สาเหตุการติดยาเสพติด
๑. สาเหตุที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
จำแนกตำมกำรออกฤทธิ์ต่อระบบประสำท แบ่งเป็น ๔ ประเภท
๑. อยากทดลอง เกิดจำกควำมอยำกรู้อยำกเห็นซึ่งเป็นนิสัยของคนโดยทั่วไป และโดยที่ไม่คิดว่ำ
ตนจะติดสิ่งเสพย์ติดนี้ได้ จึงไปทำกำรทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้น ในกำรทดลองใช้ครั้งแรกๆ อำจมีควำมรู้สึก
ดีหรือไม่ดีก็ตำม ถ้ำยังไม่ติดสิ่งเสพย์ติดนั้น ก็อำจประมำท ไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นอีก จนใจที่สุดก็
ติดสิ่งเสพย์ติดนั้น หรือ ถ้ำไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดบำงชนิด เช่น เฮโรอีน แม้จะเสพเพียงครั้งเดียว ก็
อำจทำให้ติดได้
๒. ความคึกคะนอง คนบำงคนมีควำมคึกคะนอง ชอบพูดอวดเก่งเป็นนิสัย โดยเฉพำะวัยรุ่นมักจะ
มีนิสัยดังกล่ำว คนพวกนี้อำจแสดงควำมเก่งกล้ำของตน ในกลุ่มเพื่อนโดยกำรแสดงกำรใช้สิ่งเสพย์ติด
ชนิดต่ำง ๆ เพรำะเห็นแก่ควำมสนุกสนำน ตื่นเต้น และให้เพื่อนฝูงยอมรับว่ำตนเก่ง โดยมิได้คำนึง ถึงผล
เสียหำย หรือ อันตรำยที่จะเกิดขึ้นในภำยหลังแต่อย่ำงไร ในที่สุดจนเองก็กลำยเป็นคนติดสิ่งเสพย์ติดนั้น
๓. การชักชวนของคนอื่น อำจเกิดจำกกำรเชื่อตำมคำชักชวนโฆษณำ ของผู้ขำยสินค้ำที่ เป็นสิ่ง
เสพย์ติดบำงชนิด เช่น ยำกระตุ้นประสำทต่ำงๆ ยำขยัน ยำม้ำ ยำบ้ำ เป็นต้น โดยผู้ขำยโฆษณำสรรพคุณ
ของสิ่งเสพย์ติดนั้นว่ำมีคุณภำพดีสำรพัดอย่ำงเช่น ทำให้มีกำลังวังชำ ทำให้มีจิตใจแจ่มใส ทำให้มีสุขภำพ
ดี ทำให้มีสติปัญญำดี สำมำรถรักษำโรคได้บำงชนิด เป็นต้น ผู้ที่เชื่อคำชักชวนโฆษณำดังกล่ำวจึงไปซื้อ
ตำมคำชักชวนของเพื่อนฝูง ซึ่งโดยมำกเป็นพวกทีต่ ิดสิ่งเสพย์ติดนั้นอยู่แล้ว ด้วยควำมเกรงใจเพื่อน
หรือ เชื่อเพื่อน หรือต้องกำรแสดงว่ำตัวเป็นพวกเดียวกับเพื่อน จึงใช้สิ่งเสพย์ติดนั้น
๒. สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง
ปัจจุบันนี้มีผู้ขำยสินค้ำประเภทอำหำร ขนม หรือเครื่องดื่มบำงรำยใช้สิ่งเสพย์ติดผสมลงในสินค้ำ
ที่ขำย เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้ำนั้นไปรับประทำนเกิดกำรติด อยำกมำซื้อไปรับประทำนอีก ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ซื้อ
อำหำรนั้นมำรับประทำน จะไม่รู้สึกว่ำตนเองเกิดกำรติดสิ่งเสพย์ติดขึ้นแล้ว รู้แต่เพียงว่ำอยำกรับประทำน
อำหำร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจำกร้ำนนั้น ๆ กว่ำจะทรำบก็ต่อเมื่อตนเองรู้สึกผิดสังเกตต่อควำม
ต้องกำร จะซื้ออำหำรจำกร้ำนนั้นมำรับประทำน หรือต่อเมื่อ มีอำกำรเสพย์ติดรุนแรง และมีสุขภำพเสื่อม
ลง
๓. สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วย
๑. คนที่มีอำกำรเจ็บป่วยทำงกำยเกิดขึ้นเพรำะสำเหตุต่ำง ๆ เช่นได้รับบำดเจ็บรุนแรง เป็นแผล
เรื้อรัง มีควำมเจ็บปวดอยู่เป็นประจำ เป็นโรคประจำตัวบำงอย่ำง เป็นต้น ทำให้ได้รับทุกข์ทรมำนมำก
หรือ เป็นประจำ จึงพยำยำมแสวงหำวิธีที่จะช่วยเหลือตนเองให้พ้นจำกควำมทุกข์ทรมำนนั้นซึ่งวิธีหนึ่งที่
ทำได้ง่ำยคือ กำรรับประทำนยำที่มีฤทธิ์ระงับอำกำรเจ็บปวดนั้นได้ ซึ่งไม่ใช่เป็นกำรรักษำที่เป็นต้นเหตุของ

ควำมเจ็บป่วย เพียงแต่ระงับอำกำรเจ็บปวดให้หมดไปหรือลดน้อยลงได้ชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยำหมดไปก็จะ
กลับเจ็บปวดใหม่ ผู้ป่วยก็จะใช้ยำนั้นอีก เมื่อทำเช่นนี้ไปนำนๆ เกิดอำกำรติดยำนั้นขึ้น
๒. ผู้ที่มีจิตใจไม่เป็นปกติ เช่น มีควำมวิตก กังวล เครียด มีควำมผิดหวังในชีวิต มีควำมเศร้ำสลด
เสียใจ เป็นต้น ทำให้สภำวะจิตใจไม่เป็นปกติจนเกิดกำรป่วยทำงจิตขึ้น จึงพยำยำมหำยำหรือสิ่งเสพย์ติดที่
มีฤทธิ์สำมำรถคลำยควำมเครียดจำกทำงจิตได้ชั่วขณะหนึ่งมำรับประทำน แต่ไม่ได้รักษำที่ต้นเหตุเมื่อยำ
หมดฤทธิ์ จิตใจก็จะกลับเครียดอีก และ ผู้ป่วยก็จะเสพสิ่งเสพย์ติด ถ้ำทำเช่นนี้
ไปเรื่อยๆ ก็จะทำให้ผู้นั้นติดยำเสพย์ติดในที่สุด
๓. กำรไปซื้อยำมำรับประทำนเองโดยไม่ทรำบสรรพคุณยำที่แท้จริงขนำดยำที่ควรรับประทำน กำร
รับประทำนยำเกินจำนวนกว่ำที่แพทย์ได้สั่งไว้ กำรรับประทำนยำบำงชนิดมำกเกินขนำด หรือรับประทำน
ติดต่อกันนำนๆ บำงครั้งอำจมีอำกำรถึงตำยได้ หรือบำงครั้งทำให้เกิดกำรเสพติดยำนั้นได้
๔.สาเหตุอื่นๆ
กำรอยู่ใกล้แหล่งขำยหรือใกล้แหล่งผลิต หรือ เป็นผู้ขำยหรือผู้ผลิตเอง จึงทำให้มีโอกำสติดสิ่ง
เสพย์ติดให้โทษนั้นมำกกว่ำคนทั่วไป
เมื่อมีเพื่อนสนิทหรือพี่น้องที่ติดสิ่งเสพย์ติดอยู่ ผู้นั้นย่อมได้เห็นวิธีกำรเสพ ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด รว
ทั้งใจเห็นพฤติกรรมต่ำงๆ ของเขำด้วย และยังอำจได้รับคำแนะนำหรือชักชวนจำกผู้เสพด้วย จึงมีโอกำส
ติดได้
๑. คนบำงคนอยู่ในสภำพที่มีปัญหำ เช่น ว่ำงงำน ยำกจน ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มโดยมีรำยได้ลดลง หรือ
คงที่ มีหนี้สินมำก ฯลฯ เมื่อแก้ปัญหำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ไม่ได้ก็หันไปใช้สิ่งเสพย์ติด ช่วยผ่อนคลำย
ควำมรู้สึก ในควำมทุกข์ยำกต่ำงเหล่ำนี้ แม้จะรู้ว่ำเป็นชั่วครู่ชั่วยำม
ก็ตำม เช่น กลุ้มใจที่เป็นหนี้คนอื่นก็ไปกินเหล้ำ หรือ สูบกัญชำให้เมำเพื่อที่จะได้ลืมเรื่องหนี้สิน บำงคน
ต้องกำรรำยได้เพิ่มขึ้น โดยพยำยำมทำงำนให้หนัก และ มำกขึ้นทั้ง ๆ ที่ร่ำงกำยอ่อนเพลียมำกจึง
รับประทำนยำกระตุ้นประสำทเพื่อให้สำมำรถทำงำนต่อไปได้ เป็นต้น ถ้ำทำอยู่เป็นประจำทำให้ติดสิ่ง
เสพย์ติดนั้นได้
๒.กำรเลียนแบบ กำรที่ไปเห็นผู้ที่ตนสนิทสนมรักใคร่เหรือเพื่อน จึงเห็นว่ำเป็นสิ่งน่ำลอง เป็นสิ่ง
โก้เก๋ เป็นสิ่งแสดงควำมเป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช้สิ่งเสพย์ติดนั้นจนติด
๓. คนบำงคนมีควำมผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัว หรือผิดหวังในชีวิตสังคม เพื่อ
เป็นกำรประชดตนเองหรือคนอื่น จึงไปใช้สิ่งเสพย์ติดจนติด ทั้งๆ ที่ทรำบว่ำเป็นสิ่งไม่ดี ก็ตำม

สาเหตุสาคัญที่ทาให้ติดยาเสพติด
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น คือ
1. จากการถูกชักชวน กำรถูกชักชวนนี้อำจจะเกิดจำกเพื่อนสนิทที่กำลังติดยำอยู่และ
อยำกจะให้เพื่อนลองบ้ำง ปัญหำนี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหำทำงครอบครัวขำดควำมอบอุ่น ใจแตก เอำ
เพื่อนเป็นที่พึ่งนอกจำกนี้ผู้ที่อยู่ในแหล่งที่มีกำรซื้อขำยยำเสพติด ก็อำจจะได้รับกำร ชักจูง คุณภำพของ
ยำเสพติดว่ำดีต่ำง ๆ นำนำ เช่น อำจจะบอกว่ำ เมื่อเสพแล้วจะทำให้ปลอด โปร่ง เหมำะแก่กำรเรียนกำร
ทำงำน กำรชักจูงดังกล่ำวอำจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ถูกชักจูง กำลังมึนเมำ สุรำเที่ยวแตร่กัน จึงทำให้เกิด
กำรติดยำได้
2. จากการอยากทดลอง อยำกรู้อยำกเห็น อยำกจะรู้รสชำติ อยำกสัมผัส โดยคิดว่ำ
คงจะไม่ติดง่ำย ๆ แต่เมื่อ ทดลอง เสพเข้ำไปแล้วมักจะติด เพรำะยำเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะติด
ง่ำยมำก แม้เสพเพียงครั้งหรือสอง ครั้งก็จะติดแล้ว
3. จากการถูกหลอกลวง ยำเสพติดมีรูปแบบต่ำง ๆ มำกมำย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทรำบว่ำ
สิ่งที่ ตนได้กินเข้ำไปนั้น เป็นยำเสพติดให้โทษร้ำยแรง คิดว่ำเป็นยำธรรมดำไม่มีพิษร้ำยแรง อะไรตำมที่ผู้
หลอกลวงแนะนำผลสุดท้ำย กลำยเป็นผู้ติดยำเสพติดไป
4. เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูกผ่ำตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นหืด
เป็นโรคประสำทได้รับ ควำมทรมำนทำงกำยมำกผู้ป่วยต้องกำรบรรเทำ พยำยำมช่วยตัว
เองมำนำนแต่ก็ไม่หำย จึงหันเข้ำหำยำเสพติด จนติดยำในที่สุด
5. จากความคึกคะนอง บุคคลประเภทนี้คิดว่ำตัวเองเป็นคนเก่งอยำกลองซึ่งรู้แก่ใจว่ำ
ยำเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วยควำมที่คึกคะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องกำรแสดง ควำม
เด่นดังอวดเพื่อนว่ำข้ำนี้คือพระเอก ขำดควำมยั้งคิดจึงเสพยำ เสพติดและติดยำในที่สุด
6. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถำนที่อยู่อำศัยแออัด เป็นแหล่งสลัม หรือเป็นแหล่งที่มี
กำรเสพและค้ำยำเสพติด ภำวะ ทำงเศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เหนือ จิตใจ
ผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในสภำพแวดล้อมดังกล่ำว บำงคนหันมำพึ่งยำเสพติดโดยคิดว่ำจะช่วย ให้ตนเองหลุดพ้น
จำกสภำพต่ำง ๆ ที่คับข้องใจเหล่ำนั้นได้
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