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“โดมิคุม” ยานอนหลับที่มาพรอมกับอันตราย

สุภมาศ  วัยอุดมวุฒิ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ยาโดมิคุมคืออะไร?
โดมิคุม (Dormicum) เปนยานอนหลับในกลุมเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepine) มีชื่อทางเคมีวา 

มิดาโซแลม (Midazolam) เปนยาที่สามารถดูดซึมในทางเดินอาหารไดดีที่สุดเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่น ๆ 

โดยใหรับประทานกอนนอน มีประสิทธิผลในการรักษาอาการนอนไมหลับ แตควรใชยาเพียงระยะเวลาสั้น ๆ 

เนื่องจากการใชยาติดตอกันนาน ๆ จะทําใหเกิดภาวะพึ่งยาได เหมาะที่จะใชในผูปวยที่มีปญหาหลับยาก แต

เมื่อหลับแลวจะหลับไดปกติจนถึงเชา

เนื่องจากยาโดมิคุมมีฤทธิ์สงบประสาทที่ชวยทําใหนอนหลับ และมีฤทธิ์ทําใหสูญเสียความทรงจํา

ชั่วขณะ (Anterograde amnesia) และหากไดรับยาติดตอกันเปนเวลานานอาจทําใหเกิดภาวะพึ่งยาทั้งทาง

รางกายและจิตใจได และเมื่อหยุดยากะทันหันก็อาจกอใหเกิดอาการถอนยาคือ อาการนอนไมหลับ การไดรับโด

มิคุมเกินขนาดจะทําใหเกิดอาการซึมมาก หลับนานผิดปกติ กลามเนื้อทํางานไมประสานกัน การตอบสนองลด

ลง สับสน ไมรูสึกตัว และโคมา
จะเห็นไดวา ยานอนหลับโดมิคุมเปนยาที่มีอันตรายอยางยิ่ง ดังนั้น ผูที่มีปญหานอนไม

หลับจึงควรปรึกษาและขอคําแนะนําจากแพทยดีที่สุด

การควบคุมยาโดมิคุมตามกฎหมาย
ยานอนหลับโดมิคุมถูกจัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามี

หนาที่ในการควบคุมการนําเขาและจําหนายใหแกผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน

ชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมและผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้นหนึ่ง เพื่อใหประโยชนในการรักษาพยาบาล

สําหรับคนไขหรือสัตวที่รักษาอยูเทานั้น คือแพทยเทานั้นที่จะเปนผูจายยาใหแกคนไขเพื่อรักษาพยาบาล  
ยาตัวนี้จึงไมอนุญาตใหขายตามรานขายยาทั่วไป
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การใชยาโดมิคุมแพทยเทานั้นที่เปนผูจาย
ตามที่ไดกลาวมาแลววา ยาโดมิคุมนี้เปนวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ที่ตองสั่งจาย

โดยแพทยเทานั้น ไมมีจําหนายตามรานขายยาทั่วไป ดังนั้น ผูปวยที่เปนโรคนอนไมหลับที่ใชยานี้จึงควรปรึกษา

แพทยและปฏิบัติตามคําสั่งอยางใกลชิด
ขอหามใชของยาโดมิคุม

1. ผูที่มีประวัติเคยติดยาหรือติดเหลามากอน
2. สตรีมีครรภและระยะใหนมบุตร โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ

3. ไมควรใชในเด็กเพราะยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชเพียงพอ
ขอจํากัดในการใชยาโดมิคุม
ไมควรใชยาโดมิคุมสําหรับรักษาอาการนอนไมหลับในรายที่เปนโรคจิตหรือมีอาการซึมเศราอยาง

แรง และควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยที่มีการทําลายของเนื้อสมอง ระบบการหายใจบกพรองอยางแรง

หรือผูปวยที่มีสุขภาพทั่วไปไมดี

ปญหาของยาโดมิคุมในสังคม
แมวายาชนิดนี้เปนยาควบคุมตามใบสั่งแพทย แตยังพบวามีการลักลอบนําเขาจากตางประเทศและ

นํามาซื้อขายกันตามตลาดมืด จึงทําใหเกิดชองทางการนํายามาใชในทางที่ผิด โดยเหลามิจฉาชีพไดนํายานี้ไป

ใชในการมอมเมาเหยื่อ เพื่อการรูดทรัพยหรือใชมอมสาวเพื่อลอลวงไปขมขืน ทั้งนี้พบวา เปนการถูกหลอกใหกิน

ยาโดยการผสมกับแอลกอฮอลหรือเครื่องดื่มอ่ืน ๆ หรือการหลอกใหกินโดยตรง

ประชาชนควรระวังภัยจากยาโดมิคุมอยางไร
จากการที่มิจฉาชีพนํายานี้ไปใชมอมเมาเหยื่อเพื่อรูดทรัพยหรือใชมอมสาวเพื่อลวงไปขมขืน ทําให

ประชาชนทั่วไปทั้งผูหญิงและผูชายตองระมัดระวังตัวเปนอยางมาก ไมควรไวใจคนแปลกหนา หรือแมกระทั่งคน

สนิทหรือคนรูจักก็ตาม ไมวาจะเปนการพูดคุย ไปเที่ยว หรือรับเครื่องดื่มหรืออาหารจากผูอ่ืนมาบริโภค ทั้งแกว

น้ําหรือยาชนิดใดที่ไมรูจัก แลวอางวาเปนยาบํารุง หรือยาแกหวัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง

ทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาโดมิคุมมีโทษอยางไร
สําหรับบทลงโทษตอผูกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 (ยา

โดมิคุม) ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ไดแบงประเภทของความผิดและบท

ลงโทษของผูที่ฝาฝน ทั้งผลิต, ขาย, นําเขาหรือสงออก, มีไวเพื่อครอบครอง, เสพ และอื่น ๆ เกี่ยวกับยาโดมิคุม 

ดังนี้
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- ผลิต, ขาย, นําเขาหรือสงออก ระวางโทษจําคุก 5 ป - 20 ป ปรับต้ังแต 100,000 -400,000 บาท

-   ครอบครอง ระวางโทษจําคุก 5 ป - 20 ป ปรับต้ังแต 100,000 - 400,000 บาท

         -   เสพ ระวางโทษจําคุก 1 ป - 5 ป ปรับต้ังแต 20,000 - 100,000 บาท

- จูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวงหรือขูเข็ญใหผูอ่ืนเสพ ระวางโทษจําคุก   2 ป - 

10 ป ปรับต้ังแต 40,000 - 200,000 บาท

- จูงใจ ชักนํา ยุยงสงเสริม ใชอุบายหลอกลวงหรือขูเข็ญใหผูอ่ืนเสพ โดยเปนการกระทําตอ

หญิง หรือตอบุคคลซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ ระวางโทษจําคุก 3 ป - ตลอดชีวิต ปรับต้ังแต 

60,000 - 500,000 บาท

***********************************
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ทําอยางไร ไมใหถูกมอมยา

เภสัชกรหญิงธีรธร  มโนธรรม
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ปจจุบันมักมีขาวเกี่ยวกับยานอนหลับซึ่งใชในการกออาชญากรรมปรากฏเปนขาวหนา 1 ของหนังสือ

พิมพอยูเปนระยะๆ จากอดีตที่เคยใชเพียงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลหรือเหลาสําหรับมอมเหยื่อเพื่อลวง

ละเมิดทางเพศ แตระยะหลังไดหันมาใชยานอนหลับเปนเครื่องมือสําหรับการมอมเหยื่ออยางงายดายและรวด

เร็ว เพียงอาศัยการพูดคุย ทําทาทางใหสนิทสนม เมื่อเหยื่อเผลอจึงแอบใสยาลงไปในเครื่องดื่มหรืออาหาร

ยานอนหลับ (Hypnotic) ที่ถูกนําไปใชนั้น เปนยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง โดยมีฤทธิ์

ทําใหหลับ คลายกลามเนื้อ จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ ตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ.2518 ซึ่ง

ผูที่มีสิทธิส่ังจายไดแก แพทย ทันตแพทย และผูที่จะใชยาในกลุมนี้ตองใชตามคําสั่งของแพทยเทานั้น ผูไดรับ

ยากลุมนี้ (กลุมเบนโซไดอาเซปนสที่มีการออกฤทธิ์เร็ว) จะมีอาการงวงซึม มึนงง เดินเซ ปวดศีรษะ และสูญ

เสียความทรงจํา ความจําในระหวางที่ไดรับยาลดลง การตัดสินใจไมดี ผูปวยบางรายอาจมีอาการสั่นและฝน

ราย หากไดรับมากเกินไป หรือไดรับรวมกับแอลกอฮอล อาจกดการหายใจ ทําใหเสียชีวิตได 

 การถูกมอมยามักเกิดจากการจงใจวางแผนของมิจฉาชีพ ดังนั้นจึงตองระวังตนเองอยูเสมอ เพื่อหลีก

เลี่ยงโอกาสการถูกมอมยา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังตอไปนี้

  1. กรณีที่ไปงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค ไมควรดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล

            2. หากตองดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ใหด่ืมพอประมาณ เพื่อใหมีสติอยูตลอดเวลา

3. รับเครื่องดื่มจากบุคคลหรือเพื่อนที่ไวใจได อยารับเครื่องดื่มจากผูที่เราไมรูจักดี หรือไมสามารถเชื่อ

ใจได และเครื่องดื่มนั้นตองไมไดผานการเปดฝามากอน ไมวาจะเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือน้ําอัดลม

สํารวจภาชนะบรรจุวาอยูในสภาพเรียบรอย ไมมีรองรอยถูกเจาะหรือรอยปดดวยเทป หากเปนเครื่องดื่มที่ตอง

ผสมควรไปดูการเตรียมเครื่องดื่มที่เคานเตอรและรับมาดวยตนเอง

4. ตองมีเพื่อนไปดวยเสมอ และเปนเพื่อนที่แนใจวาสามารถดูแลซึ่งกันและกันได

  5. ด่ืมและกลืนอยางชา ๆ เพราะหากเครื่องดื่มถูกใสยาลงไป จะทําใหมีเวลาพอที่จะระวังตัวไดทัน

6. อยาแบงหรือแลกเปลี่ยนเครื่องดื่มและอาหารกับผูอ่ืน

7. อยาดื่มเครื่องดื่มที่อยูในจากภาชนะสวนรวม หรือภาชนะเปด เชน อางใสพั้นซ เพราะงายตอการ

ถูกใสยา หรืออาจถูกใสยาไปแลว

8. หากรูสึกวารสหรือกลิ่นของเครื่องดื่มเปลี่ยนไปจากเดิม ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มนั้นตอ

ยามอมบางชนิดมีรสเค็ม
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9. ไมควรละสายตาจากเครื่องดื่มของตน หากเปนไปไดควรใชมือปดที่ปากแกวหรือภาชนะ กอนที่จะ

ตองหันไปทางอื่นหรือสนทนากับบุคคลอื่น

10. เมื่อตองเขาหองน้ําหรือออกไปเตนรํา กลับมาแลวอยาลืมที่จะเปลี่ยนแกวใหม

11.หากเริ่มรูสึกวามีอาการแปลก ๆ หรือรูสึกเมาหลังจากดื่มไปไดเพียงเล็กนอย ใหรีบ

ขอความชวยเหลือจากเพื่อนที่ไวใจได พึงปฏิเสธความชวยเหลือจากคนแปลกหนา เพราะอาจจะเปนคนที่

ลอบวางยาเรา

อาการที่บงบอกกวาเราถูกมอมยา
รูสึกเมาโดยไมไดด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือด่ืมเพียงเล็กนอย รูสึกมึนงงและงวงนอนโดยไมทราบ

สาเหตุ

นอกจากนี้เราควรศึกษาหาความรูเกี่ยวกับยาตางๆ ที่ใชในการมอมเหยื่อ ใหทราบถึงรูปแบบการใช

และผลที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการปองกันตนเองหรือสามารถใหคําแนะนําแกผูอ่ืนได
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