สารระเหยมหันตภัยใกลตัวที่ถูกลืม
โดยนายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน
กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
31 มกราคม 2549

คํานํา
การประชุมนานาชาติเมื่อปค.ศ. 2000 วาดวยปญหาสารระเหยที่จัดโดยสถาบันยาเสพติด
แหงอเมริกา (NIDA) รวมกับองคการอนามัยโลกที่ประชุมตางเห็นตรงกันวาสารระเหยเปนภัย
คุกคามตอเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกลุมที่ออ นแอและสวนมากเปนกลุม ที่ครอบครัวยากจนที่มี
นับเปนจํานวนหลายสิบลานคนที่ใชชีวิตอยูบนทองถนน ปญหาการระบาดของสารระเหยเปน
ปญหาที่เกีย่ วพันกับปญหาเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic Problem) ลักษณะการแพร
ระบาดมีแนวโนมที่รนุ แรงมากขึ้นอยางตอเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เชนในสหรัฐอเมริกาจากการสํารวจระดับชาติโดย National Household Survey on Drug Use &
Health ในปค.ศ.19851 ในชวงชีวิตของแตละคน (Lifetime) พบวาผูทมี่ อี ายุตั้งแต 12 ปขึ้นไปเคย
ผานการใชสารระเหยเสพติดมาแลวถึง 1,516.000 คน และการสํารวจครั้งลาสุดเมือ่ ปค.ศ.20042
พบวาผูที่มีอายุ 12 ปขึ้นไปเคยผานการใชสารระเหยเสพติดมาแลวถึง 22,798,000 คน เพิ่มจากป
ค.ศ.1985 ถึง กวา 20 เทา
สารระเหยไมถอื วาเปนยาเสพติด (Drugs) หากแตเปนสารที่ระเหยออกมาเปนไอหรือ
หมอกควันเคมี (Chemical Vapors)3 หรือวัตถุเปนพิษ (Poisons)) เมือ่ สูดดมเขาไปจะเกิดผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจทําใหเกิดอาการเคลิบเคลิ้ม (Get high) สารระเหยหรือ “Inhalants”
เปนคําที่ใชแทนสารอื่นๆ (Substances) ที่เมื่อสูดคมหรือเสพเขาไปแลวจะทําใหเกิดอาการ
เคลิบเคลิ้มไดเชนเดียวกัน การสูดดมสารระเหยเสพติด (Inhalant abuse) ซึ่งเรียกขานกันในวงการ
วา “Huffing”4 สารระเหยเสพติดมีชื่อที่เรียกขานกันในทองถนนมากกวา 10 ชื่อ การใชสารระเหย
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เสพติดนอกจากเจตนาใชเพื่อใหเกิดความเคลิบเคลิ้ม (Get high) แลวยังใชเพื่อเจตนาอืน่ เชนเพื่อ
ปลุกเราอารมณเพศในหมูชาว Gays และ Lesbians ดวยการใชสาร nitrite
ประเภทของสารระเหยเสพติดสามารถจัดเปนกลุม ได 4 กลุมไดแก5
1) Volatile Solvents ไดแกสารในกลุมกาว สารทาเล็บ สารที่ใชในการทําความสะอาด
สารที่ใชพน ในอาหาร และแก็ส
2) Aerosols ไดแกสีกระปองชนิดพน สเปรยปรับอากาศ สารดับกลิ่น น้ํายาทําความ
สะอาดคียบอรดคอมพิวเตอร สารเคลือบปองกันเสนใย
3) Gases หรือ Anesthetics ไดแกไนตรัสออกไซด อีเทอร และคลอโรฟอรม
4) Nitrites ไดแก “Amyl” ประกอบดวย “Poppers” และ “Snappers” กับ “Butyl”
ประกอบดวย"Rush," "Locker room," "Bolt," "Climax,"
ผูเสพสารระเหยแบงออกไดเปน 3 กลุม 6 ไดแก
1) กลุมผูเสพติดที่เปนผูใหญที่ติดเสพหนัก
2) กลุมPolydrug users คือกลุมที่ใชยาเสพติดประเภทอื่นดวย
3) กลุมเด็กและเยาวชน
กลุมแรกเปนกลุมที่ใชมานานแกยาก สวนกลุมที่สามนั้นเปนกลุมที่ตองดึงออกจากการ
เสพเพื่อใหการบําบัดโดยเรงดวนเสียแตเนิน่ ๆกอนที่จะพัฒนาไปสูกลุม ที่หนึ่ง แมวา ผูเ สพสารระเหย
จะใชยาเสพติดประเภทอื่นรวมดวยหรือดื่มสุราดวยก็ตามแตสําหรับผูท ี่อยูในกลุมทีห่ นึง่ ก็จะยังตก
อยูภายใตอํานาจของสารระเหย สําหรับกลุมที่สองไมไดใชสารระเหยมาแตตนหากแตใชสารระเหย
เปนการแกขัดเมื่อไมสามารถหายาที่ตนตองการเสพไดซึ่งจะเปนปญหามากขึน้ กวาแตกอนขณะที่
ใชยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึง่ เพียงอยางเดียว ในกรณีกลุม เด็กและเยาวชนเปนกลุม ที่โดยสวนใหญ
แลวจะอยูในชวงทดลอง โดยเริ่มจากการริเริ่มสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา และบางครั้งจะรวมถึงการสูบกัญชา
และการใชสารระเหยดวย การคบหาสมาคมกับกลุมเพือ่ นที่มพี ฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางเชนนีม้ ี
5

National Institute on Drug Abuse, Department of Health and Human Services, Research
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3

อิทธิพลมากตอการชักนําเด็กและเยาวชนจากการเปนเพียงผูเ ริ่มเสพเพราะอยากลองใหเปนผูตอง
พึ่งพาสารระเหยในทายที่สดุ
แนวโนมลักษณะและขอบเขตของผูใชสารระเหย
จากขอมูลลาสุดของ Monitoring the Future หรือ MTF พบวาการแพรระบาดของสารระเหย
ในหมูเด็กและเยาวชนในระดับเกรด8 มีแนวโนมสูงขึ้นในขณะที่ ในกลุมเยาวชนเกรด 10 ถึงเกรด
12 มีแนวโนมลดลงดังรายละเอียดดังนี้
• เด็กเกรด 10-12 ในรอบปที่ผา นมาใชสารระเหยเพียงรอยละ 4.2 ลดลงจากป 1995 ที่สูง
ถึงรอยละ 8.2
• จํานวนเด็กเกรด 10-12 ยังใชสารระเหยอยูในป 2004 รอยละ 5.9 ลดลงจากป 1995 ที่สูง
ถึงรอยละ 9.6
• แตในกลุมเด็กเกรด 8 ใชสารระเหยในป 2004 รอยละ9.6 ต่ํากวา ป 1995 ที่สูงถึงรอยละ
12.8 แตถึงอยางไรก็ตามกลับมีแนวโนมสูงขึ้นจากเมื่อป 2002 ที่ใชสารระเหยเพียงรอยละ
7.7
มหันตภัยของสารระเหย
1.ผลกระทบตอชีวิตและรางกาย
ระบบสมองหลายสวนจะหมดความรูสึก เมื่อไดรับพิษและแรงบีบกดจากการใชสารระเหย
ความรุนแรงเปนไปตามลักษณะและประเภทของสารระเหยที่ใช สารระเหยทุกประเภท
(นอกเหนือจากNitrites) จะทําใหผูเสพเกิดความพึงพอใจสืบเนื่องจากพิษของสารระเหยไปกด
ระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System) ผลจากการทดลองกับสัตวพบวาการสูดดม
สารระเหยและการดมแก็สสลบมีผลตอระบบประสาทและกลไกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
รางกาย ใหผลคลายกับการใชสารอื่นๆที่ไปกดระบบประสาทสวนกลาง เชนการดื่มสุรา การใชยา
ทางการแพทย และการใชยาสลบ
เมื่อไอระเหยของสารระเหยถูกสูดเขาไปในปอด ไอระเหยนัน้ จะไปแยงพื้นที่ของปอดทําให
ออกซิเจนไมเพียงพอ เปนผลใหหวั ใจตองทํางานหนัก เตนรัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับพิษของสาร
ระเหยสามารถเขาสูระบบประสาทไดอยางรวดเร็วมาก จะทําใหรางกายหลัง่ ฮอรโมนชนิดหนึง่
ขึ้นมาเรียกวา “Sympathomimetic Hormone” ซึ่งฮอรโมนดังกลาวมีผลทําใหเกิดการตายอยาง
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เฉียบพลันได 7 (Sudden Sniffing Death Syndrome) ขณะที่ผูเสพสูดสารระเหยเขาไปในรางกาย
ก็เทากับวาผูเสพกําลังเลนเกมรัสเซียนรูเรทหรือเกมแหงความตาย ที่พรอมจะเสี่ยงตอการลั่นไกไป
สับรังเพลิงที่มลี ูกกระสุนทีพ่ รอมจะระเบิดสมองตนเอง หากแมรอดไปไดแตอาการขาดออกซิเจน
และสารพิษที่เสพเขาไปจะทําใหระบบสมองถูกทําลายไปเรื่อยๆจนกลายเปนคนปญญาออน
8
สถิติการตายจากการสูดดมสารระเหยรวมทั้งการตายโดยอุบัติเหตุที่สบื เนื่องมาจากการ
สูดดมสารระเหยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยปละ 100-125 คน สําหรับผูเสพสารระเหยที่ถูกนําสง
หองไอซียู ทัว่ ประเทศพบวาในป 2001 มีจํานวน 676 ราย แตในป 2002 ผูสูดดมสารระเหยถูก
นําสงหองไอซียูตามโรงพยาบาลตางๆ จํานวนถึง 1,496 ราย โดยผูเสียชีวิตมีอายุนอ ยที่สุดเพียง
12 ปเทานัน้ 9 ความเคลื่อนไหวดังกลาวมีลกั ษณะไมแนนอน
2.ผลกระทบดานพฤติกรรม
10

Dr. Li-Tzy Wu แหงสถาบันนานาชาติ RTI ใน North Carolina และเพื่อนๆ Dr. Daniel
Pilowsky แหงมหาวิทยาลัย Columbia University รัฐ New York City และ Dr. William
Schlenger แหงสถาบันนานาชาติ RTI ทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวัยรุนจํานวน 36,859 รายโดย
นําขอมูลมาจาก National Household Surveys on Drug Abuse (NHSDA) ระหวางป ค.ศ.
2000-2001 ผลการศึกษาวิเคราะหพบวาวัยรุนที่ผา นการตรวจวิเคราะห (Diagnoses) เคยใชสาระ
เหยมากอนหนานั้นแลวเมื่อขณะอายุเพียง 13-14 ปเทานั้น และเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นๆนอกจาก
สารระเหยมาแลวกอนการสํารวจครั้งนี้ วัยรุนกลุมนี้ดูเหมือนจะมีปญหาตางๆรวมดวยเชนเคยมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ยกตัวอยางมีประวัติเกี่ยวกับการลักขโมย การใชกําลังตอสู การพกพาอาวุธปน
และยังพบประวัติการเขารับบริการปญหาสุขภาพจิตทีไ่ มเกี่ยวกับปญหาเรื่องการใชยาเสพติด และ
จากการศึกษาพวกเขาสรุปวากลุมวัยรุนทีม่ ีประวัติการเสพสารระเหยจนเสพติดจะรวมกลุมกันเปน
กลุมที่มปี ญหารุนแรงสูงมากและเปนกลุม ที่ออนแอในหลายๆกรณีแตผลการศึกษาไมไดชี้วาอะไร
เปนสาเหตุทําใหเกิดการออนแอเชนนั้น
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สภาพปญหา
1. มหันตภัยเงียบใกลตวั ที่ถกู ละเลย
สําหรับบิดามารดาหรือผูปกครองเนื่องจากสารระเหยหาไดงาย ราคาถูกเนื่องจากเปน
สวนประกอบของผลิตภัณฑในครัวเรือน ในการอุตสาหกรรม ในการแพทย ฯลฯและมีอยูทวั่ ไปใน
ทุกครัวเรือนหรือเปนสิ่งที่ใกลตาของบิดามารดาจึงเห็นเปนเรื่องธรรมดาและไมไดใหความสําคัญ
คงมุงตั้งใจทํามาหากิน แตในทางกลับกันเด็กเปนวัยทีพ่ ฒ
ั นาการเร็วมาก ดวยธรรมชาติที่อยากรู
อยากเห็น อยากทดลองและชอบเลียนแบบอันสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของการคบสมาคม กวาบิดา
มารดาจะรูตัววาบุตรหลานติดสารระเหยก็จะสายเกินไป
2. ผูบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุตธิ รรม และผูใ หบริการดานสาธารณสุขยังไม
คุนเคยกับอาการระบาดของสารระเหยไมเขาใจกระบวนการของการเสพ
การที่สารระเหยแพรระบาดในอเมริกาไดมากมายเชนนัน้ สืบเนื่องมาจาก สารระเหยเสพ
ติดมีเปนจํานวนมากกวา 1,000 ชนิด11 ทัง้ หาไดงา ย ราคาถูก และสวนใหญไมถือวาเปนสารที่ผิด
กฎหมาย เพราะเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑตางๆมากมายที่มีอยูตามบานเรือนทุกบานเรือน
แมการระบาดของสารระเหยจะมีจํานวนมากแตก็อยูในลําดับลางๆ เมื่อเทียบกับยาเสพติด
ประเภทอื่นจึงยังไมไดรับความสนใจจากผูบ ังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และผู
ใหบริการดานสาธารณสุข และเหตุผลประการสําคัญคือทั้งผูบงั คับใชกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม และผูใหบริการดานสาธารณสุขยังไมคุนเคยกับอาการระบาดของสารระเหยไมเขาใจ
กระบวนการของการเสพซึ่งลักษณะของผูเ สพและกระบวนการเสพแตกตางจากผูเสพยาเสพติด
อื่นๆโดยทัว่ ไปอยางมากมาย ทําใหยงุ ยากที่จะสืบคนวาสาเหตุแหงความมึนเมามาจากการใช
สารเคมีตัวใด มีความซับซอนมากกวาการเสพยาเสพติดอื่นๆ รวมทั้งตัวผูเสพเองตางก็มีสภาพที่
ซับซอนทัง้ สภาพจิตใจและปญหาสังคมและเศรษฐกิจรวมทัง้ ปญหาเชื้อชาติ วัฒนธรรมที่แตกตาง
กัน จึงทําใหเขาใจไดยากมากกวา จัดการไดยากมากกวาจึงเกิดความรูสึกเปนภาระ เกิดการ
เพิกเฉย จึงหันมาจัดการกับปญหาที่ยงุ ยากนอยกวาที่จะมีโอกาสสําเร็จมากกวา
3. การบําบัดรักษายังไมสามารถตอบสนองตอความตองการ
12
ในปค.ศ. 2000 จากการสํารวจโดย US. National Household Survey on Drug Abuse
(NHSDA) พบวามีเด็กสูดดมสาระเหยจํานวน 979,000 คน แตจากขอมูลตาม the Treatment
11

Intelligence Brief U. S. Department of Justice Product No. 2002-J0403-001,p.1
12
Executive Office of the President, Office of National Drug Control Policy, February 2003
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Episode Data Set (TEDS) พบวาเด็กที่โรงพยาบาลไดรับไวใหการบําบัดเพียง 1,251 คนคิดเปน
0.1 % สวนใหญมีอายุนอยกวา 18 ป ในจํานวนที่โรงพยาบาลรับไวนั้นมีถึง 28 % ที่เปนผูใชสาร
ระเหยทุกวัน และที่สําคัญทีส่ ุดในกลุมเด็กจํานวนนัน้ มีเด็กอายุเพียง 12 ปถึง 26 %
4. องคความรูยงั ไมเพียงพอ
Glen R. Hanson, Ph.D.,D.D.S. 13ขณะรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน
ยาเสพติดแหงชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NIDA เมื่อปค.ศ.2002 ไดแสดงทัศนะไวในคอลัมพสําหรับ
ผูอํานวยการ ในวารสารรวมบทความของสถาบันฯ ฉบับที่ 17 เลมที่ 4 ประจําเดือนพฤศจิกายน
2002 สรุปไดวาตลอดชวง 10 ปที่ผานมาการวิจยั เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษกาวหนาไปไดมากและ
สามารถตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็ว แตสามารถตอบสนองตอปญหาเรื้อรังเกี่ยวกับ
การใชสารระเหยในหมูเด็กและเยาวชนไดนอยมาก งานวิจัยและองคความรูดานนีย้ ังนอยไป ยัง
เปนความทาทายตอวงการวิทยาศาสตรทจี่ ะตองคนหาคุณลักษณะของสารตางๆวาสารใดบางที่
เปนสวนประกอบของเครื่องใชอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนที่มีเปนจํานวนมาก ใชในการคา การ
อุตสาหกรรม และในทางการแพทยที่เมื่อสูดดมแลวเกิดการมึนเมา
แนวทางการจัดการกับปญหาที่ดําเนินการมานานแลวและกําลังดําเนินการตอไป
ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบการปกครองที่มีทงั้ รัฐบาลกลาง รัฐบาลประจํารัฐ และ
รัฐบาลทองถิน่ ที่ตา งเปนอิสสระตอกัน เพียงเกีย่ วพันยึดโยงกันไวในกิจการบางกิจการและในระดับ
หนึง่ เทานั้นโดยตองมีกฎหมายของรัฐบาลกลางรองรับ จึงทําใหการดําเนินกิจการใดๆใหเปน
เอกภาพทั่วประเทศนั้นทําไดยากมากกวาประเทศทีม่ ีเพียงรัฐเดียว ความพยายามทีร่ ัฐบาลกลาง
พยายามดําเนินการใหเปนประโยชนแกทุกรัฐดานยาเสพติดใหโทษซึง่ รวมทัง้ สารระเหยดวยนัน้
ไดแก
1. พัฒนาระบบฐานขอมูลยาเสพติด
1) การสํารวจขอมูลดานยาเสพติดเพื่อเปนขอมูลอางอิง “National Survey on
Drug Use & Health” แตเดิม มีชื่อเรียกวา National Household Survey on
Drug Abuse (NHSDA) เปนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา
ในสังกัดของ “Substance Abuse and Mental Health Services
Administration” (SAMHSA)
NHSDA เริ่มดําเนินงานสํารวจขอมูลยาเสพติดทุกประเภท14มาตั้งแตป ค.ศ.
1971 และเริ่มพัฒนามาเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการอางอิง (Benchmark) ในป
ค.ศ.1990 และดําเนินตอเนือ่ งเรื่อยมาจนปจจุบัน NHSDA ในเบื้องตนไดรับเงิน
13

http://165.112.78.65/pubs/NNotes.taf?function=form
14
http://www.oas.samhsa.gov/nhsda/CompAssistInterview/chapter2.htm
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สนับสนุนจากสถาบันยาเสพติดแหงชาติ (NIDA) ตั้งแตป 1974-1991 จากนัน้
ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก Substance Abuse and Mental Health
Services Administration หรือ SAMHSA
2) Monitoring the Future Project 15กอตั้งขึ้นตั้งแตปค.ศ. 1975 สังกัดภายใต
National Institutes of Health (NIH) และมหาวิทยาลัยมิชิแกน ดวยวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงความเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
เด็กในอเมริกาเนื่องจากเด็กมีความแปรเปลี่ยนไปตามสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางรวดเร็วมาก และเด็กยังจะเปนทรัพยากรที่สําคัญในอนาคตของ
ประเทศดวย และผลการศึกษาทําใหเกิดความเปลีย่ นแปลงในความเห็นของ
สาธารณะในหลายๆเรื่องรวมทั้งปญหายาเสพติดดวยและทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกีย่ วของตามมา
3) สรางระบบเตือนภัย (Alert Symptom System) Drug Abuse Warning
ั นาโดยกระทรวงสาธารณสุขของ
Network (DAWN)16 เปนระบบที่พฒ
สหรัฐอเมริกาในสังกัดของ “Substance Abuse and Mental Health Services
Administration” (SAMHSA) ทําหนาที่ติดตามความเคลือ่ นไหวของผูเสพทีถ่ ูก
นําสงโรงพยาบาลแบบฉุกเฉิน และ การตายทีเ่ กิดจากการใชสารเสพติดเพื่อ
ประโยชนแกสาธารณะถึงสัญญาณเตือนภัยที่เกิดจากยาเสพติดและสารระเหย
DAWN พัฒนามาตัง้ แตป 1994 มีเครือขายตามโรงพยาบาลตางๆทั่วประเทศใน
เขตเมืองใหญๆทํางานในระบบออนไลน
2. พัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง17 สถาบันยาเสพติดของสหรัฐ (NIDA)ไดจัดสรร
งบประมาณเมื่อปลายปค.ศ.2001 เพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเด็นวิจัย 6 ประเด็นในป
ตอๆไปในหัวขอวิจัยเกีย่ วกับ
1) ลักษณะพฤติกรรมและกายภาพที่สง เสริมการเสพดมสารระเหย
2) ลักษณะและขนาดของสารระเหยที่ใชเสพและทําใหเสพติด
3) ปจจัยเสี่ยงทีท่ าํ ใหเด็กทั่วๆไปและเด็กในกลุมที่ออนแอริเริ่มทดลองใชสารระเหย
4) วิธีการปองกันการใชสารระเหย
5) ผลกระทบของสารระเหยตอระบบประสาท ความจํา และตอพฤติกรรม และ
6) วิธีการบําบัดรักษาผูท ี่ติดสารระเหยอยางรุนแรงที่มปี ระสิทธิภาพ
15

http://www.monitoringthefuture.org/
http://www.hhs.gov/news/press/1997pres/971230.html
17
http://165.112.78.65/pubs/NNotes.taf?function=form
16
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3. พัฒนาระบบกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑในครัวเรือนและในการอุตสาหกรรมที่สามารถสูดดม
อยางสารระเหยเสพติดนัน้ สวนใหญไมมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดแตเพื่อปองกันเด็กและ
เยาวชนจากสารระเหยเสพติด แตละรัฐก็หาทางควบคุมโดยเขมงวดตอการขายสารระเหยใหกับ
เด็ก และสืบเนือ่ งจากการประชุมระดับชาติของนักนิติบัญญัติจากทุกรัฐ เปนผลใหรัฐจํานวน 38
รัฐ18เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และยอมรับกฎหมายเพือ่ ปองกันการจําหนาย การ
ใช และ/หรือการทําใหแพรหลายซึง่ สารระเหยที่เมื่อสูดดมแลวทําใหเสพติดแกเด็ก บางรัฐไดเสนอ
ใหมีโทษปรับ จําคุก หรือบังคับรักษาแกผจู ําหนาย ผูใช ผูทําใหแพรหลายซึง่ สารระเหยปจจุบนั บาง
ั ญัติและบางรัฐยังไมริเริ่ม
รัฐไดออกกฎหมายลักษณะเชนนี้แลว บางรัฐอยูระหวางเสนอสภานิติบญ
4. การผนึกกําลังเพื่อเปนหุนสวนรวมปองกันภัยสารระเหยโดย “Synergies”19
Synergies เปนองคไมแสวงหากําไร มีที่ตั้งอยูที่ Austin County รัฐ Texas และเปนผู
กอตั้ง National Inhalant Prevention Coalition หรือ “NIPC” เมื่อปค.ศ.1992 NIPC พัฒนาจาก
โครงการการปองกันสารระเหยเล็กๆในระดับรัฐ (Texas) โดยมีชื่อในขณะนั้นวา “Texas
Prevention Partnership” ซึง่ กอตั้งในป ค.ศ. 1990 NIPC เปนความพยายามของภาคเอกชนที่
พยายามสรางกระแสความตืน่ ตัว (Awareness) และสรางความตระหนักถึงพิษภัยของสารระเหยที่
สาธารณะเพิกเฉย
NIPC ทําหนาที่เปนผูสง ตอผูปวย เปนศูนยขอมูลตางๆเกี่ยวกับสารระเหย คอยกระตุนสื่อ
เพื่อการเผยแพรปญหาสารระเหยอยางครอบคลุม พัฒนาวัสดุเพื่อการเผยแพรขาวสารความรู ออก
จดขาวเพื่อนําเสนอขอคิดเห็นเกีย่ วกับสารระเหยอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน ใหการฝกฝนอบรม ให
ความชวยเหลือดานเทคนิค และเปนผูนาํ กลุมรากหญาทัว่ ประเทศในการใหการศึกษาและการ
รณรงคเพื่อสรางกระแสความตื่นตัวถึงพิษภัยของสารระเหย โดยจัดพรอมกันทั่วประเทศในสัปดาห
ที่ 3 ทั้งสัปดาหของเดือนมีนาคมของทุกปในชื่อ National Inhalants & Poisons Awareness
Week (NIPAW)20
NIPC ทํางานรวมกันแบบเปนหุน สวนรวมกับทุกภาคสวนทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ประชาชนไดแกหนวยงานทั้งหลายของรัฐ โรงเรียนตางๆ หนวยงานภาคธุรกิจ สมาคมการคาตางๆ
สื่อตางๆ องคกรพลเรือนตางๆ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย ศูนยควบคุมสิ่งเสพติด และองคกรทาง
ศาสนาทัว่ ทัง้ ประเทศ เพื่อรณรงคใหความรูและสรางเครือขายพหุภาคความตืน่ ตัวถึงพิษภัยของ
18

Executive Office of the President ,Office of National Drug Control Policy, Drug Policy
Information Clearinghouse, FACT SHEET, February 2003,p.3
19
http://www.inhalants.org/history.htm
20
http://www.inhalants.org/
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สารระเหยและรณรงคเพื่อปองกัน ดวยการออกแบบขึ้นมาเพื่อสรางความตืน่ ตัว ใหการศึกษาและ
ความรูแกเยาวชนและผูใหญถึงผลกระทบจากพิษรายของสารระเหยที่มีตอชีวิตและรางกาย
นอกจากนี้ NIPC ยังใหการศึกษาแกครูอาจารยในระหวางปฏิบัติงานอีกดวย
ในจดหมายขาวราย 3 เดือนนัน้ เนื้อหาจะประกอบดวยธนาคารแหลงขอมูลตางๆ การ
ติดตอกับสื่อตางๆ ความริเริม่ ตางๆ และการติดตอสัมพันธในระดับประเทศ ซึง่ ทุกๆสิ่งที่ดําเนินการ
ลวนทันตอเหตุการณสอดคลองกับงานวิจยั ลาสุด และเปนแนวความคิดที่ดี และที่สาํ คัญอยางยิ่ง
คือขาวความสําเร็จของโปรแกรมทองถิ่นตางๆซึ่งจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจแกความพยายามอื่นๆ
ทั่วประเทศในการเอาชนะสารระเหย
“A 12 Months Public Awareness and Services Campaign Package 2005” โดย
“The National Youth Court Center”เปนตัวอยางหนึ่งของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาสําหรับเด็กและเยาวชนของสหรัฐอเมริกาทีม่ ีแผนรณรงคเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษทั้งปโดย
อาศัยอาศัยวันสําคัญตางๆเกี่ยวกับยาเสพติดเปนโอกาสในการสรางกระแสรณรงคโดยอาศัยการ
ทํางานบริการสาธารณะเปนอุปกรณ รวมทั้งการรวมรณรงคสารระเหยในชวงสัปดาหที่สามของ
เดือนมีนาคมรวมกับ NIPC ดวย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทาย)
การสรางกระแสเพื่อการรณรงคปองกันยาเสพติดไดผลหรือไม?
21

“Does NIPAW work? Yes. Results from Texas, where extensive state-wide
NIPAW campaigns have been conducted, have been remarkable. Between 1992 and
1994, there was a reduction of more than 30 percent in elementary school inhalant use
and a reduction of more than 20 percent at the high school level (based on state agency
surveys of more than 176,000 students). This translates into over 100,000 students who
may have used inhalants but didn't.”
สรุป
จากประสบการณของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสารระเหยพบวาเปนความ
ยากลําบากทีจ่ ะบริหารจัดการกับปญหานีอ้ ยางเปนเอกภาพไดและประกอบกับเหตุผลหลาย
ประการทําใหสหรัฐหันมาใหความสําคัญกับการสรางกระแสเพื่อการรณรงคเพื่อจัดการกับปญหา
นี้ สําหรับประเทศไทยแมประเทศจะเปนรัฐเดี่ยวแลมีกฎหมายเกีย่ วกับสารระเหยแลวก็ตามแต
ปญหาสารระเหยก็ยังเปนปญหาใกลตาของผูปกครอง อีกทั้งหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและผูใหบริการดานสาธารณสุขยังขาดความรูความเขาใจเพราะเปนปญหาที่มี
กระบวนการพัฒนาที่ซับซอน ยากตอการจัดการประกอบกับนโยบายยังไมใหความสําคัญ ดังนั้น
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การสรางกระแสเพื่อปลุกสาธารณะใหตื่นขึ้นมารับรูเกีย่ วกับปญหาดังกลาวจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับกรณีของประเทศไทย
…………………………

