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หลายคนอาจคุน้เคยหรอืเคยไดย้นิขา่วเกีย่วกบัยาบางตวัในกลุ่มมดิาโซแลม (midazolam) ทีม่ี
การนํามาใชผ้สมเครื่องดื่มเพื่อล่วงละเมดิทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญงิหรอืชายทีอ่าจตกเป็นเป้าหมาย 
ทัง้น้ี เน่ืองจากยาดงักล่าวมฤีทธิท์ําใหห้ลบั อกีทัง้หลงัจากตื่นขึน้มาจะจาํเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ขณะ
ได้ร ับยานัน้ไม่ได้ แต่ปจัจุบัน เริ่มมีการลักลอบนําเข้าสารอื่นๆ มาใช้ในการล่วงละเมิดทางเพศ
หลากหลายชนิดมากขึน้ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. สารท่ีหวงัผลเพ่ือกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เชน่ 

 แมลงวนัสเปน (Spanish fly) ถูกผลติออกมาหลายรปูแบบ เช่น เป็นของเหลวใส เป็นผง
หรือผลึก ซึ่งนํามาใช้ในทางที่ผิดโดยการหยดหรือผสมลงไปในเครื่องดื่ม เน่ืองจากสาร
แคนธารดินิ (cantharidin) จากแมลงวนัสเปน มฤีทธิก์ดักร่อน จงึทาํใหเ้กดิการระคายเคอืง
บรเิวณอวยัวะเพศและทางเดนิปสัสาวะ ส่งผลให้มเีลือดไปคัง่ที่หลอดเลือด รวมทัง้มกีาร
อกัเสบที่บรเิวณดงักล่าว ซึ่งเชื่อว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ อย่างไรกต็าม ไม่มี
หลกัฐานทางวิชาการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัผลต่ออารมณ์ทางเพศของแมลงวนัสเปน อีก
ทัง้ ด้วยฤทธ์ิกดักร่อนของสารชนิดน้ี จึงสามารถทาํให้เกิดแผลตามอวยัวะต่างๆใน
ร่างกาย เช่น เกิดแผลและเลือดออกได้ทุกบริเวณตลอดทางเดินอาหาร ตัง้แต่ปาก
จนถึงทวารหนัก ปัสสาวะเป็นเลือด หรืออาจมีเลือดออกท่ีอวยัวะเพศ นอกจากน้ี ยงัมี
ผลทาํลายไต เป็นตน้ 

 สารระเหยกลุ่มไนไตรท ์หรอืมกัเรยีกกนัวา่ “ป๊อปเปอร ์(Poppers)” เป็นสารทีม่กีลิน่ฉุน อยู่
ในรปูของเหลวบรรจุในภาชนะขนาดประมาณ 10 ซซี ีเน่ืองจากสารชนิดน้ีมฤีทธิข์ยายหลอด
เลอืด หลงัจากสดูดมจงึทาํใหรู้ส้กึอุน่ๆ หรอืรอ้นวบูวาบ โดยเฉพาะทีบ่รเิวณใบหน้าและลําคอ 
อกีทัง้ยงัทําใหม้อีาการมนึงง เวยีนศรีษะ ขาดความยัง้คดิ ซึง่ผลดงักล่าวเชื่อว่าช่วยกระตุน้
อารมณ์ทางเพศได ้ สาํหรบัผูท้ีส่ดูดมสารน้ี นอกจากอาจถูกล่วงละเมดิทางเพศแลว้ ผลเสีย
อ่ืนๆท่ีอาจเกิด ได้แก่ หากเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด หรือกาํลงัใช้ยาขยายหลอด

เลือดรวมทัง้ไวอกร้า (Viagra) อาจทาํให้หลอดเลือดขยายตวัมากจนเลือดไปเลี้ยง
อวยัวะต่างๆไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมอง ซ่ึงเป็นอนัตรายถึงชีวิต และเน่ืองจากไน
ไตรท์สามารถเข้าไปในเมด็เลือดแดง แล้วส่งผลให้เมด็เลือดแดงจบักบัออกซิเจนได้
น้อยลง จึงอาจทําให้ร่างกายขาดออกซิเจน อีกทัง้มีโอกาสทําให้ผู้ท่ีมีภาวะพร่อง
เอน็ไซมจี์ซิกพีดี (G6PD deficiency) เกิดเมด็เลือดแดงแตกได้ นอกจากน้ี ฤทธ์ิต่อ
ระบบประสาทของสารดงักล่าว ทาํให้ขาดความยัง้คิด ซ่ึงส่งเสริมให้มีพฤติกรรมทาง



เพศท่ีเส่ียงมากขึ้น เช่น ไม่ใช้ถงุยางอนามยั เป็นต้น จนนํามาสู่การติดโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธท่ี์เป็นอนัตรายได้ 

 
2. สารท่ีทาํให้มีอาการมึนเมา หรือสลบ เชน่ 

 สารจีเอชบี (GHB = gamma-hydroxybutyrate) มกัอยูใ่นรปูของเหลวใสหรอืเป็นผง ไมม่สี ี
ไม่มกีลิน่ ไม่มรีสชาต ิซึ่งนํามาใช้ในทางที่ผดิโดยการหยดหรอืผสมลงไปในเครื่องดื่ม สาร
ชนิดน้ีมฤีทธิค์ลา้ยยานอนหลบัและยาสลบ ทาํใหง้ว่งซมึ มนึงง เคลบิเคลิม้ และไมส่ามารถจาํ
เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะได้ร ับยา ซึ่งนอกจากจะถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้ว ผู้ที่
รบัประทานสารชนิดน้ี อาจได้รบัผลเสยีอื่นๆ เช่น หากใช้ในปริมาณมาก หรือผสมกบั
แอลกอฮอล์ อาจเพ่ิมฤทธ์ิการกดสมอง จนทําให้กดการหายใจ กดการทํางานของ
หวัใจและหลอดเลือด ชกัและหมดสติ ซ่ึงมีอนัตรายถึงชีวิต 

 ยาอลัปราโซแลม (Alprazolam) เป็นยากลุ่มมดิาโซแลม ผลการกดสมองจงึคลา้ยกนั  ยาน้ี
มขีอ้บ่งใช้ในทางการแพทย์หลายอย่าง แต่มกีารนํามาใช้ในทางที่ผดิโดยการผสมลงไปใน
เครื่องดื่มเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ นอกจากน้ี หากใช้ในปริมาณมาก หรือผสมกบั
แอลกอฮอล ์อาจเพ่ิมฤทธ์ิการกดสมอง เช่น กดการหายใจจนเสียชีวิตได้เช่นกนั 

สารเหล่าน้ีมกัมกีารซื้อขายผ่านทางอนิเตอรเ์น็ท และยงัมผีลติภณัฑร์ูปแบบอื่นอกี เช่น หมาก
ฝรัง่ และบุหรี ่เป็นตน้ ซึง่ยงัไมท่ราบแน่ชดัวา่ประกอบดว้ยสารชนิดใด ดงันัน้ เมือ่ทราบขอ้มลูเหล่าน้ีแลว้ 
สาวๆ และหนุ่มๆทั ้งหลาย ควรระมดัระวงัตวั และรูว้ธิกีารทีจ่ะป้องกนัตนเอง เช่น ไม่ดื่มเครื่องดื่มหรอื
รบัประทานอาหารจากคนแปลกหน้า ไมท่ดลองสดูดมสารระเหยต่างๆจากการชกัชวนของเพื่อนหรอืคน
อื่นๆ โดยเฉพาะกรณีทีอ่ยู่ในสถานทีซ่ึ่งไม่มบุีคคลทีไ่วใ้จอยู่ดว้ย เป็นต้น สําหรบัผูท้ีก่ําลงัแสวงหาหรอื
คดิทีจ่ะใชส้ารเหล่าน้ีในการล่วงละเมดิทางเพศหรอืแมแ้ต่การใชก้บัคู่รกัของตนเองโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 
ควรหยุดความคดิและการกระทํานัน้ เพราะไม่เพยีงแต่เป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมาย แต่อาจส่งผลเสยี
รนุแรงจนทาํใหผู้อ้ื่นไดร้บัอนัตรายถงึแก่ชวีติ 
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