
     การน าไปใช้ในทางที่ผิด  
- ใช้ร่วมกับยาแก้ปวดที่สกัดจากสารฝิ่นเพื่อท าให้เกิด  
  ความรู้สึกร่าเริงและผ่อนคลายสูง 
- ใช้เพื่อกระตุ้นผลของแอลกอฮอล์ในร่างกาย 
- มีการซื้อยาออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายที่ไม่ถูกต้อง  

ข้อมูลทางกฎหมาย 
มาตรา 20  ห้ามผู้ใดผลิต ขาย น าเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  3 หรือ 4 หรือน าผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุก
ประเภท เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

บทลงโทษ:  มาตรา 119 กรณีผลิต น าเข้าหรือส่งออก และมาตรา 120 กรณีขาย  ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่  
2 - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 – 1,000,000 บาท 
 

เสียชีวิต 

แจ้งเตือนภัย   ผู้ปกครอง ครู ในสถานศึกษา หรือชุมชน ควรเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานหรือเด็กวัยรุ่น เพ่ือป้องกันอันตราย 
 

ประสาทหลอน 

 ข้อบ่งใช ้

 ภาวะวิตกกังวล 

 โรคตื่นตระหนก 

 โรคย้ าคิดย้ าท า 

 โรคนอนไม่หลับ 

  

กั้นปัสสาวะไม่อยู ่หายใจล าบาก 

    

 

 

พูดช้า พูดไม่ชัด เน่ืองจาก
กล้ามเน้ืออ่อนแรง 

 

พบเห็นการใช้ยาในทางที่ผิด 
- แจ้งต ารวจ 191 
- แจ้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579  

(กรณีเป็นนักเรียน) 
พบแหล่งจ าหน่ายไม่ถูกตอ้ง 

- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (โทร./โทรสาร.  
0-3471-6888) 

             -  Diclazepam เป็นยาในกลุ่มเดียวกับDiazepam แต่    

      มีความรุนแรงมากกว่า Diazepam 10 เท่า   

- มีการรายงานจากต่างประเทศว่า พบผู้เสียชีวิตจ านวนมากจาก 

การใช้ยา Diclazepam เกินขนาด เนื่องจากใช้ร่วมกับแอลกอฮอล์ 

หรือยาเสพติดชนิดอื่นๆ เช่น Morphine, Heroin  

- มีผลท าให้เสริมฤทธิก์ารกดประสาท  หายใจล าบาก และเสียชีวิต 

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติวัตถทุี่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 
(http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/PIC_ACT59_VJ_0760.pdf) 

  

การพัฒนาสมองของ
เด็กลดลง 

 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4 
 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/PIC_ACT59_VJ_0760.pdf


เสียชีวิต 

แจ้งเตือนภัย   ผู้ปกครอง ครู ในสถานศึกษา หรือชุมชน ควรเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานหรือเด็กวัยรุ่น เพ่ือป้องกันอันตราย 
 

 

กดการหายใจ 

 

 

       การน าไปใช้ในทางที่ผิด:  
 วัยรุ่นหรือบุคคลทั่วไปน ำมำเสพเพ่ือให้มึนเมำมี

ควำมสุขคล้ำยกำรดื่มเหล้ำที่เรียกว่ำ “เหล้ำแห้ง” 

 น ำไปเสพร่วมกับสำรเสพติดอ่ืนๆ 

 ใช้มอมผู้อ่ืนเพื่อพำไปท ำมิดีมิร้ำย 

  

  Erimin-5®  

o ประกอบด้วย nimetazepam  

o มีฤทธิ์สงบประสาท 

o ท าให้อาการง่วงนอนและสูญเสียความทรงจ าชั่วขณะ 

o จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2  

o ไม่อนุญาตให้จ าหน่ายในร้านยา 

 

พบเห็นการใช้ยาในทางที่ผิด 
- แจ้งต ารวจ 191 
- แจ้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 (กรณีเป็นนักเรยีน) 

อ้างอิงจากพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต์่อจิตและประสาทพ.ศ.2559 
(http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/PIC_ACT59_VJ_0760.pdf) 

 

กำรพัฒนำสมองของ
เด็กลดลง 

 

วัยรุ่นมักเรียกว่า… Happy 5, Give-me-

five, Five-five, Erimin-5 

 

 

ส ำหรับยำท่ีพบจ ำหน่ำยตำมสื่อ social network ต่ำงๆหรือท่ีถูกจับได้
ตำมข่ำวท่ีปรำกฏท่ัวไป คำดว่ำเป็นยำท่ีลักลอบน ำเข้ำมำจำกประเทศอื่น
ซึ่งถือว่ำกำรน ำเข้ำหรือจ ำหน่ำยยำดังกล่ำวมีความผิดตามกฎหมาย  
 

พบแหล่งจ าหน่ายไม่ถูกตอ้ง 
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
(โทร.  0-3471-6888) 

 

ความผิดทางกฎหมาย บทลงโทษ 
มาตรา 15 ห้ามผู้ใด ผลิต น าเข้า หรือส่งออก ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท
2 เว้นแค่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

มาตรา117 ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 
500,000 -2,000,000 บาท 

มาตรา 16 ห้ามผู้ใด ขาย ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 เว้นแค่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

มาตรา 118 ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4-20 ปี และปรับตั้งแต่ 
400,000 – 2,000,000 บาท 

มาตรา 92 ห้ามผู้ใด เสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2 เว้นแต่เป็นการเสพ
ตามค าสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตก
รรมเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้นั้น 

มาตรา 141 ระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 93 ห้ามผู้ใด จูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่
เข็ญ ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองท าหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดให้
ผู้อ่ืนเสพวัตถุออกฤทธิ์ 

มาตรา 142  ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 
20,000-100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/EBook/PIC_ACT59_VJ_0760.pdf


สถานการณ 
	  

1. มีขาวปรากฏผานทางสื่อเปนระยะๆ 
พบวัยรุนกินยาโปรโคดิลผสมยาทรามาดอล 20 - 40 เม็ด 
ทําใหเกิดอาการชักเกร็ง 
	  

3. เด็กวัยรุนบางกลุมซื้อยาจากรานขายของชํา เนื่องจากมีรถเรไปชักชวนใหรานคาชําตางๆในหมูบานรับซื้อยาตางๆไวจําหนาย 
ซึ่งตอๆมาจะมีเด็กวัยรุนไปถามหาซื้อยาแกไอหวัด ยาโปรโคดิล ยาทรามาดอล จนรานคาชําบางแหงขวนขวายไปหาซื้อมา 
แอบจําหนายหรืออาจเปนแหลงกระจายยาชุดตางๆ นอกจากนีย้ังสามารถสั่งซื้อยาเหลานี้จากตางจังหวัดไดทางไปรษณีย  
	  

 

 

1. อางอิงจาก พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  
(http://www.fda.moph.go.th/sites/drug/LawDrug/drug2510-krisdika-v2019.pdf) 

การพัฒนาสมองของเ
ด็กลดลง 

เตือนภัย...ชวยกันดูแลวัยรุน ไมหลงไปใชยาในทางที่ผิด ! 
 

2. มีขอมูลวาวยัรุนการนํายาไปผสมกับน้ําอัดลมชนิดน้ําดํา โดยยาที่ใช ไดแก ยาทรามาดอล และ 
ยาน้ําเชื่อมโปรโคดิล แตบางครั้งเด็กอาจใชยาน้ําเชื่อมแกไอหวัดอื่นๆมาผสมแทน (มีขอมูลวามีการใช 
กระทั่งยากันยุงชนิดขด) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทําใหเกิดอาการมึนเมา 
	  

ขอมูลทางวิชาการ 
	  1. ยาทรามาดอล (Tramadol) เปนยาในกลุม Opioids ออกฤทธิ์คลายมอรฟน 

ใชสําหรับระงับอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งมีประโยชนอยางมากใน 
ผูปวยที่มีอาการปวดเรื้อรังที่ใชยาแกปวดชนิดอื่นไมไดผล เชน ผูปวยโรคมะเร็ง  

	  

2. ยาโปรโคดิล (Procodyl) 
เปนยาสูตร Promethazine 
ใชเปนยาแกแพ เมารถเมาเรือ 

	  

ขอมูลทางกฎหมาย 
1. ยาทรามาดอล  ยาโปรโคดิล  และยาน้ําเชื่อมแกไอหวัดตางๆ จัดเปนยาอันตรายตามกฎหมาย ซึ่งมีใชในโรงพยาบาล หรือ   
    รานขายยาแผนปจจุบัน ที่มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเทานั้น  
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดวา  จะตองไมจําหนายยาเหลานี้แกผูซื้อโดยไมจําเปน(จะจายไดโดยตองมีอาการที ่ 
    จําเปนตองใชเทานั้น และตองมีการซักประวัติ และเก็บขอมูลของผูซื้อทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกนัไมใหวัยรุนนําไปใชในทางที่ผิด  
3. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  

- มาตรา 12        หามมิใหผูใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน เวนแตจะไดรับ 
                     ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

- มาตรา 75 ทวิ   หามมิใหผูใด ขาย ยาบรรจุเสร็จหลายขนาน โดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน โดยมีเจตนาให    
                    ผูซื้อใชรวมกันเพื่อบําบัด บรรเทา รักษา หรือปองปองกันโรคหรืออาการของโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 

- มาตรา 101      ผูใดฝาฝนมาตรา 12 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
- มาตรา 122 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 75 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

	  

3. การใชยาเหลานี้อยางผิดๆหรือในขนาดที่สูงจะกอใหเกิดผลขางเคียงตอระบบประสาท เชน มึนงง วิงเวียน 
คลื่นไสอาเจียน ระบบหัวใจและหลอดเลือดทํางานลมเหลว และอาจอันตรายถึงชีวิตไดจากการกดการหายใจ  

	  

แจงเตือนภัย 
1. ผูปกครอง ครูในสถานศึกษา หรือชุมชน ควรเฝาระวังดูแลบุตรหลาน หรือเด็กวัยรุน เพื่อปองกันอันตราย 
2. รานขายของชําหามจําหนายยาทุกชนิด ยกเวนยาสามัญประจําบานเทานั้น(จะมีขอความระบุวา“ยาสามัญประจําบาน” บนฉลาก 
3. หากมีขอมูลแหลงจําหนายยาดังกลาว โปรดแจงเบาะแสของแหลงจําหนายยาแบบไมถูกตองมาไดทีเ่จาหนาที่สาธารณสุขทุกทาน 
โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  หรือกลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรสงคราม (โทร./ 
โทรสาร 0-3471-6888) เพื่อดําเนินการตรวจสอบและจัดการปญหาไดอยางทันทวงท ี  

 

 


