
 
บทความเสียงตามสาย/วิทยุขนาดส้ัน 

พฤษภาคม 2563 

บทความเสียงขนาดส้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานประกอบการ  
     เลาสูกันฟง วันนี้เราจะพูดถึงพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานประกอบการ เปนสถานท่ีเราใชเวลาปฏิบัติงาน
อยูตรงนั้นในทุกวัน เปนสถานท่ีทําใหเรามีรายได โดยปญหายาเสพติดสามารถเกิดข้ึนไดทุกสถานท่ี โดยเฉพาะ
ในสถานประกอบการ ทําใหเราเกิดความกลัว หวาดระแวง ปญหาเหลานี้จะลดลงไดดวยทุกคน รวมกันทําให
เกิดพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานประกอบการ  รวมมือกันสรางสภาพแวดลอมท่ีดี ปองกันยาเสพติด โดยรวมพลังจาก
ทุกคนมารวมกัน “เพ่ิมปจจัยบวก ดูแลชวยเหลือผูประสบปญหา ขจัดปจจัยลบ”  

- เพ่ิมปจจัยบวกดวยกิจกรรมปองกันยาเสพติด กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตแกลูกจางในสถาน
ประกอบการ 

- ดูแลชวยเหลือผูประสบปญหาดวยการคนหา สงตอใหไดรับการบําบัดรักษายาเสพติด และดูแลให
โอกาสลูกจางเขารับการบําบัดรักษา และกลับตัวใชชีวิตและกลับเขาทํางาน 

- ขจัดปจจัยลบดวยการเฝาระวัง การจัดระเบียบสังคม ตรวจตราสถานประกอบการตามมาตรการทาง
กฎหมาย  
 มารวมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย สถานประกอบการปลอดภัย ทุกคนในชุมชนอยูรวมกันมีความสุข รวมดวย
ชวยกันเปนพลังท่ียิ่งใหญ  

 

“สถานประกอบการรวมใจ ปฏิบัติตามกฎหมาย เสริมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย หางไกลยาเสพติด” 

แจงเบาะแสยาเสพติด โทรสายดวน 1386 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปองกันได หม่ันดูแลตัวเองดวยการกินรอน ใชชอนกลาง และลางมือบอย ๆ 

ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 

“Save Zone, No New Face พ้ืนท่ีปลอดภัย คนหนาใหมไมใชยาเสพติด” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความเสียงขนาดส้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการสรางพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานประกอบการ  
      รูหรือไม? วากิจการ ปมน้ํามัน ปมกาซ สถานบริการ ท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย หอพัก อาคารชุด หรือเกส

เฮาส ท่ีใหผูอ่ืนเชา โตะสนุก ซ่ึงเก็บคาบริการจากผูเลน โรงงาน ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และสถานท่ีเก็บ
สินคาหรือพัสดุภัณฑซ่ึงผูประกอบการขนสงใชประกอบกิจการ เปนสถานประกอบการภายใตบังคับตาม
มาตรการฯ นี้ โดยมีหนาท่ีตอง 
 1. ควบคุม สอดสอง และดูแล ไมใหมีการม่ัวสุมกันในบริเวณสถานประกอบการ  
 2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีไมมีพฤติการณเก่ียวกับยาเสพติด และเปดโอกาสรับผู ท่ีผาน 
การบําบัดรักษา/ฟนฟู และเลิกยาเสพติดแลวเขาเปนพนักงาน รวมท้ังจัดทําบันทึกประวัติของพนักงานไว
ประจําสถานประกอบการ และจัดอบรมพนักงานอยางสมํ่าเสมอ  
 3. ใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐในการแจงเม่ือพบวามีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และ
อํานวยความสะดวกในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในสถานประกอบการของตน  
 4. จัดใหมีปายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  
 ท้ังนี้ หากฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว มีบทลงโทษ คือ ตักเตือน/การบังคับตามคําสั่ง 
หรือ ปรับต้ังแต 10,000 - 50,000 บาท หรือ สั่งปดชั่วคราวหรือพักใชใบอนุญาตประกอบการ เม่ือรูอยางนี้แลว 
เจาของหรือผูดําเนินกิจการขางตน ก็อยาลืมปฏิบัติใหถูกตองนะคะ/นะครับ... 

 

“สถานประกอบการรวมใจ ปฏิบัติตามกฎหมาย เสริมสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย หางไกลยาเสพติด” 

แจงเบาะแสยาเสพติด โทรสายดวน 1386 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปองกันได หม่ันดูแลตัวเองดวยการกินรอน ใชชอนกลาง และลางมือบอย ๆ 

ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 

“Save Zone, No New Face พ้ืนท่ีปลอดภัย คนหนาใหมไมใชยาเสพติด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความเสียงขนาดส้ันท่ี 3 การใหโอกาสคืนคนดีสูสังคมในสถานประกอบการดวย “2 เพ่ือ 4 ให ๓ ได”  
เพ่ือคืนคนดีสูสังคม ( 
 จากท่ีเรารูกันอยูวาปญหายาเสพติดเปนปญหาของทุกคน ทุกคนตองรวมมือกันแกไขปญหาฯ แลวทํา
อยางไรทุกคนจะมีสวนรวม ? กันละ คะ/ครับทุกคนสามารถมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได 
อยางเชน ในกรณี ท่ีเราพบแรงงานเสพหรือใชยาเสพติดในสถานประกอบการ หรือ มีผูผานการบําบัดรักษายาเสพ
ติดมาขอโอกาสทาน!  
ทุกคนมีสวนรวมใหโอกาสได ดวย 4 ให คืนคนดีสูสังคม ดังนี ้
 1. ใหความรัก ใหความเขาใจ กับแรงงานท่ีหลงผิด เปนพลังผลักดันใหแรงงานทําสิ่งท่ีสรางสรรคใหสังคม 
นาอยูมากยิ่งข้ึน 
 2. ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา กับแรงงานท่ีหลงผิด เปนพลังผลักดันใหแรงงานไมกลับไปอยู
ในวังวนของยาเสพติดอีก  
 3. ใหโอกาส ใหงานทํา กับแรงงานท่ีหลงผิด เปนพลังผลักดันใหแรงงานเห็นคุณคาในตัวเอง มีอาชีพ มี
รายได เลี้ยงดูครอบครัว 
 4. ใหอภัย ใหกําลังใจ ใหท่ียืนในสังคม กับแรงงานท่ีหลงผิด เปนพลังผลักดันใหแรงงานใชชีวิตถูกตองและดี
งาม 
 ท้ังนี้ ก็เพ่ือใหทุกคนอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข ทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
เพ่ือใหแรงงานท่ีหลงผิดมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี ไมกลับเขาไปอยูในวังวนของยาเสพติดอีก มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงผล
ใหประชากรวัยแรงงาน สถานประกอบการ มีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจและสังคม พรอมท่ีจะพัฒนา
ประเทศของเรากาวไปสูยุคดิจิทัลขอคําปรึกษาบําบัดรักษายาเสพติด โทรสายดวน 1165 หรือโรงพยาบาลประจํา
จังหวัด/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใกลบาน  
 

“Smart Labour แรงงานยุคใหม รวมสรางสังคมปลอดภัย หางไกลยาเสพติด” 
แจงเบาะแสยาเสพติด โทรสายดวน 1386 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปองกันได หม่ันดูแลตัวเองดวยการกินรอน ใชชอนกลาง และลางมือบอย ๆ 

ดวยความปรารถนาดีจาก สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม 

“Save Zone, No New Face พ้ืนท่ีปลอดภัย คนหนาใหมไมใชยาเสพติด” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทความเสียงขนาดส้ันท่ี 4 ผลของยาเสพติดอยางรอบดาน  
รูทันกัญชา 

คนไทยมีการใชประโยชนจากกัญชามากวา ๓๐๐ ป ซ่ึงปรากฏเปนหลักฐานในตําราพระโอสถ 
พระนารายณ ตั้งแตสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยจะนํากัญชามาปรุงรวมกับสมุนไพร/สารอ่ืน ๆ เพ่ือใชในการ
รักษาอาการเจ็บปวย  

การแพทยสมัยใหมปจจุบันไดมีการนําสารสกัดกัญชามาใชเปนยาทางเลือกใหกับคนไข ในกรณี 
ท่ีรักษาดวยยาตามมาตรฐานการแพทยแลวไมไดผล  

สารสําคัญ ๒ ชนิด ท่ีมีการนําใช คือ THC ท่ีเปนสารเมา และ CBD ท่ีเปนสารไมเมา โดยสามารถนํามา
รักษาอาการปวดเรื้อรัง (เชน การปวดจากมะเร็ง เปนตน) โรคลมชักในเด็ก ผูปวยมะเร็งท่ีมีอาการคลื่นไส
อาเจียนจากการไดรับยาเคมีบําบัด โรคพารกินสัน อัลไซเมอร เปนตน  

การใชสารสกัดกัญชาตองมีแพทยท่ีมีความรูในเรื่องการรักษา การใชกัญชาเองแบบไมถูกตอง เสี่ยงตอ
ชีวิต เพราะ ทําใหหมดสติ และหยุดหายใจได  

การใชกัญชาเรื้อรังนั้นจะเพ่ิมความเสี่ยงการเกิดโรคทางจิต และเก่ียวของกับการฆาตัวตาย ตลอดจน
การเกิดโรคบางอยาง เชน โรคหัวใจขาดเลือด สมองขาดเลือด และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง เปนตน  

“Save Zone, No New Face พ้ืนท่ีปลอดภัย คนหนาใหมไมใชยาเสพติด” 
 

 

 

 


