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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

คำำ�นำำ�
ยาเสพติิ ด เป็็ น ปัั ญ หาที่่� ส่่ งผลกระทบต่่อความมั่่� น คงและความปลอดภัั ย ของประชาชนในทุุกมิิ ติิ
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มเป้้าหมายเด็็กและเยาวชน ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายวััยเสี่่�ยงสููงและเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญ
ของประเทศ มาตรการป้้องกัันจึึงมุ่่ง� เน้้นให้้ความสำำ�คัญ
ั ในกลุ่่ม� เป้้าหมายดัังกล่่าวมาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยดำำ�เนิินการ
ให้้ความรู้้� เ กี่่� ย วกัั บ ยาเสพติิ ด ที่่� ถููกต้้ องควบคู่่� ก ารพัั ฒ นาทัั ก ษะชีีวิิ ตที่่� ส อดคล้้องเหมาะสมกัั บ ช่่วงวัั ย
เช่่น การคิิดวิิเคราะห์์ ยัับยั้้�งชั่่�งใจ รู้้�จัักปฏิิเสธ แก้้ไขปััญหาเป็็น รู้้�ทัันข้้อมููลข่่าวสาร ฯลฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดโอกาส
การเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดในอนาคต ผ่่านกระบวนการนำำ�ความรู้้�ยาเสพติิดเข้้าสู่่�การเรีียนการสอน
ในสถานศึึกษาอย่่างเป็็นระบบ ต่่อเนื่่�อง และยั่่�งยืืน เปรีียบดัังการให้้วััคซีีนสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันชีีวิิตให้้เข้้มแข็็ง
สำำ�นักั งานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด (สำำ�นักั งาน ป.ป.ส.) สัังกััดกระทรวงยุุติิธรรม 
ร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการศึึกษา นัักวิิชาการศึึกษา ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน ครููผู้้�สอนวิิชาสุุขศึึกษาและพลศึึกษา
จากหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ได้้แก่่ กระทรวงศึึกษาธิิการ (สำำ�นักั งานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน สำำ�นักั งาน
ปลััดกระทรวงศึึ กษาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน สำำ�นัักงานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย) กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น) และกรุุงเทพมหานคร ดำำ�เนิินการพััฒนาและจััดทำำ�คู่่�มืือการสอนยาเสพติิด
ในสถานศึึกษา โดยเน้้นทำำ�การสอนในรายวิิชาสุุขศึึกษาและพลศึึกษาภายใต้้หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้�นพื้้�นฐานพุุทธศัักราช 2551 สำำ�หรัับใช้้ในการสอนระดัับชั้้�นประถมศึึกษา มััธยมศึึกษา หรืือเทีียบเท่่า
โดยเนื้้�อหาแบ่่งออกเป็็น 3 ตอน ประกอบด้้วย ตอนที่่� 1 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิด
ตอนที่่� 2 แนวทางการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้ย� าเสพติิดตามการวิิเคราะห์์ความสััมพันั ธ์์ระหว่่างตััวชี้้�วัดั กลุ่่ม� สาระ
การเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต  และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด และตอนที่่� 3 สาระ
การเรีียนรู้้�ยาเสพติิดศึึกษา
สำำ�นัักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุุณ กระทรวงศึึกษาธิิการ (สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นักั งานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ สำำ�นักั งานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การอาชีีวศึึกษา สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย) กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น) กรุุงเทพมหานคร และบุุคลากร/หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ที่่�ให้้ความสำำ�คััญ
และร่่วมจััดทำำ�คู่่มื� อื “รู้้คิ� ดิ รู้้ทั� นั ป้้องกัันยาเสพติิด” (Be Smart Say No To Drugs) ฉบัับนี้้� และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่ง� ว่่า
คู่่�มืือการสอนยาเสพติิดในสถานศึึกษาฉบัับนี้้� ครููผู้้�สอนจะได้้นำำ�ไปใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการจััดการเรีียนรู้�เ้ พื่่�อสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิดให้้กัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นประถมศึึกษา มััธยมศึึกษา หรืือเทีียบเท่่า อัันจะส่่งผลให้้ผู้้�เรีียน
เกิิดการเรีียนรู้อ้� ย่่างมีีคุุณภาพ มีีความสุุข มีีความปลอดภััยในชีีวิิต โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ความปลอดภััยจากปััญหา
ยาเสพติิดตามเป้้าประสงค์์ที่่�กำำ�หนด
สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด
ปีีพุุทธศัักราช 2564
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คำำ�ชี้้�แจง
คู่่� มืื อ การสอนยาเสพติิ ด ในสถานศึึ ก ษาเล่่มนี้้� เป็็ น แผนการจัั ด กิิ จกรรมก ารเรีียนรู้้� ย าเสพติิ ด
ในส่่วนที่่�สอดคล้้องกัับตััวชี้้�วััดชั้้�นปีีของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษาระดัับชั้้�นประถมศึึกษา
มััธยมศึึกษา หรืือเทีียบเท่่า สอดคล้้องกัับการพััฒนาทัักษะชีีวิิต  4 องค์์ประกอบในระบบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ได้้แก่่ (1) การตระหนัักรู้้�และเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น (2) การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ และแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์ (3) การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด และ (4) การสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
เหล่่านี้้�อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิดแก่่ผู้้�เรีียน
ครููผู้้�สอนสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษาระดัับชั้้�นประถมศึึกษา มััธยมศึึกษา หรืือเทีียบเท่่า
รวมถึึงสถานศึึกษาหรืือครููผู้้�สอนอื่่น� ๆ สามารถนำำ�แผนการจััดกิิจกรรมในเอกสารเล่่มนี้้�ไปใช้้ได้้หลายลัักษณะ เช่่น
ลัั ก ษณะที่่� 1 จัั ด การเรีียนรู้้� ต ามแผนการจัั ด การเรีียนรู้้� สุุ ขศึึ ก ษาฯ (แผนการสอน) ปกติิ ข องครูู 
และนำำ�สาระในเอกสารเล่่มนี้้�ที่่�ตรงกัับตััวชี้้�วััดที่่�ระบุุไว้้ในแผนการจััดการเรีียนรู้้�ปกติิของครูู ไปบููรณาการ
กัับแต่่ละองค์์ประกอบของแผนการจััดการเรีียนรู้�ปก
้ ติิของครูู
ลัั ก ษณะที่่� 2 จัั ด การเรีียนรู้้� ต ามแผนการจัั ด การเรีียนรู้้� สุุ ขศึึ ก ษาฯ (แผนการสอน) ปกติิ ข องครูู 
และเมื่่�อจะสอนตััวชี้้�วััดที่่�ตรงกัับเอกสารเล่่มนี้้� ให้้นำำ�แผนการจััดกิิจกรรมในเอกสารเล่่มนี้้�ไปใช้้จััดการเรีียน
การสอนแทนแผนการจััดการเรีียนรู้้�ปกติิของครููเฉพาะตััวชี้้�วััดนั้้�นๆ
ลัักษณะที่่� 3 ศึึกษาตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวชี้้�วััดชั้้�นปีี กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษา
และพลศึึกษากัับพฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตในเอกสารเล่่มนี้้� แล้้วออกแบบการจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�สำำ�หรัับ
ใช้้ในสถานศึึกษาของตนเอง
ลัักษณะที่่� 4 จััดการเรีียนรู้้�ตามแผนการจััดการเรีียนรู้้� (แผนการสอน) ปกติิของครูู และนำำ�แผนการ
จััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ในเอกสารเล่่มนี้้� ไปใช้้จััดการเรีียนการสอนโดยบููรณาการหรืือประยุุกต์์ให้้เหมาะสม
กัับบริิบท ในรููปแบบการเรีียนการสอนที่่�นอกเหนืือสายสามััญ เช่่น
- การศึึกษานอกระบบ (กศน.) ในกลุ่่�มสาระทัักษะการดำำ�เนิินชีีวิิต  (สุุขศึึกษา) ระดัับ
ประถม มััธยมต้้น และมััธยมปลาย หรืือกลุ่่ม� สาระอื่่�น ๆ ตามความเหมาะสม
- การศึึ ก ษาสายอาชีีพ (อาชีีวศึึ ก ษา) ในกลุ่่� มวิิ ช าสุุขศึึ ก ษา (ทัั ก ษะการดำำ�ร งชีีวิิ ต เพื่่� อ
สุุขภาวะ) หรืือกลุ่่ม� สาระอื่่�นๆ ตามความเหมาะสม
- อื่่�นๆ ตามความเหมาะสม
ลัักษณะที่่� 5 บููรณาการหรืือประยุุกต์์ใช้้เนื้้�อหาและกิิจกรรมในเอกสารเล่่มนี้้� ในการจััดกิิจกรรม
พััฒนาผู้้�เรีียน กิิจกรรมนอกหลัักสููตร กิิจกรรมโฮมรููม คาบว่่าง กิิจกรรมหลัังเลิิกเรีียน กิิจกรรมปิิดภาคเรีียน
หรืือกิิจกรรมทางเลืือกเชิิงสร้้างสรรค์์ต่่างๆ ตามบริิบทและความเหมาะสม
ลัักษณะที่่� 6 บููรณาการหรืือประยุุกต์์ใช้้เนื้้�อหาและกิิจกรรมในเอกสารเล่่มนี้้� ในการจััดฝึึกอบรม/
การพััฒนาทัักษะ/การศัักยภาพผู้้�เรีียน หรืือรููปแบบการเรีียนการสอนเฉพาะด้้าน เช่่น สถาบัันการศึึกษา
ทางทหาร ตำำ�รวจ ฯลฯ โดยให้้ครููผู้้�สอนวิิเคราะห์์กิิจกรรมที่่�เหมาะสมกัับกลุ่่ม� เป้้าหมายและช่่วงชั้้�นวััย
อนึ่่� ง ในส่่วนของแผนการจัั ด กิิ จกรรมก ารเรีียนรู้้� ย าเสพติิ ด  ครููผู้้� ส อนสามารถปรัั บ ประยุุกต์์ ใช้้
ให้้เหมาะสมกัั บ บริิ บ ทและสถานการณ์์  ทั้้� ง ในการเรีียนการสอนในชั้้� น เรีียน หรืื อ การเรีียนการสอน
แบบออนไลน์์ นอกจากนี้้� เอกสารเล่่มนี้้�สามารถปรัับใช้้ประโยชน์์ภายใต้้กรอบหลัักสููตรฐานสมรรถนะ
(Competency - based) ที่่�มุ่่�งเป้้าหมายในการพััฒนาความสามารถที่่�จำำ�เป็็นของผู้้�เรีียนในการทำำ�งาน
การแก้้ไขปััญหา และการดำำ�รงชีีวิิตทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในโลกศตวรรษที่่�
21 ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
6ข

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

Be Smart Say No To Drugs

ค7

1. แยกแยะประเภทของยาเสพติิด ยาที่่�ใช้้ในทางที่่�ผิิด และอัันตรายจากการใช้้
ยาเสพติิดในทางที่่ผิ� ิด
2. สามารถให้เหตุผล การปฏิเสธ การยับยั้งชั่งใจ และโน้มน้าวใจเพื่อนไม่ให้ใช้
ยาเสพติด

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(รู้จักวิธีการ/ขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง)

ม.6

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น)

การคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (เลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ม.5 อย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง)

การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น (มีความรับผิดชอบต่อสังคม)

1. บริหารจัดการ วางแผน ออกแบบกิจกรรมและแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่าง
สร้างสรรค์
2. น�ำทักษะความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้อง
3. ส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
4. ควบคุมอารมณ์ ความคิด ตัดสินใจ ท�ำสิ่งต่าง ๆ ส�ำเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

วิเคราะห์ปัจจัย/พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อค่านิยมในการใช้ยาเสพติด/
สารเสพติด

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ม.3 (ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของตนเอง)

ม.4

1. ใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากยาเสพติด
2. ร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้เพื่อการป้องกันและบ�ำบัดรักษายาเสพติด

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ม.2 (รู้จักแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์)

ม.1

ป.6

1. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 1. ตรวจสอบและรู้เท่าทันข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง
อย่างไตร่ตรองและรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง)
กับยาเสพติด
2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. พิจารณาข้อมูลก่อนแชร์ในโซเชียลมีเดีย (ชัวร์ก่อนแชร์)
(ตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เผชิญอย่างมีเหตุผลและรอบคอบ)

1. วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรอบตัวได้
2. ตรวจสอบปัญหายาเสพติดในบริบทของตนเองอย่างถูกต้อง  

ป.5

1. การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(รู้จักวิธีการ/ขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง)
2. การวิิเคราะห์์ตััดสิินใจและแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ (รู้้�จักวิ
ั ิพากษ์์วิิจารณ์์
บนพื้้�นฐานข้้อมููลสารสนเทศที่่�ถููกต้้อง)

1. สามารถประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด (สถานที่/
เหตุการณ์/คน ฯลฯ) เพียงใด
2. สามารถหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

1. แยกแยะประเภทของเพื่อน
2. รู้จักตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองและคนอื่น
3. ปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างเหมาะสม 
4. แนะน�ำเพื่อนถึงผลเสียของสาร/ยาเสพติด และไม่ไปเกี่ยวข้อง

การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์เสี่ยง)

รักและมีเจตนาที่จะดูแลรักษา“สมอง” ไม่ให้ได้รับอันตราย โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

1. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (การใช้ภาษาและกิริยาที่เหมาะสมในการ
สื่อสาร รวมถึงการรู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์
ป.4 เสี่ยง)
2. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (จัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม)

ป.3

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

1. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (รู้จักการสังเกต ตั้งค�ำถาม  1. แยกแยะยาเสพติดจากสิ่งอื่นๆ  
แสวงหาค�ำตอบ)
2. สังเกตและตั้งค�ำถามเกี่ยวกับคนที่พบเพื่อประเมินอันตราย
2. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น (รู้จักปฏิเสธ ต่อรอง และร้องขอความช่วย
3. สามารถหลีกเลี่ยงคนที่ต้องสงสัย
เหลือในสถานการณ์เสี่ยง)

การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (มีความสามารถใน
ป.2 การเชื่อมโยง)

ป.1

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

1. หนููแยกแยะได้้
2. คนที่่�ต้้องสงสััย

แนวทาง
การจััดกิิจกรรม
การเรีียนรู้้�ยาเสพติิด

1. ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด (ชุมชน สังคม ประเทศชาติ)
2. การมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. วิธีการเขียนโครงการ 

1. ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
2. ตัวอย่างข่าวยาเสพติดที่ปรากฏข่าวสารในปัจจุบัน
3. แนวทางการท�ำสื่อประชาสัมพันธ์

1. โทษพิษภัยและอันตรายจากยาเสพติด
2. การใช้ยาในทางที่ผิด
3. ทักษะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด

1. ค่านิยมของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน (สื่อออนไลน์ โฆษณาชวนเชื่อ ความอยากรู้
อยากลอง ฯลฯ)
2. การใช้ยาในทางที่ผิด

1. กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษเมื่อกระท�ำความผิด
2. การดูแล บ�ำบัด รักษา ผู้ป่วยยาเสพติด และการให้โอกาสคืนสู่สังคม
3. ทักษะการปฏิเสธ (มิติเพื่อน ครอบครัว คนรัก)

1. การคิดวิเคราะห์เนื้อหาและความน่าเชื่อถือได้ของสื่อต่างๆ
2. ผลกระทบจากการใช้สื่อต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ผิด
3. การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

1. รู้จักประเภทของยาเสพติด
2. การใช้ยาในการที่ผิด
3. ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน
4. ทักษะการปฏิเสธ การยับยั้งชั่งใจ
5. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

1. การตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
2. ผลกระทบจากการใช้สื่อต่างๆ โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ผิด
3. ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด (ร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา)
4. วิธีการป้องกันตนเองและเพื่อน

1. โทษพิษภัยและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด (ตนเอง เพื่อน ครอบครัว)
2. ทักษะการปฏิเสธ
3. ทักษะการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง
4. วิธีการป้องกันตนเองและเพื่อน / การชักชวนเพื่อนไปในทางที่ดี
5. วิธีหลีกเลี่ยงและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อต้องเจอสถานการณ์คับขัน

1. สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. วิธีปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยง
3. วิธีร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
4. ข่าวสารเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติด และภัยร้ายต่าง ๆ ที่เป็นสถานการณ์
เสี่ยงในปัจจุบัน

Big Brothers พี่่�
ใหญ่่ใจโต

Campaign “Say No
To Drugs”

สแกนความเสี่่�ยง

อวสานเซลล์์แมน

1. คนไหนต้้องรัับโทษ
2. ปฏิิเสธอย่่างไร

1. เท่่าทัันสื่่�อ
2. ชััวร์์ก่่อนแชร์์

1. (เกี่่�ยว) กัับ DRUGS
2. My choice

1. จิ๊๊�กซอว์์พาเพลิิน
2. เช็็คก่่อนเชื่่�อ

1. รัักเพื่่�อน ต้้อง
เตืือนกััน
2. เสี่่�ยง เลี่่�ยงได้้

ช่่วยหนููหน่่อยนะ

1. รู้จักยาเสพติด
1. สมองพัังเพราะ
2. โทษพิษภัยและอันตรายจากยาเสพติด (เน้นความส�ำคัญของสมองกับยาเสพติด) ยาเสพติิด
2. บัันไดงูู

1. รู้จักยาเสพติด
2. โทษพิษภัยและอันตรายจากยาเสพติด (ร่างกาย)
3. วิธีหลีกเลี่ยงและขอความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อต้องเจอสถานการณ์คับขัน

สาระการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดศึึกษา
กศน.
(บููรณาการ/ประยุุกต์์ใช้้)

สาระสุุขศึึกษา ม.6 สาระทัักษะการดำำ�เนิินชีีวิิต
(สุุขศึึกษา) ระดัับมััธยมปลาย

สาระสุุขศึึกษา ม.5 สาระทัักษะการดำำ�เนิินชีีวิิต
(สุุขศึึกษา) ระดัับมััธยมปลาย

สาระสุุขศึึกษา ม.4 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับมัธยมปลาย

สาระสุุขศึึกษา ม.3 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับมัธยมต้น

สาระสุุขศึึกษา ม.2 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับมัธยมต้น

สาระสุุขศึึกษา ม.1 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับมัธยมต้น

สาระสุุขศึึกษา ป.6 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับประถม

สาระสุุขศึึกษา ป.5 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับประถม

สาระสุุขศึึกษา ป.4 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับประถม

สาระสุุขศึึกษา ป.3 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับประถม

สาระสุุขศึึกษา ป.2 สาระทักษะการด�ำเนินชีวิต
(สุขศึกษา) ระดับประถม

กลุ่่�มวิิชาสุุขศึึกษา
(ทัักษะการดำำ�รงชีีวิิตเพื่่�อ
สุุขภาวะ)

กลุ่่�มวิิชาสุุขศึึกษา
(ทัักษะการดำำ�รงชีีวิิตเพื่่�อ
สุุขภาวะ)

กลุ่่�มวิิชาสุุขศึึกษา
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ตอนที่่�

1.1 การพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการสร้้างภููมิิคุ้�มกั
้ ันปััญหายาเสพติิด
ความสำำ�เร็็จของการจััดการศึึกษา คืือ การพััฒนาผู้้�เรีียนทุุกคนให้้มีีความรู้้�ความสามารถมีีคุุณลัักษณะ
ที่่�พึึงประสงค์์ และสมรรถนะตามความมุ่่�งหมายและเจตนารมณ์์ของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551 แต่่ด้้วยสถานการณ์์ปััญหาทางสัังคม ซึ่่�งคุุกคามเข้้าสู่่�สถาบัันครอบครััวอย่่างรวดเร็็ว
รุุนแรง และมีีความสลัับซัับซ้้อน ส่่งผลกระทบต่่อเด็็กและเยาวชน ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมจึึงเป็็นอุุปสรรค
สำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาคุุณภาพผู้้เ� รีียนให้้เป็็นไปตามหลัักการและแนวคิิดดัังกล่่าวได้้ โรงเรีียนทุุกระดัับจำำ�เป็็นต้้อง
ได้้รัับการพััฒนาให้้มีีระบบการดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียนที่่�เข้้มแข็็ง มีีแนวทางใหม่่ๆ ในการรัับมืือกัับสถานการณ์์
ปััญหา โดยเฉพาะสถานการณ์์ปัญ
ั หาการแพร่่ระบาดของสิ่่�งเสพติิดที่่แ� ทรกซึึมอยู่่ใ� นทุุกซอกส่่วนของสัังคมไทย
การจััดกิิจกรรมการเรีียนรู้้�จึึงต้้องคำำ�นึึงถึึงการสร้้างความสมดุุลระหว่่างความเก่่ง ความดีี และความสุุข รวมทั้้�ง
สวััสดิิภาพและความปลอดภััยของผู้้�เรีียน
การเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิต เพื่่�อเป็็นภููมิิคุ้้�มกัันให้้แก่่ผู้้�เรีียนจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั และความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนที่่�ครูู
ทุุกคนจะต้้องคำำ�นึึงถึึง และสามารถสอดแทรกบููรณาการลงในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้สุุ้� ขศึึกษาและพลศึึกษาในแต่่ละมาตรฐานและตััวชี้้วั� ดั สามารถบููรณาการ
สอดแทรกกิิจกรรมการพััฒนาทัักษะชีีวิิต เพื่่�อให้้ผู้้�เรีียนมีีภููมิิคุ้้�มกัันทางร่่างกายและจิิตใจได้้เป็็นอย่่างดีี
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การพััฒนาผู้้เ� รีียนให้้มีีทัักษะชีีวิิตอย่่างเพีียงพอต่่อการเผชิิญปััญหายาเสพติิด โรงเรีียนสามารถดำำ�เนิินการ
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพตามแนวทางต่่างๆ ดัังนี้้�
1.ระบบข้้อมููล สถานศึึกษาควรมีีข้้อมููลสภาพปััญหายาเสพติิดในสถานศึึกษา เช่่น สภาพการใช้้
สารเสพติิดของครูู นัักเรีียน ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของนัักเรีียนที่่�มีีพฤติิกรรมทุุกด้้านทั้้�งด้้านดีีและเบี่่�ยงเบน
ข้้อมููลเกี่่ย� วกัับพฤติิกรรมยาเสพติิดและการแก้้ไข ข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อเป็็นองค์์ความรู้สำ้� ำ�คัญั ในด้้านการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในสถานศึึกษา
2. ระบบป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด เน้้นกิิจกรรมด้้านการป้้องกัันและสร้้างภููมิิคุ้้ม
� กััน เช่่น
การให้้ความรู้�ปรั
้ บั เปลี่่ย� นพฤติิกรรมของนัักเรีียนกำำ�หนดให้้เนื้้�อหาการเรีียนรู้้เ� พื่่�อป้้องกัันยาเสพติิดในหลัักสููตร
กำำ� หนดมาตรการเผยแพร่่ประชาสัั มพัั น ธ์์ ป้้ า ยนิิ เ ทศ การจัั ด นิิ ทรรศก ารเนื่่� อ งในโอกาสสำำ�คัั ญ ๆ
การจััดเสีียงตามสาย กิิจกรรมหน้้าเสาธง การบรรยายพิิเศษ ตลอดจนการสร้้างเสริิมทัักษะชีีวิิต  เพื่่�อสร้้าง
คุุณลัักษณะหรืือความสามารถในเชิิงสัังคมจิิตวิิทยาให้้นัักเรีียนได้้สามารถเผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
3. ระบบให้้คำำ�ปรึก
ึ ษา การให้้คำำ�ปรึกึ ษาจะช่่วยให้้นัักเรีียนแสวงหาแนวทางในการแก้้ปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น
�
ได้้อย่่างเหมาะสม ทั้้�งปััญหาส่่วนตััว ครอบครััว หรืือการเรีียน เป็็นต้้น โดยใช้้ทรััพยากรบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามา
มีีส่่วนช่่วยเหลืือ เช่่น กลุ่่ม� เพื่่�อน ครููที่่ปรึ
� ึกษา ครููแนะแนว
4. ระบบการเฝ้้าระวััง สถานศึึกษาควรสร้้างระบบกลไกเฝ้้าระวัังยาเสพติิดในสถานที่่�ให้้เป็็นระบบ
การแจ้้งเตืือนในเรื่่อ� งยาเสพติิดให้้ผู้้�เกี่่ย� วข้้องทราบ สำำ�รวจสภาพปััญหาและพฤติิกรรมที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับยาเสพติิด
อยู่่�เสมอ รัับแจ้้งข่่าวสารเบาะแสจากบุุคคลภายในสถานศึึกษาและชุุมชนจััดให้้มีีช่่องทางการแจ้้งข่่าวสาร เช่่น
โทรศััพท์์สายด่่วน ตู้้�รัับแจ้้งเบาะแส เป็็นต้้น
5. ระบบการสนัับสนุุนจากชุุมชน และสร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งาน การสร้้างความร่่วมมืือภาคีี
เครืือข่่ายในการทำำ�งาน เป็็นการช่่วยเสริิมความเข้้มแข็็งในการทำำ�งาน และมีีพลัังในการทำำ�งานมากขึ้้�น เช่่น
ผู้้ปกคร
� อง เป็็นบุุคคลที่่มีี� บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการอบรมเลี้้ย� งดููบุุตรหลานให้้เหมาะสมกัับวััย ให้้ความรััก ความอบอุ่่น�
สถานศึึกษาควรให้้ความรู้แ้� ละสร้้างความร่่วมมืือช่่วยเหลืือระหว่่างผู้้ปกคร
�
องด้้วยกััน รวมทั้้�งผู้้นำ� ำ�ชุุมชน องค์์กร 
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� และหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ระดมทุุกฝ่่ายที่่เ� กี่่ย� วข้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมคิิดร่่วมวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจเลืือกแนวทางในการป้้องกััน ตลอดจนร่่วมประเมิินผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงาน
6. ระบบบริิหารจััดการ สถานศึึกษาควรกำำ�หนดผู้้รั� บ
ั ผิิดชอบที่่ชั� ดั เจน ซึ่่�งอาจจะประกอบด้้วยผู้้บ� ริิหาร
สถานศึึกษา ครูู บุุคลากรทุุกฝ่่าย ผู้้�ปกครอง นัักเรีียนและชุุมชนในรููปของคณะกรรมการโดยมีีภารกิิจหลััก คืือ
    
6.1 จััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการประจำำ�ปีี บริิหารทรััพยากรได้้อย่่างคุ้้�มค่่า และลดความซ้ำำ��ซ้้อนใน
การดำำ�เนิินงาน
    
6.2 อำำ�นวยความสะดวกในการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมต้้านยาเสพติิด และระดมทรััพยากรดำำ�เนิินงาน
จากหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย เครืือข่่ายการทำำ�งานและชุุมชน
    
6.3 พััฒนาบุุคลากรเพื่่�อปฏิิบััติิงานด้้านยาเสพติิด เช่่น นัักเรีียนแกนนำำ� ครููแกนนำำ� เป็็นต้้น
    
6.4 กำำ�กัับติิดตามการดำำ�เนิินงาน
    
6.5 รวบรวมและรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
    
6.6 วิิจัยั และพััฒนาการต่่อต้้านยาเสพติิดในสถานศึึกษา เพื่่�อเผยแพร่่ และศึึกษาพััฒนาต่่อยอด
พััฒนารููปแบบการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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การพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันปััญหายาเสพติิดในสถานศึึกษา ควรบููรณาการกัับทุุกกลุ่่ม�
สาระการเรีียนรู้้� โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้สุุ้� ขศึึกษาและพลศึึกษา ซึ่่�งมีีสาระการเรีียนรู้แ้� ละมาตรฐาน
การเรีียนรู้้�ที่่�สอดคล้้องกัับการพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันปััญหายาเสพติิด รวมทั้้�งพััฒนา
ระบบงานเพื่่�อรองรัับการปฏิิบััติิงานสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันปััญหายาเสพติิดในสถานศึึกษา ประกอบด้้วย ระบบข้้อมููล
ระบบป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด ระบบให้้คำำ�ปรึกึ ษา ระบบการเฝ้้าระวััง ระบบการสนัับสนุุนจากชุุมชน
และสร้้างเครืือข่่ายการทำำ�งาน และระบบบริิหารจััดการ จะช่่วยให้้นัักเรีียนพ้้นภััยจากยาเสพติิดได้้อย่่างยั่่�งยืืน

1.2 แนวคิิดการพััฒนาทัักษะชีีวิิต
สภาพสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้ส่่งผลกระทบต่่อเด็็กวััยเรีียนเป็็นอย่่างมาก ทั้้�งการดำำ�เนิินชีีวิิตท่่ามกลาง
กระแสเทคโนโลยีีที่่�ล้ำำ��สมััย และความคาดหวัังของผู้้ปกคร
�
องต่่อการศึึกษาของบุุตรหลาน ตลอดจนการเผชิิญ
สิ่่ง� ยั่่ว� ยุุ หรืือตััวแบบที่่ไ� ม่่เหมาะสมต่่างๆ รอบตััว ก่่อให้้เกิิดปััญหาเด็็กและเยาวชนที่่ทวีีค
� วามรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้�น
เช่่น การปรัับตััว การรัับข้้อมููลข่่าวสารที่่ไ� ม่่เหมาะสม ปััญหายาเสพติิด เป็็นต้้น และจากการสำำ�รวจของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด พบว่่า ปีี พ.ศ. 2555 นัักเรีียนระดัับประถมศึึกษา (อายุุต่ำำ��กว่่า
15 ปีี) ใช้้ยาเสพติิดเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี พ.ศ. 2554 ถึึง 1 เท่่าตััว (จาก 2,211 คน เป็็น 5,016 คน) เด็็กและเยาวชน
ที่่�มีีทัักษะชีีวิิตในระดัับต่ำำ�� หรืือขาดภููมิิคุ้้�มกััน เมื่่อ� เขาพ้้นวััยการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานไปแล้้วอาจเป็็นคนที่่ไ� ม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จในชีีวิิตแล้้วหัันไปพึ่่�งยาเสพติิดในที่่�สุุด สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานตระหนัักถึึง
ความจำำ�เป็็นในการสร้้างและพััฒนาทัักษะชีีวิิตให้้กัับผู้้เ� รีียนในระบบการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐานอย่่างเร่่งด่่วน จึึงได้้จััดทำำ�
แนวทางการพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันปััญหายาเสพติิดขึ้้�นมาบููรณาการกัับการเรีียนการสอน
ในกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้สุุ้� ขศึึกษาและพลศึึกษา ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1 - 6 เพื่่�อพััฒนาให้้นัักเรีียนมีีทัักษะชีีวิิตที่ดีี 
่�
และมีีภููมิิคุ้้ม� กัันปััญหายาเสพติิดขึ้้น� มา ขอบข่่ายเนื้้�อหาประกอบด้้วย ทัักษะชีีวิิต คือื อะไร องค์์ประกอบของทัักษะ
ชีีวิิต การสร้้างทัักษะชีีวิิต ความสามารถในการใช้้ทัักษะชีีวิิต ทัักษะชีีวิิตในหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน
พุุทธศัักราช 2551 ทัักษะชีีวิิตกัับกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้สุุ� ขศึึกษาและพลศึึกษา แนวทางและวิิธีีป้้องกัันยาเสพติิด
ในสถานศึึกษา แต่่ละเนื้้�อหามีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
Be Smart Say No To Drugs
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1.3 ความหมายทัักษะชีีวิิตและองค์์ประกอบของทัักษะชีีวิิต
ทัักษะชีีวิิตเป็็นความสามารถของบุุคคลที่่จ� ะจััดการกัับปััญหาต่่างๆ รอบตััวในสภาพสัังคมปััจจุุบันั และ
เตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับตััวในอนาคต
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ได้้กำำ�หนดองค์์ประกอบของทัักษะชีีวิิตสำำ�คััญที่่�จะสร้้าง
และพััฒนาเป็็นภููมิิคุ้้ม� กัันชีีวิิตให้้แก่่เด็็กและเยาวชนในสภาพสัังคมปััจจุุบันั และเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับอนาคต
ไว้้ 4 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
องค์์ประกอบที่่� 1 การตระหนัักรู้้�และเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น

การตระหนัักรู้แ้� ละเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้อื่่� น� หมายถึึง การรู้ค้� วามถนััด ความสามารถรู้จุุ้� ดเด่่น จุุดด้้อย
ของตนเอง เข้้าใจความแตกต่่างของแต่่ละบุุคคล รู้้จั� กต
ั นเอง ยอมรัับ เห็็นคุุณค่่าและภาคภููมิิใจในตนเองและผู้้อื่่� น�
มีีเป้้าหมายในชีีวิิต และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ซึ่่�งระบุุพฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตที่่�คาดหวััง ดัังนี้้�
1. ค้้นพบความชอบ ความถนััด และความสามารถของตนเอง
2. ค้้นพบจุุดเด่่นจุุดด้้อยของตนเอง
3. ยอมรัับความแตกต่่างระหว่่างตนเองและผู้้�อื่่�น
4. มองตนเองและผู้้�อื่่�นในแง่่บวก
5. รู้�สิ้ ิทธิิของตนเองและเคารพสิิทธิิผู้้�อื่่�น
6. รัักและเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น
7. มีีความภาคภููมิิใจในตนเองและผู้้�อื่่�น
8. มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเองและผู้้�อื่่�น
9. มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
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องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์

การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์ หมายถึึง การแยกแยะข้้อมููล ข่่าวสารปััญหา
และสถานการณ์์รอบตััว วิิพากษ์์วิิจารณ์์และประเมิินสถานการณ์์รอบตััวด้้วยหลัักเหตุุผลและข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
รัับรู้้�ปััญหา สาเหตุุของปััญหา หาทางเลืือกและตััดสิินใจในการแก้้ปััญหาในสถานการณ์์ต่่างๆ อย่่างสร้้างสรรค์์
ซึ่่�งระบุุพฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตที่ค่� าดหวััง ดัังนี้้�
1. รู้้�จัักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถาม และแสวงหาคำำ�ตอบ
2. วิิเคราะห์์ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลข่่าวสารได้้สมเหตุุสมผล
3. ประเมิินสถานการณ์์และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
4. มีีความสามารถในการคิิดเชื่่�อมโยง
5. รู้้�จัักวิิพากษ์์วิิจารณ์์บนพื้้�นฐานของข้้อมููลสารสนเทศที่่�ถููกต้้อง
6. รู้้�จัักวิิธีีการและขั้้�นตอนการตััดสิินใจและแก้้ไขปััญหาที่่�ถููกต้้อง

องค์์ประกอบที่่� 3 การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด

การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด หมายถึึง ความเข้้าใจและรู้้�เท่่าทัันภาวะอารมณ์์ของบุุคคล
รู้้�สาเหตุุของความเครีียด รู้้�วิิธีีการควบคุุมอารมณ์์และความเครีียด รู้้�วิิธีีผ่่อนคลาย หลีีกเลี่่�ยง และปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดอารมณ์์ไม่่พึึงประสงค์์ไปในทางที่่�ดีี ซึ่่�งระบุุพฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตที่่�คาดหวััง ดัังนี้้�
1. รู้้�เท่่าทัันอารมณ์์ตนเอง
2. ควบคุุมอารมณ์์ของตนเองได้้
3. จััดการกัับอารมณ์์ตนเองได้้อย่่างเหมาะสม
4. มีีวิิธีีผ่่อนคลายอารมณ์์และความเครีียดให้้กัับตนเอง
5. สร้้างแรงจููงใจให้้ตนเอง
6. ยุุติิข้้อขััดแย้้งในกลุ่่�มเพื่่�อนด้้วยสัันติิวิิธีี
7. รู้้�จัักสร้้างความสุุขให้้กัับตนเอง

องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น

การสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น หมายถึึง การเข้้าใจมุุมมอง อารมณ์์ ความรู้้�สึึกของผู้้�อื่่�น ใช้้ภาษาพููด
และภาษากายเพื่่�อสื่่�อสารความรู้้�สึึกนึกคิ
ึ ิดของตนเอง รัับรู้้�ความรู้้�สึึกนึึกคิิดและความต้้องการของผู้้�อื่่�น วางตััว
ได้้ถููกต้้องเหมาะสมในสถานการณ์์ต่่างๆ ใช้้การสื่่�อสารที่่�สร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีี  สร้้างความร่่วมมืือและทำำ�งาน
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างมีีความสุุข ซึ่่�งระบุุพฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตที่่�คาดหวััง ดัังนี้้�
1. เป็็นผู้้�ฟัังที่่�ดีี
2. ใช้้ภาษาและกิิริิยาที่่�เหมาะสมในการสื่่�อสาร
3. รู้้�จัักเอาใจเขามาใส่่ใจเรา
4. รู้้�จัักแสดงความคิิด ความรู้้�สึึก ความชื่่�นชม และการกระทำำ�ที่่�ดีีงามให้้ผู้้�อื่่�นรัับรู้้�
5. รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรองและร้้องขอความช่่วยเหลืือในสถานการณ์์เสี่่�ยง
6. ให้้ความร่่วมมืือและทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้อย่่างสร้้างสรรค์์
7. ปฏิิบััติติ ามกฎ กติิกา และระเบีียบของสัังคม
(เอกสารอ้้างอิิง : สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน การพััฒนาทัักษะชีีวิิตในระบบการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน)
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1.4 การสร้้างทัักษะชีีวิิต
ทัักษะชีีวิิตเป็็นความสามารถที่่�เกิิดในตััวผู้้�เรีียนได้้ด้้วยวิิธีีการสำำ�คััญ 2 วิิธีี คืือ
1. เกิิดเองตามธรรมชาติิ เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นจากประสบการณ์์ของตนเอง และมีีการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ดีี แต่่การเรีียนรู้้�ตามธรรมชาติิจะไม่่มีีทิิศทางและเวลาที่่�แน่่นอน บางครั้้�งกว่่าจะเรีียนรู้้�ก็็อาจจะสายเกิินไป
2. การสร้้างและพััฒนาโดยกระบวนการเรีียนการสอน เป็็นการเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�ร่่วมกัันในกลุ่่�ม
ผ่่านกิิจกรรมรููปแบบต่่างๆ ได้้ลงมืือปฏิิบััติิจริิง ได้้ร่่วมอภิิปรายแสดงความคิิดเห็็น ได้้แลกเปลี่่�ยนความคิิด
และประสบการณ์์ซึ่่�งกัันและกััน สะท้้อนความรู้้�สึึกนึึกคิิด มุุมมอง เชื่่�อมโยงสู่่�วิิถีีชีีวิิตของตนเองเพื่่�อสร้้าง
องค์์ความรู้�ใ้ หม่่และปรัับใช้้กัับชีีวิิต

1.5 ความสามารถในการใช้้ทัักษะชีีวิิต
เป็็นความสามารถในการนำำ�กระบวนการต่่างๆ ไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วัันจากการเรีียนรู้้�
ด้้วยตนเอง การเรีียนรู้อ้� ย่่างต่่อเนื่่�อง การทำำ�งานและการอยู่่ร่่� วมกัันในสัังคมด้้วยการสร้้างความสััมพันั ธ์์อันั ดีีระหว่่าง
บุุคคล การจััดการปััญหาและความขััดแย้้งต่่างๆ อย่่างเหมาะสม การปรัับตััวให้้ทัันกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ของสัังคมและสภาพแวดล้้อม และการรู้จั้� กั หลีีกเลี่่ย� งพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ที่ส่่่� งผลกระทบต่่อตนเองและผู้้อื่่� น�
6

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

1.6	ทัักษะชีีวิิตในหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
	พุุทธศัักราช 2551
การพััฒนาทัักษะชีีวิิต  เป็็นกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งให้้ผู้้�เรีียนพััฒนาตนเองในด้้านความรู้้� ทัักษะ
และเจตคติิในการตระหนัักรู้้�และเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ และแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์ การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด และการสร้้างสััมพันั ธภาพที่่ดีี� กัับผู้้อื่่� น� เพื่่�อการปรัับตััว
การป้้องกัันตนเองในสถานการณ์์ต่่างๆ จััดการกัับชีีวิิตตนเองได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้าหมาย
ของหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 ที่่�กำำ�หนดให้้ทัักษะชีีวิิตเป็็นสมรรถนะสำำ�คััญ
ที่่�ผู้้�เรีียนทุุกคนพึึงได้้รัับการพััฒนา โดยสถานศึึกษาต้้องจััดการศึึกษาให้้ผู้้�เรีียนมีีคุุณภาพตามตััวชี้้�วััดมาตรฐาน
การเรีียนรู้�ทั้้้ �ง 8 กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้� และคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ตามเจตนารมณ์์ของหลัักสููตร
ทัักษะชีีวิิตในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้� จำำ�แนกได้้เป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ
1. ทัักษะชีีวิิตทั่่�วไป เป็็นทัักษะพื้้�นฐานของผู้้�เรีียนในการเผชิิญปััญหาปกติิในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่น
ความขััดแย้้งทางความคิิด การทะเลาะเบาะแว้้ง การสื่่�อสารที่่ไ� ม่่มีีประสิิทธิภิ าพ การวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์การจำำ�แนก
แยกแยะข้้อมููลข่่าวสาร การตััดสิินใจเลืือกกระทำำ�สิ่่�งต่่างๆ การแก้้ปััญหาในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน การคิิด
วางแผนในการดำำ�รงชีีวิิตประจำำ�วััน ฯลฯ ซึ่่�งผู้้�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาทัักษะชีีวิิตทั่่�วไปจะเป็็นผู้้�ที่่�มีีความสามารถ
ในการคิิดวิิเคราะห์์ คิิดตััดสิินใจ และแก้้ปััญหาได้้อย่่างเหมาะสม หรืือที่่�เรีียกว่่ามีีความสามารถในการคิิด
และการสื่่�อความหมาย
ทัั ก ษะชีีวิิ ตทั่่� ว ไป ถืื อ เป็็ น ทัั ก ษะที่่� เ ป็็ น แกนของทัั ก ษะต่่างๆ และเป็็ น ทัั ก ษะพื้้� น ฐานของการเกิิ ด
ทัักษะชีีวิิต องค์์ประกอบอื่่�นๆ รวมทั้้�งความรู้้�ในเนื้้�อหาสาระต่่างๆ อย่่างกว้้างขวาง
ครููผู้้�สอนสามารถจััดการเรีียนรู้้�ที่่�สร้้างทัักษะชีีวิิตทั่่�วไปด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญ
จากการสอนปกติิ ใ นชั้้� น เรีียนด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้� เชิิ ง ประสบการณ์์  ก ารเรีียนรู้้� แ บบมีีส่่วนร่่วมหรืื อ
กระบวนการกลุ่่�มและเทคนิิคเกมการศึึกษา ที่่�ให้้ผู้้�เรีียนได้้มีีการอภิิปรายแสดงความรู้้�สึึกนึึกคิิดอย่่างมีี
ประสิิ ทธิิ ภ าพ หลัั ง การเสร็็ จสิ้้� น การจัั ด กิิ จกรรมต ามจุุดประสงค์์ แ ต่่ละครั้้� ง  ด้้วยประเด็็ น คำำ� ถามให้้เกิิ ด
การสะท้้อน (Reflect) การเชื่่�อมโยง (Connect) การปรัับประยุุกต์์ความคิิดและนำำ�ไปใช้้ (Apply) ในชั่่�วโมง
การเรีียนปกติิเป็็นการบููรณาการหรืือสอดแทรกทัักษะชีีวิิตในกระบวนการเรีียนการสอนทุุกกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�
ที่่�อิิงมาตรฐานและตััวชี้้�วััดหลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551
นอกจากนี้้� ยังั พััฒนาทัักษะชีีวิิตทั่่ว� ไปผ่่านกิิจกรรมพัฒ
ั นาผู้้เ� รีียน เช่่น กิิจกรรมชมรม กิิจกรรมการแสดง
ความสามารถพิิเศษต่่างๆ การศึึกษาแหล่่งเรีียนรู้้�ภายในและภายนอกสถานศึึกษา เป็็นต้้น
2. ทัักษะชีวิ
ี ต
ิ เฉพาะ เป็็นทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็นสำำ�หรัับใช้้ในการเผชิิญกัับปััญหาในชีีวิิตที่เ่� ฉพาะเจาะจง เช่่น
ปัั ญ หายาเสพติิ ด  ปัั ญ หาเอดส์์  ปัั ญ หาเพศ การตั้้� ง ครรภ์์ ที่่� ไ ม่่พร้้อม ปัั ญ หาการปรัั บ ตัั ว ในสภาวะวิิ ก ฤต 
ปััญหาสััมพัันธภาพที่่�ไม่่ดีีกัับเพื่่�อนและผู้้�อื่่�น ผู้้�ที่่�มีีทัักษะชีีวิิตในการเผชิิญปััญหาเฉพาะเจาะจง จะเป็็นผู้้�ที่่�มีี
ความเข้้มแข็็งทางใจหรืือมีีพลัังสุุขภาพจิิต ซึ่่ง� จะช่่วยให้้สามารถเอาชนะปััญหาอุุปสรรคไปสู่่ค� วามสำำ�เร็็จที่ต้้่� องการ 
สามารถปรัับตััวในสถานการณ์์วิกิ ฤต และผ่่านพ้้นเหตุุการณ์์วิกิ ฤตไปได้้โดยไม่่เกิิดผลกระทบตามมาหรืือสามารถ
ฟื้้�นตััวกลัับมาดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไปได้้อย่่างรวดเร็็ว
Be Smart Say No To Drugs

7

ทัักษะชีีวิิตเฉพาะ ถืือว่่าเป็็นทัักษะชั้้�นสููงที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อการจััดการกัับชีีวิิตตนเอง ได้้แก่่ ทัักษะ
การรู้จั้� กต
ั นเอง เห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้อื่่� น� เช่่น การรู้้ค� วามแตกต่่างระหว่่างชายหญิิง คุุณค่่าและศัักดิ์์ศรีี
� ของ
ชายหญิิง ทัักษะการจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด เช่่น การคิิดที่่ไ� ม่่เครีียด การคิิดเชิิงบวก ทัักษะการสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น เช่่น ทัักษะการปฏิิเสธ การชวนไปมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง ทัักษะการใช้้ภาษากายที่่�สร้้าง
ความเข้้าใจอัันดีีต่่อกััน การพููดสื่่�อสารที่่�สร้้างมิิตร
ทัักษะชีีวิิตเฉพาะสามารถพััฒนาได้้ด้้วยกระบวนการเรีียนรู้้�แบบมีีส่่วนร่่วม กระบวนการเรีียนรู้้�จาก
ประสบการณ์์และการเรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�เรีียนเป็็นสำำ�คััญที่่�ผู้้�เรีียนได้้เรีียนรู้้�และสร้้างความรู้้�ด้้วยตนเองร่่วมกัับกลุ่่�ม
ได้้เรีียนรู้้�จากเหตุุการณ์์ สถานการณ์์จริิงในชีีวิิต จากสื่่�อและแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�มีีความหมายกัับชีีวิิตของตนเอง
เชื่่อ� มโยงชีีวิิตและการดำำ�เนิินชีีวิิตของผู้้เ� รีียนในปััจจุุบันั และอนาคตสาระการเรีียนรู้ห้� ลัักสููตรแกนกลางการศึึกษา
ขั้้น� พื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 ที่่มีี� สาระการเรีียนรู้เ้� ฉพาะเจาะจงทั้้�งมาตรฐานการเรีียนรู้แ้� ละตััวชี้้วั� ดั  ประกอบด้้วย
สาระที่่� 1 การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์

มาตรฐาน พ 1.1 เข้้าใจในธรรมชาติิของการเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์

สาระที่่� 2 ชีวิ
ี ิตและครอบครััว

มาตรฐาน พ 2.1 เข้้าใจและเห็็นคุุณค่่าตนเอง ครอบครััว เพศศึึกษา และมีีทัักษะ
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต

สาระที่่� 3 การเคลื่่�อนไหว การออกกำำ�ลัังกาย การเล่่นเกม กีีฬาไทย และกีีฬาสากล

มาตรฐาน พ 3.1 เข้้าใจ มีีทัักษะในการเคลื่่�อนไหว กิิจกรรมทางกาย การเล่่นเกมและกีีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รัักการออกกำำ�ลัังกาย การเล่่นเกม การเล่่นกีีฬา ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
อย่่างสม่ำำ��เสมอ มีีวิินััย เคารพสิิทธิิ กฎ กติิกา มีีน้ำำ��ใจนัักกีีฬา มีีจิิตวิิญญาณในการแข่่งขััน
และชื่่�นชมในสุุนทรีียภาพของกีีฬา

สาระที่่� 4 การสร้้างเสริิมสุุขภาพ สมรรถภาพ และการป้้องกัันโรค

มาตรฐาน พ 4.1 เห็็นคุุณค่่าและมีีทัักษะในการสร้้างเสริิมสุุขภาพ การดำำ�รงสุุขภาพ
การป้้องกัันโรค และการสร้้างเสริิมสมรรถภาพเพื่่�อสุุขภาพ

สาระที่่� 5 ความปลอดภััยในชีวิ
ี ิต

มาตรฐาน พ 5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ
การใช้้ยา สารเสพติิด และความรุุนแรง

จะเห็็นว่่ารายละเอีียดในแต่่ละชั้้�นปีี มีีความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกัันปััญหายาเสพติิด ดัังนั้้�น ทัักษะชีีวิิตกัับกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา จึึงเป็็นการศึึกษา
ด้้านสุุขภาพที่่�มีีเป้้าหมาย เพื่่�อดำำ�รงสุุขภาพ การเสริิมสร้้างสุุขภาพ และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของบุุคคล
ให้้สามารถจััดการกัับปััญหาต่่างๆ รอบตััวในสภาพสัังคมปััจจุุบัันและเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการปรัับตััว
ในอนาคตได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันปััญหายาเสพติิดที่่�ดีีมีีคุุณภาพอีีกรููปแบบหนึ่่�ง
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1.7 ทัักษะชีีวิิตในการป้้องกัันยาเสพติิด
การเสริิมสร้้างทัักษะชีีวิิตเพื่่�อป้้องกัันยาเสพติิด เป็็นการเสริิมสร้้างทัักษะส่่วนบุุคคล และทัักษะทางสัังคม
อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่มีีก
่� ารใช้้ยาเสพติิด เช่่น ทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์อย่่างมีีเหตุุผล 
ทัักษะในการตััดสิินใจ และคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์ ทัักษะในการประมาณตน และการควบคุุมสถานการณ์์ ทัักษะ
ในการสื่่�อสาร ต่่อรอง ปฏิิเสธ และโน้้มน้้าวจิิตใจ ทัักษะในการปรัับตััว เป็็นต้้น ซึ่่�งสามารถจำำ�แนกทัักษะที่่จำ� �ำ เป็็น
ตามองค์์ประกอบทัักษะชีีวิิตได้้ดัังนี้้�
1. การตระหนัักรู้้�และเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น

การสร้้างความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�ง ในการป้้องกัันการใช้้
ยาในทางที่่�ผิิดในหมู่่�เด็็กและเยาวชน เด็็กมีีความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองต่ำำ�� จะสร้้างความสััมพัันธ์์
ความเอื้้อ� อาทรต่่อผู้้อื่่� น� ได้้ยาก จะแยกตััวจากคนอื่่น� และมีีแนวโน้้มในการใช้้ยา และฆ่่าตััวตายสููง เพราะฉะนั้้�น
เด็็กจะต้้องมีีการพััฒนาพฤติิกรรมสำำ�คััญต่่อไปนี้้�
- คิิดเชิิงบวก
- ฝึึกให้้มีีความอดทนกัับตััวเอง
- หลีีกเลี่่�ยงจากสถานการณ์์เสี่่�ยง (การทะเลาะวิิวาท ยาเสพติิด)
- ปฏิิบััติิตนเป็็นประโยชน์์ต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น
- มีีอารมณ์์ขััน
- มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�อื่่�น
2. การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์

การเผชิิญกัับสถานการณ์์ต่่างๆ ที่่�ต้้องตััดสิินใจเลืือก ต้้องตััดสิินใจว่่าจะยอมรัับหรืือปฏิิเสธข้้อเสนอ
เด็็กจะต้้องตระหนัักถึงึ ผลที่่ต� ามมาของการตััดสิินใจเลืือก ฉะนั้้�น ต้้องมีีการฝึึกฝนในการตััดสิินใจ โดยต้้องศึึกษา
ข้้อมููลในเรื่่�องที่่�ต้้องตััดสิินใจหรืือแก้้ปััญหา แล้้วจึึงพิิจารณาทางเลืือก และผลที่่�จะเกิิดจากแต่่ละทางเลืือก 
แล้้วจึึงตััดสิินใจเลืือกทางที่่ดีีที่
� ่�สุุด
3. การจััดการกัับอารมณ์์และความเครีียด

ความสามารถในการจััดการความเครีียด ความโกรธ ความขััดแย้้งและการบริิหารเวลาเป็็นทัักษะ
ที่่�สำำ�คััญในการเผชิิญปััญหา เด็็กและเยาวชนที่่�ไม่่สามารถจััดการกัับความกดดัันทางสัังคม จากตััวเองหรืือ
จากกลุ่่ม� เพื่่�อน จะมีีแนวโน้้มในการใช้้สารเสพติิด
4. การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีีกั
� ับผู้้�อื่่�น

การสื่่�อสารเป็็นการสร้้างสััมพันั ธภาพระหว่่างบุุคคลทั้้�งที่่เ� ป็็นคำำ�พููดและไม่่เป็็นคำำ�พููด การพััฒนาทัักษะ
ในการสื่่�อสาร เช่่น สามารถปฏิิเสธเพื่่�อนในสถานการณ์์ที่่�อาจถููกชัักชวนไปใช้้สารเสพติิดหรืือเตืือนเพื่่�อน
ที่่�มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อการใช้้สารเสพติิด ให้้หลีีกเลี่่�ยงหรืือเปลี่่�ยนพฤติิกรรมไปในทางที่่�ถููกจะช่่วยให้้เด็็ก
และเยาวชนมีีความมั่่�นใจที่่�จะปฏิิสััมพัันธ์์กัับคนอื่่�น และสามารถจััดการกัับสถานการณ์์เสี่่�ยงได้้
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ตอนที่่�

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิด
ประถมศึึกษา
ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้สุุ
� ขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

สาระที่่� 2
ชีีวิิตและ
ครอบครััว

พ 2.1 ป. 1/1
ระบุุสมาชิิกในครอบครััว
และความรััก ความผููกพััน
ของสมาชิิกที่่�มีีต่่อกััน
พ 2.1 ป. 1/2
บอกสิ่่�งที่่�ชอบ
และภาคภููมิิใจในตนเอง

องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้�้
และเห็็นคุุณค่่าในตนเอง
และผู้้�อื่่�น
ข้้อ 6 รัักและเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้�อื่่�น
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 2 ใช้้ภาษาและกิิริิยา
ที่่�เหมาะสมในการสื่่�อสาร

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 4
การสร้้างเสริิมสุุข
ภาพสมรรถภาพ
และการป้้องกััน
โรค

พ 4.1 ป.1/1
ปฏิิบััติิตนตามหลััก
สุุขบััญญััติิแห่่งชาติิ
ตามคำำ�แนะนำำ�

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ไขปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 4 มีีความสามารถ
ในการคิิดเชื่่�อมโยง

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม
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สาระที่่�

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

พ. 5.1 ป.1/1
ระบุุสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เกิิดอัันตราย
ที่่�บ้้านโรงเรีียน
และการป้้องกััน
พ 5.1 ป.1/3
แสดงคำำ�พููดหรืือท่่าทาง
ขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�น
เมื่่�อเกิิดเหตุุร้้ายที่่�บ้้าน
และโรงเรีียน

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 รู้�จั้ ักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถาม
และแสวงหาคำำ�ตอบ
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

1. แยกแยะยาเสพติิดจาก
สิ่่�งอื่่�นๆ  
2. สัังเกตและตั้้�งคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับคนที่่�พบ
เพื่่�อประเมิินอัันตราย
3. สามารถหลีีกเลี่่�ยงคน
ที่่�ต้้องสงสััย

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

หนููแยกแยะได้้

60

2

คนที่่�ต้้องสงสััย

60
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1

เรื่่�อง หนููแยกแยะได้้

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ป.1/1 ระบุุสิ่่�งที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดอัันตรายที่่�บ้้าน โรงเรีียน และการป้้องกััน

สาระสำำ�คััญ

ปัั จจุุบัั น พบว่่าเยาวชนไทยเข้้าไปยุ่่� ง เกี่่� ย วกัั บ ยาเสพติิ ด เพิ่่� มม ากขึ้้� น เนื่่� อ งจากสภาวะสัั ง คมไทย
มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งเยาวชนอยู่่�ในวััยที่่�มีีความอยากรู้้� อยากเห็็น อยากลอง ทำำ�ให้้สามารถ
เข้้าถึึงยาเสพติิดได้้ง่่ายขึ้้น�  ซึ่่�งสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ที่่จ� ะทำำ�ให้้เยาวชนห่่างไกลจากยาเสพติิดได้้ คืือ การปลููกฝัังเรื่่อ� งยาเสพติิด
ให้้กัับเยาวชนตั้้ง� แต่่วััยเด็็ก เพื่่�อเป็็นการฝัังลึึกลงในความคิิดว่่า ยาเสพติิดเป็็นสิ่่ง� อัันตรายทำำ�ลายชีีวิิต พร้้อมกัับ
การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจว่่า สิ่่�งใดเป็็นยาเสพติิด และให้้ตระหนัักถึึงโทษของยาเสพติิด ซึ่่�งไม่่เป็็นประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพและร่่างกายแล้้วยัังจะก่่อให้้เกิิดปััญหาภายในครอบครััว สัังคม และประเทศชาติิอีีกด้้วย
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัั ก เรีียนสามารถแยกแยะ
สิ่่� ง ที่่� มีีปร ะโยชน์์ ต่่ อสุุขภาพกัั บ
สิ่่�งที่่�ไม่่มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพได้้ 
2. นัั ก เรีียนสามารถบอกได้้ว่่า
สิ่่�งใดเป็็นสารเสพติิด

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
1. รู้้�จักั ยาเสพติิด
วิิเคราะห์์ ตัดั สิินใจ และแก้้ปััญหา 2. โทษพิิษภััย/อัันตราย
อย่่างสร้้างสรรค์์
จากยาเสพติิด
ข้้อ 1 รู้้�จัักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถาม 
(สมอง ร่่างกาย จิิตใจ)
และแสวงหาคำำ�ตอบ
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููสนทนาเกี่่�ยวกัับอาหารที่่นั� ักเรีียนรู้้�จักั
ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
ใช้้ใบงาน
1. นัักเรีียนดููบััตรภาพ จำำ�นวน 2 หมวด คืือ หมวดอาหารที่่มีีปร
� ะโยชน์์ และหมวด
หนูู
อาหารที่่�ไม่่มีีประโยชน์์/สารเสพติิด พร้้อมชื่่�อภาษาไทย และภาษาอัังกฤษ ดัังนี้้�
แยกแยะได้้
- หมวดอาหารที่่�มีีประโยชน์์ ได้้แก่่ สปาเก็็ตตี้้� พิซซ่่
ิ า นม ขนมปััง มะเขืือเทศ 
ไส้้กรอก สัับปะรด แอปเปิิล กล้้วย ก๋๋วยเตี๋๋�ยว แซนด์์วิิช น้ำำ��ผลไม้้ ไข่่ไก่่ แครอท ข้้าวผััด
- หมวดอาหารที่่ไ� ม่่มีีประโยชน์์/สารเสพติิด ได้้แก่่ กาว บุุหรี่่� ยาอีี ยาบ้้า ไอซ์์ ฝิ่่น�  สุุรา บุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า
กััญชา เบีียร์์ น้ำ�อั
ำ� ัดลม ลููกอม สายไหม เยลลี่่� ขนมขบเคี้้�ยว
2. นัักเรีียนรัับป้้ายมืือ YES (สิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ) และป้้ายมืือ NO (สิ่่�งที่่�ไม่่มีีประโยชน์์
ต่่อสุุขภาพ) (ทำำ�เป็็นหน้้า-หลััง เท่่ากัับ 1 อััน) ให้้นัักเรีียนทุุกคนคนละ 1 อััน
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

3. นัักเรีียนฟัังครููอธิิบายขั้้�นตอนการทำำ�กิจกรรม 
ิ
“หนููแยกแยะได้้” ให้้นัักเรีียนฟััง ดัังนี้้�
- นัักเรีียนดูู บััตรภาพที่่�ครููแสดง และครููอ่่านออกเสีียง พร้้อมให้้นัักเรีียนอ่่านตาม จากนั้้�นครูู
ตั้้�งคำำ�ถามว่่า บััตรภาพนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพหรืือไม่่มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ
- ให้้นัักเรีียนชููป้้ายมืือเพื่่�อเป็็นการตอบคำำ�ถาม (ป้้ายมืือ YES หมายถึึง สิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์ต่่อ
สุุขภาพ และป้้ายมืือ NO หมายถึึง สิ่่�งที่่�ไม่่มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ)
    - เมื่่�อนัักเรีียนตอบคำำ�ถามโดยการชููป้้ายมืือครบทุุกคนแล้้ว ให้้ครููเฉลยว่่า บััตรภาพนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�มีี
ประโยชน์์ต่่อสุุขภาพหรืือไม่่มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ
4. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปบััตรภาพ โดยการอ่่านออกเสีียงทบทวนพร้้อมกัันอีีกครั้้�งหนึ่่�ง และ
ช่่วยกัันนำำ�บััตรภาพไปปิิดแสดงไว้้บนบอร์์ดเสนอผลงาน “หนููแยกแยะได้้”
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปกิิจกรรม  “หนููแยกแยะได้้” โดยสนทนาด้้วยคำำ�ถาม R - C - A
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไร เมื่่�อสามารถแยกแยะบััตรภาพได้้ถููกต้้อง
C : ที่่�ผ่่านมานัักเรีียนเคยใช้้วิิธีีการแยกแยะสิ่่�งที่่�มีีประโยชน์์และไม่่มีีประโยชน์์อย่่างไร
A : ในอนาคตหากนัักเรีียนต้้องพบเจอยาเสพติิด นัักเรีียนจะสามารถแยกแยะว่่าสิ่่�งใดเป็็น
ยาเสพติิดได้้หรืือไม่่
2. นัักเรีียนทำำ�ใบงาน เรื่่�อง “หนููแยกแยะได้้”
ภาระ/ชิ้้�นงาน

การจำำ�แนกกลุ่่�มของบััตรภาพ
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. บััตรภาพ จำำ�นวน 2 หมวด
2. ป้้ายมืือ YES และ NO
3. ใบงาน เรื่่�อง “หนููแยกแยะได้้”
การวััดผลและประเมิินผล

1. สัังเกตพฤติิกรรมของนัักเรีียนตามการตอบคำำ�ถาม โดยใช้้เกณฑ์์ดัังนี้้�
             ระดัับคุุณภาพดีี
หมายถึึง   สามารถแยกแยะบััตรภาพได้้ 10 รายการขึ้้�นไป
             ระดัับคุุณภาพพอใช้้
หมายถึึง   สามารถแยกแยะบััตรภาพได้้ 6 - 9 รายการ
             ระดัับคุุณภาพปรัับปรุุง หมายถึึง   สามารถแยกแยะบััตรภาพน้้อยกว่่า 6 รายการ
2. EF   ทัักษะการยั้้�งคิิด ไตร่่ตรอง
ทัักษะความจำำ�เพื่่�อนำำ�ใช้้งาน
ทัักษะประเมิินตนเอง
Be Smart Say No To Drugs
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ป้าย YES
สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

14

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ป้าย NO
สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 1

เรื่่�อง คนที่่�ต้้องสงสััย

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1	ป.1/1 ระบุุสิ่่�งที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดอัันตรายที่่�บ้้าน โรงเรีียน และการป้้องกััน
ป.1/2 แสดงคำำ�พููดหรืือท่่าทางขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่น� เมื่่อ� เกิิดเหตุุร้้ายที่่บ้้� านหรืือโรงเรีียน

สาระสำำ�คััญ

ประเทศไทยเข้้าสู่่ยุุคก
� ารพััฒนาของนวััตกรรมและเทคโนโลยีี ทำำ�ให้้เกิิดช่่องทางหลากหลายในการติิดต่่อ
สื่่อ� สารระหว่่างกัันได้้อย่่างสะดวกและรวดเร็็วขึ้้น�  จึึงส่่งผลทำำ�ให้้เด็็กมีีโอกาสได้้พบปะผู้้ค� นทั้้�งที่่รู้� จั้� ก 
ั ไม่่รู้้จั� กั หรืือ
คนแปลกหน้้าจำำ�นวนมาก ซึ่่�งบุุคคลเหล่่านี้้�อาจจะเป็็นคนที่่�น่่าเชื่่�อถืือได้้ หรืืออาจจะเป็็นคนที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง
ดัังนั้้�น จึึงควรให้้เด็็กรู้�จั้ ักการประเมิินอัันตรายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากบุุคคลหรืือสถานการณ์์ต่่างๆ โดยการสัังเกต
ลัักษณะ พฤติิกรรม  สภาพแวดล้้อมต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถแยกแยะและตััดสิินใจได้้ว่่าควรหลีีกเลี่่�ยงหรืือไม่่ 
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดเหตุุร้้าย พร้้อมทั้้�งสามารถขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นเมื่่�อเกิิดเหตุุร้้ายได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถประเมิิน
อัันตรายที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
จากบุุคคลที่่�ใช้้สารเสพติิด
หรืือบุุคคลแปลกหน้้าได้้
2. นัักเรีียนสามารถสัังเกต
และแยกแยะลัักษณะบุุคคล
ที่่�ใช้้สารเสพติิดได้้ 
3. นัักเรีียนสามารถตััดสิินใจ
หลีีกเลี่่�ยงอัันตรายจากบุุคคล
แปลกหน้้าหรืือสถานการณ์์
ที่่�ไม่่ปลอดภััย
และขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�น
เมื่่�อเกิิดเหตุุร้้ายได้้

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จักป
ั ฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

สาระการเรีียนรู้้�

1. รู้้�จักั ยาเสพติิด
2. โทษพิิษภััย/อัันตรายจาก
ยาเสพติิด (สมอง ร่่างกาย จิิตใจ)
3. วิิธีีหลีีกเลี่่�ยงเบื้้�องต้้น
4. วิิธีีการขอความช่่วยเหลืือ
เบื้้�องต้้น เมื่่อ� ต้้องเจอสถานการณ์์
คัับขััน

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (15 นาทีี)
1. นัักเรีียนดููวีีดีีโอเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตนเองจากบุุคคลแปลกหน้้าและการขอความช่่วยเหลืือ
ให้้นัักเรีียนดูู 
2. นัักเรีียนตอบคำำ�ถามครููเกี่่�ยวกัับอัันตรายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากบุุคคลแปลกหน้้าตามสื่่�อวิิดีีโอ
Be Smart Say No To Drugs

17

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
1. นัักเรีียนดููบััตรภาพ จำำ�นวน 2 ชุุด คืือ บััตรภาพบุุคคลและบััตรภาพสถานการณ์์ จากนั้้�นครููชููบััตรภาพ
พร้้อมสนทนาถาม – ตอบ ร่่วมกัับนัักเรีียน ดัังนี้้�
1.1 บััตรภาพบุุคคล
- บุุคคลในบััตรภาพนี้้�มีีลัักษณะอย่่างไร 
     - เป็็นบุุคคลที่่�ใช้้สารเสพติิดหรืือไม่่
        
- เป็็นบุุคคลที่่ค� วรหลีีกเลี่่�ยง หรืือบุุคคลที่่�สามารถขอความช่่วยเหลืือได้้
1.2 บััตรภาพสถานการณ์์
         
- สถานการณ์์ในบััตรภาพนี้้�มีีลัักษณะอย่่างไร 
         
- มีีบุุคคลที่่�ใช้้สารเสพติิดหรืือกระทำำ�สิ่่�งที่่�ไม่่ดีีหรืือไม่่
        
- เป็็นสถานการณ์์ที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยงหรืือไม่่
2. แบ่่งกลุ่่�มนัักเรีียนกลุ่่�มละ 5 - 6 คน (คละตามความสามารถ) และแจกบััตรเหตุุร้้ายให้้นัักเรีียน
กลุ่่�มละ 1 ใบ โดยให้้นัักเรีียนร่่วมกัันคิิดคำำ�พููดหรืือท่่าทางการขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่น�  ตามบััตรเหตุุร้้าย
ที่่�ได้้รัับและร่่วมกัันออกมาแสดงหน้้าชั้้�นเรีียน
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปลัักษณะของบุุคคลหรืือสถานการณ์์ที่่�ควรหลีีกเลี่่�ยง โดยสนทนาด้้วย
คำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรที่่�ต้้องอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยง
         C : ที่่�ผ่่านมานัักเรีียนเคยพบบุุคคลแปลกหน้้าที่่�ไม่่น่่าไว้้วางใจหรืือสถานการณ์์เสี่่�ยงหรืือไม่่  
นัักเรีียนทำำ�อย่่างไร
       
A : ถ้้ามีีบุุคคลแปลกหน้้าชัักชวนให้้ไปยุ่่ง� เกี่่ย� วกัับยาเสพติิด หรืือให้้นัักเรีียนเป็็นผู้้นำ� ำ�ยาเสพติิด
ไปส่่ง นัักเรีียนจะมีีวิิธีีปฏิิเสธหรืือขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นอย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

1. การตอบคำำ�ถาม
2. การแสดงคำำ�พููดหรืือท่่าทางการขอความช่่วยเหลืือ
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. สื่่�อวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตนเองจากบุุคคลแปลกหน้้าและการขอความช่่วยเหลืือ
2. บััตรภาพ จำำ�นวน 2 ชุุด
3. บััตรเหตุุร้้าย
การวััดผลและประเมิินผล

พิิจารณาจากคำำ�ตอบของคำำ�ถามการนำำ�ไปใช้้ (A) ถ้้าคำำ�ตอบ มีีความเหมาะสมถืือว่่าผ่่าน
สื่่�อวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับการป้้องกัันตนเอง
จากบุุคคลแปลกหน้้าและการขอความช่่วยเหลืือ

18

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

นิิทาน เรื่่�อง ระวัังคนแปลกหน้้า
วัันหนึ่่�ง ณ บ้้านของน้้องเป็็ดมีีลููกพี่่ลููกน้้
� องของคุุณแม่่กัับลููกสาวที่่�อายุุเท่่าๆ กัับน้้องเป็็ด ชื่่�อว่่า น้้องเอิิงเอยมาเที่่�ยว
ที่่�บ้้าน คุุณแม่่เห็็นเด็็กๆ เบื่่�อก็็เลยพามาเล่่นเครื่่�องเล่่นที่่�สวนสาธารณะที่่�คุุณแม่่มัักจะพาน้้องเป็็ดมาเดิินเล่่นบ่่อยๆ ตอนนี้้�
ที่่�สวนสาธารณะ มีีเด็็กๆ อีีกหลายคน กำำ�ลัังเล่่นกัันอย่่างสนุุกสนาน
คุุณแม่่ : น้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยเล่่นได้้ตามสบายเลยจ้้า แต่่ห้้ามออกจากนอกสวนสาธารณะ อย่่าไปไหนกัับคนแปลกหน้้า
และอย่่ารัับของจากคนแปลกหน้้านะจ๊๊ะ
น้้องเป็็ด : ค่่ะ พวกหนููจะไม่่ไปไหนกัับคนแปลกหน้้า
น้้องเป็็ดจึึงช่่วยเอิิงเอยไปเล่่นชิิงช้้า เล่่นม้้าลื่่�นแล้้วก็็เล่่นบ่่อทรายกัันอย่่างสนุุกสนาน แต่่แล้้วจู่่�ๆ ก็็มีีคนลงมาจากรถคัันสีีดำำ�
ที่่�จอดอยู่่�ข้้างสวนสาธารณะ ตรงมาที่่บ่่� อทราย คนๆ นั้้�น เป็็นคุุณลุุงสวมแว่่นตาสีีดำำ� ใส่่หมวก และสวมผ้้าปิิดปากด้้วย คุุณลุุง
หัันมาทางพวกเด็็กๆ แล้้วก็็หยิิบขนมซองเล็็กๆ ออกมาโบกให้้เด็็กๆ เห็็น
คุุณลุุงแปลกหน้้า : เด็็กคนไหนอยากกิินลููกอม อยากกิินขนมอร่่อยๆ บ้้าง ลุุงมีีแจกฟรีีนะ วิ่่�งมารัับเลย
พอได้้ยิินคำำ�ว่่า ขนม พวกเด็็กๆ ก็็หยุุดเล่่น แล้้ววิ่่�งไปหาคุุณลุุงคนนั้้�นทัันทีี น้้องเป็็ดที่่�อยากได้้ขนมเหมืือนกัับคนอื่่�นๆ ก็็กำำ�ลััง
จะเดิินไปหาคุุณลุุง แต่่ถููกเอิิงเอยดึึงมืือไว้้ซะก่่อน
น้้องเอิิงเอย : น้้องเป็็ด ลืืมไปแล้้วเหรอว่่า คุุณป้้าห้้ามไม่่ให้้เรารัับของจากคนแปลกหน้้า
น้้องเป็็ดจึึงนึึกถึึงคำำ�เตืือนของแม่่ขึ้้�นมาได้้ว่่า ห้้ามออกไปนอกสวนสาธารณะ อย่่าไปไหนกัับคนแปลกหน้้า และอย่่ารัับของ
จากคนแปลกหน้้า
คุุณลุุงแปลกหน้้า : ใครอยากดููมายากลไพ่่บ้้าง มารวมกัันตรงนี้้�เลย
คราวนี้้�น้้องเป็็ดเป็็นฝ่่ายดึึงมืือเอิิงเอยให้้เข้้าไปดููด้้วยกััน
น้้องเป็็ด : น้้องเป็็ดจะเข้้าไปดููมายากล คุุณแม่่บอกว่่า ไม่่ให้้รัับของจากคนแปลกหน้้า ห้้ามคุุยและห้้ามตามไป แต่่ไม่่ได้้
ห้้ามเราดููมายากลนี่่�นาจริิงไหม
น้้องเอิิงเอย : ก็็จริิงนะ
เอิิงเอยคล้้อยตามคำำ�อธิิบายของน้้องเป็็ด ทั้้�งคู่่ก็� เ็ ลยเดิินไปดููมายากลของคุุณลุุงอย่่างตื่่น� เต้้น พร้้อมๆ กัับเด็็กคนอื่่น� พอมายากล
จบลง เด็็กๆ ก็็ปรบมืือกัันเสีียงดััง ร้้องเรีียกให้้คุุณลุุงเล่่นอีีก คุุณลุุงหััวเราะอย่่างชอบใจ 
คุุณลุุงแปลกหน้้า : ถ้้าใครอยากดููมายากลระดัับที่่�สุุดยอดกว่่านี้้�ก็็ตามไปดููที่่�รถของลุุงสิิ ลุุงต้้องใช้้อุุปกรณ์์ที่่�อยู่่�ในรถ
คุุณลุุงเดิินไปที่่ร� ถตู้้คั� นั สีีดำำ�ข้้างหน้้าสวนสาธารณะ พร้้อมกวัักมืือเรีียกเด็็กๆ และพยายามโน้้มน้้าวให้้เด็็กๆ ตามมา มีีเด็็กบางคน
หลงเชื่่�อเดิินตามไปที่่�รถ แต่่น้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยไม่่กล้้าตามไปได้้แต่่ยืืนนิ่่�งอยู่่�อย่่างนั้้�น
น้้องเอิิงเอย : เรากลัับไปหาคุุณแม่่กัันเถอะน้้องเป็็ด
เอิิงเอยเริ่่�มรู้้�สึึกแปลกๆ จึึงชวนน้้องเป็็ดกลัับไปหาคุุณแม่่ คุุณแม่่เห็็นเด็็กทั้้�งสองคนวิ่่�งกลัับมาหน้้าตาตื่่�น

นิิทานเรื่่�องระวัังคนแปลกหน้้า
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หน้้า 2
คุุณแม่่ : เป็็นอะไรไปจ๊๊ะน้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยวิ่่�งหนีีอะไรกัันมา
น้้องเป็็ดเล่่าเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งหมดให้้คุุณแม่่ฟััง คุุณแม่่ได้้ยิินก็็หน้้าซีีด และรีีบบอกให้้เด็็กๆ กลัับบ้้านทัันทีี เมื่่�อกลัับมา
ที่่�บ้้านคุุณแม่่ก็็ซัักถามเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�น
คุุณแม่่ : โชคดีีแล้้วล่่ะที่่�น้้องเป็็ดไม่่รัับขนม เราไม่่รู้้�หรอกว่่า คนพวกนั้้�นเขาเอาอะไรใส่่ไว้้ในขนมบ้้าง มัันอาจจะเป็็น
ของอัันตรายทำำ�ให้้กิินแล้้วไม่่สบายได้้ แล้้วก็็ลัักพาตััวน้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยไป
น้้องเป็็ด : แล้้วพวกเขาจะลัักพาตััวน้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยไปทำำ�ไมคะ
คุุณแม่่ : พวกนั้้�นเป็็นคนใจร้้าย เขาจะลัักพาตััวเด็็กๆ แบบน้้องเป็็ดกัับเอิิงเอยไปใช้้งานให้้ทำำ�งานหนัักๆ หรืือให้้เป็็น
ขอทาน ถ้้าทำำ�ไม่่ได้้ตามที่่�เขาต้้องการ พวกเขาก็็จะทุุบตีี น้้องเป็็ดรู้้ไ� หมว่่า เด็็กๆ ที่่�โดนลัักพาตััวไป จะไม่่ได้้กิิน ไม่่ได้้นอน
ไม่่ไปโรงเรีียน ไม่่ได้้กลัับบ้้านอีีกเลย
น้้องเป็็ดและเอิิงเอยได้้ยิินแล้้วก็็รู้้�สึกกลั
ึ ัวมาก ทั้้�งคู่่�จัับมืือกัันแน่่น
น้้องเป็็ด : น่่ากลััวจัังค่่ะ
คุุณแม่่ : ใช่่จ้้ะ ถ้้าน้้องเป็็ดระวัังตััวดีี ก็็ไม่่ต้้องกลััวคนแปลกหน้้าหรอก ที่่�สำำ�คััญน้้องเป็็ดต้้องแยกแยะให้้ออกว่่าใคร
คืือ คนแปลกหน้้า และใครคืือคนที่่�เราเชื่่�อได้้
น้้องเป็็ด : น้้องเป็็ดจะแยกแยะยัังไงเหรอคะ
คุุณแม่่ : คนแปลกหน้้าก็็คืือทุุกคนที่่�น้้องเป็็ดไม่่รู้้�จัักไงจ๊๊ะ แต่่ก็็มีีคนแปลกหน้้าบางคนที่่�น้้องเป็็ดเชื่่�อใจได้้นะจ๊๊ะ อย่่างเช่่น
คุุณตำำ�รวจ คุุณพยาบาล คุุณหมอ หรืือคุุณครูู คนพวกนี้้�คืือคนที่่�น้้องเป็็ดขอความช่่วยเหลืือได้้ถ้้ามีีปัญ
ั หา แล้้วก็็พยายาม
อย่่าไปไหนคนเดีียว อย่่าไปในที่่�ที่่�ไม่่มีีคน น้้องเป็็ดจำำ�ได้้ไหมจ๊๊ะ
น้้องเป็็ด : ค่่ะ น้้องเป็็ดจะจำำ�ไว้้ให้้ดีีเลย

หลายวัันผ่่านไป.......คุุณแม่่ได้้ยิินข่่าวเด็็กถููกลัักพาตััวไป ก็็มาเล่่าให้้น้้องเป็็ดฟััง
คุุณแม่่ : เด็็กคนนั้้�นได้้รัับความช่่วยเหลืือแล้้ว โชคดีีที่่�ตำำ�รวจช่่วยได้้ทััน เด็็กผอมลงไปนิิดหน่่อย มีีแผลตามตััว แต่่ก็็ยััง
ไม่่ถึึงอัันตราย และโชคดีีมากๆ ที่่�ได้้กลัับบ้้านมาอยู่่�กัับครอบครััว ได้้เจอพ่่อและแม่่อีีกครั้้�ง น้้องเป็็ดได้้ฟัังแล้้วก็็รู้้�สึึกดีีใจ
ที่่�วันนั้้
ั น� เอิิงเอยช่่วยเตืือนให้้น้้องเป็็ดนึึกถึึงคำำ�เตืือนของคุุณแม่่และตั้้�งใจว่่าจะทำำ�ตามคำำ�เตืือนของคุุณแม่่อย่่างเคร่่งครััด
เด็็กๆ ได้้ฟัังแล้้วก็็ต้้องระวัังตััวนะคะ สมััยนี้้�มีีคนร้้ายอยู่่�ทุุกที่่� และคนเหล่่านี้้�
ก็็สามารถหาวิิธีีการต่่างๆ มาหลอกล่่อให้้เราเชื่่�อใจได้้ง่่ายๆ ต้้องทำำ�ตามที่่�คุุณแม่่
ของน้้องเป็็ดบอกนั่่�นแหละค่่ะ ไม่่คุุยกัับคนแปลกหน้้า ไม่่ไปไหนกัับคนแปลกหน้้า
ไม่่รัับของจากคนแปลกหน้้า ไม่่ไปไหนคนเดีียว ควรมีีเพื่่�อนไปด้้วย และไม่่ไปในที่่�ที่่�ไม่่มีีคน
เพราะสถานที่่�เหล่่านี้้�ลัับตาคน ทำำ�ให้้เกิิดการลัักพาตััวได้้ง่่ายๆ

เครดิิต : www.youtube.com/watch?v=Cv0f9BtrHTI&t=503s
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รภาพบุุคคล
ณ
ุ ครููทหาร
ตำำ�รวจ
พยาบาล
บับััตตรภาพบุ
คคล ได้แก่ได้้แก่่
พ่อแม่พ่่คุอณแม่่
ครู คุตำรวจ
หมอทหาร
พยาบาลหมอ
คนดมกาว
โจร นักเลง คนเมา
คนดมกาว โจร นัักเลง คนเมา คนสููบบุุหรี่่� คนใช้้ยาเสพติิด
คนสู
บบุหรี่ คนใช้ยาเสพติด

บุคคลที่สามารถขอความช่วยเหลือได้

บุคคลที่ควรหลีกเลี่ยง/บุคคลที่ใช้สารเสพติด
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บััตรภาพสถานการณ์์ ได้้แก่่ ปลููกป่่า ทำำ�บุุญใส่่บาตร เล่่นดนตรีี รดน้ำำ��ผู้้�ใหญ่่
ยนหนัังสืือ บำำ�เพ็็ญ
เรีียญ
น ใส่
ดื่่�บ
มาตร
แอลกอฮอล์์
นการพนัั
บัเรีีตรภาพสถานการณ์
ได้ประโยชน์์
แก่ ปลูกป่หนีี
า ทำบุ
เล่นดนตรีเล่่รดน้
ำผู้ใหญ่น เรีทะเลาะวิิ
ยนหนังวสืาท
อ
แข่่งรถซิ่�ง
่ ดมกาว

บำเพ็ญประโยชน์ หนีเรียน ดื่มแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท แข่งรถซิ่ง ดมกาว
สถานการณ์ทั่วไป
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สถานการณ์ที่ควรหลีกเลี่ยง

บััตรเหตุุร้้าย
บัตรเหตุร้าย
ด้านหน้า

ด้านหลัง
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

สาระที่่� 1
การเจริิญเติิบโต
และพััฒนาการ
ของมนุุษย์์

พ 1.1 ป.2/1 อธิิบาย
ลัักษณะและหน้้าที่่�
ของอวััยวะภายใน

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ไขปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อที่่� 1 รู้�จั้ ักสัังเกต 
ตั้้�งคำำ�ถามและแสวงหา
คำำ�ตอบ

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 2
ชีีวิิตและ
ครอบครััว

พ 2.1 ป.2/1
ระบุุบทบาทหน้้าที่่�
ของตนเองและสมาชิิก
ในครอบครััว

องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้�แ้ ละ
เห็็นคุุณค่่าในตนเอง
และผู้้�อื่่�น
ข้้อ 6 รัักและเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้�อื่่�น

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 4
การสร้้างเสริิมสุุข
ภาพสมรรถภาพ
และการป้้องกััน
โรค

พ 4.1 ป.2/1
บอกลัักษณะของการมีี
สุุขภาพดีี
พ 4.1 ป.2/2
เลืือกกิินอาหารที่่�มีีประโยชน์์

องค์์ประกอบที่่� 2
การวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและ
แก้้ไขปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 รู้�จั้ ักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถาม
และแสวงหาคำำ�ตอบ

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 5
ความปลอดภััยใน
ชีีวิิต

พ 5.1 ป.2/3
ระบุุโทษของสารเสพติิด
สารอัันตรายใกล้้ตััว
และวิิธีีการป้้องกััน

องค์์ประกอบที่่� 2
การวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและ
แก้้ไขปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 4 มีีความสามารถ
ในการเชื่่�อมโยง

รัักและมีีเจตนาที่่�จะดููแล
รัักษา “สมอง” ไม่่ให้้ได้้รัับ
อัันตราย โดยไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2
ลำำ�ดัับที่่�
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ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

สมองพัังเพราะยาเสพติิด

60

2

บัันไดงูู

60

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

เรื่่�อง สมองพัังเพราะยาเสพติิด

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 5.1 ป้้ อ งกัั น และหลีีกเลี่่� ย งปัั จจัั ย เสี่่� ย ง พฤติิ กรรม เสี่่� ย งต่่อสุุขภาพ อุุบัั ติิ เ หตุุ 
การใช้้ยา สารเสพติิด และความรุุนแรง
	ตััวชี้้�วััด พ 5.1 ป.2/3 ระบุุโทษของสารเสพติิด สารอัันตรายใกล้้ตััวและวิิธีีการป้้องกััน

สาระสำำ�คััญ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของยาเสพติิดในปััจจุุบันั เป็็นปััญหาที่่สำ� ำ�คัญ
ั มากโดยเฉพาะในกลุ่่ม� เด็็กและ
เยาวชน ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมากที่่จ� ะต้้องให้้เด็็กและเยาวชนเรีียนรู้ถึ้� งึ โทษพิิษภััยของสารเสพติิด และ
วิิธีีการป้้องกัันยาเสพติิด ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนรู้้�จักวิ
ั ิธีีการหลีีกเลี่่�ยงและป้้องกัันตนเองจากยาเสพติิดได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

นัักเรีียนได้้ทราบและเรีียนรู้้�
ถึึงโทษพิิษภััยของยาเสพติิด
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อร่่างกาย

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
1. รู้้�จัักยาเสพติิด
วิิเคราะห์์ ตัดั สิินใจ และแก้้ปััญหา 2. โทษพิิษภััย/อัันตราย
อย่่างสร้้างสรรค์์
จากยาเสพติิด
ข้้อ 4 มีีความสามารถในการ
(สมอง ร่่างกาย จิิตใจ)
เชื่่�อมโยง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาเกี่่�ยวกัับหน้้าที่่�และความสำำ�คััญของสมอง
2. นัักเรีียนชมคลิิป เรื่่�อง “คุุณสมอง ยอดฮีีโร่่” 5.12 นาทีี
ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาเกี่่�ยวกัับคลิิป “คุุณสมอง ยอดฮีีโร่่”
2. นัักเรีียนร่่วมตอบคำำ�ถามจากการ์์ดสมอง
3. นัักเรีียนทำำ�ใบงาน ทายซิิ...ฉัันอยู่่�ตรงไหน

ใช้้ใบงาน
ทายซิิ
ฉัันอยู่่�
ตรงไหน

ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปภาพรวมของการทำำ�กิิจกรรม
R : ในการชมคลิิป “คุุณสมอง ยอดฮีีโร่่ นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไร 
C : นัักเรีียนมีีวิิธีีดููแลตััวเองอย่่างไรให้้มีีสุุขภาพแข็็งแรง สมองแจ่่มใส
A : ถ้้ามีีผู้้�อื่่�นชัักชวนให้้ใช้้สารเสพติิดนัักเรีียนมีีวิิธีีหลีีกเลี่่�ยงหรืือปฏิิเสธอย่่างไร
Be Smart Say No To Drugs
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ภาระ/ชิ้้�นงาน

1. การ์์ดสมอง
2. ใบงาน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. คลิิปวิิดีีโอ “คุุณสมอง ยอดฮีีโร่่”
2. การ์์ดสมอง
3. ใบงาน เรื่่�อง ทายซิิ....ฉัันอยู่่�ตรงไหน
การวััดผลและประเมิินผล

1. ประเมิินจากการดููคลิิปวิดีีิ โอ “คุุณสมอง ยอดฮีีโร่่”
2. ประเมิินจากความสามารถในการตอบคำำ�ถามในใบงาน
3. ประเมิินจากการตอบคำำ�ถาม R - C- A
เกณฑ์์การประเมิิน
ผ่่าน/พอใช้้

ดีี

ดีีมาก

1. ให้้ความสนใจในการ
ดููคลิิปวีีดิิโอ

สามารถนำำ�ความรู้้�ในคลิิป
มาแสดงตอบคำำ�ถามได้้

สามารถนำำ�ความรู้้�ในคลิิป
มาร่่วมอภิิปรายได้้

2. ตอบคำำ�ถามในใบงานได้้ 5
ข้้อ

ตอบคำำ�ถามในใบงานได้้ 7 ข้้อ

ตอบคำำ�ถามในใบงานได้้
มากกว่่า 7 ข้้อ

3. สามารถตอบคำำ�ถาม R -C- A
ได้้ 1 ข้้อ

สามารถตอบคำำ�ถาม R - C- A
ได้้ 2 ข้้อ

สามารถตอบคำำ�ถาม R -C - A
ได้้ 3 ข้้อ

26

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

สคริิปท์์ เรื่่�อง

“คุุณสมอง ยอดฮีโี ร่่”
สมองของคนเรามีี 5 ส่่วน
ส่่วนที่่� 1 อยู่่�ด้้านหลัังศีีรษะ ทำำ�หน้้าที่่�ในการมองเห็็น การสัังเกต
ส่่วนที่่� 2 อยู่่�ด้้านข้้างหููทั้้�งสองข้้าง ทำำ�หน้้าที่่�ในการฟััง พููด อ่่าน
ส่่วนที่่� 3 อยู่่�ด้้านบนของศีีรษะ ทำำ�หน้้าที่่�ในการรัับรู้้�ทางผิิวหนััง
ส่่วนที่่� 4 อยู่่�ด้้านหน้้าของศีีรษะ ทำำ�หน้้าที่่�ในการคิิดแยกแยะผิิดถููก
ส่่วนที่่� 5 อยู่่�ใจกลางศีีรษะ ทำำ�หน้้าที่่�รัับรู้้�ด้้านอารมณ์์ ความรู้้�สึึก เช่่น ตื่่�นเต้้น ดีีใจ 
	ถ้้าเราไปใช้้ยาเสพติิด มัันจะไปทำำ�ลายสมองทั้้�ง 5 ส่่วน ทำำ�ให้้เรีียนไม่่รู้้�เรื่่�อง เล่่นกีีฬาไม่่เก่่ง
คิิดอะไรไม่่ออก ขี้้�เกีียจ ขาดเหตุุผล  ขาดการยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ ชอบแกล้้งเพื่่�อน เกิิดภาพหลอน เกิิดอาการ
คลุ้้�มคลั่่�ง ทำำ�ร้้ายคนอื่่�น ทำำ�ร้้ายคนในครอบครััว
การป้้องกัันที่่ดี� เี ราต้้องรู้้จั� กั ดููสุุขภาพให้้แข็็งแรง ไม่่ให้้ไปยุ่่�งเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด รัับประทาน
อาหารที่่�มีีประโยชน์์ ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ ไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด สมองก็็จะแข็็งแรง เรีียนดีี 
ช่่วยพ่่อแม่่ทำำ�งานบ้้าน เล่่นกีีฬาเก่่ง เล่่นดนตรีีเก่่ง เป็็นต้้น

สคริิปท์์ เรื่่�อง
“คุุณสมอง ยอดฮีโี ร่่”

วิิดีีโอ เรื่่�อง
“คุุณสมอง ยอดฮีโี ร่่”

Be Smart Say No To Drugs
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การ์์ดสมอง

28

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

การ์์ดสมอง
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30

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 2

เรื่่�อง บัันไดงูู

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา
สารเสพติิด และความรุุนแรง
	ตััวชี้้�วััด พ 5.1 ป.2/3 ระบุุโทษของสารเสพติิด สารอัันตรายใกล้้ตััวและวิิธีีการป้้องกััน
สาระสำำ�คััญ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของยาเสพติิดในปััจจุุบันั เป็็นปััญหาที่่สำ� ำ�คัญ
ั มากโดยเฉพาะในกลุ่่ม� เด็็กและ
เยาวชน ดัังนั้้�นจึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างมากที่่จ� ะต้้องให้้เด็็กและเยาวชนเรีียนรู้ถึ้� งึ โทษพิิษภััยของสารเสพติิด และ
วิิธีีการป้้องกัันยาเสพติิด ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนรู้้�จักวิ
ั ิธีีการหลีีกเลี่่�ยงและป้้องกัันตนเองจากยาเสพติิดได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

นัักเรีียนได้้ทราบและเรีียนรู้้�
ถึึงโทษพิิษภััยของยาเสพติิด
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อร่่างกาย

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
1. รู้้�จัักยาเสพติิด
วิิเคราะห์์ ตัดั สิินใจ และแก้้ปััญหา 2. โทษพิิษภััย/อัันตราย
อย่่างสร้้างสรรค์์
จากยาเสพติิด
ข้้อ 1 รู้้�จัักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถามและ (สมอง ร่่างกาย จิิตใจ)
แสวงหาคำำ�ตอบ
ข้้อ 4 มีีความสามารถในการ
เชื่่�อมโยง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (15 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาเรื่่�อง “ผลกระทบยาเสพติิดต่่อร่่างกาย”
2. นัักเรีียนฟัังคำำ�ชี้้�แจงจากครููถึึงการทำำ�กิจกรรม
ิ
เกมบัันไดงูู 
ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
อุุปกรณ์์เกม
1. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่ม� เป็็น 2 กลุ่่�ม หรืือตามความเหมาะสม
บัันไดงูู
2.  นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่มท
� อยลููกเต๋๋า กลุ่่�มละ 1 ครั้้�ง คนที่่�ทอยลููกเต๋๋าได้้แต้้มสููงสุุด
จะเป็็นผู้้�ที่่�ได้้เล่่นก่่อนตามลำำ�ดัับ
3. นัักเรีียนที่่เ� ล่่นกลุ่่ม� แรกทอยลููกเต๋๋าและขยัับตััวเดิินไปบนช่่อง ตามจำำ�นวนแต้้มของลููกเต๋๋าที่่ท� อยได้้  
จากนั้้�นก็็ให้้ผู้้�เล่่นคนถััดไปทอยลููกเต๋๋าและเล่่นไปเรื่่�อยๆ จนครบทุุกคน จากนั้้�นก็็ให้้ผู้้�เล่่นคนแรกเล่่นแล้้ว
ก็็ตามด้้วยผู้้�เล่่นคนถััดไป เล่่นแบบนี้้�ไปเรื่่�อยๆ
4. นัักเรีียนที่่�กำำ�ลัังเดิินบนช่่องในบางช่่องก็็จะมีีคำำ�สั่่�งต่่างๆ ให้้นัักเรีียนอ่่านคำำ�สั่่�งพร้้อมๆ กััน และ
ปฏิิบััติติ ามคำำ�สั่่�ง โดยที่่ครูู
� อธิิบายผลกระทบต่่อร่่างกายเมื่่�อผู้้�เล่่นเดิินตกช่่องยาเสพติิด ตามใบความรู้้�
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

5. กลุ่่มที่
� ่�ถึึงจุุดหมายก่่อนเป็็นผู้้�ชนะ โดยครููสรุุปว่่าการที่่�ถึึงจุุดหมายเป็็นการผ่่านพ้้นอุุปสรรค
จากยาเสพติิด
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปกิิจกรรม โดยบอกถึึงความสำำ�คััญของอวััยวะภายในร่่างกาย
โดยเฉพาะสมอง ถ้้าเข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด จะได้้รัับผลกระทบต่่ออวััยวะภายในร่่างกายทั้้�งสิ้้�น
2. นัักเรีียนตอบคำำ�ถามครููใช้้คำำ�ถาม R - C - A  เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนเรีียนรู้้�อะไรเกี่่�ยวกัับการเล่่นกิิจกรรมบัันไดงูู
C : นัักเรีียนเคยทำำ�กิิจกรรมใดในบัันไดงููบ้้าง ทำำ�อย่่างไร
A : หากมีีเพื่่�อนมาชัักชวนให้้นัักเรีียนทำำ�กิจกรรมที่
ิ
่�ไม่่ดีี เช่่น ลองดื่่�มเหล้้า ขายยาไอซ์์ นักั เรีียน
จะมีีวิิธีีหลีีกเลี่่�ยงอย่่างไร
หมายเหตุุ รููปแบบกิิจกรรมสามารถปรัับประยุุกต์์ได้้หลายรููปแบบ เช่่น การนำำ�เสนอรููปบัันไดงูู
บน Power Point แล้้วให้้นัักเรีียนเล่่นด้้วยกัันในห้้อง หรืือ การจััดพื้้�นที่่ใ� นห้้องเรีียน/สนาม เป็็นฐานกิิจกรรม
บัันไดงููได้้โดยพิิจารณาตามความเหมาะสม
ภาระ/ชิ้้�นงาน

เกมบัันไดงูู
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. แผ่่นภาพบัันไดงูู
2. ลููกเต๋๋า
3. ใบความรู้้�โทษพิิษภััยยาเสพติิด
การวััดผลและประเมิินผล

1. ประเมิินจากการร่่วมกิิจกรรมของนัักเรีียน
2. ประเมิินจากการตอบคำำ�ถาม R - C- A
เกณฑ์์การประเมิิน
ผ่่าน/พอใช้้

1. ให้้ความสนใจ
ในการทำำ�กิิจกรรม

ดีี

สามารถร่่วมกัันทำำ�กิจกรรมก
ิ
ลุ่่ม�
ได้้

2. สามารถตอบคำำ�ถาม R - C - A สามารถตอบคำำ�ถาม R - C - A
ได้้ 1 ข้้อ
ได้้ 2 ข้้อ

ดีีมาก

สามารถร่่วมกัันตอบคำำ�ถาม
กิิจกรรมกลุ่่ม� ได้้
สามารถตอบคำำ�ถาม R - C - A
ได้้ 3 ข้้อ
Be Smart Say No To Drugs
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ลููกเต๋๋า
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

สาระที่่� 1
การเจริิญเติิบโต
และพััฒนาการ
ของมนุุษย์์

พ 1.1 ป.3/3
ระบุุปััจจััยที่่�มีีผล
ต่่อการเจริิญเติิบโต

สาระที่่� 2
ชีีวิิตและ
ครอบครััว

พ 2.1 ป.3/3
บอกวิิธีีหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรม
ที่่�นำำ�ไปสู่่�การถููกล่่วงละเมิิด
ทางเพศ

สาระที่่� 3
การเคลื่่�อนไหว
การออกกำำ�ลัังกาย
การเล่่นเกม กีีฬา
ไทยและกีีฬาสากล

พ 3.2 ป.3/1
เลืือกออกกำำ�ลัังกาย
การละเล่่นพื้้�นเมืือง
และเล่่นเกมที่่�เหมาะสม
กัับจุุดเด่่นจุุดด้้อย
และข้้อจำำ�กััดของตนเอง

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

พ 5.1 ป.3/2
แสดงวิิธีีขอความช่่วยเหลืือ
จากบุุคคลและแหล่่งต่่างๆ
เมื่่�อเกิิดเหตุุร้้ายหรืือ
อุุบััติิเหตุุ

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 รู้�จั้ ักสัังเกต ตั้้�งคำำ�ถาม 
และแสวงหาคำำ�ตอบ
องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 รู้�จั้ ักวิิธีีการและ
ขั้้�นตอนการตััดสิินใจ 
และแก้้ไขปััญหาที่่�ถููกต้้อง
องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้�แ้ ละเห็็น
คุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น
ข้้อ 2 ค้้นพบจุุดเด่่น
จุุดด้้อยของตนเอง
องค์์ประกอบที่่� 3
การจััดการอารมณ์์และ
ความเครีียด
ข้้อ 7 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และขอร้้อง ขอความช่่วย
เหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี� กัับ
ผู้้�อื่่�น
ข้้อที่่� 5 รู้�จั้ ักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

1. สามารถประเมิินตนเอง
ว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อการเข้้าไป
ยุ่่�งกัับยาเสพติิด (สถานที่่�/
เหตุุการณ์์/คน ฯลฯ) เพีียงใด
2. สามารถหลีีกเลี่่�ยง
จากปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง
บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมะสม

1. สามารถประเมิินตนเอง
ว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อการเข้้าไป
ยุ่่�งกัับยาเสพติิด (สถานที่่�/
เหตุุการณ์์/คน ฯลฯ) เพีียงใด
2. สามารถหลีีกเลี่่�ยงจาก
ปััจจััยเสี่่�ยงต่่างๆ

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3
ลำำ�ดัับที่่�

1

ชื่่�อกิิจกรรม

ช่่วยหนููหน่่อยนะ

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

60
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 3

เรื่่�อง ช่่วยหนููหน่่อยนะ

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 2.1 เข้้าใจและเห็็นคุุณค่่าตนเอง ครอบครััว เพศศึึกษา และมีีทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิิต
มาตรฐาน พ 5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา
สารเสพติิด และความรุุนแรง
	ตััวชี้้�วััด พ 2.1 ป.3/3 บอกวิิธีีหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมที่นำ่� ำ�ไปสู่่ก� ารถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ
	ตััวชี้้�วััด พ 5.1 ป.3/2 แสดงวิิธีีขอความช่่วยเหลืือจากบุุคคลและแหล่่งต่่างๆ เมื่่�อเกิิดเหตุุร้้าย
หรืืออุุบััติิเหตุุ
สาระสำำ�คััญ

ปััญหายาเสพติิดเป็็นปััญหาที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสัังคม เศรษฐกิิจ บั่่�นทอนความเจริิญของประเทศชาติิ
เป็็นภััยที่่�ร้้ายแรงต่่อสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตของผู้้�เสพยาเสพติิด และบุุคคลอื่่�น สถานการณ์์ปััจจุุบััน
กลุ่่�มเยาวชนจะติิดยาเสพติิดมากกว่่ากลุ่่�มอื่่�น ดัังนั้้�น พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง จึึงต้้องประสาน
ความร่่วมมืือช่่วยกัันคุ้้มคร
� อง สร้้างความรััก ความอบอุ่่น� ให้้กัับครอบครััวเพื่่�อเป็็นการสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันแก่่เยาวชน
และสร้้างความตระหนัักถึึงพิิษภััยและโทษของยาเสพติิด ไม่่ให้้เยาวชนติิดยาเสพติิด รวมทั้้�งร่่วมกัันเสริิมสร้้าง
ทัักษะในการคิิดวิิเคราะห์์ แยกแยะ สามารถเอาตััวรอดจากสถานการณ์์เสี่่�ยง มีีทัักษะการตััดสิินใจ และรู้้�จััก
การปฏิิเสธต่่อรอง และร้้องขอความช่่วยเหลืือในสถานการณ์์เสี่่�ยงจากภััยต่่างๆ
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถบอกถึึงวิิธีีการ 
ขั้้�นตอนการตััดสิินใจ 
และการแก้้ไขปััญหาที่่�ถููกต้้อง
2. นัักเรีียนสามารถบอกวิิธีีการ
ปฏิิเสธ ต่่อรอง และร้้องขอ
ความช่่วยเหลืือในสถานการณ์์
เสี่่�ยงจากบุุคคลอื่่�น

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อที่่� 5 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

สาระการเรีียนรู้้�

1. ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับผลร้้ายของ
ยาเสพติิด และภััยร้้ายต่่างๆ
ที่่เ� ป็็นสถานการณ์์เสี่่ย� งในปััจจุุบันั
2. สาเหตุุ/ปััจจััยเสี่่�ยงต่่อ
การเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด
3. วิิธีีปฏิิบััติิเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
จากปััจจััยเสี่่�ยง
4. วิิธีีร้้องขอความช่่วยเหลืือ
จากบุุคคลอื่่�น

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
นัักเรีียนชมคลิิปการ์์ตููน เป็็นการเล่่าเรื่่�องให้้นัักเรีียนทราบถึึงการร้้องขอความช่่วยเหลืือเมื่่�อมีี
ภััยอัันตราย คลิิปการ์์ตููน เรื่่�อง  การป้้องกัันการถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ / การขอความช่่วยเหลืือ
ที่่�มา https://www.youtube.com/watch?v=4p4GCNbWAhw
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
ใช้้ใบงาน
1. นัักเรีียนแบ่่งเป็็น  3 กลุ่่ม ก
� ลุ่่มล
� ะ 4 คน
ช่่วยหนูู
2. ตััวแทนนัักเรีียนออกมาจัับฉลากสถานการณ์์สมมติิ
หน่่อยนะ
3. นัักเรีียนศึึกษาสถานการณ์์สมมติิจากประตููสู่่�ความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับ แล้้วแสดงวิิธีี
และเหตุุผล ขอความช่่วยเหลืือจากการ์์ดภาพวิิเศษ นัักเรีียนสามารถหยิิบการ์์ดได้้มากกว่่า 1 การ์์ด
และมีีการ์์ดวิิเศษเพิ่่�มมา 1 การ์์ด คืือ การ์์ดสารพััดนึึก x 2 ความหมายของการ์์ดนี้้�คือื  การ์์ดที่่นั� กั เรีียนสามารถ
นึึกขึ้้�นมาเองได้้  แล้้วหลัังจากนั้้�นให้้ตััวแทนแต่่ละกลุ่่�มส่่งตััวแทนนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
4. นัักเรีียนรัับใบงานกิิจกรรม เรื่่�อง ช่่วยหนููหน่่อยนะ
ขั้้�นสรุุป (20 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปกิิจกรรมในสถานการณ์์สมมติิประตููสู่่ค� วามเสี่่�ยง ให้้นัักเรีียนบอกวิิธีี
การขอความช่่วยเหลืือจากผู้้�อื่่�นได้้ 
2. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนา ตอบคำำ�ถามจากกิิจกรรมถึึงวิิธีีการหลีีกเลี่่�ยงจากปััจจััยเสี่่�ยง
(สถานที่่�/เหตุุการณ์์/คน ฯลฯ)
นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิต 
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรเมื่่�ออยู่่�ในสถานการณ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยง
   C : ที่่�ผ่่านมานัักเรีียนเคยอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยงหรืือไม่่ มีีวิิธีีการปฏิิบััติิตนอย่่างไร
   A : ถ้้านัักเรีียนตกอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยง นัักเรีียนมีีวิิธีีการปฏิิบััติิตนอย่่างไรเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยง
สถานการณ์์เสี่่�ยงเหล่่านั้้�น
ภาระ/ชิ้้�นงาน

1. กิิจกรรมกลุ่่ม�
2. ใบงาน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. คลิิปการ์์ตููน
2. สถานการณ์์สมมติิ
3. ใบงานช่่วยหนููหน่่อยนะ
การวััดผลและประเมิินผล

1. สัังเกตพฤติิกรรมและการแสดงเหตุุและผลในการถาม – ตอบ
2. ประเมิินการคิิดวิิเคราะห์์และการตััดสิินใจ
3. ประเมิินจากการตอบคำำ�ถาม R – C – A
คลิิปวีีดีีโอเรื่่�อง
การป้้องกัันการถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ
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การ์์ดเกมช่่วยด้้วย

สถานการณ์สมมติที่ 1

นักเรียนกำลังเดินไปเข้าห้องน้ำ หลังโรงเรียน ในขณะที่
กำลังยืนรอจะเข้าห้องน้ำ ก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน และมี
ควันลอยอยู่ด้านบน หลังจากนั้นรุ่นพี่ป.6 เดินออกมาจาก
ห้องน้ำห้องเดียวกันหลายคน เมื่อรุ่นพี่เห็นนักเรียนก็ขู่และ
บังคับ และบอกไม่ให้ฟ้องครู และบังคับให้นักเรียนสูบบุหรี่
นักเรียนจะขอความช่วยเหลือจากใคร อย่างไร

สถานการณ์สมมติที่ 2

พี่ของนักเรียนดื่มสุรากับเพื่อนข้างบ้านแล้วมาขอเงิ นแม่ เพื่อจะ
ซื้อสุราไปดื่มอีก แต่ผลปรากฏว่าแม่ปฏิ เสธและไม่ยอมให้เงิ นกับ
พี่ พี่โกรธและโมโหแม่มาก จึงผลักแม่และนักเรียนล้มลง จนได้รบั
บาดเจ็บ นักเรียนจะมีวิธีขอความช่วยเหลือจากใคร อย่างไร
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สถานการณ์สมมติที่ 3
นักเรียนกาลังเดิ นทางไปโรงเรียนกับเพื่อนๆ ระหว่างทางมี
ชายที่เมายาเสพติ ดยืนถืออาวุธอยู่ พร้อมที่จะทาร้ายทุกคน
ที่ขวางทาง และนัน่ เป็ นทางเส้นเดียวกันกับที่นักเรียนจะไป
โรงเรียนกับเพื่อนๆ นักเรียนจะมีวิธีขอความช่วยเหลือจาก
ใคร อย่างไร
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ใบงาน
วิิชาสุุขศึึกษา กิิจกรรม ช่่วยหนููหน่่อยนะ

ใบงานวิชาสุขศึกษา กิจกรรม ช่วยหนูหน่อยนะ

ชื่อ....................................................................................ชั้น...................................เลขที่.........................

ชื่่�อ....................................................................................ชั้้�น...................................เลขที่่�........................
คำชี้แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดให้ และเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

คำำ�ชี้้�แจง ให้้นัักเรีียนอ่่านข้้อความที่่�กำ�ำ หนดให้้ และเติิมคำำ�ในช่่องว่่างให้้ถููกต้้อง

สารเสพติดให้โทษ เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่่น บุุหรี่่
เช่นบุหรี่� และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นต้น ถ้านักเรียนพบเห็นคนสูบบุหรี่ นักเรียนไม่ควร............1..................เนื่องจาก
ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อร่างกายและถ้ามีคนให้นักเรียนลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นักเรียนไม่ควรดื่ม เนื่องจาก.............2....................ทำลายสุขภาพของนักเรียน
ภัยอันตรายที่ใกล้ตัว เช่น คนเมายาอาละวาท คนดมกาวใต้สะพานลอย อาจทำให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของเรา นักเรียนควรบอก................3........................
เมื่อพบเห็นคนดมกาว คนเมายาอาละวาท หรือแจ้ง.................4.................ให้มาจับกุม
และควรออกห่างไม่อยู่ใกล้คนเหล่านั้น นักเรียนมีวิธีป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายของ
ยาเสพติดได้โดยอยู่ใกล้...........5..............ครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันภัยอันตราย
ที่จะเกิดกับตัวนักเรียนเอง
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เฉลย...

ใบงานช่่วยหนููหน่่อยนะ
1. เข้้าใกล้้
      2. เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
      3. คุุณครูู
      4. ตำำ�รวจ
      5. พ่่อแม่่
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สาระที่่� 2
ชีีวิิตและ
ครอบครััว

พ 2.1 ป. 4/1
อธิิบายคุุณลัักษณะ
ของความเป็็นเพื่่�อน
และสมาชิิกที่่�ดีีของ
ครอบครััว

องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 2 ใช้้ภาษาและกิิริิยา
ที่่�เหมาะสมในการสื่่�อสาร

สาระที่่� 3
การเคลื่่�อนไหว
การออกกำำ�ลัังกาย
การเล่่นเกม กีีฬา
ไทยและกีีฬาสากล

พ 3.1 ป.4/4
เล่่นกีีฬาพื้้�นฐานอย่่างน้้อย
1 ชนิิด
พ 3.2 ป.4/2
ปฏิิบััติิตามกฎ กติิกา
การเล่่นกีีฬาพื้้�นฐาน
ตามชนิิดกีีฬาที่่�เล่่น
พ 5.1 ป.4/3
วิิเคราะห์์ผลเสีียของ
การสููบบุุหรี่่�และการดื่่�มสุุรา
ที่่�มีีต่่อสุุขภาพ
และการป้้องกััน

องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 7 ปฏิิบััติิตามกฎ กติิกา
และระเบีียบของสัังคม

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

องค์์ประกอบที่่� 3
การจััดการกัับอารมณ์์
และความเครีียด
ข้้อ 3 จััดการอารมณ์์ของ
ตนเองได้้อย่่างเหมาะสม
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

1. แยกแยะประเภทของเพื่่�อน
2. รู้้จั� กต
ั นเองและเห็็นคุุณค่่า
ของตนเองและคนอื่่�น
3. ปฏิิบััติิต่่อเพื่่�อนอย่่าง
เหมาะสม 
4. แนะนำำ�เพื่่�อนถึึงผลเสีีย
ของสาร/ยาเสพติิด และ
ไม่่ไปเกี่่�ยวข้้อง
บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมะสม

1. แยกแยะประเภทของเพื่่�อน
2. รู้้จั� กต
ั นเองและเห็็นคุุณค่่า
ของตนเองและคนอื่่�น
3. ปฏิิบััติิต่่อเพื่่�อนอย่่าง
เหมาะสม 
4. แนะนำำ�เพื่่�อนถึึงผลเสีีย
ของสาร/ยาเสพติิด และ
ไม่่ไปเกี่่�ยวข้้อง

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4
ลำำ�ดัับที่่�
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ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

รัักเพื่่�อน ต้้องเตืือนกััน

60

2

เสี่่�ยง...เลี่่�ยงได้้

60

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4

เรื่่�อง รัักเพื่่�อน ต้้องเตืือนกััน

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 2.1 เข้้าใจและเห็็นคุุณค่่าตนเอง ครอบครััว เพศศึึกษา และมีีทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิิต
	ตััวชี้้�วััด พ 2.1 ป.4/1 อธิิบายคุุณลัักษณะของความเป็็นเพื่่�อนและสมาชิิกที่่�ดีีของครอบครััว
สาระสำำ�คััญ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของยาเสพติิดในปััจจุุบัันเป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญมากโดยเฉพาะในกลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชน และสาเหตุุส่่วนใหญ่่มัักจะมาจากความอยากรู้อ้� ยากลอง หรืือเพื่่�อนชวน ดัังนั้้�น จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง�
ที่่�ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย จะต้้องร่่วมมืือกัันสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และปลููกฝัังเรื่่�องการคบเพื่่�อน วิิธีีการ
ปฏิิบัติั ติ นให้้เป็็นที่่รั� กั ของคนอื่่น� และรู้วิ้� ธีีป
ิ ฏิิบัติั ติ นต่่อเพื่่�อนอย่่างเหมาะสม เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนเกิิดทััศนคติิที่ดีี่�
ในการคบเพื่่�อน สามารถชัักชวนหรืือแนะนำำ�เพื่่�อนไม่่ให้้เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาและสารเสพติิดได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถบอกถึึงวิิธีีการ
ปฏิิบััติิตนให้้เป็็นที่่�รัักของคนอื่่�น
และรู้้�วิิธีีปฏิิบััติิตนต่่อเพื่่�อนอย่่าง
เหมาะสม 
2. นัักเรีียนสามารถบอกถึึงผลเสีีย
ของการใช้้ยาและสารเสพติิด
และมีีทัักษะในการปฏิิเสธ
3. นัักเรีียนสามารถแนะนำำ�เพื่่�อน
ถึึงผลเสีียของยาและสารเสพติิด
และไม่่ชัักชวนกัันไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับ
ยาและสารเสพติิด

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 2 ใช้้ภาษาและกิิริิยา
ที่่�เหมาะสมในการสื่่�อสาร

สาระการเรีียนรู้้�

1. ประเภทยาเสพติิด
2. ผลกระทบจากปััญหายาเสพติิด
3. โทษพิิษภััยและอัันตราย
จากยาเสพติิด
4. ทัักษะการปฏิิเสธ
5. วิิธีีการป้้องกัันตนเองและเพื่่�อน
6. วิิ ธีีช่่ วยเหลืื อ เพื่่� อ น ชัั ก ชวน
เพื่่�อนให้้ปฏิิบััติิตนในทางที่่�ดีี

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนรัับกระดาษการ์์ดจากครููให้้แต่่ละคนเขีียนว่่า “เพื่่�อนที่่�นัักเรีียนอยากได้้เป็็นแบบไหน” แล้้วให้้
นัักเรีียนแต่่ละคนเอาไปติิดบนกระดาน
2. นัักเรีียนจััดกลุ่่�มกระดาษการ์์ดว่่า มีีเพื่่�อนแบบไหนบ้้างที่่�นัักเรีียนอยากได้้มากที่่�สุุด โดยเรีียงลำำ�ดัับ
ตามปริิมาณมาก/น้้อยตามที่่�นัักเรีียนเขีียน
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
1. นัักเรีียนชมคลิิปวิิดีีโอเรื่่�องสั้้�นเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด เรื่่�อง “ยาเสพติิดต้้องรู้้�
แต่่ไม่่ต้้องลอง” ความยาว 1.45 นาทีี 
2. แบ่่งกลุ่่มนั
� กั เรีียน กลุ่่มล
� ะ 5 - 6 คน ร่่วมกัันทำำ�ใบงาน “รัักเพื่่�อน...ต้้องเตืือนกััน”
พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

ใช้้ใบงาน
รัักเพื่่�อน
ต้้องเตืือนกััน

ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันอภิิปรายสรุุปถึึงการป้้องกัันตนเองและเพื่่�อนจากการใช้้ยาและสารเสพติิด
โดยใช้้หลััก R - C - A ดัังนี้้�
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรขณะที่่�ปฏิิบััติิกิิจกรรม “รัักเพื่่�อน...ต้้องเตืือนกััน”
C : นัักเรีียนเคยมีีเพื่่�อนหรืือคนในครอบครััวที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับยาเสพติิดหรืือไม่่ นัักเรีียนปฏิิบัติั อิ ย่่างไร
A : หากนัักเรีียนมีีเพื่่�อนที่่�เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับการใช้้ยาและสารเสพติิด นัักเรีียนจะมีีวิิธีีแนะนำำ�
เพื่่�อนอย่่างไรให้้ห่่างไกลจากสิ่่�งเหล่่านั้้�น
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงาน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. คลิิปวิดีีิ โอเรื่่�องสั้้�นเรื่่�อง “ยาเสพติิดต้้องรู้้�แต่่ไม่่ต้้องลอง”
2. เนื้้�อหาประกอบ เรื่่�องสั้้�นเรื่่�อง “ยาเสพติิดต้้องรู้้�แต่่ไม่่ต้้องลอง”
3. ใบงาน “รัักเพื่่�อน...ต้้องเตืือนกััน”
การวััดผลและประเมิินผล

1. ประเมิินจากการทำำ�ใบงาน
2. ประเมิินจากการสัังเกตพฤติิกรรมการร่่วมกิิจกรรม
3. พิิจารณาจากการตอบคำำ�ถาม R - C - A

วิิดีีโอเรื่่�องสั้้�น เรื่่�อง
“ยาเสพติิดต้้องรู้้�แต่่ไม่่ต้้องลอง”
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ใบงาน
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4

เรื่่�อง เสี่่�ยง...เลี่่�ยงได้้

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา
สารเสพติิด และความรุุนแรง
	ตััวชี้้�วััด พ 5.1 ป.4/3 วิิเคราะห์์ผลเสีียของการสููบบุุหรี่่�และการดื่่�มสุุราที่่มีีต่่
� อสุุขภาพและการป้้องกััน
สาระสำำ�คััญ

ยาและสารเสพติิด ให้้โทษและเป็็นพิิษภััยต่่อสุุขภาพของผู้้�เสพ และยัังส่่งผลกระทบหรืือความเสี่่�ยง
ต่่อคนรอบข้้าง ครอบครััว และสัังคมอีีกด้้วย ดัังจะเห็็นได้้จากข่่าว/สถานการณ์์ที่เ่� กิิดจากผลกระทบของผู้้ใ� ช้้ยา
และสารเสพติิด ซึ่่�งในชีีวิิตประจำำ�วันั เด็็กและเยาวชนอาจต้้องพบเจอหรืือตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์เสี่่ย� งต่่างๆ เหล่่านั้้�น
ได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�นจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องปลููกฝัังให้้เด็็กและเยาวชนรู้้�ถึึงผลกระทบของการเข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง
กัับยาและสารเสพติิด และรู้้�วิิธีีหลีีกเลี่่�ยงจากสถานการณ์์เสี่่�ยงหรืือคัับขัันหากถููกชัักชวนให้้เข้้าไปเกี่่�ยวข้้อง
กัับยาและสารเสพติิดเพื่่�อป้้องกัันตนเองและคนรอบข้้างให้้สามารถเอาตััวรอดจากสถานการณ์์เสี่่�ยงต่่างๆ ได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถวิิเคราะห์์
ถึึงผลเสีียของการใช้้ยา
และสารเสพติิด
2. นัักเรีียนสามารถบอกวิิธีี
หลีีกเลี่่�ยงจากสถานการณ์์เสี่่�ยง
หรืือคัับขัันหากถููกชัักชวน
ให้้เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับยา
และสารเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 3 การจััดการกัับ
อารมณ์์และความเครีียด
ข้้อ 3 จััดการอารมณ์์ของตนเอง
ได้้อย่่างเหมาะสม
องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

1. ผลกระทบจากปััญหายาเสพติิด
2. วิิธีีหลีีกเลี่่�ยงเบื้้�องต้้น
3. วิิธีีแก้้ไขเบื้้�องต้้นเมื่่�อต้้องเจอ
สถานการณ์์เสี่่�ยงหรืือคัับขััน
4. ทัักษะการปฏิิเสธ
5. ทัักษะการตระหนัักรู้้�
และเห็็นคุุณค่่าในตนเอง

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (15 นาทีี)
1. นัักเรีียนชมคลิิป “คดีีเด็็ด-ไล่่จัับยาบ้้าในโรงพยาบาล” ความยาว 4.30 นาทีี
2. นัักเรีียนและครููพููดคุุยถึึงเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น� ในคลิิปว่่า นัักเรีียนคิิดว่่าสถานการณ์์ในคลิิปมีีต้้นเหตุุ
มาจากอะไร สถานการณ์์ดังั กล่่าวมีีความเสี่่ย� งหรืือไม่่ และหากนัักเรีียนต้้องตกอยู่่ใ� นสถานการณ์์นั้้น�  นัักเรีียน
จะทำำ�อย่่างไร
Be Smart Say No To Drugs
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
1. แบ่่งกลุ่่มนั
� ักเรีียน 3 กลุ่่�ม เพื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์เสี่่�ยงอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ยาและสารเสพติิดที่่�อาจเกิิดได้้ใกล้้ตััวของนัักเรีียน 3 สถานการณ์์ต่่อไปนี้้�

ใช้้ใบงาน
เสี่่�ยง...
เลี่่�ยงได้้

สถานการณ์์ที่่� 1 เห็็นรุ่่�นพี่่�แอบสููบบุุหรี่่�ในห้้องน้ำำ��ในโรงเรีียน
ในขณะที่่�นัักเรีียนกำำ�ลัังเดิินไปเข้้าห้้องน้ำำ��หลัังโรงเรีียน ระหว่่างที่่�นัักเรีียนกำำ�ลัังยืืนรอจะเข้้า
ห้้องน้ำำ��อยู่่� ก็็ได้้ยิินเสีียงคนพููดคุุยกััน และมีีควัันลอยอยู่่�ด้้านบนของห้้องน้ำำ��  หลัังจากนั้้�นก็็มีีรุ่่�นพี่่� ป.6
เดิินออกมาจากห้้องเดีียวกัันหลายคน เมื่่�อรุ่่�นพี่่�เห็็นนัักเรีียนก็็ขู่่�แล้้วบัังคัับ พร้้อมทั้้�งกำำ�ชัับว่่าไม่่ให้้ไป
ฟ้้องครูู และบัังคัับให้้นัักเรีียนสููบบุุหรี่่�ด้้วย นัักเรีียนจะทำำ�อย่่างไร
สถานการณ์์ที่่� 2 พบคนติิดยากำำ�ลัังคลุ้้�มคลั่่�งระหว่่างทางกลัับบ้้าน
ในขณะที่่นั� กั เรีียนกำำ�ลังั เดิินทางกลัับบ้้านหลัังเลิิกเรีียน ระหว่่างทางนัักเรีียนพบว่่ามีีชายคนหนึ่่�ง
คล้้ายคนที่่�ติิดยาเสพติิดยืืนถืืออาวุุธอยู่่� พร้้อมที่่�จะขู่่�ทำำ�ร้้ายทุุกคน ชายคนนั้้�นยืืนขวางถนนอยู่่� ซึ่่�งเป็็น
ถนนเส้้นทางเดีียวกัันกัับบ้้านของนัักเรีียน นัักเรีียนจะทำำ�อย่่างไร
สถานการณ์์ที่่� 3 คนแปลกหน้้า
วัันนี้้�เป็็นวัันหยุุด นัักเรีียนกำำ�ลัังเดิินเล่่นอยู่่�ในหมู่่�บ้้าน ระหว่่างนั้้�นมีีชายคนหนึ่่�งมีีท่่าทีีแปลกๆ
เดิินเข้้ามาหานัักเรีียนพร้้อมของชิ้้น� หนึ่่�งบรรจุุอยู่่ใ� นห่่อ ชายคนนั้้�นยื่่น� ของชิ้้น� นั้้�นให้้นัักเรีียน พร้้อมบอก
กัับนัักเรีียนว่่าให้้นำำ�ของชิ้้น� นี้้�ไปวางไว้้ที่่ห� ลัังศาลาท้้ายหมู่่บ้้� าน แล้้วจะมีีค่่าขนมให้้ นัักเรีียนจะทำำ�อย่่างไร
2. นัักเรีียนช่่วยกัันคิิดว่่าหากนัักเรีียนหรืือเพื่่�อนมีีความเสี่่�ยงหรืือตกอยู่่�ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว
นัักเรีียนจะมีีวิิธีีป้้องกัันตััวเองอย่่างไร และนัักเรีียนจะมีีวิิธีีป้้องกัันเพื่่�อนหรืือแนะนำำ�เพื่่�อนให้้หลีีกเลี่่�ยง
จากสถานการณ์์นั้้�น ด้้วยการร้้องขอความช่่วยเหลืือหรืือปฏิิเสธได้้อย่่างไรบ้้าง
3. นัักเรีียนบัันทึึกคำ�ต
ำ อบใบงาน “เสี่่�ยง...เลี่่�ยงได้้” พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันอภิิปรายสรุุปถึึงสถานการณ์์เสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�นัักเรีียนอาจพบเจอได้้ในชีีวิิต
ประจำำ�วััน และวิิธีีการปฏิิเสธเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว โดยใช้้หลััก R – C – A ดัังนี้้�
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรถ้้าตกอยู่่�ในสถานการณ์์เสี่่�ยงแต่่ละสถานการณ์์ที่่�ได้้รัับมอบหมายใน
การทำำ�งานกลุ่่ม�
C : นัักเรีียนเคยพบเห็็นหรืืออยู่่�ในเหตุุการณ์์เดีียวกััน/ใกล้้เคีียงกัับสถานการณ์์เหล่่านั้้�น
A : ถ้้านัักเรีียนหรืือเพื่่�อนมีีความเสี่่�ยงหรืือต้้องตกอยู่่�ในสถานการณ์์ดัังกล่่าว นัักเรีียนจะมีีวิิธีี
การหลีีกเลี่่�ยงอย่่างไร และนัักเรีียนจะแนะนำำ�เพื่่�อนอย่่างไรให้้หลีีกเลี่่�ยงจากสถานการณ์์นั้้�น
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ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงาน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. คลิิปข่่าวเรื่่�อง “คดีีเด็็ด-ไล่่จัับยาบ้้าในโรงพยาบาล”
2. ใบกิิจกรรมสถานการณ์์ “เสี่่�ยง...เลี่่�ยงได้้”
3. ใบงาน “เสี่่�ยง...เลี่่�ยงได้้”
การวััดผลและประเมิินผล

1. ประเมิินจากการตอบคำำ�ถามในกิิจกรรม
2. ประเมิินจากพฤติิกรรมการร่่วมกิิจกรรม
3. ประเมิินจากการนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

คลิิปข่่าว เรื่่�อง
“คดีีเด็็ด - ไล่่จัับยาบ้้าในโรงพยาบาล”
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
สาระที่่�

สาระที่่� 5 ความ
ปลอดภััยในชีีวิิต

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

พ. 5.1 ป.5./1 วิิเคราะห์์
ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการใช้้
สารเสพติิด
พ. 5.1 ป.5/3 วิิเคราะห์์
ผลกระทบของการใช้้ยา
และสารเสพติิดที่่มีี� ผล
ต่่อร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์
สัังคม และสติิปััญญา
พ. 5.1 ป.5/3 ปฏิิบััติิตน
เพื่่�อความปลอดภััยจากการ
ใช้้ยาและหลีีกเลี่่�ยง
สารเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 2
การวิิเคราะห์์ตััดสิินใจและ
แก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 5 รู้้�จัักวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์
บนพื้้�นฐานข้้อมููลสารสนเทศ
ที่่�ถููกต้้อง
ข้้อ 6 รู้้จั� กวิ
ั ธีีก
ิ ารและขั้้น� ตอน
การตััดสิินใจและแก้้ไข
ปััญหาที่่ถููกต้้
� อง
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จัักปฏิิเสธต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

1. วิิเคราะห์์ความน่่าเชื่่อ� ถืือ
ของข้้อมููลรอบตััวได้้
2. ตรวจสอบปััญหา
ยาเสพติิดในบริิบทของตนเอง
อย่่างถููกต้้อง  

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5
ลำำ�ดัับที่่�
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ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

จิ๊๊�กซอว์์พาเพลิิน

60

2

เช็็คก่่อนเชื่่�อ
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5

เรื่่�อง จิ๊๊�กซอว์์พาเพลิิน

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ป.5/3 วิิเคราะห์์ผลกระทบของการใช้้ยาและสารเสพติิดที่่�มีีผลต่่อร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์
สัังคม และสติิปััญญา

สาระสำำ�คััญ

สถานการณ์์ ปัั ญ หายาเสพติิ ด ในปัั จจุุบัั น แพร่่ระบาดมากในกลุ่่� ม เด็็ ก และเยาวชน ดัั ง นั้้� น
เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันปััญหายาเสพติิดในเด็็กและเยาวชน โรงเรีียนจึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการกระตุ้้�นและสร้้าง
ความตระหนัักเพื่่�อให้้นัักเรีียนเห็็นผลกระทบของยาเสพติิดที่่�เป็็นภััยต่่อร่่างกาย จิิตใจ สัังคม สติิปััญญา
พร้้อมทั้้� ง การปลููกจิิ ต ใต้้สำำ�นึึ ก เพื่่� อ ให้้เด็็ ก รู้้� จัั กก ารป้้ อ งกัั น ตนเองจากปัั ญ หายาเสพติิ ด และตระหนัั กถึึ ง
โทษพิิษภััยยาเสพติิด
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถอธิิบาย
ผลกระทบของการใช้้ยา
และสารเสพติิดได้้
2. นัักเรีียนสามารถวิิเคราะห์์
ผลกระทบของการใช้้ยา
และสารเสพติิดได้้

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
1. ผลกระทบจากปััญหายาเสพติิด
วิิเคราะห์์ตัดั สิินใจ และแก้้ปััญหา (ร่่างกาย/จิิตใจ/สัังคม/สติิปัญ
ั ญา)
อย่่างสร้้างสรรค์์
2. วิิธีีการป้้องกัันตนเองและเพื่่�อน
ข้้อ 6 รู้้�จักวิ
ั ิธีีการและขั้้�นตอน
การตััดสิินใจและแก้้ไขปััญหา
ที่่ถููกต้้
� อง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ� (10 นาทีี)
1.นัักเรีียนดููภาพยาเสพติิดจากนั้้�นให้้นัักเรีียนร่่วมแสดงความคิิดเห็็น โดยครููถามคำำ�ถามดัังนี้้�
     
- ภาพนี้้�เป็็นยาเสพติิดชนิิดใด (ตััวอย่่างคำำ�ตอบ ยาบ้้า)
- ถ้้าเสพ จะมีีผลเสีียต่่อผู้้�เสพอย่่างไร (ตััวอย่่างคำำ�ตอบ ทำำ�ให้้เกิิดอาการประสาทหลอน
เห็็นภาพลวงตา หวาดระแหวง คลุ้้�มคลั่่�ง เสีียสติิ เป็็นต้้น)
ขั้้�นกิิจกรรม (40 นาทีี)
1. นัักเรีียนดููคลิิปวิิดีีโอเกี่่�ยวกัับผลกระทบของยาเสพติิดเพื่่�อเป็็นการกระตุ้้�น
ผู้้�เรีียน
2. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�มนำำ�เข้้าสู่่�กิิจกรรมต่่อจิ๊๊�กซอว์์ โดยแบ่่งกลุ่่�มเป็็น 5 กลุ่่�ม 
ตามความเหมาะสมให้้นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่ม� ออกมาจัับฉลากเป็็นการเลืือกหััวข้้อจิ๊๊กซ
� อว์์ ดังั นี้้�

ใช้้ใบ
กิิจกรรม
ผลที่่�ตามมา
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

- กลุ่่�มที่่� 1 เหล้้า/บุุหรี่่�
- กลุ่่�มที่่� 2 ยาบ้้า
- กลุ่่�มที่่� 3 ไอซ์์
- กลุ่่�มที่่� 4 เคตามีีน
- กลุ่่�มที่่� 5 สารระเหย
3. ให้้แต่่ละกลุ่่มต่่
� อจิ๊๊�กซอว์์ตามที่่�กลุ่่�มได้้รัับมอบหมายโดยใช้้เวลา 5 นาทีี 
4. นัักเรีียนวิิเคราะห์์ผลกระทบของยาเสพติิดที่่�เห็็นเป็็นแผนผัังความคิิดลงในใบกิิจกรรมที่่� 1            
“ผลที่่�ตามมา” ตามหััวข้้อที่่�กำ�ำ หนดให้้ ดัังนี้้�
- กลุ่่�มที่่� 1 ผลกระทบด้้านร่่างกาย
- กลุ่่�มที่่� 2 ผลกระทบด้้านจิิตใจ อารมณ์์
- กลุ่่�มที่่� 3 ผลกระทบด้้านสัังคม 
- กลุ่่�มที่่� 4 ผลกระทบสติิปััญญา
- กลุ่่�มที่่� 5 การป้้องกััน
5. ให้้นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่ม� ออกมานำำ�เสนอ
6. ให้้นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่ม� ออกมานำำ�เสนอแผนผัังความคิิด
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับผลกระทบจากการใช้้ยาเสพติิด
ครููใช้้คำำ�ถาม R - C- A เพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนได้้เรีียนรู้�อ้ ะไรบ้้างจากการเล่่นกิิจกรรมต่่อจิ๊๊�กซอว์์
C : จากประสบการณ์์ของนัักเรีียนเอง เคยทราบผลกระทบหรืือผลที่่ต� ามมาของสารเสพติิดหรืือไม่่
A : นัักเรีียนมีีวิิธีีการป้้องกัันตนเอง  เพื่่�อน และครอบครััวให้้ห่่างไกลจากสารเสพติิดเหล่่านั้้�น
อย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบกิิจกรรม “ผลที่่�ตามมา”
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- รููปภาพตััวอย่่างยาเสพติิด (สามารถดาวน์์โหลดรููปภาพได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด)
- จิ๊๊�กซอว์์ (สามารถดาวน์์โหลดภาพจิ๊๊�กซอว์์ได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด)
การวััดผลและประเมิินผล

1. พิิจารณาจากผลงานการวิิเคราะห์์ผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิด ถ้้ามีีการวิิเคราะห์์ได้้อย่่างกว้้างขวาง
ตรงประเด็็นถืือว่่าผ่่าน
2.พิิจารณาจากการนำำ�เสนอ
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ใบความรู้้�ที่่� 1

ผลกระทบของยาเสพติิด
ผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิด
สารเสพติิดเป็็นอัันตรายต่่อผู้้�เสพและบุุคคลใกล้้ชิิดมากมายทั้้�งทางด้้านร่่างกาย จิิตใจ
และด้้านอื่่�นๆ อาจก่่อให้้เกิิดโทษและอัันตรายต่่อครอบครััว สัังคม ชุุมชน สัังคม ในด้้านต่่างๆ
อีีกมากมาย ดัังต่่อไปนี้้�
1. ผลกระทบทางด้้านร่่างกาย
สารเสพติิดแต่่ละชนิิดจะให้้โทษและอัันตรายต่่อสุุขภาพของผู้้�เสพต่่างกัันไป
1) สารเสพติิดทำำ�ให้้ร่่างกายเสื่่�อมโทรม อ่่อนเพลีีย เกีียจคร้้าน เฉื่่�อยชา เช่่น สมอง
และประสาทเสื่่อ� มโทรม กระเพาะอาหารและลำำ�ไส้้พิิการ เกิิดอาการท้้องผููกอย่่างรุุนแรง ร่่างกาย
มีีความต้้านทานโรคต่ำำ� ทำ
� ำ�ให้้เกิิดโรคได้้ง่่าย
2) ผลต่่อร่่างกาย ทรุุดโทรม ใจสั่่�น หลอดเลืือดอุุดตััน ความดัันโลหิิตสููง หััวใจเต้้นเร็็ว
ผิิดปกติิ ทำำ�ลายหลอดเลืือดในสมอง ระบบหายใจมีีปััญหา ในกรณีีไอซ์์ ผิิวหน้้าจะแห้้งเสีีย
และเป็็นแผลได้้ง่่าย เพราะหลอดเลืือดเปราะบาง ใบหน้้าจะแก่่กว่่าวััย
ที่่�มา : แผ่่นพัับยาเสพติิดหยุุดได้้ถ้้ารู้้�ทััน

ผลกระทบต่่อร่่างกายในแต่่ละส่่วน
- สมอง : สมองส่่วนอยากมีีอิิทธิิพลมากกว่่าสมองส่่วนเหตุุผล  ความคิิดอ่่านช้้าลง
หลงลืืมง่่าย ควบคุุมตััวเองไม่่ได้้  ทำำ�สิ่่�งเลวร้้ายที่่�ไม่่ควรทำำ�
- ตา : รููม่่านตาขยาย ตาพร่่ามััว
- จมููก : สููญเสีียการดมกลิ่่�น
- ปาก : ปากแห้้ง เหม็็น มีีปััญหาในช่่องปาก
- ฟััน :  ขบฟัันตลอดเวลา ฟัันสึึกกร่่อน ผุุ
-	ปอด :  หายใจขััด หายใจถี่่� หลอดลมอัับเสบเรื้้�อรััง
- หััวใจ : เต้้นไม่่สม่ำำ��เสมอ เจ็็บหน้้าอก หััวใจวาย
- กระเพาะอาหาร : เบื่่�ออาหาร ท้้องผููก มีีโรคแทรกซ้้อนทางกระเพาะอาหาร
และลำำ�ไส้้
- ผิิวหนััง : เหงื่่�อออกง่่าย และมาก ชาตามผิิวหนััง  เป็็นฝีี เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนติิดเชื้้�อง่่าย
- กล้้ามเนื้้�อ : กระตุุก ชััก ทำำ�งานไม่่ประสานกััน
- ตัับ :  โรคตัับอัับเสบ
- ไต :  ไตไม่่ทำำ�งาน
- ระบบไหลเวีียนโลหิิต : ความดัันโลหิิตสููง เส้้นเลืือดเป็็นแผล อุุดตััน แข็็งตััว
- ระบบภููมิิคุ้้�มกััน : บกพร่่อง ติิดเชื้้�อง่่าย
- ระบบสืืบพัันธุ์์� : เสื่่�อมสมรรถภาพทางเพศ แท้้ง หรืือคลอดก่่อนกำำ�หนด คลอดลููก
ออกมาพิิการ
ที่่�มา : ข้้อมููลจากห้้องยาเสพติิดนิิทรรศน์์ สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
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ใบความรู้้�ที่่� 1

ผลกระทบของยาเสพติิด
2. ผลกระทบทางด้้านจิิตใจและอารมณ์์
1. นอนไม่่หลัับ ฉุุนเฉีียว ก้้าวร้้าว ความคิิดสัับสน ประสาทหลอน หวาดระแวง คลั่่�ง  
2. ซึึมเศร้้า กลายเป็็นโรคจิิตชนิิดหวาดระแวง
3. พฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น หวาดหวั่่�น หวาดกลััว ประสาทหลอน ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นแล้้ว
อาการจะคงอยู่่�ตลอดไป แม้้ช่่วงที่่�ไม่่ได้้เสพยาก็็ตาม
3. ผลกระทบด้้านสัังคม
1) เกิิดปััญหาอาชญากรรมต่่างๆ ในชุุมชน เช่่น จี้้� ปล้้น ฆ่่าข่่มขืืน คลุ้้�มคลั่่�ง เป็็นต้้น
2) เป็็นบ่่อเกิิดของสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนเสื่่�อมโทรม สัังคมถููกทำำ�ลาย
3) ทรััพย์์สิินของคนในชุุมชนและสัังคมเสีียหายเนื่่�องจากพฤติิกรรมทางจิิตประสาท
4) ทำำ�ลายเยาวชนที่่�เป็็นกำำ�ลัังของชุุมชน ให้้เป็็นเยาวชนที่่�อ่่อนแอทั้้�งร่่างกายและจิิตใจ
ในที่่�สุุดก็็กลายเป็็นปััญหาสัังคมต่่อไป
5) ทำำ�ให้้ชุุมชนขาดรายได้้ 
ที่่�มา หนัังสืือแนวการจััดการเรีียนรู้�ก้ ารสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิดเพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิตของนัักเรีียน

4. ผลกระทบสติิปััญญา
1) ยาเสพติิดอัันตรายต่่อร่่างกาย เนื่่�องจากสารออกฤทธิ์์�ในตััวยาเสพติิดจะไปทำำ�ลาย
สมองและระบบประสาททำำ�ให้้สมองเสื่่�อม ไม่่ทำำ�งาน ความรู้้�สึึกและความต้้องการต่่างๆ
จะแปรเปลี่่ย� นไป เช่่น เกิิดการวิิตก กระวนกระวาย เกิิดอาการเหม่่อลอย และร่่างกายอ่่อนเพลีีย
ไม่่มีีเรี่่�ยวแรง ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของตััวเองอย่่างคนปกติิได้้ ชีีวิิตของเขาจะอยู่่�
ในความมึึนงงและง่่ายต่่อการเกิิดโรคจิิต วิิกลจริิต  หรืือกลายเป็็นคนบ้้า ส่่งผลให้้เป็็นบุุคคล
ไร้้ความสามารถ
2) ขาดสติิสัมปชั
ั ัญญะ มีีอากััปกิิริิยาแปลกๆ เปลี่่�ยนไปจากเดิิม
3) การเป็็นบ้้า มีีโอกาสจะเกิิดขึ้้น� เมื่่�อร่่างกายขาดยา เริ่่มจ
� ากอาการนอนไม่่หลัับ มีีน้ำำ��ตา
เปีียกแฉะไหลออกตลอดเวลา ตามตััวจะชุ่่�มด้้วยเหงื่่�อ จะเริ่่�มอาเจีียน ปวดท้้องอย่่างรุุนแรง
กล้้ามเนื้้�อกระตุุก แล้้วในที่่�สุุดท่่าทางอากััปกิิริิยาจะมีีลัักษณะคล้้ายคนบ้้า และนี้้�คืือจุุดเริ่่�มต้้น
ของอาชญากรรมอาจฆ่่าแม้้ผู้้�เป็็นที่่�รักั ได้้ เช่่น ลููก ภรรยา หรืือแม้้แต่่บิิดามารดา
ที่่�มา หนัังสืือแนวการจััดการเรีียนรู้�ก้ ารสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันยาเสพติิดเพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิตของนัักเรีียน

5.การป้้องกััน
1) การป้้องกัันยาเสพติิดในวััยรุ่่�น เยาวชนจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ตกเป็็นทาสของยาเสพติิด
อัันเนื่่�องมาจากสาเหตุุต่่างๆ อาทิิ ความอยากรู้อ้� ยากลอง ความต้้องการให้้เป็็นที่่ย� อมรัับ
ของกลุ่่�มเพื่่�อน ความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ของกลุ่่�มเพื่่�อน ความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งการ
ป้้องกัันตนเองของเยาวชนให้้ปลอดภััยจากปััญหายาเสพติิดสามารถทำำ�ได้้โดย
- ศึึกษาหาความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษและพิิษภััยของยาเสพติิด
- มีีความภาคภููมิิใจโดยนัับถืือตนเอง
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- สำำ�นึึกในบทบาทหน้้าที่่�ของตน
- ทำำ�จิิตใจให้้ร่่าเริิงแจ่่มใส
- เลืือกคบเพื่่�อนที่่ดีี�
- ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
- รู้�จั้ ักแก้้ไขปััญหาชีีวิิตในทางที่่ถููก
�
- ปรึึกษาผู้้�ใหญ่่เมื่่�อมีีปััญหา
2) การป้้องกัันตนเอง
     - ไม่่ทดลองเสพสิ่่�งที่่�รู้้�ว่่ามีีภััย เพราะอาจจะทำำ�ให้้ติิดได้้ง่่าย
      - เลืือกคบเพื่่�อนที่่�ดีี พยายามหลีีกเลี่่�ยงเพื่่�อนที่่�ชอบชัักจููงไปในทางเสื่่�อมเสีีย
      - รู้้�จัักใช้้วิิจารณญาณในการแก้้ปััญหา แต่่หากว่่าไม่่สามารถแก้้ไขเองได้้ ก็็ควรจะ
ปรึึกษากัับพ่่อแม่่หรืือญาติิผู้้�ใหญ่่ที่่�ไว้้ใจได้้ 
      - การสร้้างทัักษะชีีวิิต  โดยเฉพาะทัักษะการปฏิิเสธเมื่่�อถููกเพื่่�อนชัักชวนให้้เสพ
สิ่่�งเสพติิดต้้องรู้้�จัักปฏิิเสธอย่่างนุ่่�มนวล โดยการชี้้�แจงผลเสีียของสิ่่�งเสพติิดต่่อการเรีียน
และอนาคต การรู้จั้� กป
ั ฏิิเสธอย่่างจริิงจัังและจิิตใจแน่่วแน่่จะทำำ�ให้้เพื่่�อนเกรงใจไม่่กล้้าชวนอีีก 
         - ป้้องกัันตนเอง
          • ศึึกษาหาความรู้้� เพื่่�อให้้รู้้�เท่่าทัันโทษพิิษภััยของยาเสพติิด
           • ไม่่ทดลองใช้้ยาเสพติิดทุุกชนิิดและปฏิิเสธเมื่่�อถููกชัักชวน
           • ระมััดระวัังเรื่่�องการใช้้ยา เพราะยาบางชนิิดอาจทำำ�ให้้เสพติิดได้้  
           • ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์
           • เลืือกคบเพื่่�อนดีี ที่่ชั� ักชวนกัันไปในทางสร้้างสรรค์์
           • เมื่่�อมีีปััญหาชีีวิิต ควรหาหนทางแก้้ไขที่่�ไม่่ข้้องเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด หากแก้้ไขไม่่ได้้
ควรปรึึกษา ผู้้�ใหญ่่ 
3) การป้้องกัันในครอบครััว
     ผู้้�ที่่�ติิดสิ่่�งเสพติิดส่่วนใหญ่่จะเกิิดจากครอบครััวที่่�แตกแยกมีีปััญหา ขาดความรััก
ความอบอุ่่น� เกิิดความว้้าเหว่่ ขาดที่่ยึ� ดึ เหนี่่ย� วทางจิิตใจ ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้เด็็กๆ หัันไปพึ่่�งยาเสพติิดแทน
ดัังนั้้�น พ่่อแม่่จึึงควรให้้ความรัักความอบอุ่่น� และพ่่อแม่่ก็็ควรจะประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่ดีี 
�
และเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้แก่่ลููกๆ ได้้ ทำำ�ให้้ลููกไม่่หัันไปพึ่่�งพายาเสพติิด    
- สร้้างความรััก ความอบอุ่่�นและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสมาชิิกในครอบครััว
- รู้�แ้ ละปฏิิบััติติ ามบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง  
          - ดููแลสมาชิิกในครอบครััว ไม่่ให้้ข้้องเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
          - ให้้กำำ�ลัังใจและหาทางแก้้ไข หากพบว่่าสมาชิิกในครอบครััวติิดยาเสพติิด
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4) การป้้องกัันในโรงเรีียน
      ครููควรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษและอัันตรายของสิ่่�งเสพติิดให้้กัับนัักเรีียน จััดให้้มีี
กิิจกรรมนันั ทนาการในโรงเรีียนให้้เพีียงพอและสนัับสนุุนให้้นัักเรีียนได้้ร่่วมกิิจกรรมนันั ทนาการ
ต่่างๆ และสอนให้้เด็็กรู้้�จักั ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
5) การป้้องกัันชุุมชน
        การป้้องกัันชุุมชนจากปััญหาสิ่่�งเสพติิดทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น
     - การให้้ความรู้�้ โดยการอบรมแก่่ทุุกคนในชุุมชนให้้เห็็นโทษหรืืออัันตรายจากสิ่่�งเสพติิด
     - เสริิมกิิจกรรมยามว่่าง โดยการส่่งเสริิมอาชีีพแก่่ชุุมชนยามว่่าง เช่่น การเย็็บเสื้้�อผ้้า
การทำำ�รองเท้้า เป็็นต้้น
- ตั้้ง� ศููนย์์รับั แจ้้งเบาะแสเกี่่ย� วกัับสิ่่ง� เสพติิด เมื่่อ� พบว่่ามีีการซื้้�อขายหรืือเสพสิ่่ง� เสพติิด
ภายในชุุมชน
- เข้้าร่่วมโครงการชุุมชนปลอดสิ่่�งเสพติิดต่่างๆ ทั้้�งที่่�ทางราชการจััดขึ้้�น และชุุมชน
คิิดริิเริ่่�มขึ้้�นมาเอง
          ป้้องกัันชุุมชน ทำำ�ได้้โดย
            • ช่่วยชุุมชนในการต่่อต้้านยาเสพติิด
            • เมื่่อ� ทราบแหล่่งเสพ แหล่่งค้้า หรืือผลิิตยาเสพติิด ควรแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่ทร
� าบทัันทีี 
ที่่�สายด่่วน 1386
6) รััฐบาล
- การให้้การศึึกษาแก่่ประชาชนอย่่างทั่่�วถึึง
- แก้้ไขปััญหาเศรษฐกิิจและสัังคมอย่่างจริิงจััง และจััดสรรงบประมาณในการป้้องกััน
และปราบปรามสิ่่�งเสพติิด
- จััดบุุคลากรและหน่่วยงานในการป้้องกัันและปราบปรามสิ่่�งเสพติิดให้้เพีียงพอ
และดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
- การบัั ง คัั บ ใช้้กฎหมายอย่่างจริิ ง จัั ง บางครั้้� ง เจ้้าหน้้าที่่� ตำำ�ร วจบางคนที่่� ดูู แล
ด้้านสิ่่�งเสพติิดก็็ปล่่อยปละละเลย หรืือทำำ�การค้้าสิ่่�งเสพติิดเสีียเอง ทำำ�ให้้การปราบปราม
ไม่่ได้้ผลเท่่าที่่�ควร ดัังนั้้�น รััฐบาลจึึงควรเข้้มงวดกัับผู้้�กระทำำ�ผิิดและลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิดอย่่าง
จริิงจัังและต่่อเนื่่�อง
ที่่�มา : http://bangtakean.go.th/public/news/data/detail/news_id/62/menu/132
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ตััวอย่่างจิ๊๊�กซอว์์

สามารถดาวน์์โหลดเพิ่่�มเติ่่�มได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด

แบบที่่� 1

แบบที่่� 2
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แบบที่่� 3

(รููปภาพสามารถตััดเป็็นจิ๊๊�กซอว์์ได้้ตามความเหมาะสม)

68

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5

เรื่่�อง เช็็คก่่อนเชื่่�อ

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ.5.1 ป.5/3 วิิเคราะห์์ผลกระทบของการใช้้ยาและสารเสพติิดที่่มีี� ผลต่่างร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ สังั คม
และสติิปััญญา
	พ. 5.1 ป.5/3 ปฏิิบััติติ นเพื่่�อความปลอดภััยจากการใช้้ยาและหลีีกเลี่่�ยงสารเสพติิด

สาระสำำ�คััญ

ข้้อมููลข่่าวสารในปััจจุุบันั มีีความรวดเร็็วและทัันต่่อเหตุุการณ์์ การเข้้าถึึงข่่าวสารในโลกปััจจุุบันั สามารถ
เข้้าถึึงตััวบุุคคลได้้ง่่ายขึ้้�น และในปััจจุุบัันมีีกระแสข่่าวปลอมเพิ่่�มมากขึ้้�น สาเหตุุหนึ่่�งมาจากการแชร์์ข่่าวสาร
ผ่่านทางโซเซีียลมีีเดีีย มีีทั้้�งผลดีีและผลเสีีย กล่่าวคืือ ผลดีี ถ้้าเป็็นข่่าวที่่�ถููกต้้อง ก็็จะทำำ�ให้้รู้้�ทัันเหตุุการณ์์ต่่างๆ
ผลเสีีย คืือ การแชร์์อย่่างรวดเร็็ว อาจจะส่่งให้้ข่่าวที่่แ� ชร์์ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่น� เสีียหาย หรืือเป็็นข่่าวลวง ข่่าวปลอมได้้ ฉะนั้้�น
เพื่่�อให้้นัักเรีียนรู้เ้� ท่่าทัันข้้อมููลข่่าวสาร จึึงควรเสริิมสร้้างทัักษะการเรีียนรู้้ข่่� าวสารและวิิธีีการตรวจสอบข่่าวสาร              
ในการรู้เ้� ท่่าทัันข่่าวสารสื่่�อ เหตุุการณ์์ต่่างๆ เด็็กควรจะมีีความรู้้แ� ละใช้้วิิจารณญาณให้้เพีียงพอ ในการตรวจสอบ
ข้้อมููลข่่าวสารจากสื่่�อต่่างๆ รวมถึึงเรื่่�องราวและเหตุุการณ์์หรืือโฆษณาชวนเชื่่�อ เพื่่�อที่่�นัักเรีียนจะมีีทัักษะ
รู้้�เท่่าทัันข่่าวสารและตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลข่่าวสารได้้
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

นัักเรีียนสามารถวิิเคราะห์์ความ องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
น่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลข่่าวสารจาก วิิเคราะห์์ตัดั สิินใจ และแก้้ปััญหา
สื่่�อต่่างๆ ได้้
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 5 รู้้�จักวิ
ั ิพากษ์์วิิจารณ์์บนพื้้�น
ฐานข้้อมููลสารสนเทศที่่�ถููกต้้อง

สาระการเรีียนรู้้�

- การตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร
- ผลกระทบจากการใช้้สื่่�อต่่างๆ
โดยเฉพาะ สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
ในทางที่่ผิ� ดิ

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ� (15 นาทีี)
นัักเรีียนดููภาพข่่าว/คลิิป “สงขลา หนุ่่ม� เมากาว - เสพยาบ้้าคลั่่�ง อาละวาดทำำ�ลายข้้าวของ” จากนั้้�น
ให้้นัักเรีียนร่่วมแสดงความคิิดเห็็น (ที่่�มา https://www.youtube.com/watch?v=A6EuibbPDNI)
- นัักเรีียนรู้้�สึกึ อย่่างไรกัับข่่าวนี้้�
- นัักเรีียนคิิดว่่าข่่าวนี้้�เป็็นเรื่่�องจริิงหรืือไม่่ อย่่างไร 
- ถ้้านัักเรีียนเห็็นข่่าวที่่�อยู่่�ตามหน้้า Facebook หรืือสื่่�อออนไลน์์ต่่างๆ นัักเรีียนสามารถ
บอกได้้หรืือไม่่ว่่าเป็็นข่่าวที่่�เชื่่�อถืือได้้
Be Smart Say No To Drugs
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
ใช้้ใบงาน
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาเกี่่�ยวกัับข้้อมููลข่่าวสารที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันที่่�มีี
เช็็คก่่อนเชื่่�อ
ทั้้�งข่่าวจริิงและข่่าวปลอม พร้้อมบอกแหล่่งที่่�มาของข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน เช่่น
ไทยรััฐ ข่่าวสด เดลิินิิวส์์
- นัักเรีียนดููภาพข่่าวที่่�ครููนำำ�มาที่่�เป็็นข่่าวจริิง/ข่่าวปลอม ถามนัักเรีียนว่่า “นัักเรีียนสามารถ
บอกได้้หรืือไม่่ว่่าข่่าวใดเป็็นเรื่่�องจริิง หลัังจากนั้้�นครููเปิิดคลิิปวิิดีีโอ เกี่่�ยวกัับการตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร
ให้้กัับนัักเรีียนดูู พร้้อมยกตััวอย่่างเว็็บไซต์์สำำ�หรัับตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร เช่่น
- Anti-Fake News Center Thailand ศููนย์์ต่่อต้้านข่่าวปลอม ประเทศไทย
(https://www.antifakenewscenter.com/)
- Thai D.I. Machine (https://thaidimachine.org/searchNews/)
2. แบ่่งกลุ่่�มนัักเรีียน กลุ่่มล
� ะเท่่าๆ กััน
3. นัักเรีียนรัับใบงานจากครูู “เช็็คก่่อนเชื่่�อ” พร้้อมใบข่่าว (ข่่าวจริิง/ข่่าวปลอม) ให้้นัักเรีียน
แต่่ละกลุ่่มร่่
� วมกัันวิิเคราะห์์ข้้อมููลข่่าวสารที่่แ� ต่่ละกลุ่่ม� ได้้รัับลงในใบกิิจกรรม “เช็็คก่่อนเชื่่อ� ” แล้้ววิิเคราะห์์
ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลเหล่่านั้้�นตามหััวข้้อที่่�กำำ�หนดให้้                  
4. นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มออกมานำำ�เสนอโดยครููกำำ�หนดขั้้�นตอนในการนำำ�เสนอข้้อมููลดัังนี้้�
- นำำ�เสนอหััวข้้อข่่าว
- เล่่าเนื้้�อหาข่่าวพอสัังเขป
- นำำ�เสนอใบกิิจกรรม “เช็็คก่่อนเชื่่�อ”
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารและการวิิเคราะห์์ข่่าวสารและ
ความน่่าเชื่่�อถืือ
โดยใช้้คำำ�ถาม R - C - A  เพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิิต ดัังนี้้�
R : นัักเรีียนรู้้�สึกึ อย่่างไรกัับข่่าวปลอมที่่ถููก
� แชร์์ในปััจจุุบััน
C : ในชีีวิิตประจำำ�วันั นัักเรีียนเคยเจอข้้อมููลข่่าวสารที่่เ� ป็็นข่่าวปลอม หรืือการแชร์์ในรููปแบบต่่างๆ
ที่่�ไม่่มีีความน่่าเชื่่�อถืือหรืือไม่่ และพบจากที่่�ใด
A : ในอนาคตถ้้านัักเรีียนพบเห็็นข่่าวบนโลกออนไลน์์ นักั เรีียนสามารถตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้หรืือไม่่ ตรวจสอบด้้วยวิิธีีใดบ้้าง
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ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงาน “เช็็คก่่อนเชื่่�อ”
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. ภาพข่่าว (สามารถดาวน์์โหลดรููปภาพได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด)
2. คลิิปข่่าว (สามารถดาวน์์โหลดรููปภาพได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด)
3. คลิิปประกอบการตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร (สามารถดาวน์์โหลดรููปภาพได้้จากคิิวอาร์์โค้้ด)
การวััดผลและประเมิินผล

1. พิิจารณาจากผลงานการวิิเคราะห์์ข้้อมููลข่่าวสารถ้้ามีีการวิิเคราะห์์ได้้อย่่างกว้้างขวางตรงประเด็็น
ถืือว่่าผ่่าน
2. พิิจารณาจากการนำำ�เสนอ
คลิิปวิิดีีโอ เรื่่�อง ดููไว้้! ฤทธิ์์�ยานรก หนุ่่�มคลั่่�งโชว์์พลััง
ขว้้างปาข้้าวของโต๊๊ะ ตู้้� ถัังแก๊๊สพัังยัับ พ่่อแม่่สุุดช้ำำ��ได้้แต่่ยืืนดูู
(ที่่�มา https://www.youtube.com/watch?v=A6EuibbPDNI)

คลิิปวิิดีีโอ เรื่่�อง การรู้้�เท่่าทัันข่่าวปลอม Fake News EP 1 :
ความรู้้�เกี่่�ยวกัับข่่าวปลอม
(ที่่�มา Thai Media Fund https://www.youtube.com/watch?v=9kfjp09v5bc)

คลิิปวิิดีีโอ เรื่่�อง การรู้้�เท่่าทัันข่่าวปลอม Fake News EP 2 :
รููปแบบกัับข่่าวปลอม
(ที่่�มา Thai Media Fund https://www.youtube.com/watch?v=iSI2U8YDw3Q&t=1s)

คลิิปวิิดีีโอ เรื่่�อง การรู้้�เท่่าทัันข่่าวปลอม Fake News EP 3 :
วิิธีีตรวจสอบข่่าวปลอม
(ที่่�มา Thai Media Fund https://www.youtube.com/watch?v=dVUlIc-5h9U&t=15s)
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ใบความรู้้�ที่่� 1

การตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร

1. อย่่าหลงเชื่่�อหััวข้้อข่่าว ข่่าวปลอมมัักมีีข้้อความพาดหััวที่่�สะดุุดตาที่่�ใช้้ตััวหนาและเครื่่�องหมาย
อััศเจรีีย์์ (!) หากหััวข้้อข่่าวฟัังดููหวืือหวาและไม่่น่่าเป็็นไปได้้ ข่่าวนั้้�นก็็น่่าจะเป็็นข่่าวปลอม
2. พิิจารณาลิิงก์์อย่่างถี่่�ถ้้วน ลิิงก์์ปลอมหรืือลิิงก์์ที่่�ดููคล้้ายลิิงก์์จริิง อาจเป็็นสััญญาณเตืือนของ
ข่่าวปลอม เว็็บไซต์์ข่่าวปลอมจำำ�นวนมากปรัับเปลี่่�ยนลิิงก์์เล็็กๆ น้้อยๆ เพื่่�อเลีียนแบบแหล่่งข่่าวจริิง
คุุณสามารถไปที่่�เว็็บไซต์์และเปรีียบเทีียบลิิงก์์นั้้�นกัับลิิงก์์ของแหล่่งข่่าวที่่�ได้้รัับการยอมรัับและ
น่่าเชื่่�อถืือได้้
3. ตรวจสอบแหล่่งข่่าว ตรวจสอบให้้แน่่ใจว่่าเรื่่�องราวนั้้�นเขีียนขึ้้�นโดยแหล่่งข่่าวที่่�คุุณเชื่่�อถืือ
และมีีชื่่�อเสีียงด้้านการให้้ข้้อมููลที่่ถููกต้้
� อง หากเรื่่อ� งราวนั้้�นมาจากแหล่่งข่่าวที่่คุุ� ณไม่่รู้จั้� ก 
ั ให้้ตรวจสอบที่่�
ส่่วน “เกี่่�ยวกัับ” ของเพจแหล่่งข่่าวนั้้�นเพื่่�อเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม
4. สัังเกตสิ่่�งที่่�ผิิดปกติิ เว็็บไซต์์ข่่าวปลอมหลายแห่่งมัักสะกด
คำำ�ผิิดหรืือมีีการจััดวางรููปแบบที่่�ดููไม่่เป็็นมืืออาชีีพ หากคุุณ
เห็็นลัักษณะเหล่่านี้้�ควรอ่่านข่่าวอย่่างระมััดระวััง
5. พิิ จา รณารููปภาพ ข่่าวปลอมมัั กมีีรููปภ าพหรืื อ วีีดีีโอที่่�
ถููกบิิดเบืือน บางครั้้�งรููปภาพอาจเป็็นรููปจริิงแต่่ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิบทของเรื่่อ� งราว คุุณสามารถค้้นหารููปภาพนั้้�นเพื่่�อตรวจสอบ
ยืืนยัันแหล่่งที่่�มาของรููปภาพได้้ 
6. ตรวจสอบวัันที่่� ข่่าวปลอมอาจมีีลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่สมเหตุุสมผลหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงวัันที่่�
ของเหตุุการณ์์
7. ตรวจสอบหลัักฐาน ตรวจสอบแหล่่งข้้อมููลของผู้้�เขีียนเพื่่�อยืืนยัันว่่าแหล่่งข้้อมููลนั้้�นถููกต้้อง ข่่าวที่่�
ไม่่มีีหลัักฐานหรืืออ้้างอิิงผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ไม่่ระบุุชื่่�ออาจชี้้�ให้้เห็็นว่่าข่่าวดัังกล่่าวเป็็นข่่าวปลอม
8. เปรีียบเทีียบข่่าวจากแหล่่งอื่่น� ๆ หากไม่่มีีแหล่่งข่่าวอื่่น� ที่่ร� ายงานเรื่่อ� งเดีียวกััน ก็็อาจเป็็นสััญญาณ
บ่่งชี้้ว่่� าข่่าวนั้้�นอาจเป็็นข่่าวปลอม ถ้้าข่่าวนั้้�นมีีการรายงานจากหลายแหล่่งข่่าวที่่คุุ� ณเชื่่อ� ถืือก็็เป็็นไปได้้
ว่่าข่่าวนั้้�นจะเป็็นข่่าวจริิง
9. ข่่าวนั้้�นเป็็นมุุกตลกหรืือไม่่ บางครั้้�งเราก็็แยกข่่าวปลอมออกจากมุุกตลกหรืือข่่าวเสีียดสีีได้้ยาก 
ตรวจสอบดููว่่าเรื่่�องนั้้�นมาจากแหล่่งที่่�มาที่่�ขึ้้�นชื่่�อเรื่่�องล้้อเลีียนและเสีียดสีีข่่าวหรืือไม่่ และพิิจารณา
ว่่ารายละเอีียด ตลอดจนน้ำำ�� เสีียงในการเล่่าเรื่่�องฟัังดููเป็็นไปเพื่่�อความสนุุกสนานหรืือไม่่
10. บางเรื่่�องก็็จงใจสร้้างขึ้้�นให้้เป็็นข่่าวปลอม ใช้้วิิจารณญาณในการอ่่าน และแชร์์เฉพาะข่่าว
ที่่�คุุณแน่่ใจว่่าเชื่่�อถืือได้้เท่่านั้้�น
โดย.. นายกุุลางกููร พััฒนเมธาด   อ้้างอิิงจาก https://stri.cmu.ac.th/tip_detail.php?id=56
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ใบความรู้้�ที่่� 1

การตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร

10 วิิธีีตรวจสอบข่่าวปลอม

1) ตรวจสอบชื่่�อเว็็บไซต์์ (โดเมน)
2) ตรวจสอบความน่่าเชื่่�อถืือของผู้้�เขีียน              
3) ตรวจสอบวััน เวลา ที่่ข้้� อมููล ถููกเผยแพร่่/ตีีพิิมพ์์
4) ระวัังบทความที่่�ยั่่�วยุุ
5) หาข้้อมููลเปรีียบเทีียบกัับเว็็บไซต์์อื่่�น
6) ควรอ่่านเนื้้�อหาต่่อจากพาดหััวข่่าว
7) อย่่าเชื่่�อข้้อมููลที่่�ไม่่มีีที่่�มาชััดเจนและน่่าเชื่่�อถืือ
8) ตรวจสอบรููปภาพบางภาพอาจเป็็น ภาพปลอม
9) ตรวจสอบว่่าเป็็นเรื่่�องล้้อเล่่นหรืือไม่่
10) หากมีีคำำ�ถามหรืือข้้อสงสััย ควรปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสุุขภาพ
ที่่�มา : กรมอนามััย
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ตััวอย่่างข่่าวจริิงบนสื่่�อโซเชีย
ี ลมีีเดีีย
(เนื้้�อหาและแหล่่งที่่�มา)

ที่่�มา https://www.bbc.com/thai/thailand-56289278

ที่่�มา https://www.khaosod.co.th/aroundthailand/
news_4890651
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ที่่�มา https://www.khaosod.co.th/crime/
news_6253720

ที่่�มา https://www.thairath.co.th/news/local/
central/1810301

ตััวอย่่างข่่าวปลอม

ที่่�มาตััวอย่่างข่่าวปลอม https://www.antifakenewscenter.com/
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ใบกิิจกรรม

“เช็็คก่่อนเชื่่�อ”
คำำ�ชี้้�แจง ให้้นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่มวิ
� เิ คราะห์์และตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสารที่่นั� กั เรีียน
ได้้รัับว่่าเป็็นข่่าวจริิงหรืือข่่าวปลอม
ชื่่�อกลุ่่�ม									
1. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�
2. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�
3. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�
4. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�
5. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�
6. ชื่่�อ – สกุุล							เลขที่่		
�

ป.
ป.
ป.
ป.
ป.
ป.

ภาพข่่าว

1. ชื่่�อข่่าว

2. แหล่่งที่่�มา

3. เนื้้�อหาข่่าวโดยย่่อ

4. ข่่าวที่่�นัักเรีียนได้้รัับเป็็นข่่าวจริิงหรืือไม่่อย่่างไร พร้้อมบอกวิิธีีตรวจสอบข้้อมููลข่่าวสาร
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

สาระที่่� 1
การเจริิญ เติิบโต
และพััฒนาการ
ของมนุุษย์์

พ 1.1 ป.6/2
อธิิบายวิิธีีการดููแลรัักษา
ระบบสืืบพัันธุ์์� 
ระบบไหลเวีียนโลหิิต 
และระบบหายใจให้้ทำำ�งาน
ตามปกติิ

องค์์ประกอบที่่� 2
การวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 4 มีีความสามารถในการ
คิิดเชื่่�อมโยง

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 2
ชีีวิิตและ
ครอบครััว

พ 2.1 ป.6/2
วิิเคราะห์์พฤติิกรรมเสี่่�ยง
ที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�การมีี
เพศสััมพัันธ์ุุ�
การติิดเชื้้�อเอดส์์
และการตั้้�งครรภ์์
ก่่อนวััยอัันควร

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 รู้�จั้ ักวิธีีก
ิ ารและ
ขั้้�นตอนการตััดสิินใจและ
แก้้ไขปััญหาที่่�ถููกต้้อง
องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี� กัับ
ผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รู้้�จัักปฏิิเสธ ต่่อรอง
และร้้องขอความช่่วยเหลืือ
ในสถานการณ์์เสี่่�ยง

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 3
การเคลื่่�อนไหว
การออกกำำ�ลัังกาย
การเล่่นเกม กีีฬา
ไทยและกีีฬาสากล

พ 3.1 ป.6/5
ร่่วมกิิจกรรมนัันทนาการ
อย่่างน้้อย 1 กิิจกรรม 
แล้้วนำำ�ความรู้้�และหลัักการ
ที่่�ได้้ไปใช้้เป็็นฐานการศึึกษา
หาความรู้้�เรื่่�องอื่่�นๆ

องค์์ประกอบที่่� 3
การจััดการกัับอารมณ์์
และความเครีียด
ข้้อ 7 รู้้�จัักสร้้างความสุุขให้้
กัับตนเอง

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม

สาระที่่� 4
การสร้้างเสริิม
สุุขภาพ
สมรรถภาพ และ
การป้้องกัันโรค

พ 4.1 ป.6/3
แสดงพฤติิกรรม
ที่่�บ่่งบอกถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสุุขภาพของส่่วนรวม

องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้�แ้ ละเห็็น
คุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น
ข้้อ 9 มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

บููรณาการเนื้้�อหายาเสพติิด
ได้้ตามความเหมาะสม
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สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

พ 5.1 ป.6/3
วิิเคราะห์์สาเหตุุของ
การติิดสารเสพติิดและ
ซัักชวนให้้ผู้้�อื่่�นหลีีกเลี่่�ยง
สารเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 รู้�จั้ ักวิธีีก
ิ าร
และขั้้�นตอนการตััดสิินใจ
และแก้้ไขปััญหาที่่�ถููกต้้อง

1. แยกแยะประเภทของ
ยาเสพติิด/ยาที่่ใ� ช้้ในทางที่่ผิ� ดิ
และอัันตรายจากการใช้้
ยาเสพติิดในทางที่่ผิ� ดิ
2. สามารถให้้เหตุุผล 
การปฏิิเสธ การยัับยั้้ง�  ชั่่�งใจ 
และโน้้มน้้าวใจเพื่่�อนไม่่ให้้
ใช้้ยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6
ลำำ�ดัับที่่�

78

ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

(เกี่่�ยว) กัับ DRUGS

60

2

My choice

60
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

เรื่่�อง (เกี่่�ยว) กัับ DRUGS

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ป.6/3 วิิเคราะห์์สาเหตุุของการติิดสารเสพติิดและชัักชวนให้้ผู้้�อื่่�นหลีีกเลี่่�ยงสารเสพติิด

สาระสำำ�คััญ

ในปััจจุุบัันสารเสพติิดแพร่่ระบาดอย่่างกว้้างขวาง ส่่งผลต่่อเด็็กและเยาวชน ที่่�ต้้องเผชิิญกัับสิ่่�งยั่่�วยุุ 
ตััวแบบที่่�ไม่่เหมาะสม อัันตรายต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�น จึึงสมควรที่่�เด็็ก  เยาวชน หรืือนัักเรีียนต้้องทราบประเภทของ
สารเสพติิด สาเหตุุของการติิดและวิิธีีการหลีีกเลี่่�ยงสารเสพติิด
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถแยกแยะ
ประเภทของยาเสพติิดได้้
2. นัักเรีียนสามารถบอกวิิธีีที่จ่� ะ
ไม่่เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดได้้

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 รู้้�จักวิ
ั ิธีีการและขั้้�นตอน
การตััดสิินใจและแก้้ไขปััญหา
ที่่ถููกต้้
� อง

สาระการเรีียนรู้้�

1. รู้้จั� กปร
ั ะเภทของยาเสพติิด
2. การใช้้ยาในการที่่ผิ� ดิ
3. ยาเสพติิดที่่แ� พร่่ระบาด
ในปััจจุุบันั

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ� (10 นาทีี)
นัักเรีียนชมคลิิปวีีดิโิ อ/เนื้้�อข่่าว เรื่่อ� ง “พ่่อคลั่่�งยา จัับลููกแฝดฟาดพื้้�นตายสยอง” และร่่วมกัันสนทนา
ถึึงประเภทการออกฤทธิ์์�ของยาเสพติิดที่่�ใช้้เสพในข่่าว
ขั้้�นกิิจกรรม (40 นาทีี)
1. นัักเรีียนฟัังครููให้้ความรู้้�เรื่่�องประเภทการออกฤทธิ์์�ของยาเสพติิด
2. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�ม กลุ่่�มละเท่่าๆ กััน จำำ�นวน 5 กลุ่่�ม  หรืือตามความเหมาะสม สุ่่�มประเภท 
การออกฤทธิ์์�ของยาเสพติิด กลุ่่มล
� ะ 1 ประเภท เพื่่�อจััดทำำ�โปสเตอร์์ตามประเภทการออกฤทธิ์์�ที่่�สุ่่�มได้้
3. นัักเรีียนร่่วมกัันจััดทำำ�โปสเตอร์์ที่่�แสดงถึึงยาเสพติิดที่่�แบ่่งตามการออกฤทธิ์์�ต่่อระบบประสาท
ส่่วนกลาง ประกอบไปด้้วย ประเภทการออกฤทธิ์์�/อาการ และยกตััวอย่่างยาเสพติิด ลงในกระดาษ 100 ปอนด์์
หรืือตามความเหมาะสม
4. นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่�มออกมานำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
Be Smart Say No To Drugs

79

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปความรู้้�ที่่�ได้้จากกิิจกรรมกลุ่่ม�
2. นัักเรีียนฟัังครููให้้ความรู้เ้� รื่่อ� งการใช้้ยาในทางที่่ผิ� ดิ และยาเสพติิดที่่แ� พร่่ระบาดในปััจจุุบันั เพิ่่�มเติิม
3. นัักเรีียนตอบคำำ�ถามครููโดยใช้้คำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาทัักษะชีีวิิต 
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรกัับคลิิปวิิดีีโอ/เนื้้�อข่่าว
C : ในชีีวิิตประจำำ�วัันของนัักเรีียน เคยพบเห็็นเหตุุการณ์์ที่่�ใกล้้เคีียงกัับในคลิิปวิิดีีโอหรืือไม่่
นัักเรีียนทำำ�อย่่างไร
A : ถ้้าในอนาคต นัักเรีียนพบเห็็นเหตุุการณ์์หรืือข่่าวไม่่ว่่าจะผ่่านทางช่่องทางใดก็็ตาม นัักเรีียน
สามารถแยกประเภทของการออกฤทธิ์์�ของยาเสพติิดได้้หรืือไม่่ และนัักเรีียนจะไม่่เข้้าไปยุ่่ง� เกี่่ย� วกัับยาเสพติิด
ได้้อย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

สื่่�อการนำำ�เสนอ เช่่น โปสเตอร์์ / การเขีียนเค้้าโครงเรื่่�องราวหนัังสั้้�น (Story Board) / หนัังสืือพิิมพ์์ /
แผ่่นพัับ / แต่่งเพลง
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. คลิิปวิิดีีโอ/เนื้้�อข่่าว
2. กระดาษ 100 ปอนด์์ หรืือตามความเหมาะสม
3. ดิินสอสีี/ปากกาสีีเมจิิก
4. ตััวอย่่างโปสเตอร์์/ใบความรู้�้
การวััดผลและประเมิินผล

1. ประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจของนัักเรีียนจากการนำำ�เสนอกิิจกรรมกลุ่่ม�
2. สัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมกลุ่่ม�
คลิิปวิิดีีโอ เรื่่�อง
“พ่่อคลั่่�งยา จัับลููกแฝดฟาดพื้้�นตายสยอง”

เนื้้�อข่่าว เรื่่�อง
“พ่่อคลั่่�งยา จัับลููกแฝดฟาดพื้้�นตายสยอง”
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ใบความรู้้�ที่่� 1
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ใบความรู้้�ที่่� 2
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ใบความรู้้�ที่่� 3
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ใบความรู้้�ที่่� 4
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ใบความรู้้�ที่่� 5

การใช้้ยาเสพติิดแบบผสมผสาน
เคนมผง
พบว่่า มีีการนำำ�ยาเสพติิดหลายชนิิดมาผสมกััน มีีชื่่�อเรีียกแตกต่่างกััน เช่่น เคนมผง เคทะเลทราย
ในต่่างประเทศเรีียกว่่า ค็็อกเทล เป็็นต้้น ซึ่่�งส่่วนผสมหลัักจะประกอบไปด้้วย
1) เมทแอมเฟตามีีน (Methamphetamine)
2) เคตามีีน (Ketamine)
3) เฮโรอีีน (Heroin)
4) ฟลููไนตราซีีแปม (Flunitrazepam)
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ใบความรู้้�ที่่� 6

การนำำ�ยารัักษาโรคมาใช้้ในทางที่่�ผิิด
ยานอนหลัับ ยากล่่อมประสาท
- ไดอาซีีแพม

ยาแก้้ไอ
- เดกซ์์โทรเมเทอร์์แฟน (Dextromethorphan)

อาการไอ

ดื่่�มน้ำำ��อุ่่�นมากๆ
พัั กผ่่อนให้้เพีี ยงพอ
ทำำ�ให้้อาการไอลดลง
และหายไอ

ที่่�มา : https://yaandyou.net/content-view.php?conid=158
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ใบความรู้้�ที่่� 6

ยาแก้้ปวด
- ทรามาดอล (Tramadol)
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ใบความรู้้�ที่่� 6

ยาแก้้แพ้้ / ยาแก้้หวััด
- โปรโคดิิล (Procodyl)
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ใบความรู้้�ที่่� 6

กลุ่่�มยาโอปิิออยด์์
- มอร์์ฟีีน (Morphine)
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 6

เรื่่�อง My Choice

(เวลา  60  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ป.6/3 วิิเคราะห์์สาเหตุุของการติิดสารเสพติิดและชัักชวนให้้ผู้้�อื่่�นหลีีกเลี่่�ยงสารเสพติิด

สาระสำำ�คััญ

ปััจจุุบันั ปััญหายาเสพติิดมีีผลกระทบและเป็็นภััยต่่อประเทศ เด็็กและเยาวชนเป็็นกลุ่่มที่
� มีี่� โอกาสเข้้าไป
ใช้้ยาเสพติิดได้้ง่่ายเนื่่�องจากเป็็นวััยที่่�อยากรู้้�อยากเห็็นและอยากลอง ต้้องการสร้้างการยอมรัับ จึึงจำำ�เป็็นต้้อง
ให้้เด็็ก เยาวชนเรีียนรู้้�วิิธีีป้้องกัันยาเสพติิด  วิิธีีการปฎิิเสธไม่่เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับสิ่่�งมอมเมาต่่างๆ
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถบอก
ความสำำ�คัญั ของการป้้องกัันตนเอง
จากยาเสพติิดได้้
2. นัักเรีียนสามารถอธิิบายวิิธีีการ
ปฏิิเสธเพื่่�อป้้องกัันตนเองจาก
ยาเสพติิดได้้
3. นัักเรีียนสามารถบอกวิิธีีการ
ปฏิิเสธเมื่่�ออยู่่�ในสถานการณ์์จริิง
ได้้อย่่างถููกต้้อง

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 รู้้�จัักวิิธีีการและขั้้�นตอน
การตััดสิินใจและแก้้ไขปััญหา
ที่่�ถููกต้้อง

สาระการเรีียนรู้้�

1. ทัักษะการปฏิิเสธ
การยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ
2. การปฏิิบัติั ติ นเมื่่อ� อยู่่�
ในสถานการณ์์เสี่่ย� ง

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ� (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันทบทวนเนื้้�อหาและกิิจกรรมเกี่่ย� วกัับประเภทการออกฤทธิ์์�ของยาเสพติิด
และการใช้้ยารัักษาโรคในทางที่่ผิ� ิด
2. นัักเรีียนชมคลิิปวีีดิิโอเรื่่�อง “การบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ใช้้ยาเสพติิดโดยชุุมชนเป็็นฐาน” และร่่วมกััน
อภิิปรายถึึงตััวละครแต่่ละตััวพอสัังเขป
ขั้้�นกิิจกรรม (40 นาทีี)
1. นัักเรีียนแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่ม ก
� ลุ่่มล
� ะเท่่าๆ กััน หรืือตามความเหมาะสม สุ่่มตั
� วั ละคร
ในคลิิ ปวีีดีี โอ (ถ้้ามีีมากกว่่า 4 กลุ่่� ม  สามารถใช้้ตัั ว ละครซ้ำำ�� กัั น ได้้) ครููแจกใบงาน
“My Choice” ของตััวละครตามที่่�แต่่ละกลุ่่�มสุ่่�มได้้
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ใช้้ใบงาน
My Choice

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

2. ให้้แต่่ละกลุ่่มร่่
� วมกัันระดมสมองแต่่งเรื่่�องราวต่่อจากใบงาน “My Choice” ที่่ครูู
� แจกให้้ โดยให้้
ออกแบบทางเลืือกใหม่่ โดยที่่ตั� วั ละครไม่่เลืือกใช้้ยาเสพติิด และให้้แทรกเนื้้�อหาการตััดสิินใจ การแก้้ปััญหา  
การรู้�จั้ ักหลีีกเลี่่�ยงปฏิิเสธ และการต่่อรอง เข้้าไปด้้วย
3. ให้้ทุุกกลุ่่มนำ
� ำ�เสนอเรื่่�องราวที่่�แต่่งขึ้้�น เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�หน้้าชั้้�นเรีียน
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและคุุณครููร่่วมกัันสรุุปเนื้้�อหาและกิิจกรรมในชั่่�วโมงเรีียนเกี่่�ยวกัับทัักษะการปฏิิเสธ
และการหลีีกเลี่่�ยงยาเสพติิด
2. ใช้้คำำ�ถาม R – C – A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนรู้้�สึกึ อย่่างไรกัับพฤติิกรรมตััวละครในหนัังสั้้�น
C : ในอดีีตที่่�ผ่่านมานัักเรีียนเคยพบเจอเหตุุการณ์์ที่่�ตรงกัับในหนัังสั้้�นบ้้างหรืือไม่่ มีีวิิธีีการ
ปฏิิบััติิตนอย่่างไร
A : หากในอนาคต มีีคนชวนให้้นัักเรีียนใช้้ยาเสพติิด นัักเรีียนจะปฏิิบััติิอย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

เรื่่�องราวที่่นั� ักเรีียนแต่่งขึ้้�น
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. หนัังสั้้�น / เนื้้�อเรื่่�องของตััวละคร
2. ใบงาน
การวััดผลและประเมิินผล

1. ใบงาน
2. ทัักษะการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมกลุ่่ม�
3. สัังเกตแนวคิิดของนัักเรีียนในการเลืือกทางเลืือกใหม่่ของตััวละคร

คลิิปวีีดิิโอ
“การบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้ใ้� ช้้ยาเพสติิดโดยชุุมชนเป็็นฐาน”
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เนื้้�อเรื่่�องตััวละครตามวีีดิิโอเรื่่�อง

“การบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้ใ้� ช้้ยาเสพติิดโดยชุุมชนเป็็นฐาน”
แบงค์์ (ไม่่ชอบเรีียนหนัังสืือ)
แบงค์์ เป็็นเด็็กที่่�เรีียนหนัังสืือไม่่เก่่ง แต่่เก่่งในด้้านกีีฬา ไม่่ว่่าจะเป็็นฟุุตบอล ปิิงปอง ตะกร้้อ เขาแข่่ง
ไม่่เคยแพ้้เลย ปััจจุุบัันเขาอาศััยอยู่่�กัับแม่่ในแหล่่งชุุมชนที่่�เต็็มไปด้้วยยาเสพติิดหลากหลายรููปแบบ พ่่อของเขา
ได้้เสีียชีีวิิตลงเมื่่�อเขายัังเด็็ก  แม่่ของแบงค์์คาดหวัังในตััวของเขามากและมัักจะพููดเสมอว่่า “ตั้้�งใจเรีียนนะลููก 
เรีียนหนัังสืือให้้เก่่งๆ จบมาจะได้้เป็็นเจ้้าคนนายคน”
แบงค์์มัักจะไปปรัับทุุกข์์กัับกลุ่่�มเพื่่�อนเป็็นประจำำ�  เรื่่�องที่่�แม่่คาดหวัังในตััวของเขามากเกิินไป และ
ไม่่ยอมเข้้าใจในความชอบของแบงค์์เลย ซึ่่�งสุุดท้้ายก็็ลงเอยด้้วยการโดดเรีียน
อยู่่ม� าวัันหนึ่่�ง ขณะที่่แ� บงค์์และกลุ่่ม� เพื่่�อนโดดเรีียนอยู่่นั้้� น�  ก็็ได้้พบกัันรุ่่น� พี่่ค� นหนึ่่�ง รุ่่น� พี่่ค� นนั้้�นได้้ชัักชวนให้้
ลองเสพยาเสพติิดดููเพื่่�อคลายเครีียด…..
แตน (เด็็กมีีปััญหา)
ครอบครััวของแตนประกอบไปด้้วย พ่่อ แม่่ และต่่อ พี่่ส� าวของแตน พี่่ต่่� อเป็็นคนที่่ข� ยัันเรีียนเป็็นอย่่างมาก 
สอบได้้เกรด 4 ตลอด และประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต ซึ่่�งผิิดกัับตััวแตนเอง แตนเป็็นคนที่่�ชอบร้้องเพลง เต้้นรำำ�  
เล่่นละคร ความฝัันของเธอคืืออยากจะเป็็นศิิลปิิน เธอมัักจะน้้อยเนื้้�อต่ำำ��ใจ และโทษตััวเองอยู่่�เสมอว่่าพ่่อแม่่
ไม่่สนใจเพราะตนไม่่เก่่งเท่่าพี่่�ต่่อ
แตนมีีนิิสััยที่่�อยากรู้้�อยากลอง ชอบเสี่่�ยง และมัักจะแอบหนีีเที่่�ยวเป็็นประจำำ� เพราะการที่่�เธอได้้อยู่่�กัับ
เพื่่�อนๆ ได้้ลองทำำ�อะไรแปลกๆ ใหม่่ๆ ด้้วยกััน จนไม่่สนว่่าสิ่่�งนั้้�นจะผิิดกฎหมายหรืือไม่่ เธอคิิดเพีียงว่่าสิ่่�งที่่�
เธอทำำ�นั้้�น มัันจะทำำ�ให้้เธอได้้เป็็นที่่�ยอมรัับในกลุ่่ม� เพื่่�อน และได้้รัับความสนใจจากคนรอบข้้างบ้้าง
จนคืืนหนึ่่�ง มีีกลุ่่�มรุ่่�นพี่่�ที่่�เธอรู้้�จััก  ได้้ท้้าให้้เธอได้้ลองยาเสพติิดชนิิดหนึ่่�ง เพื่่�อที่่�กลุ่่�มรุ่่�นพี่่�จะได้้รัับเธอ
เข้้ากลุ่่ม� ใหญ่่…..
โก๋๋ (ชอบสร้้างความเดืือดร้้อน)
โก๋๋เป็็นเด็็กกำำ�พร้้า ไม่่มีีพ่่อแม่่ เขาอาศััยอยู่่�ยายแค่่ 2 คน ยายของโก๋๋มัักจะใช้้เวลาทั้้�งวัันหมดไปกัับ  
การเล่่นไพ่่ เล่่นการพนััน ไม่่ค่่อยสนใจใส่่ใจโก๋๋เท่่าที่่�ควร
ในทุุกๆ วัั น โก๋๋ ชอบไปรวมกลุ่่�มกัั บแก๊๊ ง มอเตอร์์ ไซค์์ ซิ่่� ง แถวบ้้าน เพราะเขาชื่่� นชอบมอเตอร์์ ไซค์์
และความเร็็วเป็็นชีีวิิตจิิตใจ โก๋๋คิิดว่่าการที่่�ซิ่่�งมอเตอร์์ไซค์์ดัังๆ มัันทำำ�ให้้เขาดููเท่่ และเป็็นที่่�สนใจของคนรอบข้้าง  
เขาไม่่รู้้�เลยว่่า สิ่่�งที่่�เขาทำำ�นั้้�น มัันเป็็นการสร้้างความรำำ�คาญ สร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับคนในชุุมชนมากแค่่ไหน
และแล้้วเขาจึึงตััดสิินใจออกจากโรงเรีียนกลางคััน ทำำ�ให้้เขาเรีียนไม่่จบชั้้น�  ม.1 แล้้วหัันมาซิ่่ง� มอเตอร์์ไซค์์
แทน หลัังจากนั้้�นไม่่นาน ครููประจำำ�ชั้้�นมาหาโก๋๋ที่่�บ้้าน เพื่่�อโน้้มน้้าวให้้โก๋๋กลัับไปเรีียนให้้จบ โก๋๋รู้้�สึึกไม่่พอใจ 
จึึงรีีบหนีีออกจากบ้้านทัันทีี…..
มาวิิน (ติิดยา)
มาวิิน เคยติิดคุุกข้้อหาเสพสารเสพติิด แต่่เขาได้้รัับการช่่วยเหลืือจากเจ้้าหน้้าที่่� ป.ป.ส. พาเขาเข้้ารัับ
การบำำ�บััด จนกระทั่่�งหายดีี และได้้ออกจากโรงพยาบาลกลัับมาใช้้ชีีวิิตตามปกติิที่บ้้่� าน
มาวิินหวัังว่่า เมื่่�อกลัับมาแล้้ว เพื่่�อนบ้้านและคนในชุุมชนจะเข้้าใจและยอมรัับในตััวเขาใหม่่ แต่่สิ่่�งที่่�
เขาหวัังก็็ไม่่เป็็นดั่่�งหวััง คนในชุุมชนต่่างพากัันซุุบซิิบนิินทา บ้้างก็็ตราหน้้าว่่าเขาเป็็นคนติิดยา บ้้างก็็บอกว่่า
เขาไม่่มีีทางเลิิกได้้หรอก เดี๋๋�ยวก็็กลัับไปใช้้มัันอีีก แม้้เขาพยายามจะทำำ�ตััวใหม่่ให้้ดีีขึ้้�นมากแค่่ไหน หรืือพยายาม
หางานทำำ�เพื่่�อเลี้้�ยงชีีพ ก็็ไม่่มีีใครให้้โอกาสเขาเลย มาวิินเริ่่�มรู้�สึ้ ึกท้้อแท้้และสิ้้�นหวััง
จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�ง มีีชายคนหนึ่่�งได้้มาเสนอขายยาเสพติิดให้้มาวิินอีีกครั้้�ง....
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ใบงาน

เรื่่�อง “My Choice”

ชื่่�อ - สกุุล : 							ชั้้�น :

เลขที่่� :		

คำำ�ขี้้�แจง ให้้นัักเรีียนแต่่งเรื่่�องราวตอนจบที่่�อยากจะให้้เป็็นของตััวละครด้้านล่่างนี้้�
โดยที่่ตั� ัวละครต้้องปฏิิเสธไม่่เลืือกใช้้ยาเสพติิด พร้้อมนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

แบงค์์ เป็็นเด็็กที่่�เรีียนหนัังสืือไม่่เก่่ง แต่่เก่่งในด้้านกีีฬา ไม่่ว่่าจะเป็็นฟุุตบอล ปิิงปอง ตะกร้้อ เขาแข่่ง
ไม่่เคยแพ้้เลย ปััจจุุบัันเขาอาศััยอยู่่�กัับแม่่ในแหล่่งชุุมชนที่่�เต็็มไปด้้วยยาเสพติิดหลากหลายรููปแบบ พ่่อของเขา
ได้้เสีียชีีวิิตลงเมื่่�อเขายัังเด็็ก  แม่่ของแบงค์์คาดหวัังในตััวของเขามากและมัักจะพููดเสมอว่่า “ตั้้�งใจเรีียนนะลููก 
เรีียนหนัังสืือให้้เก่่งๆ จบมาจะได้้เป็็นเจ้้าคนนายคน”
แบงค์์มักจ
ั ะไปปรัับทุุกข์์กับั กลุ่่ม� เพื่่�อนเป็็นประจำำ� เรื่่อ� งที่่แ� ม่่คาดหวัังในตััวของเขามากเกิินไป และไม่่ยอม
เข้้าใจในความชอบของแบงค์์เลย ซึ่่�งสุุดท้้ายก็็ลงเอยด้้วยการโดดเรีียน
อยู่่ม� าวัันหนึ่่�ง ขณะที่่แ� บงค์์และกลุ่่�มเพื่่�อนโดดเรีียนอยู่่นั้้� น�  ก็็ได้้พบกัันรุ่่น� พี่่ค� นหนึ่่�ง รุ่่น� พี่่ค� นนั้้�นได้้ชัักชวน
ให้้ลองเสพยาเพติิดดููเพื่่�อคลายเครีียด…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบงาน

เรื่่�อง “My Choice”
ชื่่�อ - สกุุล : 							ชั้้�น :

เลขที่่� :		

คำำ�ขี้้�แจง ให้้นัักเรีียนแต่่งเรื่่�องราวตอนจบที่่�อยากจะให้้เป็็นของตััวละครด้้านล่่างนี้้�
โดยที่่�ตััวละครต้้องปฏิิเสธไม่่เลืือกใช้้ยาเสพติิด พร้้อมนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

ครอบครััวของแตนประกอบไปด้้วย พ่่อ แม่่ และต่่อ พี่่ส� าวของแตน พี่่ต่่� อเป็็นคนที่่ข� ยัันเรีียนเป็็นอย่่างมาก
สอบได้้เกรด 4 ตลอด และประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิต ซึ่่�งผิิดกัับตััวแตนเอง แตนเป็็นคนที่่�ชอบร้้องเพลง เต้้นรำำ�  
เล่่นละคร ความฝัันของเธอคืืออยากจะเป็็นศิิลปิิน เธอมัักจะน้้อยเนื้้�อต่ำำ��ใจ และโทษตััวเองอยู่่�เสมอว่่าพ่่อแม่่ 
ไม่่สนใจเพราะตนไม่่เก่่งเท่่าพี่่�ต่่อ
แตนมีีนิิสััยที่่�อยากรู้้�อยากลอง ชอบเสี่่�ยง และมัักจะแอบหนีีเที่่�ยวเป็็นประจำำ�  เพราะการที่่�เธอได้้อยู่่�
กัับเพื่่�อนๆ ได้้ลองทำำ�อะไรแปลกๆใหม่่ๆด้้วยกััน จนไม่่สนว่่าสิ่่�งนั้้�นจะผิิดกฎหมายหรืือไม่่ เธอคิิดเพีียงว่่าสิ่่�งที่่�เธอ
ทำำ�นั้้�น มัันจะทำำ�ให้้เธอได้้เป็็นที่่�ยอมรัับในกลุ่่ม� เพื่่�อน และได้้รัับความสนใจจากคนรอบข้้างบ้้าง
จนคืืนหนึ่่�ง มีีกลุ่่�มรุ่่�นพี่่�ที่่�เธอรู้้�จััก  ได้้ท้้าให้้เธอได้้ลองยาเสพติิดชนิิดหนึ่่�ง เพื่่�อที่่�กลุ่่�มรุ่่�นพี่่�จะได้้รัับเธอ
เข้้ากลุ่่ม� ใหญ่่…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ใบงาน

เรื่่�อง “My Choice”
ชื่่�อ - สกุุล : 							ชั้้�น :

เลขที่่� :		

คำำ�ขี้้�แจง ให้้นัักเรีียนแต่่งเรื่่�องราวตอนจบที่่�อยากจะให้้เป็็นของตััวละครด้้านล่่างนี้้�
โดยที่่ตั� ัวละครต้้องปฏิิเสธไม่่เลืือกใช้้ยาเสพติิด พร้้อมนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

โก๋๋เป็็นเด็็กกำำ�พร้้า ไม่่มีีพ่่อแม่่ เขาอาศััยอยู่่ย� ายแค่่ 2 คน ยายของโก๋๋มักจ
ั ะใช้้เวลาทั้้�งวัันหมดไปกัับ  การเล่่นไพ่่ 
เล่่นการพนััน ไม่่ค่่อยสนใจใส่่ใจโก๋๋เท่่าที่่�ควร
ในทุุกๆ วััน โก๋๋ชอบไปรวมกลุ่่ม� กัับแก๊๊งมอเตอร์์ไซค์์ซิ่่ง� แถวบ้้าน เพราะเขาชื่่น� ชอบมอเตอร์์ไซค์์และความเร็็ว
เป็็นชีีวิิตจิติ ใจ โก๋๋คิดิ ว่่าการที่่ซิ่่� ง� มอเตอร์์ไซค์์ดังั ๆ มัันทำำ�ให้้เขาดููเท่่ และเป็็นที่่ส� นใจของคนรอบข้้าง  เขาไม่่รู้้เ� ลยว่่า
สิ่่�งที่่�เขาทำำ�นั้้�น มัันเป็็นการสร้้างความรำำ�คาญ สร้้างความเดืือดร้้อนให้้กัับคนในชุุมชนมากไหนแค่่
และแล้้วเขาจึึงตััดสิินใจออกจากโรงเรีียนกลางคััน ทำำ�ให้้เขาเรีียนไม่่จบชั้้น�  ม.1 แล้้วหัันมาซิ่่ง� มอเตอร์์ไซค์์
แทน หลัังจากนั้้�นไม่่นาน ครููประจำำ�ชั้้�นมาหาโก๋๋ที่่�บ้้าน เพื่่�อโน้้มน้้าวให้้โก๋๋กลัับไปเรีียนให้้จบ โก๋๋รู้�สึ้ ึกไม่่พอใจ จึึงรีีบ
หนีีออกจากบ้้านทัันทีี…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ใบงาน

เรื่่�อง “My Choice”
ชื่่�อ - สกุุล : 							ชั้้�น :

เลขที่่� :		

คำำ�ขี้้�แจง ให้้นัักเรีียนแต่่งเรื่่�องราวตอนจบที่่�อยากจะให้้เป็็นของตััวละครด้้านล่่างนี้้�
โดยที่่�ตััวละครต้้องปฏิิเสธไม่่เลืือกใช้้ยาเสพติิด พร้้อมนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน

มาวิิน เคยติิดคุุกข้้อหาเสพสารเสพติิด แต่่เขาได้้รัับการช่่วยเหลืือจากเจ้้าหน้้าที่่� ป.ป.ส. พาเขาเข้้ารัับ
การบำำ�บััด จนกระทั่่�งหายดีี และได้้ออกจากโรงพยาบาลกลัับมาใช้้ชีีวิิตตามปกติิที่่�บ้้าน
มาวิินหวัังว่่า เมื่่อ� กลัับมาแล้้ว เพื่่�อนบ้้านและคนในชุุมชนจะเข้้าใจและยอมรัับในตััวเขาใหม่่ แต่่สิ่่�งที่่เ� ขาหวััง
ก็็ไม่่เป็็นดั่่�งหวััง คนในชุุมชนต่่างพากัันซุุบซิิบนิินทา บ้้างก็็ตราหน้้าว่่าเขาเป็็นคนติิดยา บ้้างก็็บอกว่่าเขาไม่่มีีทาง
เลิิกได้้หรอก เดี๋๋�ยวก็็กลัับไปใช้้มัันอีีก แม้้เขาพยายามจะทำำ�ตััวใหม่่ให้้ดีีขึ้้�นมากแค่่ไหน หรืือพยายามหางานทำำ�
เพื่่�อเลี้้�ยงชีีพ ก็็ไม่่มีีใครให้้โอกาสเขาเลย มาวิินเริ่่�มรู้้�สึึกท้้อแท้้และสิ้้�นหวััง
จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�ง มีีชายคนหนึ่่�งได้้มาเสนอขายยาเสพติิดให้้มาวิินอีีกครั้้�ง.....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ตอนที่่�

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิด
มััธยมศึึกษา
ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
สาระที่่�

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและ
แก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 2 ตััดสิินใจในสถานการณ์์
ต่่างๆ ที่่�เผชิิญอย่่างมีีเหตุุผล
และรอบคอบ
องค์์ประกอบที่่� 2
พ 5.1 ม.1/3 อธิิบายความ
สััมพัันธ์์ของการใช้้สารเสพติิด การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
กัับการป้้องกัันโรค
ข้้อ 1 เลืือกรัับข้้อมููลข่่าวสาร
และอุุบััติิเหตุุ
อย่่างไตร่่ตรองและรู้�เ้ ท่่าทััน
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
องค์์ประกอบที่่� 4
พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิิธีีการ
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี� กัับ
ชัักชวนผู้้�อื่่�นให้้ลด ละ เลิิก
สารเสพติิด โดยใช้้ทัักษะต่่างๆ ผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 สร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับ
ผู้้�อื่่�นด้้วยการสื่่�อสารเชิิงบวก
ข้้อ 7 ให้้คำำ�ปรึกึ ษากัับผู้้�อื่่�นได้้

พ 5.1 ม.1/2 อธิิบายลัักษณะ
อาการของผู้้�ติิดสารเสพติิด
และการป้้องกัันการติิด
สารเสพติิด

1) ตรวจสอบ/รู้้�เท่่าทัันข่่าวสาร
จากโซเชีียลมีีเดีีย โดยเฉพาะที่่�
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
2) พิิจารณาข้้อมููลก่่อนแชร์์ใน
โซเชีียลมีีเดีีย (ชััวร์์ก่่อนแชร์์)

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1
ลำำ�ดัับที่่�

1
2

ชื่่�อกิิจกรรม

เท่่าทัันสื่่�อ
ชััวร์์ ก่่อน แชร์์

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

50
50
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1

เรื่่�อง เท่่าทัันสื่่�อ

(เวลา  50  นาทีี)

มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

	พ 5.1 ม.1/2 อธิิบายลัักษณะอาการของผู้้�ติิดสารเสพติิดและการป้้องกัันการติิดสารเสพติิด
	พ 5.1 ม.1/3 อธิิบายความสััมพัันธ์์ของการใช้้สารเสพติิดกัับการเกิิดโรคและอุุบััติิเหตุุ
สาระส�ำคัญ

บุุคคลที่่�ได้้รัับผลกระทบจากปััญหายาเสพติิดทั้้�งต่่อตนเอง ครอบครััว ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ
ซึ่่�งเด็็กและเยาวชนเป็็นประชากรกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อปััญหานี้้�มากที่่�สุุด ในปััจจุุบัันปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญประการหนึ่่�ง
คืือ การที่่�เด็็กและเยาวชนได้้รัับสื่่�อเชิิงลบที่่ชั� กนำ
ั ำ�ให้้เกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด โดยเฉพาะสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย  
ดัังนั้้�น นัักเรีียนจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องได้้เรีียนรู้้�และพััฒนาสมรรถนะให้้รู้้�เท่่าทัันสื่่�อต่่างๆ โดยเป็็น
ผู้้�รัับสื่่�ออย่่างมีีวิิจารณญาณ ทั้้�งข่่าวสารจากสื่่�อที่่�เกี่่�ยวกัับยาเสพติิดและเรื่่�องอื่่�นๆ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ที่่�นัักเรีียน
มีีทัักษะรู้้�เท่่าทัันข่่าวสาร สามารถหลีีกเลี่่�ยง และป้้องกัันตนเองจากสารเสพติิดที่่�มาพร้้อมข้้อมููลข่่าวสาร
ที่่�ผิิด จากสื่่�อต่่างๆ
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
และเผยแพร่่ข้้อมููลได้้
2. นัักเรีียนสามารถใช้้ทัักษะ
การคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ
ในการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้อย่่างเหมาะสม

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 เลืือกรัับข้้อมููลข่่าวสาร
อย่่างไตร่่ตรองและรู้้เ� ท่่าทัันสัังคม
ที่่�เปลี่่�ยนแปลง

1. การคิิดวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ความเชื่่�อถืือได้้ของสื่่�อต่่างๆ
2. ผลกระทบจากการใช้้สื่่�อต่่างๆ
โดยเฉพาะสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
ในทางที่่ผิ� ิด
3. การใช้้สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
อย่่างเหมาะสม

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (5 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาแลกเปลี่่�ยนถึึงการรัับข่่าวสารของนัักเรีียนที่่�มาจากช่่องทางต่่างๆ
อะไรบ้้าง โดยในปััจจุุบัันการรัับข่่าวสารจากสื่่�อมีีหลากหลายช่่องทาง และมีีความรวดเร็็ว โดยเฉพาะ
โซเชีียลมีีเดีีย ซึ่่�งเป็็นช่่องทางที่่นั� ักเรีียนเข้้าถึึงมากที่่�สุุด
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (40 นาทีี)
1. นัักเรีียนรัับใบงานจากครููและนัักเรีียนแต่่ละคนระบุุข่่าวเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ใช้้
สารเสพติิดที่่�มีีคนอ่่านและแชร์์สููงสุุด (ติิดเทรนด์์) ทางสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียในช่่วงสััปดาห์์
ที่่�ผ่่านมาคนละ 1 หััวข้้อข่่าว แล้้วรวบรวมหััวข้้อข่่าวจากใบงานที่่�มีีซ้ำำ��กัันมากที่่�สุุด
5 อัันดัับแรก มาเขีียนขึ้้�นบนบอร์์ดหน้้าห้้องเรีียน (ประมาณ 5 นาทีี)
2. นัักเรีียนและครููทบทวนข่่าวบนบอร์์ดแต่่ละเรื่่อ� ง มีีนัักเรีียนได้้แสดงคอมเม้้นท์์
กดไลค์์และแชร์์หรืือรีีทวิิต (เผยแพร่่ต่่อ) ข่่าวใดบ้้าง (ประมาณ 5 นาทีี)
ตััวอย่่าง

ใช้้ใบงาน
เท่่าทัันสื่่�อ

ข่่าวที่่�ติิด Trend ในสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา
1. นัักเรีียนตีีกััน (มีีนัักเรีียนกดไลค์์ 8 คน / คอมเม้้นท์์ 9 คน / แชร์์ต่่อ 12 คน)
2. ดาราคู่่�รัักเลิิกกััน (มีีนัักเรีียนกดไลค์์ 10 คน / คอมเม้้นท์์ 5 คน / แชร์์ต่่อ 6 คน)
3. อื่่�นๆ …………………………………………………………………………................................
4. …………………………………………………………………………………..............................

3. นัักเรีียนดููคลิิปเกี่่�ยวกัับการสื่่�อสารทางโซเชีียลมีีเดีียเชิิงลบ (ที่่�ให้้มาพร้้อมแผนฯ) ให้้นัักเรีียนดูู 
(ประมาณ 5 นาทีี)
4. หลัังจากดููคลิิปจบแล้้ว นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม ดัังนี้้� นัักเรีียนคิิดว่่า คลิิปบอกอะไร และนัักเรีียน
เชื่่�อเรื่่�องในคลิิปหรืือไม่่ อย่่างไร (ประมาณ 5 นาทีี)
5. แบ่่งกลุ่่มนั
� ักเรีียนเป็็น 5 กลุ่่�ม โดยแต่่ละกลุ่่มช่่
� วยกัันวิิเคราะห์์ข่่าวบนบอร์์ด (กลุ่่มล
� ะ 1 เรื่่�อง)
6. นัักเรีียนนำำ�เสนอ (กลุ่่มล
� ะ 2 นาทีี x 5 กลุ่่�ม) (ประมาณ 10 นาทีี)
ขั้้�นสรุุป (5 นาทีี)
7. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปคอมเม้้นท์์ การกดไลค์์ แชร์์หรืือรีีทวิิต  (เผยแพร่่ต่่อ) ข่่าวที่่�มีีผลต่่อ
บุุคคลอื่่�นทั้้�งทางบวกและทางลบ นัักเรีียนจำำ�เป็็นต้้องรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อผู้้�อื่่�น โดยที่่�
นัักเรีียนจะเจตนาหรืือไม่่เจตนาก็็ตาม (ประมาณ 5 นาทีี) โดยใช้้คำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่กร
� ะบวนการสรุุป
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรกัับคลิิปข่่าวหรืือข่่าวที่่�ติิดเทรนด์์บนบอร์์ด
C : ที่่�ผ่่านมานัักเรีียนเคยกดไลค์์ แชร์์หรืือคอมเมนท์์ข่่าวที่่�นัักเรีียนอ่่านในโซเซีียลหรืือไม่่
การทำำ�เช่่นนั้้�นส่่งผลอย่่างไร
A : ถ้้านัักเรีียนเห็็นข่่าวในโซเขีียลที่่�มีีผลกระทบต่่อบุุคคลอื่่�น  นัักเรีียนจะปฎิิบััติิอย่่างไร
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ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงาน สำำ�หรัับให้้นัักเรีียนเขีียน ข่่าวที่่�ติิดเทรนด์์ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา 3 หััวข้้อข่่าว
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- คลิิปวิิดีีโอข่่าว
- เนื้้�อข่่าว
- ใบงาน
การวััดผลและประเมิินผล

- แบบสัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน
- การประเมิินจากการตอบคำำ�ถาม
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ใบงาน
เรื่่�อง เท่่าทัันสื่่�อ

ชื่่�อ – สกุุล : ____________________________ ห้้อง : _____________________
ชื่่�อกลุ่่�ม : ________________________________________________________

ลำำ�ดัับที่่�

ข่่าวที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุด

การมีีส่่วนร่่วมกัับข่่าว
Like

Shared

Comment

1

ข่่าวดาราเกาหลีี

35

10

7

2

ข่่าวคนป่่วยซึึมเศร้้า

15

2

9

3

ข่่าวค้้ายาเสพติิด

10

7

5

คำำ�ชี้้�แจง : ให้้นัักเรีียนแต่่ละคนระบุุข่่าวที่่�มีีคนอ่่าน - แชร์์สููงสุุด (ติิดเทรนด์์) ทางสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา คนละ 1 หััวข้้อข่่าว แล้้วรวบรวมหััวข้้อข่่าวจากใบงานที่่�มีีซ้ำำ��กัันมากที่่�สุุด
5 อัันดัับแรก มาเขีียนขึ้้�นบนบอร์์ดหน้้าห้้องเรีียน (สามารถใช้้มืือถืือ/คอมพิิวเตอร์์สืืบค้้นข้้อมููลได้้)
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 1

เรื่่�อง ชััวร์์ ก่่อน แชร์์

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

	พ 5.1 ม.1/4 แสดงวิิธีีการชัักชวนผู้้�อื่่�นให้้ลด ละ เลิิก สารเสพติิดโดยใช้้ทัักษะต่่างๆ
2. สาระสำำ�คััญ

บุุคคลที่่�ได้้รัับผลกระทบจากปััญหายาเสพติิดทั้้�งต่่อตนเอง ครอบครััว ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ
ซึ่่�งเด็็กและเยาวชนเป็็นประชากรกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อปััญหานี้้�มากที่่�สุุด ในปััจจุุบัันปััจจััยเสี่่�ยงสำำ�คััญประการหนึ่่�ง
คืือ การที่่�เด็็กและเยาวชนได้้รัับสื่่�อเชิิงลบที่่ชั� กนำ
ั ำ�ให้้ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด โดยเฉพาะสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย  
ดัังนั้้�น นัักเรีียนจึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับยาเสพติิดเพิ่่�มเติิมจากระดัับชั้้�นประถมศึึกษา
เช่่น ลัักษณะและอาการของผู้้ติ� ดิ สารเสพติิด ผลกระทบของปััญหายาเสพติิด ความสััมพันั ธ์์ของการใช้้สารเสพติิด
กัับการเกิิดโรคและอุุบััติิเหตุุ ควบคู่่�กัับมีีทัักษะรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ เพื่่�อที่่�นัักเรีียนจะมีีความสามารถหลีีกเลี่่�ยง
และป้้องกัันตนเองและผู้้�อื่่�นจากสารเสพติิด รวมทั้้�งการรู้้�เท่่าทัันข่่าวสารและสามารถเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้อย่่างถููกต้้อง
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ
และเผยแพร่่ข้้อมููลได้้
2. นัักเรีียนสามารถใช้้ทัักษะ
การคิิดวิิเคราะห์์และตััดสิินใจ
ในการเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ได้้อย่่างเหมาะสม

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 2 ตัั ด สิิ น ใจในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ที่่เ� ผชิิญอย่่างมีีเหตุุผลและ
รอบคอบ

1. การคิิดวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ความเชื่่�อถืือได้้ของสื่่�อต่่างๆ
2. ผลกระทบจากการใช้้สื่่�อต่่างๆ
โดยเฉพาะสื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
ในทางที่่�ผิิด
3. การใช้้สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย
อย่่างเหมาะสม

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (5 นาทีี)
นัักเรีียนและครููทบทวนสาระสำำ�คัญ
ั ของการเรีียนครั้้�งที่่ผ่่� านมา โดยนัักเรีียนพบว่่า การไม่่เท่่าทัันสื่่อ�
อาจทำำ�ให้้นัักเรีียนคอมเม้้นท์์ กดไลค์์ แชร์์หรืือรีีทวิิต (เผยแพร่่ต่่อ) ข่่าวต่่างๆ ที่่ส่่� งผลกระทบทั้้�งทางลบและ
ทางบวก หรืือ ละเมิิดต่่อผู้้�อื่่�นได้้ ทั้้�งโดยเจตนาหรืือไม่่เจตนา
ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
1. นัักเรีียนดูู Power point เล่่าเรื่่�อง เกี่่�ยวกัับ การสื่่�อสารทางโซเชีียลมีีเดีียเชิิงบวก 
(ที่่�ให้้มาพร้้อมแผนฯ) และสรุุปผลของการใช้้สื่่�อโซเชีียลมีีเดีีย อาจมีีผลต่่อผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ 
2 ทาง คืือ ผลกระทบทางลบ (ดัังที่่เ� รีียนมาแล้้ว) และผลกระทบทางบวก (ตาม Power point)
(ประมาณ 5 นาทีี)
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Power point

illride with
you

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

2. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�มๆ ละ 4 คน โดยแต่่ละกลุ่่�มศึึกษาเนื้้�อหาในใบงานที่่�มีี
ข่่าวเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด (ที่่�มาพร้้อมแผนฯ) และให้้นัักเรีียนคิิดข้้อความหรืือ Caption
เพื่่�อส่่งต่่อหรืือโพสต์์ข่่าวดัังกล่่าว โดยแต่่ละกลุ่่�มคิิดข้้อความหรืือ Caption เชิิงบวก 
และเชิิงลบ แล้้วเขีียนลงในกระดาษ A4 พร้้อมคำำ�อธิิบายพอสัังเขป (ประมาณ 20 นาทีี)
ตััวอย่่างการเขีียนบอร์์ดหน้้ากระดาน
กลุ่่�มผลกระทบเชิิงบวก
กลุ่่�มผลกระทบเชิิงลบ
ผลงานกลุ่่ม�

ผลงานกลุ่่ม�

ผลงานกลุ่่ม�

ใช้้ใบงาน
ชััวร์์ ก่่อน
แชร์์

ผลงานกลุ่่ม�

3. ครููแบ่่งกระดานเป็็น 2 ฝั่่�ง ให้้นัักเรีียนนำำ�ข้้อความหรืือ Caption ที่่เ� ขีียนออกมาติิดบอร์์ดหน้้าห้้อง
และนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน (ประมาณ 10 นาทีี)
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
4. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปโดยใช้้คำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไร ถ้้าข่่าวที่่�นัักเรีียนกดไลค์์ แชร์์ ส่่งต่่อหรืือคอมเมนท์์มีีผลกระทบ
ต่่อบุุคคลอื่่�น
C : ที่่ผ่่� านมา นัักเรีียนเคยส่่งต่่อข่่าวที่่ส่่� งผลกระทบทางลบหรืือทางบวกลงในสื่่อ� โซเซีียลหรืือไม่่
ผลเป็็นอย่่างไร 
A : ถ้้านัักเรีียนพบข่่าวที่่�อาจส่่งผลกระทบทั้้�งทางบวกหรืือทางลบต่่อบุุคคลอื่่�น นัักเรีียน
จะตััดสิินใจอย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงานของกลุ่่มที่
� ่�เขีียนข้้อความหรืือ Caption ของนัักเรีียนในห้้อง
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- เนื้้�อข่่าว
- ใบงาน
การวััดผลและประเมิินผล

- แบบสัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน

Power point
“illride with you”
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แบบสัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในชั้้�นเรีียน

กลุ่่�มที่่� (ชื่่�อกลุ่่ม� ).................................................................................................................................................
สมาชิิกในกลุ่่�ม
1...................................................................... 2.................................................................................
3...................................................................... 4.................................................................................
5...................................................................... 6.................................................................................
คำำ�ชี้้�แจง  ให้้ทำำ�เครื่่�องหมาย  ✓  ในช่่องที่่ตร
� งกัับความเป็็นจริิง
คะแนน

พฤติิกรรมที่่�สัังเกต

4
(ดีีมาก)

3
(ดีี)

2
1
(ปานกลาง) (ปรัับปรุุง)

1. การตอบคำำ�ถามสอดคล้้องกัับเนื้้�อหา
2. การมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานเป็็นทีีม
3. การให้้ความร่่วมมืือในการทำำ�งาน
4. การแสดงความคิิดเห็็น
5. การนำำ�เสนอความคิิดสร้้างสรรค์์
รวม
ลงชื่่�อ............................................................................ผู้้�ประเมิิน
     .................../................../..................
เกณฑ์์การให้้คะแนน
พฤติิกรรมที่่�ปฏิิบััติิเป็็นประจำำ�
ให้้  4  คะแนน  (ดีีมาก)
พฤติิกรรมที่่�ปฏิิบััติิบ่่อยครั้้�ง
ให้้  3  คะแนน  (ดีี)
พฤติิกรรมที่่�ปฏิิบััติิบางครั้้�ง
ให้้  2  คะแนน (ปานกลาง)
พฤติิกรรมที่่�ปฏิิบััติน้้ิ อยครั้้�ง
ให้้  1  คะแนน (ปรัับปรุุง)
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ข่่าว
เด็็กชายวััยประถม นำำ� “ยาอีี” ที่่�เจอในรถพ่่อ ไปแจกเพื่่�อนๆ เพราะ
คิิดว่่าเป็็น “ขนม”
เน็็กซ์์ชาร์์ก รายงานว่่า เมื่่�อวัันที่่� 10 ก.ย. ที่่ผ่่� านมา ที่่� เมืืองเรีียว ประเทศอิินโดนีีเซีีย คุุณ
พ่่อวััย 46 ปีีถููกจัับกุุม หลัังจากลููกชายของเขาพบห่่อ ยาอีี และนำำ�ไปแจกเพื่่�อนๆ ที่่�โรงเรีียนประถม 
เพราะคิิดว่่ามัันคืือ “ขนม”

ในตอนแรก ห่่อยาอีีถููกพบในรถของพ่่อโดยลููกชายคนเล็็กวััย 2 ขวบ เขาจึึงนำำ�มัันไปให้้กัับ
พี่่�ชายคนโตวััย 8 ขวบ ซึ่่�งคิิดว่่ามัันคืือขนม พี่่�ชายวััยประถมนำำ�มัันไปโรงเรีียนเพื่่�อแจกจ่่ายเพื่่�อนๆ
ให้้กิินด้้วยกััน จนเกิิดอาการปวดหััว วิิงเวีียนศีีรษะ ต้้องส่่งโรงพยาบาล ส่่วนน้้องชายวััย 2 ขวบ
และเพื่่�อนของเขาไม่่ได้้กิินยาอีีเข้้าไปเพราะมัันมีีรสชาติิขม
“เด็็กๆ คิิดว่่ายาอีีในรถของพ่่อเป็็นขนม แล้้วก็็เอามัันไปแจกเพื่่�อนๆ” ตำำ�รวจเมืืองเรีียวกล่่าว
“พวกเขาดีีขึ้้�นแล้้วตอนนี้้�หลัังได้้รัับการรัักษา”
ทางด้้านพ่่อของเด็็ก  หลัังรัับสารภาพว่่ายาอีีดัังกล่่าวเป็็นของตน ยัังไม่่มีีรายงานระบุุว่่าเขา
ถููกตั้้�งข้้อหาหรืือดำำ�เนิินคดีีอะไรหรืือไม่่ อย่่างไรก็็ตามเหตุุการณ์์ลัักษณะนี้้�ก็็เป็็นเรื่่�องน่่ากัังวลใจ
ของผู้้�ปกครองในอิินโดนีีเซีีย เพราะมีีความเชื่่�อว่่าผู้้�ค้้ายาอาจหลอกให้้ยาอีีกัับเด็็กๆ ในรููปแบบ
ของขนม เพื่่�อให้้เด็็กๆ เสพติิดยาในที่่สุุ� ด
 ที่่�มา : เด็็กชายวััยประถม นำำ� “ยาอีี” ที่่�เจอในรถพ่่อ ไปแจกเพื่่�อนๆ เพราะคิิดว่่าเป็็น “ขนม” - ข่่าวสด (khaosod.co.th)
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ชื่่�อกลุ่่�ม : ____________________________ ห้้อง : _____________________
ใบงาน
เรื่่�อง ชััวร์์ ก่่อน แชร์์
คำำ�ชี้้�แจง : ให้้นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่ม ก
� ลุ่่มล
� ะ 4 คน โดยให้้ศึึกษาเนื้้�อหาในใบงานที่่มีีข่่
� าวเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด
(ที่่�มาพร้้อมแผนฯ) และให้้นัักเรีียนคิิดข้้อความหรืือ Caption เพื่่�อส่่งต่่อหรืือโพสต์์ข่่าวดัังกล่่าว
โดยกลุ่่�มแรกคิิดข้้อความหรืือ Caption เชิิงบวก และกลุ่่�มที่่�สองคิิดข้้อความหรืือ Caption เชิิงลบ
พร้้อมคำำ�อธิิบายพอสัังเขป เขีียนลงในกระดาษ A 4 (ประมาณ 20 นาทีี)
Caption เชิิงบวก / Caption เชิิงลบ
คำำ�อธิิบาย : .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
สาระที่่�

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

พ 5.1 ม.2/1 ระบุุวิิธีีการ
องค์์ประกอบที่่� 4
ปััจจััย แหล่่งที่่�ช่่วยเหลืือฟื้้�นฟูู การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
ผู้้�ติิดสารเสพติิด
กัับผู้้อื่่� �น
ข้้อ 4 มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น

พ 5.1 ม.2/2 อธิิบายวิิธีีการ
หลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยง
และสถานการณ์์เสี่่�ยง

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและ
แก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 3 รู้้�จัักแก้้ปััญหาใน
สถานการณ์์วิิกฤตได้้อย่่างเป็็น
ระบบและสร้้างสรรค์์

พ 5.1 ม.2/3 ใช้้ทัักษะชีีวิิต
ในการป้้องกัันตนเองและ
หลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์คัับขััน

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจและ
แก้้ไขปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 3 รู้้�จัักแก้้ไขปััญหาใน
สถานการณ์์วิิกฤตได้้อย่่างเป็็น
ระบบและสร้้างสรรค์์

1) ใช้้ทัักษะการปฏิิเสธเพื่่�อ
ป้้องกัันตนเองจากยาเสพติิด
2) ร่่วมรณรงค์์เผยแพร่่ให้้
ความรู้�เ้ พื่่�อป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อกิิจกรรม

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

1

คนไหน ต้้องรัับโทษ

50

2

ปฏิิเสธอย่่างไร

50
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2

เรื่่�อง คนไหน ต้้องรัับโทษ

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา
สารเสพติิด และความรุุนแรง
	ตััวชี้้�วััด พ5.1 ม.2/1 ระบุุวิิธีีการปััจจััย แหล่่งที่่�ช่่วยเหลืือฟื้้�นฟููผู้้�ติิดสารเสพติิด
	ตััวชี้้�วััด พ5.1 ม.2/3 ใช้้ทัักษะชีีวิิตในการป้้องกัันตนเองและหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์คัับขััน
2. สาระสำำ�คััญ

เด็็กและเยาวชน คืือ อนาคตของชาติิ เป็็นวััยที่่มีีค
� วามเสี่่ย� งสููงต่่อการใช้้ยาเสพติิด เนื่่�องจากเป็็นช่่วงของ
การปรัับตััว มีีการเปลี่่ย� นแปลงของระดัับฮอร์์โมนในร่่างกายสููงที่่สุุ� ด ทำำ�ให้้มีีความอยากรู้้อ� ยากลอง มีีความเป็็น
ตััวของตััวเอง เมื่่�อเสพยาเสพติิดจนติิดแล้้วมัักจะถููกชัักจููงไปเป็็นผู้้�ค้้ายาเสพติิด ซึ่่�งการครอบครอง การเสพ
การจำำ�หน่่ายยาเสพติิด เป็็นการกระทำำ�ผิิดที่่�ต้้องรัับโทษตามกฎหมาย โดยส่่งผลกระทบ และโทษที่่�เกิิดขึ้้�น
ต่่อตนเอง ครอบครััว เศรษฐกิิจ และสัังคม
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนระบุุหรืืออธิิบายวิิธีี
การบำำ�บััดรัักษายาเสพติิดได้้
2. นัักเรีียนอธิิบายหรืือให้้เหตุุผล
เกี่่�ยวกัับกรณีีตััวอย่่างของข้้อหา
และอัั ตร าโทษของการกระทำำ�
ความผิิดที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับยาเสพติิด
ได้้

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 3 รู้้�จักั แก้้ไขปััญหา
ในสถานการณ์์วิิกฤต
ได้้อย่่างเป็็นระบบและสร้้างสรรค์์

1. การดููแล บำำ�บััด รัักษา ผู้้�ป่่วย
ยาเสพติิด และการให้้โอกาส
คืืนสู่่�สัังคม
2. กฎหมายยาเสพติิดและ
บทลงโทษเมื่่�อกระทำำ�ความผิิด

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (5 นาทีี)
นัักเรีียนและครููสนทนาประเด็็นความรู้้ใ� นข้้อหาและอััตราโทษของผู้้กร
� ะทำำ�ความผิิดเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด
ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
1. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�มๆ ละเท่่าๆ กััน จำำ�นวน 3 กลุ่่�ม หรืือตามความเหมาะสม
2. นัักเรีียนส่่งตััวแทนกลุ่่�มออกมารัับใบงานเนื้้�อข่่าว “คนไหน....ต้้องรัับโทษ”
กลุ่่�มละ 1 เรื่่�อง ดัังนี้้�
   
2.1 ตำำ�รวจล่่อซื้้�อยานรก
   
2.2 ทลายแก๊๊งยาข้้ามชาติิ ตะลึึงเงิินหมุุน 10 ล้้าน
              2.3 จัับไอซ์์ลอตใหญ่่
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QR CODE
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

3. ตััวแทนกลุ่่�มแจกใบงานเนื้้�อข่่าว “คนไหน....ต้้องรัับโทษ” ให้้นัักเรีียนทุุกคนในกลุ่่�มอ่่านข่่าว
ว่่าใคร ทำำ�อะไร ที่่�ไหน เมื่่�อไหร่่ อย่่างไร
4. นัักเรีียนในกลุ่่มร่่
� วมกัันสนทนาเกี่่�ยวกัับเนื้้�อข่่าวตามใบงาน ยกตััวอย่่างเช่่น
ใช้้ใบงาน
   
4.1 ผู้้�กระทำำ�ความผิิดมีีจำำ�นวนกี่่�คน
คนไหน
   
4.2 ยาเสพติิดตามข่่าวมีีอะไรบ้้าง ปริิมาณเท่่าใด
ต้้องรัับโทษ
5. นัักเรีียนร่่วมกัันวิิเคราะห์์ข้้อหาและอััตราโทษของผู้้�กระทำำ�ความผิิดที่่�ลงใน
กระดาษ ฟลิิปชาร์์ต หรืือกระดาษตามความเหมาะสม
6. นัักเรีียนส่่งตััวแทนกลุ่่ม� ออกมานำำ�เสนอ แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�หน้้าชั้้�นเรีียน
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปข้้อหาและอััตราโทษของการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดตาม
ข่่าวที่่�เป็็นตััวอย่่าง ตามใบสรุุป เรื่่�อง “คำำ�พิิพากษา”
2. ครููใช้้คำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาชีีวิิต 
R : นัักเรีียนมีีความรู้้�สึึกต่่อข้้อหาและอััตราโทษคดีียาเสพติิดอย่่างไร
C : ที่่�ผ่่านมานัักเรีียนทราบหรืือไม่่ว่่าหากกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดจะมีีโทษอย่่างไร
A : ในอนาคตหากมีีบุุคคลที่่�กระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดนัักเรีียนจะสามารถคาดคะเน
ข้้อหาและลงโทษได้้หรืือไม่่ อย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงาน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- ใบงาน เรื่่�อง “คนไหน....ต้้องรัับโทษ”
- กระดาษฟลิิปชาร์์ต หรืือ ตามความเหมาะสม
- ปากกาเคมีี หรืือ ตามความเหมาะสม
- ใบสรุุป เรื่่�อง “คำำ�พิิพากษา”
การวััดผลและประเมิินผล

- ครููประเมิินความรู้้�ความเข้้าใจของนัักเรีียนจากการนำำ�เสนอกิิจกรรมกลุ่่ม�
- สัังเกตพฤติิกรรมการทำำ�งานกลุ่่ม�
- การตอบคำำ�ถามเพื่่�อกระตุ้้�นความคิิด
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เนื้้�อข่่าวที่่� 1

“ตำำ�รวจล่่อซื้้�อยานรก”
ตำำ�รวจกองบัังคัับการสายตรวจและปฏิิบััติิการพิิเศษ ล่่อซื้้�อยาเสพติิดจากพ่่อค้้ายา

ตำำ�รวจสืืบทราบว่่า “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” มีีพฤติิกรรมเป็็นเอเย่่นต์์ค้้ายาอีีรายใหญ่่ จากขยายผล
ผ่่าน “นาย B ผู้้�เสพ” จึึงให้้สายลัับติิดต่่อล่่อซื้้�อยาเสพติิด
นััดรัับยา

ต่่อมา “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” ยอมเจรจาซื้้�อขายยาเสพติิด ณ ร้้านกาแฟ หลัังจากพููดคุุยกััน
ประมาณ 30 นาทีี สายลัับขัับรถพา “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” ไปที่่ร้้� านส้้มตำำ� โดยเสนอขอซื้้อ� ยาอีี 1,000 เม็็ด
ราคา 150,000 บาท แต่่ “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” เกี่่�ยงขอดููเงิินให้้แน่่ใจก่่อน จึึงมีีการนััดอีีกครั้้�ง
เพื่่�อขอดููเงิิน ณ ห้้างสรรพสิินค้้า โดยเจ้้าหน้้าที่่�ได้้ถ่่ายสำำ�เนาเงิินของกลางไว้้เป็็นหลัักฐานแล้้ว จากนั้้�น
เมื่่อ� “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” ตรวจนัับเงิินของกลางจนพอใจ จึึงพาสายลัับไปที่่ล� านจอดรถของคอนโด
เพื่่�อไปรัับยาอีี โดย “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” ได้้โทรศััพท์์ไปหา “นาย C” ให้้ลงมาพบที่่ล� านจอดรถ
เจรจากัับตำำ�รวจก่่อนขึ้้�นไปหยิิบยาบนห้้องมาส่่งให้้

เมื่่อ� เจรจากัันได้้พัักหนึ่่�ง “นาย C” ได้้เดิินกลัับขึ้้น� ไปบนคอนโด ก่่อนจะกลัับลงไปอีีกครั้้�งพร้้อมกัับ
ถุุงกระดาษสีีขาว ยื่่�นส่่งให้้ “นาย A ชายชาวต่่างชาติิ” และส่่งต่่อมาถึึงมืือสายลัับ เมื่่�อเปิิดดููพบว่่าเป็็น
ยาอีี 10 ถุุง บรรจุุถุุงละ 100 เม็็ด รวม 1,000 เม็็ด สายลัับจึึงส่่งสััญญาณให้้ตำำ�รวจที่่�แอบซุ่่�มอยู่่�แสดงตััว
เข้้าจัับกุุมทัันทีี หลัังถููกจัับ “นาย C” ยอมรัับสารภาพ และบอกว่่าพัักอยู่่�กัับแฟนสาว “นางสาว D”
และยัังมีียาเสพติิดซุุกซ่่อนอยู่่�อีีก  เจ้้าหน้้าที่่�จึึงเข้้าตรวจค้้น พบยาอีี 1,989 เม็็ด ยาเคชนิิดน้ำำ��จำำ�นวน
4 ขวด และกััญชา 1 ห่่อ (13 กรััม) แต่่ในระหว่่างจัับกุุม “นางสาว D” ไม่่ได้้อยู่่�ในห้้องพััก
ตำำ�รวจจัับกุุมแฟนสาว

ต่่อมาตำำ�รวจกองปราบฯ ก็็สามารถจัับกุุม “นางสาว D” ได้้ที่่บ้้� านพัักในต่่างจัังหวััด แต่่ “นางสาว D”
ปฏิิเสธว่่าไม่่มีีส่่วนรู้้�เห็็นในการกระทำำ�ความผิิดแต่่อย่่างใด
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เนื้้�อข่่าวที่่� 2

“ทลายแก๊๊งยาข้้ามชาติิ
ตะลึึงเงิินหมุุน 10 ล้้าน”
ตำำ�รวจ บช.ปส. บุุกขยายผลจัับกุุมแก๊๊งยาเสพติิดข้้ามชาติิ

เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจจากกองบััญชาการปราบปรามยาเสพติิด บุุกเข้้าจัับกุุม “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ”
ได้้ที่่ห้้� องพัักโรงแรมแห่่งหนึ่่�ง พร้้อมของกลางเคตามีีน น้ำำ��หนัักรวมสิ่่�งห่่อหุ้้�ม 5,170 กรััม บรรจุุถุุงใส ซุุกซ่่อน
ในที่่�เขี่่�ยบุุหรี่่� 39 ชิ้้�น ในกล่่องกระดาษ
สอบสวนให้้การซััดทอดผู้้�ร่่วมขบวนการ จึึงติิดตามไปจัับกุุม “นายแดง” และ “นางสาวขาว”
ซึ่่�งทั้้�งคู่่�เป็็นสามีีภรรยากััน ที่่�บ้้านพััก  พร้้อมตรวจยึึดของกลางยาเสพติิดที่่�พบภายในบ้้าน ประกอบด้้วย
ไอซ์์ 98.3 กรััม ยาบ้้า 8 เม็็ด ยาอีี 10 เม็็ด เคตามีีน 10 กรััม กััญชาแห้้ง 40 กรััม และสารเคมีีหลายชนิิด
พร้้อมอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อว่่าจะใช้้ผลิิตยาเสพติิด พร้้อมส่่งผู้้�ต้้องหาทั้้�งสาม ทำำ�บัันทึึกจัับกุุมที่่สำ� ำ�นัักงาน ป.ป.ส.
ท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิิ แล้้วส่่งตััวไปควบคุุมตััวที่่� บช.ปส.
ตำำ�รวจเปิิดเผยว่่า เจ้้าหน้้าที่่ไ� ด้้รัับข้้อมููลว่่า “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ” จะเดิินทางเข้้ามาในประเทศไทย
เพื่่�อลัักลอบนำำ�ยาเสพติิดออกนอกประเทศ จึึงเฝ้้าติิดตามจนกระทั่่�งพบว่่า “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ” เข้้าพััก
ที่่โ� รงแรม จากนั้้�น “นายแดง” ก็็เช่่าห้้องพัักในโรงแรมเดีียวกััน โดยนำำ�กระเป๋๋าสััมภาระและกระเป๋๋าเดิินทาง
ใบใหญ่่ไปเก็็บไว้้ในห้้องดัังกล่่าว ก่่อนจะออกมาพร้้อมกล่่องกระดาษใบใหญ่่แล้้วเดิินทางกลัับบ้้านพัักไป
ต่่อมา “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ” เข้้าไปเอาสััมภาระในห้้องพัักที่่� “นายแดง” เปิิดไว้้ พร้้อมฝากให้้
เจ้้าหน้้าที่่�โรงแรมส่่งพััสดุุจำำ�นวนมากไปยัังต่่างประเทศ ในช่่วงเช้้า กระทั่่�งช่่วงบ่่ายบริิษััทจััดส่่งเข้้ามารัับ
พััสดุุ “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ” ออกมาชำำ�ระเงิิน ชุุดจัับกุุมจึึงแสดงตััวเข้้าตรวจค้้นพััสดุุดัังกล่่าว ภายในพบ
เคตามีีน 5,170 กรััม บรรจุุถุุงใสในที่่�เขี่่�ยบุุหรี่่�แบบตลัับกลม ใส่่ในลัังกระดาษ 4 กล่่อง กล่่องละ 10 ชิ้้�น
รวม 39 ชิ้้�น
จากการสอบสวน “นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ” ซััดทอดไปถึึง “นายแดง” และ “นางสาวขาว” จึึงขยายผล
ตรวจค้้นบ้้านพัักของทั้้�งสอง ก่่อนพบยาเสพติิดหลายชนิิด ขณะที่่�การสอบสวน ผู้้�ต้้องหาทั้้�งหมด
รัับสารภาพ
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เนื้้�อข่่าวที่่� 3

“จัับไอซ์์ลอตใหญ่่”
ตำำ�รวจสายตรวจ พบรถต้้องสงสััยสีีดำำ�คันั หนึ่่�งจอดอยู่่บ� ริิเวณริิมถนนก่่อนถึึงด่่านตรวจยาเสพติิด
มีี “นายหนึ่่�ง” เป็็นผู้้ขั� บั ขี่่เ� มื่่อ� นายหนึ่่�ง เห็็นตำำ�รวจได้้แสดงท่่าทางมีีพิิรุุธ ตำำ�รวจจึึงขอเข้้าตรวจค้้น เบื้้�องต้้น
ไม่่พบสิ่่ง� ผิิดกฎหมาย แต่่ระหว่่างตรวจค้้นอยู่่นั้้� น� ได้้มีีโทรศััพท์์โทรเข้้ามาหา นายหนึ่่�งทำำ�ตัวั มีีพิิรุุธไม่่ยอมรัับ
โทรศััพท์์ ตำำ�รวจจึึงสัันนิิษฐานว่่ารถของนายหนึ่่�งเป็็นรถขัับนำำ�ทางรถขนยาเสพติิด
หลัังจากนั้้�นไม่่นานมีีรถสีีขาวคัันหนึ่่�งซึ่่�งมีี “นายสอง” เป็็นผู้้�ขัับขี่่� เป็็นผู้้�ขัับขี่่�ได้้ขัับเข้้ามาใกล้้
ด่่านตรวจ เมื่่�อรถคัันดัังกล่่าวเห็็นด่่านตำำ�รวจจึึงพยายามจะขัับหลบหนีี ตำำ�รวจจึึงแจ้้งสกััดจัับและจัับได้้
ในเวลาต่่อมา จากการตรวจสอบพบว่่ามีีของกลางไอซ์์ซุุกซ่่อนอยู่่บ� ริิเวณเบาะหลัังรถสีีขาวจำำ�นวน 209 ถุุง
และกระโปรงหลัังรถอีีก 295 ถุุง คำำ�นวณเป็็นสารบริิสุุทธิ์์�มากถึึง 495,382.680 กรััม
จากการสอบสวนนายสองให้้การว่่าไอซ์์ส่่วนหนึ่่�งจะนำำ�ไปขายในตลาดมืืด อีีกส่่วนหนึ่่�ง “นายสาม”
ซึ่่� ง เป็็ น น้้องชายจะนำำ� ไปโพสต์์ ข ายผ่่านสื่่� อ โซเชีียลมีีเดีีย โดยกลุ่่� มลููกค้้ าเป็็ น เยาวชนและนัั ก เที่่� ย ว
สถานบัันเทิิง ข้้อความที่่�มัักใช้้ในการโพสต์์ เช่่น “ตำำ�รวจว่่าไง ขายยาเสพติิดเดลิิเวอรี่่� ลดแลกแจกแถม 
ส่่งจริิงภายใน 24 ชั่่�วโมง” หรืือ “โอน แพ็็ค ส่่ง 1g 1,000 บาท / 5g 3,500 บาท / 10g 5,000 บาท”
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แนวการตอบ
คำำ�พิิพากษา “ตำำ�รวจล่่อซื้้�อยานรก”
นาย A ชายชาวต่่างชาติิ

ศาลพิิพากษาให้้ ชายชาวต่่างชาติิ มีีความผิิดฐานครอบครองยาอีี จำำ�คุุกตลอดชีีวิิต ปรัับ
1 ล้้านบาท และฐานจำำ�หน่่ายยาอีี จำำ�คุุกตลอดชีีวิิต ปรัับ 1 ล้้านบาทเช่่นกััน แต่่คำำ�รัับสารภาพ
ฐานจำำ�หน่่ายยาอีีเป็็นประโยชน์์ โทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิต  ให้้ลดลงเหลืือ 25 ปีี และปรัับ 5 แสนบาท 
โทษฐานเป็็นคนต่่างด้้าวหลบหนีีเข้้าเมืือง จำำ�คุุก  2 เดืือน เมื่่�อใช้้โทษสููงสุุดเป็็นเกณฑ์์แล้้ว ให้้จำำ�คุุก
จำำ�เลยตลอดชีีวิิต ปรัับ 1.5 ล้้านบาท

นาย B ผู้้�เสพ

การบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�เสพผู้้�ติิดยาเสพติิดมีี 3 ระบบ ได้้แก่่ ระบบสมััครใจ กรณีีเข้้ารัับการบำำ�บััด
รัักษาที่่�สถานพยาบาลด้้วยตนเอง ระบบบัังคัับบำำ�บััด กรณีีสมััครใจเข้้ารัับการบำำ�บััดฟื้้�นฟููต่่อ
เจ้้าหน้้าที่่�กฎหมายยาเสพติิด (ไม่่มีีประวััติิคดีีอาญา) และระบบต้้องโทษ กรณีีถููกบัังคัับบำำ�บััดตาม
พระราชบััญญััติิฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ. 2545 (มีีประวััติิคดีีอาญาจนกว่่าจะบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููสำำ�เร็็จ)
นาย C

ศาลพิิพากษาให้้ นาย C มีีความผิิดฐานมีียาอีีในครอบครอง ให้้จำำ�คุุกตลอดชีีวิิต ปรัับ
1 ล้้านบาท ฐานจำำ�หน่่ายยาอีี จำำ�คุุกตลอดชีีวิิต ปรัับ 1 ล้้านบาท มีีกััญชาเพื่่�อเสพ จำำ�คุุก  4 เดืือน
มีียาเคเพื่่�อจำำ�หน่่าย จำำ�คุุก  5 ปีี คำำ�รัับสารภาพมีีประโยชน์์ คงลดโทษ ให้้กึ่่�งหนึ่่�ง ให้้รัับโทษฐาน
ครอบครองจำำ�คุุก  25 ปีี ปรัับ 5 แสนบาท ฐานจำำ�หน่่าย 25 ปีี ปรัับ 5 แสนบาท ฐานมีี กััญชา
จำำ�คุุก  2 เดืือน ครอบครองยาเค จำำ�คุุก  2 ปีี 6 เดืือน ทั้้�งนี้้� กฎหมายอาญาให้้ลงโทษแล้้วไม่่เกิิน
50 ปีี คงจำำ�คุุกเป็็นเวลา 50 ปีี ปรัับ 1 ล้้านบาท

นางสาว D

ในชั้้�นพิิจารณาคดีี ศาลชั้้�นต้้นได้้พิิพากษายกฟ้้อง เพราะได้้ปฏิิเสธมาตั้้�งแต่่ต้้น รวมทั้้�ง
หลัักฐานและพยานก็็ไม่่สามารถระบุุได้้ว่่ามีีความผิิด
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แนวการตอบ
คำำ�พิพ
ิ ากษา “ทลายแก๊๊งยาข้้ามชาติิ ตะลึึงเงิินหมุุน 10 ล้้าน”
ศาลชั้้�นต้้นตััดสิินคดีี นายดำำ�ชาวต่่างชาติิ นายแดง และนางสาวขาว ฐานสมคบฯเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิด ฐานสมคบฯความผิิดฐานฟอกเงิินฯ และร่่วมกัันฟอกเงิิน ฐานร่่วมกัันมีียาเสพติิดให้้โทษ
ประเภท 1 ไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายฯ ฐานร่่วมกัันมีีคีีตามีีนและสารเสพติิดชนิิดอื่่�น ๆ
ไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่ายฯ
พิิพากษาว่่า ให้้ลงโทษ ดัังนี้้�

- ความผิิดฐานร่่วมกัันมีีคีีตามีีนไว้้ในครอบครองเพื่่�อขายซึ่่�งเป็็นโทษหนัักสุุด จำำ�คุุกนายดำำ�
ชาวต่่างชาติิ นายแดง และนางสาวขาว คนละ 20 ปีี ปรัับคนละ 2,000,000 บาท
- ความผิิดฐานมีีคีีตามีีนไว้้ในครอบครอง เพื่่�อขาย และจำำ�คุุกนายดำำ�ชาวต่่างชาติิ กำ�ำ หนด
5 ปีี ปรัับ 500,000 บาท
- ความผิิดฐานร่่วมกัันมีีเมทแอมเฟตามีีน เมทิิล-ลีีนไดออกซีีเมทแอมเฟตามีีน เฮโรอีีนผสมรวม
กัับฟีีโนบาร์์บิทิ าลไทยฟลููออโรเมทิิล ฟีนีีลพิ
ี เิ พอราซีีนเมฟีีโดรน และเมทิิลลีีนไดออกซิิไพโรวาเลนโรน
ไว้้ในครอบครองเพื่่� อจำำ�หน่่าย และจำำ�คุุกนายแดง และนางสาวขาวตลอดชีีวิิ ต ปรัับ คนละ
1,000,000 บาท 
- ความผิิ ด ฐานร่่วมกัั น มีีคีีตามีีนไว้้ในครอบครองเพื่่� อ ขายและจำำ�คุุก นายแดง
และนางสาวขาว คนละ 6 ปีี ปรัับคนละ 600,000 บาท
- ความผิิ ด ฐานร่่วมกัั น มีีเจดัั บ เบิิ ลยูู เอช-018 ไว้้ในครอบครองโดยไม่่ได้้รัั บ อนุุญาต 
และจำำ�คุุกนายแดง และนางสาวขาว คนละ 1 ปีี
- ความผิิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีีน จำำ�คุุกนายแดงและนางสาวขาว คนละ 6 เดืือน
สรุุปได้้ว่่า ศาลสั่่�งจำำ�คุุก  “นายแดง” และ “นางสาวขาว” ตลอดชีีวิิต  แต่่คำำ�ให้้การเป็็นประโยชน์์
ลดโทษกึ่่�งหนึ่่�ง เหลืือจำำ�คุุก คนละ 38 ปีี 9 เดืือน ปรัับอีีกคนละ 1.8 ล้้านบาท ส่่วน “นายดำำ�
ชาวต่่างชาติิ” ได้้ลดโทษกึ่่�งหนึ่่�งเช่่นกััน เหลืือจำำ�คุุก  12 ปีี 6 เดืือน ปรัับ 1,250,000 บาท หาก
ไม่่ชำำ�ระค่่าปรัับให้้กัักขัังแทนที่่ศ� าลอาญา
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แนวการตอบ
คำำ�พิิพากษา “จัับไอซ์์ลอตใหญ่่”
นายหนึ่่�ง และนายสอง

ในชั้้�นพิิจารณาผู้้�ต้้องหาทั้้�งหมดให้้การรัับสารภาพ ซึ่่�งศาลได้้พิิพากษาความผิิดของจำำ�เลย
ได้้แก่่ นายหนึ่่�ง นายสอง ให้้ลงโทษฐานร่่วมกัันมีีไอซ์์ (ยาเสพติิดประเภท 1 เมทแอมเฟตามีีน)
ไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่าย ให้้ประหารชีีวิิต แม้้ว่่าจะสารภาพ แต่่พิิเคราะห์์การกระทำำ�ความผิิดครั้้�งนี้้�
เป็็นกระบวนการค้้ายาเสพติิดรายใหญ่่ โดยมีีของกลางจำำ�นวน 500 ถุุง คำำ�นวณเป็็นสารบริิสุุทธิ์์�
มากถึึง 495,382.680 กรััม  หากมีีการจำำ�หน่่ายไปจะส่่งผลกระทบและสร้้างปััญหาแก่่สัังคม
และประเทศชาติิ เป็็นอย่่างมาก พฤติิกรรมเป็็นเรื่่อ� งร้้ายแรง จึึงไม่่ลดโทษให้้ ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงให้้ประหารชีีวิิตสถานเดีียว และริิบ เมทแอมเฟตามีีน รถยนต์์ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�
เป็็นของกลาง
นายสาม

การโพสต์์ขายยาเสพติิดในสื่่�อโซเชีียลมีีเดีียเป็็นความผิิดฐาน “โฆษณายาเสพติิดให้้โทษ”
ตามพระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 มีีโทษ จำำ�คุุกไม่่เกิิน 2 ปีี หรืือปรัับ
ตั้้�งแต่่ 20,000 – 200,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
สำำ�หรัับการโพสต์์ภาพขายยาเสพติิดนั้้�น หากตรวจสอบพบว่่าเป็็นความผิิดจริิงจะเข้้าข่่าย
ความผิิด พ.ร.บ.ยาเสพติิดทัันทีี แต่่ยัังไม่่เข้้าข่่ายความผิิด พ.ร.บ.คอมพิิวเตอร์์ เนื่่�องจากยัังไม่่มีี
การบิิดเบืือนข้้อมููลในระบบคอมพิิวเตอร์์
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คำำ�ชี้้�แจง

นัักเรีียนร่่วมกัันวิิเคราะห์์ข้้อหาและอััตราโทษของผู้้�กระทำำ�ความผิิดแต่่ละรายลงในกระดาษ
และส่่งตััวแทนกลุ่่ม� ออกมานำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน
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บทลงโทษเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 2

เรื่่�อง ปฏิิเสธอย่่างไร

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา
สารเสพติิด และความรุุนแรง
ตััวชี้้�วััด พ5.1 ม.2/2 อธิิบายวิิธีีการหลีีกเลี่่�ยงพฤติิกรรมเสี่่�ยงและสถานการณ์์เสี่่�ยง
2. สาระสำำ�คััญ

การปฏิิเสธ เป็็นทัักษะชีีวิิตที่่�สำำ�คััญและจำำ�เป็็นในการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลลัักษณะหนึ่่�ง ต้้องได้้รัับ
การฝึึกฝน โดยเฉพาะการปฏิิเสธในเรื่่�องที่่�ไม่่ต้้องการ หรืือในสถานการณ์์เสี่่�ยงที่่�อาจนำำ�ภััยเข้้ามาสู่่�ชีีวิิต 
เช่่น เพื่่�อนชวนไปเสพยาเสพติิด ฯลฯ ซึ่่�งการปฏิิเสธอย่่างถููกวิิธีี นอกจากจะช่่วยให้้นัักเรีียนรอดพ้้นจากภััยต่่างๆ
ที่่�จะตามมาได้้แล้้ว ยัังช่่วยรัักษาสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�นด้้วย
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนสามารถอธิิบายวิิธีี
การปฏิิเสธเพื่่�อป้้องกัันตนเอง
จากยาเสพติิด
2. นัักเรีียนสามารถแสดงทัักษะ
การปฏิิเสธเมื่่อ� อยู่่ใ� นสถานการณ์์
จริิงได้้อย่่างถููกต้้อง

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์ ทัักษะการปฏิิเสธ
ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 3 รู้้�จัักแก้้ไขปััญหา
ในสถานการณ์์วิิกฤต
ได้้อย่่างเป็็นระบบและสร้้างสรรค์์
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููสนทนาเกี่่�ยวกัับความรู้้�ในเรื่่�องของทัักษะการปฏิิเสธเพื่่�อเชื่่�อมโยงกัับการป้้องกััน
ตนเองจากยาเสพติิด
ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
1. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�มๆ ละเท่่าๆ กััน ตามความเหมาะสม และให้้แต่่ละกลุ่่�ม
ระดมสมองวิิเคราะห์์ การหลีีกเลี่่ย� งสถานการณ์์เสี่่ย� งตามบทบาทสมมติิในใบงาน “ปฏิิเสธ
อย่่างไร” และให้้เขีียนการปฏิิเสธโดยไม่่เสีียสััมพัันธภาพลงในใบงานให้้ได้้มากที่่�สุุด
โดยให้้นัักเรีียนวิิเคราะห์์ทีีละบทบาท

ใช้้ใบงาน
ปฏิิเสธ
อย่่างไร
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2. นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่ม� แข่่งขัันกัันบอกทัักษะการปฏิิเสธของสถานการณ์์เสี่่ย� งทีีละบทบาท ตามลำำ�ดับั
กลุ่่มล
� ะ 1 คำำ�ตอบ วนไปเรื่่อ� ยๆ ห้้ามซ้ำำ��กััน โดยมีีครููเป็็นผู้้ดำ� ำ�เนิินการแข่่งขััน อาจจัับเวลาในการคิิดก่่อนตอบ
กลุ่่�มละ 5 วิินาทีี ถ้้าครบ 5 วิินาทีีแล้้ว ยัังคิิดคำำ�ตอบไม่่ได้้ ให้้ข้้ามไปอีีกกลุ่่�ม กลุ่่�มไหนได้้จำำ�นวนคำำ�ตอบ
มากที่่�สุุด ถืือว่่า ชนะ
การวิิเคราะห์์การหลีีกเลี่่�ยงสถานการณ์์เสี่่�ยง โดยใช้้ทัักษะปฏิิเสธ
ตามบทบาทสมมติิ มีีดัังนี้้�
- เพื่่�อน
วัันปิิดภาคการศึึกษา เป็็นวัันสุุดท้้ายของการสอบก่่อนการปิิดเทอมใหญ่่ เด็็กชายเอและ
เด็็กชายบีีเป็็นเพื่่�อนสนิิทกัันตั้้�งแต่่ชั้้�นประถม เพราะบ้้านใกล้้กััน เด็็กชายเอได้้ชวนเด็็กชายบีีมาเลี้้�ยงฉลอง
เรีียนจบที่่บ้้� านของเขาเหมืือนทุุกปีี แต่่มีีสิ่่�งที่่�ไม่่เหมืือนเดิิมคืือ คืืนนั้้�นบ้้านของเด็็กชายเอไม่่มีีใครอยู่่�เลย
ณ คืืนนั้้�น เด็็กชายเอได้้เข้้ามาหาเด็็กชายบีี และบอกว่่า
“ลองนี่่�หน่่อยมั้้�ย เม็็ดเดีียว ฟิินทั้้�งคืืน”
ด้้วยความตกใจ เด็็กชายบีีจึึงถามไปว่่า “ไปเอามาจากไหน นี่่มั� นั ยาเสพติิด ผิิดกฎหมายนะ”
เด็็กชายเอได้้บอกว่่า “เอาน่่า ไม่่มีีใครรู้้�หรอก ไหนๆ ก็็ปิิดเทอมแล้้ว”
ถ้้านัักเรีียนเป็็นเด็็กชายบีี นัักเรีียนจะมีีแนวทางการปฏิิเสธหรืือหลีีกเลี่่�ยงโดยไม่่เสีียสััมพัันธภาพอย่่างไร
- ครอบครััว
ครอบครััวของเด็็กหญิิงซีี ประกอบไปด้้วย พ่่อกัับแม่่ที่่�ทำำ�งานหามรุ่่�งหามค่ำำ��  ในบางครั้้�ง
พ่่อกัับแม่่ก็็จะขอให้้ป้้ามาช่่วยเลี้้�ยงเด็็กหญิิงซีีตอนที่่�พวกเขากลัับดึึก  เด็็กหญิิงซีีจึึงมีีความสนิิทสนมกัับป้้า
ของเธอมาก แต่่มีีพฤติิกรรมบางอย่่างที่่�ป้้าขอให้้เด็็กหญิิงซีีเก็็บเป็็นความลัับระหว่่างพวกเขา นั่่�นก็็คืือ
ป้้ามัักจะขอให้้เธอช่่วยเอาของที่่�บรรจุุอยู่่�ในซองไปให้้เพื่่�อนของป้้าอยู่่�เสมอ ด้้วยความสนิิทกัันเด็็กหญิิงซีี
จึึงทำำ�ให้้โดยไม่่เอะใจอะไร จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�งเด็็กหญิิงซีีบัังเอิิญได้้ยิินป้้าคุุยโทรศััพท์์ จึึงได้้รู้้�ว่่าผงที่่�อยู่่�
ในซองนั้้�นคืือเฮโรอีีน มัันคืือยาเสพติิดและมัันผิิดกฎหมาย
ในวัันเดีียวกัันนั้้�นเอง พ่่อกัับแม่่ของเธอก็็ออกไปทำำ�งาน และปล่่อยให้้เด็็กหญิิงซีีและป้้า
อยู่่�ด้้วยกัันตามปกติิ ในขณะที่่�เด็็กหญิิงซีีดููโทรทััศน์์อยู่่�นั้้�น ป้้าก็็เดิินมาพร้้อมยื่่�นซองมาให้้เธอ และบอกว่่า
“ซีีจ๊๊ะ ป้้าฝากเอาของนี่่�ไปให้้ ลุุงหน้้าปากซอยหน่่อยสิิ”
ถ้้านัักเรีียนเป็็นเด็็กหญิิงซีี นัักเรีียนจะมีีแนวทางการปฏิิเสธหรืือหลีีกเลี่่�ยงโดยไม่่เสีียสััมพัันธภาพอย่่างไร
- คนรััก
เด็็กหญิิงเอฟเป็็นเด็็กขยััน ตั้้�งใจเรีียน แต่่เธอมีีรููปร่่างค่่อนข้้างท้้วม เธอมัักจะถููกเพื่่�อนๆ
ในชั้้น� เรีียนล้้อรููปร่่างเป็็นประจำำ� ในทุุกวัันเธอจะกลัับบ้้านมาด้้วยความน้้อยใจ และหวัังว่่าจะมาปรัับทุุกข์์กับั
ตายายที่่เ� ธออาศััยอยู่่ด้้� วย และนี่่ก็� เ็ ป็็นอีีกหนึ่่�งวัันที่่ปก
� ติิที่ต่� ายายของเธอไม่่อยู่่บ้้� าน เนื่่�องจากต้้องทำำ�งานหนััก 
จึึงไม่่มีีเวลาดููแลให้้คำำ�ปรึึกษาในเรื่่�องต่่างๆ กัับเธอ แต่่กลายเป็็นว่่า นายจีี รุ่่�นพี่่�ชายคนสนิิทของเธอ
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กลัับทำำ�หน้้าที่่�คอยดููแล ให้้คำำ�ปรึึกษา ให้้กำำ�ลัังใจ ทั้้�งด้้านการเรีียน ด้้านจิิตใจ เด็็กหญิิงเอฟจึึงเปรีียบ
เขาเสมืือนเป็็นทุุกอย่่างในชีีวิิตของเธอ
อยู่่�มาวัันหนึ่่�ง นายจีี ได้้มาบอกกัับเด็็กหญิิงเอฟว่่า
“น้้องเอฟ พี่่�มีีวิิธีีหาเงิินให้้ได้้เยอะๆ แล้้วนะ” เด็็กหญิิงเอฟถามกลัับด้้วยความสงสััย ว่่าวิิธีี
อะไรที่่�ทำำ�ให้้เงิินเยอะขนาดนั้้�น นายจีีจึึงตอบว่่า
“พี่่�มีียาตััวนี้้� ขายได้้เงิินดีีมาก ถ้้าน้้องเอฟมาช่่วยพี่่�ขาย เราจะได้้เงิินตอบแทนเป็็นสองเท่่า
เลยนะ มาเถอะ”
ถ้้านัักเรีียนเป็็นเด็็กหญิิงเอฟ นัักเรีียนจะมีีแนวทางการปฏิิเสธหรืือหลีีกเลี่่ย� งโดยไม่่เสีียสััมพัันธภาพอย่่างไร
2. นัักเรีียนและครููร่่วมอภิิปรายแนวทางการปฏิิเสธแต่่ละบทบาท โดยให้้นัักเรีียนทุุกคนเสนอแนวทาง
ที่่�ตนเขีียน และร่่วมกัันสรุุปรายบทบาท
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููะร่่วมกัันสรุุปความรู้้� เรื่่�อง ทัักษะการปฏิิเสธเพื่่�อป้้องกัันตนเองจากยาเสพติิด
2. นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาชีีวิิต 
R : นัักเรีียนมีีความรู้้�สึึกอย่่างไรเมื่่�อเป็็นผู้้�ปฏิิเสธ
C : ที่่ผ่่� านมานัักเรีียนเคยถููกชัักชวนให้้ลองใช้้ยาเสพติิดหรืือไม่่ และตอนนั้้�นนัักเรีียนทำำ�อย่่างไร
A : ถ้้ามีีคนชัักชวนให้้ใช้้ยาเสพติิด นัักเรีียนจะมีีวิิธีีการอย่่างไรที่่�จะปฏิิเสธ โดยไม่่ให้้เสีีย
สััมพัันธภาพ
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบงานการแสดงทัักษะการปฏิิเสธ
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- ใบงาน
- ใบความรู้�้
- หนัังสืือเรีียนสุุขศึึกษา ม.2
การวััดผลและประเมิินผล

- การตอบคำำ�ถามเพื่่�อกระตุ้้�นความคิิด
- สัังเกตพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วม
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ใบความรู้้�เรื่่�อง ทัักษะการปฏิิเสธ

ในสัังคมปััจจุุบันั  มีีสิ่่�งยั่่ว� ยุุมากมายที่่ทำ� ำ�ให้้วััยรุ่่น� มีีพฤติิกรรมไม่่เหมาะสมกัับวััย ปััญหาทั้้�งเรื่่อ� ง บุุหรี่่ สุุร
� า
ยาเสพติิด การมีีเพศสััมพันั ธ์์รวมไปถึึงเรื่่อ� งของการติิดเกม จนทำำ�ให้้เกิิดปััญหาตามมาอีีกหลายเรื่่อ� ง ทั้้�งทะเลาะ
วิิวาท อาชญากรรม เหล่่านี้้�ดููเหมืือนว่่าจะมีีเพิ่่�มมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่่�มของเด็็กๆ และวััยรุ่่�น
นัักวิิชาการหลายแขนงต่่างๆ ออกมาวิิเคราะห์์และให้้เหตุุผลร่่วมกัันว่่า ส่่วนหนึ่่�งมีีเหตุุมาจากเด็็กขาดทัักษะ
ที่่�เรีียกว่่า ทัักษะการปฏิิเสธ เพราะวััยนี้้�เป็็นวััยที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อเพื่่�อน ในบางครั้้�งเมื่่�อมีีเพื่่�อนมาชัักชวน
ก็็ไม่่ได้้คิิดให้้รอบคอบ เพราะเกรงใจ หรืือรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์หรืือไม่่รู้้�จะปฏิิเสธอย่่างไร กลััวเพื่่�อนโกรธ ดัังนั้้�น
ทัักษะปฏิิเสธ จึึงจำำ�เป็็นสำำ�หรัับวััยรุ่่�น โดยจะต้้องวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ว่่ามีีความเสี่่�ยงต่่อการที่่�จะเดืือดร้้อน
หรืือได้้รัับอัันตราย โดยวิิธีี ดัังต่่อไปนี้้�
ขั้้�นตอนการตััดสิินใจ
การตััดสิินใจเป็็นสิิทธิิส่่วนบุุคคล ในการเลืือกที่่จ� ะทำำ�หรืือไม่่ทำำ� มีี 4 ขั้้�นตอน คืือ
1. กำำ�หนดทางเลืือกเพื่่�อตััดสิินใจ
2. วิิเคราะห์์ผลดีี-ผลเสีียของทางเลืือกทั้้�งสองทาง
3. ตััดสิินใจเลืือกทางใดทางหนึ่่�ง
4. หาทางแก้้ไขข้้อเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการตััดสิินใจนั้้�น
และเมื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์ ว่่าต่่อไปจะเป็็นอย่่างไร(คาดเหตุุการณ์์)แล้้ว ตััดสิินใจที่่�จะไม่่ทำำ�แล้้ว
จึึงบอกให้้คนที่่�มาชวนรัับรู้้�การตััดสิินใจของเราการปฏิิเสธเป็็นสิิทธิิส่่วนบุุคคลที่่�ทุุกคนควรเคารพ และยอมรัับ
การปฏิิเสธที่่�ใช้้ได้้ผลมัักเป็็นการปฏิิเสธในสถานการณ์์ที่่�ถููกชวนไปกระทำำ�ในสิ่่�งที่่�ไม่่เกิิดประโยชน์์หรืือเกิิด
ผลกระทบในแง่่ลบตามมา จึึงมีีหลัักในการปฏิิเสธเพื่่�อให้้ได้้ผลและไม่่เสีียเพื่่�อน ดัังนี้้�
หลัักการปฏิิเสธ
1. ปฏิิเสธอย่่างจริิงจัังทั้้�งท่่าทางคำำ�พููดและน้ำำ��เสีียง เพื่่�อแสดงความตั้้�งใจอย่่างชััดเจน
2. ใช้้ความรู้้�สึึกเป็็นข้้ออ้้างประกอบเหตุุผลเพราะการใช้้เหตุุผลอย่่างเดีียวมัักถููกโต้้แย้้งด้้วยเหตุุผลอื่่�น
การอ้้างความรู้�สึ้ ึกจะทำำ�ให้้โต้้แย้้งได้้ยากขึ้้�นเช่่น ฉัันไม่่สบายใจเลยเพราะอาจทำำ�ให้้คนเข้้าใจผิิดได้้
3. การบอกปฏิิเสธให้้ชััดเจน เช่่น ฉัันไม่่ไปด้้วยหรอก ฉัันขอไม่่ไป ผมไม่่ชอบ … ฯลฯ
4. การขอความเห็็นชอบและแสดงอาการขอบคุุณเมื่่�อผู้้�ชวนยอมรัับและเป็็นการรัักษาน้ำำ��ใจของผู้้�ชวน
เช่่น คุุณคงไม่่ว่่านะ คุุณคงเข้้าใจนะ ฯลฯ
5. เมื่่�อถููกเซ้้าซี้้�หรืือสบประมาท ไม่่ควรหวั่่�นไหวไปกัับคำำ�พููดเหล่่านั้้�น เพราะจะทำำ�ให้้ขาดสมาธิิ
ควรยืืนยัันการปฏิิเสธและหาทางออกโดยเลืือกวิิธีีต่่อไปนี้้�
   
5.1 ปฏิิเสธซ้ำำ��โดยไม่่ต้้องใช้้ข้้ออ้้างพร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจากไปทัันทีี
   
5.2 การต่่อรอง โดยการชัั ก ชวนให้้ทำำ�กิิ จกรรมอื่่� น ทดแทน เช่่น เรากลัั บ บ้้านกัั น ดีีกว่่า
เดี๋๋�ยวพ่่อ แม่่จะเป็็นห่่วง เราไปเล่่นกีีฬากัันดีีกว่่า ไปห้้องสมุุดกัันไหม พร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจากไปทัันทีี
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5.3 การผััดผ่่อน โดยการขอยืืดระยะเวลาออกไป เพื่่�อให้้ผู้้�ชวนเปลี่่�ยนความตั้้�งใจ เช่่น เอาไว้้
วัันหลัังดีีกว่่า ไว้้โอกาสหน้้าก็็แล้้วกััน ตอนนี้้�ยัังไม่่ว่่างไว้้ให้้มีีเวลาว่่างก่่อนนะ ฯลฯพร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจาก
ไปทัันทีี
6. ออกจากสถานการณ์์นั้้�น
หมายเหตุุ หากเป็็นสถานการณ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบุคุ คลอื่่�นๆที่่�ไม่่น่า่ ไว้้วางใจมากๆและอาจเป็็นอันตร
ั าย ไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องรัักษาน้ำำ��ใจเพีียงแต่่ปฏิิเสธให้้สุุภาพแล้้วออกมาจากสถานการณ์์โดยเร็็ว
บางครั้้�งผู้้�ชัักชวนจะมีีการสร้้างความสัับสนให้้คู่่�สนทนามีี 6 แบบ ดัังนี้้�
1. การดููถููก : เอ็็งกลััวใช่่ไหม, ไม่่กล้้านี่่�
2. การโต้้แย้้ง : ทำำ�ไมละ ใครๆเขาก็็ทำำ�กัันทั้้�งนั้้�น, คนรุ่่�นใหม่่เขาทำำ�กัันอย่่างนี้้�ทุุกคนละ
3. การข่่มขู่่� : จะทำำ�หรืือไม่่ทำำ� ไป..ไปเดี๋๋�ยวนี้้�, นี่่�ถ้้าแกไม่่ทำำ�..เจ็็บแน่่
4. การพยายามมองไม่่เห็็นปััญหา : ไม่่มีีอะไรร้้ายแรงหรอก, พ่่อไม่่ว่่าหรอก, ไม่่มีีใครเห็็นหรอก, ไม่่มีีใครรู้้ห� รอก
5. การอ้้างเหตุุผล : เธอโตแล้้วนะอย่่าเป็็นเด็็กอยู่่�เลย, ผมรัักคุุณจริิงๆนะ มาเถอะ, ไม่่มีีใครทำำ�อะไรคุุณน่่า..
ผมอยู่่�ทั้้�งคน, ทำำ�ไมต้้องแคร์์คนอื่่�นนี่่�เป็็นเรื่่�องของเราสองคนเท่่านั้้�น
6. การพยายามออกนอกเรื่่�อง : เพิ่่�งรู้้�ว่่า..เธอโมโหแล้้วสวยจัังเลย
คำำ�พููดเพื่่�อยุุติิการสร้้างความสัับสนให้้คู่่�สนทนา มีีดัังนี้้�
1. ขอให้้ฉัันพููดให้้จบก่่อน
2. เดี๋๋�ยวฉัันพููดก่่อนซิิ
3. อย่่าเพิ่่�งขััดจัังหวะซิิ..ฉัันยัังพููดไม่่จบเลย
4. ดีี..ข้้อเสนอเธอ..แต่่ฟัังฉัันก่่อนนะ
5. ฉัันเข้้าใจ..แต่่ให้้ฉัันพููดให้้จบก่่อนนะ
อ้้างอิิงจาก : http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/mod/page/view.php?id=13
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
สาระที่่�

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

สาระที่่� 2
ชีีวิิตครอบครััว

พ 2.1 ม.3/2 วิิเคราะห์์
ปััจจััย ที่่มีี� ผลกระทบ
ต่่อการตั้้�งครรภ์์

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิดวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจ และแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 5 มีีทัักษะในการ
แสวงหาข้้อมููลให้้เป็็น
ประโยชน์์ต่่อตนเอง
และผู้้อื่่� น�

บููรณาการเนื้้�อหา
ยาเสพติิด
ได้้ตามความเหมะสม

สาระที่่� 3
การเคลื่่�อนไหว
การออกกำำ�ลัังกาย
การเล่่นเกม
กีีฬาไทยและกีีฬา
สากล

พ 3.1 ม.3/2 นำำ�หลััก
การความรู้้�และทัักษะ
ในการเคลื่่�อนไหว
กิิจกรรมทางกาย
การเล่่นเกม และการเล่่น
กีีฬาไปใช้้สร้้างเสริิม
สุุขภาพ อย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นระบบ
พ 3.2 ม.3/3 ปฏิิบััติิตน
ตามกฎกติิกาและ
ข้้อตกลงในการเล่่น
ตามชนิิดกีีฬาที่่เ� ลืือก และ
นำำ�แนวคิิดที่่�ได้้ไปพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของตน
ในสัังคม

องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้้� และเห็็น
คุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น
ข้้อ 5 รัักและเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้�อื่่�น

บููรณาการเนื้้�อหา
ยาเสพติิด
ได้้ตามความเหมะสม

สาระที่่� 4
การสร้้างเสริิม
สุุขภาพ
สมรรถภาพ
และการป้้องกััน
โรค

พ 4.1 ม.3/3 รวบรวม
ข้้อมููลและเสนอแนวทาง
แก้้ไขปััญหาสุุขภาพ
ในชุุมชน

องค์์ประกอบที่่� 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 3 ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ตามวิิถีีประชาธิิปไตย
ข้้อ 4 มีีจิิตอาสา
ช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น

บููรณาการเนื้้�อหา
ยาเสพติิด
ได้้ตามความเหมะสม
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สาระที่่�

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

พ 5.1 ม.3/1
วิิเคราะห์์ปัจจั
ั ัยเสี่่�ยง
และพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ที่่�มีีต่่อสุุขภาพ
และแนวทางป้้องกััน

องค์์ประกอบที่่� 2
การวิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ
และแก้้ไขปััญหาอย่่าง
สร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 ประเมิินและสร้้าง
ข้้อสรุุปบทเรีียนชีีวิิต
ของตนเอง

พ 5.1 ม.3/4
วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์
ของการดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีแอลกอฮอล์์
ต่่อสุุขภาพ
และการเกิิดอุุบััติิเหตุุ

องค์์ประกอบที่่� 3
การจััดการกัับอารมณ์์
และความเครีียด
ข้้อ 4 รู้้�จัักคลายเครีียด
ด้้วยวิิธีีการที่่�สร้้างสรรค์์
ข้้อ 4 รู้้�จัักสร้้างความสุุข
ให้้กัับตนเองและผู้้�อื่่�น

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

วิิเคราะห์์ปััจจััย/
พฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่ส่่� งผล
ต่่อค่่านิิยมในการ
ใช้้ยาเสพติิด/
สารเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3
ลำำ�ดัับที่่�

1
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ชื่่�อกิิจกรรม

อวสานเซลล์์แมน

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

เวลาที่่�ใช้้จััดกิิจกรรม (นาทีี)

50

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3

เรื่่�อง อวสานเซลล์์แมน

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ม.3/1 วิิเคราะห์์ปัจจั
ั ัยเสี่่�ยงและพฤติิกรรมเสี่่�ยงที่่มีีต่่
� อสุุขภาพและแนวทางการป้้องกััน
พ 5.1 ม.3/4 วิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ของการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์ต่่อสุุขภาพและการเกิิด
อุุบััติิเหตุุ
2. สาระสำำ�คััญ

ปััจจุุบัันปััญหายาเสพติิดที่่�แพร่่ระบาดในกลุ่่�มวััยรุ่่�น เกิิดจากทััศนคติิและความเชื่่�อที่่�ผิิดในการชัักชวน
กลุ่่�มเพื่่�อนมาลองใช้้เหล้้า บุุหรี่่� และนำำ�ยารัักษาโรคมาใช้้ในทางที่่�ผิิด จนนำำ�ไปสู่่�การใช้้ยาเสพติิดและก่่อให้้เกิิด
ภััยร้้ายแรงทั้้�งต่่อบุุคคล ครอบครััว ชุุมชน สัังคม และประเทศชาติิ ซึ่่ง� มีีความสััมพันั ธ์์กับั การเกิิดโรคและอุุบััติเิ หตุุ 
ส่่งผลกระทบต่่อสุุขภาพกาย สุุขภาพจิิต ตลอดจนความปลอดภััยของผู้้เ� สพ อีีกทั้้�งยัังสร้้างปััญหาต่่างๆ ให้้กัับผู้้อื่่� น�
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

นัักเรีียนสามารถวิิเคราะห์์
ปััจจััยเสี่่�ยงของการดื่่�มเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
ต่่อการใช้้ยาเสพติิดของวััยรุ่่�นได้้

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิดวิิเคราะห์์
ตััดสิินใจและแก้้ปััญหา
อย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 6 ประเมิินและสร้้างข้้อสรุุป
บทเรีียนชีีวิิตของตนเอง

1. ค่่านิิยมของวััยรุ่่�น
(ใบความรู้้�ที่่� 1 )
2. การใช้้ยาในทางที่่ผิ� ิด
(ใบความรู้้�ที่่� 2 )
3. แนวทางการตอบคำำ�ถาม
ในการสนทนา (ใบความรู้้�ที่่� 3 )

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาถึึงเทคนิิคการขายสิินค้้า ที่่�สามารถดึึงดููดลููกค้้า และสามารถ
เพิ่่�มยอดขายให้้ได้้มากที่่สุุ� ด พร้้อมทั้้�งเปิิด คลิิป/สคลิิป “บัังฮัันซััน ขายของทะเล” และสื่่�อโมษณา
(ที่่�มา คนมีีดีี kon_me_d https://www.youtube.com/watch?v=MoXHpGzVX4k&t=75s)

2. นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม 
- นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรบ้้างหลัังจากที่่นั� ักเรีียนได้้รัับชมคลิิป/สคลิิปหรืือโฆษณา
- ที่่ผ่่� านมานัักเรีียนเคยตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้าจากการดููคลิิป/สคลิิปหรืือสื่่�อโฆษณาหรืือไม่่
- นัักเรีียนมีีวิิธีียัับยั้้�งหรืือปฏิิเสธการซื้้�อสิินค้้าจากคลิิป/สคลิิปหรืือสื่่�อโฆษณาที่่�ได้้รัับชม
อย่่างไรบ้้าง
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
ใช้้ใบ
1. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่�มออกเป็็นกลุ่่�มละเท่่าๆ กััน เพื่่�อช่่วยกัันคิิดวิิธีีโฆษณาสิินค้้า
กิิจกรรม
ที่่�ครููกำ�ำ หนดให้้ โดยครููนำำ�โมเดล/หรืือรููปสิินค้้ามาให้้นัักเรีียนประกอบการขาย
2. ตััวแทนแต่่ละกลุ่่ม� ออกมาจัับฉลากสิินค้้าที่่�ครููกำำ�หนดให้้ ได้้แก่่ 
อวสาน
เซลล์์แมน
- เหล้้า
- บุุหรี่่�
- ยาที่่ใ� ช้้ในทางที่่ผิ� ดิ เช่่น โซแลม ยาแก้้ไอ เดกซ์์โทรเมทอร์์แฟน ยาทรามาดอล สี่่คูู� ณร้้อย
3. จากนั้้�นแต่่ละกลุ่่�มส่่งตััวแทน กลุ่่�มละ 1 คน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเซลขายสิินค้้าที่่�กลุ่่�มของตนเอง
จัับฉลากได้้ โดยมีีเวลาในการขายสิินค้้ากลุ่่มล
� ะ 3 - 5 นาทีี เมื่่อ� นัักเรีียนที่่ทำ� ำ�หน้้าที่่เ� ป็็นเซลขายสิินค้้าได้้ขาย
สิินค้้าเสร็็จให้้ผู้้�ขายหัันหลัังให้้กัับผู้้�ซื้้�อทั้้�งหมด
4. วิิธีีการ ให้้นัักเรีียนทุุกคนเป็็นผู้้�ซื้้�อสิินค้้า (ยกเว้้นเซลขายสิินค้้า)
- นัักเรีียน 1 คนสามารถเลืือกซื้้�อสิินค้้าได้้ 1 อย่่าง
- ผู้้�ซื้้�อมีีสิิทธิิในการเลืือกว่่าจะซื้้�อสิินค้้าหรืือไม่่ซื้้�อก็็ได้้ ผู้้�ที่่�ซื้้�อสิินค้้าชนิิดใด (เหล้้า บุุหรี่่�
ยาที่่�ใช้้ในทางที่่�ผิิด) ให้้ไปต่่อหลัังคนขายสิินค้้าชนิิดนั้้�น ผู้้�ที่่�ไม่่เลืือกสิินค้้าให้้นั่่�งอยู่่�กัับที่่�                 
- แบ่่งนัักเรีียนออกตามกลุ่่ม ที่
� ซื้้่� อ� สิินค้้า และไม่่ซื้้�อสิินค้้า แล้้วให้้ทั้้�ง 2 กลุ่่ม 
� อธิิบายถึึงเหตุุผล 
ที่่�เลืือกซื้้�อสิินค้้าชนิิดนั้้�น และเหตุุผลที่่�ไม่่เลืือกซื้้�อสิินค้้าชนิิดนั้้�น
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R : นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรกัับการขายสิินค้้าที่่�ผิิดกฎหมาย  
C : นัักเรีียนเคยเห็็นโฆษณาชวนเชื่่อ�  ที่่แ� อบอ้้างสรรพคุุณเกิินจริิงหรืือไม่่  นัักเรีียนตััดสิินใจอย่่างไร
A : ในอนาคตถ้้านัักเรีียนถููกเชิิญชวนให้้ซื้้�อสิินค้้าที่่�โฆษณาเกิินจริิงหรืือสิินค้้าผิิดกฎหมาย
นัักเรีียนสามารถบอกวิิธีีป้้องกัันและปฏิิเสธได้้หรืือไม่่  อย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

ใบกิิจกรรม อวสานเซลล์์แมน
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- คลิิป/สคลิิป “บัังฮัันซััน ขายของทะเล”
- สื่่�อโฆษณาสิินค้้า
การวััดผลและประเมิินผล

- พิิจารณาจากการตอบคำำ�ถาม สามารถตอบคำำ�ถามได้้ถููกต้้อง ร้้อยละ 80
- พิิจารณาจากคำำ�ถาม R - C - A
คลิิปวีีดีีโอ เรื่่�อง
LIVE ฮาซััน ทั้้�งมัันและฮา ลููกค้้าติิดตรึึม!
(ที่่�มา คนมีีดีี kon_me_d
https://www.youtube.com/watch?v=MoXHpGzVX4k&t=75s)
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ใบกิิจกรรม อวสานเซลล์์แมน
ให้้นัักเรีียนบอกเหตุุผลของการซื้้�อสิินค้้าในชีีวิิตประจำำ�วััน พร้้อมยกตััวอย่่างสิินค้้าที่่�นัักเรีียนซื้้�อเป็็น
ประจำำ� จำำ�นวน 2 ชนิิด พร้้อมบอกความจำำ�เป็็นของสิ่่�งของชนิิดนั้้�น

ชื่่�อ........................................................สกุุล....................................................เลขที่่� ............ชั้้�น..............
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ใบความรู้ 1
ค่านิยมของวัยรุ่น

1. ค่านิยมของวัยรุ่นไทยในป� จจุบัน
1.1 แฟชั�นการแต่งตัวของวัยรุ่น
ป� จจุบันนี�มีการนําวัฒนธรรมต่างๆของชาวต่างชาติเข้ามาเป�นอย่าง ต่อเนื�อง ซึ�งเรียกได้ว่า
นั�นจะเป�นส่วนหนึ�งที�ทําให้วัยรุ่นในป� จจุบันนี�มีทัศนคติ ต่าง ๆ ที�เปลี�ยนไปอีกด้วยเช่นกัน ซึ�งนั�นก็ทําให้
วัยรุ่นมีค่านิยมที�เปลี�ยนไปจากเดิมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป�นค่านิยมในการแต่งตัวของวัยรุ่นไทย ที�ทุกวันนี�มี
การเลียนแบบต่างประเทศมาก ซึ�งวัยรุ่นจะมีการแต่งตัวที�ไม่เหมือนเดิมด้วยการที�มีแฟชั�นใหม่ๆ
เกิดขึ�นเรื�อยๆนั�นเอง ซึ�งอาจจะเป�นการที�วัยรุ่นได้เสพเอาค่านิยมอย่างประเทศเกาหลีเข้ามามากกว่า
เดิมก็ได้ และก็ยังมีอีกหลายประเทศด้วยกัน วัยรุ่นนั�นเป�นวัยที�มีความคิดแปลกใหม่ และไม่สนใจ
ความคิดของคนอื�น คิดว่าความคิดของตนเองนั�นเป�นใหญ่และก็ถูกอยู่เสมอเป�นส่วนใหญ่ จึงเป�น
วัยที�กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกใน ด้านต่าง ๆ ด้วย
1.2 การทานผักของวัยรุ่น
ป� จจุบันนี�วัยรุ่นได้มีการเปลี�ยนค่านิยมต่างๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั�งยังมีความคิดที�มั�นใจและ
เป�นของตัวเองมากขึ�น เช่น การทานอาหารของวัยรุ่นก็มีค่านิยมที�เปลี�ยนไปด้วยเช่นกัน ซึ�งการทาน
อาหารของวัยรุ่นที�มีการเปลี�ยนไปนั�นก็อย่างเช่นมีการนั�งทาน อาหารตามร้านที�มีคนเยอะ เพื�อเป�นการ
อวดกัน วัยรุ่นก็ยังหันไปบริโภคแต่อาหารที�ไม่มีประโยชน์มากขึ�น อีกทั�งยังมีการทานหรือดื�มพวก
อาหารที�ไม่ดีต่อสุขภาพด้วย อย่างเช่นการดื�มสุรา ของมึนเมาต่างๆที�เป�นส่วนที�ก่อให้ร่างกายเกิดความ
เสื�อมโทรมได้ง่าย
2. สาเหตุที�ส่งผลให้ค่านิยมของวัยรุ่นเปลี�ยนไปจากสมัยก่อน
2.1 ชอบทดลอง
วัยรุ่นเป�นวัยที�อยากรู้ – อยากเห็น โดยป� จจุบันมีสิ�งยั�วยุต่างๆ ที�เป�นแรงผลักดันให้
วัยรุ่นแสดงออกถึงความต้องการมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ�น ไม่ว่าจะเป�น แผ่นซีดีลามก หนังสือการ์ตูน
อุปกรณ์เสริมเพื�อเพิ�มความสนุกระหว่างร่วมเพศกันมากขึ�น ซึ�งป� จจุบันสิ�งต่างๆเหล่านี� ก็หาซื�อได้ง่าย
ขึ�นและเป�นสิ�งกระตุ้นให้วัยรุ่นอยากมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ�น ทั�งที�สังคมไทยในสมัยก่อน ไม่ค่อยจะ
ยอมรับกับสิ�งต่างๆเหล่านี� แต่ในป� จจุบันกลายเป�นเรื�องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว สําหรับสังคมไทย
2.2 การออดอ้อน
ทนต่อแรงออดอ้อนของอีกฝ�ายไม่ไหว บางคนอาจจะอ้างมาเพื�อพิสูจน์รักแท้ที�มีต่อกันบ้าง
หรือว่าถ้าไม่ยอมก็แสดงว่าไม่รักกันจริง ทําให้อีกฝ�าย (ซึ�งมักจะเป�นผู้หญิง) ทนต่อคําออดอ้อนของ
อีกฝ�ายหนึ�งไม่ไหว หรือการออดอ้อนในเทศกาลต่างๆ เช่น พิสูจน์กันในเทศกาลแห่งความรัก
2.3 แฟชั�น
การได้เสียกันในป� จจุบันถือว่าเป�นไปตามกระแสของแฟชั�น กล่าวคือ หากคนรักคู่ใดเป�น
แฟนกันมา นาน แล้วไม่มีอะไรกันถือว่าเชย หรือบางคู่ถ้าฝ�ายหญิงไม่ยอมตกเป�นของฝ�ายชาย ถึงขั�น
เลิกกันก็มี เพราะหาว่าไม่รักกันจริง “คําก็อ้างว่าไม่รัก สองคําก็อ้างว่าไม่รัก สุดท้ายก็ยอมมันเสียเลย”
2.4 ความรู้สึกเป�นเจ้าของซึ�งกันและกัน
การมีเพศสัมพันธ์กันนั�น เหมือนกับการได้สัมผัสเรือนร่างของอีกฝ�ายหนึ�ง ได้สัมผัส
ร่างกายของกันและกัน ทําให้ต่างฝ�ายต่างมีความรู้สึกว่าเป�นของกันและกัน
2.5 ความรู้สึกว่าตนเองมีค่าต่ออีกฝ�ายหนึ�ง
การรู้จักและคบหากันจนถึงขั�นที�เรียกว่า “ แฟน ” นั�น หลายคู่ใช้ระยะเวลาสั�น – ยาว
ที�แตกต่างกันแน่นอนว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของคู่รักจบลงที�การมีเพศสัมพันธ์กันซึ�งทําให้อีกฝ�ายรู้สึก
ว่าตนเป�นที�ต้องการหรือมีค่าสําหรับอีกฝ�ายหนึ�ง
2.6 สัญชาตญาณของการสืบพันธุ์
วัยรุ่นเมื�อถึงวัยจะมีแรงผลักดันจากฮอร์โมนภายในร่างกาย ให้แสดงออกถึงความต้องการ
ของการมีเพศสัมพันธ์ โดยการแสดงออกของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป

ที่มา www.canva.com
ที่มา : http://nanasatun.blogspot.com/2013/01/blog-post.html?m=1
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ใบความรู้้�ที่่�

2

การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด หมายถึึง การนำำ�ยารัักษาโรคมาใช้้โดยไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมายทางการแพทย์์
แต่่มุ่่ง� หวัังเพื่่�อตอบสนองความต้้องการบางอย่่าง เช่่น การกระตุ้้น� ประสาทเพื่่�อให้้ร่่างกายมีีการตื่่�นตััว
อยู่่�เสมอ การใช้้เพื่่�อความสนุุกสนาน การทำำ�ให้้เกิิดความเคลิิบเคลิ้้�ม การหลบหนีีจากความกดดััน
ของสัังคม เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อร่่างกาย และจิิตใจของผู้้�ใช้้ยา ปััจจุุบัันเด็็ก  และเยาวชน
มีีการนำำ�ยารัักษาโรคหลายชนิิดมาใช้้ในทางที่่�ผิิด ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อร่่างกาย และจิิตใจ 
โดยยาที่่�เด็็ก  และเยาวชนมัักจะนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ผิิด ได้้แก่่ ยาแก้้ไอผสมโคเดอีีน ยาแก้้ไอเดกซ์์โทร
เมทอร์์แฟน ยาโรฮิิบนอล ยามิิดาโซแลม หรืือยาโดมิิคุ่ม 
่� ยาอััลปราโซแลม ยาไดอาซีีแพม ยาทรามาดอล 
ยาโปรเมทธาซีีน เป็็นต้้น

ยาแก้้ไอผสมโคเดอีีน

ยาแก้้ไอ เดกซ์์โทรเมทอร์์แฟน

ยาโรฮิิบนอล

ยามิิดาโซแลม หรืือยาโดมิิคุ่่�ม

ยาอััลปราโซแลม

ยาไดอาซีีแพม

ยาไนเมตาซีีแพม

ยาทรามาดอล

ยาโปรเมทธาซีีน

ที่่�มา คู่่�มืือการดาเนิินงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด สาหรัับอาสาสมััครสาธารณสุุขกรุุงเทพมหานคร
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ใบความรู้ 3
แนวทางการตอบคําถามในการสนทนา

ผลกระทบต่อร่างกาย
- มีกลิน
� ปาก ลมหายใจมีกลิน
� เหม็น
- โรคมะเร็งปอด และมะเร็งในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล่องเสียง ลําคอ หลอดอาหาร
และกระเพาะป� สสาวะ
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และโรคหัวใจขาดเลือด มีความเสี�ยงต่อการเกิดอาการ หัวใจวาย
- โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดส่วนอื�นๆ ตีบตัน และหลอดเลือดใหญ่ทรวงอก และช่องท้องโป�งพอง
- โรคถุงลมโป�งพอง โรคหลอดลม อักเสบเรื�อรัง

ความเสี� ยงที�เกิดขึ�น
ทําให้การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื�น บกพร่อง ไม่มีเพื�อน แยกตัว ไม่เข้า สังคม
และเป�นที�รังเกียจของบุคคลใน สังคม เนื�องจากการสูบบุหรี�มีผลเสีย ต่อสุขภาพและจิตใจของบุคคล
ที�อยู่ ใกล้เคียงอีกทั�งยังเป�นการ สิ�นเปลืองเงินและเวลาในการแสวงหา บุหรี�มาสูบอีกด้วย รวมทั�งเป�น
จุดเริม
� ต้นของการใช้สารเสพติดชนิดอื�น

ที่มา www.canva.com
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ใบความรู้ 3
แนวทางการตอบคําถามในการสนทนา
เครื�องดื�มแอลกอฮอล์
(สุ รา, เบียร์, ไวน์,)

ผลกระทบต่อร่างกาย

- กดจิตใต้สํานึกที�ควบคุมตนเอง ทําให้ไม่สามารถยับยั�งตนเองได้
- ดื�มในปริมาณมากแอลกอฮอล์จะกดสมองทําให้เสียการทรงตัว
พู ดไม่ชัด หมดสติ ถ้าบริโภคต่อเนื�องเป�นระยะเวลานานจะทําให้
เกิดการเสพติดทั�งทางร่างกายและจิตใจ
- เป�นโรคพิษสุราเรื�อรัง ทําลายตับและสมอง สติป�ญญาเสื�อม
จิตใจผิดปกติ กระเพาะอาหารอักเสบ ร่างกายซูบผอม และเป�น
โรคตับแข็งได้

ความเสี� ยงที�เกิดขึ�น

- อารมณ์ดุร้าย,พู ดมาก,ทะเลาะวิวาท
- เกิดอุบัติเหตุ
- สูญเสียครอบครัวหรือคนที�รัก
- ทําให้สังคมไม่ปลอดภัยนําไปสู่การทําร้ายร่างกาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน
- อารมณ์ชั�ววูบ ขาดสติทําร้ายร่างกายผู้อื�น ปล้น จี�ชิงทรัพย์ หรือร้ายแรง
ที�สุดคือการข่มขืนและทําร้ายร่างกายผู้อื�น
- เครื�องดื�มแอลกอฮอล์นําไปสู้การมั�วสุ่ม และใช้ยาเสพติด

การใช้ยาในทางที�ผิด
ผลกระทบต่อร่างกาย

ความเสี� ยงที�เกิดขึ�น

- ส่งผลกระทบต่อสมองอย่างถาวร สมองเปลี�ยนแปลงได้โดยไม่สามารถ
ต้านทานความอยากสัมผัสอาการเมายาที�คุณเสพเข้าไป
- มึนงง เสียบุคลิกภาพ
- คัดจมูกหรือนํ�ามูกไหลตลอดเวลา
- ตาแดง (มักสวมแว่นดําเพื�ออําพราง)
- ไอและหอบ
- รอยชํ�าดําที�มองเห็นได้ตามแขนและขา
- พู ดไม่เป�นคํา
- คลื�นไส้และอาเจียน

- ขาดเรียน หรือผลการเรียนหรือการทํางานตกตํ�าลง
- ปลีกตัวหรือหลบเลีย� งคนอืน� ๆ
- หดหู่ กระวนกระวาย
- ใช้จา่ ยเงินมากเป�นประจําหรืออยู่ ๆ ก็มเี งินมาก
- เปลีย� นกลุม่ เพือ� น
- เปลีย� นนิสยั การกินการนอน
- อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลา ก้าวร้าว และมีแนว
โน้มใช้ความรุนแรง

- มีความลับเกี�ยวกับการกระทํา ที�อยู่ หรือทรัพย์สิน
- ขาดความสนใจในสภาพของตนเองและสุขอนามัย
- อยู่นอกบ้านจนดึก หรือไม่กลับบ้านหลายวันบ่อย ๆ
- พบยาหรืออุปกรณ์การเสพยา
- ทรัพย์สินมีค่าในบ้านหายไป
- เป�นจุดเริม
� ต้องของการใช้ยาเสพติด

ที่มา www.canva.com

Be Smart Say No To Drugs

137

ตััวอย่่างโฆษณา

138

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

Be Smart Say No To Drugs

139

ตารางวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์

ระหว่่างตััวชี้้�วััดกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต และสมรรถนะด้้านยาเสพติิด
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4-6
สาระที่่�

ตัวชี้วัด

สาระที่่� 1
การเจริิญเติิบโต
และพััฒนาการของ
มนุุษย์์

พ 1.1 ม.4 - 6/2 วางแผนดููแล
สุุขภาพตามภาวะ
การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการ
ของตนเองและบุุคคล
ในครอบครััว

พฤติกรรมทักษะชีวิต

องค์ประกอบที่ 1
การตระหนัักรู้�้ และเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้อื่่� น�
ข้้อ 5 รัักและเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้อื่่� น�

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

1) บริิหารจััดการ วางแผน
ออกแบบกิิจกรรมและ
แก้้ปััญหายาเสพติิดได้้อย่่าง
สร้้างสรรค์์
2) นำำ�ทัักษะความรู้�เ้ กี่่�ยวกัับ                 
ยาเสพติิดมาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วันั
สาระที่่� 2
พ 2.1 ม.4 - 6/3 เลืือกใช้้
องค์ประกอบที่ 3
ได้้อย่่างถููกต้้อง
ชีีวิิตและครอบครััว ทัักษะที่่�เหมาะสมในการ
การจััดการกัับอารมณ์์
3) สำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ป้้องกัันและลดความขััดแย้้ง และความเครีียด
ในการป้้องกัันและแก้้ปััญหา
และแก้้ไขปััญหาเรื่่�องเพศ
ข้้อ 2 จััดการความขััดแย้้งต่่างๆ ยาเสพติิด
และครอบครััว
ได้้ด้้วยวิิธีีที่่�เหมาะสม
4) ควบคุุมอารมณ์์ ความคิิด
ตััดสิินใจ ทำำ�สิ่่�งต่่างๆ สำำ�เร็็จ
พ 2.1 ม.4 - 6/4 วิิเคราะห์์
ตามเป้้าหมายโดยไม่่ยุ่่�ง
สาเหตุุและผลของความขััดแย้้ง
เกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างนัักเรีียน
หรืือเยาวชนในชุุมชน
และเสนอแนวทางแก้้ไขปััญหา
สาระที่่� 4
พ 4.1 ม.4 - 6/6 มีีส่่วนร่่วม
การสร้้างเสริิม
ในการส่่งเสริิมและพััฒนา
สุุขภาพ สมรรถภาพ สุุขภาพของบุุคคลในชุุมชน
และการป้้องกัันโรค

องค์ประกอบที่ 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 4 มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น

สาระที่่� 5
ความปลอดภััย
ในชีีวิิต

พ 5.1 ม.4 - 6/1 มีีส่่วนร่่วม
ในการป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อ
การใช้้ยา การใช้้สารเสพติิด
และความรุุนแรง เพื่่�อสุุขภาพ
ของตนเอง ครอบครััวและสัังคม

องค์ประกอบที่ 4
การสร้้างสััมพัันธภาพที่่ดีี�
กัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 3 ทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
ตามวิิถีีประชาธิิปไตย

พ 5.1 ม.4 - 6/2 วิิเคราะห์์
ผลกระทบที่่�เกิิดจาก
การครอบครอง การใช้้ 
และการจำำ�หน่่ายสารเสพติิด

องค์์ประกอบที่่� 2 การคิิด
วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ และแก้้
ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 เลืือกรัับข้้อมููลข่่าวสาร
อย่่างไตร่่ตรองและรู้�เ้ ท่่าทััน
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง
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ความปลอดภััย
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ตััวชี้้�วััด

พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิต

พ 5.1 ม.4 - 6/3 วิิเคราะห์์
ปััจจััยที่่มีี� ผลกระทบต่่อสุุขภาพ
หรืือความรุุนแรงของคนไทย
และเสนอแนวทางป้้องกััน

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 2 ตััดสิินใจในสถานการณ์์
ต่่าง ๆ ที่่�เผชิิญอย่่างมีีเหตุุผล
และรอบคอบ

พ 5.1 ม.4 - 6/4 วางแผน
กำำ�หนดแนวทางลดอุุบััติิเหตุุ
และสร้้างเสริิมความปลอดภััย
ในชุุมชน
พ 5.1 ม.4 - 6/5 มีีส่่วนร่่วมใน
การสร้้างเสริิมความปลอดภััย
ในชุุมชน

องค์์ประกอบที่่� 1
การตระหนัักรู้�้ และเห็็นคุุณค่่า
ในตนเองและผู้้�อื่่�น
ข้้อ 10 มีีความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม

พ 5.1 ม.4 - 6/6 ใช้้ทัักษะ
การตััดสิินใจ แก้้ปััญหา
ในสถานการณ์์ที่่�เสี่่�ยงต่่อ
สุุขภาพและความรุุนแรง

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 3 แก้้ปััญหาในสถานการณ์์
วิิกฤตได้้อย่่างเป็็นระบบ
และสร้้างสรรค์์

สมรรถนะด้้านยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4-6
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อกิิจกรรม

ระดัับชั้้�น

เวลาที่ใช้จัดกิจกรรม (นาที)

1

สแกนความเสี่่�ยง

ม.4

50

2

Campaign “Say no to drugs”

ม.5

50

3

Big Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต

ม.6

50
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4

เรื่่�อง สแกนความเสี่่�ยง

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ม.4-6/1 มีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อการใช้้ยาเสพติิด/สารเสพติิดและความรุุนแรง
เพื่่�อสุุขภาพของตนเอง ครอบครััวและสัังคม
2. สาระสำำ�คััญ

ในปััจจุุบัันภััยจากสิ่่�งเสพติิดแพร่่ระบาดในสถานศึึกษาอย่่างรุุนแรง ทั้้�งนี้้�เยาวชนมีีพฤติิกรรมเสี่่�ยง
ต่่อการใช้้สารเสพติิด อัันเป็็นผลมาจากสารเสพติิด ผู้้�เสพ และสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น ทุุกคนและทุุกหน่่วยงาน
จึึงต้้องร่่วมมืือกัันป้้องกััน เฝ้้าระวััง ความเสี่่ย� งต่่อการใช้้สารเสพติิดโดยใช้้มาตรการทางกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
รวมทั้้�งส่่งเสริิมให้้เยาวชนตระหนัักถึงึ ภััยจากการใช้้สารเสพติิด ด้้วยกิิจกรรมต่่างๆ และความร่่วมมืือจากหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้แก้้ไขปััญหาการระบาดของสารเสพติิดได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

สาระการเรีียนรู้้�

1. นัั ก เรีียนสามารถวิิ เ คราะห์์
สาเหตุุและพฤติิ กรรม เสี่่� ย งต่่อ
การใช้้สารเสพติิดได้้
2. นัั ก เรีียนสามารถวิิ เ คราะห์์
แนวทางป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งต่่อ
การใช้้สารเสพติิดได้้

องค์์ประกอบที่่� 1 การตระหนัักรู้้�
และเห็็นคุุณค่่าในตนเอง
และผู้้�อื่่�น
ข้้อ 10 มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม

1. โทษพิิษภััยและอัันตราย
จากยาเสพติิด (ใบความรู้้�ที่่� 1)
2. การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
(ใบความรู้้�ที่่� 2)
3. ทัักษะการส่่งเสริิมการมีี
ส่่วนร่่วมในการป้้องกัันยาเสพติิด
(ใบความรู้้�ที่่� 3)

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููดููรููปภาพหรืือคลิิปที่่�เกี่่�ยวกัับผลกระทบของการติิดยาเสพติิด ได้้แก่่ ผลกระทบ
ต่่อผู้้�เสพ ผลกระทบต่่อครอบครััว ผลกระทบต่่อชุุมชน และผลกระทบต่่อประเทศชาติิ โดยครููชวนนัักเรีียน
ร่่วมกัันสนทนาถึึงผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นว่่าส่่งผลให้้เกิิดปััญหาสัังคมอย่่างไรบ้้าง
2. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันอภิิปรายว่่าในชุุมชนโดยรอบโรงเรีียน มีีพื้้�นที่่�ใดบ้้างที่่�มีีโอกาสเป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการใช้้ยาและสารเสพติิดของเยาวชนและคนในชุุมชน
ขั้้�นกิิจกรรม (30 นาทีี)
1. นัักเรีียนร่่วมกัันจััดทำำ�แผนที่่ค� วามเสี่่ย� งยาเสพติิดของชุุมชน โดยเริ่่มจ
� ากการวาดแผนที่่ข� องชุุมชน
รอบโรงเรีียนระยะ 500 เมตร ใช้้โรงเรีียนเป็็นศููนย์์กลางและครอบคลุุมพื้้�นที่่�
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

2. หลัังจากวาดแผนที่่�แล้้วนัักเรีียนร่่วมกัันวิิเคราะห์์ว่่า มีีพื้้�นที่่�ใดบ้้างที่่�เป็็นพื้้�นที่่�สุ่่�มเสี่่�ยงต่่อ
การใช้้ยาและสารเสพติิดของเยาวชนและคนในชุุมชน โดยให้้ทำำ�สัญ
ั ลัักษณ์์หรืือนำำ�ลููกอมไปวางไว้้บนแผนที่่�
ในจุุดนั้้�นเพื่่�อแสดงสััญลัักษณ์์มากน้้อยตามปริิมาณความเสี่่�ยง
3. นัั กเรีียนแบ่่งกลุ่่�มเป็็ น 6 กลุ่่� ม  เพื่่� อร่่วมกัั นอภิิ ปรายบทบาทของผู้้� เกี่่� ย วข้้องและแนวทาง
การมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในชุุมชน พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอหน้้าชั้้�นเรีียน ดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1  ผู้้�นำำ�ชุุมชน
กลุ่่�มที่่� 2  ครูู
กลุ่่มที่
� ่� 3  ทหาร/ตำำ�รวจ/ฝ่่ายปกครอง
กลุ่่�มที่่� 4  เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข
กลุ่่�มที่่� 5  ครอบครััว
กลุ่่�มที่่� 6  นัักเรีียน
ขั้้�นสรุุป (10 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปว่่าในชุุมชนโดยรอบโรงเรีียนมีีพื้้�นที่่�ใดบ้้างที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการใช้้ยา
และสารเสพติิดของเยาวชนและคนในชุุมชน โดยใช้้หลััก R - C - A สรุุปในประเด็็นดัังต่่อไปนี้้�
R : นัักเรีียนรู้สึ�้ กึ อย่่างไรที่่ใ� นชุุมชนรอบบริิเวณโรงเรีียนมีีพื้้�นที่่เ� สี่่ย� งต่่อการใช้้ยาและสารเสพติิด
C : ที่่�ผ่่านมา นัักเรีียนเคยทราบหรืือไม่่ว่่าบุุคคลต่่างๆ ในชุุมชนมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกััน
ยาและสารเสพติิด บุุคคลเหล่่านั้้�นทำำ�อย่่างไร
A : ในฐานะที่่�นัักเรีียนเป็็นคนในชุุมชน  นัักเรีียนจะมีีวิิธีีการป้้องกัันหรืือลดพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
ในชุุมชนอย่่างไร
ภาระ/ชิ้้�นงาน

แผนที่่�ความเสี่่�ยงยาเสพติิดของชุุมชน

สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

1. ภาพ/คลิิปผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิด   2. กระดาษชาร์์ท   3. สีี   4. ลููกอม 
การวััดผลและประเมิินผล

แบบประเมิินการทำำ�งานกลุ่่ม�
ภาพผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิดที่่�มีีต่่อร่่างกาย

ภาพผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิดที่่�มีีต่่อสัังคม
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แบบประเมิินการทำำ�งานกลุ่่�ม

คำำ�ชี้้�แจง ให้้ผู้้�สอนสัังเกตพฤติิกรรมของนัักเรีียนในระหว่่างเรีียนและนอกเวลาเรีียน แล้้วขีีด ✓ลงในช่่องว่่าง
ที่่�ตรงกัับระดัับคะแนน
ลำำ�
ดัับ
ที่่�
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ชื่อ-สกุล
ของผู้้�รัับ
การประเมิิน

ความร่่วมมืือ
การแสดง การรัับฟััง
กััน
ความคิิดเห็็น ความคิิดเห็็น
ทำำ�กิิจกรรม

การตั้้�งใจ
ทำำ�งาน

การแก้้ไข
รวม
ปััญหา/หรืือ
20
ปรัับปรุุงผล
งานกลุ่่�ม คะ

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนน

ใบความรู้้�ที่่�

1

โทษพิิษภััยและอัันตรายจากยาเสพติิด
สมองมนุุษย์์
สมองส่วนคิด
(Cerebral Cortex)

สมองส่่วนอยาก
( Lirnbic System)

การใช้้ยาเสพติิดจะมีีผลต่่อสมอง 2 ส่่วน คืือ สมองส่่วนคิิด และสมองส่่วนอยาก สมองส่่วนคิิด
ทำำ�หน้้าที่่ค� วบคุุมสติิปัญ
ั ญา ใช้้ความคิิดแบบมีีเหตุุผล ขณะที่่ส� มองส่่วนอยากเป็็นศููนย์์ควบคุุมอารมณ์์
ความรู้้�สึึก  เวลาคนเราเสพยาเสพติิด ตััวยาจะไปกระตุ้้�นทำำ�ให้้สมองส่่วนอยาก สร้้างสารเคมีีชื่่�อ
“โดปามีีน” ซึ่่�งเป็็นสารที่่ทำ� ำ�ให้้มนุุษย์์เกิิดความรู้สึ้� กสุุ
ึ ข แต่่ยาเสพติิดทำำ�ให้้สมองสร้้างโดปามีีนมากกว่่า
ที่่�ธรรมชาติิกำำ�หนด จนทำำ�ให้้รู้้�สึึกเป็็นสุุขมากขึ้้�นกว่่าปกติิ สมองจึึงมีีการปรัับตััวด้้วยการลดการหลั่่�ง
สารเคมีีนั้้�นลง เมื่่�อหมดฤทธิ์์�ของยาเสพติิด จึึงเสมืือนว่่าร่่างกายมีีอาการขาดสารโดปามีีน ทำำ�ให้้มีี
อาการหงุุดหงิิด หรืือซึึมเศร้้า ส่่งผลให้้ผู้้�เสพพยายามแสวงหายามาใช้้ซ้ำำ��  ในขณะเดีียวกัันเมื่่�อใช้้
ยาเสพติิดบ่่อยๆ จะทำำ�ให้้สมองส่่วนคิิดถููกทำำ�ลาย การใช้้ความคิิดที่่�เป็็นผลจะเสีียไป แล้้วสมอง
ส่่วนอยากจะอยู่่�เหนืือสมองส่่วนคิิด จนทำำ�อะไรตามใจตามอารมณ์์มากกว่่าเหตุุผล ผู้้�ที่่�ใช้้ยาจึึงมััก
แสดงพฤติิกรรมที่ไ่� ม่่เหมาะสม มีีอารมณ์์ก้้าวร้้าว หงุุดหงิิด ไม่่สามารถควบคุุมตััวเองได้้ หากใช้้ยาเสพติิด
บ่่อยครั้้�ง สมองจะสููญเสีียความสามารถควบคุุมการหลั่่�งโดปามีีน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถมีีความสุุข
ตามธรรมชาติิได้้ จนเกิิดอาการทุุรนทุุราย เมื่่�ออยากมีีความสุุขจึึงต้้องพึ่่�งยาเสพติิด สมองจึึงจะหลั่่�ง
โดปามีีนมามากพอจนเกิิดความสุุขได้้ อาการเช่่นนี้้�เรีียกว่่า “สมองติิดยา” ในที่่�สุุดก็็ห้้ามตััวเองไม่่ได้้
ต้้องทำำ�ทุุกวิิถีีทางให้้ได้้ยาเสพติิดมาเสพ ผลสุุดท้้ายจะเกิิดความสููญเสีียอย่่างรุุนแรงในด้้านต่่างๆ
ของชีีวิิต ผู้้�เสพไม่่สามารถควบคุุมตนเองได้้ด้้วยสติิปััญญาหรืือความคิิดและทำำ�ให้้มีีอาการทางจิิต
และสามารถเป็็นโรคจิิตเต็็มขั้้�นได้้ในที่่สุุ� ด
ที่่�มา : แผ่่นพัับยาเสพติิดที่่�แพร่่ระบาดในประเทศไทย และหนัังสืือความรู้�พื้้้ �นฐานเพื่่�อการป้้องกัันยาเสพติิดในเยาวชน
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ใบความรู้้�ที่่�

1

โทษพิิษภััยและอัันตรายจากยาเสพติิด
ผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิด

ผลกระทบต่่อผู้้�เสพยาเสพติิด
1. ผลต่่อร่่างกาย ทรุุดโทรม ใจสั่่�น หลอดเลืือดอุุดตััน ความดัันโลหิิตสููง หััวใจเต้้นเร็็วผิิดปกติิ
ทำำ�ลายหลอดเลืือดในสมอง ระบบหายใจมีีปััญหา ในกรณีีไอซ์์ ผิวิ หน้้าจะแห้้งเสีีย และเป็็นแผลได้้ง่่าย
เพราะหลอดเลืือดเปราะบางใบหน้้าจะแก่่กว่่าวััย
2. ผลต่่อระบบประสาท ตึึงเครีียด แต่่เมื่่�อหมดฤทธิ์์�ยาจะมีีอาการประสาทล้้า การตััดสิินใจ
ช้้าและผิิ ด พลาด หากใช้้นานจะทำำ� ให้้สมองเสื่่� อ ม ทำำ�ล ายระบบการหายใจทำำ� ให้้หมดสติิ แ ละ
ถึึงแก่่ความตายได้้
3. ผลต่่อจิิตใจ ซึึมเศร้้า กลายเป็็นโรคจิิตชนิิดหวาดระแวง มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น
หวาดหวั่่�นหวาดกลััว ประสาทหลอน ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นแล้้ว อาการจะคงอยู่่�ตลอดไป แม้้ช่่วงที่่�ไม่่ได้้เสพยา
ก็็ตาม
4. ผลต่่อพฤติิกรรม กระวนกระวายใจ ก้้าวร้้าวขึ้้�น เมื่่�อรวมกัับโรคจิิตชนิิดหวาดระแวง คิิดว่่า
จะมีีคนมาทำำ�ร้้าย มัักจะทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นก่่อน
ผลกระทบต่่อครอบครััว
1. ขาดความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััวหรืือญาติิพี่น้้่� อง ครอบครััวหมดความสุุข และเป็็นภาระ
ต่่อบุุคคลในครอบครััว ทำำ�ความเดืือดร้้อนให้้ครอบครััว
2. ครอบครััวประสบปััญหาด้้านเศรษฐกิิจ
ผลกระทบต่่อสัังคมหรืือชุุมชน
1. เป็็นที่่รั� ังเกีียจของสัังคมหรืือชุุมชนไม่่มีีใครอยากคบด้้วยเข้้าสัังคมไม่่ได้้
2. เป็็นอาชญากรเพราะผู้้�ติิดยาต้้องพยายามทุุกวิิถีีทางที่่�จะให้้ได้้ยาเสพติิด
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ใบความรู้้�ที่่�

2

การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด

ยาแก้้ไอผสมโคเดอีีน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : MB, ลีีน, บาร์์

ยามิิดาโซแลม หรืือยาโดมิิคุ่่�ม
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : กุ้้�มคุ่ม 
่�
ยามอมยาสลััดผ้้ายาส่่าย

ยาแก้้ไอ เดกซ์์โทรเมทอร์์แฟน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : เรดเดวิิล, เด็็กซ์์

ยาอััลปราโซแลม
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : โซแลม,
ยาแฮปปี้้�, ยาเสีียสาว

ยาทรามาดอล
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :แค็็บ, แท็็กซี่่�,
เขีียวเหลืือง

ยาโรฮิิบนอล 
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : แมว ยาหลัับ
สีีม่่วง ยาเมาโรเช่่

ยาไดอาซีีแพม
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :วาเลีียม,
แวเลีียม

ยาโปรเมทธาซีีน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : โพโคดิิล,
โปรโคดิิล

ยาไนเมตาซีีแพม
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : อิิริมิิ ิน 5,
ไฟว์์-ไฟว์์ (five - five)

ยาเบนซ์์เฮกซอล
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : บีีไฟว์์,B5

การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด หมายถึึง การนำำ�ยารัักษาโรคมาใช้้โดยไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมายทางการแพทย์์
แต่่มุ่่ง� หวัังเพื่่�อตอบสนองความต้้องการบางอย่่าง เช่่น การกระตุ้้�นประสาทเพื่่�อให้้ร่่างกายมีีการตื่่�นตััว
อยู่่เ� สมอ การใช้้เพื่่�อความสนุุกสนาน การทำำ�ให้้เกิิดความเคลิิบเคลิ้้�ม การหลบหนีีจากความกดดัันของ
สัังคม เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดอัันตรายต่่อร่่างกาย และจิิตใจของผู้้ใ� ช้้ยา ปััจจุุบันั เด็็ก และเยาวชนมีีการนำำ�
ยารัักษาโรคหลายชนิิดมาใช้้ในทางที่่�ผิิด ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อร่่างกายและจิิตใจ โดยยาที่่�เด็็ก 
และเยาวชนมัักจะนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ผิิด เช่่น ยาแก้้ไอผสมโคเดอีีน ยาแก้้ไอ เดกซ์์โทรเมทอร์์แฟน
ยาโรฮิิบนอล ยามิิดาโซแลมหรืือยาโดมิิคุ่่�ม  ยาอััลปราโซแลม ยาไดอาซีีแพม ยาไนเมตาซีีแพม 
ยาทรามาดอล ยาโปรโคดิิล หรืือยาเบนซ์์เฮกซอล (บีีไฟว์์) เป็็นต้้น
Be Smart Say No To Drugs

147

ใบความรู้้�ที่่�

3

ทัักษะการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
ในการป้้องกัันยาเสพติิด
ทัักษะในการส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมในการป้้องกัันยาเสพติิดจาก ครอบครััว โรงเรีียน ชุุมชน สัังคม
สร้้างพื้้�นปลอดภััย หมายถึึง การดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้ พื้้�นที่่ห� นึ่่�ง ๆ มีีความสามารถบริิหารหน่่วยงาน/
องค์์กรต่่างๆ และทุุกภาคส่่วนในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ สถานศึึกษา สถานประกอบการ หมู่่�บ้้านชุุมชน
เกิิดการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดด้้วยการมีีส่่วนร่่วมของประชากรในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ
เพื่่� อ นำำ�สู่่� ค วามปลอดภัั ย จากปัั ญหายาเสพติิ ดและลดผลกระทบที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากปัั ญ หายาเสพติิ ด
โดยครอบคลุุมใน ๓ มิิติสำิ ำ�คััญ ได้้แก่่
1. ดููแลช่่ วยเหลืือกลุ่่�มที่่� มีี ความเสี่่� ย งสููง เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
และดููแลแก้้ไขปััญหากลุ่่มที่
� ่�ประสบปััญหา อาทิิ ผู้้�เสพ - ผู้้�ติิด เพื่่�อลดผลกระทบต่่อครอบครััว ชุุมชน
และสัังคม รวมทั้้�ง ประคัับประคองจนสามารถลดละเลิิกยาเสพติิดได้้ และให้้โอกาสคืืนสู่่�สัังคม
2. เพิ่่�มปััจจััย/กิิจกรรม/พื้้�นที่่�เชิิงบวก เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชากรในพื้้�นที่่�มีีบริิบทแวดล้้อมที่่�ดีี 
สามารถมีีทางเลืือกที่่�ดีีในการใช้้ชีีวิิต  ไม่่หัันไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด อาทิิ การจััดกิิจกรรมพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิต การฝึึกอาชีีพ และสร้้างงานเพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนมีีอนาคตที่่ดีี ก
� ารจััดให้้มีีพื้้�นที่่ดำ� ำ�เนิิน
กิิจกรรมสร้้างสรรค์์ การเสริิมสร้้างสถาบัันครอบครััวที่่�อบอุ่่�น การสร้้างองค์์กรชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง
3. ขจัั ด หรืือ ควบคุุ ม เฝ้้ า ระวัั ง ปัั จ จัั ย เสี่่� ย ง/พื้้� นที่่� เ สี่่� ย ง อาทิิ  ก ารจัั ด ระเบีียบสัั ง คม
สถานบัันเทิิง สถานบริิการ ตลอดจนแหล่่งมั่่ว� สุ่่มต่่
� างๆ ในพื้้�นที่่� และเฝ้้าระวัังมีีให้้ปััจจัยั /พื้้�นที่่เ� หล่่านั้้�น
มีีอิิทธิิพลเหนี่่�ยวนำำ�ประชากรเข้้าไปสู่่�วงจรยาเสพติิด
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แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 5

เรื่่�อง Campaign “Say No To Drugs”

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

พ 5.1 ม.4 - 6/1 มีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อการใช้้ยา การใช้้สารเสพติิดและความรุุนแรง
เพื่่�อสุุขภาพของตนเอง ครอบครััวและสัังคม
พ 5.1 ม.4 - 6/2 วิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดจากการครอบครอง การใช้้ และการจำำ�หน่่ายสารเสพติิด
2. สาระสำำ�คััญ

ปััจจุุบันั ปััญหาแพร่่ระบาดยาเสพติิดทั้้�งในโรงเรีียนและนอกโรงเรีียนมีีแนวโน้้มทวีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้น�
จึึงส่่งผลให้้เด็็กและเยาวชนมีีความเสี่่ย� งที่่จ� ะเข้้าไปเกี่่ย� วข้้องกัับยาเสพติิดอย่่างง่่ายดาย ไม่่ว่่าจะเป็็นในรููปแบบ
การครอบครอง การเสพ และการจำำ�หน่่ายยาเสพติิด ซึ่่�งการเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องจะสร้้างผลกระทบและเกิิดปััญหา
อย่่างร้้ายแรงต่่อตััวเด็็กและเยาวชน เกิิดเป็็นปััญหาครอบครััว ปััญหาสัังคม ส่่งผลกระทบต่่อประเทศ ดัังนั้้�น
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดปััญหาและผลกระทบดัังกล่่าว โรงเรีียนจึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ต้้องเสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่่วม
และสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบของนัักเรีียนในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในโรงเรีียนให้้ปลอดภััย
จากยาเสพติิด
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

1. นัักเรีียนมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับผลกระทบจากปััญหา
ยาเสพติิดได้้
2. นัักเรีียนสามารถนำำ�ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับผลกระทบจากปััญหา
ยาเสพติิดมาออกแบบเป็็นสื่่�อ
เผยแพร่่รณรงค์์สร้้างการรัับรู้้�ได้้

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

องค์์ประกอบที่่� 2
การคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจ 
และแก้้ปััญหาอย่่างสร้้างสรรค์์
ข้้อ 1 เลืือกรัับข้้อมููลข่่าวสาร
อย่่างไตร่่ตรองและรู้้�เท่่าทััน
สัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง

สาระการเรีียนรู้้�

1. ตััวอย่่างข่่าวยาเสพติิด
ในปััจจุุบััน (ใบความรู้้�ที่่� 1)
2. ผลกระทบจากปััญหา
ยาเสพติิด (ใบความรู้้�ที่่� 2)
3. แนวทางการทำำ�สื่่�อ
ประชาสััมพัันธ์์ (ใบความรู้้�ที่่� 3)

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููกัับร่่วมกัันสนทนาเกี่่�ยวกัับปััญหายาเสพติิดในปััจจุุบััน เช่่น ข่่าวเคนมผง
หรืือข่่าวอื่่�นๆ ที่่�ปรากฏในสื่่�อ
- นัักเรีียนคิิดว่่าหากนัักเรีียนใช้้สารเสพติิดจะส่่งผลกระทบต่่อใคร อย่่างไรบ้้าง
- นัักเรีียนคิิดว่่านัักเรีียนสามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือหรืือป้้องกัันตนเอง ครอบครััว
สัังคม ประเทศชาติิจากยาเสพติิดได้้หรืือไม่่ อย่่างไร
2. นัักเรีียนและครููสนทนาเกี่่�ยวกัับสื่่�อรณรงค์์ที่่�นัักเรีียนรู้้�จัักในปััจจุุบััน (เช่่น Poster Infographic
Facebook Youtube TikTok หนัังสั้้�น หนัังสืือเล่่มเล็็ก เป็็นต้้น)
3. นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสนทนาตััวอย่่างสื่่�อรณรงค์์ป้้องกัันยาเสพติิด
Be Smart Say No To Drugs
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
ใช้้ใบงาน
1. แบ่่งกลุ่่มนั
� ักเรีียน จำำ�นวน 4 กลุ่่�มหรืือตามความเหมาะสม โดยแต่่ละกลุ่่�มส่่ง
Campaign
ตััวแทนออกมาจัับฉลากเลืือกหััวข้้อ ดัังนี้้�
“Say No
- กลุ่่มที่
� ่� 1 ผลกระทบของยาเสพติิดต่่อตนเอง
To Drugs”
- กลุ่่มที่
� ่� 2 ผลกระทบของยาเสพติิดต่่อครอบครััว
- กลุ่่มที่
� ่� 3 ผลกระทบของยาเสพติิดต่่อสัังคม
- กลุ่่มที่
� ่� 4 ผลกระทบของยาเสพติิดต่่อประเทศชาติิ
2. นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่มร
� ะดมความคิิดรายละเอีียดเนื้้�อหาตามหััวข้้อที่่ไ� ด้้รัับและให้้แต่่ละกลุ่่ม� เลืือกรููปแบบ
สื่่อ� รณรงค์์ที่ต้้่� องการออกแบบโดยไม่่ซ้ำำ��กััน เช่่น กลุ่่มที่
� ่� 1 เลืือกรููปแบบ Poster กลุ่่มอื่่
� น� จะต้้องเลืือกรููปแบบอื่่น�
เช่่น Infographic Facebook Youtube TikTok หนัังสั้้�น หนัังสื่่�อเล่่มเล็็ก เป็็นต้้น
3. นัักเรีียนแต่่ละกลุ่่มนำ
� ำ�เสนอหน้้าชั้้น� เรีียนเพื่่�อแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้ร่่้� วมกััน พร้้อมทั้้�งจััดแสดงผลงาน
ในห้้องเรีียน โดยครููแนะนำำ�ให้้นัักเรีียนต่่อยอดนำำ�ไปใช้้ในกิิจกรรมรณรงค์์ต่่อต้้านยาเสพติิดในโรงเรีียน
ขั้้�นสรุุป (5 นาทีี)
นัักเรีียนและครููร่่วมกัันสรุุปแผนรณรงค์์ของแต่่ละกลุ่่�มโดยใช้้คำำ�ถาม R - C - A
R : นัักเรีียนรู้้�สึกึ อย่่างไรกัับรููปแบบสื่่�อรณรงค์์ที่่�เพื่่�อนนำำ�เสนอ
C : ที่่ผ่่� านมานัักเรีียนเคยทำำ�กิจกรรมร
ิ
ณรงค์์เพื่่�อป้้องกัันยาเสพติิดหรืือไม่่  นัักเรีียนทำำ�อย่่างไร
ผลเป็็นอย่่างไร
A : ถ้้านัักเรีียนได้้รัับมอบหมายให้้เชิิญชวนเพื่่�อนหรืือบุุคคลทั่่�วไปเข้้ามามีีส่่วนร่่วมใน
การรณรงค์์ป้้องกัันยาเสพติิด นัักเรีียนจะใช้้วิิธีีการใดและสื่่�อชนิิดใด
ภาระ/ชิ้้�นงาน

รููปแบบสื่่�อรณรงค์์ตามหััวข้้อที่่�ได้้รัับมอบหมาย
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

ข่่าวยาเสพติิดในปััจจุุบััน
การวััดผลและประเมิินผล

การวััดผลและประเมิินผล
ผลการนำำ�เสนอแผนผัังความคิิด

เครื่่�องมืือที่่�ใช้้วััด
แบบประเมิินชิ้้�นงานกลุ่่ม�
คลิิปวีีดีีโอ เรื่่�อง
เชนไดร้้ท์์โฟมตายเกลี้้�ยง
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แบบประเมิินการทำำ�งานกลุ่่�ม

กลุ่่�ม ..........................................................
สมาชิิกในกลุ่่ม� 1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................
4. ................................................
5. ................................................
6. ................................................
พฤติิกรรมที่่�สัังเกต

3

คะแนน
2

3
สมาชิิกภายในกลุ่่�ม
ให้้ความร่่วมมืือใน
การทำำ�งานดีีมาก
สมาชิิกในกลุ่่�ม
มีีการวางแผน
ในการทำำ�งาน
ร่่วมกััน และปฏิิบััติิ
ตามแผนที่่�วางไว้้ได้้
ครบถ้้วน
มีีการแบ่่งหน้้าที่่�
ของสมาชิิกภายใน
กลุ่่�มอย่่างชััดเจน
และปฏิิบััติิตาม
หน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

คะแนน
2
สมาชิิกภายในกลุ่่�ม
ให้้ความร่่วมมืือใน
การทำำ�งานปานกลาง
สมาชิิกในกลุ่่�ม
มีีการวางแผน
ในการทำำ�งานร่่วมกััน
และปฏิิบััติิตาม
แผนที่่�วางไว้้แต่่ไม่่
ครบถ้้วน
มีีการแบ่่งหน้้าที่่�
ของสมาชิิกภายใน
กลุ่่�มแต่่ไม่่ชััดเจน
หรืือสมาชิิกไม่่ได้้
ปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย

1

1. ความร่่วมมืือในการทำำ�งาน
2. ความตั้้�งใจในการทำำ�งาน
3. ความรัับผิิดชอบ
รวม
รายการประเมิิน
1. ความร่่วมมืือในการทำำ�งาน
2. ความตั้้�งใจในการทำำ�งาน

3. ความรัับผิิดชอบ

1
สมาชิิกภายในกลุ่่�ม
ให้้ความร่่วมมืือใน
การทำำ�งานน้้อย
สมาชิิกในกลุ่่�มไม่่มีี
การวางแผนในการ
ทำำ�งานร่่วมกััน

ไม่่มีีการแบ่่งหน้้าที่่�
ของสมาชิิกภายใน
กลุ่่�มอย่่างชััดเจน
และสมาชิิกส่่วนใหญ่่
ไม่่ปฏิิบััติิงาน

รวม
เกณฑ์์การประเมิิน
7 - 9 คะแนน ดีี
4 - 6 คะแนน พอใช้้
1 - 3 คะแนน ควรปรัับปรุุง
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1.
2.
3.
4.
5.

Be Smart Say No To Drugs

153

154

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แนวทางการจััดการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6

เรื่่�อง Big Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต

(เวลา  50  นาทีี)

1. มาตรฐานการเรีียนรู้้�และตััวชี้้�วััด

มาตรฐาน พ 5.1 ป้้องกัันและหลีีกเลี่่�ยงปััจจััยเสี่่�ยง พฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่อสุุขภาพ อุุบััติิเหตุุ การใช้้ยา/
สารเสพติิด และความรุุนแรง
พ 5.1 ม.4 – 6 /2 วิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดจากการครอบครอง การใช้้ และการจำำ�หน่่ายสารเสพติิด

2. สาระสำำ�คััญ

ปััญหายาเสพติิดเป็็นปััญหาสำำ�คััญประการหนึ่่�งของประเทศ ซึ่่�งบ่่อนทำำ�ลายทรััพยากรและความมั่่�นคง
ของประเทศชาติิและสัังคมเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิตและอนาคต โดยการแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
ที่่�สำำ�คััญ คืือ การส่่งเสริิมให้้ทุุกคนได้้มีีส่่วนร่่วม มีีจิิตอาสา และมีีจิิตสำำ�นึึกในการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหา
ยาเสพติิดร่่วมกัันเพื่่�อให้้สัังคมปลอดภััยจากยาเสพติิดอย่่างมีีคุุณภาพโดยผ่่านโครงการ/กิิจกรรมต่่างๆ ที่่ทุุกค
� น
ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง เช่่น นัักเรีียนในโรงเรีียน (รุ่่�นพี่่�/รุ่่�นน้้อง) ครูู ฯลฯ ได้้ระดมความคิิด ออกแบบการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหายาเสพติิดได้้อย่่างตรงจุุด สามารถลดปััญหาพฤติิกรรมเสี่่ย� งได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงการเสริิมสร้้าง
พื้้�นที่่�ปลอดภััยในโรงเรีียนให้้มีีความเข้้มแข็็งมากยิ่่�งขึ้้�น
จุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�

พฤติิกรรมทัักษะชีวิ
ี ิต

1. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
สามารถออกแบบกิิจกรรม/
โครงการเพื่่�อการพััฒนาโรงเรีียน
ในมิิติิต่่างๆ ได้้
     2. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้นัักเรีียน
มีีจิิตสาธารณะในการทำำ�
คุุณประโยชน์์เพื่่�อรุ่่�นน้้อง
และโรงเรีียน

องค์์ประกอบที่่� 4 การสร้้าง
สััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับผู้้�อื่่�น
ข้้อ 4 มีีจิิตอาสาช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น

สาระการเรีียนรู้้�

1. ผลกระทบการใช้้ยาเสพติิด
2. โปสเตอร์์อิินโฟกราฟฟิิก 
“ยาเสพติิดภััยร้้ายใกล้้ตััว”
3. วิิธีีการเขีียนโครงการ 
(ใบความรู้้�ที่่� 1)
4. การมีีจิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมในการป้้องกัันและ
การแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
(ใบความรู้้�ที่่� 2)

กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

ขั้้�นนำำ�เข้้าสู่่�บทเรีียน (10 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููร่่วมสนทนาเกี่่�ยวกัับผลกระทบของยาเสพติิดพร้้อมยกตััวอย่่างภาพประกอบ
เช่่น ภาพผลกระทบของการใช้้ยาเสพติิด
2. นัักเรีียนฟัังครููอธิิบายผลกระทบของยาเสพติิด (อิินโฟกราฟฟิิก “ยาเสพติิดภััยร้้ายใกล้้ตััว”)
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กิิจกรรมการเรีียนรู้้�

3. นัักเรีียนฟัังครููทบทวนความรู้้� ผลกระทบของยาเสพติิด โดยการถามตอบ หรืือใช้้เกม kahoot
เป็็นตััววััดความรู้้�
ขั้้�นกิิจกรรม (35 นาทีี)
ใช้้ใบงาน
1. นัักเรีียนศึึกษาจุุดประสงค์์การเรีียนรู้้�การสำำ�รวจทำำ�กิิจกรรมในโรงเรีียน Big
Big
Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต ตระหนัักถึึงพื้้�นที่่�ปลอดภััยในโรงเรีียน
Brothers
2. นัักเรีียนแบ่่งกลุ่่ม 
� 3 กลุ่่�ม กลุ่่มล
� ะเท่่าๆกััน
พี่่�ใหญ่่ใจโต
3. นัักเรีียนวางแผนการทำำ�โครงการบริิเวณภายในโรงเรีียน
4. นัักเรีียนฟัังครููอธิิบายประเด็็นในการเขีียน Big Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต เพื่่�อให้้นัักเรีียนเข้้าใจ
จุุดประสงค์์ และออกแบบกิิจกรรมหรืือโครงการได้้อย่่างสร้้างสรรค์์ โดยมีีประเด็็นการเขีียนโครงการ
ตามใบความรู้้�ที่่� 1
ขั้้�นสรุุป (5 นาทีี)
1. นัักเรีียนและครููสรุุปกิิจกรรมในคาบเรีียน และนำำ�เสนอโครงการหน้้าชั้้�นเรีียน
2. นัักเรีียนตอบคำำ�ถาม R - C - A เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาทัักษะชีีวิิต
R: นัักเรีียนรู้้�สึึกอย่่างไรต่่อกิิจกรรม Big Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต
C: ที่่ผ่่� านมานัักเรีียนเคยทำำ�กิจกรรมช่่
ิ
วยป้้องกัันหรืือแก้้ไขปััญหายาเสพติิดในพื้้�นที่่โ� รงเรีียน
หรืือไม่่ ทำำ�กิิจกรรมใด
A: ถ้้าภายในบริิเวณโรงเรีียนมีีพื้้�นที่่�เสี่่�ยงต่่อการใช้้สารเสพติิด  นัักเรีียนจะใช้้วิิธีีการใด
ที่่�จะสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััยในโรงเรีียน
ภาระ/ชิ้้�นงาน

- กิิจกรรม Big Brothers พี่่�ใหญ่่ใจโต
สื่่�อ/แหล่่งเรีียนรู้้�

- สื่่�อบุุคคล เช่่น เพื่่�อน,ครูู ฯลฯ
- สื่่�ออิินเทอร์์เน็็ต 
- https://kahoot.it/
การวััดผลและประเมิินผล

1. แบบสัังเกตพฤติิกรรมการทำำ�งานกลุ่่ม�
2. แบบประเมิินการสัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียนรายบุุคคล
3. เกณฑ์์การวััดและประเมิินผลการสัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียนรายบุุคคล (Rubric)
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แบบประเมิินการทำำ�งานกลุ่่�ม

คำำ�ชี้้�แจง ให้้ผู้้�สอนสัังเกตพฤติิกรรมของนัักเรีียนในระหว่่างเรีียนและนอกเวลาเรีียน แล้้วขีีด ✓ลงในช่่องว่่าง
ที่่�ตรงกัับระดัับคะแนน
ลำำ�
ดัับ
ที่่�

ชื่่�อ-สกุุล
ของผู้้�รัับ
การประเมิิน

ความร่่วมมืือ
การแสดง การรัับฟััง
กััน
ความคิิดเห็็น ความคิิดเห็็น
ทำำ�กิิจกรรม

การตั้้�งใจ
ทำำ�งาน

การแก้้ไข
รวม
ปััญหา/หรืือ
20
ปรัับปรุุงผล
งานกลุ่่�ม คะ

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
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แบบประเมิินการสัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียนรายบุุคคล

ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่�........................
สัังเกตพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�วัันที่่�.......................เดืือน..................................พ.ศ............................
ลำำ�
ดัับ
ที่่�

ชื่่�อ – สกุุล

เกณฑ์์การให้้คะแนน
ความตั้้�งใจ ความสนใจ การตอบ
ในการเรีียน และการ
คำำ�ถาม
(4)
ซัักถาม (4)
(4)

มีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรม
(4)

รวม ระดัับ
(16) คุุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่่อ� ............................................................ผู้้�ประเมิิน
...................../..................../...................
เกณฑ์์การให้้คะแนนดัังตารางแนบท้้าย
เกณฑ์์การประเมิินในการสัังเกตพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�  ดัังนี้้�
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ช่่วงคะแนน

ระดัับคุุณภาพ

14-16

ดีีมาก

11-13

ดีี

8-10

พอใช้้

0-7

ปรัับปรุุง

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

เกณฑ์์การวััดและประเมิินผลการสัังเกตพฤติิกรรมนัักเรีียน
รายบุุคคล (Rubric)

ประเด็็นการ
ประเมิิน

เกณฑ์์การให้้คะแนน
พอใช้้ (2)

ต้้องปรัับปรุุง (1)

สนใจในการเรีียน
คุุยกัันและเล่่นกััน
ในขณะเรีียนเป็็น
บางครั้้�ง

ไม่่สนใจในการเรีียน
คุุยและเล่่นกััน
ในขณะเรีียน

2. ความสนใจและ มีีการถามในหััวข้้อ มีีการถามในหััวข้้อ
การซัักถาม
ที่่ต� นไม่่เข้้าใจทุุกเรื่่อ� ง ที่่�ตนไม่่เข้้าใจ
และกล้้าแสดงออก เป็็นส่่วนมาก
และกล้้าแสดงออก

มีีการถามในหััวข้้อ
ที่่�ตนไม่่เข้้าใจ
เป็็นบางครั้้�ง
และไม่่ค่่อยกล้้า
แสดงออก

ไม่่ถามในหััวข้้อ
ที่่�ตนไม่่เข้้าใจ
และไม่่กล้้า
แสดงออก

3. การตอบคำำ�ถาม ร่่วมตอบคำำ�ถาม
ในเรื่่�องที่่ครูู
� ถาม
และตอบคำำ�ถาม
ถููกทุุกข้้อ

ร่่วมตอบคำำ�ถาม ไม่่ตอบคำำ�ถาม
ในเรื่่�องที่่�ครููถาม
เป็็นบางครั้้�ง
และตอบคำำ�ถามถููก
เป็็นบางครั้้�ง

1. ความตั้้�งใจ
ในการเรีียน

4. มีีส่่วนร่่วม
ในกิิจกรรม

ดีีมาก (4)
สนใจในการเรีียน
ไม่่คุุยหรืือเล่่นกััน
ในขณะเรีียน

ดีี (3)
สนใจในการเรีียน
คุุยกัันเล็็กน้้อย
ในขณะเรีียน

ร่่วมตอบคำำ�ถาม
ในเรื่่�องที่่�ครููถาม
และตอบคำำ�ถาม
ส่่วนมากถููก

ร่่วมมืือและ
ร่่วมมืือและ
ช่่วยเหลืือเพื่่�อน
ช่่วยเหลืือเพื่่�อน
ในการทำำ�กิิจกรรม เป็็นส่่วนใหญ่่
ในการทำำ�กิจกรรม
ิ

ไม่่มีีความร่่วมมืือ
ร่่วมมืือและ
ช่่วยเหลืือเพื่่�อน
ในขณะทำำ�กิจกรรม
ิ
ในการทำำ�กิิจกรรม
เป็็นบางครั้้�ง
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1. นัักเรีียนดููภาพผลกระทบการใช้้ยาเสพติิด และให้้นัักเรีียนวิิเคราะห์์ว่่า
ภาพผู้้�หญิิงคนนี้้�เกิิดจากสาเหตุุใด
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด
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ใบความรู้้�ที่่�

ขั้้�นตอนการทํําโครงการ มีีดัังนี้้�

1

1.ชื่่�อโครงการ ต้้องเป็็นชื่่�อที่่�เหมาะสม ชััดเจน ดึึงดููดความสนใจ และเฉพาะเจาะจงว่่าจะทำำ�อะไร
2.หลัักการและเหตุุผล เป็็นการแสดงถึึงปััญหาความจำำ�เป็็น ผู้้�เขีียนโครงการต้้องพยายามหาเหตุุผล
ต่่างๆ เพื่่�อแสดงให้้ผู้้�พิิจารณาโครงการเห็็นความจำำ�เป็็น และความสำำ�คััญของโครงการ เพื่่�อที่่�
จะสนัับสนุุนต่่อไป
3.วััตถุุประสงค์์/เป้้าหมาย  เป็็นการแสดงถึึงความต้้องการที่่�จะกระทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งการเขีียน
วััตถุุประสงค์์ต้้องเขีียนให้้ตรงกัับปััญหาว่่าระบุุไว้้เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงจุุดมุ่่�งหมายที่่�จะแก้้ปััญหานั้้�นๆ
และต้้องกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ในสิ่่�งที่่�เป็็นไปได้้ สามารถวััดได้้
4.วิิธีดำี ำ�เนิินการ แสดงขั้้น� ตอนภารกิิจที่จ่� ะต้้องทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานตามโครงการและระยะเวลาในการ
ปฏิิบััติิแต่่ละขั้้�นตอน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการพิิจารณาความเป็็นไปได้้ของโครงการ
5.ระยะเวลาและสถานที่่�ดำำ�เนิินการ เป็็นการระบุุเวลาที่่�เริ่่�มต้้นและสิ้้�นสุุดโครงการและสถานที่่�
ที่่�จะทำำ�โครงการเพื่่�อสะดวกในการพิิจารณาและติิดตามผลของโครงการ
6.งบประมาณ  แสดงยอดรวมงบประมาณทั้้�งหมดที่่�ใช้้ในการดำำ�เนิินโครงการแหล่่งที่่�มาและแยก
รายละเอีียดค่่าใช้้จ่่ายที่่�ชััดเจนว่่าเป็็นค่่าใช้้จ่่ายอะไรบ้้าง
7.ผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ ต้้องระบุุชื่่�อผู้้�ที่่�ทำำ�โครงการ
8.ผลที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ  เป็็นการระบุุประโยชน์์ที่่�คิิดว่่าจะได้้จากความสำำ�เร็็จเมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการ 
เป็็นการระบุุว่่าใครจะได้้รัับผลประโยชน์์และผลกระทบหรืือมีีการเปลี่่�ยนแปลงในเรื่่�องอะไรทั้้�ง
เชิิงคุุณภาพและปริิมาณและต้้องสอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์
9.การประเมิินผลโครงการ  เป็็นการระบุุว่่าหากได้้มีีการดำำ�เนิินโครงการแล้้ว จะมีีการติิดตาม
ดููผลได้้อย่่างไร เมื่่�อใด
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ใบความรู้้�ที่่�

2

การมีีจิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
จิิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึึง จิิตสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวม เพราะคำำ�ว่่า “สาธารณะ” คืือ
สิ่่�งที่่�มิิได้้เป็็นของผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใด จิิตสาธารณะจึึงเป็็นความรู้้�สึึกถึึงการเป็็นเจ้้าของในสิ่่�งที่่�เป็็นสาธารณะ
ในสิิทธิิและหน้้าที่่�ที่่�จะดููแลและบำำ�รุุงรัักษาร่่วมกััน เช่่น การช่่วยกัันดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยการ
ไม่่ทิ้้�งขยะลงในแหล่่งน้ำำ�� การดููแลรัักษาสาธารณะสมบััติิ เช่่น โทรศััพท์์สาธารณะ หลอดไฟที่่ใ� ห้้แสงสว่่าง
ตามถนนหนทาง แม้้แต่่การประหยััดน้ำำ��ประปา หรืือไฟฟ้้า ที่่�เป็็นของส่่วนรวม โดยให้้เกิิดประโยชน์์
คุ้้�มค่่าตลอดจนช่่วยดููแลรัักษาให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ทุุกข์์ได้้ยาก หรืือผู้้�ที่่�ร้้องขอความช่่วยเหลืือเท่่าที่่�
จะทำำ�ได้้ ตลอดจนร่่วมมืือกระทำำ�เพื่่�อให้้เกิิดปััญหาหรืือช่่วยกัันแก้้ปััญหา แต่่ต้้องไม่่ขััดต่่อกฎหมาย
เพื่่�อรัักษาประโยชน์์ส่่วนร่่วม
จิิตสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
จิิตสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวมนั้้�นสามารถกระทำำ�ได้้ โดยมีีแนวทางเป็็น 2 ลัักษณะ ดัังนี้้�
1. โดยการกระทำำ�ตนเอง ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบและ
เกิิดความเสีียหาย
2. มีีบทบาทต่่อสัังคมในการรัักษาประโยชน์์ของส่่วนรวม เพื่่�อแก้้ปััญหา สร้้างสรรค์์สัังคม 
ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคม
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เป็็นการช่่วยเหลืือสัังคม ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นหรืือสัังคมเดืือดร้้อนได้้รัับความเสีียหาย เช่่น
1. มีีความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััว เช่่น เชื่่อ� ฟัังพ่่อแม่่ ช่่วยเหลืืองานบ้้าน ไม่่ทำำ�ให้้พ่่อแม่่เสีียใจ
2. มีีความรัับผิิดชอบต่่อโรงเรีียน ครููอาจารย์์ เช่่น ตั้้�งใจเล่่าเรีียน เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนของครูู
อาจารย์์ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบวิินััยของโรงเรีียน ช่่วยรัักษาทรััพย์์สมบััติิของโรงเรีียน
3. มีีความรัับผิิดชอบต่่อบุุคคลอื่่�น เช่่น ให้้ความช่่วยเหลืือ ให้้คำำ�แนะนำำ�  ไม่่เอาเปรีียบ
เคารพสิิทธิิซึ่่�งกัันและกััน
4. มีีความรัับผิิดชอบในฐานะพลเมืือง เช่่น ปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบของสัังคม ปฏิิบััติิตาม
กฎหมาย รัักษาสมบััติิของส่่วนรวม ให้้ความร่่วมมืือต่่อสัังคมในฐานะพลเมืืองดีี ให้้ความช่่วยเหลืือ
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ตอนที่่�

1

สาระการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดศึึกษา
1. รู้้�จัักยาเสพติิด

ยาเสพติิด หมายถึึง สารเคมีี วััตถุุชนิิดใดๆ ซึ่่�งเมื่่�อเสพเข้้าสู่่ร่่� างกายไม่่ว่่าจะโดยรัับประทาน ดม สููบ ฉีีด
หรืือด้้วยประการใดๆ แล้้วทํําให้้เกิิดผลต่่อร่่างกายและจิิตใจในลัักษณะสํําคััญ เช่่น ต้้องเพิ่่�มขนาดการเสพเรื่่อ� ยๆ
มีีอาการถอนยาเมื่่อ� ขาดยา มีีความต้้องการเสพทั้้�งร่่างกายและจิิตใจอย่่างรุุนแรงอยู่่ตล
� อดเวลา และสุุขภาพโดยทั่่�วไป
จะทรุุดโทรมลง และให้้รวมถึึงพืืชหรืือส่่วนต่่างๆ ของพืืชที่่เ� ป็็นหรืือให้้ผลผลิิตเป็็นสารเสพติิดให้้โทษ หรืืออาจใช้้
ผลิิตเป็็นสารเสพติิดให้้โทษ และสารเคมีีที่่ใ� ช้้ในการผลิิตสารเสพติิดให้้ โทษ ตามกฎหมายว่่าด้้วยสารเสพติิดให้้โทษ
วััตถุุออกฤทธิ์์� ต่่อจิิตประสาท และ สารระเหย

สุุราหรืือแอลกอฮอล์์ เป็็นสารเสพติิดที่่มีีทั้้
� �งคุุณและโทษ เมื่่�อดื่่�มแล้้วจะทำำ�ให้้เกิิดผลต่่อระบบประสาท
ส่่วนกลางโดยโทษของสุุรานั้้�นอาจมีีตั้้�งแต่่ขั้้�นเบา ไปจนถึึงขั้้น� รุุนแรงอย่่างเช่่น เสีียการทรงตััว พููดไม่่ชััด และที่่รุุ� นแรง
คืือหมดสติิ ดัังนั้้�นสุุราจึึงถููกควบคุุมทั้้�งการจำำ�หน่่าย และการผลิิต จากกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด
Be Smart Say No To Drugs

165

“บุุหรี่่”�  คืือ “ยาสููบ” หรืือ “ผลิิตภััณฑ์์ ยาสููบ” หมายความว่่า ผลิิตภััณฑ์์ที่มีีส่่
่� วน ประกอบของใบยาสููบ
หรืือพืืชนิิโคเทีียนาทา แบกกุ้้�ม (Nicotiana tabacum) และให้้ความหมายรวมถึึงผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ใดที่่มีี� สารนิิโคติิน
เป็็นส่่วนประกอบ ซึ่่�งบริิโภคด้้วยวิิธีี สููบ ดููด ดม อม เคี้้�ยว เป่่า กิิน หรืือพ่่นเข้้าไปในปาก จมููก ทา หรืือโดยวิิธีี
อื่่�นใด เพื่่�อให้้ได้้ผลเช่่นเดีียวกััน (ตามพระราชบััญญััติ ค
ิ วบคุุมผลิิตภััณฑ์์ยาสููบ พ.ศ.2560)
บุุหรี่่�มีีคุุณสมบััติิเป็็นยาเสพติิด ผลิิตมาจากใบยาสููบตากแห้้ง มีีชื่่�อทางวิิทยาศาสตร์์ว่่า Nicotiana
tabacum เป็็นพืืชในตระกููล Solanaceae นำำ�ไปผ่่านกระบวนการทางเคมีี และมีีการเพิ่่�มสารอื่่�นๆ โดยมีี
ส่่วนประกอบของ “นิิโคติิน” นิิโคติินในควัันบุุหรี่่ที่� ผู้้่� สูู� บได้้รัับเข้้าไปในร่่างกายทำำ�ให้้เกิิดการเสพติิดเช่่นเดีียวกัับ
เฮโรอีีน เมื่่อ� มีีการสููดควัันบุุหรี่่เ� ข้้าไป นิิโคติินจะถููกดููดซึึมอย่่างรวดเร็็วเข้้าสู่่กร
� ะแสเลืือด และสมองภายใน 10 วิินาทีี
โดยจะกระตุ้้�น ให้้หลั่่� ง สารสื่่� อ ประสาทในสมอง คืื อ dopamine ทำำ� ให้้เกิิ ด อารมณ์์ แ ห่่งความสุุข และ
Norepinephrine ทำำ�ให้้เกิิดการตื่่�นตััว มีีพลััง มีีสมาธิิ ลดความรู้้�สึึกซึึมเศร้้า เมื่่�อหยุุดสููบบุุหรี่่�ปริิมาณของ
สารสื่่�อประสาทเหล่่านี้้�จะลดลง ทำำ�ให้้อารมณ์์แห่่งความสุุขของผู้้�สููบบุุหรี่่�หายไป จึึงเกิิดความต้้องการเสพ
ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจโดยไม่่สามารถหยุุดเสพได้้ (dependence) ดัั ง นั้้� น ผู้้� สูู บจึึ ง ต้้องแสวงหาบุุหรี่่�
มาสููบต่่อไปเรื่่อ� ยๆ (craving) เพื่่�อบรรเทาอาการถอนนิิโคติิน (withdrawal symptoms) ได้้แก่่ กระวนกระวาย
หงุุดหงิิดง่่าย ไม่่มีีสมาธิิ หิิวบ่่อย น้ำำ��หนัักขึ้้�น และต้้องเพิ่่�มปริมิ าณการสููบมากขึ้้�นจึึงให้้ผลเท่่าเดิิม (tolerance)
นอกจากนี้้�ภาวะการเสพติิดทางจิิตใจ คืือ ทััศนคติิ ความเชื่่�อ ความรู้้�สึึกที่่�มีีต่่อการสููบบุุหรี่่�ว่่าบุุหรี่่�ทำำ�ให้้
คลายความเครีียด ลดความวิิตกกัังวล ทำำ�ให้้มีีสมาธิิ และภาวะการเสพติิดทางสัังคม หรืือนิิสััยความเคยชิิน
เกิิดจากการที่่�ผู้้�สููบบุุหรี่่�ได้้สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างกิิจกรรมประจำำ�วัันกัับการสููบบุุหรี่่� กระทรวงสาธารณสุุข
ของประเทศสหรััฐอเมริิกา จััดบุุหรี่่�เป็็นยาเสพติิดประเภทหนึ่่�ง แต่่ปััจจุุบัันประเทศไทยยัังไม่่ได้้จััดบุุหรี่่�ให้้เป็็น
ยาเสพติิดให้้โทษ แต่่เป็็นยาเสพติิดที่่ถููกก
� ฎหมาย
ที่่�มา : เพจ สสส.
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2. รู้้�จัักประเภทของยาเสพติิด

2.1 แบ่่งตามแหล่่งที่่�เกิิด แบ่่งเป็็น 2 ประเภท คืือ
2.1.1 ยาเสพติิดธรรมชาติิ คืือ ยาเสพติิดที่่�ผลิิตมาจากพืืช เช่่น ฝิ่่�น กระท่่อม กััญชา เป็็นต้้น
2.1.2 ยาเสพติิดสัังเคราะห์์ คืือ ยาเสพติิดที่่�ผลิิตขึ้้�นด้้วยกรรมวิิธีีทางเคมีี เช่่น เฮโรอีีน ยาบ้้า
(แอมเฟตามีีน) ยาอีี คีีตามีีน ไอซ์์ เป็็นต้้น
2.2 แบ่่งตามการออกฤทธิ์์�ต่่อระบบประสาทส่่วนกลาง แบ่่งเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่
2.2.1 ยาเสพติิดประเภทกดประสาท เช่่น ฝิ่่�น มอร์์ฟีีน เฮโรอีีน สารระเหย เป็็นต้้น
2.2.2 ยาเสพติิดประเภทกระตุ้้น� ประสาท เช่่น ยาบ้้า (แอมเฟตามีีน) ไอซ์์ ยาอีี กระท่่อม โคเคน
เป็็นต้้น
2.2.3 ยาเสพติิดประเภทหลอนประสาท เช่่น แอลเอสดีี เห็็ดขี้้�ควาย สารระเหย เป็็นต้้น
2.2.4 ยาเสพติิดประเภทออกฤทธิ์์�ผสมผสาน กล่่าวคืือ ในช่่วงแรกออกฤทธิ์์�กระตุ้้�นประสาท 
เมื่่�อเสพมากขึ้้�นจะออกฤทธิ์์�กดประสาทและทำำ�ให้้ประสาทหลอน ซึ่่�งได้้แก่่ กััญชา
ยาเสพติิดที่่�แพร่่ระบาดในปััจจุุบััน

ยาเสพติิดประเภทกดประสาท ได้้แก่่
ฝิ่่�น

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : หมูู (ฝิ่่�นที่่�คลุุกยาฉุุน ยาเส้้น ยาสููบ หรืือกััญชา)
อาการ : ง่่วง ซึึม แก้้วตาหรี่่� พููดจาวกวน ความคิิดเชื่่�องช้้า ซููบผอม ขี้้�เกีียจ
มีีอาการเสพติิดทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ มีีอาการขาดยาทางร่่างกาย
หากเสพเกิินขนาดจะทำำ�ให้้กดระบบการหายใจ ทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้
มอร์์ฟีีน

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : อาการ : คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ท้้องผููก คัันหน้้า ตาแดง ซึึมง่่วงนอน
หายใจลำำ�บาก ไม่่สนใจสิ่่�งแวดล้้อม
เฮโรอีีน

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : ผงขาว แป้้ง
อาการ : ดวงตาเหม่่อลอย เคลิิบเคล้้ม เซื่่�องซึึม เชื่่�องช้้า ร่่างกายซููบผอม ซีีด
สมองเสื่่�อม ถ้้าเสพเกิินขนาดอาจทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้ การขาดยาจะมีีอาการ
ทุุรนทุุราย หงุุดหงิิด เหงื่่�อออกมาก ปวดกล้้ามเนื้้�อ ปวดท้้อง อาเจีียน
รายที่่รุุ� นแรงมาก อาจถ่่ายเป็็นเลืือดที่่�เรีียกว่่า ลงแดง
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ยาเสพติิดประเภทกระตุ้้�นประสาท ได้้แก่่
ยาบ้้า

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : เมท ตััวเล็็ก
Amphetamine อาการ : หััวใจเต้้นเร็็ว ความดัันโลหิิตสููง ประสาทตึึงเครีียด เมื่่�อหมดฤทธิ์์�ยา
จะรู้้�สึึกอ่่อนเพลีียมากกว่่าปกติิ เมื่่�อใช้้ยาบ้้าไประยะหนึ่่�งจะเกิิดอาการดื้้�อยา
ผู้้�เสพต้้องเพิ่่�มปริิมาณและเสพบ่่อยขึ้้�น ทำำ�ให้้สมองเสื่่�อม
ไอซ์์

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : น้ำำ��แข็็ง เกล็็ด ตััวใหญ่่
อาการ : บดบัังความรู้้�สึึกเหนื่่�อยล้้า รู้้�สึึกเคลิ้้�มฝััน อยู่่�นิ่่�งไม่่ได้้ ก้้าวร้้าว
เชื่่�อมั่่�นในตนเองมากเกิินไป มีีอาการเสพติิดทางจิิตใจ ภููมิิต้้านทานถดถอย
และการทำำ�งานของตัับ ไตและปอดเสื่่�อมลง
โคเคน

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : โค๊๊ก
อาการ : ทำำ�ให้้อารมณ์์ ครื้้�น มืือสั่่�น หััวใจเต้้นเร็็ว ความดัันเลืือดสููง
บางรายชััก เลืือดออกในสมอง เนื้้�อสมองตายบางส่่วน กล้้ามเนื้้�อหััวใจเสื่่�อม
หััวใจล้้มเหลว ถ้้าเสพมากเกิินขนาดอาจจะเสีียชีีวิิตได้้
ยาอีี

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : ยาเลิิฟ เอ็็คช์์ตาซี่่� ยากอด ยาส่่ายหััว ขนม
อาการ : กระตุ้้�นประสาทในระยะสั้้�นๆ และออกฤทธิ์์�หลอนประสาท
อย่่างรุุนแรง ทำำ�ให้้ผู้้�เสพรู้้�สึึกร้้อน เหงื่่�อออกมาก หััวใจเต้้นเร็็ว ความดััน
โลหิิตสููง การได้้ยิินเสีียงและการมองเห็็นผิิดไปจากความเป็็นจริิงเคลิิบเคลิ้้�ม
ทำำ�ลายระบบภููมิิคุ้้�มกััน และสมอง
กระท่่อม

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : ท่่อม กระทุ่่ม 
� โคก อีีถ่่าง
อาการ : กระตุ้้�นระบบประสาทเมื่่�อใช้้ปริิมาณน้้อยและกดประสาทเมื่่�อใช้้
ปริิมาณมาก ขึ้้�นกัับปริิมาณที่่�ใช้้ ทำำ�ให้้มึึนชา คอแห้้ง คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
ผิิวหน้้าแห้้งเกรีียม เนื่่�องจากไม่่มีีความรู้้�สึึกร้้อนเวลาโดนแดดแรงๆ
แต่่มัักจะหนาวสั่่�นเมื่่�ออากาศชื้้�น
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ยาเสพติิดประเภทหลอนประสาท ได้้แก่่
เห็็ดขี้้�ควาย

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : เห็็ดโอสถ หลวงจิิต
อาการ : ทำำ�ให้้รู้้�สึึกสนุุกสนาน อารมณ์์เปลี่่�ยนแปลงเร็็ว ควบคุุมตนเองไม่่ได้้
หััวใจเต้้นเร็็ว ความดัันโลหิิตสููง มีีไข้้ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�เป็็นโรคหััวใจ อาจส่่งผล
รุุนแรงถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตได้้
แอล เอส ดีี

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : กระดาษมหััศจรรย์์
อาการ : รููม่่านตาขยาย อุุณหภููมิิร่่างกายสููงขึ้้�น ความดัันโลหิิตสููง
หััวใจเต้้นเร็็ว เหงื่่�อออก เบื่่�ออาหาร นอนไม่่หลัับ ปากแห้้ง
คีีตามีีน

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : ยาเค เคตาลา เคตาวา แครกซ์์ Super K
อาการ : จััดอยู่่�ในกลุ่่�มยาสลบ ทำำ�ให้้รู้้�สึึกเคลิิบเคลิ้้�ม ความคิิดสัับสน
การรัับรู้แ้� ละตอบสนองต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมทั้้�งภาพ แสง สีี เสีียง จะเปลี่่ย� นแปลงไป 
ตาลาย ร่่างกายเคลื่่�อนไหวไม่่สััมพัันธ์์กััน หากใช้้ปริิมาณมากจะเกิิด
การหายใจติิดขััด
ยาเสพติิดประเภทออกฤทธิ์์�ผสมผสาน คืือ กดประสาท กระตุ้้�นประสาท และหลอนประสาท ได้้แก่่
กััญชา

ชื่่�อเรีียกอื่่�น : เนื้้�อ ปุ๊๊�น
อาการ : ในช่่วงแรกผู้้�เสพจะมีีอาการคล้้ายเมาเหล้้า เมื่่อ� เสพปริิมาณที่่ม� ากขึ้้�น
ทำำ�ให้้ความคิิดอ่่านช้้า สัับสน หููแว่่ว ประสาทหลอน ควบคุุมตนเองไม่่ได้้
ร่่างกายเสื่่�อมโทรม สมองและความจำำ�เสื่่�อม
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ข้้อเท็็จจริิงของกััญชา

ปััจจุุบัันกััญชาเป็็นยาเสพติิดผิิดกฎหมายหรืือไม่่ ?
กััญชายัังเป็็นยาเสพติิดให้้โทษ ประเภท ๕ ปลููกและขายไม่่ได้้ ผิิดกฎหมาย แต่่สามารถทำำ�ได้้ในกรณีีจำำ�เป็็น
เพื่่�อประโยชน์์ทางราชการ การแพทย์์ การรัักษาผู้้ป่� ว่ ย การศึึกษาวิิจัยั และพััฒนา ทั้้�งนี้้� ต้้องได้้รัับอนุุญาตจากเลขาธิิการ อย.
โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการควบคุุมยาเสพติิดให้้โทษ
กััญชาเป็็นยาครอบจัักรวาลสามารถรัักษาได้้สารพััดโรคจริิงหรืือไม่่ ?
ไม่่ เ ป็็ นค วามจริิ ง สารสกัั ด กัั ญ ชาที่่� ไ ด้้ประโยชน์์ ใ นการรัั ก ษา และมีีข้้อมููลวิิ ช าการที่่� ส นัั บ สนุุนชัั ด เจน ได้้แก่่ 
1. ภาวะคลื่่�นไส้้ อาเจีียนในผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับยาเคมีีบำำ�บััด 2. โรคลมชัักที่่�รัักษายากและดื้้�อยา 3. ภาวะกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็ง
ในผู้้�ป่่วยปลอกประสาทเสื่่�อมแข็็ง และ 4. ภาวะปวดประสาทส่่วนกลางที่่�ใช้้วิิธีีการรัักษาอื่่�นๆ แล้้วไม่่ได้้ผล ทั้้�งนี้้�
ต้้องอยู่่�ในการดููแลของแพทย์์
หลัังจากกฎหมายมีีผลบัังคัับใช้้ประชาชนทั่่�วไปปลููกกััญชาได้้หรืือไม่่ ?
ประชาชนทั่่�วไปจะได้้รัับอนุุญาตให้้ปลููกกััญชาได้้ต่่อเมื่่อ� ...เป็็นเกษตรกรที่่ร� วมกลุ่่ม� เป็็นวิิสาหกิิจชุุมชน หรืือสหกรณ์์
การเกษตรที่่�จดทะเบีียน และร่่วมดำำ�เนิินการกัับหน่่วยงานรััฐหรืือสถาบัันการศึึกษา จึึงจะสามารถขออนุุญาต
ปลููกกััญชาได้้
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ความรู้้�เรื่่�องสารเสพติิด
บุุหรี่่�

รายละเอีียด

ยาเส้้นหรืื อ ยาปรุุง ซึ่่� ง ม้้วนด้้วย
กระดาษหรืือวัั ตถุุที่่�ทำำ�ขึ้้�นใช้้แทน
กระดาษ หรืือใบยาแห้้ง หรืือยาอััด

บุุหรี่่�ไลท์์/บุุหรี่่�ไมลด์์

รายละเอีียด

บุุหรี่่�ที่่�มีีการใส่่สีีและสารปรุุงแต่่ง
กลิ่่�นเพิ่่�มเติิ ม  เพื่่� อโฆษณาว่่าเป็็ น
บุุหรี่่ช� นิิดรสอ่่อน มีีอัันตรายน้้อยกว่่า
บุุหรี่่ธ� รรมดา แต่่จากการวิิจัยั พบว่่า
บุุหรี่่ไ� ลท์์/บุุหรี่่ไ� มลด์์ ไม่่ได้้มีีอัันตราย
น้้อยกว่่าบุุหรี่่�ธรรมดา เพีียงแต่่มีี
รสชาติิที่่�แตกต่่างกัันเท่่านั้้�น

บุุหรี่่�มืือสอง

รายละเอีียด

การสููดดมควัันบุุหรี่่�จากผู้้�อื่่�น โดยที่่�
เราไม่่ได้้เป็็นผู้้�สููบบุุหรี่่� ซึ่่�งในควััน
บุุหรี่่นี้้� มีี� สารเคมีีชนิิดต่่างๆ ปนอยู่่ถึ� งึ
ประมาณ 7,000 ชนิิ ด และเป็็ น
สารก่่อมะเร็็งประมาณ 70 ชนิิด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

กระตุ้้�นระบบประสาท โดย
นิิโคติินกระตุ้้น� หััวใจให้้ทำำ�งาน
หนััก ผู้้�สููบจะมีีอาการตาแห้้ง
ตาแดง ริิ มฝีี ป ากแห้้งเขีียว
เล็็ บ เหลืื อ ง ฟัั น มีีคราบดำำ� 
ลม ห า ย ใ จมีีกลิ่่� น เ ห ม็็ น
หลอดลมอัักเสบ เสีียงแหบ
การออกฤทธิ์์�/อาการ

ออกฤทธิ์์�เหมืือนกัับบุุหรี่่�

การออกฤทธิ์์�/อาการ

ออกฤทธิ์์�เหมืือนกัับบุุหรี่่ ซึ่่
� ง� ผู้้ที่� ่�
ได้้รัับควัันบุุหรี่่� สามารถเกิิด
โรคต่่างๆ เช่่นเดีียวกัับผู้้�สููบ
บุุหรี่่� แต่่ในอัั ตร าที่่� สูู งกว่่า
เนื่่� อ งจากผู้้� สูู บบุุหรี่่� มืื อ สอง
สููดดมควัั น เข้้าไปลึึ กม าก 
โดยไม่่มีีการพ่่นออกมา
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บุุหรี่่มืื
� อสาม

รายละเอีียด

ละอองสารพิิ ษ จากควัั น บุุหรี่่�
ซึ่่� ง ตกค้้างเกาะติิ ด ตามสิ่่� ง ต่่างๆ
ในสถานที่่ที่� มีีก
่� ารสููบบุุหรี่่� เช่่น เสื้้อ� ผ้้า
เส้้นผม ผิิวหนััง ผ้้าม่่าน พรม เบาะ
ที่่�นอน ช่่องแอร์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งรู้้�สึึกได้้
จากกลิ่่�นที่่ยั� งั อวลอยู่่ใ� นห้้อง หรืือจาก
ตััวผู้้�สููบเอง สารในควัันบุุหรี่่มื� อื สาม
เป็็นสารพิิษร้้ายแรง โลหะหนััก เช่่น
ตะกั่่�ว ไซยาไนต์์  นิิโคติิน สารหนูู
และยัังมีีฝุ่่�นละออง 2.5 PM ที่่�ถููก
ปล่่อยออกมาปริิมาณมาก ซึ่่�งก่่อ
มะเร็็งได้้ โดยกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง
คืือ เด็็กเล็็ ก ที่่�มีี โอกาสซึึ มซัับฝุ่่� น
ละอองและสารพิิษมากกว่่าผู้้ใ� หญ่่ถึึง
2 เท่่า เนื่่�องจากเด็็กเล็็กมัักหายใจ
ใกล้้พื้้�นผิิวสิ่่�งของต่่างๆ คลานเล่่น
ตามพื้้�นที่่�มีีสารพิิษ หรืือนำำ�สิ่่�งของ
สกปรกเข้้าปาก จึึ ง เสี่่� ย งได้้รัั บ
อนุุภาคโลหะหนััก สารก่่อมะเร็็ง
และสารกัั มมัั น ตรัั ง สีี ซึ่่� ง เป็็ น
อัันตรายอย่่างยิ่่�ง
บุุหรี่่�ไฟฟ้้า

รายละเอีียด

เป็็นยาสููบชนิิดใหม่่ โดยผู้้�สููบจะได้้
รัับสารนิิโคติินเหลวที่่�ระเหยด้้วย
ความร้้อนจากไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ร่่างกาย
การสููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้า เป็็นการนำำ�สาร
เสพติิดเข้้าสู่่�ร่่ างกายเช่่นเดีียวกัับ
การสููบบุุหรี่่� แต่่ไม่่มีีการเผาไหม้้
ยาสููบ นอกจากนี้้�บุุหรี่่�ไฟฟ้้าจััดเป็็น
อุุปกรณ์์ อิิ เ ล็็ กทร อนิิ กส์์ ช นิิ ด หนึ่่� ง
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การออกฤทธิ์์�/อาการ

ออกฤทธิ์์�เหมืือนกัับบุุหรี่่�

การออกฤทธิ์์�/อาการ

กระตุ้้� น ระบบประสาท จาก
นิิ โ ค ติิ น เ ห ล ว  ทำำ� ใ ห้้ เ กิิ ด
อาการมึึ น งง กระตุ้้� น อัั ตร า
การทำำ� งานของหัั ว ใจ ทำำ� ให้้
หัั ว ใจต้้องทำำ� งานหนัั กขึ้้� น
และเกิิ ด ภาวะหัั ว ใจวายได้้ 
เส้้นเลืือดในสมองแตก มีีความ
ผิิ ด ปกติิ ท างอารมณ์์ สมาธิิ

บุุหรี่่�ไฟฟ้้า

รายละเอีียด

ซึ่่� ง ใช้้แบตเตอรี่่� ใ นการทำำ� งาน
เพื่่� อ สร้้างความร้้อนให้้กัั บ น้ำำ�� ยา
บุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า (E-Liquid หรืือ E-Juice)
จนเกิิดไอน้ำำ�ที่
� ปร
่� ะกอบด้้วยสารต่่างๆ
เช่่น นิิ โ คติิ น โพรไพลีีนไกลคอล 
กลีีเซอรีีน น้ำำ� 
� สารแต่่งกลิ่่�นและรส
เมื่่� อ เปิิ ด เครื่่� อ งจะมีีไฟสีีแดงขึ้้� น
พร้้อมกัับการทำำ�งานของแบตเตอรี่่�
ทำำ� ให้้เกิิ ด ความร้้อนจ น น้ำำ�� ย า
ที่่� บ รรจุุอยู่่�  ภ ายในระเหยขึ้้�นมา
เป็็ น ควัั น เมื่่� อ สููบเข้้าไปในปอด
ร่่างกายจะรัับนิิโคติินก่่อนที่่�จะถููก
พ่่นออกมา ปััจจุุบันั ศููนย์์ควบคุุมโรค
ของประเทศสหรััฐฯ (CDC) พบว่่า
การเจ็็ บป่่ ว ยด้้วยโรคปอดอัั ก เสบ
รุุนแรงสััมพันั ธ์์กับั การสููบบุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า
ถึึ ง 450 ราย การสููบบุุหรี่่� ไ ฟฟ้้ า
จึึ ง อัั น ตรายไม่่แตกต่่างจากบุุหรี่่�
ธรรมดา
บารากู่่�

รายละเอีียด

เป็็นการสููดควัันผ่่านน้ำำ��จากยาเส้้น
หมัั กร่่ วมกัั บ สารที่่� มีีค วามหวาน
เช่่น น้ำำ��ผึ้้�ง กากน้ำำ��ตาล หรืือผลไม้้
ตากแห้้ง โดยใช้้อุุปกรณ์์ที่มีีรููปลั
่� กั ษณ์์
คล้้ายแจกััน เรีียกว่่า ฮุุคคา โดยมีี
สายที่่เ� ป็็นท่่อเพื่่�อสููบควัันขึ้้น� มาจาก
เตา ประเทศไทยเรีียกว่่าเตาบารากู่่�
การสููบยาสููบโดยใช้้อุุปกรณ์์นี้้�เป็็น
วััฒนธรรมแถบตะวัันออกกลาง

การออกฤทธิ์์�/อาการ

และความคิิ ด  ปัั ญ หาของ
ระบบภููมิิ คุ้้� ม กัั น ของร่่างกาย
นอกจากนี้้� ก ารใช้้บุุหรี่่� ไ ฟฟ้้ า
อาจมีีอัันตรายหากผู้้�ใช้้ได้้รัับ
ปริิ ม าณนิิ โ คติิ น เกิิ น ขนาด
รวมทั้้� ง การระเบิิ ด ของบุุหรี่่�
ไฟฟ้้ า ที่่� ปร ากฏเพิ่่� มขึ้้� น ตาม
สื่่� อ ต่่างๆ และการได้้รัั บ สาร
ปนเปื้้�อนจากโลหะหนััก  เช่่น
นิิ ก เกิิ ล ดีีบุุก ต ะกั่่� ว ของ
อุุปกรณ์์  ตล อดจนสารเคมีี
ที่่� เ ป็็ น อัั น ตราย เช่่นสารหนูู 
ฟอร์์ ม าร์์ ลดีี ไฮด์์ ไดอะซิิ ทิิ ล 
ซึ่่�งล้้วนเป็็นอัันตรายจนถึึงแก่่
ชีีวิิตได้้

การออกฤทธิ์์�/อาการ

ออกฤทธิ์์�เหมืือนกัับบุุหรี่่� และ
บุุหรี่่�ไฟฟ้้า
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รายละเอีียด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

เป็็นอุุปกรณ์์เลีียนแบบการสููบบุุหรี่่�
ชนิิ ดใหม่่ มีีลัั กษณะเป็็ นแท่่งยาว
ภายในมีีสายพลาสติิ ก ขนาดเล็็ ก
ต่่อกัั บ แบตเตอรี่่� เ พื่่� อ ทำำ� ให้้เกิิ ด
ละอองฝอยจากแผ่่นใยสัังเคราะห์์
ที่่�ชุุบน้ำำ��ยาปรุุงแต่่งกลิ่่�น ซึ่่�งน้ำำ��ยามีี
ลัักษณะเป็็นน้ำำ��มันั เคมีีสัังเคราะห์์ให้้
มีีกลิ่่�นผลไม้้ชนิิดต่่างๆ มีีกลิ่่�นฉุุนแรง
มีีสารประกอบ เช่่น โพรไพลีีนไกลคอล
สารปรุุงแต่่งกลิ่่�น และสารพิิษกลุ่่�ม
โลหะหนััก การทำำ�งานของบารากู่่�
ไฟฟ้้าเหมืือนกัับบุุหรี่่ไ� ฟฟ้้า แต่่บารากู่่�
ไฟฟ้้า เมื่่�อใช้้แบตเตอรี่่�และน้ำำ��ยา
หมดในแต่่ละมวนจะไม่่มีีการเติิ ม
น้ำำ�� ยา หรืื อ ชาร์์ ต แบตเตอรี่่� ใ หม่่ 
โดยสรุุปคืือ บารากู่่�ไฟฟ้้ากัับบุุหรี่่�
ไฟฟ้้ามีีอุุปกรณ์์การสููบที่่�ทำำ�งานใน
ลัั ก ษณะเดีียวกัั น แต่่น้ำำ� � ยาที่่� ใช้้
แตกต่่างกััน ถ้้าน้ำำ��ยาที่่ใ� ช้้กัับบารากู่่�
ไฟฟ้้า มีีสารนิิโคติินผสมอยู่่�ด้้วยก็็
อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็น “บุุหรี่่ไ� ฟฟ้้าชููรส”
คืือ เป็็นบุุหรี่่�ไฟฟ้้าที่่ปรุุ
� งแต่่งให้้เกิิด
กลิ่่�นและรสชาติิต่่างๆ โดยส่่วนใหญ่่
เป็็ น รสผลไม้้ นอกจากนี้้� บ ารากู่่�
ไฟฟ้้ า ยัั ง ไม่่มีีการอนุุญาตให้้ขาย
อย่่างถููกต้้องตามกฎหมายอีีกด้้วย

มีีการอ้้างว่่าบารากู่่ไ� ฟฟ้้า ไม่่มีี
สารนิิ โ คติิ น  ซึ่่� ง อาจจะจริิ ง
หรืื อ ไม่่จริิ ง ก็็ ไ ด้้ นอกจากนี้้�
จากการแกะแท่่งบารากู่่ไ� ฟฟ้้า
แยกส่่วนประกอบ พบว่่าน้ำำ�� ยา
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดกลิ่่�นผลไม้้ภายใน
แท่่งบารากู่่ไ� ฟฟ้้ามีีกลิ่่�นฉุุนติิด
นิ้้�วมืือที่่�สััมผััสน้ำำ��ยา ล้้างออก
ยากมาก กลิ่่�นติิดนิ้้�วมืือข้้ามคืืน
จึึงน่่าจะอนุุมานได้้ว่่าสารเคมีี
ที่่เ� ป็็นไอน้ำำ��จากการสููบบารากู่่�
ไฟฟ้้ า  จะตกค้้างอยู่่� ใ นปอด
ของผู้้� สูู บ เป็็ น อัั น ตรายต่่อ
หลอดลมและปอด และอาจมีี
สารเคมีีอัันตรายที่่�ถููกดููดซึึม
เข้้าสู่่ร่่� างกายผ่่านปอด ซึ่่�งทำำ�ลาย
อวัั ย วะต่่างๆ ทั่่� ว ร่่างกาย
เหมืือนกรณีีสารพิิษจากการ
สููบบุุหรี่่�ธรรมดาได้้

รายละเอีียด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

เป็็นเครื่่�องดื่่มที่
� เ่� กิิดจากการหมัักผัก 
ั
ผลไม้้ หรืือผลิิตภััณฑ์์พืืชชนิิดต่่างๆ
แล้้วแต่่งกลิ่่� น เป็็ น เครื่่� อ งดื่่� มที่่� มีี
เอทิิลแอลกอฮอล์์ผสมอยู่่�

กดระบบประสาทส่่วนกลาง
กดจิิ ต ใต้้สำำ�นึึ กที่่� ค วบคุุม
ตนเอง ทำำ� ให้้ไม่่สามารถ
ยัับยั้้�งตนเองได้้จึึงอาจแสดง
อาการบางอย่่างออกมา เช่่น

เครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์
(สุุรา, เบีียร์์, ไวน์์,
สาโท ฯลฯ)

รายละเอีียด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

สารระเหย

รายละเอีียด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

สารที่่�ได้้มาจากกระบวนการผลิิต
น้ำำ� �มัั น ปิิ โ ตรเลีียม มีีลัั ก ษณะเป็็ น
ไอระเหยได้้รวดเร็็ ว ในอากาศ 
ซึ่่�งสารระเหยจะพบเห็็นอยู่่�ในรููป
ผลิิตภััณฑ์์สำ�ำ เร็็จรููปต่่างๆ เช่่น ทิินเนอร์์
แลคเกอร์์ สีีพ่่น กาวน้ำำ�� กาวยาง
น้ำำ�� ยาล้้างเล็็ บ  ซึ่่� ง มีีลัั ก ษณะเป็็ น
ของเหลวเฉพาะตัั ว ระเหยได้้ดีี
สามารถดููดซึึมได้้รวดเร็็วนิิยมนำำ�มา
เสพโดยวิิธีีการสููดดมเข้้าสู่่�ร่่างกาย

กระตุ้้� นป ระสาท หลอน
ประสาทและกดประสาท
กล่่าวคืือ ผู้้�ที่เ่� สพสารระเหยใน
ระยะแรกจะมีีอาการตื่่�นเต้้น
ร่่าเริิง เหมืือนคนเมาสุุราแต่่ไม่่มีี
กลิ่่�นสุุรา พููดไม่่ชััด ความคิิด
สัั บ สน ควบคุุมตนเองไม่่ได้้ 
เกิิดอาการระคายเคืืองเยื่่�อบุุ
ในปากและจมููก ตาไวต่่อแสง
หููแว่่ว กล้้ามเนื้้� อ ทำำ� งาน
ไม่่ประสานกััน นอนไม่่หลัับ
มีีอาการเพ้้อฝััน หลัังจากนั้้�น
จะเกิิดอาการเหม่่อ ซึึม ง่่วง

ดุุร้้าย พููดมาก ทะเลาะวิิวาท 
นอกจากนี้้�ยังั มีีอาการหน้้าแดง
ตัั ว แดง ความดัั น โลหิิ ตสูู ง
หัั ว ใจเต้้นแรง และหากดื่่� ม
ในปริิ ม าณมากแอลกอฮอล์์
จะกดสมองบริิเวณอื่่น� ๆ ทำำ�ให้้
เสีียการทรงตัั ว  พููดไม่่ชัั ด
หมดสติิ  ถ้้ าบริิ โ ภคต่่อเนื่่� อ ง
เป็็นระยะเวลานานจะทำำ�ให้้
เกิิดการเสพติิดทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิ ต ใจ เป็็ น โรคพิิ ษ สุุรา
เรื้้�อรััง ทำำ�ลายตัับและสมอง
สติิปัญ
ั ญาเสื่่อ� ม จิิตใจผิิดปกติิ
กระเพาะอาหารอัักเสบ ร่่างกาย
สููบผอม และเป็็นโรคตัับแข็็งได้้
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สารระเหย

รายละเอีียด

การออกฤทธิ์์�/อาการ

หาวนอน หััวใจเต้้นเร็็วผิิดปกติิ
ไอ คลื่่� น ไส้้ ใจสั่่� น  ชัั ก เกร็็ ง
จนหมดสติิได้้ หากสููดดมใน
ปริิมาณที่่�มากขึ้้�นจะออกฤทธิ์์�
ไปกดศููนย์์การหายใจ ทำำ�ให้้
หััวใจทำำ�งานผิิดปกติิ อาจถึึง
ขั้้น� เสีียชีีวิิต ผู้้ที่� สูู่� ดดมต่่อเนื่่�อง
เป็็นเวลานาน ระบบอวััยวะ
ต่่างๆ จะถููกทำำ�ลาย ก่่อให้้เกิิด
โรคร้้ายแรง เช่่น โรคไต หลอดลม
อัักเสบ มะเร็็งปอด การทำำ�งาน
ของหัั ว ใจผิิ ด ปกติิ  ที่่� สำำ �คัั ญ
สารพิิษจะทำำ�ลายระบบประสาท
และสมอง ทำำ�ให้้สมองเสื่่�อม 
ความจำำ�เสื่่อ� ม หลงลืืม  อาจถึึง
ขั้้�นพิิการทางสมอง เป็็นโรค 
“สมองฝ่่อถาวร” ซึ่่�งปััจจุุบััน
วงการแพทย์์ได้้ยืืนยัันว่่า ยัังไม่่มีี
ยาหรืื อ วิิ ธีีก ารใดๆ ที่่� จ ะ
สามารถรัักษาโรคสมองฝ่่อให้้
หายเป็็นปกติิได้้
ที่่�มา คู่่�มืือการดำำ�เนิินงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด สำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุขกรุุงเทพมหานคร
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3. โทษพิิษภััยและอัันตรายจากยาเสพติิด

สมองส่วนคิด
(Cerebral Cortex)

สมองส่วนอยาก
( Lirnbic System)

การใช้้ยาเสพติิดจะมีีผลต่่อสมอง 2 ส่่วน คืือสมองส่่วนคิิด และสมองส่่วนอยาก สมองส่่วนคิิด ทำำ�หน้้าที่่�
ควบคุุมสติิปัญ
ั ญา ใช้้ความคิิดแบบมีีเหตุุผล ขณะที่่ส� มองส่่วนอยากเป็็นศููนย์์ควบคุุมอารมณ์์ความรู้สึ้� ก 
ึ เวลาคนเรา
เสพยาเสพติิดตััวยาจะไปกระตุ้้�นทำำ�ให้้สมองส่่วนอยากสร้้างสารเคมีีชื่่�อโดปามีีน ซึ่่�งเป็็นสารที่่�ทำำ�ให้้มนุุษย์์
เกิิดความรู้สึ้� กสุุ
ึ ข แต่่ยาเสพติิดทำำ�ให้้สมองสร้้างโดปามีีนมากกว่่าที่่ธ� รรมชาติิกำำ�หนดจนทำำ�ให้้รู้้สึ� กึ เป็็นสุุขมากขึ้้�น
กว่่าปกติิ สมองจึึงมีีการปรัับตััวด้้วยการลดการหลั่่�งสารเคมีีนั้้�นลง เมื่่�อหมดฤทธิ์์�ของยาเสพติิด จึึงเสมืือนว่่า
ร่่างกายมีีอาการขาดสารโดปามีีนทำำ�ให้้มีีอาการหงุุดหงิิด หรืือซึึมเศร้้า ส่่งผลให้้ผู้้�เสพพยายามแสวงหายา
มาใช้้ซ้ำำ��  ในขณะเดีียวกัันเมื่่�อใช้้ยาเสพติิดบ่่อยๆ จะทำำ�ให้้สมองส่่วนคิิดถููกทำำ�ลาย การใช้้ความคิิดที่่�เป็็นผล
จะเสีียไป แล้้วสมองส่่วนอยากจะอยู่่เ� หนืือสมองส่่วนคิิด จนทำำ�อะไรตามใจตามอารมณ์์มากกว่่าเหตุุผล ผู้้�ที่ใ่� ช้้ยา
จึึงมัักแสดงพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม มีีอารมณ์์ก้้าวร้้าว หงุุดหงิิด ไม่่สามารถควบคุุมตััวเองได้้ หากใช้้ยาเสพติิด
บ่่อยครั้้�ง สมองจะสููญเสีียความสามารถควบคุุมการหลั่่�งโดปามีีน ทำำ�ให้้ไม่่สามารถมีีความสุุขตามธรรมชาติิได้้ 
จนเกิิ ด อาการทุุรนทุุราย เมื่่� ออยากมีีความสุุขจึึ ง ต้้องพึ่่� ง ยาเสพติิ ด สมองจึึ ง จะหลั่่� ง โดปามีีนมามากพอ
จนเกิิดความสุุขได้้ อาการเช่่นนี้้�เรีียกว่่า “สมองติิดยา” ในที่่สุุ� ดก็็ห้้ามตััวเองไม่่ได้้ ต้้องทำำ�ทุุกวิถีีท
ิ างให้้ได้้ยาเสพติิด
มาเสพ ผลสุุดท้้ายจะเกิิดความสููญเสีียอย่่างรุุนแรงในด้้านต่่างๆ ของชีีวิิต ผู้้เ� สพไม่่สามารถควบคุุมตนเองได้้ด้้วย
สติิปััญญาหรืือความคิิดและทำำ�ให้้มีีอาการทางจิิตและสามารถเป็็นโรคจิิตเต็็มขั้้�นได้้ในที่่�สุุด
ที่่�มา : จากแผ่่นพัับยาเสพติิดที่่�แพร่่ระบาดในประเทศไทย และหนัังสืือความรู้�พื้้้ �นฐานเพื่่�อการป้้องกัันยาเสพติิดในเยาวชน
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ผลกระทบต่่อผู้้�เสพยาเสพติิด

1. ผลต่่อร่่างกาย ทรุุดโทรม ใจสั่่�น หลอดเลืือดอุุดตััน ความดัันโลหิิตสููง หััวใจเต้้นเร็็วผิิดปกติิ ทำ�ล
ำ าย
หลอดเลืือดในสมอง ระบบหายใจมีีปััญหา ในกรณีีไอซ์์ ผิิวหน้้าจะแห้้งเสีีย และเป็็นแผลได้้ง่่าย เพราะหลอด
เลืือดเปราะบาง ใบหน้้าจะแก่่กว่่าวััย
2. ผลต่่อระบบประสาท ตึึงเครีียด แต่่เมื่่อ� หมดฤทธิ์์�ยาจะมีีอาการประสาทล้้า การตััดสิินใจช้้าและผิิดพลาด
หากใช้้นานจะทำำ�ให้้สมองเสื่่�อม ทำำ�ลายระบบการหายใจทำำ�ให้้หมดสติิและถึึงแก่่ความตายได้้
3. ผลต่่อจิิตใจ ซึึมเศร้้า กลายเป็็นโรคจิิตชนิิดหวาดระแวง มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น หวาดหวั่่�น
หวาดกลััว ประสาทหลอน ซึ่่�งเกิิดขึ้้�นแล้้ว อาการจะคงอยู่่�ตลอดไป แม้้ช่่วงที่่�ไม่่ได้้เสพยาก็็ตาม
4. ผลต่่อพฤติิกรรม กระวนกระวายใจ ก้้าวร้้าวขึ้้�น เมื่่�อรวมกัับโรคจิิตชนิิดหวาดระแวง คิิดว่่าจะมีีคน
มาทำำ�ร้้าย มัักจะทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นก่่อน
ที่่�มา : แผ่่นพัับยาเสพติิดหยุุดได้้ถ้้ารู้้�ทััน
ผลกระทบต่่อร่่างกาย

สมอง : สมองส่่วนอยากมีีอิิทธิพิ ลมากกว่่าสมองส่่วนเหตุุผล  ความคิิดอ่่านช้้าลง หลงลืืมง่่าย ควบคุุมตััวเองไม่่ได้้  
ทำำ�สิ่่�งเลวร้้ายที่่�ไม่่ควรทำำ�
จิิตใจ : นอนไม่่หลัับ ฉุุนเฉีียว ก้้าวร้้าว ความคิิดสัับสน ประสาทหลอน หวาดระแวง คลั่่�ง ซึึมเศร้้า
ตา : รููม่่านตาขยาย ตาพร่่ามััว
จมููก : สููญเสีียการดมกลิ่่�น
ปาก : ปากแห้้ง เหม็็น มีีปััญหาในช่่องปาก
ฟััน :   ขบฟัันตลอดเวลา ฟัันสึึกกร่่อน ผุุ
ปอด : หายใจขััด หายใจถี่่� หลอดลมอัับเสบเรื้้�อรััง
หััวใจ : หััวใจเต้้นไม่่สม่ำำ��เสมอ เจ็็บหน้้าอก หััวใจวาย
กระเพาะอาหาร :  เบื่่�ออาหาร ท้้องผููก มีีโรคแทรกซ้้อนทางกระเพาะอาหารและลำำ�ไส้้
ผิิวหนััง : เหงื่่�อออกง่่าย และมาก ชาตามผิิวหนััง  เป็็นฝีี เนื้้�อเยื่่�ออ่่อนติิดเชื้้�อง่่าย
กล้้ามเนื้้�อ : กระตุุก ชััก ทำำ�งานไม่่ประสานกััน
ตัับ : โรคตัับอัับเสบ
ไต : ไตไม่่ทำำ�งาน
ระบบไหลเวีียนโลหิิต : ความดัันโลหิิตสููง เส้้นเลืือดเป็็นแผล อุุดตััน แข็็งตััว
ระบบภููมิิคุ้้�มกััน : บกพร่่อง ติิดเชื้้�อง่่าย
ระบบสืบื พัันธุ์์� : เสื่่�อมสมรรถภาพทางเพศ  แท้้ง หรืือคลอดก่่อนกำำ�หนด คลอดลููกออกมาพิิการ
ที่่�มา : แผ่่นพัับยาเสพติิดหยุุดได้้ถ้้ารู้้�ทััน
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4. ผลกระทบจากปััญหายาเสพติิด (ครอบครััว/สัังคม)
1. การสููญเสีียด้้านบุุคลิิกภาพและจิิตใจ

เยาวชนย่่อมมีีบุุคลิิกภาพที่่�กำ�ลั
ำ ังเจริิญเติิบโต มีีการสร้้างประสบการณ์์ต่่างๆ และหััดวิิธีีการและชั้้�นเชิิง                 
ในการผจญปััญหา หรืือกระทำำ�การ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย การแก้้ปััญหาย่่อมต้้องอาศััยกระบวนการทางจิิต
หลายประการ เช่่น ความอดกลั้้�น การควบคุุมอารมณ์์ การแสดงอารมณ์์ตามความเหมาะสม การใช้้ความคิิด
และประมาณการตลอดจนการหาวิิธีีแก้้ปััญหาให้้เกิิดผลดีีที่่สุุ� ด
หากเยาวชนใช้้และติิดยาเสพติิดโดยอาศััยเป็็นทางหนีีจากความทุุกข์์ยากหรืือปััญหาต่่างๆ แล้้ว
บุุคลิิกภาพของผู้้นั้้� น� ก็็ย่่อมหยุุดเจริิญแทนที่่จ� ะหาทางแก้้ปััญหาที่่เ� หมาะสมกลัับหัันไปใช้้ยาแทน เยาวชนที่่ติ� ดิ ยา
จึึงมีีบุุคลิิกภาพใหม่่ที่่มีีค
� วามอดทนน้้อย ระแวง และหาความสุุขจากชีีวิิตธรรมดาที่่�ไม่่ใช้้ยาเสพติิดไม่่ได้้ 
หากผู้้�นั้้�นได้้ผ่่านการรัักษาหลายครั้้�งและเลิิกได้้ไม่่นานก็็ต้้องกลัับไปใช้้อีีก ความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
และความหวัังว่่าจะเลิิกจากยา ก็็ค่่อยๆ หายไปทุุกทีี 
หากผู้้�นั้้�นถููกจัับและติิดคุุกหลายๆ ครั้้�ง ความกลััวคุุกตะรางและการลงโทษต่่างๆ ตลอดจนความไม่่ดีี                    
ในสายตาของสัังคม ก็็ค่่อยลดเสื่่�อมและชิินชาไป การติิดคุุกตะราง หรืือการถููกลงโทษทางกฎหมายกลาย
เป็็นเรื่่�องเล็็ก ค่่านิิยมของเขาก็็เปลี่่�ยนไป ความดีีกัับความชั่่�ว ตามแนวคิิดปกติิก็็เลืือนไปความสุุขที่่�เกิิดจาก
การกระทำำ� ความดีีก็็ถอยไป นัับได้้ว่่า เป็็นการเสื่่อ� มสลายของสภาพจิิต เมื่่อ� เยาวชนคนหนึ่่�งคนใดติิดยาเสพติิด
และมีีบุุคลิิกภาพเปลี่่ย� นแปลงไปจนถึึงขั้้น� นี้้� ก็จ็ ะเป็็นพลเมืืองดีีไม่่ได้้ ไม่่สามารถใช้้ชีีวิิตที่เ่� ป็็นประโยชน์์กับั ตนเอง
และผู้้อื่่� น� ได้้ กลัับเป็็นผู้้ก่่� อให้้เกิิดปััญหาสำำ�หรัับตนเอง ครอบครััวและสัังคม จึึงนัับว่่า เป็็นการสููญเสีียทรััพยากร
มนุุษย์์ของชาติิ ซึ่่�งเป็็นการสููญเสีียที่่�สำำ�คััญที่่สุุ� ด
2. การสููญเสีียทางสุุขภาพอนามััย

ผู้้�ที่่�ติิดยาเสพติิด อาจเกิิดปััญหาทางสุุขภาพ อนามััย หรืือโรคต่่างๆ ได้้หลายอย่่าง ได้้แก่่
2.1 การใช้้ยาเกิิ นขนาด โดยที่่�การใช้้ยาเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�เรื่่�อยๆ ผู้้�ที่่�พยายามเลิิกยาหรืือเข้้ารัับ                       
การรัักษาความด้้านยาจะลดลง ประกอบกัับยาที่่�ได้้จากการลัักลอบค้้าไม่่ได้้มีีการควบคุุมมาตรฐาน ความแรง
อาจเปลี่่ย� นแปลงได้้อยู่่เ� สมอ เพราะมีีการเจืือปนสารชนิิดอื่่น� เข้้าไป ก่่อนนำำ�ออกจำำ�หน่่ายผู้้ติ� ดิ ยาจึึงอาจใช้้ยาเกิินขนาด
และเป็็นอัันตรายได้้ ยิ่่�งเป็็นการใช้้ยาที่่�ฉีีดเข้้าหลอดเลืือดแล้้วยิ่่�งมีีโอกาสเกิินขนาดได้้มากยาที่่�มีีฤทธิ์์�กดระบบ
ประสาทกลาง เมื่่อ� ใช้้เกิินขนาดจะทำำ�ให้้ไม่่รู้สึ�้ กตั
ึ วั  การหายใจลดลง และอาจเป็็นอัันตรายเสีียชีีวิิตได้้ ในบางราย
อาจเกิิดการบวมของปอด ทำำ�ให้้หายใจหอบและเสมหะเป็็นฟองได้้

ที่่�มา : https://shorturl.asia/NsSYh
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2.2 อาการจากการขาดยา อาการถอนยาที่่เ� กิิดขึ้้น� ในผู้้ติ� ดิ ยาบางคนที่่ติ� ดิ อย่่างรุุนแรงและสุุขภาพไม่่ดีี
อาจเป็็นอัันตรายได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการติิดยานอนหลัับ อาจเกิิดอาการไข้้สููง ชััก  และไม่่รู้้�สึึกตััวได้้ 
ผิิวหนัังอัักเสบเนื่่�องจากติิดเชื้้�อจากเข็็มฉีีดยา ในบางรายอาจมีีอาการถอนยาที่่�ปรากฏคล้้าย โรคทางกาย เช่่น
อาการปวดท้้องอย่่างรุุนแรง เหมืือนการอุุดตัันของลำำ�ไส้้ ทำำ�ให้้ได้้รัับการผ่่าตััดแก้้ไข โดยวิินิิจฉััยผิิดได้้อาการ
ถอนยาที่่�เกิิดในเด็็กแรกเกิิด เนื่่�องจากมารดาติิดยาเสพติิดและใช้้ยาในระยะก่่อนคลอดจะทำำ�ให้้เด็็กไม่่แข็็งแรง
หายใจน้้อย และเสีียชีีวิิตได้้ง่่าย

ที่่�มา https://shorturl.asia/QgxdC

2.3 พิิษจากยาเสพติิด ยาเสพติิดบางชนิิด เช่่น แอมเฟตามีีน กััญชา โคเคน และแอลเอสดีี มีีผลทำำ�ให้้
เกิิดอาการทางจิิตได้้ บางรายอาจคลุ้้�มคลั่่�ง วิิกลจริิต  ไปเป็็นระยะเวลานาน ยาแอมเฟตามีีน ทำำ�ให้้เกิิดอาการ
ระแวงอย่่างรุุนแรง คิิดว่่าผู้้�อื่่�นจะมาทำำ�ร้้ายจึึงอาละวาดและทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�นได้้ ในยาเสพติิดที่่�ลัักลอบขายกััน
อาจมีีสารอื่่�นเจืือปน เพื่่�อให้้ได้้ปริิมาณมากขึ้้�น เช่่น สารหนูู และ สตริิกนิิน (strychnine) เป็็นต้้น ซึ่่�งเป็็นยาพิิษ
ทำำ�ให้้เป็็นอัันตรายได้้

ที่่�มา https://www.tcijthai.com/news/2016/18/scoop/6305
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2.4 อัันตรายจากการฉีีดยาที่่�ไม่่สะอาด ผู้้�ติิดยาที่่�ใช้้ยาฉีีดเข้้าหลอดเลืือดหรืือเข้้ากล้้ามเนื้้�อ มัักไม่่ได้้
ทำำ�ความสะอาดหลอดฉีีดยาให้้ปราศจากเชื้้อ� เสีียก่่อน น้ำำ��ที่ใ่� ช้้ละลายยาเพื่่�อฉีีดก็็ไม่่สะอาด จึึงอาจฉีีดเอาเชื้้อ� โรค
ต่่างๆ เข้้าไปในร่่างกายได้้ ทำำ�ให้้เกิิดการอัักเสบของผิิวหนัังและเนื้้�อเยื่่�อบริิเวณที่่�ฉีีดเกิิดเป็็นฝีีหรืือเนื้้�อตายได้้ 
อาจลุุกลามเกิิดการอัักเสบของหลอดเลืือด หรืือโลหิิตเป็็นพิิษได้้ ในบางรายเชื้้�อโรคอาจเข้้าไปยัังอวััยวะภายใน
เช่่น หััวใจ ปอด สมอง และกระดููก ทำำ�ให้้เกิิดลิ้้�นหััวใจอัักเสบ และฝีีตามอวััยวะต่่างๆ ผู้้�ที่่�ฉีีดยาหลายคน
อาจใช้้เข็็มฉีีดยาร่่วมกััน ทำำ�ให้้โรคจากคนหนึ่่�งติิดไปยัังคนอื่่�นๆ ได้้ เช่่น โรคตัับอัักเสบ เป็็นต้้น ผู้้�ติิดยามีีอััตรา
การเป็็นโรคนี้้� มากกว่่าบุุคคลทั่่�วไป และอาจเกิิดการระบาดเป็็นโรคทีีละหลายๆ คนได้้
2.5 อัันตรายจากการฉีีดยาที่่�ไม่่เหมาะสม เข้้าร่่างกาย ผู้้ติ� ดิ ยาอาจใช้้ยาเม็็ดมาละลายน้ำำ�� ฉีีดเข้้าหลอดเลืือด
โดยไม่่ทราบว่่า ในยาเม็็ดมีีแป้้งพวกทััลคััม  (talcum) อยู่่�ด้้วย บางทีีก็็ใช้้สำำ�ลีีกรองน้ำำ��ยาก่่อนจะใช้้ฉีีด แป้้ง
และใยสำำ�ลีีจะเข้้าไปติิดอยู่่�ตามหลอดเลืือดฝอยของปอด เกิิดโรคปอดแข็็งทำำ�ให้้การหายใจลำำ�บากเรื้้�อรััง
และไม่่มีีวิิธีีรัักษาในบางกรณีียาอาจจะละลายไม่่ดีี มีีเกล็็ ดหรืื อผลึึ กของยาเข้้าไปในหลอดเลืื อด ไปอุุด
หลอดเลืือดต่่างๆ เช่่น ที่่�สมอง เกิิดเป็็นอััมพาตได้้
2.6 โรคบางชนิิดที่่�พบร่่วมกัับการติิดยาเสพติิด ผู้้�ติิดยาเสพติิดมัักมีีสุุขภาพไม่่ดีี อาหารไม่่เพีียงพอ
และการดููแลสุุขภาพอนามััย ตลอดจนการรัักษาความสะอาดของร่่างกายไม่่ดีี จึึงมีีโรคต่่างๆ เกิิดได้้มาก เช่่น
วัั ณ โรคของปอด โรคผิิ ว หนัั ง ต่่างๆ เป็็ น ต้้น มีีผู้้� ร ายงานว่่า พบโรคบางชนิิ ด ร่่วมกัั บ การติิ ด ยาเสพติิ ด
โดยความสััมพัันธ์์และวิิธีีการเกิิดยัังไม่่ได้้เป็็นที่่�เข้้าใจชััดเจน เช่่น โรคเนื้้�อเยื่่�อกล้้ามเนื้้�อละลายตััว (rhabdomyolysis) มีีอาการปวดกล้้ามเนื้้�อ และอ่่อนเพลีีย ขยัับเขยื้้�อนลำำ�บาก มีีการสลายตััวของเซลล์์กล้้ามเนื้้�อ
ทำำ�ให้้มีีสารไมโอโกลบิินเข้้าไปในเลืือด และขัับถ่่ายออกไปในปััสสาวะ (myoglobinemia, myoglobinuria) เห็็นเป็็น
ปััสสาวะสีีดำำ� รอยแผลเป็็นจากเข็็มฉีีดยา โรคไตอัักเสบ และโรคเส้้นประสาทอัักเสบ ก็็พบได้้ในผู้้�ติิดยาเสพติิด
3. การสููญเสีียทางเศรษฐกิิจ

3.1 ค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้ยา ผู้้�ติดิ ยาเสพติิด ย่่อมต้้องใช้้จ่่ายเงิินในการซื้้�อยามาใช้้ ยิ่่�งติิดมากขึ้้�นยิ่่ง� จำำ�เป็็น
ต้้องใช้้ปริิมาณยามาก เพราะเกิิดการด้้านยาดัังได้้กล่่าวแล้้ว โดยเฉลี่่�ยเมื่่�อ พ.ศ. 2522 ผู้้�ที่่�ติิดเฮโรอีีนใช้้เงิิน
ซื้้�อยาราววัันละ 55 บาท ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�สููงมาก ผู้้�ที่่�สููบฝิ่่�นหากมีีฐานะไม่่ค่่อยดีีนัักก็็จำ�ำ เป็็นต้้องขาย
ทรััพย์์สมบััติต่่ิ างๆ เพื่่�อใช้้ในการสููบฝิ่่�น จึึงทำำ�ให้้มีีฐานะยากจนลง ผู้้�ที่่�ยากจนอยู่่�แล้้วและต้้องรัับจ้้างหาเงิินยิ่่�งมีี
ความลำำ�บากในการยัังชีีพและเลี้้ย� งดููครอบครััว หากพิิจารณาการสููญเสีียทั้้�งประเทศซึ่่�งมีีผู้้�ติดิ ยาอยู่่ม� าก ผู้้�ติดิ ยา
เฮโรอีีน 100,000 คน จะใช้้ยามีีมููลค่่าถึึงวัันละ 5.5 ล้้านบาท หรืือปีีละ 2,000 ล้้านบาท
3.2 การขาดงาน ผู้้�ติิดยาเสพติิดบางคนอาจสามารถปรัับการใช้้ยาได้้และสามารถทำำ�งานได้้ตาม
ปกติิ บางคนใช้้ยาขนาดน้้อย ๆ ในเวลาเช้้าและกลางวััน เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดอาการถอนยาและสามารถทำำ�งานได้้ 
แล้้วใช้้ยามากในตอนเย็็นหรืือกลางคืืน ผู้้�ติดิ ยาส่่วนใหญ่่เมื่่อ� ติิดงอมแงมแล้้วจะไม่่สามารถทำำ�งานได้้ เพราะจะมีี
ผลต่่อร่่างกายและจิิตใจที่่ขั� ดั กัับการทำำ�งาน เมื่่อ� ใช้้ยามากในเวลากลางวัันก็็มีีอาการซึึม สะลึึมสะลืือ ความคิิดช้้า
ทำำ�งานได้้ลำำ�บาก เมื่่�อยาหมดฤทธิ์์�ก็็เกิิดอาการถอนยา คืือ กระวนกระวาย และปวดเมื่่�อยตามตััว ฤทธิ์์�ของ
ยาและอาการถอนยานี้้�เกิิดสลัับกัันอยู่่�ทั้้�งวััน จนไม่่สามารถทำำ�งานหรืือเรีียนหนัังสืือได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีความ
จำำ�เป็็นต้้องใช้้เวลาในการไปหายามาเพื่่�อใช้้ในคราวต่่อไป และหาที่่ซุุกซ่่
� อนเพื่่�อใช้้ยาสิ่่ง� ต่่างๆ เหล่่านี้้� จะรบกวนและ
ขััดขวางการทำำ�งาน ทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพลดลงจนอาจต้้องออกจากงาน
3.3 ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการแก้้ปััญหาของรััฐและเอกชน ทั้้�งในด้้านการปราบปราม การลัักลอบ
ค้้ายาเสพติิด การให้้บริิการบำำ�บััดรัักษาและการป้้องกััน ทำำ�ให้้สููญเสีียงบประมาณและทรััพยากรไปไม่่น้้อย
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4. การสููญเสีียทางสัังคม

4.1 การเสีียชื่่�อเสีียงและฐานะทางสัังคม ของผู้้�ติิดยา ผู้้�ติิดยาย่่อมเป็็นที่่รั� ังเกีียจของสัังคม
4.2 ปััญหาในครอบครััว การติิดยาเสพติิดทำำ�ให้้คนในครอบครััวได้้รัับความลำำ�บากทั้้�งด้้านจิิตใจ
และฐานะการเงิิน มีีผลให้้เกิิดความแตกแยกในครอบครััวได้้ ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่่าผู้้�ติิดยามีีอััตราการหย่่าร้้างสููง
4.3 ปัั ญหาอาชญากรรม ผู้้�ติิดยาจำำ�เป็็นต้้องใช้้เงิินจำำ�นวนมากในการซื้้�อยามาใช้้ ประกอบกัับ
ความอยากยารุุนแรงทำำ�ให้้ขาดการยั้้�งคิิด จึึงเกิิดอาชญากรรมต่่างๆ ขึ้้�นได้้ ในชุุมชนใดที่่�มีีผู้้�ติิดยาเสพติิดอยู่่�
โอกาสที่่�จะเกิิดการลัักขโมยมีีมากขึ้้�น
นอกจากนี้้� ปััญหายาเสพติิดอาจเป็็นปััญหาทางการเมืืองในประเทศหรืือระหว่่างประเทศ และมีี
ผลกระทบต่่อความมั่่�นคงของชาติิได้้
ที่่�มา : http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-infodetail04.html
มููลนิิธิิสารนุุกรมไทยสำำ�หรัับเยาวชน
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5. การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด

การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด หมายถึึง การนำำ�ยารัักษาโรคมาใช้้โดยไม่่มีีจุุดมุ่่�งหมายทางการแพทย์์ แต่่มุ่่�งหวััง
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการบางอย่่าง เช่่น การกระตุ้้น� ประสาทเพื่่�อให้้ร่่างกายมีีการตื่่�นตััวอยู่่เ� สมอ การใช้้เพื่่�อ
ความสนุุกสนาน การทำำ�ให้้เกิิดความเคลิิบเคลิ้้�ม การหลบหนีีจากความกดดัันของสัังคม เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิด
อัันตรายต่่อร่่างกาย และจิิตใจของผู้้�ใช้้ยา
ปััจจุุบัันเด็็กและเยาวชนมีีการนำำ�ยารัักษาโรคหลายชนิิดมาใช้้ในทางที่่�ผิิด ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
ต่่อร่่างกาย และจิิตใจ โดยยาที่่�เด็็กและเยาวชนมัักจะนำำ�มาใช้้ในทางที่่�ผิิด มีีดัังนี้้�
ชนิิดของยา

ลักษณะของยา

ลักษณะการน�ำมาใช้
ในทางที่ผิด

การออกฤทธิ์/ผลต่อจิตประสาท

1. ยาแก้้ไอผสม
โคเดอีีน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : MB,
ลีีน, บาร์์

โคเดอีีนผลิิตจากฝิ่่�น
และถููกนำำ�มาผลิิต
เป็็นส่่วนผสมของ
ยาแก้้ไอในรููปแบบ
ต่่างๆ
ได้้แก่่ ยาแก้้ไอ
ชนิิดเม็็ด ยาแคปซููล 
และยาน้ำำ�� เชื่่�อม

ใช้้ปริิมาณมาก
เพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้เกิิด
อาการเคลิ้้�มสุุข
โดยการ
- ดื่่�มโดยไม่่ผสม
กัับอะไรเลย
- ผสมกับน�้ำอัดลม 
และใส่น�้ำแข็งดื่ม 
- ผสมกับยาบางชนิด

ออกฤทธิ์์�ต่่อระบบประสาท
ส่่วนกลางมีีอาการคลื่่�นไส้้ 
อาเจีียน ง่่วงซึึม ท้้องผููก ใจสั่่�น
หััวใจเต้้นเร็็ว กล้้ามเนื้้�อแข็็ง เกร็็ง
พููดไม่่ชััด เคลิิบเคลิ้้�ม มึึนงง
ประสาทหลอน การใช้้ในขนาด
ที่่�สููงมาก ทำำ�ให้้กดศููนย์์ควบคุุม
การหายใจ ช็็อก และอาจถึึง
แก่่ชีีวิิตได้้ การใช้้ติิดต่่อ
เป็็นเวลานานทำำ�ให้้เกิิด การติิดยา
ได้้ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ 
อีีกทั้้�งมีีอาการถอนยาเมื่่�อขาดยา

2. ยาแก้้ไอ
เดกซ์์โทรเมทอร์์แฟน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :
เรดเดวิิล,เด็็กซ์์,
DXM, CCC, robo

เป็นยาลดอาการไอ
แบบไม่มีเสมหะมี
ลักษณะเป็นยาเม็ด
และยาน�้ำเชื่อม

ใช้้ปริิมาณมาก
ทำำ� ให้้เกิิ ด อาการเมา
เคลิิบเคลิ้้�ม ลดความ
เจ็็บปวด โดยการ
- ยาเม็็ดนำำ�ไปบดเป็็น
ผงเพื่่�อสููดเข้้าทางจมููก 
หรืือใส่่แคปซููล
รัับประทาน
- ยาน้ำำ��นำำ�ไปผสมกัับ
น้ำำ��อััดลม

ออกฤทธิ์์�ต่่อระบบประสาท
การใช้้ยาเกิินขนาดจะทำำ�ให้้
มีีอาการ คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
เวีียนศีีรษะ มึึนงง ง่่วงนอน
กล้้ามเนื้้�อทำำ�งานไม่่ประสานกััน
พููดไม่่ชััด ม่่านตาขยาย เคลิิบเคลิ้้�ม 
หััวใจเต้้นเร็็ว ความดัันโลหิิตสููง
กัังวล หงุุดหงิิด ประสาทหลอน
กระวนกระวายสั่่�น ชััก 
เสีียความทรงจำำ� หมดสติิ
กดการหายใจ
และอาจถึึงแก่่ชีีวิิตได้้
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ชนิิดของยา

ลัักษณะของยา

ลัักษณะการนำำ�มาใช้้
ในทางที่่�ผิิด

การออกฤทธิ์์�/ผลต่่อจิิตประสาท

3. ยาโรฮิิบนอล
ชื่่�อเรีียกอื่่�น : แมว
ยาหลัับ สีีม่่วง
ยาเมาโรเช่่

เป็็นยานอนหลัับ
มีีลัักษณะเป็็นยาเม็็ด
รููปวงรีีขนาดใหญ่่ 
สีีเขีียวขี้้�ม้้า

นำำ�ไปผสมเครื่่�องดื่่�ม
โดยเฉพาะเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีแอลกอฮอล์์
เพื่่�อให้้ออกฤทธิ์์�แรงขึ้้น�
โดยหวัังผลในการ
ก่่ออาชญากรรม เช่่น
การปลดทรััพย์์
การลวนลาม 
การข่่มขืืน เป็็นต้้น

ออกฤทธิ์์�กดระบบประสาท
ทำำ�ให้้ง่่วงซึึม มึึนงง ปวดศีีรษะ
ความทรงจำำ�ในระหว่่างที่่�ได้้รัับยา
ลดลง ประสาทหลอน พฤติิกรรม
ผิิดปกติิ  การใช้้ติิดต่่อกััน
เป็็นเวลานานทำำ�ให้้เกิิดภาวะ
พึ่่�งพิิงได้้ พึ่่�งยา ทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิตใจ เมื่่อ� หยุุดยาจะทำำ�ให้้เกิิด
อาการถอนยา เช่่น คลื่่�นไส้้ 
อาเจีียน เปลืือกตากระตุุก สั่่�น
เป็็นต้้น กรณีีใช้้ร่่วมกัับเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์จะมีีความเสี่่�ยง
ต่่อการเสีียชีีวิิตสููง เพราะ
แอลกอฮอล์์จะเสริิมฤทธิ์์�
ทำำ�ให้้กดประสาทมากขึ้้�น
และอาจกดศููนย์์ควบคุุม
การหายใจ

4. ยามิดาโซแลม
หรือยาโดมิคุ่ม
ชื่อเรียกอื่น :
กุ้มคุ่ม ยามอมยา
สลัดผ้ายาส่าย

เป็็นยานอนหลัับ
มีีทั้้�งยาเม็็ด และยาฉีีด
โดยยาเม็็ดมีีสีีฟ้้า
ด้้านหนึ่่�งมีีตััวอัักษร 
ส่่วนอีีกด้้านหนึ่่�งมีีขีีด
แบ่่งครึ่่�งเม็็ด

นำำ�ไปใช้้ในการ
ก่่ออาชญากรรม 
โดยการมอมเมาเหยื่่�อ
เป้้าหมาย
ที่่�เป็็นหญิิงสาว

ออกฤทธิ์์�กดระบบประสาท
ทำำ�ให้้ง่่วงซึึม เดิินเซ เพ้้อ มึึนงง
สัับสน พููดไม่่ชััด คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
หากได้้รัับยาติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน
อาจทำำ�ให้้เกิิดภาวะพึ่่�งยา
ทั้้�งทางร่่างกาย และจิิตใจได้้ 
เมื่่อ� หยุุดยากะทัันหััน อาจก่่อให้้เกิิด
อาการถอนยา คืือ นอนไม่่หลัับ
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5. ยาอัลปราโซแลม
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :
โซแลม, ซาแนก,
ยาแมว, ยาแฮปปี้้�,
ลููกเม็็ด, เอ็็ม 10,
ยาเสียสาว

เป็็นยารัักษาอาการ
วิิตกกัังวล สงบ
ประสาท และช่่วยให้้
นอนหลัับ เป็็นยาเม็็ด
มีีทั้้�งสีีขาว สีีชมพูู 
และสีีม่่วง โดยสีีม่่วง
จะมีีความแรงมาก
ที่่�สุุด ซึ่่�งการใช้้ยานี้้�
ต้้องสั่่�งจ่่ายโดยแพทย์์
เท่่านั้้�น

นำำ�ไปใช้้เป็็น
ยานอนหลัับอย่่างแรง
หรืือผสมในเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์
เพื่่�อล่่วงละเมิิดทางเพศ 
และใช้้ผสมยาแก้้ไอ
หรืือน้ำำ��ต้้มใบกระท่่อม
แล้้วดื่่�มเพื่่�อให้้เกิิด
ความมึึนเมา

ออกฤทธิ์์�กดประสาทส่่วนกลาง
ทำำ�ให้้มีีอาการง่่วงซึึม อ่่อนแรง
เดิินเซ หลงลืืม โดยจะจำำ�เหตุุการณ์์
ต่่างๆ หลัังรัับประทานยาไม่่ได้้ 
จึึงเป็็นที่่�มาของการนำำ�ยามาใช้้
ในทางที่่�ผิิด นอกจากนี้้�การใช้้ยา
ติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน ทำำ�ให้้เกิิด
การติิดยาได้้ทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิตใจ ซึ่่�งถ้้าหยุุดยาทัันทีี
อาจเกิิดอาการขาดยา
หรืือถอนยา เช่่น คลื่่�นไส้้ 
นอนไม่่หลัับ มืือสั่่�น หััวใจเต้้นเร็็ว
ชััก ซึมึ เศร้้า อาจเป็็นโรคจิิตได้้กรณีี
ใช้้ร่่วมกัับเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
จะมีีความเสี่่�ยงต่่อการเสีียชีีวิิตสููง
เพราะแอลกอฮอล์์จะเสริิมฤทธิ์์�
ทำำ�ให้้กดประสาทมากขึ้้�น และอาจ
กดการหายใจจะทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้

6. ยาไดอาซีแพม
ชื่อเรียกอื่น :
วาเลีียม, แวเลีียม

เป็็นยาคลายกัังวล 
หรืือยากล่่อมประสาท 
ทำำ�ให้้กล้้ามเนื้้�อ
คลายตััว และระงัับ
อาการชััก มีีลัักษณะ
เป็็นยาเม็็ด ยาแคปซููล 
และยาฉีีด
ซึ่่�งการใช้้ยานี้้�
ต้้องมีีใบสั่่�งจากแพทย์์
และอยู่่�ภายใต้้
การควบคุุมของแพทย์์
เท่่านั้้�น

- ใช้ยาในปริมาณมาก
- ใช้้ยาติิดต่่อกััน
เป็็นระยะเวลานาน
- ใช้้ยาร่่วมกัับยา
แก้้ปวดที่่�สกััดจากฝิ่่�น
- ใช้้ยาร่่วมกัับ
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
โดยมุ่งหวังให้เกิด
ความผ่อนคลาย และ
เคลิบเคลิ้ม

ออกฤทธิ์์�ต่่อระบบประสาท
ส่่วนกลางทำำ�ให้้ง่่วงซึึม อ่่อนเพลีีย
กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง มีีอาการคล้้าย
อาการเมาค้้าง ปวดศีีรษะ คลื่่�นไส้้ 
อาเจีียน ปากแห้้ง หากใช้้ปริิมาณมาก
ทำำ�ให้้มีีอาการง่่วงนอนมาก สัับสน
หายใจลำำ�บาก ไม่่รู้สึ้� กตั
ึ วั นอกจากนี้้�
การใช้้ยาต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลานาน
อาจทำำ�ให้้ติิดยาได้้ทั้้�งทางร่่างกาย
และจิิตใจ ซึ่่�งหากหยุุดใช้้ทัันทีี
อาจเกิิดอาการขาดยาหรืือถอนยา
เช่่น คลื่่�นไส้้ นอนไม่่หลัับ มืือสั่่�น
หััวใจเต้้นเร็็ว ชััก ซึึมเศร้้า
เป็็นโรคจิิตได้้
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7. ยาไนเมตาซีแพม
ชื่อเรียกอื่น :
อิริมิน 5,
ไฟว์-ไฟว์
(five - five),
กิฟมีไฟว์,
แฮปปี้ 5

เป็็นยานอนหลัับ
และคลายเครีียด
ซึ่่ง� ใช้้ภายใต้้การควบคุุม
ของแพทย์์เท่่านั้้�น แต่่
ยาไนเมตาซีีแพมนี้้�
ไม่่มีีการอนุุมััติทิ ะเบีียน
ตำำ�รับั ยาในประเทศไทย
ยาที่่�พบจึึงเป็็น
การลัักลอบนำำ�เข้้า
มาจำำ�หน่่ายจาก
ต่่างประเทศ 
มีีลัักษณะเป็็นยาเม็็ด

- ใช้้ยาในปริิมาณมาก
- ใช้้ยาติิดต่่อกััน
เป็็นระยะเวลานาน
- ใช้้ยาร่่วมกัับเครื่่�องดื่่ม�
แอลกอฮอล์์ เพื่่�อให้้
เกิิดอาการเคลิ้้�มฝััน
- ใช้้เป็็นยาที่่ทำ� ำ�ให้้หลัับ
หลัังจากการใช้้ยาอีี 
และยาบ้้า

ออกฤทธิ์์�กดประสาท มีีอาการ
ง่่วงซึึม มึึนงง สัับสน สููญเสีีย
การทรงตััว และสููญเสีียความทรงจำำ� 
หากหยุุดยาทัันทีีหลัังได้้รัับยา
ขนาดสููง หรืือเป็็นระยะเวลานาน
อาจเกิิดอาการถอนยา อีีกทั้้�งถ้้าใช้้
ร่่วมกัับเครื่่�องดื่่ม� แอลกอฮอล์์ หรืือ
สารที่่�มีีฤทธิ์์�กดระบบประสาท
ส่่วนกลาง เช่่น ยาแก้้ปวดที่่�สกััด
จากฝิ่่�น หรืือยาแก้้ปวดอื่่�นๆ
อาจทำำ�ให้้เสีียชีีวิิตได้้

8. ยาทรามาดอล
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :
แค็็บ,แท็็กซี่่�,
เขีียวเหลืือง

เป็็นยาบรรเทาอาการ
ปวดระดัับปานกลาง
ถึึงระดัับรุุนแรง
ทั้้�งชนิิดเฉีียบพลััน
และเรื้้อ� รััง มีีทั้้�งยาเม็็ด
ยาน้ำำ�� ยาเหน็็บทวาร 
ยาฉีีด และยาแคปซููล
สีีเขีียวเหลืือง

ใช้้ยาปริิมาณมาก โดย
ใช้้ครั้้�งละหลายๆ เม็็ด
ต่่อเนื่่�องกััน หรืือนำำ�ไป
ใช้้ร่่วมกัับเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีแอลกอฮอล์์
เครื่่�องดื่่�มชููกำำ�ลััง หรืือ
น้ำำ��อััดลม โดยหวัังผล
ให้้รู้้�สึึกสบาย และ
เคลิ้้�มสุุขได้้แรงอย่่าง
รวดเร็็ว ส่่งผลให้้เกิิด
ความต้้องการ
ใช้้ยาทุุกวััน

ออกฤทธิ์์�กดการทำำ�งานของระบบ
ประสาทเช่่นเดีียวกัับมอร์์ฟีีน
ทำำ�ให้้คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ง่่วงซึึม 
มึึนงง ปวดศีีรษะ ชััก การใช้้ยา
เกิินขนาด ทำำ�ให้้กดศููนย์์ควบคุุม
การหายใจ การหายใจช้้า ง่่วงซึึม 
หากรุุนแรงจะหมดสติิถึึงขั้้�นโคม่่า
กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง อาจมีีอาการ
ชััก หัวั ใจเต้้นช้้า ความดัันโลหิิตต่ำำ�� 
และหััวใจอาจจะหยุุดเต้้น ทำำ�ให้้
เสีียชีีวิิตได้้

Be Smart Say No To Drugs

187

ลัักษณะการนำำ�มาใช้้
ในทางที่่ผิ
� ิด

ชนิดของยา

ลัักษณะของยา

การออกฤทธิ์์�/ผลต่่อจิิตประสาท

9. ยาโปรเมทธาซีน
ชื่่�อเรีียกอื่่�น :
โพโคดิิล, โปรโคดิิล

เป็็นยาใช้้เพื่่�อบรรเทา
อาการแพ้้ชนิิดน้ำำ��
สำำ�หรัับเด็็กป้้องกััน
อาการคลื่่�นไส้้
อาเจีียน มีีลัักษณะ
เป็็นยาน้ำำ�� เชื่่�อมใส
สีีน้ำำ��ตาล มีีรสหวาน

นำำ�ไปผสมกัับ
เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��แข็็ง
หรืือยาชนิิดต่่างๆ เช่่น
น้ำำ��อััดลม น้ำำ��ผลไม้้
ยาแก้้ปวด
ยาทรามาดอล 
น้ำำ��ต้้มใบกระท่่อม 
โดยหวัังผลให้้
เกิิดอาการมึึนเมา
คล้้ายดื่่�มเหล้้า

ออกฤทธิ์์�กดระบบประสาท
ส่่วนกลางทำำ�ให้้ง่่วงซึึม ปากแห้้ง
มองเห็็นภาพไม่่ชััด หััวใจเต้้นเร็็ว
ปวดศีีรษะ ปััสสาวะขััด ท้้องผููก 
หากใช้้ยาในขนาดที่่�สููง ทำำ�ให้้
กระสัับกระส่่าย ชัักเกร็็ง
หััวใจเต้้นผิิดปกติิ ประสาทหลอน
หวาดกลััวอย่่างควบคุุมไม่่ได้้ 
กดศููนย์์ควบคุุมการหายใจ
หมดสติิ กล้้ามเนื้้�ออ่่อนแรง
หยุุดหายใจชั่่�วคราว
และเสีียชีีวิิตได้้

10. ยาเบนซ์์เฮกซอล เป็็นยารัักษา
ชื่อเรียกอื่น :
โรคพาร์์กิินสััน
บีไฟว์, B5
รัักษาอาการสั่่�นที่่�มีี
สาเหตุุมาจาก
การรัับประทานยา
บางชนิิด และบรรเทา
อาการข้้างเคีียง
จากการกิินยา
ทางจิิตเวช มีีลัักษณะ
เป็็นยาเม็็ดกลมสีีขาว

นำำ�ไปใช้้ร่่วมกัับ
ยาหลอนประสาท
ตััวอื่่�นๆ โดยหวัังผล
ให้้เกิิดความเคลิิบเคลิ้้�ม
เป็็นเวลานานๆ

ทำำ�ให้้ง่่วงซึึม คลื่่�นไส้้ อาเจีียน
บวมบริิเวณหน้้า ริิมฝีีปาก ลิ้้�น
ประสาทหลอน ซึึมเศร้้า มีีผื่่�นแดง
คััน ผื่่�นลมพิิษ มีีอาการสัับสน
การใช้้ปริิมาณมาก และใช้้ร่่วมกัับ
ยาหลอนประสาทตััวอื่่�นๆ
จะทำำ�ให้้หััวใจเต้้นเร็็ว
ไม่่เป็็นจัังหวะ หายใจลำำ�บาก 
และชัักได้้

ที่่�มา : คู่่�มืือการดำำ�เนิินงานด้้านการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด สำำ�หรัับอาสาสมััครสาธารณสุุขกรุุงเทพมหานคร
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สาเหตุุที่่�เยาวชนใช้้ยาในทางที่่ผิ
� ิด

ไม่่มีีเหตุุผลข้้อหนึ่่�งข้้อใดโดยเฉพาะว่่าทำำ�ไมเยาวชนใช้้ยาในทางที่่�ผิิด ตััวผู้้�ใช้้ยาและครอบครััวมัักจะ
ถููกกล่่าวโทษก่่อน แต่่จริิงๆ แล้้วยัังมีีปััจจััยอื่่�นๆ อีีกมากมายที่่�นำำ�ไปสู่่�การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด เช่่น ปััจจััย
ทางสัังคมและสภาพแวดล้้อม การที่่�หายาได้้ง่่าย และความขาดแคลน หรืือไม่่สามารถเข้้าถึึงการสนัับสนุุน
ทางสัังคม
ปััจจััยอีีกปััจจััยหนึ่่�งที่่�นำำ�ไปสู่่�การใช้้ยาเสพติิดที่่�มัักจะไม่่ค่่อยนึึกถึึงกัันก็็คืือ องค์์ประกอบด้้านศรััทธา
ความเชื่่อ� (Spiritual component) ในขณะที่่สั� งั คมและสิ่่ง� แวดล้้อมเป็็นปััจจัยั ภายนอกที่่นำ� ำ�ไปสู่่ก� ารใช้้ยาเสพติิด
การไม่่มีีความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเอง และขาดศรััทธาความเชื่่อ� ในทางบวก มีีผลทำำ�ให้้ไม่่สามารถเผชิิญหน้้า
กัับความท้้าทายต่่างๆ ในชีีวิิต และเป็็นความเสี่่�ยงต่่อการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
องค์์ประกอบทั้้�ง 4 คืือ คน สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และศรััทธาความเชื่่�อ เป็็นองค์์ประกอบที่่�กำำ�หนดหรืือ
มีีอิิทธิิพลต่่อการใช้้หรืือไม่่ใช้้ยาเสพติิดของคนเรา
ศรััทธาความเชื่่อ�

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

คน

องค์์ ปร ะกอบเหล่่านี้้� มีีก ารปฏิิ สัั มพัั น ธ์์ กัั น ตลอดเวลา โดยเฉพาะแต่่ละตัั ว มีีผลต่่อการเติิ บ โต
และพััฒนาการของแต่่ละบุุคคล การขาดหรืือปราศจากองค์์ประกอบตััวใดตััวหนึ่่�งส่่งผลถึึงพััฒนาการของบุุคคล
และทำำ�ให้้ทัักษะทางสัังคมและการเผชิิญหน้้ากัับปััญหาต่่างๆ ลดลง
	คน ช่่วงวััยรุ่่น� เป็็นช่่วงเวลาของการเปลี่่ย� นแปลงทางร่่างกายและอารมณ์์อย่่างมหาศาล วััยรุ่่น� มัักจะรู้้สึ� กึ
กระอัักกระอ่่วนและกัังวลเกี่่�ยวกัับตนเอง และบางทีีรู้้�สึึกว่่าตนเองต้้องเลืือกระหว่่างการดำำ�เนิินตามแบบแผน
กัั บ ความต้้องการที่่� จ ะแตกต่่าง วัั ย รุ่่� น อาจจะไม่่มีีทัั ก ษะ ประสบการณ์์ และการสนัั บ สนุุนเพื่่� อ จัั ด การ
กัับความเครีียดและแรงกดดัันในชีีวิิตเสมอไป ทั้้�งๆ ที่่�วััยรุ่่�นมีีจุุดอ่่อนในเรื่่�องเหล่่านี้้�มาก ปััจจััยด้้านตััวคน
รวมถึึงการมีีทัักษะทางสัังคมที่่�เข้้มแข็็ง สภาพแวดล้้อมทางครอบครััวที่่�เกื้้�อหนุุนและพื้้�นฐานทางศรััทธา
ความเชื่่�อในทางบวก หากขาดองค์์ประกอบตััวใดตััวหนึ่่�งไป เยาวชนอาจจะหัันไปยาเสพติิดเพื่่�อเป็็นหนทาง
ในการเผชิิญกัับปััญหาต่่างๆ
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ศรััทธาความเชื่่�อ เป็็นตััวกำำ�หนดคุุณธรรมและจริิยธรรมของแต่่ละคน ศรััทธาความเชื่่�อมัักถููกเข้้าใจ
ว่่าเป็็นความเชื่่�อทางศาสนาหรืือความเลื่่�อมใสศรััทธา ทั้้�งๆ ที่่�ความจริิงแล้้ว ศรััทธาความเชื่่�อเป็็นการเชื่่�อ
ในพลัังอำำ�นาจที่่�สููงกว่่าหรืือแหล่่งของพลัังที่่�คนแต่่ละคนสามารถพึ่่�งพาได้้ ในเวลาที่่�พบกัับความยุ่่�งยากลำำ�บาก 
สำำ�หรัับเยาวชนการมีีพื้้�นฐานความเชื่่�อที่่�เข้้มแข็็งจะช่่วยให้้สามารถเผชิิญกัับความขััดแย้้ง ความท้้าทาย
และความเข้้าใจจากเพื่่�อน สื่่�อมวลชน และสัังคม ดัังนั้้�น ในการพยายามเผชิิญหน้้ากัับชีีวิิต การขาดความตระหนััก
ในศรััทธาความเชื่่�อและพลัังของตนเอง อาจนำำ�เยาวชนบางคนไปสู่่�การใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
สัังคม เยาวชนเป็็นส่่วนประกอบที่่มีีคุุ
� ณค่่าของสัังคม และมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการมีีส่่วนช่่วยจััดรููปสัังคม
ของเรา ข่่าวสารที่่�ผสมผสานจากสื่่�อ เพื่่�อน พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง สถานศึึกษาและที่่�ทำำ�งาน มัักจะสวนทางหรืือ
ขััดแย้้งกัับประสบการณ์์ของเยาวชน ซึ่่�งสื่่�อให้้เห็็นว่่าเยาวชนได้้รัับข้้อมููลป้้อนกลัับทั้้�งที่่�เป็็นการส่่งเสริิมและ
ยัับยั้้�งการใช้้ยาเสพติิด ในบางสัังคมเยาวชนอาจรู้้�สึึกถููกกดดัันให้้ใช้้ยาเสพติิดเพื่่�อให้้ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลุ่่�ม 
ดัังนั้้�น การใช้้ยาในทางที่่ผิ� ดิ จึึงมัักถููกมองว่่าให้้ผลเป็็นความบัันเทิิงที่่ดีีสำ
� �ำ หรัับเยาวชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในกรณีีที่่�
ขาดกิิจกรรมทางเลืือกที่่�เหมาะสมอื่่�นๆ
สภาพแวดล้้อม ปััจจััยด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�มีีอิทธิ
ิ ิพลต่่อการใช้้ยาในทางที่่ผิ� ิด รวมถึึงการโฆษณาและ
ส่่งเสริิมการใช้้ยา ซึ่่�งมัักพุ่่�งเป้้าไปที่่�เยาวชน ยิ่่�งกว่่านั้้�นการที่่�หายาเสพติิดได้้ง่่ายและมีีอยู่่�พร้้อมในบางชุุมชน
ทำำ�ให้้เยาวชนเข้้าสู่่ว� งจรยาเสพติิดได้้ง่่ายขึ้้น� สภาพที่่ไ� ม่่มั่่�นคงในครอบครััว รวมทั้้�งความสััมพันั ธ์์ที่ไ่� ม่่ดีีที่่โ� รงเรีียน
หรืือที่่�ทำำ�งานเป็็นสภาพแวดล้้อมอีีกแบบหนึ่่�งที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด การประมาณการจำำ�นวน
การใช้้ยาในทางที่่�ผิดิ ในกลุ่่�มเยาวชน ทำำ�ได้้ยากด้้วยสาเหตุุหลายประการ ผลที่่�เกิิดจากการใช้้ยาแตกต่่างกัันไป
ในแต่่ละคนและการใช้้ยาเสพติิดของแต่่ละคนจะแตกต่่างกัันไปในแต่่ละช่่วงเวลา
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ข้้อบ่่งชี้้�ที่่�แสดงว่่าเยาวชนอาจมีีการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด

	สััญญาณและอาการของการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
การระบุุสััญญาณที่่แ� น่่นอนว่่าเยาวชนมีีการใช้้ยาในทางที่่ผิ� ดิ ไม่่ใช่่เรื่่อ� งง่่าย สััญญาณต่่างๆ เหล่่านี้้� หลายตััว
เป็็นเพีียงกระบวนการปกติิของการเติิบโตในช่่วงวััยรุ่่น� แต่่ในขณะที่่ยั� งั ไม่่มีีสััญญาณเตืือนที่่แ� น่่นอนว่่ามีีการใช้้ยา
ในทางที่่�ผิิด มีีข้้อบ่่งชี้้�บางอย่่างที่่�อาจแสดงถึึงปััญหาดัังกล่่าว ถึึงกระนั้้�นการที่่�สัังเกตเห็็นสััญญาณเหล่่านี้้�
ก็็อาจจะไม่่ได้้หมายความว่่าคนนั้้�นใช้้ยาเสพติิด

สััญญาณทางร่่างกาย
ของการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด

- คััดจมููกหรืือน้ำำ��มููกไหลตลอดเวลา
- ตาแดง (มัักสวมแว่่นดำำ�เพื่่�ออำำ�พราง)
- ไอและหอบ
- รอยช้ำำ��ดำำ�ที่่�มองเห็็นได้้ตามแขนและขา
- พููดไม่่เป็็นคำำ�
- คลื่่�นไส้้และอาเจีียน
- เดิินโซเซและปฏิิกิิริิยาช้้า
- ลมหายใจมีีกลิ่่�นแอลกอฮอล์์
- ไม่่สนใจตััวเอง
- เหนื่่�อยง่่าย อ่่อนเพลีีย

สััญญาณทางพฤติิกรรม
ของการใช้้ยาในทางที่่�ผิด
ิ

- ขาดเรีียน ผลการเรีียนหรืือการทำำ�งานตกต่ำำ��ลง
- ปลีีกตััวหรืือหลบเลี่่�ยงคนอื่่�นๆ
- หดหู่่� และ/หรืือกระวนกระวาย
- ใช้้จ่่ายเงิินมากเป็็นประจำำ� หรืืออยู่่�ๆ ก็็มีีเงิินมาก
- เปลี่่�ยนกลุ่่ม� เพื่่�อน
- เปลี่่�ยนนิิสััยการกิินการนอน
- อารมณ์์แปรปรวนตลอดเวลา ก้้าวร้้าว และมีีแนวโน้้ม
ใช้้ความรุุนแรง
- มีีความลัับเกี่่�ยวกัับการกระทำำ� ที่่�อยู่่� หรืือทรััพย์์สิิน
- ขาดความสนใจในสภาพของตนเองและสุุขอนามััย
- ใช้้น้ำำ��หอม โคโลญจน์์ หรืือน้ำำ��ยาปรัับอากาศมากขึ้้�น
- อยู่่�นอกบ้้านจนดึึก หรืือไม่่กลัับบ้้านหลายวัันบ่่อยๆ

สััญญาณทางสภาพแวดล้้อม
ของการใช้้ยาในทางที่่�ผิด
ิ

- พบยาหรืืออุุปกรณ์์การเสพยา
- ทรััพย์์สิินมีีค่่าในบ้้านหายไป

สาเหตุุที่่�เยาวชนยัังคงใช้้ยาในทางที่่�ผิิดต่่อไปเมื่่�อไม่่สามารถแก้้ปััญหาหรืือไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ
เมื่่�อเกิิดปััญหา อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ยาเสพติิดหรืือใช้้ยาในทางที่่�ผิิดต่่อเนื่่�องนี้้�มัักจะมีีความซัับซ้้อนเพิ่่�มขึ้้�น
เนื่่�องจากปััจจััยทางชีีววิิทยา ทางสัังคม และปััจจััยส่่วนตััว
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การใช้้ยาเสพติิดอย่่างต่่อเนื่่�องมัักจะมีีปััจจััยเสริิมจากสถานการณ์์ทางสัังคม เช่่น อิิทธิิพลของเพื่่�อน
สััญญาณอีีกอย่่างหนึ่่�งของการใช้้ยาเสพติิดต่่อเนื่่�องคืือ สภาพแวดล้้อมทางครอบครััว ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
พ่่อแม่่กัับลููกที่่ก� ดดัันหรืือไม่่ดีี หรืือพ่่อแม่่ที่่ดื่่� มจั
� ดั หรืือใช้้ยาเสพติิดมัักจะเป็็นเครื่่�องชี้้ว่่� าเยาวชนมีีปััญหาการใช้้ยา
ในทางที่่�ผิิด
เยาวชนใช้้ยาเสพติิ ด ชนิิ ด เดีียวกัั บ ผู้้� ใ หญ่่ทั้้� ง ที่่� เ ป็็ น ยาเสพติิ ด ถููกกฎหมาย เช่่น สุุรา บุุหรี่่�  ก าแฟ
ยารัักษาโรค และยาต่่างๆ ทั้้�งที่่�ถููกกฎหมายและผิิดกฎหมายสามารถก่่อให้้เกิิดอัันตราย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ถ้้าใช้้เป็็นประจำำ�หรืือใช้้ติิดต่่อกัันเป็็นเวลานาน ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การติิดยาทางร่่างกายและจิิตใจ
การรัับรู้้�ของสาธารณชนทั่่�วไป คืือ การใช้้ยาเสพติิดของวััยรุ่่�นเป็็นความไม่่ปกติิโดยแท้้ แม้้จะเป็็น
การรัักษาโรค จากความคิิดนี้้�นำำ�ไปสู่่�ทััศนะว่่าการใช้้ยาเท่่าการใช้้ในทางที่่�ผิิดหรืือติิดยา จึึงจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ที่่�จะต้้องแยกแยะระหว่่างเยาวชนที่่�ใช้้ยาอย่่างเป็็นอัันตรายหรืือเป็็นภััยกัับเยาวชนที่่�ไม่่ได้้ใช้้ยาในทางที่่ผิ� ิด
ที่่�มา : คู่่�มืือ “เทคนิิคการจััดกิิจกรรมเพื่่�อสอนทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับเยาวชน” สนัับสนุุนโดยโครงการที่่�ปรึกึ ษาด้้านยาเสพติิด
สำำ�นัักงานแผนโคลััมโบ จััดทำำ�โดย สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
การใช้้ยา “อย่่างปลอดภััย”

“ยา” แม้้สามารถใช้้รัักษาทำำ�ให้้หายป่่วยและร่่างกายรู้้�สึึกดีีขึ้้�นได้้ แต่่สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ควรตระหนัักไว้้เสมอ
คืือ ยาทั้้�งหลายล้้วนแล้้วแต่่มีีอัันตรายเฉกเช่่นเดีียวกัับที่่�มีีคุุณประโยชน์์ ฉะนั้้�น ทำำ�อย่่างไรจึึงปลอดภััย
จากการใช้้ยา...
“ประโยชน์์ของยา” มาจากฤทธิ์์�ของยาตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ใช้้ เช่่น ช่่วยลดความดัันโลหิิต ช่่วยรัักษา
การติิดเชื้้�อ บรรเทาอาการปวดหรืือลดไข้้ ซึ่่�งทราบได้้จากสรรพคุุณหรืือข้้อบ่่งใช้้ของแต่่ละตััวยา
“อัันตรายจากยา” ก็็สามารถเกิิดขึ้้น� ได้้ตลอดเวลาเช่่นกััน เริ่่มจ
� ากอาการไม่่พึึงประสงค์์ หรืือผลข้้างเคีียง
ของยา ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�ไม่่รุุนแรง เช่่น คลื่่�นไส้้ กระสัับกระส่่าย นอนไม่่หลัับหรืือง่่วงนอน จนกระทั่่�งรุุนแรงถึึงแก่่ชีีวิิต 
เช่่น การทำำ�ลายตัับ หรืือทำำ�ให้้เกิิดอาการหายใจไม่่ออก เป็็นต้้น อัันตรายจากยายัังอาจเกิิดขึ้้�นได้้จากสาเหตุุอื่่�น
เช่่น เกิิดจากปฏิิกิิริิยาระหว่่างยาตั้้�งแต่่ 2 ชนิิดขึ้้�นไป (drug interaction) ปฏิิกิิริิยาระหว่่างยากัับอาหาร 
เครื่่�องดื่่�ม  หรืืออาหารเสริิม  (เช่่น วิิตามิิน หรืือ สมุุนไพร) ที่่�รัับประทานระหว่่างการใช้้ยา โดยอาจส่่งผลให้้ยา
ที่่รั� บั ประทานบางชนิิดมีีประสิิทธิภิ าพลดลงหรืือออกฤทธิ์์�รุุนแรงเกิินไป เกิิดผลข้้างเคีียงนอกเหนืือความคาดหมาย
หรืืออาจเกิิดสารเคมีีตััวใหม่่ที่่มีีอั
� ันตรายสููง
แม้้ว่่าการใช้้ยามีีอัันตรายควบคู่่ไ� ปกัับคุุณประโยชน์์ก็ต็ าม แต่่ท่่านสามารถที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ น เพื่่�อลดอัันตราย
จากการใช้้ยาได้้อย่่างไม่่ยาก ซึ่่�งประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจะคุ้้�มค่่าเป็็นอย่่างยิ่่�ง
คำำ�แนะนำำ�เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับ การใช้้ “ยา” อย่่างปลอดภััย คืือ การทำำ�ให้้ความเสี่่�ยงจากการใช้้ยาลดลง
และได้้รัับประโยชน์์จากยาสููงสุุด มีี 5 ประการ ได้้แก่่
1. คุุยกัับแพทย์์ เภสััชกร บอกเล่่ารายละเอีียดเกี่่�ยวกัับตััวท่่านเองให้้มากที่่สุุ� ด เช่่น
- ท่่านมีีประวััติิการแพ้้ยาอะไรหรืือไม่่
- รัับประทานยาหรืืออาหารเสริิมอื่่�นๆ อยู่่�หรืือไม่่ อะไรบ้้าง
- ข้้อจำำ�กััดบางประการต่่อใช้้ยา (เช่่น มีีปััญหาการกลืืนยา หรืือ ต้้องทำำ�งานกัับเครื่่�องจัักร
ที่่�เป็็นอัันตรายไม่่สามารถทานยาที่่�ทำ�ำ ให้้ง่่วงได้้)
- อยู่่�ในระหว่่างการตั้้�งครรภ์์หรืือให้้นมบุุตร (กรณีีของผู้้�หญิิง)
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

นอกจากนั้้�นหากท่่านสงสััยหรืือไม่่เข้้าใจเรื่่�องอะไร ควรสอบถามให้้ละเอีียด เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยา
อย่่างผิิดๆ
2. ทำำ�ความรู้้�จักั ยาที่่�ใช้้ ทั้้�งยาที่่�แพทย์์สั่่�งจ่่าย หรืือที่่�ซื้้�อเองจากร้้านขายยา เช่่น
- ชื่่�อสามััญทางยา เพื่่�อเป็็นการหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาซ้ำำ�ซ้้
� อน และได้้รัับยาเกิินขนาด
- ชื่่�อทางการค้้าของยา
- ลัักษณะทางกายภาพของยา เช่่น สีี กลิ่่�น รููปร่่าง เป็็นต้้น เมื่่�อสภาพของยาเปลี่่�ยนแปลงไป เช่่น
สีีเปลี่่�ยนไป ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้้ยาดัังกล่่าว เพราะอาจก่่อให้้เกิิด อัันตรายได้้
- ข้้อกำำ�หนดการใช้้ยา เช่่น รัับประทานอย่่างไร เวลาใด จำำ�นวนเท่่าไร และควรรัับประทานนานแค่่ไหน
- ภายใต้้สถานการณ์์ใด ที่่�ควรหยุุดใช้้ยาทัันทีี
- ผลข้้างเคีียงของยาหรืือปฏิิกิริิ ิยาของยาที่่�ควรระวััง
3. อ่่านฉลากยาและปฏิิบััติติ ามอย่่างเคร่่งครััด
- ทำำ�ค วามเข้้าใจรายละเอีียดเกี่่� ย วกัั บ ยาจากฉลากยา ควรอ่่านฉลากยาอย่่างน้้อย 2 ครั้้� ง
ก่่อนการใช้้ยา เพื่่�อความมั่่�นใจว่่ารัับประทานยาถููกต้้อง หากไม่่เข้้าใจประการใดควรปรึึกษาแพทย์์ เภสััชกร
หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
- เก็็บยาในที่่ที่� ่�เหมาะสมตามที่่�ระบุุในฉลาก
- ห้้ามเก็็บยาต่่างชนิิดกัันในภาชนะเดีียวกััน และไม่่ควรเก็็บยาสำำ�หรัับใช้้ภายในและยาสำำ�หรัับ
ใช้้ภายนอกไว้้ใกล้้เคีียงกััน
4. หลีีกเลี่่�ยงการเพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดปฏิิกิิริิยาระหว่่างยา
- ระลึึกถึึง และหลีีกเลี่่�ยงอย่่างเคร่่งครััด ต่่อการรัับประทานยา อาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
ปฏิิกิิริิยากัับยาที่่รั� ับประทาน ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดผลเบี่่�ยงเบนการออกฤทธิ์์�และเพิ่่�มอัันตรายจากยาได้้
- หากเป็็นไปได้้ ทุุกครั้้�งที่่ท่่� านต้้องมีีการรัับประทานยาใหม่่ๆ เพิ่่�มเติิม ควรนำำ�ยาเดิิมที่่�รับั ประทาน
อยู่่ไ� ปแสดงให้้แพทย์์ หรืือเภสััชกร ได้้ตรวจสอบให้้ด้้วยว่่า มีียาใดที่่ซ้ำ� ำ��ซ้้อน หรืือทำำ�ให้้เกิิดปฏิิกิริิ ยิ าระหว่่างกัันได้้ 
เพื่่�อที่่�จะได้้จััดยาให้้ร่่วมรัับประทานได้้เหมาะสม
5. สัังเกตตััวเองต่่อผลของยาและอาการข้้างเคีียงจากการใช้้ยา
- สัังเกตว่่าผลของยาเป็็นไปตามแผนการใช้้ยาหรืือไม่่ หากไม่่เป็็นเช่่นนั้้�น ควรไปหาแพทย์์หรืือ
เภสััชกรอีีกครั้้�ง เพื่่�อประเมิินและปรัับการรัักษา
- ให้้ความสำำ�คััญกัับอาการต่่างๆ ของร่่างกาย หากมีีสิ่่�งใดผิิดปกติิควรรีีบปรึึกษาแพทย์์
- สอบถามล่่วงหน้้าว่่า ควรจะปฏิิบัติั ติ นอย่่างไรเมื่่�อเกิิดอาการข้้างเคีียงจากการใช้้ยา หรืือสอบถาม
ข้้อมููลบางอย่่างเพื่่�อลดอาการข้้างเคีียง เช่่น ควรรัับประทานยาหลัังรัับประทานอาหารทัันทีีเพื่่�อลดอาการปวดท้้อง
ที่่�สำำ�คััญ ท่่านควรระลึึกไว้้เสมอว่่า การที่่�ท่่านมีีส่่วนร่่วมกัับแพทย์์ เภสััชกร และผู้้�เชี่่�ยวชาญในการปฏิิบััติิ
ตามวิิธีีที่่�ถููกต้้องในการใช้้ยาของตััวท่่านเองอย่่างใกล้้ชิิด จะทำำ�ให้้ท่่านมีีความปลอดภััยในการใช้้ยามากยิ่่�งขึ้้�น
และนำำ�มาสู่่ค� วามสำำ�เร็็จในการรัักษาโรค
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“รู้้�ทัันปััญหาการใช้้ยาของวััยรุ่่�น” หนึ่่�งปััญหาของการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด

ยาโปรโคดิิล (procodyl) และยาทรามาดอล (tramadol) ยากลุ่่ม� แก้้แพ้้ และแก้้ปวดที่่�มีีความจำำ�เป็็น
ต่่อการรัักษาโรคที่่ผู้้� ป่� ว่ ยสามารถเข้้าถึึงเพื่่�อบรรเทาอาการเจ็็บป่่วยในเบื้้�องต้้นโดยไม่่ต้้องเสีียเวลาในการเดิินทาง
ไปถึึงโรงพยาบาล เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยสามารถหาซื้้�อได้้เองตามร้้านยาทั่่�วไป แต่่ใครจะคิิดว่่ายาที่่�ก่่อประโยชน์์
ในการรัักษาอาการเจ็็บป่่วยนี้้�กลับั มีีกลุ่่มวั
� ยั รุ่่น� นำำ�มาใช้้แบบผิิดวิิธีีกัันอย่่างแพร่่หลาย และทำำ�ให้้เกิิดเป็็นอัันตราย
ถึึงแก่่ชีีวิิต  เพื่่�อสร้้างความตระหนัักในการใช้้ยาอย่่างถููกต้้องและปลอดภััย หน่่วยเวชศาสตร์์ผู้้�ป่่วยนอกเด็็ก
และวััยรุ่่น�  ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ ร่่วมกัับศููนย์์พิษิ วิิทยา คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ร่่วมแถลงข่่าว
“ปััญหาที่่พ� บจากการใช้้ยาโปรโคดิิล (procodyl) และยาทรามาดอล (tramadol) ในหมู่่วั� ยั รุ่่น� ” เนื่่�องจากขณะนี้้�
มีีเด็็กและวััยรุ่่�นนำำ�ไปใช้้ในทางที่่�ผิิด ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีผลกระทบต่่อร่่างกายและจิิตใจ
อ.พญ.จิิราภรณ์์ อรุุณากููร อาจารย์์ภาควิิชากุุมารเวชศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี 
มหาวิิทยาลััยมหิิดล กล่่าวว่่า ขณะนี้้�เด็็กมััธยมมีีการใช้้ยาที่่�ใช้้ในการรัักษาโรคอื่่�นๆ แต่่นำำ�มาใช้้ผิิดวััตถุุประสงค์์
เช่่น ยาโปรโคดิิล และยาทรามาดอล ผสมยาแก้้ไอและน้ำำ��อัดั ลมกิินกัันในหมู่่วั� ยั รุ่่น� จำำ�นวนมาก โดยตััวยาสามารถ
หาซื้้�อได้้จากร้้านขายยาใกล้้โรงเรีียน ลัักษณะการกิินคืือ การชัักชวนกัันในบรรดาเพื่่�อนๆ มาจัับกลุ่่�มกิินกััน
โดยสถานที่่ที่� นิ่� ยิ มกิินกัันคืือ สถานศึึกษา บ้้านเพื่่�อน โดยขณะนี้้�โรงพยาบาลรามาธิิบดีีมีีผู้้�ป่ว่ ยวััยรุ่่น� อายุุน้้อยกว่่า
15 ปีี มาเข้้ารัับการรัักษาด้้วยอาการชััก หมดสติิ แล้้วจำำ�นวน 4 ราย โดยทุุกรายได้้ให้้ประวััติตร
ิ งกัันว่่า ยานี้้�กินิ กััน
อย่่างแพร่่หลายในโรงเรีียน โดยบางรายได้้กิินยาทรามาดอลแผงละ 10 เม็็ด สููงถึึง 11 แผง ผสมยาโปรโคดิิล
ขวดใหญ่่ และน้ำำ��อัดั ลม 1 ลิิตร กินิ กัับเพื่่�อนขณะนั่่�งเรีียนพิิเศษตอนเย็็น ผู้้�ป่ว่ ยมีีอาการชัักเกร็็งและหมดสติินาน
ประมาณ 4 นาทีี จึึงถููกนำำ�ส่่งโรงพยาบาล
ข้้อมููลอ้้างอิิง http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=1717

อาจารย์์ ดร.ภก.ลืือรััตน์์ อนุุรััตน์์พานิิช
ภาควิิชาเภสััชกรรม คณะเภสััชศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ปััจจุุบัันปััญหาการใช้้ยาในทางที่่�ผิิดของวััยรุ่่�นกำำ�ลัังทวีีความรุุนแรงขึ้้�นและส่่งผลกระทบต่่อสัังคมไทย
ในรููปแบบของปััญหายาเสพติิด ปััญหาอาชญากรรมและปััญหาเศรษฐกิิจในที่่�สุุด ร้้านขายยามีีบทบาทสำำ�คััญ
การแก้้ปััญหาใช้้ยาในทางที่่�ผิิด ดัังนี้้�
1. บทบาทในการคััดกรองผู้้�ใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
2. ส่่งเสริิมให้้เกิิดกำำ�ลัังใจแก่่วััยรุ่่�นไม่่ให้้ข้้องแวะกัับยาที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ
3. เป็็นผู้้�ให้้เบาะแสแก่่ผู้้�ปกครองหรืือหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการแก้้ไขปััญหาของวััยรุ่่�นในชุุมชน
วิิธีีการที่่�ร้้านขายยามีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันการใช้้ยาทางที่่�ผิิดของวััยรุ่่�นทำำ�ได้้ดัังนี้้�
1. สัังเกตพฤติิกรรมการซื้้�อยาของวััยรุ่่�นและการสอบถามเพื่่�อตรวจสอบ-ป้้องกััน
เริ่่�มต้้นจากการไม่่ใช้้อคติิต่่อวััยรุ่่�นต้้องไม่่ใช้้สีีหน้้าของการจัับผิิด การใช้้คำำ�พููดต้้องอ่่อนโยนเพื่่�อสร้้าง
ความอุ่่น� ใจแก่่วััยรุ่่น� สิ่่ง� ที่่ค� วรสัังเกตคืือ วััยรุ่่น� มีีอาการหลบสายตา ไม่่กล้้าสู้้ห� น้้า หรืือมีีท่่าทีีของการระแวดระวััง
ในการของซื้้อ� ยาหรืือไม่่ เพราะพฤติิกรรมเหล่่านี้้� เป็็นเครื่่�องชี้้ใ� ห้้เห็็นว่่าวััยรุ่่น� อาจมีีเจตนาซื้้อ� ยาไปใช้้ในทางที่่ผิ� ดิ
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

เภสััชกรหรืือเจ้้าของร้้านควรสอบถามวััยรุ่่�นว่่าจะซื้้�อยาดัังกล่่าวไปเพื่่�ออะไร บางกรณีีเขาอาจมีีความจำำ�เป็็น
ต้้องใช้้ยาเหล่่านั้้�น หรืือซื้้�อให้้คนที่่�บ้้านก็็ได้้ แต่่ถ้้าวััยรุ่่�นตอบมาว่่าใช้้เพื่่�อบรรเทาอาการไอหรืือหวััด เภสััชกร 
หรืือเจ้้าของร้้านควรมีีการซัักประวััติเิ พื่่�อประกอบการตััดสิินใจ เพราะวััยรุ่่น� ที่่ซื้้� อ� ยาเพื่่�อไปใช้้ในทางที่่ผิ� ดิ  จะไม่่มีี
อาการที่่�ชี้้�นำำ�ให้้เห็็นความจำำ�เป็็นในการจ่่ายยา
เมื่่�อมีีสััญญาณของการซื้้�อยาไปใช้้ในทางที่่�ผิิด เภสััชกรและเจ้้าของร้้านควรที่่�จะปฏิิเสธการขายยา
ให้้แก่่วััยรุ่่�น เพราะการขายยาให้้แก่่เขาจะเป็็นการสร้้างปััญหาแก่่สัังคมและบ้้านเมืือง
อย่่าคิิดว่่าถึึงเราไม่่ขายยาแก่่วััยรุ่่น� เขาก็็จะไปซื้้�อได้้ที่่ร้้� านยาอื่่น� เพราะถ้้าร้้านยาอื่่น� ๆ ที่่มีีค
� วามรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมร่่วมมืือกัันไม่่ขายจะทำำ�ให้้วััยรุ่่�นเข้้าถึึงยาเหล่่านี้้�ไปยากขึ้้�น ทั้้�งการไม่่ขายยาแก่่วััยรุ่่�นที่่�มีีแนวโน้้ม
จะนำำ�ยาไปใช้้ในทางที่่�ผิิดจะเป็็นการแสดงความรัักชาติิ และรัับผิิดชอบกัับเยาวชนซึ่่�งเป็็นอนาคตของชาติิ
โดยที่่�เรายอมสละประโยชน์์ที่่�เราได้้จากการขาย แต่่รัักษาประโยชน์์ของสัังคมคืือคนส่่วนใหญ่่ สมดัังปณิิธาณ
ของสมเด็็จพระมหิิตลาธิิเบศรอดุุลยเดชวิิกรม  พระบรมราชชนก ที่่�ว่่า “ขอให้้ถืือประโยชน์์ส่่วนตนเป็็นที่่�สอง
ประโยชน์์ของเพื่่�อนมนุุษย์์เป็็นกิิจที่่�หนึ่่�ง”
2. สื่่�อสารเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงวััยรุ่่�นให้้มีีจิิตใจเข้้มแข็็ง และห่่างไกลจากการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
ก่่อนอื่่�นต้้องเริ่่�มจากการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความไว้้วางใจ มีีท่่าทีีที่่�เป็็นมิิตรและเป็็นกัันเอง น่่าอุ่่�นใจ 
ชวนพููดคุุยเพื่่�อให้้เข้้าใจสถานการณ์์ของวััยรุ่่�น เพื่่�อให้้ทราบว่่าพวกเขากำำ�ลัังประสบความกดดัันอะไรบ้้าง
เราต้้องรัับฟัังอย่่างตั้้�งใจและไม่่ใช้้อคติิ เพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีและนำำ�เสนอทางเลืือกที่่�เหมาะสม เช่่น
การออกกำำ�ลัังกาย การทำำ�สาธารณประโยชน์์ เพื่่�อสร้้างการยอมรัับ บางครั้้�งวััยรุ่่�นต้้องการสร้้างการยอมรัับ
จึึงใช้้ยาในทางที่่�ผิิดร่่วมกัับเพื่่�อน เพื่่�อให้้ได้้การยอมรัับจากการมีีอััตลัักษณ์์ร่่วมกััน ดัังนั้้�น เราควรที่่�จะ
สร้้างโอกาสในชุุมชนให้้แก่่วััยรุ่่น� กลุ่่มนี้้
� ผ่่� านกิิจกรรมสาธารณประโยชน์์ดังั กล่่าว ยกตััวอย่่างของวััยรุ่่น� ที่่เ� ข้้มแข็็ง
และพ้้นจากพิิษภััยให้้รัับทราบ พร้้อมทั้้�งชี้้�ให้้เห็็นตััวอย่่างในทางเสื่่�อมเสีียจากการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
3. การให้้ข้้อมููลแก่่หน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการพััฒนาเยาวชนและสาธารณสุุข เช่่น ศููนย์์เยาวชน
ศููนย์์กีีฬาและนัันทนากร ห้้องสมุุด รวมทั้้�งโรงพยาบาลชุุมชนและศููนย์์บริิการสาธารณสุุข เพื่่�อให้้ทราบปััญหา
และร่่วมสร้้างกิิจกรรมเพื่่�อให้้วััยรุ่่�นทราบถึึงพิิษภััยของการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด และมีีกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมให้้วััยรุ่่�น
ใช้้เวลาให้้เป็็นประโยชน์์ รวมทั้้�งสร้้างการยอมรัับจากชุุมชน
4. พููดคุุยกัับพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองของวััยรุ่่�นเพื่่�อรัับทราบพฤติิกรรม และร่่วมมืือกัันชัักชวนให้้ ลด ละ เลิิก 
การใช้้ยาในทางที่่ผิ� ิด
ทั้้�งนี้้�เพราะพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของสัังคม จึึงจำำ�เป็็นที่่�ต้้องให้้พ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
มีีความเข้้าใจถึึงปััญหาเหล่่านี้้� โดยต้้องแนะนำำ�ให้้พ่่อแม่่ให้้เวลากัับบุุตรหลานให้้มากกว่่าที่่เ� ป็็นอยู่่ ก
� ารพููดคุุยกัับ
บุุตรหลาน รวมทั้้�งการสอดส่่งพฤติิกรรมที่่�ผิิดปกติิของวััยรุ่่�นเพื่่�อให้้เกิิดการรัับมืือเสีียแต่่เนิ่่�นๆ เพื่่�อการป้้องกััน
ปััญหา
นี่่�คืือวิิธีีการเบื้้�องต้้นในการช่่วยแก้้ปััญหาการใช้้ยาที่่�ผิิดในวััยรุ่่�น และจะเป็็นการป้้องกัันเยาวชนของ
ชาติิจากโทษของการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด อีีกทั้้�งยัังเป็็นการทำำ�ให้้พลเมืืองของประเทศในอนาคตมีีความเข้้มแข็็ง
ทั้้�งร่่างกายและจิิตใจในการพััฒนาชาติิต่่อไป
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6. ยาเสพติิดที่่�แพร่่ระบาดในปััจจุุบััน
เคนมผง

ตามข�าวสารระบุุว�า ยาเคนมผง ประกอบด�วย เฮโรอีีน โรเซ ไอซ (เมทแอมเฟตามีีน) และบางแหลงข�าว
ระบุุว�ามีี คีีตามีีน ซึ่่�งสารแตละตััว มีีพิิษตอรางกาย ดัังนี้้�
1) เมทแอมเฟตามีีน (Methamphetamine) ปริิมาณที่่ปล
� อดภััย - อัันตราย
จากการศึึกษาพบว�าผููที่่�เสพ methamphetamine ในขนาด 5 - 30 มิิลลิิกรััม จะมีีอาการตื่่�นตััว
เคลิ้้�มสุุข เมื่่�อเสพในขนาดที่่�สููงกว�า 50 มิิลลิิกรััม ทำำ�ใหมีีอาการทางจิิตได ปริิมาณที่่�เสพมากขึ้้�นทำำ�ให�เกิิด
อัันตรายและเกิิดภาวะเปนพิิษไดมากขึ้้�น อย�างไรก็็ตาม มีีรายงานการฉีีดเข�าหลอดเลืือดดำำ�ปริมิ าณ 30 มิิลลิกรั
ิ ม 
ั
สามารถทำำ�ให�เกิิดภาวะเปนพิิษรุุนแรง และหากไดรัับในปริิมาณ 120 มิิลลิิกรัม ทำ
ั ำ�ให�เสีียชีีวิิตได
พิิษเฉีียบพลััน
ผููเสพจะมีีอาการที่่�ระบบประสาทอััตโนมััติิ sympathetic ถููกกระตุุนมากเกิินไป เช�นเดีียวกัับผููเสพ
cocaine แตจะมีีอาการนานกว�า กลาวคืือ มีีความดัันโลหิิตสููง ชีีพจรเตนเร็็ว หััวใจเตนผิิดจัังหวะ มีีอุุณหภููมิิ
รางกาย สููง เหงื่่�อแตก รููมานตาขยาย การกระตุุนระบบประสาทส�วนกลางทำำ�ใหมีีอาการกระวนกระวาย
หวาดระแวง (paranoid psychosis) ประสาทหลอน ชััก และเสีียชีีวิิต นอกจากนี้้�ผููเสพอาจมีีอาการเจ็็บหน�าอก
จากภาวะกลามเนื้้�อหััวใจตาย (acute myocardial infarction) มีีอาการผิิดปกติิทางระบบประสาทจากภาวะ
ผิิดปกติิของหลอดเลืือดสมอง
อวััยวะเปาหมาย และอัันตรายที่่�สำำ�คััญ
อวััยวะเปาหมายหลััก คือื สมองและระบบหััวใจและหลอดเลืือด โดยเมื่่อ� เกิิดผลตอสมองจะทำำ�ให ผููเสพ
เกิิดโรคหลอดเลืือดสมองไดทั้้�งแบบหลอดเลืือดสมองอุุดตััน (ischemic stroke) และหลอดเลืือดในสมองแตก 
(hemorrhagic stroke) ชัักได ส�วนระบบหััวใจและหลอดเลืือด จะพบหลอดเลืือดหดตััวจนทำำ�ให�เกิิดความดััน
โลหิิต สููงวิิกฤต (hypertensive emergency) ทำำ�ให�เกิิดการฉีีกเซาะของหลอดเลืือดแดงใหญ�เอออรตา (aortic
dissection) หััวใจเตนเร็็ว หััวใจเตนผิิดจัังหวะ กลามเนื้้�อหััวใจขาดเลืือด (myocardial ischemic)
นอกจากนี้้�ผููเสพอาจมีีอาการกระวนกระวาย อุุณหภููมิิรางกายสููง ทำำ�ให�เกิิดภาวะแทรกซอน กลามเนื้้�อ
ลายสลายตััว (rhapdomiolysis) ไตวายเฉีียบพลััน การแข็็งตััวของเลืือดผิิดปกติิ (coagulopathy) อวััยวะตางๆ
ทำำ�งานลมเหลวและเสีียชีีวิิตได
2) เคตามีีน (Ketamine) ปริิมาณที่่�ปลอดภััย - อัันตราย
ขนาดของยาที่่ใ� ช�ในการนำำ�สลบโดยการฉีีดเข�าหลอดเลืือดดำำ�คือื 1 - 4.5 มิิลลิกรั
ิ มต
ั อกิิโลกรััม โดยพบว�า
ยาในขนาด 1 มิิลลิิกรััมตอกิิโลกรััม จะเริ่่�มส�งผลใหผููปวยเริ่่�มมีีอาการง�วงซึึม จากการศึึกษาในประเทศฮ�องกง
พบว�า รอยละ 48 ของผููที่่�มาด�วยอาการเฉีียบพลัันจะมีีอาการทางระบบประสาท โดยจะมีีอาการสัับสน ซึึม 
หรืือหมดสติิชั่่ว� ขณะ และยัังสามารถพบอาการหััวใจเตนเร็็ว ความดัันโลหิิตสููงได นอกจากนี้้�ยังั พบอาการอัักเสบ
ของกระเพาะปสสาวะไดถึึงรอยละ 32 ของผููที่่�เสพ
อวััยวะเปาหมายและอัันตราย
อวััยวะเปาหมายหลัักในการออกฤทธิ์์�ของสาร คืือ ระบบประสาท โดยสามารถทำำ�ให�เกิิดอาการ
ประสาทหลอน อาการเคลิ้้�มสุุขและง�วงซึึมได และยัังสามารถส�งผลกระทบตอระบบหััวใจและระบบทางเดิิน
ปสสาวะได�ด�วย
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3) เฮโรอีีน (Heroin) ปริิมาณที่่�ปลอดภััย - อัันตราย

ขนาดของ heroin ที่่ใ� ชปกติิในผููใหญ 4 มิิลลิกรั
ิ ม 
ั (ซึ่่ง� มีีคาเทีียบเทา morphine 10 มิิลลิกรั
ิ มั ) ในผููใหญ่่
heroin เปนสารที่่�มีีพิิษสููง ดัังนั้้�นหากกิินน�อยกว�า 1 grain (65 มิิลลิิกรัมั ) ก็็ทำำ�ให�เสีียชีีวิิตได ปริิมาณหรืือขนาด
ยาที่่ก� อใหภาวะพิิษจาก morphine คอนข�างกว�างและไมแน�นอน เนื่่�องจากการเกิิดพิิษขึ้้น� กัับหลายปจจััย เช�น
ช�องทางที่่�ใช�ยา ความเร็็วในการใช�ยา และภาวะทนยา (tolerance) จากการใช�ยานั้้�นเปนประจำำ�หรืือตอเนื่่�อง
โดยทั่่�วไปทารกและเด็็กไมเคยใช�ยาที่่�มีีฤทธิ์์�แบบนี้้�มากอน จะเกิิดภาวะพิิษได�ง�ายกว�าการเสีียชีีวิิตเปนผล
จากภาวะหายใจลมเหลว ซึ่่�งเกิิดจากการหยุุดหายใจหรืือสำำ�ลัักน้ำำ��ย�อยในกระเพาะ อาหารลงปอด นอกจากนี้้�
ยัังทำำ�ให�เกิิดภาวะน้ำำ��ทวมปอดที่่�ไมใช�เหตุุหััวใจ (noncardiogenic pulmonary edema)
อาการแสดงของการเกิิดพิิษ
พิิษเฉีียบพลััน
Heroin สามารถดููดซึึมไดดีีจากทุุกช�องทาง (โพรงจมููก การหายใจ การฉีีดใตชั้้�นผิิวหนััง การฉีีดเข�ากลาม 
การฉีีดเข�าทางหลอดเลืือดดำำ�  และการเหน็็บยาทางทวารหนััก) แตการฉีีดเปนวิิธีีที่่�ใช�บ�อย ผลทั่่�วไป คืือ
ลดอาการ ปวด เหงื่่�อออก หน�าแดง เวีียนศีีรษะ คิิดช�า การมองเห็็นผิิดปกติิ ง�วงซึึม อ�อนแรง เปนลม อยููไมนิ่่�ง
กระสัับกระส�าย เคลิ้้�มสุุข (euphoria) หรืืออึึดอััด (dysphoria) ชััก เพ�อ กดการหายใจ โคมา รููมานตาอาจเล็็ก
หรืือใหญ�ได ความดััน โลหิิตอาจสููงหรืือต่ำำ��ได การกดหายใจหรืือการหยุุดหายใจเกิิดขึ้้�น ภาวะน้ำำ��ทวมปอด
พบไดรอยละ 48 ในรายที่่ใ� ช heroin เกิินขนาด โดยมีีอาการของน้ำำ��ทวมปวดหลัังใชภายใน 2 ชั่่�วโมง แตถ�าใชทาง
โพรงจมููกอาการน้ำำ��ทวมปอด จะช�าลงเปน 4 ชั่่�วโมง การใช heroin แบบสููดดมอาจกอให�เกิิดโรคปอดอัักเสบ
สาร opioid สามารถกระตุุนให�เกิิดภาวะซึึมและโคมาซึ่่�งอาจเกิิดซ้ำำ��ได ผลทางระบบประสาทส�วนกลางอื่่�นๆ
ประกอบด�วย อาการ tonic clonic seizures และคลื่่�นไฟฟ้าสมองเปลี่่ย� น นอกจากนี้้�ยังั ทำำ�ใหกลามเนื้้�ออ�อนแรง
กระตุุกเปนระยะ และเส�นประสาทรัับความรููสึึกส�วนปลายไมทำำ�งาน นอกจากนี้้�ยังั เพิ่่�มความตึึงตััวของ กลามเนื้้�อ
และแรงในการหดรััดของกลามเนื้้�อเรีียบ ทำำ�ใหสููญเสีียการบีีบตััวของลำำ�ไส และเปนเหตุุใหกระเพาะอาหารว�าง
ช�าลง และเกิิดอุุจจาระแข็็ง ถ�ายไมออก การปสสาวะออกยากขึ้้�นจากกลามเนื้้�อหููรููดของกระเพาะ ปสสาวะ
หดรััดเพิ่่�มขึ้้�น กลามเนื้้�อลายสลายตััว (rhabdomyolysis)
ระดัับรุุนแรง กดการหายใจนำำ�ไปสููการหยุุดหายใจ ภาวะขาดออกซิิเจน โคมา หััวใจหยุุดเตน หรืือการ
บาดเจ็็บของปอดเฉีียบพลััน (acute lung injury) ส�วนการชัักซึ่่�งพบได�น�อย เกิิดจากการขาดออกซิิเจน
การเสีียชีีวิิตอาจเกิิดจากภาวะแทรกซอน
การเสีียชีีวิิตเปนผลจากภาวะหายใจลมเหลว ซึ่่�งเกิิดจากการหยุุดหายใจหรืือสำำ�ลัักน้ำำ��ย�อยในกระเพาะ
อาหารลงปอด นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให�เกิิดภาวะน้ำำ��ทวมปอดที่่�ไมใช�เหตุุหััวใจ (noncardiogenic pulmonary
edema)
4) ฟลููไนตราซีีแปม (Flunitrazepam) หรืือ ยาโรเซ
	ปริิมาณที่่�ปลอดภััย - อัันตราย
ขนาดยาที่่�ใช�ในการรัักษาโรคปกติิอยููที่่� 0.5 - 2 มิิลลิิกรััมตอวััน การเสีียชีีวิิตจากยาในกลุุม benzodiazepine เกิินขนาดเกิิดขึ้้�นน�อยมาก ยกเว�นไดรัับรวมกัับยากดประสาทชนิิดอื่่�น
อาการเฉีียบพลััน
ยามีีฤทธิ์์�ทำ�ำ ให�เกิิดอาการง�วงซึึมเปนหลััก ผููเสพบางรายอาจมีีอาการเดิินเซ พููดไมชััด สัับสน การประสานงาน
ของกลามเนื้้�อผิิดปกติิ หากกิินปริิมาณมากหรืือใชรวมกัับยากดประสาทชนิิดอื่่�น อาจกดการหายใจได้้
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การเสพสารที่่�มีีฤทธิ์์�ตางกััน
การเสพสารที่่มีี� ฤทธิ์์�ตางกัันอาจทำำ�เพื่่�อเพิ่่�มให�เกิิดผลตอจิิตประสาทหลายแบบในคราวเดีียวกััน ในกรณีีนี้้�
ขออธิิบายเฉพาะ การใชสารกระตุุนประสาทร่วมกัับสารที่่�มีีฤทธิ์์�ง่วงซึึม ดัังนี้้�
อาการ ทำำ�ใหมีีอาการเคลิ้้�มสุุข สัับสน ขณะที่่อ� าการกระวนกระวายและพฤติิกรรมกาวราวจากสารกระตุุน
ประสาทลดลง และการง�วงซึึมจะไมรุุนแรงเทากัับการใช�สารที่่�มีีฤทธิ์์�ง�วงซึึมเพีียงอย�างเดีียว ในบางครั้้�งผููเสพ
จึึงใช สารเหลานี้้�ในปริิมาณที่่�สููงขึ้้�นทำำ�ให�เกิิดผลตอรางกายรุุนแรงขึ้้�นได ตััวอย�างเช�น การใช�เมทแอมเฟตามีีน
(methamphetamine) รวมกัับยานอนหลัับในกลุุม benzodiazepine หรืือสุุรา การใช�โคเคน (cocaine) รวมกัับ
เฮโรอีีน (heroin) มีีชื่่�อเรีียกการเสพแบบนี้้�วา� สปดบอล (speedball) ซึ่่�งจะทำำ�ใหการขัับ cocaine และ heroin
ออกจากรางกายช�าลง และอาจมีีอาการเคลิ้้�มสุุขไวขึ้้น� แตการใชนี้้�เสี่่ย� งตอการเสีียชีีวิิตจาก heroin สููงมาก เนื่่�องจาก
ช�วงแรกมีี cocaine กระตุุนประสาททำำ�ให�ฤทธิ์์�ง�วงซึึม กดประสาทและการหายใจของ heroin ไมชััดเจน
เมื่่�อ cocaine ซึ่่�งมีีระยะเวลาออกฤทธิ์์�สั้้�นกว�าหมดฤทธิ์์�ผลของ heroin จึึงเด�นขึ้้�น ทำำ�ให�เกิิดอาการโคมา หยุุด
หายใจและเสีียชีีวิิตในเวลาตอมา
	สารกดประสาท
การเสพสารที่่มีี� ฤทธิ์์�งว� งซึึมหลายชนิิดรวมกััน อาจเสริิมฤทธิ์์�กันั  ทํําใหมีีอาการเมา ง�วงซึึม หลัับลึึก โคมา
ชีีพจรช�า ความดัันโลหิิตต่ำ� 
ำ� และอาจหยุุดหายใจได้้
การรัักษา เน�นการรัักษาตามอาการและประคัับประคอง ตรวจสอบทางเดิินหายใจและการหายใจ
ว�าปกติิหรืือไม หากมีีทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นหรืือหลัับลึึกจนไมอาจปองกัันการสํําลัักเองได จะตองทํําการใส่่
ทอช�วยหายใจ หากมีีการหายใจช�าหรืือไมหายใจตองทํําการช�วยหายใจ
“การใชยาเสพติิด/สารเสพติิดตััวเดีียวก็็มีีอัันตรายแลว

แต่การใชผสมหลายตััวยา และฤทธิ์์�ต่างกัันยิ่่�ง อัันตราย”
ที่่�มา : ศููนยพิิษวิิทยารามาธิิบดีี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิิบดีี. ๒๕๖๑. รายงานองคความรููพิิษวิิทยาของ ยาเสพติิดและยาอัันตราย
ที่่�มีีการนำำ�มาใช�ในทางที่่�ผิิดทั้้�งในประเทศและตางประเทศ
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7. กฎหมายยาเสพติิดเบื้้�องต้้น
ความรู้้�เบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับกฎหมายยาและสารเสพติิด

1. กฎหมายเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
1.1 กฎหมายเกี่่�ยวกัับการบำำ�บััดรัักษา และฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�เสพ/ผู้้�ติิดยาและสารเสพติิด
1.1.1 กรณีีสมััครใจเข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาที่่�สถานพยาบาลด้้วยตนเอง
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

1. พระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ
พ.ศ. 2522
(มาตรา 94)
2. พระราชบััญญััติวัิ ัตถุุออกฤทธิ์์�
ต่่อจิิตและประสาท พ.ศ. 2559
(มาตรา 155)
3. พระราชกำำ�หนดป้้องกัันสารระเหย
พ.ศ. 2533
(มาตรา 24/2)

รายละเอีียดโดยสรุุป

- ผู้้�ใดเสพยาเสพติิดให้้โทษ/เสพวััตถุุออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท
- ผู้้�ใดเสพและมีีไว้้ในครอบครอง ทั้้�งยาเสพติิดให้้โทษ และวััตถุุ
ออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท 
- ผู้้�ใดเสพและมีีไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่าย หรืือเสพและ
จำำ�หน่่ายยาเสพติิดให้้โทษ และวััตถุุออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท
- ผู้้�ใดใช้้สารระเหยบำำ�บััดความต้้องการของร่่างกายหรืือจิิตใจ 
และได้้สมััครใจขอเข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษาในสถานพยาบาลก่่อน
ความผิิดจะปรากฏต่่อพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�หรืือพนัักงาน
ฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ อีีกทั้้�งได้้ปฏิิบััติิครบถ้้วนตามระเบีียบ
ข้้อบัังคัับเพื่่�อควบคุุมการบำำ�บััดรัักษา และระเบีียบวิินััยสำำ�หรัับ
สถานพยาบาลดัังกล่่าว จนได้้รัับการรัับรองเป็็นหนัังสืือ
จากพนัักงานเจ้้าหน้้าที่่ที่� รั่� ฐั มนตรีีกำำ�หนดแล้้ว ให้้พ้้นจากความผิิด
ตามที่่�กฎหมายบััญญััติิไว้้ แต่่ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึงกรณีีความผิิด
ที่่�ได้้กระทำำ�ไปภายหลัังการสมััครใจเข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษา

1.1.2 กรณีีสมััครใจเข้้ารัับการบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููต่่อเจ้้าหน้้าที่่ก� ฎหมายยาเสพติิด(ไม่่มีีประวััติคดีี
ิ อาญา)
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ประกาศ คสช. ฉบัับที่่� 108/2557
(ข้้อที่่� 1)
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รายละเอียดโดยสรุป

ผู้้�ใดต้้องสงสััยว่่ากระทำำ�ความผิิดฐานเสพยาเสพติิด หรืือเสพ
และมีียาเสพติิดไว้้ในครอบครองตามลัักษณะชนิิดประเภท 
และปริิมาณที่่�กำำ�หนดตามบััญชีีท้้ายประกาศนี้้� ได้้แก่่
ยาเสพติิดให้้โทษประเภท 1 : เฮโรอีีน เมทแอมเฟตามีีน ฯลฯ
ยาเสพติิดให้้โทษประเภท 2 : โคคาอีีน และฝิ่่�น
ยาเสพติิดให้้โทษประเภท 5 ได้้แก่่ กััญชา
ถ้้าไม่่ปรากฏว่่าผู้้นั้้� น� เป็็นผู้้ต้้� องหาหรืืออยู่่ใ� นระหว่่างถููกดำำ�เนิินคดีี
ในความผิิดฐานอื่่�นซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�มีีโทษจำำ�คุุก หรืืออยู่่�
ในระหว่่างรัับโทษจำำ�คุุกตามคำำ�พิิพากษาของศาล และไม่่มีี
พฤติิกรรมที่่�อาจก่่อให้้เกิิดอัันตรายแก่่ผู้้�อื่่�นหรืือสัังคม หากผู้้�นั้้�น
ยิินยอมเข้้ารัับการบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููให้้เจ้้าหน้้าที่่ต� ามกฎหมายเกี่่ย� วกัับ
ยาเสพติิดดำำ�เนิินการให้้ผู้้�นั้้�นเข้้ารัับการบำำ�บััดฟื้้�นฟูู

1.1.3 กรณีีถููกบัังคัับบำำ�บััดตามพระราชบััญญััติฟื้ิ ้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ. 2545
(มีีประวััติคดีี
ิ อาญาจนกว่่าจะบำำ�บััดฟื้้�นฟููสำำ�เร็็จ)
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง

พระราชบััญญััติฟื้ิ ้�นฟููสมรรถภาพ
ผู้้�ติิดยาเสพติิด พ.ศ. 2545
(มาตรา 19)

รายละเอีียดโดยสรุุป

ผู้้�ใดต้้องหาว่่ากระทำำ�ความผิิดฐานเสพยาเสพติิด เสพและมีีไว้้
ในครอบครอง เสพและมีีไว้้ในครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่าย หรืือเสพ
และจำำ�หน่่ายยาเสพติิดตามลัักษณะชนิิด ประเภท และปริิมาณ
ที่่�กำำ�หนดในกฎกระทรวง ถ้้าไม่่ปรากฏว่่าต้้องหาหรืืออยู่่�ใน
ระหว่่างถููกดำำ�เนิินคดีีในความผิิดฐานอื่่�น ซึ่่�งเป็็นความผิิดที่่�มีี
โทษจำำ�คุุก หรืืออยู่่�ในระหว่่างรัับโทษจำำ�คุุกตามคำำ�พิิพากษา
ของศาล... การส่่งไปตรวจพิิสููจน์์การเสพ หรืือการติิดยาเสพติิด
ให้้ศาลพิิจารณาส่่งตััวไปควบคุุมเพื่่�อตรวจพิิสููจน์์ที่่�ศููนย์์ฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพผู้้ติ� ดิ ยาเสพติิด สถานที่่เ� พื่่�อการตรวจพิิสููจน์ ก
์ ารฟื้้น� ฟูู
สมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด หรืือการควบคุุมตััวตามที่่�รััฐมนตรีี
ประกาศกำำ�หนด โดยคำำ�นึงึ ถึึงอายุุ เพศ และลัักษณะเฉพาะบุุคคล
ประกอบด้้วย... ในระหว่่างที่่ผู้้� �ต้้องหาถููกควบคุุม
ตามพระราชบััญญััตินี้้ิ � พนัักงานสอบสวนหรืือพนัักงานอััยการ
ไม่่ต้้องดำำ�เนิินการฝากขััง หรืือขอผััดฟ้้องตามกฎหมาย

1.2 บทกำำ�หนดโทษการผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออก การเสพ ครอบครองและจำำ�หน่่ายยาเสพติิด
1.2.1 ฐานความผิิดยาเสพติิดให้้โทษประเภทที่่� 1 ได้้แก่่ ยาบ้้า ไอซ์์ ยาอีี เฮโรอีีน แอลเอสดีี 
ยาเลิิฟ เป็็นต้้น
ความผิด

บทกำำ�หนดโทษ

1.ผู้ผลิต น�ำเข้า
หรือส่งออก
(มาตรา 65)

- มีีโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ 10 ปีี ถึึงตลอดชีีวิิต และปรัับตั้้�งแต่่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท
- หากเป็็นการผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออกเพื่่�อจำำ�หน่่าย มีีโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิต  และปรัับ
ตั้้�งแต่่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท หรืือประหารชีีวิิต
- หากเป็็นการผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออกโดยการแบ่่งบรรจุุ หรืือรวมบรรจุุ มีีโทษจำำ�คุุก
ตั้้�งแต่่ 4 - 15 ปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่ 80,000 - 300,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
- หากเป็็นการผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออกโดยการแบ่่งบรรจุุ หรืือรวมบรรจุุ เพื่่�อจำำ�หน่่าย
มีีโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ 4 ปีี ถึึงตลอดชีีวิิต และปรัับตั้้�งแต่่ 400,000 - 5,000,000 บาท

2. ผู้้�เสพ
(มาตรา 91)

- มีีโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ 6 เดืือน - 3 ปีี หรืือปรัับตั้้�งแต่่ 10,000 - 60,000 บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
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3. ผู้้�ครอบครอง
(มาตรา 67)

-  มีีโทษจำำ�คุุกตั้้ง� แต่่ 1 - 10 ปีี หรืือปรัับตั้้ง� แต่่ 20,000 - 200,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้ง� ปรัับ                      
- หากเป็็นแอลเอสดีี ที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักสุุทธิตั้้ิ ง� แต่่ 300 มิิลลิกรั
ิ ม ขึ้้
ั น� ไป ถืือเป็็นการครอบครอง
เพื่่�อจำำ�หน่่าย
- หากเป็็นเมทแอมเฟตามีีน ที่่มีีน้ำ
� �ำ� หนัักสุุทธิตั้้ิ ง� แต่่ 1.5 กรััม ขึ้้น� ไป ถืือเป็็นการครอบครอง
เพื่่�อจำำ�หน่่าย
- ยาเสพติิดให้้โทษประเภท 1 นอกจากแอลเอสดีีและเมทแอมเฟตามีีน ที่่�มีีปริิมาณ
คำำ�นวณเป็็นสารบริิสุุทธิ์์�ตั้้�งแต่่ 3 กรััม ขึ้้�นไป ถืือเป็็นการครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่าย

4. ผู้้�จำำ�หน่่าย
หรืือครอบครอง
เพื่่�อจำำ�หน่่าย
(มาตรา 66)

- หากเป็็นแอลเอสดีี ที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักสุุทธิไิ ม่่เกิิน 300 มิิลลิกรั
ิ ม 
ั เมทแอมเฟตามีีน ที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักสุุทธิิ
ไม่่เกิิน 1.5 กรััม และยาเสพติิดให้้โทษประเภท 1 นอกจากแอลเอสดีีและเมทแอมเฟตามีีน
ที่่มีีปริ
� มิ าณคำำ�นวณเป็็นสารบริิสุุทธิ์์ไ� ม่่เกิิน 3 กรััม มีีโทษจำำ�คุุกตั้้ง� แต่่ 4 - 15 ปีี หรืือปรัับ
ตั้้�งแต่่ 80,000 - 300,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
- หากเป็็นแอลเอสดีี ที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักสุุทธิเิ กิิน 300 มิิลลิกรั
ิ ม 
ั เมทแอมเฟตามีีนที่่มีีน้ำ
� ำ��หนัักสุุทธิิ
เกิิน 1.5 กรััม และยาเสพติิดให้้โทษประเภท 1 นอกจากแอลเอสดีีและเมทแอมเฟตามีีน
ที่่มีีปริ
� มิ าณคำำ�นวณเป็็นสารบริิสุุทธิ์์เ� กิิน 3 กรััม แต่่ไม่่เกิิน 20 กรััม มีีโทษจำำ�คุุกตั้้ง� แต่่ 4 ปีี
ถึึงตลอดชีีวิิต และปรัับตั้้�งแต่่ 400,000 - 5,000,000 บาท
- หากเป็็นสารบริิสุุทธิ์์�เกิิน 20 กรััมขึ้้�นไป มีีโทษจำำ�คุุกตลอดชีีวิิต  และปรัับตั้้�งแต่่ 
1,000,000 - 5,000,000 บาท หรืือประหารชีีวิิต

1.2.2 ฐานความผิิดยาเสพติิดให้้โทษประเภทที่่� 5 ได้้แก่่ พืืชกััญชา และพืืชกระท่่อม
ความผิิด

บทกำำ�หนดโทษ

1. ผู้้�ผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออก 
(โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตามที่่�
กฎหมายกำำ�หนด)
(มาตรา 75)

- มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 5 ปีี และปรัับไม่่เกิิน 500,000 บาท
- หากเป็็นการผลิิต นำำ�เข้้า หรืือส่่งออกเพื่่�อจำำ�หน่่าย มีีโทษจำำ�คุุกตั้้�งแต่่ 
1 - 15 ปีี และปรัับตั้้�งแต่่ 100,000 - 1,500,000 บาท

2. ผู้้�เสพ
(โดยไม่่เป็็นการเสพเพื่่�อรัักษา
โรคตามคำำ�สั่่�งของแพทย์์ที่่�ได้้
รัับอนุุญาต หรืือไม่่เป็็นการ
เสพเพื่่�อการศึึกษาวิิจััย)
(มาตรา 92)

-  มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 1 ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน 20,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้ง� ปรัับ
- หากเป็็นพืืชกระท่่อม มีีโทษปรัับไม่่เกิิน 2,000 บาท

202

รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ความผิิด

บทกำำ�หนดโทษ

3. ผู้้�ครอบครอง
(โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตาม
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด)
(มาตรา 76)

- มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 5 ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน 100,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้ง� ปรัับ
- หากเป็็นพืืชกระท่่อม มีีโทษปรัับไม่่เกิิน 20,000 บาท 
- หากมีียาเสพติิดประเภท 5 ตั้้�งแต่่ 10 กิิโลกรััมขึ้้�นไป ถืือเป็็น
การครอบครองเพื่่�อจำำ�หน่่าย

4. ผู้้�จำำ�หน่่าย หรืือครอบครอง
เพื่่�อจำำ�หน่่าย
(โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาตตาม
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด)
(มาตรา 76/1)

- หากยาเสพติิดมีีจำำ�นวนไม่่ถึึง 10 กิิโลกรััม มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 5 ปีี
หรืือปรัับไม่่เกิิน100,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
- หากยาเสพติิดมีีจำำ�นวนตั้้�งแต่่ 10 กิิโลกรััมขึ้้�นไป มีีโทษจำำ�คุุก 1 - 15 ปีี
และปรัับตั้้�งแต่่ 100,000 - 1,500,000 บาท 
- หากเป็็นพืืชกระท่่อม จำำ�นวนไม่่ถึึง 10 กิิโลกรััม มีีโทษจำำ�คุุกไม่่เกิิน 2 ปีี
หรืือปรัับไม่่เกิิน 40,000 บาท หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
- หากเป็็นพืืชกระท่่อม จำำ�นวนตั้้�งแต่่ 10 กิิโลกรััมขึ้้�นไป มีีโทษจำำ�คุุก
ไม่่เกิิน 2 ปีี และปรัับไม่่เกิิน 200,000 บาท

หมายเหตุุ : พืืชกระท่่อมอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณายกเลิิกออกจากยาเสพติิดให้้โทษภายในปีี 2564

สืืบเนื่่�องจาก พระราชบััญญััติิยาเสพติิดให้้โทษ (ฉบัับที่่� 7) พ.ศ. 2562 ที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดให้้โทษในประเภทที่่� 5 โดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ ดัังนี้้�
1) ผู้้�ที่ส่� ามารถขออนุุญาตผลิิต (ปลููก) นำำ�เข้้า ส่่งออก จำำ�หน่่าย หรืือมีีไว้้ในครอบครองซึ่่ง� พืืชกััญชา
หรืือพืืชกระท่่อมได้้ ได้้แก่่ (มาตรา26/5)
(1) หน่่วยงานของรััฐที่่�มีีหน้้าที่่�ศึึกษาวิิจััย จััดการเรีียนการสอนทางการแพทย์์ เภสััชกรรม 
วิิทยาศาสตร์์ หรืือเกษตรกรรม หรืือหน่่วยงานของรััฐที่่�มีีหน้้าที่่�ในการป้้องกััน ปราบปราม และแก้้ไขปััญหา
ยาเสพติิด หรืือสภากาชาดไทย
(2) ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพแพทย์์ เภสััชกร ทัันตแพทย์์ สัตั วแพทย์์ แพทย์์แผนไทย แพทย์์แผนไทย
ประยุุกต์์ หรืือหมอพื้้�นบ้้านตามกฎหมายว่่าด้้วยวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย ทั้้�งนี้้� ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพแพทย์์
ทั้้�งแผนปััจจุุบััน และแพทย์์แผนไทยต้้องผ่่านการอบรมและได้้รัับใบอนุุญาตจากกระทรวงสาธารณสุุข
(3) สถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�มีีหน้้าที่่�ศึึกษาวิิจััย และจััดการเรีียนการสอนทางการแพทย์์ หรืือ
เภสััชศาสตร์์
(4) ผู้้�ประกอบอาชีีพเกษตรกรรมที่่ร� วมกลุ่่ม� เป็็นวิิสาหกิิจชุุมชน โดยจดทะเบีียนตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการส่่งเสริิมวิสิ าหกิิจชุุมชน ซึ่่�งต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้ความร่่วมมืือและการกำำ�กัับดููแลของหน่่วยงานของรััฐ
(5) ผู้้�ประกอบการขนส่่งสาธารณะระหว่่างประเทศ
(6) ผู้้�ป่่วยเดิินทางระหว่่างประเทศที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องนำำ�ยาเสพติิดให้้โทษในประเภท 5
ติิดตััวเข้้ามาหรืือออกไปนอกราชอาณาจัักร เพื่่�อใช้้รัักษาโรคเฉพาะตััว
(7) ผู้้�ขออนุุญาตอื่่�นๆ โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการที่่กำ� �ำ หนดในกฎกระทรวง
2) การเสพยาเสพติิดให้้โทษในประเภท 5 ยัังคงผิิดกฎหมาย ยกเว้้นเป็็นการเสพเพื่่�อการรัักษาโรค
ตามคำำ�สั่่�งของแพทย์์ ทัันตแพทย์์ แพทย์์แผนไทย แพทย์์แผนไทยประยุุกต์์ หรืือหมอพื้้�นบ้้านตามกฎหมายว่่า
ด้้วยวิิชาชีีพการแพทย์์แผนไทย ซึ่่�งแพทย์์ดัังกล่่าวต้้องได้้รัับใบอนุุญาต หรืือเป็็นการเสพเพื่่�อการศึึกษาวิิจััย
ทั้้�งนี้้�ยาที่่�เสพต้้องถููกกฎหมายและได้้มาตรฐาน(มาตรา 58 วรรคสอง)
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8. ยาเสพติิดเพื่่�อใช้้ประโยชน์์ทางการแพทย์์
2.1 น้ำำ��มัันกััญชา คืือ ?

น้ำำ��มันั กััญชาเป็็นสารสกััดจากช่่อดอกกััญชาซึ่่ง� ผ่่านกระบวนการสกััดเพื่่�อนำำ�ประโยชน์์มาใช้้ทางการแพทย์์
ใช้้ตััวทำำ�ลายเป็็นน้ำำ��มััน มีีลัักษณะเหนีียวหนืืด สีีเข้้ม โดยน้ำำ��มัันที่่�นิิยมใช้้ เช่่น น้ำำ��มัันมะกอก น้ำำ��มัันทานตะวััน
น้ำำ��มัันถั่่�วลิิสง เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� สารออกฤทธิ์์�หลัักที่่�นำำ�มาใช้้ทางการแพทย์์มีี  2 ชนิิด คืือ แคนนาบิิไดออล 
(Cannabidiol : CBD) และเตตราไฮโดรแคนนาบิินอล (Tetrahydrocannabinol : THC) โดยสาร CBD
และ THC ออกฤทธิ์์�แตกต่่างกััน ดัังนี้้�
THC มีีฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท เปลี่่�ยนการรัับรู้้�และความรู้้�สึึกตััว ทำำ�ให้้รู้้�สึกมึ
ึ ึนเมาได้้ ช่่วยให้้
รู้้�สึึกผ่่อนคลาย นอนหลัับ ลดอาการปวด กระตุ้้�นให้้อยากอาหาร และต้้านอาการคลื่่�นไส้้อาเจีียน ซึ่่�งจากการ
ออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาทของ THC จึึงมีีข้้อห้้ามสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยบางโรคที่่�ไม่่ควรใช้้สาร THC
CBD ไม่่ออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท เป็็นสารที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้ทางการแพทย์์และการวิิจััย
เพื่่�อการรัักษาโรค ได้้แก่่ ภาวะคลื่่�นไส้้อาเจีียนจากการทำำ�เคมีีบำำ�บัดั  ลดอาการบวมอัักเสบ โรคลมชัักที่รั่� กั ษายาก
ในเด็็กโรคลมชัักที่่�ดื้้�อต่่อยารัักษา ภาวะกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็งในผู้้�ป่่วยปลอกประสาทเสื่่�อมแข็็ง และอาการปวด
ประสาทที่่รั� ักษาด้้วยวิิธีีต่่างๆไม่่ได้้ผล
ทั้้�งนี้้� องค์์การเภสััชกรรมได้้วิิจััยพััฒนา และผลิิตสารสกััดกััญชาสำำ�หรัับใช้้ทางการแพทย์์แผนปััจจุุบััน
ภายใต้้หลัักเกณฑ์์ มาตรฐาน และการควบคุุมคุุณภาพทุุกขั้้�นตอน โดยผลิิตภััณฑ์์สารสกััดน้ำำ��มัันกััญชา
ชนิิดหยดใต้้ลิ้้�นมีี 3 สููตร ได้้แก่่ 

1. สููตรที่่�มีีสารทีีเอชทีี (THC) กล่่องสีีแดง มีีฤทธิ์์�มึึนเมาและเสพติิดได้้
2. สููตรซีีบีีดีี (CBD) กล่่องสีีเขีียวมีีฤทธิ์์�มึึนเมาต่ำำ�� 
3. สููตรที่่�มีีอััตราส่่วนสารซีีบีีดีีและทีีเอชซีีเท่่ากััน (THC : CBD 1:1) กล่่องสีีเหลืือง มีีฤทธิ์์�มึึนเมาปานกลาง
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2.2 สาร CBD และ THC ออกฤทธิ์์�ต่่อร่่างกายได้้อย่่างไร ?

CBD และ THC เป็็นสารกลุ่่ม� แคนนาบิินอยด์์ (Cannabinoids) ซึ่่�งมีีการค้้นพบ THC ก่่อน และภายหลััง
จึึงค้้นพบ CBD สารทั้้�งสองชนิิดนี้้�มีีความคล้้ายคลึึงกัันมากมีีโครงสร้้างทางเคมีีคล้้ายสาร “เอ็็นโดแคนนาบิินอยด์์”
ที่่�ร่่างกายผลิิตได้้เอง ซึ่่�งคนที่่�มีีร่่างกายแข็็งแรง และมีีระบบภายในสมดุุลนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องใช้้กััญชา เนื่่�องจาก
ร่่างกายของคนเราจะมีีการผลิิตสารเอ็็นโดแคนนาบิินอยด์์และมีีตััวรัับแคนนาบิินอยด์์ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุม
ปริิมาณสารสื่่�อประสาท เช่่น โดปามีีน (Dopamine) ที่่�ช่่วยคลายความกัังวล ลดความเศร้้าปรัับระดัับกรดด่่าง
ของเลืือดปรัับภููมิิต้้านทานของร่่างกายปรัับปริิมาณอิินซููลิินเพื่่�อควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดให้้อยู่่�ในระดัับ
ปกติิ รวมไปถึึงความจำำ�  อารมณ์์ ความอยากอาหาร การนอนหลัับ ความปวด และการอัักเสบ เมื่่�อทุุกอย่่าง
อยู่่�ในภาวะสมดุุล ร่่างกายจะสามารถต่่อต้้านโรคและซ่่อมแซมตััวเองได้้ตามกลไกปกติิ ดัังนั้้�น คนที่่�ใช้้กััญชา
จึึงได้้รัับผลของสารแคนนาบิินอยด์์เพราะร่่างกายสามารถผลิิตได้้บางส่่วน และมีีตััวรัับอยู่่ใ� นร่่างกายของทุุกคน
สารแคนนาบิินอยด์์ที่่�ได้้จากพืืชกััญชง และพืืชกััญชา เช่่น CBD, THC จึึงถููกนำำ�มาใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ร่่างกาย
ผลิิตสารเอ็็นโดแคนนาบิินอยด์์ไม่่เพีียงพอ อยู่่�ในภาวะเจ็็บป่่วย ไม่่สมดุุล แต่่หากสุุขภาพแข็็งแรงก็็ไม่่มีี
ความจำำ�เป็็นต้้องนำำ�มาใช้้ เนื่่�องจากในกััญชา จะมีี THC ประกอบอยู่่�ถึึง 12% และมีี CBD เพีียงไม่่ถึึง 0.30%
การสููบโดยตรงเพื่่�อรัักษาโรคที่่� CBD ทำำ�ได้้นั้้�น ล้้วนแต่่ทำำ�ให้้ร่่างกายได้้รัับ THC มากเกิินไป การจะนำำ�  CBD
มาใช้้งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ จึึงต้้องอาศััยการสกััด CBD ออกมา นั่่�นหมายถึึงการนำำ�กััญชาเข้้าสู่่กร
� ะบวนการ
อุุตสาหกรรมแปรรููปเสีียก่่อน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�คนทั่่�วไปนั้้�นแทบจะทำำ�ไม่่ได้้
2.3 น้ำำ��มัันกััญชา มีีประโยชน์์ ?

2.3.1. การใช้้ผลิิตภััณฑ์์กัญ
ั ชาที่่มีี� หลัักฐานเชิิงประจัักษ์อ์ ย่่างมีีคุุณภาพยืืนยัันถึึงประสิิทธิผิ ลชััดเจนใน
การรัักษาทางการแพทย์์ ได้้แก่่
1) ภาวะคลื่่�นไส้้อาเจีียนจากเคมีีบำำ�บััด
2) โรคลมชัักที่รั่� กั ษายากซึ่่�ง CBD สามารถต้้านอาการชัักได้้ดีี และไม่่มีีความเป็็นพิิษต่่อระบบประสาท
3) ภาวะกล้้ามเนื้้�อหดเกร็็ง ในผู้้�ป่่วยโรคปลอกประสาทเสื่่�อมแข็็ง
4) ภาวะปวดประสาทส่่วนกลางที่่�รัักษาด้้วยมาตรฐานแล้้วไม่่ได้้ผลสารในกลุ่่�มแคนนาบิินอยด์์
ส่่วนใหญ่่โดยเฉพาะ THC สามารถใช้้ลดอาการปวดแบบฉัับพลััน และแบบเรื้้�อรััง
5) ภาวะเบื่่�ออาหารในผู้้�ป่่วยเอดส์์ (AIDS) ที่่�มีีน้ำำ��หนัักน้้อย
6) การเพิ่่�มคุุณภาพชีีวิิตผู้้ป่� ว่ ยที่่ไ� ด้้รัับการดููแลแบบประคัับประคองหรืือผู้้ป่� ว่ ยระยะสุุดท้้ายของชีีวิิต
2.3.2 การใช้้ผลิิตภััณฑ์์กััญชาที่่�มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์สนัับสนุุนอยู่่�จำ�ำ กััด แต่่มีีรายงานการวิิจััย หรืือ
หลัักฐานทางวิิชาการสนัับสนุุนว่่าการใช้้กััญชาอาจจะได้้ประโยชน์์ในการควบคุุมอาการ ได้้แก่่
1) โรคพาร์์กิินสััน ที่่�ได้้รัับการรัักษาด้้วยวิิธีีมาตรฐานอย่่างน้้อย 1 ปีี
2) โรคอััลไซเมอร์์
3) ผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะผิิดปกติิทางจิิตจากเหตุุการณ์์รุุนแรง
4) ผู้้�ป่่วยโรคมะเร็็ง เพื่่�อใช้้ในการบรรเทาอาการปวด
5) โรคโครห์์น (Crohn’S Disease) เป็็นความผิิดปกติิเรื้้อ� รัังของลำำ�ไส้้ใหญ่่ ทำำ�ให้้เกิิดการระคายเคืือง
และทางเดิินอาหาร ซึ่่�งโรคนี้้�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มโรคลำำ�ไส้้อัักเสบเรื้้�อรััง แต่่ยัังต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�มเติิม
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2.4 น้ำำ��มัันกััญชา ทุุกคนสามารถใช้้ได้้ ?

ผู้้�ที่่�ไม่่สามารถรัับการรัักษาด้้วยสารสกััดกััญชาทางการแพทย์์ได้้ คืือ
2.4.1 สตรีีตั้้�งครรภ์์ หรืือให้้นมบุุตร
2.4.2 ผู้้�ที่่�มีีประวััติิแพ้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้จากสารสกััดกััญชา
2.4.3 ผู้้�ป่่วยโรคหััวใจและหลอดเลืือด โรคตัับ โรคไตที่่�รุุนแรง
2.4.4 ผู้้�ที่่�รัับประทานยาต้้านการแข็็งตััวของเลืือด
2.4.5 ผู้้�ป่่วยโรคจิิตเภท โรคจิิตจากยา/สารเสพติิด โรคซึึมเศร้้า โรคอารมณ์์สองขั้้�ว (ไบโพล่่า)
2.4.6 ผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงในการทำำ�ร้้ายตนเอง
2.5 น้ำำ��มัันกััญชามีีผลข้้างเคีียงอะไรบ้้าง ?

ผลข้้างเคีียงของการใช้้น้ำำ��มันั กััญชาที่่พ� บบ่่อย คืือ ง่่วงนอนมากกว่่าปกติิ คลื่่น� ไส้้อาเจีียน ปากแห้้ง ปวดศีีรษะ
ตาแดง กล้้ามเนื้้�อล้้า อารมณ์์เปลี่่ย� นแปลง ซึ่่�งอาจต้้องปรัับลดขนาดยาลง สำำ�หรัับบางรายที่่เ� กิิดอาการหััวใจเต้้นเร็็ว
และรััวผิิดจัังหวะ หมดสติิ เจ็็บหน้้าอก ร้้าวไปที่่�แขน เหงื่่�อแตก ตััวสั่่�น อึึดอััดหายใจไม่่สะดวก เดิินเซ พููดไม่่ชััด
สัับสนกระวนกระวาย วิิตกกัังวล ซึึมเศร้้า หวาดระแวง หููแว่่ว พููดคนเดีียว ประสาทหลอน จำำ�เป็็นต้้องหยุุดใช้้
ทัันทีีและไปพบแพทย์์
2.6 น้ำำ��มัันกััญชา ถ้้าจะเริ่่�มใช้้ควรทำำ�อย่่างไร?
ทราบและตรวจสอบข้้อมููลก่่อนใช้้

ระหว่่างใช้้

- จำำ� เป็็ น ต้้องใช้้หรืื อ ไม่่ หากการรัั ก ษา
ปััจจุุบัันยัังได้้ผลดีี เพราะสารสกััดกััญชา
ไม่่ใช่่ทางเลืือกแรกในการรัักษา
- ใช้้สารสกัั ด กัั ญ ชาเสริิ มจ ากการรัั ก ษา
มาตรฐาน โดยไม่่หยุุดการรัักษาที่่�รัับอยู่่�
ในปััจจุุบััน
- ต้้องทราบประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับ และ
ความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
- มีีโรค/อาการที่่� กำำ� หนดให้้ใช้้สารสกัั ด
กััญชาทางการแพทย์์หรืือไม่่
- ไม่่ควรซื้้� อ ใช้้เอง ต้้องพบแพทย์์ เ พื่่� อ
ประเมิิ น ความจำำ� เป็็ น ในการใช้้ และให้้
แพทย์์เป็็นผู้้�สั่่�งจ่่าย
- แจ้้งชื่่� อ ยาที่่� ผู้้� ป่่ ว ยใช้้อยู่่� ก่่ อนให้้แพทย์์
ทราบ เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดปฏิิกิริิ ยิ าระหว่่าง
ยากัับสารสกััดกััญชา

- ใช้้ผลิิตภััณฑ์์สารสกััดกััญชาที่่ถููกก
� ฎหมาย
รู้้�แหล่่งที่่�มาของผู้้�ผลิิต มีีคุุณภาพมาตรฐาน
และสั่่�งจ่่ายโดยแพทย์์ที่่�ผ่่านการอบรมแล้้ว
เท่่านั้้�น
- ไม่่มีีขนาดยาเริ่่มต้้
� นที่่แ� น่่นอนในผลิิตภััณฑ์์
กัั ญ ชาแต่่ละชนิิ ด ขนาดยาที่่� เ หมาะสม
ขึ้้น� อยู่่กั� บั ลัักษณะของผู้้ป่� ว่ ยแต่่ละคน ดัังนั้้�น
ควรเริ่่�มที่่�ขนาดต่ำำ��และปรัับเพิ่่�มขนาดช้้า ๆ
จนได้้ขนาดยาที่่�เหมาะสมให้้ผลการรัักษา
สููงสุุด และเกิิดผลข้้างเคีียงต่ำำ��สุุด
- ควรมีีผู้้�ดููแลอยู่่�ด้้วยเมื่่�อเริ่่�มใช้้ หากเกิิด
ผลข้้างเคีียง ให้้หยุุดใช้้และรีีบไปพบแพทย์์
- การใช้้สารสกััดกััญชาครั้้�งแรก ควรใช้้ก่่อน
นอนและมีีผู้้�ดููแลใกล้้ชิิด
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2.7 น้ำำ��มัันกััญชา ใช้้อย่่างไรไม่่อัันตราย ?

ปััจจุุบันั ประชาชนและผู้้ป่� ว่ ยจำำ�นวนมากมีีความสนใจและต้้องการใช้้สารสกััดกััญชาในการบำำ�บัดั รัักษา
บรรเทาอาการของโรคหรืือฟื้้�นฟููสุุขภาพ แพทย์์และบุุคลากรสาธารณสุุขที่่�เกี่่�ยวข้้องจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ
อย่่างมืืออาชีีพในการพิิจารณาว่่าสารสกััดกััญชาเป็็นการรัักษาที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับผู้้�ป่่วยแต่่ละรายหรืือไม่่ และ
จะต้้องเป็็ น ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ไ ด้้รัั บ การรัั บ รองด้้านคุุณภาพ ประสิิ ทธิิ ผ ล และความปลอดภัั ย จากสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�ในกรณีีที่่�ยัังไม่่มีีเหตุุผลทางการแพทย์์ที่่�เพีียงพอ ผู้้�ป่่วยอาจ
ไม่่สามารถรัับการรัักษาโดยใช้้ผลิิตภััณฑ์์กััญชาทางการแพทย์์ดัังกล่่าวได้้
	ข้้อควรปฏิิบััติิในการใช้้น้ำำ��มัันกััญชาอย่่างปลอดภััยมีี ดัังนี้้�
1) ใช้้ผลิิตภััณฑ์์กัญ
ั ชาตามวิิธีีที่ร่� ะบุุบนฉลากและปฏิิบัติั ติ นตามคำำ�แนะนำำ�ของแพทย์์อย่่างเคร่่งครััด
2) ควรปรึึกษาแพทย์์/เภสััชกร หากจะใช้้ผลิิตภััณฑ์์กัญ
ั ชาร่่วมกัับยาหรืือผลิิตภััณฑ์์อื่่น� ที่่น� อกเหนืือ
จากแพทย์์สั่่�ง
3) ไม่่ควรขัับรถ หรืือทำำ�งานเกี่่�ยวกัับเครื่่�องจัักรหลัังจากการใช้้ผลิิตภััณฑ์์กััญชา
4) หลีีกเลี่่�ยงการใช้้ผลิิตภััณฑ์์กััญชาร่่วมกัับแอลกอฮอล์์และ/หรืือสารอื่่�นๆ ที่่�ออกฤทธิ์์�ต่่อจิิต
และประสาท
5) หลีีกเลี่่�ยงการใช้้กััญชาจากแหล่่งอื่่�นๆ ร่่วมด้้วย เช่่น การสููบกััญชา การรัับประทานยากััญชา
ยาต้้ม ยาชงจากพืืชกััญชา หรืือน้ำำ��มัันกััญชาที่่�ไม่่ถููกกฎหมาย
6) จััดเก็็บผลิิตภััณฑ์์กััญชาในที่่ปล
� อดภััยให้้พ้้นมืือเด็็กและอยู่่�ห่่างจากเยาวชน
7) ห้้ามนำำ�ผลิิตภััณฑ์์กััญชาของท่่านไปให้้ผู้้�อื่่�นใช้้ การที่่�ท่่านใช้้แล้้วได้้ผลดีี ไม่่ได้้หมายความว่่า
ผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวจะมีีประโยชน์์แก่่ผู้้�อื่่�นด้้วยเช่่นกััน

2.8 น้ำำ��มัันกััญชาทางการแพทย์์ในรููปแบบหยดใต้้ลิ้้�น มีีวิิธีีการใช้้อย่่างไร ?

1) บ้้วนปากด้้วยน้ำำ��เปล่่า กลืืนน้ำำ�ล
� าย
2) เปิิดปาก ยกลิ้้�นของคุุณให้้สััมผััสกัับเพดานปาก จากนั้้�นหยดยาที่่�ใต้้ลิ้้�น 1 หยด
3) รอประมาณ 1 นาทีี ให้้ยาดููดซึึมเข้้าใต้้ลิ้้�น พยายามอย่่ากลืืนน้ำำ��ลายในช่่วงนี้้� หลัังจาก 1 นาทีีแล้้ว
สามารถกลืืนน้ำำ�ล
� ายและหยดยาหยดต่่อไปได้้
4) หลัังจากที่่�หยดยาครบตามจำำ�นวนที่่�แพทย์์สั่่�ง ไม่่ควรบ้้วนปาก ดื่่�มน้ำำ��  หรืือกิินอาหารเป็็นเวลา 5
ถึึง 10 นาทีี หลัังจากนั้้�นไม่่มีีข้้อจำำ�กััดในการบ้้วนปาก ดื่่�มน้ำำ�� หรืือรัับประทานอาหาร
5) หากยัังไม่่ชำำ�นาญในการหยดยาเข้้าใต้้ลิ้้�น แนะนำำ�ให้้หยดยาหน้้ากระจกเพื่่�อจะได้้เห็็นจำำ�นวนหยด
และตำำ�แหน่่งหยดยาที่่ถููกต้้
� อง
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

9. การดููแล บำำ�บััด รัักษา ผู้้�ป่่วยยาเสพติิดและการให้้โอกาสคืืนสู่่�สัังคม
1. การบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ป่่วยยาเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข

1.1 การจััดระบบบริิการ
ให้้โรงพยาบาลศููนย์์   โรงพยาบาลทั่่�วไป จััดเตีียงสำำ�รองไว้้รองรัับผู้้�ป่่วยยาเสพติิดที่่�ต้้องดููแลแบบ
ผู้้ป่� ว่ ยใน ในระยะเวลาไม่่เกิิน 2 สััปดาห์์ และให้้สถาบัันบำำ�บัดั รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิ บรมราชชนนีี
สัังกััดกรมการแพทย์์ รัับผู้้�ป่่วยในแต่่ละเขตสุุขภาพที่่�โรงพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข
เกิินขีีดความสามารถ อีีกทั้้�งให้้โรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต รัับผู้้�ป่่วยยาเสพติิดที่่�มีีอาการจิิตเวชที่่�รุุนแรง                    
กรณีี : โรงพยาบาลสัังกััดสำำ�นัักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุุข เกิินขีีดความสามารถ
1.2 ระบบสมััครใจบำำ�บัดั (Walk in) และสมััครใจตามประกาศ คสช.108/2557 ตามประกาศสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ. 2560 ดัังนี้้�
(1) การค้้นหา
ให้้บุุคลากรสาธารณสุุข ในพื้้�นที่่�ร่่วมแผนปฏิิบััติิการในการค้้นหาผู้้�เสพผู้้�ติิดยาเสพติิด
(2) การคััดกรอง
      
ให้้จัั ด ตั้้� ง ศููนย์์ เ พื่่� อ การคัั ด กรอง ในระดัั บ โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลศููนย์์ ส ถาบัั น
บำำ�บัั ด รัั ก ษาและฟื้้� น ฟููยาเสพติิ ด แห่่งชาติิ บรมราชชนนีี สัั ง กัั ด กรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัั ง กัั ด
กรมสุุขภาพจิิต  โดยใช้้แบบคััดกรองผู้้�ป่่วยยาและสารเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข (บคก.สธ. (V2)) จำำ�แนก
ผู้้�ป่่วยยาเสพติิด กลุ่่มผู้้
� �ใช้้  ผู้้�เสพ และผู้้�ติิดยาเสพติิด
(3) การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล  โรงพยาบาลชุุมชน  โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์
สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููยาเสพติิดแห่่งชาติิ บรมราชชนนีี สัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััด
กรมสุุขภาพจิิต ดำำ�เนิินการบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููและติิดตามผู้้�ป่ว่ ยยาเสพติิด ตามศัักยภาพ ของสถานบริิการที่่ม� าตรฐาน
กำำ�หนด ดัังนี้้�
3.1) กรณีีผู้้�ใช้้ : ให้้การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน   
โรงพยาบาลทั่่�วไป  โรงพยาบาลศููนย์์  สถาบัันบำำ�บัดั รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิ บรมราชชนนีีสัังกััด
กรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ด้้วยการให้้คำำ�แนะนำำ�แบบสั้้�น (Brief Advice :  BA)
และหรืือการบำำ�บััดแบบสั้้�น (Brief Intervention : BI) อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง และการช่่วยเหลืือของครอบครััว
โรงเรีียน และชุุมชน รวมถึึงการบำำ�บััดโรคร่่วมทางจิิตเวช  (ถ้้ามีี)  
3.2) กรณีีผู้้�เสพ : ให้้การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล ที่่�มีีความพร้้อม 
โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิ
บรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต และศููนย์์ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
ผู้้�ป่่วยต้้องห้้ามเข้้ารัับการอบรมด้้วยวิิธีีปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม  ในศููนย์์ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม 
ได้้แก่่
1) ภาวะแทรกซ้้อนทางจิิตรุุนแรง
2) โรคทางกายภาพที่่�รุุนแรง
3) โรคติิดต่่อในระยะติิดต่่อ
           
4) ผู้้�เสพสารกลุ่่�มฝิ่่�น (ฝิ่่�น มอร์์ฟีีน เฮโรอีีน)
                      5) ผู้้�ป่่วยติิดสุุราเรื้้�อรัังและรุุนแรง
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6) เยาวชนที่่�มีีอายุุต่ำำ�กว่่
� า 18 ปีี
                      7) บุุคคลที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการศึึกษา/การทำำ�งาน/ความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััว
อัันหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้อยู่่�ในดุุลยพิินิิจของคณะกรรมการคััดกรอง ซึ่่�งประกอบด้้วย เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายปกครอง
สาธารณสุุข ตำำ�รวจ และผู้้�นำำ�ท้้องที่่�
3.3) กรณีีผู้้�ติดิ : ให้้การบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู ในโรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บัดั รัักษา      
และฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต
(4) การติิดตามดููแลผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฯ
กรณีีสมััครใจรัักษา (Walk in) ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน
โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััด        
กรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ให้้ดำำ�เนิินการติิดตามดููแลผู้้�ผ่่านการบำำ�บัดั อย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง
ใน 1 ปีี
กรณีีสมััครใจตามประกาศ คสช.108/2557 ตามประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกััน
และปราบปรามยาเสพติิด พ.ศ. 2560  มีี 2 ประเภท  ดัังนี้้�
ประเภทที่่� 1 ผู้้�ผ่่านการบำำ�บัดั ตามประกาศ คสช.108/2557 (ศููนย์์ปรับั เปลี่่ย� นพฤติิกรรม)
ติิดตามโดยบุุคลากรกระทรวงมหาดไทย กำำ�หนดให้้ผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดมารายงานตััวทุุกเดืือนและตรวจปััสสาวะ
ทุุกครั้้�ง เป็็นเวลา 1 ปีี
ประเภทที่่� 2 ผู้้�ผ่่านการบำำ�บัดั ตามประกาศ คสช.108/2557 (สถานพยาบาล) สำำ�นักั งาน
สาธารณสุุขจัังหวััด ประสานศููนย์์อำำ�นวยการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดจัังหวััด ให้้มีีคำำ�สั่่�งกำำ�หนดให้้
โรงพยาบาลในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุขในพื้้�นที่่� เป็็นสถานที่่�ที่่�รัับแสดงตนเพื่่�อการติิดตามดููแลช่่วยเหลืือ
ภายหลัังการบำำ�บััดฟื้้�นฟููของผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ณ โรงพยาบาลในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุขและบุุคลากร
กระทรวงสาธารณสุุขเป็็นหลัักในการติิดตาม โดยให้้ผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฟื้้�นฟููมารายงานตััวทุุกเดืือน และตรวจ
ปััสสาวะทุุกครั้้�งเป็็นระยะเวลา 1 ปีี
(5) ระบบข้้อมููลยาเสพติิด
ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล  โรงพยาบาลชุุมชน  โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์  
สถาบัันบำำ�บัดั รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััด
กรมสุุขภาพจิิต บัันทึึกข้้อมููลการคััดกรอง บำำ�บััดรัักษา และติิดตามดููแลผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดในระบบรายงาน
ยาเสพติิด (บสต.)
1.3 ระบบสมััครใจ (จิิตสัังคมในสถานศึึกษา)
(1) การค้้นหา
ครูู/อาจารย์์ กระทรวงศึึกษาธิิการ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบหลัักดำำ�เนิินการค้้นหานัักเรีียน/นัักศึึกษา
ที่่�เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิดในสถานศึึกษา และประสานความร่่วมมืือกัับเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุขในพื้้�นที่่�
ร่่วมดำำ�เนิินการค้้นหานัักเรีียน/นัักศึึกษาที่่�เข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด
(2) การคััดกรอง
ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบััน
บำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััด
กรมสุุขภาพจิิต  ให้้การสนัับสนุุนพััฒนาองค์์ความรู้้�ในการคััดกรองผู้้�ป่่วยยาเสพติิด (จิิตสัังคมในสถานศึึกษา)
โดยใช้้แบบคััดกรองและส่่งต่่อผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาและสารเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข (บคก.สธ. (V2))
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

(3) การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
กรณีีผู้้� ใช้้ : ครูู/อาจารย์์  บำำ�บัั ด ฟื้้� น ฟููให้้เป็็ น ไปตามคู่่� มืื อ แนวทางการจัั ด กิิ จกรรมก ารดููแล
ด้้านจิิตสัังคมในสถานศึึกษาระดัับประถมศึึกษา ระดัับมััธยมศึึกษา ระดัับอาชีีวศึึกษา และระดัับโรงเรีียน
ขยายโอกาสทางการศึึกษาที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการกำำ�หนด ซึ่่�งผ่่านการเห็็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุุข
กรณีีผู้้�เสพ : ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลที่่มีีค
� วามพร้้อม โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาล
ทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บัดั รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์
และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ดำำ�เนิินการบำำ�บััดฟื้้�นฟููกลุ่่�มผู้้�เสพและผู้้�ติิดยาเสพติิด ของสถานพยาบาล
บริิการที่่ม� าตรฐานกำำ�หนด
กรณีีผู้้�ติิด : ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษา
และฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต 
ดำำ�เนิินการบำำ�บััดฟื้้�นฟููกลุ่่�มผู้้�เสพและผู้้�ติิดยาเสพติิดของสถานพยาบาลบริิการที่่�มาตรฐานกำำ�หนด
(4) การติิดตาม
กรณีีผู้้�ใช้้ : ติิดตามโดยครูู/อาจารย์์ กระทรวงศึึกษาธิิการ
กรณีีผู้้�เสพและผู้้�ติิด : ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป 
โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีี สัังกััดกรมการแพทย์์
และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ดำำ�เนิินการติิดตามผู้้�ผ่่านการบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููฯ อย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง ในระยะเวลา
1 ปีี กรณีีพบว่่าผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฟื้้�นฟููยัังคงศึึกษาอยู่่�ในระบบการศึึกษา หน่่วยบริิการสาธารณสุุข ประสานแจ้้ง
ข้้อมููลผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ให้้สถานศึึกษาและครูู/อาจารย์์ร่่วมติิดตาม และเฝ้้าระวัังพฤติิกรรมการเสพติิดซ้ำำ��
(5) ระบบข้้อมููล
            กรณีีผู้้�ใช้้ : ผู้้�รัับผิิดชอบ กระทรวงศึึกษาธิิการ บัันทึึกในระบบ CATAS ของกระทรวงศึึกษาธิิการ
กรณีีผู้้�เสพและผู้้ติ� ดิ : ผู้้�รับั ผิิดชอบ กระทรวงสาธารณสุุข บัันทึึกในข้้อมููลการบำำ�บัดั และการติิดตาม
ในระบบรายงานยาเสพติิด (บสต.)
4 ระบบบัังคัับบำำ�บััด
(1) การตรวจพิิสููจน์์
ให้้นายแพทย์์สาธารณสุุขจัังหวััด หรืือผู้้�แทนระดัับจัังหวััด เข้้าร่่วมเป็็นคณะอนุุกรรมการฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิด ซึ่่�งเป็็นไปตามพระราชบััญญััติฟื้ิ ้�นฟููสมรรถภาพ พ.ศ. 2545
(2) การตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะตามพรบ.ฟื้้�นฟููฯ พ.ศ. 2545 ดัังนี้้�
ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟููผู้้�ติิด
ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ถืือปฏิิบััติิตาม
การตรวจหาสารเสพติิดในปััสสาวะตามพรบ.ฟื้้�นฟููฯ พ.ศ. 2545 ดัังนี้้�                     
(๒.๑) การตรวจปััสสาวะขั้้�นแรก : ตรวจโดยเจ้้าพนัักงานทั่่�วไป เช่่น เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ หรืือ
ผู้้�ออกตรวจนอกสถานที่่ ซึ่่
� �งการตรวจดัังกล่่าว ใช้้ชุุดตรวจสำำ�เร็็จรููป 
(๒.๒) การตรวจปััสสาวะขั้้�นที่่�สอง : เป็็นการตรวจที่่�รัับรองผลการตรวจ โดยเจ้้าหน้้าที่่�ห้้อง
ปฏิิบััติิการหรืือผู้้�ปฏิิบััติิการหรืือผู้้�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ที่่�ได้้รัับมอบหมายในโรงพยาบาลของรััฐ เป็็นการตรวจยืืนยััน
การคััดกรองโดยบุุคคลที่่�สาม และคณะอนุุกรรมการฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ติิดยาเสพติิดตามพระราชบััญญััติิฟื้้�นฟูู
สมรรถภาพผู้้ติ� ดิ ยาเสพติิด พ.ศ. 2545 ให้้สามารถใช้้เป็็นหลัักฐานประกอบการพิิจารณาผู้้เ� ข้้ารัับการตรวจพิิสููจน์์
ว่่าเป็็นผู้้�เสพ/ผู้้�ติิดยาเสพติิด ตามพรบ.ฟื้้�นฟููฯ พ.ศ. 2545
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    (2.3) การตรวจปััสสาวะขั้้�นที่่�สาม : เป็็นการตรวจยืืนยัันด้้วยวิิธีีการทางห้้องปฏิิบััติิการ 
โดยกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ในเขตพื้้�นที่่�รัับผิิดชอบ
        
(3) การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟูู
ผู้้�ติิดยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิตถืือปฏิิบััติิ
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุุข
(4) การติิดตาม
     
(4.1) ก่่อนการบำำ�บััด : ในกรณีีที่่�ผู้้�เข้้ารัับการฟื้้�นฟููฯ ไม่่มาพบบุุคลากรของหน่่วยงานสัังกััด
กระทรวงสาธารณสุุขตามกำำ� หนดนัั ด หน่่วยงานสัั ง กัั ด กระทรวงสาธารณสุุขดำำ� เนิิ น การจัั ด ทำำ� หนัั ง สืื อ
แจ้้งสำำ�นัักงานคุุมประพฤติิทราบภายใน 7 วััน นัับตั้้�งแต่่ได้้รัับหนัังสืือส่่งตััว
(4.2) ระหว่่างการบำำ�บัดั : ในกรณีีที่่ผู้้� เ� ข้้ารัับการฟื้้น� ฟููฯ มาพบบุุคลากรของหน่่วยงานในสัังกััด
กระทรวงสาธารณสุุข ไม่่ครบตามกำำ�หนดนััด หน่่วยงานสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุขต้้องติิดตามตััวผู้้�เข้้ารัับ
การบำำ�บััดฟื้้�นฟููฯ จำำ�นวน 2 ครั้้�ง พร้้อมบัันทึึกการติิดตามตามแบบที่่�กำ�ำ หนด ถ้้าไม่่สามารถติิดต่่อได้้ หน่่วยงาน
สัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข จะดำำ�เนิินการทำำ�หนัังสืือแจ้้งพร้้อมแนบบัันทึึกการติิดตามส่่งคืืนคณะอนุุกรรมการฯ
ภายใน 15 วััน นัับตั้้�งแต่่ได้้รัับหนัังสืือส่่งตััว
(4.3) หลัังการบำำ�บััด : เมื่่�อหน่่วยบริิการรัับผู้้�ป่่วยเข้้าสู่่�กระบวนการฟื้้�นฟููฯ ให้้ดำำ�เนิินการ
รายงานผลการบำำ�บััดฟื้้�นฟููฯ เมื่่�อครบระยะเวลาการฟื้้�นฟููฯ โดยการประสานแจ้้งหนัังสืือไปยัังสำำ�นัักงาน
คุุมประพฤติิจัังหวััด เพื่่�อดำำ�เนิินการในการส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง กรณีีบำำ�บััดครบตามระยะเวลาฟื้้�นฟูู สำำ�นัักงาน
คุุมประพฤติิจัังหวััด ส่่งต่่อผู้้�ป่่วยในระบบ บสต.ให้้ศููนย์์เพื่่�อประสานการดููแลผู้้�ผ่่านการบำำ�บััดฟื้้�นฟููอำำ�เภอ
เป็็นผู้้�ติิดตามต่่อไป 
(5) ระบบข้้อมููลยาเสพติิด
ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป  โรงพยาบาลศููนย์์   สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและฟื้้�นฟูู
ผู้้ติ� ดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิตให้้บัันทึึกข้้อมููล
การบำำ�บััดรัักษาในระบบรายงานยาเสพติิด (บสต.)
3.5 ระบบต้้องโทษ
(1) การคััดกรอง
ให้้หน่่วยงานสาธารณสุุขในพื้้� น ที่่� ให้้การสนัั บ สนุุนพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้� ใ นการคัั ด กรองผู้้� ป่่ ว ย
ยาเสพติิดในระบบต้้องโทษ โดยใช้้แบบคััดกรองและส่่งต่่อผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาและสารเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข                
(บคก.สธ. (V2))
(2) การบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
สนัับสนุุนการให้้ความรู้้� หรืือเข้้าร่่วมบำำ�บััดฟื้้�นฟููในระบบต้้องโทษ ศููนย์์ฝึึกอบรมเด็็กและเยาวชน
และสถานฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�ต้้องขัังติิดยาเสพติิดในเรืือนจำำ�/ทััณฑสถาน
(3) ระบบข้้อมููลยาเสพติิด
ให้้สำำ�นัั ก งานสาธารณสุุขจัั ง หวัั ด สนัั บ สนุุนองค์์ ค วามรู้้� ใ นการบัั น ทึึ กข้้ อมููลการบำำ�บัั ด รัั ก ษา
และติิดตามดููแลผู้้�ผ่่านบำำ�บัดั ในระบบรายงานยาเสพติิด (บสต.) ให้้แก่่ศููนย์์ฝึกึ อบรมเด็็ก และเยาวชน กรมพิินิจิ
และคุ้้� มคร องเด็็ ก และเยาวชน สถานฟื้้� น ฟููสมรรถภาพผู้้� ต้้ องขัั ง ติิ ด ยาเสพติิ ด ในเรืื อ นจำำ� /ทัั ณ ฑ์์ ส ถาน
กรมราชทััณฑ์์ กรณีีผู้้�ต้้องขัังหลัังพ้้นโทษยาเสพติิดมีีโรคร่่วมฝ่่ายกาย และจิิต ซึ่่�งเรืือนจำำ�/ทััณฑสถานในพื้้�นที่่�
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ส่่งข้้อมููลให้้สำำ�นักั งานสาธารณสุุขจัังหวััด อย่่างน้้อย 1 ครั้้�ง/เดืือน เพื่่�อดำำ�เนิินการติิดตามดููแลช่่วยเหลืือสุุขภาพ
กายและจิิต 
2. การลดอัันตรายจากยาเสพติิด (Harm Reduction)
หมายถึึง การลดปััญหาหรืือภาวะเสี่่ย� งอัันตราย การแพร่่ระบาด การสููญเสีียจากการใช้้ยาเสพติิด ที่่อ� าจ
เกิิดกัับตััวบุุคคล ชุุมชน และสัังคม เป็็นการป้้องกัันอัันตรายโดยการทำำ�ให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�เป็็นอัันตรายลดลง
ในขณะที่่�ยัังไม่่สามารถหยุุดยาเสพติิดได้้ เป็็นการยืืดหยุ่่�นวิิธีีการรัักษา ที่่�ยึึดความพร้้อมของผู้้�ป่่วยเป็็นฐาน
โดยคำำ�นึงึ ถึึงศัักดิ์์ศรีี
� ของความเป็็นมนุุษย์์ มนุุษยธรรม สิิทธิมนุุ
ิ ษยชนและความเข้้าใจธรรมชาติิของผู้้ใ� ช้้ยาเสพติิด
การลดอัันตรายจากยาเสพติิด (Harm Reduction) ซึ่่�งมีีขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
(1) การค้้นหา
ให้้หน่่วยงานสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข สนัับสนุุนภาคประชาสัังคมในการค้้นหากลุ่่มผู้้
� ใ� ช้้ยาเสพติิด
ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐในพื้้�นที่่�
(2) การจััดบริิการ “ชุุดบริิการลดอัันตรายจากยาเสพติิดด้้านสุุขภาพ”
กรณีีใช้้ยาเสพติิดแบบฉีีด
(2.1)  ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล จััดบริิการการให้้ความรู้้เ� กี่่ย� วกัับโทษพิิษภััยยาเสพติิด
การป้้องกัันการติิดเชื้้อ� เอชไอวีี โรคติิดต่่อทางเพศสััมพันั ธ์์ วัณ
ั โรค และไวรััสตัับอัักเสบบีีและซีี การสนัับสนุุนให้้ใช้้
ถุุงยางอนามััย อย่่างถููกวิิธีี และการคััดกรองจิิตเวช
(2.2) ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ สถาบัันบำำ�บััดรัักษาและ
ฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต จัดั บริิการ
ให้้ความรู้�เ้ กี่่�ยวกัับโทษพิิษภััยยาเสพติิด การป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ วััณโรค และ
ไวรััสตัับอัักเสบบีี และซีีการบำำ�บัดั รัักษายาเสพติิดโดยใช้้สารทดแทนระยะยาว เช่่น เมทาโดน การจััดให้้มีีบริิการ
ป้้องกัันและดููแลรัักษาอาการจากการใช้้ยาเสพติิดเกิินขนาดในพื้้�นที่่� เช่่น การให้้บริิการ Naloxone การให้้
คำำ�ปรึึกษาและตรวจการติิดเชื้้�อเอชไอวีีโดยสมััครใจ และส่่งต่่อเข้้ารัับบริิการดููแลรัักษาด้้วยยาต้้านไวรััสเอดส์์
การให้้คำำ�ปรึกึ ษา ตรวจหา และส่่งต่่อเข้้ารัับบริิการดููแลรัักษาการติิดเชื้้อ� ไวรััสตัับอัักเสบบีีและซีี การสนัับสนุุนให้้ใช้้
ถุุงยางอนามััยอย่่างถููกวิิธีี การคััดกรอง ตรวจวิินิจฉั
ิ ยั และรัักษาโรคติิดต่่อทางเพศสััมพันั ธ์์ การคััดกรอง ตรวจวิินิจฉั
ิ ยั
และรัักษาวััณโรค และการคััดกรองรัักษาโรคทางจิิตเวช ตามบริิบทและศัักยภาพของสถานพยาบาล
กรณีีใช้้ยาเสพติิดวิิธีีอื่่�น
(2.3)  ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล จััดบริิการการให้้ความรู้เ้� กี่่ย� วกัับ โทษพิิษภััยยาเสพติิด
การป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ วััณโรค และไวรััสตัับอัักเสบบีี และซีี การสนัับสนุุน
ให้้ใช้้ถุุงยางอนามััย อย่่างถููกวิิธีี และการคััดกรองโรคทางจิิตเวช
(2.4) ให้้โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์ โรงพยาบาลสถาบัันบำำ�บััด
รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต 
จััดบริิการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษพิิษภััยยาเสพติิด การป้้องกัันการติิดเชื้้�อเอชไอวีี โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์  
วััณโรค และไวรััสตัับอัักเสบบีี และซีี การใช้้ยาเพื่่�อลดอาการจากการใช้้ยาเสพติิดการให้้คำำ�ปรึึกษาและตรวจ
การติิดเชื้้�อเอชไอวีีโดยสมััครใจ  และส่่งต่่อเข้้ารัับบริิการดููแลรัักษาด้้วยยาต้้านไวรััสเอดส์์ การสนัับสนุุนให้้ใช้้
ถุุงยางอนามััย อย่่างถููกวิิธีี การคััดกรอง ตรวจวิินิิจฉััย และรัักษาโรคติิดต่่อ ทางเพศสััมพัันธ์์ การคััดกรอง
ตรวจวิินิิจฉััย และรัักษาวััณโรค และการคััดกรอง ตรวจวิินิิจฉััย รัักษาโรคทางจิิตเวช
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(3) ระบบข้้อมููล
ให้้โรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บล โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์  สถาบัันบำำ�บัดั
รัักษาและฟื้้น� ฟููผู้้�ติดิ ยาเสพติิดแห่่งชาติิบรมราชชนนีีสัังกััดกรมการแพทย์์ และโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต 
บัันทึึกข้้อมููลผู้้�เข้้ารัับบริิการตามมาตรการการลดอัันตรายจากยาเสพติิด ในฐานข้้อมููล 43 แฟ้้ม  และระบบ
รายงาน บสต.
ที่่�มา : 1. แนวทางการปฏิิบััติสำิ ำ�หรัับนัักสัังคมสงเคราะห์์กัับผู้้�ป่่วยยาเสพติิด ปีี 2562
        2. แนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านการบำำ�บััดฟื้้�นฟููและลดอัันตรายจากยาเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุขปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. มาตรการด้้านบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ป่่วยยาเสพติิด

2.1 มาตรการคััดกรองผู้้�ป่่วยยาเสพติิด
1. มาตรการสื่่�อสารเชิิงบวกกัับผู้้ใ� ช้้/ผู้้เ� สพ/ผู้้ติ� ดิ ยาเสพติิด เพื่่�อเข้้าสู่่ร� ะบบสมััครใจบำำ�บัดั โดยอาศััย
ความร่่วมมืือของครอบครััว ชุุมชน โรงเรีียน สถานประกอบการ ตำำ�รวจ และภาคีีเครืือข่่าย
2. มาตรการ คสช.108 ค้้นหาผู้้�ป่่วยยาเสพติิดโดยการตั้้�งจุุดตรวจ, จััดระเบีียบสัังคม, ประชาคม
แบบบููรณการ ร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายฝ่่ายปกครอง ตำำ�รวจ สาธารณสุุข แรงงาน ฯลฯ ในกรณีียิินยอม ให้้ส่่ง
ศููนย์์เพื่่�อการคััดกรอง
3. ให้้จััดตั้้�งศููนย์์เพื่่�อการคััดกรอง ในระดัับโรงพยาลาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย์์
โรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต โรงพยาบาลธััญญารัักษ์์ กรมการแพทย์์ และศููนย์์บริิการสาธารณสุุข กทม.
4. ใช้้แบบคััดกรองและส่่งต่่อผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาและสารเสพติิดเพื่่�อรัับการบำำ�บััดรัักษากระทรวง
สาธารณสุุข (บคก.กสธ.) V.2 แยกผู้้�ป่่วยเป็็น 3 ประเภท ผู้้�ใช้้ (V2=2-3) ผู้้�เสพ (V2=4-26) และผู้้�ติิด (V2
มากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 27)
2.2 มาตรการบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ป่่วยยาเสพติิด
1. การบำำ�บััดยาเสพติิดในกลุ่่�มผู้้�ใช้้ ในโรงพยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพตำำ�บลขึ้้�นไป โดยให้้คำำ�ปรึึกษา
ระยะสั้้�น 1 ครั้้�ง
2. การบำำ�บัดั ยาเสพติิดในกลุ่่มผู้้
� เ� สพ ในโรงพยาบาลชุุมชนขึ้้น� ไป โดยให้้คำำ�ปรึกึ ษา (brief Counselling)
อย่่างน้้อย 3 - 12 ครั้้�ง ในระยะเวลา 4 เดืือน และสุ่่�มตรวจปััสสาวะหาสารเสพติิดอย่่างน้้อย 2 ครั้้�ง บำำ�บััด
ได้้ในโรงพยาบาลชุุมชนขึ้้�นไป การส่่งตััวเข้้ารัับการรัักษาในค่่ายปรัับพฤติิกรรม  9 วััน ในกรณีี ประเมิินด้้วย
แบบคััดกรองและส่่งต่่อผู้้ป่� ว่ ยที่่ใ� ช้้ยาและสารเสพติิด เพื่่�อเข้้ารัับการบำำ�บัดั รัักษากระทรวงสาธารณสุุข บคก.สธ.
(V.2) เป็็นกลุ่่�มผู้้�เสพ ในระดัับเสพน้้อยร่่วมกัับดุุลพิินิิจของผู้้�คััดกรองในศููนย์์คััดกรองกระทรวงสาธารณสุุข
เห็็นว่่าควรส่่งเข้้าบำำ�บัดั ระบบค่่ายปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรม และขณะบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟูู ผู้้�ป่ว่ ยยัังมีีอาการอยากยารุุนแรง
จากการใช้้สารเสพติิดมาก สามารถส่่งตััวเข้้ารัับการบำำ�บััดฟื้้�นฟููภายในโรงพยาบาลธััญญารัักษ์์ สัังกััดกรม
การแพทย์์ได้้
3. การบำำ�บัดั ยาเสพติิดในกลุ่่มผู้้
� ติ� ดิ ในโรงพยาบาลชุุมชนขึ้้น� ไป ในกรณีีบำำ�บัดั แบบผู้้ป่� ว่ ยนอกบำำ�บัดั
ฟื้้�นฟููโดยใช้้ Matrix program อย่่างน้้อย 16 ครั้้�ง ใน 4 เดืือน และสุ่่�มตรวจปััสสาวะหาสารเสพติิดอย่่างน้้อย
4 ครั้้�ง
4. การบำำ�บััดยาเสพติิดในกลุ่่�มผู้้�ติิด ในโรงพยาบาลชุุมชนขึ้้�นไป (ที่่�มีีศัักยภาพ) กรณีีบำำ�บััดแบบ
ผู้้�ป่่วยใน รัับผู้้�ป่่วยไว้้ในการบำำ�บััดฟื้้�นฟููจำำ�นวน 4 เดืือน หรืือรัับไว้้แบบผู้้�ป่่วยในจำำ�นวน 1 เดืือน + ผู้้�ป่่วยนอก
จำำ�นวน 3 เดืือน และสุ่่มตร
� วจปััสสาวะหาสารเสพติิดอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง
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5. การบำำ�บัดั ยาเสพติิดในกลุ่่มผู้้
� ติ� ดิ รุุนแรง/เรื้้อ� รััง หรืือนอนรัักษาแบบผู้้ป่� ว่ ยในมากกว่่า 7 - 14 วััน
ให้้ส่่งตััวบำำ�บััดฟื้้�นฟููในโรงพยาบาลธััญญารัักษ์ กรมก
์
ารแพทย์์
6. การบำำ�บัดั ยาเสพติิดในกลุ่่มผู้้
� ติ� ดิ ในกรณีีผู้้�ติดิ ยาเสพติิดและมีีอาการทางจิิตเวชร่่วมด้้วยที่่รุุ� นแรง
ให้้ส่่งตััวบำำ�บััดฟื้้�นฟููในโรงพยาบาลสัังกััดกรมสุุขภาพจิิต
7. ระบบบัังคัับบำำ�บัดั แบบไม่่ควบคุุมตััว ส่่งเข้้าบำำ�บัดั ฟื้้น� ฟููยาเสพติิดในหน่่วยบริิการของกระทรวง
สาธารณสุุข
8. ระบบบัังคัับบำำ�บััด แบบควบคุุมตััว แบ่่งเป็็น  2 ประเภท คืือ ไม่่เข้้มงวด บำำ�บััดฟื้้�นฟูู โดย
หน่่วยบริิการกรมการแพทย์์ กรมสุุขภาพจิิต และพหุุภาคีี (ทอ. ทบ. ทร. ตร. ปค.) กรณีีเข้้มงวด เข้้ารัับการบำำ�บัดั
ในหน่่วยของกรมคุุมประพฤติิ และ ทอ. ทร.
2.3 มาตรการติิดตามผู้้�ป่่วยยาเสพติิดหลัังบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
1. ระบบสมััครใจ
1.1) การติิดตามผู้้�ป่่วยยาเสพติิดในกลุ่่�มใช้้ โดยบุุคลากรกระทรวงสาธารณสุุขเป็็นหลััก
ร่่วมกัับพหุุภาคีี จำำ�นวน 1 ครั้้�ง
1.2) การติิดตามผู้้�ป่่วยยาเสพติิดในกลุ่่�มผู้้�เสพ ให้้มีีการติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง และ
สุ่่�มตรวจปััสสาวะอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง ในระยะเวลา 1 ปีี
1.3) การติิดตามผู้้�ป่่วยยาเสพติิดในกลุ่่�มผู้้�ติิด ให้้มีีการติิดตามผู้้�ป่่วยอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง และสุ่่ม�
ตรวจปััสสาวะอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง ในระยะเวลา 1 ปีี
2. ระบบบัังคัับบำำ�บััด
ติิดตามโดยเจ้้าหน้้าที่่�กระทรวงมหาดไทยเป็็นหลััก ร่่วมกัับพหุุภาคีี
3. ระบบต้้องโทษ
ติิดตามโดยเจ้้าหน้้าที่่�กรมพิินิิจและคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน กรมราชทััณฑ์์ เป็็นหลัักร่่วมกัับ
พหุุภาคีี โดยประสานสำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััดในพื้้�นที่่� รัับทราบขณะบำำ�บััดและพ้้นโทษ
ที่่�มา : คู่่�มืือการดำำ�เนิินงานด้้านการแก้้ไขปััญหาผู้้�เสพติิดยาเสพติิด ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2560
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10. ช่่องทางการให้้บริิการรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิด
รููปแบบการบำำ�บััดรัักษา

เน�นนโยบายผููเสพคืือผููปวย โนมน�าว/ชัักชวน/จููงใจใหผููเสพเข�าสููกระบวนการบํําบััดรัักษาในระบบสมััครใจ
โดยสถานพยาบาลในระดัั บ โรงพยาบาลส� ง เสริิ มสุุ ขภาพตํําบล โรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่� ว ไป 
โรงพยาบาลศููนย โรงพยาบาลธััญญารัักษสัังกััดกรมการแพทย และโรงพยาบาล สัังกััดกรมสุุขภาพจิิต ในพื้้�นที่่�
ดํําเนิินการคััดกรองโดยใช�แบบคััดกรองผููปวยที่่�ใช�ยาและสารเสพติิด กระทรวงสาธารณสุุข (V2) เพื่่�อจํําแนก
ผููปวยยาเสพติิดเปนกลุุมผููใช ผููเสพ และผููติิด และดํําเนิินการบํําบััดฟ้�นฟููหรืือส�งตอตามสภาพการเสพติิด
ภายใตมาตรฐานที่่�กระทรวงสาธารณสุุขกํําหนด ดัังนี้้�
1) กรณีีผููใช : ใหการบํําบััดฟ้�นฟููในโรงพยาบาลส�งเสริิมสุุขภาพตํําบล โรงพยาบาลชุุมชน
โรงพยาบาลทั่่� ว ไป โรงพยาบาลศููนย โรงพยาบาลธัั ญ ญารัั ก ษสัั ง กัั ด กรมการแพทย และโรงพยาบาล 
สัังกััดกรมสุุขภาพจิิตด�วยการใหความรููและส�งเสริิมสุุขภาพ (Health Education & Promotion) การใหคํําแนะนํํา
แบบสั้้น� (Brief Advice : BA) หรืือการบํําบััดแบบสั้้น� (Brief Intervention : BI) อย�างน�อย 1 ครั้้�ง และการช�วยเหลืือ
ของครอบครััว โรงเรีียน และชุุมชน รวมถึึงการบํําบััดโรครวมทางจิิตเวช (ถ�ามีี)
2) กรณีีผููเสพ : ใหการบํําบััดฟ้�นฟููในโรงพยาบาลชุุมชน โรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย
โรงพยาบาลธััญญารัักษสัังกััดกรมการแพทย โรงพยาบาล สัังกััดกรมสุุขภาพจิิต การบํําบััดในรููปแบบศููนย์์
ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม
3) กรณีีผููติิด : ใหการบํําบััดฟ้น� ฟููในโรงพยาบาลทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย โรงพยาบาลธััญญารัักษ
สัังกััดกรมการแพทย และโรงพยาบาล สัังกััดกรมสุุขภาพจิิต
สถานที่่�ในการบํําบััดรัักษา

ผููที่่ใ� ช�ยาเสพติิดหรืือผููปกครองหรืือครอบครััวนํําผููเสพซึ่่ง� รััฐบาลถืือว�าเปนผููปวยเข�ามารัับการบํําบััดรัักษา
ไดที่่�โรงพยาบาลรััฐทุุกแห�งตามสิิทธิิหลัักประกัันสุุขภาพ ซึ่่�งอาจจะเปนโรงพยาบาลส�งเสริิมสุุขภาพตํําบล หรืือ
โรงพยาบาลชุุมชนที่่�เปนโรงพยาบาลระดัับอํําเภอที่่�มีีอยููกว�า หนึ่่�งหมื่่�นแห�งทั่่�วประเทศ รวมไปถึึงโรงพยาบาล
ทั่่�วไป โรงพยาบาลศููนย และโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่่�งได�แก โรงพยาบาลธััญญารัักษ ที่่มีี� อยูู 7 แห�งทั่่�วประเทศ 
ได�แก จัังหวััดปทุุมธานีี เชีียงใหม แมฮ�องสอน ขอนแกน อุุดรธานีี สงขลา และปตตานีี และโรงพยาบาล 
ในสัังกััดกรมสุุขภาพจิิตจํํานวน 16 แห�ง
เตรีียมตััวอย่างไร

ขั้้�นตอนในการเตรีียมตััว สํําหรัับผููปวยที่่�สมััครใจเข�ารัับการบํําบััดรัักษาในโรงพยาบาล ดัังนี้้�
1) เตรีียมความพรอมผููปวยและญาติิผููดููแล ซึ่่�งทั้้�งผููปวยและญาติิตองเข�าใจขั้้�นตอนการบํําบััดรัักษา
ว�ามีีแนวทางอย�างไร ใช�เวลาเทาไร
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2) เตรีียมเอกสารที่่�แสดงตััวตนของผููปวย เช�น บััตรประจํําตััวประชาชน สํําเนาทะเบีียนบ�าน หรืือบััตร
ที่่�ทางราชการออกให�และมีีรููปถ�ายของผููปวยติิดไว
3) การบํําบััดรัักษายาเสพติิดไมมีีคาใชจายใดๆ ทั้้�งสิ้้�น ยกเว�นถ�าหากมีีโรครวมโรคแทรก เช�น วััณโรค 
ทองเสีีย ไวรััสตัับอัักเสบ ฯลฯ ผููปวยสามารถใชสิิทธิิบััตรประกัันสุุขภาพหรืือบััตรทอง บััตรประกัันสัังคม 
รวมได�ในสถานพยาบาลตามที่่ร� ะบุุในบััตร
สื่่�อรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

ที่่�มา : เว็็บไซด์์สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
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ตอนที่่�

2

ทัักษะชีีวิิตเพื่่�อการป้้องกัันยาเสพติิด
1. ทัักษะการตระหนัักรู้้�ในคุุณค่่าของตนเอง

การสร้้างความตระหนัักรู้ใ้� นคุุณค่่าของตนเองเป็็นปััจจัยั ที่่สำ� ำ�คัญ
ั อย่่างหนึ่่�งในการป้้องกัันการใช้้ยาเสพติิด
และการใช้้ยาในทางที่่� ผิิ ด ในเยาวชน แต่่ความตระหนัั ก ในคุุณค่่าของตนเองมัั กจ ะกำำ� หนดได้้ยากมาก
เพราะเยาวชนบางคน มีีความตระหนัักรู้ใ้� นคุุณค่่าของตนเองสููง ในขณะที่่บ� างคนไม่่มีี ซึ่่�งเป็็นเรื่่อ� งเฉพาะบุุคคล
อาจขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อมหรืือบริิบทเฉพาะบุุคคลด้้วย

ความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองคืืออะไร

ความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเอง อาจอธิิบายได้้ว่่าเป็็นการมองเห็็นคุุณค่่าของตนเองและอาจได้้รัับ
อิิทธิิพลจากการกระทำำ� กิิจกรรมบุุคลิิกภายนอกและการตััดสิินของคนอื่่�นๆ ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อบุุคคลนั้้�น
และมัักจะเปลี่่�ยนแปลงไปตามสถานการณ์์หรืือผู้้�คนที่่�แวดล้้อมตััวเยาวชน
การสร้้างความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเอง ควรต้้องมีีสิ่่�งต่่อไปนี้้�
- คิิดเชิิงบวก
- ยิินดีีกัับเรื่่�องเล็็กๆ น้้อยๆ ในทุุกวััน
- อดทนกัับตััวเอง
- หลีีกเลี่่�ยงอิิทธิิพลที่่�ไม่่ดีี  (การทะเลาะวิิวาท ยาเสพติิด และอื่่�นๆ)
- อยู่่�ในกลุ่่�มคนที่่�ชอบช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น
- รู้�จั้ ักจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
- มีีอารมณ์์ขััน
- มีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�อื่่�น
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

ทำำ�ไมความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองจึึงเป็็นทัักษะชีีวิิตที่่�สำำ�คััญ

ความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองสููงจะทำำ�ให้้มีีการตััดสิินใจที่่�ดีีและสามารถทำำ�ในสิ่่�งที่่�เหมาะสม
และเป็็นตััวของตััวเองในสถานการณ์์ที่่�มีีความขััดแย้้งโดยความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองซึ่่�งได้้รัับอิิทธิิพล
จากผู้้�อื่่�นจะมีีมากขึ้้�นในบรรยากาศที่่�ดีีและมีีความช่่วยเหลืือกััน
ความตระหนัักในคุุณค่่าของตนเองอาจจะมีีมากหรืือน้้อยขึ้้น� อยู่่กั� บั เหตุุการณ์์และสภาพแวดล้้อมในชีีวิิต        
ส่่วนใหญ่่ขึ้้�นอยู่่�กัับความรู้้�สึึกที่่�เกิิดกัับเหตุุการณ์์เหล่่านี้้� และเป็็นสิ่่�งที่่�เราสามารถควบคุุมได้้ ในการควบคุุม
ความตระหนัักรู้้�ในคุุณค่่าของตนเอง เราจำำ�เป็็นต้้องเข้้าใจว่่าอะไรทำำ�ให้้เรามีีความรู้้�สึึกดีีๆ เกี่่�ยวกัับตนเอง
และเพราะอะไรและวางแผนเพื่่�อทำำ�ในสิ่่�งเหล่่านั้้�นขึ้้�น ในทางกลัับกัันเราต้้องเรีียนรู้้�ที่่�จะหลีีกเลี่่�ยงอิิทธิิพล
หรืือผู้้�คนที่่�ไม่่ดีีหรืือเรีียนรู้้�ที่่�จะเรีียนรู้้�ให้้ทัันอิิทธิิพลหรืือบุุคคลเหล่่านี้้� และผลที่่จ� ะเกิิดขึ้้�นกัับเรา
ที่่�มา : คู่่�มืือเทคนิิคการจััดกิิจกรรมเพื่่�อสอนทัักษะชีีวิิตในเยาวชน

2. ทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์

เป็็นความสามารถในการคิิดวิิเคราะห์์ข้้อมููล ประเมิินปััญหาและปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อทััศนคติิ
และพฤติิกรรมการดำำ�เนิินชีีวิิตให้้ปลอดภััยจากปััญหาต่่างๆ เป็็นความสามารถในการใช้้คำำ�พููดและท่่าทาง
เพื่่�อแสดงออกถึึงความรู้้�สึึกนึึกคิิดของตนเองในสถานการณ์์ต่่างๆ ได้้อย่่างเหมาะสม
อ้้างอิิงจาก https://sites.google.com/site/khrusirwithy/sthankarn-seiyng/thaksa-chiwit5W1H

กระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ เป็็นการแสดงให้้เห็็นจุุดเริ่่มต้้
� น สิ่่�งที่่สื� บื เนื่่�องหรืือเชื่่อ� มโยงสััมพันั ธ์์กันั ในระบบ
การคิิ ด และจุุดสิ้้� น สุุดของการคิิ ด โดยกระบวนการคิิ ด วิิ เ คราะห์์ มีีค วามสอดคล้้องกัั บ องค์์ ปร ะกอบ
เรื่่�องความสามารถในการให้้เหตุุผลอย่่างถููกต้้อง รวมทั้้�งเทคนิิคการตั้้�งคำำ�ถามจะต้้องเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องในทุุกๆ
ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
ขั้้น� ที่่� 1 ระบุุหรืือทำำ�ความเข้้าใจกัับประเด็็นปััญหา ผู้้�ที่จ่� ะทำำ�การคิิดวิิเคราะห์์จะต้้องทำำ�ความเข้้าใจปััญหา
อย่่างกระจ่่างแจ้้ง ด้้วยการตั้้�งคำำ�ถามหลายๆ คำำ�ถาม เพื่่�อให้้เข้้าใจปััญหาต่่างๆ ที่่�กำำ�ลัังเผชิิญอยู่่�นั้้�นอย่่างดีีที่่�สุุด
ตััวอย่่างคำำ�ถาม เช่่น ปััญหานี้้�เป็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของบ้้านเมืืองใช่่หรืือไม่่ (ความสำำ�คััญ) ยัังมีีปััญหาอื่่�นๆ
ที่่�สำำ�คััญไม่่ยิ่่� งหย่่อนกว่่ากัันอีีกหรืือไม่่ (ความสำำ�คััญ) ทราบได้้อย่่างไรว่่าเรื่่� องนี้้� เ ป็็ น ปัั ญหาที่่� สำำ�คััญ ที่่�สุุ ด
(ความชััดเจน)
ขั้้�นที่่� 2 รวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหา ในขั้้�นนี้้�ผู้้�ที่่�จะทำำ�การคิิดวิิเคราะห์์ จะต้้องรวบรวมข้้อมููล
จากแหล่่งต่่างๆ เช่่น จากการสัังเกต จากการอ่่าน จากข้้อมููลการประชุุม จากข้้อเขีียน บัันทึึกการประชุุม บทความ 
จากการสััมภาษณ์์ การวิิจััย และอื่่�นๆ การเก็็บข้้อมููลจากหลายๆ แหล่่ง และด้้วยวิิธีีการหลายๆ วิิธีีจะทำำ�ให้้ได้้
ข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์ ชััดเจน และมีีความเที่่�ยงตรงคำำ�ถามที่่จ� ะต้้องตั้้�งในตอนนี้้� ได้้แก่่
1. เราจะหาข้้อมููลให้้ครบถ้้วนโดยวิิธีีใดได้้อีีกบ้้างและหาอย่่างไร (เที่่�ยงตรง)
2. ข้้อมููลนี้้�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาอย่่างไร (ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้อง)
3. จำำ�เป็็นต้้องหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องใดอีีกบ้้าง (ความกระชัับพอดีี)
ขั้้�นที่่� 3 พิิจารณาความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููล หมายถึึง ผู้้�ที่่�คิิดวิิเคราะห์์พิิจารณาความถููกต้้องเที่่�ยงตรง
ของสิ่่�งที่่�นำำ�มาอ้้าง รวมทั้้�งการประเมิินความพอเพีียงของข้้อมููลที่่�จะนำำ�มาใช้้ คำำ�ถามที่่ค� วรจะนำำ�มาใช้้ในตอนนี้้�
ได้้แก่่
Be Smart Say No To Drugs

219

1. ข้้อมููลที่่�ได้้มามีีความเป็็นไปได้้มากน้้อยเพีียงไร (ความเที่่�ยงตรง)
2. เราจะหาหลัักฐานได้้อย่่างไรถ้้าข้้อมููลที่่�ได้้มาเป็็นเรื่่�องจริิง (ความเที่่�ยงตรง)
3. ยัังมีีเรื่่�องอะไรอีีกในส่่วนนี้้�ที่่�ยัังไม่่รู้้� (ความชััดเจน)
4. ยัังมีีข้้อมููลอะไรในเรื่่�องนี้้�อีีกที่่�ยัังไม่่นำำ�มากล่่าวถึึง (ความกว้้างของการมอง)
ขั้้�นที่่� 4 การจััดข้้อมููลเข้้าเป็็นระบบ เป็็นขั้้�นที่่�ผู้้�คิิดจะต้้องสร้้างความคิิด ความคิิดรวบยอด หรืือสร้้าง
หลัักการขึ้้�นให้้ได้้ด้้วยการเริ่่�มต้้นจากการระบุุลัักษณะของข้้อมููล แยกแยะข้้อเท็็จจริิง ข้้อคิิดเห็็น จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คัญ
ั ของข้้อมููล พิิจารณาขีีดจำำ�กััดหรืือขอบเขตของปััญหารวมทั้้�งข้้อตกลงพื้้�นฐาน การสัังเคราะห์์ข้้อมููล
เข้้าเป็็นระบบและกำำ�หนดข้้อสัันนิิษฐานเบื้้�องต้้นคำำ�ถามที่่ค� วรนำำ�มาใช้้ในตอนนี้้� ได้้แก่่
1. ข้้อมููลส่่วนนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาอย่่างไร (ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้อง)
2. จำำ�เป็็นต้้องหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมในเรื่่�องนี้้�อีีกหรืือไม่่ จากใครที่่�ใด (ความกว้้างของการมอง)
3. อะไรบ้้างที่่�ทำำ�ให้้การจััดข้้อมููลในเรื่่�องนี้้�เกิิดความลำำ�บาก (ความลึึก)
4. จะตรวจสอบได้้อย่่างไรว่่าการจััดข้้อมููลมีีความถููกต้้อง (ความเที่่�ยงตรง)
5. สามารถจััดข้้อมููลโดยวิิธีีอื่่�นได้้อีีกหรืือไม่่ (ความกว้้างของการมอง)
ขั้้�นที่่� 5 ตั้้�งสมมติิฐาน เป็็นขั้้�นที่่�นัักคิิดวิิเคราะห์์จะต้้องนำำ�ข้้อมููลที่่�จััดระบบระเบีียบแล้้วมาตั้้�งเป็็น
สมมติิฐานเพื่่�อกำำ�หนดขอบเขตและการหาข้้อสรุุปของข้้อคำำ�ถาม หรืือปััญหาที่่�กำำ�หนดไว้้ซึ่่�งจะต้้องอาศััย
ความคิิดเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์ในเชิิงของเหตุุผลอย่่างถููกต้้อง สมมติิฐานที่่�ตั้้�งขึ้้�นจะต้้องมีีความชััดเจนและมาจาก
ข้้อมููลที่่�ถููกต้้องปราศจากอคติิหรืือความลำำ�เอีียงของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องคำำ�ถามที่่�ควรนำำ�มาใช้้ในตอนนี้้� ได้้แก่่
1. ถ้้าสมมติิฐานที่่�ตั้้�งขึ้้�นถููกต้้อง เราจะมีีวิิธีีตรวจสอบได้้อย่่างไร (ความเที่่�ยงตรง)
2. สามารถทำำ�ให้้กระชัับกว่่านี้้�ได้้อีีกหรืือไม่่ (ความกระชัับ ความพอดีี)
3. รายละเอีียดแต่่ละส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาอย่่างไร (ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้อง)
ขั้้�นที่่� 6 การสรุุป เป็็นขั้้�นตอนของการลงความเห็็น หรืือการเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์ระหว่่างเหตุุผลกัับผล
อย่่างแท้้จริิง ซึ่่�งผู้้�คิิดวิิเคราะห์์จะต้้องเลืือกพิิจารณาเลืือกวิิธีีการที่่�เหมาะสมตามสภาพของข้้อมููลที่่�ปรากฏ 
โดยใช้้เหตุุผลทั้้�งทางตรรกศาสตร์์ เหตุุผลทางวิิทยาศาสตร์์ และพิิจารณาถึึงความเป็็นไปได้้ตามสภาพที่่เ� ป็็นจริิง
ประกอบกััน คำำ�ถามที่่�ควรนำำ�มาถามได้้แก่่
1. เราสามารถจะตรวจสอบได้้หรืือไม่่ ตรวจสอบอย่่างไร (ความเที่่�ยงตรง)
2. ผลที่่�เกิิดขึ้้�นมีีที่่�มาอย่่างไร (ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้อง)
3. ข้้อสรุุปนี้้�ทำำ�ให้้เราเข้้าใจอะไรได้้บ้้าง (ความสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้อง)
4. สิ่่�งที่่�สรุุปนั้้�นเป็็นเหตุุผลที่่�สมบููรณ์์หรืือไม่่ (หลัักตรรกวิทิ ยา)
ขั้้�นที่่� 7 การประเมิินข้้อสรุุป เป็็นขั้้�นสุุดท้้ายของการคิิดวิิเคราะห์์ เป็็นการประเมิินความสมเหตุุสมผล
ของการสรุุป และพิิจารณาผลสืืบเนื่่�องที่่�จะเกิิดขั้้�นต่่อไป เช่่น การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในสถานการณ์์จริิง หรืือ
การแก้้ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงๆ คำำ�ถามที่่�ควรนำำ�มาถาม ได้้แก่่
1. ส่่วนไหนของข้้อสรุุปที่่มีีค
� วามสำำ�คััญที่่�สุุด (ความสำำ�คััญ)
2. ยัังมีีข้้อสรุุปเรื่่�องใดอีีกที่่ค� วรนำำ�มากล่่าวถึึง (ความกว้้างของการมอง)
3. ถ้้านำำ�เรื่่�องนี้้�ไปปฏิิบััติิจะมีีปััญหาอะไรเกิิดขึ้้�นบ้้าง (ความกว้้างของการมอง)
4. อะไรจะทำำ�ให้้ปััญหามีีความซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้�น (ความลึึก)
สรุุปได้้ว่่ากระบวนการคิิดวิิเคราะห์์มีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� สำำ�หรัับการแก้้ปััญหาต่่างๆ ของมนุุษย์์ การคิิด
วิิเคราะห์์เป็็นจะช่่วยให้้มนุุษย์์มองเห็็นปััญหา ทำำ�ความเข้้าใจปััญหา รู้้�จัักปััญหาอย่่างแท้้จริิง และจะสามารถ
แก้้ปััญหาทั้้�งหลายได้้
ที่่�มา : http://tishafan-analysisthinking.blogspot.com/
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3. ทัักษะการตััดสิินใจ

เป็็นทัักษะที่่ต้้� องใช้้ควบคู่่กั� นั และผสมผสานกัันระหว่่างความคิิดและความรู้สึ้� กึ ในการใช้้เหตุุผลตััดสิินใจ 
เนื่่�องจากจะมีีผลกระทบทั้้�งต่่อตนเองและผู้้อื่่� น�  ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีการตััดสิินใจอย่่างรอบคอบโดยกระบวนการตััดสิินใจ
และการแก้้ปััญหา มีี 6 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดปััญหาโดยระบุุปััญหาอย่่างชััดเจน
2. ค้้นหาสาเหตุุของปััญหาและกำำ�หนดแนวทางเลืือกโดยเขีียนแนวทางการแก้้ไขปััญหาให้้มีีหลากหลาย
วิิธีีป้้องกััน
3. การวิิเคราะห์์ทางเลืือก เพื่่�อวิิเคราะห์์ถึึงวิิธีีการแก้้ไขปััญหาตามวิิธีีการต่่างๆ
4. การตััดสิินใจเลืือก เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางวิิธีีการแก้้ไขปััญหาที่่�ดีีที่่�สุุด
5. ตรวจสอบผลภายหลัังที่่ไ� ด้้ดำำ�เนิินการตามวิิธีีเลืือกว่่าได้้ผลหรืือปััญหายัังคงมีีอยู่่� เพื่่�อแก้้ไขข้้อบกพร่่อง
ของทางเลืือกที่่�เกิิดจาการตััดสิินใจ
6. ประเมิินผลจากการติิดสิินใจ ว่่าตััดสิินใจถููกหรืือผิิด เกิิดผลดีีหรืือผลเสีียอย่่างไร ขั้้�นตอนนี้้�ถือื ว่่าสำำ�คัญ
ั
ที่่�สุุดการตััดสิินใจที่่�ดีีจะช่่วยในการป้้องกััน ลดความขััดแย้้งและแก้้ปััญหาได้้
การตััดสิินใจ

การตััดสิินใจคืืออะไร
การตััดสิินใจเป็็นทัักษะที่่�ช่่วยให้้เยาวชนสามารถจััดการอย่่างสร้้างสรรค์์กัับการตััดสิินใจเกี่่�ยวกัับชีีวิิต
ของตนเอง เป็็นทัักษะชีีวิิตที่่�สามารถเรีียนรู้้�และฝึึกฝนได้้โดยใช้้วิิธีีการ 3 ขั้้�นตอน ดัังต่่อไปนี้้�
ขั้้�นที่่� 1 ทำำ�ความกระจ่่าง หรืือระบุุเรื่่�องที่่�จะต้้องทำำ�การตััดสิินใจหรืือปััญหาที่่�จะต้้องแก้้ให้้ชััดเจน
ขั้้�นที่่� 2 พิิจารณาทางเลืือกที่่�เป็็นไปได้้และผลที่่�เกิิดจากทางเลืือกแต่่ละทาง
ขั้้�นที่่� 3 เลืือกทางเลืือกที่่ดีีที่
� ่�สุุด
ทำำ�ไมการตััดสิินใจจึึงเป็็นทัักษะชีีวิิตที่่�สำำ�คััญ
ชีีวิิตเต็็มไปด้้วยการตััดสิินใจและปััญหาที่่ต้้� องแก้้ไข การตััดสิินใจต้้องฉลาดและอยู่่บ� นพื้้�นฐานของความรู้้�
และข้้อเท็็จจริิง ความเข้้าใจในสถานการณ์์ ความตระหนัักถึึงจุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของตนเอง และใช้้ทัักษะ
ในการตััดสิินใจ
การตััดสิินใจเกี่่�ยวข้้องกัับการป้้องกัันการใช้้ยาในทางที่่�ผิิดอย่่างไร
การใช้้ยาเสพติิดเสี่่ย� งต่่อหลายเรื่่อ� ง เช่่น เสี่่ย� งต่่อกฎหมาย เสี่่ย� งต่่อสุุขภาพ เสี่่ย� งทางสัังคมในการทำำ�ลาย
ความสััมพันั ธ์์ และเสี่่ย� งต่่อการกลายเป็็นคนติิดยาเสพติิด เยาวชนควรได้้รัับการเสริิมสร้้างให้้สามารถตััดสิินใจได้้
อย่่างมีีเหตุุผล โดยการได้้รัับข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับผลของยาต่่างๆ ทางเลืือกอื่่�นๆ และทัักษะในการตััดสิินใจ
เพื่่�อให้้สามารถตััดสิินใจได้้อย่่างถููกต้้อง การตััดสิินใจที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นสิ่่�งที่่�จำ�ำ เป็็นในการเลืือกกิิจกรรม
ทางเลืือกแทนการเลืือกเข้้าสู่่�วงจรอบายมุุขหรืือพฤติิกรรมเสี่่�ยงต่่างๆ
ที่่�มา :

คู่่�มืือ “เทคนิิคการจััดกิิจกรรมเพื่่�อสอนทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับเยาวชน” สนัับสนุุนโดยโครงการที่่�ปรึึกษาด้้านยาเสพติิด
สำำ�นัักงานแผนโคลััมโบ จััดทำำ�โดย สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
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4. ทัักษะการยัับยั้้�งชั่่�งใจ

Inhibition หรืือ Inhibitory คืือ ทัักษะด้้านการยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ คิิดไตร่่ตรอง เป็็นทัักษะพื้้�นฐานในการควบคุุม
ตนเอง (Self - Control) และความต้้องการของตนให้้อยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม สามารถหยุุดยั้้�งพฤติิกรรมได้้
ในเวลาที่่�สมควรโดยอาศััยสมาธิิและเหตุุผลเป็็นตััวช่่วย ทัักษะ Inhibition เป็็นส่่วนหนึ่่�งของทัักษะด้้าน
Executive Functions (EFs) หรืือกระบวนการทางความคิิดที่่ช่่� วยให้้เรามุ่่�งมั่่�นสามารถจััดการกัับงานหลายๆ
อย่่างให้้สำำ�เร็็จ ควบคุุมแรงกระตุ้้�นต่่างๆ ไม่่ให้้สนใจไปนอกลู่่�นอกทาง ทัักษะด้้าน Inhibition จะช่่วยควบคุุม
พฤติิกรรมและการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสม และให้้เราตอบสนองในทางที่่�ดีีขึ้้�นต่่อเหตุุการณ์์ต่่างๆ
การที่่�ทักั ษะด้้าน (Inhibition) อ่่อนหรืือบกพร่่อง เป็็นสาเหตุุสำำ�คัญ
ั ที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดโรคสมาธิิสั้้น� (ADHD)
โดยความรุุนแรงของอาการสามารถแสดงให้้เห็็นได้้ใน 3 ระดัับ ดัังนี้้�
ระดัับร่่างกาย (Motor level) : ไม่่สามารถควบคุุมพฤติิกรรมได้้ อยู่่�ไม่่นิ่่�ง ซุุกซน
ระดัับสมาธิิ (Attention Level) : ไม่่ค่่อยมีีสมาธิิในการทำำ�งานหรืือทำำ�สิ่่ง� ต่่างๆ มัักโดนรบกวนได้้ง่่าย
ระดัับพฤติิกรรม (Behavioral level) : หุุนหัันพลัันแล่่น ถููกกระตุ้้น� ได้้ง่่าย ไม่่สามารถหยุุดยั้้ง� พฤติิกรรม
ที่่�ไม่่เหมาะสมได้้ เช่่น อารมณ์์ร้้อนและหงุุดหงิิดขณะขัับรถ บีีบแตรรััวหลายครั้้�งเวลาโดนขัับรถปาดหน้้า
Inhibition เป็็นหนึ่่�งในทัักษะที่่�เราใช้้มากที่่�สุุดในชีีวิิตประจำำ�วััน สมองจะช่่วยปรัับพฤติิกรรมให้้เป็็นไป
ในทิิศทางเหมาะสม ทัักษะนี้้�จะช่่วยให้้เราสามารถคิิดก่่อนที่่�จะพููด ช่่วยให้้สงบสติิอารมณ์์และยัับยั้้�งชั่่�งใจ
ไม่่วอกแวกกัับสิ่่ง� กระตุ้้น� หากทัักษะด้้านนี้้�ดีีก็จ็ ะส่่งผลที่่ดีีต่่
� อการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วันั เช่่น ช่่วยให้้สามารถขัับรถได้้
อย่่างใจเย็็นและมีีสติิ ช่่วยให้้ตื่่�นไปทำำ�งานหรืือเรีียนแม้้ในวัันที่่เ� ราขี้้เ� กีียจ ช่่วยให้้เราสามารถรัับมืือกัับเหตุุการณ์์
ที่่�ไม่่คาดคิิดได้้อย่่างถููกต้้องและรวดเร็็ว ทั้้�งยัังช่่วยปรัับปรุุงพฤติิกรรม  และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการเรีียน
การทำำ�งาน การขัับรถ และการใช้้ชีีวิิต ให้้เป็็นไปในทางที่่�ดีี
ที่่�มา : https://www.brainandlifecenter.com/inhibition-attention-selfcontrol

5 แนวคิิด! ยัับยั้้�งชั่่�งใจตััวเอง เมื่่�อคุุณเริ่่�มรู้้�ตััวว่่ากำำ�ลัังจะลงมืือทำำ�ผิิด

ทุุกคนคงเคยได้้ยิินว่่ารสชาติิขอความลุ่่�มหลงนั้้�นหอมหวานและเป็็นเหมืือนยาชููกำำ�ลัังทางใจ แต่่ไม่่ได้้
หมายความว่่ารสหวานของการทำำ�ผิิดหรืือความลุ่่ม� หลงเป็็นเรื่่�องที่่�ดีี  แต่่จะพููดถึึงแนวคิิดที่่�จะช่่วยในการยัับยั้้�ง
ชั่่�งใจความคิิดของตััวเอง ก่่อนที่่�จะลงมืือทำำ�อะไรที่่�ผิิดเกิินกว่่าจะแก้้ไขได้้ โดยมีีแนวคิิด 5 วิิธีีที่่�จะช่่วยให้้ทุุกคน
ไตร่่ตรองตััวเองก่่อนว่่าควรทำำ�หรืือไม่่
1. หยุุดความคิิดนั่่�นซะ
จุุดเริ่่�มต้้นของการกระทำำ�หลายๆ อย่่าง ล้้วนเกิิดมาจากความคิิด ส่่งต่่อไปจนถึึงการกระทำำ�และเมื่่�อเรา
กระทำำ� สิ่่ง� ต่่อมาก็็คือื ผลของการกระทำำ�เพราะขั้้น� ตอนแรกของการยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ คืือการหยุุดความคิิดที่่จ� ะทำำ�ผิดิ นั้้�น
ไม่่ว่่าในความคิิดของเราจะสุุข จะดีีขนาดไหนก็็ตาม เพราะความจริิงแล้้วอะไรที่่�ทำำ�ให้้คนอื่่�นเป็็นทุุกข์์ แล้้วเรา
มีีความสุุขแบบนั้้�นไม่่ได้้เรีียกว่่าความสุุขแต่่มัันเรีียกว่่าความผิิดแบบเห็็นแก่่ตััว เพราะเราทำำ�ร้้ายคนอื่่�น
เพื่่�อได้้ความสุุขนั้้�นมา
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2. รู้�จั้ ักผิิดชอบชั่่�วดีี
ทำำ�ไมเวลาคนเราไม่่พอใจอะไรใคร ทำำ�ไมถึึงไม่่ฆ่่าให้้รู้แ้� ล้้วรู้ร้� อดล่่ะ บอกได้้เลยว่่าถ้้าทุุกคนคิิดแบบนั้้�นกัันหมด
โลกนี้้�คงไม่่มีีเหลืือ แต่่สิ่่�งที่่�หยุุดและคััดกรองความคิิดแบบนั้้�นของมนุุษย์์เราได้้ คืือความรู้้�สึึกผิิดชอบชั่่�วดีีที่่�อยู่่�
ในใจคนแทบจะทุุกคน โดยสิ่่�งที่่�ยึึดเหนี่่�ยวไว้้ไม่่ว่่าจะเป็็นศาสนา โรงเรีียนหรืือพ่่อแม่่ ก็็ล้้วนแต่่คอยบอก
และสอนให้้ทุุกคนเป็็นคนดีี ดัังนั้้�น อย่่าลืืมคิดิ ทุุกครั้้�งที่่จ� ะลงมืือทำำ� ว่่าชั่่ว� หรืือดีี จะได้้ไม่่เป็็นทุุกข์์ในใจคอยระแวง
ในการกระทำำ�ของตััวเอง
3. ยัับยั้้�งชั่่�งใจ
เรายัังเชื่่�อว่่าทุุกคนรู้้�ว่่าอะไรดีีไม่่ดีี รู้้�ว่่าอะไรควรไม่่ควร แต่่กลัับมีีบางครั้้�งที่่�ลงมืือหรืือพลาดพลั้้�งทำำ�ผิิด
ไปทั้้�งๆ ที่่ใ� จก็็รู้้� เพีียงเพราะไม่่มีีความยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจ โดยเรื่่อ� งของความยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจนั่่�นไม่่ใช่่แค่่เฉพาะเรื่่อ� งของการคิิด
ก่่อนลงมืือทำำ�ผิดิ เท่่านั้้�น แต่่หมายความไปถึึงเรื่่อ� งของความประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิิตและการตััดสิินใจในหน้้าที่่�
การงานอีีกด้้วยเพราะเราควรรู้้�จัักฝึึกยัับยั้้�งชั่่�งใจกัันเข้้าไว้้ (จากหนัังสืือ Don’t Eat the Marshmallow Yet!  
The Secret to Sweet Success in Work and Life)
4. อย่่าคิิดว่่าคนอื่่�นรัับได้้
อย่่าเอาเหตุุผลเป็็นข้้ออ้้างของการกระทำำ�ความผิิด รู้้�ว่่าอะไรดีีไม่่ดีีแต่่ก็็ยัังทำำ�อยู่่� โดยคนเรามัักจะชอบ
โทษคนอื่่�น แต่่ไม่่รู้้�จัักโทษตััวเองว่่าสิ่่�งที่่�กำำ�ลัังทำำ�อยู่่�นั้้�นดีีหรืือไม่่ดีี เราว่่าทุุกคนมีีความคิิด มีีจิิตใจ เพราะขอ
อย่่าทำำ�อะไรลงไปโดยคิิดว่่า “ทำำ�ไมคนอื่่น� รัับไม่่ได้้ล่่ะแค่่นี้้�เองนะ” เพราะความคิิดและความรู้้สึ� กค
ึ นเราไม่่เท่่ากััน
อาจทำำ�ให้้คุุณพลาดพลั้้�งทำำ�ร้้ายจิิตใจใครไปตลอดชีีวิิตเลยก็็ได้้
5. อย่่าทำำ�ผิิดเพื่่�อลบล้้างความผิิด
คนที่่อ� ยากลบความผิิดที่่เ� คยทำำ�มากัับคนนี้้�ด้้วยการไปทำำ�ความผิิดกัับคนอื่่น� แบบนี้้�ไม่่ใช่่การลบล้้างความผิิด
โดยสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดในการลบล้้างสิ่่�งที่่�ก่่อไว้้ คืือควรเลิิกทำำ�ผิิดและจะไม่่ทำำ�อีีกแล้้วต่่างหาก โดยคนส่่วนใหญ่่ชอบ
พยายามลบล้้างสิ่่�งที่่�ทำำ�ลงไปด้้วยด้้วยคำำ�ว่่าแค่่นี้้�คงไม่่เป็็นไรหรอก จนติิดเป็็นนิิสััย แต่่แท้้จริิงแล้้วเป็็นเรื่่�องที่่�
ไม่่ควรทำำ�ตั้้�งแต่่แรกต่่างหาก เราอาจเริ่่�มทำำ�ทีีละข้้อหรืือนึึกถึึงทุุกครั้้�งที่่�จะทำำ�อะไรที่่�คล้้ายกัับว่่าผิิดหรืือไม่่ดีี 
ต้้องสำำ�รวจตััวเองและหัักห้้ามใจตััวเอง เพราะวัันที่่�พลาดพลั้้�งไปแล้้ว จะไม่่สามารถย้้อนวััน ย้้อนเวลา กลัับมา
แก้้ไขได้้อีีก
ที่่�มา : https://www.unlockmen.com/continental-maxcontact-mc6
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5. ทัักษะการปฏิิเสธ

หลัักการปฏิิเสธ
1. ปฏิิเสธอย่่างจริิงจัังทั้้�งท่่าทางคำำ�พููดและน้ำำ��เสีียง เพื่่�อแสดงความตั้้�งใจอย่่างชััดเจน
2. ใช้้ความรู้้�สึึกเป็็นข้้ออ้้างประกอบเหตุุผลเพราะการใช้้เหตุุผลอย่่างเดีียวมัักถููกโต้้แย้้งด้้วยเหตุุผลอื่่�น
การอ้้างความรู้�สึ้ ึกจะทำำ�ให้้โต้้แย้้งได้้ยากขึ้้�นเช่่น ฉัันไม่่สบายใจเลยเพราะอาจทำำ�ให้้คนเข้้าใจผิิดได้้
3. การบอกปฏิิเสธให้้ชััดเจน เช่่น ฉัันไม่่ไปด้้วยหรอก ฉัันขอไม่่ไป ผมไม่่ชอบ … ฯลฯ
4. การขอความเห็็นชอบและแสดงอาการขอบคุุณเมื่่�อผู้้�ชวนยอมรัับและเป็็นการรัักษาน้ำำ��ใจของผู้้�ชวน
เช่่น คุุณคงไม่่ว่่านะ คุุณคงเข้้าใจนะ ฯลฯ
5. เมื่่�อถููกเซ้้าซี้้�หรืือสบประมาท ไม่่ควรหวั่่�นไหวไปกัับคำำ�พููดเหล่่านั้้�น เพราะจะทำำ�ให้้ขาดสมาธิิ
ควรยืืนยัันการปฏิิเสธและหาทางออกโดยเลืือกวิิธีีต่่อไปนี้้�
   
5.1 ปฏิิเสธซ้ำำ�� โดยไม่่ต้้องใช้้ข้้ออ้้างพร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจากไปทัันทีี
   
5.2 การต่่อรอง โดยการชัั ก ชวนให้้ทำำ�กิิ จกรรมอื่่� น ทดแทน เช่่น เรากลัั บ บ้้านกัั น ดีีกว่่า
เดี๋๋�ยวพ่่อ แม่่จะเป็็นห่่วง เราไปเล่่นกีีฬากัันดีีกว่่า ไปห้้องสมุุดกัันไหม พร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจากไปทัันทีี
5.3 การผััดผ่่อน โดยการขอยืืดระยะเวลาออกไป เพื่่�อให้้ผู้้�ชวนเปลี่่�ยนความตั้้�งใจ เช่่น เอาไว้้
วัันหลัังดีีกว่่า ไว้้โอกาสหน้้าก็็แล้้วกััน ตอนนี้้�ยัังไม่่ว่่างไว้้ให้้มีีเวลาว่่างก่่อนนะ ฯลฯพร้้อมทั้้�งบอกลาแล้้วเดิินจาก
ไปทัันทีี
6. ออกจากสถานการณ์์นั้้�น
หมายเหตุุ หากเป็็นสถานการณ์์ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับบุคุ คลอื่่�นๆที่่�ไม่่น่า่ ไว้้วางใจมากๆและอาจเป็็นอันตร
ั าย ไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องรัักษาน้ำำ�� ใจเพีียงแต่่ปฏิิเสธให้้สุุภาพแล้้วออกมาจากสถานการณ์์โดยเร็็ว
อ้้างอิิงจาก : http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/mod/page/view.php?id=13
6. ทัักษะการแก้้ไขปััญหาในชีีวิต
ิ (ทางเลืือกในการแก้้ไขปััญหา โดยไม่่แก้้ปัญ
ั หาด้้วยยาเสพติิด)

ทัักษะการแก้้ไขปััญหา เป็็นทัักษะที่่�ต้้องทำำ�หลัังจากใช้้ทัักษะการตััดสิินใจเลืือกแนวทางปฏิิบััติิแล้้ว
โดยใช้้เหตุุผลและสติิในการแก้้ไขปััญหาอย่่างรอบคอบแทนการใช้้อารมณ์์ เพื่่�อให้้ปััญหาคลี่่�คลายไปในทาง
ที่่�ถููกต้้อง การแก้้ปััญหาโดยใช้้เหตุุผลการแก้้ปััญหา จะทำำ�ให้้ปััญหาต่่างๆ ได้้รัับการแก้้ไขให้้สำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้
ด้้วยดีี และช่่วยป้้องกัันและลดความขััดแย้้ง ดัังนั้้�น จะต้้องฝึึกใช้้เหตุุผลในการแก้้ปััญหาจนติิดเป็็นนิิสัยั และต้้องรู้จั้� กั
แยกแยะอารมณ์์ ความรู้้�สึึกที่่�เกิิดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งต้้องฝึึกการควบคุุมอารมณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อไม่่ให้้อารมณ์์เข้้าไป
มีีบทบาทในการแก้้ปััญหา ซึ่่�งอาจส่่งผลเสีียต่่อการแก้้ปััญหาได้้
ทัักษะในการเผชิิญปััญหา

	ทัักษะในการเผชิิญปััญหาคืืออะไร
ทัักษะในการเผชิิญปััญหา เกี่่�ยวข้้องกัับความสามารถของบุุคคลในการรัับผิิดชอบต่่อชีีวิิตของตนเอง
โดยใช้้ความรู้้� ทััศนคติิและทัักษะ และเป็็นทัักษะที่่�ปรากฏและแสดงออกมาทางพฤติิกรรมที่่�ดีีต่่อตนเอง
และสามารถอยู่่� ร่่ วมกัั บ ผู้้� อื่่� น ได้้ หรืื อ โดยสภาวะทางจิิ ตที่่� ส มบููรณ์์ แ ละบุุคลิิ กภ าพที่่� ดีี  ในชีีวิิ ตปร ะจำำ�วัั น
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

แล้้วทัักษะในการเผชิิญปััญหาอาจหมายถึึงความสามารถในการจััดการความเครีียด ความโกรธ ความขััดแย้้ง
และการบริิหารเวลา
ทำำ�ไมทัักษะในการเผชิิญปััญหาจึึงสำำ�คััญ
การพััฒนาทัักษะในการเผชิิญปััญหาทำำ�ให้้บุุคคลสามารถดููแลตนเองและคนอื่่น� ๆ ได้้ และทำำ�ให้้สามารถ
ควบคุุมปััจจัยั ต่่างๆ ที่่แ� วดล้้อมทั้้�งทางสัังคมและทางกายภาพของตนเอง ในขณะที่่จั� ดั การกัับสถานการณ์์ที่เ่� ป็็น
ปััญหาและความกดดัันต่่างๆ ในชีีวิิตปัจจุุบั
ั นั  บุุคคลที่่มีี� ทัักษะในการเผชิิญปััญหาอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถ
แปลความหมายและตอบสนองอิิทธิิพลทางสัังคม สภาพแวดล้้อมที่่�มีีต่่อพฤติิกรรมของตนเองได้้อย่่างฉัับไว
	ทัักษะในการเผชิิญปััญหาเกี่่�ยวข้้องกัับเยาวชนในการป้้องกัันการใช้้ยาเสพติิดและการใช้้ยา
ในทางที่่�ผิิดอย่่างไร
การใช้้ยาเสพติิดและการใช้้ยาในทางที่่�ผิิดของเยาวชนมัักจะเกิิดจากความไม่่สามารถเผชิิญหน้้ากัับ
ความกดดัันจากสัังคม จากตััวเอง หรืือกลุ่่�มเพื่่�อน การมีีทััศนคติิที่่�ดีีต่่อตนเอง การสามารถปฏิิเสธคนอื่่�น
การรัับมืือกัับความกดดััน การบริิหารเวลา การคิิดเชิิงบวกและสร้้างสรรค์์ และตั้้�งเป้้าหมายที่่�สามารถบรรลุุได้้
 ล้้วนแล้้วแต่่มีีส่่วนร่่วมในการทำำ�ให้้บุุคคลสามารถจััดการกัับแรงกดดัันและอิิทธิพิ ลเหล่่านี้้�อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และสามารถดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีคุุณภาพและปลอดจากการใช้้ยาเสพติิดและการใช้้ยาในทางที่่�ผิิด
ที่่ม� า : คู่่มื� อื “เทคนิิคการจััดกิิจกรรมเพื่่�อสอนทัักษะชีีวิิตสำำ�หรัับเยาวชน” สนัับสนุุนโดยโครงการที่่ปรึ
� กึ ษาด้้านยาเสพติิด สำำ�นักั งานแผนโคลััมโบ
จััดทำำ�โดย สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
7. ทัักษะการประเมิินตััวเอง เมื่่�อพลั้้�งพลาดเข้้าไปเกี่่�ยวข้้องกัับยาเสพติิด

การประเมิินตนเอง ไม่่ให้้พลั้้�งพลาด การตระหนัักรู้้�และเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�น หมายถึึง การรู้้�
ความถนััด ความสามารถ รู้้�จุุดเด่่น จุุดด้้อยของตนเอง เข้้าใจความแตกต่่างของแต่่ละบุุคคล รู้้�จัักตนเอง
ยอมรัับ เห็็นคุุณค่่าและภาคภููมิิใจในตนเองและผู้้อื่่� น�  มีีเป้้าหมายในชีีวิิต และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ซึ่่�งระบุุ
พฤติิกรรมทัักษะชีีวิิตที่ค่� าดหวััง ดัังนี้้�
1. ค้้นพบความถนััด ความสามารถ และบุุคลิิกภาพของตนเอง ไม่่ให้้เข้้าไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดนั้้�นอีีก
2. ค้้นพบจุุดเด่่นจุุดด้้อยของตนเอง เมื่่�อก้้าวพลาดกัับการใช้้ยาเสพติิด
3. ยอมรัับความแตกต่่างระหว่่างตนเองและผู้้�อื่่�น
4. มองตนเองและผู้้�อื่่�นในแง่่บวก
5. รัักและเห็็นคุุณค่่าในตนเองและผู้้�อื่่�นให้้มากขึ้้�น
6. มีีความภาคภููมิิใจในตนเองและผู้้�อื่่�น
7. มีีความเชื่่�อมั่่�นในตนเองและผู้้�อื่่�น
8. รู้้�สิทธิ
ิ ิของตนเองและเคารพสิิทธิิผู้้�อื่่�น
9. มีีทัักษะชีีวิิตในการกำำ�หนดเป้้าหมายและทิิศทางสู่่�ความสำำ�เร็็จให้้มากขึ้้�น
10. มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ในเรื่่�องของการไม่่ยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดอีีก การไม่่กลัับไปเสพซ้ำำ��
ที่่�มา : https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/PublishingImages/Pages/DownloadManual
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8. ทัักษะการวางแผนอนาคต การกำำ�หนดเป้้าหมายชีีวิิต

การมีีเป้้าหมายในชีีวิิต  เกิิดจากมีีความเชื่่�อที่่�ว่่า ชีีวิิตของตนเองมีีความสำำ�คััญหรืือมีีความหมาย
และเมื่่�อค้้นพบความหมายและเป้้าหมายในชีีวิิต ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึึกถึึงความมีีคุุณค่่าในตนเอง รู้้�สึึกพึึงพอใจ
ในชีีวิิต มีีความหวััง มีีความเข้้มแข็็ง และมีีพลัังในการดำำ�เนิินชีีวิิต
1. ตระหนัักถึึงคุุณค่่าในตนเอง และความภาคภููมิิใจในตนเอง
1.1 สามารถพึ่่�งตนเองได้้และสามารถเอาชนะอุุปสรรคด้้วยความขยััน
1.2 เป็็นความหวัังและเป็็นที่่พึ่่� �งของพ่่อแม่่
1.3 เป็็นลููกศิิษย์์ที่่�ดีีของครูู
1.4 เป็็นกำำ�ลัังในการพััฒนาชาติิในอนาคต
1.5 เป็็นที่่�พึ่่�งของเพื่่�อน
2. รัับรู้้�เป้้าหมายของชีีวิิต คืือ การสำำ�เร็็จการศึึกษาเพราะการศึึกษามีีความสำำ�คััญต่่อการมีีอาชีีพที่่�ดีี           
การมีีชีีวิิตที่่�ดีี และการเป็็นที่่�พึ่่�งของผู้้�อื่่�นได้้
3. เรีียนรู้้�วิิธีีการที่่�จะไปถึึงเป้้าหมาย ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับสุุขภาพองค์์รวมและการดำำ�เนิินชีีวิิตด้้วยปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง เช่่น มีีทัักษะในการใช้้ชีีวิิต  เรีียนรู้้�และศึึกษาประวััติิผู้้�บรรลุุเป้้าหมาย คบเพื่่�อนที่่�ดีี 
มีีความขยััน มีีความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจเรีียน วางแผนอนาคต และมีีเป้้าหมายในชีีวิิต
4. ปััจจััยที่่�เป็็นอุุปสรรคของเป้้าหมายในชีีวิิต ซึ่่�งเกี่่�ยวข้้องกัับปััญหาสุุขภาวะทางจิิตสังั คม สติิปััญญา
และจิิตวิิญญาณ และการใช้้ชีีวิิตอย่่างขาดเหตุุผล เช่่น ติิดเกมส์์ ตามเพื่่�อน มีีแฟนในวััยเรีียน ไม่่ตั้้�งใจเรีียน
และเลืือกเรีียนในสิ่่�งที่่�ไม่่เหมาะสมกัับตนเอง ดัังที่่�สะท้้อนว่่า “ถ้้าท้้องจะเรีียนต่่อไม่่ได้้ อายเพื่่�อน”
5. คิิดหาวิิธีกี ารป้้องกัันอุปส
ุ รรคของเป้้าหมายในชีีวิติ ด้้วยสติิปัญ
ั ญาและความพอเพีียง เช่่น หางาน
อดิิเรกทำำ� มีีความคิิดเห็็นของตนเอง คบเพื่่�อนที่่�ดีี ปรัับความเข้้าใจกัับผู้้�ปกครอง ไม่่ติิดแฟน ไม่่มีีเพศสััมพัันธ์์
ก่่อนวััยอัันควร และปรัับตััวในเรื่่�องการเรีียนได้้อย่่างเหมาะสม
ที่่ม� า : บทความวิิจัยั  การพััฒนารููปแบบการใช้้แนวคิิดเป้้าหมายในชีีวิิตและปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพแบบองค์์รวม
ของวััยรุ่่�นไทย
9. ทัักษะในการส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมในการป้้องกัันยาเสพติิดจากครอบครััว โรงเรีียน
ชุุมชน สัังคม

การสร้้างพื้้�นที่่�ปลอดภััย หมายถึึง การดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้พื้้�นที่่� หนึ่่�งๆ มีีความสามารถบริิหารจััดการ
ให้้หน่่วยงาน/องค์์กรต่่างๆ และทุุกภาคส่่วนในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ สถานศึึกษา สถานประกอบการ หมู่่�บ้้านชุุมชน
เกิิดการดำำ�เนิินงานป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิดด้้วยการมีีส่่วนร่่วมของประชากรในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ เพื่่�อนำำ�สู่่�
ความปลอดภััยจากปััญหายาเสพติิดและลดผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากปััญหายาเสพติิด โดยครอบคลุุมใน 3 มิิติิ
สำำ�คััญ ได้้แก่่
1. ดููแลช่่วยเหลืือกลุ่่มที่
� มีีค
่� วามเสี่่ย� งสููง เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้เข้้าไปยุ่่ง� เกี่่ย� วกัับยาเสพติิด และดููแลแก้้ไขปััญหา
กลุ่่มที่
� ปร
่� ะสบปััญหา อาทิิ ผู้้เ� สพ - ผู้้ติ� ดิ เพื่่�อลดผลกระทบต่่อครอบครััว ชุุมชน และสัังคม รวมทั้้�ง ประคัับประคอง
จนสามารถลดละเลิิกยาเสพติิดได้้
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2. เพิ่่�มปััจจััย/กิิจกรรม/พื้้�นที่่�เชิิงบวก เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชากรในพื้้�นที่่�มีีบริิบทแวดล้้อมที่่�ดีี  สามารถ
มีีทางเลืื อ กที่่� ดีี ในการใช้้ชีีวิิ ต  ไม่่หัั น ไปยุ่่� ง เกี่่� ย วกัั บ ยาเสพติิ ด อาทิิ  ก ารจัั ด กิิ จกรรมพัั ฒ นาคุุณภาพชีีวิิ ต 
การฝึึกอาชีีพและสร้้างงานเพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนมีีอนาคตที่่�ดีี การจััดให้้มีีพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินกิิจกรรมสร้้างสรรค์์
การเสริิมสร้้างสถาบัันครอบครััวที่่�อบอุ่่�น การสร้้างองค์์กรชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง
3. ขจััด หรืือ ควบคุุม เฝ้้าระวัังปััจจััยเสี่่�ยง/พื้้�นที่่�เสี่่�ยง อาทิิ การจััดระเบีียบสัังคมสถานบัันเทิิง           
สถานบริิการ ตลอดจนแหล่่งมั่่�วสุ่่�มต่่างๆ ในพื้้�นที่่� และเฝ้้าระวัังมิิให้้ปััจจััย/พื้้�นที่่�เหล่่านั้้�น มีีอิิทธิิพลเหนี่่�ยวนำำ�
ประชากรเข้้าไปสู่่�วงจรยาเสพติิด
10. วิิธีีการป้้องกัันตนเองและเพื่่�อน

1. ไม่่ควรลองยาเสพติิดทุุกชนิิด
2. หาความรู้้�และศึึกษาให้้เข้้าใจถึึงโทษพิิษภััยของยาเสพติิดและการใช้้ยาอื่่�นอย่่างถููกวิิธีี
3. ระมััดระวัังการใช้้การใช้้ยาและไม่่หลงเชื่่�อคำำ�โฆษณาหรืือคำำ�แนะนำำ�ใดๆ ที่่�ชัักชวนให้้เสพยาเสพติิด
4. เลืือกคบเพื่่�อนที่่ดีี 
� หลีีกเลี่่ย� งเพื่่�อนที่่ช� อบชัักจููงไปในทางเสื่่อ� มเสีีย ปฏิิเสธหากเพื่่�อนชัักจููงไปในทางที่่ผิ� ดิ
5. ใช้้ความคิิดและเหตุุผลในการแก้้ไขปััญหาต่่างๆ
6. ถ้้าไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้ควรปรึึกษา พ่่อ แม่่ ผู้้�ปกครอง ครููอาจารย์์ หรืือญาติิผู้้ใ� หญ่่ที่่ส� นิิทและไว้้วางใจ
7. หลีีกเลี่่�ยงให้้ห่่างไกลสิ่่�งแวดล้้อมที่่�มีียาเสพติิด
8. สร้้างความรััก ความเข้้าใจและความสััมพัันธ์์ อัันดีีต่่อครอบครััว
9. ใช้้เวลาว่่างในทางที่่�ถููกและให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อตนเองและผู้้�อื่่�น
10. ค้้นหาและตั้้ง� เป้้าหมายของชีีวิิตในทางที่่ดีี 
� เช่่น อยากมีีอาชีีพอะไร อยากประสบความสำำ�เร็็จด้้านใด
เป็็นต้้น แล้้วเริ่่�มเดิินทางตามเส้้นทางนั้้�นอย่่างมุ่่�งมั่่�น
ที่่�มา : โปสเตอร์์ 10 วิิธีีหลีีกหนีียาเสพติิด
การป้้องกัันยาเสพติิดในวััยรุ่่�น

เยาวชนจำำ�นวนไม่่น้้อยที่่�ตกเป็็นทาสของยาเสพติิด อัันเนื่่�องมาจากสาเหตุุต่่างๆ อาทิิ ความอยากรู้้�                 
อยากลอง ความต้้องการให้้เป็็นที่่�ยอมรัับของกลุ่่ม� เพื่่�อน ความรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ของกลุ่่ม� เพื่่�อน เป็็นต้้น ซึ่่�งการ
ป้้องกัันตนเองของเยาวชนให้้ปลอดภััยจากปััญหายาเสพติิดสามารถทำำ�ได้้โดย
1. ศึึกษาหาความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษและพิิษภััยของยาเสพติิด
2. มีีความภาคภููมิิใจโดยนัับถืือตนเอง
3. สำำ�นึึกในบทบาทหน้้าที่่�ของตน
4. ทำำ�จิิตใจให้้ร่่าเริิงแจ่่มใส
5. เลืือกคบเพื่่�อนที่่�ดีี
6. ใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์
7. รู้้�จัักแก้้ไขปััญหาชีีวิิตในทางที่่ถููก
�
8. ปรึึกษาผู้้�ใหญ่่เมื่่�อมีีปััญหา
Be Smart Say No To Drugs
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1. ไม่่ทดลองเสพสิ่่�งที่่�รู้้�ว่่ามีีภััย เพราะอาจจะทำำ�ให้้ติิดได้้ง่่าย
2. เลืือกคบเพื่่�อนที่่ดีี 
� พยายามหลีีกเลี่่�ยงเพื่่�อนที่่�ชอบชัักจููงไปในทางเสื่่�อมเสีีย
3. รู้้�จัักใช้้วิิจารณญาณในการแก้้ปััญหา แต่่หากว่่าไม่่สามารถแก้้ไขเองได้้ ก็็ควรจะปรึึกษากัับพ่่อแม่่
หรืือญาติิผู้้�ใหญ่่ที่่�ไว้้ใจได้้ 
4. การสร้้างทัักษะชีีวิิต โดยเฉพาะทัักษะการปฏิิเสธเมื่่อ� ถููกเพื่่�อนชัักชวนให้้เสพสิ่่ง� เสพติิดต้้องรู้้จั� กป
ั ฏิิเสธ
อย่่างนุ่่ม� นวล โดยการชี้้�แจงผลเสีียของสิ่่ง� เสพติิดต่่อการเรีียนและอนาคต การรู้้จั� กป
ั ฏิิเสธอย่่างจริิงจัังและจิิตใจ
แน่่วแน่่จะทำำ�ให้้เพื่่�อนเกรงใจไม่่กล้้าชวนอีีก 
ป้้องกัันตนเอง ทำำ�ได้้โดย..
• ศึึกษาหาความรู้้� เพื่่�อให้้รู้้�เท่่าทัันโทษพิิษภััยของยาเสพติิด
           • ไม่่ทดลองใช้้ยาเสพติิดทุุกชนิิดและปฏิิเสธเมื่่�อถููกชัักชวน
           • ระมััดระวัังเรื่่�องการใช้้ยา เพราะยาบางชนิิดอาจทำำ�ให้้เสพติิดได้้  
           • ใช้้เวลาว่่างให้้เป็็นประโยชน์์
           • เลืือกคบเพื่่�อนดีี ที่่ชั� กั ชวนกัันไปในทางสร้้างสรรค์์
           • เมื่่อ� มีีปััญหาชีีวิิต ควรหาหนทางแก้้ไขที่่ไ� ม่่ข้้องเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด หากแก้้ไขไม่่ได้้ควรปรึึกษา ผู้้�ใหญ่่
การป้้องกัันในครอบครััว

     ผู้้� ที่่� ติิ ด สิ่่� ง เสพติิ ด ส่่วนใหญ่่จะเกิิ ด จากครอบครัั ว ที่่� แ ตกแยกมีีปัั ญ หา ขาดความรัั กค วามอบอุ่่� น
เกิิดความว้้าเหว่่ ขาดที่่�ยึึดเหนี่่�ยวทางจิิตใจ ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้เด็็กๆ หัันไปพึ่่�งยาเสพติิดแทน ดัังนั้้�นพ่่อแม่่จึึงควรให้้
ความรััก ความอบอุ่่�น พ่่อแม่่ก็็ควรจะประพฤติิตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี  และเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้แก่่ลููกๆ ได้้ ทำำ�ให้้
ลููกไม่่หัันไปพึ่่�งพายาเสพติิด
ป้้องกัันครอบครััว ทำำ�ได้้โดย
• สร้้างความรััก ความอบอุ่่�นและความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างสมาชิิกในครอบครััว
• รู้้�และปฏิิบััติติ ามบทบาทหน้้าที่่�ของตนเอง  
• ดููแลสมาชิิกในครอบครััว ไม่่ให้้ข้้องเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
• ให้้กำำ�ลัังใจและหาทางแก้้ไข หากพบว่่าสมาชิิกในครอบครััวติิดยาเสพติิด
การป้้องกัันในโรงเรีียน

      ครููควรให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโทษและอัันตรายของสิ่่�งเสพติิดให้้กัับนัักเรีียน จััดให้้มีีกิิจกรรมนัันทนาการ
ในโรงเรีียนให้้เพีียงพอและสนัับสนุุนให้้นัักเรีียนได้้ร่่วมกิิจกรรมนันั ทนาการต่่างๆ และสอนให้้เด็็กรู้จั้� กั ใช้้เวลาว่่าง
ให้้เกิิดประโยชน์์
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การป้้องกัันชุุมชน

การป้้องกัันชุุมชนจากปััญหาสิ่่�งเสพติิดทำำ�ได้้หลายวิิธีี เช่่น
     1. การให้้ความรู้้� โดยการอบรม/การรณรงค์์ประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�แก่่ทุุกคนในชุุมชนให้้เห็็นโทษ
หรืืออัันตรายจากสิ่่�งเสพติิด
     2. เสริิมกิิจกรรมยามว่่าง โดยการส่่งเสริิมอาชีีพแก่่ชุุมชนยามว่่าง เช่่น การเย็็บเสื้้�อผ้้า การทำำ�รองเท้้า
เป็็นต้้น
     3. ตั้้�งศููนย์์รัับแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับสิ่่�งเสพติิด เมื่่�อพบว่่ามีีการซื้้�อขายหรืือเสพสิ่่�งเสพติิดภายในชุุมชน
     4. เข้้าร่่วมโครงการชุุมชนปลอดสิ่่�งเสพติิดต่่างๆ ทั้้�งที่่�ทางราชการจััดขึ้้�น และชุุมชนคิิดริิเริ่่�มขึ้้�นมาเอง
ป้้องกัันชุุมชน ทำำ�ได้้โดย
            • ช่่วยชุุมชนในการต่่อต้้านยาเสพติิด
            • เมื่่อ� ทราบแหล่่งเสพ แหล่่งค้้า หรืือผลิิตยาเสพติิด ควรแจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่ทร
� าบทัันทีี ที่่ส� ายด่่วน 1386
ปััจจััยเสี่่�ยงและปััจจััยป้้องกััน

โครงการด้้านป้้องกัันควรเพิ่่�มปััจจััยป้้องกัันและแก้้ไขหรืือลดปััจจััยเสี่่�ยงการแทรกแซงปััจจััยเสี่่�ยง
ตั้้ง� แต่่แรกในระหว่่างช่่วงวััยที่่เ� ป็็นการกำำ�หนดรููปแบบความคิิดและพฤติิกรรมมีีผลกระทบมากกว่่าการแทรกแซง
ในภายหลััง จึึงมีีความจำำ�เป็็นที่่จ� ะต้้องสามารถระบุุปััจจัยั เสี่่ย� งที่่มีี� ในช่่วงวััยเด็็กระยะต้้นทั้้�งในส่่วนของตััวบุุคคล 
กลุ่่�มเพื่่�อน ครอบครััว สถานศึึกษา และสิ่่�งแวดล้้อม แล้้วแก้้ไขปััจจััยเสี่่�ยง เหล่่านั้้�นให้้กลัับมาเป็็นปััจจััยป้้องกััน
ต่่อไป
ปััจจััยเสี่่�ยง
ครอบครััว
- ความขััดแย้้งกัับพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
- ความรุุนแรงในครอบครััว
- พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองใช้้ยาเสพติิดหรืือติิดสุุรา
- เป็็นลููกหลานหรืือเกี่่�ยวข้้องกัับตระกููลนัักเลง
- ขาดความยืืดเหนี่่�ยวในครอบครััว
- มีีความกดดัันในครอบครััว
- ขาดการดููแลเอาใจใส่่
- ขาดระเบีียบวิินััยในครอบครััว
- ครอบครััวแยกตััวจากชุุมชน
ตััวบุุคคล
- ไม่่มีีความสามารถในการเรีียน
- หนีีเรีียน
- ชอบเสี่่�ยง
- แสวงหาความตื่่�นเต้้น
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- ทำำ�ตััวตามกลุ่่�ม
- มีีความผิิดปกติิต้้านพฤติิกรรม
- ทัักษะการเรีียนต่ำำ��
- มีีพฤติิกรรมต่่อต้้านสัังคม
กลุ่่�มเพื่่�อน
- คบกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่กร
� ะทำำ�ความผิิด
- คบกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่�ใช้้ยาเสพติิด
- เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่�เป็็นก๊๊วน แกงค์์
- คบกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่�ถููกให้้ออกจากโรงเรีียน
- คบกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่�แยกตััวจากสัังคม
- คบกลุ่่ม� เพื่่�อนที่่�ต่่อต้้านความสำำ�เร็็จต้้านการศึึกษา
สถานศึึกษา
- ขาดความผููกพัันกัับสถานศึึกษา
- ความล้้มเหลวที่่�สถานศึึกษา
- นัักเรีียนมีีเจตคติิที่่�ดีีต่่อการใช้้ยาเสพติิด
- สถานศึึกษาขาดคุุณภาพ
- ขาดประสิิทธิิภาพในการจััดการกัับนัักเรีียน
สภาพแวดล้้อมในชุุมชน
- ไม่่มีีการรวมตััวในชุุมชน/แบ่่งกัันเป็็นก๊๊วน แกงค์์
- การบัังคัับใช้้กฎหมายไม่่ดีี
- มีีปััญหายาเสพติิดในพื้้�นที่่�
ปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ยาและสารเสพติิด
ลัักษณะในตััวบุุคคล และสิ่่�งแวดล้้อมรอบๆ ตััวบุุคคลที่่�มีีอิิทธิิพลด้้านลบ ส่่งผลให้้บุุคคลมีีภููมิิคุ้้�มกััน
ยาเสพติิดที่่อ่่� อนแอ และตกอยู่่�ในภาวะเสี่่�ยงต่่อปััญหาการใช้้ยาเสพติิด
ปััจจััยเสี่่�ยงในตนเอง เกิิดจาก
ความไม่่รู้้� ไม่่รู้้�ว่่าสิ่่�งใดเป็็นยาเสพติิด ไม่่รู้้�โทษพิิษภััยของยาเสพติิด ทำำ�ให้้เชื่่�อคำำ�ชวน/แอบอ้้างของผู้้�อื่่�น
เช่่น ทำำ�ให้้มีีแรงทำำ�งาน ทำำ�ให้้ผิิวขาว รููปร่่างดีี ฯลฯ
ความอยากรู้้�อยากเห็็น หลงทดลองใช้้ยาเสพติิดจนเสพติิด
- ความคึึกคะนอง ต้้องการทำำ�สิ่่�งอัันตราย เช่่น ใช้้สิ่่�งเสพติิด ด้้วยหวัังให้้เพื่่�อนฝููงยอมรัับว่่าตนเก่่ง
โดยมิิได้้คำำ�นึึงถึึงผลเสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�นภายหลััง
- ความหลงผิิด คิิดว่่าเป็็นทางออกของชีีวิิต  เช่่น ท้้อแท้้หมดหวัังแก้้ปััญหาชีีวิิตไม่่ได้้ จึึงใช้้ยาเสพติิด         
ด้้วยหวัั ง ช่่วยคลายทุุกข์์ หรืื อ เพื่่� อ ประชดตนเอง/คนใกล้้ตัั ว หรืื อ เห็็ น การเสพยาเสพติิ ด เป็็ น สิ่่� ง โก้้เก๋๋
เห็็นความเมามายด้้วยฤทธิ์์�ยาเสพติิดเป็็นความสุุขสนุุกสนาน
- ขาดทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิิต  ไม่่รู้้�จัักวิิธีีปฏิิเสธเมื่่�อถููกเพื่่�อนหรืือคนใกล้้ชิิดชวนให้้เสพ ด้้วยเกรง
จะเสีียเพื่่�อน/เสีียความสััมพัันธ์์
- เพื่่�อนเสี่่�ยง ผู้้�เสพ/ติิดส่่วนใหญ่่รู้้�จัักยาเสพติิดจากเพื่่�อน ได้้รัับยาครั้้�งแรกจากเพื่่�อน ใช้้ยาครั้้�งแรก
ที่่�บ้้านเพื่่�อน เห็็นการใช้้ยาเสพติิดเป็็นสิ่่�งแสดงความเป็็นพวกเดีียวกััน เป็็นเครื่่�องมืือทำำ�ให้้เพื่่�อนยอมรัับ
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

- ครอบครััวเสี่่�ยง มีีครอบครััวที่่�ไม่่ใส่่ใจ ไม่่ช่่วยเหลืือกััน ตำำ�หนิิ ดุุว่่า ประชดประชััน คอยจัับผิิด
ใช้้ความรุุนแรงต่่อกััน หรืือครอบครััวที่่ต� ามใจกัันมากเกิินไป จนลููกหลานกลายเป็็นคนอ่่อนแอ พึ่่�งพาคนอื่่น� เสมอ
ไม่่อดทน ไม่่รัับผิิดชอบ ครอบครััวที่่�ปลููกฝัังค่่านิิยมผิิดๆ สอนหรืือปล่่อยปละให้้เห็็นแก่่ตนเอง บริิโภคนิิยม
มากกว่่าคุุณธรรมจริิยธรรม
- ชุุมชนเสี่่�ยง  
1. ละแวกบ้้านมีีอบายมุุขมากมาย ทั้้�งยาเสพติิด การพนััน ฯลฯ
2. ขาดผู้้�ใหญ่่ที่่�เป็็นแบบอย่่างอัันดีี หรืือผู้้�ใหญ่่ที่่�จะให้้คำำ�แนะนำำ�ไปในทางดีี 
3. ไม่่มีีพื้้�นที่่�หรืือกิิจกรรมดีีๆ ทำำ�ยามว่่าง ทำำ�ให้้มั่่�วสุุมกัันในที่่�สุุดจะถููกชัักจููงไปสู่่�อบายมุุขเหล่่านั้้�นได้้ 
ที่่�มา : บทความวิิจััย การพััฒนารููปแบบการใช้้แนวคิิดเป้้าหมายในชีีวิิตและปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงเพื่่�อการสร้้างเสริิมสุุขภาพแบบองค์์รวม
ของวััยรุ่่�นไทย

11. วิิธีีช่่วยเหลืือเพื่่�อน ฉุุดดึึงเพื่่�อนไปในทางบวก

ในโลกแห่่งความจริิง เยาวชนต้้องพบปะบุุคคลมากมาย ทั้้�งดีีและไม่่ดีี การคบเพื่่�อนและบุุคคลต่่างๆ
เยาวชนควรรู้้จั� กค
ั บเพื่่�อน แนะนำำ�สิ่่ง� ที่่ดีี� ของเพื่่�อนเหล่่านั้้�นมาปรัับใช้้กัับชีีวิิตประจำำ�วันั ของตนเอง ต้้องรู้้จั� กป
ั ฏิิเสธ
ในสิ่่�งที่่�ควรปฏิิเสธ เช่่น การพููดปฏิิเสธเมื่่�อถููกชัักชวนให้้ลองยาเสพติิด เป็็นต้้น
ลัักษณะของเพื่่�อนที่่�ดีี มิิตรที่่�ควรคบ
มนุุษย์์ เ ป็็ นสัั ตว์์สัั งคมที่่� ต้้ องอยู่่� ร่่ วมกัั น เป็็ น กลุ่่� ม ดััง นั้้� น ไม่่ว่่าอย่่างไรก็็ ต ามทุุกคนจะต้้องมีีเพื่่� อน
อย่่างแน่่นอน จะเพื่่�อนมากเพื่่�อนน้้อยก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับสภาพสัังคมของแต่่ละคน อย่่างไรก็็ตามจำำ�นวนของเพื่่�อน
ไม่่ได้้สำำ�คััญนััก หากเพื่่�อนที่่�มีีล้้วนแต่่เป็็นประเภทที่่�ชัักจููงไปในทางที่่�เสื่่�อมเสีีย
การจะเลืือกคบเพื่่�อน ควรที่่�จะเลืือกคบคนที่่�เป็็นมิิตรแท้้ คอยช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน และพากัันไป
ในทางแห่่งความสุุขความสำำ�เร็็จ เรื่่�องฐานะหรืือระดัับการศึึกษาไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องและบ่่งบอกได้้เลยว่่าเพื่่�อนที่่ค� บ
จะเป็็นคนที่่�ดีี หากแต่่ควรพิิจารณาอุุปนิิสััยใจคออย่่างละเอีียดดัังนี้้�
ลัักษณะของเพื่่�อนที่่�ดีี
1. ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นเดืือดร้้อน คนที่่�มีีนิิสััยชอบทำำ�ให้้คนอื่่�นเดืือดร้้อน เช่่น ชอบหาเรื่่�องทะเลาะวิิวาท 
ข้้องเกี่่�ยวกัับอบายมุุขที่่ผิ� ิดกฎหมาย ฯลฯ คนเหล่่านี้้�จััดอยู่่�ในกลุ่่�มคนพาลที่่จ� ะนำำ�มาแต่่ความเดืือดเนื้้�อร้้อนใจ
2. รู้้�จัักทำ�ม
ำ าหากิิน พึ่่�งพาตนเอง บุุคคลที่่�ขยัันขัันแข็็ง สู้้�การสู้้�งาน ทำำ�มาหากิิน เลี้้�ยงชีีพด้้วยการพึ่่�งพา
ตนเอง เป็็นบุุคคลที่่�น่่ายกย่่อง ไม่่สำำ�คััญว่่างานที่่�เขาทำำ�จะมีีตำำ�แหน่่งใหญ่่โตหรืือไม่่ เพีียงแค่่เป็็นงานสุุจริิต
ก็็น่่าชื่่�นชมแล้้ว
3. พััฒนาตนเองอยู่่�เสมอ คนที่่�รู้้�จัักเพิ่่�มความสามารถให้้ตนเอง เป็็นบุุคคลที่่�ควรคบหาสมาคม 
เพราะจะทำำ�ให้้เราก้้าวหน้้าตามไปด้้วย
4. ให้้คำำ�แนะนำำ� ชัักจููงไปในทางที่่�ถููกต้้อง หากเพื่่�อนของคุุณแนะนำำ�ให้้คุุณเข้้าสู่่�หนทางของสิ่่�งไม่่ดีี 
ไม่่ว่่าจะเป็็นงานผิิดกฎหมายหรืือยาเสพติิด แสดงว่่าเขาไม่่ได้้ปรารถนาดีีต่่อคุุณเลย
ที่่�มา : https://sites.google.com/site/chonnnikan334455/laksna-khxng-pheuxn-thi-di-mitr-thi-khwr-khb
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12. วิิธีีหลีีกเลี่่ย
� ง การขอความช่่วยเหลืือ และแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้นเมื่่อ
� เจอสถานการณ์์คับ
ั ขััน
วิิธีีหลีีกเลี่่�ยงเบื้้�องต้้น

1. เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนของพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง ครููอาจารย์์ และผู้้�ใหญ่่ที่่�หวัังดีี
2. เมื่่�อมีีปััญหาควรปรึึกษาพ่่อแม่่ ผู้้�ปกครองหรืือครููอาจารย์์ ไม่่เก็็บปััญหาเอาไว้้ และไม่่ควรคิิดว่่า
การเสพสิ่่�งเสพติิดจะช่่วยให้้ลืืมปััญหาเหล่่านั้้�นได้้
3. ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับพิิษภััยของสิ่่�งเสพติิดชนิิดต่่าง ๆ
4. ไม่่มั่่�วสุุมกัับเด็็กที่่�ติิดสิ่่�งเสพติิด
5. ไม่่ชัักชวนเพื่่�อนฝููงทดลองเสพสิ่่�งเสพติิด เมื่่�ออยู่่�ในกลุ่่�มเพื่่�อนควรจัับกลุ่่�มกัันทำำ�กิิจกรรมที่่�เป็็น
ประโยชน์์หรืือเล่่นกีีฬา
6. อย่่าคิิดว่่าการดื่่�มสุุรา การสููบบุุหรี่่� หรืือการเสพสิ่่�งเสพติิด เป็็นสิ่่�งโก้้เก๋๋
7. ทำำ�จิิตใจให้้ร่่าเริิงแจ่่มใส และปรัับตััวเข้้ากัับกลุ่่�มเพื่่�อน
8. ไม่่ทดลองสิ่่�งเสพติิดทุุกชนิิดเพราะติิดง่่ายและรัักษาให้้หายได้้ยาก
9. ไม่่ใช้้ยาทุุกชนิิดโดยไม่่ได้้รัับคำำ�แนะนำำ�จากแพทย์์หรืือ เภสััชกร
10. ยึึดมั่่�นในหลัักธรรมของศาสนา คำำ�สอนของทุุกศาสนามีีจุุดมุ่่�งหมาย ให้้บุุคคลประพฤติิแต่่สิ่่�งดีีงาม
และละเว้้นความชั่่�ว
11. หากรู้้�สึึกตััวเองหรืือว่่าสงสััยว่่าถููกหลอกให้้เสพสิ่่�งเสพติิด ต้้องรีีบบอกพ่่อแม่่หรืือผู้้�ปกครองทัันทีี
12. เมื่่�อพบผู้้�ใดติิดหรืือสงสััยว่่าติิดสิ่่�งเสพติิด จงช่่วยแนะนำำ�ให้้ไปรัับการรัักษาโดยเร็็ว
วิิธีีการขอความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น เมื่่�อต้้องเจอสถานการณ์์คัับขััน

1. สอนให้้เขารู้้�จัักปฏิิเสธ สอนให้้ไม่่รัับหรืือปฏิิเสธสิ่่�งของที่่ค� นแปลกหน้้าให้้
2. การสอนให้้สนใจสิ่่�งรอบตััว ให้้เขารู้้�จัักระวัังตััว รวมถึึงสอนให้้รู้้�จัักจดจำำ�สิ่่�งต่่าง ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็นด้้วย
ไม่่ว่่าจะเป็็นเบอร์์โทรศััพท์์ของคุุณพ่่อ คุุณแม่่ ชื่่�อซอยบ้้าน สถานที่่�ตั้้�งของบ้้าน และสถานที่่�ใกล้้เคีียง
3. สอนลููกเอาตััวรอด ในสถานการณ์์คัับขััน เช่่น การวิ่่�ง การหลบซ่่อน เป็็นต้้น
4. สอนให้้รู้้�จักั บอกผู้้�ใหญ่่ เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ผิิดปกติิ
ที่่�มา : https://www.amarinbabyandkids.com/health/accident/teach-kids-to-survive/2/
การไม่่เชื่่�อคนแปลกหน้้า ถ้้าโดนชัักชวนจะทำำ�ยัังไงดีี

1. สอนเรื่่�องบุุคคลและสถานที่่�ในชุุมชน เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�ว่่าในสัังคมมีีทั้้�งคนดีีและคนไม่่ดีี ดัังนั้้�น การสอน
ให้้รู้้�จัักคนในอาชีีพต่่างๆ เช่่น แม่่ค้้า ตำำ�รวจ ทหาร หมอ พยาบาล ว่่าใครมีีหน้้าที่่�อย่่างไร  เช่่น ตำำ�รวจมีีหน้้าที่่�
จัับโจรผู้้�ร้้าย ก็็จะทำำ�ให้้เด็็กเข้้าใจง่่ายๆ ได้้ว่่าหากเกิิดเหตุุร้้ายจะขอความช่่วยเหลืือจากใคร
2. สอนให้้เป็็นเด็็กช่่างสัังเกต ว่่าคนที่่�เข้้ามาคุุยด้้วยมีีลัักษณะอย่่างไร ผอม สููง อ้้วน ผิิวดำำ�  ขาว
และลัักษณะการพููดเป็็นอย่่างไร พููดชััดหรืือไม่่ เพื่่�อเป็็นการฝึึกจำำ�ลัักษณะท่่าทางเบื้้�องต้้นได้้
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3. เล่่าข่่าวให้้เด็็กฟััง เพื่่�อให้้เด็็กรู้้�เรื่่�องภััยที่่�อยู่่�รอบตััวที่่�เป็็นสถานการณ์์ปัจจุุบั
ั ัน
4. ใช้้สถานการณ์์จำำ�ลอง / เล่่นบทบาทสมมุุติิ / ใช้้คำำ�ถาม ถามเด็็กว่่าหากมีีคนแปลกหน้้าเข้้ามาหาหนูู
จะทำำ�อย่่างไร เพื่่�อเป็็นการสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็กและให้้คำำ�แนะนำำ�เพิ่่�มเติิม
5. ไม่่ปล่่อยเด็็กไว้้เพีียงลำำ�พังั สอนให้้หลีีกเลี่่ย� งการพููด รัับของ และให้้ของกัับคนแปลกหน้้า เพราะเหตุุร้้าย
เกิิดขึ้้�นได้้ทุุกเวลา
6. สอนเด็็กให้้กล้้าขอความช่่วยเหลืือ เพื่่�อให้้พ่่อแม่่ ครูู หรืือผู้้ใ� หญ่่คนอื่่น� ๆ เข้้าไปช่่วยเหลืือได้้ทัันท่่วงทีี
7. ให้้เด็็กจำำ�ชื่่�อของตััวเอง ชื่่�อและเบอร์์โทรศััพท์์คุุณพ่่อ คุุณแม่่ และ 191
8. สอนให้้เด็็กรู้้�จักก
ั ารป้้องกัันตััวเองเบื้้�องต้้น เช่่น การวิ่่�งหนีี การร้้องขอความช่่วยเหลืือ เป็็นต้้น
9. สัังเกตการณ์์การใช้้สื่่�อออนไลน์์ของเด็็ก ว่่ามีีความผิิดปกติิหรืือไม่่ เช่่น การหมกมุ่่น� อยู่่กั� บั สื่่อ� ออนไลน์์
มากเกิินไป
10. คอยสัังเกตพฤติิกรรมของเด็็ก หากเด็็กมีีอาการซึึมเศร้้าผิิดปกติิ ไม่่อยากพููดคุุยกัับใคร หรืือมีีอาการ
หวาดกลััว ผวา ควรรีีบสอบถามเพื่่�อแก้้ปััญหาให้้ทัันท่่วงทีี
ที่่�มา : https://www.parentsone.com/10-ways-for-protecting-your-kids-from-stangers/
วิิธีีแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้น เมื่่�อต้้องเจอสถานการณ์์คัับขััน

ยุุคสมััยที่่เ� ปลี่่ย� นไป ทำำ�ให้้คนเราต้้องระแวดระวัังตััวอยู่่ตล
� อดเวลา เพื่่�อความปลอดภััยทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ 
และทรััพย์์สิิน วัันนี้้�จึึงนำำ�ข้้อควรปฏิิบััติิเมื่่�อผู้้�หญิิงต้้องอยู่่�ในที่่�สาธารณะโดยลำำ�พััง ไม่่ว่่าจะในลิิฟต์์ ห้้องน้ำำ��
สาธารณะ หรืือแม้้กระทั่่�งบ้้านของตััวเอง
กรณีีอยู่่�ในสถานการณ์์คัับขััน
1. พยายามรวบรวมสติิอย่่าตกใจจนเกิินไป 
2. หาวิิธีีการช่่วยเหลืือตนเองเฉพาะหน้้า โดยการใช้้น้ำำ��เย็็นเข้้าลููบ หรืือพููดจาถ่่วงเวลาให้้นานที่่�สุุด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เพื่่�อหาทางหลบหนีีออกมาจากสถานการณ์์นั้้�นๆ
3. พยายามไม่่ยั่่�วยุุคนร้้าย เพราะอาจทำำ�ให้้คนร้้ายใช้้ความรุุนแรง
กรณีีอยู่่�ท่่ามกลางฝููงชนหรืือบริิเวณที่่�มีีผู้้�คน
1. ไม่่ควรอาย ให้้ร้้องขอความช่่วยเหลืือดัังๆ หากพบว่่ามีีคนทำำ�ร้้าย
2. วิ่่�งหนีีให้้เร็็วที่่�สุุด ควรแจ้้งความหรืือให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจลงบัันทึึกประจำำ�วััน เพื่่�อนำำ�ตััวคนทำำ�ผิิด
มาลงโทษ หรืือเพื่่�อเป็็นการตัักเตืือนผู้้�กระทำำ�ผิิด ไม่่ว่่าในกรณีีใดก็็ตาม ต้้องตั้้�งสติิให้้มั่่�นเพื่่�อที่่�จะเลืือกวิิธีี
เอาตััวรอดได้้อย่่างเหมาะสม
กรณีีความรุุนแรงในครอบครััว
1. ยุุติิการโต้้เถีียงในขณะที่่ต่่� างฝ่่ายต่่างมีีอารมณ์์โกรธ
2. หัันหน้้ามาปรึึกษาพููดคุุยกััน เมื่่�อต่่างฝ่่ายอยู่่�ในสภาพที่่�พร้้อม 
3. กรณีีที่่�ไม่่สามารถพููดคุุยกัันได้้โดยตรง อาจให้้ผู้้�ใหญ่่ที่่�นัับถืือ หรืือญาติิพี่่�น้้องมาเป็็นตััวกลาง
ในการพููดคุุย
Be Smart Say No To Drugs
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4. กรณีีที่่�ถููกทำำ�ร้้ายหรืือไม่่มั่่�นใจในความปลอดภััย ให้้พยายามเลี่่�ยงจากสถานการณ์์หรืือสถานที่่�นั้้�น
โดยอาจติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือจากตำำ�รวจ ญาติิพี่่�น้้อง เพื่่�อน บุุคคลที่่�ไว้้ใจ หรืือย้้ายที่่�อยู่่�ชั่่�วคราวจนกว่่า
ปััญหาจะคลี่่�คลาย
5. โทรศััพท์์ขอคำำ�ปรึึกษาหรืือขอความช่่วยเหลืือจากญาติิพี่่�น้้อง เพื่่�อน หน่่วยงานที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ
หากยัังไม่่ได้้ผล ควรตััดสิินใจใช้้สิิทธิิตามกฎหมาย แจ้้งความต่่อตำำ�รวจ เพราะไม่่มีีใครมีีสิิทธิิทำำ�ร้้ายผู้้�อื่่�น
แม้้จะเป็็นสามีี ตั้้�งสติิพยายามทบทวนเรื่่อ� งราว หาเหตุุผลและวิิธีีการแก้้ไขปััญหา รวมถึึงพิิจารณาว่่า หากจะใช้้
ชีีวิิตอยู่่ร่่� วมกัันต่่อไป ควรมีีข้้อตกลงกัันอย่่างไร เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้น� อีีก ไม่่ระบายอารมณ์์กับั เด็็ก โดยดุุด่่า
ทุุบตีี หรืือทำำ�ร้้าย เพื่่�อประชดอีีกฝ่่ายหนึ่่�ง
กรณีีถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ
1. ควรรีีบให้้แพทย์์ตรวจร่่างกายอย่่างเร่่งด่่วนภายใน 24 ชั่่�วโมง
2. ไม่่ควรอาบน้ำำ��หรืือชำำ�ระล้้างร่่างกายหรืือเปลี่่�ยนเสื้้�อผ้้า เพื่่�อให้้สามารถเก็็บหลัักฐานได้้ชััดเจน
และครบถ้้วน เพราะการตรวจร่่างกายอย่่างเร่่งด่่วนไม่่ว่่าจะตััดสิินใจดำำ�เนิินคดีีหรืือไม่่ จะเป็็นผลดีีในแง่่
การป้้องกัันการติิดโรคจากเพศสััมพันั ธ์์ ป้้องกัันการตั้้�งครรภ์์ ซึ่่ง� สามารถทำำ�ได้้ดีีภายใน 48 ชั่่�วโมง และเมื่่อ� ตััดสิินใจ
ที่่�จะแจ้้งความร้้องทุุกข์์เมื่่�อใด พยานหลัักฐานทางการแพทย์์เหล่่านี้้�จะเป็็นประโยชน์์ ว่่าถููกละเมิิดทางเพศจริิง
เพราะการดำำ�เนิินคดีีการละเมิิดทางเพศในประเทศไทยให้้ความสำำ�คััญกัับผลการตรวจร่่างกายของแพทย์์
เป็็นสำำ�คััญ
3. หลีีกเลี่่ย� งการอยู่่ค� นเดีียวตามลำำ�พังั เพราะอาจนำำ�ไปสู่่ก� ารตััดสิินใจที่่เ� ป็็นผลร้้ายกัับตนเอง เช่่น ทำำ�ร้้าย
ตนเอง พยายามฆ่่าตััวตาย ให้้กำำ�ลัังใจตนเอง ไม่่ควรลงโทษตนเอง เพราะไม่่มีีผู้้�ใดต้้องการถููกข่่มขืืน เหตุุการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�นจึึงไม่่ใช่่ความผิิดของตนเอง แต่่เป็็นความผิิดของชายที่่�มากระทำำ�ต่่างหาก ให้้รำำ�ลึึกอยู่่�เสมอว่่า คุุณค่่า
อนาคต ความสามารถของเรามิิได้้สููญเสีียไปกัับเหตุุการณ์์ที่เ่� กิิดขึ้้น�  ควรตััดสิินใจคลี่่คล
� ายปััญหาโดยอาจหาบุุคคล
ที่่�ไว้้ใจได้้ เช่่น พ่่อแม่่ เล่่าเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อร่่วมกัันคิิดแก้้ไขปััญหาหรืือแจ้้งความนำำ�ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาลงโทษ
เพื่่�อไม่่ให้้เขามีีโอกาสมากระทำำ�ซ้ำำ�� หรืือไปกระทำำ�กัับคนอื่่�นอีีก
ที่่�มา : https://shorturl.asia/rm0aO
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13. การใช้้สื่่�อโซเชีียลมีีเดีียในทางที่่ถู
� ูก
อิิทธิิพลของการเสพสื่่�อโฆษณา

1. ด้้านสุุขภาพร่่างกาย
ผลของการเลืือกรัับสื่่�อโฆษณาเกี่่�ยวกัับสุุขภาพทางกาย จากการที่่�ผู้้�ผลิิตได้้ผลิิตสิินค้้าชนิิดเดีียวกััน
จำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เกิิดการแข่่งขัันโดยมีีการทำำ�ให้้สิินค้้าของตนที่่ผ� ลิิตออกมามีีคุุณภาพและราคาถููก ย่่อมเป็็นผลดีี
ต่่อผู้้�บริิโภคในการเลืือกพิิจารณาได้้หลากหลาย และสามารถเปรีียบเทีียบข้้อดีีและข้้อเสีียก่่อนที่่�จะตััดสิินใจ 
ซื้้�อสิินค้้าและบริิการเกี่่�ยวกัับสุุขภาพต่่างๆ เมื่่�อมีีการบริิโภคแล้้วโอกาสที่่�จะเกิิดความพอใจมีีสููง เนื่่�องจากได้้
สิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพ แต่่ถ้้าสิินค้้าบางชนิิดมีีให้้เลืือกน้้อย ในขณะที่่�ผู้้�บริิโภคมีีความจำำ�เป็็นต้้องกิินและใช้้มาก 
จะเป็็นการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ผลิิตสามารถเอารััดเอาเปรีียบได้้ง่่าย โดยการผลิิตสิินค้้าที่่�ไม่่มีีคุุณภาพมาขาย ทำำ�ให้้
ส่่งผลต่่อสุุขภาพทางร่่างกาย เช่่น ดื่่�มนมแล้้วเกิิดอาการท้้องเสีีย ผงซัักฟอกบางยี่่�ห้้อ ซัักแล้้วเกิิดการแพ้้อย่่าง
รุุนแรง ดัังนั้้�น สื่่�อโฆษณาจึึงมีีอิิทธิพิ ลให้้คนตััดสิินใจซื้้�อผลิิตภััณฑ์์หรืือใช้้บริิการต่่างๆ ซึ่่�งส่่งผลต่่อสุุขภาพร่่างกาย
ของผู้้�บริิโภคโดยตรง
2. ด้้านสุุขภาพจิิต
ผลของการเลืือกรัับสื่่�อโฆษณาเกี่่�ยวกัับสุุขภาพจิิต คืือ ความรู้้�สึึกพึึงพอใจและความไม่่พึึงพอใจ
ในการบริิโภคสิินค้้าและบริิการเกี่่ย� วกัับสุุขภาพต่่างๆ มีีผลอย่่างยิ่่ง� ต่่อสุุขภาพจิิตของผู้้บ� ริิโภค เช่่น มีีการใช้้สิินค้้า
ที่่�มีีคุุณภาพ มีีคุุณสมบััติิเป็็นจริิงตามคำำ�โฆษณาย่่อมส่่งผลให้้เกิิดความพึึงพอใจ ส่่วนสิินค้้าและบริิการต่่าง ๆ
ที่่�ผู้้�บริิโภคเลืือกใช้้มีีคุุณภาพไม่่เป็็นจริิงตามที่่�ผู้้�ผลิิตโฆษณา ส่่งผลเสีียหายและเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพ
ย่่อมทำำ�ให้้เกิิดความไม่่พึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการต่่างๆ นอกจากนี้้� การซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการสุุขภาพบางชนิิด
อาจมีีราคาสููง เมื่่อ� ได้้สิินค้้าและบริิการที่่มีีคุุ
� ณภาพไม่่เป็็นไปตามที่่ค� าดหวััง ก็็จะก่่อให้้เกิิดความเครีียด วิิตกกัังวล
หรืือเสีียใจกัับการตััดสิินใจที่่�ผ่่านมาได้้ ดัังนั้้�นสื่่�อโฆษณาจึึงส่่งผลต่่อสุุขภาพจิิตของผู้้�บริิโภคโดยตรง
3. ด้้านสุุขภาพสัังคม
สื่่อ� ที่่�มีีความสร้้างสรรค์์จะส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพในทางที่่พึ� งึ ประสงค์์ ในขณะ
ที่่�สื่่�อที่่�นำ�ำ เสนอพฤติิกรรมสุุขภาพที่่�ไม่่เหมาะสม แต่่พยายามนำำ�เสนอว่่าเป็็นค่่านิิยมของสัังคมที่่�จะส่่งผลให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมสุุขภาพในทางที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ เช่่น การโฆษณาอาหารประเภทจานด่่วน ซึ่่�งเป็็น
อาหารที่่�มีีการแข่่งขัันในการโฆษณาที่่�สููงมากทั้้�งที่่�อาหารเหล่่านี้้�มีีปริิมาณแคลอรี่่�สููงและมีีสารอาหารที่่�จำำ�เป็็น
ต่่อร่่างกายในปริิมาณต่ำำ��  เด็็กหรืือเยาวชนที่่�รัับประทานอาหารเหล่่านี้้�มากๆ จึึงเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรคเบาหวาน
โรคหััวใจ และโรคมะเร็็งบางชนิิดในช่่วงชีีวิิตต่่อไป ทำำ�ให้้เป็็นปััญหาสาธารณสุุขของบุุคคลในสัังคมต่่อไป
4. ด้้านสุุขภาพปััญญา
สื่่�อโฆษณามีีอิิทธิิพลต่่อสุุขภาพทางปััญญา เพราะมีีสื่่�อโฆษณาจำำ�นวนมากที่่�ใช้้กลวิิธีีการโฆษณา
ประชาสััมพัันธ์์จููงใจผู้้�บริิโภคให้้มีีความต้้องการสิินค้้า ส่่งเสริิมค่่านิิยมหรืือแบบแผนการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�เป็็น
วััตถุุนิิยมแทนที่่�จะเป็็นการใช้้ชีีวิิตแบบพอเพีียงตามแนวทางปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงในพระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่หั� วั  ที่่เ� น้้นการดำำ�เนิินชีีวิิตตามทางสายกลาง ด้้วยความมีีเหตุุผล ความรู้จั้� กั พอประมาณ และมีีภููมิิคุ้้ม� กััน
ในตััวที่่�ดีี  เช่่น การที่่�เราจะซื้้�อสิินค้้าชิ้้�นหนึ่่�งเราจะต้้องตััดสิินใจอย่่างมีีเหตุุมีีผลที่่�เหมะสมว่่าสมควรซื้้�อหรืือไม่่ 
ดัังบทกลอนของสุุนทรภู่่�ที่่�ว่่า “ไม่่ควรซื้้�อก็็อย่่าไปพิิไรซื้้�อ ให้้เป็็นมื้้�อเป็็นคราวทั้้�งคาวหวาน” ความรู้้�จัักพอ
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ประมาณคืือซื้้�อในจำำ�นวนเท่่าที่่�จำ�ำ เป็็น ในราคาที่่�เหมาะสม การมีีภููมิิคุ้้�มกัันคืือ การมีีสติิสััมปชััญญะก่่อน
การตััดสิินใจซื้้�อ ไม่่หลงใหลหรืือตกเป็็นเหยื่่อ� ของคำำ�โฆษณา หรืือสิ่่ง� จููงใจใดๆ ที่่ผู้้� จำ� ำ�หน่่ายนำำ�มาส่่งเสริิมการขาย
เช่่น ของแถม การใช้้ชิ้้�นส่่วนชิิงรางวััล  เป็็นต้้น เพราะจะทำำ�ให้้เราตััดสิินใจซื้้�อสิินค้้านั้้�นด้้วยความต้้องการ
ทางจิิตวิทิ ยามากกว่่าเป็็นการตััดสิินใจซื้้�อโดยใช้้เหตุุผลและปััญญา
ที่่�มา : https://sites.google.com/site/nissancamou/xiththiphl-khxng-sux-khosna-keiyw-kab-sukhphaph
อิิทธิพ
ิ ลของสื่่�อต่่อสุุขภาพและความรุุนแรง อิินเทอร์์เน็็ต

ความปลอดภััยในชีีวิิตเป็็นสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานที่่�ประชาชนทุุกคนควรได้้รัับ อัันตรายที่่�เกิิดขึ้้�นมีีทั้้�งแบบ
ที่่�มาโดยเปิิดเผย เช่่น อุุบััติิเหตุุ แต่่อัันตรายบางประเภทมีีความสลัับซัับซ้้อนมาก เช่่น ภััยจากสื่่�อ โดยเฉพาะ
อิินเทอร์์เน็็ต ดัังนั้้�น การมีีความรู้�ค้ วามเข้้าใจถึึงอัันตรายจากสื่่�อประเภทต่่างๆ ทั้้�งสื่่�อโฆษณา สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ และ
สื่่อ� อิินเทอร์์เน็็ต เพื่่�อจะได้้สามารถวิิเคราะห์์เลืือกใช้้สื่่�อที่่ปล
� อดภััย และมีีแนวทางการปฏิิบัติั ติ น ในการป้้องกัันภััย
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ 
1) สื่่�อโฆษณาและอิินเตอร์์เน็็ต
1.1) สื่่�อโฆษณา  เป็็นเครื่่�องมืือการติิดต่่อสื่่�อสารซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ส่่งข่่าวสารจากแหล่่งข่่าวสาร 
โดยผู้้�ส่่งข่่าวไปยัังผู้้�รัับข่่าว สื่่�อโฆษณาแบ่่งเป็็นหลายประเภทดัังนี้้�
1. สื่่�อกระจายเสีียง เช่่น โทรทััศน์์ วิิทยุุ
2. สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ เช่่น นิิตยสาร หนัังสืือ จดหมาย
3. สื่่�อนอกสถานที่่� เช่่น การโฆษณากลางแจ้้ง การโฆษณาเคลื่่�อนที่่�
                    
4. สื่่�อการตลาดทางตรง เช่่น การแนะนำำ�หรืือโฆษณาสิินค้้า
                    
5. สื่่�ออื่่�นๆ เช่่น โฆษณาก่่อนหนัังฉายในโรงภาพยนตร์์
1.2) สื่่�ออิินเทอร์์เน็็ต   เป็็นเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ขนาดใหญ่่ เกิิดขึ้้�นจากระบบเครืือข่่าย
คอมพิิวเตอร์์ขนาดเล็็ก รวมกัันเป็็นเครืือข่่ายใหญ่่ เพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลกััน
2) สื่่�อที่่�อาจนำำ�ไปสู่่�ความไม่่ปลอดภััยในชีีวิิต  สื่่�อมีีหลายชนิิด เช่่น ภาพนิ่่�ง ภาพยนตร์์ โทรทััศน์ วิ
์ ิทยุุ 
โฆษณา ซึ่่�งบางสื่่�อมีีเจตนาก่่อให้้เกิิดความไม่่ปลอดภััยแก่่ประชาชน  มีีการแสวงหาผลประโยชน์์ การขโมย
ข้้อมููลบััตรเครดิิต การเผยแพร่่หรืือส่่งภาพโป๊๊ ภาพลามก โฆษณาผ่่านเว็็บไซด์์ เป็็นต้้น
3) แนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันตนเองจากสื่่�อที่่�ไม่่ปลอดภััย
3.1) การป้้ อ งกัั น ตนเองจากสื่่� อ โฆษณาที่่� ไ ม่่ปลอดภัั ย   สื่่� อ โฆษณาที่่� ไ ม่่ปลอดภัั ย เช่่น
การโฆษณาชวนเชื่่� อ เกี่่� ย วกัั บ ยาลดความอ้้วนเห็็ น ผลเร็็ ว ภายในหนึ่่� ง สัั ป ดาห์์ ส ามารถลดได้้ 10 กิิ โ ล
โดยไม่่ต้้องควบคุุมเรื่่�องอาหาร หรืือ นิิตยสารที่่�มีีภาพโป๊๊และมีีเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับเรื่่�องเพศอย่่างชััดเจน โดยมีี
แนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันตนเองจากสื่่�อโฆษณาที่่�ไม่่ปลอดภััย ดัังนี้้�
1. เมื่่�อมีีปััญหาเรื่่�องสุุขภาพหรืือปััญหาชีีวิิตควรปรึึกษาพ่่อแม่่ ครูู หรืือ เพื่่�อน
2. ก่่อนตััดสิินใจเชื่่�อตามคำำ�โฆษณาควรตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและหาข้้อมููลที่่�ถููกต้้อง
เพื่่�อช่่วยในการตััดสิินใจว่่าเชื่่�อถืือได้้หรืือไม่่
            
3. หลีีกเลี่่ย� งการซื้้�อหรืืออ่่านสื่่อ� ที่่ไ� ม่่ปลอดภััยควรใช้้วิิจารณญาณในการเลืือกซื้้�อทุุกครั้้�ง
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3.2) การป้้องกัันตนเองจากความไม่่ปลอดภััยทางอิินเทอร์์เน็็ต  เช่่น
           
1. ไม่่ควรบอกข้้อมููลส่่วนตััวของตนเอง เช่่น ชื่่�อ นามสกุุล ที่่อ� ยู่่ ชื่่
� อ� โรงเรีียน เบอร์์โทรศััพท์์
ชื่่�อพ่่อแม่่ สถานที่่ทำ� ำ�งาน เป็็นต้้น
            
2. ไม่่ควรนััดพบกัับบุุคคลที่่�รู้้�จักั กัันทางอิินเทอร์์เน็็ต และควรบอกพ่่อแม่่ให้้รัับทราบ
            
3. ไม่่ควรให้้รููปถ่่ายกัับคนที่่�ติิดต่่อกัันทางอิินเทอร์์เน็็ต  เพราะอาจนำำ�ไปทำำ�สิ่่�งไม่่ดีี
และเสื่่�อมเสีียได้้
            
4. ไม่่ควรตอบข้้อความสนทนา ซึ่่�งมีีลัักษณะการพููดจาชวนคุุยเรื่่�องเพศ เรื่่�องลามก 
เรื่่�องการทำำ�สงคราม ก่่อการร้้าย การข่่มขู่่�
5. ระวัังบุุคคลที่่�เสนอสิ่่�งของ เช่่น การได้้รัับรางวััลเป็็นเงิิน อุุปกรณ์์เครื่่�องใช้้ หรืือ
ของขวััญอื่่�นๆ โดยอาจจะเป็็นพวกหลอกลวง
6. ผู้้�ปกครองควรตั้้�ง กฎ กติิกาในการเล่่นอิินเทอร์์เน็็ต  เช่่น วัันละกี่่�ชั่่�งโมง เล่่นได้้
ช่่วงเวลาใด เป็็นต้้น
7. ระมััดระวัังบุุคคลที่่ติ� ดิ ต่่อทางอิินเทอร์์เน็็ต เพราะอาจไม่่ได้้บอกความจริิงและพิิสููจน์์
ตััวตนได้้ยาก
8. จดจำำ�รหััสผ่่าน ในการใช้้อิินเทอร์์เน็็ตและบอกเฉพาะคนใกล้้ชิิดที่่�ไว้้ใจ เช่่น พ่่อแม่่ 
ผู้้�ปกครอง เป็็นต้้น
ที่่�มา : https://sites.google.com/site/uhg0p5tujgp50/xiththiphl-khxng-sux-tx-sukhphaph-laea-khwam-runraeng-xinthexrnetthexrnet
รู้้�ทัันข้้อมููลข่่าวสารจากสื่่�อ

การรู้้�เท่่าทัันสื่่�อออนไลน์์ หมายถึึง ความสามารถของบุุคคลในการเข้้าถึึงสื่่�อออนไลน์์เพื่่�อการใช้้งาน
ตามวััตถุุประสงค์์ ความสามารถวิิเคราะห์์แยกแยะข้้อมููล ตรวจสอบข้้อเท็็จจริงิ และความคิิดเห็็น ความสามารถ
ในการตีีความเชิิงคุุณค่่า ประเมิินสารประโยชน์์และโทษ ผลกระทบเนื้้�อหาของสื่่�อออนไลน์์ ความสามารถ
ในการคิิดเชิิงวิิพากษ์์และมองเห็็นบริิบททางสัังคมอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับสื่่�อ โดยที่่�ไม่่ตกอยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลสื่่�อ
หรืือเป็็นทาสของสื่่�อเทคโนโลยีี ความสามารถในการเลืือกรัับและใช้้ประโยชน์์จากสื่่�อในทางสร้้างสรรค์์สัังคม
ผลกระทบจากการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ของเด็็กและเยาวชนอย่่างขาดการรู้้�เท่่าทััน
1) ผลกระทบด้้านร่่างกาย พบว่่า การติิดสื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นเวลานานทำำ�ให้้เกิิดอาการปวดศีีรษะ
ปวดหลััง ปวดข้้อ ปวดท้้อง เจ็็บหน้้าอก อ่่อนเพลีีย โรคความดััน อาการลมชััก ปัญ
ั หาสายตา เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
ยัังส่่งผลกระทบต่่อสมองส่่วนหน้้าทำำ�ให้้มีีขนาดเล็็กและมีีการเชื่่�อมโยงของเซลล์์ประสาทสมองส่่วนหน้้าลดลง
(คอลััมน์์การศึึกษา สยามรััฐสััปดาห์์วิิจารณ์์ ฉบัับวัันที่่� 4 เมษายน 2557 โดยเสมาธิิการ)  
2) ผลกระทบด้้านจิิตใจและอารมณ์์ ส่่งผลให้้เด็็กและเยาวชนกระทำำ�ความผิิดในลัักษณะเดีียวกัับ
การเล่่นเกมออนไลน์์ได้้ รวมทั้้�งความคิิด อารมณ์์และพฤติิกรรมก้้าวร้้าวรุุนแรง เนื่่�องจากเด็็กและเยาวชน
ยัังไม่่สามารถแยกแยะสถานการณ์์จริิงกัับจิินตนาการหรืือสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ รวมทั้้�งการขาดทัักษะการเรีียนรู้้�
ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น
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3) ผลกระทบในครอบครััว พบว่่า ครอบครััวขาดความอบอุ่่น�  สััมพันั ธภาพในครอบครััวลดลง เกิิดความ
ไม่่เข้้าใจและความขััดแย้้งในครอบครััว
4) ผลกระทบด้้านสัังคม ก่่อให้้เกิิดการกระทำำ�ผิิดของเด็็กและเยาวชน รวมทั้้�งเด็็กและเยาวชน
ตกเป็็นเหยื่่�อในการถููกล่่อลวงจากการใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�ไม่่เหมะสม
ข้้อดีี - ข้้อเสีียของสื่่�อออนไลน์์
การใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์มีีความแตกต่่างขึ้้น� อยู่่กั� บั วััตถุุประสงค์์การใช้้งาน และมีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีีย ดัังนี้้�
ข้้อดีี
- เป็็นพื้้�นที่่�ให้้เด็็กและเยาวชนที่่�มีีความสนใจเหมืือนกัันได้้มารวมกลุ่่�มเพื่่�อพััฒนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ความสนใจและประสบการณ์์ให้้แก่่กััน
- เป็็นพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์ให้้เด็็กและเยาวชนสร้้างผลงานและรายได้้ เกิิดการจ้้างงานแบบใหม่่ๆ ขึ้้�น
- เป็็นคลัังข้้อมููลความรู้้�
- ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายและเวลาในการติิดต่่อสื่่�อสาร เนื่่�องจากมีีความสะดวกและรวดเร็็ว
- ใช้้เพื่่�อความบัันเทิิง ผ่่อนคลายความเครีียด
ข้้อเสีีย
- เว็็บไซต์์ที่่�ให้้บริิการบางแห่่งอาจจะเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวมากเกิินไป หากผู้้�ใช้้ไม่่ระมััดระวัังในการ
กรอกข้้อมููลอาจเกิิดความเสีียหาย หรืือละเมิิดสิิทธิิส่่วนบุุคคลได้้ 
- สื่่�อสัังคมออนไลน์์เป็็นสัังคมที่่กว้้
� างขวาง หากรู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์ ขาดวิิจารณญาณ อาจถููกล่่อล่่วงได้้ 
- เป็็นช่่องทางในการถููกละเมิิดลิิขสิิทธิ์์� ขโมยผลงาน หรืือถููกแอบอ้้างได้้
- ผู้้�ใช้้ถ้้าใช้้นานเกิินอาจมีีผลเสีียต่่อสุุขภาพ ทำำ�ให้้เสีียการเรีียน และอาจเสีียเวลาโดยเปล่่าประโยชน์์
- เป็็นช่่องทางที่่�สามารถวิิพากษ์์วิจิ ารณ์์กระแสสัังคมเชิิงลบ และอาจทำำ�ให้้เกิิดข้้อพิิพาท
- ทำำ�ให้้ขาดปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุคคลรอบข้้าง เป็็นช่่องทางในการแสดงพฤติิกรรมที่่�ไม่่เหมาะสม
- ทำำ�ให้้เกิิดภััยคุุกคามด้้านความมั่่�นคง เช่่น การเผยแพร่่ภาพและข้้อความอัันมีีลัักษณะดููหมิ่่�นและ
ไม่่เหมาะสมต่่อสถาบัันพระมหากษััตริิย์์
ที่่�มา : กรมกิิจการเด็็กและเยาวชน www.dcy.go.th › news › news_th_20152208073025_1
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14. การมีีจิิตสำำ�นึึกรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

จิิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึึง จิิตสำำ�นึกึ เพื่่�อส่่วนรวม เพราะคำำ�ว่่า “สาธารณะ” คืือ สิ่่�งที่่มิ� ไิ ด้้
เป็็นของผู้้ห� นึ่่�งผู้้ใ� ด จิิตสาธารณะจึึงเป็็นความรู้สึ้� กถึ
ึ งึ การเป็็นเจ้้าของในสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นสาธารณะ ในสิิทธิแิ ละหน้้าที่่ที่� จ่� ะ
ดููแลและบำำ�รุุงรัักษาร่่วมกััน เช่่น การช่่วยกัันดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม โดยการไม่่ทิ้้�ง ขยะลงในแหล่่งน้ำำ�� การดููแล
รัักษาสาธารณะสมบััติิ เช่่น โทรศััพท์์สาธารณะ หลอดไฟที่่ใ� ห้้แสงสว่่างตามถนนหนทาง แม้้แต่่การประหยััดน้ำำ��
ประปา หรืือไฟฟ้้า ที่่�เป็็นของส่่วนรวม โดยให้้เกิิดประโยชน์์คุ้้�มค่่าตลอดจนช่่วยดููแลรัักษาให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ตกทุุกข์์ได้้ยาก หรืือผู้้�ที่่�ร้้องขอความช่่วยเหลืือเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ ตลอดจนร่่วมมืือกระทำำ�เพื่่�อให้้เกิิดปััญหา
หรืือช่่วยกัันแก้้ปััญหา แต่่ต้้องไม่่ขััดต่่อกฎหมาย เพื่่�อรัักษาประโยชน์์ส่่วนร่่วม
	จิิตสาธารณะเพื่่�อส่่วนรวม
จิิตสำำ�นึึกเพื่่�อส่่วนรวมนั้้�นสามารถกระทำำ�ได้้ โดยมีีแนวทางเป็็น 2 ลัักษณะ ดัังนี้้�
1. โดยการกระทำำ�ตนเอง ต้้องมีีความรัับผิิดชอบต่่อตนเอง เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบและเกิิดความเสีียหาย
2. มีีบทบาทต่่อสัังคมในการรัักษาประโยชน์์ของส่่วนรวม เพื่่�อแก้้ปััญหา สร้้างสรรค์์สัังคม ซึ่่�งถืือว่่าเป็็น
ความรัับผิิดชอบต่่อตนเองและสัังคม
	ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
เป็็นการช่่วยเหลืือสัังคม ไม่่ทำำ�ให้้ผู้้�อื่่�นหรืือสัังคมเดืือดร้้อนได้้รัับความเสีียหาย เช่่น
1. มีีความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััว เช่่น เชื่่�อฟัังพ่่อแม่่ ช่่วยเหลืืองานบ้้าน ไม่่ทำำ�ให้้พ่่อแม่่เสีียใจ
2. มีีความรัับผิิดชอบต่่อโรงเรีียน ครููอาจารย์์ เช่่น ตั้้�งใจเล่่าเรีียน เชื่่�อฟัังคำำ�สั่่�งสอนของครููอาจารย์์
ปฏิิบััติติ ามกฎระเบีียบวิินััยของโรงเรีียน ช่่วยรัักษาทรััพย์์สมบััติิของโรงเรีียน
3. มีีความรัับผิิดชอบต่่อบุุคคลอื่่�น เช่่น ให้้ความช่่วยเหลืือให้้คำำ�แนะนำำ� ไม่่เอาเปรีียบเคารพสิิทธิซึ่่ิ ง� กัันและกััน
4. มีีความรัับผิิดชอบในฐานะพลเมืือง เช่่น ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบของสัังคม ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย รัักษา
สมบััติขิ องส่่วนรวม ให้้ความร่่วมมืือต่่อสัังคมในฐานะพลเมืืองดีี ให้้ความช่่วยเหลืือบุุคคลอื่่�นตามความเหมาะสม
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ชุุดความรู้้�

เพื่่� อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด

แนวทางการใช้้

ชุุดความรู้้�เพื่่�อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด เป็็นชุุดความรู้้�
ที่่� ร วบรวมและจัั ด ทำำ�ขึ้้� น เพิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกและสนัั บ สนุุน
การดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านยาเสพติิดในหลายลัักษณะ เช่่น ใช้้ประกอบการเรีียน
การสอน การอบรมให้้ความรู้้� กิิจกรรมค่่าย กิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะต่่างๆ
โดยผู้้�ใช้้สามารถเลืือกใช้้เนื้้�อหาความรู้้�และกิิจกรรมที่่�สอดคล้้องเหมาะสม
กัับกลุ่่�มเป้้าหมายและช่่วงวััย อาทิิ ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด การใช้้ยา
ในทางที่่�ผิิด กฎหมายยาเสพติิดเบื้้�องต้้น แนวทางการป้้องกัันยาเสพติิด
แนวทางการบำำ�บัดั รัักษายาเสพติิด ทัักษะชีีวิิต ฯลฯ ในรููปแบบ Power point
สำำ�เร็็จรููป สื่่�อคลิิปวีีดิิโอ สื่่�อหนัังสั้้�น ตััวอย่่างกิิจกรรมต่่างๆ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้�
สามารถประยุุกต์์ใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทและพื้้�นที่่�ได้้
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รายชื่่�อคณะทำำ�งานและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง

ในการจััดทำำ�คู่่�มืือหลัักสููตรการสอนยาเสพติิดในสถานศึึกษา
ประจำำ�ปีี 2564
มิิติิการพััฒนาหลัักสููตรภาพรวมระดัับนโยบาย
ที่่�ปรึึกษาพิิเศษ
นายไชยา กััญญาพัันธุ์์�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์เฉพาะกิิจคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือเด็็กนัักเรีียน
นายนิิสิิต เนิินเพิ่่�มพิิสุุทธิ์์�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักพััฒนาการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
นางสาวอารีีภัักดิ์์� เงิินบำำ�รุุง
สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
นัักวิิเคราะห์์นโยบายและแผนเชี่่�ยวชาญ
หม่่อมหลวงพรวิิศิิษฎ์์ วรวรรณ
สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
รองผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์เฉพาะกิิจคุ้้�มครองและช่่วยเหลืือเด็็กนัักเรีียน
นางสายพัันธุ์์� ศรีีพงษ์์พัันธุ์์�กุุล
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ผู้้�อำ�ำ นวยการส่่วนป้้องกัันยาเสพติิดในกลุ่่ม� เยาวชน
นางชุุลีีพร พิิเศษกุุล
สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการพิิเศษ
นางสุุขเกษม เทพสิิทธิ์์�
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
นัักวิิชาการศึึกษาชำำ�นาญการพิิเศษ
นางสุุดจิิตร์์ ไทรนิ่่�มนวล 
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
ข้้าราชการบำำ�นาญ
นายสุุรััตน์์ สรวงสิิงห์์
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััดราชบุุรีี
นางเชาวนีีย์์ สายสุุดใจ
สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััดราชบุุรีี
นางทองเจืือ เอี่่�ยมธนานุุรัักษ์์
ศููนย์์ประสานงานและบริิหารการศึึกษาจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
นางภััครดา เทีียนสมบััติิ
สำำ�นัักงานปลััดกระทรวงศึึกษาธิิการ
นายบุุญชื่่�น วิิบููลย์์
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษากรุุงเทพมหานคร
นางจัันตรีี นัันทกิิจ
โรงเรีียนดอนเมืืองจาตุุรจิินดา กรุุงเทพมหานคร
นายเดวิิด ด้้วงจิินดา
โรงเรีียนพรพิินิิตพิิทยาคาร จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
นางสาวสมสมร ลายพิิกุุน
นางสาวปุุณญานิิดา กุุลจัันทร์์ไพบููลย์์ โรงเรีียนปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี
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นายธงชััย ฟุ้้�งเฟื่่�อง
นางจำำ�เริิญ สีีมารััตน์์
นางสาวจีีระวรรณ ปัักกััดตััง
นางกรวรรณ ใสยจิิตต์์
นางสาวอรวรรณ จัันทร์์ชะลอ
นายอััครวััฒน์์ จีีระอมริินทร์์
นางภััทราพรรณ เล็็งวััฒนกิิจ
นางสาวพจมาน สีีพล
นายวชิิราวุุฒิิ อุ่่�นใจ
นางสาวบุุสรา นิิลเต๊๊ะ
นางทััศนีีย์์ นิิวาศะบุุตร 
นางมณฑาทิิพย์์ จัันทร์์เพ็็ญ  
นายกิิตติิพงศ์์ จัันทวงศ์์
นายวรััตม์์ ศรีีเทพ
นางสาวฉัันทนา โพธิิครููประเสริิฐ
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีหญิิง ทิิตา ดวงสวััสดิ์์�
นางสาวฐิิตาภา ราตรีีวิิจิิตร์์
นางสาวภาวิิดา ทรงไชยธราเวช
นายธนกฤต วิิเศษฤทธิ์์�
นายพุุทธรััตน์์ นััยวิิกุุล
นายวิิเชีียร นุ้้�ยเย็็น
นางกิ่่�งแก้้ว ใหม่่สุุวรรณ
นางสมฤดีี ปิ่่�นแก้้ว
นายชยพล แสงย้้อย
นางสาวสนธยา พููนไธสง
นางสาวเนาวรััตน์์ ฝ้้ายเทศ
นางสาวเปรมณพิิชญ์์ วิิสัันต์์ชููบููรณ์์
นายสุุรััก วินิิ ิจสร
นางสาวญานิิกา กู๊๊�ดวิิน
นางสาวทวีีพร บุุญเส็็ง
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โรงเรีียนเทพศิิริินทร์์คลองสิิบสาม จัังหวััดปทุุมธานีี
โรงเรีียนพระตำำ�หนัักสวนกุุหลาบมหามงคล จัังหวััดนครปฐม
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
โรงเรีียนพระหฤทััยคอนแวนต์์ กรุุงเทพมหานคร
โรงเรีียนลาซาล กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิมการศึึกษาเอกชน
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
เขตบางบอน
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
เขตบางบอน
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
เขตบางบอน
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย
วิิทยาลััยบริิหารธุุรกิิจและการท่่องเที่่�ยวกรุุงเทพ
ศููนย์์พััฒนา ส่่งเสริิม ประสานงานกิิจการนัักศึึกษาและกิิจการพิิเศษ
สำำ�นัักมาตรฐานการอาชีีวศึึกษา
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
กรมส่่งเสริิมการปกครองท้้องถิ่่�น
โรงเรีียนมััธยมรัังสิิต จัังหวััดปทุุมธานีี
โรงเรีียนเทศบาลวััดหนองผา จัังหวััดอุุตรดิิตถ์์
เทศบาลเมืืองปราจีีนบุุรีี จัังหวััดปราจีีนบุุรีี
โรงเรีียนวััดลาดพร้้าว กรุุงเทพมหานคร
โรงเรีียนมััธยมวััดปุุรณาวาส กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักการศึึกษา กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักการศึึกษา กรุุงเทพมหานคร
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน

นางสาวพจนีีย์์ สาริิพัันธ์์
นางสาวปฐมพร ชื่่�นใจชน
นางรััตนา ถามั่่�งมีี
นางสาวสุุพริิกา ประพฤติิตรง
นางสาวนภััสณััชชนก หญิิงประยููร
นางสาวณััฐยา โชติิแสงสัังข์์
นางสาวศรััญญา ศรีีหานนท์์
นางสาวอมรรััตน์์ ดรประทุุม 
นางสาวรััตนาภรณ์์ กุุญชร ณ อยุุธยา
นางสาวแสงทอง แสงสว่่าง

สำำ�นัักพััฒนาการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
สำำ�นัักงาน ป.ป.ส.
สำำ�นัักพััฒนาการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหายาเสพติิด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.

มิิติก
ิ ารพััฒนาและจััดทำำ�แผนการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับประถมศึึกษา
นายนพพร มากคงแก้้ว
นายทนงศัักดิ์์� ศรีีงามคุุณพััฒน์์
นางวชิิรนุุช พรหมภััทร์์  
นางสาวหฤทััย บุุญประดัับ  
นางสาวพรชนก คณาอนัันต์์   

ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษานนทบุุรีี เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษานนทบุุรีี เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษานนทบุุรีี เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษาประถมศึึกษานนทบุุรีี เขต 1
รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มนิิเทศ ติิดตามฯ  
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นายศรากร เสนะเวส
นางศศิิธร ดีีเหมาะ
นางจารุุณีี น้้อยเปรม
นางสาวนริิศรา โชคชยสุุนทร
นางสาววรรณชนก มั่่�นแน่่ 
นายอภิิสิิทธิ์์� บุุตรน้ำำ��เพ็็ชร 
นางณััฐธิิยา เหมืือนมาตย์์
นายสิิงขร สัังข์์ประเสริิฐ
นางสาวปิิยะดา ศรีีอิินทร์์สุุทธิ์์�
นางสาวนภััษมน เขีียวนิิล 
นายฉััตรชััย ไกรเทพ
นางสาวเบ็็ญจมาศ สัังข์์เผืือก 
นางสาวกรรทิิพย์์ ปานแสงแก้้ว
นายสุุนัันท์์ ลาภประเสริิฐ
นายณรงค์์ศักดิ์์
ั � สัันทััดเลขา
นางศิิริิลักั ษณ์์ ศรีีวีีระนุุรััตน์์
นางสุุภาพรรณ ประทุุมมา
นายเอกไผท แก้้วหอม  
นางสาวณััฐริิน เจริิญเกีียรติิบวร 
นางสาวพััชริิดา เมืืองคำำ�  
ว่่าที่่�ร้้อยตรีีมนตรีี พระสมิิง
นายสุุพจน์์ เทศน์์ธรรม 
นายอรรถวิิทย โรจนบุุรานนท์์
นายธนภััทร จัันทกลิ่่�น
นางคมคาย น้้อยสิิทธิ์์�
นายจีีระพงษ์์ สิิทธิิทิิม 
นายทวิิช โคตรชมภูู
นายสนอง อััดแสง
นางรััชฎาภรณ์์ ทิิพย์์กาญจนรััตน์  ์
นายนรากร พููลขวััญ
นายณรงค์์ บััวโพธิ์์�
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ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ศึึกษานิิเทศก์์
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดบางระโหง (ภิิรมย์์ศิิริิ)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดปากน้ำำ�� (พิิบููลสงคราม)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนชุุมชนวััดบางไกรใน (ศีีลพิิบููลย์์วิทิ ยา)
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ครูู โรงเรีียนวััดบางระโหง (ภิิรมย์์ศิิริิ)
ครูู โรงเรีียนวััดบางระโหง (ภิิรมย์์ศิิริิ)
ครูู โรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดสำำ�โรง (หิิรััญราษฎร์์ภักดีีวิ
ั ิทยา)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนประชาอุุปถััมภ์์
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนท่่าทรายประชาอุุปถััมภ์์
รัักษาการในตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนมหาสวััสดิ์์� (ราษฎรบำำ�รุุง)
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดบััวขวััญ (มีีทัับราษฎร์์บำ�รุุ
ำ ง)
ศึึกษานิิเทศก์์
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ครูู โรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ครูู โรงเรีียนวััดเฉลิิมพระเกีียรติิ
ครูู โรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดเฉลิิมพระเกีียรติิ (พิิบููลบำำ�รุุง)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดตำำ�หนัักใต้้ (วิิลาศโอสถานนท์์นุุเคราะห์์)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนทานสััมฤทธิ์์�วิิทยา
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
รัักษาการณ์์ในตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ครูู โรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี

นางพัันธนัันท์์ จิิตรนััย
นางสาวชไมพร ทีีรวม 
ว่่าที่่� ร.ต.ประเชิิญ รอดบ้้านเกาะ
นายอาชวิินทร์์ กััญญสกุุล 
นายสนั่่�น ไชยหงษ์์
นายภััทระ รััตนรัังษีี 
นางขวััญชนก เสมานารถ
นางสาวสุุภาณััน ยศมงคล       
นางสาวจิิตตากานต์์ วัังคำำ�       
นางสาวบุุษบาวรรณ โทหนองตอ
นายพิิชััย แสงศิิลา
นางสาวสิินีีนาฎ ใสแจ่่ม 
นายกฤษณะ ลาเกิิด
นางสาลิินีี สุุขศิิริิ
นางนุุชจริิน อุุชชิิน  
นางพนิิดา อุุสายพัันธ์์
นายศัักดิ์์�ริินทร์์ แป๊๊ะอุ้้�ย
นายเอกพล เหล่่าวงศ์์พานิิช
นางหััทยาพร สุุภาสููรย์์  
นายณััฐพงษ์์ พลหน่่วยตระกููล 
นายชััยชนะ มะติิยะภัักดิ์์�
นายเพชร สามชื่่�นฉ่ำำ�� 
นายวัันชนะ ธรรมศิิริกุุล 
ิ
นายสามารถ สายวิิชััย
นางลััดดาวรรณ ศรีีนวลจัันทร์์
นางสาวิิตรีี สิทธิ
ิ ิชััยกานต์์
นางสาวเดืือนฉาย ชุุติิดำำ�รง
นางสาวจริิยา ตระกููลเลิิศลัักษณ์์
นายภราดร  สัังขรััตน์์
นายสมจิิตร์์ ศิิลานนท์์
นางสาวสาวิิตรีี จุ้้�ยทอง    
นายธงชััย แกว่่นพรหม 

ครูู โรงเรีียนวััดปากน้ำำ�� (พิิบููลสงคราม)
ครูู โรงเรีียนวััดปากน้ำำ�� (พิิบููลสงคราม)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดแจ้้งศิิริิสัมพั
ั ันธ์์ (สโมสรสากลอุุทิิศ)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดทางหลวงโพธิ์์�ทอง
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดบางไกรนอก (แย้้มพร้้อมอุุปถััมภ์์)
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ศึึกษานิิเทศก์์
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนกลาโหมอุุทิิศ
ครูู โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 55
ครูู โรงเรีียนวััดแจ้้งศิิริิสััมพัันธ์์
ครูู โรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดบััวขวััญ (มีีทัับราษฎร์์บำ�รุุ
ำ ง)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดพุุฒิิปรางค์์ปราโมทย์์
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอนุุบาลนนทบุุรีี
ศึึกษานิิเทศก์์   
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ครูู โรงเรีียนวััดตำำ�หนัักใต้้ (วิิลาศโอสถานนท์์นุุเคราะห์์)
ครูู โรงเรีียนวััดตำำ�หนัักใต้้ (วิิลาศโอสถานนท์์นุุเคราะห์์)
ครูู โรงเรีียนวััดแจ้้งศิิริิสััมพัันธ์์ (สโมสรสากลอุุทิิศ)
ครูู โรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดปราสาท (ปราสาทพิิทยา)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 55 (วััดโบสถ์์ดอนพรหม)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดฝาง
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนวััดเชิิงกระบืือ
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนกลาโหมอุุทิิศ
รัักษาการณ์์ในตำำ�แหน่่ง ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนกลาโหมอุุทิิศ
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
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น.ส.พิิชามญชุ์์� พานทอง
นายเอกวิิทย์์ ผิิวจัันทร์์  
นายบุุญเลิิศ เบิิกบาน
นางสาวสุุธิิดา รััตนโชติิ
นายทศพล แช่่มช้้อย
นายศุุภวััฒน์์ กองขัันท์์
นางอัักษราภััค ศิลปจิ
ิ ิราลัักษณ์์
นางสาวขวััญใจ ผดุุงศัักดิ์์�
นายพีีรภััทร หวัังชม

ครูู โรงเรีียนอนุุบาลบางกรวย
ครูู โรงเรีียนประชาอุุปถััมภ์์
ครูู โรงเรีียนไทยรััฐวิิทยา 55
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ครูู โรงเรีียนอนุุราชประสิิทธิ์์�
ครูู โรงเรีียนวััดลานนาบุุญ (น้้อม หงสะเดชอุุปถััมภ์์)
ครูู โรงเรีียนวััดเฉลิิมพระเกีียรติิ
ครูู โรงเรีียนวััดเฉลิิมพระเกีียรติิ

มิิติิการพััฒนาและจััดทำำ�แผนการเรีียนรู้้�ยาเสพติิดระดัับมััธยมศึึกษา
ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
นายสมใจ วิิเศษทัักษิิณ
กรุุงเทพมหานคร เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
นายนิิสิิต เนิินเพิ่่�มพิิสุุทธิ์์�
กรุุงเทพมหานคร เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
นายถนอม บุุญโต
กรุุงเทพมหานคร เขต 1
รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
นายศรายุุทธ ธิิศรีีชััย
กรุุงเทพมหานคร เขต 1
ที่่�ปรึึกษาพิิเศษ สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
นายไชยา กััญญาพัันธุ์์�
ผู้้�อำ�ำ นวยการกลุ่่�มส่่งเสริิมการศึึกษา
นายประทีีป หมื่่�นขำำ�
ศึึกษานิิเทศก์์ ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มนิิเทศ ติิดตาม และ
นายณััฏฐมธร์์ ดุุลคนิิต
ประเมิินผล
นัักจิตวิ
ิ ิทยาโรงเรีียนประจำำ�เขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษา
นางเบญจรััตน์์ แก้้วประเสริิฐ
กรุุงเทพมหานคร เขต 1
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
นายภููมิิสิิษฐ์์ สุุคนธวงศ์์
ศึึกษานิิเทศก์์
นางสาวเพ็็ญศรีี ขจรกริิกไกร
รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
นายสราวุุฒิิ พััฒรากุุล
รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร 
นายอภิิภููมิิ เบี้้�ยปลููก
รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร 
นางสิิริิกร วััฒนธััญญากร
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนนวมิินทราชิินููทิิศสตรีีวิิทยา พุุทธมณฑล
นางวรรณวิิสา สมบััติิวงศ์์
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รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

นายรชฎ ลััฐิิกา
นางสาวขนิิษฐา ปราชญ์์วิทิ ยา
นางสาวชุุลีีพร เนืืองศรีี
นางสาวณััฐนัันท์์ แช่่มเพ็็ชร
นายฤทธิิพงษ์์ ประทุุมสุุวรรณ์์
นายโปลิิศ เชื้้�อแก้้ว
นางสาวกิ่่�งแก้้ว แช่่มบริิสุุทธิ์์�
นางสาวชุุติิกาญจน์์ ถููกจิิตต์์
นางมนฑิิรา นิ่่�มสมบุุญ
นางสาวศิิริิณทิิพย์์ เรืืองประพัันธ์์
นางสาวพิิชชาอร ฉิิมนาคพัันธ์์
นายธาดา คุุณาปราโมทย์์
นายเจษฎา คงชููดีี
นายณััฐดนััย ไชยพร
นายณััฐพงษ์์ ปั้้�นศัักดิ์์�
นางสาวพิิมพ์์ชนก ฟัักไพโรจน์์
นางสาวรััชนีี พุุทธาสมศรีี
นางจริิยา ภููริิธิิติิมา
นายอััครพนธ์์ นวนจัันทร์์
นางชญาณีี นาคะไพบููลย์์
นางวริิษา พุุทธรัักษ์์
นายเจษฎากร เพิ่่�มพรทวีีสุุข
นายชวลิิต โล่่ห์์รักั ษา
นางสาวสุุนิิษา ทองมาก
นายพััชรากร วรรณจงคำำ�
นางปริิญญรััตน์์ พลวิิชััย
นายศราวุุธ วงศ์์สกุุล
นางนภารััตน์์ คล้้ายแจ้้ง
นางสาวดวงฤดีี เทศสนั่่�น
นายศัักดา พึ่่�งเจีียม
นายปิิยเพชร จููจัันทร์์
นางสาววีีรวรรณ โพธิ์์�แย้้ม 
นางสาววิิมณเทีียร เพราะบุุญ

รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนวััดสิิงห์์
ครูู โรงเรีียนนวมิินทราชิินููทิิศสตรีีวิิทยา พุุทธมณฑล
ครูู โรงเรีียนนวมิินทราชิินููทิิศสตรีีวิิทยา พุุทธมณฑล
ครูู โรงเรีียนนวมิินทราชิินููทิิศสตรีีวิิทยา พุุทธมณฑล
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดสิิงห์์
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดสิิงห์์
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดสิิงห์์
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดสิิงห์์
ครูู โรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
ครูู โรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
ครูู โรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
ครูู โรงเรีียนโพธิิสารพิิทยากร
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดหนองแขม
ครูู โรงเรีียนมััธยมวััดหนองแขม
ครูู โรงเรีียนชิิโนรสวิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนชิิโนรสวิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนศีีลาจารพิิพััฒน์์
ครูู โรงเรีียนไตรมิิตรวิทิ ยาลััย
ครูู โรงเรีียนวััดราชาธิิวาส
ครูู โรงเรีียนเบญจมราชาลััย ในพระบรมราชิิปถััมภ์์
ครูู โรงเรีียนโยธิินบููรณะ
ครูู โรงเรีียนโยธิินบููรณะ
ครูู โรงเรีียนสวนกุุหลาบ ธนบุุรีี
ครูู โรงเรีียนสวนกุุหลาบ ธนบุุรีี
ครูู โรงเรีียนราชวิินิิต มััธยม
ครูู โรงเรีียนวััดนวลนรดิิศ
ครูู โรงเรีียนวััดนวลนรดิิศ
ครูู โรงเรีียนศึึกษานารีี
ครูู โรงเรีียนศึึกษานารีี
ครูู โรงเรีียนสัันติิราษฎร์์วิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนสัันติิราษฎร์์วิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนสัันติิราษฎร์์วิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนมหรรณพาราม
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นายอนุุวััฒน์์ ไชยศิิลป์์
นายอภิิชาติิ เพิ่่�มสุุข
นายฐิิติิวััชร จำำ�ปาแดง
นางสาวฌััชธิิชชา ทีีฑายุุพรรค
นางสาวจิิราภา ลิ้้�มศิิริิเกีียรติิ
นายพงศกร ชุ่่ม� แจ่่ม
นางสาวณิิชารััศม์์ วีีรสนองศัักดิ์์�
นางสาวอารีีรััตน์์ ทองมููล
นายสุุรชาติิ กััลยา
นางสาวสรััลลัักษณ์์ วิิชิิตถาวรชััย
นางปััทมา เอกมณีีโรจน์์
นายเปรมศัักดิ์์� ปััญญาสาร
นายสุุภาพ พงษ์์สุุวรรณ
นายสุุชาติิ เขีียวสอาด
นายปิิยนััฐ ธนะบุุตร 
นายสุุรวิิชฌ์์ พึ่่�งแก้้ว
นายสิินธััช มีีผล
ว่่าที่่� ร.ต.จัักรกฤษณ์์ พอสอน
นางสาวจุุฑามาศ ฉุุยฉาย
นางจิิรนัันท์์ ตุ้้�ยตระกููล
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ครูู โรงเรีียนมหรรณพาราม
ครูู โรงเรีียนทวีีธาภิิเศก
ครูู โรงเรีียนทวีีธาภิิเศก
ครูู โรงเรีียนสุุวรรณพลัับพลาพิิทยาคม
ครูู โรงเรีียนวััดราชโอรส
ครูู โรงเรีียนรััตนโกสิินทร์์สมโภชบางขุุนเทีียน
ครูู โรงเรีียนสตรีีวััดอััปสรสวรรค์์
ครูู โรงเรีียนสตรีีวััดอััปสรสวรรค์์
ครูู โรงเรีียนทีีปัังกรวิิทยาพััฒน์์ (ทวีีวััฒนา) ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
ครูู โรงเรีียนทีีปัังกรวิิทยาพััฒน์์ (ทวีีวััฒนา) ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
ครูู โรงเรีียนราชนัันทาจารย์์ สามเสนวิิทยาลััย 2
ครูู โรงเรีียนทีีปัังกรวิิทยาพััฒน์์ (วััดน้้อยใน) ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
ครูู โรงเรีียนทีีปัังกรวิิทยาพััฒน์์ (วััดน้้อยใน) ในพระราชููปถััมภ์์ฯ
ศึึกษานิิเทศก์์
ศึึกษานิิเทศก์์
ครูู โรงเรีียนชิิโนรสวิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนชิิโนรสวิิทยาลััย
ครูู โรงเรีียนราชวิินิตมั
ิ ัธยม
ครูู โรงเรีียนวััดราชาธิิวาส
ครูู โรงเรีียนวีีรานุุวััตร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด

เลขที่่� 5 ถนนดิินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์์: 0 2247 0901-19
โทรสาร: 0 2245 9350
www.oncb.go.th
E-mail: oncb@oncb.go.th

สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 1 (9 จัังหวััด)

จัังหวััดปทุุมธานีี ชััยนาท นนทบุุรีี พระนครศรีีอยุุธยา ลพบุุรีี สิิงห์์บุุรีี สมุุทรปราการ สระบุุรีี และอ่่างทอง
เลขที่่� 88/9 หมู่่� 3 ตำำ�บลคููบางหลวง อำำ�เภอลาดหลุุมแก้้ว จัังหวััดปทุุมธานีี 12140
โทรศััพท์์: 0 2593 4529-33
โทรสาร:  0 2593 4510
E-mail:  or1@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 2 (8 จัังหวััด)

จัังหวััดชลบุุรีี จัันทบุุรีี ฉะเชิิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีีนบุุรีี สระแก้้ว และระยอง
เลขที่่� 222/4 หมู่่� 3 ตำำ�บลเสม็็ด อำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี จัังหวััดชลบุุรีี 20000
โทรศััพท์์: 0 3846 7840-3
โทรสาร:  0 3846 7844
E-mail:  or2@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 3 (8 จัังหวััด)

จัังหวััดนครราชสีีมา ชััยภููมิิ บุุรีีรััมย์์  ยโสธร สุุริินทร์์ ศรีีสะเกษ อำำ�นาจเจริิญ และอุุบลราชธานีี
เลขที่่� 333 หมู่่� 9 บ้้านหนองปลิิง ตำำ�บลหนองบััวศาลา อำำ�เภอเมืืองนครราชสีีมา จัังหวััดนครราชสีีมา 30000
โทรศััพท์์: 0 4432 7015-17
โทรสาร: 0 4432 7107-8
E-mail:  or3@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 4 (12 จัังหวััด)

จัังหวััดขอนแก่่น กาฬสิินธุ์์� มุุกดาหาร มหาสารคาม เลย นครพนม ร้้อยเอ็็ด สกลนคร หนองบััวลำำ�ภูู หนองคาย อุุดรธานีี 
และบึึงกาฬ
เลขที่่� 108 หมู่่� 14 ตำำ�บลศิิลา อำำ�เภอเมืืองขอนแก่่น จัังหวััดขอนแก่่น 40000
โทรศััพท์์: 0 4324 1029,0 4324 4019,0 4324 5459, 0 4324 6324,0 43246960
โทรสาร: 0 4324 6790
E-mail:  or4@oncb.go.th
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สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 5 (8 จัังหวััด)

จัังหวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย แม่่ฮ่่องสอน น่่าน พะเยา แพร่่ ลำำ�พููน และลำำ�ปาง
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนหนองฮ่อ ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศััพท์์:  0 5321 7259,0 5321 7269,0 5321 7279
โทรสาร: 0 5321 7239
E-mail:  or5@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 6 (9 จัังหวััด)

จัังหวััดพิิษณุุโลก กำำ�แพงเพชร ตาก นครสวรรค์์ พิิจิิตร เพชรบููรณ์์ สุุโขทััย อุุตรดิิตถ์์ และอุุทััยธานีี
เลขที่่� 112 หมู่่� 6 ตำำ�บลมะตููม อำำ�เภอพรหมพิิราม จัังหวััดพิิษณุุโลก 65150
โทรศััพท์์: 0 5536 8165-9
โทรสาร:  0 5536 8169
E-mail:  or6@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 7 (8 จัังหวััด)

จัังหวััดสมุุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุุรีี ราชบุุรีี เพชรบุุรีี ประจวบคีีรีีขัันธ์์ สุุพรรณบุุรีี และสมุุทรสงคราม
เลขที่่� 90/9 หมู่่� 1 ตำำ�บลบางโทรััด อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร  จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000
โทรศััพท์์: 0 3443 2740-4
โทรสาร:  0 3443 2745
E-mail:  or7@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 8 (7 จัังหวััด)

จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี กระบี่่� ชุุมพร ภููเก็็ต นครศรีีธรรมราช พัังงา และระนอง
เลขที่่� 102/27 หมู่่� 9 นิิคมพััฒนาซอย 2 ตำำ�บลขุุนทะเล อำำ�เภอเมืืองสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี 84100
โทรศััพท์์: 0 7760 2927-29
โทรสาร: 0 7760 2926
E-mail:  or8@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิด ภาค 9 (7 จัังหวััด)

จัังหวััดสงขลา ตรััง นราธิิวาส ปััตตานีี พััทลุุง ยะลา และสตููล
เลขที่่� 434 ถนนไทรบุุรีี ตำำ�บลบ่่อยาง อำำ�เภอเมืืองสงขลา จัังหวััดสงขลา 90000
โทรศััพท์์: 0 7431 2088,0 7432 1515
โทรสาร: 0 7432 1514
E-mail:  or9@oncb.go.th
สำำ�นัักงานป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดกรุุงเทพมหานคร

เลขที่่� 213 ซอยวิิภาวดีีรัังสิิต 25 ถนนกำำ�แพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลัักสี่่� กรุุงเทพฯ 10210
โทรศััพท์์: 0 2588 5037-9 ต่่อ 13001 - 13009
โทรสาร:  0 2589 7964
E-mail:  bkk@oncb.go.th
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2247 0901 ตอ 25017 โทรสาร 0 2644 4589
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