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กองควบคุมวัตถุเสพติด

1.  สารระเหยคืออะไร

สารระเหย ( Inhalant )     คือ  “ สารที่มีไอระเหยที่สามารถสูดดมไดและมีผล

แกจิตใจหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ”  แมวาการเสพสารเสพติดอื่นๆ

สามารถใชวิธีสูดดมได แตคําวา  สารระเหยใชเรียกสารที่แทบจะไมสามารถเสพโดยวิธีอ่ืนๆ ได

นอกจากการสูดดม

2. การแบงกลุมสารระเหย

   การแบงสารระเหยตามคุณสมบัติทางกายภาพ  แบงออกเปน 4 กลุม  ไดแก   
2.1  ตัวทําละลายที่เปนสารระเหย ( volatile solvent ) เปนของเหลวที่

       สามารถกลายเปน ไอที่อุณหภูมิหอง  มีมากมายหลายชนิดและราคาไมแพง

       เปนผลิตภัณฑที่หางาย    ใชทั้งในครัวเรือนทั่วไปและในอุตสาหกรรม

                   ตัวทําละลายที่เปนสารระเหย  ไดแก  ทินเนอร, สารลางสี, สารลางไขมัน,
                   น้ํายาซักแหง, น้ํามันรถยนต,  กาว,  น้ํายาลบคําผิด  และน้ํายาปากกา
                เนนขอความ

              2.2 แอโรซอล ( aerosol ) คือ ละอองพนหรือสเปรยที่มีสารผลักดัน

       ( propellants ) และตัวทําละลาย ( solvent ) ซึ่งไดแก  สีสเปรย, สารดับ
                   กลิ่นตัว,  สเปรยแตงผม  และสเปรยปกปองผา
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2.3 กาซ ( gases )  ไดแก  กาซที่เปนยาสลบและกาซที่ใชในผลิตภัณฑ
      ในครัวเรือน  กาซที่ใชดมสลบในทางการแพทย  ไดแก   อีเทอร
      ( ether )  คลอโรฟอรม ( chloroform ) ฮาโลเธน ( halothane ) และ

                         ไนตรัสออกไซด( nitrous oxide )  ซ่ึงโดยทั่วไปเรียกวา  กาซหัวเราะ

2.4 ไนไตรท ( nitrites ) แตกตางจากสารระเหยกลุมอ่ืน ซึ่งออกฤทธิ์โดยตรง

     ที่ระบบประสาทสวนกลาง   สําหรับไนไตรทจะออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือด

                  และคลายกลามเนื้อ     และขณะที่สารระเหยอื่นใชในทางที่ผิดเพื่อ

                  เปลี่ยน แปลงอารมณ   แตไนไตรทใชเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางเพศ สารระเหย    
                  กลุมไนไตรท  ไดแก  ไซโคลเฮกซิลไนไตรท  ( cyclohexyl nitrite ) ,
               ไอโซเอมิลไนไตรท  (isoamylnitrite )  และไอโซบิวทิลไนไตรท
               ( isobutylnitrite )                                                

3. เราจะทราบไดอยางไรวาบุคคลใดใชสารระเหย

 การที่เราสามารถระบุวาผูใดใชสารระเหยตั้งแตในระยะตน    และเขาไปชวยเหลือ   

      เปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหผูเสพสารระเหยเลิกได    กอนที่จะกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพในเวลา

      ตอมา  พอ  แม  ผูปกครอง ครู  และบุคลากรทางการแพทย         ควรจะรูถึงอาการที่สามารถ

      บงบอกวาบุคคลใดมีปญหาเรื่องการใชยา   ดังตอไปนี้

      มีกลิ่นสารเคมีที่ลมหายใจ และเสื้อผา

      มีเศษผาที่ชุบสารเคมี ซอนอยู
      เมาหรือไมสามารถควบคุมตัวเองได
      จังหวะการพูดผิดปกติ (พูดลิ้นไกส้ัน เหมือนคนเมา)

      คลื่นไส หรือไมอยากอาหาร
      ขาดความใสใจ ไมใหความรวมมือ  และซึมเศรา

4. อาการผูเสพสารระเหย
 สารเคมีที่สูดเขาไปจะดูดซึมอยางรวดเร็ว ผานปอดเขาสูกระแสเลือด      และ

กระจายไปสูสมองและอวัยวะอื่นๆ ทันที ภายในไมกี่นาทีหลังจากหายใจเขาไป   ผูใชจะมีอาการ

เมายาและมีผลอ่ืนๆ เหมือนกับการดื่มแอลกอฮอล   ผลที่เหมือนแอลกอฮอล   ไดแก  จังหวะการ
พูดผิดปกติ   ขาดความสามารถในการประสานการเคลื่อนไหว (เดินโซเซ) , เคลิ้มฝน,
เวียน ศีรษะ และผูใชอาจรูสึกหัวเบาโหวง ประสาทหลอน และหลงผิด เชนคิดวาตนเอง
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เนื่องจากอาการเมาเกิดขึ้นเพียงเวลาไมกี่นาที   ผูเสพจึงมักหาวิธีที่จะใหเมานาน

ข้ึน   โดยสูดสารระเหยซํ้าเปนเวลานาน ๆ  หลายชั่วโมง  ซ่ึงเปนอันตรายมาก   จากการที่
เสพอยางตอเนื่อง  ผูเสพอาจหมดสติหรือเสียชีวิตได    และในที่สุดจะไมสามารถยับยั้ง
ชั่งใจหรือไมสามารถควบคุมตัวเอง  และหลังจากที่เสพสารระเหยอยางหนัก   ผูเสพจะ
งวงซึมเปนเวลาหลายชั่วโมง และปวดศีรษะเปน เวลานาน ๆ 

             

5. สารระเหยออกฤทธิ์อยางไร

      ระบบสมองหลายสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับฤทธิ์ที่มีอาการเมา    หรือทําใหสลบ

     สารระเหยเกือบทุกชนิด ( ยกเวนไนไตรท ) มีผลทําใหผูเสพพอใจ    โดยการออกฤทธิ์

     กดประสาทสวนกลาง   จากการศึกษาในสัตวทดลองชี้ใหเห็นวาการใชสารระเหย     และกาซ

     ยาสลบมีผลตอพฤติกรรม  เชนเดียวกับยากลุมมีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง พวกแอลกอฮอล     

     ยาสงบประสาท  และยาสลบ

          จากการศึกษาชี้วาโทลูอีน ( toluene )   ซ่ึงเปนตัวทําละลายที่พบโดยทั่วไป
   ในการเสพสารระเหย จําพวกกาวติดเครื่องบินจําลอง สีสเปรย สารลางสี    และยา
   ทาเล็บ  ออกฤทธิ์กระตุนระบบ โดปามีนในสมอง  ระบบโดปามีนมีบทบาทในผลที่ทํา
   ใหผูเสพพอใจ สวนไนไตรทจะออกฤทธิ์แตกตาง    โดยขยายและทําใหหลอดเลือด
   คลายตัว

6. ผลระยะยาวของการใชสารระเหย

    แมวาสารเคมีตาง ๆ       ในสารระเหยจะทําใหเกิดผลทางเภสัชวิทยาหลายอยาง

    แต  สารระเหยสวนใหญทําใหเกิดอาการเมาคลายการเมาแอลกอฮอล      โดยในระยะ
   แรกจะมีอาการตื่นเตน ตอมาจึงมีอาการเซื่องซึม ควบคุมตัวเองไมได รูสึกหัวเบาโหวง
   และกระสับกระสาย  และถาสูดเขาไปในปริมาณที่เพียงพอ ตัวทําละลายและกาซเกือบ
   ทุกตัวจะทําใหสลบ หมดความรูสึก  และหมดสติ
     สารเคมีที่พบในตัวทําละลาย แอโรซอลสเปรยและกาซ  สามารถทําใหเกิด

    ผลอีกมากมาย   ในระหวางการใชหรือหลังจากการใชเปนระยะเวลาสั้น ๆ  ผลที่เกิดจากการ
   เมาสารระเหย    อาจรวมถึงการทะเลาะวิวาท  การตัดสินใจบกพรอง  และบกพรองใน
   การทํางานและการเขาสังคม มึนงง งวงซึม จังหวะการพูดผิดปกติ  เซ่ืองซึม   ซึมเศรา
   กลามเนื้อออนแรง และเกือบหมดสติ  และมีอาการอื่นที่อาจเปนไปไดอีก
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     เชน   จากงานวิจัยพบวาโทลูอีนสามารถทําใหเกิดปวดศีรษะ   เคลิ้มฝน    ขาดความ
    สามารถในการประสานงานของการเคลื่อนไหว หากไดรับขนาดสูงสามารถทําใหเกิด
    สับสนและเพอคลั่ง  คลื่นไสอาเจียน   รวมดวย            
    การสูดดมไนไตรทจะทําใหหลอดเลือดขยายตัว   เพิ่มอัตราการเตนของ
    หัวใจ และทําใหรูสึกรอน และรูสึกต่ืนเตนเปนเวลานานหลายนาที  ผลอื่น ๆ  ไดแก
    หนาแดง  วิงเวียน  และปวดศีรษะ จะแตกตางจากสารระเหยอื่นๆ  ซ่ึงมีผลทําใหเกิด
    อาการเมา  ไนไตรทถูกนําไปใชในทางที่ผิดเนื่องจากความเชื่อที่วาทําใหเพิ่มความพอใจและ

     เพิ่มพฤติกรรมในกิจกรรมทางเพศ

จากรายงานพบวาความตองการในการเสพสารระเหยยังคงมีอยูมาก   โดยเฉพาะ

     ใน คนที่ใชสาระเหยมาเปนระยะเวลาหลายวัน  ซึ่งจะมีอาการติดยาทางจิตและอาการ

    ด้ือยาอยางออน  ที่สามารถเกิดขึ้นกับผูที่เสพสารระเหยเปนเวลานาน   นอกจากนี้น้ําหนัก

     ตัวจะลด   กลามเนื้อออนแรง    ไมสามารปรับตัวได    หงุดหงิด  และซึมเศราดวย                      

7. ผลที่เกิดจากการเสพสารระเหย

    ผูที่เสพสารระเหยมีความเสี่ยงตอผลเสียตอสุขภาพที่ตามมา  การสูดดมสารเคมี
     ในตัวทําละลาย และแอโรซอล ที่เขมขนเปนเวลานาน สามารถทําใหเกิดหัวใจเตนผิด
     จังหวะและเร็ว     ซ่ึงจะนําไปสูอาการหัวใจลมเหลวและเสียชีวิตภายในเวลาไมกี่นาที
     ในชวงเวลาของการสูดสารระเหย  กลุมอาการนี้เรียกวา   ตายเฉียบพลันจากการเสพ

  (sudden sniffing death)  สามารถเกิดจากการสูดดมสารระเหยในชวงเวลาหนึ่งเพียง
  ครั้งเดียว แมวาผูเสพจะเปนคนหนุมสาวที่มีสุขภาพดีก็ตาม อาการตายเฉียบพลันนี้
  เกี่ยวของเปนพิเศษกับการเสพบิวเทนโพรเพน และสารเคมีในแอโรซอล   การเสพ
  สารระเหยสามารถทําใหเกิดเสียชีวิต  ไดเนื่องจาก

 ขาดออกซิเจน ( asphyxiation )  เกิดจากสูดสาระเหยซ้ํา  ๆ   ซึ่งทําให

            เกิดความเขมขนของไอสาระเหยที่สูดเขาไปสูงจนแทนที่อกซิเจนในปอด

 ขาดอากาศ  ( suffocation  )  จากการที่อากาศไมสามารถเขาสูปอดได

                      เมื่อสูดไอจากถุงพลาสติกที่ครอบปากและจมูก

 สําลัก ( choking )  จากการหายใจเอาอาเจียนเขาไป

 การบาดเจ็บที่ทําใหเสียชีวิต ( fatal  injuries )  สาเหตุมาจาก

          ความเมา   ซึ่งอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ   และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยายนต
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     การวิจัยในสัตวและมนุษยแสดงใหเห็นวาสารระเหยสวนใหญเปนพิษมาก    
     บางทีผลรายแรงที่สุดของ การเสพสารระเหยเปนเวลานาน   คือ   การทําลายสมองและ

    ประสาทสวนอื่นๆ อยางถาวร    ตัวอยางเชน    ทั้งการศึกษาในสัตวและพยาธิวิทยาของคน

     ชี้วา   การใชสารระเหยตอเนื่องเปนเวลานาน เชน โทลูอีน จะทําลายเยื่อหุมรอบเสนประสาทใน

     สมองและระบบประสาทสวนปลาย เปนการทําลายระบบประสาทในวงกวาง

                        ผลเสียตอระบบประสาทของการใชสารระเหยเปนเวลานาน    รวมถึงกลุมอาการ

    ทางประสาท ที่สะทอนถึงการทําลายบางสวนของสมองที่เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการรับรู    

    การเคลื่อนไหว การมองเห็น และการไดยิน การรับรูที่ผิดปกติสามารถเปนไดต้ังแตเปนไมมาก   

    จน   ถึงความจําเสื่อมอยางรุนแรง     ผลอ่ืนๆ รวมถึงไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว   เกร็ง    

    และสูญเสียความรูสึก  การไดยิน  และการมองเห็น

   สารระเหยนั้นมีพิษสูงตออวัยวะอื่นดวย การเสพสารระเหยเปนเวลานานจะมี

   ผลตอหัวใจ  ปอด  ตับ  และไต   แมวาผลบางอยางที่เกิดขึ้นจะกลับคืนสภาพเดิมไดเมื่อ

   หยุดการใช แตผลที่เกิดขึ้นมากมายจากการเสพสารระเหยเปนเวลานานนั้น      ไมสามารถกลับ

    ดีดังเดิมได
             การเสพสารระเหยในระหวางการต้ังครรภอาจทําใหทารกและเด็กมีความ
   เสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเปนอันตราย การศึกษาในสัตวทดลองที่เลียนแบบการเสพสารระเหยพบวา

   หากมารดาไดรับสารโทลูอีนและไตรคลอเอทิลีน (trichloethylene)  กอนคลอด จะทําใหน้ําหนัก

    แรกคลอดของทารกลดลง  บางครั้งทําใหโครงสรางผิดปกติ

         การพัฒนาการทางพฤติกรรมประสาทชา รายงานทางการแพทยจํานวนหนึ่ง

     รายงานวาพบเด็กแรกเกิดมีความผิดปกติ สาเหตจุากมารดาที่เสพสารระเหยเปนเวลานาน

     และพบหลักฐานวาในเด็กกลุมนี้มีบางคนที่มีการพัฒนาการที่บกพรอง

******************************************

Fact Sheet วัตถุเสพติด / ฉบับที่  5   วันที่  17 พฤศจิกายน 2549

-  5 -




