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ค�ำนิยมจำกเลขำธิกำร ป.ป.ส.

ปัญหายาเสพตดิและการใช้ยาในทางทีผ่ดิเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย แม้ว่าจะมี
ทัง้มาตรการป้องกนั ปราบปราม บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ตลอดจนมาตรการเสรมิต่างๆ 
เช่น การพฒันาทางเลอืกส�าหรบัพืน้ทีท่ีเ่คยเป็นแหล่งปลกูพชืเสพตดิ และการส่งเสรมิความร่วมมอื
กบัต่างประเทศเพือ่สกดักัน้ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสูป่ระเทศไทยแล้วกต็าม แต่ยงัคงไม่สามารถลด
จ�านวนหรอืยบัยัง้ผูเ้สพรายใหม่ได้ ท่ีผ่านมามกีารจดัท�าสือ่ให้ความรู้โดยเน้นไปทีก่ลุม่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่การผลติสือ่เพือ่ให้ความรูเ้ฉพาะกลุม่ยงัมจี�ากดั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส�านกังาน ป.ป.ส. ยงัไม่เคยมกีารจดัท�าสือ่ให้ความรูเ้พือ่ป้องกนัการใช้ยาหรือสารเสพตดิและใช้ยา
ในทางทีผ่ดิส�าหรบัหญงิต้ังครรภ์ จากการทีปั่จจบุนัพบหญงิตัง้ครรภ์ทีเ่สพยาและสารเสพตดิหรอื
ใช้ยาในทางทีผ่ดิจ�านวนมากขึน้ ซ่ึงก่อให้เกดิปัญหามากมายต่อแม่และเดก็ตัง้แต่ก่อนคลอดจนแม้
ภายหลงัคลอด ส�านกังาน ป.ป.ส. จงึได้มอบหมายให้อาจารย์กนษิฐา ไทยกล้า ท�าการทบทวน  
องค์ความรู ้และพฒันาสือ่เผยแพร่ความรูท้ีเ่ข้าใจง่าย ซึง่ผูท้ีท่�างานด้านการป้องกนัการใช้ยาและ
สารเสพตดิ รวมถงึการใช้ยาในทางทีผ่ดิสามารถน�าไปใช้ให้ความรู้ ค�าแนะน�ากบักลุม่เป้าหมาย 
ในขณะเดียวกนัหญงิทีเ่ตรยีมตวัตัง้ครรภ์ หญงิตัง้ครรภ์ หรอือยูร่ะหว่างการเลีย้งดทูารก และ
ครอบครวั สามารถใช้ศกึษาหาความรู ้ความเข้าใจ ซึง่จะเป็นการสร้างความตระหนกัถงึปัญหาด้าน
สขุภาพทีจ่ะตามมาจากการใช้ยาและสารเสพตดิ รวมถงึการใช้ยาในทางทีผ่ดิเพ่ือป้องกนัปัญหาด้าน
สขุภาพทีอ่าจเกดิขึน้ในปัจจบุนั และความเสีย่งต่อปัญหาการใช้ยาและสารเสพติดต่อไปในอนาคต

ส�านกังาน ป.ป.ส. ขอขอบคณุอาจารย์กนษิฐา ไทยกล้า ทีไ่ด้กรณุาทบทวนองค์ความรู้
แล้วน�ามาเรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รวมทั้งออกแบบเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ส�าหรับ
กลุม่เป้าหมายหญงิตัง้ครรภ์โดยเฉพาะ ส�านกังาน ป.ป.ส. หวงัว่า เอกสารฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์
ต่อบุคลากรที่ท�างานด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ให้เกดิการรบัรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัถงึปัญหา และร่วมมอืกนัหาแนวทางการป้องกนัแก้ไข
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่หยดุหรอืลดผลกระทบอนัเกดิจากการใช้ยาและสารเสพตดิ รวมถงึการใช้ยา
ในทางทีผ่ดิ โดยเฉพาะผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัประชากรรุน่ใหม่ ซึง่ควรจะเป็นก�าลงัส�าคัญในการ
พฒันาประเทศต่อไป

นายเพิม่พงษ์ เชาวลติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

กรกฎาคม พ.ศ. 2558



ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย

3

ค�ำขอบคุณ

“ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย” เล่มนี้ได้ท�าการปรับปรุง
ใหม่จากเล่มทีแ่ล้ว “ผูห้ญงิ สารเสพตดิ และการตัง้ครรภ์” ซึง่ผูเ้รยีบเรยีง
ขอขอบคุณแพทย์หญิงพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้จัดการแผนงาน
พฒันาระบบการดแูลผูม้ปัีญหาการดืม่สรุา ทีไ่ด้ยนิดีและอนญุาตให้น�ามา
ปรับปรุงส�าหรับการเผยแพร่ในกลุ่มบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับ
สารเสพติด และประชาชนทั่วไป

หนังสือเล่มน้ีได้รับความกรุณาอย่างมาก จากท่านที่ปรึกษา   
ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ทีก่รณุาจดุประกาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีบเรยีงได้จดัท�าหนงัสอืดีๆ
ที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ท่ีท�าธุรกิจด้านการผลิตและจัดจ�าหน่าย
หนังสือ ที่คอยให้การสนับสนุน และให้ก�าลังใจเสมอมา ขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีแดนพยาบาล และผูอ้�านวยการของทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ 
เรือนจ�าอ�าเภอฝาง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม่ ที่เปิดโอกาสให้เข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไปให้ความรู้
แก่ผู้กระท�าความผิดที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติด เคยต้ังครรภ์ หรือ
ก�าลังตั้งครรภ์

สุดท้ายขอขอบคุณ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพตดิ ทีไ่ด้สนบัสนนุงบประมาณในการจัดท�า ผลิต และ
เผยแพร่ หนังสืออ่านเล่นที่มีสาระดีๆ เล่มนี้ “ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพ
ลูกติดด้วย” เป็นอย่างยิ่ง

    กนิษฐา ไทยกล้า
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สำรเสพติด

สารเสพตดิทกุชนดิซึง่รวมถงึยารกัษาโรคทีน่�ามาใช้ในทางทีผิ่ด ล้วนมอีนัตราย
ต่อสุขภาพของผู้เสพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ ไม่ใช่ผู้เป็นแม่คนเดียว
เท่านั้นที่มีอาการติดยา ขาดยา และผลกระทบทางร่ายกาย ทารกในครรภ์และลูก
น้อยที่คลอดออกมาก็ได้รับผลกระทบด้วย ดังค�าว่า “แม่เสพลูกติดด้วย” “แม่ขาด
ยาลูกก็ขาดยาด้วย”

ก่อนตั้งครรภ์หรือขณะตั้งครรภ์ หากแม่เสพสารเสพติด ทารกในครรภ์จะ
ได้รับผลกระทบ เช่น มีการเจริญเติบโตช้า ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกติดเชื้อใน
ครรภ์ หรือติดเชื้อตั้งแต่ก�าเนิด ทารกพิการแต่ก�าเนิด น�้าหนักแรกคลอดต�า่ ทารก
แรกคลอดมีอาการของการขาดยา (Neonatal Abstinence Syndrome, NAS) 
โอกาสเกิดโรคตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุในเด็กทารกสูง (Sudden Infant 
Death Syndrome, SIDS)
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แม่ติดยำ ลูกติดยำด้วย “สมองติดยำ”

สารเสพตดิทีแ่ม่เสพเข้าสูร่่างกายจะไปกระตุน้ “สมองส่วนอยาก” ซึง่ควบคมุ
ให้หลัง่สารโดปามนี (สารแห่งความสขุ) ออกมามากกว่าปกต ิท�าให้แม่มคีวามรูส้กึสขุ 
และพึงพอใจในช่วงแรก แต่สารเสพติดท่ีเสพเข้าไปจะปิดกั้นช่องทางการดูดกลับ
ของสารโดปามนี เมือ่แม่เกดิความอยากยา และเสพยาอกี สมองจึงปล่อยสารโดปามนี
น้อยลง แม่จะรูส้กึว่ามคีวามพงึพอใจน้อยลง ท�าให้ต้องเสพยาในปรมิาณมากขึน้ เพือ่ให้

ได้ความสุขเท่าที่เคยได้ แต่เนื่องจาก
สารโดปามนีมน้ีอยลง จงึเกดิความคดิ
หมกมุ ่นที่จะหาสารนั้นมาเสพเพิ่ม
ขึ้นอีก ขาดความยับยั้งชั่งใจ ท�าตาม
อารมณ์และความอยาก สติปัญญาแย่ลง 
เนื่องจาก “สมองส่วนคิด” ไม่ท�างาน 
ปล่อยให้ “สมองส่วนอยาก” ควบคุม 
จนเซลล์สมองฝ่อ เป็นโรคสมองเสื่อม 
ทั้งนี้ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้ของแม่
จะถกูส่งต่อไปยงัทารกในครรภ์ ท�าให้
ทารกในครรภ์ติดยาไปด้วย และส่งผล
ต่อการพฒันาเซลล์สมองของทารกด้วย
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กำรขำดยำในทำรกแรกเกิด

อาการขาดยาของทารกแรกเกิด (Neonatal Abstinent Syndrome, 
NAS) เกิดจากการที่แม่เสพสารเสพติดไม่ว่าจะเป็น ฝิ่น เฮโรอีน โคเดอีน เมทาโดน             
บูพรีนอร์ฟีน ยาบ้า ยาอี ไอซ์ ฯลฯ มักแสดงอาการหลังจากคลอด 1-3 วัน บางราย
อาจใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์ การแสดงอาการต่างๆ ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และระยะ
เวลาที่แม่เสพ รวมถึงระยะเวลาที่แม่หยุดเสพ และอายุทารกที่คลอดออกมา

ทารกแรกเกิดที่มีอาการขาดยา จะมีน�้าหนักตัวน้อยกว่าทารกปกติ มีความ
ผิดปกติของหัวใจแต่ก�าเนิด มีภาวะเลือดออกในสมอง ภาวะสมองตาย ท�าให้มีการ
ท�าลายเซลล์ประสาท เส้นรอบศีรษะมีขนาดเล็ก เป็นโรคขาดสารอาหาร โรคดีซ่าน 
ระดบัน�า้ตาลในเลอืดต�า่ ขาดแคลเซยีม ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด มปัีญหาระบบทางเดนิ
หายใจ โรคภูมิแพ้ เป็นต้น สิ่งส�าคัญคือ มีโอกาสเสียชีวิตหลังจากการคลอดสูงมาก
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กำรสังเกตลูกน้อยเมื่อมีอำกำรขำดยำ

บ่อยครั้งท่ีแม่เสพสารกลุ่มฝิ่น (เฮโรอีน เมทาโดน ไดไฮโดรโคเคน และ          
บูพรีนอร์ฟีน) ยารักษาโรคโซไดอะซีปีนส์ แม่มีอาการขาดยา ลูกก็เป็นเช่นเดียวกัน 
อาการขาดยาของลูกมีมากมาย ดังนี้

- หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย
- ร้องไห้ เสียงดัง (เสียงแหลม เสียงสูง) ร้องไห้นานและมาก
- นอนหลับยาก แม้กระทั่งหลังจากกินนมเสร็จก็ไม่ยอมหลับ
- หิวมาก อยากกิน พอกินเข้าไปก็ไม่กลืน
- อาเจียนหลังจากการดื่มนมทุกครั้ง
- ท้องเสีย
- ผื่น ตุ่มแดง แผลที่ผิวหนัง
- น�้าหนักตัวน้อย ผอม
- กระสับกระส่าย ไม่สบายตัว มีไข้
- จาม คัดจมูก
- หายใจเร็ว
อาการต่างๆ เหล่านี้จะเกิดมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ลูกน้อยที่มีอาการขาดยา

จะมีการตอบสนองด้านความรู้สึกช้ากว่าปกติ ซึ่งทั้งหมดควรต้องได้รับการบ�าบัด
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย์

รู้ได้อย่ำงไรว่ำลูกน้อยมีอำกำรขำดยำ

เด็กจะขาดยาในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือในช่วง 10 วันหลังจากคลอด 
ซึ่งส่วนใหญ่หลังจากคลอดจะแสดงอาการภายใน 24-72 ชั่วโมง โดยอาการจะมาก
หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณสารเสพติดที่แม่เสพ
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เคล็ดลับดูแลลูกน้อยเมื่อมีอำกำรขำดยำ

• เมื่อลูกร้องไห้หงุดหงิด

ควรน�าลกูนอนให้ห้องทีเ่งยีบ สงบ แสงไฟสลวัๆ หรอืไม่มแีสงสว่าง เนือ่งจาก
แสงสว่างและเสียงดังยิ่งท�าให้ลูกน้อยร้องไห้และหงุดหงิดมากข้ึน อุ้มลูกด้วยความ
อ่อนโยน สัมผัสแบบเนื้อแนบเนื้อ ลูกน้อยจะได้รับความอบอุ่นมากที่สุดเมื่ออยู่ใน
อ้อมกอดแม่ หรอืนวดแบบเบาๆ ให้เบาท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ฮมัเพลงเบาๆ การท�าแบบ
นีล้กูน้อยจะเงยีบ สงบลงได้ หรอืให้ลกูดดูจกุนมหลอกจนกว่าแม่จะสามารถให้นมได้

• เมื่อลูกไม่กินอำหำร

สถานที่สงบเงียบแสงน้อยเหมาะส�าหรับเป็นที่ให้อาหาร (นม) แก่ลูกน้อย ให้
นมทกุครัง้ทีล่กูหวิ ปล่อยให้ลกูดดูไปเรือ่ยๆ หลงัจากดดูนมเสรจ็ให้ลกูเรอ สมัผสัแบบ
เนื้อแนบเนื้อ คลึงลูกน้อยเบาๆ

• เมื่อลูกนอนหลับยำก

ให้ลกูน้อยนอนหลบัอยูใ่นห้องทีเ่งยีบสงบ รบกวนน้อยทีส่ดุ แสงสลวั (ไม่มไีฟ
สว่าง) เปิดเพลงเบาๆ และพยายามที่จะไม่ลูบหรือสัมผัสลูกมากเกินไป ผ้าปูที่นอน 
ผ้าอ้อมที่ใช้กับลูกต้องสะอาดและแห้ง ที่ส�าคัญต้องไม่สูบบุหรี่หรือให้ควันบุหรี่เข้า
มาในห้องได้
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ผลกระทบจำกกำรใช้สำรเสพติด
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ได้แก่ ยำบำ้ ไอซ์ ยำอี

สำรกระตุ้นประสำท
กลุ่มแอมเฟตำมีน
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สำรกระตุ้นประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีน

• ยำบ้ำ

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ ยาขยัน ยาแก้ง่วง ยาโด๊ป แมง พาราแม้ว ของ อัน ยาบ้า 
ม้า ยา สปีด ขนม ไทเกอร์ พิซซ่าเม็ด วิตามินซี งาน แชท ตัวเล็ก เม็ด เมล็ด อีส้ม  
อีตัวเล็ก ของเล่น น�้าตาลทรายแดง น�้าผึ้งเม็ด ลูกรัง หนม

ผลกระทบต่อร่างกายแม่ ได้แก่ อาการวิตกกังวล กลัว หัวใจเต้นเร็ว ความ
ดันโลหิตสูง ใจสั่น อ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ท�าให้การตัดสินใจช้าและ
ผิดพลาด ประสาทตึงเครียด ใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานท�าให้สมองเสื่อม เกิดอาการ
ประสาทหลอน เหน็ภาพลวงตา หวาดระแวง กดการท�างานของประสาท และระบบ
การหายใจ ท�าให้หมดสติ และถึงแก่ความตายได้

• ไอซ์

หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ สเก็ต น�้าแข็ง ไอซ์ 
ผง ของ ผงขาว ยาเย็น น�้า กลูโค๊ส เกล็ดหิมะ ของดี ของแพง ของสูง น�้าตาลก้อน 
ตัวร้าย น�้าแข็งขูด หิมะ

แม่ที่เสพไอซ์จะมีอันตรายรุนแรงกว่าการเสพยาบ้า ได้แก่ ตาพร่ามัว เหง่ือ
ออกมาก หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม�่าเสมอ อุณหภูมิของร่ายกายสูงขึ้น ความดันโลหิตสูง 
เป็นโรคขาดสารอาหาร น�้าหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว เวียนศีรษะ ปวดหัวรุนแรง ชัก
หน้ามดื ชาตามตวั ผวิหนงัไม่มคีวามรูส้กึ กล้ามเนือ้กระตกุท�างานไม่ประสานกนั จติ
บกพร่อง ซมึเศร้าอย่างรนุแรง หวาดระแวง เพ้อ คลัง่ สมองถกูท�าลาย ฟันผกุดักร่อน 
ปอดและไตท�างานผิดปกติ ตับถูกท�าลาย โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบ
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• ยำอี

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ ขนม หนม อี เลิฟ ของ ยา ของดี เเน็ค ยาอี ยาเซ็กซ์ หรือ
เรียกตามสัญลักษณ์บนเม็ดยา เช่น ผีเสื้อ โรเล็ค เพลย์บอย โลมา ค้างคาว สมอ

แม่ที่เสพยาอีจะไม่มีสมาธิในการท�ากิจกรรมใดๆ นอนไม่หลับหรือหลับยาก 
กัดฟันโดยไม่รู้ตัว กล้ามเนื้อตึง ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ ความคิดสับสน ผิวหนังเหี่ยวแห้ง 
ขาดความชุม่ชืน้ ปวดท้องคลืน่ไส้ ตาพร่ามวั หวัใจเต้นเร็ว ความดันโลหติสูง อณุหภมูิ
ของร่ายกายสูงขึ้น ร่างกายเสียเหงื่อมาก ซึมเศร้าหดหู่ มีอาการเสี้ยนยาหรืออยาก
ยา วิตกกังวล หรือเป็นโรคจิตหลงผิด มีอาการเพ้อคลั่ง
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ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

แม่ที่เสพยาบ้า ไอซ์ ยาอี ช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์นั้น มีผลให้
ออกซิเจนและเลือดจากแม่ไปเลี้ยงทารกไม่พอ ท�าให้ทารกในครรภ์มีขนาดร่างกาย
และอวัยวะภายในเล็กกว่าปกติ ทารกมีความพิการแขนขา ท่อน�้าดีตีบตัน ตับแข็ง 
ม้ามโต ภาวะความดนัเลอืดสงู ท�าให้เกดิภาวะพร่องออกซิเจน นอกจากนัน้การหดตัว
ของหลอดเลือดสายสะดือยังมีผลรุนแรง ท�าให้สมองได้รับออกซิเจนน้อย สมอง
มีพัฒนาการช้าลง ทารกมีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการจ�าเสียง การได้ยิน
เสียง และการตอบสนองต่อการรับรู้ความรู้สึกของแม่ ขณะเดียวกันทารกสามารถ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกเศร้า หดหู่และทุกข์ของผู้เป็นแม่ที่เป็นผลมาจากการเสพสาร
กระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน ดังนั้น เม่ือแม่เสพยา ทารกในครรภ์จึงเสพยา
ไปพร้อมกับแม่ด้วย ท�าให้ทารกมีการตื่นตัว ดิ้นและเคลื่อนไหวรุนแรงตลอดเวลา 
สลับกับการนิ่งสงบเนื่องจากความอ่อนล้า ทารกที่ได้รับยาเกินขนาดแบบฉับพลัน
ท�าให้อาการกระวนกระวาย สั่น หงุดหงิด เพิ่มโอกาสที่ทารกจะตายในครรภ์ อัตรา
การเกิดแล้วรอดชีวิตต�่า คลอดก่อนก�าหนด หรือถ้าคลอดออกมาก็จะมีน�้าหนักตัว
น้อยกว่าปกติ เส้นรอบศีรษะมีขนาดเล็ก มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ 
เป็นต้น โอกาสเสยีชวีติหลงัจากทีค่ลอดออกมาจึงสูงมาก แม้ช่วงทีค่ลอดแม่จะไม่ได้
เสพยาแล้วกต็าม ท�าให้ทารกมอีาการถอนพษิยาหรือขาดยา ทารกแรกเกดิติดยาบ้า
ที่เรียกกันว่า "เด็กบ้า (Crank babies)" จะมีอาการเริ่มจากหิวยาในระยะแรก ผิด
ปกติในด้านความไวต่อแสงเสียง (การได้ยิน) การสัมผัส อาจจะร้องไห้ไม่ยอมหยุด
เป็นชั่วโมง และซึมเซา
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ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

แม่ที่เสพยาบ้า ไอซ์ และยาอี จะมีอาการไม่อยากอาหาร หรือนอนหลับเป็น
เวลานาน ไม่มีน�า้นมให้ลูกกิน น�้านมจะมีกลิ่นและรสเปลี่ยนไปจากเดิม คุณค่าทาง
โภชนาการของน�้านมลดลง จนท�าให้ลูกเกิดภาวะขาดสารอาหารไปด้วย เด็กน้อย
จะดูดนมบ่อย กินอาหารน้อย ส�ารอกบ่อย อาเจียนบ่อย อุจจาระเหลว หรือบาง
ครั้งเป็นน�้า
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ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

เด็กน้อยเกิดอาการถอนพิษยา หลัง
จากคลอด เช่น หงุดหงิด ไม่ยอมนอน ร้อง
เสยีงผดิปกต ิเสยีงแหลม/สงูมาก ร้องไห้บ่อย 
นอนหลับผิดปกติ หาวบ่อย คัดจมูก จาม
บ่อย ตวัสัน่ กล้ามเนือ้แข็งเกรง็ผดิปกต ิกล้าม
เนื้อกระตุก ชัก มีรอยถลอกที่ผิวหนัง มีลาย
จุดตามตัว เหงื่อออกมากและมีไข้ อุณหภูมิ
ของร่างกายผิดปกติ อาจจะเกิดมาพร้อม
กับความพิการในการเรียนรู้ เช่น สมองถูก
ท�าลาย กลไกการเจริญเติบโตของสมองส่วน
การควบคุม การประสานงาน ความคิด และ
พฤติกรรมถูกท�าลาย ส่งผลให้สมาธิสั้น การ
พัฒนาการในการเรียนรู้ช้า

ทารกที่ติดยาบ้า ไอซ์ และยาอี
อาจมีความผิดปกติของกระดูก และ
พัฒนาการในระยะยาว เช่น เท้าบิด        
(มรีปูทรงทีผ่ดิปกต)ิ มถุีงน�า้ หรอืไขสนัหลงั
โตผิดปกติ เหมือนมีถุงน�้าทางด้านหลัง
ของเด็ก นอกจากนี้ ทารกอาจเกิดปัญหา
มีรูโหว่ของผนังหน้าท้องด้านหน้า และ
ล�าไส้โผล่ยื่นออกมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จน
คลอดออกมา
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โคเคน
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โคเคน

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ โค้ก เลดี้ โคโคนัท แคร๊ก ซี สโนว์ สปีด
โคเคนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอย่างแรง ผลกระทบต่อร่างกายแม่จะเริ่มจาก

เป็นไข้ อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น น�้ามูกไหล ผนังจมูกขาดเลือด ท�าให้เยื่อบุโพรง
จมูกฝ่อ ขาด หรือทะลุ หัวใจเต้นเร็วและแรง ความดันโลหิตสูง หอบหืด หลอดลม
บีบเกร็ง ง่วงเหงาหาวนอน นอนกัดฟัน เฉื่อยชา เซื่องซึม ประสาทหลอน โรคจิตซึม
เศร้า เกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง อาจเกิดอาการชัก หมดสติ ระบบ
การหายใจล้มเหลว และถึงกับเสียชีวิตได้

ผลกระทบต่อแม่ที่ตั้งครรภ์

ถ้าแม่สูดโคเคนเข้าทางจมูก จะท�าให้ระคายเคืองจมูก โพรงจมูกอักเสบ 
บวมแดง น�้ามูกไหลตลอดเวลา เยื่อจมูกถูกท�าลาย รู้สึกหดหู่เศร้า กระสับกระส่าย 
หวาดระแวง มีอาการปอดบวม

ถ้าเสพด้วยการฉีดและใช้เข็มที่ไม่สะอาด จะน�าไปสู่การติดเชื้อไวรัสตับ         
อักเสบบีและซี ติดเชื้อเอดส์ (เอชไอวี) มีการอักเสบของผิวหนัง รูม่านตาขยาย 
ความดันโลหิตสูง ไตวาย อุณหภูมิของร่ายกายสูงขึ้น หัวใจเต้นเร็ว มีปัญหาระบบ
การหายใจ
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ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

แม่ที่เสพโคเคนไม่ควรให้นมลูก เน่ืองจากโคเคนสามารถอยู่ในน�้านมได้นาน
กว่า 48 ชั่วโมง ทารกดื่มนมแม่ที่มีโคเคนจะมีอาการชักรุนแรง หงุดหงิด กลายเป็น
เด็กติดโคเคน

ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์จะจ�ากัดหรือเติบโตช้ามาก อัตรา            
การเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น รกหลุด ตกเลือดอย่างรุนแรง เป็นอันตรายต่อทั้งแม่และทารก
ในครรภ์ อาหารและออกซเิจนไม่สามารถส่งไปเลีย้งทางรกในครรภ์ได้ อาจมกีารแท้ง
บุตร ครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูง ขาดอาหาร ปวดท้อง และท้องเกร็งแข็ง
เป็นพกัๆ คล้ายการคลอดบุตร รวมท้ังอาจมเีลอืดออกทางช่องคลอดเลก็น้อย สงัเกต
เห็นได้ ตัวแม่จะซีด ตัวเย็น เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตต�่ามาก ทารก
คลอดก่อนก�าหนด น�า้หนกัแรกเกดิน้อยกว่าปกต ิหรอือาจตายในครรภ์ ทารกแรกเกดิ
มีอาการขาดยาโดยจะมีอาการซึม กินนมได้น้อย ร้องไห้บ่อย ร้องกวน และอาจ
ตายแบบกะทันหัน
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ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

ทารกมีศีรษะเล็ก ล�าไส้สั้น น�้าหนักแรกเกิดน้อย เป็นดาวน์ซินโดรม พิการ
ต้ังแต่เกดิ เดก็ท่ีเกดิมามปัีญหาระบบขับปัสสาวะ กระสบักระส่ายหงดุหงดิมาก นอน
ไม่หลบั ขาดสารอาหาร เป็นภมูแิพ้ สมาธสิัน้ ไม่สามารถควบคมุการเคล่ือนไหวต่างๆ 
ของร่างกายได้ การเจริญเติบโตของร่างกายช้า หลอดเลือดตีบตัน
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ได้แก่ ฝิ่น เฮโรอีน เมทำโดน โคเดอีน

สำรกลุ่มฝิ่น
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สำรกลุ่มฝิ่น

• ฝิ่น

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ ฝิ่น ยาด�า จ๊อย วัชพืช
แม่ที่เสพฝิ่นมีอาการคลื่นไส้อาเจียน พูดจาวกวน ม่านตาหรี่ แก้วตาหรี่ ง่วง 

ท้องผูก คันตามตัว จิตใจเลื่อนลอย ซึม สัปหงก ความคิดเชื่องช้า เป็นต้น
• เฮโรอีน

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ เฮโรอีน ผง ผงขาว สิงห์โต แป้ง แคป ของหนัก แค๊ป หมู 
เฮ เป็นต้น ออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่นประมาณ 30-90 เท่า

แม่ที่เสพเฮโรอีนมีความดันโลหิตสูง ชีพจรเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง         
ปอดอักเสบ โรคปอดบวม มคีวามเสีย่งท่ีจะตดิเชือ้วณัโรค โรคตบัอกัเสบ เฮโรอนีท�าลาย
ภมูคิุม้กนัของร่างกายท�าให้แม่มคีวามเสีย่งต่อการเป็นโรคเอดส์ (เอชไอว)ี โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ฉีดเฮโรอีนและใช้เข็มร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ และถ้าใช้ในปริมาณมากจะท�าให้
หัวใจหยุดเต้นได้

• เมทำโดน

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ เม
แม่ที่เสพเมทาโดนมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน รูม่านตาเล็กหรี่ หายใจช้า ลึก 

และนาน อัตราการหายใจลดลงมาก หมดสติ ไม่รู้สึกตัว หัวใจล้มเหลว
• โคเดอีน

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ ยาแก้ไอ อูบะบาโต๊ะ เอ็มบี
แม่ทีเ่สพโคเดอนีมอีาการเหงือ่ออกมาก ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ เบือ่อาหาร นอน

ไม่หลับ ปวดท้อง อาเจียน ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย สมองเสื่อม และเมื่อขาดยาจะมีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด ชัก 
หมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต
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ผลกระทบต่อแม่ที่ตั้งครรภ์

แม่ที่เสพสารกลุ ่มฝิ ่น ท�าให้เลือดไม่เพียงพอ
ส�าหรบัเลีย้งทารก ความดนัโลหติสงู ภาวะครรภ์เป็นพษิ 
เลือดออกในครรภ์ เนื้อเยื่อฉีกขาด รกลอกหลุดจากผนัง
ช่องคลอด คลอดก่อนก�าหนด ทารกเสียชีวิตในครรภ์ มี
ความเสี่ยงในการแท้งสูง และทารกเสียชีวิต

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

เดก็แรกเกดิมอีาการขาดยาอย่างรนุแรง กระสับกระส่าย ร้องไห้ไม่หยดุ ทารก
ที่เกิดมามีน�า้หนักตัวน้อย (น้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม) ขนาดศีรษะเล็ก มีภาวะขาดสาร
อาหาร ปัญหาระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินอาหาร อาเจียน สะอึกบ่อย 
หายใจล�าบาก น�้าตาลในเลือดต�่า กล้ามเนื้อกระตุก หงุดหงิด ร้องไห้เสียงแหลมสูง 
ท้องร่วง ไม่ยอมนอนหลับ อัตราการเจริญเติบโตช้า เลือดออกภายในสมอง ภาวะ
สมองตาย และมอีาการถอนพษิยาท�าให้เดก็นอนไม่หลับ หงุดหงิด ท้องร่วง ไข้ขึน้สูง 
ชกั กามโรค โรคไวรสัตบัอกัเสบ มโีรคแทรกซ้อนง่าย ถ้าแม่ติดเชือ้ไวรัสตับอกัเสบบ ีซี
และเอดส์ (เอชไอว)ี เดก็ทีเ่กดิมากจ็ะตดิเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบบ ีซแีละเอดส์ ตามไปด้วย
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ได้แก่ สำรระเหย ป๊อบเปอร์ ทินเนอร์ เบนซิน

สำรระเหย
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สำรระเหย

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ กาว 3K ฝาทอง กล่องเขียว ป๊อบ ป๊อบเปอร์
แม่ที่ดมสารระเหยขณะตั้งครรภ์ มักมีอาการคล่ืนไส้มากขึ้น ระคายเคือง

ต่อเยื่อบุภายในจมูกและปาก เลือดออกทางจมูก หลอดลมเยื่อบุจมูกมีเลือดออก 
หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ พูดไม่ชัด ชาตามปลายมือปลายเท้า หายใจไม่สะดวก 
เลือดออกในกระเพาะอาหาร เนื้อตับถูกท�าลาย ระบบสร้างโลหิต ไขกระดูกที่มีหน้า
ที่สร้างเม็ดโลหิตหยุดท�างาน เซลล์สมองฝ่อ เป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัย ระบบหัวใจ
และหลอดเลือดหัวใจเต้นผิดปกติ หายใจไม่ออก และตายจากภาวะหัวใจล้มเหลว

ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

สารพษิจากสารระเหยไปสูท่ารกในครรภ์ผ่านทางรกและเลอืด ท�าให้ทารกใน
ครรภ์มปัีญหาการหายใจ เกดิการตดิเชือ้ได้ง่าย ขาดออกซิเจน เซลล์สมองไม่สามารถ
พัฒนาได้ ทารกมีพัฒนาการต�่า
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ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

แม่ไม่มีน�้านมให้ลูกน้อยดูด

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

ทารกแรกเกิดน�้าหนักตัวน้อย โครงสร้างกระดูกของร่างกายผิดปกติ ความ
เสียหายของสมองท�าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้ล่าช้า พิการแต่ก�าเนิด 
ใบหน้า-หัวผิดรูป มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและระบบย่อยอาหาร
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ได้แก่ กัญชำทั้งสดและแห้ง ยำงกัญชำ 
และน�้ำมันกัญชำ

กัญชำ
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กัญชำ

ชือ่ทีใ่ช้เรยีก ได้แก่ ยานอ ปุน้ เนือ้ พี ้เขยีว ยาเขียว ชาเขียว มาลีฮวนน่า วชัพืช
แม่ที่เสพกัญชาท�าให้รอบประจ�าเดือนมาไม่ปกติ และมีปัญหาภาวะ            

การเจรญิพนัธุ ์การเสพกญัชาก่อนตัง้ครรภ์มผีลให้ฮอร์โมนเพศหญงิเปลีย่นแปลง รอบ
ประจ�าเดือนผิดปกติ ท�าให้เกิดการท้องได้ง่าย จะมีอาการโรคจิตเภท โรคซึมเศร้า 
ประสาทหลอน จติเสือ่ม ขาดสมรรถภาพทางเพศ สมองและความจ�าเส่ือม หลอดลม
อักเสบเร้ือรงั ถงุลมโป่งพอง หอบหดื เสีย่งต่อการเกดิโรคความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ 
มะเร็งในกล่องเสียงและหลอดอาหาร มะเร็งปอด

ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

ผู้หญิงที่เสพกัญชาในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีความเสี่ยงที่จะเจ็บท้องคลอด 
ท�าให้คลอดก่อนก�าหนดสงู สารพษิจะถกูส่งผ่านจากแม่ไปยงัลกู ท�าให้ลกูมพีฒันาการ
ทางระบบประสาทช้า การสือ่ประสาทระหว่างเซลล์บกพร่อง ขนาดล�าตวั ความยาว
ของทารกเล็กกว่าปกติ และน�้าหนักแรกเกิดน้อย เมื่อโตขึ้นร่างกายจะอ่อนแอ มี
ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการสมอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความจ�า และทักษะ
การแก้ปัญหาของเด็ก รวมถึงปัญหาความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว

ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

สารในกัญชาจะถูกส่งผ่านทางน�้านม จากแม่สู่ลูก ซึ่งมีผลให้ชะลอการเจริญ
เติบโตและการพัฒนาระบบเคลื่อนไหวของร่างกายเด็ก
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ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

เดก็ทีเ่กดิมาจะมปัีญหาเกีย่วกบัการเรยีนรู้ สมาธส้ัิน มอีาการมอืส่ัน ตกใจง่าย 
เกิดภาวะความเครียดในเด็ก เด็กที่ติดกัญชาจากการที่แม่เสพกัญชาขณะตั้งครรภ์มี
ความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เนื้องอกในสมอง กระดูก และ
มะเร็งกล้ามเนื้อ

มีปัญหาเกี่ยว
กับการเรียนรู้ 

สมาธิสั้น

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของทำรก

เกิดภาวะ
ความเครียด

ในเด็ก

มีอาการ
มือสั่น

ตกใจง่าย

มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
เนื้องอกในสมอง กระดูก และมะเร็งกล้ามเนื้อ



32

ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย

แอลเอสดี พีซีพี ยำเค
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แอลเอสดี พีซีพี ยำเค

• แอลเอสดี

ชื่อที่ใช้เรียกได้แก่ แสตมป์ เหล้าแห้ง เปเปอร์ เมจิคเปเปอร์ แอสซิส
แม่ทีเ่สพมผีลกระทบคอื เห็นภาพลวงตา หแูว่ว มอีาการทางจติประสาทอย่าง

รุนแรง หวาดระแวง เกิดอาการกลัวภาพหลอน คันหรือกล้ามเนื้อกระตุกอย่างไร้
สาเหตุ รูม่านตาขยายตัว คลื่นไส้ อาเจียน อัตราการเต้นของหัวใจลดลง

• พีซีพี

มีลักษณะเป็นผลึกผงสีขาว ละลายได้ดีในน�้าและแอลกอฮอล์ มีรสขม
แม่ที่เสพมีอาการหายใจตื้น มีอาการเหมือนเมาเหล้า คลื่นไส้ อาเจียน ตามัว 

ทรงตวัไม่ได้ เวียนศรีษะ อัตราการหายใจ ความดนัโลหติและอตัราการเต้นของชพีจร
จะลดลงมาก เห็นภาพหลอน หวาดระแวง และมีความคิดที่ผิดปกติ การพูดสับสน
ผิดปกติ ซึมเศร้า น�้าหนักลด และหลังจากหยุดยาแล้ว ก็ยังจะมีอาการชัก หมดสติ 
ความจ�าเสื่อม และตายในที่สุด

• ยำเค

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ เค เคตามีน น�้า แครกซ์ แป้ง ของ เคตาลา คาลิบโซล 
ของแรง ของหายาก

แม่ที่เสพต้องนั่งหรือนอนอยู่กับที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จนกว่าฤทธิ์
ของยาจะลดลง โดยทัว่ไปมอีาการคลืน่ไส้ อาเจียน สูญเสียความทรงจ�า ระบบหายใจ
ขัดข้อง อัตราการเต้นของหัวใจสูง ร่างกายเคลื่อนไหวแทบไม่ได้ สภาพจิตไม่ปกติ 
สลดหดหู่ เบื่อหน่าย



34

ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย

ยำกล่อมประสำท/ยำนอนหลับ ยำแก้ปวด 
ยำแก้แพ้ ยำแก้ไอ

กำรใช้ยำรักษำโรค
ในทำงที่ผิด
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กำรใช้ยำรักษำโรคในทำงที่ผิด

ยำกล่อมประสำท/ยำนอนหลับ

ได้แก่ โรฮิบนอล โดมิคุ่ม มิดาโซแลม อัลปราโซแลม ไดอาซีแพม
• โรฮิบนอล

 ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ แมว ยาหลับ สีม่วง ยาเมา
แม่ทีใ่ช้โรฮบินอลแบบผดิ จะสญูเสยีความทรงจ�าชัว่ขณะ ถ้าใช้ติดต่อกนันาน

กว่า 1 เดือน ท�าให้เกิดการอยากยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อหยุดยาจะท�าให้
เกิดอาการขาดยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เปลือกตากระตุก สั่น เป็นต้น

• โดมิคุ่ม มิดำโซแลม หรือไมดำโซแลม

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ กุ้ม คุ่ม ยาเสียสาว ยาส่าย ยาสะลึมสะลือ ยามอมสาว 
ยามอม

แม่ที่ใช้โดมิคุ่ม มิดาโซแลม หรือไมดาโซแลมแบบผิด เมื่อร่างกายได้รับยาใน
ปรมิาณมากเกนิขนาด จะท�าให้เกดิอาการซมึมาก หลบันานผดิปกต ิกล้ามเนือ้ท�างาน
ไม่ประสานกัน การตอบสนองลดลง สับสน ไม่รู้สึกตัว

• อัลปรำโซแลม และไดอำซีแพม

ชื่อที่ใช้เรียก ได้แก่ อัลปราโซแลม โซแลม ซอแรม ซาแนก ยาเสียสาว ยาแมว 
แมว ยาแฮปปี้ มาโน ลูกเม็ด เอ็ม10

แม่ทีใ่ช้อลัปราโซแลม และไดอาซแีพม แบบผิด ถ้าหยดุยาทนัทจีะเกดิอาการ
ขาดยา เช่น คลื่นไส้ นอนไม่หลับ มือสั่น หัวใจเต้นเร็ว ซึมเศร้า เป็นโรคจิต หรืออาจ
ถึงกับชักได้
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ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

แม่ที่คลอดก่อนก�าหนด ทารกแรกเกิดจะมีอาการขาดยา หรืออาจเสียชีวิต
หลงัคลอด ทารกแรกเกดิน�า้หนกัน้อยกว่าปกต ิมอีาการชกั หายใจล�าบาก นอนหลบั
แบบไม่ยอมตื่น อาเจียน ท้องเสีย ระบบการเผาผลาญผิดปกติ

ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

ยานอนหลับและยากล่อมประสาทที่แม่กินส่วนหนึ่งจะปนออกมากับน�้านม 
เด็กที่ดื่มน�้านมจะง่วงนอน ขี้เซา น�้าหนักลด ไม่อยากอาหาร ไตวาย

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

เด็กจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแอ หงุดหงิด ร้องไห้บ่อย ขี้เซา สะลึมสะลือ นอนหลับ
แบบไม่ยอมตืน่ หายใจล�าบาก อณุหภมูขิองร่างกายไม่คงที ่หวัใจเต้นไม่ปกติ หงุดหงิด 
มีอาการชัก รวมถึงมีอาการขาดยา
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ยำแก้ปวด

ได้แก่ ทรามาดอล (Tramadol) ยาแก้ปวดชนิดรุนแรง
การกินยาแก้ปวดเพื่อความมึนเมา โดยผสมกับยาชนิดอื่น เครื่องดื่มชนิดอื่น 

ก่อให้เกิดอันตรายได้ แม่ทีก่นิยาชนดินีข้ณะตัง้ครรภ์ในปรมิาณทีม่าก จะท�าให้ทารก
ในครรภ์เสยีชีวติได้ การเต้นของหวัใจและการหายใจของแม่ช้าลงกว่าปกต ิง่วงนอน
มาก ตัวเย็น เป็นลม หมดสติ

ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

แม่ที่กินยาทรามาดอล นอกจากจะท�าให้เกิดภาวะเคลิ้มสุข คลื่นไส้ อาเจียน 
ง่วงซึม มนึงง วงิเวยีน ปวดศรีษะ ท้องผกู ไข้สงู กล้ามเนือ้แข็งเกร็ง ความดันโลหติต�า่ 
โคม่า ชัก หากกินมากกว่า 36 เม็ดต่อวันในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดติดต่อ
กัน 3 วัน จะส่งผลต่อน�้านมแม่ที่ให้ลูกดูด โดยในน�้านมแม่จะมีความเข้มข้นของยา
แก้ปวดทรามาดอล 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ท�าให้การหายใจ การเต้นของหัวใจ การ
หายใจของทารกช้ากว่าปกติ ตัวเย็น
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ยำแก้แพ้

ได้แก่ โปรโคดิล
แม่ที่กินยาแก้แพ้โปรโคดิลแบบท่ีไม่ใช่เพื่อการรักษา แต่กินเพื่อความมึนๆ 

เนือ่งจากยาแก้แพ้โปรโคดลิมฤีทธิท์�าให้ง่วงมาก มนึ งง ง่วงซึม ถ้ากนิในปริมาณมาก
ท�าให้แม่ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน เฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น รูม่านตา
หด ไข้สูง ภาวะเม็ดเลือดขาวลดลง กดการหายใจของแม่และทารกในครรภ์ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือดล้มเหลว อาจชักและถึงแก่ชีวิตได้

ยำแก้ไอ

ได้แก่ เด็กซ์โต
แม่ทีก่นิยาแก้ไอเดก็ซ์โตแบบทีไ่ม่ใช่เพือ่การรักษา แต่กนิเพ่ือความมนึเมา โดย

กินมากกว่า 360 มก. จะท�าให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ง่วงงุน กล้าม
เนือ้ท�างานไม่ประสานกนั พดูไม่ชดั ม่านตาขยาย เคลิบเคล้ิม หวัใจเต้นเร็ว ความดัน
โลหิตสูง ปัสสาวะไม่ออก มึนงง ประสาทหลอน กระวนกระวาย สั่น ชัก ปวดศีรษะ 
เซลล์สมองถูกท�าลายถาวร หมดสติ และอาจถึงแก่ชีวิตได้
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แม่และทำรกในครรภ์จะได้รับอันตรำยมำก
ขึ้น เมื่อมีกำรสูบบุหรี่ร่วมกับดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์



40

ไม่ได้เล่นคนเดียว แม่เสพลูกติดด้วย

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ น�้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์ อุ 
กระแช่ สาโท เป็นต้น รวมถึงยาดองเหล้าทุกชนิด ที่หลายคนมีความเชื่อว่า ดื่มเพื่อ
บ�ารุงเลือดลม บ�ารุงก�าลัง การดื่มเหล้า-เบียร์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยในขณะตั้งครรภ์
มีแต่อันตราย โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-50 ของการตั้งครรภ์ ดังนั้นควรที่จะหยุดดื่ม
เพื่อป้องกันอันตรายต่อลูกน้อย

ผลกระทบต่อแม่ที่ตั้งครรภ์

แม่ที่ดื่มเหล้าท�าให้ร่างกายยิ่งขาดวิตามินมากขึ้น เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น
โรคซึมเศร้า วิตกกังวล เพิ่มโอกาสในการแท้งลูก และจะเป็นมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการ
สูบบุหรี่และเสพสารเสพติดประเภทอื่นร่วมด้วย โดยระหว่างการตั้งครรภ์นั้น เหล้า
ทีแ่ม่ดืม่จะถกูส่งผ่านไปยงัลกูโดยซมึผ่านทางกระแสเลอืดเข้าสูส่ายสะดือไปยงัทารก
ในครรภ์ ท�าให้ทารกได้รับอันตรายมากกว่าแม่

แม่ที่ดื่มเหล้าขณะตั้งครรภ์ช่วงปฏิสนธิหรือในช่วง 3 เดือนแรก ทารกท่ีอยู่
ในครรภ์ก็ดื่มเหล้าไปพร้อมกับแม่ด้วย ทารกจะมีใบหน้าผิดปกติ การเจริญเติบโต
และระบบประสาทส่วนกลางมีปัญหา หากแม่ด่ืมในปริมาณมากจะส่งผลให้ทารก
มีพัฒนาการล่าช้าท้ังระบบสมอง และระบบประสาทส่วนกลาง มีหัวใจและปอด
ผิดปกติ

- ดื่มเบียร์มากกว่า 3 กระป๋อง หรือดื่มไวน์หรือเหล้ามากกว่า 3 แก้ว 
 ต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงในการแท้งบุตร
- ดื่มเบียร์มากกว่า 12 กระป๋องต่อสัปดาห์ ท�าให้คลอดก่อนก�าหนด
- ดื่มแบบหนัก เบียร์มากกว่า 4 กระป๋อง หรือ 2 ขวดใหญ่ ดื่มเหล้า 
 3 เป๊ก (ก๊ง, ฝา) ขึ้นไปต่อวัน ทารกเสียชีวิตในครรภ์
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แม่ด่ืมสรุำขณะตัง้ครรภ์ช่วงปฏิสนธหิรอืในช่วง 3 
เดือนแรก มอีนัตรำยต่อทำรกในครรภ์มำกทีสุ่ด

ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กระป๋อง หรือ 2 ขวดใหญ่ 
หรือดื่มสุรา 3 เป๊กขึ้นไปต่อวัน

ดื่มเบียร์มากกว่า 3 กระป๋อง 
หรือดื่มไวน์หรือสุรามากกว่า 3 แก้วต่อวัน

ดื่มเบียร์มากกว่า 
12 กระป๋องต่อสัปดาห์

ทารกเสียชีวิตในครรภ์

คลอดก่อนก�าหนด
เพิ่มความเสี่ยงของ

การแท้งบุตร
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ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

แม่ที่ดื่มสุราขณะให้นมลูก ลูกก็ดื่มเหล้าไปด้วยกับแม่ และได้รับอันตราย
มากกว่าแม่ โดยน�้านมจะมีกลิ่นและรสเปลี่ยนไป ปริมาณน�้านมน้อยไม่เพียงพอ 
และไม่มีคุณค่าสารอาหารอย่างเพียงพอส�าหรับเล้ียงลูกน้อย ส่งผลต่อการเรียนรู้
และท�าลายระบบประสาทของลกู ช่วงเวลาทีล่กูน้อยหลบัจะสัน้ ร้องไห้งอแงมากขึน้

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

ลักษณะของโรคที่เกิดจากมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ (Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder, FASD) ทารกแรกเกิดจะมีอาการถอนพิษเหล้า ไม่ยอมนอน 
นอนไม่หลบั หงดุหงดิ ท้องร่วง อาเจยีน หายใจขดั ทารกเติบโตช้า แสดงอาการออก
ทางร่างกายหรือที่เรียกว่า Fetal Alcohol Syndrome (FAS) คือ น�้าหนักแรกเกิด
น้อย สมองมีขนาดเลก็กว่าปกต ิรปูหน้าผดิปกต ิช่องตาสัน้ ร่องรมิฝีปากบนเรยีบ รมิ
ฝีปากบนยาวและบาง หนังคลุมหัวตามาก จมูกแบน ไม่มีดั้ง ปลายจมูกเชิดขึ้น ไม่มี
ร่องจมูก กรามมีขนาดเล็ก หูชี้ หัวใจผิดปกติ การเจริญ
เตบิโตของแขนขาผดิปกต ิแอลกอฮอล์จะไปท�าลายเซลล์
ประสาท ส่งผลให้การเจริญเติบโตบกพร่อง ทารกมีน�้า
หนกัแรกเกดิน้อย และมอีตัราการเพิม่น�า้หนกัหลงัเกดิน้อย 
ศีรษะเล็ก ซุกซนไม่อยู่นิ่ง และสมาธิสั้น (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) หรือเด็กที่มี
ภาวะการเรียนรู้ช้า (Learning Disabilities, LD) หรือ
เด็กพิเศษด้านบกพร่องทางการเรียนรู้
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ลกัษณะของทำรกทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกแม่ทีด่ืม่สรุำ
หรอื Fetal Alcohol Spectrum Disorder : FASD

สมองมีขนาดเล็กกว่าปกติ

หูชี้

จมูกแบน ไม่มีดั้ง ปลายจมูกเชิด

ร่องริมฝีปากบนเรียบ 
ริมฝีปากบนยาวและบาง

แขนลีบเล็กผิดสัดส่วน

หนังคลุมหัวตามาก
ช่องตาสั้น

รูปหน้าผิดปกติ 
กรามมีขนาดเล็ก
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ได้แก่ บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยำสูบ รวมถึงขี้โย 
ซิกำร์ ยำเส้นแบบเคี้ยวที่ผลิตจำกใบยำสูบ

บุหรี่
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บุหรี่

การสบูบหุรีท่�าให้แม่ทีต่ัง้ครรภ์ไม่อยากอาหาร ทานอาหารได้น้อย ท�าให้เป็น
โรคขาดอาหาร ทารกในครรภ์กไ็ด้รบัสารอาหารน้อยลงไปด้วย ร่างกายแม่ดดูซมึและ
น�าสารอาหารทีจ่�าเป็น (แคลเซยีม วติามนิ) ไปใช้ได้น้อยลง มผีลให้แท้งลกู ถงุน�า้คร�า่
แตกก่อนก�าหนด ตั้งครรภ์นอกมดลูก รกเกาะต�่า รกลอกตัวก่อนก�าหนด

ผลกระทบต่อทำรกในครรภ์

แม่ทีส่บูบุหรีใ่นขณะทีต่ัง้ครรภ์ สารพษิจากการสบูบหุรีจ่ะผ่านจากแม่ไปยงัลกู 
ควันบหุรีท่ีส่ดูเข้าสูร่่างกายท�าให้เส้นเลอืดหดตวั เลอืดจบักบัออกซเิจนได้น้อย เลอืด
และออกซิเจนจึงไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ไม่ทั่วถึง เกิดภาวะขาดออกซิเจน 
ทารกจึงได้รับอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ท�าให้น�้าหนักแรกเกิดน้อย ขนาดตัว
เล็กและอ่อนแอกว่าปกติ ป่วยง่าย อัตราการเต้นของหัวใจทารกเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
อัตราการตายของทารก ทารกในครรภ์มีโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่มากกว่าทารก
ที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ถึง 2 เท่า เมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว หากแม่ยัง
สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการได้รับควันบุหรี่ ซึ่งท�าให้ทารกป่วยมีปัญหา
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจตอนล่าง หอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบ ดังนั้นหญิง
ตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่จ�าเป็นต้องเลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะผิด
ปกติหรือไม่แข็งแรง

ถงึแม้แม่สบูบุหรีใ่นช่วง 4 สปัดาห์ก่อนคลอดเพยีงแค่ครัง้เดียว กส่็งผลต่อการ
ยับยั้งการสร้าง DNA ของทารกได้
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ผลกระทบต่อกำรให้นมลูก

นิโคติน ซึ่งเป็นสารในบุหรี่ มีผลต่อปริมาณน�้านมแม่ อีกทั้งยังท�าให้กลิ่นและ
รสของน�้านมแม่เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของเด็ก

เดก็ทีแ่ม่สบูบหุรีข่ณะตัง้ครรภ์จะมรีะดบัสตปัิญญาต�า่ เชาวน์ปัญญาบกพร่อง 
มีปัญหาด้านการเรียน ความจ�า ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลน้อย
กว่าเด็กปกติ เมื่อโตขึ้นจะมีบุคลิกภาพไม่อยู่นิ่ง (Hyperactive) เป็นเด็กซุกซนมาก
จนผดิปกต ิสมาธสิัน้ พฒันาการทางอารมณ์และพฤติกรรมการเรียนรู้ไม่เหมาะสมกบั
วัย มีพฤตกิรรมก้าวร้าว ชอบความท้าทาย หนุหนัพลนัแล่น มภีาวะซมึเศร้าและวติก
กังวล ประสทิธภิาพการท�างานของปอดลดลง มโีอกาสป่วยด้วยโรคภมูแิพ้ หลอดลม

เกิดภาวะขาดออกซิเจน 
ท�าให้ทารกได้รับอาหาร

และออกซิเจนไม่เพียงพอ 
เด็กทารกหลังคลอดจะ

อ่อนแอ ป่วยง่าย

เด็กทารกหลังคลอด
น�า้หนักตัวน้อย ขนาดตัวเล็ก

เพิ่มอัตราการตายของทารกในครรภ์

ทารกมีปัญหาเกี่ยวกับทาง
เดินหายใจตอนล่าง อาการ
หอบหืด หูชั้นกลางอักเสบ

ทารกหลังคลอดมีโอกาสเกิด
อาการปากแหว่งเพดานโหว่ 
มากกว่าทารกทั่วไป 2 เท่า

แม้จะสูบบุหรี่เพียงครั้งเดียวใน
ช่วงเวลา 4 สัปดาห์ก่อนคลอด 
อาจเกิดการยับยั้งการสร้าง 
DNA ในทารกได้

ผลกระทบของบุหรี่ต่อทำรกในครรภ์
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กำรสูบบุหรี่มือสอง

หากแม่ได้รบัควนับหุรีท่ีผู่อ้ืน่สบูในช่วงของการต้ังครรภ์ สารพิษทีไ่ด้รับจะส่ง
ผลในระยะยาว โดยทารกทีเ่กดิมาจะมนี�า้หนกัตวัน้อยกว่าเดก็ปกต ิเสีย่งต่อการเป็น
โรคทางเดนิหายใจ มขีนาดปอดเลก็ลง มคีวามเสีย่งกบัการทีท่ารกตายอย่างกะทนัหนั 
เพิม่โอกาสในการเป็นโรคมะเรง็ปอด โรคหวัใจ โรคถงุลมโป่งพอง โรคภมูแิพ้ หอบหดื 
ฯลฯ ทั้งแม่และทารกในครรภ์

เด็กมีระดับสติปัญญาต�า่ เชาวน์ปัญญาบกพร่อง มีปัญหาการเรียน 
ความจ�า ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เหตุผลน้อยกว่าเด็กปกติ

เด็กมีบุคลิกอยู่ไม่นิ่ง เป็นเด็ก
ไฮเปอร์ ซุกซนมากผิดปกติ 

สมาธิสั้น

มีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลสูง 
(พัฒนาการทางอารมณ์ไม่เหมาะสม)

พฤติกรรมก้าวร้าว 
หุนหันพลันแล่น

ประสิทธิภาพการท�างานของปอดไม่ดี 
ท�าให้เป็นโรคภูมิแพ้ หลอดลมอักเสบ
เรื้อรัง ปอดอักเสบ หอบหืด

ผลกระทบต่อพัฒนำกำรของทำรก

อักเสบเรื้อรัง มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ปอดอักเสบ (โดยเฉพาะ
ในขวบปีแรก) และมโีอกาสเป็นโรคหอบหดืสงู เดก็เพศหญงิเมือ่โตขึน้อาจมบีตุรยาก
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