
บทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น 
เมษายน 2563 

บทความเสียงขนาดสั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ 1) 
พ้ืนที่ในครอบครัว อาจเป็นพื้นที่เล็ก ๆ แต่ส าคัญมากกว่าที่คิด  
เพราะกว่าร้อยละ 15 ของผู้ใช้ยาเสพติดมีสาเหตุมาจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว นอกจากนี้

หากคน 
ในครอบครัวใช้หรือขายยาเสพติด ก็มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าครอบครัวคือวัคซีนเข็มแรกท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
มาร่วมกันดูแลบุตรหลาน สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในครอบครัว ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยหลัก 10 สร้าง 

โดย นพ.ทรงเกียรติ ปิยะกะ 
 1. สร้างเวลาที่มีคุณภาพกับคนในครอบครัว 
 ๒. สร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ รู้จักฟัง รู้จักพูด 
 ๓. สร้างการรับรู้คุณค่าของตนเอง 
 ๔. สร้างกฎระเบียบในบ้าน 
 5. สร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 6. สร้างทักษะในการจัดการกับอารมณ์ 
 7. สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมของลูก 
 8. สร้างความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่ลูก 
 9. สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
 10. สร้างทักษะในการปฏิเสธยาเสพติด 
 ไม่ยากเลย...ที่เราจะร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับบุตรหลาน เพียงแค่หลัก 10 สร้างนี้ ก็จะท าให้บุตร
หลานของท่านอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด   

  “ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด” 
 
บทความเสียงขนาดสั้นที่ ๒ การมีส่วนร่วมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในครอบครัว (สัปดาห์ที่ 2) 

ครอบครัว คือ หน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่เป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดในการหล่อหลอมคน ดังนั้น จึงไม่น่า
แปลกใจที่ครอบครัวจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในหลายๆ เรื่อง  

จึงเชื่อได้ว่า ครอบครัวที่ดีจะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดี ซึ่งนอกจากครอบครัวที่เป็นสภาพแวดล้อมที่
ส าคัญที่สุดส าหรับเด็กแล้ว โรงเรียนก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน  

คุณทราบหรือไม่ว่า ใน 1 วันเด็กอยู่ในโรงเรียนเฉลี่ยมากถึง 8 ชั่วโมงต่อวันหรือเด็กบางคนอาจ
มากกว่านั้น (เฉลี่ย 1 ใน 3 ของชีวิตเด็กใน 1 วันอยู่ในโรงเรียน)  

ดังนั้น ครอบครัวกับโรงเรียนจึงเป็นหน่วยที่มีความส าคัญที่ต้องท างานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในทุก
มิติ พ่อแม่กับคุณครู ถือเป็นบุคคลส าคัญแรกๆ ที่จะอยู่ในใจเด็กและส่งผลต่อพฤติกรรมเด็กเม่ือโตขึ้น  

เมื่อทั้งครอบครัวและโรงเรียนจับมือประสานเดินไปด้วยกันเพ่ือร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวัง คุ้ มครอง 
ดูแลช่วยเหลือ และให้โอกาสเด็กท่ีจะเป็นอนาคตของชาติ  

ทุกปัญหาที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัญหายาเสพติดก็จะหมดไป  
“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด” 



บทความเสียงขนาดสั้นที่ 3 การดูแลผู้เสพ/ผู้ผ่านการบ าบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ 3) 
 คุณรู้หรือไม่ว่า การติดยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรังซึ่งมีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าได้  
กล่าวคือ ในจ านวนผู้ผ่านการบ าบัดจ านวน ๑๐๐ คน มีโอกาสกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าประมาณ ๔๐-๖๐ คน  
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงกับการกลับมาเป็นซ้ าของโรคเรื้อรังอ่ืนๆ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  

สาเหตุส าคัญของการกลับไปเสพซ้ า เนื่องจากผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่
กระตุ้นให้ใช้ยาเสพติด  

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประคับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ า  

โดยการยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย ให้โอกาสและสร้างเกราะป้องกันภัยใน
ครอบครัว  

“ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”   
  “ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด” 
 
บทความเสียงขนาดสั้นที่ 4 การดูแลผู้เสพ/ผู้ผ่านการบ าบัดในครอบครัว (สัปดาห์ที่ 4) 

คุณรู้หรือไม่ว่า “ท าไมผู้ผ่านการบ าบัดจึงหวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า”  
จากข้อมูลการบ าบัดรักษายาเสพติด 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี 2558-2562 ในระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและ

ฟ้ื น ฟู 
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) พบว่าผู้บ าบัดรักษายาเสพติดเป็นผู้บ าบัดรักษารายเก่าสูงถึงร้อยละ 26.06 
(จ านวน 219,769 คน) จากจ านวนผู้บ าบัดรักษายาเสพติดทั้งสิ้น จ านวน 843,469 คน  

สาเหตุส าคัญที่พบการกลับไปเสพซ้ า เนื่องมาจากผู้ผ่านการบ าบัดกลับไปอยู่ในครอบครัวเดิม ๆ  สภาพแวดล้อม 
เดิมๆ   

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกครอบครัวจะต้องร่วมกันดูแลและประคับประคองไม่ให้ผู้เสพหรือผู้ผ่าน
การบ าบัดยาเสพติดหันกลับไปเสพซ้ า  

โดยยกย่อง ยอมรับ ไว้วางใจ แสดงความรัก ความห่วงใย และสร้างเกราะป้องกันภัยในครอบครัว
“ครอบครัวปลอดยา ลูกหลานปลอดภัย ร่วมดูแลเอาใจใส่ครอบครัว”  

“ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อ Gen Z รุ่นใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด”  
 

 

 

 



 

เนื้อหาบทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดสั้น 

ความรูเกี่ยวกับประโยชนและโทษของ “พืชกระทอม” 

ในกลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป 

…………………………………. 

1. “กระทอม” เปนไมยืนตน เปนพืชธรรมชาติ พบมากบริเวณภาคใตของไทย กระทอมมีชื่อเรียกอ่ืนๆ วา ทอม อีถาง กระทุม

โคก ดอยโคน มีสารสําคัญ คือ “สารไมตราเจนีน” ซ่ึงออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง ถาใชเปนเวลานานๆ รางกายจะซูบ

ผอม ผิวดําเกรียม ทองผูกเรื้อรัง ปวดเม่ือยตามตัว นอนไมหลับและประสาทหลอนได  

 

2. “กระทอม” ถือเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 แตสามารถ

นํามาใชประโยชนทางการแพทย และการศึกษาวิจัยได แตหามเสพ เวนการเสพเพ่ือรักษาโรคตามคําสั่งของแพทย หรือเปนการ

เสพเพ่ือการศึกษาวิจัยเทานั้น 

 

3. “กระทอม” ตามขอตกลงของสหประชาชาติ (UN) ไมไดกําหนดใหเปนยาเสพติดหรือส่ิงผิดกฎหมาย และประเทศสวน

ใหญ ก็ไมไดกําหนดใหกระทอมเปนยาเสพติดใหโทษ ดังนั้น หากถอดกระทอมออกจากบัญชียาเสพติดใหโทษ จะสามารถ

สงเสริมการศึกษาวิจัยและการใชประโยชนทางการแพทยไดมากยิ่งข้ึน  

 

4. เหตุผลของการปรับพืชกระทอมออกจากบัญชียาเสพติด เนื่องจาก “ประเทศไทยมีการศึกษาวิเคราะหแนวทาง การใช

ประโยชนจากพืชกระทอมมาอยางตอเนื่อง พบวาพืชกระทอมมีฤทธิ์เสพติด แตสงผลตอรางกายไมรุนแรง มีประโยชนทาง

การแพทย และสามารถนํามาใชในเชิงเศรษฐกิจได” และท่ีผานมา ผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการยกเลิกพืช

กระทอมออกจากบัญชียาเสพติด ภาพรวมของการแสดงความคิดเห็น ประชาชนเห็นดวย 95 % และไมเห็นดวยเพียงแค 5%  

 

5. “กระทอม” มักถูกวัยรุนนํามาใชแบบผิดๆ ในรูปของ 4 x 100 โดยนํากระทอมผสมกับยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาทอ่ืนๆ หรือสารอ่ืนๆ ซ่ึงมีความผิด ฐานผลิตยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ และเม่ือเสพสารผสมนั้นเขาสูรางกาย 

จะมีความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์เชนกัน นอกจากนี้ยังเกิดพิษตอรางกายทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพและ

ชีวิตของผูเสพได จากภาวะยาเกินขนาด หรือการออกฤทธิ์ของสารท่ีเสริมกันหรือฤทธิ์ตางกัน เชน เกิดอาการชัก กลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน หายใจชาหรือหยุดหายใจ เปนตน 
 










