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    เผยแพรโ่ดยสว่นงานใหค้วามรูใ้นการต่อตา้นยาเสพตดิ ส านกังานการศกึษา  http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents                    กรกฎาคม 2014 (ฉบบัที ่3) 

โรงเรียนสขุภาพดีโรงเรียนสขุภาพดีโรงเรียนสขุภาพดี: : : เคลด็ลบัส าหรบัผูป้กครองเคลด็ลบัส าหรบัผูป้กครองเคลด็ลบัส าหรบัผูป้กครอง   

เน่ืองจากชว่งปิดเทอมฤดรูอ้นไดเ้ริม่ขึน้แลว้ เราขอแนะน าใหผู้ป้กครองดแูลเอาใจใสบุ่ตรหลานอย่างต่อเนื่อง เน่ืองจากผูไ้ม่ประสงคด์ีจะท าทุก

วถิทีางเพื่อล่อลวงเยาวชนใหใ้ชย้าและมสีว่นในการคา้ยาในชว่งปิดเทอม เพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หบ้ตุรหลานของท่านเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่อง

เหล่าน้ี ผูป้กครองควรใชเ้วลาช่วงปิดเทอมฤดรูอ้นท ากจิกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพกบับุตรหลาน  

จากขอ้มลูของส านกัทะเบยีนกลางการใชย้าในทางทีผ่ดิ รายงานจ านวนผูเ้สพยาเสพตดิในไตรมาสแรกของปี 2014 น้อยกว่าในชว่งเวลา

เดยีวกนัของปี 2013 ถงึ 13% อย่างไรกต็าม ขอ้มลูล่าสดุจากส านกังานต ารวจฮ่องกงเปิดเผยว่า เยาวชนทีม่อีายุระหว่าง 10-15 ปี ซึง่ถูกจบัใน

ขอ้หาคา้ยาอนัตรายมจี านวนเพิม่ขึน้จาก 52 รายในปี 2012 เป็น 95 รายในปี 2013 คอืเพิม่ขึน้ถงึ 82% เยาวชนจ านวนไม่น้อยถูกผูค้า้ยา

หลอกว่าหากอายุต ่ากว่า 16 ปี จะมคีวามรบัผดิทางกฎหมายส าหรบัความผดิฐานคา้ยาหรอืการใชย้าในทางทีผ่ดิน้อยกว่าผูใ้หญ่ เยาวชน

เหล่านัน้คดิว่าจะถูกคมุประพฤตภิายใตก้ารควบคมุดแูลของเจา้หน้าทีค่มุประพฤตเิพยีงเท่านัน้โดยไม่ตอ้งรบัโทษจ าคุก แต่ทีจ่รงิแลว้ ตาม

กฎหมายฮ่องกง ผูท้ีม่คีวามผดิในขอ้หาคา้ยาเสพตดิจะมโีทษปรบั 5,000,000 ดอลลาร ์และจ าคกุตลอดชวีติ ดงันัน้ เพื่อไมใ่หเ้ป็นการเปิด

โอกาสใหผู้ค้า้ยา ผูป้กครองควรเอาใจใสพ่ฤตกิรรมของบตุรหลาน ใหค้ าแนะน า และปลกูฝงัค่านิยมทีด่ใีหบุ้ตรหลาน  

เยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาเพิม่จ านวนมากขึน้เยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาเพิม่จ านวนมากขึน้เยาวชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ยาเพิม่จ านวนมากขึน้   

หมงิพบ “เพื่อนใหม”่ ทีถ่ามเขาว่าอยากหารายไดโ้ดยการส่งชาทีม่รีาคาแพงหรอืไม ่

โดยจะไดร้บัเงนิ 1,500 ดอลลาร ์หมงิรบัขอ้เสนอและรบัค่าจา้งเป็นเงนิสดทนัท ีหมงิ

และ “เพื่อนใหม”่ หยบิถุง 2 ถุงซึง่อยูใ่ตก้รวยจราจรในสถานีรถไฟใน Sheung Shui 

เพื่อนใหมบ่อกใหเ้ขาเกบ็ถุงหนึ่งไวเ้พื่อส่งใหค้นอื่นต่อในภายหลงั ทัง้สองคนถูก

ต ารวจนอกเครือ่งแบบจากกรมศุลกากรและสรรพสามติเขา้สกดั เมือ่ต ารวจคน้

กระเป๋า จงึพบเคตามนี 1.45 กโิลกรมั หมงิอายเุพยีง 15 ปีตอนทีถู่กจบักุม ตาม

แนวทางของค าพพิากษาของศาลอุทธรณ์ การคา้เคตามนีปรมิาณมากกว่า 1 

กโิลกรมั จะมโีทษจ าคุก 14 ปีขึน้ไป เนื่องจากหมงิรบัสารภาพ จงึถูกจ าคุกเป็นเวลา 

8.5 ปี 

ช่ือ:    หมงิ (นามสมมต)ิ 

อายุ:        15 

เพศ:         ชาย 

คดี: 

คา้ยาอนัตราย (เคตามนี 1.45 กก.) 

โทษ: 

จ าคุก 8.5 ปี 

การกระท า ค่าปรบั จ าคุก 

ครอบครองหรอืเสพยา HK $1,000,000 7 ปี 

คา้ยา HK $5,000,000 ตลอดชวีติ 

ผลติยาอนัตราย HK $5,000,000 ตลอดชวีติ 

ครอบครองทอ่หรอือปุกรณ์ส าหรบัเสพยา HK $10,000 3 ปี 

ทีม่า: เวบ็ของศาลสงูแห่งเขตปกครองพเิศษฮอ่งกง 
* 此內容不提供中文版本 

* ไม่มเีวอร์ชนัภาษาจนีในส่วนนี้ 

คดีเก่ียวกบัเดก็ชายอายตุ า่กว่า 16 ปี ซ่ึงมีความผิดฐานค้าเคตามีน 1.45 กิโลกรมั 

โทษสงูสดุของกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
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เผยแพร่โดยหน่วยงานใหค้วามรูใ้นการต่อตา้นยาเสพตดิ ส านกังานการศกึษา                               

 

สถานการณ์ล่าสุดของผูเ้สพยาเสพติดซ่ึงเป็นเยาวชน ทีม่า: ส านกัทะเบยีนกลางการใชย้าในทางที่ผดิ แผนกยาเสพตดิ ส านกังานความปลอดภยั  

(สถติสิ าหรบัไตรมาสแรกของปี 2014) 

การเสพยาเสพติดในสถานท่ีต่างๆ ของผู้เสพยาท่ีอายตุ า่กว่า 21 ปี 

● สถติน้ีิแสดงใหเ้หน็แนวโน้มทีส่งูขึน้ของการแอบเสพยาเสพติด ผูเ้สพยาเสพตดิทีเ่ป็นเยาวชนสว่นมากเสพยาทีบ่า้น 

● ระยะเวลาของการเสพยาเสพตดิของผูท้ีเ่พิง่รายงานวา่เสพยาเพิม่ขึน้จาก 1.9 ปี ในปี 2008 เป็น 5.3 ปี ในไตรมาสแรกของปี 2014 

ผูเ้สพยาเสพติดท่ีรายงานว่าอายตุ า่กว่า 21 ปี ตามเขตท่ีพ านักอาศยั 
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เผยแพร่โดยหน่วยงานใหค้วามรูใ้นการต่อตา้นยาเสพตดิ ส านกังานการศกึษา                              กรกฎาคม 2014 (ฉบบัที ่3) 

 

ประเภทยาเสพติดท่ีพบมาก 

เหตผุลในการเสพยา 

ผูป้กครองควรขอค าแนะน าและขอความช่วยเหลอืจากมอือาชพีทนัททีีส่งัเกตเหน็ว่าบุตรหลานมสีญัญาณ/พฤตกิรรมต่อไปนี้ : 

◆ ขาดเรยีนโดยไมม่สีาเหตุ และประสทิธภิาพในการเรยีนถดถอยลงกะทนัหนั 

◆ กลบับา้นดกึบ่อยๆ ไมค่่อยอยู่บา้น หรอืออกจากบา้นบ่อย 

◆ ขอเงนิค่าขนมบ่อยขึน้ หรอืของมคี่าในบา้นหาย 

◆ หลบไปอยู่ในหอ้งนอน/หอ้งน ้านานผดิปกต ิหรอืไมเ่ขา้ใกลส้มาชกิในครอบครวั 

◆ อารมณ์เปลีย่นแปลงกะทนัหนั ตื่นเตน้ผดิปกต ิความจ าไมด่ ีหแูว่ว เหน็ภาพหลอน อารมณ์รอ้น กระสบักระส่าย และรปูแบบการนอน
ผดิปกต ิ

◆ ไมอ่ยากอาหาร เหนื่อยลา้ พดูไมค่อ่ยชดั ตอบสนองชา้ 

◆ เพือ่นดลูบัๆ ล่อๆ และคุยกนัโดยใชภ้าษาเฉพาะกลุ่ม 

◆ กลิน่ตวัแรง 

◆ มยีาเมด็และผงจากแหล่งทีไ่มรู่จ้กั อุปกรณ์คลา้ยขวดยาน ้าแกไ้อ แผน่อะลมูเินียมหรอืดบีุกแผ่นบาง ขวดพลาสตกิหรอืกลอ่งเครือ่งดืม่ทีม่ ี2 หลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีเ่ป็นหลอดสัน้ เป็นตน้ 

 

เคลด็ลบัในการต่อต้านยาเสพติดส าหรบัผูป้กครอง 

อายุเฉล่ีย 
เมื่อเสพยาครัง้แรก 

ชาย 15 ปี 

หญิง 14 ปี 

ทีม่า:  แผนกยาเสพตดิ ส านกังานความปลอดภยั 

ใจเยน็ๆ หากพบว่าบุตรหลานใช้ยาเสพ
ติด 
อย่าวิจารณ์ ฟังค าอธิบายของบุตรหลาน 
และรบัความช่วยเหลือจากมอือาชีพ 
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คณุรู้จกัยาเสพติดแค่ไหนคณุรู้จกัยาเสพติดแค่ไหน  
เผยแพร่โดยหน่วยงานใหค้วามรูใ้นการต่อตา้นยาเสพตดิ ส านกังานการศกึษา                              กรกฎาคม 2014 (ฉบบัที ่3) 

 

 

ดา้นล่างนี้มสีิง่ของ 2 อยา่ง คอื ห่อกระดาษทชิชู่และธนบตัรซึง่ดธูรรมดา แต่จรงิๆ แลว้ ทัง้ 2 อยา่งนี้
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 

รปูท่ี 1 ： 

ผูเ้สพยาบางรายแช่กระดาษทชิชู่ในตวัท าละลายอนิทรยี ์
ซึง่สามารถสดูดมไอระเหยไดทุ้กเมื่อทีต่อ้งการและไม่
เป็นทีส่งัเกตนกั 

รปูท่ี 2 ： 

ยาเสพตดิ (เช่น เคตามนี) ทีใ่ชธ้นบตัรห่อไว ้ท าใหพ้กพาได้
และซือ้ขายไดง้่ายขึน้ดว้ย 

 

กลุ่มโรงพยาบาล Tung Wah - ศนูย ์CROSS 

ส านกังาน Central Western, Southern และ Islands (ส านกังาน Central Western, Southern และ Islands) โทร： 2884 0282 

ส านกังาน Eastern และ  Wanchai (ส านกังาน Eastern และ  Wan Chai)  โทร： 2884 0282 

บริการสงัคมฮ่องกงลูเธอแรน 

ศนูย์ลเูธอแรนเอเวอรก์รนี (เขต Kwun Tong)  โทร： 2712 0097 

ศนูย์ลเูธอแรนเรนโบว์ (เขต Wong Tai Sin และ Sai Kung)  โทร： 2330 8004 

ศนูย์ลเูธอแรนเชยีร์ (เขต Tai Po และ North) โทร： 2660 0400 

บริการคริสเตียนฮ่องกง 

PS33 - ศนูย์ Tsimshatsui (Kowloon City และเขต Yau Tsim Mong)  โทร： 2368 8269 

PS33 - ศนูย์ Sham Shui Po (เขต Sham Shui Po)  โทร： 3572 0673 

ศนูยสุ์ขภาพจิตบริการเดก็และเยาวชนแห่งฮ่องกง (เขต Tsuen Wan และ Kwai Tsing)  โทร： 2402 1010 

ศนูย ์Caritas HUGS (เขต Tuen Mun)  โทร： 2453 7030 

โบสถลู์เธอแรนอีแวนเจลิคอลฮ่องกง ศนูยร์ู้แจ้ง (เขต Yuen Long)  โทร： 2446 9226 

สภาสวสัดิการ Sheng Kung Hui แห่งฮ่องกง—นีโอฮอไรซนั (เขต Sha Tin)  โทร： 8202 1313 

ศนูยใ์ห้ค าปรึกษาส าหรบัผูเ้สพสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท 11 แห่ง 

ส าหรบัเวอรช์นัเวบ็ โปรดไปทีห่น้าเวบ็ของนโยบายโรงเรยีนสุขภาพด ีส านกังานการศกึษา: 
http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents 

ขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ  

186 186  

บริการโทรศพัทส์อบถามต่อต้านยาเสพติด 
บรกิารสายด่วนต่อตา้นยาเสพตดิตลอด 24 ชัว่โมง ใหบ้รกิารโดยนกัสงัคมสงเคราะหม์อือาชพี เป็น
ช่องทางใหผู้เ้สพยาและผูป้กครองรบัความช่วยเหลอื 

98 186 186 
บริการสอบถามต่อต้านยาเสพติดผา่นแพลตฟอรม์

การส่งข้อความแบบทนัที - 

WhatsApp, WeChat 

ใชแ้อพโทรศพัทม์อืถอืทัง้ 2 แอพนี้ส่งขอ้ความไปยงั "98 186 186" เพือ่รบัค าปรกึษาและความ
ช่วยเหลอืจากนกัสงัคมสงเคราะหม์อือาชพี 

รปูท่ี 1 รปูท่ี 2 


