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หลงิ (นามสมมตุ)ิ และสามขีองเธอไดต้ัดสนิใจทีย่ากทีส่ดุในชวีติของพวกเขา – โดยการรายงานตอ่ต ารวจวา่ลกูสาวของพวก
เขาใชย้าเสพตดิ พวกเขายนิดทีีจ่ะแบกรับความไมพ่อใจของลกูสาวของพวกเขาเพราะหวงัวา่ลกูสาวของพวกเขาจะสามารถ

เลกิเสพยาเสพตดิได ้ 

หลงิกลา่ววา่เธอเป็นครอบครัวชนชัน้กลาง ทัง้สามขีองเธอและเธอรักลกูทัง้สอง พวกเขาไมเ่คยเรยีกรอ้งอะไรมากมายจากลกู
และขอเพยีงพวกเขาสอบผ่านทีโ่รงเรยีนก็พอ จะพูดวา่มวีัยเด็กทีป่ราศจากความกงัวลก็ได ้ แตเ่มือ่ลกูสาวมอีายมุากขึน้ เธอ

กลายเป็นเด็กเกเรและเริม่ทีจ่ะออกไปหาความสนุกขา้งนอก ภายใตอ้ทิธพิลจากกลุม่เพือ่นร่วมชัน้เรยีนในโรงเรยีนมัธยม เธอ

ตดินสิยัทีไ่มด่ใีนการใชเ้คตามนี  

"ครัง้แรกทีฉั่นพบวา่ลกูสาวของฉันใชย้าเสพตดิ ฉันรูส้กึสิน้หวงัและหวัน่วติก ฉันกลวัวา่เธอจะตาย" หลงิกลา่ววา่เธอเป็นกังวล

จรงิๆในชว่งเวลาทีล่กูสาวของเธอใชย้าเสพตดิ เธอเป็นห่วงวา่ลกูสาวของเธอจะใชย้าตอนทีเ่ธอไมไ่ดอ้ยูข่า้งๆ หลงัจากที่

พยายามชกัจูงลกูสาวของเธอซ ้าๆ แตไ่ม่ประสบความส าเร็จ หลงิและสามขีองเธอเคยคดิยตุเิรือ่งทีเ่กดิขึน้ดว้ยการใหล้กูสาว
ออกจากบา้น  

ครัง้หนึง่ลกูสาวของพวกเขามเีลอืดก าเดาไหลเพราะเธอใชย้าเสพตดิตัวรองซึง่ผสมกับผงแกว้และถูกสง่ตวัไปทีโ่รงพยาบาล 

ในฐานะทีก่ารใชย้าเสพตดิของลกูสาวของพวกเขาแยล่งซึง่พวกเขาไมส่ามารถทนตอ่ไปไดอ้กี สามขีองเธอโทรแจง้ต ารวจและ
รายงานวา่ลกูสาวของเขาใชย้าเสพตดิ ลกูสาวของพวกเขาไมพ่อใจทีพ่วกเขา "ทรยศ" โดยการแจง้ต ารวจ แตห่ลงิและสามี

ของเธอไมเ่คยทอดทิง้ลกู ไมน่านหลงัจากนัน้พวกเขาพบวา่ลกูสาวของพวกเขาก็ยังคงใชย้าอยูแ่มว้า่เธอจะถกูค าสัง่คมุ
ประพฤตไิวก็้ตาม แมไ้มเ่ต็มใจนัก หลงิแจง้พนักงานคมุประพฤตซิึง่แนะน าวา่ลกูสาวของพวกเขาควรไดรั้บการบ าบดัจากยาเสพ

ตดิโดยสมัครใจ  

ดว้ยความชว่ยเหลอืของนักสงัคมสงเคราะห ์ หลงิประสบความส าเร็จในการหาศนูยบ์ าบดัยาเสพตดิส าหรับลกูสาวของเธอ แต่

เธอยังคงใชย้าเสพตดิและรูส้กึไมส่บายแมใ้นวนัทีเ่ธอไดพ้บกับผูจั้ดการของศนูย ์ หลงิขอรอ้งผูจั้ดการใหรั้บลกูสาวของเธอเขา้
ศนูย ์ โชคดทีีผู่จั้ดการตกลงทีจ่ะท าเชน่นัน้ ครัง้แรกทีพ่่อไปเยีย่มลกูสาวของเธอทีศ่นูย ์ เธอยังเกลยีดแมข่องเธอ หลงัจาก

พูดคยุกับผูเ้ขา้รับการบ าบดัคนอืน่ ๆ สกัพัก เธอเริม่ทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงในเชงิบวกและหวงัวา่พ่อของเธอจะไปเยีย่มเธอ
เดอืนละครัง้ หลงัจากทีเ่ขา้พักทีศ่นูยร์ะยะเวลาสัน้ ๆ ลกูสาวของเธอเรยีนรูท้ีจ่ะเปิดใจของเธอใหก้บัผูค้นทีอ่ยูร่อบตวัเธอ เธอ

หยดุไลต่ามวัตถนุยิมและคดิแบบเอาใจเขามาใสใ่จเรา  

การตดิตอ่กนัทางจดหมายกลายเป็นสะพานทีส่ าคญัระหวา่งทัง้สองฝ่ายซึง่ท าใหพ้วกเขาสือ่สารและแสดงความรูส้กึของพวก
เขาเอง หลงิมักจะสนับสนุนลกูสาวของเธอเสมอและบอกเธอวา่ทกุคนในครอบครัวใหก้ารสนับสนุนเธอ ใสใ่จเธอและหวังวา่

เธอจะสามารถอดทนได ้ ความพยายามของหลงิไดรั้บการตอบแทนในทีส่ดุเมือ่เธออา่นจดหมายจากลกูสาวของเธอทีร่ะบวุา่

เธอ "ในทีส่ดุก็ไดค้วามรูส้กึของความเป็นครอบครัวกลบัคนืมา"  

หลงัจากทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากลกูสาวของเธอนับครัง้ไมถ่ว้น หลงิกลา่ววา่สิง่ทีท่ าใหเ้ธอกลา้ทีจ่ะเดนิหนา้ตอ่ไปคอืความเชือ่ที่
เกา่แกม่าก "ครอบครัวทีส่มบรูณ์และครบถว้นคอืการทีไ่มม่ใีครหายไป" เธอใหค้ าแนะน าตอ่ไปนีแ้กผู่ป้กครองทีพ่บวา่เด็กของ

พวกเขาใชย้าเสพตดิและไม่ทราบวา่จะท าอย่างไร:  

"อยา่ยอมแพ!้ พดูคุยกบัพวกเขาตอ่ไปและใหก้ารสนบัสนุนและความรกัของคุณแกพ่วกเขาอยา่งอดทน พวกเขา
รูส้กึถงึมนัได ้" 

ครอบครวัทีส่มบรูณ์และครบถว้น 
(จาก “「創造生命奇蹟」家長分享集”(อนุสารเรือ่งการแบง่ปันของพอ่แม)่ จัดพมิพโ์ดย  

โรงเรียนสขุภำพ: เคลด็ลบัส ำหรบัผู้ปกครองโรงเรียนสขุภำพ: เคลด็ลบัส ำหรบัผู้ปกครองโรงเรียนสขุภำพ: เคลด็ลบัส ำหรบัผู้ปกครอง   
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เบือ่กบัเกมคอมพวิเตอร์

และฉนัไมม่เีงนิทีจ่ะ

ออกไปเทีย่วสนกุ! 

31 กรกฏำคม 
30 กรกฎำคม 
29 กรกฎำคม 
28 กรกฏำคม 

. 

. 

. 

ต้องกำร $$ และควำมต่ืนเต้น 

สกิน 

$$ 
$$ 

ควำมต่ืน
เต้น? 

เบรน ลองของนา่ตืน่เตน้นีด่สู!ิ 

แลว้นายยงัจะได ้$500 ถา้นาย

ชว่ยฉนัสง่มนัดว้ยนะ 

1 2 

3 

เบรน 

ใหฉ้นัไดล้องมนัในหอ้ง

แลว้รบั $500 ส าหรบัการ

ชว่ยสกนิในการสง่มนั!

4 

ท าไมชว่งหลงันีล่กูชายฉนัมี

พฤตกิรรมแปลกๆนะ? มแีตข่อง

แปลกๆอยูใ่นหอ้ง ลกูก าลงัท าอะไรอยู่

นะ?  

ฉนัไม่สบายใจเลย! 

? 

? 

? 

◆ สังเกตดหูากลูกของคุณใช้ผงจากแหลง่ทีไ่มรู่้จัก ถุงยา อลูมิเนียมฟอย ขวดพลาสติกหรือกลอ่งเครื่องดื่มที่มีสองหลอด 

หลอดส้ัน เป็นตน้  

◆ ส่ือสารกับลูกของคุณและปลูกฝงัแนวคดิที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินกบัพวกเขา 

◆ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับลกูๆของคุณระหว่างวนัหยุดฤดูรอ้น 

◆ ตระหนักและใหค้วามรู้แก่ลกูๆ ของคุณเกี่ยวกับการรับผิดทางกฎหมายกบัผู้ต้องหาคดี

ยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง 

186 186  

บรกิารสอบถามทางโทรศพัท ์ 

ตอ่ตา้นยาเสพตดิ  

98 186 186 

บรกิารสอบถามขอ้มลูตอ่ตา้นยาเสพตดิผา่น

แพลตฟอรม์การสง่ขอ้ความ - 

WhatsApp, WeChat 

อลูมิเนียมส าหรบัห่อและ

ใช้ยาเสพติด 

ถุงยาขนาดเลก็  

(ส าหรับห่อยาเสพติด) 

อุปกรณ์ส าหรับใชย้าไอซ ์

หยดุพกัร้อนยำว 

ออกไปพร้อมกบั 
สกินเพื่อควำมมนัส!์ 

ไอซ ์

เครือ่งชัง่ส าหรบัยาเสพติด 

(ส าหรับยาเป็นห่อ) 

แม่ของเบรน 

ใจเยน็ๆ หากพบกวา่ลกุของคณุใชย้าเสพตดิ 

เลีย่งการวจิารณ ์ฟงัพวกเขากอ่นและขอความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชีย่วชาญ 

กจิกรรม คา่ปรบั โทษจ าคกุ 

ใช้ยาเสพติด HK$1,000,000 7 ปี 

ค้ายาเสพติด HK$ 5,000,000 จ าคุกตลอดชีวิต 

ตามสถติิจาก "ส านักทะเบียนกลางของผู้ใช้ยาเสพติด" ผู้ใช้ยาเสพติด

วัยหนุ่มสาวเสพยาทีบ่้าน / บ้านเพื่อนมากข้ึน (จาก 75% ในป ี2011 

เป็น 82% ในป ี2014) เป็นสถานการณ์ที่พ่อแม่ควรเปน็หว่ง 

พ่อแม่สามารถเข้าไปยังเวบ็ไซต์ดังต่อไปนี้เพื่อดูสถติิการใช้ยาเสพติด

ที่เกี่ยวข้องอืน่ๆ : 

http://www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm 

กว่ำ 80% ของผูใ้ช้ยำเสพติดวยัหนุ่มสำวเสพยำท่ีบ้ำน
หรอืบ้ำนเพื่อน 

ต าแหนง่ของผูใ้ชย้าเสพตดิ 

 ( อายตุ่ ากวา่ 21 ป)ี  

ที่บ้าน / ที่บ้านของเพ่ือนเท่านั้นหรือ 

ที่บ้าน / ที่บ้านของเพ่ือนและต าแหน่ง

อื่น 

ต าแหน่งอื่นเท่านั้น 

(รวมพื้นที่นันทนาการ สวนสาธารณะ ห้องน้ า

สาธารณะ ฯลฯ ) 

เคลด็ลบัส าหรบัพอ่แม ่
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0
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http://www.nd.gov.hk/en/statistics_list.htm

