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เยาวชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ายาเพิม่ จานวนมากขึน้
เนื่องจากช่วงปิ ดเทอมฤดูรอ้ นได้เริม่ ขึน้ แล้ว เราขอแนะนาให้ผปู้ กครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูไ้ ม่ประสงค์ดีจะทาทุก
วิถที างเพื่อล่อลวงเยาวชนให้ใช้ยาและมีสว่ นในการค้ายาในช่วงปิ ดเทอม เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้บตุ รหลานของท่านเข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่อง
เหล่านี้ ผูป้ กครองควรใช้เวลาช่วงปิ ดเทอมฤดูรอ้ นทากิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพกับบุตรหลาน
จากข้อมูลของสานักทะเบียนกลางการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ รายงานจานวนผูเ้ สพยาเสพติดในไตรมาสแรกของปี 2014 น้อยกว่าในช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2013 ถึง 13% อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากสานักงานตารวจฮ่องกงเปิ ดเผยว่า เยาวชนทีม่ อี ายุระหว่าง 10-15 ปี ซึง่ ถูกจับใน
ข้อหาค้ายาอันตรายมีจานวนเพิม่ ขึน้ จาก 52 รายในปี 2012 เป็น 95 รายในปี 2013 คือเพิม่ ขึน้ ถึง 82% เยาวชนจานวนไม่น้อยถูกผูค้ า้ ยา
หลอกว่าหากอายุต่ากว่า 16 ปี จะมีความรับผิดทางกฎหมายสาหรับความผิดฐานค้ายาหรือการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ น้อยกว่าผูใ้ หญ่ เยาวชน
เหล่านัน้ คิดว่าจะถูกคุมประพฤติภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าทีค่ มุ ประพฤติเพียงเท่านัน้ โดยไม่ตอ้ งรับโทษจาคุก แต่ทจ่ี ริงแล้ว ตาม
กฎหมายฮ่องกง ผูท้ ม่ี คี วามผิดในข้อหาค้ายาเสพติดจะมีโทษปรับ 5,000,000 ดอลลาร์ และจาคุกตลอดชีวติ ดังนัน้ เพื่อไม่ให้เป็นการเปิ ด
โอกาสให้ผคู้ า้ ยา ผูป้ กครองควรเอาใจใส่พฤติกรรมของบุตรหลาน ให้คาแนะนา และปลูกฝงั ค่านิยมทีด่ ใี ห้บุตรหลาน

คดีเกี่ยวกับเด็กชายอายุตา่ กว่า 16 ปี ซึ่งมีความผิดฐานค้าเคตามีน 1.45 กิ โลกรัม
หมิงพบ “เพื่อนใหม่” ทีถ่ ามเขาว่าอยากหารายได้โดยการส่งชาทีม่ รี าคาแพงหรือไม่
ชื่อ: หมิง (นามสมมติ)
อายุ: 15
โดยจะได้รบั เงิน 1,500 ดอลลาร์ หมิงรับข้อเสนอและรับค่าจ้างเป็นเงินสดทันที หมิง
เพศ:
ชาย
และ “เพื่อนใหม่” หยิบถุง 2 ถุงซึง่ อยูใ่ ต้กรวยจราจรในสถานีรถไฟใน Sheung Shui
คดี:
เพื่อนใหม่บอกให้เขาเก็บถุงหนึ่งไว้เพื่อส่งให้คนอื่นต่อในภายหลัง ทัง้ สองคนถูก
ค้ายาอันตราย (เคตามีน 1.45 กก.)
ตารวจนอกเครือ่ งแบบจากกรมศุลกากรและสรรพสามิตเข้าสกัด เมือ่ ตารวจค้น
โทษ:
จาคุก 8.5 ปี
กระเป๋า จึงพบเคตามีน 1.45 กิโลกรัม หมิงอายุเพียง 15 ปีตอนทีถ่ ูกจับกุม ตาม
แนวทางของคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ การค้าเคตามีนปริมาณมากกว่า 1
กิโลกรัม จะมีโทษจาคุก 14 ปีขน้ึ ไป เนื่องจากหมิงรับสารภาพ จึงถูกจาคุกเป็ นเวลา
8.5 ปี
ทีม่ า: เว็บของศาลสูงแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

* 此內容不提供中文版本

* ไม่มเี วอร์ชนั ภาษาจีนในส่วนนี้

โทษสูงสุดของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติ ด
การกระทา

ค่าปรับ

จาคุก

ครอบครองหรือเสพยา

HK $1,000,000

7 ปี

ค้ายา

HK $5,000,000

ตลอดชีวติ

ผลิตยาอันตราย

HK $5,000,000

ตลอดชีวติ

HK $10,000

3 ปี

ครอบครองท่อหรืออุปกรณ์สาหรับเสพยา
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สถานการณ์ล่าสุดของผูเ้ สพยาเสพติ ดซึ่งเป็ นเยาวชน

ทีม่ า: สานักทะเบียนกลางการใช้ยาในทางที่ผดิ แผนกยาเสพติด สานักงานความปลอดภัย
(สถิตสิ าหรับไตรมาสแรกของปี 2014)

การเสพยาเสพติ ดในสถานที่ ต่างๆ ของผู้เสพยาที่ อายุตา่ กว่า 21 ปี

●
●

สถิตนิ ้ีแสดงให้เห็นแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ของการแอบเสพยาเสพติ ด ผูเ้ สพยาเสพติดทีเ่ ป็ นเยาวชนส่วนมากเสพยาทีบ่ า้ น
ระยะเวลาของการเสพยาเสพติดของผูท้ เ่ี พิง่ รายงานว่าเสพยาเพิม่ ขึน้ จาก 1.9 ปี ในปี 2008 เป็ น 5.3 ปี ในไตรมาสแรกของปี 2014

ผูเ้ สพยาเสพติ ดที่รายงานว่าอายุตา่ กว่า 21 ปี ตามเขตที่พานักอาศัย
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ประเภทยาเสพติ ดที่พบมาก

เหตุผลในการเสพยา

อายุเฉลี่ย
เมื่อเสพยาครังแรก
้

ชาย

15 ปี

หญิ ง

14 ปี

เคล็ดลับในการต่อต้านยาเสพติ ดสาหรับผูป้ กครอง
ผูป้ กครองควรขอคาแนะนาและขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพทันทีทส่ี งั เกตเห็นว่าบุตรหลานมีสญ
ั ญาณ/พฤติกรรมต่อไปนี้ :
◆

ขาดเรียนโดยไม่มสี าเหตุ และประสิทธิภาพในการเรียนถดถอยลงกะทันหัน

◆

กลับบ้านดึกบ่อยๆ ไม่ค่อยอยู่บา้ น หรือออกจากบ้านบ่อย

◆

ขอเงินค่าขนมบ่อยขึน้ หรือของมีค่าในบ้านหาย

◆

หลบไปอยู่ในห้องนอน/ห้องน้านานผิดปกติ หรือไม่เข้าใกล้สมาชิกในครอบครัว

◆

อารมณ์เปลีย่ นแปลงกะทันหัน ตื่นเต้นผิดปกติ ความจาไม่ดี หูแว่ว เห็นภาพหลอน อารมณ์รอ้ น กระสับกระส่าย และรูปแบบการนอน
ผิดปกติ

◆

ไม่อยากอาหาร เหนื่อยล้า พูดไม่คอ่ ยชัด ตอบสนองช้า

◆

เพือ่ นดูลบั ๆ ล่อๆ และคุยกันโดยใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม

◆

กลิน่ ตัวแรง

◆

ใจเย็นๆ หากพบว่าบุตรหลานใช้ยาเสพ
ติ ด
อย่าวิ จารณ์ ฟังคาอธิ บายของบุตรหลาน
และรับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

มียาเม็ดและผงจากแหล่งทีไ่ ม่รจู้ กั อุปกรณ์คล้ายขวดยาน้าแก้ไอ แผ่นอะลูมเิ นียมหรือดีบุกแผ่นบาง ขวดพลาสติกหรือกล่องเครือ่ งดืม่ ทีม่ ี 2 หลอดโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทีเ่ ป็นหลอดสัน้ เป็นต้น
ทีม่ า: แผนกยาเสพติด สานักงานความปลอดภัย
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คุณรู้จกั ยาเสพติดแค่ไหน
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ด้านล่างนี้มสี งิ่ ของ 2 อย่าง คือ ห่อกระดาษทิชชู่และธนบัตรซึง่ ดูธรรมดา แต่จริงๆ แล้ว ทัง้ 2 อย่างนี้
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด

รูปที่ 2

รูปที่ 1
รูปที่ 1 ：
ผูเ้ สพยาบางรายแช่กระดาษทิชชู่ในตัวทาละลายอินทรีย์
ซึง่ สามารถสูดดมไอระเหยได้ทุกเมื่อทีต่ อ้ งการและไม่
เป็ นทีส่ งั เกตนัก

รูปที่ 2 ：
ยาเสพติด (เช่น เคตามีน) ทีใ่ ช้ธนบัตรห่อไว้ ทาให้พกพาได้
และซือ้ ขายได้ง่ายขึน้ ด้วย

ขอความช่วยเหลือ
186 186

บริการโทรศัพท์สอบถามต่อต้านยาเสพติ ด

บริการสายด่วนต่อต้านยาเสพติดตลอด 24 ชัวโมง
่ ให้บริการโดยนักสังคมสงเคราะห์มอื อาชีพ เป็น
ช่องทางให้ผเู้ สพยาและผูป้ กครองรับความช่วยเหลือ

98 186 186

บริการสอบถามต่อต้านยาเสพติ ดผ่านแพลตฟอร์ม ใช้แอพโทรศัพท์มอื ถือทัง้ 2 แอพนี้ส่งข้อความไปยัง "98 186 186" เพือ่ รับคาปรึกษาและความ
การส่งข้อความแบบทันที ช่วยเหลือจากนักสังคมสงเคราะห์มอื อาชีพ
WhatsApp, WeChat

ศูนย์ให้คาปรึกษาสาหรับผูเ้ สพสารที่ออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาท 11 แห่ง
กลุ่มโรงพยาบาล Tung Wah - ศูนย์ CROSS
สานักงาน Central Western, Southern และ Islands (สานักงาน Central Western, Southern และ Islands) โทร ： 2884 0282
สานักงาน Eastern และ Wanchai (สานักงาน Eastern และ Wan Chai) โทร ： 2884 0282
บริ การสังคมฮ่องกงลูเธอแรน
ศูนย์ลเู ธอแรนเอเวอร์กรีน (เขต Kwun Tong) โทร ： 2712 0097
ศูนย์ลเู ธอแรนเรนโบว์ (เขต Wong Tai Sin และ Sai Kung) โทร ： 2330 8004
ศูนย์ลเู ธอแรนเชียร์ (เขต Tai Po และ North) โทร ： 2660 0400
บริ การคริ สเตียนฮ่องกง
PS33 - ศูนย์ Tsimshatsui (Kowloon City และเขต Yau Tsim Mong) โทร ： 2368 8269
PS33 - ศูนย์ Sham Shui Po (เขต Sham Shui Po) โทร ： 3572 0673
ศูนย์สุขภาพจิ ตบริ การเด็กและเยาวชนแห่งฮ่องกง (เขต Tsuen Wan และ Kwai Tsing) โทร ： 2402 1010
ศูนย์ Caritas HUGS (เขต Tuen Mun) โทร ： 2453 7030
โบสถ์ลูเธอแรนอีแวนเจลิ คอลฮ่องกง ศูนย์ร้แู จ้ง (เขต Yuen Long) โทร ： 2446 9226
สภาสวัสดิ การ Sheng Kung Hui แห่งฮ่องกง—นี โอฮอไรซัน (เขต Sha Tin) โทร ： 8202 1313

สาหรับเวอร์ชนั เว็บ โปรดไปทีห่ น้าเว็บของนโยบายโรงเรียนสุขภาพดี สานักงานการศึกษา:
http://www.edb.gov.hk/antidrugforparents
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