
 



 

ค าน า 
 คู่มือฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต ๑  

ใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๒ ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด    ในสถำนศึกษำอย่ำงจริงจัง 
และยั่งยืน 

 คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติ  ในสถำนศึกษำ 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่สถำนศึกษำทุกแห่ง หำกมีข้อเสนอแนะ  กรุณำแจ้งได้ที่         
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 หน้ำ 

ค าน า 

สารบัญ 

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำยำเสพติด ปี ๒๕๖๒ ๑ 

นโยบำยกำรด ำเนินด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ๓ 

แนวทำงขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขในสถำนศึกษำ         ๔ 

ภำคผนวก ๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

----------------------------- 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำยำเสพติด ปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้  
๑. ดา้นการป้องกนัยาเสพติด ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศำสตร์คือ 
    ๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

จุดเน้น : กำรส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยำวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงำนที่มี 
ควำมเสี่ยงของปัญหำ  

ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับ กลุ่มเป้าหมายส าคัญ  (เฉพำะที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร มี ๒ แผนงำน) ดังนี้ 
  ๑.๑.@ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
     กลุ่มเป้าหมาย  

๑. เด็กปฐมวัยในโรงเรียน ๓๒,๙๒๘ แห่ง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ๑๙,๙๓๔ แห่ง  
๒. นักเรยีนในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ ๓๑,๓๓๕ แห่ง มัธยมศึกษำ ๑๑,๒๘๗ แห่งอำชีวศึกษำ 

๙๑๐ แห่ง  
๓. นิสิต นักศึกษำ ในสถำบันระดับอุดมศึกษำ ๑๕๖ แห่ง 

แนวทาง  
สร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดให้เหมำะสมกับช่วงวัยและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

ผ่ำนกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้ำหมำยในสถำนศึกษำกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด โดยใน
สถำนศึกษำ มีกรอบกำรด ำเนินงำน ๕ ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ด้ำนกำรค้นหำ ด้ำนกำรรักษำ  
ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยมีแนวทำง ดังนี้  

๑. ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ตำมระดับช่วงวัยและพฤติกรรม เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยำเสพติด ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละระดับ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม โดยจ ำแนกเป็น 

  - ระดับปฐมวัย พัฒนำกำรสอนเด็กปฐมวัยด้วยกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง หรือ Brain 
Executive Function (EF) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวำงรำกฐำนภูมิคุ้มกันยำเสพติดระยะยำว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  
แบบองค์รวม และเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรมจริยธรรม ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชำติฯลฯ และขยำยกำรด ำเนินงำนให้ครอบคลุมมำกข้ึน  
  - ระดับประถมศึกษำ พัฒนำกำรสอนเด็กประถมศึกษำ ควบคู่กับกำรพัฒนำทักษะชีวิต เพ่ือกำร
ป้องกันยำเสพติด ควบคู่กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อจำกปฐมวัย โดยกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ในเด็กนักเรียนผ่ำน
วิทยำกรบุคคล เช่น ครูต ำรวจ D.A.R.E. ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ  

 - ระดับมัธยมศึกษำ พัฒนำกำรสอนเด็กมัธยมศึกษำ ปรับกิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ที่มีควำม
หลำกหลำย และแตกต่ำง สอดคล้องกับกำรเรียนรู้พฤติกรรม ควำมสนใจของกลุ่มเยำวชน พร้อมกับกำรมีระบบดูแล



ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำในโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ กำรเสริมสร้ำงอำสำสมัคร และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม                     
ท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม และท ำจิตสังคมในสถำนศึกษำ (กรณีที่พบนักเรียน ใช้ยำเสพติด)  

 - ระดบัอำชีวศึกษำ พัฒนำกำรสอนในหลักสูตร ควบคู่กับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ที่สอดคล้อง 
 กับกำรเรียนรู้พฤติกรรม ควำมสนใจของกลุ่มเยำวชน กำรส่งเสริมอำชีพตำมควำมถนัด พร้อมกับกำรมีระบบดูแล 
ช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำในโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพ กำรเสริมสร้ำงอำสำสมัคร และส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วม 
ท ำกิจกรรมเพ่ือสังคม และท ำจิตสังคมบ ำบัดในสถำนศึกษำ (กรณีท่ีพบนักศึกษำใช้ยำเสพติด)  

 - ระดับอุดมศึกษำ มีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ที่สอดคล้องกับกำรเรียนรู้พฤติกรรม ควำมสนใจ
ของกลุ่มเยำวชน กำรเสริมสร้ำงอำสำสมัคร และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษำมีส่วนร่วมท ำกิจกรรม เพ่ือสังคม  

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด ได้แก่กำรเป็น
แกนน ำเยำวชนต่อต้ำนยำเสพติด กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติด เป็นต้น  

 ๓. กำรใช้สื่อเป็นส่วนช่วยในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด โดยจัดท ำองค์ควำมรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ     
ช่องทำงกำรสื่อสำรให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) สนับสนุนกำร
พัฒนำบุคลำกรและกลุ่มเป้ำหมำย ฯลฯ  

 ๔. ส่งเสริมกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด เช่น กำรพัฒนำ 
หลักสูตรส ำหรับกำรเสริมสร้ำงพลังครอบครัว กำรพัฒนำหลักสูตรส ำหรับกำรเสริมสร้ำงพลังกลุ่มเพ่ือนกำรพัฒนำสื่อ 
กำรเรียนรู้โทษพิษภัยยำเสพติด กำรประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร เป็นต้น  

 ๕. ขับเคลื่อนกลไกกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในสถำนศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง จังหวัด และกลไกใน
สถำนศึกษำ ให้สำมำรถน ำแผนงำนและงบประมำณไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำกับ ติดตำมให้
กลไกกำรปฏิบัติสำมำรถปฏิบัติงำนตำมแผน  

 ๖. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้ตรงกับเป้ำหมำยและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย  
กลุ่มเสี่ยงจำกกลุ่มเด็กปกติเพ่ือจะได้เฝ้ำระวัง ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยพิจำรณำถึงระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้อง กับตัว
เด็กนักเรียน ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยกำรบูรณำกำรมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน 
ท้องถิ่นกับบริบทแวดล้อมกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนให้เข้ำมำมีบทบำทในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

     ๑.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด  
 จุดเน้น : การสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งระบบนิเวศทำงสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้นที่ 
เด็กและเยำวชน เพ่ือให้เกิดระบบที่สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยกำรบูรณำกำรผ่ำนแผนงำน 
โครงกำร หน่วยงำนในทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบนิเวศทำงสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือ
สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ได้แก่  
  ๑. ระบบนิเวศท่ีสัมพันธ์กับสิ่งที่มีอิทธิพล ได้แก่คนในครอบครัว เพ่ือน เครือข่ำยทำงสังคม สื่อต่ำง ๆ    
  ๒. ระบบนิเวศท่ีสัมพันธ์ในระดับชุมชน หน่วยงำน องค์กรที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง ได้แก่สถำนศึกษำ สถำบันทำง
ศำสนำ สถำนที่ท ำงำน วัฒนธรรม สภำพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน  
  ๓. ระบบนิเวศเชิงโครงสร้ำง ได้แก่ นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ อิทธิพล จำกภำยนอกกำรควบคุมระบบ
นิเวศทำงสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อสนับสนุนกำรป้องกันยำเสพติด มีแผนงำน ดังนี้  
 ๑.๒.๑ แผนงำนสร้ำงสภำพแวดล้อม ระบบนิเวศ ให้กับเด็กและเยำวชน  



 กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยำวชนทั้งในและนอกสถำนศึกษำ โดยผ่ำนกลไกหลักในสังคมคือ ครอบครัว 
สถำนศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ  
 การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถานศึกษา  
 สถำนศึกษำและครูเป็นสถำบันอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้มีควำมคิด ควบคู่คุณธรรมให้แก่ 
เด็กและเยำวชนต่อเนื่องจำกสถำบันครอบครัว โดยกระทรวงศึกษำธิกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 
ด ำเนินกำร  
 แนวทาง  
 ๑. ให้กำรศึกษำและพัฒนำกำรตำมวัย แนะน ำ เพ่ือสร้ำงพฤติกรรมที่ดีอย่ำงเหมำะสม ให้กำรดูแลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน ไม่ปล่อยทิ้ง และเป็นแบบอย่ำงที่ดีของเด็ก 
 ๒. ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของคนดีรู้จักหน้ำที่ มีวินัย ควำมรับผิดชอบกำรมีพฤติกรรม 
ที่ดีงำม  
 ๓. รับฟังควำมคิดเห็น เปิดพ้ืนที่กำรแสดงออกควำมเป็นตัวตนของ เด็ก เยำวชน ท ำควำมเข้ำใจ  
จัดกิจกรรมสร้ำงควำมภำคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยำวชน สนับสนุนกำรค้นหำตนเอง เพื่อสร้ำงคุณค่ำ เป้ำหมำย
ของชีวิต สร้ำงทำงเลือกของชีวิต 
 ๔. สร้ำงทักษะกำรจัดกำร กำรแก้ไขปัญหำวัยรุ่น ปัญหำครอบครัว ปัญหำเพ่ือนปัญหำกำรเรียน ปัญหำ 
ควำมรัก ปัญหำจำกกำรใช้สื่อออนไลน์ปัญหำจำกโรคทำงสมอง กำรหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อกำรด ำรงชีวิต  
รู้วิธีป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติด  
 ๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง สอดส่องพฤติกรรม แจ้งข้อมูลข่ำวสำร  
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียนสถำนศึกษำ 
 ๖. จัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำ โดยรอบสถำนศึกษำมิให้เอื้อต่อกำรเป็นแหล่งมั่วสุม มีระบบ  
เฝ้ำระวัง ตรวจตรำควำมปลอดภัยของนักเรียนจำกภัยที่อำจเกิดข้ึนในสถำนศึกษำและโดยรอบสถำนศึกษำ เพ่ิมพ้ืนที่
เชิงบวกท่ีเอ้ือต่อกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด เช่น ปรับภูมิทัศน์ปรับสภำพแวดล้อมให้มีควำมน่ำอยู่ สำมำรถควบคุม 
ดูแล ตรวจตรำได้ไม่มีมุมอับสำยตำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเชิงบวก 
  ๗. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยผู้ปกครอง และผู้น ำศำสนำ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน  
และ แก้ไขปัญหำของเด็กนักเรียน  
   ๘. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกำรให้ค ำปรึกษำที่มีคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำ เช่น ครูที่ปรึกษำ นักจิตวิทยำ เพ่ือนปรึกษำเพ่ือน เป็นต้น  
 (ที่มำ : แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำยำเสพติด ปี ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

นโยบายการด าเนินด้านการป้องกันยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แนวทำงในกำรด ำเนินกำรกรณีพบเด็กนักเรียนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ดังนี้ 
๑.๑ พบนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ไม่ถือว่ำนักเรียนมีควำมผิด 
๑.๒ พบนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดแล้วไม่มีกำรด ำเนินกำร ถือว่ำ สถำนศึกษำมีปัญหำ 
๑.๓ พบนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดแล้วมีกำรด ำเนินกำร ถือว่ำสถำนศึกษำเป็น Best Practice 



๑.๔ พบนักเรียนเป็นผู้ค้ำ ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
๑.๕ พบนักเรียนเป็นผู้เสพ/ผู้ใช้ ต้องไม่ไล่นักเรียนออก ต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

๑) นักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดภำยในสถำนศึกษำ ให้ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือโดยสถำนศึกษำ และ
บันทึกข้อมูลในระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ” Care And Trace Addiction in School 
System : (CATAS) 
 ๒) นักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดนอกสถำนศึกษำ บันทึกในระบบ บสต. ถ้ำอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ให้ส่งต่อ
สถำนพยำบำล และส ำนักงำน ป.ป.ส.ขอให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อประสำน 
กำรดูแลนักเรียนตำมเหมำะสม 
 (ที่มำ : นโยบำย ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยนำงสำวอรอนงค์ ลำภภูวนำถ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ ส ำนักงำน ป.ป.ส. ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ วันที่ ๒๔-๒๖ ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พำลำสโซ่ เขตดินแดง 
กรุงเทพมหำนคร) 

แนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

--------------------------- 

๑. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธกิำร แจ้งนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดเกี่ยวกับนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข กำรแก้ปัญหำ
นักเรียนเล่นพนันทำยผลฟุตบอลทั่วประเทศ และกำรทะเลำะวิวำทของนักเรียน  ดังนี้ 

๑. คัดกรองนักเรียน (x-ray) โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบดูแลและตดิตำมกำรใช้สำรเสพติดใน
สถำนศึกษำ Care And Trace Addiction in School System : (CATAS) เพ่ือใช้ในกำรส ำรวจ จัดเก็บและรำยงำน
ข้อมูลสภำพกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษำที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด
เป็นรำยบุคคล 

๒. กำรตรวจสอบในทำงลับกับเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง หำกมีเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำไปมีเก่ียวข้องกับยำเสพติดให้
ด ำเนินกำรทำงวินัยทันที 

๓. ให้สถำนศึกษำ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต ำรวจประสำนโรงเรียน (1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน) 
กำรสอนสร้ำงภูมิคุ้มกันโดยต ำรวจ D.A.R.E กำรจัดระเบียบสังคม (Cam past sone) 

๔. กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยในสถำนศึกษำ กรณีมีนักเรียนในสถำนศึกษำเสพยำเสพติดหำกสถำนศึกษำ
ไม่สำมำรถดูแลหรือเกินควำมสำมำรถให้ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๕. สถำนศึกษำต้อง X-ray ตนเอง และจ ำแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มปกติ กลุ่มเสพ กลุ่มใช้ กลุ่มค้ำ และ
ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม 
  ๖. ให้สถำนศึกษำทุกแห่ง ด ำเนินกำรตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรสูบบุหรี่และกำรบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ ลงวนัที่ ๑๐ สิงหำคม ๑๕๖๐ อย่ำงเคร่งคัด โดย
สถำนศึกษำทุกระดับเป็นสถำนที่ปลอดจำกกำรสูบบุหรี่และกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องชี้แจง



ท ำควำมเข้ำใจมิให้มีกำรสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนศึกษำ กรณีท่ีมีบุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอก 
มำขอใช้สถำนที่ในกำรจัดงำน 

๗. จัดให้มีแกนน ำอำสำสมัครต้ำนยำเสพติด เช่น ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ค่ำยทักษะชีวิต โครงกำรรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE เพ่ือนที่ปรึกษำ YC (Youth Counselor) 

๘. กำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สถำนศึกษำต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเป็นระบบ 
 
๒. แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

  มีกิจกรรม/โครงกำรที่ส ำคัญ ที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
        -สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้ ๕ มำตรกำร คือ ป้องกัน ค้นหำ รักษำ เฝ้ำระวัง และบริหำรจัดกำร  
  -สถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ไม่ ได้แก่ สถำนศึกษำต้องมีกลยุทธ์ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและบริบทพ้ืนที่ สถำนศึกษำต้องมีแผนงำนยำเสพติดที่ชัดเจน  สถำนศึกษำต้องพัฒนำระบบ
รองรับยุทธศำสตร์ 4 ระบบ คือป้องกัน เฝ้ำระวัง ดูแลช่วยเหลือ และบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำต้องมีเครือข่ำยกำร
ท ำงำนระหว่ำงนักเรียนครู ผู้ปกครอง และชุมชน  ๒ ไม่คือ ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออก 
 ๒.๒ ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.3 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE    

   ตำมที่จังหวัดศรีสะเกษ  ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมำอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จึง
ขอควำมร่วมมือโรงเรียนร่วมรณรงค์สร้ำงกระแส ปลุกจิตส ำนึก และประชำสัมพันธ์โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดTO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจ ำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 
   ๑. รณรงค์สร้ำงกระแสโครงกำร TO BE NUMBER ONE อย่ำงต่อเนื่อง  โดยกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์  
โครงกำรสำมำรถดำวน์โหลดรูปแบบได้ที่ เว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  
http://www.ssko.moph.go.th    
 ๒. ร่วมรณรงค์สร้ำงกระแสปลุกจิตส ำนึก และประชำสัมพันธ์โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ  
ยำเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำรสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ในกำรปฏิบัติงำน 
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดำห์ ทั้งนี้ สำมำรถซื้อได้ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในวัน เวลำ รำชกำร 
            ๓. ให้สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำและมี
ฐำนข้อมูลสมำชิก/ชมรม/ศูนย์เพ่ือนใน TO BE NUMBER ONE โดยรณรงค์เชิญชวนให้เยำวชนในสถำนศึกษำ อำยุ ๖- ๒๔ ปี 
สมัครเป็นสมำชิก TO BE NUMBER ONE  โดยสำมำรถดำวน์โหลดคู่มือกำรด ำเนินงำนที่เว็บไชต์ กลุ่มงำนควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ สุขภำพจิตและยำเสพติด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดศรีสะเกษ   
       ๔. ในกำรจัดกิจกรรมประชุม/อบรมที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับโครงกำร TO BE NUMBER ONE ให้ใส่
สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ในป้ำยกำรประชุม/อบรม และเปิดเพลง TO BE NUMBER ONE เพ่ือเป็นกำร
รณรงค์สร้ำงกระแสกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

http://www.ssko.moph.go.th/


  ๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำเดือนพร้อมภำพถ่ำยให้ ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๔ หรือทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ thanidon_wun@hotmail.com(เอกสำรตำม
ภำคผนวก) 
 
๓. การรายงานผลการด าเนนิงานด้านยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
- ระบุจ านวน เสี่ยง เสพ ค้า            - ระบุจ านวน เสี่ยง เสพ ค้า 
- กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง ฯลฯ          - ระบุตัวตน เสพ ค้า (รหัส ปชช.)                                                                                
- การดูแล ช่วยเหลือ ฯลฯ                                                  - ข้อมูลความลับ 
username/password 
                                                                                   เฉพาะโรงเรียน 

 
 
 

 ๓.๑ ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System For Province Agency : 
NISPA) (โดย ป.ป.ส.)   
 ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ (ตรงกับภำคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ และภำคเรียนที่ 
๑/๒๕๖๒ ผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด (NISPA) ทำงเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th  โดยใช้ 
Username: obec3301 และ Password: sanaw9 ทั้งนี้สำมำรถรำยงำนย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑
ส ำหรับสถำนศึกษำที่ไม่สำมำรถรำยงำนผลในระบบได้ ให้ส่งแบบรำยงำนฯ ให้กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือน ำเข้ำ
ข้อมูลระบบฯ ต่อไป 
 
 
 

ระบบรายงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาปี ๒๕๖๒ 

ระบบ NISPA 

ผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ระบบ CATAS 

ผลการค้นหา คัดกรอง 
ดูแลช่วยเหลือ 

ตัวเลขเดียวกัน 

  ลับ 



 

เกณฑการพิจารณาคุณภาพด าเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 ๑. การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในนักเรียนชั้น ป.๑ ถึง ป.๖ หมำยถึง กำรสรำงเสริมทักษะชีวิตเพ่ือ 

กำรปองกันยำเสพติดในนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ โดยเลือกใชรูปแบบกิจกรรมอยำงใดอยำงหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
               รูปแบบท่ี ๑ กำรจัดใหมีวิทยำกรสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียน ที่ตองท ำกำรสอน
อย่ำงตอเนื่องและเปนระบบ โดยใหมีเนื้อหำหลักของกำรสรำงภูมิคุมกันยำเสพติดและจ ำนวนชั่วโมงกำรสอนใกลเคียง
กัน อำทิเชน ครูผูสอนในโรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อกำรปองกันยำเสพติด ครูสอนศำสนำครูต ำรวจ D.A.R.E. 
ครูต ำรวจ ครูแกนน ำ หรือวิทยำกรอ่ืนๆ 
               รูปแบบท่ี ๒ กำรจัดใหมีกิจกรรมเสริมสรำงทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดที่หลำกหลำยอยำงต่อ
เนื่องและเปนระบบ โดยสถำนศึกษำตองจัดกิจกรรมอยำงนอย ๕ กิจกรรม เชน 
                ๑. มีกำรจัดกิจกรรมนักเรียนแกนน ำ 
                ๒. มีกำรจัดกิจกรรมศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
                ๓. มีกำรจัดตั้งกลุมเพ่ือนปรึกษำเพ่ือน (Youth Counselor) 
                ๔. มีกำรจัดกิจกรรมตำนยำเสพติดของสภำนักเรียน/องคกรวิชำชีพ/องคกำรนักศึกษำ/เครือขำยตำงๆ 
                ๕. กิจกรรมเสริมสรำงคุณธรรมจริยธรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือ 
                ๖. กิจกรรมจิตอำสำ/บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน 
                ๗. กิจกรรมใหควำมรูเกี่ยวกับยำเสพติดหรือกำรปองกันยำเสพติด 
                ๘. กิจกรรมฝกอำชีพ 
                ๙. กิจกรรมสงเสริมทักษะกำรเรียนรู เชน กิจกรรมสงเสริมกำรอำน กำรใชเทคโนโลยีตำงๆ เชน
Computer/Internet คำยเสริมทักษะกำรเรียนรูตำงๆ เปนตน 
               ๑๐. กิจกรรรมกีฬำและนันทนำกำร เชน กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 
               ๑๑. กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

    ๒. การจัดกิจกรรมปองกัน เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมปองกัน  
เฝำระวังฯในสถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ./สช./สอศ./สกอ.) กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำร 
ทองเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหำนคร โดยเปนสถำนศึกษำท่ีเปดสอนระดับชั้น ป๑-ม.๓ 
(ขยำยโอกำส), ม.๑-ม.๖, อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ 
             เกณฑกำรพิจำรณำคุณภำพกำรจัดกิจกรรมปองกัน เฝำระวังปญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ : สถำนศึกษำ 
มีกำรจัดกิจกรรมปองกัน/เฝำระวังยำเสพติดอยำงนอย ๖ กิจกรรม จำกทั้งหมด ๒๕ กิจกรรม โดยใน ๖กิจกรรมนั้น  
จะตองเปนกิจกรรมส ำคัญตำมยุทธศำสตรฯ อยำงนอย ๔ กิจกรรม จำกชุดกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. มีกำรส ำรวจ คนหำ นักเรียนกลุมเสี่ยง เสพ/ติด และกลุมคำ 
  ๒. มีกำรใหค ำปรึกษำ 
  ๓. มีกำรจัดคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำ ที่อยูในกลุมเสี่ยง 
  ๔ มีกำรจัดคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส ำหรับนักเรียน/นักศึกษำ ที่อยูในกลุมเสพ 
  ๕. มีกำรท ำจิตสังคมบ ำบัดในโรงเรียน (เฉพำะกลุมเสพ) 
  ๖. มีกำรสงตอผูเสพ/ผูติด เขำรับกำรบ ำบัดรักษำท่ีอ่ืน 



๗. มีกำรส ำรวจพื้นที่เสี่ยง/ปจจัยเสี่ยงรอบสถำนศึกษำในระยะ 500 เมตร 
๘. มีกำรตรวจเยี่ยม/ตรวจตรำพ้ืนที่เสี่ยงรอบๆ สถำนศึกษำในระยะ 500 เมตร 

  ๙. มีกิจกรรมเพ่ือกำรปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดรวมกับผูประกอบกำรหอพัก/รำนเกม ฯลฯ  
รอบสถำนศึกษำ 
  ๑๐. มีกำรจัดเจำหนำที่ต ำรวจประสำนงำนโรงเรียน 
  ๑๑. มีวิทยำกรเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดเขำสอนนักเรียนในโรงเรียน 
  ๑๒. มีกำรจัดตั้งหนวยลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด ตำนยำเสพติดในโรงเรียน 
  ๑๓. มีลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ที่ผำนกำรอบรมลูกเสือตำนภัยยำเสพติด และปฏิบัติหนำที่ปองกัน/ 
เฝำระวังในโรงเรียน 
  ๑๔. มีกำรจัดกิจกรรมศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
  ๑๕. มีกำรจัดกิจกรรมตำนยำเสพติดของสภำนักเรียน/องคกรวิชำชีพ/องคกำรนักศึกษำ/เครือขำยตำงๆ 
  ๑๖. มีกิจกรรมกำรเสริมสรำงคุณธรรม/จริยธรรมตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ 
  ๑๗. มีกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชนสำธำรณะ/จิตอำสำ 
  ๑๘. มีกิจกรรมกำรใหควำมรูเรื่องยำเสพติด/กำรปองกันยำเสพติด 
  ๑๙. มีกำรจัดกิจกรรมชวงเวลำหลังเลิกเรียน* 
  ๒๐. มีนักเรียน/นักศึกษำแกนน ำตอตำนยำเสพติด 
  ๒๑. มีนักศึกษำวิชำทหำรที่ท ำกิจกรรมดำนกำรปองกันยำเสพติด 
  ๒๒. มีครูแกนน ำที่รับผิดชอบงำนดำนยำเสพติด 
  ๒๓. มีกำรจัดตั้งเครือขำยผูปกครองในสถำนศึกษำและชุมชน 
  ๒๔. มีกำรจัดตั้งกลุมเพ่ือนปรึกษำเพ่ือน (Youth Counselor) 
  ๒๕. มีกำรจัดกิจกรรมในชวงปดภำคเรียน** 
หมำยเหตุ : ล ำดับที่ ๑-๑๙ เปนกิจกรรมส ำคัญตำมยุทธศำสตรพลังแผนดินฯ (รวม ๑๙ กิจกรรม) 
              ล ำดับที่ ๒๐-๒๕ เปนกิจกรรมทั่วไป (รวม ๖ กิจกรรม) 
              กิจกรรมหลังเรียน* หมำยถึง กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนในชวงเวลำหลังเลิกเรียน ตำมควำมสนใจของ
นักเรียน โดยมีกำรดูแลอยำงตอเนื่องกอนนักเรียนกลับบำน 
             กิจกรรมปดภำคเรียน**หมำยถึง กิจกรรมที่จัดใหนักเรียนในชวงปดภำคเรียน ทั้งในภำคเรียนที่ ๑ และ 
ภำคเรียนที่ ๒ ในปกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

นิยามศัพท์การรายงานผลการด าเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  ขอมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
         ๑. สถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำสังกัด ๕ กระทรวง ไดแก กระทรวงศึกษำธิกำร (สพฐ./สช./สอศ./สกอ.) 
กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรทองเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหำนคร ที่เปดท ำกำรสอนทั้ง 
สำยสำมัญศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ โดยไมนับรวมสถานศึกษา ที่มีสถำนะ ดังตอไปนี้ 
             ๑) โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
             ๒) โรงเรียนศึกษำพิเศษ 



             ๓) โรงเรียนศึกษำสงเครำะห 
             ๔) กศน. 
การรายงานผลการด าเนินงานดานยาเสพติดในสถานศึกษา 
          ๑. กำรส ำรวจคนหำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน หมำยถึง หมำยถึง สถำนศึกษำไดมีกำรด ำเนินกำร
ส ำรวจ คนหำ และคัดกรองนักเรียนนักศึกษำที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/เสพ/คำ เพ่ือใหควำมชวยเหลือดูแลแกไข ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยวิธีกำรแตกตำงกันไปตำมควำมพรอมของแตละสถำนศึกษำ เชน กำรคัดกรอง โดยระบบกำรดูแลชวย
เหลือนักเรียน กำรใชแบบส ำรวจพฤติกรรม กำรใชขอมูลจำกแหลงขำวอ่ืน (จำกนักเรียนแกนน ำ/จำกเครือขำยผู
ปกครอง/จำกชุมชน ฯลฯ) หรือกำรตรวจหำสำรเสพติด เปนตน 
         - กลมุเสี่ยง หมำยถึง นักเรียนที่มีแนวโนมเก่ียวของกับยำเสพติด เชน นักเรียนที่ดื่มเหลำ สูบบุหรี่ สมำชิกใน
ครอบครัวเกี่ยวของกับยำเสพติด กำรใชยำในทำงที่ผิด ครอบครัวแตกแยก หนีเรียน ผลกำรเรียนตกต่ ำ ฯลฯ 
         - ผเูสพ/ผูติด หมำยถึง นักเรียนที่เสพ/ติดยำเสพติด (ในที่นี้ไมนับรวมสุรำ เบียร และบุหรี่) โดยมีผลกำร
ตรวจปสสำวะพบสำรเสพติด หรือซักประวัติวำเคยใช หรือเสพสำรเสพติด 
         - ผคูำ หมำยถึง นักเรียนที่เกี่ยวของกับกำรคำยำเสพติด (ในที่นี้ไมนับรวมสุรำ เบียร และบุหรี่) 
         - กำรใชยำในทำงที่ผิด หมำยถึง วัตถุออกฤทธิ์ในลักษณะยำที่ใชในทำงกำรแพทยเพ่ือ รักษำโรคที่อยูภำยใต 
กำรควบคุมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เชน Procodyl Tramadol Dextormethorphan เปนตน 
         ๒. กำรใหค ำปรึกษำ หมำยถึง กำรใหค ำปรึกษำเพ่ือกำรดูแลชวยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนักเรียน
นักศึกษำและผูปกครอง โดยครู อำจำรยทีไ่ดรับมอบหมำย 
         ๓. กำรจัดคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษำท่ีมีแนวโนมที่จะเกี่ยวของกับยำเสพติด (นักเรียนกลุมเสี่ยง) ในรูปแบบกระบวนกำรคำยภำยใตกำร
ควบคุมดูแลของผูที่มีควำมช ำนำญ 
         ๔. กำรจัดคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ หมำยถึง กระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษำท่ีเสพ/ติดยำเสพติด (นักเรียนกลุมเสพ/ติด) ในรูปแบบกระบวนกำรคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยำเสพติด 
ภำยใตก้ำรควบคุมดูแลของวิทยำกรคำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด/อ ำเภอ 
         ๕. จิตสังคมบ ำบัดในโรงเรียน หมำยถึง กระบวนกำรบ ำบัดรักษำนักเรียนนักศึกษำที่มีพฤติกรรมเสพยำเสพ
ติด โดยน ำแนวคิดของกิจกรรมกลุมจิตสังคมบ ำบัดแบบผูปวยนอกในสถำนบริกำรสำธำรณสุขมำประยุกตใชใหมีควำม
เหมำะสมกับกำรบ ำบัดรักษำในบริบทของสถำนศึกษำ รูปแบบของกิจกรรมจะเปนกิจกรรมกลุมเพ่ือกำรเรียนรูโดยมีครู 
เปนผูน ำกลุม และนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพยำเสพติดเปนสมำชิกกลุม จ ำนวน ๘ - ๑๒ คน มีผูปกครอง เขำรวม
กิจกรรมอยำงนอย ๓ ครั้ง จำกกิจกรรมทั้งหมด ๑๒ ครั้งๆ ละประมำณ ๑ - ๒ ชั่วโมง โดยด ำเนินกำรอยำงสม่ ำเสมอ
ต่อเนื่องกัน สัปดำหละ ๒ ครั้ง เปนเวลำ ๖ สัปดำห ภำยในหองเรียนหรือหองที่เหมำะสมในโรงเรียน และมีเจำหนำที่
สำธำรณสุขเปนพี่เลี้ยง 
          ๖. กำรสงตอผูเสพ/ผูติดยำเสพติดเขำรับกำรบ ำบัดรักษำที่อ่ืน หมำยถึง กำรน ำนักเรียนนักศึกษำ 
ที่มีพฤติกรรมเสพ/ติดยำเสพติด สงตอไปบ ำบัดฟนฟูในสถำนบริกำรของกระทรวงสำธำรณสุข เชน โรงพยำบำล 
ศูนยบ ำบัดและฟนฟูผูติดยำเสพติด สถำบันธัญญำรักษ เปนตน 
          ๗. ด ำเนินคดีตำมกฎหมำย (กรณีผูคำ) หมำยถึง กำรน ำนักเรียนนักศึกษำท่ีมีพฤติกรรมคำไปด ำเนินคดี 
ตำมกฎหมำย 



          ๘. กำรส ำรวจพื้นที่/ปจจัยเสี่ยงรอบสถำนศึกษำในระยะ ๕๐๐ เมตร หมำยถึง กำรส ำรวจพ้ืนที่เสี่ยง ๖ 
ประเภทตำมแนวทำงกำรจัดระเบียบสังคม ไดแก ๑) สถำนบันเทิง ๒) สถำนบริกำร ๓) หอพัก/ท่ีพักอำศัยเชิงพำณิชย
๔) รำนเกม ๕) พ้ืนที่สำธำรณะ และ ๖) อ่ืนๆ 
          ๙. กำรตรวจเยี่ยมตรวจตรำพื้นที่/ปจจัยเสี่ยงรอบสถำนศึกษำ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรรวมกันระหวำง
สถำนศึกษำรวมกับหนวยงำนที่เก่ียวของในพ้ืนที่ เชน ชุด จัดระเบียบสังคมของฝำยปกครองชุดจัดระเบียบสังคม 
จำกกำรสนธิก ำลังรวมจำกหลำกหลำยหนวยงำน เพ่ือด ำเนินงำนภำยใตโครงกำรส ำคัญตำงๆ (เชน Campus Safety  

Zone / ค ำสั่ง คสช.ที่ 22 ฯลฯ) รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือกำรปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดรวมกับ 
ผูประกอบกำรพ้ืนที่เสี่ยง เชน หอพัก รำนเกม เปนตน 
          ๑๐. กำรมีกิจกรรมเพ่ือกำรปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดรวมกับผูประกอบกำรหอพัก/ รำนเกม 
ฯลฯ รอบสถำนศึกษำ หมำยถึง กำรด ำเนินกำรรวมกันระหวำงผูประกอบกำรหอพัก/รำนเกม ฯลฯ รอบสถำนศึกษำ
กับสถำนศึกษำ ในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือกำรปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติด เชน กำรประชุมหำรือ กำรขอ
ควำมรวมมือตำงๆ กำรมีกิจกรรมปองกัน เฝำระวัง หรือกิจกรรมเชิงสรำงสรรครวมกันเปนตน 
          ๑๑. ต ำรวจประสำนงำนโรงเรียน หมำยถึง ต ำรวจที่ไดรับกำรมอบหมำยใหเปนผูประสำนงำนระหวำง
สถำนศึกษำและสถำนีต ำรวจในพื้นที่ เพ่ือรวมกันเฝำระวังปญหำยำเสพติดไมใหแพรระบำดใน สถำนศึกษำ 
          ๑๒. นักเรียนแกนน ำ หมำยถึง นักเรียน/นักศึกษำ ที่เปนผูน ำหรือมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดกิจกรรม  
เพ่ือกำรปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ รวมทั้งกิจกรรมจิตอำสำ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน หรือ
กิจกรรมสรำงสรรคเชิงบวกตำงๆ 
          ๑$. ครูแกนน ำ หมำยถึง ครู อำจำรยที่รับผิดชอบงำนดำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ และมีบทบำทใน 
กำรขับเคลื่อนกิจกรรมปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
          ๑๔. เครือขำยผูปกครองในสถำนศึกษำและชุมชน หมำยถึง กำรรวมตัวของกลุมผูปกครองนักเรียน 
นักศึกษำ เพ่ือรวมกันปองกันและเฝำระวังปญหำยำเสพติดของนักเรียนนักศึกษำ 
          ๑๕. วิทยำกรเพื่อกำรปองกันยำเสพติดที่เขำสอนในสถำนศึกษำ หมำยถึง วิทยำกรทุกประเภทที่สอดแทรก
เนื้อหำทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน อยำงตอเนื่องครบตำมหลักสูตรที่ก ำหนด  
โดยวิทยำกรเพ่ือกำรปองกันยำเสพติด ไดแก 
               ๑๕.๑ ครูผูสอนในโรงเรียน หมำยถึง ครูผูสอนที่ท ำกำรสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติด
สอดแทรกในรำยวิชำสุขศึกษำ พลศึกษำ โดยใช “แนวทำงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตเพ่ือกำรสรำงภูมิคุมกัน 
ยำเสพติด” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือแนวทำงอ่ืนที่ใชในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะ
ชีวิตเพ่ือสรำงภูมิคุมกันฯ ที่มีเนื้อหำกำรสอนเทียบเคียงกัน 
               ๑๕.๒ ครู D.A.R.E. หมำยถึง ต ำรวจที่ผำนกำรอบรมหลักสูตร “กำรใหกำรศึกษำตอตำนกำรใช้ 
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ (Drug Abuse Resistance Education: D.A.R.E)” โดยส ำนักงำนต ำรวจแหงชำติ 
               ๑๕.๓ ครูพระสอนศีลธรรม หมำยถึง ครูพระที่สอนวิชำพระพุทธศำสนำในโรงเรียน ที่สอดแทรก 
กำรสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนวิชำพระพุทธศำสนำตำมแนวทำง “ครูพระ
สอนศีลธรรมเพื่อกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียน” ของมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย หรือแนวทำง 
ของครูพระอ่ืนๆ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทักษะชีวิตฯ ที่เทียบเคียงกัน 



              ๑๕.๔ ครูต ำรวจ หมำยถึง ต ำรวจชุมชนสัมพันธ หรือต ำรวจอื่นๆ ที่เขำสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกัน 
ยำเสพติดใหกับนักเรียนในโรงเรียน 
              ๑๕.๕ ครูทหำร หมำยถึง ทหำรที่สอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียนตำมแนวทำง 
จัดกำรเรียนรู “วิทยำกรแกนน ำครูทหำรเพื่อกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียน” ของกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร หรือแนวทำงอ่ืนที่มีเนื้อหำกำรสอนเทียบเคียงกัน 
             ๑๕.๖ ครูสอนศำสนำ หมำยถึง ผูที่ท ำกำรสอนทักษะชีวิตเพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียนโดยใช
แนวทำงตำมหลักศำสนำที่ตนนับถือ เชน โตะอิหมำม นักบวช มิชชันนำรี เปนตน 
             ๑๕.๗ ครูพระสอนปริยัติธรรม หมำยถึง ครูพระท่ีสอนศำสนศึกษำแผนกสำมัญศึกษำที่อยูในควำมผิด
ชอบของกองพุทธศำสนศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหงชำติ 
              ๑๕.๘ โตะครู/โตะอิหมำม หมำยถึง ผูที่ท ำกำรสอนตำมหลักศำสนำอิสลำม ทั้งที่อยูในมัสยิดและ
โรงเรียนสอนศำสนำอิสลำม 
              ๑๕.๙ ครู/วิทยำกรอิสลำมประจ ำโรงเรียน ฯลฯ หมำยถึง ผูที่ท ำกำรสอนตำมหลักศำสนำอิสลำม 
ทั้งท่ีอยูในมัสยิดและโรงเรียนสอนศำสนำอิสลำม เชน บำบอ คอเต็บ อุสตำส ฯลฯ 
             ๑๕.๑๐ ครูสอนศำสนำคริสต หมำยถึง ผูที่ท ำกำรสอนตำมหลักศำสนำคริสต ทั้งที่อยูในโบสถและ
โรงเรียนสอนศำสนำคริสต 
             ๑๕๑๑ วิทยำกรอื่นๆ หมำยถึง วิทยำกรจำกหนวยงำนที่เกี่ยวของตำงๆ ที่ท ำกำรสอนทักษะชีวิต 
เพ่ือกำรปองกันยำเสพติดในโรงเรียน เชน สำธำรณสุข กรมกำรปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นครูแกนน ำ  
เปนตน 
          ๑๖ ลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ที่ผำนกำรอบรมลูกเสือตำนภัยยำเสพติด หมำยถึง นักเรียนนักศึกษำ 
ที่ผำนกำรอบรมหลักสูตรลูกเสือตำนภัยยำเสพติดของกระทรวงศึกษำธิกำร 
          ๑๗. จัดตั้งหนวยลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ตำนภัยยำเสพติดในโรงเรียน  
กำรบันทึกข้อมูลทำงระบบ ด ำเนินกำรตำมล ำดับขั้นตอนดังนี ้

๑. เข้ำสู่เว็บไซต์ https://nispa.nccd.go.th/2013/ 
๒. กรอกข้อมูล USERNAME : obec3301 

Password :  sunaw9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nispa.nccd.go.th/2013/


๓. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป ให้คลิกระบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ศอ.ปส.) ซ้ำยมือล ำดับที่ ๒ 
 
 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
   

๔. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป ให้คลิก ส ำหรับสถำนศึกษำ/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ปีงบประมำณ ๒๕๖2) 
    
  

 

 

 

 

 

 

 

๕. หลังจำกนั้นให้คลิกอ ำเภอของโรงเรียนที่จะบันทึกข้อมูลและจะปรำกฏชื่อโรงเรียนที่อยู่ในอ ำเภอนั้นขึ้นมำ  
ดังรูป ให้คลิกชื่อโรงเรียนที่ต้องกำรบันทึก 

 

 

 

 

 



๖. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป ให้คลิกเลือกสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป ให้บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียนโดยยอดนักเรียนให้ยึดหลักข้อมูล ๑๐ 
มิถุนำยน เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้คลิกบันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป ให้บันทึกข้อมูลตำมเอกสำรที่โรงเรียนรำยงำนมำในแต่ละหัวข้อ ทั้ง ๓๖ ข้อ เมื่อ
กรอกครบถ้วนแล้วให้คลิกบันทึก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ: ให้ระบุจ ำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะสมอง 

๙. กำรดูผลกำรบันทึกข้อมูลว่ำแต่ละโรงเรียนผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ ด ำเนินกำรโดยเข้ำสู่ระบบตำมข้อ ๓ เมือ่
ปรำกฏหน้ำต่ำงตำมรูปในข้อท่ี ๔ ให้เลือกในหัวข้อกำรรำยงำน เลือกปีงบประมำณ เลือกผลกำรด ำเนินงำนใน
สถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. จะปรำกฏหน้ำต่ำงดังรูป เลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คลิกตกลง 

 

 

 

 



๑๑. จะปรำกฏกำรรำยงำนผลทั้ง ๖ แบบ ให้คลิกเลือกดูในแต่ละข้อ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ 
Excell จะปรำกฏข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติในสถำนศึกษำของทุกโรงเรียนที่ด ำเนินกำร
บันทึกและในคอลัมน์ขวำมือสุดจะปรำกฏผลกำรด ำเนินของแต่ละโรงเรียนว่ำผ่ำนเกณฑ์หรือไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  3.2 ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Care And Trace Addiction in School 
System : (CATAS) (โดยกระทรวงศึกษาธิการ) 
   ให้รำยงำนข้อมูลในระบบ CATAS System ทำง www.catas.in.th  ภำคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒   เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้ส่วนกลำงและส่วนพื้นที่วำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อไป สำมำรถ Download คู่มือกำรใช้งำน/ขั้นตอนกำร
บันทึกข้อมูลพร้อมคลิปวิดีโอน ำเสนอวิธีกำรบันทึกข้อมูล ได้ที่ www.catas.in.th โดย ใช้รหัส  
10 หลักของโรงเรียนทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน ส ำหรับสถำนศึกษำที่ไม่สำมำรถรำยงำนผลในระบบได้ ให้ส่ง 
แบบรำยงำนฯ ให้กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือน ำเข้ำระบบฯ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.catas.in.th/


 
 

สรุปขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา   
Care And Trace Addiction in School System (CATAS System) 
 

1. เข้าไปท่ี   www.catas.in.th 

2. 
 

2.1) ส าหรับสถานศึกษา 
        2.1.1) สถำนศึกษำในสังกัด กระทรวงมหำดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
และกรุงเทพมหำนคร ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง ใช้รหัสสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นเลข 10 หลัก ใช้เป็นทั้ง user 
name และ password ในกำรเข้ำระบบ  
        2.1.2) สถำนศึกษำในสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำร ได้แก่ สพฐ. สอศ. สกอ. (เฉพำะโรงเรียนสำธิตใน
ก ำกับ) 3 หน่วยงำน ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่ง ใช้รหัสสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นเลข 10 หลัก ใช้เป็นทั้ง user name 
และ password ในกำรเข้ำระบบ ส่วนสถำนศึกษำในสังกัด สช. ใช้รหสัสถำนศึกษำซึ่งเป็นเลข 8 หลัก ใช้เป็น
ทั้ง user name และ password ในกำรเข้ำระบบ 
 

2.2) ส าหรับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาในระดับพื้นที่ 
          2.2.1) หน่วยงานในพื้นที่ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                    - user name และ password ในส่วนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้มีหนังสือแจ้ง  
user name และ password ให้แล้ว จังหวัดมีหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำมกำรรำยงำนในภำพรวม ของทุก
หน่วยงำนในพื้นท่ีในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย  
                   - user name และ password ในส่วนของ สพป. และ สพม. ให้ใช้ user name และ 
password ชุดเดียวกันกับกำรรำยงำน ในระบบ nispa ในกำรเข้ำระบบ ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำม
สถำนศึกษำในสังกัดให้น ำเข้ำข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเสริม สนับสนุน องค์ควำมรู้ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือเด็กและสถำนศึกษำ 

 

           2.2.2) หน่วยงานในพื้นที่ เฉพาะของกระทรวงมหาดไทย และ กรุงเทพมหานคร 
                       - หน่วยงำนในพื้นท่ีสังกัดกระทรวงมหำดไทย user name และ passwordก ำหนดให้
ในแต่ละจังหวัด โดยมีหนังสือแจ้ง user name และ password ให้แล้ว ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำม
สถำนศึกษำในสังกัดให้น ำเข้ำข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเสริม สนับสนุน องค์ควำมรู้ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือเด็กและสถำนศึกษำ 

                       - หน่วยงำนในพื้นท่ีสังกัดกรุงเทพมหำนคร user name และ password ก ำหนดให้ 
ในแต่ละเขต โดยมีหนังสือแจ้ง user name และ password ให้แล้ว ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับติดตำม
สถำนศึกษำในสังกัดให้น ำเข้ำข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งเสริม สนับสนุน องค์ควำมรู้ แผนงำน/โครงกำร 
งบประมำณเพ่ือกำรช่วยเหลือเด็กและสถำนศึกษำ 

3. ข้อก าหนดในการน าเข้าข้อมูล 
    - กำรกรอกข้อมูล เริ่มต้นสถำนศึกษำจะต้องกรอกข้อมูลพื้นฐำนให้ครบถ้วนทุกแห่ง บันทึกข้อมูล

http://www.catas.in.th/


พ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ เพียงครั้งเดียว ใน 1 ปีกำรศึกษำ   
   - สถำนศึกษำทุกแห่งจะต้องเข้ำมำบันทึกข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน ไม่ว่ำจะมีหรือไม่มีสำรเสพติดหรือ 
ยำเสพติดก็ตำม สถำนศึกษำสำมำรถกรอกข้อมูลได้ตลอดเวลำ (real time) เมื่อพบนักเรียน นักศึกษำ  
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับสำรเสพติด/ยำเสพติด โดยข้อมูลที่จะน ำมำบันทึก ได้มำจำกกำรคัดกรองของทำง
โรงเรียนเอง หรือ เป็นข้อมูลที่ได้มำจำกกำรจัดระเบียบสังคม 

4. การกรอกข้อมูลของสถานศึกษา จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เริ่มตั้งแต่ 

 ส่วนที่ 1 สถานศึกษาบันทึกข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลครู นักเรียน ปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลที่ตั้ง
ของโรงเรียน ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอน ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ /ชื่อครูที่รับผิดชอบงำนยำเสพติด/ 
จ ำนวนครู/จ ำนวนนักเรียน ชำย หญิง ในปัจจุบัน 

 ส่วนที่ 2  การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสารเสพติด/ยาเสพติด  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่        

       2.1 กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด สถำนศึกษำบันทึกข้อมูล จ ำนวนผู้ที่เก่ียวข้องกับสำรเสพติด 
ได้แก่ 1.เหล้ำ 2.บุหรี่ 3.เหล้ำและบุหรี่) 

       2.2  กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลเมื่อพบนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
ยำเสพติด ได้แก่ ยำบ้ำ กัญชำ ยำอี ยำไอซ์ กระท่อม ฯลฯ จะต้องกรอกประวัติส่วนตัว ชือ่ ที่อยู่  
เลขประจ ำตัว 13 หลัก ฯลฯ    
      - และมีกำรสอบถำมถึงกำรใช้ยำในทำงท่ีผิดด้วย ซึ่งมี 2 ตัวยำได้แก่  1. โปรโครดิล  2.ทรำมำดอล 

       - กำรบันทึกข้อมูลเมื่อนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด สถำนศึกษำสำมำรถค้นหำ คัดกรองนักเรียน 
นักศึกษำ โดยเริ่มจำกวิธีกำรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนในห้องเรียน/กำรซักถำม/ประวัติ/SDQ/แหล่งข่ำว 
และข้อมูลจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ ซึ่งหำกพบว่ำมีนักเรียนมีพฤติกรรมกี่ยวข้อง ถึงจะใช้
กำรตรวจปัสสำวะยืนยันอีกครั้งโดยประสำนกับหน่วยงำนสำธำรณสุขที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ร่วมด ำเนินกำรค้นหำ
นักเรียน/นักศึกษำที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด   
      - กำรจ ำแนกประเภทผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ให้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  1. ผู้ใช้  
2. ผู้เสพ และ 3. ผู้ติด (โดยสำมำรถใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยำและสำรเสพติด เพื่อเข้ำรับกำร
บ ำบัดรักษำ ของกระทรวงสำธำรณสุข บคก. สธ. (V2) ในกำรจ ำแนกประเภท          

 2.3 กลุ่มค้ายา สถำนศึกษำบันทึกข้อมูลจ ำนวนผู้ที่สงสัยว่ำค้ำยำ 

  เด็ก 1 คน มีปัญหำยำเสพติด เช่น ยำบ้ำ กัญชำ ยำไอซ์ ฯลฯ)  ให้บันทึกข้อมูลเด็กคนนั้น ให้อยู่ใน
ส่วนของ ยำเสพติดชนิดที่ใช้บ่อยที่สุด 

  

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 3 สถานศึกษาจะต้องบันทึกการดูแลช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
โดยจะต้องบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือเด็กและสถานภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  
ตำมรำยชื่อเด็กท่ีเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดที่ได้บันทึกไว้ ว่ำได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง 
ได้แก่ ... 
     - กำรให้ค ำปรึกษำ/เยี่ยมบ้ำน 
     - กระบวนกำรจิตสังคมในสถำนศึกษำ 
     - ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     - ส่งต่อบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล 
*ข้อมูลกำรช่วยเหลือนี้ส ำคัญ บันทึกได้หลำยครั้งและต่อเนื่อง  

 และบันทึกสถานะผู้ที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
    - อยู่ระหว่ำงกำรดูแล ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนและยังเรียนตำมปกติ 
    - อยู่ระหว่ำงกำรบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำลและยังเรียนตำมปกติ 
    - พักกำรเรียนและส่งต่อไปบ ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล 
    - ลำออกจำกโรงเรียนกลำงคัน  
    - ย้ำยสถำนศึกษำ 
    - เลิกจำกกำรเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยำเสพติดและยังเรียนปกติ 
   *ข้อมูลสถำนะ จะต้องบันทึกโดยทันทีเมื่อบันทึกชื่อเด็กเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ซึ่งถ้ำเด็ก 
ยังอยู่ในโรงเรียน ให้บันทึกว่ำ อยู่ระหว่ำงกำรดูแลฯ ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียนและ 
ยังเรียนตำมปกติ เป็นอันดับแรก  

5. ข้อสังเกต... 

 5.1 การบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ ให้คลิ๊กท่ีชื่อของเด็ก หรือเลขที่บัตร 13 หลักของเด็กแต่ละ
คน ผู้บันทึกข้อมูล สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรช่วยเหลือได้หลำยๆ ครั้ง ของเด็กแต่ละคน ระบบจะแสดง
ข้อมูลเด็กที่ได้รับกำรช่วยเหลือในแต่ละช่วงเวลำ 

 5.2 ส่วนสถานะผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ เมื่อสถำนศึกษำ ดูแลเด็กจนแน่ใจว่ำ เด็กไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยำเสพติดเป็นปกติแล้ว ให้โรงเรียนเลือก เมนู เลิกจำกกำรเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยำเสพติดและ 
ยังเรียนปกติ   

 5.3 สถานศึกษาที่ไม่พบผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด ก็ต้องเข้ำไปบันทึกข้อมูลพื้นฐำน
สถำนศึกษำ ไว้ด้วยครับ (เนื่องจำกระบบจะเช็คว่ำ โรงเรียนเข้ำมำบันทึกข้อมูลหรือยัง จำกกำรเข้ำมำ
บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

                                              แบบรายงานต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ประจ าปี 2562 

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 

ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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จ ำนวนสมำชิกศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ปัจจุบัน ...........................................คน 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัด สถำนที่ จ ำนวน
สมำชิกเข้ำ

ร่วม 

งบประมำณ 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ประจ าปี 2562 

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 

ชมรม TO BE NUMBER ONE 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประจ ำไตรมำสที่.........................................................หรือประจ ำปีงบประมำณ.............................................................. 
 

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
จ ำนวนสมำชิกศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ปัจจุบัน ...........................................คน 

กิจกรรม วัน/เดือน/ปีที่จัด สถำนที่ จ ำนวน
สมำชิกเข้ำ

ร่วม 

งบประมำณ 

     

     

     
     

     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     

     
     

     

ข้อเสนอแนะ 
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