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สิง่เสพตดิ 

 

 

Adobe Stock / monticellllo 

ยาสูบ แอลกอฮอลล ์และยาเสพตดิ เราเรยีกว่า สิง่เสพตดิ   

ยาสูบ 

ในสิง่เสพตดิเหล่านีจ้ะมสีารทีท่ าใหเ้กดิการเสพตดิ 
ซึง่จะท าใหเ้กดิปัญหาทางสุขภาพและชวีติในครอบครวั 

 

ในประเทศนอรเ์วยอ์นุญาตใหผู้ท้ีม่อีายุ ๑๘ ปี บรบูิรณข์ึน้ไป สามารถซือ้ยาสูบ บุหร ี ่

และแอลกอฮอลลไ์ด ้ส่วนยาเสพตดิเป็นขอ้หา้มส าหรบัทุกคน 

 

ยาสูบอยู่ในรูปแบบของ บุหร ี ่ซกิาร ์ และ ยานัตถุห์รอืยาเหน็บ ในยาสูบประกอบดว้ยสาร 

หลายอย่างทีเ่ป็นอนัตรายต่อรา่งกาย  

 

นิโคตนิ เป็นสารทีม่อียู่ในยาสูบ ท าใหร้า่งกายผูเ้สพรูส้กึผอ่นคลาย และไม่ค่อยง่วง 

แต่ว่ารา่งกายตอ้งท างานหนักเมือ่ตอ้งรบัสารทีเ่ป็นพษิ และขบัสารพษิออกไปจากรา่งกาย 
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ทาร ์เป็นสารทีอ่ยู่ในยาสบู สามารถท าใหเ้กดิโรคเกีย่วกบัหวัใจ โรคเกีย่วกบัปอด 

และโรคมะเรง็ปอด 

 

ในยาสูบมสีารถงึ ๔๐ ชนิด ทีส่ามารถท าใหเ้กดิมะเรง็ได ้

 

ดงัน้ันผูม้ีสู่บบุหร ีจ่งึมคีวามเสีย่ง ทีจ่ะเป็นมะเรง็ปอด และโรคหลอดลมอดุกัน้เร ือ้รงั 

นอกจากนีผู้สู้บบุหร ีย่งัมคีวามเสีย่งตอ่การเป็นโรคหวัใจและหลอดเลอืดดว้ย 

 

การสูบบุหรีจ่ะท าใหข้นบางๆ(Flimmerhår)ทีอ่ยู่ในล าคอถูกท าลาย ส่งผลใหฝุ้่ นและสิง่สกปรก 

เขา้สู่ปอดไดง้่าย ดงัน้ันคนทีสู่บบุหร ีจ่งึป่วยง่าย และเสีย่งต่อการเป็นโรคหลอดลมอกัเสบ 

โรคหวดั และโรคไขห้วดัใหญ ่

 

กฏหมายเกีย่วกบัการสูบบุหรีข่องประเทศนอรเ์วยร์ะบุไวว่้า ทุกคนมสีทิธิใ์นการไดร้บั 
อากาศทีป่ราศจากควนับุหรีท่ีโ่รงเรยีน สถานทีท่ างาน สถาบนัต่างๆ บนรถประจ าทาง 
บนรถไฟ บนเรอื และสถานทีท่ีม่ผีูค้นเขา้ดา้นใน เชน่ โรงภาพยนต ์โรงละคร และรา้นคา้ต่างๆ 

นอกจากนีย้งัไม่อนุญาตใหสู้บบุหรีใ่นหอ้งของตนเอง ผูสู้บตอ้งออกไปสูบบุหรีข่า้งนอกอาคาร   

 

ในนอรเ์วยจ์ะตอ้งมอีายุ 18 ปีบรบิูรณถ์งึจะสามารถซือ้ยาสูบหรอืบุหร ีไ่ด ้

ผูท้ีส่ามารถเลกิบุหรีห่รอืยาสูบได ้จะลดการเสีย่งตอ่การเป็นโรคต่างๆ และมสีุขภาพที ่ดขีึน้ เชน่  
 

• ฟันขาวขึน้ 
• ผวิหนังมสีุขภาพดขีึน้ 

• ประสาทสมัผสัการรบัรสชาดอาหาร และการรบักลิน่ดขีึน้ 

• ระบบการหายใจดขีึน้ 

• สภาวะเศรษฐกจิดขีึน้ 

• รา่งกายแข็งแรงขึน้ 
 

ยานตัตห์รอืยาเหน็บ(snus) 

การเหน็บยาสูบเร ิม่กลายเป็นเร ือ่งปกตใินประเทศนอรเ์วย ์ยาเหน็บมสี่วนประกอบ ของยาสูบ 
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ดงัน้ันคนทีใ่ชย้าเหน็บสามารถตดิได ้หลายคนทีต่อ้งการจะเลกิบุหร ีห่นัมา ใชย้าเหน็บแทน 

รา่งกายไดร้บัสารนิโคตนิจาการเหน็บยา ยงัไม่ทราบแน่นอนว่าการ 

เหน็บยาสามารถท าลายรา่งกายไดม้ากเพยีงใด แต่การเหน็บยาท าลายฟันและเหงอืก 

 

ในปี 1992 มกีารประกาศหา้มจ าหน่ายยาเหน็บในกลุ่มประเทศ 

EU(รฐัสมาชกิสหภาพยุโรป) 

แต่มกีารอนุญาตในประเทศนอรเ์วยแ์ละสวเีดน 
แอลกอฮอลล ์

แอลกอฮอลลเ์ป็นสิง่เสพทีม่อียู่ปกตใินประเทศนอรเ์วย ์และในทวปียุโรป เบยีร ์ ไวน ์

และเหลา้มสี่วนประกอบของแอลกอฮอลล ์ 

แอลกอฮอลลเ์ป็นส่วนหน่ึงของธรรมเนียม เรามกัจะดืม่แอลกอฮอลลเ์มือ่เราอยู่กบัเพือ่น 
และเมือ่เราทานอาหารรว่มกนั 

 

เบยีรแ์ละไวนม์แีอลกอฮอลลอ์ยูถ่งึ 15 เปอรเ์ซนต ์ส่วนเหลา้มถีงึ 40 เปอรเ์ซนต ์

 

ขอ้จ ากดัในการซือ้เบยีรแ์ละไวน ์คอื 18 ปีบรบิูรณ ์และ 20 ปีบรบูิรณใ์นการซือ้เหลา้ 

นอกจากนีย้งัไม่อนุญาตใหซ้ ือ้แอลกอฮอลลใ์หผู้ม้อีายุต ่ากว่า 18 ปี ดว้ย  

 

เหลา้และไวนส์ามารถซือ้ไดท้ีร่า้นขายเฉพาะ คอื Vinmonopolet 

 

เมือ่เราดืม่เบยีร ์ ไวนห์รอืเหลา้ แอลกอฮอลลจ์ากล าไสจ้ะถกูดูดซมึเขา้สูก่ระแสเลอืด 
ถา้เราดืม่เป็นปรมิาณมาก เราจะเกดิอาการเมา(fulle/ruset)  
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แอลกอฮอลลจ์ะถกูเปลีย่นเป็นน ้าและกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีต่บั ซึง่เป็นกระบวน 

การท าใหแ้อลกอฮอลลอ์อกจากรา่งกาย หากผูด้ืม่แอลกอฮอลลม์ากในระยะเวลานาน 

ตบัสามารถถูกท าลายได ้

 

เราวดัปรมิาณแอลกอฮอลลใ์นเลอืดเป็น มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์(‰) ซึง่อาจใชว้ธิกีารเป่า 

หรอืการตรวจเลอืด ไม่อนุญาตใหข้บัรถ หรอืมอรเ์ตอรไ์ซดเ์มือ่มกีารดืม่แอลกอฮอลล ์

ขอ้จ ากดัปรมิาณแอลกอฮอลลใ์นเลอืดคอื 0,2 ‰ 

 

ปรมิาณแอลกอฮอลลใ์นเลอืดขึน้อยู่กบั 

• ปรมิาณแอลกอฮอลลท์ีด่ืม่ 

• ความเรว็ในการดืม่ 

• ความเคยชนิกบัการดืม่ 

• น ้าหนักของรา่งกาย 

• ปรมิาณอาหารทีเ่ราทาน 

• เป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย 

 

โรคพษิสุราเร ือ้รงัคอือะไร 

รา่งกายจะถูกท าลายถา้ผูด้ืม่แอลกอฮอลลป์รมิาณมากและบ่อย 

การดืม่แอลกอฮอลลท์ าใหเ้กดิ: 

• ความดนัเลอืดในรา่งกายเพิม่สูงขึน้ ท าลายหวัใจ สมอง ตบั และตบัอ่อน 

• เป็นสาเหตุของโรคมะเรง็ 

• ประสทิธภิาพการจ าลดลง 

• ภูมคิุม้กนัออ่นแอลง ง่ายต่อการเจ็บป่วย 

• ท าลายทารกในครรภ ์
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เราสามารถตดิสุราหรอืแอลกอฮอลลไ์ดถ้า้หากเราดืม่ปรมิาณมากและบ่อย 

การตดิสุราเร ือ้รงั คอื การขาดแอลกอฮอลลไ์ม่ได ้ซึง่มผีลท าใหเ้กดิปัญหาต่อสงัคม 

และครอบครวั ดงัน้ันผูท้ีต่ดิแอลกอฮอลลส์ามารถปรกึษาหรอืขอความชว่ยเหลอืจาก 

หน่วยงาน Anonyme Alkoholikere (AA) 

 

ยาเสพตดิ 

ยาเสพตดิเป็นสารทีท่ าใหเ้รามคีวามสุขหรอืมนึงง หรอืไม่กท็ าใหค้วามเจ็บในรา่งกาย หายไป 

ตวัอย่างยาเสพตดิ คอื กญัชา แอมเฟตามนี โคเคน เฮโรอนี และยาอ ี

 

ถงึแมว่้าเราจะรูว่้าโทษของยาเสพตดิน้ันรุนแรง แตก่็ยงัมหีลายคนทีล่องเสพ 

การตดิยาเสพตดิเกดิขึน้ในระยะเวลาอนัสัน้ และยากต่อการเลกิเสพ ยาเสพตดิท าลาย 

สุขภาพอย่างรุนแรง และท าใหเ้กดิปัญหาทางสงัคมดว้ย การเสพ ขาย ซือ้ 

หรอืมยีาเสพตดิในครอบครอง เป็นการผดิกฎหมายในประเทศนอรเ์วย ์

คนทีน่ ายาเสพตดิเขา้มาในประเทศนอรเ์วย ์สามารถถูกจ าคุกในระยะเวลานาน 

แพทยส์ามารถใหส้ารเสพตดิต่อผูป่้วยขัน้รุนแรงไดโ้ดยถกูกฎหมาย 

 

สารเสพตดิมผีลกระทบตอ่สมอง เราสามารถมคีวามสุข แข็งแรง เต็มไปดว้ยพลงั เกง่ ฉลาด 

หรอืไม่ก็มคีวามกลวั เศรา้สลด สิน้หวงั และเต็มไปดว้ยความวติกกงัวล 

สารเสพตดิมผีลตอ่รา่งกายในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั บางชนิดสง่ผลรุนแรงกว่า 

และบางชนิดท าใหเ้กดิการเสพตดิเรว็กว่า  

 

พชืบางชนิดทีม่สี่วนประกอบของสารเสพตดิ เชน่ ตน้ฝ่ิน ตน้คตั ส่วนกญัชาไดม้า 

จากใบตน้กญัชา และถอืว่าเป็นสารเสพตดิทั่วไปในประเทศนอรเ์วย ์

 

การเสพสารเสพตดิสามารถท าไดโ้ดย การสูบ การทาน หรอืการฉีด 

ทีม่า: Grip 2, Naturfag og Samfunnsfag, Midgard 7 (Samfunnsfag for barnetrinnet) 


