เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและส ุขาภิบาลเขต

ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย
ยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขต เป็ นบุคคลที่สาํ คัญของ
กรุงเทพมหานครในการทําหน้าที่เป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข้อมูลในการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

สาเหต ุแห่ง...การติดยาเสพติด

ความอยากรู้
อยากลอง
ครอบครัว
ขาดความอบอุ่น

อาชีพ/ใช้เพื่อมีแรง
ทํางานให้ได้มากขึน้

ใช้เพื่อความ
บันเทิง

ขาดตัวแบบที่ดี

เพื่อนชวน
ใช้ยาในทางที่ผิด

สิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสม

จะสังเกตอย่างไร...ว่าใครติดยาเสพติด
1. การเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกาย
- สุขภาพทรุดโทรม ซูบผอม ไมมีแรง

ออนเพลีย
- ริมฝปากเขียวคล้ํา แหง และแตก
- ความสะอาดลดลง เสื้อผา/รางกาย
สกปรก
- ผิวหนังหยาบกราน เปนแผลผุพอง
อาจมีหนองหรือน้ําเหลืองคลายโรค
ผิวหนัง

3. การเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรม
2. การเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์
- หงุดหงิดงาย อารมณเปลี่ยนแปลง
เร็ว
-นิสัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะขาดการ
ใชเหตุผล
-วิตกกังวล ซึมเศรา

- มีพฤติกรรมกาวราว
- ชอบหลบงาน ขาดงานบอย มา
ทํางานสาย ขาดความรับผิดชอบ
- ใชเงินเปลืองผิดปกติ
- พบอุปกรณเกี่ยวกับยาเสพติด เชน
กระดาษ ฟรอยด ไฟแช็ก หรือ
อุปกรณที่ใชในการเสพยาเสพติด

โทษพิษภัย...ของยาเสพติด...ต่อร่างกาย
หัวใจ : เต้นไม่
สมํา่ เสมอ เจ็บ
หน้าอก หัวใจ
วาย

ระบบสืบพันธ์ ุ :
เสื่อม
สมรรถภาพทาง
เพศ แท้ง หรือ
คลอดก่อน
กําหนด คลอด
ลูกออกมาพิการ

กล้ามเนื้อ : กระตุก
ชัก กล้ามเนือ้ ทํางาน
ไม่ประสานกัน

สมอง : สมองส่วน
อยากมีอิทธิพล
มากกว่าสมองส่วน
เหตุผล ความคิด
วิเคราะห์ชา้ ลง
หลงลืมง่าย
ควบคุมตัวเองไม่ได้
ทําสิ่งเลวร้ายที่ไม่
ควรทํา

ตา : รูมา่ นตา
ขยาย ตาพร่ามัว

ปาก : ปากแห้ง
เหม็น มีปัญหาใน
ช่องปาก

โทษพิษภัย...ของยาเสพติด...ต่อร่างกาย

(ต่อ)

จิตใจ : นอนไม่
หลับ ฉุนเฉียว
ก้าวร้าว ความคิด
สับสน ประสาท
หลอน
หวาดระแวง คลัง่
ซึมเศร้า

จมูก : สูญเสียการ
ดมกลิ่น

ระบบไหลเวียน
โลหิต : ความดัน
โลหิตสูง เส้นเลือด
เป็ นแผล อุดตัน

ฟัน : ขบฟั น
ตลอดเวลา ฟั น
สึกกร่อน ผุ

ตับ : โรคตับอักเสบ
ไต : ไตไม่ทาํ งาน
กระเพาะอาหาร
: เบื่ออาหาร
ท้องผูก มีโรค
แทรกซ้อนทาง
กระเพาะอาหาร
และลําไส้

ระบบภ ูมิคม้ ุ กัน :
บกพร่อง ติดเชื้อ
ง่าย

ผิวหนัง : เหงือ่ ออก
ง่ายและมาก ชาตาม
ผิวหนัง เป็ นฝึ เนือ้ เยื่อ
อ่อนติดเชื้อง่าย

โทษพิษภัย...ของยาเสพติด...ต่อลูกจ้าง/สปก.
ผลเสียต่อล ูกจ้าง
1. เสียสุขภาพ ทําให้ ร่างกายทรุดโทรม เกิดอาหารทางจิต
2. เกิดอุบตั เิ หตุระหว่างการปฏิบตั ิงาน ทําให้ บาดเจ็บ พิการทุพพลภาพไม่สามารถทํางานต่อได้
3. เป็ นภาระแก่ครอบครัวในการดูแลรักษาพนักงานที่ไปเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด และลูกหลานอาจ
มีพฤติกรรมเลียนแบบในการเข้ าไปใช้ ยาเสพติด
4. ถูกเลิกจ้ าง/ปลดออกจากงาน ทําให้ ขาดรายได้ เพื่อใช้ เลี ้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
5. เสือ่ มเสียชื่อเสียงของครอบครัว/วงศ์ตระกูล ที่ต้องอับอายต่อบุคคลภายนอก

ผลเสียต่อธ ุรกิจ/สถานประกอบการ
1. ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานลดลงทําให้ ผลผลิตลดลง หรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ/มาตรฐาน
2. เกิดอุบตั เิ หตุในการปฏิบตั ิงานทําให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และกระบวนการผลิต
3. เพิ่มภาระค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่าเสียหายแก่พนักงานและทรัพย์สนิ ของกิจการในกรณี
อุบตั ิเหตุ และเสียค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานบุคคลเนื่องจากพนักงาน/ลูกจ้ างมีปัญหาการใช้
ยาเสพติด
4. ถูกสัง่ ปิ ดชัว่ คราว หรื อพักใช้ ใบอนุญาตประกอบการ
5. เสียภาพพจน์ของสถานประกอบการต่อสาธารณชนภายนอก

ประเภทยาเสพติด
จําแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบ
ประสาท
1) ประเภทกดประสาท
2) ประเภทกระตุนประสาท
3) ประเภทหลอนประสาท
4) ประเภทออกฤทธผสมผสาน
1

จําแนกตามกฎหมาย พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522

2

3

4

5

1) ประเภทที่ 1 ยาเสพติดชนิดใหโทษรายแรง เชน
เฮโรอีน ยาบา
2) ประเภทที่ 2 ยาเสพติดใหโทษทั่วไป เชน มอรฟน
โคเคน
3) ประเภทที่ 3 เปนยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปน
ตํารับยา ซึ่งมียาเสพติดใหโทษประเภท 2 ผสมอยู
เชน ยาแกไขที่มีฝนหรือโคเดอีนผสม ยาแกทองเสีย
บางชนิด
4) ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดให
โทษประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 เชน อาเซติค
แอนไฮไดรด อาเซติลคลอไรด
5) ประเภทที่ 5 เปนยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาขายอยูใน
ยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 เชนกัญชา พืชกระทอม

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้ น/ช ุมชนมัน่ คง ปลอดภัยยาเสพติด
กระบวนการประชารัฐร่ วมใจ สร้ างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด
เข้ าใจ

เข้ าถึง

พัฒนา

ปลอดภัย

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

พัฒนา : ประสานการแก้ ไข
เข้ าถึง : พปปะ สืบสภาพ

ปั ญหายาเสพติด

เข้ าใจ : ความต้ องการชุมชน ด้ วยการประชาคม รับฟั ง/ค้ นหาปั ญหา

ป้องกัน
- ในโรงเรียน
- นอกโรงเรียน
- สถาน
ประกอบการ

บําบัด
- คนหา
- บําบัด
- ติดตาม
- ชวยเหลือ

ปราบ
พัฒนา
- การขาว
- แกไขปญหา
- ตรวจคน
เศรษฐกิจ
- จับกุม
สังคม
- ยึดทรัพย
พื้นฐาน
- ปรับทัศนคติ
กระทรวง กรม หน่วยงานส่วนกลาง
มท. กห. สตช. ยธ. ศธ. สธ. รง. พม. นร.

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้ น/
ช ุมชนมัน่ คง ปลอดภัยยาเสพติด ในสถานประกอบการ
1. สร้ างภูมิค้ ุมกัน ทักษะชีวิต ห่ างไกลจากยาเสพติด

2. สร้ างจิตสํานึกการมีส่วนร่ วม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

3. สร้ างผลงานด้ านยาเสพติด

1

รเ้ ู ท่าทัน...ป้องกันยาเสพติด
 ป้ องกัน ตนเอง ด้ว ยการเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นา
ทักษะที่จาํ เป็ นในการใช้ชวี ิต ทําให้สามารถเผชิญกับปั ญหา
และต้านทานกับสิ่งที่มามีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด
o ศึกษาหาความรู เพื่อใหรูเทาทันพิษภัยของยาเสพติด
o ตั้งเปาหมายของชีวิตใหชัดเจนและมุงมั่นใหถึงจุดหมาย
o ไมทดลองใชยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน
o ระมัดระวังเรื่องการใชยา เพราะยาบางอยางอาจทําใหเสพติดได
o ใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพื่อเสริมสรางพลังกาย พลังใจ
o รูจักการคบเพื่อน รักเพื่อน และชักชวนเพื่อนไปในทางสรางสรรค
o เอื้อเฟอชวยเหลือในทางที่เหมาะสม

o เมื่อมีปญหา ควรปรึกษาผูใหญ หรือผูที่เราเคารพไมวาจะเปน พอ แม
ครู อาจารย

2

รูเ้ ท่าทัน...ป้องกันยาเสพติด

ด ูแลครอบครัว ด้วยการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็ น
เหมือนเกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกป้องสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
o รวมสรางความรัก ใหกําลังใจกับทุกคนในครอบครัว
o เปนลูกที่ดีและเปนตัวอยางที่ดีใหกับพี่นอง

 ใส่ใจชมุ ชน ด้วยการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ชุมชนจากปั ญหายาเสพติด ช่วยชุมชนและสังคมในการต่อต้านยาเสพติด
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด เบอร์โทรสายด่วน 1386

3

รเ้ ู ท่าทัน...ป้องกันยาเสพติด
ป้องกันสถานประกอบการ จากยาเสพติด
o พนักงาน ลูกจาง ไมมั่วสุม หรือ ไมชักชวนกันกระทําความผิด
o ชวยกันสอดสอง ดูแลเพื่อนรวมงาน ไมใหกระทําความผิด
o ถายทอดความรู เรื่องพิษภัยและผลเสียของยาเสพติดใหกับพนักงาน
o กระตุนพนักงาน ลูกจาง ใหรวมมือและเขารวมกิจกรรมทุกรูปแบบ

ที่จัดขึ้นเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
o หัวหนางาน ควรตักเตือน ใหคําแนะนะพนักงาน ลูกจาง ที่มีความ

เสี่ยงตอการเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ใหความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐ
ในการใหขอมูลเบาะแสการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการ
o เจ า ของผู ป ระกอบการให ก ารสนั บ สนุ น เป น ที่ ป รึ ก ษาในการ

ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการเพื่อ
เปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานลูกจางทุกระดับ

4
ข้อ

รูปแบบ 3 สรางความดีปอ งกันยาเสพติดดําเนินการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน

1

สร้างภูมิคม้ ุ กัน ทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด
 ใหความรูโทษพิษภัยยาเสพติดแกลูกจาง

ในสถานประกอบการ
 ใหคําปรึกษา แนะนํา วิธีแกไขปญหาชีวิต

ในทางที่ถูก ใหมีทักษะการปฏิเสธยาเสพติด
 ใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ ลูกจางที่มี

พฤติกรรมเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
 ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัย

ยาเสพติด ใหรูเทาทัน...ปองกันยาเสพติด ขอมูลการ
บําบัดรักษา และขอมูลสถานที่บําบัดรักษา
ผานเสียงตามสาย การพูดคุยตัวตอตัว
 กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทักษะชีวิตปองกัน
ยาเสพติดที่เหมาะสมในแตละพื้นที่

5

รูปแบบ 3 สรางความดีปอ งกันยาเสพติดดําเนินการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน

ข้อ

2

สร้างจิตสํานึกการมีสว่ นร่วม

 แจกสื่อเผยแพร เพื่อปองกันยาเสพติด อาทิ แผนพับโปสเตอร วีดท
ิ ัศน แกนายจางและลูกจางใน

สถานประกอบการ
 ประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด ใหรูเทาทัน...ปองกันยาเสพติด ขอมูลการ

บําบัดรักษา และขอมูลสถานที่บําบัดรักษา ผานเสียงตามสาย การพูดคุยตัวตอตัว
 ชักชวนกลุมวัยแรงงานเขารวมกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ ที่หนวยงาน ฯลฯ จัด
 ถายทอดความรู ความเขาใจ ใหเจาของสถานประกอบการใหโอกาสยอมรับผูผ านการบําบัดรักษา

เขาทํางานในสถานประกอบการ
 สงเสริมการมีสวนรวมทํากิจกรรมปองกันยาเสพติดของนายจางและลูกจางในสถานประกอบการ
 กิจกรรมสรางจิตสํานึกการมีสวนรวมที่เหมาะสมในแตละพื้นที่

ข้อ 3 สร้างผลงานด้านยาเสพติด
 รายงานผลในแบบสรุปผลการปฏิบต
ั งิ านของอาสาสมัครแรงงาน

เกี่ยวกับการดําเนินการ

1) แจกสื่อตาง ๆ อาทิ แผนพับ โปสเตอร วีดิทัศน ฯลฯ
2) ใหคําแนะนํา ความรูเกีย่ วกับยาเสพติด และการบําบัดรักษา
3) อื่น ๆ

บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
× รับเด็กอายุต่าํ กว่ า 18 ปี บริบูรณ์ เข้ าทํางานในสถานบริการ
สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ ายสถานบริการ
โทษ : ปรับไม่ เกิน 50,000 บาท/เพิกถอนใบอนุญาต
× ยินยอมหรือปล่ อยปละละเลยให้ มีการมั่วสุม หรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่มีลกั ษณะคล้ ายสถานบริการ
โทษ : สั่งพักใช้ ใบอนุญาตไม่ เกิน 90 วัน หรือ เพิกถอนใบอนุญาต/ปรับไม่ เกิน 60,000 บาท

× ยุยงส่ งเสริมให้ ผ้ ูอ่ นื เสพยาเสพติดในหอพักหรือที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์
โทษ : จําคุก 1 – 5 ปี หรือปรับ 20,000 – 100,000 บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
× ใช้ อุบายหลอกลวง/ขู่เข็ญ/ข่ มขื่นใจผู้อ่ นื เสพยาเสพติดในหอพัก หรือที่พกั อาศัยเชิงพาณิชย์
โทษ : จําคุก 1 – 10 ปี และปรับ 100,000 -1,000,000 บาท
× มีการจําหน่ ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภายในร้ านเกม
หรือร้ านอินเทอร์ เน็ต/ห้ ามสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือ ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ภายในร้ านเกม หรือร้ านอินเทอร์ เน็ต
โทษ : สั่งพักใช้ ใบอนุญาตไม่ เกินครัง้ ละ 90 วัน หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ที่มา: คู่มือ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบสังคม, 2559, สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.

สถานที่ติดต่อ...ขอคําปรึกษา

1. แจ้งเบาะแสยาเสพติด
สายด่วน ป.ป.ส. 1386
3. สถานที่บําบัด
รักษายาเสพติด
- สถาบันบําบัดรักษา
และฟื้ นฟูผตู้ ิดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี
หรือสถาบันธัญญารักษ์
- ศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัด
กรุงเทพมหานคร 68
แห่ง
- สํานักป้องกันและ
บําบัดการติดยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร
โทร. 02 354 4234

2. ให้คําปรึกษา
ด้านยาเสพติด
- สายด่วนยาเสพติด
1165
- สายด่วนสุขภาพจิต
1667

๔. สอบถามแนวทางการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ
- สํานักตรวจและประเมินผล
สํานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
- สํานักงานสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงานจังหวัด/
10 เขตพื้นที่ใน
กรุงเทพมหานคร

สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงยุติธรรม โทร. 02 245 9083

