สบยช. รณรงค์ ป้องกันและแก้ ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนืองในวันต่ อต้ านยาเสพติดโลก
สถาบั น บํา บั ด รั ก ษาและฟื นฟู ผู ้ติ ด ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ บ รมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผูเ้ สพผูต้ ิดยาเสพติดเนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระตุน้ ให้เยาวชน
และประชาชนตระหนักถึงโทษของการใช้ยาเสพติด สร้างกระแสการมีส่วนร่ วมของสังคมในการส่ งเสริ มป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติด
นายแพทย์ ภ าสกร ชั ย วานิ ช ศิ ริ รองอธิ บ ดีก รมการแพทย์ กล่ าวว่า ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ นปั ญหาสําคัญ
ที มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องประชาชนและความมันคงของประเทศ ที ต้อ งดํา เนิ น การแก้ไ ข
อย่างจริ งจังและต่อเนื อง ซึ งรัฐบาลได้กาํ หนดให้การแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นวาระแห่ งชาติทีทุกภาคส่ วนต้องมี
ส่ วนร่ วม ทั งด้ า นการป้ องกั น การปราบปราม และการบํา บั ด รั ก ษาฟื นฟู ผู ้ติ ด ยาเสพติ ด ในส่ วนของ
การป้ องกัน การเสพติ ด ซํา และช่ ว ยฟื นฟู ส มรรถภาพให้ ก ลับ เป็ นคนดี เป็ นทรั พ ยากรที มี คุ ณ ค่ า ของสั ง คม
จากผลการดํา เนิ น งานของ สบยช. พบว่ า ผูต้ ิ ด ยาเสพติ ด ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 80-85 เป็ นผู ้เ สพติ ด ยาบ้า และ
มีแนวโน้มการแพร่ ระบาดมากขึนของไอซ์ ซึ งเป็ นยาเสพติ ดประเภทเดี ยวกับยาบ้าแต่มีฤทธิ การเสพติดสู งกว่า
โดยพบว่ า ทังยาบ้า และไอซ์ มี ผ ลโดยตรงต่ อ การทํา งานของสมอง และมี ผ ลทํา ให้ผูเ้ สพติ ด เกิ ด อาการทางจิ ต
มีอาการหู แว่ว เห็นภาพหลอน ซึ มเศร้า มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง นอกจากนี ยังพบว่าปั ญหายาเสพติดมีการแพร่
ระบาดมากขึนในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมีอายุระหว่าง 12 -17 ปี และผูป้ ่ วยที
เข้ารับการบําบัดรักษาส่ วนใหญ่มีประวัติการใช้ยาเสพติดมาก่อน 3-5 ปี ซึ งทําให้มีการพัฒนาจากผูเ้ สพเป็ นผูต้ ิด
ถึงติดรุ นแรง ก่อให้เกิดปัญหาทียุง่ ยากและซับซ้อนมากขึน
นายแพทย์ สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อาํ นวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่ งชาติ
บรมราชชนนี กล่าวเพิมเติมว่า ในโอกาสวัน ต่ อ ต้า นยาเสพติ ด โลก ซึ งตรงกับ วัน ที 26 มิ ถุ น ายนของทุ ก ปี
สบยช. ซึ งเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ของกรมการแพทย์ใ นการบํา บัด รั ก ษาฟื นฟู ส มรรถภาพผู ้ติ ด ยาเสพติ ด
เห็ น ความสํา คัญ ของการแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จึ ง ได้จ ัด กิ จ กรรมรณรงค์ ป้ องกัน และแก้ไ ขปั ญ หาผูเ้ สพ
ผูต้ ิ ดยาเสพติดเนื องในวันต่อต้านยาเสพติ ดโลก ปี 2561 เพื อให้เยาวชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ถึงโทษพิษภัยยาเสพติ ด
สร้างความตระหนักในผลกระทบของการใช้ยาเสพติดแก่เยาวชนและกลุ่มเสี ยง รวมถึงสร้างกระแสการมีส่วนร่ วม
ของสังคมในการส่ งเสริ มและป้ องกันปั ญหายาเสพติด โดยมีกิจกรรม อาทิ นิ ทรรศการให้ความรู ้เรื องโทษพิษภัย
ของยาเสพติด การประกวดเต้นต้านภัยยาเสพติด ประกวดแสดงละครต่อต้านยาเสพติด รวมถึงการเล่นเกมส์และ
ตอบปั ญหาชิงรางวัล โดยมีกลุ่มเป้ าหมายทีเข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี
จํานวน 500 คน ทังนี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก และ
สร้ างความรู ้ ความเข้าใจที ถู ก ต้อ งเกี ยวกับโทษพิษ ภัย ยาเสพติ ด เพือการเฝ้ าระวัง และป้ องกัน ปั ญหายาเสพติ ด
ในอนาคต หากพบปั ญหาด้านยาเสพติดสามารถปรึ กษาได้ที สายด่วนยาเสพติด 1165
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