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ยาเสพติด  หมายถึง
สารหรื อยาที่ อาจ เปน
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ
หรือจากการสังเคราะห
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ยาเสพติด  หมายถึง  สารหรือยาที่อาจเปนผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห  ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพ หรือไดรับ
เขาไปในรางกายซ้ําๆ กันแลว ไมวาดวยวิธีใดๆ ซึ่งอาจเปนชวง
ระยะเวลาหนึ่งหรือนานติดตอกันก็ตาม จะทําใหบุคคลนั้นตอง
ตกอย ูใตอํานาจหรอืเปนทาสของสิง่นัน้ทางดานรางกายและจติใจ
นอกจากนี้ยังอาจตองเพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเรื่อยๆ หรือทําให
สขุภาพของผ ูเสพตดิเสือ่มโทรมลง  และเมือ่ถงึเวลาอยากเสพแลว
ไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจเกิดข้ึนใน
ผ ูเสพนั้น

การกิน สารจะถูกยอยดูดซึมเขาส ู
กระแสเลอืดนําไปยังสมอง โดยทัว่ไป
จะออกฤทธิ์ภายใน 30 นาที และ
ออกฤทธิ์สงูสดุภายในเวลาประมาณ
2 ชั่วโมง
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การดมหรือสูด  สารถูกดูดซึม
เขากระแสเลือดโดยผานเสนเลือดฝอยของ
เย่ือบุจมูกทางเดินหายใจ แลวข้ึนส ูสมอง

ออกฤทธิ์ไดเร็วภายในเวลาไมถึง 1 นาที และ
ออกฤทธิ์สูงสุดภายในเวลาครึ่งชั่วโมง

การสูบ  เขาทางปากอัดลงไปที่ปอด
เขาส ูกระแสเลือดอยางรวดเร็วภายใน

8 วินาที และออกฤทธิ์ภายในเวลาไมเกิน
5 นาที นับเปนการออกฤทธิ์

เร็วที่สุด
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การฉีด  เขาเสนเลือด  หรือใตผิวหนัง
ออกฤทธิ์ภายใน 15 วินาท ีและออกฤทธิ์สูงสุด

ภายในเวลาประมาณ 5-10 นาที
วิธีนี้มีโอกาสติดเชื้อทางเข็มฉีดยาไดมาก

เชน  โรคเอดส  ตับอักเสบ

วิธีอื่นๆ
ไดแก กระดาษเมาแปะล้ิน
หรือเหน็บทางทวารหนัก
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แบงยาเสพติดตามฤทธิ์ของยาที่มีตอรางกายเมื่อเสพเขาไป
ประเภทที่ 1  กดประสาท  เชน  เฮโรอีน  ฝน  มอรฟน

ยานอนหลับ  ยาระงับประสาท  ยากลอมประสาท  สารระเหย
เครื่องด่ืมมึนเมาทุกชนิด ฤทธิ์ของยาจะไปกดประสาทสวน
สมองอยางรุนแรง  จนทําใหสมองมึนชา  ความคิดอานชาลง
นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กดระบบทํางาน
ของอวัยวะอ่ืนๆ ภายในรางกาย
มักพบวาผ ูเสพจะมีรางกาย
ซูบผอม ตัวเหลือง  ออนเพลีย
อารมณฟ ุงซาน

ประเภทที ่ 2  กระต ุนประสาท  เชน  ยาบา  แอมเฟตามีน
กระทอม  โคเคน  ยาอี  มกัพบวาผ ูเสพจะมอีาการหงุดหงดิ  กระวน
กระวาย จิตสับสน ถาใชยานี้ในปริมาณมากๆ และนานๆ จะทําให
รางกายและสมอง  มีความเครียดและเสือ่มโทรมลง  มีอาการเสื่อม
ทางจติใจจนอาจกลายเปนโรคจติคล ุมคลัง่ เชน  ทํารายตนเอง  หรอื
ฆาผ ูอ่ืนได
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ประเภทที่  3  หลอนประสาท  เชน  แอลเอสดี  เมสคาลีน
เห็ดข้ีควาย  ยาเค  ยาประเภทนี้จะออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทสมอง
สวนสัมผัสทั้ง 5  คือ  การมองเห็น  ไดยิน  ชิมรส  สัมผัส  และ
การดมกลิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากความเปนจริง ทําให
ผ ูเสพมีอาการประสาทหลอน  ไดยินเสียงประหลาด

ประเภทที ่ 4  ออกฤทธ์ิหลายอยาง ทัง้กดประสาท  กระต ุน
ประสาท  และหลอนประสาท เชน  กัญชา ผ ูเสพตดิมกัมอีาการหวาด
ระแวง  ความคิดสับสน  เห็นภาพลวงตา  หูแวว  ควบคุมตนเอง
ไมได  และอาจปวยเปนโรคจิต  จนถึงข้ันทําใหความจําเสื่อมได
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1.  ติดยาทางกาย  การปรับเปลี่ยนในระบบประสาทที่
เกิดข้ึน มีผลทําใหเกิดการด้ือยาและการขาดยาตามมา  ผ ูปวย
บางรายจึงมีการใชสารเสพติดเพ่ิมข้ึนเพ่ือไมใหเกิดอาการขาดยา

2.  ติดยาทางจิตใจ  แสดงออกในรูปของความอยาก
ลักษณะความเคยชิน และพฤติกรรมการแสวงหายา การติดยา
ทางจิตใจมีความสําคัญและเปนปญหาตอการรักษามากกวาการ
ติดยาทางกาย






เฮโรอีน  หรือผงขาว  มีลักษณะเปนผงสีขาว เปนสารที่
สงัเคราะหมาจากมอรฟน มฤีทธิม์ากกวามอรฟนประมาณ 4-8 เทา
และมีฤทธิ์มากกวาฝน 80-100 เทา จึงเสพติดไดงายมาก นับวา
เปนยาเสพติดที่มีอันตรายรายแรงที่สุด และแพรหลายมากที่สุด




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ในปจจุบันมีเฮโรอีนแพรหลายอย ู 2 ชนิด
1.  เฮโรอีนผงบรสิทุธิ ์(ผงขาว) ลกัษณะเปนผงสขีาวละเอียด

รสขมจัด  ไมมีกลิ่น  มีเนื้อเฮโรอีนบริสุทธิ์ถึง  95 %
2.  เฮโรอีนผสม  เปนเฮโรอีนไมบริสุทธิ์  เพราะมีสารอ่ืนๆ

เขาไปผสม เชน สารหนู น้ําประสารทอง (บอแรกซ)  ยานอนหลับ
ยาแกปวด  สตริกนิน  เปนตน  จึงมีเนื้อเฮโรอีนแทๆ อย ูประมาณ
8-12 % เทานั้น และยังทําใหมีสีตางๆ กัน เชน สีมวง สีชมพู
สแีดง  สเีหลอืง โดยผลติใหมลีกัษณะเปนเกลด็หรอืผงหยาบๆ บรรจุ
ในแคปซูล หรือบรรจุในถุงพลาสติก

ผ ูที่เสพเฮโรอีนเขาส ูรางกายเพียง 1-2 ครั้งก็จะติด  จนตอง
หามาเสพอย ูเสมอ เมื่อเสพแลวก็จะร ูสึกงวงนอน ไมร ูสึกเจ็บปวด
จิตใจสับสน เบ่ืออาหาร มึนงงและออนเพลีย รางกายผายผอม
ซูบซีด มีความเกียจคราน ไมอยากทํางาน  ถาไมไดเสพจะมี
อาการทุรนทุราย หงุดหงิด ปวดเมื่อยตามรางกายและกระดูก
ตาแดง  หาวน้ําตาไหล  อาเจียน  และอาจจะถึงกับ “ลงแดง”
คือ  ถายอุจจาระเปนเลือด  บางรายถึงแกความตาย
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กัญชาเปนพืชลมลกุชนดิหนึง่ ใบแตละใบแตกเปนแฉกยาวๆ

หลายแฉก ออกดอกเปนชอเลก็ๆ  โดยชอดอกตวัผ ูกับดอกตวัเมยี
ไมไดอย ูตนเดียวกัน ชอดอกตัวเมียเปนสวนของกัญชาที่มีฤทธิ์
มากทําใหมีอาการมึนเมา ในใบและดอกกัญชาตัวเมียมียางที่มี
สารเสพติดคือสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งมีฤทธิ์
กดประสาท  กระต ุนประสาท  และหลอนประสาท  ทําใหผ ูเสพมี
จิตใจและอารมณแปรปรวน ไมสามารถควบคุมตนเองได

สวนมากนยิมเสพกัญชาดวยวิธสีบู ฤทธิข์องกัญชาจะทาํให
ผ ูเสพเกิดภาพหลอน หวัเราะราเรงิ พูดมาก เสยีงดังคลายเมาสรุา
และมีอาการของผ ูเปนโรคจิต  หลังจากนั้นผ ูเสพจะมีอาการเศรา
ซมึและงวงนอน  ผ ูทีเ่สพกัญชามกัมโีอกาสทีจ่ะตดิยาเสพตดิชนดิ
อ่ืนที่รายแรงไดงาย  เชน  เฮโรอีน

ผ ูทีเ่สพกัญชาเปนประจํานัน้ จะทาํใหความจําเสือ่ม ความคดิ
สับสน ไมสนใจตอสภาพแวดลอม การตัดสินใจผิดพลาด
ขาดความระมดัระวัง  ถาเสพกัญชาตดิตอกันเปนเวลานาน  จะทาํให
เปนโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง หลอดเลือดอุดตัน มะเร็งที่ปอด
ไซนสัอักเสบ เปลอืกสมองเหีย่ว ความร ูสกึทางเพศลดลง  แตจะไม
ทําใหรางกายผายผอมทรุดโทรมหนัก  เพราะผ ูเสพกัญชามัก
รับประทานอาหารไดมาก และยังชอบรับประทาน
ของหวานอีกดวย
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ยาบา  มสีวนผสมของสารเคมปีระเภทแอมเฟตามนี (Amphetamine)

และเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine)  ยาบาทีพ่บสวนใหญมัก
มีลักษณะกลมแบน มีสีตางๆ เชน สม เหลือง เขียว น้ําตาล
สีกะป ฯลฯ บนเมด็ยามีสัญลักษณตางๆ เชน  เปนตัวหนังสือ M  หรือ
เลข  99  หรือรูปดาว  เปนตน

ยาบา มีฤทธิ์กระต ุนประสาท หลังจากเสพจะมีอาการใจสั่น
กระวนกระวาย  หวัใจเตนเร็ว  ความดันโลหิตสงู  (อาจทําใหเสนเลอืด
ในสมองแตก เปนอัมพาต หรือเสียชีวิตได) ถาใชเปนเวลานาน
จะทําใหสมองติดยา  สุขภาพทรุดโทรม  นอนไมหลับ  รางกายไมได
พักผอน อารมณกาวราว ฉุนเฉียว ควบคุมอารมณตัวเองไมได
สมองเสือ่ม  ความคดิสบัสน หูแวว มอีาการประสาทหลอน หวาดกลวั
มักคดิวาจะมคีนมาทาํรายและฆาตวัเอง  จงึมักจะปกปองตนเองดวย
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ยาอี  หรืออีเฟดรีน  เปนสารที่มีผลตอระบบประสาท

ซมิพาเธตคิ ทางการแพทย  จงึไดอาศยัคณุสมบัตนิีม้าใชประโยชน
อาท ิ ลดการเกรง็ตวัของหลอดลม  บรรเทาอาการคดัจมกู  ปองกัน
การเกิดสภาวะความดันโลหิตลด เมื่อนํามาหยอดตาจะทําให
รูมานตาขยาย  จึงใชเพ่ือการรักษาโรคตาบางอยางได

ผลเสียที่เกิดจากการติดอีเฟดรีน  จะคลายๆ กับการติด
แอมเฟตามีน ที่พบเดนชัดคือ ผลตอระบบประสาท  เชน
นอนไมหลับ สับสน ตื่นเตน ออนเพลีย (อันสืบเนื่องมาจาก
ตื่นตัวนานข้ึนทําใหการพักผอนไมพอเพียง) อาจเกิดอาการ
ประสาทหลอน เกิดสภาวการณหวาดกลัว โดยเฉพาะในผ ูที่มี
อาการทางจิตผิดปกติ  สําหรับผลตอระบบสวนอ่ืนๆ โรค
หรืออาการที่อาจพบได เชน หัวใจเตนผิดปกติ เจ็บหนาอก
เหงื่อออกมาก  ปากแหง  เบ่ืออาหาร
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ยาเคจัดเปนยาควบคุมพิเศษ  หมายถึง ยาที่มีอันตรายสูง

ที่แพทยจะจัดใหกับผ ูปวยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนจริงๆ เทานั้น
ยาเคถูกสังเคราะหข้ึนเพ่ือใชเปนยาสลบกอนการผาตัด  สาเหตุ
ที่ทําใหยาเคกลายเปนปญหาเพราะมีการนํายาเคมาใชเปนสิ่ง
มึนเมา  และนํามาใชรวมกับยาเสพตดิรายแรงอ่ืนๆ เชน  ยาอีและ
โคเคน ยาเคออกฤทธิ์หลอนประสาทอยางรุนแรง  เมื่อเสพเขาจะ
ร ูสึ กเคลิบเคลิ้ม ร ูสึ กตนเองมีอํานาจพิเศษ มีอาการสูญเสีย
กระบวนการทางความคิด ทําใหความคิดสับสน การรับร ูและ
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมทั้งภาพ แสง เสียง เปลี่ยนแปลงไป
รางกายเคลือ่นไหวไมสมัพันธกัน หากใชปรมิาณมากจะเกิดอาการ
หายใจตดิขัด เกิดอาการประสาทหลอนเหน็ภาพนากลวั ซึง่อาการ
เหลานีอ้าจปรากฏกับผ ูเสพอีกแมวาจะหยุดเสพยาแลว ซึง่ในที่สดุ
ผ ูเสพอาจประสบสภาวะโรคจิตกลายเปนคนวิกลจริตได
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สารระเหย  เปนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่หาซื้อไดงายเพราะมี

ขายอยางเปดเผย  และราคาถูก  มีลักษณะเปนของเหลว  มีกลิ่น
ระเหยไดงาย  สารระเหยทีท่ําใหเสพติด  เชน  ทินเนอร  แลคเกอร
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  กาวยาง  น้ํายาลางเล็บ  ยาทาเล็บ
สเปรย  สีทาบาน  เปนตน

เมื่อสูดดมสารระเหยเขาไปส ูปอด  จะถูกดูดซึมไปตาม
กระแสเลือดส ูสวนตาง ๆ ของรางกายอยางรวดเร็ว

สารระเหยมีพิษตอรางกาย 2 แบบ  ไดแก
1. พิษที่เกิดข้ึนทันทีทันใด  โดยเกิดข้ึนหลังจากการสูดดม

มีอาการเวียนศีรษะ  คลื่นไส  อาเจียน  ออนเพลีย  หายใจถี่เร็ว
มอืสัน่ ตาพรา เดินเซคลายคนเมาสรุา  ถาสดูดมตอไปจนเกินขนาด
ก็จะทําใหหมดสติ  หรืออาจจะหัวใจวายและเสียชีวิต

2. พิษเรื้อรัง  ผ ูที่สูดดมติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหมี
อาการหลอดลมอักเสบ ไอ ไตอักเสบ โลหิตจางเกิดมะเร็งใน
เม็ดเลือดขาว สมองพิการ กลามเนื้อลีบเปนอัมพาต มีอาการ
ทางประสาท ความประพฤติ และอุปนิสัยเปลี่ยนไป เปนตน
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บุหรี่เปนสารเสพติดที่มีสวนประกอบ  คือ
1. นิโคติน  (Nicotine)  เปนสารแอลคาลอยด  (Alkaliod)

มีลักษณะเปนน้ํามัน  ไมมีสี  นิโคตินมีในควันบุหรี่ประมาณ 95 %
จะเขาไปจับอย ูในปอด บางสวนจับอย ูที่ เย่ือห ุมริมฝปาก และ
บางสวนถกูดูดซมึเขากระแสเลอืด  มฤีทธิก์ระต ุนประสาทสวนกลาง
และกระต ุนตอมหมวกไตทําใหความดันโลหิตสูง หัวใจเตนเร็ว
หลอดเลือดรัดตัว

2. ทาร  (Tar)  เปนน้ํามันเหนียวขน  สีน้ําตาล เมื่อสูบบุหรี่
ทารที่เขาไปพรอมกับควันบุหรี่จะจับอย ูที่ปอด ทําใหระคายเคือง
มีอาการไอ ถุงลมในปอดขยายข้ึน และทําใหเปนมะเร็งได

3. คารบอนมอนอกไซด  (Carbonmonoxide) เปนกาซจาก
ควันบุหรี่ ที่ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนนอยลง ร ูสึกออนเพลีย
หายใจสั้น เหนื่อยงาย อาจจะหนามืดเปนลม และถามีปริมาณ
คารบอนมอนนอกไซด  ในเลือดสูงถึง 60 % ก็อาจเสียชีวิตได

4. ไฮโดรเจนไซยาไนด  (Hydrogencyanide)  กาซชนิดนี้
จะเขาไปทําลายเย่ือบุหลอดลมชนิดมีขน ทําใหสิ่งแปลกปลอม
ผานเขาไปทําลายหลอดลม กอใหเกิดอาการไอมเีสมหะ และหลอด
ลมอักเสบเรื้อรัง

5. ไนโตรเจนไดออกไซด (Nitrogendioxide) เปนกาซที่
สามารถทําลายเย่ือหลอดลม  ทําใหถุงลมโปงพอง

6. แอมโมเนีย (Ammonia) เปนสาเหตุที่ทําใหหลอดลม
อักเสบ  ชนิดนี้เปนสาเหตุที่ทําใหหลอดลมอักเสบ

7. สารกัมมนัตภาพรังส ี ในควันบุหรีม่รีงัสแีอลฟาอย ู ซึง่รังสี
ชนิดนี้เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคมะเรง็
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1. เกิดโรคตาง ๆ  คอื  โรคมะเรง็ทีอ่วัยวะตางๆ เชน มะเรง็

ในปอด  มะเร็งในชองปาก  มะเร็งที่กลองเสียง  มะเร็งที่ลําคอ
โรคหลอดลมอักเสบ โรคไอเรื้อรัง โรคถุงลมในปอดโปงพอง
โรคหลอดเลือดแดงแข็งตัว  โรคกระเพาะอาหาร  โรคความดัน
โลหิต  โรคสมองเสื่อมสมรรถภาพ  โรคหัวใจ

2. สิ้นเปลืองเงินที่ตองจายเปนคาบุหรี่
3. เสียนิสัย  ถาอยากสูบบุหรี่แลวไมไดสูบก็จะหงุดหงิด

อารมณเสียอยางไรเหตุผล
4. ทําใหอากาศเปนพิษ
5. เปนตัวอยางที่ไมดีของบุตรหลาน  และเยาวชนอ่ืนๆ
6. มีกลิ่นปาก  ฟนดํา  ฟนผุ
7. เสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งชายหญิง
8. อายุสั้นลง  การสูบบุหรี่ 1 มวน  ทําใหอายุสั้นลง

ประมาณ 5 นาที
9. สงผลเสียกับผ ูที่อย ูใกลชิด  วากันวาใครที่อย ูใกลผ ูที่

กําลังสูบบุหรี่  เทากับวาเปนผ ูสูบบุหรี่เสียเอง
10.หญิงมคีรรภที่สบูบุหรี่จะมีผลกระทบตอทารกในครรภ

อาจจะทําใหแทงหรือเกิดมาไมแข็งแรง  แคระแกร็นผิดปกติ
เสียชีวิตไดงาย




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com



สุรา  เปนยาเสพติดที่มีแอลกอฮอลล
เมื่อด่ืมสุรา แอลกอฮอลลจะถูกดูดซึมเขาส ูกระแสเลือด

ผานไปยังประสาทสวนกลาง ถาด่ืมบอยๆ หรือด่ืมติดตอกัน
นานๆ ก็ทําใหตดิสรุา  จนตองด่ืมเปนประจําเมือ่ถึงเวลาทีเ่คยด่ืม

คนที่ติดสุราจะมีนัยนตาแดง ใบหนาบวมฉ ุมอืสั่น เนื้อตัว
สกปรก การแตงกายไมเรียบรอย และถาไมไดด่ืมก็จะมีอาการ
คลื่นไล  อาเจียน  หงุดหงิด  ฝนราย  ประสาทหลอน ฯลฯ


1. ทําใหเปนโรคตางๆ เชน  โรคตับแข็ง  โรคกระเพาะ

โรคไตอักเสบ  โรคขออักเสบ (เกาต) โรคพิษสรุาเรือ้รงั  โรคหวัใจ
เปนตน

2. เกิดความมึนเมา จนบังคับจิตใจตนเองไมได ทําให
ประพฤติตนไมสุภาพ พูดจากาวราว

3. ทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย เชน อุบัติเหตุทางรถยนต
พลัดตกหกลม  เปนตน

4. ทําใหความสามารถในการทํางานลดลง ทํางานบกพรอง
หรือผิดพลาดไดงาย
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ประเทศไทยไดกําหนดระดับ
แอลกอฮอลที่ผิดกฎหมายและ

ไมอนุญาตใหขับรถ คือ
ที่ระดับ 50 mg %


  

   0 – 100 ครึกครื้น สนุกสนาน  งวงนอน  ชวยใหหลับ
100 – 150 กลามเนือ้ทาํงานไมประสานกัน กระวนกระวาย
150 – 250 พูดไมชัด  เดินเซ
 >  250 หมดสติ
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ตัวอยาง  คนที่น้ําหนัก 45-55  กิโลกรัม  หากด่ืมสุรา 35 ดีกรี
ขนาดแกวละ 30  ซีซี  หรือ  1  เปก  จะเกิดอาการดังนี้

1-2  แกว หนาตาแดง  ราเริง  ชางพูด
3  แกว  (1 ขวดเบียรไทย) ตัดสินใจชา  การประสานงาน

ของอวัยวะบกพรอง
ความสามารถในการขับรถลดลง

5  แกว ตาพรามัว พูดจาเลอะเทอะ
ไมสามารถ แสดงปฏิกิรยิาโตตอบได
อยางฉับพลัน

แหลงทีม่า  :  เอกสารแผนพบั  สํานักอนามัย  กรงุเทพมหานคร

5.  สรางความหายนะใหครอบครัว  เพราะผ ูที่เมาสุราเปน
ประจาํยอมไมอาจสรางฐานะได ทาํใหครอบครวัมปีญหาทางเศรษฐกิจ
ไมมคีวามสงบสขุ และคนในครอบครวัเสยีสขุภาพจติ สิน้เปลอืงเงนิ
ทองในการซื้อสุรา สติปญญาเสื่อม  เปนที่รังเกียจของบุคคลอ่ืน
และไมนาเชื่อถือ
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Drink  คือ  ปริมาณสุทธิของแอลกอฮอล

Q : 1  Drink  มีคาเทากับเทาไหร ?
A : 1  Drink  มีคาเทากับปริมาณของแอลกอฮอล

13.7 กรัม
หรือ  เทากับเบียร  12 ออนซ  (11/2  แกวน้ํา)

เทากับเหลา  8 ออนซ  (1  แกวน้ํา)
เทากับไวน  5 ออนซ  (ครึ่งแกว)
เทากับจิน  รัม  วอดกา  วิสก้ี 1.5  ออนซ

Q : แสดงวาในเครื่องด่ืมแตละชนิดก็จะมีปริมาณ
แอลกอฮอลแตกตางกันใชไหมครับ

A : ถูกตองแลวครับ
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........................ คุณเคยคิดที่จะด่ืมใหนอยลงหรือไม ?
……………….. คุณเคยอารมณเสียหรือโมโห  เมื่อมีคนทวงติง

การด่ืมของคุณหรือไม
........................ คุณไมสบายใจ  ตําหนิตนเองคิดวาตนเองไมดี

เพราะยังด่ืมเหลาอย ูหรือไม
........................ คุณตองด่ืมเหลาตั้งแตหัววันหรือไม

ถาตอบวา “ใช”  นอยกวา  2  ครั้ง  หมายความวา  “ไมมี
ปญหาในการด่ืมเหลา”

ถาตอบวา  “ใช”  2  ครั้งหรือมากกวา  หมายความวา
“มีปญหาในการด่ืมเหลา”
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1. คุณคิดวาคุณด่ืมเหลาตามปกติ  หมายถึงด่ืมเทาคนอ่ืน  ใชหรือไม ?

ใช ได  0  คะแนน
ไมใช ได  2  คะแนน

2. เมื่อคืนด่ืมเหลา  พอตื่นนอนตอนเชา  จําไมไดวาเมื่อคืนไปทําอะไร
มาบาง  ใชหรือไม ?

ใช ได  2  คะแนน
ไมใช ได  0  คะแนน

3.  ญาตพ่ีินอง  หรอืเพ่ือนฝงูเคยเปนหวงหรอืเคยตาํหนคิณุเรือ่งด่ืมเหลา
หรือไม ?

เคย ได  2  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

4. คุณสามารถหยุดด่ืมได  หลังจากไดด่ืมไปแลว  1  ถึง  2  ดริ้งค
หยุดด่ืมได ได  0  คะแนน
หยุดไมได ได  2  คะแนน

5. คุณเคยร ูสึกวา  ตัวเองประพฤติตัวผิดหลังจากที่ไดด่ืมเหลา
เคยร ูสึก ได  1  คะแนน
ไมเคยร ูสึก ได  0  คะแนน

6. ญาติพ่ีนองและเพ่ือนฝูง  คิดวาคุณด่ืมเหลาไดเหมือนคนปกติทั่วไป
ใชหรอืไม

ใช ได  0  คะแนน
ไมใช ได  2  คะแนน
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7. เวลาคุณด่ืมเหลา  คุณสามารถเลิกด่ืมไดทันทีเวลาที่คุณตองการ
จะเลิกด่ืม

เลิกได ได  0  คะแนน
เลิกไมได ได  2  คะแนน

8. คุณเคยเขารับการบําบัดรักษาเพ่ือเลิกด่ืมเหลาหรือไม
เคย ได  5  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

9. คุณเคยทะเลาะ  พิพาท  ชกตอยกับคนอ่ืนเพราะฤทธิ์เหลาหรือไม
เคย ได  1  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

10.คุณด่ืมเหลาแลวเปนที่รําคาญหรือกอปญหาใหแกคนที่อย ูใกลเคียง
กัน  ใชหรือไม

ใช ได  2  คะแนน
ไมใช ได  0  คะแนน

11. ญาตพ่ีินอง หรอืแฟนคณุเคยไปปรกึษาคนอ่ืนเพ่ือใหชวยคณุเลกิด่ืม
เหลาหรือไม

เคย ได  2  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

12. เพ่ือคุณเคยเลิกคบกับคุณเพราะการด่ืมเหลาของคุณหรือไม
เคย ได  2  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

13. การด่ืมเหลาทําใหคุณเกิดมีปญหาที่ที่ทํางานหรือสถานที่ศึกษา
ใชหรอืไม

ใช ได  2  คะแนน
ไมใช ได  0  คะแนน 
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14.  คุณเคยถูกใหพักงานหรือปลดออกจากงาน เพราะด่ืมเหลาหรือไม
เคย ได  2  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

15.  คุณเคยละเลยพันธะที่มีตอครอบครัวหมายถึงละทิ้งครอบครัวเปน
เวลาตดิตอกัน 2 วัน หรอืมากกวานัน้ เพราะเอาแตด่ืมเหลาอย ูอยาง
เดียวหรือไม

เคย ได  2  คะแนน
ไมเคย ได  0  คะแนน

16.  คุณเริ่มด่ืมเหลากอนเที่ยงวันเปนประจํา  ใชหรือไม
ใช ได  1  คะแนน
ไมใช ได  0  คะแนน

ผ ูถูกประเมิน  รวมคะแนนได.............................คะแนน
ถาไดคะแนนรวม 3 คะแนน  หรือนอยกวา  แสดงวา  “ไมมีปญหา
ในเรื่องด่ืมเหลา
ถาไดคะแนนรวม  4 คะแนน แสดงวา “มปีญหาในเรือ่งการด่ืมเหลา”
ถาไดคะแนนรวม  5  คะแนน  หรือมากกวา  แสดงวา  “ติดเหลา”
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ä เมื่อทําอะไรไมสําเร็จ  คุณมักจะร ูสึกวาคุณลมเหลว  คุณเกง
ส ูคนอ่ืนๆ ไมได

ä คุณชอบเก็บความกังวล  ความทุกข  ความเศราไวกับตัวเอง
ä คณุเปนคนข้ีอาย  ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง  สนทิกับคนยาก
และร ูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนๆ

ä คุณมักจะตามใจเพ่ือนๆ เพราะไมร ูวาจะปฏิเสธอยางไร
ä คุณยังคนไมพบวาคุณเกงดานไหน
ä คุณมักจะเลือกทําในสิ่งที่ตอบสนองความตองการของคุณ
อยางรวดเร็ว  แมจะทําใหเกิดปญหาในภายหลังก็ตาม  แต
คุณก็อดใจที่จะไมทําไดยาก


ä คนในครอบครัวตางคนตางอย ู
ä การพูดคยุกันระหวางสมาชกิในครอบครวัมนีอย  ไมคอยมกีาร
ทํากิจกรรมรวมกัน

โดยพิจารณาจากปจจยัหลกั 3 ประการเอาไว  คอื  ตวัของเราเอง
ครอบครัว  และสิ่งแวดลอม
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ä พอแมคาดหวังในตัวลูกๆ สงู  ชอบเปรยีบเทียบระหวางพ่ีนอง
หรอืเปรยีบเทยีบกับคนอ่ืนๆ  ชอบตําหนแิละพูดประชดประชนั

ä มีผ ูใหญในบานด่ืมเหลา  สูบบุหรี่  หรือใชยาตางๆ เชน
ใชยาเพ่ือเพ่ิมน้ําหนัก  ลดน้ําหนกั  ใชยาเพ่ือชวยใหนอนหลับ
หรือใหตาสวาง  หรือเพ่ือผอนคลายความเครียด

ä  พอหรือแมใหทายลูก  เชน  คอยแกตัวใหลูก  เก็บงําปญหา
ไมมีการลงโทษวากลาวตักเตือนเมื่อลูกทําผิด เปนตน

ä  สมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแวงกันเนือง ๆ


ä อย ูในกล ุมเพ่ือนที่มีพฤติกรรมชอบเที่ยว
ä อย ูในกล ุมเพ่ือนที่มองวาการด่ืมสุราและการสูบบุหรี่เปนเรื่อง

ธรรมดา
ä อย ูในกล ุมเพ่ือนที่มีพฤติกรรมชอบหนีเรียน หรือไมเรียน

หนังสือ  ชอบทําผิดกฎระเบียบ
ä อย ูในกล ุมเพ่ือนทีไ่มมีงานทํา  หรือมีเวลาวางมากและชอบจบั

กล ุมมั่วสุมกันในยามแดดรมลมตก
ä อย ูในกล ุมเพ่ือนที่ใชยา
ä อย ูในสิ่งแวดลอมที่มีการขายยา  ใชยา

คณุเขาขาย “เสีย่ง” ถาคณุตอบ “ใช”  ขอใดขอหนึง่  ทัง้สามปจจยั
คือในสวน “ตัวคุณ” “ครอบครัว” “เพื่อนและสิ่งแวดลอม”



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ถาม การปฏิเสธเพ่ือนเพ่ือไมเสพยาเสพตดิ จะทาํใหเสยีสมัพันธภาพ
กับเพ่ือนได  และอาจทําใหเพ่ือนๆ ไมยอมรับ

ตอบ ก็อาจเปนไปได แตลองชั่งน้ําหนักดูวา การเสียสมัพันธภาพกับ
เพ่ือนทีต่ิดยาเปนเรือ่งทีน่าเสียดายหรือไม ย่ิงถาคณุหลงตดิยา
และตองอย ูภายใตอิทธิพลของเพ่ือนร่ําไปจะค ุมไหม อยางไร
ก็ตามถาคุณมีวิธีการปฎิเสธที่เหนือชั้นกวา เพ่ือนจะร ูสึกทึ่ง
ดวยซ้ําที่เห็นถึงความเปนตัวของตัวเองและความมั่นใจใน
ตนเองของคุณ ไมแนนะ เพ่ือนอาจจะชื่นชมในบุคลิกภาพ
ทีม่ัน่คง เขมแข็งและมจีดุยืนของคณุก็ได จาํไวเสมอวา การจะให
เพ่ือนยอมรบั คณุตองมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง คนทีเ่ขมแข็งกวา
จะดึงดูดผ ูที่ออนแอกวาเสมอ

ถาม ยาบาจะทําใหเราขยันเรียนหนังสือ  ขยันทํางานย่ิงข้ึน
ตอบ ไมจริงหรอก  แมวาในระยะแรกยาอาจทําใหร ูสึกกระตือรือรน

ไมงวงนอน  ตืน่ตวัอย ูเสมอ  แตพอหมดฤทธิย์าจะทาํใหรางกาย
ออนเพลีย อยากแตจะนอน ทําอะไรไมไหว ตองหายามา
เสพอีกเพ่ือคงฤทธิ์ยาเอาไว  และถาใชไปนานๆ จะมีผลเสีย
ตอระบบการทํางานของสมอง ทําใหผลการเรียนแยลงและ
การทํางานมคีณุภาพลดลง ย่ิงในระยะยาวจะทาํใหเซลลประสาท
สมองเสื่อม  และสติปญญาถดถอย

ถาม เมือ่เราเครยีดและปรบัทุกขกับเพ่ือน  การทีเ่พ่ือนย่ืนยาเสพตดิ
ใหก็เพราะหวังดี  อยากใหเราคลายทุกข

ตอบ ประการแรกเพ่ือนอาจร ูสึ กตื่นตัวกระช ุมกระชวย ก็เลย
แนะนําตอ  โดยลมืนกึถงึผลเสยีทีจ่ะตามมาอีกมากมาย ประการ
ที่ 2 เพ่ือนอยากใหเสพเหมือนเขา จะไดเปนพวกเดียวกัน
อยางไรก็ตามอยากใหคํานึงอย ูเสมอวา เพ่ือนที่ดี คือเพ่ือน 
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ที่หวังดีใหอภัยและคอยตกัเตอืนชวยเหลอืซึง่กันและกัน นําไป
ส ูความเจริญกาวหนา ไมพากันด่ิงเหว

ถาม ยาเสพติดไมมีฤทธิ์ทําใหติด  จะเลิกเมื่อใดก็ได
ตอบ  เมื่อหยุดใชยา ยาเสพติดไมกอใหเกิดอาการลงแดงที่รุนแรง

เหมือนเชน เฮโรอีน แตถาใชไปนานๆ ยาจะไปทําลายสมอง
ทําใหเกิดอาการสมองติดยา  จนยากที่จะเลิกโดยใชกําลังใจของ
ตนเองเพียงอยางเดียว  แตตองอาศยัการชวยเหลอืจากเจาหนาที่
สาธารณสุขรวมดวย

ถาม การใชยาเสพติดในงานปารตี้  ชวยเพ่ิมความสนุกสนาน ถาใช
เปนครั้งคราวก็ไมนาจะเปนอะไร

ตอบ ยาเสพตดิทกุชนดิจะทําใหสนกุสนานเพียงชั่วคร ูชัว่ยาม  แตหลงั
จากนัน้จะมผีลเสยีตามมาอเนกอนนัต เกินคาดคดิ เชน  การเสีย่ง
ตอการมีเพศสัมพันธโดยมิไดปองกัน (เพราะเปนชวงที่ขาดสติ
และขาดการควบคุม)  อาจนําไปส ูการตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา
การติดเชื้อเอดส รวมทั้งอาจถูกตํารวจจับดําเนินคดีได

ถาม คนที่เลิกใชยาเสพติดไดนานถึง 2-3  เดือน  ก็อาจหวนกลับมา
ใชไดอีก

ตอบ  แมจะหยุดการใชยาเสพติดไดแลว แตก็ตองระมัดระวังการถูก
ชักชวนใหเสพ ตองอาศัยจิตใจที่แนวแน มั่นคงเขมแข็ง และ
อาศยัทกัษะในการหลกีเลีย่งสถานการณทีจ่ะนําไปส ูการโนมนาว
ใหเสพยาอีก
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ä ปจจัยพ้ืนฐานดานพันธุกรรม เชน  ขาดการควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง

ä ปจจยัดานสรีระ  อารมณ  ความร ูสึก เชน แสวงหาความตื่นเตน
อยากร ูอยากเห็นมีความร ูสึกเบ่ือหนาย  ขาดความยับย้ังชั่งใจ

ä ปจจัยดานบุคลิกภาพ เชน ขาดความผูกพันทางสังคม ร ูสึก
แปลกแยก  ด้ือรั้น  ตอตานผ ูใหญ

ä ขาดทักษะการปรับตัวทางสังคม
ä ปญหาเดิมที่ฝงแนน เชน  เคยด่ืมสุรา หรือใชยาครั้งแรกตั้งแต

อายุยังนอย
ä มีทัศนคติที่ดีตอการใชยา เชน ใชแลวเท  รับร ูวาใชยาบาแลว

ทําใหดูหนังสือไดนานมากข้ึน เปนตน
ä มีความคาดหวังในความสําเร็จต่ํา
ä ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง
ä ขาดทักษะการจัดการแกปญหา ขาดทักษะทางสังคม
ä เขารวมกล ุมอัธพาล  เชน แกงคลักเล็กขโมยนอย แกงควัยร ุน

ที่ชอบตอส ู  ยกพวกตีกัน
ä มีความร ูสึกหมดหวังกับชีวิต
ä อย ูในกล ุมเพ่ือนที่มีปญหาทางพฤติกรรม  เชน ชอบมั่วสุมยา
ä รับร ูวาการเสพสารเสพติดจะทําใหไดรับการยอมรับจากกล ุม

เพ่ือน
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ä พอหรือแมใชยาเสพติด หรือมีทัศนคติที่ดีตอการใชยามองวา

ไมใชพฤติกรรมที่เปนปญหา เชน  พอ แมมองวาการใชยาบา
เพ่ือใหทํางานไดมากข้ึนเปนเรือ่งธรรมดา หรอืการใชยานอนหลบั
บอยๆ เปนเรือ่งปกต ิ เปนตน

ä พอ แมขาดทกัษะการเปนพอแมทีดี่  เชน  ขาดการสือ่สารทีดี่ใน
ครอบครวั มกีารทะเลาะเบาะแวงกันบอยๆ ขาดความใสใจซึง่กัน
และกัน

ä บรรยากาศในครอบครวัย ุงเหยิง  ว ุนวาย
ä มปีญหาความขัดแยงในครอบครวั
ä สัมพันธภาพภายในครอบครัวไมดี ขาดการทํากิจกรรมรวมกัน

ขาดการสนบัสนนุซึง่กันและกัน


ä มีการผอนปรน ไมเอาจริงเอาจังกับการใชกฎหมายเก่ียวกับ

สารเสพตดิ
ä ขาดการผลักดันการออกกฎหมาย
ä สารเสพตดิหาไดงายในชมุชน
ä เกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยางร ุนแรง
ä ประเทศเพ่ือนบานไมสงบสขุ มปีญหาชายแดนเกิดสงคราม
ä ในชุมชนยอมรับพฤติกรรมการใชสารเสพติดมีแหลงขายยาใน

ชมุชน
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ä ไมประสบความสาํเรจ็ในเรือ่งการเรยีน
ä ไมสามารถปรบัตวักับการเรยีนการสอนขาดความผกูพันกับ

โรงเรยีน
ä การอุทศิตนใหกับโรงเรยีนอย ูในระดับต่ํา
ä ไมไดรบัการยอมรบัจากเพ่ือนตัง้แตสมยัเรยีนอย ูในชัน้ประถม
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วิธีการปฏิเสธเปนทักษะที่จําเปนและควรทําใหได คนที่มี
ความคดิและมคีวามมัน่ใจในตนเองจะไมคลอยตาม หรอืยอมตามคนอ่ืน
อย ูเสมอ ถาคุณเห็นวาเพ่ือน (แมจะเปนเพ่ือนรักก็ตาม) หรือคนอ่ืนๆ
ชกัชวนใหคณุทาํในสิง่ทีจ่ะเกิดผลเสียตามมา คณุยอมมสีทิธิท์ีจ่ะปฏิเสธ


ä  แสดงออกอยางจริงจังทั้งทาทาง  คําพูด  และน้ําเสียง จะทําให

อีกฝายไมกลาเซาซี้
ä ใชความร ูสึ กเปนขออางประกอบเหตุผล เพราะใชเหตุผล

อยางเดียวอาจถกูโตแยงได  แตถาอางความร ูสกึจะทําใหอีกฝาย
โตแยงไดยากข้ึน  เชน  “เราไมชอบ.....”  “เรากลวัพอแมเสยีใจ”
“เราเปนหวงเรื่องสอบ”  “เราร ูสึกไมสบาย  อยากพักผอน”

ä สดูหายใจลกึ ๆ  รวบรวมความกลา  กลาวปฏิเสธออกไป  “เราไมไป
ดีกวา”  “เราไปไมไดจริง ๆ”  อาจตบทายดวยคําขอบคุณเพ่ือ
เปนการรักษาน้ําใจ

ä ถาถกูเซาซีห้รอืสบประมาททาํนอง  “ไมแนจรงินีห่วา” “นายมนั
ลูกแหงติดแม”  “ยังเปนเพ่ือนกัน หรือเปลา”  ก็อยาหว่ันไหว
กับคําพูด
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ä จุดยืนอยางหนักแนน คือ ปฏิเสธซ้ําโดยไมตองใชขออาง
พรอมทั้งบอกลาหาทางเลี่ยงออกไป  หรือใชวิธีย้ิมส ู  บอกดวย
น้ําเสียงน ุมๆ แตหนักแนนวา  “ไมละ  ขอบใจ”

ä แตถาคณุอยากใชวิธทีีน่ ุมนวลกวา  ก็อาจพูดตอรองโดยชวนไป
ทํากิจกรรมอ่ืนที่ดีกวาแทน  หรือขอผัดผอนเลื่อนเวลาไปกอน
เชน  “เอาไวโอกาสหนาก็แลวกัน” “รอใหสอบเสร็จกอนนะ”
“วันนี้ไมไดจริงๆ  วันหลังแลวกัน”  แตถาเพ่ือนไมยอม  ก็ตอง
ใชวิธีเดินหนีและรีบบอกลา


ä การประเมินสถานที่  สิ่งแวดลอมวาเสี่ยงหรือไม  สถานที่เสี่ยง

มากๆ ไดแก สถานเริงรมย  ผับ / เธค ที่เปลี่ยว  แหลงมั่วสุม
ของกล ุมคนทีว่างงาน  งานปารตี ้ บาน / หอพักหรอืคอนโดมเินยีม
ที่ไมมีผ ูใหญอย ูดวย

ä การประเมินบุคคล แนนอนวาคนแปลกหนาที่ไมร ูจักลึกซึ้ง
ไมร ูจักทั้งครอบครัวและภูมิหลังของเขายอมตองระแวดระวัง
ไวกอน แตบางครั้งคนที่สนิทชิดใกลก็ใชวาจะไวใจไดเสมอไป
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ä อยารบีตดัสินใจ  หรอืรบัปากรบัคาํชวนอยารวดเรว็  ใหชัง่ใจกอน

ทุกครั้ง  อาจตอบแบงรับแบงส ู อาจเลาใหผ ูใหญฟงแลวถาม
ความคดิเหน็ จะไดมมุมองทีก่วางข้ึน ทําใหคณุฉลาดมากข้ึนดวย

ä  ชางซักชางถาม ถามเหตุผลวา ทําไม เพ่ืออะไร ใหติดปาก
พิจารณาวาเหตุผลที่ไดนั้นเหมาะสมหรือไม

ä  ชางสังเกต  อานคนใหเปน  ดูสีหนา  แววตา  ถาเปนไปไดการ
ร ูจัก “ครอบครัว”  จะทําใหเรียนร ูและเขาใจอีกฝายไดมากข้ึน


ä ยอมรับวาคุณร ูสึกโดดเด่ียวที่จะตานพลังของยาเสพติดดวย

ตวัเอง  ตองอาศยัความชวยเหลอืจากคนอ่ืนเพ่ือรวมพลังตอส ูกับ
ความเยายวนของฤทธิ์ยา

ä ตระหนกัวายาเสพติดทําลายชีวิตของคณุและทําลายสายสมัพันธ
ระหวางคุณกับครอบครัว

ä ตั้งใจแนวแนวาจะเปลี่ยนชีวิตเสียใหม หาสิ่งที่จะเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจไวใหมั่น อาจเปนครอบครัว ศาสนา หรือ
สิ่งศกัด์ิสิทธิ์
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ä คนหาเปาหมายของชวิีตใหได แตละวันใหพิจารณาปญหาของ
ตนเองที่มีอย ู  หาทางแกปญหานั้น  ใหได  โดยวางเปาหมาย
ทีจ่ะแกไขไปทลีะเปาะ การแกไขปญหาไดจะเรยีกความภาคภูมใิจ
ในตนเองกลับคืนมา

ä สรางความนับถอืตนเอง ดวยการแกไขตัวเองใหดีข้ึน  บอกกับ
คนในครอบครวัหรือคนรกัและแครคุณวา  คุณร ูสึกเสียใจทีเ่คย
สรางความปวดราวใหเขา

ä ม ุงมัน่ทีจ่ะกาวไปขางหนาเพ่ือพัฒนาชวิีตใหมคีณุภาพ  ใหกําลงัใจ
ตนเองและใหกําลังใจกับเพ่ือนที่หลงทางเชนเดียวกันกับคุณ
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ä ฝกคิดแกปญหา เชน การฝกคิดวาถาเจอสถานการณแบบนั้น
แบบนี้จะแกไขอยางไร  บางครั้งการจับกล ุมวิพากษวิจารณ
ขอมูลขาวสารก็สามารถชวยฝกสมองได การที่นองๆ อยากมี
ไหวพริบดีก็ควรฝกสมมุติสถานการณ และฝกคิดแกปญหา
บอย ๆ

ä การฟง  และการอานเก่ียวกับประสบการณของวัยร ุนคนอ่ืนๆ
ใหมาก จะไดเปนการเรียนร ูวาเขาคิดอยางไรจึงถลําติดบวง
ปญหา หรือมีกับดักใดที่ทําใหพลาดพลั้ง
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แนน : เฮอ..ไมสบายใจเลย..เด๋ียวเราไป Drink  ในผับกันนะสม
จะไดสบายใจข้ึน

สม : กินไอติมหนาโรงเรียนกันดีกวาแนนสถานที่แบบนั้นมัน
อันตรายนะแนนแลวมันก็ไมไดชวยใหสบายใจข้ึนดวย
การไป Drink และไปเที่ยวเธคไมชวยทําใหสบายใจข้ึน
หรอกนะ.. มนัไมเหมาะสําหรบัพวกเราและยังอันตรายอีก
ดวย
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แนน : คะแนนสอบไมคอยดีเลย พอกับแมร ูตอง โดนเอ็ดแนๆ
เลยถาไปเที่ยวคงทําให สบายใจข้ึน

สม : ไมเปนไรหรอก ไมไดสอบตกซะหนอย แมคงจะเขาใจ
เทอมหนาแกตัวใหมก็ได สมจะชวยทบทวนใหแนนเอง
รับรองคะแนนดีข้ึนแนนอน
อาว! ทําไมยังทําหนาไมสบายใจอีกละ มเีรือ่งอะไรก็บอก
สมไดนะ สมพรอมจะชวยแนน เสมอนะ

แนน : ขอบใจสมมากเลยนะ คอยสบายใจข้ึนหนอย เราก็จะ
อานหนังสือใหมากข้ึน งั้นเราไปกินไอติมกันนะ

สม : ตองอยางนี้ซิเพ่ือน เพ่ือนสมคนเดิม ก็เราเปนเพ่ือนกัน
นี่นา ตองชวยกันอย ูแลว
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