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การรับมือกับปัญหาสารเสพติดยาไอซ์
ในชุมชนของเรา

เอกสาร
ข้ อเท็จจริง

Crystal meth (ice)
A support guide for family and friends

คริสตัล เมท (ไอซ์ )
คู่มือเพื่อให้คำ� แนะน�ำแก่ครอบครัวและเพื่อน

ขอบคุณสมาชิกของกลุ่มผูน้ ำ� ของชนพื้นเมืองอะบอริ จินด้านเครื อข่ายแอลกอฮอล์และยาเสพติดและสภา
วิจยั ทางการแพทย์และสุ ขภาพชนพื้นเมืองอะบอริ จินส�ำหรับข้อมูลที่นำ� มารวบรวมไว้ในสิ่ งตีพิมพ์ชิ้นนี้

“ไอซ์ ” คืออะไร?

ไอซ์ หรื อคริ สตัลไลน์ เมทแอมเฟตามีน คือสารกระตุน้ ซึ่งหมายความว่ามันจะไปเร่ งการเดินทางของสารที่ส่งไปมาระหว่างสมอง
กับร่ างกายให้เร็ วขึ้น
ไอซ์ ปกติแล้วใช้สูบหรื อฉี ด และฤทธิ์ของมันนั้นรู ้สึกได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั ใช้วธิ ีการกลืนหรื อการสูดเข้าไป ซึ่งสองวิธีน้ ีกว่าจะ
ออกฤทธิ์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
ชื่อทีใ่ ช้ เรียกกันทัว่ ไป ไอซ์, คริ สตัล เมท, คริ สตัล, กลาส, ชาร์ด, ชาบู, เมท, ทีน่า, ไรซ์

ไอซ์ ออกฤทธิ์อย่ างไรบ้ าง?

เมือ่ ผู้เสพมีอาการ “ไฮ” หรืออารมณ์ ทะยานขึน้ สู ง (ฤทธิ์ยาอยู่ได้ นานถึง 8 ชั่วโมง) ผูเ้ สพไอซ์จะรู ้สึกถึงอาการต่าง ๆ ดังนี้
ร่ างกาย
• รู ม่านตาขยาย ปากแห้ง
• กัดฟัน และเหงื่อออกมาก
• หัวใจเต้นเร็ ว หายใจถี่ข้ ึน
• หิ วน้อยลง
• เวียนหัว ตัวสัน่
• ผิวหนังระคายเคืองง่ายผิดปกติ ซึ่งอาจท�ำให้เกาทัว่ ตัวไม่หยุด
จิตใจ
• มีความสุ ขมาก
• ความมัน่ ใจ ความตื่นตัว พลังงาน เพิ่มขึ้น
• ความต้องการจะมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น
• กระวนกระวาย ตระหนกตกใจ
• ยอมท�ำสิ่ งที่เสี่ ยงมากกว่าปกติ ท�ำสิ่ งที่ปกติจะไม่ทำ�
• หวาดระแวง หรื อรู ้สึกเหมือนคนอื่นต้องการจะท�ำร้ายเรา
• ตะโกนเสี ยงดัง หรื อก้าวร้าว
• ในบางคน เกิดการใช้ความรุ นแรง
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เมือ่ ถึงตอน “ขาลง”

ช่วงที่ยาคลายฤทธิ์ลง อาจใช้เวลาสองสามวันหลังจากการเสพ
ในช่วงนั้น ผูเ้ สพอาจรู ้สึกว่า
• มีปัญหาในการนอน แขนและขากระตุก
• เหนื่อยมาก ต้องการนอน
• ปวดศีรษะ เวียนหัว ตาพร่ า
• หวาดระแวง (ขี้กลัว ไม่เชื่อใจใคร) เห็นภาพหลอน (เห็น
หรื อได้ยนิ ไปเอง) และสับสน
• อารมณ์เสี ยง่าย รู ้สึก “ย�ำ่ แย่”
• เสี ยความจ�ำระยะสั้น

อาการติดยา

เมื่อเสพเป็ นประจ�ำหรื อเสพบ่อย จะท�ำให้ติดไอซ์ได้ง่าย และการ
เลิกเสพไอซ์จะต้องใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าจะท�ำได้
หนึ่งในหลาย ๆ เหตุผลที่คนเสพไอซ์กเ็ พราะว่า ไอซ์ นั้นตรง
เข้าไปถึงส่ วนของสมองที่ “ท�ำให้เรารู ้สึกดี” จริ ง ๆ แล้ว ไอซ์
เข้าไปท�ำให้สมองส่ วนนั้นท�ำงานมากเกินไป จนกระทัง่ สิ่ งที่เคย
ท�ำให้ผเู ้ สพไอซ์รู้สึกดี เช่นการได้ใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัวและ
เพื่อนฝูง การไปชมภาพยนตร์ตลก ๆ หรื อการได้คุยกับเพื่อน
นั้นไม่สามารถท�ำให้พวกเขามีความสุ ขได้อีกต่อไป คนเหล่านี้
ต้องการฤทธิ์อนั รุ นแรงของไอซ์มาท�ำให้ตวั เองมีความสุ ข
ดังนั้น เมื่อผูเ้ สพไอซ์ตอ้ งการเลิกเสพ เขาก็จะรู ้สึกเครี ยด อารมณ์
เสี ยง่าย และรู ้สึก “ย�ำ่ แย่” จนกว่าสมองของเขาจะกลับมาสู่จุด
ปกติ ซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็ นสัปดาห์ เป็ นเดือน และในบางราย
หรื อส�ำหรับบางคน อาจใช้เวลาเป็ นปี ซึ่งเป็ นเหตุผลที่วา่ ท�ำไม
การเลิกเสพยาไอซ์น้ นั เป็ นเรื่ องยาก

คุณท�ำอะไรได้ บ้าง

เพียงเต็มใจทีจ่ ะรับฟัง ก็ช่วยได้
ถ้ามีใครสักคนต้องการพูดคุยกับคุณถึงการเสพไอซ์ของเขา
พยายามรับฟังโดยไม่ขดั ไม่รีบด่วนตัดสิ นเขา หรื อไม่โกรธ เมื่อ
เขาพูดจบแล้ว ให้พดู สิ่ งที่เขาเล่ากลับไปให้เขาลองฟังด้วยน�้ำ
เสี ยงเรี ยบ สงบ สิ่ งนี้จะช่วยทบทวนว่าคุณเข้าใจสิ่ งที่เขาก�ำลังเล่า
ให้ฟังหรื อไม่
การท�ำเช่นนี้ช่วยท�ำให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัย” เพื่อที่เขาจะเล่า
ปั ญหาได้โดยอย่างตรงไปตรงมา ถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือ
เขาจะรู ้วา่ เขามาหาคุณได้เสมอและคุณจะไม่ตดั สิ นว่าเขาถูก
หรื อผิด
ให้ กำ� ลังใจเพือ่ ให้ เขาเปลีย่ น
คุณสามารถช่วยเขาให้เปลี่ยนได้ โดยใช้เวลาอยู่ ณ จุดนั้นกับเขา
และให้กำ� ลังใจ ช่วยเหลือ
เลือกเวลาที่จะคุยกัน เมื่อทั้งคุณและเขาเองผ่อนคลาย และคน ๆ
นั้น ไม่ได้กำ� ลังเสพไอซ์อยู่ ถามเขาด้วยค�ำถามที่ใช้คำ� พูดเรี ยบ ๆ
และไม่ดูถกู เขา ตัวอย่างเช่น
• คุณชอบอะไรในการเสพไอซ์
• คุณไม่ชอบอะไรในการเสพ
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ถ้าเขาไม่ตอ้ งการคุย ก็อย่าบังคับ
ก�ำหนดขอบเขต
อธิบายให้คน ๆ นั้นเข้าใจชัดเจนว่าพฤติกรรมแบบใดที่ยอมรับ
ได้ แบบใดยอมรับไม่ได้ และนอกจากนี้บอกเขาด้วยว่าจะเกิด
อะไรขึ้นถ้าเขาไม่ทำ� ตามกฎเหล่านี้
สิ่ งส�ำคัญคือตัวคุณเองก็ตอ้ งปลอดภัยด้วย ขอแรงสนับสนุนให้
ตัวคุณเองและครอบครัว
ช่ วยให้ เขารับผิดชอบตัวเอง
การที่จะต้องเห็นบุคคลที่คุณรักมีปัญหาหนี้สินหรื อท�ำผิด
กฎหมายเป็ นเรื่ องยาก แต่ลองคิดว่าการที่ให้เงินเขา อาจกลาย
เป็ นการช่วยให้เขายังเสพไอซ์อยู่
ถ้าคุณให้เงินเขา ไม่ควรจะให้เป็ นจ�ำนวนที่คุณเองจะล�ำบากถ้า
ไม่ได้เงินนั้นคืนมา
การเปลี่ยนแปลงอย่างจริ งจังและเปลี่ยนแปลงในระยะยาวนั้น
เป็ นการตัดสิ นใจที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนอะไรหลาย ๆ อย่าง
ส�ำหรับผูท้ ี่เสพไอซ์เอง เขาอาจต้องให้ได้รับความช่วยเหลือจาก
คุณหรื อคนอื่น ๆ
หาข้ อมูลเกีย่ วกับทางเลือกในการรักษา
ถ้าผูเ้ สพพูดถึงการเลิกเสพไอซ์ คุณควรจะมีขอ้ มูลเกี่ยวกับทาง
เลือกในการรักษาไว้ให้พร้อม

ทางเลือกในการรักษา

ปรึ กษากับแพทย์ (จีพี) หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแอลกอฮอล์และยา
เสพติด หรื อหน่วยบริ การด้านสุ ขภาพ
ทางเลือกในการรักษามีหลายประการส�ำหรับช่วยผูท้ ี่ติดยาไอซ์
ทางเลือกเหล่านี้ได้แก่
• การจัดการการถอนยา การล้างพิษ (ดีทอ๊ กซ์)
• โปรแกรมรักษาสารกระตุน้
• การให้คำ� ปรึ กษา
• การบ�ำบัดฟื้ นฟูแบบมีที่พำ� นักให้ (รี แฮบ)
• บริ การส�ำหรับหญิงมีครรภ์ที่ใช้ยาเสพติด
• การบ�ำบัดเสริ มวิธีต่าง ๆ
• กลุ่มช่วยเหลือต่าง ๆ
ในบางครั้ง ผูเ้ สพจะยังไม่พร้อมที่จะเลิกเสพไอซ์ แต่การรักษาที่
เน้นไปที่การช่วยลดอันตราย อาจเป็ นประโยชน์
การบังคับให้ผเู ้ สพเข้ารับการรักษาเมื่อเขารู ้สึกว่ายังไม่พร้อม
อาจไม่เป็ นผล

คุณไม่ ได้ อยู่ลำ� พังคนเดียว และความช่ วย
เหลือนั้นมีอยู่

เรารู ้ดีวา่ มันไม่ใช่เรื่ องง่าย คุณอาจจะรู ้สึกกังวล ไม่มีใครช่วย
และสิ้ นหวังในการหาทางออก และยิง่ ยากไปกว่านั้นคือ การที่รู้
ว่าผูเ้ สพไอซ์จะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมากนักจนกว่าเขาจะพร้อม
ที่จะยอมรับเองว่าก�ำลังประสบปั ญหา และต้องเต็มใจที่จะตัดสิ น
ใจเลิกเสพเอง
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แต่อย่างไรก็ดี ยังมีส่ิ งอื่น ๆ ที่คุณท�ำได้ เพื่อรับมือกับความรู ้สึก
ที่กล่าวมานั้น
คุณอาจจะคิดถึงสิ่ งเหล่านี้
• พูดคุยกับเพื่อนหรื อสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจได้
• พูดคุยปรึ กษากับแพทย์ใกล้บา้ น
• เข้าร่ วมกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือ (กลุ่มส�ำหรับผูช้ ายหรื อผู ้
หญิงโดยเฉพาะ)
• ท�ำกิจกรรมที่คุณสนุกที่จะท�ำ
• ดูแลให้ตวั เอง “ได้มีชีวติ ของตัวเอง” ท�ำสิ่ งที่ทำ� ให้คุณมี
ความสุ ขต่อไป และติดต่อครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่าง
สม�่ำเสมอ

การรับมือกับปฎิกริ ิยาร้ าย ๆ ของผู้เสพไอซ์

สงบสติอารมณ์
• รักษาน�้ำเสี ยงให้เรี ยบ ใช้เสี ยงโทนต�่ำ น�้ำเสี ยงมัน่ คง
• รักษากิริยาให้สงบ และพยายามอย่าสบตาเขาจนมากเกินไป
• เว้นระยะห่าง ให้พ้ืนที่เขา อย่าเข้าไปเบียดเสี ยด
• พาเด็กกับคนแก่และผูอ้ ื่นออกไปจากจุดนั้น
• พยายามท�ำให้พ้ืนที่ตรงนั้นปลอดภัยที่สุดเท่าที่คุณจะท�ำได้
อะไรก็ตามที่เขาอาจใช้ทำ� ร้ายตนเองได้ ให้เอาออกไปให้
หมด
• พยายามบอกให้เขาดื่มน�้ำ
• อย่าถามค�ำถามมากเกินไป เรี ยกเขาโดยใช้ชื่อตัว พูด
ประมาณว่า “เจสัน ผมแค่ตอ้ งการให้คุณรู ้สึกปลอดภัยนะ”
ท�ำให้ เขารู้ สึกมัน่ ใจ
• ท�ำให้เขารู ้สึกว่าเราพร้อมจะช่วย บอกเขาว่าเขาจะไม่เป็ นไร
และสิ่ งที่เขาก�ำลังรู ้สึกอยูน่ ้ นั จะผ่านไปเมื่อฤทธิ์ของยาไอซ์
หมดลง
• ช่วยให้เขาสงบลง พาเขาไปยังที่ที่ไม่พลุกพล่าน เพื่อเขาจะ
ได้พกั
• ฟังที่เขาพูด และตอบด้วยค�ำพูดที่สงบ ไม่โวยวาย เพราะ
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต่อล้อต่อเถียงกัน
กรณีฉุกเฉิน
• โทรศัพท์เรี ยกรถพยาบาลที่หมายเลขศูนย์สามตัว (000) ถ้าผู ้
เสพมีอาการดังต่อไปนี้
• หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น และเจ็บหน้าอก
• มีปัญหาในการหายใจ
• ชักหรือกระตุกแบบควบคุมตัวเองไม่ได้
• กระวนกระวายอย่างที่สุด สับสน หรือซุ่มซ่ามไปทั่ว
• ปวดศีรษะรุนแรงกระทันหัน
• หมดสติ
• เจ้าหน้าที่รถพยาบาลไม่จำ�เป็นต้องโทรศัพท์แจ้งตำ�รวจ
• ถ้าผูเ้ สพเกิดก้าวร้าวรุ นแรงหรื อข่มขู่จะท�ำร้ายตัวเขาเอง
หรื อผูอ้ ื่น รี บพาตัวคุณเองและผูอ้ ื่นไปยังที่ที่ปลอดภัยและ
โทรศัพท์แจ้งต�ำรวจที่หมายเลขศูนย์สามตัว (000)
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ส� ำหรับข้ อมูลเพิม่ เติม

สายด่ วนในการให้ ความช่ วยเหลือ
(เปิ ดบริการ 24 ชั่วโมง 7 วันต่ อสั ปดาห์ )
บริการข้ อมูลเกีย่ วกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
(Alcohol and Drug Information Service)

เขตเมืองซิดนีย ์ หมายเลข 02 9361 8000
เขตภูมิภาคและนอกเมืองหลวง รัฐนิวเซาท์เวลส์ หมายเลข
1800 422 599

สายด่ วนในการให้ การรักษาสารกระตุ้น (Stimulant

Treatment Line)

เขตเมืองซิดนีย ์ หมายเลข 02 9361 8088
เขตภูมิภาคและนอกเมืองหลวง รัฐนิวเซาท์เวลส์ โทรฟรี *
หมายเลข 1800 10 11 88
หมายเลขส�ำหรั บการโทรฟรี มีค่าบริ การ
เมื่อโทรจากโทรศัพท์ มือถือ ยกเว้ นโทรศัพท์ มือถือของเทลสตรา
ศูนย์ ช่วยเหลือครอบครัวด้ านยาเสพติด – www.fds.org.au
ทัว่ ประเทศออสเตรเลีย หมายเลข 1300 368 186
สายด่ วนสุ ขภาพจิต (Mental Health Line)
สาธารณสุ ขรัฐนิวเซาท์เวลส์ หมายเลข 1800 011 511
บริการด้ านแอลกอฮอล์ และยาเสพติดในเขตสาธารณสุ ขท้ อง
ถิน่ (Local Health District Drug & Alcohol services) –
หมายเลขโทรศัพท์ ดูที่ลิงค์ HYPERLINK
http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/
contact-service.aspx

Further information
Help and support lines
(24 hours, 7 days a week)
Alcohol and Drug Information Service
Sydney metropolitan: 02 9361 8000
Regional & rural NSW: 1800 422 599
Stimulant Treatment Line
Sydney metropolitan: 02 9361 8088
Regional and rural NSW free call*: 1800 10 11 88
Please note free call numbers are not free
from mobile phones, except Telstra mobiles
Family Drug Support – www.fds.org.au
Australia-wide: 1300 368 186
Mental Health Line
NSW lHealth 1800 011 511
Local Health District Drug & Alcohol services –
intake numbers http://www.health.nsw.gov.au/
mentalhealth/Pages/contact-service.aspx
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Other help and support services and
resources

If there are concerns about the health or
emotional safety of children within the home,
call the Child Protection Helpline on 132 111.
Where children are old enough to recognise they
would like assistance or to talk to someone the
Kids Helpline – 1800 55 1800 is Australia’s only free,
private and confidential phone counselling service
specifically for young people aged between 5 and 25.
Aboriginal Health & Medical
Research Council of NSW
02 9212 4777
Contact AH&MRC for details of your local Aboriginal
Community
Controlled Health or Residential Rehabilitation Service
DAMEC – Drug & Alcohol Multicultural Education Centre –
www.damec.org.au
02 8706 0150
Offering multicultural AoD counselling services in Western
& South West Sydney for culturally & linguistically diverse
clients & their families
NSW Users and AIDS Association – www.nuaa.org.au
Sydney metropolitan: 02 8354 7343
Regional and rural NSW: 1800 644 413
ACON – www.acon.org.au
ACON’s Substance Support Service offers specialist LGBTIfriendly counselling for stimulant and crystalline
methamphetamine users.
NSW Intake Line: 02 9206 2000
Breaking the Ice (Alcohol & Drug Foundation) website
www.adf.org.au/breakingtheice
A joint project by the Australian Drug Foundation and
NSW Health aiming to reduce harms from crystalline
methamphetamine (ice) in NSW.
Cracks in the Ice - https://cracksintheice.org.au/
Evidence based information about for the community
Your Room website – yourroom.com.au

Website providing access to confidential counselling,
information and resources for people in NSW, including a
range of Indigenous resources.
Stimulant Health Check
An LGBTIQ-friendly resource with information about
discussing your stimulant use in regular GP health checkups. ACON: 02 9206 2000
Links to further help and support
www.health.nsw.gov.au/crystallinemethamphetamine/
Pages/treatment.aspx
www.druginfo.adf.org.au/contact-numbers/help-andsupport

Statistics

NSW statistics on crystalline methamphetamine
www.healthstats.nsw.gov.au/Indicator/beh_illimethed/
Australian statistics on crystalline methamphetamine
www.druginfo.adf.org.au/topics/quickstatistics
#amphetamines

Online resources

Crystalline methamphetamine
Key messages (NSW Health)
www.health.nsw.gov.au/crystallinemethamphetamine/
Publications/key-messages.pdf
Crystalline methamphetamine (ice) (NSW Health)
www.health.nsw.gov.au/crystallinemethamphetamine/
Documents/crystalline-methamphetamine.pdf
For information on treatment see www.adf.org.au/cdatbreaking-the-ice-resources

twitter.com/AlcoholDrugFdn
facebook.com/AlcoholDrugFdn
adf.org.au
adf.org.au/programs/breaking-the-ice
yourroom.com.au
Suite 903, Level 9
122 Arthur Street, North Sydney NSW 2060
PO Box 338, North Sydney NSW 2059
Email adf@adf.org.au
Telephone 1300 858 584 (DrugInfo)

SHPN: CPH 170382
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