มิไดเปนมา
จากการใชสารอาจเปนดังตอไปนี้:  มีอาการกอนการ
เริ่มใชสาร (หรือยา);  อาการยังคงอยูเปนระยะ
เวลานาน  (เชน นานเปนเดือน) หลังการสิ้นสุดของ 
acute withdrawal หรือ severe  intoxication  หรือ
ความผิดปกตินั้นมากเกินกวาที่คาดวาจะเกิดจากการ
ใชสาร  ไมว าจะเปนในดานชนิด  ปริมาณ  หรือ
ระยะเวลาที่เสพ  หรือมีหลักฐานอื่นบงวามี  Anxiety  
Disorder  ที่ไมเกี่ยวของกับการใชสารอยู  

D. ความผิดปกติน้ีไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในชวง
ของการเปน  delirium 

E. อาการนี้กอใหผูปวยมีความทุกขทรมาน
อยางมีความสําคัญทางการแพทย  หรือ
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กิจกรรมดานสังคม  การงาน  หรือดานอื่น 
ๆ ที่สําคัญ  บกพรองลง 

     With  Generalized  Anxiety:   หาก
ลักษณะเดนทางการแพทยเปนอาการวิตกกังวลอยาง
มากเกินไปตอเหตุการณหรือกิจกรรมหลายๆ อยาง 
 With  Panic  Attacks:   หากลักษณะเดน
ทางการแพทยเปน  Panic  Attacks  
 With Obsessive-Compulsive Symptoms: 
หากลักษณะเดนทางการแพทยเปน  obsessions  หรือ  
compulsions 
    With Phobic Symptoms : หากลักษณะ
เดนทางการแพทยเปน Phobia symptoms 
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หัวขอ 
 8.1 บทนํา 
 8.2 การประเมินผูปวยสารระเหย 
 8.3 การถอนพิษยาสารระเหย 
 8.4 โปรแกรมการบําบัดสารระเหย 
 
8.1 บทนํา 

เนื่ องจากผูปวยสารระเหยจะมีปญหา
ภาวะแทรกซอนทางดานรางกายหลายระบบ การ
ดูแลรักษาในแตละระบบไดแยกกล าวในบท
ผลกระทบของสารระเหยตอระบบตางๆไวแลว ใน
บทนี้จึงเนนการบําบัดรักษาภาวะเสพติดสารระเหย
เปนหลัก ในบรรดาผูปวยสารเสพติดทั้งหลาย ผูปวย
เสพติดสารระเหยจะเปนกลุมที่มีความยากลําบากใน
การบําบัดรักษามากที่สุด และมีปญหาการเสพติดซ้ํา
ไดบอยๆ เนื่องจากวาผูปวยกลุมนี้จะมีปญหาหลาย
ดาน บางรายเปนเด็กเรรอนมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
ขาด  การศึกษาอยู ในสิ่ งแวดลอมที่มีความเสี่ยง 
รูปแบบการบําบัดจึงตองจัดใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของผูปวยแตละราย ดังนั้นการบําบัดรักษาการเสพ
ติดสารระเหยจึงตองมีหลักการดังนี้  

1. เปนการบําบัดรักษาแบบองครวม ทั้ง
ครอบครัว สิ่งแวดลอม และแมกระทั่งสังคม ไมใช
การรักษาเฉพาะแตตัวผูปวยเทานั้น  

2. การรักษาที่ผูปวยจะตองรักษาทั้งการ
เสพติดทางรางกาย (detoxification) และการเสพติด
ทางจิตใจ หรือการฟนฟูสมรรถภาพและพฤติกรรม 
จึงจะหายขาดได  

3. การรักษาควรตองใหครอบครัว และผู
ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม ทั้งการรับรูกระบวนการ
บําบัดรักษา บทบาทของครอบครัวตอการแกไข
ผูปวย ตลอดจนการมีสวนรวมในการปองกันการติด
ซ้ําหลังการรักษาดวย 

4. การประเมินผูปวยจําเปนที่ตองมีการ
ประเมินอยางรอบดาน เพื่อใหการรักษาครอบคลุม
ทุกมิติที่จําเปนสําหรับผูปวยแตละราย  

5. การดูแลหลังรักษา มีความสําคัญมาก 
เพราะหลังจากที่ผูปวยผานการบําบัดรักษา แมวาจะ
หยุดเสพไดเปนระยะเวลาหนึ่ง แตหลังจากที่ผูปวย
กลับไปอยูในสภาพแวดลอมแบบเดิมอีกครั้งความ
เสี่ยงและตัวกระตุนตางๆ ที่จะทําใหผูปวยเสพซ้ําได
อีก ซึ่งเปนเรื่องที่ ผูปวยจะตองพบอยางหลีกเลี่ยง
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ไมได เนื่องจากสารระเหยเปนสิ่งที่แพรหลายทั่วไป 
สามารถซื้อหาไดงาย  
 
8.2 การประเมินผูปวยสารระเหย 
 ผูปวยสารระเหยมักจะมีปญหาทางจิตเวช
และทางสังคมหลายๆอยาง นอกเหนือไปจากปญหา
การติดสารเคมีตางๆ ในสารระเหยที่ผูปวยเสพประจํา 
การบําบัดใหไดผลจึงตองเพงเล็งที่ปญหาตางๆ 
เหลานี้ดวย การประเมินผูปวยในขณะเริ่มแรกผูบําบัด
จําเปนตองแยกผูปวยเสพติดออกจากผูเสพหรือผู
ทดลองที่ เคยเสพแคครั้งสองครั้งหรือเสพมาใน
ระยะเวลาสั้นๆยังไมถึงระดับเสพติด เนื่องจากสาร
ระเหยเปนสิ่งที่หาไดงายทั่วไป และธรรมชาติของ
วัยรุนที่อยากรูอยากทดลองกลาทําในสิ่งที่ทาทาย จึง
ไมเปนที่นาแปลกใจนักถาจะพบวามีวัยรุนที่ทดลอง
เสพสารระเหยเปนจํานวนมาก ในกลุมผูเสพที่ยังไม
ถึงขั้นเสพติดแนวทางในการดูแลคือการใหคําปรึกษา 
การควบคุมสิ่งแวดลอม ใชการลงโทษและแรงกดดัน
ตางๆ รวมทั้งการเติบโตเปนผูใหญก็สามารถชวยให
ผูปวยที่เปนผูเสพเลิกเสพสารระเหยได แตผูปวยที่มี
ความจําเปนตองไดรับการบําบัด รักษาแบบเต็ม
ขั้นตอนคือผูปวยที่อยูในขั้นเสพติดแลว  
 ในระหวางการซักประวัติตรวจรางกาย
ผูปวย แพทยผูบําบัดจะตองนึกถึงภาวะแทรกซอน
ตางๆ ตาม ที่ไดกลาวถึงในบทที่ผานมา เพื่อที่จะ
ตรวจรางกายหรือตรวจทางหองปฎิบัติการคนหาโรค
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได เชน ในกรณีที่เสพเรื้อรังอาจ
พบความผิดปกติของการทําหนาที่ของตับและไต จึง
ควรตรวจทางหองปฏิบัติการดวย, ผูปวยที่เสพสาร
ระเหยในระยะเฉียบพลันก็อาจจะมีภาวะหัวใจเตนผิด
จังหวะและการหายใจลมเหลวได, ผูปวยบางรายขาด
ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานขาดการดูแลสุขอนามัยตนเอง

ทําใหมีปญหาโรคผิวหนังและภาวะทุโภชนาการ 
โดยทั่วไปเมื่อผูปวยเสพติดสารระเหยมาบําบัดรักษา 
มักจะพบอาการดังตอไปนี้  

- มีอาการต่ืนเตน ลุกลี้ลุกลน หนาแดง 
- มีอาการแสบจมูก คัดจมูก หายใจถี่ 

บางรายที่เสพมานานอาจมีอาการอักเสบทางเดิน
หายใจ และอาจรุนแรงถึงขั้นปวดบวมก็ได  

- มีอาการเคืองตา แสบตาเนื่องจากสาร
ระเหยจะระคายเยื่อบุนัยนตา ในกรณีที่ทําลาย
เสนประสาทตาก็จะมีอาการสายตาเสื่อม หรืออาจจะ
ตาบอดไดถาเสพเปนเวลานานหลายปตอเนื่องกัน  

- มีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจียน 
ปวดทองอยางรุนแรงในลักษณะปวดเกร็ง 

- มีอาการพูดไมคอยชัดเสียงเครือๆ 
หรือเสียงออแอ ออนเพลีย ไมมีแรง กลามเนื้อออน
แรง อาการทางระบบประสาทนี้จะพบในผูเสพมา
นานๆ ถาอาการหนักขึ้นก็มีอาการเดินไมตรง โซซัด
โซเซ ตองมีคนพยุง 

- มีอาการชาปลายมือปลายเทา ปลาย
ประสาทอักเสบ  

- มีอาการปวดศรีษะ นอนไมหลับ 
วิงเวียน งวงซึม  

- มีอาการความคิดสับสน พูดจาโตตอบ
ชา บางครั้งไมสัมพันธกับเหตุการณจริงเฉพาะหนา 
การเรียนรูความจําบกพรอง  

- มีอาการฝนหวาน เคลิบเคลิ้ม บางราย
มีอาการหลงผิด หรือประสาทหลอน  
 

อาการที่เกิดขึ้นนี้ ไมจําเปนตองมีทุกอยาง
แลวแตวาผูปวยเสพสารระเหยมานานเทาใด และใช
สารระเหยที่มีสวนประกอบที่เปนอันตรายตอสวนใด
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ของรางกาย อาการของผูปวยจึงมีมากนอยแตกตาง
กันไปในผูปวยแตละราย  
  การตรวจรางกายสําหรับผูปวยสารระเหย
นอกจากจะตองเนนที่การตรวจสภาพจิตเชนเดียวกับ
ผูปวยสารเสพติดอื่นๆ แลวยังตองเนนที่การตรวจ
ทางระบบประสาทดวย เนื่องจากสารระเหยทําใหเกิด
ภาวะ แทรกซอนไดทั้งระบบประสาทสวนตนและ
ระบบประสาทสวนปลาย สิ่งที่อาจจะตรวจพบจาก
การตรวจรางกาย ในผูปวยที่เสพสารระเหยเรื้อรัง 
ไดแก  

• Dysarthria 
• Nystagmus on Lateral gait 
• Clumsiness of Rapid alternating 

movement 
• Impairment of finger to nose test and 

knee to heel test 
• Trunkal Swaying 
• Coarse Resting tremors, Involve all 

extremities 
• Ataxic gait ,Board base and 

staggering 
• Unable to perform Romberg sign 
• Gerneralized Hyperreflexia with 

spasticity of legs 
• Positive ankle clonus 
• Extensor plantar response 

 
8.3 การถอนพิษยาสารระเหย 
  การรักษาอาการพิษเฉียบพลันหรือการถอน
พิษยา (detoxification) สําหรับผูปวยสารระเหยใช
หลักการรักษาตามอาการและบํารุงรางกาย ในกรณีที่

มีอาการทางประสาทเชนอาการเครียดวิตกกังวล 
สามารถใหยาคลายวิตกกังวลประเภทเบนโซไดซีปน
ในขนาดต่ําๆ หรือปานกลางใหพอระงับอาการได ไม
จําเปนตองใหถึงขนาดหลับ ใหนานประมาณ 3 - 7 
วัน  
    ผูป วยที่ มี อ าการประสาทหลอนหรือ
หวาดระแวงใหยาตานโรคจิต เชน Haloperidal 2-10 
mg รับประทานหรือฉีดเขากลามเนื้อ โดยสามารถให
ทุก 4 ช่ัวโมง ตามความรุนแรงของอาการทางจิตหรือ
ความกาวราวที่เกิดขึ้นและการตอบสนองตอยาของ
ผูปวย อาการทางจิตประสาทนี้สวนใหญมักจะเปน
ในระยะเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห แตบางรายก็
อาจจะนานถึง 6 เดือน ในกรณีที่นานกวา 6 เดือน 
มักจะไมหายมี 
ความจําเปนตองใหยาตานโรคจิตในระยะยาวตอไป 
ถามีความจําเปนตองใหยาตานโรคจิตในระยะยาว ให
ระวังการใหยาต านโรคจิตในกลุมดั้ ง เดิม  เชน 
Haloperidol, Chlorpromazine เนื่องจากวาหากเกิด
อาการขางเคียง Extrapyramidal symptoms แลวจะทํา
ใหอาการทางระบบประสาทจากสารระเหยของผูปวย
ยิ่งแยไปอีก แนะนําใหใชยาตานโรคจิตกลุมใหม 
(Atypical antipsychotics) เชน Quetiapine 150 – 750 
mg ตอวัน เพื่อความปลอดภัยของผูปวย ในกรณีที่มี
อารมณซึมเศราควรมีการประเมินความรุนแรงของ
อาการซึมเศรา หากจําเปนตองใหการดูแลเปนพิเศษ
เพื่อปองกันการฆาตัวตาย สําหรับยาที่แนะนําใหใช
ยาตานซึมเศรากลุม SSRI เชน Fluoxetine 20 – 80 
mg ตอวัน โดยแบงใหตามความรุนแรงของอาการ
ซึมเศราที่เกิดขึ้น  
 สําหรับการบํารุงรางกายใหวิตามินบีชนิด
รวม ใชยาบํารุงโลหิตตามความเหมาะสมหากมี
อาการโลหิตจาง ใหอาหารและสารน้ําที่พอเพียง 
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เพราะสวนใหญของผูปวยสารระเหยมักจะไมคอยกิน
อาหารมีลักษณะซูบผอม กลามเนื้อลีบ 
 ปญหาทางรางกายที่สําคัญที่สุดของผูปวย
สารระเหยคือ อาการทางระบบประสาทเนื่องจาก
ผูปวยเสพติดสารระเหยมักจะใชสารระเหยมาเปน
เวลายาวนาน จึงทําใหเกิดภาวะแทรกซอนทางระบบ
ประสาท การวินิจฉัยวาภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นจะ
หายไดหรือไม  ( reversible) ตองใชการติดตาม
ตอเนื่อง เพราะวาสารระเหยมีคุณสมบัติ Lipophilic 
ซึ่งหมายถึงวาสารระเหยจะเก็บไวในไขมันของ
รางกายกวาจะถูกขับถายหมดจากรางกายจะใช
เวลานานกวาสารเสพติดอื่นๆ  
 ระยะเวลาที่จะเกิดภาวะแทรกซอนแบบ
ถาวรไมสามารถบอกไดแนนอนขึ้นอยูกับความมาก
นอยของสารระเหยที่เสพรวมทั้งระยะเวลาที่เสพวา
นานเพียงใด  ตลอดจนสภาพความแข็งแรงของ
รางกายผูปวยแตละรายก็ไมเหมือนกัน การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสารระเหยในปจจุบันจึงยังไมไดขอสรุปที่
ชัดเจนวาตองใชเวลา นานเทาไหรหรือเสพเปน
ปริมาณเทาไหรกวาที่จะเกิดภาวะแทรกซอนแบบ
ถาวร เชนเดียวกับการรักษาซึ่งไมสามารถกําหนด
ระยะเวลาที่แนนอนวาจะถอนพิษยานานเทาไร แต
โดยทั่วไปจะไมนานเกิน 6 เดือน หากหลังจากรักษา
ไปแลว 6 เดือนผูปวยยังมีภาวะแทรกซอนทางระบบ
ประสาทอยู (เชน ความฉลาด ความ สามารถในการ
เรียนรูลดลง, อารมณแปรปรวน, การเคลื่อนไหว
บกพรอง) ก็มักจะเปนแบบถาวรตองใหการรักษา
แบบประคับประคองตอไป  
 
8.4 โปรแกรมการบําบัดสารระเหย 
 สํ าหรับนั กบํ าบั ดสาร เสพติ ดที่ มี ก าร
จัดรูปแบบการบําบัดใหกับผูปวยสารเสพติดอื่นๆ อยู

แลว เชน ชุมชนบําบัดก็สามารถใชรูปแบบสําหรับ
การบําบัดสารเสพติดเหลานั้นกับผูปวยสารระเหยได 
แตมีขอควรระวังในระยะแรก เนื่องจากวาผูปวย
มักจะมีความสามารถในการเรียนรูลดลง การควบคุม
อารมณบกพรอง ซึ่งมักจะดีขึ้นในระยะถัดไป การ
ประเมินผูปวยซ้ําจึงมีความจําเปนมาก  
 ดังนั้นรูปแบบการบําบัดในระยะแรกควร
เปนกิจกรรมที่งายๆ ไมซับซอน จัดใหมีกิจกรรม
เสริมเชน เกมส ดนตรี ก็จะชวยกระตุนการเรียนรูของ
ผูปวยและหลีกเลี่ยงกลุมเผชิญหนา (confrontation 
group) ระยะเวลาที่จัดกิจกรรมบําบัดแตละครั้งก็ควร
เปนเวลาสั้นๆ ประมาณ 20 นาที แทนที่จะใชเวลา 60 
นาทีเหมือนกรณีปกติทั่วไป  
 ปจจัยที่สําคัญอกีประการในการบําบัด
ผูปวยสารระเหยคือ อิทธิพลของกลุมเพื่อน เปนที่
ทราบกันดีอยูแลววากลุมเพื่อนมีความสําคัญในกลุม
วัยรุนที่เสพสารเสพติด ยิ่งในผูปวยสารระเหย
อิทธิพลกลุมก็ยิ่งชัดเจนมาก ทําใหวัยรุนในกลุมถูก
ชักจูงไปในทางเสียหายไดงาย นักบําบัดจึงควร
ประเมินปจจัยทางดานกลุมเพื่อนในผูปวยสารระเหย
ทั้งในแงของความสัมพันธกับกลุมและรูปแบบการ
ใชชีวิตในกลุม เพื่อนํามาวาง 
เปาหมายในการบําบัดรักษาใหผูปวยสามารถแยกตัว
ออกจากกลุมทําใหผูปวยสามารถตัดความสัมพันธ
กับกลุม หากิจกรรมและเพื่อนกลุมใหมที่สรางสรรค
มากกวามาแทน ในบางครั้งกลุมที่เสพดวยกันก็เปนพี่
นอง หรือญาติที่อยูใกลชิดกัน ถาไมพบประวัติกลุม
เพื่อน นักบําบัดควรซักประวัติการใชสารระเหยและ
สารเสพติดในพี่นองและญาติเพิ่มเติมดวย หากพบ
ปญหาการใชสารระเหยในพี่นองควรนํามา
บําบัดรักษาดวยกัน เพื่อปองกันการติดซ้ํา เนื่องจาก
การชักจูงหรือกระตุนใหเสพซ้ําในหมูพ่ีนอง ลักษณะ
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การเสพสารระเหยในกลุมพี่นองพบไดบอย นัก
บําบัดจึงควรใหความสําคัญกับประวัติการเสพสาร
ระเหยในพี่นองหรือญาติใกลชิดดวย  
 ประเด็นสําคัญที่มักจะเปนคําถามในการ
บําบัดรักษาคือ รูปแบบผูปวยนอกหรือผูปวยใน
อยางไหนจะเหมาะสมกวากัน ซึ่งไมมีคําตอบที่
ชัดเจนวาแบบไหนที่เหมาะสมกวากัน แตในผูปวย
เสพติดสารระเหยมีแนวโนมวารูปแบบผูปวยในจะมี
ความเหมาะสมกวา ลักษณะที่พบไดเปนประจําคือ
ผูปวยสารระเหยมีครอบครัวที่มีปญหาทะเลาะเบาะ
แวงกันประจํา ทําใหผูปวยไมไดรับการดูแลที่
เหมาะสมตามเปาหมายที่วางแผนไว และอาจจะมี
สมาชิกในครอบครัวที่ทําใหผลการรักษาแยยิ่งขึ้น 
การบําบัดแบบผูปวยนอกจึงประสบผลสําเร็จไดยาก  

กลุมเพื่อนหรือสิ่งแวดลอมที่เปนตัวกระตุนก็
เปนอีกประเด็นที่ทําใหการบําบัดแบบผูปวยนอก
เปนไปไดยาก และเมื่อผูปวยสารระเหยอยูในกลุมบําบัด
ก็มักมีพฤติกรรมกาวราว หรือมักหลบหนีออกจากกลุม
ทําใหขาดการรักษา จากเหตุผลดังที่กลาวมาทําให
รูปแบบโปรแกรมสําหรับผูปวยสารระเหยที่ประสบ
ความ สําเร็จจึงมักจะเปนรูปแบบผูปวยในเนื่องจาก
ผูปวยสารระเหยมีปญหาที่ซับซอนทั้งทางครอบครัว 
สิ่งแวดลอม สภาพทางระบบประสาทที่ถูกรบกวนดวย
สารระเหย ทําใหรูปแบบโปรแกรมที่จัดขึ้นสําหรับ
ผูปวยยาเสพติดทั่วไปไมเหมาะสมกับผูปวยสารระเหย 
นักบําบัดจํา เปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
ลักษณะของผูปวยสารระเหย เชน การใชเวลากับระยะ
ถอนพิษยาใหนานขึ้น เพื่อใหระบบประสาทฟนตัว
เต็มที่  กิจกรรมบําบัดก็ควรเริ่มจากลุมที่ ง ายๆ  ไม
ซับซอน ไมทําใหเกิดความเครียด นักบําบัดเองก็ควร
เขาใจผูปวยไมเรงเราถาผูปวยทํากิจกรรมบําบัดไมได
ตามเปาหมาย ในกรณีผูปวยที่มีครอบครัวมักจะพบวา

ครอบครัวมีการทําหนาที่ที่บกพรองและพบวาผูปวย
สารระเหยหลายรายขาดพอหรือขาดแม ผูบําบัดจึง
จําเปนตองประเมินสถานภาพและการทําหนาที่ของ
ครอบครัว เพื่อที่จะใหความชวยเหลือหรือการบําบัดแก
ครอบครัวดวย ในสวนของผูปวยก็ตองมีการฝกทักษะ
ในครอบครัวและสังคมใหสอดคลองกับผลการประเมิน
ปญหาในครอบครัว ในรายที่ครอบครัวมีปญหารุนแรง
มากจนการกลับเขาไปในครอบครัวอีกครั้งจะมีผลเสีย
มากกวาผลดี การใหอยูบานกึ่งวิถีช่ัวคราวก็จะเปน
ทางออกที่ดีกวาในระยะแรกหลังการบําบัด ระยะเวลาที่
ใชในการบําบัดรวมทั้งหมดอาจจะนานถึง 2 ป เพื่อให
ผูปวยสามารถฟนตัวจากอาการทางระบบประสาท และ
กลับมาดํารงชีวิตอยางปกติสุขโดยไมตองใชสารระเหย
อีกตอไป  
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บทที่ 9  
การดูแลครอบครวัผูปวยเสพติดสารระเหย 

นางวนัเพ็ญ  ใจปทุม 
 
 
หัวขอ 

9.1 บทนํา 
9.2 การปองกันการติดสารระเหย ในบิดามารดาและผูปกครอง 

 
9.1 บทนํา 
 ครอบครัว เปนสถาบันที่สํ าคัญในการ
บําบัดรักษาปญหาที่ เกี่ยวกับสุขภาพ  โดยเฉพาะ
ปญหาการติดสารเสพติด ซึ่งครอบครัวจะตองมีสวน
รวมในการบําบัดรักษาอยางตอเนื่อง และเขมแข็ง 
ดังนั้นในปจจุบันไดมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการดูแล
ครอบครัว และการบําบัดรักษาผูติดสารเสพติดมา
ประยุกตใชในการบําบัดรักษาควบคูกันไป โดยมี
เปาหมายเพื่อใหสมาชิกในครอบครัวรับรูถึงความ
ตองการที่แทจริงรวมกัน เกิดความอิสระทางความคิด 
สายสั มพั นธ ในครอบครั วม ากขึ้ น  นํ าสู ก า ร
เปลี่ยนแปลง และการแกไขปญหาการติดสารเสพติด
ไดดีที่สุด 
 จึงเปนสิ่งสําคัญที่ครอบครัวควรเขาใจ
บทบาทที่ครอบครัวพึงปฏิบัติในการดูแลผูติดสาร
เสพติ ด  และจะ เปนแหล งความช วย เหลือ ใน
กระบวนการรักษาที่สํ าคัญ  การจัด เตรี ยมการ
ใหบริการครอบครัวจะทําใหการบําบัดรักษาไดผลดี
ยิ่งขึ้น  

 การดูแลครอบครัวผูติดสารระเหย ทีมนัก
บําบัดผูดูแลจึงควรมีการวางแผนเพื่อจัดเตรียมใหการ
ดูแลครอบครัวตามแนวคิดตอไปนี้ 

1. การไดวางแผนทําความเขาใจรวมกัน 
รวมคิดตัดสินใจระหวางผูบําบัด ผูติดสารเสพติด 
และครอบครัว ต้ังแตการเริ่มตนบําบัดรักษา ระหวาง
การบําบัดและหลังจบการบําบัดฟนฟู 

2. การกระตุนใหผูปวยดูแลตนเองอยาง
เดียวอาจทําใหไมไดเตรียมตัวในการมีปฏิสัมพันธ 
กั บสมาชิ กผู อื่ น ในครอบครั ว  และส ง ผลต อ
กระบวนการกลับไปติดซ้ํา 

3. การใหความรูครอบครัวเกี่ยวกับบทบาท
ในการเปนผูดูแลผูติดสารระเหยในระยะ 
บําบัดดวยยา และฟนฟูสมรรถภาพ (กิจกรรมการ
ฟนฟูระยะยาว) 

4. มักพบวาผูปวยเสพติดสารระเหยไมคอย
ใหความรวมมือ ไมมีแรงจูงใจและมักจะมี 
ความคิดและการรับรูคอนขางชา ซึ่งเปนผลมาจาก
การใชสารระเหยและสวนใหญจะเขารับการรักษาตัว
ก็ตอเมื่อเกิดการเจ็บปวยทางรางกาย หรือถูกสงตัวมา
รักษาดวยเหตุฉุกเฉินตาง ๆ หรือถูกจับ สงผลให
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ครอบครัวมีเจตคติที่ไมดี ซึ่งนักบําบัดจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกตองใหกับครอบครัววาเปน
เพียงหนึ่งในปญหาตาง ๆ ของผูปวย ซึ่งเกิดจากฤทธิ์
ของสารระเหยตอสมองและรางกาย 

5. ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่พบจาก
การศึกษาคือ เยาวชนที่ติดสารระเหยไมไดรับ 
การดูแลเอาใจใสจากบิดามารดาเทาที่ควร นั่นคือ
มากกวาครึ่งหนึ่งของบิดามารดาทราบดีวาบุตรของ
ตนเสพสารระเหย แตมีเพียงรอยละ 22 เทานั้นที่พา
ไปรับการตรวจและรักษา (เทพพนม  เมืองแทน และ
คณะ, 2528 : 7) ดังนั้นการสรางความตระหนักใน
บทบาทหลักของพอแมตอการดูแลสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัวจึงเปนสิ่งสําคัญ 

6. การใหความรูความเขาใจกับครอบครัว
ใหทราบถึงความผิดปกติของระบบประสาท 
และกลามเนื้อที่เกิดขึ้นกับผูปวย ตลอดจนการสังเกต
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น 

7. การเปดโอกาสใหผูปวยไดปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันอยางอิสระ โดยใหครอบครัวคอยใหการ
ชวยเหลือในสิ่งที่ผูปวยทําไมได เชน อาบน้ํา โกน
หนวด สระผม ตัดเล็บ ฯลฯ 

8. ครอบครัวจะตองเปนผูที่คอยใหกําลังใจ
อยางใกลชิด ในการที่ ผูปวยทํากิจกรรมตางๆได
สําเร็จ เพื่อสรางความมีคุณคาในตนเอง  และลด
ความรูสึกการสูญเสียภาพลักษณจากพยาธิสภาพที่
เกิดขึ้นจากผลของสารระเหยตอรางกาย 

9. การสอนใหครอบครัวดูแลเรื่องการ
รับประทานอาหาร 

10. การประเมินอาการทางดานจิต
ประสาท หวาดระแวง ความคิดสับสน ความจําเสื่อม
หลงลืม บางครั้งกาวราว 

11. ใหครอบครัวจัดสิ่งแวดลอมเพื่อลด
การกระตุนผูปวยใหนอยที่สุด เชน แสงสวางนอย, 
เงียบสงบ ไมพลุกพลานเกินไป ตลอดจนไมมีวัตถุ
อันตราย เชน ของมีคม, แกว, กระจก 

12. ดูแลใหไดรับยาตามเวลาและสังเกต
อาการจากฤทธิ์ขางเคียงของยา เชน ปากแหง ตาพรา 
ง ว งนอน  หน ามื ด เ มื่ อ เ ปลี่ ย นท าหรื อ อ าก า ร
เคลื่อนไหวผิดปกติ และควบคุมไมได เปนตน 

13. ใหครอบครัวและผูติดสารเสพติดมี
กิจกรรมรวมกัน เชน การออกกําลังกาย เพื่อระบาย
ความรูสึกกาวราว หรือหงุดหงิดที่เกิดขึ้น การออก
กําลังกายไมควรเปนกิจกรรมที่ใชความสัมพันธของ
กลามเนื้อมากเกินไปเพราะจะทําใหผูปวยเสพติดสาร
ระเหยปฏิบัติไมได 
 
   ปญหาการเสพติดสารระเหยเกิดขึ้นแลว 
การบําบัดรักษาใหกลับสูสภาพเดิมนั้นเปน 
เรื่องยาก ดังนั้นการใหความสําคัญกับการปองกัน
ไมใหเกิดปญหามีความจําเปน ผูที่จะปองกันไดดีเปน
อันดับแรกคือตัวของเยาวชนเอง และรองลงมาคือพอ
แมผูปกครอง ซึ่งอยูใกลชิดกับเยาวชน 
 
9.2 การปองกันการติดสารระเหย ในบิดา
มารดาและผูปกครอง 
 การปองกันควรจะดําเนินการพรอมกับการ
ปราบปราม และการบําบัดรักษาจึงจะไดผล ในที่นี้จะ
กลาวถึงแตการปองกัน ซึ่งจะตองใหการปองกันทั้ง
ในบิดา – มารดา ผูปกครอง และทั้งในเยาวชนรวมทั้ง
การสนับสนุนของชุมชน สาเหตุที่เด็กไปเสพติดสาร
ระเหยอาจเปนเพราะบิดา มารดาไมมีความรูเรื่อง
เกี่ยวกับสารเสพติด สมควรใหความรูแกบิดามารดา 
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และผูปกครองทราบถึงโทษพิษภัยของสารระเหย วิธี
สังเกตอาการหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของเด็กตลอด
ถึงแมวาบิดา – มารดา ผูปกครองทราบวาเด็กของ
ตนเองสูดดมสารระเหยควรปฏิบัติตนอยางไร ควรนํา
เด็กไปปรึกษาบุคคลใด  ตลอดจนทําใหทราบถึง
สถานบําบัดรักษา และวิธีบําบัดรักษาดวย 
 เนื้อหาที่ควรนํามาใหความรูแกบิดา  – 
มารดา ตลอดจนผูปกครองมีโทษพิษภัยของสาร
ระเหย การสังเกตอาการตาง ๆ ลักษณะของผูเสพสาร
ระเหย สถานที่และบุคคลที่ควรมาปรึกษาตลอดถึง
สถานบําบัดรักษา วิธีการบําบัดรักษา การใหความ
รวมมือในการบําบัดรักษา 
 อบรมบิดา – มารดา ใหเห็นถึงความสําคัญ
และใหตระหนักถึงหนาที่ของพอแมที่มีตอลูกในการ
อบรมเลี้ยงดูใหมีคุณภาพ ใหความรู เกี่ยวกับสาร
ระ เหย  มี อะไรบ า งที่ ใ ช ในบ าน เ รื อนในการ         
อุตสาหกรรม อบรมถึงวิธีเลี้ยงดู ใหความอบอุนให
ความเปนเพื่อนได เพื่อเด็กเมื่อมีปญหาจะไดอยากเขา
มาปรึกษาหารือ และการใหคําแนะนําหาทางออกให
ถูกวิธีและถูกทาง 
 บิดา – มารดา จะตองทราบถึงการ
เจริญเติบโตของรางกาย จิตใจเด็กจะตองมุงอบรม

เด็ก เพื่อเปนการคุมครอง ปองกันมิใหบุตรหลานหลง
ผิดไปในทางที่ไมดีเมื่อมีเพื่อนชักชวน 
 บิดา – มารดา ผูปกครองควรหันมาเอาใจ
ใสพิจารณาดูวาเด็กมีเวลาวาง และไดใชเวลานั้นให
เปนประโยชนและถูกทางหรือไม โดยหัดใหชอบ
ต้ังแตเด็ก คือกีฬา ดนตรี การอานหนังสือ ตนไม 
ธรรมชาติ การสะสมและหัตถกรรมตาง ๆ หรือหัด
ใหชวยงานบานตั้งแตเล็ก พรอมทั้งมอบหมายหนาที่
การงานให การสรางกิจกรรมใหเกิดประโยชนทั้งแก
เด็กเองและใหสังคม 
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บทที่ 10  
การดูแลผูปวยสารระเหยแบบบูรณาการ 

 
 
 
หัวขอ 
 10.1 บทบาทของพยาบาล 
 10.2 บทบาทของเภสัชกร 
 10.3 บทบาทของนักกายภาพบําบัด 
 10.4 บทบาทของนักจิตวิทยา 
 10.5 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห 
 10.6 บทบาทของโภชนาการ 
 

10.1 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูปวยสารระเหย 
นางปญจรัตน ศรีสวาง 
นางปราณี ภาณุภาส 

 
บทบาทหนาที่ 
 บทบาทหนาที่ของพยาบาลที่ใหการดูแล
ผูปวยเสพติดสารระเหยจะเปนการพยาบาลสมบูรณ
แบบ (Comprehensine nursing care) ซึ่งเปนการดูแล
ผูปวยที่ตองใชทักษะทางการพยาบาล ใชความรูทาง
วิทยาศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สามารถประเมิน
สภาพเพื่อรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหปญหา
ทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ใหการดูแล
ผูปวยและครอบครัวต้ังแตขั้นเตรียมการกอนการ
รักษาจนกระทั่งจําหนายผูปวยกลับบานและมีการ
ติดตามดูแลเพื่อปองกันการเสพติดซ้ําจนครบ 1 ป   
 

 
ซึ่งผูปวยเสพติดสารระเหยจะมีความผิดปกติทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นพยาบาล 
จ ะ ต อ ง ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห ผู ป ว ย โ ด ย ใ ช 
Biopychosocial approach คือการวิเคราะหปจจัย 
ทั้ง 3 ดาน คือ ชีวภาพ จิตใจ และสังคม ซึ่งเกี่ยวของ
รวมกันทําใหพยาบาลตองใหบริการดูแลแบบองค
รวม (holistic care) โดยใชความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย  ทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  พรอมใช
กระบวนการพยาบาลในการใหการพยาบาลผูปวย
เสพติดสารระเหยทั้งตัวผูปวย ครอบครัว ชุมชน มี
การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีเขาดวยกันภายใต
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ขอบเขตความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพและยึด
ผูปวยเปนศูนยกลาง 

  
กระบวนการพยาบาลผูปวยเสพติดสารระเหย 
 เปนการดูแลชวยเหลือผูปวยที่เปนขั้นเปน
ตอน แยกแยะใหเห็นความเปนเหตุ เปนผล เปน
วิ ธี ก า ร แ ก ป ญ ห า อ ย า ง เ ป น ร ะ บบต า มหลั ก
วิทยาศาสตร มีเปาหมายชัดเจน เริ่มที่ขั้นตอนแรก คือ 
การหาปญหาทางการพยาบาล (Assessment) ผูปวย
เสพติดสารระเหยจะเกิดอาการเจ็บปวดหลายระบบ 
เนื่องจากสารระเหยเมื่อสูดดมเขาสูรางกายจะทําลาย
อวัยวะตาง ๆ ต้ังแตประสาท  สมอง หลอดเลือด 
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร กลามเนื้อ และระบบ
สืบพันธ  เปนตน  นอกจากการเจ็บปวยทางดาน
รางกายแลวทางดานจิตใจมักพบวาผูปวยเสพติดสาร
ระเหยเรื้อรังจะมีอาการทางจิต ประสาทหลอน หลง
ผิด ซึมเศรา สับสน รูสึกตนเองไรคา สิ้นหวัง ไมมี
ความภาคภูมิใจในตนเองทางสังคม ขาดที่พ่ึง ขาด
การยอมรับของสังคม สัมพันธภาพครอบครัวไมดี 
ไมมีงานทําเปนตน ดังนั้นการจะเก็บขอมูลเพื่อหา
ปญหาแทจริงของผูปวยเสพติดสารระเหยตองวาง
แผนการเก็บขอมูลใหครอบคลุมครบถวน  ซึ่ ง
ประกอบดวย 
 
 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป 
ประวัติการเสพติดไดแก 

• ยาเสพติดที่เสพปจจุบัน ยาเสพติดที่เคยเสพ 
และยาเสพติดที่เสพรวมในปจจุบัน 

• ปริมาณที่เสพตอวัน วิธีการเสพ ระยะเวลา
ที่เสพตั้งแตเริ่มจนถึงปจจุบัน 

• วัน เวลาที่เสพครั้งสุดทาย         
อาการปจจุบัน   

• อาการและสภาพทางรางกาย 
• สภาพการเคลื่อนไหว การเดินเซ มือสั่น ดู

ระบบกลามเนื้อ 
• ทางผิวหนัง, ซีด 
• ระบบหัวใจหลอดเลือด การเตนของหัวใจ 

การหายใจ เจ็บหนาอก เหนื่อย 
• ระบบทางเดินอาหาร : ปวดทอง คลื่นไส 

อาเจียน เบื่ออาหาร 
• ระบบประสาท : วิงเวียน เดินโซเซ ลูกตา

แกวง พูดลําบาก เซื่องซึมหลงลืม ความคิดชา สับสน 
• ประสาทสัมผัสเรื่องการรับรู, สติปญญา 
• ตรวจวัดสัญญาณชีพ 
• การตรวจทางหองปฏิบัติการ 
• ประวัติการเจ็บปวยที่ผานมา 
• การรับรู การดูแลสุขภาพของตนเอง : การ

ออกกําลังกาย การขับถาย การรับประทานอาหาร 
การพักผอน การตรวจรางกาย 

• สภาพทางอารมณและความคิด : ซึมเศรา, 
หงุดหงิด, เครียด, กาวราว 

• สภาพทางสังคมและความเชื่อ 
• ความสัมพันธในครอบครัว 
• สภาพความเปนอยู สิ่งแวดลอม 
• การตองคดี 

 
ขั้นตอน การวินิจฉัยทางการพยาบาล 
 จากการรวบรวมขอมูลโดยการซักประวัติ 
การสังเกต และการตรวจทางหองปฏิบัติการ นํามาซึ่ง
การวินิจฉัยทางการพยาบาล โดยมีขอมูลสนับสนุน
จากอาการและคําบอกเลาของผูปวยและญาติ และผล
การตรวจตาง ๆ พยาบาลสามารถกําหนดสภาวะ
สุขภาพและปญหาที่เกิดกับผูปวยระยะเฉียบพลัน
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และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะตอไปไดดัง
ตัวอยางนี้ 
  

 ระยะเฉียบพลัน 
    - เสี่ยงตอการหยุดหายใจ ภาวะการเตน
ของหัวใจผิดปกติ เนื่องจากพิษของสารระเหยกด
ศูนยหายใจ ผูปวยมีประวัติสูดดมระยะเวลานาน ๆ 
ในปริมาณมาก มีอาการตื่นเตน ใจเตนผิดจังหวะ 
ปวดศรีษะ  
    - เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก
ระบบกลามเนื้อถูกทําลาย มีอาการเดินเซ ตัวสั่น และ
มีมานตาขยายรับแสงมาก มองเห็นภาพไมชัดเจน 
การทรงตัวเสีย และจากการชัก 
     - ภาวะเม็ดเลือดแดงต่ํา เนื่องจากสาร
ระเหยกดการทํางานของไขกระดูก พบผูปวยซีด 
ออนเพลียไมมีแรง ตรวจเลือดพบเม็ดเลือดแดง
(Hemoglobin) ตํ่า 
     - เสี่ยงตอการทํารายตัวเองและถูกผูอื่น
ทําราย เนื่องจากมีอาการหูแวว ประสาทหลอน และ
อารมณโมโห หงุดหงิด จากอาการขาดสารระเหย 
 ระยะเร้ือรัง 
     - ภาวะขาดสารอาหาร เนื่องจากผูปวย
ไดรับสารอาหารไมเพียงพอ ขณะเสพติดมีอาการเบื่อ
อาหารไมสนใจสุขภาพอนามัย คาดัชนีมวลกาย 
(Body Mass Index) ตํ่า  
     - อาการปวดทอง เนื่องจากเปนแผลใน
กระเพาะอาหาร, ลําไส 
     - คลื่นไส อาเจียน เนื่องจากระบบ
ทางเดินอาหารถูกทําลาย ระคายเคือง 
     - ภาวะตาเหลือง ตัวเหลือง เนื่องจากตับ
ถูกทําลาย 

     - เสี่ยงตอการฆาตัวตาย เนื่องจากผูปวยมี
ภาวะซึมเศรา จากฤทธิ์ของสารระเหย และรูสึก
ตนเองดอยคา ทอแท สิ้นหวัง  
     - เสี่ยงตอการไปเสพติดซ้ํา เนื่องจากขาด
สิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต การเผชิญปญหาไมถูกตอง ขาด
เปาหมายชีวิต ขาดความรูโทษ พิษ ภัยยาเสพติด 
 
ขั้นตอน การวางแผนการพยาบาล  

เพื่อแกปญหาและตอบสนองความตองการ
และความจําเปนของผูปวยพยาบาลควรจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาโดยการพิจารณาปญหาที่
เรงดวนที่คุกคามตอชีวิตและอันตรายที่จะเกิดเปน
ลําดับแรก สวนปญหาที่ไมเรงดวนแตควรตองแกไข
ไวลําดับตอมา การวางแผนใหคํานึงถึงสาเหตุและ
เปาหมายของการแกปญหา 

เชน   เปาหมายใหผูปวยปลอดภัยจากการ
เกิดอุบัติเหตุ 

เปาหมายใหผูปวยไดรับสารอาหาร
ครบถวนเพียงพอ 

เปาหมายใหผูปวยปลอดภัยจากการหยุด
เตนของหัวใจ 

เปาหมายผูปวยหายจากอาการปวดทอง 
เปาหมายผูปวยหายจากภาวะซีด เปนตน 
ในการวางแผนใหก ารพยาบาลต อ ง

ครอบคลุมเหมาะสมทั้ งทางดานรางกาย  จิตใจ 
อารมณ และสังคม ซึ่งการพยาบาลจะประกอบดวย 4 
ดาน คือ การสงเสริมสุขภาพ การปองกันไมใหเกิด
โรคและภาวะแทรกซอนบรรเทาอาการทุกขทรมาน
และฟนฟูสภาพรางกาย ในการวางแผนจะตองจัดให
มีการดูแลความสะอาดรางกาย  สิ่งแวดลอม การ
ชวยเหลือ เชน การชวยบริหารกลามเนื้อ ชวยพยุง 
ชวยกิจวัตรประจําวัน การใหอาหาร ใหยารักษาตาม
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แผนการรักษาเฉพาะโรค การตรวจวัด ตรวจสอบ 
เชน การวัดสัญญาณชีพ การเตนของหัวใจ และการ
ไดรับสารน้ําตาง ๆ การสอน ใหความรูและการให
คําปรึกษา เชน การสอนใหรูจักการดูแลสุขภาพ
ตนเอง การชวยเหลือตนเอง การใหคําปรึกษาปญหา
สุขภาพและทางสั งคม  การช วย เหลื อโดยใช
กระบวนการกลุมบําบัด   ตาง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคให
กลับมาเปนปกติ โดยวางแผนใหการพยาบาลตาม
สภาพการเจ็บปวย เปนรายบุคคลแบบผูปวยนอกและ
ผูปวยใน 
 
ขั้นตอน การปฏิบัติการพยาบาล 
 ในภาพรวมของผูปวยเสพติดการระเหยจะ
เปนการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อใหผูปวยปลอดภัย
จากอาการพิษเฉียบพลันและอาการพิษเรื้อรังตามขอ
วินิจฉัยทางการพยาบาล 
 การพยาบาลผูปวยใหปลอดภัยจากพิษของ
สารระเหยทั้งระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรังผูปวย
ใน 
 การปฏิบัติการพยาบาล ดานรางกาย ไดแก 

1. ในรายที่มีความเสี่ยงตอ การหยุด
หายใจตองใหการ ดูแลชวยเหลือตามแนวทางการ
ชวยเหลือผูปวยหยุดหายใน ดดยการกูฟนคืนชีพ  

2. มีภาวะขาดสารอาหารและน้ําหนักตัว
นอย ซีด ดูแลชวยเหลือใหไดรับสารอาหารถูกตอง
ครบถวนเพียงพอ  วัดคาดัชนีมวลกาย 

3.  ในรายที่มีอาการปวดทอง คลื่นไส
อาเจียน ดูแลชวยเหลือดังนี้ 
   3. 1 ตรวจวัดสัญญาณชีพ เปน
ระยะตามความรุนแรงของอาการ 

   3.2 แผนการดูแลชวยเหลือผูปวย
ที่เปนแผลกระเพาะอาหาร 
   3.3 ใหดื่มน้ําอุนและใหไดรับน้ํา
อยางเพียงพอ 

 3.4 อาหารออน ยอยงาย 
หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงดวยการทอด, อาหารรสจัด
และมันมาก 

 3.5 การทําความสะอาดในชอง 
ปากและฟน 

 3.6 การพักผอน เปนตน 
      4. กรณีที่มีภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง 

ดูแลชวยเหลือเรื่อง อาหาร เฉพาะโรคและ
ประเมินผลการตรวจการทํางานของตับทาง
หองปฏิบัติการ 
  - ดูแลเรื่องการพักผอน และการ
ออกกําลังกายที่เหมาะสมตามอาการ 
  - การทําความสะอาดรางกาย 
  - การขับถาย 
  - การปองกันอุบัติเหตุ จากอาการ
ออนเพลีย 
 
การปฏิบัติการพยาบาลดานจิตใจและสังคม 
   1.  เสี่ยงตอการทํารายตัวเองและผูอื่น   การ
ดูแลชวยเหลือ 
   - ประเมินอาการ หวาดระแวง หูแวว 
ประสาทหลอนอยูในประเภทและระดับที่เปน
อันตรายระดับใด 
 - สรางสัมพันธภาพ แนะนําตัวเอง ผูปวย
รวมสถานที่เดียวกัน หอเดียวกัน 
 - ดูแลไมใหมีสิ่งกระตุน สิ่งเราจากผูปวย
อื่น หรือเจาหนาที่ 
 - พูดคุย บอก ในสิ่งที่เปนจริง 
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 - พาเขากลุมที่ไมเปนการกระตุนโตแยง 
เชน กลุมบําเพ็ญประโยชน ออกกําลังกาย วาดภาพ 
ฯลฯ 
 - จัดสภาพแวดลอมไมใหมีอุปกรณ 
เครื่องใชของมีคมที่จะทําอันตรายกับผูปวยเองและ
ผูปวยอื่น  
   2. เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจาก ภาวะ
กลามเนื้อถูกทําลาย เดินเซ สั่น ความลาชา การดูแล
ชวยเหลือ 
 - จัดสภาพแวดลอมใหปลอดภัย เชน พ้ืนไม
ล่ืน พ้ืนไมยกระดับ จัดใหอยูช้ันลางไมขึ้นลงบันได  
เตียงใกลหองพยาบาล 
 - จัดผูชวยเหลือเรื่องการทํากิจวัตร
ประจําวัน 
 - ทํากายภาพบําบัดตามสภาพที่เหมาะสม 

: เสี่ยงตอการฆาตัวตาย ดูแลชวยเหลือ 
 -  สังเกตอาการซึมเศรา การแยกตัว และ
คําพูดของผูปวยที่แสดง/บงช้ี ถึงความคิดที่จะฆาตัว
ตาย 
 - ดูแลใกลชิด สงเสริมกําลังใจ ให
คําปรึกษา การเขากลุมบําบัด 
 : เสี่ยงตอการกลับไปเสพติดซ้ํา การ
ชวยเหลือ 
 - ใหความรูเรื่องโทษพิษภัย อาการรายแรง
ที่จะเกิดขึ้นกับผูเสพติดสารระเหย 
 - ใหคําปรึกษา หาสิ่งยึดเหนี่ยว 
 - เขากลุม การตั้งเปาหมายชีวิต, การเผชิญ
ปญหา, การสรางความภาคภูมิใจ 
 - การใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 : สัมพันธภาพครอบครัวบกพรอง การ
ชวยเหลือ 
 - ติดตอญาติ ใหคําปรึกษาครอบครัว/ญาติ 

 - แนะนําใหครอบครัวเขามามีสวนรวมใน
การดูแลชวยเหลือ 
 - เขากลุม ครอบครัวสัมพันธ 
 
สําหรับผูปวยนอก ท่ีมีอาการไมรุนแรง 
 การชวยเหลือ 
 - การคําแนะนําในการรับประทานยา การ
สังเกตอาการขางเคียงจากการไดรับยา 
 - การสังเกตอาการและการชวยเหลือตนเอง 
 - การใหคําปรึกษาผูปวย 
 - การจงูใจเขาฟนฟูผูปวยนอก/ใน 
 - การนัดรับการบําบัด อยางตอเนื่อง 
 - ประเมินผลการชวยเหลือ 
กิจกรรมบําบัดฟนฟูผูปวยนอก 
 - การใหคําปรึกษารายบุคคล 
 - ขอตกลงและคํายินยอมในการบําบัด 
 - การหยุดใชยาและการจัดตารางเวลา
ประจําวัน 
 - การฝกทักษะเลิกยาระยะเริ่มตน 
 - การหลีกเลี่ยงตัวกระตุน 
 - แนะนํากลุมชวยกันเอง 
 - เสนทางสูการเลิกยา 
 - การปองกันการกลับไปเสพติดซ้ํา 
 - กลุมครอบครัวศึกษา โดยใหครอบครัวมี
สวนรวมในการบําบัดรักษา 
 - ติดตามประเมินผลการรักษา 
 
เมื่อผูปวยมีอาการบรรเทาทางรางกายและจิตใจและมี
ความพรอมที่จะรับการฟนฟูสมรรถภาพอยาง
ตอเนื่อง พยาบาลตองจูงใจใหผูปวยเขารับการฟนฟูฯ 
เขาโปรแกรมการฟนฟูฯ ตอเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 4 เดือน เพื่อฝกทักษะดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง 
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สามารถเผชิญปญหาอุปสรรคและดูแลตนเองไดไม
พึงพายาเสพติด 
  
 กิจกรรมการฟนฟูผูปวยใน 
 - การใหครอบครัวเขามามีสวนรวมโดย
ไดรับความรูเรื่องโทษพิษภัยอาการ การใหคําปรึกษา
ครอบครัว การทําหนาที่ของครอบครัว และการสราง
สัมพันธภาพ ทักษะทางสังคม 
 - การฝกทักษะอาชีพหรืออาชีวบําบัด 
 - การอบรมจริยธรรมศีลธรรม คณุธรรม 
หนาที่พลเมือง 
 - การฝกทักษะเพื่อพัฒนาตนเอง ดาน
อารมณ ความคิด พฤติกรรม 
 - การฝกความรับผิดชอบตอตนเองและ
ผูอื่น 
 - ฝกระเบียบ วินัย 
 - การออกกําลังกายใหรางกายแข็งแรง
สมบูรณ การกีฬา 
 - ติดตามประเมินผล 
 
ขั้นตอน การประเมินผลการพยาบาล  

เปนการสรุปผลลัพธที่เกิดจากการ
ปฏิบัติการพยาบาล ที่เกิดกับผูปวยวาบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม ระดับใด เพื่อนํามา
ประกอบการตัดสินใจวาควรยุติการใหการพยาบาล 
คงการพยาบาลในปญหานั้นหรือควรปรับแผนการ
พยาบาล 

ยกตัวอยาง เมื่อใหการพยาบาลตาม
แผนการรักษาและแผนการพยาบาลผูปวยเสี่ยงตอ
การฆาตัวตาย เนื่องจากภาวะซึมเศราแลวประเมิน
พบวาผูปวยพนภาวะซึมเศรา พูดคุยกับเจาหนาที่ไม

แยกตัวรูวาตัวเองมีคุณคาและบอกวาไปติดจะฆาตัว
ตาย ประเมินทั้งพฤติกรรมและคําพูด 

- ผูปวยมีภาวะการเตนของหัวใจผิดปกติ 
ประเมินแลวการเตนของหัวใจปกติ หรือประเมิน
แลวการเตนของหัวใจยังไมปกติ 

- ผูปวยมีอาการปวดทอง ประเมินผลผูปวย
หายจากการปวดทอง 

 
การบันทึกทางการพยาบาล  ถือเปนสิ่งสําคัญในการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยเริ่มตั้งแตการประเมินปญหาจน
จบกระบวนการพยาบาล ความสําคัญของการบําบัด
ทางการพยาบาล คือเปนหลักฐานยืนยันการ
ปฏิบัติการพยาบาลและจากรักษาพยาบาล ซึ่ง
บุคลากรทางการแพทยใชประโยชนในการดูแลรักษา
ตอเนื่อง 

การบันทึกที่มีประสิทธิภาพตองแสดงถึง 
1. ลักษณะเฉพาะของกิจกรรมการพยาบาล 
2. ถูกตองทันเวลาและเปนประโยชนตอ

การดูแลและรักษาของบุคลากรทางการแพทยได 
3. เปนหลักฐานทางกฏหมาย ไดอยางดีและ

ตองคงอยูในรายงานของผูปวยอยางถาวร 
4. มีช่ือผูบันทึก ตําแหนงชัดเจน 
 

บรรณานุกรม 
1. กองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข. รวมกฏหมายสารระเหย 
กรุงเทพฯ โรงพิมพสํานักงานพุทธศาสนา
แหงชาติ 2548. 

2. จอม สุวรรณโณ.  บทบาทพยาบาลในการ
บําบัดแบบองครวม วารสารพยาบาลปที่ 48 
ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2542. 
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3. ธวัชชัย ไทยเขียว. การศึกษาสาเหตุของการ
เสพสารระเหย วิทยานิพนธปริญญา
สังคมศาสตรมหาบัณทิต 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2526. 

4. โรงพยาบาลธัญญารักษ กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข. ตําราการพยาบาล
ยาเสพติด กรุงเทพ; สหมิตรพริ้นติ้ง 2545. 

5. ปราณี พุฒซอน.  การพยาบาลผูติดยาและ
สารเสพติด เอกสารโรเนียว. โรงพยาบาล
ธัญญารักษ.ปทุมธานี, 2538. 

6. พวงรัตน บุญญานุรักษ. คุณภาพบรกิาร
พยาบาล:ความสําคัญและแนวทาง
กําหนดการประกันคุณภาพการพยาบาล. 
กรุงเทพฯ: วังใหมพลู 
พริ้นด, 2538. 

7. โรงพยาบาลธัญญารักษ. ตําราการบําบัด
วิทยาผูติดยาเสพติด พิมพครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ; วัชระอินเตอรปริ้นติ้ง, 2544. 

8. ลออ หุรางกูร. หลักพื้นฐานเพื่อการ
พยาบาล ชีวจิต-สังคม.คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2539. 

9. ศรีสมบัติ วานิชและฉวีวรรณ สัตยธรรม. 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 
นนทบุรี: บริษัท ยุธรินทร การพิมพ, 2540. 

10. สภาการพยาบาล. พระราชบัญญัติวิชาชีพ
พยาบาลและผดุงครรภ พ.ศ. 2528. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพเดอะเบสทกราฟฟ
คแอนปรินท จํากัด. 

11. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศและคณะ .
กระบวนการพยาบาล: ทฤษฎีและการ
นําไปใช. พิมพครั้งที่ 6ขอนแกนการพิมพ. 

12. สุปราณี พันธุนอย . การพยาบาลพื้นฐาน: 
แนวคิดและแนวปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ 7 
กรุงเทพฯ:  โรงพิมพเจริญผล, 2529. 

13. อุดมรักษ สงวนดีธรรม. กระบวน
กระบวนการบริหารการพยาบาล. พิมพครั้ง
ที่ 2 ภาควิชาการบริหารการพยาบาล. คณะ
พยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2534. 

14. อุมาพร ตรังคสมบัติ. จิตบําบัดและการให
คําปรึกษาครอบครัว คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

 
 

15. อังกูร ภัทรากร. พ้ืนฐานทางจิตเวชในผูปวย
ติดสารเสพติด. ปทุมธานี: โรงพยาบาล
ธัญญารักษ, 
2541. (อัดสําเนา) 

16. อัมพร วิเศษชาติ. การพยาบาลผูติดสาร
ระเหยในตําราการพยาบาลยาเสพติด หนา 
247-257.

 
10.2 บทบาทของเภสัชกร 

ภก.สมพร  สุวรรณมาโจ 
 
 ในป จ จุ บั น วิ ช า ชีพ เภสั ชกรรมมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเภสัชกรมี

บทบาทในกระบวนการใชยา และมีสวนรวมกับทีม
สุขภาพในการดูแลรักษาผูปวยดวยยาในลักษณะตาง 
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ๆ  เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบันที่ไดมีการกระตุนใหบุคลากรสาธารณสุข
สาขาตาง  ๆ  ในโรงพยาบาลมีความตื่นตัวและ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 
โดยได กํ าหนดเปน เกณฑที่ สํ าคัญอันหนึ่ ง ใน
มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หมวดที่ 6 
เรื่องการดูและรักษาผูปวย ซึงมุงเนนใหมีการทํางาน
รวมกันเปนทีมระหวางสาขาวิชาชีพตาง ๆ ที่เรียกวา 
ทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary team) ในการดูแล
ผูปวย ดังนั้น  จึงเปนการบูรณาการกระบวนการ
บริบาลทางเภสัชกรรมเขากับกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลไดอยางผสมกลมกลืนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดหลักสําคัญ คือ  
 1.  ผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด
ภายใตสถานการณและทรัพยากรของโรงพยาบาล 
 2.  มีการทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพ 
สมาชิกของทีมรวมใจกันทํางานดวยใจที่มุงมั่น และ
ความเขาใจ 
 3.  มีการพัฒนาคุณภาพระบบงานอยาง
ตอเนื่อง 
 
การบริบาลทางเภสัชกรรมผูปวยใน 
 ในการใหการบริบาลทางเภสัชกรรมนั้น 
ทั้งเพื่อผูปวยนอกและผูปวยใน หนาที่ของเภสัชกร 
ประกอบดวย 
 1.  จัดระบบบริหารและบริการจายยาที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 2.  สัมภาษณประวัติการใชยาในอดีตและ
ปจจุบันของผูปวย 
 3.  จัดทําประวัติการใชยาของผูปวย 
 4.  คนหาปญหาการใชยาของผูปวย 

 The American society of health system 
pharmacist (ASHP) ไดใชการแบงประเภท ปญหาที่
เกี่ยวกับยา (drug related problems; DRP) ไวดังนี้ 
 1.  ผูปวยไมไดรับยาที่ควรจะไดรับ 
 2.  ผูปวยไดรับยาที่ไมเหมาะสม ในที่นี้
รวมถึงยาที่ไมมีประสิทธิภาพในการรักษา ยาที่มีขอ
หามใชยาที่มีประสิทธิภาพเทากันแตมีราคาแพงกวา 
ยานั้นรูปแบบไมเหมาะสมสําหรับผูปวย 

3.  ผูปวยไดรับยาถูกตองแตขนาดนอย
เกินไป ยอมทําใหไมไดผลการรักษาเทาที่ควร หรือ
เกิดอาการอันไมพึงประสงคตามมา  

4.  ผูปวยไดรับยาถูกตองแตขนาดมาก
เกินไป ซึ่งอาจทําใหเกิดพิษจากยา และเปนอันตราย
ตอผูปวย 

5.  ปญหาจากอาการอันไมพึงประสงค ซึ่ง
คําจํากัดความของอาการอันไมพึงประสงคของ
องคการ 
                      อนามัยโลกไดใหนิยามไววา 
 “อ าก า รอั น ไม พึ ง ป ร ะส งค หม า ยถึ ง 
ปฏิกิริยาที่เปนอันตรายและเกิดขึ้นโดยไมไดต้ังใจ 
เมื่อใชยาในขนาดปกติ เพื่อการปองกัน วินิจฉัย รักษา
หรืออาการเปลี่ยนแปลงทางสรีวิทยา ทั้งนี้ไมรวมถึง
การใชยาโดยเจตนา (ฆาตัวตาย) โดยอุบัติเหตุ ความ
เปนพิษ หรือการใชยาในทางที่ผิด” 
 ซึ่งการนิยามอาการอันไมพึงประสงคของ
สถานพยาบาลแตละแหงอาจมีความแตกตางกัน ซึ่ง
ในแตละสถานพยาบาลตองกําหนดขอบเขต เพื่อการ
สื่อความหมายใหตรงกันในการปฏิบัติงาน  เพื่อ
ประโยชนในการรายงานและการแกไขดูแลผูปวยใน
ขณะนั้น และการปองกันปญหาที่จะเกิดแกผูปวยใน
อนาคต เชน ผูปวยเกิดอาการขางเคียงจากยาที่กําลัง
ไดรับ เชน เกิดอาการ Extrapyramidal symptoms 
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จากการใชยาตานโรคจิต หรือเกิดอาการอันไมพึง
ประสงคชนิดที่ไมอาจคาดการณได เชน เกิดแพยา
ชนิด Toxic epidermal nercrolysis (TEN) จากยา
รักษาวัณโรค เปนตน 
 6.  ปฏิกิริยาระหวางยา 
 การใชยามากกวา 1 ชนิดขึ้นไปพรอมกันมี
โอกาสเกิดปฏิกิริยาระหวางยาได เชน การเสริมฤทธิ์
กันของยา ที่มีฤทธิ์ anticholinergic ที่มีการสั่งจาย
รวมกัน ไดแก Tricyclic antidepressant (เชน 
Amitriptyline, Nortriptyline, imipramine) รวมกับ  
antiparkinson agent เชน trihexylphenidyl จะฤทธิ์ 
anticholinergic (ปากแหง, เห็นภาพซอน, ทองผูก, 
ปสสาวะไมออก) เพิ่มมากขึ้น หรือการสั่งจาย CNS 
depressant รวมเชน diazepam รวมกับ antihistamine 
หรือ haloperidol อาจทําให psychomotor skills เสีย
ไป งวงซึม มากขึ้น และในขนาดสูง สามารถกดการ
หายใจ อาจทําใหผูปวยโคมาได 
 7.  ผูปวยไมดรับยา อาจเนื่องจากมีความ
เช่ือที่ผิดเกี่ยวกับการรักษา, ไมมียาที่ผูปวยตองการใน 
                     โรงพยาบาล, ผูปวยไมสามารถซื้อยา
ดังกลาวได, ผูปวยเลือกรับประทานยา เปนตน 
 8.  ผูปวยใชยาที่ไมมีขอบงช้ีทางวิชาการ 
เชน การใชยาซ้ําซอน และไมจําเปน 
 5.  ตรวจสอบคัดกรองการแพยาและ
ปฏิกิริยาระหวางยา 
 6.  นําความรูทางดานเภสัชกรรมมา
ประยุกตใชในการเลือกยาและวางแผนในการรักษา 

7.  ใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑยาบน
พ้ืนฐานทางวิชาการที่อางอิงได เชน การเลือกชนิดยา 
รปูแบบยา และการกําหนดขนาดยาที่เหมาะสม 

8.  ใหคําแนะนําการรักษาซึ่งเปนทางเลือก
อื่นทดแทน 

9.  ติดตามผลการใชยาอยางมีประสิทธิภาพ
ปลอดภัย และตรงตามความตองการ 

10.  ใหขอมูลติดตาม และรายงานการแพยา
หรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา 

11.  ใหขอมูลความรูแกบุคลากร
สาธารณสุข 

12.  ใหความรูและคําแนะนําการใชยาแก
ผูปวย เพื่อเพิ่มความรวมมือในการใชยา 

13.  บริการตอบคําถามทางยาแกแพทย 
พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ และผูปวย 

14.  ประเมินการใชยา เพื่อใหเกิดการใชยา
ที่เหมาะสม และไดผลการรักษาตามตองการ 

15.  นําขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานมาใช
ในการพัฒนาการดูแลรักษาผูปวยอยางตอเนื่อง 

 
 
สําหรับผูปวยใน การปฏิบัติงานบริบาลทาง

เภสัชกรรมจะมุงเนน 
1.  การรวบรวมขอมูลเบื้องตนของผูปวย 
2.  การจัดทําประวัติการใชยาของผูปวย 
3.  การประเมินปญหาเกี่ยวกับยาของผื้ปวย 
4.  การปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยา

ของผูปวย 
5.  การติดตามผลตอบสนองตอยาของ

ผูปวย 
6.  การเขารวมในทีมรักษาผูปวยประจําวัน 
7.  การใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องยาแก

ผูปวยระหวางอยูโรงพยาบาล 
8.  การจัดการเรื่องยากลับบานของผูปวย 
9.  การใหคําปรึกษาแนะนําเรื่องยาแก

ผูปวยกอนออกจากโรงพยาบาล 
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10.  การวางแผนติดตามผูปวยเมื่อกลับมา
พบแพทย 

ทั้ งนี้   การบริบาลทางเภสัชกรรมที่จะ
กอใหเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพที่ ชัดเจน 
จะตองยึดถือ ผู ป วย เปน เป าหมายหลักในการ
ปฏิบัติงานโดยขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ  4 ประการ คือ 

1.  สภาวะโรคที่ผูปวยเปน 
2.  ยาที่ผูปวยไดรับ 
3.  การปฏิบัติงานของเภสัชกร 
4.  ความสัมพันธและความรวมมือของ

บุคลากรภายในทีมที่มีสวนรวมในการดูแลผูปวย 
การบริบาลทางเภสัชกรรมเปนความ

รับผิดชอบโดยตรงของเภสัชกรตอการรักษาดวยยา 
และจัดเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของกระบวนการดูแล
รักษาผูปวย ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของ
บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพที่ทํางานรวมกัน
เปนทีม โดยยึดถือผูปวยเปนศูนยกลาง  และมีการ
พัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อให
ผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายของการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลในประเทศไทย 

 
บรรณานุกรม 
 
1. เฉลิมศรี  ภุมมางกูร.  ปรัชญาของการบริบาล

ทางเภสัชกรรมปฏิบัติ.  ใน :  เฉลิมศรี  ภุมมาง
กูร , กฤตติกา   ตัญญะแสนสุข. (บรรณาธิการ). 
โอสถกรรมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : คณะ
เภสัชศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 : 1-19. 

2. ชาญกิจ  พุฒิเลอพงศ.  การดูแลผูปวยดวยทีมสห
วิชาชีพ : ประสบการณจากโรงพยาบาล
ประจวบคีรีขันธ. ใน : การบริบาลทางเภสัช
กรรมเพื่อความปลอดภัยของผูปวย. บุษบา  
จินดาวิจักษณ , สุวัฒน   จุฬาวัฒนพล , เนติ  สุข
สมบูรณ , วิมล  อนันตสกุลวัฒน, สุรกิจ  นาที
สุวรรณ, ปรีชา  มนทกานติกุล (บรรณาธิการ). 
การบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัย
ของผูปวย. กรุงเทพมหานคร : สมาคมเภสัช
กรรม โรงพยาบาล(ประเทศไทย). 2547 : 30–
40. 

 
  

10.3 บทบาทของนักกายภาพบําบัด 
นางสาวสาลิน เรืองศรี และคณะ 

 
บทบาทของนักกายภาพบําบัดตอผูเสพสาร

ระเหยสามารถเขาไปดูแลไดต้ังแตระยะหยุดยา
เริ่มตน ซึ่งในชวงนี้ฤทธิ์ของสารระเหยจะมี
ผลกระทบตอระบบของรางกายทําใหมีอาการ
หงุดหงิด ฟุงซาน นอนไมหลับ หรือมักมีการปวด
ตามกลามเนื้อ ในสวนนี้เราสามารถจัดกิจกรรมการ

ออกกําลังกายเปนกลุมใหได โดยมุงเนนที่การออก
กําลังกายแบบแอโรบิค โดยมีขั้นตอนคือ  

1. อบอุนรางกาย(warm up)โดยการยืด
กลามเนื้อ(stretching) เปนเวลา 10-15 นาที 

2. ออกกําลังกายแบบแอโรบิค(Aerobic)โดย
การเตนประกอบจังหวะ ประมาณ 30 นาที 
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3. ทําใหรางกายเย็นลง(cool down)โดยการยืด
กลามเนื้อซ้ํา อีก 10-15 นาที 

หรืออาจใชเปนการออกกําลังกายอื่นๆ เชนการวิ่ง 
การปนจักรยาน หรือการเลนกีฬาเปนตน 
นอกจากนี้อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ สามารถดูแลได
ดวยการประคบความรอนในสวนที่ปวด โดยใชเวลา
ประมาณ 20 นาที แลวตามดวยการยืดกลามเนื้อตาม
สวนที่มีอาการ หรือหากมีอาการปวดที่รุนแรงอาจ
จําเปนตองใชเครื่องมือทางกายภาพบําบัดรวมดวย
เชน เครื่องใหความรอนลึกแบบคลื่นเหนือเสียง 
(Ultrasound),เครื่องใหความรอนลึกแบบคลื่นสั้น
(Short Wave Diatermy),เครื่องดึงกระดูกสันหลังดวย
ไฟฟา(Traction) เปนตน 

หากเสพมานานผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ระบบรางกายจะรุนแรงมากแยกเปนระบบตางๆได
ดังนี้ 
ระบบประสาท 

1. Cerebella Dysfunction ( ความเสื่อมของ
สมองนอย )อาการอันดับหนึ่งที่ผูเสพมา
พบแพทยคือ แขนขาสั่น กลามเนื้อทํางาน
ไมประสานกัน (poor Coordination or 
Clumsiness) มือสั่น หยิบจับของไมถนัด 
เวลาตั้งใจทําจะสั่นมาก การทรงตัวไมดี 
เดนโซเซเหมือนคนเมา เดินไมตรงทาง ถา

เปนมากจะมีอาการสั่นทั้งตัว รวมทั้งคอ
และหัว จนไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 

 
*อางอิงจาก : พิษตอระบบประสาทสวนกลาง แพทย
หญิงสุธัญญา อริยประกาย ฝายประสาทวิทยา 
โรงพยาบาลประสาท กรมการแพทย 

2. Peripheral Neuropathy* (Glue Sniffer’s 
Neuropathy) อาการปลายประสาทอักเสบ 
มักเริ่มมีอาการชาที่ปลายมือ ปลายเทา ปวด
แสบปวดรอนตามมือและขา 2 ขาง อาการ
จะเปนมากขึ้น จนแขนและขาออนแรง 2 
ขาง หยิบจับไมถนัด โดยเฉพาะปลายนิ้วมือ 
อาการเปนมากถึงขั้นนั่งไมได หรือเดิน
ไมได 

การดูแลทางกายภาพบําบัดคือ 
1. การฝกเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อ  
2. การฝกการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ

ใหทํางานประสานกัน 
3.  การฝกการทรงตัว  
4. การฝกกิจวัตรประจําวัน  
5. การฝกเดิน  
6. บางรายหากกลามเนื้อมีภาวะออนแรงมาก 

อาจตองใชเครื่องกระตุนไฟฟา เพื่อฝกการ
เรียนรูใหม หรือเพิ่มกําลังกลามเนื้ออีกดวย 

 
10.4 บทบาทของนกัจิตวิทยา 

นางลักขณา   ใจตรง 
 

สารระ เหยมี พิษตอร างการหลายระบบ
โดยเฉพาะสมองทําใหเกิดพยาธิสภาพทางสมองและ
มีพยาธิสภาพทางจิตรวมดวย ดังนั้นในการใหความ
ชวยเหลือจึงจําเปนตองมีการดูแลอาการทางดาน

รางกายที่เปนผลมาจากพยาธิสภาพทางสมองรวมไป
ถึงอาการทางจิตที่เกิดดวย ซึ่งจําเปนตองใชบุคคลากร
ทางการแพทยหลายสาขาวิชาชีพทํางานรวมกันเปน
ทีมเรียกวาทีมสหวิชาชีพ 
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นักจิตวิทยาเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในการทํางานในทีมสหวิชาชีพดังกลาว ซึ่งไดนํา
หลักการและวิธีการตางๆตามมาตรฐานวิชาชีพ
จิต วิทยาคลินิกมาใช ในการบํ าบั ดรั กษาฟ นฟุ
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดประเภทสารระเหย ดังนี้ 

1.การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เปน
งานที่ ใชความรูทางวิชาการจิตวิทยาคลินิกใน
การศึกษาพฤติกรรมทั้งในสวนที่เปนศักยภาพ กลไก 
ที่มา  หรือสาเหตุปญหาการติดสารเสพติดหรือ
สุขภาพจิต และความผิดปกติอันสืบเนื่องมาจากพยาธิ
สภาพทางสมองตลอดจนลักษณะบุคลิกภาพและ
ระดับเชาวปญญา โดยใชเครื่องมือทดสอบทางจิต 
(Psychological Test) เนื่องจากผูติดยาเสพติดประเภท
สารระเหยมักมีพยาธิสภาพทางสมองซึ่งแพทยอาจจํา
เปนตองการทราบระดับความเขาใจและระดับความ
สามาถในการทํางานเชื่อมโยงของการรับรูและการ
เคลื่อนไหว (visual motor co-ordination) 
ความสามารถในการพูด สภาวะทางอารมณที่เกิดขึ้น 
เพื่อใหทราบขอมูลในการวินิจฉัยแยกโรค พยากรณ
โรค และการวางแผนในการรักาของแพทย 

2. การบําบัดทางจิตวิทยา เปนการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แนวความคิด 
วิธีการปรับตัว หรือแกปญหาโครงสรางที่บกพรอง
บางประการทางบุคลิกภาพ ใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมยิ่ งขึ้น  โดยใชการบําบัดทางจิตวิทยา
ประเภทตางๆ  นอกจากนี้ ยั งรวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพและฟนฟูสมรรถภาพทางจิตวิทยา ซึ่งเปน
การปฏิบัติงานที่ใชเทคนิคทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อ
พัฒนาและเพิ่มพูนขอบขีดความสามารถของผูที่หยุด
เสพสารระเหยและหรือทุเลาอาการทางจิตแลว  ใหมี

การปรับตัวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นทั้ง
ทางดานอารมณ เชาวปญญา ไดอยางเต็มที่ และยัง
รวม ถึงการบันทึ กผลการบํ าบั ดทางจิ ต วิทยา
ประเมินผล และสรุปรายงานการบําบัดทางจิตวิทยา
ตอผูรวมงานทีมสหวิชาชีพบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ประเภทสารระเหยขณะเดียวกันการใหความชวงย
เหลือครอบครัวผูติดสารเสพติดประเภทสารระเหยก็
เปนสิ่งจําเปน เนื่องจากครอบครัวอาจตองพบเจอกับ
สภาวะความกดดันตางๆอันเกิดมาจากผูปวยสาร
ระเหยเอง ซึ่งมักมีพฤติกรรมกาวราว และในบางราย
ก็เริ่มมีอาการทางสมองและไมสามารถชวยเหลือ
ตั ว เ อ ง ได  หรื อสภาวะทา งสั ง คมต า งๆที่ สื บ
เนื่องมาจากมีผูติดสารระเหยอยูในครอบครัว สงผล
ใหครอบครัวรูสึกเจ็บปวดกดดันเพราะความอับอาย
จากญาติ คนอื่น หรือเพื่อนบาน สิ่งเหลานี้อาจเปน
สาเหตุที่ทําใหครอบครัวมีปญหาสุขภาพจิตได ดังนั้น
การบําบัดทางจิตวิทยาจึงตองทํากับครอบครัวผูติด
สารระเหยควบคูไปดวยเพราะหากครอบครัวยังมี
ปญหาสุขภาพจิต ไมสามารถดูแลตนเองไดก็คงเปน
เรื่องยากที่ครอบครัวจะสามารถดูแลผูติดสารระเหย
ได  แตหากครอบครัวสามารถดูแลตนเองไดก็จะทํา
ใหการชวยเหลือผุติดสารระเหยมีประสิทธิผลมากขึ้น 
และในบางรายที่ มี ค วามพกพร อ งทางสมอง 
ครอบครัวอาจตองเตรียมความพรอมในการรับผูปวย
กลับไปดูแลที่บาน เตรียมทั้งทางดานจิตใจที่ตอง
ยอมรับสภาพของผูปวย  เตรียมในเรื่ องขอมูล 
ขอปกิบัติในการดูแลผูปวย แตหากพบกรณีที่ผูปวย
ไมมีครอบครัวก็จําเปนตองสนับสนุนใหกําลังใจ ฝก
ใหผูปวยเรียนรูที่จะใชชีวิตอยูไดดวยตนเองโดยไม
พ่ึ ง พ า ส า ร ร ะ เ ห ย ห รื อ ส า ร เ ส พ ติ ด อื่ น ๆ
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10.5 บทบาทของนกัสังคมสงเคราะห 
นางสาวจินตนา เทพดินินทร 

 
 ใ น ด า น ก า ร บํ า บั ด รั ก ษ า แ ล ะ ฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดประเภทสารระเหย  นัก
สังคมสงเคราะหถือเปนวิชาชีพที่มีบทบาทหนาที่
สําคัญ  ไมยิ่งหยอนไปกวาวิชาชีพอื่น  ๆ  เชน  แพทย  
พยาบาล  นักจิตวิทยา  นักอาชีวบําบัด  เปนตน  ใน
การรวมมือในการทํางานเปนคณะ  หรือที่เรียกวา  
สหวิชาชีพ  (Team  Work  or  Interdisciplinary  
Approach)  โดยนักสังคมสงเคราะหจะมีบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงานกับผูปวย โดยนําหลักการ  
กระบวนการ  และวิธีการทางสังคมสงเคราะหมา
ประยุกตใชกับขั้นตอนตาง ๆ  ในการบําบัดรักษาผู
ติดสารระเหย  ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียมการกอนรักษา 
       นักสังคมสงเคราะหมีหนาที่ในการ
เตรียมผูปวยใหพรอมกอนเขารับการบําบัดรักษาซึ่ง
นักสังคมสงเคราะหจะทําการสัมภาษณผูปวยและ
ครอบครัว  เพื่อใหไดขอมูลสาเหตุที่แทจริงของ
ปญหาของผูปวยเสพติดสารระเหย  และจะโนมนาว
ใหผูปวยยอมรับในปญหาของตนเอง  และวิธีการ
แกปญหาที่ถูกตอง  อีกทั้งกระตุน  ชักจูงและแนะนํา
ใหผูปวยเกิดความตั้งใจจริงในการบําบัดรักษา  และ
สรางความเขาใจอันดีตอวิธีการบําบัดรักษาที่ผูปวย
จะไดรับ  รวมทั้งใหกําลังใจผูปวยใหมีความอดทน  
และตอสูกับอาการถอนยาที่จะเกิดขึ้นใหได 
       นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหจะให
ความสําคัญกับครอบครัวของผูปวยสารระเหยดวย  
ซึ่งนักสังคมสงเคราะหจะใหความรู   คําปรึกษา
แนะนํา  และสรางความเขาใจแกครอบครัวในเรื่อง
วิธีการบําบัดรักษาผูปวย  และกระตุนใหครอบครัว

เห็นถึ งความสํ าคัญในการมีส วนร วมในการ
บําบัดรักษาผูปวยสารระเหยใหไดผล  รวมทั้งให
คําปรึกษาและแนะนําในปญหาตาง ๆ   ที่จะเปน
อุปสรรคตอการอยูรับการบําบัดรักษาของผูปวยดวย 
 2.  ขั้นบําบัดดวยยา 
       ในขั้นตอนนี้นักสังคมสงเคราะหจะทํา
หนาที่ ใหการบําบัดทางสังคม   ให กําลังใจ   ให
คําปรึกษาแนะนําทั้งรายบุคคลและกลุม  ทํากิจกรรม
กลุมบําบัดเพื่อผูปวยสามารถแกปญหาและปรับตัว
ในสังคมได        จัดกลุมสันทนาการ  เชน  ดนตรี  
เปนตน   และชวยเหลือในดานสวัสดิการตาง  ๆ  
นอกจ ากนี้ นั กสั ง คมสง เ ค ร า ะห จ ะทํ าหน าที่
ประสานงานติดตอกับญาติ/ครอบครัว เพื่อสรางเสริม
ความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัว  และรวมกับ
ทีมสหวิชาชีพในการประเมินผลการบําบัดรักษา
ผูปวย หากพบวาในระหวางการบําบัดรักษาผูปวยมี
โรคแทรกซอนทางกาย/จิต ซึ่งแพทยเห็นสมควรที่จะ
สงไปรับการบําบัดรักษา ณ สถานพยาบาลอื่น   นัก
สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห จ ะ ทํ า ห น า ที่ เ ป น ผู ติ ด ต อ
ป ร ะส าน ง าน ในก า รส ง ต อ ผู ป ว ย ไปรั บ ก า ร
บําบัดรักษายังสถานพยาบาลนั้น ๆ  
 3.  ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
       การฟนฟูสมรรถภาพเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดในกระบวนการบําบัดรักษาผู ติดสาร
ระเหย  เปนการฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจของผูปวยใหกลับสูสภาพเดิมกอนติดสาร
ระเหย  และกลับไปอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  ซึ่ง
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หน าที่ ข อ งนั กสั ง คมสง เคร าะห ในการฟ นฟู
สมรรถภาพจิตใจ  อารมณ  และสังคมของผูปวย  คือ 
        1.  การใหคําปรึกษาแนะนําปญหาตาง 
ๆ  เปนรายบุคคล  เพื่อใหผูปวยเขาใจตนเองและ
ปญหาที่ตัวเองมีอยู  พรอมกับยอมรับในปญหานั้น  
และพรอมที่จะแกไขปญหานั้นดวยตนเอง  โดยวิธีที่
ถูกตอง 
        2.  การใหคําปรึกษาแนะนําเปนกลุม 
เพื่อใหผูปวยเขาใจปญหาของแตละคนอยางถองแท   
มีแนวทางในการแกปญหาของตนเอง  และยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
        3.  การใหกําลังใจแกผูปวย เพื่อใหเขา
เช่ือมั่นในตนเองวาจะสามารถเลิกเสพสารระเหยได 
        4.  กิจกรรมกลุมทักษะทางสังคมแก
ผูปวย เพื่อฟนฟูและพัฒนาทักษะทางสังคมของ
ผูปวย ใหสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางเหมาะสม 
        5.  การปรับปรุงพฤติกรรม ลักษณะ
นิสัยของผูปวยสารระเหย โดยใชหลักพฤติกรรม
บําบัดการใหแรงเสริมทางบวกและทางลบ และการ
ใหกําลังใจ เพื่อใหผูปวยมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ
ที่สังคมยอมรบั 
        6.  การสงเสริมและสนับสนุนงาน
อาชีพใหผูปวย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะงานและ
ประสานงานกับหนวยงานเพื่อใหผูปวยไดรับความ
ชวยเหลือตามความเหมาะสม 
        7.  ประสานความเขาใจและสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางผูปวยและครอบครัว และ
กระตุนใหครอบครัว เข ามามีส วนร วมในการ
บําบัดรักษาในทกุขั้นตอนการบําบัด 
        8.  ประเมินผลการบําบัดรักษาผูปวย
สารระเหยรวมกับทีมผูใหการบําบัดรักษาเปนระยะ 

        9.  ประสานงานกับสถานพยาบาลตาง 
ๆ   ในกรณีสงตอผูปวยไปรับการรักษาโรคแทรก
ซอน 
ทางกาย/จิต 
       10.  สงผูปวยกลับบานในกรณีญาติไม
สามารถมารับได  
 4.  ขั้นติดตามการรักษา 
       การติดตามการรักษามิไดหมายความ
เฉพาะการติดตามผลของการรักษาวาผูรับการรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพแลว  สามารถหยุดเสพสารระเหย
ไดหรือไมเทานั้น  แตหมายความถึงการติดตามให
ความชวยเหลือใหความรู ใหคําแนะนํา  เสริมกําลังใจ  
และการบําบัดทางสังคมโดยกิจกรรมกลุมปญญา
สังคม  (Social cognitive group) ที่จะทําใหผูปวยที่
รักษาหายแลว (Ex-addicts) สามารถใชชีวิตอยูใน
สังคม พฤติกรรมอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเปนการปองกัน
มิใหผูปวยที่ผานการบําบัดรักษาแลวกลับไปติดซ้ําอีก 
โดยนักสังคมสงเคราะหจะมีวิธีการติดตามผลผูปวย
ได 2 ทาง คือ 
       1.  ทางตรง (Direct Contact) คือ นัก
สังคมสงเคราะหจะพบกับผูปวยหรือญาติที่เกี่ยวของ
ใกลชิดดวยตนเอง โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
            1)  เยี่ยมบาน คือ การออกไปพบผู
ผานการบําบัดที่บานเปนรายบุคคล ซึ่งจะทําใหไดพบ
กับครอบครัว ญาติพ่ีนองของเขาดวย การเยี่ยมบาน
จะชวยใหไดขอมูลที่ถูกตองที่สุด และเปนการเยี่ยม
บานใหกําลังใจ  หรือชวยเหลือแนะนําเพื่อแกไข
ปญหาตาง ๆ ไดโดยตรง 
            2)  เยี่ยมที่ทํางาน การไปพบที่
ทํางานของผูผานการบําบัด  อาจทําใหใหขอมูล
มากกวาขณะไปสอบถามที่บาน ซึ่งมีครอบครัวอยู
ดวย   และเปนโอกาสที่จะไดพบทําความเขาใจกับ
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นายจาง หรือหัวหนางานที่จะชวยใหขอมูลและชวย
ดูแลแกไขผูผานการบําบัด  ทั้งนี้ตองไดรับความ
ยินยอมจากผูผานการบําบัดกอนจึงสามารถไปเยี่ยมที่
ทํางานได 
      2.  ทางออม (Indirect Contact) เปนการ
ติดตามโดยมีสื่อกลาง ซึ่งมีหลายวิธี เชน 
             1)  ติดตอผานบุคคลที่สาม  ใชใน
กรณีที่นักสังคมสงเคราะหไมสามารถเดินทางไปพบ
หรือนัดใหผูผานการบําบัดมาพบได  บุคคลที่สาม
ตองเปนผูที่ เ ช่ือถือได  และเขาใจงานพอสมควร  
ไดแก  นายจาง  ครู  ผูใหญบาน  กํานัน  กรรมการ
ชุมชน  หรืออาจเปนญาติพ่ีนองของผูผานการบําบัด  
นอกจากจะสอบถามเพื่อใหไดขอมูลแลว  ควรขอ
ความรวมมือใหชวยแนะนําใหกําลังใจ  ตลอดจนชวย
ปองกันผูผานการบําบัดไมใหหวนกลับไปติดซ้ําอีก 

             2)  ติดตอทางไปรษณีย เมื่อผูผาน
ก ารบํ าบั ดออกจ ากสถานพยาบาล  จะได รั บ
แบบฟอรมการติดตามผลนํากลับไปดวย โดยให
สงกลับมาทางไปรษณียตามระยะเวลาที่กําหนดหรือ
หากมีปญหาตองการคําแนะนําชวยเหลือ ก็เขียน
จดหมายปรึกษามายังนักสังคมสงเคราะหไดและจะมี
การตอบกลับไปทางไปรษณียเชนกัน 
             3)  ติดตอทางโทรศัพท วิธีนี้ใชได
เฉพาะกับผูที่มีเครื่องรับโทรศัพทที่ติดตอไดเทานั้น 
การสอบถามขอมูลทางโทรศัพทสามารถสอบถามได
คราว ๆ ซึ่งควรมีการนัดพบสอบถามโดยตรงอีกครั้ง
หนึ่ง 
                  การเลือกใชวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับ
ความรวมมือของฝายผูผานการบําบัด  และความ
เหมาะสมซึ่งสามารถมีการยืดหยุนหรืออาจใชหลาย
วิธีก็ได

 
10.6 บทบาทของโภชนากร 

นางสาวบุปผา   เที่ยงพุก 
 
การจัดอาหารใหแกผูปวยสารระเหย   ควร

จัดตามใบสั่งของแพทยเปนสําคัญ  หรือจัดอาหาร
ตามหลักโภชนาการ   เพิ่มสารอาหาร  เกลือแร
(แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, เหล็ก) และวิตามิน (เอ, บี, ซี
, ดี, อี ) ไดแก 

 สารอาหารโปรตีน    เปนสวนสําคัญใน
เนื้อเยื่อกลามเนื้อ  อวัยวะตางๆ  ฮอรโมน  เอ็นไซม  
เลือด ทําใหรางกายทํางานไดปกติ  มีความแข็งแรง  
ชวยตานทานโรค  และซอมแซมสวนที่สึกหรอ
สารอาหารโปรตีน   ไดแกอาหารประเภท  เนื้อสัตว  
นม  ไข   ถ่ัวเมล็ดแหง และผลิตภัณฑ นม  ไข    

สารอาหารคารโบไฮเดรต    เปนแหลง
พลังงาน  ชวยเพิ่มรสชาติอาหาร  ปองกันการ
เสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อกลามเนื้อ  ไดแก  อาหาร
ประเภท ขาว  แปง  น้ําตาล  เผือก  มันตางๆ 

สารอาหารไขมัน    เปนแหลงพลังงาน  
ชวยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน  ชวยเพิ่มรสชาติ
อาหาร    รักษาอุณหภูมิของรางกาย  ทําใหผนังเซลล
มีความยืดหยุน  ทนทาน  และเปนสวนประกอบใน
ฮอรโมนเพศและสเตียรอยด  สารอาหารไขมัน  
น้ํามันชนิดตางๆ  เนย และผลิตภัณฑจากนม  
เนื้อสัตว  ถ่ัวชนิดตางๆ โดยเฉพาะถั่วลิสง   ถ่ัวเหลือง  
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สารอาหารวิตามินและเกลือแร 
   แคลเซียม และฟอสฟอรัส   เปน
องคประกอบของกระดูกและฟน   แคลเซียม รอยละ  
99 อยูในกระดูกและฟน   รอยละ 1 อยูในเนื้อเยื่อและ
ของเหลวของรางกาย   พบมากใน น้ํานมเปนอาหาร
ที่มีแคลเซียมสูง และเปนแคลเซียมที่รางกายสามารถ
ใชเปนประโยชนไดมากที่สุด   ปลาเล็กปลานอย   ผัก
ใบเขียว      

เหล็ก    เปนสวนสําคัญของเม็ด
เลือดแดง  และเอ็นไซมตางๆ   การดูดซึมเหล็กใน
อาหารจากสัตวจะดีกวาอาหารที่ไดจากพืช   วิตามิน
ซีและโปรตีนจะเพิ่มการดูดซึมเหล็กในลําไส   พบ
เหล็กมากในตับ  เนื้อสัตว  นม  ไขแดง  ถ่ัวชนิดตางๆ  
ผักใบเขียว 

วิตามินเอ  มีหนาที่ชวยรักษา
สภาพของเยื่อบุผิวที่อวัยวะ  ตานทานโรคและ
แบคทีเรีย  ชวยในการมองเห็น  การทํางานของ
อวัยวะสืบพันธ   วิตามินเอดูดซึมที่ผนังลําไส   อาศัย
ไขมันเปนตัวทําละลาย   พบมากในตับไก  ตับหมู  
นมเนย   ไขแดง  น้ํามันตับปลา  ผักใบเขียว (ตําลึง  
ผักโขม  กวางตุง   ผักบุงจีน ) แครอท   ฟกทอง  
มะละกอสุก   แคนตาลูป   มะมวงสุก  เปนตน   

วิตามินบี  1  มีความสําคัญใน
กระบวนการเมตาบอลิสมของคารโบไฮเดรท   พบ
มากในขาวไมขัดสี  เนื้อหมู  เมล็ดธัญพืช  งา  ถ่ัว
ตางๆวิตามินบี  2   ชวยเผาผลาญอาหารใหเปน
พลังงาน  จําเปนตอสุขภาพของผิวหนังและระบบ
ประสาท   ผนังเม็ดเลือดคงสภาพอยูได     พบมากใน
นมและผลิตภัณฑจากนม  เนย  ไข  ยีสต   เนื้อสัตว  
ผักใบเขียว  เมล็ดธัญพืช   เปนตน 

วิตามินบี  6  จําเปนตอการสราง
และสังเคราะห    DNA   RNA   และโปรตีน จําเปน
ตอการทํางานของภูมิคุมกัน   พบมากใน เนื้อสัตว 
ขาวกลอง    เมล็ดธัญพืช   ถ่ัวตางๆ   นม ไขแดง ผัก
ใบเขียว กลวย เปนตน 

วิตามินบี  12   เปนสวนสําคัญใน
การสรางเสนใยประสาท   หากรางกายขาดเปนระยะ
เวลานานระบบประสาทอาจจะเสื่อมอยางถาวรได
สงผลใหมีความผิดปกติดานระบบความคิดและทําให
เกิดโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ   พบ
มากใน เนื้อสัตว ปลา   ไข นม    เมล็ดธัญพืช   ถ่ัว
ตางๆ    เปนตน 

วิตามินซี   ทําหนาที่เปนสาร 
ปองกันการทําปฏิกิริยากับออกซิเจนของของวิตามิน
เอ วิตามินอี  กรดไขมันไมอิ่มตัว  จําเปนในการสราง
กระดูก  และฟน  ชวยรักษาและสมานแผล  ตอตาน
การติดเชื้อ   ชวยในการดูดซึมเหล็กในลําไสเล็ก    
พบมากใน ดอกขี้เหล็ก    มะระขี้นก  มะมวงแกว    
ผักคะนา    พริก    กะหลํ่าดอก    มะปราง    ฝรั่ง     
มะขามปอม    เปนตน 

วิตามินดี    มีหนาที่ควบคุมเมตา
บอลิซึมของแคลเซียมและฟอสฟอรัส    วิตามินดี
ชวยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสผานผนัง
ลําไส  ซึ่งมีผลโดยตรงตอการสรางกระดูกและฟน  
ถารางกายขาดวิตามินดี  การสรางกระดูกจะเสียไป   
พบมากใน ปลาที่มีไขมันมาก  ไข  ตับ  เนย  
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ตัวอยางรายการ ใน 1 วัน     ใหพลังงาน    2,000    แคลอรี 
 

ม้ืออาหาร ม้ือเชา ม้ือกลางวัน ม้ือวาง ม้ือเย็น ม้ือกอนนอน 
รายการ
อาหารที่  1 

-ขาวตมไก  1   ถวย 
-ขนมกลวย   2  หอ 
-นม   1   แกว 

-กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 
หมู 
-สับปะรด   6  ช้ิน 

-ขาวโพดคลุกเนย 
-น้ํากระเจี๊ยบ1 แกว 

-ขาวกลอง  3  ทัพพี 
-ผัดบรอคโคลี่  กุง 
-แกงจืดมะระสอดไส 
-มะละกอสุก  6  ช้ิน  

-นม   1   แกว 

รายการ
อาหารที่  2 

-ขาวตมกุง  1  ถวย  
-ขนมฟกทอง   2  หอ 
-นม   1   แกว 

-ขาวราดหนาไก 
-สมโอ   3   กลีบ 

-ถ่ัวเขียวตมน้ําตาล 
-น้ําสมคั่น 1   แกว 

-ขาวกลอง  3  ทัพพี 
-แกงสมผักบุงปลาชอน 
-ไขสอดไส 
-ฝรั่ง  ½   ผล 

-นม   1   แกว 

รายการ
อาหารที่  3 

-ขาวตมปลา  1  ถวย 
-ขนมถั่วแปบ  2  ช้ิน 
-นม   1   แกว 

-กวยเตี๋ยวราดหนา
ทะเล 
-สมเขียวหวาน  1  
ผล 

-กลวยบวดชี 
-น้ําเก็กฮวย 1  แกว 

-ขาวกลอง  3  ทัพพี 
-แกงจืดหมูสับ ตําลึง 
-ทอดมันปลา  5  ช้ิน 
-แอปเปล  1  ผล 

-นม   1   แกว 

รายการ
อาหารที่  4 

-ขาวตม  1  ถวย 
-ผัดตับหมู รวมมิตร 
-ปลาสามรส 
-มะละกอสุก  6 ช้ิน 

-กวยเตี๋ยวผัดไทย 
-แตงโม  6  ช้ิน 

-บัวลอยน้ําขิง 
-นมถั่วเหลือง  1   
แกว 

-ขาวกลอง   3  ทัพพี 
-น้ําพริก ปลาทูทอด 
ผักทอด ผักสด 
-แกงจืดรวมมิตร ไก 
--สับปะรด   6  ช้ิน 

-นม   1   แกว 

รายการ
อาหารที่  5 

-ขาวตม  1   ถวย 
-ผัดเตาหู ถ่ัวงอก 
-ไขเจียว  หมูสับ 
--แคนตาลูบ  6  ช้ิน 

-บะหมี่น้ํา  ซี่โครง
หมู 
-ฝรั่ง   ½   ผล 

-สาคู ไสหมู 
-นมถั่วเหลือง  1   
แกว 

-ขาวกลอง3  ทัพพี 
-แกงเลียง ผักรวม 
-ยํารวมมิตร ทะเล 
-กลวยไข  2  ผล 

-นม   1   แกว 
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ตัวอยางรายการ ใน 1 วัน     ใหพลังงาน    2,000    แคลอรี  (ตอ) 
 
ม้ืออาหาร ม้ือเชา ม้ือกลางวัน ม้ือวาง ม้ือเย็น ม้ือกอนนอน 

รายการ
อาหารที่  6 

-ขาวกลอง   2  ทัพพี   
-เตาหู ผัดถั่วงอก 
-ตมยําไก 
-กลวยหอม  1  ผล 

-สุก้ี  ทะเล 
-มะมวงมัน   ½   
ผล 

-ถ่ัวแดงหลวงตม 
น้ําตาล 
-นมถั่วเหลือง  1   
แกว 

-ขาวกลอง  3  ทัพพี 
-แกงเขียวหวาน ปลา 
-ไขตุนใสฟกทอง 
-ชมพู  2  ผล 

-นม   1   แกว 

รายการ
อาหารที่  7 

-ขาวกลอง  2  ทัพพี   
- ผัดผักบุงจีน 
-แกงจืดมะระยัดไส 
-ชมพู   2  ผล 

-ขาวผัดหมูใสไข 
-น้ําซุบ 
-มะละกอ  6  ช้ิน 

-เตาฮวย น้ําขิง 
-นมถั่วเหลือง  1   
แกว 

-ขาวกลอง  3  ทัพพี 
-แกงกะหรี่ไก 
-ผัดผักรวมมิตร  ทะเล 
-เงาะ 4 ผล 

-นม   1   แกว 
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ภาคที่ 4 

บทบาทของสังคมกับปญหาสารระเหย 
 
 
 
บทท่ี 11 บทบาทของโรงเรียนกับปญหาสารระเหย                      นางสุวภัทร คงหอม 

11.1 บทนํา 
11.2 สถานการณปญหาสารระเหยในสถานศึกษา 
11.3 ยุทธศาสตร/มาตรการ การปองกันและแกไขปญหาสารระเหยในสถานศึกษา 
11.4 บทบาทของสถานศึกษากับปญหาสารระเหย 
11.5 สถานที่ใหคําปรึกษาเกีย่วกบัปญหายาเสพติด และการบําบัดรักษา 
11.6 บทสรุป 

บทท่ี 12 ครอบครัว กับปญหาสารระเหย                                       ดร.นิภา        กิมสูงเนิน 
 12.1 บทนํา 
 12.2  ยุทธศาสตรการพฒันาสถาบันครอบครัวอยางเปนองครวม 
 12.3  บทบาทครอบครัวกับปญหาสารระเหย 
บทท่ี 13 ชุมชน กับปญหาสารระเหย             นางฉวีวรรณ ปญจบุศย 
 13.1  บทนํา 
 13.2  วิกฤตการณของระบบตางๆที่กอใหเกิดปญหาสารระเหยในชุมชน 
 13.3  การพัฒนาการแกปญหาสารระเหยในชุมชน 
 13.4  บทสรุป 
 
 

 



บทที่ 11 
บทบาทโรงเรียนกับปญหาสารระเหย 

นางสุวภัทร  คงหอม 
 
 

หัวขอ 
11.1 บทนํา 
11.2 สถานการณปญหาสารระเหยในสถานศึกษา 
11.3 ยุทธศาสตร/มาตรการ การปองกันและแกไขปญหาสารระเหยในสถานศึกษา 
11.4 บทบาทของสถานศึกษากับปญหาสารระเหย 
11.5 สถานที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหายาเสพติด และการบําบัดรักษา 
11.6 บทสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด รวมเทิดไทองคราชัน” 
 
11.1 บทนํา   

สถานศึกษา มีบทบาทหนาที่หลักในการ
สงเสริมการศึกษา ใหวิชาความรู อีกทั้งปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรมใหกับ เยาวชนไดเติบโตเปน

ผูใหญที่มีคุณภาพ พัฒนาเยาวชนคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจและ
สติปญญา  เปนคนดี คนเกง มีความสุข พ่ึงพาตนเอง
ได  มีจิตสํานึกในความเปน   ชาติไทย มีสวนรวมใน
การสรางสังคมแหงปญญา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิต และสงเสริมความเขมแข็งของ     ชุมชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ ใหเจริญรุงเรือง
ยิ่งขึ้นไป และเปนกลไกหลักสําคัญใน   การพัฒนา
ประเทศชาติที่ยั่งยืน 
 สภาวการณสังคมในปจจุบัน เกิดสภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
มุงเนนเฉพาะวัตถุนิยม เปนสังคมแหงการแขงขันสูง  
ขาดการดูแลซึ่งกันและกันทางดานจิตใจ  เยาวชนมี
ปญหาในการปรับตัว แกไขปญหาในทางที่ผิด  สงผล
ใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดไดงายขึ้น จึงพบวา
ปญหายาเสพติดยังเปนปญหาที่มีความรุนแรงและ
แพรระบาดในกลุมเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและ
นอกระบบการศึกษา  เยาวชนอันเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ  ถูกยาเสพติดเขาครอบงําไดงาย 
เนื่องจากเปนวัยที่อยากรูอยากเห็น อยากลอง ตาม
กลุมเพื่อน ชักชวนกันไปในทางที่ผิด   
 สารระเหยเปนสารเสพติดอีกประเภทหนึ่ง
ที่นาจับตามอง เนื่องจากเปนสารเสพติดที่หาไดงาย 
ราคาถูก  สะดวกซื้อ   และอาจจะกลายเปนสาร
ทดแทนยาบาที่มีราคาแพงหาซื้อไดยาก ผิดกฎหมาย 
อีกทั้งยาบามีการปราบปรามอยางหนัก จึงยากที่จะหา
ยาบามาเสพไดตามความตองการของผูเสพได  จึง
พบวาเยาวชนไดหันไปใชสารที่มีฤทธิ์ใกลเคียงกัน
หรือทดแทนกัน       สารเสพติดนี้ไดแกสารระเหย        
ดานบทลงโทษทางกฎหมาย นั้นสารระเหย  ยังไมมี
กฎหมายใชบังคับสารระเหยโดยเฉพาะ  มีเพียงแต
พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย  พุธศักราช 
2533  มีทั้งสิ้น 31 มาตรา โดยมีบทหามและ
บทลงโทษผูฝาฝนไว เพื่อควบคุมมิใหมีการนําสาร
ระเหยไปใชในทางที่ผิดของผูผลิต ผูนําเขา ผูขาย 
สําหรับผูใชมีบทลงโทษคือ อายุ 17 ปขึ้นไป จําคุกไม

เกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท  หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และหรือ สงไปรับการบําบัดรักษา ถาหลบหนี
จากสถานบําบัดรักษา จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไม
เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อายุไมเกิน 17 ป 
ไมตองรับโทษ แตศาลตักเตือนหรือสงไปรับการ
บําบัดรักษาได สารระเหยไมไดจัดอยูในประเภทสาร
เสพติดใหโทษ ที่ผิดกฎหมายและมีบทลงโทษหนัก 
จึงเปนเหตุให สารระเหยนี้อาจกลับมาแพรระบาด
รุนแรงอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกลนี้ และมีวัยรุน 
เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาจํานวนมากที่หลง
ผิดหันไปลองสูดดมสารระเหยอยางแพรหลาย โดย
ไมรูวาสารระเหยมีพิษรายแรง การสูดดมสารระเหย
จนติดเปนเวลานานสงผลใหสมองฝอ โดยสมองจะ
ถูกทําลายเกิดสภาพพิการอยางถาวรไมสามารถแกไข
กลับคืนสูสภาพปกติได  และยังเกิดอันตรายกับ
อวัยวะในระบบตางๆ ในรางกาย  

สารระเหย คือ สารที่ไดจากขบวนการ
สกัดน้ํามันปโตรเลียม มีลักษณะเปนไอ ระเหยไดใน
อากาศ ประกอบดวย Toluene, Acetone, Butane, 
Benzen, Trichloroe Thylene ซึ่งพบในกาว แลคเกอร   
ทินเนอร น้ํามันเบนซิน ยาลางเล็บ เมื่อสูดดมเขาไป
จะทําใหเกิดอันตรายตอรางกาย แบงออกเปน 2 กลุม 
กลุมที่เปนสารเคมี เชน อาซีโทน เอทิลอาซิเตท โทลู
อีนกลุมที่เปนผลิตภัณฑ เชน ทินเนอร แล็กเกอร กาว 
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํายาลางเล็บ น้ํามันขัดเงา 
สีน้ํามันเปนตน    
 ธงชัย   อุนเอกลาภ .(2541),การเสพสาร
ระเหยนิยมโดยการสูด ดม หลังเสพแลว สารระเหยที่
สูดดมเขาไปทําใหเกิด          การระคายเคืองตอเยื่อบุ
ภายในจมูกและปาก การสูดดมลึก ๆ หรือ   ซ้ํา ๆ กัน 
แมในชวงเวลาสั้น ๆ จะมีอาการเคลิบเคลิ้ม ศีรษะเบา
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หวิว คลายเมาเหลาและเมายาบาผสมกัน คือมีอาการ
เวียนศีรษะเล็กนอย มีความสุขเหมือนตัวลอย ลืม
ทุกขลืมโศก ต่ืนเตน สนุกสนานตลอดเวลา พูดจา
ออแอ พูดไมชัด น้ําลายไหลออกมามาก ผูที่ติดสาร
ระเหยในระยะตอมาจะมีกลิ่นหายใจเปนกลิ่นสาร
ระเหย เสื้อผามักมีกลิ่นสารระเหยปนเปอน  หลังการ
ใชสารระเหยเปนเวลานานๆ  สารระเหยจะมีผล
ทําลายปลายประสาท ทําใหศูนยควบคุมการทํางาน
ตางๆของรางกายเสียไป  มีผลกระทบตอระบบตางๆ
ของรางกาย บางรายผูเสพติดสารระเหยมีอาการสั่น
ไปทั้งตัว ชวยเหลือตัวเองไมได ปอนอาหารหรือตัก
อาหารเขาปากตัวเองไมได เรียกวาสมองฝอพิการ 
(Cerebella atrophy) และปลายประสาทพิการ 
(Neuropathy) ทําใหขาดสติหรือเปนลมชัก สมองถูก
ทําลายจนเซลลสมองฝอ เปนโรคสมองเสื่อมกอนวัย
อันควร ความจําเสีย และไมสามารถรักษาใหหายเปน
ปกติ   สารระเหย มีอาการเสพติดทางรางกายเล็กนอย 
มีอาการเสพติดทางจิตใจ มีอาการขาดยาแต อาการไม
รุนแรง 
 จากปญหาและผลกระทบดังกลาวขางตน 
จะเห็นวาหากเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
ยังคงมีการใชสารระเหยอยูตอไป  โดยไมมีการ
ปองกันดูแลแกไข เยาวชนของชาติก็จะกลายเปน
ผูใหญที่ไมมีคุณภาพ  การพัฒนาประเทศก็จะเปนไป
อยางลาชา  รัฐบาลตองสูญเสียเงินงบประมาณของ
ประเทศ   เปนจํานวนมากในแกไขปญหา อีกทั้ง ยัง
ตองบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพและดูแลผูที่ติดสาร
ระเหย รวมทั้ง    ผูที่ไดรับผลกระทบทางรางกายและ
จิตที่เกิดจากการใชสารระเหย ซึ่งถือวาเปนปญหาที่
เรงดวน ที่ทุกฝายตองเขามามีสวนรวมใน     การ
ดําเนินการแกไขปญหา  เพื่อปกปองไมใหสมอง

เยาวชนของชาติถูกทําลายจากสารระเหย  ชวยกัน
ปองกันปญหาการแพรระบาดของสารระเหยใน
สถานศึกษา เพื่อปองกันผลเสียผลกระทบตอเยาวชน
ที่จะตามมา 
 ผูบริหารทางดานการศึกษา ครู อาจารย 
บุคลากรทางการศึกษาทุกฝายในสถานศึกษา เปนผูที่
สามารถเอื้อในเชิงนโยบาย   สงเสริมในการให
การศึกษา มีสวนรวมในการดูแลเยาวชนใหเติบโต
เปนคนมีคุณภาพ และมีสวนสําคัญอยางมากในการ
รวมมือรวมใจ ในการดําเนินการปองกันแกไขปญหา
การแพรระบาดของ     สารระเหย  ในสถานศึกษา
เพื่อปองกันความสูญเสียทั้ งทางดานสติปญญา 
สุขภาพรางกาย สุขภาพจิต ที่ยากจะฟนฟูใหกลับเปน
ปกติดังเดิม อีกทั้งปญหาอื่นที่จะตามมาคือ ความไม
เขาใจกันในครอบครัวจนเกิดเปนปญหาครอบครัว 
อาชญากรรม อุบัติเหตุ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสงเสริมใหเยาวชนไดเติบโตเปน
ผูใหญที่มีศักยภาพ พัฒนาเยาวชนคนไทยใหเปน
มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ร า ง ก า ย แ ล ะ จิ ต ใ จ แ ล ะ
สติปญญา  เปนคนดี คนเกง มีความสุข พ่ึงพาตนเอง
ได  มีจิตสํานึกในความเปนชาติไทย มีสวนรวมใน
การสรางสังคมแหงปญญา  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และสงเสริมความเขมแข็งของ     ชุมชุมชน อัน
จะนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติ ใหเจริญรุงเรือง
ยิ่งขึ้นไป และเปนกลไกหลักสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติที่ยั่งยืน  ตามวิสัยทัศนของประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน (Green and Happiness  Society)  คน
ไทยมี คุณธรรมนํ าความรอบรู   รู เ ท าทัน โลก  
ครอบครัวอบอุน   ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข 
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เศรษฐกิจมีคุณภาพ   เสถียรภาพ  และเปนธรรม  
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ย่ังยืน  อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัต ริย ทรง เปนประ มุข  และอยู ใ น
ประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” โดยสรางโอกาส
การเรียนรูคูคุณธรรม  จริยธรรมอยางตอเนื่องที่
ขับเคลื่อนดวยการเชื่อมโยง  บทบาทครอบครัว 
สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสราง
บริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการสงเสริม การ
ปองกัน   การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และ
สรางความปลอดภัยในชี วิต  สรางภูมิคุมกันให
เยาวชน หางไกลจากยาเสพติด เติบโตเปนคนดี และ
พัฒนาประเทศชาติสืบตอไป 
 
1 1 . 2  สถานการณปญหาสารระ เหย ใน
สถานศึกษาการประมาณการจํานวนนักเรียน/
นักศึกษาที่เก่ียวของกับยาเสพติด 
                  นักเรียน/นักศึกษา เปนกลุมเยาวชนใน
ระบบการศึกษา ที่จะเปนตัวแทนของผูใหญในการ
พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต
คุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตอง
รักษาดูแลไวใหดีที่สุด ยาเสพติดเปนตัวการหนึ่งที่
บั่นทอนคุณภาพชีวิตของเยาวชน 

                  การปฏิบัติการเชิงรุกทางการตลาดของ
กลุมผูไมหวังดีตอประเทศชาติ ที่พยายามปลุกเราให
เยาวชนเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดโดยการ
แพรกระจายยาเสพติดสูกลุมนักเรียนนักศึกษาอยาง
กวางขวาง ซึ่งมีการแพรระบาดอยางมากขึ้นเปน
ลําดับนับตั้งแตป 2538 เปนตนมา 
                   สํานักวิจัย เอแบค – เค เอส ซ ี
อินเตอรเน็ต โพลล (เอ แบค โพลล) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดจัดทําโครงการเฝาระวัง
รักษาคุณภาพเยาวชนไทย (MONITORING THE 
FUTURE STUDY OF THAI YOUTH’S 
QUALITY) เพื่อช้ีใหเหน็สถานการณการแพรระบาด
ยาเสพติดของกลุมเยาวชนดวยวิธีการเชิงสํารวจ เพื่อ
ประมาณการจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด โดยดําเนินการสํารวจระหวางวันที่ 1 
กรกฎาคม – 11 ตุลาคม 2544 
                   กลุมประชาชนที่ทําการสํารวจ ไดแก 
นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 (ภาคปกติ)จนถึง
นักศึกษาปริญญาตรีทั่วประเทศ (ไมรวมมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช) 
รวมทั้งสิ้น 6,092,472 คน อายุระหวาง 11 – 24 ป 
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พ.ศ. 2544 ลําดับ ชนิดยาเสพติด 
คน รอยละ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

ยาบา 
กัญชา 
ยากลอมประสาท 
สารระเหย 
เอ็คซตาซี 
ยาเลิฟ 
ยาเค 
เฮโรอีน 
 

219,284 
158,065 
125,918 
62,354 
42,443 
39,349 
32,655 
28,402 

 

3.60 
2.59 
2.07 
1.02 
0.70 
0.64 
0.54 
0.47 

 
ที่มา : แหลงขอมูล สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (สํารวจ 1 ก.ค. – 11 ต.ค. 44) 
 
จากสถิติขอมูลขางตนพบวาสารระเหย

ยังคงเปนสารเสพติดที่กลุมเยาวชนยังคงใช  ซึ่งติด
อันดับ1ใน 5 ของสารเสพติดที่ใชในกลุมเยาวชน 
และเปนที่นาสังเกตวาจะเปนสารเสพติดที่มีแนวโนม
ใชมากขึ้นในกลุมวัยรุนเนื่องจาก ยังไมมีกฎหมาย
ออกมาควบคุม อีกทั้งราคาถูก สะดวกซื้อ และยังมีใช
ในชีวิตประจําวันโดยไมเสี่ยงตอการผิดกฎหมาย 

การเขารับการบําบัดรักษาของผูติดยาเสพติด 
               จากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษา ป 2544 
พบวามีผูติดยาเสพติดที่สมัครใจเขารับการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ  
จํานวนทั้งสิ้น 32,392 คน
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ลักษณะทางประชากรและสังคมของผูเขารับการบําบัดรักษา 
 

เพศ 
 
อายุ 
ท่ีอยูปจจุบัน 
 
 
 
 
 
สถานภาพ 

ชาย 30,768 คน 
หญิง 1,624 คน 
อายุเฉล่ีย 
กรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง 
ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต 
ตางประเทศ 
โสด 
สมรส 
แยกกันอยู/หยา 
หมาย 

94.99% 
5.01 % 

29 ป 
8,727 คน 

10,865 คน 
7,712 คน 
2,071 คน 
2,857 คน 

59 คน 
19,484 คน 
10,306 คน 

1,016 คน 
1,142 คน 

ที่มา : จากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษา ป 2544 ในสถานพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 

สาเหตุสําคัญที่ใชยาเสพติด 
 

จํานวน เหตุผล 
คน % 

เพื่อนชวน 
อยากทดลอง 
เพื่อความสนุกสนาน 
ทําใหหายปวย 
มีเรื่องไมสบายใจ 
ชวยงานอาชีพ 
อื่น ๆ 

9,301 
14,820 
2,236 
985 

2,155 
1,731 
900 

28.9 
46.1 
7.0 
3.1 
6.7 
5.4 
2.8 

ที่มา : จากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษา ป 2544 ในสถานพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 
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ระดับการศึกษาของผูเขารับการบําบัดรักษา 
 

จํานวน ระดับการศึกษา 
คน % 

ไมไดรับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา (ปวช.) 
วิชาชีพช้ันสูง 
ฝกหัดครู 
มหาวิทยาลัย 
ร.ร.ตํารวจ, ทหาร 
อื่น ๆ 
ตางประเทศ 

2,126 
9,779 
10,548 
3,769 
2,996 
1,063 

36 
659 
13 
4 

90 

6.8 
31.5 
33.9 
12.1 
9.6 
3.4 
0.1  
2.1 
0.0 
0.0 
0.3 

ที่มา : จากขอมูลผูเขารับการบําบัดรักษา ป 2544 ในสถานพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
 จากตารางพบวากลุมเยาวชนที่เขารับการ
บําบัดรักษา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ94.99 อายุ
เฉลี่ย 29 ป อาศัยอยูในภาคกลาง สถานภาพโสด 
สาเหตุสําคัญที่ใชยาเสพติด คืออยากลอง รอยละ 46.1 
มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
 
11.3 ยุทธศาสตร/มาตรการ การปองกันและ
แกไขปญหาสารระเหยในสถานศึกษา 
 ปจจุบันปญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคม
มีความสลับซับซอนมากขึ้นรุนแรงยิ่ งขึ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งกลุมผู เสพ ตัวยา  รูปแบบการคา
ยาเสพติด สารระเหยยังคงมีการแพรระบาดเขาไปใน

สถานศึกษา อยางตอเนื่อง  กระทรวงศึกษาธิการจึง
ได กําหนดยุทธศาสตรในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนไว 9 ประการ 
ซึ่งสามารถนําไปใชกับปญหายาเสพติด คือ (สํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2547.) 
 1. สถานศึกษาตองกําหนดใหครู อาจารย 
รับผิดชอบและดูแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชิด 
โดยกําหนดสัดสวนที่เหมาะสมระหวาง ครู อาจารย 
ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา และครอบครัวของ
นักเรียน นักศึกษา 
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 2. สถานศึกษาตองประสานงานและขอ
ความรวมมือจากผูปกครอง ชุมชนองคกรปกครอง
ทองถิ่น สมาคม วิชาชีพ ตํารวจ และทหาร ใหเขามามี
สวนรวมในการดําเนินการปองกัน และแกปญหา
ย า เสพติ ด  ในรู ปแบบคณะกรรมการประจํ า
สถานศึกษา 
 3 .  หนวยงานทางการศึกษาและสถาน 
ศึกษา  ตองถือว างานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดมีความสําคัญยิ่ง และตองกําหนดไวใน
แผนงานและกิจกรรมตลอดทั้งป รวมทั้งตองให
ความรู ความเขาใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
กับนักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 4.  ใหสถานศึกษาถือวา นักเรียน นักศึกษา
ที่ติดยาเสพติดเปนเสมือนผูปวย จะตองไมไลออก 
ตองใหความชวยเหลือดูแลและสงไปบําบัดรักษา 
กรณีที่นักเรียน นักศึกษาที่ไดรับการบําบัดรักษาแลว 
หากมีความประสงคไมหลับมาเรียนในสถานศึกษา
เดิม ใหสถานศึกษาจัดหาสถานศึกษาใหมให โดย
สถานศึกษาใหมตองรวมมือรับนักเรียน นักศึกษา
และไมทอดทิ้งนักเรียน นักศึกษาเหลานี้ 
 5.  ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยทุกคน 
ตองมีสวนรวมและรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางใกลชิดและ
ตอเนื่อง โดยมีเปาหมายใหลดจํานวนผูติดยาเสพติด
ในสถานศึกษา และใหปลอดยาเสพติดภายในป 
การศึกษา 2544 
 6.  ผูบริการสถานศึกษา ครู อาจารยและ
บุคลากรในสถานศึกษา หากพบขอมูลหรือเบาะแสที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดในสถานศึกษา ตองรายงานให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับทราบทันที  จนถึงกรม          

ตนสังกัด เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการดําเนินการแกไข 
 7. ใหหนวยงานทางการศึกษาและผูบริการ
สถานศึกษา ดําเนินการลงโทษตามขั้นตอนทางวินัย
และตามกฎหมายอยางเด็ดขาดทันที ที่พบวา ครู
อาจารยและบุคลากรในหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา ทีพฤติกรรมที่เกี่ยวขอกับยาเสพติด และ
กรณีที่กระทําความผิดอย างชัดแจงหรือถูกกุม
ดําเนินคดีใหดําเนินการสั่งใหออกจากราชการไว
กอน  และหากผูบริการขาดความเอาใจใสและ
รับผิดชอบผูบริหารจะตองไดรับการลงโทษ 
 8 .   ค รู  อ า จ า ร ย  บุ ค ล ก ร  ผู บ ริ ห า ร
สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาที่มีผลงาน
และไดดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อ ย า ง จ ริ ง จั ง จ น สํ า เ ร็ จ ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการและตามโครงการโรงเรียนสี
ขาวจะไดรับการพิจารณาความดีความชอบเปนกรณี
พิเศษ 
 9 .   หน ว ย ง านในระดั บกรมต อ ง ให
ความสําคัญในการควบคุม  กํากับดูแลสง เสริม 
สนับสนุนหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
ในการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ใกลชิด และจริงจัง 
 นอ ก จ า ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ เ อื้ อ ต อ ก า ร
ดําเนินการปองกันสารเสพติดในโรงเรียนแลว ยังมี
มาตรการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมที่ เหมาะสม
สอดคลองกับกลุมเปาหมาย ดังนี้คือ 
 
              มาตรการที่ใชในการดําเนินกิจกรรมท่ี
เหมาะสมสอดคลองกับกลุมเปาหมาย  
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1. นักเรียนที่ไมเคยมีประสบการณใน
การใชยาเสพติด การดําเนินงานเนนในเรื่องของการ
สรางภูมิคุมกันระยะยาวไมใหเยาวชนเขาไปยุง
เกี่ยวกับยาเสพติดโดยใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด      
การปองกันยาเสพติด การรณรงคประชาสัมพันธ
ตอตานยาเสพติด สงเสริมการออกกําลังกาย การใช
เวลาใหเปนประโยชน ฝกทักษะการดํารงชีวิตให
ปลอดภัยจากยาเสพติด  

2. กลุมนักเรียนที่มีประสบการณในการ
ใชยาเสพติด กลุมนี้มีความจําเปนรีบดวนที่จะตอง
ดําเนินการใหความชวยเหลือแกนักเรียน มิฉะนั้น
นักเรียนจะใชยาเสพติดประเภทที่รุนแรงขึ้น และมี
อันตรายตอสุขภาพมากขึ้น จัดบริการใหคําปรึกษา
แนะนําโดยอาจารยแนะแนวใหเขาถึงปญหาของเด็ก
และรวมกับ ผูปกครองเพื่อรวมกันแกไขปญหาพาไป
บําบัดหากมีอาการขาดยา มีการสุมตรวจปสสาวะแก
นัก เรี ยนกลุมนี้ เปนครั้ งคราวโดยไมมีการแจง
ลวงหนา เพื่อเปนการติดตามผล 

3. กลุมนักเรียนที่ติดยาเสพติด ประสาน
ใหผูปกครองสงนักเรียนกลุมนี้เขารับการบําบัดรักษา 
และฟนฟูสมรรถภาพในสถานบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ โรงเรียนประสานความรวมมือกับ
หนวยงานในการบําบัดรักษา จัดทําคายบําบัดรักษา
ใหกับกลุมผูติด เพื่อชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ โดยไม
ควรไลนักเรียนออกจากโรงเรียนดวยเหตุผลของการ
ติดยาเสพติด 

4. กลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการคา
ยาเสพติด สวนของกระบวนการคายาเสพติด ที่อยู
นอกโรงเรียน หรือเปนผูคารายยอย กลุมนี้ถือวาเปน
อาชญากร โรงเรียนควรประสานงานกับเจาหนาที่
ตํารวจในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด และ

ไลออกจากโรงเรียนกอนที่ปญหาการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในโรงเรียนจะขยายตัวมากขึ้น กลุมที่ขาย
ยา เสพติดให เพื่ อน  เพราะตองการ เงิน เพื่ อซื้ อ
ยาเสพติดเตือนและภาคทัณฑสั่งใหยุติการกระทํา
ดังกลาว หากนักเรียนยังไมยุติการกระทําดังกลาว ให
ไลออก และประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย  
 
 การใชยุทธศาสตรและมาตรการ  การ
ปองกันแกไขปญหาสารระเหยในสถานศึกษาตาม
ขั้นตนนี้จะชวยใหการดําเนินการเปนไปอยางชัดเจน 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดี สามารถประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวมกันแกไขปญหาในภาพรวม ใน
พ้ืนที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหาที่เปนระบบ โดยมุง
ใหการชวยที่ตัวเยาวชนที่หลงผิดเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด โดยมีการพัฒนาปรับการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหทันตอสภาพปญหายาเสพติดใน
ปจจุบันและอนาคตตอไป 
 
11 .4  บทบาทของสถานศึกษากับปญหา 
สารระเหย 
 สถาบันที่ ใหการสนับสนุนสงเสริมดาน
การศึกษา ใหความรู ปลูกฝงจริยธรรมคุณธรรมอันดี
งามใหกับเยาวชน ตอจากสถาบันครอบครัว ก็คือ 
สถาบันการศึกษา ซึ่งบุคลากรทางดานการศึกษา
ไดแกผูบริหาร ครูอาจารย ฝายปกครอง ฝายวิชาการ
ฯลฯ ทั้งในระบบและนอกระบบในสถานศึกษา  มี
สวนสําคัญยิ่ ง  ในการประสานความรวมมือกับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม หนวยงานตางๆในการหลอ
หลอมเยาวชนของชาติ ใหเปนคนดี ไมไปยุงเกี่ยวกับ
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สารระเหย   บทบาทที่สํ าคัญของบุคลากรทาง
การศึกษา       นี้ไดแก 

1. บทบาทผูบริหาร
ในเชิงนโยบาย 

1.1 ผู 
บริหารตองมีความ
ชัดเจน ในนโยบาย
การปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาซึ่งเปน

นโยบายที่เรงดวนที่ตองดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล 

1.2  ช้ีแจง สรางความเขาใจตาม
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหกับครู อาจารย ตลอดทั้งเจาหนาที่ทุกฝายไดทราบ 
มอบนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหถือเปน
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

1.3 จัดทําแผนงานกํากับ ติดตาม และ
นําเสนอขอมูล รายงานผลดําเนินงานของสถานศึกษา
ไปยัง ผูบริหารการศึกษา หัวหนาสวนราชการผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ อยางตอเนื่อง และ
รวดเร็ว โดยขอมูลเปนขอมูลที่มีคุณภาพ เปนเอกภาพ 
ไมซ้ําซอน เพื่อนําสูการวิเคราะหในภาพรวมของ
ประเทศ และเปนขอมูล ที่เปนประโยชนสามารถ
เสนอแนะเชิงนโยบายไดอยางทันตอเหตุการณ 
สถานการณยาเสพติดปจจุบัน 

1.4 ใ ห ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น 
ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรภาครัฐ
และเอกชน ในการจัดแผนงานโครงการกิจกรรม
ร ว ม กั น  ซึ่ ง จ ะ ส ง ผ ล ต อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า นที่ มี
ประสิทธิภาพ 

1.5 ใชมาตรการใหรางวัล และชมเชย 
บุคลากรทางการศึกษาที่ดําเนินงาน มีผลงานการ
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อ
เปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน เปนเกียรติประวัติ 
เปนตัวอยางที่ดีกับผูอื่น เนื่องจากการดําเนินงานดาน
ยาเสพติดนั้นตองเสียสละทุมเทแรงกายแรงใจ ตองมี     
จิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน และตองทําอยาง
ตอเนื่องเขมแข็งจริงจัง  และมีมาตรการลงโทษอยาง
รายแรง เจาหนาที่ในสังกัดที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
ทั้งผลิต หรือคา 

1.6 ประชุมเพื่อกํากับติดตาม ผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ ในระดับ
ปฏิบัติ เพื่อใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางตอเนื่อง
เปนระยะๆ 

2. บทบาทของผูปฏิบัติ 
2.1 ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสาร

ระเหย เพื่อใหรูเทาทันทั้งตัวสาร การแพรระบาด  
วิธีการใชผลจากการใช  อาการที่เกิด การดูแล
ชวยเหลือ สามารถใหความรูใหคําแนะนํา และให
คําปรึกษาเด็กที่มีปญหาไปใชสารระเหยไดเบื้องตน 
เขารับการอบรม เทคนิคการใหคําปรึกษา การใหการ
ดูแลชวยเหลือ ในกลุมเสี่ยงกลุมติด  

2.2 มีความเขาใจ มีเจตคติที่ถูกตอง 
เขาใจในนักเรียนซึ่งเปนกลุมเสี่ยง กลุมเสพ ให
โอกาสนักเรียนเสมอ ในการกลับตัวกลับใจเปนคนดี
ของสังคม เนื่องจากมีหลายสาเหตุปจจัยที่ทําใหเด็ก
เหลานี้ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  หากเด็กมีทักษะชีวิต
การดําเนินชีวิตที่ดี รูจักปรับตัว แกไขปญหาในทางที่
ถูกตอง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดเด็ก
เหลานี้ก็จะหางไกลจากยาเสพติดไดอยางแนนอน 
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2.3 มีการสํารวจคัดกรองนักเรียน 
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณและ
ทราบถึงปญหาการใชสารระเหยในสถานศึกษา 

2.4 จัดระบบเฝาระวัง ดูแลเด็กดี ที่ยัง
ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด เปนการปองกัน
ไมใหเกิดผูเสพรายใหม  
  2.4.1โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไดแก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-จัดคายวิทยาศาสตรเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
-คายทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาคุณธรรม 
-กิจกรรมลานกีฬาตานยาเสพติด เชน เปตอง ฟุตบอล 
ตะกรอ ฯลฯ 
-จัดการสอนวิชาชีพระยะสั้นเพื่อใหเยาวชนมีทักษะ
อาชีพที่จะนําไประกอบอาชีพ 
-จัดคายรณรงค “คนรุนใหม….หางไกลยาเสพติด” 
-จัดบอรดใหความรูเกี่ยวกับอันตราย โทษพิษภัยจาก
การใชสารระเหย  ฯลฯ 

 
  2.4.2 สังเกตเด็กในความดูแล วา
มีพฤติกรรมที่ เสี่ ยงตอการใชสารเสพติด  หรือ
นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมไปใช
สารเสพติด หรือไม หากพบหรือสงสัย ตองรีบให
การชวยเหลือโดยดวน โดยเขาใจถึงปญหาสาเหตุการ
ใชยา  พบผูปกครอง  ใหคําปรึกษา  แนวทางการ
ชวยเหลือกอนที่เด็กจะเขาไปยุงเกี่ยวถึงขั้นติด หรือ
เปนผูคา  หรือมีโรคแทรกซอน  มีอาการทางจิต 
หวาดระแวง กลัวคนทําราย สมองฝอ ซึ่งยากที่จะ
รักษาใหกับเหมือนเดิมได ทําใหเด็กเสียอนาคต เปน
ภาระกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ตองดูแลไป
ตลอดชีวิต แจงใหผูปกครองทราบเพื่อวางแผนการ
ชวยเหลือรวมกัน  และสงตอเพื่อขอเขารับการ
บําบัดรักษาฟนฟูมรรถภาพ  
 
 การสังเกตเด็กวาใช/ติดสารระเหยหรือ ไม 
สังเกตไดดังนี้ 
-ขาดเรียนบอยๆ 
-ผลการเรียนไมดี หรือแยลง 
 -งวงเหงาหาวนอน หลับในหองเรียน 
-ซึม ไมกระตือรือรน หรือกระสับกระสายในเวลา
เรียน 
-ชอบมีโลกสวนตัว แยกตัวเอง เงียบขรึมผิดปกติ 
-ไมสนใจรวมกิจกรรมที่เคยทํา  
-ไมคอยมีเพื่อน หรือติดเพื่อนมากเกินไปหลบเลี่ยง
กิจกรรมตางๆ ขาดความรับผิดชอบ 
-อารมณฉุนเฉียว หุนหันพลันแลน หงุดหงิดกาวราว
มากขึ้น 
- มีเรื่องชกตอยทะเลาะวิวาทกบัผูอื่นบอยๆ 
-ตองการใชเงินเพิ่มมากขึ้น ลักเล็กขโมยนอย 
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-ไมสนใจสุขภาพ ความสะอาดรางกายตนเอง 
-รางกายทรุดโทรม 
  2.4.3 รณรงค ในเรื่องการไมดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การไมสูบบุหรี ่ในโรงเรียน 
เชนจัดกิจกรรมโรงเรียนปลอดควันบุหรี่ โรงเรียนสี
ขาว เปนตน เนื่องจาก จากงานวิจัยมักพบวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ เปนสิ่งเสพติด
เริ่มแรกที่นําไปสูการใชสารเสพติดตัวอื่น 
  2.4.4 ใหการชวยเหลือเด็กที่มี
ปญหาตางๆที่อาจเปนสาเหตุปจจัยนําไปสูการใชสาร
เสพติด เชน เรียนไมทันเพื่อน มีปญหาครอบครัว มี
ปญหาสุขภาพ ฯลฯ 
  2.4.5 สรางภูมิคุมกันเด็กไมใหไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติด   จัดฝกอบรม ใหความรู ปลูก
จิตสํานึก ใหเกิดความตระหนัก ถึงโทษผิดภัยของ
ยาเสพติด 
  2.4.6 สอนทักษะในการดําเนิน
ชีวิต อยางไรใหหางไกลยาเสพติด ทักษะชีวิต เชน 
การเห็นคุณคาในตน  การตัดสินใจแกไขปญหา 
ทักษะการปฏิ เสธเพื่อนในการชักชวนใหไปใช
ยาเสพติด การจัดการกับอารมณแลความเครียด 
  2.4.7 จัดเสริมสรางแกนนํา
เยาวชนในการมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนโดยเนนกิจกรรมนันทนาการ 
และบําเพ็ญประโยชน 
  2.4.8 ควบคุมจัดระเบียบ
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาไมใหเปนแหลงแพร
ระบาดยาเสพติด โดยดําเนินการปรับปรุงสถานที่ให
เปนระเบียบ สะอาด รมรื่น มีเวรยามเฝาระวังดูแล
ความเรียบรอย ไมใหเปนแหลงมั่วสุมอบายมุข 
        2.5 ใหการชวยเหลือดูแลในกลุมผูเสพ 

  2.5.1 สํารวจกลุมนักเรียน 
นักศึกษา ที่ใชยาเสพติด ใหคําปรึกษาชักจูงใหเขารับ
การบําบัดรักษาอยางถูกตองเหมาะสม 
  2.5.2 ติดตามชวยเหลือให
คําแนะนํา คําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษา หลังการ
บําบัดรักษาและแนะนําใหไปรับการตรวจติดตาม
หลังการรักษา  ครบทุกครั้ งที่ เ จ าหน าที่ สถาน
บําบัดรักษานัด เพื่อใหการติดตามดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเนื่อง และประเมินผลการบําบัดรักษา 
  2.5.3 วางแผนใหการชวยเหลือ
หลังผานการบําบัดรักษาแลว ปรับทัศนคติใหเพื่อน
นักเรียนเพื่อใหเพื่อนเกิดการยอมรับใหกําลังใจ ให
ความชวยเหลือในเรื่องการเรียน การอยูรวมกันกับ
ผูอื่นในสถานศึกษา ในสังคมได ใหโอกาสในการ
กลับคืนสูสังคม ของนักเรียน นักศึกษาที่ผานการ
บําบัดครบตามเกณฑแลวไมไปกลับเสพติดซ้ําอีก 

        2.6 ประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ ใน
พ้ืนที่ เพื่อแจงเบาะแสหากมีการคายาเสพติดใน
โรงเรียนเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจดําเนินคดีกับผูที่ทํา
ผิดกฎหมายยาเสพติดใหโทษในกลุมผูคา (กองบังคับ
การอํานวยการตํารวจภูธรภาค5, 2544) 

2.7 สรางเครือขายที่เขมแข็งระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของเชนกระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เปนตน 
รวมทั้งครอบครัว ชุมชน ในพื้นที่ โดยประสานความ
รวมมือในการดําเนินงานโครงการรวมกันอยาง
ตอเนื่องและเขมแข็งโดยมีวัตถุประสงครวมกันคือ 
ปองกันแกไขปญหายาเสพติดใหหมดไปจากเยาวชน 
คนไทย เนื่องจากปญหายาเสพติดเกี่ยวของในหลาย
มิติ ยากที่จะแกไขไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
เพียงลําพัง 
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  2.7.1รวมจัดกิจกรรมโดยจัดเวที
ประชาคมเพื่อปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชนเขตพื้นที่ใกลเคียง กับสถานศึกษา และเฝา
ระวังการแพรระบาดยาเสพติด ปองกันการคา และมัว
สุมยาเสพติด ในพื้นที่เปนเกราะปองกันไมใหมีการ
แพรระบาดยาเสพติดเขามาในโรงเรียน 
  2.7.2 รวมจัดกิจกรรรมสงเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของทองถิ่นทํา
ใหเด็กเยาวชน คนในชุมชน ผูนําในชุมชน พระสงฆ 
ครูอาจารย  เจ าหนาที่สาธารณสุข  รวมตัว เปน
เครือขายปองกันแกไขปญหายาเสพติดเกิดจิตสํานึก
รวมกัน มองเห็นความสําคัญและเกิดความผูกพัน
หวงใยกันในชุมชน มีประเพณี มีวัดเปนสิ่งยึดเหนี่ยว 
ศรัทธารวมกัน ทําใหเกิดการทํางานปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดรวมกันในชุมชน 
  2.7.3 จัดกิจกรรมเดินรณรงค
ตอตานยาเสพติดในวันสําคัญตางๆ เชน วันที่ 26 
มิถุนายน ของทุกป (วันตอตานยาเสพติด)  
  2.8 จัดทําเอกสารคูมือ สื่อการ
เรียนการสอน แผนพับ ปาย ประชาสัมพันธ การ
ปองกันปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
  2.9จั ดทํ า ข อมู ล  สถานการณ
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน สรุปผลการดําเนินงาน 
นําเสนอตอผูบังคับบัญชา รวมถึงปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการนําไปปรับแผน
กลยุทธในการดําเนินการตอไป 
 

       
 

 
 3. บทบาท เ จ า หน า ที่  ผู เ กี่ ย ว ข อ ง ใน
สถานศึกษา 
  เจาหนาที่ ผูเกี่ยวของในสถานศึกษาไดแก 
เจ าหนาที่รักษาความปลอดภัย  นักการภารโรง 
แมบานรักษาความสะอาด แมคา คนสวน เปนตน 
ชวยสอดสองดูแล คอยเฝาระวังสังเกตพฤติกรรมที่บง
บอกวานักเรียน นักศึกษาเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 
แจงเบาะแสกับอาจารยฝายปกครองทราบและใหการ
ชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาเหลานี้ตอไป 
 จ า กบทบ าทหน า ที่ ข อ งบุ ค ล า ก ร ใน
สถานศึกษาดังกลาวขางตน เช่ือวาจะทํานักเรียน
ไดรับการดูแลอยางถูกตองเหมาะสม  สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ไป
ในทางที่ดี ลดปญหาการใชสารระเหยในสถานศึกษา
ได  เกิดภาพการประสานความรวมมือกันในทุก
หนวยงานในการปองกันแกไขปญหาการใชสาร
ระเหย และยาเสพติดทุกชนิด ใหคลี่คลายลง เกิดเปน
พลังเปนภูมิคุมกันใหกับเยาวชนในสถานศึกษาให
ปลอดภัยจากจากยาเสพติด อยางยั่งยืนตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 สถานที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหายาเสพติด 
และการบําบัดรักษา 
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                     หากเยาวชนมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือติดยาเสพติด สามารถที่จะชวยเหลือเขาเหลานั้น
ไดโดยขอรับคําปรึกษาจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
(สถาบันธัญญารักษ กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข, 2547) 
สถานที่ใหคําปรึกษาเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

1. สํานักพัฒนาการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท 
0-2245-9083-4 

2. กองปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 
0-2248-5746-7 

3. หนวยปองกันยาเสพติด 1 โทรศัพท 0-
2465-9663 

4. หนวยปองกันยาเสพติด 2 โทรศัพท 0-
2254-2039 

5. หนวยปองกันยาเสพติด 3 โทรศัพท 0-
2513-2509 

6. หนวยปองกันยาเสพติด 4 โทรศัพท 0-
2391-8118 

7. สายดวนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 1667 

8. สายดวนกรมการแพทย โทรศัพท 
1165 

9. ศูนยประสานงานกลางองคการเอกชน
ตอตานยาเสพติด, ศูนยอาสาสมัครตอตานยาเสพติด 
สภาสังเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ (ศ.อ.ส.) โทรศัพท 0-2245-5522, 0-2246-
1457-61 ตอ 501, 502, 415, 416 

10. ศูนยซับน้ําตามผูติดยาเสพติด รพ.
ตํารวจ โทรศัพท 0-2253-8827 

11. ศูนยซับน้ําตาผูติดยาเสพติด รพ.ตาก
สิน โทรศัพท 0-2863-1371-2 ตอ 1146, 1156 

12. ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 1 กทม. 
โทรศัพท 0-2551-3824, 0-2521-3056, 0-2521-3064, 
0-2521-3066 

13. ศูนยสายดวน (H0T Line) กระทรวง
สาธารณสุข โทรศัพท 1669 

14. สมาคมสะมารีตันส โทรศัพท  
0-2249-9977 

15. สายดวนวัยรุน โทรศัพท  
0-2275-6993-4 
 
              สถานที่ใหคําปรึกษาและบําบัดรักษาผูติด
ยาเสพติด 
1. โรงพยาบาลของรัฐบาล เชน 
1.1 โรงพยาบาลธัญญารักษ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
โทรศัพท 0-2531-0080-8 สายดวน 0-2531-7777, 0-

2531-9943 
1.2 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

 โทรศัพท 0-2246-0066 ตอ 3187 
1.3 โรงพยาบาลตํารวจ  

 โทรศัพท0-2252-8111-25 ตอ 4156, 4157 
1.4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ    

    โทรศัพท 0-2256-5180 
1.5 โรงพยาบาลราชวิถี    
        โทรศัพท 0-2246-0052 ตอ 4302 
1.6 โรงพยาบาลตากสิน    

     โทรศัพท 0-2437-2295 ตอ 1153, 1248 
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1.7 โรงพยาบาลทหารผานศึก    
     โทรศัพท 0-2245-0661 

1.8 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี   
 โทรศัพท 0-2517-4270-9 

2. ศูนยบริการสาธารณสุข (คลินิกยาเสพติด) 
สํานักอนามัย กทม. 

3. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ อ.แมริม จ.
เชียงใหม โทรศัพท (053) 297976-7 

4. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแกน 
โทรศัพท (043) 225103-5 

5. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคใต อ.เมือง  
   จ.สงขลา โทรศัพท (074) 467453, 467468 

6. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดแมฮองสอน    
    อ.เมือง จ.แมฮองสอน  
    โทรศัพท (053) 612607 

7. ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปตตานี  
    อ.เมือง จ.ปตตานี  
    โทรศัพท (073) 333291, 313772 

8. โรงพยาบาลประจําจังหวัดทุกจังหวัด 
9. โรงพยาบาลประจําอําเภอบางแหง (สอบถาม   

     จากเจาหนาที่โรงพยาบาล) 
         
      สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

1. สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประเวศ (บานพิชิตใจ) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท 0-2329-135,  
0-2329-1566 

2. ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
คอมมูนิตา อินคอนโทร  อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี    
โทรศัพท 0-2563-1006-7 

อ.แมสอด จ.ตาก โทรศัพท 0-1937-1345 
อ.ทาแร จ.สกลนคร  โทรศัพท 0-1212-0804 

3. ศูนยเกิดใหม (หญิง) อ.บางเคลา  
จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท (038) 541693 

4. ศูนยเกิดใหม (ชาย) อ.จอมบึง  
จ.ราชบุรี  โทรศัพท (032) 261038-40 

5. บานอัรกอม อ.บางน้ําเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท (038) 212598 

6. บานตะวันใหม อ.บางบอ  
จ.สมุทรปราการ โทรศพัท 0-1210-1573 

7. บานสันติสุข อ.หนองใหญ จ.ชลบุรี    
8. บานนิมิตใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม    
9. ศูนยเบิกอรุณในประเทศไทย 

(ชาวเขา) อ.แมจัน จ.เชียงราย 
10. ศูนยพัฒนาชีวิต วัดเทพมงคล อ.เมือง 

จ.อํานาจเจริญ โทรศัพท (043) 451015 
 

11.6 บทสรุป 
 สารระเหยกําลังจะเกิดเปนปญหาที่รายแรง
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  หากมีการรวมมือกันใน
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยกันเฝาระวัง ปองกัน 
ปดกั้นการแพรระบาดในเยาวชนในสถานศึกษา 
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง สม่ําเสมอ ปญหาเหลานี้
ก็จะไมเกิดขึ้นอยางแนนอน เทากับประเทศชาติไมได
สูญเสียทรัพยากรอันมีคา  คือทรัพยากรมนุษย  และ
นับวาเปนการลงทุนที่คุมคายิ่งเหนือการลงทุนใดๆ 
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12.1 บทนํา  
 สถาบันครอบครัวถือเปนหนวยเล็ก ๆ  ทาง
สังคมที่มีความสําคัญสูงสุดตอการสรางคนที่สมบูรณ    
มีคุณคาตอตนเองและผูอื่น  โดยทั่วไปคนเราทุกคน
ยอมตองการมีครอบครัวที่อบอุน  เขมแข็ง  สามารถ
เปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และเปนหลักประกันที่
มั่นคงของสมาชิกในครอบครัว  ในครอบครัวที่
อบอุนและ   เขมแข็ง   ครอบครัวมักจะเปนศูนยรวม
ของความรัก  ความผูกพัน  เอาใจใส  และเอื้ออาทร
กัน  สมาชิกในครอบครัวจะชวยไมใหสมาชิกแตละ
คนตองเผชิญความทุกขเพียงลําพังเมื่อประสบปญหา
ครอบครัวจะเปนแหลงพักพิงใหกําลังใจ   และชวย
แกไขปญหาเมื่อผิดพลาดสมาชิกในครอบครัวก็จะ
เปนบุคคลกลุมแรกที่ใหอภัย   ใหความชวยเหลือทํา
ใหสมาชิกในครอบครัว สามารถฟนฝาอุปสรรคได  
 ถาสถาบันครอบครัวอบอุน  เขมแข็งและ
ทําหนาที่ไดอยางสมบูรณดังกลาวขางตน  เห็นที
ปญหาสังคมตาง ๆ คงจะไมเกิดขึ้นเปนแน  แตทวา
ในสภาวะปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทีเกิดขึ้น

สงผลใหครอบครัวอยูในภาวะที่ เสี่ยงตอการเกิด
ปญหาในแงมุมตาง ๆ อีกมากมาย  โดยเฉพาะปญหา
เยาวชนติดยาเสพติด  ไมวาจะเปนยาเสพติดประเภท
ใด  สาเหตุของปญหาสวนใหญมาจากครอบครัวเปน
ปจจัยสําคัญ   บิดามารดาหยาราง  เด็กขาดความ
อบอุน  ไดรับการเลี้ยงดูแบบอิสระปลอยตามสบาย  
ทําใหขาดที่พ่ึงหรือการชี้แนะใหคําปรึกษา  ขาดการ
ควบคุมตนเอง   พักอาศัยอยู ในบริ เวณที่ซื้อขาย
ยาเสพติด  โดยลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับ
สถานการณปญหาของผูติดยาเสพติดประเภทสาร
ระเหยอยางชัดเจน  โดยพบวา    ลั ก ษ ณ ะ
โดยทั่วไปของผูติดสารระเหยสวนใหญเปนเด็กอายุ
ประมาณ 7 – 17 ป  (อายุเฉลี่ย 13 ป)  เปนเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  มีภูมิลําเนาอยูในตัวเมืองมากกวา
ชนบท  สวนใหญมาจากครอบครัวที่มีเศรษฐกิจและ
สังคมต่ํา   ครอบครัวแตกแยก  (Broken  home) และ
มักเปนครอบครัวที่มีลูกมาก   ต้ังแต 4 คนขึ้นไป  ผล
การเรียนไมดี  มีสติปญญา (IQ)  ตํ่ ากว าปกติ  
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โดยมักพบวาการเสพครั้งแรกของผูติดสารระเหยมี
สาเหตุมาจาก  การอยากทดลองและเพื่อนชักชวน  
และมีสาเหตุรวมในภาพรวมสวนใหญมาจากการ
ไมไดรับการดูแลเอาใจใสจากบิดามารดาเทาที่ควร 
 และจากการวิ เคราะหสาเหตุการแพร
ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทย   เนนเฉพาะ
ประเด็นสารเสพติดประเภทสารระเหยนั้น  เปน
มุมมองทั้งปจจัยระดับบุคคล  ครอบครัวและสังคม  
 สาเหตุระดับบุคคลที่สงเสริมการใชสาร
ระเหย  ไดแก  วัย บุคลิกภาพ  ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  และทักษะการควบคุมตนเอง  ซึ่งมักไม
แตกตางจากสารเสพติดประเภทอื่น ๆ เทาใดนัก   
 สาเหตุจากครอบครัวที่สงเสริมการใชสาร
ระเหย โดยพบวาการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ
คานิยม  เปนผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของรัฐในระบบทุนนิยม (Capitalism) โดย
พัฒนาทักษะภาคเกษตรกรรมใหปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
และเพื่อปอนเข าโรงงานอุตสาหกรรม   ทําให
เกษตรกรมีการลงทุนคาพันธพืช   ปุย   ยาปราบ
ศัตรูพืชและเทคโนโลยีอื่น ๆ มากขึ้น  เพื่อใหได
ผลผลิตเพิ่มขึ้น  แตกลับพบวาเกษตรกรถูกกดราคา
ผลผลิตจนมีหนี้สินและเปนแรงผลักดันใหอพยพไป
ขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  และขายบริการใน
เมืองใหญ  ครอบครัวในชนบทถูกทอดทิ้ง  จึงมี
เฉพาะคนชราและเด็กอาศัยอยูรวมกัน  และสองวัยนี้
มีความแตกตางกันมาก  จึงเกิดความไมเขาใจกันจน
กลายเปนความขัดแยงและความเครียดในการอยู
รวมกัน  นอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของครอบครั วจากครอบครั วขยายกลาย เปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น  มีครอบครัวที่บิดา  มารดา  
หยารางเพิ่มขึ้น (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2545)  
ทั้งนี้เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเราจน

สามีภรรยาไมสามารถปรับตัวเขาหากัน  ปญหา
เหลานี้กดดันใหเด็กเกิดความผิดหวัง  เสียใจ  อางวาง  
โกรธเกลียดบิดา  มารดา  บางครอบครัวแมเด็กจะ
อาศัยกับบิดามารดา  แตตางก็ประกอบอาชีพดวย
ความเรงรีบแขงขัน  และดิ้นรนเพื่อการอยูรอดจึงมี
เวลาดูแลเด็กนอยลง  เด็กตองเผชิญกับปญหาตาม
ลําพั งจึ งหันไปเที่ ยวสนุก   รื่น เริ ง   ขาดความ
รับผิดชอบ   ขาดวินั ย   และบางรายหันไปพึ่ ง
ยาเสพติด (จุฑารัตน  เอื้ออํานวย, 2544; เรือนแกว  
ภัทรานุประวัติ, 2545)  
 
12.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว
อยางเปนองครวม 
 ปญหาตาง ๆ ทางสังคมตองการแกไขอยาง
เปนระบบ เนื่องจากผลที่ตามมาไมใชเฉพาะการติด
ยาและสารเสพติด แตการติดยาและสารเสพติดเปน
ผลพวงของป ัญหาอีกหลาย ๆ ปญหาซึ่งลวนแลวแต
เกิดมาจากปญหาของครอบครัวทั้งสิ้น 
 จริง ๆ แลว เจาภาพใหญในการดําเนินการ
ดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว  ไดแก สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ไดกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร  การพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ.2547 - 2556 ซึ่งผานกระบวนการมี
ส วนร วมของหน วยงาน  ภาครั ฐ  ภาค เอกชน 
นักวิชาการ   และประชาชนทั่วไปทุกภาคของ
ประเทศ  กําหนดเปนนโยบายและ      ยุทธศาสตร
การพัฒนาสถาบันครอบครัวอยางเปนองครวม
ครอบคลุมทุกมิ ติที่ เกี่ยวของกับครอบครัว  โดย
กําหนดเปนยุทธศาสตรหลัก 4 แนวทาง คือ 
(สํ านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครั ว
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
,2546) 
 1. ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัวแบบองครวม  
 2. ยุทธศาสตรหลักการสรางหลักประกัน
คุมครองทางสังคมของครอบครัว  
 3. ยุทธศาสตรหลักการสรางระบบกลไก
บริหารจัดการให เกื้ อหนุนความ เขมแข็ งของ
ครอบครัว 
 4. ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพของ
เครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว  
 
 1.1 ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัวแบบองครวม  
  1.1.1 ยุทธศาสตรการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาครอบครัว  
  (1) จัดการศึกษาเกี่ยวกับ
ครอบครัวทุกรูปแบบทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
รวม ทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมและอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ 
สามารถถายทอดคานิยม จริยธรรมและคุณธรรม 
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีในการดําเนินชีวิตครอบครัวที่มี
ความสุข และพึ่งพาตนเองไดตระหนักรูบทบาทหญิง
ชาย  เคารพสิทธิ กันและกัน  มีคานิยมความเปน
ครอบครัว และจริยธรรมทางเพศ ตลอดจนการสราง
วิถีชีวิตประชาธิปไตยในครอบครัว  
  (2) เตรียมความพรอมกอนสราง
ครอบครัว โดยเฉพาะกอนแตงงานและสําหรับคู
สมรสใหมีการวางแผนการดําเนินชีวิตครอบครัว  รู
คุณคาและรับผิดชอบปฏิบัติบทบาทหนาที่ของตน
ตามสถานภาพของวงจรชีวิตในครอบครัว  ในฐานะ

มีสามี  ภรรยา  พอ  แม  ลูก ผูปกครอง  ลุง ปา นา อา  
และปู  ยา  ตา  ยาย   
  (3)  พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อ
สรางและรักษาสัมพันธภาพที่ดี ดูแลเอื้ออาทรตอกัน
และมีเวลาใหกับครอบครัว   
  (4)  อบรมเลี้ยงดูลูกหลานใหมี
พัฒนาการสมดุลรอบดานและเหมาะสมตามวัย มี
วินัยในตนเอง รูจักใชสันติวิธีในการแกไขปญหา  
เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งคานิยมทางเพศ   
มีทักษะชีวิต  ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
และพลเมืองดีที่สรางสรรค  รูจักสิทธิหนาที่และ
ความรับผิดชอบ  หวงใยสังคม  และรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก       
  (5) สงเสริมและสนับสนุนให
ครอบครัวมีความรู  ทักษะ  และสามารถเอาใจใส    
ดูแลสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะที่
เปนผูสูงอายุ ผูพิการ  และผูปวยเรื้อรังได  
 
  1.1.2  ยุทธศาสตรการสราง
สุขภาพครอบครัว  
  (1) สงเสริมใหสมาชิกครอบครัว
ตระหนักในความสําคัญของการมีสุขภาพองครวม
ตลอดชวงชีวิต  ใหมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ  มีการปรับตัวตามวัยและสภาวะ
สังคม  
  (2) สงเสริมบทบาทการมีสวน
รวมของสมาชิกในครอบครัว  โดยเฉพาะผูชายซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการสรางสุขภาพครอบครัวดวย  
ต้ังแตกอนสมรส  ระหวางตั้งครรภ  และการดูแล
สุขภาพเด็กตามวัยและสุขภาพทางเพศ   ทั้ งใน
ครอบครัว  และในสังคมสวนรวมดวย  
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  (3) ใหสมาชิกในครอบครัว  
เขาใจและรับผิดชอบเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ  อัน
หมายรวมถึงเพศศึกษาตามวัย  สุขภาพ  พฤติกรรม
ทางเพศ  การมีบุตร  และการวางแผนครอบครัว  
  (4) จัดสภาพแวดลอมรวมทั้ง
อนามัยสิ่งแวดลอม  และบริการดานสังคมเชิงรับและ
เชิงรุก  ใหเอื้อตอการพัฒนาครอบครัว  และชีวิต
ครอบครัว         
  1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อความมั่นคง  
  (1) สรางศักยภาพและความ
เขมแข็งดานเศรษฐกิจของครอบครัวบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง   ดวยการทํามาหารายไดและ
จับจายใชสอยอยางเหมาะสม  รูจักประหยัดและออม         
เพื่ออนาคต  เปนผูผลิตและผูบริโภคที่มีคุณภาพ  ไม
ตามกระแสบริโภคนิยม   และชวยใหครอบครัว
สามารถสรางงาน  และรายไดอยางซื่อสัตยและ
รับผิดชอบ      โดยใหพอแมและผูปกครองเปน
แบบอยางที่ดีตอเด็กและเยาวชน   
  (2) ฝกทักษะอาชีพและพัฒนา
ฝมือแรงงาน รวมทั้งการแนะแนวอาชีพโดยเฉพาะ
กับเยาวชนใหเกื้อกูลตอการพึ่งตนเองและความ
มั่นคงของครอบครัว โดยใหรูจักการสรางงานและ
ประยุกตใช เทคโนโลยีอยางเหมาะสม  รวมทั้ ง
ตระหนักถึงความสําคัญและการเขาถึงขอมูลและ
สารสนเทศการตลาด และทักษะการบริหารจัดการ  
  (3) สงเสริมการพัฒนาภูมิปญญา
ไทยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้ง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนใน
การประกอบอาชีพ  
 

1.2 ยุทธศาสตรหลักการสรางหลักประกัน
คุมครองทางสังคมของครอบครัว ประกอบดวย   

 1.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา การ
บังคับใชกฎหมาย กฎ และระเบียบขอบังคับ 

 (1) ใหมีการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณป จจุบันและบัญญั ติ
กฎหมาย ใหสอดคลองกับแนวคิดดานสิทธิเด็ก สิทธิ
สตรี และสิทธิมนุษยชนสากล   

 (2) ใหมีมาตรการทางการเงินการ
คลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนครอบครัว  เชน  การ
ลดหย อนภ าษี ในก า ร เ ลี้ ย ง ดู บุ ต ร ให ม า กขึ้ น 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครอบครัวที่มีสมาชิกเปนผูพิการ
และผูสูงอายุ  

 (3) สนับสนุนใหทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับครอบครัวรวมมือกันใหความชวยเหลือ 
และใหบริการทางกฎหมายแกครอบครัวที่มีปญหา 
และหรือกําลังมีปญหา รวมทั้งการใหความรูเบื้องตน
ดานกฎหมายแกครอบครัวทั่วไป  

 (4) สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปรับปรุงกฎหมาย และการบังคับใช
กฎหมาย   

 (5) วางแผนประสนงานและ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่อง
การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

 (6) บูรณาการความรูดาน
กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวไวในระบบการศึกษา
ทุกระบบและทุกประเภท ตลอดจนการใหความรูดวย
วิธีการตาง ๆ เพื่อใหครอบครัวสังวรระวังและปฏิบัติ
ตนไดอยางถูกตอง   

 (7) เผยแพรกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ตาง ๆ ที่วาดวยครอบครัวอยางกวางขวาง   
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1.2.2 ยุทธศาสตรการลดปจจัย
เสี่ยงดานครอบครัว  

     (1) จัดระบบสวัสดิการสังคม
พ้ืนฐานเพื่อความมั่นคงของครอบครัว รวมถึง การ
จัดบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กในหนวยงาน  หรือ
สถานประกอบการ  และศูนยพัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  
  (2) ขยายบริการใหคําแนะนําและ
ใหคําปรึกษาที่จําเปนแกครอบครัว รวมทั้งบริการ
สุขภาพจิตและบริการแนะแนวแกกลุมเสี่ยงตาง ๆ   
  (3) เสริมสรางและสนับสนุนให
ครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันในดานศาสนา ศิลปะ  
ดนตรี  กีฬา  งานอดิเรก  นันทนาการ  และกิจกรรม
ชุมชนที่สรางสรรคอยางสม่ําเสมอ  
  (4)  สนับสนุนใหหนวยงานและ
ผูบังคับบัญชา  ผูบริหาร  หรือนายจาง  คํานึงถึง
ความสําคัญของครอบครัวของผูใตบังคับบัญชา 
เจ าหนาที่  พนักงานหรือลูกจาง  และสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งให
โอกาสสมาชิกไดอยูรวมกัน  
  (5) สรางระบบเฝาระวังเตือนภัย
สําหรับครอบครัวและเด็กกลุมเสี่ยงประเภทตาง ๆ 
โดยใหชุมชนมีสวนรวม  
 
  1.2.3 ยุทธศาสตรการชวยเหลือ
และแกไขครอบครัวที่มีปญหา 
  (1)  สรางเครือขายการแจงเหตุ
สําหรับครอบครัว รวมทั้งเด็กและเยาวชนที่ตองการ
ความชวยเหลือ และจัดหาสถานที่พักฉุกเฉินช่ัวคราว
พรอมบริการที่เขาถึงไดงายและทันทวงที  

  (2) จัดบริการชวยเหลือขั้น
พ้ืนฐานที่จําเปน บริการแนะแนวเชิงจิตวิทยา และเชิง 
กฎหมายรวมทั้งบริการในรูปแบบตาง ๆ โดยอาศัย
ระบบเครือขายครอบครัว ระบบเครือญาติ และการมี
สวนรวมของชุมชน และภาคีทุกภาคสวน   
  (3) พัฒนาระบบการติดตามผล
ของการชวยเหลืออยางตอเนื่อง เพื่อใหครอบครัว
สามารถทําหนาที่ไดตอไป  
  (4) กําหนดมาตรการจูงใจสําหรับ
อาสาสมัคร  หรือผูดูแลสมาชิกในครอบครัวที่
ตองการความชวยเหลือพิเศษ  
  1.2.4 ยุทธศาสตรการปองกันและ
ขจัดความรุนแรงในครอบครัว  
  (1) สรางเสริมความรูและทักษะ
การสื่อสารในครอบครัว เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาความขัดแยงในครอบครัวพรอมทั้ งรู จัก 
จัดการกับปญหาโดยหลีกเลี่ยงวิธีการรุนแรงแตใช
เหตุผลและวิธีเชิงสันติ 
  (2) ใหการศึกษากับสมาชิก
ครอบครัวและชุมชน เรื่องบทบาทหญิงชายและการ
สรางความสัมพันธอันดี เพื่อลด ละ เลิก การใชความ
รุนแรง และตระหนักถึงผลกระทบตอสังคมทุกระดับ
ของการกระทํา ความรุนแรงในครอบครัว   
  (3) ใชเครือขายชุมชนในการเฝา
ระวังกระทําความรุนแรงในครอบครัว ใหมีกลไกการ
ประสานงานเพื่อใหความชวยเหลือคุมครอง โดย
วิธี สห วิชา ชีพอย า งครบวงจรแก ผู ถู กกระทํ า 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  เด็ก  สตรี  และผูสูงอายุ  และ
ผูกระทํา 
  (4) สนับสนุนใหสื่อทุกประเภท 
เสนอเรื่องที่สรางสรรคและสงเสริมความสัมพันธที่ดี
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ของสมาชิกในครอบครัว และกํากับดูแลสื่อทุกชนิด
ไมใหนําเสนอสื่อที่มีลักษณะสงเสริมความรุนแรง  
  (5) รณรงคใหความรูความเขาใจ 
เพื่อสรางคานิยมและเจตคติที่ถูกตองแก     ประชาชน
ทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ขจัดความรุนแรงในครอบครัว   
  (6) ใชกระบวนการทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการใชความรุนแรงในการปองกันและ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ  โดยเฉพาะการแก
กฎหมายพัฒนากระบวนการยุ ติธรรม  และการ
เสริมสรางเจตคติที่ถูกตองของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ความรุนแรงในครอบครัว  
  (7) รณรงค ลด ละ เลิก อบายมุข
และยาเสพติด รวมทั้งปจจัยดานครอบครัว ซึ่งเปน
ตนเหตุของความรุนแรง   
 1.3 ยุทธศาสตรหลักการสรางระบบกลไก
บริหารจัดการให เกื้ อหนุนความ เขมแข็ งของ
ครอบครัว   
  1.3.1 ยุทธศาสตรการสงเสริมสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครอบครัว  
  (1) สงเสริมและพัฒนาสื่อทุก
ประเภท  รวมทั้ง  สื่อมวลชนใหสรางสรรค  โดยให
ครอบครัว  เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น   และใหรวมถึงการใหความรู ชี วิต
ครอบครัวตามวงจรชีวิตครอบครัวในแตละชวง  เชน 
บทบาทการเปนพอแมที่ดี  การเปนผูบริโภคที่ดีไม
ฟุงเฟอ  การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว  
การสรางความตระหนักในคุณคาของครอบครัวไทย
และบทบาทหนาที่ของครอบครัว  การปรับเปลี่ยน
คานิยมและความเชื่อที่ไมถูกตองเกี่ยวกับครอบครัว  
และบทบาทหญิงชาย    

  (2) สนับสนุนใหครอบครัวและ
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบสื่อ โดยเฉพาะ
สื่อที่สรางปจจัยเสี่ยง รูจักเลือกรับเลือกใช รูเทาทัน
การโฆษณา  และ เข าถึ งข อมู ลข า วสารที่ เ ปน
ประโยชนตอครอบครัว  
  (3) กํากับดูแลและตรวจสอบสื่อ
ทุกประเภท รวมทั้ง สื่ออิเล็กทรอนิกส ไมใหนําเสนอ
สื่อที่มีพิษภัย    โดยเฉพาะตอเด็กและเยาวชนใน
ลักษณะกระตุนทางเพศ และสรางความรุนแรงทั้ง
ทางเพศ รางกาย วาจา และจิตใจ  
  1.3.2 ยุทธศาสตร การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัว  

 (1) สนับสนุนใหมีการผลิตบุคล
การที่ทํางานดานครอบครัว โดยมีการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีมาตรการ
ประกันคุณภาพ 

 (2) สรางเสริมศักยภาพของ
บุคลากรที่ทํางานดานครอบครัวอยูแลว อันหมาย
รวมถึ งผู ทํ า งานด าน เด็กปฐมวัย  เด็ ก  เ ย าวชน 
ครอบครั ว  ผู สู งอ ายุ  ผู พิ ก าร  กลุ มครอบครั ว
ผูดอยโอกาส และครอบครัวที่ประสบปญหาทาง
สังคม ดวยการใหการศึกษาอบรมทุกประเภทและทุก
รูปแบบ   ตลอดจนมีมาตรการประกันคุณภาพ 

 (3) สงเสริมการผลิตบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในรูปแบบและแขนงวิชาที่
สัมพันธกับครอบครัวและการพัฒนาครอบครัว  

 (4) สรางความตระหนักเรื่อง
จริยธรรม คุณธรรม ระบบคานิยม เจตคติที่ถูกตองตอ
การพัฒนาครอบครัวในกระบวนการผลิตและพัฒนา
บุคลากร  

 (5) จัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานครอบครัว      
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 (6) สงเสริมสนับสนุนและสราง
เครือขายองคกรวิชาชีพ และองคกรอื่น ๆ ที่ทํางาน
สัมพันธกับการพัฒนาครอบครัว  

   
 1.3.3 ยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการดานครอบครัว  
 (1) สรางความเขมแข็งของกลไก

ในระดับชาติ และในระดับทองถิ่น  เพื่อสราง  แนว
รวมประสานความรวมมือ  และระดมการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน  รวมทั้ง องคกรของรัฐ  องคกร
เอกชน  องคกรธุรกิจ  สถาบันการศึกษา  สถาบัน
ศาสนา   สถาบันครอบครัว  อาสาสมัคร  องคกร
ชุมชนและประชาชน  

 (2) พัฒนาระบบขอมูลและใช
ข อมู ล ให เ กิ ดประโยชน ในการวางแผน  การ
ประเมินผล  และการพัฒนาครอบครัว  เด็ก  และ
เยาวชนในทุกระดับ   

 (3) แสวงหาและจัดสรร
ทรัพยากรใหเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะของ    
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    

 (4) พัฒนาตัวบงช้ีในทุกระดับ 
และใชตัวบงช้ีในการวางแผน ติดตามประเมินผล 
และพัฒนาครอบครัว โดยใหมีการประเมินตัวบงช้ี
เปนระยะ ๆ  

 (5) สรางระบบติดตามงานและ
ระบบประเมินผล โดยใหประเมินนโยบายและแผน
ฉบับนี้เมื่อครบสองปครึ่ง และปลายปที่หา  

 (6)  สนับสนุนกลไกระดับชาติ 
ใหทําหนาที่บริหารจัดการแผนยุทธศาสตรนี้ใหบัง
เกิดผลและใหมีการรายงานสถานการณครอบครัวตอ
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่ เกี่ยวของ รวมทั้ง 
ประชาชนเปนระยะ ๆ   

 1.3.4 ยุทธศาสตรการศึกษาวิจัย
พัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาครอบครัว  

 (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การเก็บและวิเคราะหองคความรูเกี่ยวกับครอบครัวที่
สามารถใชประโยชนในทุกระดับ   

 (2) สนับสนุนหนวยงานวิชาการ
ประสานเครือขายดานวิจัย  และเครือขายขอมูล
สารสนเทศในการพัฒนาครอบครัว รวมทั้งเด็กและ
เยาวชน  

 (3) สนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพ
แบบสหวิทยากร โดยใหเพิ่มการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนและนําผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนทั้ง
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ  

   (4) สนับสนุนใหมีการเผยแพร
ความรูจากผลการวิจัยดานครอบครัวที่ เ ช่ือถือได
ใหแก   หนวยงานทุกภาคสวน   และโดยเฉพาะ
สําหรับประชาชน  เพื่อใหเขาใจงายและนําไปใชใน
การพัฒนาครอบครัว 
 1.4 ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาศักยภาพ
ของ เครือข ายทางสั งคมเพื่ อ พัฒนาครอบครั ว 
ประกอบดวย  

 1.4.1 ยุทธศาสตรการสราง
ครอบครัวเปนสุข ชุมชนเขมแข็ง สังคมมีคุณภาพ  

 (1) สงเสริมบทบาทของชุมชนใน
การสรางความรักความเขาใจและสัมพันธอันดี
ระหวางสมาชิกในครอบครัวและระหวางครอบครัว
กับชุมชน  

 (2) สนับสนุนใหเด็กและเยาวชน
มีสวนรวมในการพัฒนาครอบครัวและชุมชน 

 (3) สนับสนุนบทบาทการมีสวน
รวมของครอบครัวในชุมชน และใหครอบครัวและ
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ชุ ม ชน ไ ด มี โ อ ก า ส แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม รู แ ล ะ
ประสบการณระหวางครอบครัวและชุมชน  

 (4) สนับสนุนชุมชนใหมีบทบาท
ในก า รพั ฒน าคุณภ าพชี วิ ต  โด ย เ ฉพ า ะด า น    
สวัสดิการครอบครัว   

 (5) ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาครอบครัว
อยางตอเนื่อง 

 (6) สนับสนุนสงเสริมให
ครอบครัวมีพลังในการสรางสังคมที่มีคุณภาพ  

 
12.3 บทบาทของครอบครัวกับปญหาสารระเหย 
 จ า ก ยุ ท ธ ศ าสตร ก า ร พั ฒน าสถ าบั น
ครอบครัวอยางเปนองครวม  ทําใหเห็นภาพการ
ดําเนินการใน 2 ระดับดวยกัน คือ ในภาพใหญ และ
ในภาพยอยแตละสถานการณปญหา โดยเฉพาะใน
กลุมครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูงตอปญหาที่เกิดขึ้น  
บทบาทของครอบครัวจะปองกันและแกไขปญหา
สารระเหยอยางไร  ครอบครัวมีความจําเปนที่จะตอง
เปนสะพานเชื่อมประสานใหเกิดภูมิคุมกันในระดับ
บุคคล    สรางภูมิคุมกันใหเกิดระดับครอบครัวเอง  
พรอมนั้นจะตองเชื่อมโยงใหเกิดภูมิคุมกันระดับ
ชุมชนใหชัดเจนสาเหตุหลักของการติดยาเสพติด คือ 
ความขัดแยงภายในจิตใจ (Intrapsychic  System) 
และความขัดแยงระหวางบุคคล  (Interpersonal) 
(อุทุมพร  ตรังคสมบัติ, 2544) สองสวนนี้มี
ความสัมพันธกัน เมื่อมีความขัดแยงภายในตนเอง
แลว สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นก็ไมดีตาม สงผลให
บุคคลเกิดการสับสน เกิดความไม      สมหวังและคิด
วาสารระเหยชวยเขาได จึงเลือกใชเปนที่พ่ึงในที่สุด  
ครอบครัวจะตองสามารถเปนสะพานเชื่อมใหเกิด
ความเชื่อ  ทัศนคติและคานิยมที่ ถูกตองเกี่ยวกับ

ยาเสพติด มีจิตสํานึกครอบครัว มีแนวคิดของการ
พ่ึงตนเอง มีการฝกกระบวนการคิดในการแกปญหา
อยางมีเหตุผล 
 การสรางภูมิคุมกันระดับครอบครัว จาก
กรณีของการสรางภูมิคุมกันในระดับบุคคลซึ่ ง
ครอบครัวจะตองทําหนาที่ในการสรางภูมิคุมกันใน
ระดับบุคคลใหบุคคลสามารถเข าใจ   มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองและมีทักษะการควบคุมตนเอง  
แตขณะที่ครอบครัวสวนใหญมีลักษณะครอบครัวที่
อยูในภาวะเสี่ยงตอการเกิดปญหา จะตองมีการสราง
ระบบกลไกการบริหารจัดการใหการสนับสนุนความ
เขมแขงของครอบครัวใหสามารถปฏิบัติการทํา
หนาที่ของครอบครัวไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห ลั ก เ พื่ อ ล ด ป จ จั ย เ สี่ ย ง แ ล ะ
สภาพแวดลอมที่เปนอันตรายและบั่นทอนครอบครัว   
ครอบครัวที่มีปญหาไดรับการชวยเหลือที่เหมาะสม 
จนสามารถกลับคืนสูสภาวะปกติ พรอมทั้งเพิ่มปจจัย
เกื้อหนุนและสรางภูมิคุมกันใหแกครอบครัว 
 
  การเพิ่มปจจัยเก้ือหนุนใหครอบครัวท่ีมี
ความเสี่ยง  

แน วท า ง ก า ร ส ร า ง ภู มิ คุ ม กั น ร ะ ดั บ
ครอบครัว 
 จากการวิเคราะหสถานการณครอบครัวที่
เปนครอบครัวที่มีปจจัยเสี่ยงตอปญหาการเสพสาร
ระเหยนั้น  การสรางภูมิคุมกันระดับครอบครัวมี
ความจําเปนที่จะตองเขมในยุทธศาสตรการลดปจจัย
เสี่ยงสําหรับครอบครัว  โดยจัดระบบสวัสดิการ
สังคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของครอบครัว รวมถึง 
การจัดบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก โดยจัดใหมีศูนย
พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยศูนยพัฒนาครอบครัว
ในชุมชน จะมี หนาที่หลักในการสรางระบบเฝาระวัง
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เตือนภัยสําหรับครอบครัวและเด็กกลุมเสี่ยงประเภท
ตางๆ โดยให   ชุมชนมีสวนรวม ในการสรางระบบ
เฝาระวังเตือนภัยสําหรับครอบครัวและเด็กกลุมเสี่ยง
ประเภทตางๆ ใน  ชุมชน โดยใหชุมชนมีสวนรวม
นั้นจะตองมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ เชน 
1.การประเมินศักยภาพของครอบครัว โดยดูจาก 

1.1 ความสามารถในการจัดการดานความ
ตองการขั้นพื้นฐาน 

1.2 ความสามารถในการทําหนาที่ของ
ครอบครัว 6 ดาน ดังนี้ คือ 

1.2.1 การแกปญหา (Problem 
solving) หมายถึง ความสามารถของคราอบครัวใน
การจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม ทํา
ใหครอบครัวดําเนินไปได และปฏิบัติหนาที่ดานตาง 
ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ปญหาที่เกิดขึ้นเชน ปญหา
การเงิน  ปญหาความขัดแยงระหวางพี่นอง หรือ
ความไมไววางใจระหว างสามีภรรยา  เปนตน 
ครอบครัวที่ทํ าหนาที่ไดดีนั้น  วิธีการแกปญหา
โดยรวมจะเปนไปอยางเรียบรอยไมยุงเหยิงวุนวาย 
และไมปลอยใหปญหาเรื้อรังจนแกไขอยางลําบาก 

1.2.2 บทบาท (role) หมายถึง
แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกปฏิบัติตอกันซ้ํา ๆ เปน
ประจํา เชน บทบาทการหาปจจัยสี่ใหแกสมาชิก การ
อบรมเลี้ยงดู การสอนใหลูกมีทักษะดานการเรียน 
การคบเพื่อน การเปนผูนําในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปญหาต าง  ๆ  การออกกฎระเบียบเพื่ อควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครั ว  เปนตน 
ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพจะมีการมอบหมายหนาที่
ทุกดานอยางชัดเจนใหกับบุคคลที่เหมาะสม และดูแล
วาสมาชิกรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ของตน
ครบถวนหรือไม และถาไมทําจะมีบทลงโทษอยางไร 

เพื่อเปนการควบคุมใหสมาชิกทําหนาที่ของตนโดย
ครบถวน 

1.2.3 ก า รตอบสนองท า ง
อารมณ (affective responsiveness) หมายถึง
ความสามารถที่จะตอบสนองอารมณตอกันอยาง
เหมาะสม ทั้งอารมณเชิงบวกและอารมณเชิงลบ เชน 
ภรรยาสามารถแสดงอารมณโกรธตอสามีไดแมกลัว
วาสามีจะไมพอใจ ลูกสามารถเลาถึงอารมณหงุดหงิด
ที่กระตุนใหกลับไปใชยาแมจะรูวาเรื่องนี้จะทําใหแม
โกรธ เปนตน ครอบครัวที่ทําหนาที่ไดเปนปกติ จะ
แสด งอ า รมณ ไ ด ห ล า ย แบบ ในปริ ม าณและ
สถานการณที่เหมาะสม 

1.2.4 ค ว า ม ผู ก พั น ท า ง
อารมณ (affective involvement) หมายถึง ระดับ
ความผูกพัน    หวงใยสมาชิกแตละคนมีตอกัน 
รวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจ และการเห็น
คุณคาของกันและกัน การปราศจากความผูกพัน หรือ
แมแตการผูกพันที่มากเกินไป มีการปกปอง จุนจาน
มากเกินไป หรือผูกพันแนนแฟนจนเหมือนทั้งคูเปน
บุคคลเดียวกัน จนขอบเขตความเปนสวนตัวของแต
ละบุคคลไมชัดเจนหรือไมมีเลย ยอมทําใหเกิดปญหา  
ความผูกพันทางอารมณระหวางสมาชิกที่เหมาะสม
จะตองอยูบนพื้นฐานของความเขาอกเขาใจ กลาวคือ
สมาชิกสนใจผูกพันอีกฝายหนึ่งอยางแทจริงดวยการ
เข า ใจในความต องการของอีกฝ าย  จะทํ า ให
ตอบสนองความตองการทางอารมณของอีกฝายหนึ่ง
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นความผูกพันที่สมาชิกหรือ
วงจรชีวิตในแตละระยะ เชน ลูกเล็กจะมีความผูกพัน
แนนแฟนระหวางเด็กกับพอแมเนื่องจากเด็กเล็ก
ตองการการดูแลเพื่อการอยูรอด แตเมื่อลูกเขาสูวัยรุน
เริ่มมีความสัมพันธกับบุคคลนอกครอบครัวมากขึ้น 
ความผูกพันจะตองลดความเขมขนลงเปนตน 
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1.2.5 การควบคุมพฤติกรรม 
(behavior  control) หมายถึง วิธีการที่ครอบครัว
ควบคุมหรือจัดการพฤติกรรมของสมาชิก  ให
ประพฤติตนอยูในขอบเขตที่ เหมาะสมไมใหเกิด
ความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น 
       พฤติกรรมที่จําเปนตองควบคุมในดานตาง ๆ 
ไดแก  

1.2.5.1 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการทางดานจิตใจและชีวภาพ 
เชน ความตองการทางเพศ และความกาวราว 

1.2.5.2 พฤ ติกรรมทางด าน
สังคม เชน การคบเพื่อนฝูง 

1.2.5.3 พฤติกรรมที่อาจเปน
อันตรายตอรางกายหรือทรัพยสิน เชน การเลนโลด
โผน เลนไมขีดไฟ การขับรถเร็ว เปนตน 

1.2.5.4 การรักษาระเบียบวินัย
ภายในครอบครัว   ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมพฤติกรรม จะมีมาตรฐานหรือกฎตาง ๆ 
ที่ มี ความยืดหยุ นพอประมาณ  มีการพิ จ ารณา
สถานการณที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนกฏไดตามความ
เหมาะสมดวยความเขาอกเขาใจ  สนับสนุนและ
ยอมรับในแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายเพื่ออบรม
สมาชิกใหเกิดระเบียบวินัย ไมใชเพื่อการมีอํานาจ
เหนือกวา  เพื่อใหสมาชิกรูสึกอยากรวมมือกันปฏิบัติ
ตามกฎที่ต้ังไว 

1.2.5.5 ก า ร สื่ อ ส า ร 
(communication) หมายถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกันทั้งดานคําพูดและทาทาง ครอบครัวที่มี
ประสิทธภาพจะสื่อสารไดชัดเจนตรงไปตรงมากับ
คูกรณีไมออมคอม เชน “ฉันไมชอบใหเธอทิ้งของ
เกลื่อนกลาด เพราะมันทําใหฉันตองทํางานหนักขึ้น” 

ถามีการสื่อสารคลุม เครือออมคอมมากเท าใด 
ครอบครัวก็ทําหนาที่ไดไมดีเทานั้น 
 
2. ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ตองสามารถที่จะ
นําผลการประเมินศักยภาพของครอบครัวเปน
แนวทางในการใหความชวยเหลือครอบครัว ไดอยาง
เหมาะสมและทันเวลา โดยกําหนดแนวทางการสราง
ภูมิคุมกันยาเสพติดระดับครอบครัวที่เปนรูปธรรม 
เชน 

1. ผูปกครองเปนตัวอยางที่แทจริงในการ
ไมใชสิ่งเสพติด 

2. สมาชิกในครอบครัวควรสนใจ หวงใย 
เอาใจใสตอกัน รับฟงปญหา ใหคําปรึกษา ชวยให
เด็กรูสึกวาตนมีความสําคัญ มีคุณคา มีความรักและ
นับถือตนเอง (self esteem)  

3. ฝกซอมทักษะการปฏิเสธแกเด็ก และ
ควรรูวิธีการแนะนําเด็กใหรูจักการปองกันตนเอง 
เชน  การแสดงบทบาทสมมุติ   สงเสริมให เด็กมี
ความคิดช้ีนําตนเอง (self  direction) ไดอยาง
เหมาะสมและเกิดความเชื่ อมั่นในตนเอง  (self  
confidence) และพึ่งตนเองไดยืนดวยตนเองได (self 
refinance) ในที่สุด 

4. สร า งกฎในครอบครั ว  ไม ให ยุ ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  และฝกเด็กมีระเบียบวินัย (self  
discipline)  

5. สร า ง เ ครื อข า ยทางสั งคม  (social  
network) รวมกับครอบครัว และองคกรชุมชน 

โดยเฉพาะปญหาสารระเหยจะตองใชความ
เขมแข็งของชุมชนเขามามีสวนชวยเปนอยางมาก 
จากการวิเคราะหสถานการณปญหาในครอบครัวของ
ผูเสพสารระเหยที่พบวา ครอบครัวมักไมคอยใสใจ
ดูแลดวยแลว มีความจําเปนที่จะตองสรางภูมิคุมกัน
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ในระดับชุมชนใหเกิดขึ้น โดยมีการสรางภูมิคุมกัน
ในระดับชุมชนใหเอื้อตอการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น 
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บทบาทชมุชนกับปญหาสารระเหย 

นางฉวีวรรณ  ปญจบุศย 
 
 
 

หัวขอ 
 13.1 บทนํา 
 13.2 วิกฤตการณของระบบตางๆ ที่กอใหเกิดปญหาสารระเหยในชุมชน 
 13.3 การพัฒนาการแกปญหาสารระเหยในชุมชน 
 13.4 บทสรุป 
 
13.1 บทนํา 
 ทุกยุค ทุกสมัยทุกคนไมสามารถปฏิเสธได
วา  ยังมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากใชสารระเหย เชน 
ทินเนอร  แลคเกอร กาวปะยาง  น้ํายาทาเล็บ  ลางเล็บ 
เปนตน โดยใชสูดหรือดม ทําใหเกิดปญหาการเสพ
ติด  เนื่องจากสารระเหยดูดซึมไดดีมาก  วิธีเสพที่เขา
สูรางกายไดเร็วที่สุด คือการสูดดม  การเสพสาร
ระเหย  ยิ่งผูเสพมีอายุนอยก็จะยิ่งสงผลตอสมองมาก
ขึ้น  ทําใหมีผลตออนาคตของเยาวชนและอนาคต
ของประเทศชาติ  ถึงแมจะมีพระราชกําหนดปองกัน
การใชสารระเหย พ.ศ. 2533 หรือแมแตรัฐบาล
ประกาศสงครามยาเสพติด อะไรคือสาเหตุปจจัยที่มา
ประกอบซึ่งกันและกัน ทําใหสารระเหยยังคงเปน
ปญหายาเสพติดชนิดหนึ่งของชุมชนตลอดเวลา ซึ่ง
หลายฝายหันมาใหความสําคัญกับประชาชนใน
ชุมชน ใหประชาชนในชุมชนมีบทบาทและมีสวน
รวมในการแกไขปญหายาเสพติด โดยมีแนวคิดวา 

หากชุมชนมีความเขมแข็ง ปญหายาเสพติดก็นาที่จะ
ลดจํานวนลง 
 
13.2 วิกฤตการณของระบบตาง ๆ ท่ีกอใหเกิด
ปญหาสารระเหยในชุมชน 
   การแพรระบาดของสารระเหยในชุมชน  
วัยรุนดมกาว  เด็กดมทินเนอร ยังคงเปนปญหาอยูใน
ทุกชุมชน  โดยเฉพาะชุมชนแออัด   ชุมชนเมือง  
ชุมชนยากจน กลุมผูดอยโอกาส และวัยรุนทั่วไป   
 วิกฤตการณที่กอใหเกิดปญหาสารระเหย
ในชุมชน ลวนเกี่ยวของกับระบบตาง ๆ ทั้งในและ
นอกชุมชน ซึ่งตางเปนเหตุเปนปจจัยซึ่งกันและกัน 
ดังนี้ 
 1. ระบบเยาวชน/บุคคล   เด็กและเยาวชนที่
ติดสารระเหยสวนใหญมีบุคลิกภาพชอบทาทายสูง
กว า เด็ กและ เยาวชนที่ ไม ใชสารระ เหย   การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตนเปนการเปลี่ยนแปลง
ในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานสังคม  การ
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รับรูและเรียนรูของเยาวชน  จะสงผลใหเยาวชน
ประพฤติปฏิบัติ พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชน 10 
ประเภทเรียงลําดับจากมากไปหานอย(สุณีย  กัลยา
จิตร, 2548) ไดแก การเสพยาเสพติด  การมั่วสุมทาง
เพศ   การขายบริการทางเพศ  การทะเลาะวิวาท       
การลักขโมย  การดูการตูน/ภาพยนตรลามก  การ
เลียนแบบความรุนแรงในภาพยนต/ทีวี  การเลน
คอมพิวเตอรในรูปแบบที่ไมเหมาะสม  การชอบ
ความทาทายและชอบเสี่ยง  และการมีพฤติกรรมรัก
รวมเพศ  สาเหตุของการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน พบวา 
เยาวชนสวนใหญมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในลักษณะ
เชนเดียวกันกับการคบเพื่อนสนิทของเยาวชน  ซึ่งเด็ก
หรือ เยาวชนแตละคนตางมี ลักษณะเฉพาะ  ทั้ ง 
บุคลิกภาพทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม 
และสิ่งแวดลอมที่ไมเหมือนกัน  พ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูสิ่งที่ไดรับไว เลือกรับ เลือกคิดหรือรับไว  โดย
ไมรูตัวแตกตางกันไป  บุคลิกภาพ พฤติกรรมบางคน
จะแสดงออกแตกตางกันไปในแตละที่ไมเหมือนกัน 
เชน ขณะอยูบาน จะแตกตางจากอยูในโรงเรียนหรือ
ขณะอยูกับเพื่อน วิกฤตการณปรับตัวของเด็กหรือ
เยาวชนที่ตองการตอตานสิ่งที่ผูใหญบอก ตองการ
หนีจากสภาพของตนชั่วคราว หรือใชสารระเหยเปน
กิจกรรมเพื่อผอนคลายทางดานจิตใจ  ลดความ
กระวนกระวาย  ความทุกข  ความโดดเดี่ยวเหมือน
ถูกละทิ้ง  หรือเปนธรรมชาติของวัยรุนที่อยากลดลอง 
ชอบสนุกสนานโดยมีเพื่อนชวนไปทําพฤติกรรม
เบี่ยงเบน ในภาวะสังคมที่วุนวาย  สับสน โดดเดี่ยว 
สารระเหยจึงเปน ตัวแทรกและแยกเด็ก/เยาวชนไป
อยูในโลกของการเสพผิดและเสพติดตอไป  

2. ระบบครอบครัว   ฐานรากของการ
พัฒนามนุ ษ ย ม า จ ากครอบครั วที่ หล อหลอม
บุคลิกภาพ  พฤติกรรมและเติมเต็มศักยภาพซึ่งกัน

และกั น   ครอบครั ว จึ งมี อิ ทธิ พลในด านการ
วางรากฐานทางดานความคิด  จิตสํานึกของการทํา
บทบาทหนาที่ของแตละบุคคลแตละหวงเวลาของ
ชีวิตใหสมบูรณแบบทามกลางวิกฤตการณตาง ๆ ที่
ล อมรอบตั วไม ให ค รอบครั ว เสี ยสมดุ ล  เ ช น 
วิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจ  วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง  
สังคมปรวนแปร สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม  การศึกษา
ตามไมทัน โลกาภิวัตน เปนตน ครอบครัวจะเปนฐาน
ที่อบอุนมั่นคงใหทุกคนในครอบครัวอย างไร  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนของแตละครอบครัวจะไม
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 3. ระบบโรงเรียน / ระบบการศึกษา  
วิกฤตการณของระบบโรงเรียน/ระบบการศึกษา ซึ่ง
ตองปรับและพัฒนาตามยุคโลกาภิวัตน  ตามกระแส
สั งคม  และกระแสชุมชน  (รวมทั้ งการปฏิ รูป
การศึกษาในแตละหวงเวลา) ลวนสงผลถึงทุกคนที่
เกี่ยวของและอยูในระบบโรงเรียน/ระบบการศึกษา 
อยางนอยสถานศึกษาควรเปนเขตปลอดสารเสพติด
ทุกชนิด เปนแหลงใหความรูขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
สามารถเขาถึงและเขาใจนักเรียน/นักศึกษาไดทุกคน 
การมองปญหาทุกอย างจึงควรมองทุกระบบที่
เกี่ยวของ เด็ก/เยาวชนที่มีปญหาใชสารเสพติดหรือ
ปญหาตางๆ ครูแนะแนวหรือผูใหคําปรึกษา หรือครู
ประจําช้ัน ตองเพิ่มทักษะที่จําเปนในการปรับตัวให
เขากับระบบที่มีลักษณะแตกตางกัน  

4. ระบบชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การขยายตัวการเคลื่อนไหวของชุมชนทั้งระดับ          
ภาพยอยและระดับ  มหภาค  การเมือง  นโยบาย
สาธารณะ การปกครองทองถิ่น รวมทั้งการบังคับใช        
กฏหมายตาง ๆ เปนตน ลวนเปนผลตอการเพิ่มหรือ
ลด อุปสงคดานสารระเหยของชุมชน เชน การบังคับ
ใชกฎหมาย  ระบบการบําบัดฟนฟูและติดตาม 
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การเมืองการปกครองทองถิ่น นโยบายสาธารณะ 
ระบบการบําบัดรักษา 
 - การบังคับใชกฎหมาย 
 ผูติดสารระเหย หมายความวา ผูซึ่งตองใช
สารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ
ประจํา  โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตาม
หลักวิชาการ 
 การบํ าบั ดรั กษา  หมายความว า  การ
บําบัดรักษาผูติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟนฟู 
สมรรถภาพและการติ ดตามผลภายหลั งก าร
บําบัดรักษาดวย 
 มาตรา 15 หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผู
ที่มีอายุไมเกิน 17 ป เวนแตเปนการขายโดย
สถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน  
 มาตราที่ 16 หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือ
ใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสาร
ระเหย 
 มาตรา 17 หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัด
ความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด
ดมหรือวิธีอื่นใด 
 ขอความขางบนเปนขอความบางสวนที่
ปรากฏในมาตรา 3 ในพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 20 
มกราคม 2533 เปนตนมา 
 จะเห็นไดว าถาทุกคนในชุมชนปฏิบั ติ
บทบาทหนาที่ตามพระราชกําหนดการปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ. 2533 ก็จะไมมีปญหาสารระเหยใน
ชุมชนดานตาง ๆ เชน เด็กดมกาว ผูปวยสารระเหย
ไดรับการบําบัดรักษาตามมาตรฐาน ไมมีการขายสาร
ระเหยใหเด็กอายุไมเกิน 17 ป หรือไมมีใครขายสาร
ระเหยใหกับเด็กดมกาว หรือครอบครัว ชุมชนที่พบ
เห็นเด็กดมกาวตองพาไปตรวจรักษา ชุมชนนั้น ๆ ก็

จะไมมีผูติดสารระเหยเรื้อรัง หรือมีการแพรระบาด
ของสารระเหย เปนชุมชนในอุดมคติถาทุกคนทุก
หน วยงาน  ทุกระบบและปฏิบั ติตามพระราช
กําหนดการปองกันการใชสารระเหยพ.ศ. 2533 โดย
ไมตองแกกฏหมายเพิ่มโทษ 
 - การเมืองการปกครองทองถิ่น ปจจัยที่มี
ผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ความเขมแข็ง
องคความรูของบุคลากร การปฏิรูปองคกร การมีสวน
รวมและการทําหนาที่พลเมืองไทย  กระบวนการ
ประชาสังคมยังไมครอบคลุม  ประชาชนในชุมชน
บางสวนยังเขาไม ถึง  และไมมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางของชุมชนตนเอง รวมทั้งจิตสํานึก  
คานิยม  อุดมการณ  โลกทัศนของบุคคลในชุมชนซึ่ง
จะสงผลถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงบริบท
ตาง ๆ ของชุมชน 
 - นโยบายสาธารณะ มาตรฐานการ
ใหบริ ก า รสาธารณะแกบุ คคลในชุ มชน   ไม
ครอบคลุมทั่วถึงและเทาเทียม บางเรื่องเปนไปตาม
อัตภาพ ตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความ
ร่ํารวยของชุมชน 
 - ระบบการบําบัดรักษา ทั้ง Community 
Care และ Community System ที่จะสงผลตอ  
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบําบัดรักษา 
ประชาชนสามารถเขาถึงไดทันเวลา                 
13.3  การพัฒนาการแกไขปญหาสารระเหยในชุมชน   
การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 ชุมชนประกอบดวย 5 สวน 

1. คน (People) 
2. ความสนใจของคนรวมกัน (common  

interest) 
3.  อาณาบริเวณ (area) 
4. การปฏิบัติตอกัน (interaction) 
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5. ค ว า ม สั ม พั น ธ ข อ ง ก ลุ ม ช น 
(relationship) 

 
ชุมชนจะตองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผูกพันไปกับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  คนในชุมชน 
ตองตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทย
ในอนาคตจะตองแกปญหาพื้นฐาน 5 ประการ 
(วิจารณ  พานิช,2537 :2) 

1. ปญหาทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระดับการศึกษาซึ่งต่ําเกินไป  

2. ปญหาการปรับเปลี่ยนระบบและเชิง
สถาบันใหสอดคลองกับยุคสมัยไดแก 
ระบบการเมือง  ระบบการปกครอง  
ระบบความยุติธรรม ระบบการจัดสรร
ทรัพยากรของชาติ ระบบราชการ เปน
ตน 

3. ปญหาเชิงสังคม ไดแก ความเหลื่อมล้ํา
ระหวางเมืองกับชนบท ระหวางคน
รวยกับคนจนปญหาความลมสลาย
ของชุมชนชนบท  ปญหาชุมชนแออัด
ในเมือง  ปญหาครอบครัว ปญหาการ
แยงชิงทรัพยากร เปนตน 

4. ป ญ ห า ค ว า ม เ สื่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและการ เกิด
มลพิษ เชน การเกิดมลพิษทางน้ํา  ทาง
อากาศ เปนตน 

5. ปญหาความออนแอของระบบความรู
ความสามารถในการสรางองคความรู 
อาวุธสําหรับตอสู 

แขงขันในยุคปจจุบันและอนาคต คือ ความรูและ
ความสามารถในการสรางองคความรู ปจจุบันระบบ

การสรางสรรคปญญาของประเทศไทยยังออนแอ
และรอการแกไขอยางจริงจังและโดยดวน 
 
 การพัฒนาไดกอใหเกิดการสูญเสียอยาง
มากมายและสงผลกระทบตอชีวิตมนุษย การพัฒนา
จึงตองระวังไมใหกระทบคาของความเปนคน  คา
ทางวัฒนธรรม  และโลกธรรมชาติซึ่งเปนความ
หวงใยตอชีวิตทั้งหมดของทฤษฎีจริยธรรม ปญหา
จริยธรรมจะพบทุกอยางในการวางแผนหรือการ
ปฏิบัติระดับ รากหญา การพัฒนาจึงตองพัฒนาพรอม 
ๆ กันในหลายมิติ  การแสวงหาทางเลือกใหมของการ
พัฒนา (alternative development ) อยางนอย 5 ขอ 
(ปรีชา  เปยมพงศสานต,2537:23-116) คือ 

1. การผสมผสานการอนุรักษและการ
พัฒนา 

2. การสนองความตองการขั้นพื้นฐาน
ของประชาชน 

3. การรักษาหลักการ   ความยุติธรรม 
และความเสมอภาคทางสังคม 

4. การกําหนดชะตากรรมโดยตนเอง 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

5. การปกปองศักดิ์ศรีของระบบนิเวศ 
และตองรูเพิ่มเติมวา 

- วิช่ันตาง ๆ ของการพัฒนามีมิติทาง
จริยธรรมแบบไหน 

- อะไรเร็วกวา ความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวของการพัฒนาของไทย 

- เราจะประเมินนโยบายและโครงการ
พัฒนาโดยใชบรรทัดฐานทางจริยธรรมไดอยางไร 

ดั งนั้ น  การพัฒนาชุ มชน  การพัฒนา
ประเทศตองมองชุมชนทั้งในระดับจุลภาคและ
ระดับมหภาคและตองมองทุกมุมใหเขยื้อนไปพรอม
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กันอยางนอย 3 มุม ตามที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
กลาวคือ เขยื้อน     ภูเขา ซึ่งประกอบดวย 

1. ความรูทั้งในระดับบุคคล  องคกร และ
ระบบสมองที่เกื้อกูล เคลื่อนไหว 

2. สังคม ตองเปนสังคมแหงการเรียนรู  
ที่ตองมีทั้ง ทั้ง Community Care และ 
Community System 

3. การเมือง / อํานาจ ต้ังแตการปฏิรูป
องคกรปกครอง ทองถิ่นไทย  จนถึง
การเมืองระดับสูง นโยบายสาธารณะ
ตาง ๆ 

 
 ดังนั้น การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

- อะไรคือวัตถุประสงคขั้นสุดทายของ
การพัฒนา 

- วัตถุประสงคหลักทางดานเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรม ควรจะมีอะไรบาง 

- เราจะใหความหมายการพัฒนาวา
อยางไร 

- เราควรจะลมเลิกแนวคิด “การพัฒนา” 
และหันไปใชแนวคิดใหม ๆ จะเปน
การดีหรือไม 

- เราควรจะกระจายประโยชนและภาระ
ของการพัฒนาไปยังกลุมชนตาง ๆ 
อยางไร 

- เพื่อใหเกิดความยุติธรรม เราควรจะ
ปรับโครงสรางอยางไร 

- การพัฒนาที่แทจริงควรจะเปนเรื่อง
ของใคร (นักวิชาการหรือประชาชน) 

- ในการพัฒนา เราควรคํานึงถึงเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนมากนอยแคไหน 

จริยธรรมสังคมของการพัฒนา ( Social  ethic 
development) จะตองตอบคําถามสําคัญที่วา  
“อะไรคือวัตถุประสงคขั้นสุดทายของการพัฒนา” ซึ่ง
หลักการมนุษยนิยมของศาสนา พบวา ทฤษฎีการ
พัฒนาจะตองเขาหลักการ 2 ขอ 

1. สมาชิกสังคมจะตองมีเสรีภาพและมี
โ อ ก า ส ที่ จ ะ มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นเกี่ ยว กับ
ปญหาการพัฒนาในสังคมของตนเอง 

2. เปนหนาที่ของสมาชิกสังคมที่จะตอง
แสวงหา”สังคมในอุดมคติรวมกัน” 

 
การพัฒนาแบบยั่งยืนตองมีเงื่อนไขสําคัญ
บางประการ คือ 
1. เปาหมายของการพัฒนาไมใชเปนการ

ข ย า ย ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ห รื อ
ประสิทธิภาพการผลิตแต เปนการ
สนองความตองการพื้นฐานของ
ประชาชน 

2. การพัฒนามีความหมายเบื้องตนวา 
จะตองสรางพลังอํานาจใหแกมวลชน
ผู ย า ก ไ ร โ ด ย ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประชาธิปไตยพื้นฐาน 

3. การพัฒนาตองมาจากขางลาง โดย
อาศัยการริเริ่ม และการจัดการตนเอง
ของประชาชนเนนเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง และความเปนหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ บนพื้นฐานของภูมิธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น 

4. เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จที่ยาวนาน 
ก า รพัฒนาคื อ ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง 
ทัศนคติ คานิยม จิตสํานึก และวิถีของ
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ประชาชนในหลายวงก ารอย า ง
กวางขวางไปในทิศทางที่เนนอนุรักษ
ธรรมชาติ 

 ซึ่งการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน  ตองใช
ห ลักการ  ความหลากหลายทางวิธี วิทยา  โดย
ผสมผสานแนวคิดของสถาบันนิยม ซึ่งเนนวา 

- มองภาพทั้งหมดแบบ holism 
- ใหมีความคิดแบบวิวัฒนาการ ที่มอง

การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร 
- ใหความสําคัญสูง แกมิติทางศาสนา 

สังคม และวัฒนธรรม 
- จิตสํานึก คานิยม อุดมการณ โลกทัศน 

เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลง 
ทางสิ่งแวดลอม 

 นักจิตวิทยาชุมชนมองพฤติกรรมของ
มนุษยจากสิ่งที่มองเห็นทางดานนิเวศวิทยา สิ่งที่
มองเห็นไดนี้ยอมรับวา พฤติกรรมทั้งหมดเกิดขึ้น
ภายในสภาพแวดลอม (setting) และเพื่อที่จะเขาใจถึง
วาทําไมพฤติกรรมเฉพาะจึงไดเกิดขึ้น จึงเปนความ
จําเปนที่เราจะตองทําการสํารวจทั้งในเรื่องของบุคคล 
และสิ่งแวดลอมของพวกเขา  มนุษยจะตองเดิน
ทางผานชองวางของชีวิต หรือ subjective world of 
experiences  พฤติกรรมของมนุษยจะถูกอิทธิพล
ตางๆ เคลื่อนผานไปในชองวางของชีวิต แตคนมี
ความแตกตางกัน คือ นอกเหนือจากสิ่งเราภายนอก
แลว ยังไดรับประสบการณจากจิตสํานึก และการ
รับรูสิ่งที่มากระทบในชองวางของชีวิต และแปล
ความหมายของสิ่งที่มากระทบกอนที่จะตอบสนอง 
ซึ่งบางอยางได ถูกใหความสําคัญ  บางอยางถูก
บิดเบือน บางอยางถูกละเลย ซึ่งโดยสรุปมนุษยจะ

ตอบสนองตอ setting อยางที่พวกเขามองเห็น ไมใช
ตามความเปนจริง 
 การ เตรี ยมพร อมบุ คคลในชุ มชนต อ
สัญญาณ ปญหาที่เกิดขึ้น และสอนวาจะปองกันและ
แกไขอยางไร เพื่อสงเสริมใหมีความเขากันอยางพอดี
ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม เพื่อปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติด โดย 

1. ยกระดับความสามารถของบุคคล 
2. พัฒนาเครือขายทางสังคมและระบบ

สนับสนุน  เปนการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม       
การแทรกแซงเพื่อสงเสริม 

3. sensitizing proximal agents เปน
บุคคลที่ใกลชิดชุมชนการพัฒนาการแกไขปญหาสาร
ระ เหยในป จจุบัน  จึ ง เปนการพัฒนาคน  โดย
ครอบคลุมถึงการทําให ประชาชนทุกคนมีทางเลือก
ที่จะใชชีวิตอยางมีคุณคาตามที่เขาตองการ มีสุขภาพ
ดี มีชีวิตยืนยาว     สามารถใชชีวิตอยางสรางสรรค มี
ความรู  เขาถึงทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอที่จะมี
มาตรฐานการครองชีพ ที่เหมาะสม สามารถใชชีวิต
อยางมีศักดิ์ศรี มีความเชื่อมั่น เคารพตนเอง และ
ไดรับการยอมรับนับถือจาก   ผูอื่น  นโยบายการ
พัฒนาคนที่สําคัญคือ การสรางสภาพแวดลอมที่
เอื้ออํานวยตอการเสริมสรางศักยภาพคน  
 การพัฒนาคนจึงตองผนึกประสานกับเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน  เปนการพัฒนาคนบนฐานสิทธิ  
มนุษยชน  เปนการเสริมสร างพลังอํ านาจของ
ประชาชนใหสามารถตัดสินใจดวยตนเองวา จะ
พัฒนาอยางไรจึงจะบรรลุเปาหมาย การพัฒนาคน  
การพัฒนาจึงเปนสิทธิที่พึงมีพึงไดสิทธิที่จะมีสิทธิ
ตางๆ และวิธีการที่ดีคือ สรางระบบภูมิคุมกัน และลด
อาการของโรค รวมทั้งลดการติดเชื้อแบบ secondary 
data โดยการพัฒนาเครือขายทางสังคมของพอ แม 
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(Parental Social Network)  สรางสายใยชุมชน 
(Social Bond และ Social Network) เปนการมีสวน
รวมของชุมชนในระบบภูมิคุมกันเยาวชนในชุมชน 
รวมทั้งการแทรกแซงในขณะที่มีวิกฤติการณเกิดขึ้น
ในชุมชนที่จะทําใหสังคมเสียสมดุล ดังนั้น การมี
สวนรวมของชุมชนจึงไมใชการมีสวนรวมเฉพาะใน
แงของการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแกไข
ปญหายาเสพติด  เปนการมองการมีสวนรวมผาน
กิจกรรมตางๆ เทานั้น  ซึ่งไมใชการมีสวนรวมที่
แทจริง และตองเขยื้อนไปพรอมกันคือพัฒนาความรู
ในระดับบุคคล  องคกร  สังคมเรียนรู  นโยบาย
สาธารณสุข กฎหมาย การเมือง/ อํานาจระดับสูง และ
การเมืองทองถิ่น 
 
13.4 บทสรุป 

ชุมชนกับปญหาสารระเหย จึงหนีไมพน
การพัฒนาคน และการพัฒนาระบบตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ทั้งระบบยอยและระบบใหญ 
เ นื่ อ ง จ า ก สั ง ค ม ป จ จุ บั น ส ลั บ ซั บ ซ อ น เ กิ น
ความสามารถของบุคคลหรือฝายใดฝายหนึ่งจะ
จัดการ  การแกปญหาสวนใหญตองอาศัยพลัง
ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังในชุมชน และยังมี
คนอีกเปนจํานวนมากที่มีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ดีกวาใน
ปจจุบัน ปญหา      สารระเหยในชุมชนซึ่งดูเหมือน
ไมยาก แตยังคงอยูในชุมชน พลังอํานาจของชุมชนที่
จะจัดการกับปญหาสารระเหยอยางเปนรูปธรรม โดย
ใชทุนทางสังคม  พลัง  และสิทธิหน าที่  ทั้ ง เชิ ง
โครงสราง เชิงอํานาจ   เชิงบทบาทของพลเมืองของ
ชุมชน และสิทธิมนุษยชน เร็วหรือชาขึ้นอยูกับการ
รวมพลังอํานาจของ    ชุมชน นั่นเอง   
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
ผลที่
คาดหวัง 

 ผูปวยพรอมที่
จะอยู
บําบัดรักษา 

 ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอ
นของการขาด
ยา 

 ผูปวยไดรับการ
เตรียมพรอม
ดานจิตใจถึง
อาการที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อขาด
ยา 

 ผูปวยมีความรู
ในการปฏิบัติ
ตัวเพื่อลดความ
ไมสุขสบาย
จากอาการขาด
ยา 

 ปลอดภัยจาก
ผลขางเคียง
ของยาที่ใชใน
การรักษา 

 ผูปวยพรอมที่จะอยู
บําบัดรักษา 

 ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอน 
ของการขาดยา 

 ผูปวยมีความรูใน
การปฏิบัติตัวเพื่อลด
ความไมสุขสบาย
จากอาการขาดยา 

 ปลอดภัยจาก
ผลขางเคียงของยาที่
ใชในการรักษา 

 สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได
เองหรือโดยการ
ชวยเหลือของ
พยาบาล 

 สามารถนอนหลับ
ตอนกลางคืน
ติดตอกันนาน 6 
ช่ัวโมง 

 ผูปวยพรอมที่
จะอยู
บําบัดรักษา 

 ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอ
นของการขาด
ยา 

 อาการ
ออนเพลียแขน
ขายังไมมีแรง
และอาการทาง
ยาเสพติดลดลง 

 สามารถปฏิบัติ
กิจวัตร
ประจําวันได
เอง 

 ปลอดภัยจาก
ผลขางเคียง
ของยาที่ใชใน
การรักษา 

 สามารถออก
กําลังกายใน
กลุมไดบาง 

 ผูปวยพรอมที่
จะอยู
บําบัดรักษา 

 ปลอดภัยจาก
ภาวะแทรกซอ
นของการขาด
ยา 

 ควบคุมอารมณ
และการ
แสดงออกทาง
พฤติกรรมไดดี
ขึ้น 

 สภาพรางการ
ปกติ 

 สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ 
ไดตามปกติ 

 สามารถเขา
รวมกิจกรรมได
ครบกลุม
กิจกรรม 

 สามารถออก
กําลังกายได

 สามารถ
หยุดยา
โดยไมมี
อาการขาด
ยา 

 สภาพ
รางกาย
และจิตใจ
พรอม
จําหนาย
หรือยาย
ระยะฟนฟู 
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
 ผูปวยและญาติ
ทราบแผนการ
บําบัดรักษา 

 ญาติมีสวนรวม
ในการ
บําบัดรักษา 

 นอนหลับ
พักผอนได
อยางเพียงพอ 

 มีความรูใน
เรื่องขั้นตอน
การแกไข
ปญหา 

 ญาติมีความรู
เรื่องการทํา
หนาที่
ครอบครัว 

ตามปกติ 

การ
ประเมิน / 
การสง
ปรึกษา 

 ซักประวัติ 
 ประเมินสภาพ
รางการและ
สภาพจิตใจ 

 ตรวจวัด
สัญญาณชีพ 

 ประเมิน
ครอบครัวเรื่อง
ของการมีสวน
รวมและทราบ
แผนการ
บําบัดรักษา 

 ประเมินการ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันและ
การออกกําลัง
กาย 

 ประเมินอาการขาด
ยา 

 ประเมินอาการทาง
จิตเชนอาการ
ฉุนเฉียว กาวราว 

 ประเมิน
ภาวะแทรกซอนทาง
รางกาย 

 ประเมินการมีสวน
รวมของครอบครัว
ในการบําบัดรักษา 

 ประเมินอาการ
แทรกซอนจากการ
ไดรับยา 

 ประเมิน
ความสามารถใน
การทํากิจกรรม
ตางๆ  

 ประเมินอาการ
ขาดยา 

 ประเมิน
ภาวะแทรกซอ
นทางรางกาย 

 ประเมินอาการ
ทางจิตเชน
อาการฉุนเฉียว 
วุนวาย 

 ประเมิน
ความสามารถ
ในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ  

 ประเมิน
ความสามารถ
ในการออก
กําลังกาย 

 ประเมินความ

 ประเมินอาการ
ขาดยา 

 ประเมิน
ภาวะแทรกซอ
นทางรางกาย 

 ประเมินอาการ
ทางจิตเชน
อาการฉุนเฉียว 
วุนวาย 

 ประเมิน
ความสามารถ
ในการทํา
กิจกรรมตางๆ 

 ประเมิน
สภาพ
รางกาย
และจิตใจ 

 ประเมิน
อาการทาง
จิต 
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
 ประเมิน
ความสามารถใน
การปรับตัวในการ
อยูรักษา 

สมารถในการ
ปรับตัวในการ
อยูรักษา 

การ
วิเคราะห 

 U/Aตรวจเลือด
หาสารเสพติด 

 Chest X-ray 
CBC 

 ติดตามผล Lab หาก
มีความผิดปกติให
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 

   ทํา
แบบทดส
อบทางจิต
เตรียมยาย
ฟนฟู 

 ตรวจ
ปสสาวะ
หาสาร
เสพติด 

ยา / การ
รักษา 

 ยาตานการ
ซึมเศรา 

 ยาแกปวดเมื่อย 
 ยาเพิ่มเลือดไป
เลี้ยงสมอง 

 ยาบํารุง 
 (ใหยาตาม
อาการของ
ผูปวย ) 

 ยาบําบัดอาการทาง
จิต 

 ยาแกปวดเมื่อย 
 ยาลดอาการคลื่นไส
อาเจียน 

 ยาบํารุง 
  ( ใหยาตามอาการ
ของผูปวย ) 

 ยาบําบัดอาการ
ทางจิต 

 ยาแกปวดเมื่อย 
 ยาลดอาการ
คลื่นไสอาเจียน 

 ยาบํารุง 
 (พิจารณาลดยา
ตามอาการของ
ผูปวย ) 

 ยาบําบัดอาการ
ทางจิต 

 ยาแกปวดเมื่อย 
 ยาลดอาการ
คลื่นไสอาเจียน 

 ยาบํารุง 
 (พิจารณาลดยา
ตามอาการของ
ผูปวย ) 

 งดยา 
ยกเวน
วิตามิน 

การให
ความรู 

 กฎระเบียบ 
การปฏิบัติตัว
ของผูปวยและ
ญาติ 

 แผนการรักษา 
 อาการขาดยา 

 ใหพูดคุยกับเพื่อนที่
อาการดีขึ้นแลวถึง
ประสบการณอาการ
ขาดยา 

 ทบทวนกฎระเบียบ
และการปฏิบัติตัว

 โรคสมองติดยา 
 เสนทางสูการ
เลิกยาเสพติด 

 ขอดีของการอยู
บําบัดรักษาใน
สถานพยาบาล 

 การปองกันการ
เสพยาเสพติด
ซ้ํา 

 แนะนําขั้นตอน
ระยะฟนฟู
ประโยชนของ

 ทักษะการ
ปฏิเสธ
ยาเสพติด 

 การ
บริการ
หลังการ
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
 การปฏิบัติตัว
เพื่อลดความไม
สุขสบายจาก
อาการขาดยา 

 อาการขางเคียง
ของยาที่ใชใน
การรักษา 

ของผูปวยและขอมูล
ที่จําเปน 

 แนะนําแพทยผูให
การบําบัดรักษาและ 
ทีมสหวิชาชีพผูดูแล 

 ใหขอมูลผลการ
ตรวจทาง
หองปฏิบัติการแก
ผูปวย 

 การปฏิบัติของ
ญาติในการ
สงเสริมการเลิก
ยาของผูปวย 

 ขั้นตอนการ
แกไขปญหา 

 การทําหนาที่
ในครอบครับ 

  

การเขารับการ
รักษาระยะฟน
ฟุแกผูปวยและ
ญาติ 

รักษา
ขั้นตอน
การ
ติดตามผล 

 การเตรียม
ตัวเพื่อเขา
ระยะฟนฟู 
( ในกรณี
ยายฟนฟู ) 

กิจกรรม
การดูแล 

 คนหาปญหา
ทางดานจิตใจ 

 คนหาปญหา
ทางดานสังคม
ไดแกเรื่อง
ครอบครัว 
การเงิน การ
ทํางาน 
สัมพันธภาพ
ของผูปวยกับ
ญาติ 

 ตอบขอซักถาม  
 อธิบายสิทธิ
ของผูปวย 

 วางแผนในการ
บําบัดรักษา
รวมกับผูปวย
และญาติ 

 สังเกตเฝาระวัง
อาการแทรก

 คนหาปญหา
ทางดานจิตใจ 

 รับการพักผอนนอน
หลับ ตอนกลางคืน
ติดตอกัน 6 ช่ัวโมง 
โดยคนหาปญหา
ทางดานสังคมไดแก
เรื่องครอบครัว 
การเงิน การทํางาน
สัมพันธภาพของ
ผูปวยกับญาติ 

 พูดคุยลดความวิตก
กังวลเรื่องอาการ
ขาดยา 

 ใหเพื่อนผูปวยอื่นที่
เขามากอนพูดคุยใน
ประสบการณของ
ตนเอง 

 แนะนําใหอาบนํ้า
เพื่อลดอาการอยาก

 ใหคําปรึกษา
ในดาน
ครอบครัว 
สังคม การเงิน 

 มอบหมายงาน
รับผิดชอบ
รวมกับผูปวย
อื่น 

 ใหกําลังใจ
สงเสริมความ
มั่นใจในการ
เลิกสารระเหย 

 ใหกําลังใจใน
การอยูรักษาใน
ขั้นฟนฟู 

 มอบหมายงาน
รับผิดชอบ
รวมกับผูอื่น 

 พูดคุยเรื่อง
การใช
ชีวิตที่บาน
หรือการ
เขาฟนฟู
โดยให
ผูปวย
ซักถาม
เพื่อลด
ความวิตก
กังวล 
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
ซอนจากอาการ
ขาดยา 

 ดูแลใหยาตาม
แผนการรักษา 

 สราง
สัมพันธภาพ
พูดคุยลดความ
วิตกกังวลแล
และใหกําลังใจ
ในการอยูรักษา 

 นัดญาติมารวม
กิจกรรมในวัน
ครอบครัว 

 ใหคําปรึกษา
รายบุคคล 

 ดูแลใหไดรับ
อาหารและน้ํา
ตามความ
ตองการของ
รางกาย 

ยา 
 สังเกตเฝาระวัง
อาการแทรกซอน
จากการขาดยา 

 ดูแลใหไดรับยาตาม
แผนพูดคุยสราง
สัมพันธภาพและให
กําลังใจในการ
บําบัดรักษา 

 ใหขอมูลผูปวยกับ
ญาติประสานการ
ติดตอระหวางผูปวย
และญาติ 

 ใหออกกําลังกาย
ตามความเหมาะสม 

 มอบหมายงาน
รับผิดชอบรวมกับ
ผูปวยอื่น (ตาม
สภาพผูปวย) 

 ใหคําปรึกษา
รายบุคคล 

 ดูแลใหไดรับอาหาร
และน้ําตามความ
ตองการของรางกาย 

 ดูแลใหไดจัด
สภาพแวดลอมให
เหมาะสมลด
ตัวกระตุน 
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 วันที่รับใหม 
วันที่..................... 

วันที่ 2-4 
.................................... 

วันที่ 5-7 
.............................. 

วันที่ 8-10 
............................. 

วันที่ 11- 
วันจําหนาย 

...................... 
การ
วางแผน
การ
จําหนาย 

 ประเมินสภาพ
ปญหาเหตุผล
ของการเขาการ
บําบัดรักษา
และความตั้งใจ
อยูรักษาของ
ผูปวยพรอม
ญาติ 

 ใหขอมูล
ระยะเวลาใน
การบําบัดรักษา 

 ประเมินปญหา
ผูปวยทั้งสี่ดานการ
ดูแลใหไดรับการ
แกไข 

 ประเมินปญหา
ผูปวยทั้งสี่ดาน
การดูแลให
ไดรับการแกไข 

 ประเมินสภาพ
รางกาย จิตใจ 
เพื่อวาง
แผนการ
จําหนาย
รวมกับผูปวย 
ญาติและ
ทีมสหวิชาชีพ 

 ผูปวยกลับ
บานหรือ
ยายฟนฟู 

 นัดติดตาม
ผลการรัก
ษา 
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แบบบันทึกอาการผูปวยเสพติดสารระเหย 

 
ช่ือ – สกุล………………………..……………………….….อายุ…………..…ป.H.N……………………….…. 
A.N………………………..…………รับไววันที่…….……….……………ตึก………………….……………… 
ประเภทสารระเหยที่ใช………………………….…………….ปริมาณวันละ…………………….……………… 
ระยะเวลาที่ใช……………….………………..สารเสพติดอื่นที่ใช………………………………………………. 
 

อาการ 
วันท่ี/คะแนน 

              
1. เดินเซ               
2. สับสน               
3. ต่ืนเตน               
4. มือส่ัน               
5. มีเสียงในหู               
6. พูดไมชัด               
7. ชาตามปลายมอื,ปลายเทา               
8. ลูกตาแกวง               
9. จมูกไมไดกลิน่               
10. เย่ือบุจมูกมีเลอืดออก               
11. เบื่ออาหาร               
12. คลื่นไส, อาเจียน               
13.วิงเวียน               
14. ความคิดอานชา               
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รายละเอียดการใหคะแนนแตละอาการ 
1. เดินเซ 
0=ไมมีอาการ  
1= มีอาการเดินเซเพียงเล็กนอยเม่ือใหเดินบนเสนตรง  
2= มีอาการเดินเซปานกลางเม่ือใหเดินบนเสนตรง  
3= มีอาการเดินเซบอยๆแมขณะเดินตามปกติ 

8. ลูกตาแกวง  
0= ไมมีอาการ        1= ตรวจพบอาการลูกตาแกวง 1 ทิศทางเม่ือตรวจ
ดวยการใหมองไปทิศทางตางๆ  
2= ตรวจพบอาการลูกตาแกวงมากกวา 1 ทิศทางเม่ือตรวจดวยการให
มองไปทิศทางตางๆ  
3=พบอาการลูกตาแกวงแมไมตรวจดวยการใหมองไปทิศทางตางๆ 

2. สับสน 
0=ไมมีอาการ  
1= มีอาการสับสนเก่ียวกับวันเวลาแตผิดพลาดไมเกิน 2 วัน  
2=มีอาการสับสนเก่ียวกับวันเวลามากกวา 2 วัน  
3=มีอาการสับสนเก่ียวกับบุคลหรือสถานที่ 

9. จมูกไมไดกลิ่น  
0=ไดกลิ่นตามปกติ  
1=ไดกลาลดนอยลงกวาปกติแตยังไดกลิ่นทุกกลิ่น  
2=ไมไดกลิ่นสวนใหญแตจะไดกลิ่นเฉพาะท่ีฉุนหรือรุนแรง  
3=ไมไดกลิ่นอะไรเลย 

3. ตื่นเตน  
0=ไมมีอาการตื่นเตน             1=ผูปวยบอกวามีอาการต่ืนเตน  
2= มีอาการตื่นเตนใหสังเกตเห็นได  
3=มีอาการตื่นเตนจนรบกวนการประเมิน 

10. เยื่อบุจมูกมีเลอืดออก  
0= ไมมีอาการเลือดออก        1= มีเลือดซึมออกเล็กนอย 
2= มีเลือดออกแตสามารถหยุดไดเอง  
3=มีอาการเลือดออกตลอดจนตองหามเลือด 

4. มือสั่น  
0= ไมมีอาการ  
1= ไมพบอาการสั่นแตสัมผัสไดดวยปลายน้ิว  
2=มีอาการสั่นปานกลางเม่ือผูปวยเหยยีดแขนตรง  
3=มีอาการสั่นใหสังเกตไดแมไมไดเหยียดแขน  

11. เบ่ืออาหาร  
0=ไมมีอาการ 
1= มีอาการเบ่ืออาหารแตยังรับประทานอาหารได  
2=รับประทานอาหารไดไมเกินคร่ึงของที่รับประทานตามปกติ  
3=เบื่ออาหารจนไมรับประทานอะไรเลย 

5. มีเสียงในหู  
0= ไมมีอาการ                    1= ไดยินเสยีงอื้อบางคร้ัง  
2= ไดยินเสียงอื้อบอยจนรูสึกรําคาญ  
3 =ไดยินเสียงอื้อบอยจนรบกวนกิจวัตรประจําวัน 

12. คลื่นไส, อาเจียน  
0= ไมมีอาการ                  1=มีอาการคล่ืนไสเล็กนอยไมอาเจียน  
2 = มีอาการคล่ืนไสปานกลางอาเจียนแตไมมีอะไรออกมา  
3=มีอาการคล่ืนไสตลอดเวลาและมีอาการอาเจียนรวมดวยหลายคร้ัง 

6. พูดไมชัด  
0=ไมมีอาการ                      1=พูดไมชัดเปนบางคํา  
2= พูดไมขัดเกือบทุกคําแตฟงรูเร่ือง  
3=พูดไมชัดมากบางคร้ังจับใจความไมได 

13. วิงเวียน  
0= ไมมีอาการ                 1= มีอาการวิงเวียนเล็กนอยบางคร้ัง 
2=มีอาการวิงเวียนปานกลางยังพอสามารถเดินได  
3=มีอาการวิงเวียนมากจนไมสามารถเดินไดดวยตนเอง 

7. ชาตามปลายมือ, ปลายเทา  
0=ไมมีอาการ 1=ผูปวยไมบอกวามีอาการชาแตตรวจพบดวยการ
ตรวจดวยปลายเข็มบริเวณปลายน้ิวมือ นิ้วเทา  
2= มีอาการชาจากปลายน้ิวมือหรือปลายน้ิวเทาจนถึงฝามือหรือ 
ฝาเทา  
3= มีอาการชาตามปลายมือ ปลายเทาจนถึงแขนหรือขา 

14. ความคิดอานการเคลื่อนไหวชา  
0=ปกติ   
1=ความคิดอานการเคล่ือนไหวชาเล็กนอย  
2=ตองกระตุนจึงจะพูดคุย,คิดหรือเคล่ือนไหว   
3= ไมมีการเคล่ือนไหวไมสนใจส่ิงแวดลอม  
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พระราชกําหนด 
ปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 

--------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
เปนปที่ ๔๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหตราพระราชกําหนดขึ้นไว ดังตอไปนี้  
 มาตรา ๑  พระราชกําหนดนี้เรียกวา “พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓”  
 (๑)มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 มาตรา ๓  ในพระราชกําหนดนี้  
 “สารระเหย” หมายความวา สารเคมี หรือผลิตภัณฑที่รัฐมนตรีประกาศวาเปนสารระเหย  

“ผูติดสารระเหย” หมายความวา ผูซึ่งตองใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย หรือจิตใจเปน
ประจํา โดยสามารถตรวจพบสภาพเชนวานั้นไดตามหลักวิชาการ  
   “ผลิต” หมายความวา ทํา ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ และใหหมายความรวมถึงเปลี่ยนรูป แบงบรรจุ หรือ
รวมบรรจุดวย  
 “การบําบัดรักษา” หมายความวา การบําบัดรักษาผูติดสารระเหย ซึ่งรวมตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพ 
และการติดตามผลภายหลังการบําบัดรักษาดวย 

                                                 
(๑) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
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 “ขาย” หมายความรวมถึงจําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในทางการคา หรือมีไวเพื่อ
ขายดวย  
 “นําเขา” หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร 
 “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหยตามพระราชกําหนดนี้  
 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกําหนดนี้  
 
 มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 (๑) ระบุช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย เมื่อรัฐมนตรีเห็น
วาอาจนําไปใชหรือไดนําไปใชเพื่อบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจ  
 (๒) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี หรือผลิตภัณฑที่เปนสาร
ระเหย  
 (๓) กําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหย 
 (๔) กําหนดการอื่นเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้  
 
 (๒)มาตรา ๕   ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย” ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานคณะกรรมการ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูแทน อธิบดีกรมการแพทยหรือผูแทน อธิบดีกรมคุม
ประพฤติหรือผูแทน อธิบดีกรมประชาสงเคราะหหรือผูแทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยหรือผูแทน และ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ  
 ใหรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  
 มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได  
 
 มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระเมื่อ 

                                                 
(๒) มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.
๒๕๔๒ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
แตงต้ังไวแลวนั้น  
 
 มาตรา ๘  การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการในที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 
 มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ใหคําแนะนําหรือความเห็นตอรัฐมนตรีในเรื่องตอไปนี้  

(๑) การออกประกาศตามมาตรา ๔ 
(๒) การกําหนดนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันการใชสารระเหย หรือการบําบัดรักษา 
(๓) การวางระเบียบวาดวยการบาํบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาล 
(๔) การออกกฎกระทรวงตามพระราชกําหนดนี้ 
(๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
   มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยาง
ใดเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนําความในมาตรา ๘ 
มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๑  เมื่อไดประกาศกําหนดสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาแกผูติดสารระเหยตามมาตรา ๔ (๓) 
แลว ใหรัฐมนตรีวางระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลดังกลาวไวดวย  
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 ระเบียบตามวรรคหนึ่ง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 มาตรา ๑๒  ผูผลิตสารระเหยตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุ
สารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๓ ผูนําเขาสารระเหยกอนนําออกขาย ตองจัดใหมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ภาชนะบรรจุ
หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย เพื่อเปนการเตือนใหระวังการใชสารระเหยดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๑๔ สารระเหยที่ผูขายจะขายนั้นตองมีภาพ เครื่องหมาย หรือขอความที่ผูผลิต หรือผูนําเขาไดจัดให
มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอที่บรรจุตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ อยูครบถวน 
 
 มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดขายสารระเหยแกผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป เวนแตเปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อ
ใชในการเรียนการสอน 
 
 มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย 
  
 มาตรา ๑๗  หามมิใหผูใดใชสารระเหยบําบัดความตองการของรางกายหรือจิตใจไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือ
วิธีอื่นใด  
 
 มาตรา ๑๘  หามมิใหผูใดจูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม หรือใชอุบายหลอกลวงใหบุคคลอื่นใชสารระเหยบําบัด
ความตองการของรางกายหรือจิตใจ ไมวาโดยวิธีสูด ดม หรือวิธีอื่นใด 
 
 มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา 
สถานที่ขาย หรือสถานที่เก็บสารระเหยในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชกําหนดนี้ และ
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้ อาจยึดสารระเหย ภาชนะบรรจุ หรือหีบ
หอที่บรรจุสารระเหยหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได  
 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหย และ
บรรดาผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการผลิต การนําเขา หรือการขาย ในสถานที่ผลิต สถานที่นําเขา สถานที่ขาย หรือ
สถานที่เก็บสารระเหย อํานวยความสะดวกตามสมควร 
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 มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลซึ่งเกี่ยวของรองขอ 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 
 มาตรา ๒๒  ผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายสารระเหยผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 (๓)มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 (๔)มาตรา ๒๓ ทวิ 
 
 (๕)มาตรา ๒๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา ๒๕  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามความในมาตรา ๑๙ วรรค
สอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 (๖)มาตรา ๒๕ ทวิ   ในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือตามกฎหมายอื่น และไมมี
การฟองคดีตอศาล เพราะเหตุที่ไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและพนักงานอัยการสั่งใหงดการสอบสวน 
หรือเพราะพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี ถาไมมีผูใดมาอางวาเปนเจาของภายในกําหนดเกาสิบวันแต
วันที่ยึด ใหสารระเหยนั้นตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

                                                 
(๓) มาตรา ๒๓ แกไขโดยพระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมพระราชกาํหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๔) มาตรา ๒๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๕) มาตรา ๒๔  แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกนัการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๔๒ 
(๖) มาตรา ๒๕ ทวิ  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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 ถาผูที่อางวาเปนเจาของตามวรรคหนึ่ง แสดงตอคณะกรรมการไดวาเปนเจาของแทจริงและไมไดรูเห็นเปน
ใจดวยในการกระทําความผิด ใหคณะกรรมการสั่งใหคืนสารระเหยแกเจาของ ถาสารระเหยนั้นยังคงอยูในความ
ครอบครองของพนักงานเจาหนาที่  
  
 (๗)มาตรา ๒๕ ตรี  ในกรณีที่มีการฟองคดีความผิดเกี่ยวกับสารระเหยตอศาลและไมไดมีการโตแยงเรื่อง
ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑที่เปนสารระเหย ถาศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให
ริบสารระเหย ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอื่น และไมมีคําเสนอวาผูเปนเจาของแทจริงไมไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิดภายในกําหนดสามสิบวันแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหริบสารระเหยนั้น 
ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดตามระเบียบที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 
 มาตรา ๒๖  ถาผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูในระหวางการบําบัดรักษา
ในสถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๔ แตใหศาลมีอํานาจที่จะดําเนินการตอไปนี้  

(๑) วากลาวตักเตือนผูกระทําความผิดนั้นแลวปลอยตัวไป และถาศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดา 
ผูปกครอง หรือบุคคลที่ผูกระทําความผิดนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได  

(๒) ถาศาลเห็นวาผูกระทําผิดเปนผูติดสารระเหย ใหศาลมีคําสั่งใหสงผูกระทําความผิดนั้นไปรับการ
บําบัดรักษาในสถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา 

 
   มาตรา ๒๗  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูในระหวางการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาล ตามมาตรา ๒๖ (๒) ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว เมื่อพนักงานเจาหนาที่นําตัวกลับมาได 
ใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการบําบัดรักษาและควบคุมผูติดสารระเหยในสถานพยาบาลซึ่งออกตามมาตรา ๑๑  
 
 มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุก หรือพิพากษาวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษ หรือรอ
การลงโทษผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป หรือในกรณีที่ศาลลงโทษปรับเพียงอยางเดียว ถา
ศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งใหสงตัวผูติดสารระเหยนั้นไปรับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษาก็ได ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษจําคุกหรือสั่งใหกักขังแทน
คาปรับ ใหนับระยะเวลาการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลเปนระยะเวลาจําคุกหรือกักขังแทนคาปรับดวย  
 
 มาตรา ๒๙ ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ซึ่งอยูในระหวางการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลตามมาตรา ๒๘ ถาหลบหนีจากสถานพยาบาลดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
                                                 
(๗) มาตรา ๒๕ ตร ีเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ 
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ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาศาลเห็นวาผูกระทําความผิดนั้นยังเปนผูติดสารระเหย ศาลจะสั่งตาม
มาตรา ๒๘ ก็ได  
 
 มาตรา ๓๐  ผูกระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ ที่มีอายุเกินสิบเจ็ดป ถากระทําความผิดตามมาตรา ๑๗ อีก
ภายในระยะเวลาหนึ่งปหลังจากที่ไดรับการบําบัดรักษาจนหายแลว ใหศาลเพิ่มโทษที่จะลงแกผูกระทําความผิดนั้น
อีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกําหนดสําหรับความผิดครั้งหลัง 
 
 มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการ
ตามพระราชกําหนดนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชกําหนดนี้  
 กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันไดมีการนําสารระเหยหรือวัตถุหรือ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีสารระเหยผสมหรือเจือปนอยู ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใชในทางอุตสาหกรรมหรือทางอื่น ไปใชสูด ดม 
หรือวิธีอื่นใด อันกอใหเกิดอันตรายอยางมากแกผูสูด ดม โดยเฉพาะเยาวชน ประกอบกับยังไมมีกฎหมายใชบังคับ
แกสารระเหยโดยเฉพาะ สมควรที่จะดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไปในทางที่ไมถูกตอง และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้  
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พระราชบัญญัติ 

แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ 
พ.ศ.๒๕๔๒ 

--------------------------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๔๒” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ และให
ใชความตอไปนี้แทน  

ฯลฯ 
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 มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน  

ฯลฯ 
 
 มาตรา ๕   ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๓ ทวิ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.
๒๕๓๓  

ฯลฯ 
 
 มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน  

ฯลฯ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน   หลีกภัย  
           นายกรัฐมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑ ก ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒) 
ไดนําความใหมที่มีการแกไขเพิ่มเติมไปพิมพเพิ่มและพิมพแทนความเดิมที่ยกเลิกไวตามลําดับแลว 
 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝน
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แหงพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ โดยขายสารระเหยแกผูที่มี
อายุไมกินสิบเจ็ดปซึ่งมิใชเปนการขายโดยสถานศึกษาเพื่อใชในการเรียนการสอน หรือขาย จัดหา หรือใหสารระเหย
แกผูซึ่งตนรูหรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหยไมเหมาะสม เนื่องจากผูที่มีอายุไมเกินสิบเจ็ดปเปนผูเยาวยังไมรูผิดชอบ
ช่ัวดีเหมือนผูใหญ จึงอาจใชสารระเหยในทางที่ผิดไดงาย และผูขาย จัดหา หรือใหสารระเหยแกผูซึ่งตนรูหรือควรรู
วาเปนผูติดสารระเหย เปนบุคคลที่มีสวนสนับสนุนใหบุคคลดังกลาวกระทําผิด สมควรแกไขบทกําหนดโทษ
สําหรับผูฝาฝนบทบัญญัติดังกลาวใหรับโทษเหมาะสมขึ้น นอกจากนี้  สมควรปรับปรุงองคประกอบของ
คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย โดยใหอธิบดีกรมคุมประพฤติหรือผูแทน และอธิบดีกรมประชาสงเคราะห
หรือผูแทน เขารวมเปนกรรมการดวย เพื่อใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังกลาวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๔๓ 
--------------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดปองกันการใชสาร
ระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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 มาตรา ๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๕ ทวิ และมาตรา ๒๕ ตรี แหงพระราชกําหนดปองกันการใช
สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ 

ฯลฯ 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน   หลีกภัย  
           นายกรัฐมนตรี 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗ ตอนที่ ๑๑๑ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓) 
ไดนําความใหมที่มีการเพิ่มเติมไปพมิพเพิ่มไวตามลําดับแลว 
 
 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ไมมีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการทําลายหรือนําไปใชประโยชนซึ่งของกลางสารระเหยที่
พนักงานเจาหนาที่ยึดมาตามพระราชกําหนดนี้หรือตามกฎหมายอื่นทั้งในกรณีที่ไมมีการฟองคดีตอศาล และในกรณี
ที่มีการฟองคดีตศาลทําใหเปนภาระหนาที่แกกระทรวงสาธารณสุขในการเก็บรักษาและดูแลของกลางสารระเหย
ดังกลาวและทําใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณเพื่อการเก็บรักษาและดูแลสารระเหยเหลานั้นมิใหสูญหาย ดังนั้น 
เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐในการดําเนินคดีใหเปนไปโดยรวดเร็วและ
บริสุทธิ์ยุติธรรม สมควรกําหนดใหในกรณีที่มีการยึดสารระเหยตามกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น ถาไมมีการฟอง
คดีตอศาลและไมมีผูใดมาอางเปนเจาของภายในเวลาที่กําหนดใหตกเปนของกระทรวงสาธารณสุข และหากมีการ
ฟองคดีตอศาลเมื่อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งใหริบของกลางสารระเหย ใหกระทรวงสาธารณสุขหรือผูซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายทําลายหรือนําไปใชประโยชนไดโดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุด จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้  
 
 




