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หลีกเลี่ยงการเสพติดของเยาวชน

ค�ำแนะน� ำส�ำหรับพ่อแม่ของผู้มีอายุ
11 ถึง 16 ปี
Thailändisch

ถึง คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน

วัยแรกรุ่นเป็ นช่วงเวลาทีเ่ รียกร้องความพยายามและความอดทนเป็ นอย่างมากส�ำหรับลูกของคุณและ
ส�ำหรับตัวคุณเองในฐานะทีเ่ ป็ นพ่อแม่ เด็กวัยรุ่นต้องรับมือกับปญั หาความเปลีย่ นแปลงมากมายทัง้ ทาง
ด้านร่างกายและอารมณ์ความรูส้ กึ ต้องค้นหาบุคลิกเอกลักษณ์ของตนเองให้พบและวางแผนการอนาคต
ของตนเอง เป็ นเรื่องปกติทท่ี ุกอย่างไม่ด�ำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนัน้ แล้ว ยังต้องคลายความใกล้ชดิ
ออกไปทีละขัน้ ตรงจุดไหนจะปล่อยให้ลูกเป็ นอิสระ จะก�ำหนดขีดจ�ำกัด ตรงไหนจ�ำเป็ นจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุ นมากเพียงไร คุณต้องทราบเรื่องอะไรบ้าง เรื่องใดบ้างทีไ่ ม่ใช่เรื่องของคุณอีกแล้ว มี
เรื่องหลายเรื่อง ทีต่ อ้ งตกลงกันใหม่อยู่เรื่อยๆ แม้จะเป็ นเรื่องการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และดูดกัญชาก็ตาม
ก่อนอื่น เรื่องข่าวดี
เป็ นส่วนหนึ่งของการเป็ นวัยรุ่นทีล่ ูกจะแยกตัวเองออกจากพ่อแม่ ดืน้ รัน้ ขัดขืนบ้างเป็ นครัง้ คราว และ
«ทดลอง» ความเป็ นผูใ้ หญ่ดู เด็กวัยรุ่นบางคนท�ำเช่นนี้ ด้วยการดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเสพกัญชา เป็ นเรื่อง
ทีเ่ ข้าใจ ได้ทค่ี ุณรูส้ กึ วิตกเป็ นกังวลกับสิง่ นี้ เพราะการเสพสิง่ เสพติดเหล่านี้มคี วามเสีย่ งอย่างมากในวัย
รุ่น จึงเป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้องทีค่ ุณควรคอยดูแล เอาใจใส่ในเรื่องนี้และถือว่าเป็ นเรื่องส�ำคัญ เนื่องจากพ่อแม่
จ�ำนวนมากมีความวิตกกังวลโดยเฉพาะในเรื่องนี้เป็ นอย่างมาก จึงเป็ นสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งหยิบยก
เรื่องต่อไปนี้ขน้ึ มากล่าวให้เห็นอย่างชัดเจน:

«เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่อายุน้อยกว่า 16 ปี จะไม่มีการสัมผัสกับสิ่ งเสพติ ดที่จะก่อให้เกิ ดปัญหา»

การถามสามารถช่วยได้

ไม่มสี ตู รส�ำเร็จใดทีช่ ่วยให้คุณสามารถปกป้องลูกของคุณจากการเสพสิง่ เสพติดทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หาได้ แต่เรา
หวังว่าโบร์ชวั ร์ฉบับนี้สามารถให้คำ� แนะน�ำบางอย่างแก่คุณได้ สิง่ ส�ำคัญหลัก คือ คอยแลกเปลีย่ นพูดคุยกับลูก
อยูเ่ สมอ คอยสังเกตรับรูท้ ่าทีของลูก ในส่วนต่อไปนี้จะมีคำ� ถามสลับแทรกขึน้ มาเรือ่ ยๆซึง่ จะช่วยกระตุน้ คุณให้
เกิดความคิดใหม่ๆ ทีค่ ณ
ุ สามารถน�ำไปสนทนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเด็กวัยรุ่นได้ตามแต่อารมณ์ความรูส้ กึ
ทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้
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เพื่อที่ ลูกของคุณจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่อง
การดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชา
อย่ารีบร้อน

การพูดคุยด้วยกันเป็ นเรื่องส�ำคัญมาก:
บ่อยครัง้ ทีเดียวทีเ่ ราหาเวลามาคุยกันไม่ได้
ทุกคนเคร่งเครียด คุณเครียดกับการท�ำงานของคุณ
ฝา่ ยลูกๆ ก็เครียดกับเรื่องการเรียน
และการท�ำกิจกรรมยามว่าง
ดังนัน้ คุณควรตัง้ ใจจัดเวลาว่างไว้
และใช้โอกาสนี้รบั ฟงั สิง่ ทีล่ ูกพูดให้ฟงั

อะไรท�ำให้ลูกชายของฉันดีใจอย่างมากเมื่อ
อาทิ ตย์ที่แล้ว ลูกสาวของฉันก�ำลังท�ำอะไรอยู่
ในตอนนี้
ฉันรู้จกั เพื่อนทุกคนของลูกหรือเปล่า
ฉันต้องรู้จกั พวกเขาไหม ลูกรู้หรือเปล่าว่าฉันคิ ด
อย่างไรกับเรื่องการดูดกัญชา

และคอยร่วมสนทนาด้วย

ขอให้พดู ถึงสิ่ งที่ ทำ� ให้เสพติ ดได้

วันใดวันหนึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเริม่ สนใจสิง่ เสพติด
แต่ว่าวัยรุ่นส่วนน้อยทีร่ จู้ ริงในเรื่องนี้
การรูแ้ ค่ครึง่ ๆ กลาง ๆ และความรูอ้ ย่างผิด ๆ
มักจะแพร่สะพัดไปทัว่
ดังนัน้ คุณจึงควรหาข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
ในเรื่องความเสีย่ งของสารแต่ละชนิด
ดังตัวอย่างในหน้าต่อไปนี้
และเริม่ พูดคุยเรื่องนี้กบั ลูกสาวหรือลูกชายของคุณ
ยิง่ เร็วเท่าไรก็ยงิ่ ดี

ความคิ ดเห็นของคุณเป็ นเรื่องส�ำคัญ

ตัง้ จุดยืนในด้านความคิ ดเห็นของคุณ

ถ้าลูกยิง่ โตมากขึน้ เท่าไร คุณก็ยงิ่ มีอทิ ธิพลต่อ
ความประพฤติของลูกน้อยลงเท่านัน้ แต่กระนัน้ ก็ตาม
ลูกๆ ยังต้องการพ่อแม่ทม่ี จี ุดยืนในด้านความคิดเห็น
ทีแ่ น่ นอน ตามหลักแล้ว ตราบใดทีพ่ ่อแม่ไม่พดู อะไร
เด็กวัยรุ่นก็จะคิดว่าพ่อแม่เห็นด้วย เพราะฉะนัน้
ขอให้คุณบอกลูกชายหรือลูกสาวของคุณว่า
ความประพฤติบางอย่างเป็ นเรื่องทีค่ ุณเห็นว่าไม่ดี
และอธิบายเหตุผลว่าท�ำไมจึงเป็ นเช่นนัน้ คุณบอกว่า
คุณเป็ นห่วง เพราะการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสูบกัญชา
จะให้ผลเสียแก่สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของคนในวัยรุ่น

วัยรุ่นส่วนใหญ่ยงั ไม่มคี วามคิดอ่านทีแ่ น่ นอนเกีย่ วกับ
การเสพสิง่ เสพติด แม้ภายในกลุ่มเดียวกัน ความคิดเห็น
เกีย่ วกับเรื่องนี้มกั จะแตกต่างกัน แม้ว่าบางครัง้ วัยรุ่น
จะมีท่าทีต่อต้านต่อพ่อแม่ของตัวเองเป็ นอย่างมากก็ตาม
แต่ลูกของคุณยังคงยึดถือคุณเป็ นตัวอย่างอยู่ดี ดังนัน้
คุณจึงไม่ควรมองข้ามความส�ำคัญของความคิดเห็นของคุณ
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ลูกของฉันเคยเห็นฉันเมาไหม ลูกมีปฏิ กิริยา
อย่างไร
ฉันมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้
ฉันสังเกตเห็นหรือไม่ว่าไวน์ หรือเบียร์ในห้อง
ใต้ดินหายไป
หรือบุหรี่หายไปบางมวน
ฉันมีปฏิ กิริยาอย่างไรเมื่อลูกท�ำผิ ดกฎเกณฑ์
ถ้าฉันท�ำผิ ด
ปฏิ กิริยาใดจะมีประโยชน์ ในการช่วยเหลือฉันได้

ผลสืบเนื่องอาจให้โอกาสเด็กในการแก้ไขให้ถุกต้อง
หรือละทิง้ สิง่ นี้ไปโดยสิน้ เชิง

โปรดคอยระวัง อย่าให้เด็กวัยรุ่นได้รบั สิ่ งเสพติ ด

ห้ามขายยาสูบหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือให้เปล่าแก่ผมู้ อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี
เว้นแต่พ่อแม่เด็กเองจะให้เหล้าหรือบุหรีแ่ ก่ลูกของตนเอง
ขอให้คุณมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ
ถ้าคุณสังเกตเห็นว่ามีการท�ำผิดกฎหมายข้อนี้
ถ้ามีการขายสุราหรือบุหรีแ่ ก่ลูกของคุณหรือให้เปล่า
ขอให้คุณทักท้วงและพิจารณาเรื่องการแจ้งความเอาผิด
ถ้าจ�ำเป็ น

ขอให้คณ
ุ ท�ำตัวเป็ นตัวอย่าง
ขอให้คณ
ุ เข้าใจลูก
และคงความเสมอต้นเสมอปลาย

มีบา้ งทีเ่ ด็กและวัยรุ่นท�ำผิดกฎเกณฑ์
และท�ำสิง่ ทีท่ �ำให้ตนเสียใจ
สิง่ ส�ำคัญ คือ ลูกของคุณทราบว่าจะสามารถพูดคุยกับคุณ
ในเรื่องเหล่านี้ได้โดยทีไ่ ม่ท�ำให้คุณหมดรักในตัวเขา
คุณไม่จ�ำเป็ นต้องท�ำใจกว้างยอมรับทุกเรื่องเสมอไป
และก็ไม่ได้หมายความว่า
ลูกของคุณไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อผลทีต่ ามมา
ในทางตรงกันข้าม
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เด็กและวัยรุ่นสังเกตดูว่าผูใ้ หญ่ปฏิบตั ติ ่อสิง่ เสพติดอย่างไร
ดังนัน้ คุณจึงควรย้อนถามเรื่องการดื่มหรือสูบสิง่ เหล่านี้
ของตัวคุณเอง อย่าหลบเลีย่ งถ้ามีการอภิปรายถกเถียงกัน
ในเรื่องนี้ ท�ำตัวเป็ นตัวอย่างในเรื่องการดื่มสุรา
อย่างพอเหมาะพอควร ถ้าคุณสูบบุหรีเ่ อง
พยายามหลีกเลีย่ งการสูบต่อหน้าลูกของคุณ
และในห้องทีป่ ิ ดหรือในรถยนต์

ถ้าลูกคุณดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชา

ขอให้คณ
ุ คอยสังเกต

ถ้าคุณรูส้ กึ ว่ามีอะไรผิดปกติ ขอให้คุณสังเกตดูลูก
และขณะเดียวกันโปรดค�ำนึงว่าการแตกเนื้อหนุ่ มสาว
ก่อความวุ่นวายให้แก่เด็กวัยรุ่นอย่างเต็มทีอ่ ยู่บ่อยๆ
ดังนัน้ ข้อต่อไปนี้อาจเป็ นลักษณะปรากฏทีม่ าพร้อมกับ
วัยแรกรุ่น แต่กอ็ าจเป็ นสัญญาณของการเสพสิง่ เสพติดได้
หาโอกาสพูดคุยกับลูก และพูดถึงสิง่ ทีค่ ุณสังเกตเห็น

ขอให้คณ
ุ ท�ำใจให้สงบ

ลูกดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชา หรือเปล่า
เป็ นเรื่องทีเ่ ข้าใจได้ว่าคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องนี้
ขอให้คุณสบายใจได้ว่าเป็ นธรรมดาเด็กวัยรุ่นมักอยากลอง
ดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรีห่ รือกัญชา
ถ้าตราบใดทีค่ งอยู่แค่การลองเท่านัน้
แล้วส่วนใหญ่จะไม่มปี ญั หาอะไร
แต่คุณจะสังเกตได้อย่างไรว่ามากเกินเลยกว่านัน้
การพูดคุยจะช่วยคุณประเมินสถานการณ์ได้
ขอให้รอจนกระทังอารมณ์
่
สงบลงเสียก่อน
ไม่มปี ระโยชน์อะไรทีจ่ ะอธิบายโต้แย้งกัน
ในระหว่างทีท่ ะเลาะกัน
หรือในขณะทีล่ ูกคุณเมาเหล้าหรือเมากัญชา
ในชัวขณะนั
่
น้ คุณสามารถพูดได้ว่า «แม่/พ่อ เป็ นห่วงลูก
และไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีท่ �ำอยู่
แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาทีเหมาะสม
แล้วเราค่อยคุยเรื่องนี้กนั ทีหลัง»
ข้อแนะน� ำในการพูดคุยเรื่องนี้ จะอ่านได้ในหน้าต่อๆ ไป

บอกเรื่องที่ คณ
ุ สังเกตเห็นให้รู้ และคอยรับฟั ง

วัยรุ่นในช่วงแรกรุ่นบางครัง้ จะมีปฏิกริ ยิ าขุน่ เคืองใจ
ได้อย่างรวดเร็ว นี่ไม่ใช่เรื่องน่ าประหลาดใจเลย
การเปลีย่ นทางร่างกาย อารมณ์ และทางสังคม
ท�ำให้วยั รุ่นเกิดความไม่มนใจ
ั่
ดังนัน้ จึงไม่ควรเริม่ การสนทนาด้วยการต�ำหนิตเิ ตียน
และข้อเรียกร้อง พยายามหลีกเลีย่ งประโยคค�ำสัง่
เล่าเรื่องทีค่ ุณสังเกตเห็น ถามลูกว่าเป็ นเช่นนัน้ จริงหรือไม่
เหล้า บุหรี่ และกัญชามีความหมายต่อลูกอย่างไร
ท�ำไมถึงดื่มเหล้าเบียร์ สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชา

คุณไม่ควรมองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้ :
• อยู่ๆ การเรียนของลูกคุณตกไป
• จังหวะการนอนหลับของลูกเปลีย่ นไป
• ระยะหลังๆ ลูกเก็บตัวเป็ นอย่างมากและหลบหลีก
เลีย่ งไม่อยากพบกับคุณ
• ลูกหมดความสนใจในงานอดิเรกของตัว
• ลูกเปลีย่ นไปคบเพื่อนคนอื่นหรือไม่มใี ครคบด้วย
• อารมณ์ลูกผันผวนอย่างมาก ไม่อยากท�ำอะไร
• ลูกมีปญั หาเรื่องเงินตลอดเวลา
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และท�ำบ่อยแค่ไหน
พยายามค้นหาว่าลูกรูถ้ งึ ความเสีย่ งหรือไม่
ท�ำให้ลูกรูอ้ ยู่เสมอว่าคุณห่วงใยและรักเอ็นดูเขา

แต่บอกลูกให้รอู้ ย่างชัดเจนว่าให้หยุดอยู่แค่น้ี
อย่าท�ำต่อไปอีก

ขอให้คณ
ุ มีจดุ ยืนที่ ชดั เจน

ตกลงกับลูกว่าจะเกิดอะไรขึน้ ถ้าลูกดื่มเหล้าเบียร์
สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชาต่อไปอีก แต่ในการท�ำเช่นนี้
ควรค�ำนึงว่าการลงโทษทีแ่ รงเกินไป
อาจก่อให้เกิดการต่อต้าน
และลูกคุณอาจยิง่ ต่อต้านคุณมากขึน้ ไปอีกก็ได้
เพราะฉะนัน้ จึงควรพูดคุยกับลูกถึงผลติดตามทีอ่ าจเกิดขึน้
จะช่วยลูกให้รกั ษากฎเกณฑ์ได้
ขอให้คุณรักษาข้อตกลงส่วนของคุณไว้เสมอ
จุดยืนทีเ่ สมอต้นเสมอปลายของคุณ
จะช่วยลูกในการรักษากฎเกณฑ์

แสดงสัญญาณให้ลูกรูว้ ่าคุณไม่อยากให้ลูกดื่มเหล้าเบียร์
สูบบุหรีห่ รือสูบกัญชาเป็ นประจ�ำ
อธิบายให้ฟงั ว่าเพราะเหตุใด
ตัวอย่างเช่น «ดูซิ พ่อ/แม่ ไม่อยากให้ลูกกินเหล้าหรือเบียร์
เพราะว่าภายใต้ฤทธิ ์แอลกอฮอล์
คนเรามักจะท�ำสิง่ ทีท่ �ำให้เสียใจในภายหลังได้บ่อยๆ»
ในระหว่างการพูดคุยนี้ พยายามท�ำให้ลูกเข้าใจอยู่เสมอว่า
คุณไม่เห็นดีดว้ ยกับความประพฤติบางอย่างของลูก
ไม่ใช่ไม่ชอบตัวลูก
ถ้าสรุปได้ว่าเป็ นเพียงการทดลองแล้ว
คุณไม่ควรหุนหันมีปฏิกริ ยิ าเกินเลย

ฉันเมาครัง้ แรกเมื่อไร
พ่อแม่ของฉันมีปฏิ กิริยาอย่างไร
ฉันมีปฏิ กิริยาอย่างไรเมื่อลูกฉันดูดกัญชา
คู่ชีวิตฉันมีปฏิ กิริยาอย่างไร
เรามีแนวความคิ ดเห็นตรงกันหรือไม่
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ขอให้คณ
ุ คงความเสมอต้นเสมอปลาย

ฉันจะท�ำอย่างไร เมื่อมีความรู้สึกว่าหมดหนทาง
เป็ นเรื่องปกติธรรมดาทีใ่ นบางสถานการณ์
คุณจะรูส้ กึ หมดหนทาง เด็กยิง่ โตมากขึน้ เท่าไร
ก็ยงิ่ ต้องการก�ำหนดความประพฤติของตนเองด้วยตัวเอง
มากขึน้ เท่านัน้ «ฉันรูว้ ่าอะไรดีสำ� หรับตัวเอง»
ลูกคุณพูดถูกในระดับหนึ่ง
แต่อย่าปล่อยให้เป็ นเรื่องทีข่ ดั ขวางคุณทีจ่ ะบอกลูกให้รวู้ ่า
คุณห่วงใยเขา และจะอยู่เคียงข้างเขา
เมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
«ลูกพูดถูกทีต่ วั เองจะรับผิดชอบเรื่องของตัวเองมากขึน้
ทุกที แต่พ่อ/แม่อดเป็ นห่วงไม่ได้
และอยากพูดคุยกับลูกในเรื่องนี้»

การไว้วางใจเป็ นสิ่ งดี แต่การตรวจสอบดีกว่า
จริ งหรือ
จ�ำเป็ นต้องมีการตรวจสอบมากแค่ไหน
คุณควรตรวจค้นเสือ้ ผ้าของลูก ห้องของลูก
อย่างนัน้ หรือ พ่อแม่จ�ำนวนมากครุ่นคิดถึงเรื่องนี้
เรื่องทีแ่ น่ คือ การแอบตรวจควบคุมก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อความสัมพันธ์ในด้านความไว้วางใจ
พูดอย่างเปิ ดเผยกับลูก
ถ้าคุณคิดว่าลูกไม่ท�ำตามทีต่ กลงกันไว้
ทางหนึ่งทีอ่ าจท�ำได้ คือ พูดกับลูกว่า
«ตอนนี้พ่อ/แม่พยายามอย่างหนักมากทีจ่ ะเชื่อลูก
พ่อ/แม่ไม่อยากแอบตรวจค้นของของลูก
ลูกมีขอ้ เสนออะไรไหม ทีจ่ ะท�ำให้พ่อ/แม่ไว้วางใจลูกได้»

ขอความช่วยเหลือให้ตวั คุณเอง
ถ้าคุณถึงจุดทีห่ มดหนทางจริงๆ แล้ว
อย่าลังเลทีจ่ ะขอค�ำปรึกษาแนะน� ำ

ฉันมีปฏิ กิริยาอย่างไร ถ้าลูกลองสูบกัญชาดู
ท�ำไมฉันจึงไม่อยากให้ลูกท�ำเป็ นประจ�ำ
อะไรช่วยฉันให้สงบสติ อารมณ์ อยู่ได้
อะไรที่ฉันท�ำใจยอมรับได้ – อะไรที่ยอมรับไม่ได้
ฉันไว้วางใจลูกไหม เมื่อไรที่ไว้วางใจไม่ได้
ขึน้ อยู่กบั ตัวฉันเองหรือลูกของฉัน
จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่ งใดบ้าง
จึงจะท�ำให้ฉันไว้วางใจลูกได้มากขึน้

อาจจะขอจากเพื่อนๆ, แพทย์ประจ�ำบ้าน
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่ วยงานป้องกันการเสพติด
หรือทีป่ รึกษาเรื่องการเสพติด, เกีย่ วกับเยาวชน,
การอบรมเลีย้ งดู
คุณจะหาทีอ่ ยู่ได้ทห่ี น้าหลังของโบรชัวร์ฉบับนี้
ทางทีอ่ าจช่วยได้เหมือนกัน คือ การพูดคุยกับลูก
โดยมีบุคคลภายนอกอีกคนร่วมด้วย
การขอความช่วยเหลือ
เมื่อคุณไม่เห็นหนทางอื่นทีจ่ ะท�ำคนเดียวได้แล้ว
เป็ นก้าวส�ำคัญส�ำหรับตัวคุณเองและส�ำหรับลูกคุณ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สิ่งที่ คณ
ุ ต้องรู้

วัยรุ่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อย หรือไม่

«ใครๆ ก็ท�ำกันทัง้ นัน้ !» วัยรุ่นชอบยกค�ำพูดเช่นนี้
ขึน้ มาเป็ นข้อถกเถียง ซึง่ ไม่ถูกต้องเสมอไป
ข้อเท็จจริงต่อไปนี้สามารถช่วยเหลือคุณ
ในการท�ำให้คำ� พูดประโยคนี้หมดความหนักแน่ นได้:

• การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจ�ำในหมู่วยั รุ่น
ลดน้อยลงในช่วงเวลาหลายปี ทผ่ี ่านมา
• ก่อนอายุ 13 ปี วัยรุ่นจ�ำนวนน้อยทีส่ ุดที่ เคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาแล้ว
ส�ำหรับ กลุ่มอายุ 14 ปี การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่า:
72% ของเด็กชายหญิงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 30 วัน
ก่อนการสอบถาม เด็กชาย 6% และเด็กหญิง 3%
ดื่มอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต่อสัปดาห์
เด็กชาย 90% และเด็กหญิงประมาณ 96%
ไม่เคยดื่มเลยหรือดื่มจนเมาจริงๆ
เพียงครัง้ เดียว (HBSC, 2014)
ส�ำหรับ กลุ่มอายุ 15 ปี การศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่า:
54% ของเด็กชาย และ 59% ของเด็กหญิง
ไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 30 วัน
ก่อนการสอบถาม เด็กชาย 10%
ดื่มอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต่อสัปดาห์ ส่วนเด็กหญิง 6%
และทีไ่ ม่เคยดื่มเลยหรือดื่มจนเมาจริงๆ เพียงครัง้ เดียว
ได้แก่ เด็กชาย 84% และเด็กหญิงประมาณ 87%
(HBSC, 2014)

8

– ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ และสูบกัญชา

เด็กวัยรุ่นเสี่ยงอันตรายในเรื่องใดบ้าง

วัยรุ่นมีปฏิกริ ยิ าต่อแอลกอฮอล์รุนแรงกว่าผูใ้ หญ่
เนื่องจากวัยรุ่นมีน้� ำหนักตัวน้อยกว่า
แค่ด่มื เพียงจ�ำนวนเพียงเล็กน้อยก็จะรูส้ กึ ถึงฤทธิ ์
ของแอลกอฮอล์แล้ว และจะเมาเร็วกว่าผูใ้ หญ่
บ่อยครัง้ ทีว่ ยั รุ่นไม่ตระหนักถึงเรื่องทีว่ ่าแอลกอฮอล์
จะออกฤทธิ ์เต็มทีต่ ่อเมื่อดื่มไปแล้วประมาณหนึ่งชัวโมง
่
นอกจากนัน้ แล้ว ปญั หาทีต่ ามมา คือ
แอลกอฮอล์จะลดระดับความยับยัง้ ชังใจ
่
ความประพฤติทก่ี า้ วร้าวและความพร้อมทีจ่ ะใช้ก�ำลัง
รุนแรงเพิม่ ขึน้ บ่อยครัง้ ทีอ่ ทิ ธิพลของแอลกอฮอล์
พาให้วยั รุ่นท�ำสิง่ ทีท่ �ำให้ตอ้ งเสียใจในภายหลัง

อันตรายจากอุบตั เิ หตุกเ็ พิม่ ขึน้ ด้วย:
วัยรุ่นประสบอุบตั เิ หตุบ่อยเป็ นพิเศษ
ในกรณีทม่ี แี อลกอฮอล์ร่วมด้วย
นอกจากนัน้ แล้ว: ส่วนใหญ่วยั รุ่นจะไม่ด่มื เป็ นประจ�ำ
แต่ว่ามักดื่มทีละมากๆ
ดังนัน้ จึงท�ำให้เกิดภาวะพิษจากแอลกอฮอล์ได้ง่าย
ในกรณีรุนแรงอาจท�ำให้ถงึ ตายได้
อีกทัง้ วัยรุ่นมักผสมเหล้าดีกรีสงู กับเครื่องดื่มรสหวาน
จึงท�ำให้ลมื ได้เร็วว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปแล้วมากน้อยแค่ไหน
ซึง่ เพิม่ ความเสีย่ งของการเป็ นพิษด้วย
โดยทัวไปแล้
่
ว ต้องค�ำนึงว่าแอลกอฮอล์สามารถขัดขวาง
พัฒนาการของเด็กวัยรุ่นอย่างรูส้ กึ ถึงผลได้
เพราะว่าอวัยวะต่างๆ เช่น สมอง หรือ ตับ
ของวัยรุ่นยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่
การติดเหล้าจะเกิดขึน้ ได้เร็วกว่าผูใ้ หญ่
ซึง่ หมายความว่าภายในไม่กเ่ี ดือนก็จะติดเหล้าได้แล้ว
นอกจากนัน้ ถ้าเริม่ ดื่มเหล้าตัง้ แต่อายุยงิ่ น้อยเท่าไร
ความเสีย่ งต่อการกลายเป็ นคนติดเหล้า
เมื่อเป็ นผูใ้ หญ่กย็ งิ่ จะมีมากขึน้ เท่านัน้

กฎหมายว่าอย่างไร

ห้ามขายสุรา หรือให้โดยไม่คดิ มูลค่า
แก่ผมู้ อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี สิง่ ส�ำคัญ คือ ผูท้ �ำความผิดที่
ถูกท�ำโทษได้ ไม่ใช่วยั รุ่น แต่คอื บุคคลทีข่ ายหรือให้
สุราแก่วยั รุ่น มีขอ้ ยกเว้น คือ พ่อแม่ของเด็กเอง
ถ้าให้ลูกลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดู
โปรดทราบว่า คุณมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะขูว่ ่าจะแจ้งความ
ให้ด�ำเนินคดีต่อผูท้ ค่ี ุณรูว้ ่า
ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผมู้ อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี

ฉันเองดื่มเหล้าเบียร์อย่างไร
ลูกควรเริ่ มลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครัง้ แรก
เมื่อไร
ฉันจะสังเกตเห็นได้อย่างไรว่าลูกดื่มเป็ นประจ�ำ
แล้ว

จะปฏิ บตั ิ อย่างไรกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็ นสิง่ ทีย่ อมรับในสังคม
และเป็ นของคู่กบั โอกาสต่างๆ ทางสังคม
เช่น งานฉลองในครอบครัว
และในงานเทศกาลต่างๆ ฯลฯ
ถ้าดื่มอย่างพอเหมาะพอควรแล้ว
เหล้าเบียร์กถ็ อื เป็ นเครื่องดื่มเพื่อความเพลิดเพลิน
สิง่ ส�ำคัญในเรื่องความเพลิดเพลินนี้
คือ วัยรุ่นสามารถเรียนรูไ้ ด้ว่าจะปฏิบตั กิ บั การดื่มนี้อย่างไร
เกีย่ วกับเรื่องความเสีย่ งทีไ่ ด้พดู ถึงแล้วนัน้
ขอให้ถอื ตามค�ำแนะน� ำส�ำหรับวัยรุ่นอายุต่�ำกว่า 16 ปี
ดังนี้ คือ ให้ด่มื เฉพาะในสถานการณ์ยกเว้นเท่านัน้
และในขณะทีพ่ ่อแม่หรือผูม้ สี ทิ ธิปกครองอยู่ดว้ ย
และดื่มได้ไม่เกินครัง้ ละแก้ว
คุณสามารถให้วยั รุ่นทดลองผลของแอลกอฮอล์
ภายในขอบเขตทีม่ กี ารป้องกันได้ อย่างไรก็ตาม
ไม่มใี ครต้องดื่มเหล้าหรือเบียร์ถา้ เจ้าตัวไม่อยากดื่ม
การไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยเป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้อง
ไม่เสียหายอะไร
คุณมีความรูส้ กึ ไหมว่าลูกคุณเคยดื่มเหล้าเบียร์
ขอให้คุณพูดกับลูกในเรื่องนี้
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ใน หน้า 5-7 แล้ว
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ยาสูบ

สิ่งที่ คณ
ุ ต้องรู้
วัยรุ่นสูบบุหรี่บ่อยแค่ไหน

วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่สบู บุหรี่ ในกลุ่มผูม้ อี ายุ 14 ถึง 15 ปี
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เด็กชาย 85% และเด็กหญิงเกือบ 88% ไม่สบู บุหรี่
ส่วนเด็กชาย 5% และเด็กหญิงราว 4% สูบทุกวัน
(HBSC, 2014)

ทีเ่ ป็ นอันตราย คือ กลุ่มอายุ 15 ถึง 19 ปี ในกลุ่มนี้
เด็กหนุ่ ม 72% และเด็กสาว 74% ไม่สบู บุหรี่
เกือบ 13% ของวัยรุ่นชาย
และ ประมาณ 14% ของวัยรุ่นหญิงสูบทุกวัน
(Suchtmonitoring Schweiz, 2014)

อะไรคือความเสี่ยง

บุหรีท่ ุกมวนก่อให้เกิดผลเสีย นอกจากสารนิโคตินแล้ว
เวลาสูบบุหรี่ ยังสูดหายใจทาร์ คาร์บอนมอนอกไซด์
และสารพิษอื่นๆ มีมากหลายเข้าไปด้วย
ผลทีอ่ าจติดตามมา คือ ก่อให้เกิดโรคหัวใจ
โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคระบบทางเดินหายใจ
และโรคมะเร็ง การสูบบุหรีต่ ดั ทอนชีวติ
ผูท้ เ่ี ริม่ สูบบุหรีเ่ มื่ออายุ 14 ปี
สามารถคาดหมายได้ว่าจะมีอายุสนั ้ กว่าผูไ้ ม่สบู ถึงยีส่ บิ ปี
นิโคตินท�ำให้ตดิ ได้เร็ว และถ้าใครยิง่ เริม่ สูบบุหรีเ่ ร็วเท่าไร
ก็ยงิ่ เลิกบุหรีไ่ ด้ยากมากขึน้ เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
วัยรุ่นมักจะมองข้ามระดับการติดบุหรี่
และคิดว่าการเลิกบุหรีท่ �ำได้ง่ายๆ
การสูบบุหรีก่ ม็ ผี ลติดตามทีเ่ กิดให้เห็นทันตาได้
เช่นเดียวกัน บุหรีแ่ ต่ละมวนลดสมรรถภาพทางการกีฬา
ในกรณีผปู้ ่วยเป็ นโรคหืด บุหรีก่ ระตุน้ ให้เกิดอาการหอบ
และในกรณีเป็ นหวัด

10

– ดื่มสุรา, สูบบุหรี่ และสูบกัญชา

ท�ำไมฉันถึงไม่ต้องการให้ลูกสูบบุหรี่
ฉันจะเรียกร้องให้ลูกไม่สบู ได้ไหม
ในเมื่อตัวฉันสูบบุหรี่เอง ฉันพยายามเลิ กสูบบุหรี่
เมื่อไร
ลูกฉันสูบบุหรี่เพราะเหตุผลใดแน่

กระบวนการรักษาให้หายจะยืดยาวออกไปอีก
ผลอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ คือ มีกลิน่ ปาก ผิวหนังดูไม่สดใส
ไม่แข็งแรง ฟนั เปลีย่ นสี ผมและเสือ้ ผ้าทีเ่ หม็นควันบุหรี่
สิง่ ทีล่ มื ไม่ได้
คือ การสูบบุหรีเ่ ป็ นอันตรายแก่ผอู้ ่นื ด้วย (ผูร้ บั ควันบุหรี)่
โดยเฉพาะเด็กสาวมักจะคิดว่าจะควบคุมน�้ ำหนักตัว
ได้ดว้ ยการสูบบุหรี่ แต่ว่าน�้ ำหนักตัวนัน้ ได้รบั
อิทธิผลจากการรับประทานอาหารและการออกก�ำลังกาย
เป็ นประการส�ำคัญ ส�ำหรับคนส่วนใหญ่ทงั ้ หมด
การสูบบุหรีใ่ ห้ผลเสียมากกว่าการมีน้� ำหนักเกิน

แล้ว ชี ชะฮ์, Snus และบุหรี่ไฟฟ้ าล่ะ มีผลอย่างไร

มอระกู่ หรือ ชีชะฮ์ ยิง่ เป็ นอันตรายมากกว่าบุหรีเ่ สียอีก
ในการสูบมอระกู่ จะสูดสารนิโคตินและสารอันตรายอื่นๆ
เข้าไปมากกว่าการสูบบุหรีแ่ บบดัง้ เดิม ทัง้ Snus ยาฉุ น
และยานัตถุ์ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดตี ่อสุขภาพทัง้ สิน้
และท�ำให้ตดิ ได้ นอกจากนัน้ แล้ว การซื้อขาย Snus
ยังเป็ นเรื่องต้องห้ามในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การสูบบุหรีไ่ ฟฟ้า และชีชะฮ์ไฟฟ้าเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพน้อยกว่า แต่ถา้ สารนิโคตินถูกท�ำให้เป็ น
ไอระเหย จะท�ำให้สบู แล้วติดได้เหมือนกันทีเดียว
ยังเป็ นเรื่องทีร่ จู้ กั กันน้อยมากว่าผลในระยะยาว
จะเป็ นอย่างไร แต่กระนัน้ ก็ตาม
มีการบ่งชีใ้ ห้เห็นว่าการสูบบุหรีไ่ ฟฟ้าในวัยรุ่น
เป็ นทางส่งเสริมให้มกี ารเริม่ สูบบุหรีแ่ บบดัง้ เดิมได้

กฎหมายว่าอย่างไร

ห้ามให้ยาสูบโดยไม่คดิ มูลค่า หรือขายให้แก่
ผูม้ อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใดก็ตาม
คุณในฐานะพ่อแม่ได้รบั การยกเว้นในเรื่องนี้
ผูท้ �ำความผิดทีถ่ ูกท�ำโทษได้ ไม่ใช่วยั รุ่นผูบ้ ริโภค
แต่ผมู้ คี วามผิด คือ ผูท้ ม่ี อบยาสูบให้แก่วยั รุ่น
คุณมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะแจ้งความให้ด�ำเนินคดี
ต่อผูท้ ค่ี ุณรูว้ ่าให้ยาสูบแก่ผมู้ อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี

สิ่ งที่ คณ
ุ สามารถท�ำได้

เนื่องจากการสูบบุหรีเ่ องแม้เพียงจ�ำนวนเล็กน้อย
ก็เป็ นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว และแทบจะไม่สามารถที่
จะขัดขวางการติดสารนิโคตินได้เลย
คุณจึงควรแสดงทัศนะทีป่ ฏิเสธการสูบบุหรี่
สนับสนุ นให้ลูกไม่สบู บุหรี่ หรือให้เลิกสูบ –
ด้วยแรงจูงใจหรือให้รางวัล
ถ้าลูกคุณสูบบุหรี่ ขอให้พดู เรื่องนี้กบั ลูก
ถ้าช่วงเวลาทีล่ ูกคุณเริม่ สูบยิง่ สัน้ เท่าไร
การเลิกบุหรีก่ ย็ งิ่ ท�ำได้ง่ายมากขึน้ เท่านัน้
ถามลูกว่าท�ำไมอยู่ๆ การสูบบุหรีจ่ งึ น่ าสนใจ
ให้เหตุผลว่าถ้าไม่สบู แล้วร่างกายสดชื่นแข็งแรง
ผิวพรรณสวยกว่าและฟนั ขาวกว่า

การให้เหตุผลด้วยเรื่องสุขภาพ วัยรุ่นจะรับฟงั ได้น้อยกว่า
เพราะร่างกายทีอ่ ่อนวัยสามารถเสริมสร้างทดแทน
ได้หลายด้านและจะรูส้ กึ ถึงผลติดตามส่วนใหญ่
ก็ต่อเวลาผ่านพ้นไปนานแล้ว
สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับวัยรุ่น คือ เรื่องเงิน
ชีแ้ จงให้ลูกเห็นว่าการสูบบุหรีจ่ ะท�ำให้ตดิ ได้อย่างรุนแรง
และเร็วขนาดไหน
การสูบบุหรีจ่ ะท�ำให้เสียเงินมากแค่ไหน ยิง่ ถ้าสูบ
เป็ นเวลานานแล้ว
และเงินทีเ่ สียไปน่ าจะเอาไปใช้ท�ำอย่างอื่นทีด่ กี ว่า
เช่น การเทีย่ วรอบโลก ซื้อรถยนต์ และสิง่ อื่นๆ
ได้อกี มากมาย
ข้อทีอ่ าจยกมาเป็ นเหตุผลให้วยั รุ่นเห็นด้วยในบางครัง้
คือ การพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ในการล่อใจ
ของอุตสาหกรรมยาสูบ ซึง่ ให้ค�ำมันเหมาะแก่
่
วยั รุ่นว่า
การสูบบุหรีบ่ ่งบอกถึงอิสรภาพและดูเท่ทนั สมัย
แต่เมื่อดูไปในระยะยาวแล้วจะท�ำให้ตดิ และเจ็บป่วยได้
«แล้วลูกต้องการสนับสนุ นเรื่องนี้ อย่างนัน้ หรือ»
อาจใช้น�ำการพูดคุยกันได้ ค�ำแนะน� ำอื่นๆ
ส�ำหรับการพูดคุยกันนี้ ดูได้ท่ี หน้า 5–7

ถ้าตัวคุณเองสูบบุหรี่

หลีกเลีย่ งการสูบบุหรีต่ ่อหน้าลูกให้มากทีส่ ุด
อย่าสูบบุหรีใ่ นบ้านหรือในรถยนต์
ขอให้คุณพูดเรื่องการสูบบุหรีข่ องคุณเอง
อย่างเปิ ดเผยกับลูก บางทีอาจกล่าวถึงความยากล�ำบาก
ในการเลิกบุหรีข่ องคุณด้วย คุณสามารถบอกลูกได้ว่า
คุณทราบดีถงึ เรื่องผลร้ายของการสูบบุหรี่
แต่กย็ งั เลิกไม่ได้ในตอนนี้
ขอให้คุณท�ำตัวเป็ นตัวอย่างทีด่ ที ว่ี ่าไม่ควรเริม่ สูบบุหรีเ่ ลย
เพราะเลิกไม่ได้ง่ายๆ
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กัญชา

สิ่งที่ คณ
ุ ต้องรู้
วัยรุ่นสูบกัญชาบ่อยแค่ไหน

วัยรุ่นส่วนน้อยบริโภคกัญชา
ส่วนใหญ่จะหยุดอยู่ทก่ี ารทดลองเท่านัน้
เช่นเดียวกับกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บางทีอาจช่วยคุณในฐานะทีเ่ ป็ นพ่อแม่ได้
ถ้าคุณรูว้ ่ามีการบริโภคบ่อยแค่ไหน
เพื่อสามารถน� ำมาเป็ นข้อโต้แย้งทีว่ ่า
«เป็ นเรื่องธรรมดา!» ได้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มีขอ้ มูลดังนี้ คือ
ในกลุ่มผูม้ อี ายุ 14 ปี เด็กชาย 79% และเด็กหญิง 90%
ไม่เคยลองกัญชาเลย แต่เด็กชาย 4% และเด็กหญิง 1%
แจ้งให้ทราบว่าในช่วงเวลา 30 วันทีผ่ ่านมา
ได้บริโภคกัญชาอย่างน้อยสามครัง้ (HBSC, 2014)
ในกลุ่มผูม้ อี ายุ 15 ปี เด็กหนุ่ ม 70% และเด็กสาว 81%
ยังไม่เคยทดลองกัญชามาก่อน เด็กหนุ่ ม 7%
และเด็กสาว 5% แจ้งให้ทราบว่าในช่วงเวลา 30 วัน
ทีผ่ ่านมาได้บริโภคกัญชาอย่างน้อยสามครัง้
(HBSC, 2014)

กัญชาคืออะไร

ค�ำว่า Cannabis หรือ กัญชา เป็ นชื่อทางพฤกษศาสตร์
ของพืชตระกูลปอ ซึง่ มีสารทีอ่ อกฤทธิ ์ต่อจิตประสาททีช่ ่อื ว่า
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) อยู่ในตัว
สารทีอ่ อกฤทธิ ์ต่อจิตประสาทหมายถึงสารทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อระบบประสาทกลาง ปจั จุบนั นี้ปริมาณ THC
มักจะมีสงู กว่าเมื่อ 25 ปี ก่อน
เนื่องจากมีการพัฒนาวิธกี ารเพาะพันธุแ์ ละการปลูก
กัญชาแบ่งออกเป็ นสองประเภท คือ ฮัชชิช
ซึง่ ได้แก่ ยางทีไ่ ด้จากดอกของต้นปอกัญชา
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ส่วนอีกประเภท คือ มาริฮวานา หรือ «หญ้า»
เป็ นค�ำเรียกดอกหรือใบทีต่ ากแห้งของพืชชนิดเดียวกันนี้
ผลิตภัณฑ์กญ
ั ชามีกลิน่ หอมฝาดออกขม
กัญชาจะถูกใช้สบู บ่อยทีส่ ุด (= ดูดกัญชา)
ส่วนใหญ่จะผสมกับยาสูบทีเ่ รียกว่า «Joint»
มีการผสมกัญชาในขนมอบด้วยแต่เป็ นส่วนน้อย
วัยรุ่นจะหากัญชาสูบจากเพื่อนฝูงด้วยกัน
มีผบู้ ริโภคกัญชาจ�ำนวนไม่น้อยทีป่ ลูกต้นปอกัญชาเอง

กัญชาออกฤทธิ์ อย่างไร

กัญชา ถ้าสูบจะออกฤทธิ ์ภายในไม่กว่ี นิ าที
ถ้าผสมในอาหารหรือเครื่องดื่ม จะใช้เวลานานขึน้
กว่ากัญชาจะออกฤทธิ ์ ความแรงของฤทธิ ์นัน้ ขึน้ กับ
ปริมาณและสภาพทางร่างกายและจิตใจในขณะนัน้
ผลทีอ่ อกมามีตงั ้ แต่ความรูส้ กึ ทีส่ นุ กสนานครึกครืน้
คลายเครียด หรือจนกระทังเฉื
่ ่ อยแฉะ
วัยรุ่นบางคนมีความรูส้ กึ ต่อผลของกัญชา
ว่าเป็ นเรื่องสบายอารมณ์ แต่บางคนรูส้ กึ ไม่สบาย
หรือเกิดความหวาดกลัวด้วยซ�้ำ

ทัศนะของฉันต่อการดูดกัญชาเป็ นอย่างไร
จะต้องลองสูบดูสกั ครัง้ หรือไม่ เพราะเหตุใด
ท�ำไมถึงไม่

กัญชาเพิม่ ความรุนแรงหรือระงับอารมณ์ความรูส้ กึ ทีม่ อี ยู่
นอกจากนัน้ แล้ว กัญชาจะเปลีย่ นแปลงหรือมีผลกระทบ
ต่อประสาทการรับรู้ ความสามารถในการตัง้ สมาธิ
รวมทัง้ ความสนใจเอาใจใส่ และความจ�ำระยะสัน้

อะไรคือความเสี่ยง

กัญชาก่อเกิดปญั หาให้แก่ผทู้ ม่ี อี ายุต่�ำกว่า 16 ปี
ดังนัน้ โดยทัวไปแล้
่
วจึงควรระวังในเรื่องนี้ให้มาก
เพราะว่าสมองของเด็กวัยรุ่นนี้ยงั ไม่เจริญเติบโต
และพัฒนาอย่างสมบูรณ์เต็มที่ กัญชามีผลต่อการท�ำหน้าที่
ของสมอง การสูบกัญชามีผลต่อความสามารถในการจ�ำ
และต่อระยะเวลาแสดงปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ
ถ้าบริโภคกัญชาเป็ นประจ�ำ จะท�ำให้เกิดผลเสีย
ต่อความสามารถในการตัง้ สมาธิ ความสนใจเอาใจใส่
และความสามารถในการเรียนรู้
การบริโภคกัญชาในระยะยาวและอย่างติดต่อกัน
จะท�ำให้เกิดการติดกัญชาทางสภาวะจิตใจด้วย
ซึง่ หมายความว่าการเลิกบริโภคจะท�ำได้ยงิ่ ยากขึน้ เรื่อยๆ
การใช้กญ
ั ชาในปริมาณสูงอาจกระตุน้ ภาวะตื่นตระหนก
เกินไป เกิดความกลัวสุดขีด และประสาทหลอนได้
ในบางคนเพียงปริมาณเล็กน้อยก็สามารถกระตุน้ ให้เกิด
สภาพเช่นนี้ได้แล้ว ถ้าคนทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะรับโรคอยู่แล้ว
การบริโภคกัญชาจะกระตุน้ ให้เกิดโรคซึมเศร้า
หรือโรคจิตอย่างรุนแรงอื่นๆ หรือเพิม่ ความรุนแรง
ให้แก่โรคเหล่านี้ได้ ดังนัน้ วัยรุ่นทีม่ คี วามเครียด
ทางจิตอยู่แล้ว จึงไม่ควรบริโภคกัญชาโดยเด็ดขาด
หลังจากบริโภคกัญชาแล้ว อันตรายจากอุบตั เิ หตุกเ็ พิม่ ขึน้
ตามมาอีกด้วย
เนื่องจากกัญชาส่วนใหญ่จะผสมกับยาสูบและสูบด้วยกัน

ดังนัน้ สารอันตรายทัง้ หมดของการสูบยาสูบ
ก็จะเข้าสู่ร่างกาย ทัง้ จะท�ำให้เกิดการติดสารนิโคติน
เพิม่ ขึน้ อีกอย่างด้วย

กฎหมายว่าอย่างไร

กัญชาเป็ นสารเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมาย ห้ามเพาะปลูก การค้า
การครอบครอง และการบริโภค ผูเ้ ยาว์ทเ่ี สพจะถูกแจ้งความ
ต่ออัยการคดีเด็กและเยาวชน พ่อแม่จะได้รบั
การแจ้งให้ทราบ และมีการระวางโทษปรับ
นอกจากนัน้ ตามกฏจะมีค�ำสังให้
่ ไปพูดคุยกับทีป่ รึกษา
ปญั หาเสพติด หรือเข้าอบรมในหน่ วยงานป้องกัน
การเสพติด ห้ามเสพเด็ดขาดในการจราจรบนท้องถนน
ไม่มกี ารยอมอนุ โลมให้ได้เลย

จะท�ำอย่างไร

ขอให้แสดงทัศนะทีป่ ฏิเสธ อย่าอนุ ญาตให้ลูก
ปลูกต้นปอกัญชานี้ พูดคุยกับลูกถึงผลและความเสีย่ ง
อันตรายของกัญชา ขอให้คุณพูดกับลูกคุณ ถ้าคุณรูส้ กึ ว่า
ลูกคุณสูบกัญชา ดูคำ� ชีแ้ จงได้ท่ี หน้า 5-7
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ถ้าลูกของคุณอายุมากขึน้
การจบการศึกษาภาคบังคับเป็ นหลักส�ำคัญ
ส�ำหรับวัยรุ่นบนเส้นทางไปสู่การเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
ถ้าเส้นทางนี้ยงิ่ ยาวเท่าไร พวกเขาก็ยงิ่ จะต้อง
รับโอนความรับผิดชอบต่อการกระท�ำของตัวเอง
มากขึน้ เท่านัน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้ได้กบั การดื่ม การสูบบุหรี่
หรือการสูบกัญชา
16-18:

การอยู่เคียงข้างลูกเพื่อความรับผิ ดชอบต่อตัวเอง

ตัง้ แต่อายุ 16 ปี ขน้ึ ไป สามารถขายเบียร์ ไวน์
รวมทัง้ บุหรีใ่ ห้แก่ลูกชายลูกสาวคุณได้
แต่น่ีกไ็ ม่ใช่เหตุผลสุดท้ายประการเดียวส�ำหรับเรื่องทีว่ ่า
ท�ำไมผูม้ อี ายุตงั ้ แต่ 16 ปี ขน้ึ ไปจึงดื่มและสูบบุหรีบ่ ่อยขึน้
สิง่ ทีค่ ุณสามารถท�ำได้ คือ

• การเข้าสู่การท�ำงานฝึ กหัดวิชาชีพ
หรือการเปลีย่ นโรงเรียนใหม่ เป็ นสิง่ ท้าทายยิง่ ใหญ่
ส�ำหรับเด็กวัยรุ่น หน้าทีก่ ารงานใหม่และสิง่ แวดล้อม
ทางสังคมใหม่รอคอยพวกเขาอยู่ ช่วยลูกคุณให้กา้ ว
เข้าสู่ขนั ้ ตอนนี้ได้ง่ายขึน้ คอยถามไถ่ในเรื่องนี้
แสดงความสนใจของคุณแม้ว่าจะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับการดื่ม
การสูบบุหรี่ และการสูบกัญชาก็ตาม
ทัศนะคติของลูกในสิง่ แวดล้อมใหม่น้ีเป็ นอย่างไร
ลูกคุณคิดอย่างไรเกีย่ วกับเรื่องเหล่านี้
• พูดคุยกับลูกชายลูกสาวของคุณว่าควรระวังเรื่องใดบ้าง
ในการบริโภคสิง่ ทีท่ �ำให้เสพติดได้
(ดู กรอบข้อความ หน้า 15) สิง่ ส�ำคัญ คือ
ไม่ควรไปโรงเรียนหรือไปทีท่ �ำงานในขณะทีอ่ ยู่ใต้อทิ ธิพล
ของกัญชาหรือแอลกอฮอล์ และในการจราจรบนท้องถนน
ก็ให้ถอื กฎว่าไม่มกี ารยอมอนุ โลมให้ได้เลยอย่างเด็ดขาด
• คุณควรตัง้ กฎเกณฑ์ทบ่ี า้ นอย่างไร
อนุ ญาตให้ลูกคุณสูบบุหรีท่ ร่ี ะเบียงนอกบ้านได้ไหม
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อนุญาตให้ลกู ชายสูบบุหรี่ที่ระเบียงนอกบ้านได้
ไหม
เพื่อนๆ ของลูกสาวสุบกัญชากันหรือเปล่า
ฉันเห็นว่าเป็ นเรื่องเลวร้ายหรือไม่
ฉันจะมีปฏิ กิริยาอย่างไร ถ้าลูกชายเมากัญชาไป
ท�ำงาน
ลูกสาวดื่มเหล้าเบียร์เมื่อออกไปเที่ยวกลางคืน
หรือเปล่า
ดื่มเท่าไหร่ เป็ นเรื่องใช้ได้สำ� หรับลูกชายฉัน
เหมือนที่ใช้ได้สำ� หรับ ฉันหรือไม่

ร่วมดื่มเหล้าเบียร์ หรือสูบกัญชากับเพื่อนๆ ได้ไหม
พ่อแม่บางคนอนุ ญาตให้ท�ำได้ ด้วยวิธนี ้ีท�ำให้พ่อแม่
ร่วมรับรูไ้ ด้ว่าเหตุการณ์ด�ำเนินไปอย่างไร
และรูว้ ่ามีการบริโภคอยู่ในขอบเขต
แต่สำ� หรับพ่อแม่บางคนเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นไปไม่ได้เลย
แล้วคุณล่ะ กรณีใดเป็ นเรื่องทีถ่ ูกต้องส�ำหรับคุณ
ขอให้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในเรื่องนี้กบั เพื่อนๆ
หรือคนรูจ้ กั และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรพูดคุยเรื่องนี้
กับลูกของคุณ ท�ำความตกลงตัง้ กฎเกณฑ์ร่วมกัน
• ขอให้คงความสัมพันธ์ไว้ ยิง่ นานเท่าไร
คุณก็ยงิ่ มีอทิ ธิพลน้อยลงเท่านัน้
แต่น่ีไม่ได้หมายความว่าความคิดของคุณ
เป็ นเรื่องไม่สำ� คัญ คอยถามไถ่ ถามให้รวู้ ่าในโรงเรียน
ด�ำเนินไปอย่างไรบ้าง บอกให้ลูกรูถ้ งึ สิง่ ทีค่ ุณรับรูม้ า
และความรูส้ กึ ของคุณ และแสดงสัญญาณให้ลูกรูว้ ่า
คุณอยู่เคียงข้างเสมอ ถ้าลูกวิตกกังวลเรื่องใด
และถ้าสิง่ ใดออกนอกลู่ทางขึน้
และเมื่อลูกต้องการความช่วยเหลือ

• ขอรับความช่วยเหลือ ถ้าคุณกลัวว่าลูกคุณดื่มเหล้าเบียร์
สูบบุหรี่ หรือสูบกัญชามากเกินไป
และถ้าการพูดคุยร่วมกันไม่เกิดผลแล้ว
คุณจะดูทอ่ี ยู่ทต่ี ดิ ต่อได้ทห่ี น้าหลัง

ตัง้ แต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป ขอให้คณ
ุ ส่งเสริ มและ
สนับสนุน
สนับสนุนในเรื่องความรับผิ ดชอบต่อตนเอง
ตามตัวกฎหมายโดยแท้แล้ว ลูกของคุณรับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำของตนเองอย่างเต็มทีเ่ มื่อมีอายุ 18 ปี
แต่ถา้ ลูกคุณยังเรียน ฝึ กหัดวิชาชีพอยู่
และอาศัยอยู่ทบ่ี า้ น เป็ นไปได้อย่างมาก
ทีล่ ูกยังไม่ตระหนักถึงเรื่องความรับผิดชอบของตนเอง
ในการใช้ชวี ติ ทุกด้าน
ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องทีค่ ุณควรก�ำหนดร่วมกันว่า
เรื่องใดทีล่ ูกคุณรับภาระไปดูแลจัดการเอง
และเรื่องใดทีค่ ุณยังเสนอความช่วยเหลือให้
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการบริโภคสิง่ เสพติดนัน้
อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่ลูกอายุ 18 ปี ขน้ึ ไป
อิทธิพลของคุณเลือนหายไปอย่างชัดเจนอีกครัง้
สิง่ ทีค่ ุณสามารถท�ำได้ คือ
• ภายในบ้าน: พิจารณาเรื่องกฎการบริโภคร่วมกัน
ในทุกกรณีให้ก�ำหนดกฎเกณฑ์ใหม่
• ภายนอกบ้าน: ให้ลูกยืมรถคุณไปใช้ได้
ต่อเมื่อคุณแน่ ใจอย่างเต็มทีว่ ่าการออกเทีย่ วในครัง้ นี้
ลูกจะไม่ด่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบกัญชา

ค�ำแนะน� ำส�ำหรับวัยรุ่นเมื่อออกไปเที่ ยวกลาง
คืน
• คอยดูแลซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบต่อกันและกัน
• ก่อนออกไปเทีย่ ว ท�ำความตกลงกันก่อนว่า
จะกลับบ้านอย่างไร ดูแลให้แน่ ใจได้ว่า
คนทีด่ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบกัญชาแล้ว
ไม่เป็ นคน ขับรถ อย่าขึน้ นัง่ รถคันใดทีค่ นขับเมา
• ถ้าใครเมามากหรือเมาตะโกนเสียงดังลัน่
ดูแลให้มคี นเป็ นเพื่อนกลับบ้าน
หรือติดต่อให้มคี นมารับกลับ และรออยู่กบั คนนี้
จนกว่าคนนี้จะอยู่ «ในความปลอดภัย» แล้ว
• อย่าบริโภคผสมผสานกัน: อย่าดื่มเหล้าเบียร์
พร้อมกับหรือหลังเสพสารเสพติด
การออกฤทธิ ์ทีแ่ ตกต่างกันจะเพิม่ ความรุนแรงขึน้
อย่างเป็ นอันตรายได้
• ถ้าใครหมดสติ: จัดให้บุคคลผูน้ ัน้
นอนตะแคงข้าง โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล
ถ้าไม่มกี ารช่วยเหลือ พิษแอลกอฮอล์อาจท�ำให้ถงึ ตาย
ได้
• ถ้าเพื่อนเกิดทะเลาะกับใคร: อย่าโต้เถียงแต่ให้
พาตัวเพื่อนผูน้ ัน้ ออกไปให้พน้ จากบริเวณทีเ่ กิด
เหตุการณ์ทะเลาะกัน
• พกถุงยางอนามัยติดตัวไว้ดว้ ย

• คงความสัมพันธ์กบั ลูกไว้ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
คอยถามไถ่ แสดงความสนใจ ยับยัง้ ตนเองในการติเตียน
ถามถึงความคิดเห็นของลูกคุณ
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การเสนอการให้คำ� ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่น ในรัฐซูริก

• การเสนอการให้ค�ำปรึกษาแก่บดิ ามารดาและวัยรุ่น ดูทอ่ี ยู่ได้ท:่ี jugendberatung.me
• e lternnotruf.ch: การให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชัวโมง
่ : 0848 35 45 55

ถ้าคุณกลัวว่าลูกคุณเริ่ มมีภาวะติ ดสิ่ งเสพติ ด

• ทอ่ี ยู่ในเขตภูมภิ าคของคุณ พร้อมด้วยค�ำชีแ้ จงให้ทราบถึง หน่ วยงานให้ค�ำปรึกษาอื่นๆ::
suchtpraevention-zh.ch > Über uns > Regionale Stellen

• R auchstopplinie (เส้นหยุดสูบบุหรี)่ : โทร. 0848 000 181, จันทร์–ศุกร์: 11 – 19 น.
(8 Rp. / นาที โทรศัพท์ตามสาย)

การเสนอให้คำ� ปรึกษาแก่วยั รุ่น

• โทรศัพท์ให้ค�ำปรึกษาแก่วยั รุ่น โทร. 147 (24 ชัวโมง
่ )
• feel-ok.ch: การทดสอบและข้อมูลข่าวสาร ส�ำหรับวัยรุ่นในการโต้แย้งถกเถียง
เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และการดูดกัญชา รวมทัง้ หัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย
พร้อมด้วยส่วนข้อมูลข่าวสารส�ำหรับบิดามารดา
• tschau.ch: การให้คำ� ปรึกษาทางออนไลน์สำ� หรับวัยรุ่น

เว็บไซต์ทางอิ นเทอร์เน็ ตอื่นๆ ที่ มีประโยชน์
ในการช่วยเหลือได้

• s uchtschweiz.ch: ข้อมูลข่าวสารภูมหิ ลัง เรื่องแอลกอฮอล์ ยาสูบ และกัญชา รวมทัง้ สิง่ เสพติดอื่นๆ
จดหมายข่าวส�ำหรับบิดามารดา
• s afezone.ch: การให้คำ� ปรึกษาทางออนไลน์ เรื่องค�ำถามเกีย่ วกับปญั หาการติดสิง่ เสพติด

ดาวน์ โหลด หรือ สังโบรชั
่
วร์

หน่ วยงานส�ำหรับเรื่องป้องกันการเสพติดมีเอกสารแผ่นพับ ให้แก่บดิ ามารดาในเรื่อง การใช้ส่อื และ ยา
ด้วย สิง่ พิมพ์ทุกเรื่องจัดพิมพ์ในภาษาอื่นๆ เช่นเดียวกัน
suchtpraevention-zh.ch > Publikationen > Informationsmaterial > Familie

โบรชัวร์ฉบับนี้พมิ พ์เผยแพร่ใน 14 ภาษา

5., ฉบับปรับปรุงเรียบเรียงใหม่ พฤศจิกายน 2016

ข้อมูลข่าวสาร และ
การให้คำ� ปรึกษา

