ฉันเปนผูติดยาเสพติดหรือไม?
มีเพียงคุณเทานั้นที่สามารถตอบคําถามนี้ได
นี่อาจจะไม ใชเรื่องงายๆ ที่เราจะยอมรับ ตลอดชวงการใช
ยาเสพติด เรามักจะบอกตัวเองเสมอวา “ฉันสามารถจัดการกับมัน
ได” ถึงแมวาเราจะทําไดอยางที่พูดในตอนแรก แตเหตุการณกลับ
ไมใชอยางนั้นแลว มันกลับกลายเปนวา ยาเสพติดจัดการเราแทน
เรามีชีวิตอยูเพื่อใชมันและเราใชมันเพื่อมีชีวิตอยู หากสรุปสั้นๆ ก็
คือผูติดยาเสพติดคือบุคคลที่ถูกยาเสพติดเขาครอบงําชีวิตนั่นเอง
ถึงแมวาคุณจะยอมรับวาคุณมีปญหากับยาเสพติด แตคุณมัก
จะไมยอมรับวาคุณเปนผูติดยาเสพติด พวกเราสวนใหญมักจะมี
อคติตอพวกเขาเหลานั้น แตในความเปนจริงแลว การเปนผูติดยา
เสพติดไมไดนาอับอายอยางที่คิด เพียงแคเราเริ่มตนอยางถูกตอง
ถาหากคุณคิดวาปญหาของคุณตรงกับปญหาของเรา บางทีคุณนา
จะลองหันมาใชวิธีแกปญหาที่เราแนะนํา แบบสอบถามขางลางนี้
จัดทําโดยผูติดยาเสพติดที่ฟนสภาพแลวของสมาคมผูติดยาเสพติด
นิรนาม ถาคุณยังไมแนใจวาคุณเปนผูต ดิ ยาเสพติดหรือไม ลองสละ
เวลาเพียงไมกี่นาที ตอบแบบสอบถามขางลางนี้ และที่สําคัญ คุณ
จะตองซื่อสัตยกับตัวเองเพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด
1. คุณเคยใชยาเสพติดโดยลําพังหรือไม? เคย
ไมเคย
2. คุณเคยใชยาเสพติดชนิดอื่นทดแทนชนิดที่คุณใชอยู เพราะคุณ
คิดวาชนิดเดิมที่ใชอยูนั้นไมดีหรือไม? เคย
ไมเคย
3. คุณเคยลอลวงหรือโกหกเพื่อขอใบสั่งยาจากแพทยหรือไม?
เคย
ไมเคย
4. คุณเคยลักขโมยยาเสพติด หรือลักขโมยเพือ่ นําเงินไปซือ้ ยาเสพติด
หรือไม?
เคย
ไมเคย
5. คุณใชยาเสพติดตอนตืน่ นอน หรือตอนเขานอนเปนประจําหรือไม?
ใช
ไมใช
6. คุณเคยใชยาเสพติดชนิดอืน่ เพือ่ ขมฤทธิย์ าอีกชนิดที่ใชอยูห รือไม?
เคย
ไมเคย
7. คุณหลีกเลีย่ งกลุม คนหรือสถานทีท่ ี่ไมเห็นชอบกับการใชยาเสพติด
ของคุณหรือไม?
ใช
ไมใช

8. คุณเคยใชยาเสพติดทั้งๆที่คุณไมทราบชนิดของยา หรือฤทธิ์ของ
ยาเลยหรือไม?
เคย
ไมเคย
9. การใชยาเสพติดของคุณเคยมีผลกระทบตอการทํางานหรือ
การเรียนของคุณหรือไม?
เคย
ไมเคย
10. คุณเคยถูกจับกุมดวยขอหาใชยาเสพติดหรือไม?
เคย
ไมเคย
11. คุณเคยโกหกเกี่ยวกับชนิดของยาเสพติดที่คุณใช หรือปริมาณที่
คุณเสพหรือไม?
เคย
ไมเคย
12. คุณใหความสําคัญกับการซือ้ ยาเสพติดมากกวาภาระดานการเงิน
อื่นๆ ของคุณหรือไม?
ใช
ไมใช
13. คุณเคยพยายามหยุดหรือควบคุมการใชยาเสพติดของคุณหรือไม?
เคย
ไมเคย
14. คุณเคยถูกจับเขาคุก หรือถูกสงเขาโรงพยาบาล หรือสถานบําบัด
ผูติดยาเสพติด เนื่องจากใชยาเสพติดหรือไม?
เคย
ไมเคย
15. การใชยาเสพติดของคุณเปนอุปสรรคตอการนอนหรือ
การรับประทานของคุณหรือไม?
ใช
ไมใช
16. ความคิดที่วายาเสพติดกําลังจะหมดทําใหคุณกลัวหรือไม?
ใช
ไมใช
17. คุณคิดวามันเปนไปไมไดในการใชชวี ติ โดยไมใชยาเสพติดหรือไม?
ใช
ไมใช
18. คุณเคยสงสัยในสุขภาพจิตของคุณหรือไม?
เคย
ไมเคย
19. การใชยาเสพติดของคุณทําใหชวี ติ ครอบครัวของคุณไมมคี วามสุข
หรือไม?
ใช
ไมใช
20. คุณเคยคิดบางหรือไมวา ถาขาดยาเสพติด คุณจะไมสามารถเขากับ
ผูอื่นได หรือไมสามารถมีความสุขได? เคย
ไมเคย
21. คุณเคยปดบังความผิด รูสึกผิด หรืออับอายกับการใชยาเสพติด
ของคุณหรือไม?
เคย
ไมเคย
22. คุณคิดมากเรื่องยาเสพติดหรือไม?
ใช
ไมใช
23. คุณเคยมีอาการกลัวแบบไมมีสาเหตุหรือไม?
เคย
ไมเคย
24. การใชยาเสพติดมีผลกระทบตอความสัมพันธทางเพศของคุณ
หรือไม?
ใช
ไมใช

25. คุณเคยใชยาเสพติด ซึ่งอันที่จริงคุณก็ไมไดอยากเสพ?
เคย
ไมเคย
26. คุณเคยใชยาเสพติดเพื่อคลายความเจ็บปวดหรือความเครียด
หรือไม?
เคย
ไมเคย
27. คุณเคยใชยาเสพติดใดๆ เกินขนาดหรือไม?
เคย
ไมเคย
28. คุณจะยังคงใชยาตอไปถึงแมวาจะมีผลกระทบในแงลบหรือไม?
ใช
ไมใช
29. คุณคิดวาคุณอาจจะมีปญหากับการใชยาเสพติดหรือไม?
ใช
ไมใช

“ฉันเปนผูต ดิ ยาเสพติดหรือไม?” เปนคําถามทีม่ เี พียงตัวคุณเอง
เทานั้นที่สามารถตอบได เราพบวา พวกเราลวนตอบ “เคย/ใช”
กับคําถามเหลานี้ ในจํานวนที่แตกตางกัน แตจํานวนของคําตอบ
“เคย/ใช” ไมไดมีความสําคัญเทากับความรูสึกขางในของเราและ
ผลกระทบของการติดยาเสพติดกับชีวิตของเรา
มีหลายคําถามที่ไมไดถามเกีย่ วกับยาเสพติดเลย นัน่ ก็เปนเพราะ
วาโรคติดยาเสพติดเปนโรครายที่มีเลหเหลี่ยม และมีผลกระทบตอ
ชีวิตของเราในทุกๆแงมมุ แมแตในแงมมุ ทีด่ ูเหมือนวายาเสพติดจะ
ไมมอี ทิ ธิพลเลยแมแตนอ ย ชนิดของยาเสพติดทีเ่ ราใชไมไดมคี วาม
สําคัญเทากับสาเหตุทที่ าํ ใหเราหันไปพึง่ มัน และผลกระทบทีย่ าเสพ
ติดมีตอเรา
ในตอนแรกๆ ที่เราเริ่มอานคําถามเหลานี้ เราอาจจะรูสึกกลัว
ไปกอนวาเราอาจจะเปนผูติดยาเสพติดจริงๆก็ได พวกเราหลายคน
พยายามกําจัดความคิดนี้โดยการคิดวา
“คําถามพวกนั้นไมเห็นเขาทาเลย”
หรือ
“ฉันไมไดเปนอยางนี้เสียหนอย ฉันยอมรับวาฉันใชยาเสพติด
แตฉันไมใชผูติดยาเสพติด แตพวกปญหาดานอารมณจิตใจ ปญหา
ครอบครัว ปญหาการงาน ลวนแตเปนปญหาที่ตองเกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติอยูแลว”
หรือ
“ตอนนี้ ชีวิตฉันยังไมลงตัวดี ก็เทานั้นเอง”
หรือ
“ฉันจะหยุดใชยาไดก็ตอเมื่อฉันเจอคนที่ใช หรือไดงานที่พอใจ
ฯลฯ”

อาวุธลับของการฟนสภาพก็คือการฟนสภาพผูติดยาเสพติด
นั่นเอง”1
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ถาหากคุณเปนผูติดยาเสพติด เริ่มแรก คุณจะตองยอมรับวา
คุณมีปญ
 หากับยาเสพติด กอนทีค่ ณ
ุ จะเริม่ ตนกระบวนการฟน สภาพ
หากคุณตอบคําถามอยางซื่อตรงแลว คําถามเหลานี้อาจจะชวยให
คุณไดเห็นวา การใชยาเสพติดนั้นสงผลใหชีวิตของคุณยุงยาก
เพียงใด การติดยาเสพติดนั้นถือเปนโรคราย และถาหากไมไดรับ
การฟน สภาพแลว ผูท เี่ สพติดอาจจะตองไปลงเอยทีค่ กุ สถาบันตางๆ
หรือไมกเ็ สียชีวติ พวกเราหลายคนมาทีส่ มาคมผูต ดิ ยาเสพติดนิรนาม
เนื่องจากวาพวกเรารูสึกวายาเสพติดเหลานั้นไมไดทําใหพวกเรา
รูสึกดีขึ้นอยางที่พวกเราตองการ การติดยาเสพติดพรากเอาความ
ภาคภูมิใจ การเคารพตัวเราเอง ครอบครัวและผูคนที่เรารัก และ
แมกระทั่งความตองการจะมีชีวิตอยูของเราไป ถาหากคุณยังไม
สูญเสียสิ่งเหลานี้ อยารอใหมันสาย เกินไปเลย พวกเราเคยผาน
ชวงเวลาเลวรายเหลานั้นมาแลว หากคุณตองการความชวยเหลือ
คุณสามารถเขามาไดที่สมาคมผูติดยาเสพติดนิรนาม
“ตอนนั้น พวกเราก็พยายามคนหาทางออกเชนกัน และสมาคม
ผูติดยาเสพติดนิรนามก็ยื่นมือเขามาชวย พวกเราเริ่มเขาประชุม
ของเอ็นเอดวยความสิ้นหวังและเลื่อนลอย แตพอหลายๆ ครั้งเขา
พวกเราก็รสู กึ ไดถงึ ความใสใจและความหวงใยทีพ่ วกเขามีตอ พวกเรา
ถึงแมวา ลึกๆ แลว พวกเราจะคิดวาพวกเราคงทําไมสาํ เร็จ แตทกุ คน
ในสมาคมไดจดุ ประกายความหวังใหพวกเรา และใหคาํ มัน่ วาพวกเรา
จะตองฟนสภาพไดแนๆ การที่พวกเราถูกหอมลอมไปดวยเพื่อนๆ
ที่เปนผูติดยาเสพติดเหมือนกัน ก็ยิ่งทําใหมั่นใจวาพวกเราไมไดอยู
โดดเดีย่ วอีกตอไป การประชุมเหลานัน้ ทําใหพวกเราฟน สภาพ พวกเรา
ตองเดิมพันดวยชีวติ ของเราเอง ถาเราอยากใหการฟน สภาพประสบ
ความสําเร็จ เราตองใหความสําคัญกับมันเปนอันดับแรก และพวกเรา
ก็คนพบความจริงที่นาสะพรึงกลัว 3 ประการ ดังนี้
1. การติดยาเสพติดทําใหเราออนแอ และทําใหชีวิตเรายุงยาก
2. ถึงแมวาเราไมตองรับผิดชอบในโรครายโรคนั้น แตเราจะ
ตองรับผิดชอบในการฟนสภาพ
3. เราจะตองไมโทษคนอื่นๆ สถานที่ตางๆ และสิ่งของตางๆ
วาเปนสาเหตุของการติดยาเสพติดของเรา เราจะตองกลา
เผชิญหนากับปญหาและความรูสึกของเราเอง
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