
  

 
สาเหตสุ าคญัที่ท าใหต้ิดยาเสพติด  
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น คอื  
          1. จากการถูกชักชวน    การถูกชักชวนน้ีอาจจะเกิดจาก
เพื่อนสนิทท่ีก าลังติดยาอยู่และอยากจะให้เพื่อนลองบ้าง ปัญหาน้ี
มักจะเกิดกับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครวัขาดความอบอุ่น ใจแตก   
เอาเพื่อนเป็นท่ีพึ่งนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพ
ติด  ก็อาจจะได้รับการ ชักจูง  คณุภาพของยาเสพตดิว่าดตี่าง ๆ 
นานา เช่น อาจจะบอกว่า เมื่อเสพแลว้จะท าให้ปลอด โปร่ง  เหมาะ
แก่การเรียนการท างาน การชักจูงดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ผู้
ถูกชักจูง ก าลังมึนเมา สุราเท่ียวแตร่กัน จึงท าให้เกิดการติดยาได้ 

           2. จากการอยากทดลอง อยากรู้อยากเห็น อยากจะรู้
รสชาติ อยากสมัผัส โดยคิดว่าคงจะไม่ติดง่าย ๆ แต่เมื่อ ทดลอง 
เสพเข้าไปแล้วมักจะติด เพราะยาเสพติดในปัจจุบัน เช่น เฮโรอีน จะ
ติดง่ายมาก แม้เสพเพียงครั้งหรือสอง ครั้ง ก็จะตดิแลว้ 

            3. จากการถูกหลอกลวง ยาเสพติดมีรูปแบบต่าง ๆ 
มากมาย ผู้ถูกหลอกลวงไม่ทราบว่าสิ่งที่ ตนได้กินเข้าไปน้ัน เป็นยา
เสพติดให้โทษร้ายแรง คิดว่าเป็นยาธรรมดาไม่มีพิษร้ายแรง  อะไร
ตามที่ผู้หลอกลวงแนะน าผลสดุท้าย กลายเป็นผู้ติดยาเสพตดิไป 

              

              4. เหตุทางกาย ความเจ็บป่วยทางกาย เช่น ต้องถูก
ผ่าตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ เป็นหืด เป็นโรคประสาทได้รับ ความ
ทรมานทางกายมากผู้ป่วยต้องการบรรเทา พยายามช่วยตัวเองมา
นานแต่ก็ไม่หาย จึงหันเข้าหายาเสพติด จนตดิยาในท่ีสุด 

              5. จากความคกึคะนอง บุคคลประเภทน้ีคิดว่าตัวเองเป็น
คนเก่งอยากลองซึ่งรู้แก่ใจว่ายาเสพติดให้โทษเป็นสิ่งไม่ดีแต่ด้วย
ความที่คึกคะนองเป็นวัยรุ่นไม่เกรงกลัวอะไร ต้องการแสดง   ความ
เด่นดังอวดเพื่อนว่าข้าน้ีคอืพระเอก ขาดความยั้งคดิจึงเสพยา เสพ
ติดและติดยาในท่ีสุด 

               6. จากสิ่งแวดล้อม เช่น สถานท่ีอยู่อาศัยแออดั เป็น
แหล่งสลมั หรือเป็นแหล่งที่มีการเสพและค้ายาเสพติด ภาวะ   ทาง
เศรษฐกิจบีบคั้นจิตใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพล เหนือ   จิตใจ
ผลักดันให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดลอ้มดังกล่าว บางคนหันมาพึ่งยาเสพ
ติดโดยคิดว่าจะช่วย ให้ตนเองหลุดพ้นจากสภาพต่าง ๆ ที่คับข้องใจ
เหล่าน้ันได้ 

  

การปอ้งกนัปญัหาสิง่เสพตดิตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝา่ย ดังนี ้ 

 การปอ้งกนัตนเอง  โดยการไมค่ิดทดลอง  ศกึษาหาความรู ้

 การปอ้งกนัในครอบครวั  ท าได้โดย สรา้งความรัก ความอบอุน่ 

ให้ก าลังใจกันและกัน 

 การปอ้งกนัในโรงเรยีน  ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตราย 

 ของสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน  และสร้างกิจกรรมนันทนาการแกเ่ด็ก 

 การปอ้งกนัชมุชน  โดยการชว่ยชุมชนในการต่อตา้นยาเสพติด   

เมื่อทราบแหล่งควรแจ้งเจ้าหนา้ที่ทราบ 
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จ ำแนกตำมกำรออกฤทธิ์ต่อระบบประสำท 
แบ่งเป็น ๕ ประเภท 

ประเภท 

1. กดประสาท ได้แก ่ฝิ่น  มอรฟ์นี  เฮโรอนี ยานอน

หลบั ยาระงบัประสาท ยากลอ่มประสาทเครือ่งดืม่มนึ

เมา ทกุชนิด รวมทัง้ สารระเหย เชน่ ทินเนอร ์แลก็เกอร์ 

น้ ามันเบนซนิ กาว เปน็ต้น มกัพบว่าผูเ้สพติดมี ร่างกาย

ซบูซดี ผอมเหลอืง อ่อนเพลยี ฟุง้ซ่าน อารมณ ์

เปลีย่นแปลงง่าย 

 ๒. กระตุน้ประสาท ได้แก ่ยาบา้  ยาอี

กระทอ่ม  โคเคน มักพบว่าผู้เสพติดจะมอีาการ หงุดหงิด 

กระวนกระวาย จติสบัสนหวาดระแวง บางครั้งมอีาการ

คลุ้มคลั่ง หรอืท าในสิ่งทีค่นปกติ ไมก่ล้าท า เช่น ท าร้าย

ตนเอง หรอืฆ่าผู้อืน่ เปน็ตน้ 

๓. หลอนประสาท ได้แก ่แอลเอสด ีและ เห็ด

ขีค้วาย เปน็ต้น ผูเ้สพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝัน

เฟือ่งเห็นแสงสวีิจติรพิสดาร หูแวว่ ไดย้นิเสยีง ประหลาด

หรอืเหน็ภาพหลอนทีน่า่เกลยีดนา่กลวั ควบคุมตนเองไมไ่ด้ 

ในทีส่ดุมกัปว่ยเปน็ 

โรคจติ 

4. ออกฤทธิผ์สมผสาน คือทัง้กระตุน้กดและหลอนประสาท

รว่มกนัได้แก ่ผูเ้สพติดมกัมี อาการหวาดระแวง ความคดิ

สบัสนเหน็ภาพลวงตา หแูวว่ ควบคมุตนเองไมไ่ด้และปว่ย

เปน็โรคจติได ้

5. ยาเสพตดิใหโ้ทษทีไ่มเ่ข้า อยูใ่นประเภท 1-4 มี 4 

รายการ คอื กญัชา พืชกระทอ่ม  พืชฝิน่  ทกุสว่นของพชื

กญัชา  ทกุสว่นของพืชกระทอ่ม  และพืชเหด็ขีค้วาย 

ยาเสพติดท่ีท าให้เกิดอาการชักรุนแรงหรือ
เป็นลมบ้าหมูจะอยู่ในกลุ่มยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์
กระตุ้นประสาทเช่นยาไอซ์ ส่วนมากพบได้ตามผับหรือ
สถานที่เริงรมย์ จุดประสงค์ของการเสพเพื่อให้ร่างกาย
ตื่นตัว สนุกสนานและลืมความทุกข์ใจ แต่ผลข้างเคียงของ
การเสพยาประเภทนี้จะท าให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในบางรายอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ท าให้
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ เกิดอาการชักรุนแรง 
หมดสติและเสียชีวิตได้ จากการศึกษาเรื่องอันตรายของ
ยาเสพติดประเภทนี้ระบุว่า ผู้ที่เสพยาไอซ์หรือยาอีเป็น
เวลานานเสี่ยงต่ออาการลมบ้าหมูมากกว่าคนปกติถึง 2 
เท่าอีกด้วย 

โรคเอดส์เป็นโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่
มีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือมีความสัมพันธ์กับหลายคนด้วย
ไม่ป้องกัน จากการศึกษาเรื่องความเกี่ยวข้องของยาเสพ
ติดกับการมี sex ระบุว่า หลังเสพยาเสพติด ส่วนใหญ่ผู้
เสพมักจะมีกิจกรรมทางเพศ และมากกว่า 95% ของผู้ที่
มีเพศสัมพันธ์ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ซ่ึงท าให้เสี่ยงต่อการติด
เชื้อเอดส์ 

ผู้ที่เสพ
ยาเสพติดไม่ว่าชนิดใดก็ตาม ฤทธิ์ของยาจะท าให้ระบบ
ต่างๆ ภายในร่างกายเกิดความผิดปกติ โดยจะแสดงออก
ทางลักษณะภายนอกทั้งตัวเหลือง ซูบผอมหรือดวงตามี
ลักษณะขุ่น เหล่านี้ล้วนเกิดจากระบบอวัยวะภายในถูก
ท าลาย ท าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายน้อยลง เมื่อผู้เสพยามี
อาการป่วยจะท าให้ป่วยมากกว่าคนอื่นถึง 10 เท่า และ
หากติดเชื้อก็มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง 45% 

ใน
กรณียาเสพติดประเภทสารระเหยที่ต้องท าการสูดดม 
โดยยาเสพติดประเภทนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทท า
ให้ประสาทหลอน ไม่ว่าจะเป็นกาว ทินเนอร์ กัญชาหรือ
สารระเหยชนิดใดก็ตาม เมื่อเสพไปจะส่งผลให้ปอดและ
หลอดลมอักเสบ นอกจากนั้นสารประกอบในยาเสพติด
ดังกล่าวยังเข้าไปขัดขวางกลไกการสร้างเม็ดเลือดแดง   
ท าให้ผู้เสพมีอาการชา เส้นเลือดตีบ กล้ามเนื้อฝ่อ และใน
รายที่สะสมมานานมักเป็นโรคตับพิการสมองพิการและ
เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในเม็ดเลือดแดงอีกด้วย 
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