
อาสาสมัครแรงงาน เป็นบุคคลที่ส�คัญของกระทรวงแรงงาน
ในการท�หน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพให้กับลูกจ้างวัยแรงงาน
และเป็นกลไกทีส่�คัญในการด�เนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

อาสาสมัครแรงงาน 
ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด

 

1. แจ้งเบาะแสยาเสพติด 
สายด่วน ป.ป.ส. 1386 

2. ให้ค�ปรึกษาด้านยาเสพติด
• สายด่วนยาเสพติด 1165 
• สายด่วนสุขภาพจิต 1667 

3. สถานที่บ�บัดรักษายาเสพติด
• โรงพยาบาลประจ�จังหวัดและอำ�เภอำทุกแห่ง 

• ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร 68 แห่ง 
• ส�นักปอ้ำงกันและบ�บัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2354 4234 

4. สอบถามแนวทางการด�เนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

• ส�นักงานแรงงานจังหวัด 
• ส�นักงานสวัสดิการและคุ้มครอำงแรงงานจังหวัด/

10 เขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

ส�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส�นักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 

โทร. 0 2245 9083

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 
 •  สุขภาพทรุดโทรม ซูบผอำม ไม่มีแรง   
  อำ่อำนเพลีย 
 •  รีมฝีปากเขียวคล�้า แห้ง และแตก 
 •  ความสะอำาดลดลง เสื้อำผ้า/ร่างกายสกปรก 
 •  ผิวหนังหยาบกร้าน เป็นแผลพุพอำง
  อำาจมีหนอำงหรือำน�้าเหลือำง   
  คล้ายโรคผิวหนัง

จ�แนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท
1)  ประเภทกดประสาท 

2) ประเภทกระตุ้นประสาท 

3) ประเภทหลอำนประสาท 

4) ประเภทอำอำกฤทธิ์ผสมผสาน
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สาเหตุแห่ง...การติดยาเสพติด จะสังเกตอย่างไร...ว่าใครติดยาเสพติด โทษพิษภัย...ของยาเสพติด...ต่อลูกจ้าง/
สถานประกอบการ

ประเภทยาเสพติดโทษพิษภัย...ของยาเสพติด...ต่อร่างกายสถานที่ติดต่อ...ขอค�ปรึกษา

ความอยากรู้
อยากลอง

ใช้เพื่อ
ความบันเทิง

เพื่อนชวน

ใช้ยา
ในทางที่ผิด

สิ่งแวดล้อม
ไม่เหมาะสม

ขาดตัวแบบ
ที่ดี

อาชีพ/ใช้เพื่อ
มีแรงท�งาน
ให้ได้มากขึ้น

ครอบครัว
ขาดความ
อบอุ่น

จ�แนกตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 
1)  ประเภทที่ 1 ยาเสพติดชนิดให้โทษร้ายแรง เช่น เฮโรอำีน  
 ยาบ้า 
2) ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอำร์ฟีน 
 โคเคน 
3) ประเภทที ่3 เป็นยาเสพตดิให้โทษทีม่ลีกัษณะเป็นต�รบัยา  
 ซึ่งมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ผสมอำยู่ เช่น ยาแก้ไอำ 
 ที่มีฝิ่นหรือำโคเดอำีนผสม ยาแก้ท้อำงเสียบางชนิด 
4) ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ 
 ประเภทที ่1 และ ประเภทที ่2 เช่น อำาเซตคิแอำนไฮไดรด์  
 อำาเซติลคลอำไรด์ 
5) ประเภทที่ 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าข่ายอำยู่ใน 
 ยาเสพติดประเภทที่ 1 ถึง 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อำม

สมอง : สมอำงส่วนอำยากมีอำิทธิพล
มากกว่าสมอำงส่วนเหตุผล ความคิด
วิเคราะห์ช้าลง หลงลืมง่าย ควบคุมตัวเอำง
ไม่ได้ ท�สิ่งเลวร้ายที่ไม่ควรท�

ตา : รูม่านตาขยาย ตาพร่ามัว

ปาก : ปากแห้ง เหม็น มีปัญหาในช่อำงปาก

กล้ามเนื้อ : กระตุก ชัก กล้ามเนื้อำท�งานไม่ประสานกัน

กระเพาะอาหาร : เบื่อำอำาหาร ท้อำงผูก มีโรคแทรกซ้อำนทาง
กระเพาะอำาหารและล�ไส้

ระบบสืบพันธุ์ : เสื่อำมสมรรถภาพทางเพศ แท้ง หรือำคลอำด
ก่อำนก�หนด คลอำดลูกอำอำกมาพิการ

ระบบไหลเวียนโลหิต : ความดันโลหิตสูง
เส้นเลือำดเป็นแผลอำุดตัน

จิตใจ : นอำนไม่หลับ ฉุนเฉียว ก้าวร้าว ความคิดสับสน 
ประสาทหลอำน หวาดระแวง คลั่ง ซึมเศร้า

จมูก : สูญเสียการดมกลิ่น

ฟัน : ขบฟันตลอำดเวลา ฟันสึกกร่อำน ผุ

หัวใจ : เต้นไม่สม�่าเสมอำ เจ็บหน้าอำก หัวใจวาย

ผิวหนัง : เหงื่อำอำอำกง่ายและมาก ชาตามผิวหนัง เป็นฝี 
เนื้อำเยื่อำอำ่อำนติดเชื้อำง่าย

ตับ : โรคตับอำักเสบ

ไต : ไตไม่ท�งาน

ระบบภูมิคุ้มกัน : บกพร่อำง ติดเชื้อำง่าย

• หลอำนประสาท 

• กดประสาท 

• อำอำกฤทธิ์ผสมผสาน

• กระตุ้นประสาท

2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ์
 •  หงุดหงิดง่าย อำารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว 
 •  นิสัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะขาดการใช้เหตุผล 
 •  วิตกกังวล ซึมเศร้า
3. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
 •  มีพฤติกรรมก้าวร้าว 
 •  ชอำบหลบงาน ขาดงานบ่อำย มาท�งานสาย ขาดความรับผิดชอำบ 
 •  ใช้เงินเปลือำงผิดปกติ 
 •  พบอำุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระดาษ ฟอำยล์ ไฟแช็ก
  หรือำอำุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพยาเสพติด

• ประเภทที่ 1

• ประเภทที่ 2

• ประเภทที่ 3

• ประเภทที่ 4

• ประเภทที่ 5

อาสาสมัครแรงงาน 
ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันภัย ยาเสพติด

 
ผลเสียต่อลูกจ้าง 
1.  เสียสุขภาพ ท�ให้ร่างกายทรุดโทรม เกิดอำาการทางจิต 
2. เกิดอำุบัติเหตุระหว่างการท�งาน ท�ให้บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ ไม่สามารถ  
 ท�งานต่อำได้ 
3. เป็นภาระแก่ครอำบครัวในการดูแลรักษาพนักงานที่ไปเกี่ยวข้อำงกับยาเสพติด   
 และลูกหลานอำาจมีพฤติกรรมเลียนแบบในการเข้าไปใช้ยาเสพติด 
4. ถกูเลกิจ้าง/ปลดอำอำกจากงาน ท�ให้ขาดรายได้เพือ่ำใช้เล้ียงดสูมาชกิในครอำบครัว 
5. เสื่อำมเสียชื่อำเสียงขอำงครอำบครัว/วงศ์ตระกูล ที่ต้อำงอำับอำายต่อำบุคคลภายนอำก

ผลเสียต่อธุรกิจ/สถานประกอบการ 
1.  ประสิทธิภาพการท�งานขอำงพนักงานลดลง ท�ให้ผลผลิตลดลง หรือำไม่ได้   
 คุณภาพ/มาตรฐาน 
2. เกิดอำุบัติเหตุในการปฏิบัติงานท�ให้เกิดความเสียหายต่อำทรัพย์สินและ   
 กระบวนการผลิต 
3. เพิ่มภาระค่ารักษาพยาบาล ชดเชยค่าเสียหายแก่พนักงานและทรัพย์สินขอำง   
 กิจการในกรณีอุำบัติเหตุ และเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลเนื่อำงจาก   
 พนักงาน/ลูกจ้างมีปัญหาการใช้ยาเสพติด 
4. ถูกสั่งปิดชั่วคราว หรือำพักใช้ใบอำนุญาตประกอำบการ 
5. เสียภาพพจน์ขอำงสถานประกอำบการต่อำสาธารณชนภายนอำก



ป้องกันตนเอง ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จ�เป็นในการใช้ชีวิต 
ท�ให้สามารถเผชิญกับปัญหาและต้านทานกับสิ่งที่มามีอำิทธิพลต่อำการใช้
ยาเสพติด

• ศึกษาหาความรู้ เพื่อำให้รู้เท่าทันพิษภัยขอำงยาเสพติด 
• ตั้งเป้าหมายขอำงชีวิตให้ชัดเจนและมุ่งมั่นให้ถึงจุดหมาย 
• ไม่ทดลอำงใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมือ่ำถูกชักชวน 
• ระมัดระวังเรื่อำงการใช้ยา เพราะยาบางอำย่างอำาจท�ให้เสพติดได ้
• ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อำเสริมสร้างพลังกาย พลังใจ 
• รู้จักการคบเพื่อำน รักเพื่อำน และชักชวนเพื่อำนไปในทางสร้างสรรค์ 
• เอำื้อำเฟือ้ำช่วยเหลือำในทางที่เหมาะสม 
• เมื่อำมีปัญหา ควรปรึกษาผู้ใหญ่ หรือำผู้ที่เราเคารพไม่ว่าจะเป็น พอ่ำ แม่  
  ครู อำาจารย์

ป้องกันสถานประกอบการ จากยาเสพติด

•  พนักงาน ลูกจ้าง ไม่มั่วสุม หรอืำ ไม่ชักชวนกันกระท�ความผิด
•  ช่วยกันสอำดส่อำง ดูแลเพื่อำนร่วมงาน ไม่ให้กระท�ความผิด
•  ถ่ายทอำดความรู้ เรื่อำงพิษภัยและผลเสียขอำงยาเสพติดให้กับพนักงาน
•  กระตุ้นพนักงาน ลูกจ้าง ให้ร่วมมอืำและเข้าร่วมกิจกรรมทุกรูปแบบที่จัดขึ้น 
 เพื่อำป้อำงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอำบการ
•  หัวหน้างาน ควรตักเตอืำน ใหค้�แนะน�พนักงาน ลูกจ้าง ที่มีความเสี่ยงตอ่ำ 
 การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ความร่วมมือำกับเจ้าหน้าที่รัฐในการให ้  
 ข้อำมูลเบาะแสการกระท�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอำบการ
•  เจ้าขอำงผู้ประกอำบการ ให้การสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาในการด�เนินการ  
 ป้อำงกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอำบการเพือ่ำเป็นขวญัและก�ลงัใจ 
 ให้กับพนักงาน ลูกจ้างทุกระดับ

ข้อ 1 สร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด 
•  ให้ความรูโ้ทษพิษภยัยาเสพติดแก่ลกูจ้างในสถานประกอำบการ 
•  ให้ค�ปรึกษา แนะน� วิธีแก้ไขปัญหาชีวิตในทางที่ถูก
 ให้มีทักษะการปฏิเสธยาเสพติด 
•  ให้ค�ปรึกษา แนะน� ลูกจ้างที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด  
 เข้ารับการบ�บัดรักษา 
•  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด
 ให้รู้เท่าทัน...ป้อำงกันยาเสพติด ข้อำมูลการบ�บัดรักษา
 และข้อำมูลสถานที่บ�บัดรักษา ผ่านเสียงตามสาย
 การพูดคุยตัวตอ่ำตัว 
•  กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทักษะชีวิตป้อำงกันยาเสพติด
 ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ข้อ 2 สร้างจิตส�นึกการมีส่วนร่วม
• แจกสื่อำเผยแพร่ เพื่อำป้อำงกันยาเสพติด อำาทิ แผ่นพับ โปสเตอำร์
 วีดิทัศน์ แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอำบการ 
•  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด ให้รู้เท่าทัน... 
 ป้อำงกันยาเสพติด ข้อำมูลการบ�บัดรักษา และข้อำมูลสถานทีบ่�บัด 
 รักษา ผ่านเสียงตามสาย การพูดคุยตัวต่อำตัว 
•  ชักชวนกลุ่มวัยแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปอ้ำงกันและแก้ไข  
 ปัญหายาเสพตดิในสถานประกอำบการ ขอำงหน่วยงาน และภาคีท่ีเก่ียวข้อำง
•  ถ่ายทอำดความรู้ ความเข้าใจ ให้เจ้าขอำงสถานประกอำบการให้โอำกาส 
 ยอำมรับผู้ผ่านการบ�บัดรักษาเข้าท�งานในสถานประกอำบการ 
•  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมท�กิจกรรมปอ้ำงกันยาเสพติดขอำงนายจ้าง  
 และลูกจ้างในสถานประกอำบการ 
•  กิจกรรมสร้างจิตส�นึกการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่

ข้อ 3 สร้างผลงานด้านยาเสพติด 
•  รายงานผลในแบบสรุปผลการปฏิบัติงานขอำงอำาสาสมัคร
 แรงงานเกี่ยวกับการด�เนินการ 
 1)  แจกสื่อำต่างๆ อำาทิ แผ่นพับ โปสเตอำร์ วีดิทัศน์ ฯลฯ 
 2)  ให้ค�แนะน� ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการบ�บัดรักษา 
 3)  อำื่นๆ

•  รับเด็กอำายุต�่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าท�งานในสถานบริการ สถานบันเทิง  
 สถานประกอำบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ 
 โทษ : ปรับไม่เกิน 50,000 บาท/เพิกถอำนใบอำนุญาต
•  ยนิยอำมหรอืำปล่อำยปละละเลยให้มีการม่ัวสมุ หรอืำมีการกระท�ความผิดเก่ียวกับ 
 ยาเสพติดในสถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอำบการที่มีลักษณะ  
 คล้ายสถานบริการ 
 โทษ : สั่งพักใช้ใบอำนุญาตไม่เกิน 90 วัน หรอืำ เพิกถอำนใบอำนุญาต/
 ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
•  ยุยงส่งเสริมให้ผูอ้ำื่นเสพยาเสพติดในหอำพัก หรือำที่พักอำาศัยเชิงพาณิชย์ 
 โทษ : จ�คุก 1 - 5 ปี หรอืำปรับ 20,000 - 100,000 บาท หรอืำทั้งจ� 
 ทั้งปรับ
•  ใช้อำุบายหลอำกลวง/ขู่เข็ญ/ข่มขืนใจผูอ้ำื่นเสพยาเสพติดในหอำพัก หรอืำ
 ที่พักอำาศัยเชิงพาณิชย์ 
 โทษ : จ�คุก 1 - 10 ปี และปรับ 100,000 - 1,000,000 บาท 
•  มีการจ�หน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือำเครื่อำงดื่มที่มีแอำลกอำฮอำล์ภายในร้านเกม  
 หรอืำร้านอำินเทอำร์เน็ต/ห้ามสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือำ ดื่มเครื่อำงดื่มที่ม ี  
 แอำลกอำฮอำล์ภายในร้านเกม หรือำร้านอำินเทอำร์เน็ต 
 โทษ : สั่งพักใช้ใบอำนุญาตไม่เกินครั้งละ 90 วัน หรอืำเพิกถอำนใบอำนุญาต
 
 ที่มา : คู่มือ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบสังคม, 2559,  
 ส�นักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�นักงาน ป.ป.ส.

9

10 14 15 16

11 12 13

รู้เท่าทัน...ป้องกันยาเสพติดแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

การขับเคลื่อนการด�เนินงานตามแผน
ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด

ในสถานประกอบการ

รูปแบบ 3 สร้างความดีป้องกันยาเสพติด ด�เนินการโดยอาสาสมัครแรงงาน/บัณฑิตแรงงาน บทลงโทษทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

ใส่ใจชุมชน ด้วยการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปอ้ำงกันชุมชนจาก
ปัญหายาเสพติด ช่วยชุมชนและสังคมในการต่อำต้านยาเสพติด
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด เบอร์โทรสายด่วน 1386

ป้องกัน 
• ในโรงเรียน 
• นอำกโรงเรียน 
• สถานประกอำบการ

บ�บัด
• ค้นหา 
• บ�บัด 
• ติดตาม 
• ช่วยเหลือำ

ปราบ 
• การข่าว 
• ตรวจค้น 
• จับกุม 
• ยึดทรัพย์ 
• ปรับทัศนคติ

พัฒนา 
•  แก้ไขปัญหา
 เศรษฐกิจ
 สังคม
 พื้นฐาน

กระทรวง กรม หน่วยงานส่วนกลาง 
มท. กห. สตช. ยธ. ศธ. สธ. รง. พม. นร.

กระบวนการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอำดภัยยาเสพติด

เข้าใจ    เข้าถึง พัฒนา    ปลอำดภัย   มั่นคง     มั่งคั่ง    ยั่งยืน

เข้าใจ : ความต้อำงการขอำงชุมชน ด้วยการประชาคม รับฟัง/ค้นหาปัญหา

เข้าถึง : พบปะ สืบสภาพ

พัฒนา : ประสานการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

�

�

�

ดูแลครอบครัว ด้วยการสร้างความอำบอำุ่นในครอำบครัวเป็นเหมอืำน
เกราะอำันแข็งแกร่งที่จะปกปอ้ำงสมาชิกให้ปลอำดภัยจากยาเสพติด 
• ร่วมสร้างความรัก ให้ก�ลังใจกับทุกคนในครอำบครัว 
• เป็นลูกที่ดีและเป็นตัวอำย่างที่ดีให้กับพี่นอ้ำง

1. สร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต 

 ห่างไกลจากยาเสพติด
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3. สร้างผลงานด้านยาเสพติด




