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ทายชือ่อยา่งเป็นทางการของยาเสพตดิตอ่ไปนี้

ซึง่เป็นทีน่ยิมในฮอ่งกง 

1. “HK money” 

2. “K” 

3. “Snow” 

4. “Meow Meow” 

5. “Marijuana” 
6. นีค่อือะไร?? 

ค าใบ：้ 

◆ กัญชา 

◆ โคเคน 

◆ อนุพันธข์อง 

คาทโินน  

◆ เคตามนี 

◆ เฮโรอนี 

  

   Mr. Gurung Ganesh เป็นชาวเนปาลทีอ่าศัยในฮอ่งกง เขาเริม่ใชย้าตัง้แตอ่าย ุ 16 ปี ในปีตอ่มาเขา
ตัดสนิใจเลกิยาแตใ่ชเ้วลากวา่ 14 ปีจงึท าไดส้ าเร็จ ตอนนีเ้ขาเป็น Peer Educator ของสมาคมการฟ้ืนสภาพและ
ป้องกนัอาชญากรรมแหง่ฮอ่งกง (Hong Kong Society of Rehabilitation and Crime Prevention) เขาชว่ยใน
การเขา้ถงึผูต้ดิยาชาวเนปาลใหเ้ขา้รับการบ าบดัเพือ่เลกิยาเสพตดิ 

            จากประสบการณ์ของ Mr. Ganesh ยาเสพตดิไมใ่ชป่รากฏการณ์ทีพ่บทั่วไปในหมูผู่ท้ีไ่มไ่ดม้เีชือ้สายจนี 
และพบเฉพาะในหมูค่นกลุม่เล็กๆ เทา่นัน้ เขาตัง้ขอ้สงัเกตวา่กญัชาและยาแกไ้อเป็นยาเสพตดิทีพ่บบอ่ยทีส่ดุใน
กลุม่วัยรุน่ทีไ่มไ่ดม้เีชือ้สายจนีทีอ่ยูใ่นฮอ่งกง เขายงักลา่วดว้ยวา่ในบางประเทศ เชน่ เนปาล กญัชาจัดวา่เป็น 
“ยาประจ าเทศกาล” เพราะตามวัฒนธรรมดัง้เดมิ ชาวเนปาลบางคนสบูกญัชาเพือ่เฉลมิฉลองชว่งเทศกาลถงึแม ้
จะผดิกฎหมายก็ตาม เขายงัชีใ้หเ้ห็นดว้ยวา่ยาแกไ้อหาไดง้า่ยและราคาถกูกวา่เคตามนีและเมทแอมเฟตามนี 

 เขาเห็นวา่ผูป้กครองตอ้งชว่ยใหเ้ด็กและเยาวชนแกปั้ญหายาเสพตดิ ครอบครัวเป็นเหมอืนปราการป้อง 
กนัวัยรุน่จากยาเสพตดิ และเป็นสถานทีป้่องกนัยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ ผูป้กครองควรถามบตุรหลานของตน
ใหม้ากขึน้เกีย่วกบัสิง่ทีก่ าลงัท าอยู ่ และควรใหล้กูรับรูถ้งึความรักและความเอาใจใสท่ีพ่อ่แมม่ใีห ้ ทา้ยทีส่ดุแลว้ 
ความรักเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุในการตอ่ตา้นยาเสพตดิ การขาดความรักความอบอุน่อาจท าใหเ้ด็กคบเพือ่นไมด่ ี ซึง่เป็น
การเพิม่โอกาสทีจ่ะไปเจอยาเสพตดิ 

 เขายงักลา่วดว้ยวา่ “การสือ่สารทีด่คีอืการสือ่สาร 2 ทาง” ผูป้กครองและเด็กตอ้งแสดงออกถงึความรักที่
มใีหแ้กก่นั ผูป้กครองตอ้งและควรแสดงความรูส้กึของตน อารมณ์ทีอ่อ่นไหว และเคารพบตุรหลาน อยา่กลัวทีจ่ะ
บอกใหบ้ตุรหลานของคณุรูถ้งึความกดดันหรอืปัญหาในชวีติ” เขากลา่วเสรมิวา่ “ส าหรับผมเอง ไมว่า่จะเหนือ่ย
สกัแคไ่หนในตอนเย็น ผมจะเลา่เรือ่งเล็กๆ นอ้ยๆ ทีผ่มเจอในวันนัน้ใหล้กูชายฟัง และเขาก็จะเลา่เรือ่งของเขาให ้
ผมฟังดว้ย” นอกจากนี ้Mr. Ganesh ยงัไดแ้นะน าผูป้กครองใหท้ ากจิกรรมตา่งๆ กบัลกู การสรา้งบรรยากาศใน
บา้นใหอ้บอุน่เพือ่ลกูชว่ยลดความเสีย่งในการใชย้าเสพตดิไดม้ากเลยทเีดยีว  

 

คัดลอกจาก “หนังสอืความรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิส าหรับผูป้กครอง” ของ Community Drug Advisory Council (CDAC) ปี 2013  

(เอกสารฉบับนีไ้ดรั้บการสนับสนุนจาก Hong Kong Committee for UNICEF) 

                 หากตอ้งการสนทนากบัผูท้ีเ่คยใชย้าซึง่เขา้รับการบ าบดัแลว้เพือ่เป็นความรู ้โปรดตดิตอ่ CDAC ที ่2521 2880 หรอื enquiry@cdac.org.hk 
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● สถตินิีแ้สดงใหเ้ห็นถงึปัญหาทีเ่พิม่ขึน้ของการใชย้าเสพตดิอย่างหลบซอ่น 
ผูใ้ชย้าเสพตดิทีเ่ป็นวยัรุ่นสว่นใหญเ่ลอืกใชย้าทีบ่า้น 

● คา่กลางของเวลาในการใชย้าเสพตดิโดยผูท้ีร่ายงานวา่เพิง่ใชย้าเพิม่ขึน้จาก 1.9 ปี ในปี 2008 เป็น 4.6 
ปี ใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2013 

โรงเรียนสุขภาพดี:  เคล็ดลับส าห รับ

สถานการณ์ลา่สดุของการใชย้าเสพตดิในวยัรุน่ 
ทีม่า: Central Registry of Drug Abuse,          
Narcotics Division ของ Security Bureau 

(สถติจิากไตรมาสที ่1-3 ของปี 2013) 

รอ้ยละของผูใ้ชย้าเสพตดิทีอ่ายตุ า่กวา่ 21 ปี ตามเขตทีพ่กัอาศยั 

สถานทีใ่ชย้าเสพตดิของผูใ้ชย้าเสพตดิทีอ่ายตุ า่กวา่ 21 ปี 

บ้าน/บ้านเพ่ือนเทา่นัน้  บ้าน/บ้านเพ่ือน และท่ีอ่ืนๆ  ท่ีอ่ืนๆ เทา่นัน้ 
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อายเุฉลีย่ของการใช ้
ยาเสพตดิคร ัง้แรก 

       

ผูช้าย 15 ปี 

ผูห้ญงิ 14 ปี 

● เคตามนียังคงเป็นยาเสพตดิทีเ่ป็นทีน่ยิมทีส่ดุ 

● วยัรุ่นสว่นใหญท่ีม่อีายรุะหวา่ง 14 - 15 ปี ก าลงัเรยีนในระดับมัธยมศกึษาปีที ่2-3 

ผูป้กครองควรมบีทบาทส าคญัในการอบรมเลีย้งดบูตุรหลาน โดยเฉพาะเมือ่เขา้โรงเรยีนมัธยม 

และใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมแกบ่ตุรหลาน 

● สาเหตทุีพ่บมากทีส่ดุของการใชย้าเสพตดิคอือทิธพิลจากเพือ่น 

สงบจติใจ เป็นผูฟ้งัทีด่ ีและอยา่ต าหนเิด็ก 

ขอความชว่ยเหลอืจากมอือาชพี 

* ถา้ผูป้กครองสงัเกตเห็นสญัญาณของปัญหา ใหค้ยุกับเด็กอยา่งสงบ และอย่าลมืขอความชว่ยเหลอืจากมอือาชพี  

◆ ขาดเรยีนโดยไมม่เีหตผุล และผลการเรยีนแยล่ง 

◆ กลบับา้นดกึบอ่ยขึน้ 

◆ ยดืเวลาไม่กลบับา้นหรอืไม่กลับบา้นบอ่ยๆ 

◆ ยนืกรานขอคา่ขนมโดยไมส่นใจวา่จะใชเ้งนิสรุุ่ยสรุ่ายอย่างไร 

◆ ขโมยของในบา้นและโรงเรยีน 

◆ หลบเขา้หอ้งนอน/หอ้งน ้าเป็นเวลานานๆ 

◆ ไมอ่ยากอาหารหรอืท าตวัน่าสงสยั 

◆ อารมณ์ฉุนเฉยีว หงดุหงดิ ขีโ้มโห ไมเ่ป็นมติร รูส้กึเหงา หวาดระแวง หรอืซมึเศรา้ 

◆ ไมส่นใจกจิกรรมทีโ่รงเรยีนหรอืกจิกรรมกับครอบครัว 

◆ มอีปุกรณ์เสพยา (ยาเม็ด ขวดยาแกไ้อ เข็มฉดียา กระดาษฟอยล ์ชอ้น บอ้ง และอืน่ๆ) 

 

ลกูของฉนัใชย้าเสพตดิหรอืเปลา่?                        

ทีม่า: Narcotics Division of the Security Bureau 
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ประเภทของยาเสพตดิทีพ่บท ัว่ไป 

สาเหตขุองการใชย้าเสพตดิในปจัจบุนั 

เพ่ือผอ่นคลายความเบ่ือ/ 
ความกดดนั/ความเครียด  

 อิทธิพลจากเพ่ือน/ 
เพ่ือเข้ากลุ่มเพ่ือน  

อยากลอง  



ขอความชว่ยเหลอืขอความชว่ยเหลอื  

186 186  

หมายเลขโทรศพัทบ์รกิารตอบค าถาม 
เกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพตดิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์รกิารตอบค าถามเกีย่วกบัการป้องกนัยาเสพตดิ 
24 ชัว่โมง ใหบ้รกิารโดยนักสงัคมสงเคราะหม์อือาชพี 
อกีชอ่งทางหนึง่หากตอ้งการความชว่ยเหลอืส าหรับผูเ้สพยา 
ผูป้กครอง และเพือ่นบา้น 

ศนูยใ์หค้ าปรกึษา 11 แหง่ ส าหรบัผูใ้ชส้ารออกฤทธิต์อ่จติประสาท 
 

เครอืโรงพยาบาล Tung Wah - ศนูย ์CROSS 

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

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

สงัคมสงเคราะห ์Hong Kong Lutheran 

ศนูย ์Evergreen Lutheran (เขต Kwun Tong)  โทร：2712 0097 

ศนูย ์Rainbow Lutheran (เขต Wong Tai Sin และ Sai Kung)  โทร：2330 8004 

ศนูย ์Cheer Lutheran (เขต Tai Po และ North)  โทร：2660 0400 

บรกิาร Hong Kong Christian 

PS33 - ศนูย ์Tsimshatsui (เขต Kowloon City และ  Yau Tsim Mong)  โทร：2368 8269 

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

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

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

ศนูยเ์รอืงปญัญา โบสถ ์Evangelical Lutheran Hong Kong (เขต Yuen Long)  โทร：2446 9226 

 Neo-Horizon แหง่สภาสวสัดกิาร Hong Kong Sheng Kung Hui (เขต Sha Tin)  โทร：8202 1313 

ดเูวอรช์นัเว็บไซตไ์ดท้ี ่Healthy School Policy webpage, EDB: 

http://www.edb.gov.hk/hsp 

 เฉลย： 

1.  HK money (เฮโรอนี) 

2.  K  (เคตามนี) 

3.  Snow (โคเคน) 

4.  Meow Meow (อนุพนัธข์องคาทโินน) 

5.  Marijuana (กญัชา) 

6.  อปุกรณ์เสพยาไอซท์ีท่ าเองในบา้น 
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ยาเสพตดิในฮอ่งกง 

โคเคน 
ชือ่ทีเ่รยีก: “C”, “Coke”, “Crack”, 

“Flake”, “Snow”, “Coco” 

ผลกระทบและอนัตราย: 

◆ เสพตดิ 

◆ ท าลายระบบทางเดนิหายใจ 

◆ คลุม้คลัง่ 

◆ หวาดระแวง 

◆ ความจ าเสือ่ม               ◆   ประสาทหลอน 

◆ เพอ้                           ◆   โรคหัวใจ 

กญัชา 

ชือ่ทีเ่รยีก: “Marijuana”, “hash”, “grass” 

ผลกระทบและอนัตราย: 

◆ ประสาทหลอน              ◆ หงดุหงดิและอารมณ์รอ้น  

◆ การทรงตวัไมด่ ี            ◆ โรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิหายใจ 

◆ เพิม่ความเสีย่งในการเป็นมะเร็ง     ◆ เสพตดิ         

◆ สมาธสิัน้ ความจ าเสือ่ม และความสามารถในการตดัสนิใจ 

ลดลง 

◆ ซมึเศรา้และหวาดระแวงผูอ้ ืน่อยา่งมาก 

ลกูอมกญัชา 

เมือ่เร็วๆ นี ้ต ารวจไดส้งัเกตวา่มรีา้นคา้ทีข่ายลกูอมกัญชา 

โดยใชบ้รรจภุัณฑท์ีน่่าดงึดดูใจแตจ่รงิๆ แลว้ไมม่ยีาเสพตดิอยู่ 
อยา่งไรก็ตาม ตามกฎหมาย Dangerous Drugs Ordinance 

(Cap 134) การขายสิง่ทีอ่า้งวา่เป็นสิง่เสพตดิอนัตราย 
เป็นความผดิอาญา ผูฝ่้าฝืนอาจตอ้งโทษปรับสงูสดุถงึ 

$500,000 และจ าคกุเป็นเวลา 7 ปี 


