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	 ยาเสพติิดเป็้นปั้ญหาท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อคู่วามืมัื�นคู่งแลุ่ะคู่วามืป้ลุ่อดภััยของป้รู้ะชาชนในท่ักัมืิติิ	 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งกัลุ่่�มืเป้้าหมืายเด็กัแลุ่ะเยาวชน	ซึ์�งเป็้นกัลุ่่�มืเป้้าหมืายวัยเส่�ยงส่งแลุ่ะเป็้นกัำาลัุ่งสำาคัู่ญ 
ของป้รู้ะเทัศึ	มืาติรู้กัารู้ป้้องกัันจำงึม่ื�งเน�นให�คู่วามืสำาคัู่ญในกัลุ่่�มืเป้้าหมืายดังกัลุ่�าวมืาอย�างติ�อเนื�อง	โดยดำาเนินกัารู้ 
ให�คู่วามืรู่้� เก่ั�ยวกัับยาเสพติิดท่ั� ถ่กัติ�องคู่วบคู่่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติท่ั�สอดคู่ลุ่�องเหมืาะสมืกัับช�วงวัย	 
เช�น	กัารู้คู่ิดวิเคู่รู้าะห์	ยับยั�งชั�งใจำ	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	แกั�ไขปั้ญหาเป้็น	รู่้�ทัันข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้	ฯลุ่ฯ	ทัั�งน่�	เพื�อลุ่ดโอกัาส 
กัารู้เข�าไป้เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิดในอนาคู่ติ	ผ�านกัรู้ะบวนกัารู้นำาคู่วามืรู่้�ยาเสพติิดเข�าส่�กัารู้เรู่้ยนกัารู้สอน 
ในสถานศึึกัษาอย�างเป็้นรู้ะบบ	ติ�อเนื�อง	แลุ่ะยั�งยืน	เป้รู่้ยบดังกัารู้ให�วัคู่ซ่์นสรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันช่วิติให�เข�มืแข็ง
	 สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิด	(สำานักังาน	ป้.ป้.ส.)	สังกััดกัรู้ะทัรู้วงยติ่ิธรู้รู้มื	 
รู้�วมืกัับผ่�เช่�ยวชาญด�านกัารู้ศึึกัษา	นักัวิชากัารู้ศึึกัษา	ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยน	คู่รู่้ผ่�สอนวิชาส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	 
จำากัหน�วยงานท่ั�เก่ั�ยวข�อง	ได�แกั�	กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	(สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	สำานักังาน 
ป้ลัุ่ดกัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ส�งเสรู้ิมืกัารู้ศึึกัษาเอกัชน	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ 
กัารู้อาช่วศึึกัษา	สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย)	กัรู้ะทัรู้วงมืหาดไทัย	 
(กัรู้มืส�งเสริู้มืกัารู้ป้กัคู่รู้องทั�องถิ�น)	แลุ่ะกัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	ดำาเนินกัารู้พัฒนาแลุ่ะจัำดทัำาคู่่�มืือกัารู้สอนยาเสพติิด 
ในสถานศึึกัษา	โดยเน�นทัำากัารู้สอนในรู้ายวิชาส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษาภัายใติ�หลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษา 
ขั�นพื�นฐานพ่ทัธศัึกัรู้าช	2551	สำาหรัู้บใช�ในกัารู้สอนรู้ะดับชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษา	มัืธยมืศึึกัษา	หรืู้อเท่ัยบเทั�า	 
โดยเนื�อหาแบ�งออกัเป็้น	3	ติอน	ป้รู้ะกัอบด�วย	ติอนท่ั�	1	กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อสรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิด	 
ติอนท่ั�	2	แนวทัางกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิดติามืกัารู้วิเคู่รู้าะห์คู่วามืสัมืพันธ์รู้ะหว�างตัิวช่�วัดกัลุ่่�มืสารู้ะ 
กัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติ	แลุ่ะสมืรู้รู้ถนะด�านยาเสพติิด	แลุ่ะติอนท่ั�	3	สารู้ะ 
กัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิดศึึกัษา	
	 สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	ขอขอบคู่่ณ	กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	(สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	 
สำานักังานป้ลัุ่ดกัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษาเอกัชน	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ 
กัารู้อาช่วศึึกัษา	สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย)	กัรู้ะทัรู้วงมืหาดไทัย	 
(กัรู้มืส�งเสริู้มืกัารู้ป้กัคู่รู้องทั�องถิ�น)	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	แลุ่ะบ่คู่ลุ่ากัรู้/หน�วยงานท่ั�เก่ั�ยวข�อง	ท่ั�ให�คู่วามืสำาคัู่ญ 
แลุ่ะรู้�วมืจัำดทัำาคู่่�มืือ	“รู่้�คิู่ด	รู่้�ทััน	ป้้องกัันยาเสพติิด”	(Be	Smart	Say	No	To	Drugs)	ฉบับน่�	แลุ่ะหวังเป็้นอย�างยิ�งว�า 
คู่่�มืือกัารู้สอนยาเสพติิดในสถานศึึกัษาฉบับน่�	คู่รู่้ผ่�สอนจำะได�นำาไป้ใช�เป็้นส�วนหนึ�งในกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�เพื�อสรู้�าง 
ภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิดให�กัับนักัเรู่้ยนรู้ะดับชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษา	มัืธยมืศึึกัษา	หรืู้อเท่ัยบเทั�า	อันจำะส�งผลุ่ให�ผ่�เรู่้ยน 
เกิัดกัารู้เรู่้ยนรู่้�อย�างม่ืคู่่ณภัาพ	ม่ืคู่วามืส่ข	ม่ืคู่วามืป้ลุ่อดภััยในช่วติิ	โดยเฉพาะอย�างยิ�งคู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากัป้ญัหา
ยาเสพติิดติามืเป้้าป้รู้ะสงค์ู่ท่ั�กัำาหนด
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คำำ�นัำ�

5Be Smart Say No To Drugs กั



คำำ�ชีื่�แจัง

	 คู่่� มืือกัารู้สอนยาเสพติิดในสถานศึึกัษาเลุ่�มืน่�	 เป็้นแผนกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิด 
ในส�วนท่ั�สอดคู่ลุ่�องกัับตัิวช่�วัดชั�นปี้ของกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษารู้ะดับชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษา	 
มัืธยมืศึึกัษา	หรืู้อเท่ัยบเทั�า	สอดคู่ลุ่�องกัับกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ	4	องค์ู่ป้รู้ะกัอบในรู้ะบบกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	 
ได�แกั�	 (1)	กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	(2)	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา 
อย�างสรู้�างสรู้รู้คู่์	 (3)	กัารู้จำัดกัารู้กัับอารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด	แลุ่ะ	(4)	กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพทั่�ด่กัับผ่�อื�น	 
เหลุ่�าน่�อันจำะนำาไป้ส่�กัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิดแกั�ผ่�เรู่้ยน
	 คู่รู่้ผ่�สอนสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษารู้ะดับชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษา	มัืธยมืศึึกัษา	หรืู้อเท่ัยบเทั�า	 
รู้วมืถึงสถานศึึกัษาหรืู้อคู่รู่้ผ่�สอนอื�นๆ	สามืารู้ถนำาแผนกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�ไป้ใช�ได�หลุ่ายลัุ่กัษณะ	เช�น
 ลัุ่กัษณะท่ั�	1	 จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ติามืแผนกัารู้จำัดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาฯ	 (แผนกัารู้สอน)	ป้กัติิของคู่รู่้	 
แลุ่ะนำาสารู้ะในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�ท่ั�ติรู้งกัับตัิวช่�วัดท่ั�รู้ะบ่ไว�ในแผนกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ป้กัติิของคู่รู่้	ไป้บ่รู้ณากัารู้ 
กัับแติ�ลุ่ะองค์ู่ป้รู้ะกัอบของแผนกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ป้กัติิของคู่รู่้
 ลัุ่กัษณะท่ั�	2	 จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ติามืแผนกัารู้จำัดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาฯ	 (แผนกัารู้สอน)	ป้กัติิของคู่รู่้	 
แลุ่ะเมืื�อจำะสอนตัิวช่�วัดท่ั�ติรู้งกัับเอกัสารู้เลุ่�มืน่�	ให�นำาแผนกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�ไป้ใช�จัำดกัารู้เรู่้ยน 
กัารู้สอนแทันแผนกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ป้กัติิของคู่รู่้เฉพาะตัิวช่�วัดนั�นๆ
 ลัุ่กัษณะทั่�	3	ศึึกัษาติารู้างวิเคู่รู้าะห์คู่วามืสัมืพันธ์รู้ะหว�างตัิวช่�วัดชั�นปี้	กัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษา 
แลุ่ะพลุ่ศึึกัษากัับพฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�	แลุ่�วออกัแบบกัารู้จำัดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�สำาหรัู้บ 
ใช�ในสถานศึึกัษาของตินเอง
 ลัุ่กัษณะท่ั�	4	จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ติามืแผนกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�	(แผนกัารู้สอน)	ป้กัติิของคู่รู่้	แลุ่ะนำาแผนกัารู้ 
จัำดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�ในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�	ไป้ใช�จัำดกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนโดยบ่รู้ณากัารู้หรืู้อป้รู้ะย่กัต์ิให�เหมืาะสมื 
กัับบริู้บทั	ในรู่้ป้แบบกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนท่ั�นอกัเหนือสายสามัืญ	เช�น
	 	 -	 กัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบ	(กัศึน.)	 ในกัลุ่่�มืสารู้ะทัักัษะกัารู้ดำาเนินช่วิติ	 (ส่ขศึึกัษา)	รู้ะดับ 
ป้รู้ะถมื	มัืธยมืติ�น	แลุ่ะมัืธยมืป้ลุ่าย	หรืู้อกัลุ่่�มืสารู้ะอื�น	ๆ	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
	 	 -	 กัารู้ศึึกัษาสายอาช่พ	 (อาช่วศึึกัษา)	 ในกัลุ่่�มืวิชาส่ขศึึกัษา	 (ทัักัษะกัารู้ดำารู้งช่วิติเพื�อ 
ส่ขภัาวะ)	หรืู้อกัลุ่่�มืสารู้ะอื�นๆ	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
	 	 -	 อื�นๆ	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
 ลัุ่กัษณะท่ั�	5	บ่รู้ณากัารู้หรู้ือป้รู้ะย่กัติ์ใช�เนื�อหาแลุ่ะกัิจำกัรู้รู้มืในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�	 ในกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มื 
พัฒนาผ่�เรู่้ยน	กิัจำกัรู้รู้มืนอกัหลัุ่กัส่ติรู้	กัิจำกัรู้รู้มืโฮมืรู่้มื	คู่าบว�าง	กิัจำกัรู้รู้มืหลัุ่งเลิุ่กัเรู่้ยน	กิัจำกัรู้รู้มืปิ้ดภัาคู่เรู่้ยน	 
หรืู้อกิัจำกัรู้รู้มืทัางเลืุ่อกัเชิงสรู้�างสรู้รู้ค์ู่ติ�างๆ	ติามืบริู้บทัแลุ่ะคู่วามืเหมืาะสมื
 ลัุ่กัษณะท่ั�	6	บ่รู้ณากัารู้หรืู้อป้รู้ะย่กัต์ิใช�เนื�อหาแลุ่ะกิัจำกัรู้รู้มืในเอกัสารู้เลุ่�มืน่�	ในกัารู้จัำดฝึึกัอบรู้มื/ 
กัารู้พัฒนาทัักัษะ/กัารู้ศัึกัยภัาพผ่�เรู่้ยน	หรืู้อรู่้ป้แบบกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนเฉพาะด�าน	เช�น	สถาบันกัารู้ศึึกัษา 
ทัางทัหารู้	ติำารู้วจำ	ฯลุ่ฯ	โดยให�คู่รู่้ผ่�สอนวิเคู่รู้าะห์กิัจำกัรู้รู้มืท่ั�เหมืาะสมืกัับกัลุ่่�มืเป้้าหมืายแลุ่ะช�วงชั�นวัย
	 อนึ�ง	 ในส�วนของแผนกัารู้จำัดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิด	คู่รู่้ผ่�สอนสามืารู้ถป้รู้ับป้รู้ะย่กัต์ิใช� 
ให�เหมืาะสมืกัับบรู้ิบทัแลุ่ะสถานกัารู้ณ์	 ทัั�งในกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนในชั�นเรู่้ยน	หรืู้อกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอน 
แบบออนไลุ่น์	นอกัจำากัน่�	 เอกัสารู้เลุ่�มืน่�สามืารู้ถป้รัู้บใช�ป้รู้ะโยชน์ภัายใติ�กัรู้อบหลัุ่กัส่ติรู้ฐานสมืรู้รู้ถนะ  
(Competency	-	based)	 ท่ั�ม่ื�งเป้้าหมืายในกัารู้พัฒนาคู่วามืสามืารู้ถท่ั�จำำาเป็้นของผ่�เรู่้ยนในกัารู้ทัำางาน	 
กัารู้แกั�ไขปั้ญหา	แลุ่ะกัารู้ดำารู้งช่วิติทัั�งในปั้จำจ่ำบันแลุ่ะอนาคู่ติ	ติอบสนองติ�อกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งในโลุ่กัศึติวรู้รู้ษทั่�	
21	ได�อย�างทัันทั�วงท่ั

6 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิดข
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คู่ำานำา

คู่ำาช่�แจำง

ติารู้างวิเคู่รู้าะห์คู่วามืสัมืพันธ์รู้ะหว�างพฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติ	สมืรู้รู้ถนะด�านยาเสพติิด	 

แลุ่ะสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิดศึึกัษา

ติอนท่ั�	1	กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิด

	 1.1	แนวทัางกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิดในสถานศึึกัษา

	 1.2	แนวคู่ิดกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ

	 1.3	คู่วามืหมืายทัักัษะช่วิติ	แลุ่ะองคู่์ป้รู้ะกัอบของทัักัษะช่วิติ

	 1.4	กัารู้สรู้�างทัักัษะช่วิติ	 	

	 1.5	คู่วามืสามืารู้ถในกัารู้ใช�ทัักัษะช่วิติ	

	 1.6	ทัักัษะช่วิติในหลุ่ักัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	พ่ทัธศึักัรู้าช	2551

	 1.7	ทัักัษะช่วิติในกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	

ติอนทั่�	2	แนวทัางกัารู้จำัดกัารู้เรู้่ยนรู้่�ยาเสพติิด

	 ป้รู้ะถมืศึึกัษา	

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	1	

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	2

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	3

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	4

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	5

	 ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาป้ีทั่�	6

	 มืัธยมืศึึกัษา	

	 ชั�นมืัธยมืศึึกัษาป้ีทั่�	1

	 ชั�นมืัธยมืศึึกัษาป้ีทั่�	2

	 ชั�นมืัธยมืศึึกัษาป้ีทั่�	3

	 ชั�นมืัธยมืศึึกัษาป้ีทั่�	4

	 ชั�นมืัธยมืศึึกัษาป้ีทั่�	5

	 ชั�นมัืธยมืศึึกัษาปี้ท่ั�	6
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ติอนท่ั�	3	สารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ยาเสพติิดศึึกัษา
	 3.1	คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับยาเสพติิด
	 	 1.	รู่้�จัำกัยาเสพติิด
	 	 2.	รู่้�จัำกัป้รู้ะเภัทัยาเสพติิด
	 	 3.	โทัษพิษภััยแลุ่ะอันติรู้ายจำากัยาเสพติิด
	 	 4.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากัปั้ญหายาเสพติิด	
	 	 5.	กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	
	 	 6.	ยาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาดในปั้จำจ่ำบัน
	 	 7.	กัฎหมืายยาเสพติิดเบื�องติ�น
	 	 8.	ยาเสพติิดเพื�อใช�ป้รู้ะโยชน์ทัางกัารู้แพทัย์
	 	 9.	กัารู้ด่แลุ่	บำาบัด	รัู้กัษา	ผ่�ป่้วยยาเสพติิด	แลุ่ะกัารู้ให�โอกัาสคืู่นส่�สังคู่มื	
	 	 10.	ช�องทัางกัารู้ให�บริู้กัารู้รัู้กัษาผ่�ติิดยาเสพติิด	
	 3.2	ทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด
	 	 1.	ทัักัษะกัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเอง
	 	 2.	ทัักัษะกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์
	 	 3.	ทัักัษะกัารู้ตัิดสินใจำ
	 	 4.	ทัักัษะกัารู้ยับยั�งชั�งใจำ
	 	 5.	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ	
	 	 6.	ทัักัษะกัารู้แกั�ไขปั้ญหาในช่วิติ		
	 	 7.	ทัักัษะกัารู้ป้รู้ะเมิืนตัิวเอง
	 	 8.	ทัักัษะกัารู้วางแผนอนาคู่ติ	แลุ่ะกัำาหนดเป้้าหมืายช่วิติ
	 	 9.	ทัักัษะในกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	
	 	 10.	วิธ่กัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะเพื�อน
	 	 11.	วิธ่ช�วยเหลืุ่อเพื�อน	ฉ่ดดึงเพื�อนไป้ในทัางบวกั
	 	 12.	วิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยง	กัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ	แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาเบื�องติ�น
เมืื�อเจำอสถานกัารู้ณ์คัู่บขัน
	 	 13.	กัารู้ใช�สื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ยในทัางท่ั�ถ่กั	
	 	 14.	กัารู้ม่ืจิำติสำานึกัรัู้บผิดชอบติ�อสังคู่มื

ภัาคู่ผนวกั
	 -	ช่ดคู่วามืรู่้�เพื�อกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	แลุ่ะแนวทัางกัารู้ใช�
	 -	รู้ายชื�อคู่ณะทัำางานแลุ่ะผ่�ม่ืส�วนเก่ั�ยวข�องในกัารู้จัำดทัำาคู่่�มืือหลัุ่กัส่ติรู้
กัารู้สอนยาเสพติิดในสถานศึึกัษาป้รู้ะจำำาปี้	2564	
	 -	สถานท่ั�ติิดติ�อสำานักังาน	ป้.ป้.ส.
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ตอนท่ี่�

1.1 การพััฒนาทัี่กษะช่ีวิิตเพ่ั�อการสร้างภููมิิคุ้้้มิกันปััญหายาเสพัติด
	 คู่วามืสำาเร็ู้จำของกัารู้จัำดกัารู้ศึึกัษา	คืู่อ	กัารู้พัฒนาผ่�เรู่้ยนท่ักัคู่นให�ม่ืคู่วามืรู่้�คู่วามืสามืารู้ถม่ืคู่่ณลัุ่กัษณะ 
ท่ั�พึงป้รู้ะสงค์ู่	แลุ่ะสมืรู้รู้ถนะติามืคู่วามืมื่�งหมืายแลุ่ะเจำตินารู้มืณ์ของหลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	 
พ่ทัธศัึกัรู้าช	2551	แติ�ด�วยสถานกัารู้ณ์ปั้ญหาทัางสังคู่มื	ซึ์�งคู่่กัคู่ามืเข�าส่�สถาบันคู่รู้อบคู่รัู้วอย�างรู้วดเร็ู้ว 
รู่้นแรู้ง	แลุ่ะม่ืคู่วามืสลุ่ับซั์บซ์�อน	ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อเด็กัแลุ่ะเยาวชน	ทัั�งทัางติรู้งแลุ่ะทัางอ�อมืจำึงเป็้นอ่ป้สรู้รู้คู่ 
สำาคัู่ญในกัารู้พัฒนาคู่่ณภัาพผ่�เรู่้ยนให�เป็้นไป้ติามืหลัุ่กักัารู้แลุ่ะแนวคู่ดิดังกัลุ่�าวได�	โรู้งเรู่้ยนท่ักัรู้ะดับจำำาเป็้นติ�อง 
ได�รัู้บกัารู้พัฒนาให�ม่ืรู้ะบบกัารู้ด่แลุ่ช�วยเหลืุ่อนักัเรู่้ยนท่ั�เข�มืแข็ง	ม่ืแนวทัางใหมื�ๆ	ในกัารู้รู้ับมืือกัับสถานกัารู้ณ์ 
ปั้ญหา	โดยเฉพาะสถานกัารู้ณปั์้ญหากัารู้แพรู้�รู้ะบาดของสิ�งเสพติิดทั่�แทัรู้กัซ์มึือย่�ในท่ักัซ์อกัส�วนของสงัคู่มืไทัย	 
กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้�จึำงติ�องคู่ำานึงถึงกัารู้สรู้�างคู่วามืสมืด่ลุ่รู้ะหว�างคู่วามืเกั�ง	คู่วามืด่	แลุ่ะคู่วามืส่ข	รู้วมืทัั�ง 
สวัสดิภัาพแลุ่ะคู่วามืป้ลุ่อดภััยของผ่�เรู่้ยน
	 กัารู้เสริู้มืสรู้�างทัักัษะช่วิติ	เพื�อเป็้นภ่ัมิืคู่่�มืกัันให�แกั�ผ่�เรู่้ยนจึำงม่ืคู่วามืสำาคัู่ญแลุ่ะคู่วามืจำำาเป็้นเรู้�งด�วนท่ั�คู่รู่้ 
ท่ักัคู่นจำะติ�องคู่ำานึงถึง	แลุ่ะสามืารู้ถสอดแทัรู้กับ่รู้ณากัารู้ลุ่งในกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ติ�างๆ	ได�อย�างเหมืาะสมื 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษาในแติ�ลุ่ะมืาติรู้ฐานแลุ่ะติวัช่�วัด	สามืารู้ถบ่รู้ณากัารู้ 
สอดแทัรู้กักิัจำกัรู้รู้มืกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ	เพื�อให�ผ่�เรู่้ยนม่ืภ่ัมิืคู่่�มืกัันทัางรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำได�เป็้นอย�างด่
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	 กัารู้พัฒนาผ่�เรู่้ยนให�ม่ืทัักัษะช่วิติอย�างเพ่ยงพอติ�อกัารู้เผชิญปั้ญหายาเสพติิด	โรู้งเรู่้ยนสามืารู้ถดำาเนินกัารู้ 
ได�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพติามืแนวทัางติ�างๆ	ดังน่�
 1.ระบบข้้อมูิล	สถานศึึกัษาคู่วรู้ม่ืข�อม่ืลุ่สภัาพปั้ญหายาเสพติิดในสถานศึึกัษา	เช�น	สภัาพกัารู้ใช� 
สารู้เสพติิดของคู่รู่้	นักัเรู่้ยน	ข�อม่ืลุ่ส�วนบ่คู่คู่ลุ่ของนักัเรู่้ยนท่ั�ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืท่ักัด�านทัั�งด�านด่แลุ่ะเบ่�ยงเบน 
ข�อม่ืลุ่เก่ั�ยวกัับพฤติิกัรู้รู้มืยาเสพติิดแลุ่ะกัารู้แกั�ไข	ข�อม่ืลุ่กัารู้ดำาเนินงาน	เพื�อเป็้นองค์ู่คู่วามืรู่้�สำาคัู่ญในด�านกัารู้ป้้องกััน 
แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดในสถานศึึกัษา
 2. ระบบปัอ้งกันและแก้ไข้ปััญหายาเสพัตดิ เน�นกิัจำกัรู้รู้มืด�านกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะสรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกััน	เช�น	 
กัารู้ให�คู่วามืรู่้�ป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มืของนักัเรู่้ยนกัำาหนดให�เนื�อหากัารู้เรู่้ยนรู่้�เพื�อป้้องกัันยาเสพติิดในหลัุ่กัส่ติรู้ 
กัำาหนดมืาติรู้กัารู้เผยแพรู้�ป้รู้ะชาสัมืพันธ์	 ป้้ายนิเทัศึ	 กัารู้จำัดนิทัรู้รู้ศึกัารู้เนื�องในโอกัาสสำาคัู่ญๆ	 
กัารู้จัำดเส่ยงติามืสาย	กิัจำกัรู้รู้มืหน�าเสาธง	กัารู้บรู้รู้ยายพิเศึษ	ติลุ่อดจำนกัารู้สรู้�างเสริู้มืทัักัษะช่วิติ	เพื�อสรู้�าง 
คู่่ณลัุ่กัษณะหรู้ือคู่วามืสามืารู้ถในเชิงสังคู่มืจิำติวิทัยาให�นักัเรู่้ยนได�สามืารู้ถเผชิญกัับสถานกัารู้ณ์ท่ั�เกิัดขึ�น 
ในช่วิติป้รู้ะจำำาวันได�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ
 3. ระบบให้คุ้ำาปัรึกษา กัารู้ให�คู่ำาป้รึู้กัษาจำะช�วยให�นักัเรู่้ยนแสวงหาแนวทัางในกัารู้แกั�ปั้ญหาท่ั�เกิัดขึ�น 
ได�อย�างเหมืาะสมื	ทัั�งปั้ญหาส�วนตัิว	คู่รู้อบคู่รัู้ว	หรืู้อกัารู้เรู่้ยน	เป็้นติ�น	โดยใช�ทัรัู้พยากัรู้บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�เก่ั�ยวข�องเข�ามืา 
ม่ืส�วนช�วยเหลืุ่อ	เช�น	กัลุ่่�มืเพื�อน	คู่รู่้ท่ั�ป้รึู้กัษา	คู่รู่้แนะแนว
 4. ระบบการเฝ้้าระวัิง	สถานศึึกัษาคู่วรู้สรู้�างรู้ะบบกัลุ่ไกัเฝ้ึารู้ะวังยาเสพติิดในสถานท่ั�ให�เป็้นรู้ะบบ 
กัารู้แจำ�งเตืิอนในเรืู้�องยาเสพติิดให�ผ่�เก่ั�ยวข�องทัรู้าบ	สำารู้วจำสภัาพปั้ญหาแลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิด 
อย่�เสมือ	รัู้บแจำ�งข�าวสารู้เบาะแสจำากับ่คู่คู่ลุ่ภัายในสถานศึึกัษาแลุ่ะช่มืชนจัำดให�ม่ืช�องทัางกัารู้แจำ�งข�าวสารู้	เช�น	 
โทัรู้ศัึพท์ัสายด�วน	ต่ิ�รัู้บแจำ�งเบาะแส	เป็้นติ�น
 5. ระบบการสนับสน้นจากช้ีมิชีน และสร้างเคุ้ร่อข่้ายการที่ำางาน กัารู้สรู้�างคู่วามืรู้�วมืมืือภัาคู่่ 
เคู่รืู้อข�ายในกัารู้ทัำางาน	เป็้นกัารู้ช�วยเสริู้มืคู่วามืเข�มืแข็งในกัารู้ทัำางาน	แลุ่ะม่ืพลัุ่งในกัารู้ทัำางานมืากัขึ�น	เช�น 
ผ่�ป้กัคู่รู้อง	เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ม่ืบทับาทัสำาคัู่ญในกัารู้อบรู้มืเลุ่่�ยงด่บ่ติรู้หลุ่านให�เหมืาะสมืกัับวัย	ให�คู่วามืรัู้กั	คู่วามือบอ่�น	 
สถานศึึกัษาคู่วรู้ให�คู่วามืรู้่�แลุ่ะสรู้�างคู่วามืรู้�วมืมืือช�วยเหลืุ่อรู้ะหว�างผ่�ป้กัคู่รู้องด�วยกััน	รู้วมืทัั�งผ่�นำาช่มืชน	องค์ู่กัรู้	 
ป้กัคู่รู้องส�วนทั�องถิ�นแลุ่ะหน�วยงานภัาคู่รัู้ฐแลุ่ะเอกัชน	รู้ะดมืท่ักัฝึา่ยท่ั�เก่ั�ยวข�องเข�ามืาม่ืส�วนรู้�วมืคิู่ดรู้�วมืวิเคู่รู้าะห์	 
ตัิดสินใจำเลืุ่อกัแนวทัางในกัารู้ป้้องกััน	ติลุ่อดจำนรู้�วมืป้รู้ะเมิืนผลุ่สำาเร็ู้จำของกัารู้ดำาเนินงาน
 6. ระบบบริหารจัดการ สถานศึึกัษาคู่วรู้กัำาหนดผ่�รู้บัผิดชอบท่ั�ชดัเจำน	ซึ์�งอาจำจำะป้รู้ะกัอบด�วยผ่�บริู้หารู้ 
สถานศึึกัษา	คู่รู่้	บ่คู่ลุ่ากัรู้ท่ักัฝ่ึาย	ผ่�ป้กัคู่รู้อง	นักัเรู่้ยนแลุ่ะช่มืชนในรู่้ป้ของคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้โดยม่ืภัารู้กิัจำหลัุ่กั	คืู่อ
					 	 6.1	 จัำดทัำาแผนป้ฏิิบัติิกัารู้ป้รู้ะจำำาปี้	บริู้หารู้ทัรัู้พยากัรู้ได�อย�างคู่่�มืคู่�า	แลุ่ะลุ่ดคู่วามืซ์ำ�าซ์�อนใน 
กัารู้ดำาเนินงาน
					 	 6.2		อำานวยคู่วามืสะดวกัในกัารู้ขับเคู่ลืุ่�อนกิัจำกัรู้รู้มืติ�านยาเสพติิด	แลุ่ะรู้ะดมืทัรัู้พยากัรู้ดำาเนินงาน 
จำากัหน�วยงานภัาคู่่เคู่รืู้อข�าย	เคู่รืู้อข�ายกัารู้ทัำางานแลุ่ะช่มืชน
					 	 6.3		 พัฒนาบ่คู่ลุ่ากัรู้เพื�อป้ฏิิบัติิงานด�านยาเสพติิด	เช�น	นักัเรู่้ยนแกันนำา	คู่รู่้แกันนำา	เป็้นติ�น
					 	 6.4		กัำากัับติิดติามืกัารู้ดำาเนินงาน
					 	 6.5		รู้วบรู้วมืแลุ่ะรู้ายงานผลุ่กัารู้ดำาเนินงาน
					 	 6.6		 วิจัำยแลุ่ะพัฒนากัารู้ติ�อติ�านยาเสพติิดในสถานศึึกัษา	เพื�อเผยแพรู้�	แลุ่ะศึึกัษาพัฒนาติ�อยอด 
พัฒนารู่้ป้แบบกัารู้ดำาเนินงานป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดอย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ

2 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



	 กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิดในสถานศึึกัษา	คู่วรู้บ่รู้ณากัารู้กัับท่ักักัลุ่่�มื 
สารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�	โดยเฉพาะอย�างยิ�งกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	ซึ์�งม่ืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�แลุ่ะมืาติรู้ฐาน 
กัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�สอดคู่ลุ่�องกัับกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิด	รู้วมืทัั�งพัฒนา 
รู้ะบบงานเพื�อรู้องรัู้บกัารู้ป้ฏิิบัติิงานสรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิดในสถานศึึกัษา	ป้รู้ะกัอบด�วย	รู้ะบบข�อม่ืลุ่ 
รู้ะบบป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	รู้ะบบให�คู่ำาป้รู้กึัษา	รู้ะบบกัารู้เฝึา้รู้ะวงั	รู้ะบบกัารู้สนบัสน่นจำากัช่มืชน 
แลุ่ะสรู้�างเคู่รืู้อข�ายกัารู้ทัำางาน	แลุ่ะรู้ะบบบริู้หารู้จัำดกัารู้	จำะช�วยให�นักัเรู่้ยนพ�นภััยจำากัยาเสพติิดได�อย�างยั�งยืน

	 สภัาพสังคู่มืท่ั�เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งได�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อเด็กัวัยเรู่้ยนเป็้นอย�างมืากั	ทัั�งกัารู้ดำาเนินช่วิติทั�ามืกัลุ่าง 
กัรู้ะแสเทัคู่โนโลุ่ย่ท่ั�ลุ่ำ�าสมัืย	แลุ่ะคู่วามืคู่าดหวังของผ่�ป้กัคู่รู้องติ�อกัารู้ศึึกัษาของบ่ติรู้หลุ่าน	ติลุ่อดจำนกัารู้เผชิญ 
สิ�งยั�วย	่หรืู้อตัิวแบบท่ั�ไมื�เหมืาะสมืติ�างๆ	รู้อบตัิว	กั�อให�เกิัดปั้ญหาเด็กัแลุ่ะเยาวชนทั่�ทัว่คู่วามืรู่้นแรู้งเพิ�มืมืากัขึ�น 
เช�น	กัารู้ป้รัู้บตัิว	กัารู้รัู้บข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	ปั้ญหายาเสพติิด	เป็้นติ�น	แลุ่ะจำากักัารู้สำารู้วจำของสำานักังาน 
คู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิด	พบว�า	ปี้	พ.ศึ.	2555	นักัเรู่้ยนรู้ะดับป้รู้ะถมืศึึกัษา	(อายต่ิำ�ากัว�า 
15	ปี้)	ใช�ยาเสพติิดเพิ�มืขึ�นจำากัปี้	พ.ศึ.	2554	ถึง	1	เทั�าตัิว	(จำากั	2,211	คู่น	เป็้น	5,016	คู่น)	เด็กัแลุ่ะเยาวชน 
ท่ั�ม่ืทัักัษะช่วิติในรู้ะดับติำ�าหรืู้อขาดภ่ัมิืคู่่�มืกััน	เมืื�อเขาพ�นวัยกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐานไป้แลุ่�วอาจำเป็้นคู่นท่ั�ไมื�ป้รู้ะสบ 
คู่วามืสำาเร็ู้จำในช่วิติแลุ่�วหันไป้พึ�งยาเสพติิดในท่ั�ส่ด	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐานติรู้ะหนักัถึง 
คู่วามืจำำาเป็้นในกัารู้สรู้�างแลุ่ะพัฒนาทัักัษะช่วิติให�กัับผ่�เรู่้ยนในรู้ะบบกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐานอย�างเรู้�งด�วน	จึำงได�จัำดทัำา 
แนวทัางกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิดขึ�นมืาบ่รู้ณากัารู้กัับกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอน 
ในกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	ชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษาปี้ท่ั�	1	-	6	เพื�อพัฒนาให�นักัเรู่้ยนม่ืทัักัษะช่วิติท่ั�ด่	 
แลุ่ะม่ืภ่ัมืค่ิู่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิดขึ�นมืา	ขอบข�ายเนื�อหาป้รู้ะกัอบด�วย	ทัักัษะช่วิติ	คืู่ออะไรู้	องคู่ป์้รู้ะกัอบของทัักัษะ 
ช่วิติ	กัารู้สรู้�างทัักัษะช่วิติ	คู่วามืสามืารู้ถในกัารู้ใช�ทัักัษะช่วิติ	ทัักัษะช่วิติในหลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	 
พ่ทัธศัึกัรู้าช	2551	ทัักัษะช่วิติกัับกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	แนวทัางแลุ่ะวิธ่ป้้องกัันยาเสพติิด 
ในสถานศึึกัษา	แติ�ลุ่ะเนื�อหาม่ืรู้ายลุ่ะเอ่ยด	ดังน่�

1.2 แนวิคิุ้ดการพััฒนาทัี่กษะช่ีวิิต

3Be Smart Say No To Drugs



	 ทัักัษะช่วติิเป้น็คู่วามืสามืารู้ถของบ่คู่คู่ลุ่ทั่�จำะจำดักัารู้กัับป้ญัหาติ�างๆ	รู้อบติวัในสภัาพสงัคู่มืป้จัำจ่ำบันแลุ่ะ
เติรู่้ยมืคู่วามืพรู้�อมืสำาหรัู้บกัารู้ป้รัู้บตัิวในอนาคู่ติ
	 สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	ได�กัำาหนดองค์ู่ป้รู้ะกัอบของทัักัษะช่วิติสำาคัู่ญท่ั�จำะสรู้�าง
แลุ่ะพัฒนาเป็้นภ่ัมิืคู่่�มืกัันช่วิติให�แกั�เด็กัแลุ่ะเยาวชนในสภัาพสังคู่มืปั้จำจ่ำบันแลุ่ะเติรู่้ยมืคู่วามืพรู้�อมืสำาหรัู้บอนาคู่ติ
ไว�	4	องค์ู่ป้รู้ะกัอบ	ดังน่�

องค์ุ้ปัระกอบท่ี่� 1 การตระหนักรู้และเห็นคุ้้ณคุ่้าในตนเองและผูู้้อ่�น
	 กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	หมืายถึง	กัารู้รู่้�คู่วามืถนัด	คู่วามืสามืารู้ถรู่้�จ่ำดเด�น	จ่ำดด�อย 
ของตินเอง	เข�าใจำคู่วามืแติกัติ�างของแติ�ลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่	รู่้�จำกััตินเอง	ยอมืรัู้บ	เห็นคู่่ณคู่�าแลุ่ะภัาคู่ภ่ัมิืใจำในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	 
ม่ืเป้้าหมืายในช่วิติ	แลุ่ะม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อสังคู่มื	ซึ์�งรู้ะบ่พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติท่ั�คู่าดหวัง	ดังน่�
	 	 1.	คู่�นพบคู่วามืชอบ	คู่วามืถนัด	แลุ่ะคู่วามืสามืารู้ถของตินเอง
	 	 2.	คู่�นพบจ่ำดเด�นจ่ำดด�อยของตินเอง
	 	 3.	ยอมืรัู้บคู่วามืแติกัติ�างรู้ะหว�างตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 	 4.	มืองตินเองแลุ่ะผ่�อื�นในแง�บวกั
	 	 5.	รู่้�สิทัธิของตินเองแลุ่ะเคู่ารู้พสิทัธิผ่�อื�น
	 	 6.	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 	 7.	ม่ืคู่วามืภัาคู่ภ่ัมิืใจำในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 	 8.	ม่ืคู่วามืเชื�อมัื�นในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 	 9.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อสังคู่มื

1.3 คุ้วิามิหมิายทัี่กษะช่ีวิิตและองค์ุ้ปัระกอบข้องทัี่กษะช่ีวิิต

4 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



องค์ุ้ปัระกอบท่ี่� 2 การคิุ้ดวิิเคุ้ราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปััญหาอย่างสร้างสรรค์ุ้
	 กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	หมืายถึง	กัารู้แยกัแยะข�อม่ืลุ่	ข�าวสารู้ปั้ญหา 
แลุ่ะสถานกัารู้ณ์รู้อบตัิว	วิพากัษ์วิจำารู้ณ์แลุ่ะป้รู้ะเมิืนสถานกัารู้ณ์รู้อบตัิวด�วยหลัุ่กัเหต่ิผลุ่แลุ่ะข�อม่ืลุ่ท่ั�ถ่กัติ�อง	 
รัู้บรู่้�ปั้ญหา	สาเหต่ิของปั้ญหา	หาทัางเลืุ่อกัแลุ่ะตัิดสินใจำในกัารู้แกั�ปั้ญหาในสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ซึ์�งรู้ะบ่พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติท่ั�คู่าดหวัง	ดังน่�
	 	 1.	รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามื	แลุ่ะแสวงหาคู่ำาติอบ
	 	 2.	วิเคู่รู้าะห์คู่วามืน�าเชื�อถือของข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ได�สมืเหต่ิสมืผลุ่
	 	 3.	ป้รู้ะเมิืนสถานกัารู้ณ์แลุ่ะนำาไป้ป้รู้ะย่กัต์ิใช�ในช่วิติป้รู้ะจำำาวันได�
	 	 4.	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้คิู่ดเชื�อมืโยง
	 	 5.	รู่้�จัำกัวิพากัษ์วิจำารู้ณ์บนพื�นฐานของข�อม่ืลุ่สารู้สนเทัศึท่ั�ถ่กัติ�อง
	 	 6.	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะขั�นติอนกัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง

องค์ุ้ปัระกอบท่ี่� 3 การจัดการกับอารมิณ์และคุ้วิามิเคุ้ร่ยด
	 กัารู้จำัดกัารู้กัับอารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด	หมืายถึง	คู่วามืเข�าใจำแลุ่ะรู้่�เทั�าทัันภัาวะอารู้มืณ์ของบ่คู่คู่ลุ่ 
รู่้�สาเหต่ิของคู่วามืเคู่รู่้ยด	รู่้�วิธ่กัารู้คู่วบคู่่มือารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด	รู่้�วิธ่ผ�อนคู่ลุ่าย	หลุ่่กัเลุ่่�ยง	แลุ่ะป้รัู้บเป้ลุ่่�ยน 
พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�กั�อให�เกิัดอารู้มืณ์ไมื�พึงป้รู้ะสงค์ู่ไป้ในทัางท่ั�ด่	ซึ์�งรู้ะบ่พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติท่ั�คู่าดหวัง	ดังน่�
	 	 1.	รู่้�เทั�าทัันอารู้มืณ์ตินเอง
	 	 2.	คู่วบคู่่มือารู้มืณ์ของตินเองได�
	 	 3.	จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์ตินเองได�อย�างเหมืาะสมื
	 	 4.	ม่ืวิธ่ผ�อนคู่ลุ่ายอารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยดให�กัับตินเอง
	 	 5.	สรู้�างแรู้งจ่ำงใจำให�ตินเอง
	 	 6.	ย่ติิข�อขัดแย�งในกัลุ่่�มืเพื�อนด�วยสันติิวิธ่
	 	 7.	รู่้�จัำกัสรู้�างคู่วามืส่ขให�กัับตินเอง

องค์ุ้ปัระกอบท่ี่� 4 การสร้างสัมิพัันธภูาพัท่ี่�ด่กับผูู้้อ่�น
	 กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น	หมืายถึง	กัารู้เข�าใจำม่ืมืมือง	อารู้มืณ์	คู่วามืรู่้�สึกัของผ่�อื�น	ใช�ภัาษาพ่ด 
แลุ่ะภัาษากัายเพื�อสื�อสารู้คู่วามืรู่้�สึกันึกัคิู่ดของตินเอง	รัู้บรู่้�คู่วามืรู่้�สึกันึกัคิู่ดแลุ่ะคู่วามืติ�องกัารู้ของผ่�อื�น	วางตัิว 
ได�ถ่กัติ�องเหมืาะสมืในสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	ใช�กัารู้สื�อสารู้ท่ั�สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่	สรู้�างคู่วามืรู้�วมืมืือแลุ่ะทัำางาน 
รู้�วมืกัับผ่�อื�นได�อย�างม่ืคู่วามืส่ข	ซึ์�งรู้ะบ่พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติท่ั�คู่าดหวัง	ดังน่�
	 	 1.	เป็้นผ่�ฟังท่ั�ด่
	 	 2.	ใช�ภัาษาแลุ่ะกิัริู้ยาท่ั�เหมืาะสมืในกัารู้สื�อสารู้
	 	 3.	รู่้�จัำกัเอาใจำเขามืาใส�ใจำเรู้า
	 	 4.	รู่้�จัำกัแสดงคู่วามืคิู่ด	คู่วามืรู่้�สึกั	คู่วามืชื�นชมื	แลุ่ะกัารู้กัรู้ะทัำาท่ั�ด่งามืให�ผ่�อื�นรัู้บรู่้�
	 	 5.	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้องแลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง
	 	 6.	ให�คู่วามืรู้�วมืมืือแลุ่ะทัำางานรู้�วมืกัับผ่�อื�นได�อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
	 	 7.	ป้ฏิิบัติิติามืกัฎ	กัติิกัา	แลุ่ะรู้ะเบ่ยบของสังคู่มื
(เอกัสารู้อ�างอิง	:	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติในรู้ะบบกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน)
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1.4 การสร้างทัี่กษะช่ีวิิต

	 ทัักัษะช่วิติเป็้นคู่วามืสามืารู้ถท่ั�เกิัดในตัิวผ่�เรู่้ยนได�ด�วยวิธ่กัารู้สำาคัู่ญ	2	วิธ่	คืู่อ

	 1.	เกิัดเองติามืธรู้รู้มืชาติิ	เป็้นกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�เกิัดขึ�นจำากัป้รู้ะสบกัารู้ณ์ของตินเอง	แลุ่ะม่ืกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง 

ท่ั�ด่	แติ�กัารู้เรู่้ยนรู่้�ติามืธรู้รู้มืชาติิจำะไมื�ม่ืทิัศึทัางแลุ่ะเวลุ่าท่ั�แน�นอน	บางคู่รัู้�งกัว�าจำะเรู่้ยนรู่้�ก็ัอาจำจำะสายเกิันไป้

	 2.	กัารู้สรู้�างแลุ่ะพัฒนาโดยกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอน	เป็้นกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�ผ่�เรู่้ยนได�เรู่้ยนรู่้�รู้�วมืกัันในกัลุ่่�มื 

ผ�านกิัจำกัรู้รู้มืรู่้ป้แบบติ�างๆ	ได�ลุ่งมืือป้ฏิิบัติิจำริู้ง	ได�รู้�วมือภิัป้รู้ายแสดงคู่วามืคิู่ดเห็น	ได�แลุ่กัเป้ลุ่่�ยนคู่วามืคิู่ด 

แลุ่ะป้รู้ะสบกัารู้ณ์ซึ์�งกัันแลุ่ะกััน	สะทั�อนคู่วามืรู้่�สึกันึกัคิู่ด	ม่ืมืมือง	เชื�อมืโยงส่�วิถ่ช่วิติของตินเองเพื�อสรู้�าง 

องค์ู่คู่วามืรู่้�ใหมื�แลุ่ะป้รัู้บใช�กัับช่วิติ

1.5 คุ้วิามิสามิารถในการใช้ีทัี่กษะช่ีวิิต

	 เป็้นคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้นำากัรู้ะบวนกัารู้ติ�างๆ	ไป้ใช�ในกัารู้ดำาเนินช่วิติป้รู้ะจำำาวันจำากักัารู้เรู่้ยนรู่้� 

ด�วยตินเอง	กัารู้เรู่้ยนรู่้�อย�างติ�อเนื�อง	กัารู้ทัำางานแลุ่ะกัารู้อย่�รู้�วมืกัันในสังคู่มืด�วยกัารู้สรู้�างคู่วามืสัมืพันธ์อันด่รู้ะหว�าง 

บ่คู่คู่ลุ่	กัารู้จัำดกัารู้ปั้ญหาแลุ่ะคู่วามืขัดแย�งติ�างๆ	อย�างเหมืาะสมื	กัารู้ป้รัู้บตัิวให�ทัันกัับกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง 

ของสังคู่มืแลุ่ะสภัาพแวดลุ่�อมื	แลุ่ะกัารู้รู่้�จัำกัหลุ่่กัเลุ่่�ยงพฤติิกัรู้รู้มืไมื�พึงป้รู้ะสงค์ู่ท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
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1.6 ทัี่กษะช่ีวิิตในหลักสูตรแกนกลางการศึึกษาขั้�นพ่ั�นฐาน
 พ้ัที่ธศัึกราชี 2551

	 กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ	เป็้นกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�ม่ื�งให�ผ่�เรู่้ยนพัฒนาตินเองในด�านคู่วามืรู่้�	 ทัักัษะ 

แลุ่ะเจำติคู่ติิในกัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ป้ัญหา 

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	กัารู้จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด	แลุ่ะกัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น	เพื�อกัารู้ป้รัู้บตัิว 

กัารู้ป้้องกัันตินเองในสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	จัำดกัารู้กัับช่วิติตินเองได�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	ซึ์�งสอดคู่ลุ่�องกัับเป้้าหมืาย

ของหลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	พ่ทัธศัึกัรู้าช	2551	ท่ั�กัำาหนดให�ทัักัษะช่วิติเป็้นสมืรู้รู้ถนะสำาคัู่ญ 

ท่ั�ผ่�เรู่้ยนท่ักัคู่นพึงได�รู้ับกัารู้พัฒนา	โดยสถานศึึกัษาติ�องจัำดกัารู้ศึึกัษาให�ผ่�เรู่้ยนม่ืคู่่ณภัาพติามืตัิวช่�วัดมืาติรู้ฐาน 

กัารู้เรู่้ยนรู่้�ทัั�ง	8	กัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�	แลุ่ะคู่่ณลัุ่กัษณะอันพึงป้รู้ะสงค์ู่ติามืเจำตินารู้มืณ์ของหลัุ่กัส่ติรู้

	 ทัักัษะช่วิติในกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�	จำำาแนกัได�เป็้น	2	กัลุ่่�มื	คืู่อ

 1. ทัี่กษะช่ีวิิตทัี่�วิไปั เป็้นทัักัษะพื�นฐานของผ่�เรู่้ยนในกัารู้เผชิญปั้ญหาป้กัติิในช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	เช�น	 

คู่วามืขัดแย�งทัางคู่วามืคิู่ด	กัารู้ทัะเลุ่าะเบาะแว�ง	กัารู้สื�อสารู้ท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	กัารู้วิพากัษ์วิจำารู้ณ์กัารู้จำำาแนกั 

แยกัแยะข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้	กัารู้ตัิดสินใจำเลืุ่อกักัรู้ะทัำาสิ�งติ�างๆ	กัารู้แกั�ปั้ญหาในกัารู้ดำารู้งช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	กัารู้คิู่ด 

วางแผนในกัารู้ดำารู้งช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	ฯลุ่ฯ	ซึ์�งผ่�ท่ั�ได�รัู้บกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติทัั�วไป้จำะเป็้นผ่�ท่ั�ม่ืคู่วามืสามืารู้ถ 

ในกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	คิู่ดตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหาได�อย�างเหมืาะสมื	หรืู้อท่ั�เรู่้ยกัว�าม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้คิู่ด 

แลุ่ะกัารู้สื�อคู่วามืหมืาย

	 ทัักัษะช่วิติทัั�วไป้	 ถือเป็้นทัักัษะท่ั�เป็้นแกันของทัักัษะติ�างๆ	แลุ่ะเป็้นทัักัษะพื�นฐานของกัารู้เกิัด	 

ทัักัษะช่วิติ	องค์ู่ป้รู้ะกัอบอื�นๆ	รู้วมืทัั�งคู่วามืรู่้�ในเนื�อหาสารู้ะติ�างๆ	อย�างกัว�างขวาง

	 คู่รู่้ผ่�สอนสามืารู้ถจัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�สรู้�างทัักัษะช่วิติทัั�วไป้ด�วยกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�ผ่�เรู่้ยนเป็้นสำาคัู่ญ	 

จำากักัารู้สอนป้กัติิในชั�นเรู่้ยนด�วยกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนรู่้�เชิงป้รู้ะสบกัารู้ณ์	กัารู้เรู่้ยนรู่้�แบบม่ืส�วนรู้�วมืหรืู้อ 

กัรู้ะบวนกัารู้กัลุ่่�มืแลุ่ะเทัคู่นิคู่เกัมืกัารู้ศึึกัษา	ท่ั�ให�ผ่�เรู่้ยนได�ม่ืกัารู้อภิัป้รู้ายแสดงคู่วามืรู่้�สึกันึกัคิู่ดอย�างม่ื 

ป้รู้ะสิทัธิภัาพ	หลัุ่งกัารู้เสร็ู้จำสิ�นกัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืติามืจ่ำดป้รู้ะสงค์ู่แติ�ลุ่ะคู่รัู้�ง	ด�วยป้รู้ะเด็นคู่ำาถามืให�เกิัด 

กัารู้สะทั�อน	(Reflect)	กัารู้เชื�อมืโยง	(Connect)	กัารู้ป้รัู้บป้รู้ะย่กัต์ิคู่วามืคิู่ดแลุ่ะนำาไป้ใช�	(Apply)	ในชั�วโมืง 

กัารู้เรู่้ยนป้กัติิเป็้นกัารู้บ่รู้ณากัารู้หรืู้อสอดแทัรู้กัทัักัษะช่วิติในกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนท่ักักัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้� 

ท่ั�อิงมืาติรู้ฐานแลุ่ะตัิวช่�วัดหลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	พ่ทัธศัึกัรู้าช	2551

	 นอกัจำากัน่�	ยงัพัฒนาทัักัษะช่วิติทัั�วไป้ผ�านกิัจำกัรู้รู้มืพัฒนาผ่�เรู่้ยน	เช�น	กิัจำกัรู้รู้มืชมืรู้มื	กิัจำกัรู้รู้มืกัารู้แสดง 

คู่วามืสามืารู้ถพิเศึษติ�างๆ	กัารู้ศึึกัษาแหลุ่�งเรู่้ยนรู่้�ภัายในแลุ่ะภัายนอกัสถานศึึกัษา	เป็้นติ�น

 2. ทัี่กษะช่ีวิิตเฉพัาะ	เป็้นทัักัษะท่ั�จำำาเป้น็สำาหรู้บัใช�ในกัารู้เผชญิกัับปั้ญหาในช่วติิท่ั�เฉพาะเจำาะจำง	เช�น	 

ปั้ญหายาเสพติิด	 ปั้ญหาเอดส์	 ปั้ญหาเพศึ	กัารู้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ัท่ั�ไมื�พรู้�อมื	 ปั้ญหากัารู้ป้รัู้บตัิวในสภัาวะวิกัฤติ	 

ปั้ญหาสัมืพันธภัาพท่ั�ไมื�ด่กัับเพื�อนแลุ่ะผ่�อื�น	ผ่�ท่ั�ม่ืทัักัษะช่วิติในกัารู้เผชิญปั้ญหาเฉพาะเจำาะจำง	จำะเป็้นผ่�ท่ั�ม่ื 

คู่วามืเข�มืแข็งทัางใจำหรืู้อม่ืพลัุ่งส่ขภัาพจิำติ	ซึ์�งจำะช�วยให�สามืารู้ถเอาชนะปั้ญหาอ่ป้สรู้รู้คู่ไป้ส่�คู่วามืสำาเร็ู้จำท่ั�ติ�องกัารู้	 

สามืารู้ถป้รัู้บตัิวในสถานกัารู้ณ์วิกัฤติ	แลุ่ะผ�านพ�นเหต่ิกัารู้ณ์วิกัฤติไป้ได�โดยไมื�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับติามืมืาหรืู้อสามืารู้ถ 

ฟ้�นตัิวกัลัุ่บมืาดำาเนินช่วิติติ�อไป้ได�อย�างรู้วดเร็ู้ว
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	 ทัักัษะช่วิติเฉพาะ	ถือว�าเป็้นทัักัษะชั�นส่งท่ั�ม่ืคู่วามืสำาคัู่ญติ�อกัารู้จัำดกัารู้กัับช่วิติตินเอง	ได�แกั�	ทัักัษะ 

กัารู้รู่้�จัำกัตินเอง	เห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	เช�น	กัารู้รู่้�คู่วามืแติกัติ�างรู้ะหว�างชายหญิง	คู่่ณคู่�าแลุ่ะศึกััดิ�ศึรู่้ของ 

ชายหญิง	ทัักัษะกัารู้จำดักัารู้กัับอารู้มืณแ์ลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด	เช�น	กัารู้คิู่ดท่ั�ไมื�เคู่รู่้ยด	กัารู้คิู่ดเชิงบวกั	ทัักัษะกัารู้สรู้�าง 

สัมืพันธภัาพทั่�ด่กัับผ่�อื�น	เช�น	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ	กัารู้ชวนไป้ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยง	ทัักัษะกัารู้ใช�ภัาษากัายท่ั�สรู้�าง 

คู่วามืเข�าใจำอันด่ติ�อกััน	กัารู้พ่ดสื�อสารู้ท่ั�สรู้�างมิืติรู้

	 ทัักัษะช่วิติเฉพาะสามืารู้ถพัฒนาได�ด�วยกัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนรู่้�แบบม่ืส�วนรู้�วมื	กัรู้ะบวนกัารู้เรู่้ยนรู่้�จำากั 

ป้รู้ะสบกัารู้ณ์แลุ่ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ท่ั�ผ่�เรู่้ยนเป็้นสำาคัู่ญท่ั�ผ่�เรู่้ยนได�เรู่้ยนรู่้�แลุ่ะสรู้�างคู่วามืรู้่�ด�วยตินเองรู้�วมืกัับกัลุ่่�มื 

ได�เรู่้ยนรู่้�จำากัเหต่ิกัารู้ณ์	สถานกัารู้ณ์จำริู้งในช่วิติ	จำากัสื�อแลุ่ะแหลุ่�งเรู่้ยนรู่้�ท่ั�ม่ืคู่วามืหมืายกัับช่วิติของตินเอง 

เชื�อมืโยงช่วิติแลุ่ะกัารู้ดำาเนินช่วิติของผ่�เรู่้ยนในปั้จำจ่ำบันแลุ่ะอนาคู่ติสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�หลัุ่กัส่ติรู้แกันกัลุ่างกัารู้ศึึกัษา 

ขั�นพื�นฐาน	พ่ทัธศึกััรู้าช	2551	ท่ั�ม่ืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�เฉพาะเจำาะจำงทัั�งมืาติรู้ฐานกัารู้เรู่้ยนรู่้�แลุ่ะตัิวช่�วัด	ป้รู้ะกัอบด�วย 

 สาระท่ี่� 1  การเจริญเติบโตและพััฒนาการข้องมิน้ษย์
	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	1.1	เข�าใจำในธรู้รู้มืชาติิของกัารู้เจำริู้ญเติิบโติแลุ่ะพัฒนากัารู้ของมืน่ษย์

 สาระท่ี่� 2  ช่ีวิิตและคุ้รอบคุ้รัวิ
	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	2.1	 เข�าใจำแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าตินเอง	คู่รู้อบคู่รู้ัว	 เพศึศึึกัษา	แลุ่ะม่ืทัักัษะ 

	 	 ในกัารู้ดำาเนินช่วิติ

 สาระท่ี่� 3  การเคุ้ล่�อนไหวิ การออกกำาลังกาย การเล่นเกมิ ก่ฬาไที่ย และก่ฬาสากล
	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	3.1	เข�าใจำ	ม่ืทัักัษะในกัารู้เคู่ลืุ่�อนไหว	กัจิำกัรู้รู้มืทัางกัาย	กัารู้เลุ่�นเกัมืแลุ่ะก่ัฬา

	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	3.2	รัู้กักัารู้ออกักัำาลัุ่งกัาย	กัารู้เลุ่�นเกัมื	กัารู้เลุ่�นก่ัฬา	ป้ฏิิบัติิเป็้นป้รู้ะจำำา

	 	 อย�างสมืำ�าเสมือ	ม่ืวินัย	เคู่ารู้พสิทัธิ	กัฎ	กัติิกัา	ม่ืนำ�าใจำนักัก่ัฬา	ม่ืจิำติวิญญาณในกัารู้แข�งขัน	

	 	 แลุ่ะชื�นชมืในส่นทัรู่้ยภัาพของก่ัฬา

 สาระท่ี่� 4  การสร้างเสริมิส้ข้ภูาพั สมิรรถภูาพั และการป้ัองกันโรคุ้
	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	4.1	เห็นคู่่ณคู่�าแลุ่ะม่ืทัักัษะในกัารู้สรู้�างเสริู้มืส่ขภัาพ	กัารู้ดำารู้งส่ขภัาพ

	 	 กัารู้ป้้องกัันโรู้คู่	แลุ่ะกัารู้สรู้�างเสริู้มืสมืรู้รู้ถภัาพเพื�อส่ขภัาพ

 สาระท่ี่� 5  คุ้วิามิปัลอดภัูยในช่ีวิิต
	 	 มืาติรู้ฐาน	พ	5.1	ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ

	 	 กัารู้ใช�ยา	สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง

	 จำะเห็นว�ารู้ายลุ่ะเอ่ยดในแติ�ลุ่ะชั�นปี้	ม่ืคู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�องกัับกัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติเพื�อกัารู้สรู้�าง

ภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิด	ดังนั�น	ทัักัษะช่วิติกัับกัลุ่่�มืสารู้ะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ส่ขศึึกัษาแลุ่ะพลุ่ศึึกัษา	จึำงเป็้นกัารู้ศึึกัษา 

ด�านส่ขภัาพท่ั�ม่ืเป้้าหมืาย	เพื�อดำารู้งส่ขภัาพ	กัารู้เสริู้มืสรู้�างส่ขภัาพ	แลุ่ะกัารู้พัฒนาคู่่ณภัาพช่วิติของบ่คู่คู่ลุ่ 

ให�สามืารู้ถจัำดกัารู้กัับปั้ญหาติ�างๆ	รู้อบติัวในสภัาพสังคู่มืปั้จำจ่ำบันแลุ่ะเติรู่้ยมืคู่วามืพรู้�อมืสำาหรัู้บกัารู้ป้รัู้บตัิว 

ในอนาคู่ติได�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	เป็้นกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันปั้ญหายาเสพติิดท่ั�ด่ม่ืคู่่ณภัาพอ่กัรู่้ป้แบบหนึ�ง

8 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



1.7 ทัี่กษะช่ีวิิตในการป้ัองกันยาเสพัติด

	 กัารู้เสริู้มืสรู้�างทัักัษะช่วิติเพื�อป้้องกัันยาเสพติิด	เป็้นกัารู้เสริู้มืสรู้�างทัักัษะส�วนบ่คู่คู่ลุ่	แลุ่ะทัักัษะทัางสังคู่มื 
อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	เพื�อรัู้บมืือกัับสถานกัารู้ณ์ทั่�ม่ืกัารู้ใช�ยาเสพติิด	เช�น	ทัักัษะในกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์อย�างม่ืเหต่ิผลุ่	 
ทัักัษะในกัารู้ตัิดสินใจำ	แลุ่ะคิู่ดริู้เริู้�มืสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	ทัักัษะในกัารู้ป้รู้ะมืาณติน	แลุ่ะกัารู้คู่วบคู่่มืสถานกัารู้ณ์	ทัักัษะ 
ในกัารู้สื�อสารู้	ติ�อรู้อง	ป้ฏิิเสธ	แลุ่ะโน�มืน�าวจิำติใจำ	ทัักัษะในกัารู้ป้รู้บัตัิว	เป็้นติ�น	ซึ์�งสามืารู้ถจำำาแนกัทัักัษะทั่�จำำาเป้น็ 
ติามืองค์ู่ป้รู้ะกัอบทัักัษะช่วิติได�ดังน่�
 1. การตระหนักรู้และเห็นคุ้้ณคุ่้าในตนเองและผูู้้อ่�น
	 กัารู้สรู้�างคู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเองเป็้นปั้จำจัำยท่ั�สำาคัู่ญป้รู้ะกัารู้หนึ�ง	ในกัารู้ป้้องกัันกัารู้ใช� 
ยาในทัางท่ั�ผิดในหม่ื�เด็กัแลุ่ะเยาวชน	เด็กัม่ืคู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเองติำ�า	จำะสรู้�างคู่วามืสัมืพันธ์	 
คู่วามืเอื�ออาทัรู้ติ�อผ่�อื�นได�ยากั	จำะแยกัตัิวจำากัคู่นอื�น	แลุ่ะม่ืแนวโน�มืในกัารู้ใช�ยา	แลุ่ะฆ�าตัิวติายส่ง	เพรู้าะฉะนั�น 
เด็กัจำะติ�องม่ืกัารู้พัฒนาพฤติิกัรู้รู้มืสำาคัู่ญติ�อไป้น่�
	 	 -	 คิู่ดเชิงบวกั
	 	 -	 ฝึึกัให�ม่ืคู่วามือดทันกัับตัิวเอง
	 	 -	 หลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์เส่�ยง	(กัารู้ทัะเลุ่าะวิวาทั	ยาเสพติิด)
	 	 -	 ป้ฏิิบัติิตินเป็้นป้รู้ะโยชน์ติ�อตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 	 -	 ม่ือารู้มืณ์ขัน
	 	 -	 ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อผ่�อื�น
 2. การคิุ้ดวิิเคุ้ราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปััญหาอย่างสร้างสรรค์ุ้
	 กัารู้เผชิญกัับสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	ท่ั�ติ�องตัิดสินใจำเลืุ่อกั	ติ�องตัิดสินใจำว�าจำะยอมืรัู้บหรืู้อป้ฏิิเสธข�อเสนอ 
เด็กัจำะติ�องติรู้ะหนักัถึงผลุ่ท่ั�ติามืมืาของกัารู้ตัิดสินใจำเลืุ่อกั	ฉะนั�น	ติ�องม่ืกัารู้ฝึึกัฝึนในกัารู้ตัิดสินใจำ	โดยติ�องศึึกัษา 
ข�อม่ืลุ่ในเรืู้�องท่ั�ติ�องตัิดสินใจำหรืู้อแกั�ปั้ญหา	แลุ่�วจึำงพิจำารู้ณาทัางเลืุ่อกั	แลุ่ะผลุ่ท่ั�จำะเกิัดจำากัแติ�ลุ่ะทัางเลืุ่อกั	 
แลุ่�วจึำงตัิดสินใจำเลืุ่อกัทัางท่ั�ด่ท่ั�ส่ด
 3. การจัดการกับอารมิณ์และคุ้วิามิเคุ้ร่ยด
	 คู่วามืสามืารู้ถในกัารู้จัำดกัารู้คู่วามืเคู่รู่้ยด	คู่วามืโกัรู้ธ	คู่วามืขัดแย�งแลุ่ะกัารู้บริู้หารู้เวลุ่าเป็้นทัักัษะ 
ท่ั�สำาคัู่ญในกัารู้เผชิญปั้ญหา	เด็กัแลุ่ะเยาวชนทั่�ไมื�สามืารู้ถจำัดกัารู้กัับคู่วามืกัดดันทัางสังคู่มื	จำากัติัวเองหรืู้อ 
จำากักัลุ่่�มืเพื�อน	จำะม่ืแนวโน�มืในกัารู้ใช�สารู้เสพติิด
 4. การสร้างสัมิพัันธภูาพัท่ี่�ด่กับผูู้้อ่�น
	 กัารู้สื�อสารู้เป็้นกัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพรู้ะหว�างบ่คู่คู่ลุ่ทัั�งท่ั�เป็้นคู่ำาพ่ดแลุ่ะไมื�เป็้นคู่ำาพ่ด	กัารู้พัฒนาทัักัษะ 
ในกัารู้สื�อสารู้	เช�น	สามืารู้ถป้ฏิิเสธเพื�อนในสถานกัารู้ณ์ท่ั�อาจำถ่กัชักัชวนไป้ใช�สารู้เสพติิดหรืู้อเตืิอนเพื�อน 
ท่ั�ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�สารู้เสพติิด	ให�หลุ่่กัเลุ่่�ยงหรืู้อเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มืไป้ในทัางทั่�ถ่กัจำะช�วยให�เด็กั 
แลุ่ะเยาวชนม่ืคู่วามืมัื�นใจำท่ั�จำะป้ฏิิสัมืพันธ์กัับคู่นอื�น	แลุ่ะสามืารู้ถจัำดกัารู้กัับสถานกัารู้ณ์เส่�ยงได�
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ตอนท่ี่�

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติด

ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 2 

ชีื่วิตและ

คำรอบคำรัว

พิ 2.1 ปี. 1/1 

รู้ะบ่สมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้ว

แลุ่ะคู่วามืรัู้กั	คู่วามืผ่กัพัน

ของสมืาชิกัท่ั�ม่ืติ�อกััน

พิ 2.1 ปี. 1/2 

บอกัสิ�งท่ั�ชอบ	

แลุ่ะภัาคู่ภ่ัมิืใจำในตินเอง

องค์ำปีระกอบทีำ� 1

กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�

แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเอง

แลุ่ะผ่�อื�น

ข�อ	6	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า

ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	2	ใช�ภัาษาแลุ่ะกิัริู้ยา

ท่ั�เหมืาะสมืในกัารู้สื�อสารู้

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 4 

ก�รสืร��งเสืริมสุืขี

ภ�พิสืมรรถภ�พิ 

และก�รป้ีองกันั

โรคำ

พิ 4.1 ปี.1/1 

ป้ฏิิบัติิตินติามืหลัุ่กั

ส่ขบัญญัติิแห�งชาติิ

ติามืคู่ำาแนะนำา

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 

กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	

แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	4	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถ

ในกัารู้คิู่ดเชื�อมืโยง

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

ปัระถมิศึึกษา

10 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 หน่แยกัแยะได� 60

2 คู่นท่ั�ติ�องสงสัย 60

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 5 

คำว�มปีลอดภัย

ในัชีื่วิต

พิ. 5.1 ปี.1/1 

รู้ะบ่สิ�งท่ั�ทัำาให�เกิัดอันติรู้าย

ท่ั�บ�านโรู้งเรู่้ยน

แลุ่ะกัารู้ป้้องกััน

พิ 5.1 ปี.1/3 

แสดงคู่ำาพ่ดหรืู้อทั�าทัาง	

ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�น

เมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�ายท่ั�บ�าน

แลุ่ะโรู้งเรู่้ยน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 

กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	

แลุ่ะแกั�ปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	1	รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามื

แลุ่ะแสวงหาคู่ำาติอบ

องค์ำปีระกอบทีำ� 4

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง

แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	แยกัแยะยาเสพติิดจำากั

สิ�งอื�นๆ		

2.	สังเกัติแลุ่ะตัิ�งคู่ำาถามื

เก่ั�ยวกัับคู่นท่ั�พบ

เพื�อป้รู้ะเมิืนอันติรู้าย

3.	สามืารู้ถหลุ่่กัเลุ่่�ยงคู่น

ท่ั�ติ�องสงสัย
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

เร่�อง หน้ัแยกแยะได� (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	 นักัเรู่้ยนสามืารู้ถแยกัแยะ 
สิ�งท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพกัับ 
สิ�งท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพได�	
2.	 นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัได�ว�า	 
สิ�งใดเป็้นสารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ด
วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ขี�อ 1	รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามื	
แลุ่ะแสวงหาคู่ำาติอบ

1.	รู่้�จัำกัยาเสพติิด
2.	โทัษพิษภััย/อันติรู้าย
จำากัยาเสพติิด
	(สมือง	รู้�างกัาย	จิำติใจำ)

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ปี.1/1	รู้ะบ่สิ�งท่ั�ทัำาให�เกิัดอันติรู้ายท่ั�บ�าน	โรู้งเรู่้ยน	แลุ่ะกัารู้ป้้องกััน

สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้จำจ่ำบันพบว�าเยาวชนไทัยเข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดเพิ�มืมืากัขึ�น	 เนื�องจำากัสภัาวะสังคู่มืไทัย 

ม่ืกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งอย�างรู้วดเร็ู้ว	อ่กัทัั�งเยาวชนอย่�ในวัยทั่�ม่ืคู่วามือยากัรู่้�	อยากัเห็น	อยากัลุ่อง	ทัำาให�สามืารู้ถ 

เข�าถึงยาเสพติิดได�ง�ายขึ�น	ซึ์�งสิ�งสำาคัู่ญท่ั�จำะทัำาให�เยาวชนห�างไกัลุ่จำากัยาเสพติิดได�	คืู่อ	กัารู้ป้ลุ่่กัฝัึงเรืู้�องยาเสพติิด 

ให�กัับเยาวชนตัิ�งแติ�วัยเด็กั	เพื�อเป็้นกัารู้ฝัึงลึุ่กัลุ่งในคู่วามืคิู่ดว�า	ยาเสพติิดเป็้นสิ�งอันติรู้ายทัำาลุ่ายช่วิติ	พรู้�อมืกัับ 

กัารู้สรู้�างคู่วามืรู่้�คู่วามืเข�าใจำว�า	สิ�งใดเป็้นยาเสพติิด	แลุ่ะให�ติรู้ะหนักัถึงโทัษของยาเสพติิด	ซึ์�งไมื�เป็้นป้รู้ะโยชน์ 

ติ�อส่ขภัาพแลุ่ะรู้�างกัายแลุ่�วยังจำะกั�อให�เกิัดปั้ญหาภัายในคู่รู้อบคู่รัู้ว	สังคู่มื	แลุ่ะป้รู้ะเทัศึชาติิอ่กัด�วย

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้สนทันาเก่ั�ยวกัับอาหารู้ท่ั�นักัเรู่้ยนรู่้�จัำกั

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนด่บัติรู้ภัาพ	จำำานวน	2	หมืวด	คืู่อ	หมืวดอาหารู้ท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์	แลุ่ะหมืวด
อาหารู้ท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์/สารู้เสพติิด	พรู้�อมืชื�อภัาษาไทัย	แลุ่ะภัาษาอังกัฤษ	ดังน่�
	 	 -	หมืวดอาหารู้ท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์	ได�แกั�	สป้าเก็ัติต่ิ�	พิซ์ซ์�า	นมื	ขนมืปั้ง	มืะเขือเทัศึ	
ไส�กัรู้อกั	สับป้ะรู้ด	แอป้เปิ้ลุ่	กัลุ่�วย	ก๋ัวยเต่ิ�ยว	แซ์นด์วิช	นำ�าผลุ่ไมื�	ไข�ไกั�	แคู่รู้อทั	ข�าวผัด
	 	 -	หมืวดอาหารู้ท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์/สารู้เสพติิด	ได�แกั�	กัาว	บ่หรู่้�	ยาอ่	ยาบ�า	ไอซ์์	ฝิึ�น	ส่รู้า	บ่หรู่้�ไฟฟ้า	 
กััญชา	เบ่ยร์ู้	นำ�าอัดลุ่มื	ลุ่่กัอมื	สายไหมื	เยลุ่ลุ่่�	ขนมืขบเคู่่�ยว
	 2.	นักัเรู่้ยนรัู้บป้้ายมืือ	YES	(สิ�งท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพ)	แลุ่ะป้้ายมืือ	NO	(สิ�งท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์ 
ติ�อส่ขภัาพ)	(ทัำาเป็้นหน�า-หลัุ่ง	เทั�ากัับ	1	อัน)	ให�นักัเรู่้ยนท่ักัคู่นคู่นลุ่ะ	1	อัน

ใช้ีใบงาน

หนู
แยกแยะได้
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 3.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้อธิบายขั�นติอนกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื	“หน่แยกัแยะได�”	ให�นักัเรู่้ยนฟัง	ดังน่�
	 	 -	นักัเรู่้ยนด่	บัติรู้ภัาพท่ั�คู่รู่้แสดง	แลุ่ะคู่รู่้อ�านออกัเส่ยง	พรู้�อมืให�นักัเรู่้ยนอ�านติามื	จำากันั�นคู่รู่้
ตัิ�งคู่ำาถามืว�า	บัติรู้ภัาพน่�เป็้นสิ�งท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพหรืู้อไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพ
	 	 -	ให�นักัเรู่้ยนช่ป้้ายมืือเพื�อเป็้นกัารู้ติอบคู่ำาถามื	(ป้้ายมืือ	YES	หมืายถึง	สิ�งท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อ
ส่ขภัาพ	แลุ่ะป้้ายมืือ	NO	หมืายถึง	สิ�งท่ั�ไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพ)
	 				-	เมืื�อนักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามืโดยกัารู้ช่ป้้ายมืือคู่รู้บท่ักัคู่นแลุ่�ว	ให�คู่รู่้เฉลุ่ยว�า	บัติรู้ภัาพน่�เป็้นสิ�งท่ั�ม่ื 
ป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพหรืู้อไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์ติ�อส่ขภัาพ	
	 4.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้บัติรู้ภัาพ	โดยกัารู้อ�านออกัเส่ยงทับทัวนพรู้�อมืกัันอ่กัคู่รัู้�งหนึ�ง	แลุ่ะ
ช�วยกัันนำาบัติรู้ภัาพไป้ปิ้ดแสดงไว�บนบอร์ู้ดเสนอผลุ่งาน	“หน่แยกัแยะได�”

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้กัิจำกัรู้รู้มื	“หน่แยกัแยะได�”	โดยสนทันาด�วยคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	 
เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้	เมืื�อสามืารู้ถแยกัแยะบัติรู้ภัาพได�ถ่กัติ�อง
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยใช�วิธ่กัารู้แยกัแยะสิ�งท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์แลุ่ะไมื�ม่ืป้รู้ะโยชน์อย�างไรู้
		 	 A	:	ในอนาคู่ติหากันักัเรู่้ยนติ�องพบเจำอยาเสพติิด	นักัเรู่้ยนจำะสามืารู้ถแยกัแยะว�าสิ�งใดเป้็น 
ยาเสพติิดได�หรืู้อไมื�
	 2.	นักัเรู่้ยนทัำาใบงาน	เรืู้�อง	“หน่แยกัแยะได�”	

ภูาระ/ชิี�นงาน

กัารู้จำำาแนกักัลุ่่�มืของบัติรู้ภัาพ

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	บัติรู้ภัาพ	จำำานวน	2	หมืวด	
2.	ป้้ายมืือ	YES	แลุ่ะ	NO	
3.	ใบงาน	เรืู้�อง	“หน่แยกัแยะได�”

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืของนักัเรู่้ยนติามืกัารู้ติอบคู่ำาถามื	โดยใช�เกัณฑ์์ดังน่�
													รู้ะดับคู่่ณภัาพด่	 	 หมืายถึง			สามืารู้ถแยกัแยะบัติรู้ภัาพได�	10	รู้ายกัารู้ขึ�นไป้
													รู้ะดับคู่่ณภัาพพอใช�		 หมืายถึง			สามืารู้ถแยกัแยะบัติรู้ภัาพได�	6	-	9	รู้ายกัารู้
													รู้ะดับคู่่ณภัาพป้รัู้บป้รู่้ง	 หมืายถึง			สามืารู้ถแยกัแยะบัติรู้ภัาพน�อยกัว�า	6	รู้ายกัารู้
2.	EF			ทัักัษะกัารู้ยั�งคิู่ด	ไติรู้�ติรู้อง
	 ทัักัษะคู่วามืจำำาเพื�อนำาใช�งาน
	 ทัักัษะป้รู้ะเมิืนตินเอง
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ป้าย YES  
ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 
 

ป้าย NO 
ส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

เร่�อง คำนัทีำ�ต�องสืงสัืย (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถป้รู้ะเมิืน
อันติรู้ายท่ั�อาจำจำะเกิัดขึ�น
จำากับ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ใช�สารู้เสพติิด
หรืู้อบ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าได�
2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถสังเกัติ
แลุ่ะแยกัแยะลัุ่กัษณะบ่คู่คู่ลุ่
ท่ั�ใช�สารู้เสพติิดได�	
3.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถตัิดสินใจำ
หลุ่่กัเลุ่่�ยงอันติรู้ายจำากับ่คู่คู่ลุ่
แป้ลุ่กัหน�าหรืู้อสถานกัารู้ณ์
ท่ั�ไมื�ป้ลุ่อดภััย	
แลุ่ะขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�น
เมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�ายได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 4	กัารู้สรู้�าง
สัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น
ข�อ	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง
แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	รู่้�จัำกัยาเสพติิด
2.	โทัษพิษภััย/อันติรู้ายจำากั
ยาเสพติิด	(สมือง	รู้�างกัาย	จิำติใจำ)
3.	วิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงเบื�องติ�น
4.	วิธ่กัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
เบื�องติ�น	เมืื�อติ�องเจำอสถานกัารู้ณ์
คัู่บขัน

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ปี.1/1	รู้ะบ่สิ�งท่ั�ทัำาให�เกิัดอันติรู้ายท่ั�บ�าน	โรู้งเรู่้ยน	แลุ่ะกัารู้ป้้องกััน

           ปี.1/2 แสดงคู่ำาพ่ดหรืู้อทั�าทัางขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�น	เมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�ายท่ั�บ�านหรืู้อโรู้งเรู่้ยน
สาระสำาคัุ้ญ
	 ป้รู้ะเทัศึไทัยเข�าส่�ยคู่่กัารู้พัฒนาของนวัติกัรู้รู้มืแลุ่ะเทัคู่โนโลุ่ย	่ทัำาให�เกิัดช�องทัางหลุ่ากัหลุ่ายในกัารู้ติิดติ�อ 

สื�อสารู้รู้ะหว�างกัันได�อย�างสะดวกัแลุ่ะรู้วดเร็ู้วขึ�น	จึำงส�งผลุ่ทัำาให�เด็กัม่ืโอกัาสได�พบป้ะผ่�คู่นทัั�งท่ั�รู่้�จัำกั	ไมื�รู่้�จัำกัหรืู้อ

คู่นแป้ลุ่กัหน�าจำำานวนมืากั	ซึ์�งบ่คู่คู่ลุ่เหลุ่�าน่�อาจำจำะเป็้นคู่นท่ั�น�าเชื�อถือได�	หรืู้ออาจำจำะเป็้นคู่นท่ั�คู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยง	 

ดังนั�น	จึำงคู่วรู้ให�เด็กัรู่้�จัำกักัารู้ป้รู้ะเมิืนอันติรู้ายท่ั�อาจำจำะเกิัดขึ�นจำากับ่คู่คู่ลุ่หรืู้อสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	โดยกัารู้สังเกัติ 

ลัุ่กัษณะ	พฤติิกัรู้รู้มื	สภัาพแวดลุ่�อมืติ�างๆ	เพื�อให�สามืารู้ถแยกัแยะแลุ่ะติัดสินใจำได�ว�าคู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงหรืู้อไมื�	 

เพื�อเป็้นกัารู้ป้้องกัันไมื�ให�เกิัดเหต่ิรู้�าย	พรู้�อมืทัั�งสามืารู้ถขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�นเมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�ายได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (15 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนด่ว่ด่โอเก่ั�ยวกัับกัารู้ป้้องกัันตินเองจำากับ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าแลุ่ะกัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ให�นักัเรู่้ยนด่	

	 2.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามืคู่รู่้เก่ั�ยวกัับอันติรู้ายท่ั�อาจำเกิัดขึ�นจำากับ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าติามืสื�อวิด่โอ
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)
	 1.	นกััเรู่้ยนด่บัติรู้ภัาพ	จำำานวน	2	ช่ด	คืู่อ	บัติรู้ภัาพบ่คู่คู่ลุ่แลุ่ะบตัิรู้ภัาพสถานกัารู้ณ	์จำากันั�นคู่รู่้ช่บัติรู้ภัาพ	 
พรู้�อมืสนทันาถามื	–	ติอบ	รู้�วมืกัับนักัเรู่้ยน	ดังน่�
	 	 1.1	บัติรู้ภัาพบ่คู่คู่ลุ่
		 	 	 -	บ่คู่คู่ลุ่ในบัติรู้ภัาพน่�ม่ืลัุ่กัษณะอย�างไรู้	
	 						 -	เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ใช�สารู้เสพติิดหรืู้อไมื�
									 	 	 -	เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�คู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยง	หรืู้อบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�สามืารู้ถขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อได�
	 	 1.2	บัติรู้ภัาพสถานกัารู้ณ์
											 	 -	สถานกัารู้ณ์ในบัติรู้ภัาพน่�ม่ืลัุ่กัษณะอย�างไรู้	
											 	 -	ม่ืบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ใช�สารู้เสพติิดหรืู้อกัรู้ะทัำาสิ�งท่ั�ไมื�ด่หรืู้อไมื�
									 	 	 -	เป็้นสถานกัารู้ณ์ท่ั�คู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงหรืู้อไมื�

	 2.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยนกัลุ่่�มืลุ่ะ	5	-	6	คู่น	(คู่ลุ่ะติามืคู่วามืสามืารู้ถ)	แลุ่ะแจำกับัติรู้เหต่ิรู้�ายให�นักัเรู่้ยน 
กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	ใบ	โดยให�นกััเรู่้ยนรู้�วมืกัันคิู่ดคู่ำาพ่ดหรู้อืทั�าทัางกัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�น	ติามืบตัิรู้เหต่ิรู้�าย 
ท่ั�ได�รัู้บแลุ่ะรู้�วมืกัันออกัมืาแสดงหน�าชั�นเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้ลุ่ักัษณะของบ่คู่คู่ลุ่หรู้ือสถานกัารู้ณ์ท่ั�คู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยง	โดยสนทันาด�วย
คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้ท่ั�ติ�องอย่�ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง
										 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยพบบ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าท่ั�ไมื�น�าไว�วางใจำหรืู้อสถานกัารู้ณ์เส่�ยงหรืู้อไมื�		
นักัเรู่้ยนทัำาอย�างไรู้
								 	 A	:	ถ�าม่ืบ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าชักัชวนให�ไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	หรืู้อให�นักัเรู่้ยนเป็้นผ่�นำายาเสพติิด
ไป้ส�ง	นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่ป้ฏิิเสธหรืู้อขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�นอย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน
1.	กัารู้ติอบคู่ำาถามื
2.	กัารู้แสดงคู่ำาพ่ดหรืู้อทั�าทัางกัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้
1.	สื�อวิด่โอเก่ั�ยวกัับกัารู้ป้้องกัันตินเองจำากับ่คู่คู่ลุ่แป้ลุ่กัหน�าแลุ่ะกัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
2.	บัติรู้ภัาพ	จำำานวน	2	ช่ด
3.	บัติรู้เหต่ิรู้�าย

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล
พิจำารู้ณาจำากัคู่ำาติอบของคู่ำาถามืกัารู้นำาไป้ใช�	(A)	ถ�าคู่ำาติอบ	ม่ืคู่วามืเหมืาะสมืถือว�าผ�าน

ส่�อวิิด่โอเก่�ยวิกับการป้ัองกันตนเอง
จากบ้คุ้คุ้ลแปัลกหน้าและการข้อคุ้วิามิช่ีวิยเหล่อ
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นิที่าน เร่�อง ระวัิงคุ้นแปัลกหน้า

	 วันหนึ�ง	ณ	บ�านของน�องเป็้ดม่ืลุ่่กัพ่�ลุ่่กัน�องของคู่่ณแมื�กัับลุ่่กัสาวท่ั�อาย่เทั�าๆ	กัับน�องเป็้ด	ชื�อว�า	น�องเอิงเอยมืาเท่ั�ยว 
ท่ั�บ�าน	คู่่ณแมื�เห็นเด็กัๆ	เบื�อก็ัเลุ่ยพามืาเลุ่�นเคู่รืู้�องเลุ่�นท่ั�สวนสาธารู้ณะท่ั�คู่่ณแมื�มัืกัจำะพาน�องเป็้ดมืาเดินเลุ่�นบ�อยๆ	ติอนน่� 
ท่ั�สวนสาธารู้ณะ	ม่ืเด็กัๆ	อ่กัหลุ่ายคู่น	กัำาลัุ่งเลุ่�นกัันอย�างสน่กัสนาน

คุำณแม่ : นั�องเป็ีดกับเอิงเอยเล่นัได�ต�มสืบ�ยเลยจั�� แต่ห��มออกจั�กนัอกสืวนัสื�ธ์�รณะ อย่�ไปีไหนักับคำนัแปีลกหนั�� 
และอย่�รับขีองจั�กคำนัแปีลกหนั��นัะจ๊ัะ 

นั�องเป็ีด : ค่ำะ พิวกหน้ัจัะไม่ไปีไหนักับคำนัแปีลกหนั��
น�องเป็้ดจึำงช�วยเอิงเอยไป้เลุ่�นชิงช�า	เลุ่�นมื�าลืุ่�นแลุ่�วก็ัเลุ่�นบ�อทัรู้ายกัันอย�างสน่กัสนาน	แติ�แลุ่�วจ่ำ�ๆ	ก็ัม่ืคู่นลุ่งมืาจำากัรู้ถคู่ันส่ดำา 
ท่ั�จำอดอย่�ข�างสวนสาธารู้ณะ	ติรู้งมืาท่ั�บ�อทัรู้าย	คู่นๆ	นั�น	เป็้นคู่่ณลุ่่งสวมืแว�นติาส่ดำา	ใส�หมืวกั	แลุ่ะสวมืผ�าปิ้ดป้ากัด�วย	คู่่ณลุ่่ง 
หันมืาทัางพวกัเด็กัๆ	แลุ่�วก็ัหยิบขนมืซ์องเล็ุ่กัๆ	ออกัมืาโบกัให�เด็กัๆ	เห็น

คุำณลุงแปีลกหนั�� : เด็กคำนัไหนัอย�กกินัล้กอม อย�กกินัขีนัมอร่อยๆ บ��ง ลุงมีแจักฟรีนัะ วิ�งม�รับเลย
พอได�ยินคู่ำาว�า	ขนมื	พวกัเด็กัๆ	ก็ัหยด่เลุ่�น	แลุ่�ววิ�งไป้หาคู่่ณลุ่่งคู่นนั�นทัันท่ั	น�องเป็้ดท่ั�อยากัได�ขนมืเหมืือนกัับคู่นอื�นๆ	ก็ักัำาลัุ่ง 
จำะเดินไป้หาคู่่ณลุ่่ง	แติ�ถ่กัเอิงเอยดึงมืือไว�ซ์ะกั�อน	

นั�องเอิงเอย : นั�องเป็ีด ล่มไปีแล�วเหรอว่� คุำณป้ี�ห��มไม่ให�เร�รับขีองจั�กคำนัแปีลกหนั�� 
น�องเป็้ดจึำงนึกัถึงคู่ำาเตืิอนของแมื�ขึ�นมืาได�ว�า	ห�ามืออกัไป้นอกัสวนสาธารู้ณะ	อย�าไป้ไหนกัับคู่นแป้ลุ่กัหน�า	แลุ่ะอย�ารัู้บของ 
จำากัคู่นแป้ลุ่กัหน�า	

คุำณลุงแปีลกหนั�� : ใคำรอย�กด้ม�ย�กลไพ่ิบ��ง ม�รวมกันัตรงนีั�เลย
คู่รู้าวน่�น�องเป็้ดเป็้นฝ่ึายดึงมืือเอิงเอยให�เข�าไป้ด่ด�วยกััน

นั�องเป็ีด : นั�องเป็ีดจัะเขี��ไปีด้ม�ย�กล คุำณแม่บอกว่� ไม่ให�รับขีองจั�กคำนัแปีลกหนั�� ห��มคุำยและห��มต�มไปี แต่ไม่ได� 
ห��มเร�ด้ม�ย�กลนีั�นั�จัริงไหม

นั�องเอิงเอย : ก็จัริงนัะ 
เอิงเอยคู่ลุ่�อยติามืคู่ำาอธิบายของน�องเป็้ด	ทัั�งคู่่�ก็ัเลุ่ยเดินไป้ด่มืายากัลุ่ของคู่่ณลุ่่งอย�างตืิ�นเติ�น	พรู้�อมืๆ	กัับเด็กัคู่นอื�น	พอมืายากัลุ่ 
จำบลุ่ง	เด็กัๆ	ก็ัป้รู้บมืือกัันเส่ยงดัง	รู้�องเรู่้ยกัให�คู่่ณลุ่่งเลุ่�นอ่กั	คู่่ณลุ่่งหัวเรู้าะอย�างชอบใจำ	

คุำณลุงแปีลกหนั�� : ถ��ใคำรอย�กด้ม�ย�กลระดับทีำ�สุืดยอดกว่�นีั�ก็ต�มไปีด้ทีำ�รถขีองลุงสิื ลุงต�องใชื่�อุปีกรณ์ทีำ�อย่้ในัรถ 
คู่่ณลุ่่งเดินไป้ท่ั�รู้ถต่ิ�คัู่นส่ดำาข�างหน�าสวนสาธารู้ณะ	พรู้�อมืกัวักัมืือเรู่้ยกัเด็กัๆ	แลุ่ะพยายามืโน�มืน�าวให�เด็กัๆ	ติามืมืา	ม่ืเด็กับางคู่น 
หลุ่งเชื�อเดินติามืไป้ท่ั�รู้ถ	แติ�น�องเป็้ดกัับเอิงเอยไมื�กัลุ่�าติามืไป้ได�แติ�ยืนนิ�งอย่�อย�างนั�น

นั�องเอิงเอย : เร�กลับไปีห�คุำณแม่กันัเถอะนั�องเป็ีด
เอิงเอยเริู้�มืรู่้�สึกัแป้ลุ่กัๆ	จึำงชวนน�องเป็้ดกัลัุ่บไป้หาคู่่ณแมื�	คู่่ณแมื�เห็นเด็กัทัั�งสองคู่นวิ�งกัลัุ่บมืาหน�าติาตืิ�น

นิที่านเร่�องระวัิงคุ้นแปัลกหน้า
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หน�า	2

คุำณแม่ : เป็ีนัอะไรไปีจ๊ัะนั�องเป็ีดกับเอิงเอยวิ�งหนีัอะไรกันัม�
น�องเป็้ดเลุ่�าเหต่ิกัารู้ณ์ทั่�เกิัดขึ�นทัั�งหมืดให�คู่่ณแมื�ฟัง	คู่่ณแมื�ได�ยินก็ัหน�าซ่์ด	แลุ่ะรู่้บบอกัให�เด็กัๆ	กัลัุ่บบ�านทัันท่ั	เมืื�อกัลัุ่บมืา 
ท่ั�บ�านคู่่ณแมื�ก็ัซั์กัถามืเรืู้�องรู้าวท่ั�เกิัดขึ�น

คุำณแม่ : โชื่คำดีแล�วล่ะทีำ�นั�องเป็ีดไม่รับขีนัม เร�ไม่ร้�หรอกว่� คำนัพิวกนัั�นัเขี�เอ�อะไรใส่ืไว�ในัขีนัมบ��ง มันัอ�จัจัะเป็ีนั 
ขีองอันัตร�ยทำำ�ให�กินัแล�วไม่สืบ�ยได� แล�วก็ลักพิ�ตัวนั�องเป็ีดกับเอิงเอยไปี

นั�องเป็ีด : แล�วพิวกเขี�จัะลักพิ�ตัวนั�องเป็ีดกับเอิงเอยไปีทำำ�ไมคำะ

คุำณแม่ : พิวกนัั�นัเป็ีนัคำนัใจัร��ย เขี�จัะลักพิ�ตัวเด็กๆ แบบนั�องเป็ีดกับเอิงเอยไปีใชื่�ง�นัให�ทำำ�ง�นัหนัักๆ หร่อให�เป็ีนั
ขีอทำ�นั ถ��ทำำ�ไม่ได�ต�มทีำ�เขี�ต�องก�ร พิวกเขี�ก็จัะทุำบตี นั�องเป็ีดร้�ไหมว่� เด็กๆ ทีำ�โดนัลักพิ�ตัวไปี จัะไม่ได�กินั ไม่ได�นัอนั 
ไม่ไปีโรงเรียนั ไม่ได�กลับบ��นัอีกเลย 
น�องเป็้ดแลุ่ะเอิงเอยได�ยินแลุ่�วก็ัรู่้�สึกักัลัุ่วมืากั	ทัั�งคู่่�จัำบมืือกัันแน�น

นั�องเป็ีด : น่ั�กลัวจัังค่ำะ 

คุำณแม่ : ใช่ื่จั�ะ ถ��นั�องเปี็ดระวังตัวดี ก็ไม่ต�องกลัวคำนัแปีลกหนั��หรอก ทีำ�สืำ�คัำญนั�องเปี็ดต�องแยกแยะให�ออกว่�ใคำร 
ค่ำอ คำนัแปีลกหนั�� และใคำรค่ำอคำนัทีำ�เร�เช่ื่�อได�

นั�องเป็ีด : นั�องเป็ีดจัะแยกแยะยังไงเหรอคำะ

คุำณแม่ : คำนัแปีลกหนั��ก็ค่ำอทุำกคำนัทีำ�นั�องเป็ีดไม่ร้�จัักไงจ๊ัะ แต่ก็มีคำนัแปีลกหนั��บ�งคำนัทีำ�นั�องเป็ีดเช่ื่�อใจัได�นัะจ๊ัะ อย่�งเช่ื่นั 
คุำณตำ�รวจั คุำณพิย�บ�ล คุำณหมอ หร่อคุำณคำร้ คำนัพิวกนีั�ค่ำอคำนัทีำ�นั�องเปีด็ขีอคำว�มชื่ว่ยเหล่อได�ถ��มีปัีญห� แล�วก็พิย�ย�ม
อย่�ไปีไหนัคำนัเดียว อย่�ไปีในัทีำ�ทีำ�ไม่มีคำนั นั�องเป็ีดจัำ�ได�ไหมจ๊ัะ

นั�องเป็ีด : ค่ำะ นั�องเป็ีดจัะจัำ�ไว�ให�ดีเลย

หล�ยวันัผู่้�นัไปี.......คุำณแม่ได�ยินัข่ี�วเด็กถ้กลักพิ�ตัวไปี ก็ม�เล่�ให�นั�องเป็ีดฟัง

คุำณแม่ : เด็กคำนันัั�นัได�รับคำว�มช่ื่วยเหล่อแล�ว โชื่คำดีทีำ�ตำ�รวจัช่ื่วยได�ทัำนั เด็กผู้อมลงไปีนิัดหน่ัอย มีแผู้ลต�มตัว แต่ก็ยัง
ไม่ถึงอันัตร�ย และโชื่คำดีม�กๆ ทีำ�ได�กลับบ��นัม�อย่้กับคำรอบคำรัว ได�เจัอพ่ิอและแม่อีกคำรั�ง นั�องเป็ีดได�ฟังแล�วก็ร้�สึืกดีใจั
ทีำ�วันันัั�นั เอิงเอยช่ื่วยเต่อนัให�นั�องเปีด็นึักถึงคำำ�เต่อนัขีองคำณุแม่และตั�งใจัว่�จัะทำำ�ต�มคำำ�เต่อนัขีองคำณุแม่อย่�งเคำรง่คำรัด

เด็กๆ ได�ฟังแล�วก็ต�องระวังตัวนัะคำะ สืมัยนีั�มีคำนัร��ยอย่้ทุำกทีำ� และคำนัเหล่�นีั�
ก็สื�ม�รถห�วิธี์ก�รต่�งๆ ม�หลอกล่อให�เร�เช่ื่�อใจัได�ง่�ยๆ ต�องทำำ�ต�มทีำ�คุำณแม่

ขีองนั�องเป็ีดบอกนัั�นัแหละค่ำะ  ไม่คุำยกับคำนัแปีลกหนั�� ไม่ไปีไหนักับคำนัแปีลกหนั��
 ไม่รับขีองจั�กคำนัแปีลกหนั�� ไม่ไปีไหนัคำนัเดียว คำวรมีเพ่ิ�อนัไปีด�วย และไม่ไปีในัทีำ�ทีำ�ไม่มีคำนั 

เพิร�ะสืถ�นัทีำ�เหล่�นีั�ลับต�คำนั ทำำ�ให�เกิดก�รลักพิ�ตัวได�ง่�ยๆ

เคู่รู้ดิติ	:	www.youtube.com/watch?v=Cv0f9BtrHTI&t=503s
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บัตรภูาพับ้คุ้คุ้ล ได�แก่ พ่อแม่ คุ่ณคุร้ ตัำารว่จ ทัหาร หมอ พยาบาลุ่ 
คุนดมกาว่ โจร นักเลุ่ง คุนเมา คุนส้บบ่หร้� คุนใชี้�ยาเสพติัด 

 

บัตรภาพบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ คุณครู ตำรวจ ทหาร หมอ พยาบาล คนดมกาว โจร นักเลง คนเมา  
คนสูบบุหรี่ คนใช้ยาเสพติด 
 

บุคคลท่ีสามารถขอความช่วยเหลือได้ บุคคลท่ีควรหลีกเลี่ยง/บุคคลท่ีใช้สารเสพติด 
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 บัตรภูาพัสถานการณ์ ได้้แก่่ ปลููก่ป่า ทำำาบุุญใส่่บุาตร เลู่นด้นตรี รด้นำ�าผูู้้ใหญ่ 
เรียนหนังสื่อ บุำาเพ็็ญประโยชน์ หนีเรียน ดื้�มแอลูก่อฮอล์ู เลู่นก่ารพ็นัน ทำะเลูาะวิิวิาทำ 
แข่่งรถซิิ่�ง ด้มก่าวิ

 
บัตรภาพสถานการณ์ ได้แก่ ปลูกป่า ทำบุญใส่บาตร เล่นดนตรี รดน้ำผู้ใหญ่ เรียนหนังสือ  
บำเพ็ญประโยชน์ หนีเรียน ด่ืมแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท แข่งรถซิ่ง ดมกาว 
 

สถานการณ์ท่ัวไป สถานการณ์ท่ีควรหลีกเลี่ยง 
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บัตรเหต้ร้าย

บัตรเหตุร้าย 

ด้านหน้า ด้านหลัง 
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 1 
ก�รเจัริญเติบโต
และพัิฒนั�ก�ร
ขีองมนุัษย์

พิ 1.1 ปี.2/1 อธิบาย
ลัุ่กัษณะแลุ่ะหน�าท่ั�
ของอวัยวะภัายใน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาอย�าง
สรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อท่ั�	1 รู่้�จัำกัสังเกัติ	
ตัิ�งคู่ำาถามืแลุ่ะแสวงหา
คู่ำาติอบ

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 2 
ชีื่วิตและ
คำรอบคำรัว

พิ 2.1 ปี.2/1 
รู้ะบ่บทับาทัหน�าท่ั�
ของตินเองแลุ่ะสมืาชิกั
ในคู่รู้อบคู่รัู้ว

องค์ำปีระกอบทีำ� 1 
กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะ
เห็นคู่่ณคู่�าในตินเอง
แลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	6	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า
ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 4 
ก�รสืร��งเสืริมสุืขี
ภ�พิสืมรรถภ�พิ 
และก�รป้ีองกันั
โรคำ

พิ 4.1 ปี.2/1 
บอกัลัุ่กัษณะของกัารู้ม่ื
ส่ขภัาพด่
พิ 4.1 ปี.2/2 
เลืุ่อกักิันอาหารู้ท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะ
แกั�ไขปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1	รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามื
แลุ่ะแสวงหาคู่ำาติอบ

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัยในั
ชีื่วิต

พิ 5.1 ปี.2/3 
รู้ะบ่โทัษของสารู้เสพติิด	
สารู้อันติรู้ายใกัลุ่�ตัิว
แลุ่ะวิธ่กัารู้ป้้องกััน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะ
แกั�ไขปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	4	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถ
ในกัารู้เชื�อมืโยง

รัู้กัแลุ่ะม่ืเจำตินาท่ั�จำะด่แลุ่
รัู้กัษา	“สมือง”	ไมื�ให�ได�รัู้บ
อันติรู้าย	โดยไมื�ย่�งเก่ั�ยวกัับ
ยาเสพติิด

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 สมืองพังเพรู้าะยาเสพติิด 60

2 บันไดง่ 60
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

เร่�อง สืมองพัิงเพิร�ะย�เสืพิติด (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

นักัเรู่้ยนได�ทัรู้าบแลุ่ะเรู่้ยนรู่้�
ถึงโทัษพิษภััยของยาเสพติิด
ท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัาย

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ด
วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ขี�อ 4	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้
เชื�อมืโยง

1.	รู่้�จัำกัยาเสพติิด
2.	โทัษพิษภััย/อันติรู้าย
จำากัยาเสพติิด
	(สมือง	รู้�างกัาย	จิำติใจำ)

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 5.1 ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	 อ่บัติิเหต่ิ	 

กัารู้ใช�ยา	สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง	

 ตัวชีื่�วัด พิ 5.1 ปี.2/3 รู้ะบ่โทัษของสารู้เสพติิด	สารู้อันติรู้ายใกัลุ่�ตัิวแลุ่ะวิธ่กัารู้ป้้องกััน

สาระสำาคัุ้ญ
	 สถานกัารู้ณ์กัารู้แพรู้�รู้ะบาดของยาเสพติิดในปั้จำจ่ำบันเป็้นปั้ญหาท่ั�สำาคัู่ญมืากัโดยเฉพาะในกัลุ่่�มืเด็กัแลุ่ะ 

เยาวชน	ดังนั�นจึำงม่ืคู่วามืจำำาเป็้นอย�างมืากัทั่�จำะติ�องให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนเรู่้ยนรู่้�ถึงโทัษพิษภััยของสารู้เสพติิด	แลุ่ะ 

วิธ่กัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	ทัั�งน่�	เพื�อให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนรู่้�จัำกัวิธ่กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงแลุ่ะป้้องกัันตินเองจำากัยาเสพติิดได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาเก่ั�ยวกัับหน�าท่ั�แลุ่ะคู่วามืสำาคัู่ญของสมือง	

	 2.	นักัเรู่้ยนชมืคู่ลิุ่ป้	เรืู้�อง	“คู่่ณสมือง	ยอดฮ่โรู้�”	5.12	นาท่ั

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาเก่ั�ยวกัับคู่ลิุ่ป้	“คู่่ณสมือง	ยอดฮ่โรู้�”
	 2.	นักัเรู่้ยนรู้�วมืติอบคู่ำาถามืจำากักัาร์ู้ดสมือง
	 3.	นักัเรู่้ยนทัำาใบงาน	ทัายซิ์...ฉันอย่�ติรู้งไหน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้ภัาพรู้วมืของกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื
	 	 R	:	ในกัารู้ชมืคู่ลิุ่ป้	“คู่่ณสมือง	ยอดฮ่โรู้�	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้	
	 	 C	:	นักัเรู่้ยนม่ืวิธ่ด่แลุ่ตัิวเองอย�างไรู้ให�ม่ืส่ขภัาพแข็งแรู้ง	สมืองแจำ�มืใส
	 	 A	:	ถ�าม่ืผ่�อื�นชักัชวนให�ใช�สารู้เสพติิดนักัเรู่้ยนม่ืวิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงหรืู้อป้ฏิิเสธอย�างไรู้

ใช้ีใบงาน

ที่ายซิิ
ฉันอยู่

ตรงไหน
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เกณฑ์์การปัระเมิิน

ผู่้าน/พัอใช้ี ด่ ด่มิาก

1.	ให�คู่วามืสนใจำในกัารู้

ด่คู่ลิุ่ป้ว่ดิโอ

สามืารู้ถนำาคู่วามืรู่้�ในคู่ลิุ่ป้

มืาแสดงติอบคู่ำาถามืได�

สามืารู้ถนำาคู่วามืรู่้�ในคู่ลิุ่ป้

มืารู้�วมือภิัป้รู้ายได�

2.	ติอบคู่ำาถามืในใบงานได�	5	

ข�อ

ติอบคู่ำาถามืในใบงานได�	7	ข�อ ติอบคู่ำาถามืในใบงานได�

มืากักัว�า	7	ข�อ

3.	สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-C-	A	

ได�	1	ข�อ

สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-	C-	A	

ได�	2	ข�อ

สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-C	-	A	

ได�	3	ข�อ

ภูาระ/ชิี�นงาน

1.	กัาร์ู้ดสมือง
2.	ใบงาน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	คู่ลิุ่ป้วิด่โอ	“คู่่ณสมือง	ยอดฮ่โรู้�”
2.	กัาร์ู้ดสมือง
3.	ใบงาน	เรืู้�อง	ทัายซิ์....ฉันอย่�ติรู้งไหน

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ด่คู่ลิุ่ป้วิด่โอ	“คู่่ณสมือง	ยอดฮ่โรู้�”	
2.	ป้รู้ะเมิืนจำากัคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้ติอบคู่ำาถามืในใบงาน
3.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื	R	-	C-	A
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สืคำริปีท์ำ เร่�อง

“คุ้้ณสมิอง ยอดฮ่ีโร่”
สืมองขีองคำนัเร�มี 5 ส่ืวนั

ส่ืวนัทีำ� 1	อย่�ด�านหลัุ่งศ่ึรู้ษะ	ทัำาหน�าท่ั�ในกัารู้มืองเห็น	กัารู้สังเกัติ

ส่ืวนัทีำ� 2	อย่�ด�านข�างห่ทัั�งสองข�าง	ทัำาหน�าท่ั�ในกัารู้ฟัง	พ่ด	อ�าน

ส่ืวนัทีำ� 3	อย่�ด�านบนของศ่ึรู้ษะ	ทัำาหน�าท่ั�ในกัารู้รัู้บรู่้�ทัางผิวหนัง

ส่ืวนัทีำ� 4	อย่�ด�านหน�าของศ่ึรู้ษะ	ทัำาหน�าท่ั�ในกัารู้คิู่ดแยกัแยะผิดถ่กั

ส่ืวนัทีำ� 5	อย่�ใจำกัลุ่างศ่ึรู้ษะ	ทัำาหน�าท่ั�รัู้บรู่้�ด�านอารู้มืณ์	คู่วามืรู่้�สึกั	เช�น	ตืิ�นเติ�น	ด่ใจำ	

 ถ��เร�ไปีใชื่�ย�เสืพิติด มัืนจำะไป้ทัำาลุ่ายสมืองทัั�ง	5	ส�วน	ทัำาให�เรู่้ยนไมื�รู่้�เรืู้�อง	เลุ่�นก่ัฬาไมื�เกั�ง	

คิู่ดอะไรู้ไมื�ออกั	ข่�เก่ัยจำ	ขาดเหต่ิผลุ่		ขาดกัารู้ยบัยั�งชั�งใจำ	ชอบแกัลุ่�งเพื�อน	เกิัดภัาพหลุ่อน	เกิัดอากัารู้

คู่ลุ่่�มืคู่ลัุ่�ง	ทัำารู้�ายคู่นอื�น	ทัำารู้�ายคู่นในคู่รู้อบคู่รัู้ว

 ก�รป้ีองกันัทีำ�ดีเร�ต�องร้�จัักด้สุืขีภ�พิให�แข็ีงแรง ไม่ให�ไปียุ่งเกี�ยวกับย�เสืพิติด	รัู้บป้รู้ะทัาน

อาหารู้ท่ั�ม่ืป้รู้ะโยชน์	ออกักัำาลัุ่งกัายสมืำ�าเสมือ	ไมื�ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	สมืองก็ัจำะแข็งแรู้ง	เรู่้ยนด่	 

ช�วยพ�อแมื�ทัำางานบ�าน	เลุ่�นก่ัฬาเกั�ง	เลุ่�นดนติรู่้เกั�ง	เป็้นติ�น

สคุ้ริปัท์ี่  เร่�อง 
“คุ้้ณสมิอง ยอดฮ่ีโร่”

วิิด่โอ เร่�อง
“คุ้้ณสมิอง ยอดฮ่ีโร่”
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การ์ดสมิอง
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การ์ดสมิอง
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

เร่�อง บันัไดง้ (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

นักัเรู่้ยนได�ทัรู้าบแลุ่ะเรู่้ยนรู่้�
ถึงโทัษพิษภััยของยาเสพติิด
ท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัาย

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ด
วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ขี�อ 1 รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามืแลุ่ะ
แสวงหาคู่ำาติอบ
ขี�อ 4	 ม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้
เชื�อมืโยง

1.	รู่้�จัำกัยาเสพติิด
2.	โทัษพิษภััย/อันติรู้าย
จำากัยาเสพติิด
	(สมือง	รู้�างกัาย	จิำติใจำ)

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 5.1 ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา	 

สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง	

 ตัวชีื่�วัด พิ 5.1 ปี.2/3 รู้ะบ่โทัษของสารู้เสพติิด	สารู้อันติรู้ายใกัลุ่�ตัิวแลุ่ะวิธ่กัารู้ป้้องกััน

สาระสำาคัุ้ญ
	 สถานกัารู้ณ์กัารู้แพรู้�รู้ะบาดของยาเสพติิดในปั้จำจ่ำบันเป็้นปั้ญหาท่ั�สำาคัู่ญมืากัโดยเฉพาะในกัลุ่่�มืเด็กัแลุ่ะ 

เยาวชน	ดังนั�นจึำงม่ืคู่วามืจำำาเป็้นอย�างมืากัทั่�จำะติ�องให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนเรู่้ยนรู่้�ถึงโทัษพิษภััยของสารู้เสพติิด	แลุ่ะ 

วิธ่กัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	ทัั�งน่�	เพื�อให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนรู่้�จัำกัวิธ่กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงแลุ่ะป้้องกัันตินเองจำากัยาเสพติิดได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (15 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาเรืู้�อง	“ผลุ่กัรู้ะทับยาเสพติิดติ�อรู้�างกัาย”
	 2.	นักัเรู่้ยนฟังคู่ำาช่�แจำงจำากัคู่รู่้ถึงกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มืเกัมืบันไดง่	

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)
	 1.	 นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืเป็้น	2	กัลุ่่�มื	หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื
	 2.		นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืทัอยลุ่่กัเต๋ิา	กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	คู่รัู้�ง	คู่นท่ั�ทัอยลุ่่กัเต๋ิาได�แติ�มืส่งส่ด 
จำะเป็้นผ่�ท่ั�ได�เลุ่�นกั�อนติามืลุ่ำาดับ	

	 3.	นักัเรู่้ยนท่ั�เลุ่�นกัลุ่่�มืแรู้กัทัอยลุ่่กัเต๋ิาแลุ่ะขยบัตัิวเดินไป้บนช�อง	ติามืจำำานวนแติ�มืของลุ่่กัเต๋ิาท่ั�ทัอยได�		 
จำากันั�นก็ัให�ผ่�เลุ่�นคู่นถัดไป้ทัอยลุ่่กัเต๋ิาแลุ่ะเลุ่�นไป้เรืู้�อยๆ	จำนคู่รู้บท่ักัคู่น	จำากันั�นก็ัให�ผ่�เลุ่�นคู่นแรู้กัเลุ่�นแลุ่�ว 
ก็ัติามืด�วยผ่�เลุ่�นคู่นถัดไป้	เลุ่�นแบบน่�ไป้เรืู้�อยๆ
	 4.	นักัเรู่้ยนท่ั�กัำาลัุ่งเดินบนช�องในบางช�องก็ัจำะม่ืคู่ำาสั�งติ�างๆ	ให�นักัเรู่้ยนอ�านคู่ำาสั�งพรู้�อมืๆ	กััน	แลุ่ะ 
ป้ฏิิบัติิติามืคู่ำาสั�ง	โดยท่ั�คู่รู่้อธิบายผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัายเมืื�อผ่�เลุ่�นเดินติกัช�องยาเสพติิด	ติามืใบคู่วามืรู่้�

อ้ปักรณ์เกมิ

บันไดงู
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้
	 	 5.	กัลุ่่�มืท่ั�ถึงจ่ำดหมืายกั�อนเป็้นผ่�ชนะ	โดยคู่รู่้สรู่้ป้ว�ากัารู้ท่ั�ถึงจ่ำดหมืายเป็้นกัารู้ผ�านพ�นอ่ป้สรู้รู้คู่ 
จำากัยาเสพติิด

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 1.	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้กิัจำกัรู้รู้มื	โดยบอกัถึงคู่วามืสำาคัู่ญของอวัยวะภัายในรู้�างกัาย
โดยเฉพาะสมือง	ถ�าเข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	จำะได�รัู้บผลุ่กัรู้ะทับติ�ออวัยวะภัายในรู้�างกัายทัั�งสิ�น	
	 2.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามืคู่รู่้ใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A		เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนเรู่้ยนรู่้�อะไรู้เก่ั�ยวกัับกัารู้เลุ่�นกิัจำกัรู้รู้มืบันไดง่
	 	 C	:	นักัเรู่้ยนเคู่ยทัำากิัจำกัรู้รู้มืใดในบันไดง่บ�าง	ทัำาอย�างไรู้
	 	 A	:	หากัม่ืเพื�อนมืาชักัชวนให�นักัเรู่้ยนทัำากิัจำกัรู้รู้มืท่ั�ไมื�ด่	เช�น	ลุ่องดื�มืเหลุ่�า	ขายยาไอซ์์	นักัเรู่้ยน
จำะม่ืวิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงอย�างไรู้

 หม�ยเหตุ	รู่้ป้แบบกิัจำกัรู้รู้มืสามืารู้ถป้รัู้บป้รู้ะย่กัต์ิได�หลุ่ายรู่้ป้แบบ	เช�น	กัารู้นำาเสนอรู่้ป้บันไดง่
บน	Power	Point	แลุ่�วให�นักัเรู่้ยนเลุ่�นด�วยกัันในห�อง	หรืู้อ	กัารู้จัำดพื�นท่ั�ในห�องเรู่้ยน/สนามื	เป็้นฐานกิัจำกัรู้รู้มื
บันไดง่ได�โดยพิจำารู้ณาติามืคู่วามืเหมืาะสมื

เกณฑ์์การปัระเมิิน

ผู่้าน/พัอใช้ี ด่ ด่มิาก

1.	ให�คู่วามืสนใจำ
ในกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื

สามืารู้ถรู้�วมืกัันทัำากิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื
ได�

สามืารู้ถรู้�วมืกัันติอบคู่ำาถามื
กิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มืได�

2.	สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	
ได�	1	ข�อ

สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	
ได�	2	ข�อ

สามืารู้ถติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	
ได�	3	ข�อ

ภูาระ/ชิี�นงาน

เกัมืบันไดง่

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	แผ�นภัาพบันไดง่
2.	ลุ่่กัเต๋ิา
3.	ใบคู่วามืรู่้�โทัษพิษภััยยาเสพติิด

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มืของนักัเรู่้ยน
2.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื	R	-	C-	A

33Be Smart Say No To Drugs



บันไดงู

34 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



ลูกเต๋า
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 1
ก�รเจัริญเติบโต
และพัิฒนั�ก�ร
ขีองมนุัษย์

พิ 1.1 ปี.3/3
รู้ะบ่ปั้จำจัำยท่ั�ม่ืผลุ่
ติ�อกัารู้เจำริู้ญเติิบโติ

องค์ำปีระกอบทีำ� 2
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�าง
สรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1	รู่้�จัำกัสังเกัติ	ตัิ�งคู่ำาถามื	
แลุ่ะแสวงหาคู่ำาติอบ

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 2 
ชีื่วิตและ
คำรอบคำรัว

พิ 2.1 ปี.3/3 
บอกัวิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงพฤติิกัรู้รู้มื
ท่ั�นำาไป้ส่�กัารู้ถ่กัลุ่�วงลุ่ะเมิืด
ทัางเพศึ

องค์ำปีระกอบทีำ� 2
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�าง
สรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะ
ขั�นติอนกัารู้ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง

1.	สามืารู้ถป้รู้ะเมิืนตินเอง
ว�าม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้เข�าไป้
ย่�งกัับยาเสพติิด	(สถานท่ั�/
เหต่ิกัารู้ณ์/คู่น	ฯลุ่ฯ)	เพ่ยงใด
2.	สามืารู้ถหลุ่่กัเลุ่่�ยง
จำากัปั้จำจัำยเส่�ยงติ�าง

สื�ระทีำ� 3
ก�รเคำล่�อนัไหว 
ก�รออกกำ�ลังก�ย 
ก�รเล่นัเกม กีฬ�
ไทำยและกีฬ�สื�กล

พิ 3.2 ปี.3/1
เลืุ่อกัออกักัำาลัุ่งกัาย
กัารู้ลุ่ะเลุ่�นพื�นเมืือง
แลุ่ะเลุ่�นเกัมืท่ั�เหมืาะสมื
กัับจ่ำดเด�นจ่ำดด�อย
แลุ่ะข�อจำำากััดของตินเอง

องค์ำปีระกอบทีำ� 1
กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็น
คู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	2	คู่�นพบจ่ำดเด�น	
จ่ำดด�อยของตินเอง
องค์ำปีระกอบทีำ� 3
กัารู้จัำดกัารู้อารู้มืณ์แลุ่ะ
คู่วามืเคู่รู่้ยด
ข�อ	7	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	
แลุ่ะขอรู้�อง	ขอคู่วามืช�วย
เหลืุ่อ
ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืะสมื

สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัย
ในัชีื่วิต

พิ 5.1 ปี.3/2 
แสดงวิธ่ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
จำากับ่คู่คู่ลุ่แลุ่ะแหลุ่�งติ�างๆ
เมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�ายหรืู้อ
อ่บัติิเหต่ิ

องค์ู่ป้รู้ะกัอบท่ั�	4
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับ
ผ่�อื�น	
ข�อท่ั�	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	
แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	สามืารู้ถป้รู้ะเมิืนตินเอง
ว�าม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้เข�าไป้
ย่�งกัับยาเสพติิด	(สถานท่ั�/
เหต่ิกัารู้ณ์/คู่น	ฯลุ่ฯ)	เพ่ยงใด
2.	สามืารู้ถหลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากั
ปั้จำจัำยเส่�ยงติ�างๆ

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 ช�วยหน่หน�อยนะ 60
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

เร่�อง ช่ื่วยหน้ัหน่ัอยนัะ (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัถึงวิธ่กัารู้	
ขั�นติอนกัารู้ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะกัารู้แกั�ไขปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง
2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัวิธ่กัารู้
ป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	แลุ่ะรู้�องขอ
คู่วามืช�วยเหลืุ่อในสถานกัารู้ณ์
เส่�ยงจำากับ่คู่คู่ลุ่อื�น

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 กัารู้สรู้�าง
สัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น
ขี�อทีำ� 5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	
แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	ข�าวสารู้เก่ั�ยวกัับผลุ่รู้�ายของ
ยาเสพติิด	แลุ่ะภััยรู้�ายติ�างๆ	
ท่ั�เป็้นสถานกัารู้ณ์เส่�ยงในปั้จำจ่ำบัน	
2.	สาเหต่ิ/ปั้จำจัำยเส่�ยงติ�อ
กัารู้เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิด
3.	วิธ่ป้ฏิิบัติิเพื�อหลุ่่กัเลุ่่�ยง
จำากัปั้จำจัำยเส่�ยง
4.	วิธ่รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
จำากับ่คู่คู่ลุ่อื�น

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 2.1 เข�าใจำแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	เพศึศึึกัษา	แลุ่ะม่ืทัักัษะในกัารู้ดำาเนินช่วิติ
 ม�ตรฐ�นั พิ 5.1	ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา	
สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง	
 ตัวชีื่�วัด พิ 2.1 ปี.3/3 บอกัวิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�นำาไป้ส่�กัารู้ถ่กัลุ่�วงลุ่ะเมิืดทัางเพศึ
 ตัวชีื่�วัด พิ 5.1 ปี.3/2 แสดงวิธ่ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากับ่คู่คู่ลุ่แลุ่ะแหลุ่�งติ�างๆ	เมืื�อเกิัดเหต่ิรู้�าย
หรืู้ออ่บัติิเหต่ิ

สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้ญหายาเสพติิดเป้็นปั้ญหาท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อสังคู่มื	เศึรู้ษฐกัิจำ	บั�นทัอนคู่วามืเจำริู้ญของป้รู้ะเทัศึชาติิ	 
เป็้นภััยท่ั�รู้�ายแรู้งติ�อส่ขภัาพกัายแลุ่ะส่ขภัาพจิำติของผ่�เสพยาเสพติิด	แลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่อื�น	สถานกัารู้ณ์ปั้จำจ่ำบัน 
กัลุ่่�มืเยาวชนจำะติิดยาเสพติิดมืากักัว�ากัลุ่่�มือื�น	ดังนั�น	พ�อแมื�	ผ่�ป้กัคู่รู้อง	ผ่�ม่ืส�วนเก่ั�ยวข�อง	จึำงติ�องป้รู้ะสาน 
คู่วามืรู้�วมืมืือช�วยกัันคู่่�มืคู่รู้อง	สรู้�างคู่วามืรัู้กั	คู่วามือบอ่�นให�กัับคู่รู้อบคู่รัู้วเพื�อเป็้นกัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันแกั�เยาวชน	 
แลุ่ะสรู้�างคู่วามืติรู้ะหนักัถึงพิษภััยแลุ่ะโทัษของยาเสพติิด	ไมื�ให�เยาวชนติิดยาเสพติิด	รู้วมืทัั�งรู้�วมืกัันเสริู้มืสรู้�าง 
ทัักัษะในกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	แยกัแยะ	สามืารู้ถเอาตัิวรู้อดจำากัสถานกัารู้ณ์เส่�ยง	ม่ืทัักัษะกัารู้ตัิดสินใจำ	แลุ่ะรู่้�จัำกั 
กัารู้ป้ฏิิเสธติ�อรู้อง	แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อในสถานกัารู้ณ์เส่�ยงจำากัภััยติ�างๆ

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนชมืคู่ลิุ่ป้กัารู้์ต่ิน	เป็้นกัารู้เลุ่�าเรืู้�องให�นักัเรู่้ยนทัรู้าบถึงกัารู้รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อเมืื�อม่ื 
ภััยอันติรู้าย	คู่ลิุ่ป้กัาร์ู้ต่ิน	เรืู้�อง		กัารู้ป้้องกัันกัารู้ถ่กัลุ่�วงลุ่ะเมิืดทัางเพศึ	/	กัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ
ท่ั�มืา	https://www.youtube.com/watch?v=4p4GCNbWAhw
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแบ�งเป็้น		3	กัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืลุ่ะ	4	คู่น	
	 2.	ตัิวแทันนักัเรู่้ยนออกัมืาจัำบฉลุ่ากัสถานกัารู้ณ์สมืมืติิ
	 3.	นักัเรู่้ยนศึึกัษาสถานกัารู้ณ์สมืมืติิจำากัป้รู้ะต่ิส่�คู่วามืเส่�ยงท่ั�ได�รัู้บ	แลุ่�วแสดงวิธ่

แลุ่ะเหต่ิผลุ่	ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากักัาร์ู้ดภัาพวิเศึษ	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถหยิบกัาร์ู้ดได�มืากักัว�า	1	กัาร์ู้ด	 
แลุ่ะม่ืกัาร์ู้ดวิเศึษเพิ�มืมืา	1	กัาร์ู้ด	คืู่อ	กัาร์ู้ดสารู้พัดนึกั	x	2	คู่วามืหมืายของกัาร์ู้ดน่�คืู่อ	กัาร์ู้ดท่ั�นักัเรู่้ยนสามืารู้ถ 
นึกัขึ�นมืาเองได�		แลุ่�วหลัุ่งจำากันั�นให�ตัิวแทันแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืส�งตัิวแทันนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน	
	 4.	นักัเรู่้ยนรัู้บใบงานกิัจำกัรู้รู้มื	เรืู้�อง	ช�วยหน่หน�อยนะ

ขัี�นัสืรุปี (20 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้กิัจำกัรู้รู้มืในสถานกัารู้ณ์สมืมืติิป้รู้ะต่ิส่�คู่วามืเส่�ยง	ให�นักัเรู่้ยนบอกัวิธ่
กัารู้ขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัผ่�อื�นได�	
	 2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันา	ติอบคู่ำาถามืจำากักิัจำกัรู้รู้มืถึงวิธ่กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัปั้จำจัำยเส่�ยง	 
(สถานท่ั�/เหต่ิกัารู้ณ์/คู่น	ฯลุ่ฯ)
 นัักเรียนัตอบคำำ�ถ�ม	R	-	C	-	A	เพื�อพัฒนาทัักัษะช่วิติ	
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้เมืื�ออย่�ในสถานกัารู้ณ์ท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยง
	 			 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยอย่�ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยงหรืู้อไมื�	ม่ืวิธ่กัารู้ป้ฏิิบัติิตินอย�างไรู้
	 			 A	:	ถ�านักัเรู่้ยนติกัอย่�ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง	นักัเรู่้ยนม่ืวิธ่กัารู้ป้ฏิิบัติิตินอย�างไรู้เพื�อหลุ่่กัเลุ่่�ยง
สถานกัารู้ณ์เส่�ยงเหลุ่�านั�น

ใช้ีใบงาน 

ช่ีวิยหนู
หน่อยนะ

คุ้ลิปัว่ิด่โอเร่�อง
การป้ัองกันการถูกล่วิงละเมิิดที่างเพัศึ

ภูาระ/ชิี�นงาน

1.	กิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื
2.	ใบงาน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	คู่ลิุ่ป้กัาร์ู้ต่ิน
2.	สถานกัารู้ณ์สมืมืติิ	
3.	ใบงานช�วยหน่หน�อยนะ

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืแลุ่ะกัารู้แสดงเหต่ิแลุ่ะผลุ่ในกัารู้ถามื	–	ติอบ	
2.	ป้รู้ะเมิืนกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์แลุ่ะกัารู้ตัิดสินใจำ
3.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื	R	–	C	–	A
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การ์ดเกมิช่ีวิยด้วิย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณส์มมตทิี่ 1 

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

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์สมมติที่ 2 

พ่ีของนักเรียนด่ืมสุรากบัเพื่อนข้างบ้านแล้วมาขอเงินแม่ เพื่อจะ
ซ้ือสุราไปด่ืมอีก แต่ผลปรากฏว่าแม่ปฏิเสธและไม่ยอมให้เงินกบั
พ่ี พ่ีโกรธและโมโหแม่มาก จึงผลกัแม่และนักเรียนล้มลง จนได้รบั
บาดเจบ็ นักเรียนจะมีวิธีขอความช่วยเหลือจากใคร อย่างไร 
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สถานการณ์สมมติที่ 3 

 
นักเรียนก าลงัเดินทางไปโรงเรียนกบัเพื่อนๆ ระหว่างทางมี
ชายท่ีเมายาเสพติดยืนถืออาวธุอยู่ พร้อมท่ีจะท าร้ายทุกคน
ท่ีขวางทาง และนัน่เป็นทางเส้นเดียวกนักบัท่ีนักเรียนจะไป
โรงเรียนกบัเพื่อนๆ นักเรียนจะมีวิธีขอความช่วยเหลือจาก
ใคร อย่างไร 
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ใบงาน
วิิชีาส้ข้ศึึกษา กิจกรรมิ ช่ีวิยหนูหน่อยนะ

ช่ื่�อ....................................................................................ชัื่�นั...................................เลขีทีำ�........................

คำำ�ชีื่�แจัง 	ให�นักัเรู่้ยนอ�านข�อคู่วามืท่ั�กัำาหนดให�	แลุ่ะเติิมืคู่ำาในช�องว�างให�ถ่กัติ�อง

                              ใบงานวิชาสุขศึกษา กิจกรรม ช่วยหนูหน่อยนะ 

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

 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านข้อความท่ีกำหนดให้ และเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       สารเสพติดให้โทษ เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่นบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป็นต้น  ถ้านักเรียนพบเห็นคนสูบบุหรี่ นักเรียนไม่ควร............1..................เนื่องจาก
ควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อร่างกายและถ้ามีคนให้นักเรียนลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
นักเรียนไม่ควรดื่ม เนื่องจาก.............2....................ทำลายสุขภาพของนักเรียน 

      ภยัอันตรายที่ใกล้ตัว เช่น คนเมายาอาละวาท คนดมกาวใต้สะพานลอย อาจทำให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของเรา นักเรียนควรบอก................3........................
เมื่อพบเห็นคนดมกาว คนเมายาอาละวาท หรือแจ้ง.................4.................ให้มาจับกุม
และควรออกห่างไม่อยู่ใกล้คนเหล่านั้น นักเรียนมีวิธีป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายของ 
ยาเสพติดได้โดยอยู่ใกล.้..........5..............ครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีในการป้องกันภัยอันตราย
ที่จะเกิดกับตัวนักเรียนเอง 
 

เช�น	บ่หรู่้�
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เฉลย...
ใบงานช่ีวิยหนูหน่อยนะ

     	1.	เข�าใกัลุ่�

						2.	เคู่รืู้�องดื�มืแอลุ่กัอฮอล์ุ่

						3.	คู่่ณคู่รู่้

						4.	ติำารู้วจำ

						5.	พ�อแมื�
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 4

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 2  

ชีื่วิตและ

คำรอบคำรัว

พิ 2.1 ปี. 4/1

อธิบายคู่่ณลัุ่กัษณะ 

ของคู่วามืเป็้นเพื�อน 

แลุ่ะสมืาชิกัท่ั�ด่ของ 

คู่รู้อบคู่รัู้ว

องค์ำปีระกอบทีำ� 4

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	2	ใช�ภัาษาแลุ่ะกิัริู้ยา

ท่ั�เหมืาะสมืในกัารู้สื�อสารู้

1.	แยกัแยะป้รู้ะเภัทัของเพื�อน

2.	รู่้�จัำกัตินเองแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า

ของตินเองแลุ่ะคู่นอื�น	

3.	ป้ฏิิบัติิติ�อเพื�อนอย�าง

เหมืาะสมื	

4.	แนะนำาเพื�อนถึงผลุ่เส่ย

ของสารู้/ยาเสพติิด	แลุ่ะ

ไมื�ไป้เก่ั�ยวข�อง

สื�ระทีำ� 3

ก�รเคำล่�อนัไหว 

ก�รออกกำ�ลังก�ย

ก�รเล่นัเกม กีฬ�

ไทำยและกีฬ�สื�กล

พิ 3.1 ปี.4/4 

เลุ่�นก่ัฬาพื�นฐานอย�างน�อย	

1	ชนิด

พิ 3.2 ปี.4/2

ป้ฏิิบัติิติามืกัฎ	กัติิกัา	

กัารู้เลุ่�นก่ัฬาพื�นฐาน

ติามืชนิดก่ัฬาท่ั�เลุ่�น

องค์ำปีระกอบทีำ� 4

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	7	ป้ฏิิบัติิติามืกัฎ	กัติิกัา	

แลุ่ะรู้ะเบ่ยบของสังคู่มื

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืะสมื

สื�ระทีำ� 5 

คำว�มปีลอดภัย

ในัชีื่วิต

พิ 5.1 ปี.4/3 

วิเคู่รู้าะห์ผลุ่เส่ยของ

กัารู้ส่บบ่หรู่้�แลุ่ะกัารู้ดื�มืส่รู้า

ท่ั�ม่ืติ�อส่ขภัาพ

แลุ่ะกัารู้ป้้องกััน

องค์ำปีระกอบทีำ� 3

กัารู้จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์

แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด

ข�อ	3	จัำดกัารู้อารู้มืณ์ของ

ตินเองได�อย�างเหมืาะสมื

องค์ำปีระกอบทีำ� 4

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	

แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	แยกัแยะป้รู้ะเภัทัของเพื�อน

2.	รู่้�จัำกัตินเองแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า

ของตินเองแลุ่ะคู่นอื�น	

3.	ป้ฏิิบัติิติ�อเพื�อนอย�าง

เหมืาะสมื	

4.	แนะนำาเพื�อนถึงผลุ่เส่ย

ของสารู้/ยาเสพติิด	แลุ่ะ

ไมื�ไป้เก่ั�ยวข�อง

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 4

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 รัู้กัเพื�อน	ติ�องเตืิอนกััน 60

2 เส่�ยง...เลุ่่�ยงได� 60
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 4 

เร่�อง รักเพ่ิ�อนั ต�องเต่อนักันั (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัถึงวิธ่กัารู้ 

ป้ฏิิบัติิตินให�เป็้นท่ั�รัู้กัของคู่นอื�น 

แลุ่ะรู้่�วิธ่ป้ฏิิบัติิตินติ�อเพื�อนอย�าง 

เหมืาะสมื	

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัถึงผลุ่เส่ย 

ของกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	

แลุ่ะม่ืทัักัษะในกัารู้ป้ฏิิเสธ

3.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถแนะนำาเพื�อน 

ถึงผลุ่เส่ยของยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	

แลุ่ะไมื�ชักัชวนกัันไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับ

ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 กัารู้สรู้�าง

สัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น

ข�อ	2	ใช�ภัาษาแลุ่ะกิัริู้ยา

ท่ั�เหมืาะสมืในกัารู้สื�อสารู้

1.	ป้รู้ะเภัทัยาเสพติิด

2.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากัป้ญัหายาเสพติิด 

3.	โทัษพิษภััยแลุ่ะอันติรู้าย

จำากัยาเสพติิด

4.	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ

5.	วิธ่กัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะเพื�อน 

6.	 วิธ่ช�วยเหลืุ่อเพื�อน	 ชักัชวน 

เพื�อนให�ป้ฏิิบัติิตินในทัางท่ั�ด่

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 2.1 เข�าใจำแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	เพศึศึึกัษา	แลุ่ะม่ืทัักัษะในกัารู้ดำาเนินช่วิติ

 ตัวชีื่�วัด พิ 2.1 ปี.4/1 อธิบายคู่่ณลัุ่กัษณะของคู่วามืเป็้นเพื�อนแลุ่ะสมืาชิกัท่ั�ด่ของคู่รู้อบคู่รัู้ว

สาระสำาคัุ้ญ
	 สถานกัารู้ณ์กัารู้แพรู้�รู้ะบาดของยาเสพติิดในปั้จำจ่ำบันเป็้นปั้ญหาท่ั�สำาคัู่ญมืากัโดยเฉพาะในกัลุ่่�มืเด็กั 

แลุ่ะเยาวชน	แลุ่ะสาเหต่ิส�วนใหญ�มัืกัจำะมืาจำากัคู่วามือยากัรู้่�อยากัลุ่อง	หรืู้อเพื�อนชวน	ดงันั�น	จึำงจำำาเป็้นอย�างยิ�ง 

ท่ั�ผ่�ม่ืส�วนเกั่�ยวข�องท่ักัฝึ่าย	จำะติ�องรู้�วมืมืือกัันสรู้�างคู่วามืรู้่�	คู่วามืเข�าใจำ	แลุ่ะป้ลุ่่กัฝึังเรืู้�องกัารู้คู่บเพื�อน	วิธ่กัารู้ 

ป้ฏิิบติัิตินให�เป็้นท่ั�รู้กััของคู่นอื�นแลุ่ะรู่้�วธ่ิป้ฏิิบติัิตินติ�อเพื�อนอย�างเหมืาะสมื	เพื�อให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนเกิัดทััศึนคู่ติิทั่�ด่ 

ในกัารู้คู่บเพื�อน	สามืารู้ถชักัชวนหรืู้อแนะนำาเพื�อนไมื�ให�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาแลุ่ะสารู้เสพติิดได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

1.	นักัเรู่้ยนรัู้บกัรู้ะดาษกัาร์ู้ดจำากัคู่รู่้ให�แติ�ลุ่ะคู่นเข่ยนว�า	“เพื�อนท่ั�นักัเรู่้ยนอยากัได�เป็้นแบบไหน”	แลุ่�วให� 

นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะคู่นเอาไป้ติิดบนกัรู้ะดาน	

2.	นักัเรู่้ยนจัำดกัลุ่่�มืกัรู้ะดาษกัารู้์ดว�า	ม่ืเพื�อนแบบไหนบ�างทั่�นักัเรู่้ยนอยากัได�มืากัทั่�ส่ด	โดยเรู่้ยงลุ่ำาดับ 

ติามืป้ริู้มืาณมืากั/น�อยติามืท่ั�นักัเรู่้ยนเข่ยน	
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)

	 1.	 นักัเรู่้ยนชมืคู่ลุ่ิป้วิด่โอเรืู้�องสั�นเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	เรืู้�อง	“ยาเสพติิดติ�องรู้่� 

แติ�ไมื�ติ�องลุ่อง”	คู่วามืยาว	1.45	นาท่ั	

	 2.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยน	กัลุ่่�มืลุ่ะ	5	-	6	คู่น	รู้�วมืกัันทัำาใบงาน	“รัู้กัเพื�อน...ติ�องเตืิอนกััน”	 

พรู้�อมืทัั�งนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันอภิัป้รู้ายสรู่้ป้ถึงกัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะเพื�อนจำากักัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	

โดยใช�หลัุ่กั	R	-	C	-	A	ดังน่�

	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้ขณะท่ั�ป้ฏิิบัติิกิัจำกัรู้รู้มื	“รัู้กัเพื�อน...ติ�องเตืิอนกััน”

	 	 C	:	นักัเรู่้ยนเคู่ยม่ืเพื�อนหรืู้อคู่นในคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิดหรืู้อไมื�	นักัเรู่้ยนป้ฏิิบัติิอย�างไรู้ 

	 	 A	:	หากันักัเรู่้ยนม่ืเพื�อนท่ั�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่แนะนำา 

เพื�อนอย�างไรู้ให�ห�างไกัลุ่จำากัสิ�งเหลุ่�านั�น

ใช้ีใบงาน

รักเพ่ั�อน
ต้องเต่อนกัน

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงาน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	คู่ลิุ่ป้วิด่โอเรืู้�องสั�นเรืู้�อง	“ยาเสพติิดติ�องรู่้�แติ�ไมื�ติ�องลุ่อง”

2.	เนื�อหาป้รู้ะกัอบ	เรืู้�องสั�นเรืู้�อง	“ยาเสพติิดติ�องรู่้�แติ�ไมื�ติ�องลุ่อง”

3.	ใบงาน	“รัู้กัเพื�อน...ติ�องเตืิอนกััน”

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ทัำาใบงาน

2.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มื

3.	พิจำารู้ณาจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A

วิิด่โอเร่�องสั�น เร่�อง
“ยาเสพัติดต้องรู้แต่ไม่ิต้องลอง”
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ใบงาน
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 4

เร่�อง เสีื�ยง...เลี�ยงได� (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์

ถึงผลุ่เส่ยของกัารู้ใช�ยา

แลุ่ะสารู้เสพติิด	

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัวิธ่

หลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

หรืู้อคัู่บขันหากัถ่กัชักัชวน

ให�เข�าไป้เก่ั�ยวข�องกัับยา

แลุ่ะสารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 3 กัารู้จัำดกัารู้กัับ

อารู้มืณ์แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด

ขี�อ 3	จัำดกัารู้อารู้มืณ์ของตินเอง

ได�อย�างเหมืาะสมื

องค์ำปีระกอบทีำ� 4	กัารู้สรู้�าง

สัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น

ขี�อ 5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง	

แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากัป้ญัหายาเสพติิด	 

2.	วิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงเบื�องติ�น

3.	วิธ่แกั�ไขเบื�องติ�นเมืื�อติ�องเจำอ

สถานกัารู้ณ์เส่�ยงหรืู้อคัู่บขัน

4.	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ

5.	ทัักัษะกัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�

แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเอง	

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 5.1 ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา	 

สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง

 ตัวชีื่�วัด พิ 5.1 ปี.4/3	วิเคู่รู้าะห์ผลุ่เส่ยของกัารู้ส่บบ่หรู่้�แลุ่ะกัารู้ดื�มืส่รู้าท่ั�ม่ืติ�อส่ขภัาพแลุ่ะกัารู้ป้้องกััน

สาระสำาคัุ้ญ
	 ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	ให�โทัษแลุ่ะเป็้นพิษภััยติ�อส่ขภัาพของผ่�เสพ	แลุ่ะยังส�งผลุ่กัรู้ะทับหรืู้อคู่วามืเส่�ยง 

ติ�อคู่นรู้อบข�าง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	แลุ่ะสังคู่มือ่กัด�วย	ดังจำะเห็นได�จำากัข�าว/สถานกัารู้ณ์ท่ั�เกิัดจำากัผลุ่กัรู้ะทับของผ่�ใช�ยา 

แลุ่ะสารู้เสพติิด	ซึ์�งในช่วติิป้รู้ะจำำาวันเด็กัแลุ่ะเยาวชนอาจำติ�องพบเจำอหรู้อืติกัอย่�ในสถานกัารู้ณเ์ส่�ยงติ�างๆ	เหลุ่�านั�น 

ได�เช�นกััน	ดังนั�นจึำงจำำาเป็้นอย�างยิ�งท่ั�จำะติ�องป้ลุ่่กัฝัึงให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนรู่้�ถึงผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้เข�าไป้เก่ั�ยวข�อง 

กัับยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	แลุ่ะรู่้�วิธ่หลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์เส่�ยงหรืู้อคัู่บขันหากัถ่กัชักัชวนให�เข�าไป้เก่ั�ยวข�อง 

กัับยาแลุ่ะสารู้เสพติิดเพื�อป้้องกัันตินเองแลุ่ะคู่นรู้อบข�างให�สามืารู้ถเอาตัิวรู้อดจำากัสถานกัารู้ณ์เส่�ยงติ�างๆ	ได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (15 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนชมืคู่ลิุ่ป้	“คู่ด่เด็ด-ไลุ่�จัำบยาบ�าในโรู้งพยาบาลุ่”	คู่วามืยาว	4.30	นาท่ั

	 2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้พ่ดคู่่ยถึงเหต่ิกัารู้ณ์ท่ั�เกิัดขึ�นในคู่ลิุ่ป้ว�า	นักัเรู่้ยนคิู่ดว�าสถานกัารู้ณ์ในคู่ลิุ่ป้ม่ืติ�นเหต่ิ

มืาจำากัอะไรู้	สถานกัารู้ณ์ดังกัลุ่�าวม่ืคู่วามืเส่�ยงหรืู้อไมื�	แลุ่ะหากันักัเรู่้ยนติ�องติกัอย่�ในสถานกัารู้ณ์นั�น	นักัเรู่้ยน 

จำะทัำาอย�างไรู้
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)

	 1.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยน	3	กัลุ่่�มื	เพื�อวิเคู่รู้าะห์สถานกัารู้ณ์เส่�ยงอื�นๆ	ท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับ

ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดท่ั�อาจำเกิัดได�ใกัลุ่�ตัิวของนักัเรู่้ยน	3	สถานกัารู้ณ์ติ�อไป้น่�

สืถ�นัก�รณ์ทีำ� 1 เห็นัรุ่นัพีิ�แอบส้ืบบุหรี�ในัห�องนัำ��ในัโรงเรียนั

 ในขณะท่ั�นักัเรู่้ยนกัำาลัุ่งเดินไป้เข�าห�องนำ�าหลัุ่งโรู้งเรู่้ยน	รู้ะหว�างท่ั�นักัเรู่้ยนกัำาลัุ่งยืนรู้อจำะเข�า 

ห�องนำ�าอย่�	ก็ัได�ยินเส่ยงคู่นพ่ดคู่่ยกััน	แลุ่ะม่ืคู่วันลุ่อยอย่�ด�านบนของห�องนำ�า	หลัุ่งจำากันั�นก็ัม่ืรู่้�นพ่�	ป้.6	 

เดินออกัมืาจำากัห�องเด่ยวกัันหลุ่ายคู่น	เมืื�อรู่้�นพ่�เห็นนักัเรู่้ยนก็ัข่�แลุ่�วบังคัู่บ	พรู้�อมืทัั�งกัำาชับว�าไมื�ให�ไป้ 

ฟ้องคู่รู่้	แลุ่ะบังคัู่บให�นักัเรู่้ยนส่บบ่หรู่้�ด�วย	นักัเรู่้ยนจำะทัำาอย�างไรู้

สืถ�นัก�รณ์ทีำ� 2 พิบคำนัติดย�กำ�ลังคำลุ�มคำลั�งระหว่�งทำ�งกลับบ��นั

	 ในขณะท่ั�นักัเรู่้ยนกัำาลัุ่งเดินทัางกัลัุ่บบ�านหลัุ่งเลิุ่กัเรู่้ยน	รู้ะหว�างทัางนักัเรู่้ยนพบว�าม่ืชายคู่นหนึ�ง 

คู่ลุ่�ายคู่นท่ั�ติิดยาเสพติิดยืนถืออาว่ธอย่�	พรู้�อมืท่ั�จำะข่�ทัำารู้�ายท่ักัคู่น	ชายคู่นนั�นยืนขวางถนนอย่�	ซึ์�งเป็้น 

ถนนเส�นทัางเด่ยวกัันกัับบ�านของนักัเรู่้ยน	นักัเรู่้ยนจำะทัำาอย�างไรู้

สืถ�นัก�รณ์ทีำ� 3 คำนัแปีลกหนั��

	 วันน่�เป็้นวันหย่ด	นักัเรู่้ยนกัำาลัุ่งเดินเลุ่�นอย่�ในหม่ื�บ�าน	รู้ะหว�างนั�นม่ืชายคู่นหนึ�งม่ืทั�าท่ัแป้ลุ่กัๆ	 

เดินเข�ามืาหานักัเรู่้ยนพรู้�อมืของชิ�นหนึ�งบรู้รู้จ่ำอย่�ในห�อ	ชายคู่นนั�นยื�นของชิ�นนั�นให�นักัเรู่้ยน	พรู้�อมืบอกั 

กัับนักัเรู่้ยนว�าให�นำาของชิ�นน่�ไป้วางไว�ท่ั�หลัุ่งศึาลุ่าทั�ายหม่ื�บ�าน	แลุ่�วจำะม่ืคู่�าขนมืให�	นักัเรู่้ยนจำะทัำาอย�างไรู้

	 2.	นักัเรู่้ยนช�วยกัันคิู่ดว�าหากันักัเรู่้ยนหรืู้อเพื�อนม่ืคู่วามืเส่�ยงหรืู้อติกัอย่�ในสถานกัารู้ณ์ดังกัลุ่�าว	 

นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่ป้้องกัันตัิวเองอย�างไรู้	แลุ่ะนักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่ป้้องกัันเพื�อนหรืู้อแนะนำาเพื�อนให�หลุ่่กัเลุ่่�ยง 

จำากัสถานกัารู้ณ์นั�น	ด�วยกัารู้รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อหรืู้อป้ฏิิเสธได�อย�างไรู้บ�าง	

	 3.	นักัเรู่้ยนบันทึักัคู่ำาติอบใบงาน	“เส่�ยง...เลุ่่�ยงได�”	พรู้�อมืทัั�งนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันอภิัป้รู้ายสรู่้ป้ถึงสถานกัารู้ณ์เส่�ยงติ�างๆ	ท่ั�นักัเรู่้ยนอาจำพบเจำอได�ในช่วิติ 

ป้รู้ะจำำาวัน	แลุ่ะวิธ่กัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อหลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์ดังกัลุ่�าว	โดยใช�หลัุ่กั	R	–	C	–	A	ดังน่�

	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้ถ�าติกัอย่�ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยงแติ�ลุ่ะสถานกัารู้ณ์ท่ั�ได�รัู้บมือบหมืายใน 

กัารู้ทัำางานกัลุ่่�มื

	 	 C	:	นักัเรู่้ยนเคู่ยพบเห็นหรืู้ออย่�ในเหต่ิกัารู้ณ์เด่ยวกััน/ใกัลุ่�เคู่่ยงกัับสถานกัารู้ณ์เหลุ่�านั�น	

	 	 A	:	ถ�านักัเรู่้ยนหรืู้อเพื�อนม่ืคู่วามืเส่�ยงหรืู้อติ�องติกัอย่�ในสถานกัารู้ณ์ดังกัลุ่�าว	นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่ 

กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงอย�างไรู้	แลุ่ะนักัเรู่้ยนจำะแนะนำาเพื�อนอย�างไรู้ให�หลุ่่กัเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์นั�น

ใช้ีใบงาน 

เส่�ยง...
เล่�ยงได้
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คุ้ลิปัข่้าวิ เร่�อง
“คุ้ด่เด็ด - ไล่จับยาบ้าในโรงพัยาบาล”

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงาน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	คู่ลิุ่ป้ข�าวเรืู้�อง	“คู่ด่เด็ด-ไลุ่�จัำบยาบ�าในโรู้งพยาบาลุ่”	

2.	ใบกิัจำกัรู้รู้มืสถานกัารู้ณ์	“เส่�ยง...เลุ่่�ยงได�”

3.	ใบงาน	“เส่�ยง...เลุ่่�ยงได�”

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามืในกิัจำกัรู้รู้มื

2.	ป้รู้ะเมิืนจำากัพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มื

3.	ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้นำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 5

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 5 คำว�ม

ปีลอดภัยในัชีื่วิต

พิ. 5.1 ปี.5./1 วิเคู่รู้าะห์

ปั้จำจัำยท่ั�ม่ืผลุ่ติ�อกัารู้ใช�

สารู้เสพติิด

พิ. 5.1 ปี.5/3 วิเคู่รู้าะห์

ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยา 

แลุ่ะสารู้เสพติิดท่ั�ม่ืผลุ่ 

ติ�อรู้�างกัาย	จิำติใจำ	อารู้มืณ์	 

สังคู่มื	แลุ่ะสติิปั้ญญา

พิ. 5.1 ปี.5/3 ป้ฏิิบัติิติน 

เพื�อคู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากักัารู้

ใช�ยาแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยง 

สารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 2

กัารู้วิเคู่รู้าะห์ตัิดสินใจำแลุ่ะ

แกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	5	รู่้�จัำกัวิพากัษ์วิจำารู้ณ์ 

บนพื�นฐานข�อม่ืลุ่สารู้สนเทัศึ 

ท่ั�ถ่กัติ�อง

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะขั�นติอน 

กัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ไข 

ปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่

กัับผ่�อื�น

ข�อ	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธติ�อรู้อง 

แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ 

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

1.	วิเคู่รู้าะห์คู่วามืน�าเชื�อถือ 

ของข�อม่ืลุ่รู้อบตัิวได�

2.	ติรู้วจำสอบปั้ญหา

ยาเสพติิดในบริู้บทัของตินเอง

อย�างถ่กัติ�อง		

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 5

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 จิำ�กัซ์อว์พาเพลิุ่น 60

2 เช็คู่กั�อนเชื�อ 60
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 5

เร่�อง จิั�กซอว์พิ�เพิลินั (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถอธิบาย

ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยา

แลุ่ะสารู้เสพติิดได�

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์

ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยา

แลุ่ะสารู้เสพติิดได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ด

วิเคู่รู้าะห์ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะขั�นติอน

กัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา

ท่ั�ถ่กัติ�อง

1.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากัป้ญัหายาเสพติิด	 

(รู้�างกัาย/จิำติใจำ/สังคู่มื/สติิปั้ญญา)

2.	วิธ่กัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะเพื�อน

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ปี.5/3 วิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดทั่�ม่ืผลุ่ติ�อรู้�างกัาย	จิำติใจำ	อารู้มืณ์	 

สังคู่มื	แลุ่ะสติิปั้ญญา

สาระสำาคัุ้ญ
	 สถานกัารู้ณ์ปั้ญหายาเสพติิดในปั้จำจ่ำบันแพรู้�รู้ะบาดมืากัในกัลุ่่�มืเ ด็กัแลุ่ะเยาวชน	 ดังนั�น	 

เพื�อเป็้นกัารู้ป้้องกัันปั้ญหายาเสพติิดในเด็กัแลุ่ะเยาวชน	โรู้งเรู่้ยนจึำงเป็้นส�วนสำาคัู่ญในกัารู้กัรู้ะต่ิ�นแลุ่ะสรู้�าง 

คู่วามืติรู้ะหนักัเพื�อให�นักัเรู่้ยนเห็นผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดท่ั�เป็้นภััยติ�อรู้�างกัาย	จิำติใจำ	สังคู่มื	สติิปั้ญญา	 

พรู้�อมืทัั�งกัารู้ป้ลุ่่กัจิำติใติ�สำานึกัเพื�อให�เด็กัรู่้�จัำกักัารู้ป้้องกัันตินเองจำากัป้ัญหายาเสพติิดแลุ่ะติรู้ะหนักัถึง 

โทัษพิษภััยยาเสพติิด

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ� (10 นั�ทีำ)

	 1.นักัเรู่้ยนด่ภัาพยาเสพติิดจำากันั�นให�นักัเรู่้ยนรู้�วมืแสดงคู่วามืคิู่ดเห็น	โดยคู่รู่้ถามืคู่ำาถามืดังน่�

						 	 -	ภัาพน่�เป็้นยาเสพติิดชนิดใด	(ตัิวอย�างคู่ำาติอบ	ยาบ�า)	

	 		 -	ถ�าเสพ	จำะม่ืผลุ่เส่ยติ�อผ่�เสพอย�างไรู้	(ตัิวอย�างคู่ำาติอบ	ทัำาให�เกิัดอากัารู้ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	 

เห็นภัาพลุ่วงติา	หวาดรู้ะแหวง	คู่ลุ่่�มืคู่ลัุ่�ง	เส่ยสติิ	เป็้นติ�น)

ขัี�นักิจักรรม (40 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนด่คู่ลิุ่ป้วิด่โอเกั่�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดเพื�อเป็้นกัารู้กัรู้ะต่ิ�น 

ผ่�เรู่้ยน

	 2.	 นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืนำาเข�าส่�กิัจำกัรู้รู้มืติ�อจิำ�กัซ์อว์	โดยแบ�งกัลุ่่�มืเป็้น	5	กัลุ่่�มื	 

ติามืคู่วามืเหมืาะสมืให�นกััเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืาจัำบฉลุ่ากัเป็้นกัารู้เลืุ่อกัหัวข�อจิำ�กัซ์อว์	ดังน่�

ใช้ีใบ
กิจกรรมิ

ผู้ลท่ี่�ตามิมิา
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	1	เหลุ่�า/บ่หรู่้�
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	2	ยาบ�า
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	3	ไอซ์์
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	4	เคู่ติาม่ืน
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	5	สารู้รู้ะเหย
	 3.	ให�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืติ�อจิำ�กัซ์อว์ติามืท่ั�กัลุ่่�มืได�รัู้บมือบหมืายโดยใช�เวลุ่า	5	นาท่ั	
	 4.	นักัเรู่้ยนวิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดทั่�เห็นเป็้นแผนผังคู่วามืคู่ิดลุ่งในใบกัิจำกัรู้รู้มืทั่�	1												 
“ผลุ่ท่ั�ติามืมืา”	ติามืหัวข�อท่ั�กัำาหนดให�	ดังน่�	
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	1	ผลุ่กัรู้ะทับด�านรู้�างกัาย	
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	2	ผลุ่กัรู้ะทับด�านจิำติใจำ	อารู้มืณ์	
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	3	ผลุ่กัรู้ะทับด�านสังคู่มื	
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	4	ผลุ่กัรู้ะทับสติิปั้ญญา
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	5	กัารู้ป้้องกััน	
	 5.	ให�นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอ
	 6.	ให�นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอแผนผังคู่วามืคิู่ด

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้เนื�อหาเก่ั�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับจำากักัารู้ใช�ยาเสพติิด	
	 คู่รู่้ใช�คู่ำาถามื	R	-	C-	A	เพื�อพัฒนาทัักัษะช่วิติ
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนได�เรู่้ยนรู่้�อะไรู้บ�างจำากักัารู้เลุ่�นกิัจำกัรู้รู้มืติ�อจิำ�กัซ์อว์
	 	 C	:	จำากัป้รู้ะสบกัารู้ณ์ของนักัเรู่้ยนเอง	เคู่ยทัรู้าบผลุ่กัรู้ะทับหรู้อืผลุ่ท่ั�ติามืมืาของสารู้เสพติิดหรู้อืไมื� 
	 	 A	:	นักัเรู่้ยนม่ืวิธ่กัารู้ป้้องกัันตินเอง		เพื�อน	แลุ่ะคู่รู้อบคู่รัู้วให�ห�างไกัลุ่จำากัสารู้เสพติิดเหลุ่�านั�น
อย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบกิัจำกัรู้รู้มื	“ผลุ่ท่ั�ติามืมืา”

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	รู่้ป้ภัาพตัิวอย�างยาเสพติิด	(สามืารู้ถดาวน์โหลุ่ดรู่้ป้ภัาพได�จำากัคิู่วอาร์ู้โคู่�ด)

-	จิำ�กัซ์อว์	(สามืารู้ถดาวน์โหลุ่ดภัาพจิำ�กัซ์อว์ได�จำากัคิู่วอาร์ู้โคู่�ด)

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	พิจำารู้ณาจำากัผลุ่งานกัารู้วิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยาเสพติิด	ถ�าม่ืกัารู้วิเคู่รู้าะห์ได�อย�างกัว�างขวาง

ติรู้งป้รู้ะเด็นถือว�าผ�าน

2.พิจำารู้ณาจำากักัารู้นำาเสนอ

56 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



57Be Smart Say No To Drugs



58 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



59Be Smart Say No To Drugs



60 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



61Be Smart Say No To Drugs



ใบุควิามรู้ทีำ� 1
ผู้ลกระที่บข้องยาเสพัติด

ผู้ลกระทำบขีองก�รใชื่�ย�เสืพิติด
	 สารู้เสพติิดเป็้นอันติรู้ายติ�อผ่�เสพแลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่ใกัลุ่�ชิดมืากัมืายทัั�งทัางด�านรู้�างกัาย	จิำติใจำ 
แลุ่ะด�านอื�นๆ	อาจำกั�อให�เกิัดโทัษแลุ่ะอันติรู้ายติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	สังคู่มื	ช่มืชน	สังคู่มื	ในด�านติ�างๆ	 
อ่กัมืากัมืาย	ดังติ�อไป้น่�
1. ผู้ลกระทำบทำ�งด��นัร่�งก�ย 
สารู้เสพติิดแติ�ลุ่ะชนิดจำะให�โทัษแลุ่ะอันติรู้ายติ�อส่ขภัาพของผ่�เสพติ�างกัันไป้
	 1)	สารู้เสพติิดทัำาให�รู้�างกัายเสื�อมืโทัรู้มื	อ�อนเพลุ่่ย	เก่ัยจำคู่รู้�าน	เฉื�อยชา	เช�น	สมือง 
แลุ่ะป้รู้ะสาทัเสื�อมืโทัรู้มื	กัรู้ะเพาะอาหารู้แลุ่ะลุ่ำาไส�พิกัารู้	เกิัดอากัารู้ทั�องผ่กัอย�างรู่้นแรู้ง	รู้�างกัาย 
ม่ืคู่วามืติ�านทัานโรู้คู่ติำ�า	ทัำาให�เกิัดโรู้คู่ได�ง�าย
	 2)	ผลุ่ติ�อรู้�างกัาย	ทัรู่้ดโทัรู้มื	ใจำสั�น	หลุ่อดเลุ่ือดอ่ดตัิน	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว 
ผิดป้กัติิ	ทัำาลุ่ายหลุ่อดเลุ่ือดในสมือง	รู้ะบบหายใจำม่ืปั้ญหา	ในกัรู้ณ่ไอซ์์	ผิวหน�าจำะแห�งเส่ย	 
แลุ่ะเป็้นแผลุ่ได�ง�าย	เพรู้าะหลุ่อดเลืุ่อดเป้รู้าะบาง	ใบหน�าจำะแกั�กัว�าวัย
ท่ั�มืา	:	แผ�นพับยาเสพติิดหยด่ได�ถ�ารู่้�ทััน

ผู้ลกระทำบต่อร่�งก�ยในัแต่ละส่ืวนั
	 	 -	 สืมอง	:	สมืองส�วนอยากัม่ือิทัธิพลุ่มืากักัว�าสมืองส�วนเหต่ิผลุ่		คู่วามืคิู่ดอ�านช�าลุ่ง		
	 	 	 หลุ่งลืุ่มืง�าย	คู่วบคู่่มืตัิวเองไมื�ได�		ทัำาสิ�งเลุ่วรู้�ายท่ั�ไมื�คู่วรู้ทัำา	
	 	 -	 ต�	:	รู่้มื�านติาขยาย	ติาพรู้�ามัืว
	 	 -	 จัม้ก	:	ส่ญเส่ยกัารู้ดมืกัลิุ่�น
	 	 -	 ปี�ก	:	ป้ากัแห�ง	เหม็ืน	ม่ืปั้ญหาในช�องป้ากั
	 	 -	 ฟันั	:		ขบฟันติลุ่อดเวลุ่า	ฟันสึกักัรู้�อน	ผ่
	 	 - ปีอด	:		หายใจำขัด	หายใจำถ่�	หลุ่อดลุ่มือับเสบเรืู้�อรัู้ง	
	 	 -	 หัวใจั	:	เติ�นไมื�สมืำ�าเสมือ	เจ็ำบหน�าอกั	หัวใจำวาย
	 	 -	 กระเพิ�ะอ�ห�ร	:	เบื�ออาหารู้	ทั�องผ่กั	ม่ืโรู้คู่แทัรู้กัซ์�อนทัางกัรู้ะเพาะอาหารู้
	 	 	 แลุ่ะลุ่ำาไส�	 	  
	 	 -	 ผิู้วหนััง	:	เหงื�อออกัง�าย	แลุ่ะมืากั	ชาติามืผิวหนัง		เป็้นฝีึ	เนื�อเยื�ออ�อนติิดเชื�อง�าย
	 	 -	 กล��มเน่ั�อ	:	กัรู้ะต่ิกั	ชักั	ทัำางานไมื�ป้รู้ะสานกััน	 	
	 	 -	 ตับ	:		โรู้คู่ตัิบอับเสบ
	 	 -	 ไต	:		ไติไมื�ทัำางาน
	 	 -	 ระบบไหลเวียนัโลหิต	:	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	เส�นเลืุ่อดเป็้นแผลุ่	อ่ดตัิน	แข็งตัิว	
	 	 -	 ระบบภ้มิคุำ�มกันั	:	บกัพรู้�อง	ติิดเชื�อง�าย
	 	 -	 ระบบส่ืบพัินัธ์ุ์	:	เสื�อมืสมืรู้รู้ถภัาพทัางเพศึ	แทั�ง	หรืู้อคู่ลุ่อดกั�อนกัำาหนด	คู่ลุ่อดลุ่่กั
	 	 	 ออกัมืาพิกัารู้
ท่ั�มืา	:	ข�อม่ืลุ่จำากัห�องยาเสพติิดนิทัรู้รู้ศึน์	สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
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ใบุควิามรู้ทีำ� 1
ผู้ลกระที่บข้องยาเสพัติด

2. ผู้ลกระทำบทำ�งด��นัจิัตใจัและอ�รมณ์
	 1.	นอนไมื�หลัุ่บ	ฉ่นเฉ่ยว	กั�าวรู้�าว	คู่วามืคิู่ดสับสน	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	หวาดรู้ะแวง	คู่ลัุ่�ง		
	 2.	ซึ์มืเศึรู้�า	กัลุ่ายเป็้นโรู้คู่จิำติชนิดหวาดรู้ะแวง	
	 3.	พฤติิกัรู้รู้มืเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้	เช�น	หวาดหวั�น	หวาดกัลัุ่ว	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ซึ์�งเกิัดขึ�นแลุ่�ว	
อากัารู้จำะคู่งอย่�ติลุ่อดไป้	แมื�ช�วงท่ั�ไมื�ได�เสพยาก็ัติามื
3.  ผู้ลกระทำบด��นัสัืงคำม 
	 1)	เกิัดปั้ญหาอาชญากัรู้รู้มืติ�างๆ	ในช่มืชน	เช�น	จ่ำ�	ป้ลุ่�น	ฆ�าข�มืขืน	คู่ลุ่่�มืคู่ลัุ่�ง	เป็้นติ�น
	 2)	เป็้นบ�อเกิัดของสิ�งแวดลุ่�อมืของช่มืชนเสื�อมืโทัรู้มื	สังคู่มืถ่กัทัำาลุ่าย
	 3)	ทัรัู้พย์สินของคู่นในช่มืชนแลุ่ะสังคู่มืเส่ยหายเนื�องจำากัพฤติิกัรู้รู้มืทัางจิำติป้รู้ะสาทั
	 4)	ทัำาลุ่ายเยาวชนท่ั�เป็้นกัำาลัุ่งของช่มืชน	ให�เป็้นเยาวชนท่ั�อ�อนแอทัั�งรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ
ในท่ั�ส่ดก็ักัลุ่ายเป็้นปั้ญหาสังคู่มืติ�อไป้
	 5)	ทัำาให�ช่มืชนขาดรู้ายได�	
ท่ั�มืา	หนังสือแนวกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�กัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิดเพื�อพัฒนาทัักัษะช่วิติของนักัเรู่้ยน

4. ผู้ลกระทำบสืติปัีญญ�
	 1)	ยาเสพติิดอันติรู้ายติ�อรู้�างกัาย	เนื�องจำากัสารู้ออกัฤทัธิ�ในตัิวยาเสพติิดจำะไป้ทัำาลุ่าย 
สมืองแลุ่ะรู้ะบบป้รู้ะสาทัทัำาให�สมืองเสื�อมื	ไมื�ทัำางาน	คู่วามืรู่้�สึกัแลุ่ะคู่วามืติ�องกัารู้ติ�างๆ	 
จำะแป้รู้เป้ลุ่่�ยนไป้	เช�น	เกิัดกัารู้วิติกั	กัรู้ะวนกัรู้ะวาย	เกิัดอากัารู้เหมื�อลุ่อย	แลุ่ะรู้�างกัายอ�อนเพลุ่่ย	 
ไมื�ม่ืเรู่้�ยวแรู้ง	ทัำาให�ไมื�สามืารู้ถป้ฏิิบัติิหน�าท่ั�ของตัิวเองอย�างคู่นป้กัติิได�	 ช่วิติของเขาจำะอย่� 
ในคู่วามืมืึนงงแลุ่ะง�ายติ�อกัารู้เกิัดโรู้คู่จิำติ	วิกัลุ่จำริู้ติ	หรืู้อกัลุ่ายเป็้นคู่นบ�า	ส�งผลุ่ให�เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ 
ไรู้�คู่วามืสามืารู้ถ
	 2)	ขาดสติิสัมืป้ชัญญะ	ม่ือากััป้กิัริู้ยาแป้ลุ่กัๆ	เป้ลุ่่�ยนไป้จำากัเดิมื
	 3)	กัารู้เป้น็บ�า	ม่ืโอกัาสจำะเกัดิขึ�นเมืื�อรู้�างกัายขาดยา	เริู้�มืจำากัอากัารู้นอนไมื�หลัุ่บ	ม่ืนำ�าติา 
เปี้ยกัแฉะไหลุ่ออกัติลุ่อดเวลุ่า	ติามืตัิวจำะช่�มืด�วยเหงื�อ	จำะเริู้�มือาเจ่ำยน	ป้วดทั�องอย�างรู่้นแรู้ง	 
กัลุ่�ามืเนื�อกัรู้ะต่ิกั	แลุ่�วในท่ั�ส่ดทั�าทัางอากััป้กิัริู้ยาจำะม่ืลัุ่กัษณะคู่ลุ่�ายคู่นบ�า	แลุ่ะน่�คืู่อจ่ำดเริู้�มืติ�น 
ของอาชญากัรู้รู้มือาจำฆ�าแมื�ผ่�เป็้นท่ั�รัู้กัได�	เช�น	ลุ่่กั	ภัรู้รู้ยา	หรืู้อแมื�แติ�บิดามืารู้ดา
ท่ั�มืา	หนังสือแนวกัารู้จัำดกัารู้เรู่้ยนรู่้�กัารู้สรู้�างภ่ัมิืคู่่�มืกัันยาเสพติิดเพื�อพัฒนาทัักัษะช่วิติของนักัเรู่้ยน

5.ก�รป้ีองกันั
 1) ก�รปีอ้งกันัย�เสืพิตดิในัวัยรุ่นั เย�วชื่นัจัำ�นัวนัไมน่ั�อยทีำ�ตกเป็ีนัทำ�สืขีองย�เสืพิตดิ 
 อันเนื�องมืาจำากัสาเหต่ิติ�างๆ	อาทั	ิคู่วามือยากัรู้่�อยากัลุ่อง	คู่วามืติ�องกัารู้ให�เป็้นท่ั�ยอมืรัู้บ 
ของกัลุ่่�มืเพื�อน	คู่วามืรู่้�เทั�าไมื�ถึงกัารู้ณ์ของกัลุ่่�มืเพื�อน	คู่วามืรู่้�เทั�าไมื�ถึงกัารู้ณ์	เป็้นติ�น	ซึ์�งกัารู้ 
ป้้องกัันตินเองของเยาวชนให�ป้ลุ่อดภััยจำากัปั้ญหายาเสพติิดสามืารู้ถทัำาได�โดย
	 	 -	 ศึึกัษาหาคู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษแลุ่ะพิษภััยของยาเสพติิด
	 	 -	 ม่ืคู่วามืภัาคู่ภ่ัมิืใจำโดยนับถือตินเอง
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	 	 -		สำานึกัในบทับาทัหน�าท่ั�ของติน

	 	 -		ทัำาจิำติใจำให�รู้�าเริู้งแจำ�มืใส

	 	 -		เลืุ่อกัคู่บเพื�อนท่ั�ด่

	 	 -		ใช�เวลุ่าว�างให�เกิัดป้รู้ะโยชน์

	 	 -		รู่้�จัำกัแกั�ไขปั้ญหาช่วิติในทัางท่ั�ถ่กั

	 	 -	 ป้รึู้กัษาผ่�ใหญ�เมืื�อม่ืปั้ญหา

 2) ก�รป้ีองกันัตนัเอง 

					 	 -	 ไมื�ทัดลุ่องเสพสิ�งท่ั�รู่้�ว�าม่ืภััย	เพรู้าะอาจำจำะทัำาให�ติิดได�ง�าย	

						 	 -		เลืุ่อกัคู่บเพื�อนท่ั�ด่	พยายามืหลุ่่กัเลุ่่�ยงเพื�อนท่ั�ชอบชักัจ่ำงไป้ในทัางเสื�อมืเส่ย	

						 	 -		รู่้�จัำกัใช�วิจำารู้ณญาณในกัารู้แกั�ป้ัญหา	แติ�หากัว�าไมื�สามืารู้ถแกั�ไขเองได�	กั็คู่วรู้จำะ 

ป้รึู้กัษากัับพ�อแมื�หรืู้อญาติิผ่�ใหญ�ท่ั�ไว�ใจำได�	

						 	 -	 กัารู้สรู้�างทัักัษะช่วิติ	โดยเฉพาะทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัเพื�อนชักัชวนให�เสพ 

สิ�งเสพติิดติ�องรู่้�จัำกัป้ฏิิเสธอย�างน่�มืนวลุ่	โดยกัารู้ช่�แจำงผลุ่เส่ยของสิ�งเสพติิดติ�อกัารู้เรู่้ยน 

แลุ่ะอนาคู่ติ	กัารู้รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธอย�างจำริู้งจัำงแลุ่ะจิำติใจำแน�วแน�จำะทัำาให�เพื�อนเกัรู้งใจำไมื�กัลุ่�าชวนอ่กั	

									 -		ป้้องกัันตินเอง

												 •	ศึึกัษาหาคู่วามืรู่้�	เพื�อให�รู่้�เทั�าทัันโทัษพิษภััยของยาเสพติิด

												 •	ไมื�ทัดลุ่องใช�ยาเสพติิดท่ักัชนิดแลุ่ะป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัชักัชวน

												 •	รู้ะมัืดรู้ะวังเรืู้�องกัารู้ใช�ยา	เพรู้าะยาบางชนิดอาจำทัำาให�เสพติิดได�		

												 •	ใช�เวลุ่าว�างให�เป็้นป้รู้ะโยชน์

												 •	เลืุ่อกัคู่บเพื�อนด่	ท่ั�ชักัชวนกัันไป้ในทัางสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

												 •	เมืื�อม่ืปั้ญหาช่วิติ	คู่วรู้หาหนทัางแกั�ไขท่ั�ไมื�ข�องเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	หากัแกั�ไขไมื�ได� 

คู่วรู้ป้รึู้กัษา	ผ่�ใหญ�	

 3) ก�รป้ีองกันัในัคำรอบคำรัว   

					 	 ผ่�ท่ั�ติิดสิ�งเสพติิดส�วนใหญ�จำะเกิัดจำากัคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�แติกัแยกัม่ืปั้ญหา	ขาดคู่วามืรัู้กั 

คู่วามือบอ่�น	เกิัดคู่วามืว�าเหว�	ขาดท่ั�ยดึเหน่�ยวทัางจำติิใจำ	ซึ์�งเป็้นเหต่ิให�เด็กัๆ	หันไป้พึ�งยาเสพติิดแทัน	 

ดังนั�น	พ�อแมื�จึำงคู่วรู้ให�คู่วามืรู้กััคู่วามือบอ่�น	แลุ่ะพ�อแมื�ก็ัคู่วรู้จำะป้รู้ะพฤติิตินเป็้นแบบอย�างทั่�ด่	 

แลุ่ะเป็้นท่ั�ป้รึู้กัษาให�แกั�ลุ่่กัๆ	ได�	ทัำาให�ลุ่่กัไมื�หันไป้พึ�งพายาเสพติิด				

		 	 -	 สรู้�างคู่วามืรัู้กั	คู่วามือบอ่�นแลุ่ะคู่วามืสัมืพันธ์อันด่รู้ะหว�างสมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้ว

	 	 -	 รู่้�แลุ่ะป้ฏิิบัติิติามืบทับาทัหน�าท่ั�ของตินเอง		

										-	 ด่แลุ่สมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้ว	ไมื�ให�ข�องเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด

										-	 ให�กัำาลัุ่งใจำแลุ่ะหาทัางแกั�ไข	หากัพบว�าสมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้วติิดยาเสพติิด
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 4) ก�รป้ีองกันัในัโรงเรียนั 

						 	 คู่รู่้คู่วรู้ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษแลุ่ะอันติรู้ายของสิ�งเสพติิดให�กัับนักัเรู่้ยน	จัำดให�ม่ื 

กิัจำกัรู้รู้มืนันทันากัารู้ในโรู้งเรู่้ยนให�เพ่ยงพอแลุ่ะสนับสน่นให�นักัเรู่้ยนได�รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มืนันทันากัารู้ 

ติ�างๆ	แลุ่ะสอนให�เด็กัรู่้�จัำกัใช�เวลุ่าว�างให�เกิัดป้รู้ะโยชน์

 5) ก�รป้ีองกันัชุื่มชื่นั

								 กัารู้ป้้องกัันช่มืชนจำากัปั้ญหาสิ�งเสพติิดทัำาได�หลุ่ายวิธ่	เช�น

					 	 -	 กัารู้ให�คู่วามืรู่้�	โดยกัารู้อบรู้มืแกั�ท่ักัคู่นในช่มืชนให�เห็นโทัษหรืู้ออันติรู้ายจำากัสิ�งเสพติิด 

					 	 -	 เสริู้มืกิัจำกัรู้รู้มืยามืว�าง	โดยกัารู้ส�งเสริู้มือาช่พแกั�ช่มืชนยามืว�าง	เช�น	กัารู้เย็บเสื�อผ�า	 

กัารู้ทัำารู้องเทั�า	เป็้นติ�น

	 	 -	 ตัิ�งศ่ึนยรั์ู้บแจำ�งเบาะแสเก่ั�ยวกัับสิ�งเสพติิด	เมืื�อพบว�าม่ืกัารู้ซื์�อขายหรืู้อเสพสิ�งเสพติิด 

ภัายในช่มืชน

	 	 -	 เข�ารู้�วมืโคู่รู้งกัารู้ช่มืชนป้ลุ่อดสิ�งเสพติิดติ�างๆ	ทัั�งท่ั�ทัางรู้าชกัารู้จำัดขึ�น	แลุ่ะช่มืชน 

คิู่ดริู้เริู้�มืขึ�นมืาเอง

											 ป้้องกัันช่มืชน	ทัำาได�โดย

												 •	ช�วยช่มืชนในกัารู้ติ�อติ�านยาเสพติิด

												 •	เมืื�อทัรู้าบแหลุ่�งเสพ	แหลุ่�งคู่�า	หรืู้อผลิุ่ติยาเสพติิด	คู่วรู้แจำ�งให�เจำ�าหน�าท่ั�ทัรู้าบทัันท่ั	 

ท่ั�สายด�วน	1386

 6) รัฐบ�ล  

	 	 -	 กัารู้ให�กัารู้ศึึกัษาแกั�ป้รู้ะชาชนอย�างทัั�วถึง

	 	 -	 แกั�ไขปั้ญหาเศึรู้ษฐกิัจำแลุ่ะสังคู่มือย�างจำริู้งจัำง	แลุ่ะจัำดสรู้รู้งบป้รู้ะมืาณในกัารู้ป้้องกััน 

แลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืสิ�งเสพติิด

	 	 -	 จัำดบ่คู่ลุ่ากัรู้แลุ่ะหน�วยงานในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืสิ�งเสพติิดให�เพ่ยงพอ	 

แลุ่ะดำาเนินกัารู้อย�างติ�อเนื�อง

	 	 -	 กัารู้บังคัู่บใช�กัฎหมืายอย�างจำริู้งจัำง	บางคู่รัู้�งเจำ�าหน�าท่ั�ติำารู้วจำบางคู่นท่ั�ด่แลุ่ 

ด�านสิ�งเสพติิดก็ัป้ลุ่�อยป้ลุ่ะลุ่ะเลุ่ย	หรืู้อทัำากัารู้คู่�าสิ�งเสพติิดเส่ยเอง	ทัำาให�กัารู้ป้รู้าบป้รู้ามื 

ไมื�ได�ผลุ่เทั�าท่ั�คู่วรู้	ดังนั�น	รัู้ฐบาลุ่จำึงคู่วรู้เข�มืงวดกัับผ่�กัรู้ะทัำาผิดแลุ่ะลุ่งโทัษผ่�กัรู้ะทัำาผิดอย�าง 

จำริู้งจัำงแลุ่ะติ�อเนื�อง
ท่ั�มืา	:	http://bangtakean.go.th/public/news/data/detail/news_id/62/menu/132
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โคำเคำนั

เห็ดขีี�คำว�ย
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ตัวิอย่างจิ�กซิอว์ิ
ส่ามารถด้าวิน์โหลูด้เพิ็�มเติ�มได้้จาก่คิวิอาร์โค้ด้

แบบท่ี่� 1

แบบท่ี่� 2
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ส่ามารถด้าวิน์โหลูด้เพิ็�มเติ�มได้้จาก่คิวิอาร์โค้ด้

แบบท่ี่� 3
(รูปภาพ็ส่ามารถตัด้เป็นจิ�ก่ซิ่อวิ์ได้้ตามควิามเหมาะส่ม)
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 5

เร่�อง เช็ื่คำก่อนัเช่ื่�อ (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์คู่วามื

น�าเชื�อถือของข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้จำากั

สื�อติ�างๆ	ได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ด

วิเคู่รู้าะห์ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	5	รู่้�จัำกัวิพากัษ์วิจำารู้ณ์บนพื�น

ฐานข�อม่ืลุ่สารู้สนเทัศึท่ั�ถ่กัติ�อง

-	กัารู้ติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้

-	ผลุ่กัรู้ะทับจำากักัารู้ใช�สื�อติ�างๆ	

โดยเฉพาะ	สื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	

ในทัางท่ั�ผิด

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ.5.1 ปี.5/3	วิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดท่ั�ม่ืผลุ่ติ�างรู้�างกัาย	จิำติใจำ	อารู้มืณ์	สังคู่มื

แลุ่ะสติิปั้ญญา	

 พิ. 5.1 ปี.5/3 ป้ฏิิบัติิตินเพื�อคู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากักัารู้ใช�ยาแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงสารู้เสพติิด

สาระสำาคัุ้ญ
	 ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ในปั้จำจ่ำบันม่ืคู่วามืรู้วดเร็ู้วแลุ่ะทัันติ�อเหต่ิกัารู้ณ์	กัารู้เข�าถึงข�าวสารู้ในโลุ่กัปั้จำจ่ำบันสามืารู้ถ 

เข�าถึงตัิวบ่คู่คู่ลุ่ได�ง�ายขึ�น	แลุ่ะในปั้จำจ่ำบันม่ืกัรู้ะแสข�าวป้ลุ่อมืเพิ�มืมืากัขึ�น	สาเหต่ิหนึ�งมืาจำากักัารู้แชร์ู้ข�าวสารู้ 

ผ�านทัางโซ์เซ่์ยลุ่ม่ืเด่ย	ม่ืทัั�งผลุ่ด่แลุ่ะผลุ่เส่ย	กัลุ่�าวคืู่อ	ผลุ่ด่	ถ�าเป็้นข�าวท่ั�ถ่กัติ�อง	ก็ัจำะทัำาให�รู่้�ทัันเหต่ิกัารู้ณ์ติ�างๆ	 

ผลุ่เส่ย	คืู่อ	กัารู้แชรู้อ์ย�างรู้วดเร็ู้ว	อาจำจำะส�งให�ข�าวท่ั�แชร์ู้ทัำาให�ผ่�อื�นเส่ยหาย	หรืู้อเป็้นข�าวลุ่วง	ข�าวป้ลุ่อมืได�	ฉะนั�น 

เพื�อให�นักัเรู่้ยนรู่้�เทั�าทัันข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้	จึำงคู่วรู้เสริู้มืสรู้�างทัักัษะกัารู้เรู่้ยนรู่้�ข�าวสารู้แลุ่ะวธ่ิกัารู้ติรู้วจำสอบข�าวสารู้														 

ในกัารู้รู้่�เทั�าทัันข�าวสารู้สื�อ	เหต่ิกัารู้ณ์ติ�างๆ	เด็กัคู่วรู้จำะม่ืคู่วามืรู่้�แลุ่ะใช�วิจำารู้ณญาณให�เพ่ยงพอ	ในกัารู้ติรู้วจำสอบ 

ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้จำากัสื�อติ�างๆ	รู้วมืถึงเรืู้�องรู้าวแลุ่ะเหต่ิกัารู้ณ์หรืู้อโฆษณาชวนเชื�อ	เพื�อท่ั�นักัเรู่้ยนจำะม่ืทัักัษะ 

รู่้�เทั�าทัันข�าวสารู้แลุ่ะติรู้วจำสอบคู่วามืน�าเชื�อถือของข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ได�

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ� (15 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนด่ภัาพข�าว/คู่ลิุ่ป้	“สงขลุ่า	หน่�มืเมืากัาว	-	เสพยาบ�าคู่ลัุ่�ง	อาลุ่ะวาดทัำาลุ่ายข�าวของ”	จำากันั�น 

ให�นักัเรู่้ยนรู้�วมืแสดงคู่วามืคิู่ดเห็น	(ท่ั�มืา	https://www.youtube.com/watch?v=A6EuibbPDNI)

	 	 -	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับข�าวน่�	

	 	 -	นักัเรู่้ยนคิู่ดว�าข�าวน่�เป็้นเรืู้�องจำริู้งหรืู้อไมื�	อย�างไรู้	

	 	 -	ถ�านักัเรู่้ยนเห็นข�าวท่ั�อย่�ติามืหน�า	Facebook	หรืู้อสื�อออนไลุ่น์ติ�างๆ	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถ 

บอกัได�หรืู้อไมื�ว�าเป็้นข�าวท่ั�เชื�อถือได�
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาเก่ั�ยวกัับข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ท่ั�เกิัดขึ�นในปั้จำจ่ำบันท่ั�ม่ื 

ทัั�งข�าวจำริู้งแลุ่ะข�าวป้ลุ่อมื	พรู้�อมืบอกัแหลุ่�งท่ั�มืาของข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ท่ั�ม่ือย่�ในปั้จำจ่ำบัน	เช�น 

ไทัยรัู้ฐ	ข�าวสด	เดลิุ่นิวส์

	 	-	 นักัเรู่้ยนด่ภัาพข�าวท่ั�คู่รู่้นำามืาท่ั�เป็้นข�าวจำริู้ง/ข�าวป้ลุ่อมื	ถามืนักัเรู่้ยนว�า	“นักัเรู่้ยนสามืารู้ถ 

บอกัได�หรืู้อไมื�ว�าข�าวใดเป็้นเรืู้�องจำริู้ง	หลัุ่งจำากันั�นคู่รู่้เปิ้ดคู่ลิุ่ป้วิด่โอ	เก่ั�ยวกัับกัารู้ติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ 

ให�กัับนักัเรู่้ยนด่	พรู้�อมืยกัตัิวอย�างเว็บไซ์ต์ิสำาหรัู้บติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้	เช�น	

	 		 -	 Anti-Fake	News	Center	Thailand	ศ่ึนย์ติ�อติ�านข�าวป้ลุ่อมื	ป้รู้ะเทัศึไทัย	

	 		 	 (https://www.antifakenewscenter.com/)

	 		 -	 Thai	D.I.	Machine	(https://thaidimachine.org/searchNews/)

	 2.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยน	กัลุ่่�มืลุ่ะเทั�าๆ	กััน	

	 3.	นักัเรู่้ยนรัู้บใบงานจำากัคู่รู่้	“เช็คู่กั�อนเชื�อ”	พรู้�อมืใบข�าว	(ข�าวจำริู้ง/ข�าวป้ลุ่อมื)	ให�นักัเรู่้ยน 

แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืรู้�วมืกัันวิเคู่รู้าะห์ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ท่ั�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืได�รัู้บลุ่งในใบกิัจำกัรู้รู้มื	“เช็คู่กั�อนเชื�อ”	แลุ่�ววิเคู่รู้าะห์ 

คู่วามืน�าเชื�อถือของข�อม่ืลุ่เหลุ่�านั�นติามืหัวข�อท่ั�กัำาหนดให�																		

4.	นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอโดยคู่รู่้กัำาหนดขั�นติอนในกัารู้นำาเสนอข�อม่ืลุ่ดังน่�

		 		 -	นำาเสนอหัวข�อข�าว

	 		 -	เลุ่�าเนื�อหาข�าวพอสังเขป้

	 		 -	นำาเสนอใบกิัจำกัรู้รู้มื	“เช็คู่กั�อนเชื�อ”

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้เก่ั�ยวกัับกัารู้ติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้แลุ่ะกัารู้วิเคู่รู้าะห์ข�าวสารู้แลุ่ะ 

คู่วามืน�าเชื�อถือ

	 โดยใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A		เพื�อพัฒนาทัักัษะช่วิติ	ดังน่�

	 		 R	:	 นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับข�าวป้ลุ่อมืท่ั�ถ่กัแชร์ู้ในปั้จำจ่ำบัน	

	 		 C	:	 ในช่วิติป้รู้ะจำำาวันนักัเรู่้ยนเคู่ยเจำอข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ทั่�เป็้นข�าวป้ลุ่อมื	หรืู้อกัารู้แชร์ู้ในรู่้ป้แบบติ�างๆ	 

ท่ั�ไมื�ม่ืคู่วามืน�าเชื�อถือหรืู้อไมื�	แลุ่ะพบจำากัท่ั�ใด

	 		 A	:	 ในอนาคู่ติถ�านักัเรู่้ยนพบเห็นข�าวบนโลุ่กัออนไลุ่น	์นักัเรู่้ยนสามืารู้ถติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ 

ได�หรืู้อไมื�	ติรู้วจำสอบด�วยวิธ่ใดบ�าง

ใช้ีใบงาน

 เช็ีคุ้ก่อนเช่ี�อ
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ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงาน	“เช็คู่กั�อนเชื�อ”

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	ภัาพข�าว	(สามืารู้ถดาวน์โหลุ่ดรู่้ป้ภัาพได�จำากัคิู่วอาร์ู้โคู่�ด)

2.	คู่ลิุ่ป้ข�าว	(สามืารู้ถดาวน์โหลุ่ดรู่้ป้ภัาพได�จำากัคิู่วอาร์ู้โคู่�ด)

3.	คู่ลิุ่ป้ป้รู้ะกัอบกัารู้ติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้	(สามืารู้ถดาวน์โหลุ่ดรู่้ป้ภัาพได�จำากัคิู่วอาร์ู้โคู่�ด)

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	พิจำารู้ณาจำากัผลุ่งานกัารู้วิเคู่รู้าะห์ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ถ�าม่ืกัารู้วิเคู่รู้าะห์ได�อย�างกัว�างขวางติรู้งป้รู้ะเด็น 

ถือว�าผ�าน

2.	พิจำารู้ณาจำากักัารู้นำาเสนอ

(ท่ั�มืา	https://www.youtube.com/watch?v=A6EuibbPDNI)

คุ้ลิปัวิิด่โอ เร่�อง ดูไว้ิ! ฤที่ธิ�ยานรก หน่้มิคุ้ลั�งโชีว์ิพัลัง
ข้ว้ิางปัาข้้าวิข้องโต๊ะ ตู้ ถังแก๊สพัังยับ พ่ัอแม่ิส้ดชีำ�าได้แต่ย่นดู

(ท่ั�มืา	Thai	Media	Fund	https://www.youtube.com/watch?v=9kfjp09v5bc)

คุ้ลิปัวิิด่โอ เร่�อง การรู้เท่ี่าทัี่นข่้าวิปัลอมิ Fake News EP 1 : 
คุ้วิามิรู้เก่�ยวิกับข่้าวิปัลอมิ

(ท่ั�มืา	Thai	Media	Fund	https://www.youtube.com/watch?v=iSI2U8YDw3Q&t=1s)

คุ้ลิปัวิิด่โอ เร่�อง การรู้เท่ี่าทัี่นข่้าวิปัลอมิ Fake News EP 2 : 
รูปัแบบกับข่้าวิปัลอมิ

(ท่ั�มืา	Thai	Media	Fund	https://www.youtube.com/watch?v=dVUlIc-5h9U&t=15s)

คุ้ลิปัวิิด่โอ เร่�อง การรู้เท่ี่าทัี่นข่้าวิปัลอมิ Fake News EP 3 : 
วิิธ่ตรวิจสอบข่้าวิปัลอมิ
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 1
การตรวิจสอบข้้อมูิลข่้าวิสาร

1. อย่�หลงเช่ื่�อหัวขี�อข่ี�ว	ข�าวป้ลุ่อมืมัืกัม่ืข�อคู่วามืพาดหัวท่ั�สะด่ดติาท่ั�ใช�ตัิวหนาแลุ่ะเคู่รืู้�องหมืาย 
อัศึเจำรู่้ย์	(!)	หากัหัวข�อข�าวฟังด่หวือหวาแลุ่ะไมื�น�าเป็้นไป้ได�	ข�าวนั�นก็ัน�าจำะเป็้นข�าวป้ลุ่อมื
2. พิิจั�รณ�ลิงก์อย่�งถี�ถ�วนั	 ลิุ่งก์ัป้ลุ่อมืหรู้ือลิุ่งก์ัท่ั�ด่คู่ลุ่�ายลิุ่งก์ัจำริู้ง	อาจำเป้็นสัญญาณเติือนของ 
ข�าวป้ลุ่อมื	เว็บไซ์ต์ิข�าวป้ลุ่อมืจำำานวนมืากัป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนลิุ่งก์ัเล็ุ่กัๆ	น�อยๆ	เพื�อเลุ่่ยนแบบแหลุ่�งข�าวจำริู้ง	 
คู่่ณสามืารู้ถไป้ทั่�เว็บไซ์ต์ิแลุ่ะเป้รู่้ยบเท่ัยบลิุ่งก์ันั�นกัับลิุ่งก์ัของแหลุ่�งข�าวทั่�ได�รัู้บกัารู้ยอมืรู้ับแลุ่ะ 
น�าเชื�อถือได�
3. ตรวจัสือบแหล่งข่ี�ว	ติรู้วจำสอบให�แน�ใจำว�าเรืู้�องรู้าวนั�นเข่ยนขึ�นโดยแหลุ่�งข�าวท่ั�คู่่ณเชื�อถือ 
แลุ่ะม่ืชื�อเส่ยงด�านกัารู้ให�ข�อม่ืลุ่ท่ั�ถ่กัติ�อง	หากัเรืู้�องรู้าวนั�นมืาจำากัแหลุ่�งข�าวทั่�คู่่ณไมื�รู่้�จัำกั	ให�ติรู้วจำสอบทั่� 
ส�วน	“เก่ั�ยวกัับ”	ของเพจำแหลุ่�งข�าวนั�นเพื�อเรู่้ยนรู่้�เพิ�มืเติิมื
4. สัืงเกตสิื�งทีำ�ผิู้ดปีกติ	เว็บไซ์ต์ิข�าวป้ลุ่อมืหลุ่ายแห�งมัืกัสะกัด
คู่ำาผิดหรืู้อม่ืกัารู้จัำดวางรู่้ป้แบบท่ั�ด่ไมื�เป้็นมืืออาช่พ	หากัคู่่ณ
เห็นลัุ่กัษณะเหลุ่�าน่�คู่วรู้อ�านข�าวอย�างรู้ะมัืดรู้ะวัง
5. พิิจั�รณ�ร้ปีภ�พิ	ข�าวป้ลุ่อมืมัืกัม่ืรู่้ป้ภัาพหรืู้อว่ด่โอท่ั� 
ถ่กับิดเบือน	บางคู่รัู้�งรู่้ป้ภัาพอาจำเป้็นรู่้ป้จำริู้งแติ�ไมื�เก่ั�ยวข�องกัับ
บริู้บทัของเรืู้�องรู้าว	คู่่ณสามืารู้ถคู่�นหารู่้ป้ภัาพนั�นเพื�อติรู้วจำสอบ 
ยืนยันแหลุ่�งท่ั�มืาของรู่้ป้ภัาพได�	
6. ตรวจัสือบวันัทีำ� ข�าวป้ลุ่อมือาจำม่ืลุ่ำาดับเหต่ิกัารู้ณ์ท่ั�ไมื�สมืเหต่ิสมืผลุ่หรืู้อม่ืกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งวันท่ั� 
ของเหต่ิกัารู้ณ์
7. ตรวจัสือบหลักฐ�นั	ติรู้วจำสอบแหลุ่�งข�อม่ืลุ่ของผ่�เข่ยนเพื�อยืนยันว�าแหลุ่�งข�อม่ืลุ่นั�นถ่กัติ�อง	ข�าวท่ั� 
ไมื�ม่ืหลัุ่กัฐานหรืู้ออ�างอิงผ่�เช่�ยวชาญท่ั�ไมื�รู้ะบ่ชื�ออาจำช่�ให�เห็นว�าข�าวดังกัลุ่�าวเป็้นข�าวป้ลุ่อมื
8. เปีรียบเทีำยบข่ี�วจั�กแหล่งอ่�นัๆ	หากัไมื�ม่ืแหลุ่�งข�าวอื�นท่ั�รู้ายงานเรืู้�องเด่ยวกััน	ก็ัอาจำเป็้นสัญญาณ 
บ�งช่�ว�าข�าวนั�นอาจำเป็้นข�าวป้ลุ่อมื	ถ�าข�าวนั�นม่ืกัารู้รู้ายงานจำากัหลุ่ายแหลุ่�งข�าวท่ั�คู่่ณเชื�อถือก็ัเป็้นไป้ได� 
ว�าข�าวนั�นจำะเป็้นข�าวจำริู้ง
9. ข่ี�วนัั�นัเป็ีนัมุกตลกหร่อไม่	บางคู่รัู้�งเรู้ากั็แยกัข�าวป้ลุ่อมืออกัจำากัม่ืกัติลุ่กัหรู้ือข�าวเส่ยดส่ได�ยากั	 
ติรู้วจำสอบด่ว�าเรืู้�องนั�นมืาจำากัแหลุ่�งท่ั�มืาท่ั�ขึ�นชื�อเรืู้�องลุ่�อเลุ่่ยนแลุ่ะเส่ยดส่ข�าวหรืู้อไมื�	แลุ่ะพิจำารู้ณา 
ว�ารู้ายลุ่ะเอ่ยด	ติลุ่อดจำนนำ�าเส่ยงในกัารู้เลุ่�าเรืู้�องฟังด่เป็้นไป้เพื�อคู่วามืสน่กัสนานหรืู้อไมื�
10. บ�งเร่�องก็จังใจัสืร��งขึี�นัให�เป็ีนัข่ี�วปีลอม	ใช�วิจำารู้ณญาณในกัารู้อ�าน	แลุ่ะแชร์ู้เฉพาะข�าว 
ท่ั�คู่่ณแน�ใจำว�าเชื�อถือได�เทั�านั�น
โดย..	นายก่ัลุ่างก่ัรู้	พัฒนเมืธาด			อ�างอิงจำากั	https://stri.cmu.ac.th/tip_detail.php?id=56
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 1
การตรวิจสอบข้้อมูิลข่้าวิสาร

10 วิธี์ตรวจัสือบข่ี�วปีลอม
1)	ติรู้วจำสอบชื�อเว็บไซ์ต์ิ	(โดเมืน)
2)	ติรู้วจำสอบคู่วามืน�าเชื�อถือของผ่�เข่ยน														
3)	ติรู้วจำสอบวัน	เวลุ่า	ท่ั�ข�อม่ืลุ่	ถ่กัเผยแพรู้�/ต่ิพิมืพ์
4)	รู้ะวังบทัคู่วามืท่ั�ยั�วย่
5)	หาข�อม่ืลุ่เป้รู่้ยบเท่ัยบกัับเว็บไซ์ต์ิอื�น
6)	คู่วรู้อ�านเนื�อหาติ�อจำากัพาดหัวข�าว
7)	อย�าเชื�อข�อม่ืลุ่ท่ั�ไมื�ม่ืท่ั�มืาชัดเจำนแลุ่ะน�าเชื�อถือ
8)	ติรู้วจำสอบรู่้ป้ภัาพบางภัาพอาจำเป็้น	ภัาพป้ลุ่อมื
9)	ติรู้วจำสอบว�าเป็้นเรืู้�องลุ่�อเลุ่�นหรืู้อไมื�
10)	หากัม่ืคู่ำาถามืหรืู้อข�อสงสัย	คู่วรู้ป้รึู้กัษาผ่�เช่�ยวชาญด�านส่ขภัาพ
ท่ั�มืา	:	กัรู้มือนามัืย
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 ตัวิอย่างข่้าวิจริงบนส่�อโซิเช่ียลม่ิเด่ย
(เนื�อหาแลูะแหลู่งทีำ�มา)

ท่ั�มืา	https://www.bbc.com/thai/thailand-56289278

ท่ั�มืา	https://www.khaosod.co.th/aroundthailand/

news_4890651

ท่ั�มืา	https://www.thairath.co.th/news/local/

central/1810301

ท่ั�มืา	https://www.khaosod.co.th/crime/

news_6253720
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 ตัวิอย่างข่้าวิปัลอมิ

ท่ั�มืาตัิวอย�างข�าวป้ลุ่อมื	https://www.antifakenewscenter.com/
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 ใบุกิ่จก่รรม
“เช็ีคุ้ก่อนเช่ี�อ”

คำำ�ชีื่�แจัง ให�นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืวิเคู่รู้าะห์แลุ่ะติรู้วจำสอบข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ท่ั�นักัเรู่้ยน

	 ได�รัู้บว�าเป็้นข�าวจำริู้งหรืู้อข�าวป้ลุ่อมื

ช่ื่�อกลุ่ม           

1.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

2.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

3.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

4.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

5.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

6.	ชื�อ	–	สก่ัลุ่       เลุ่ขท่ั�  ป้. 

ภ�พิข่ี�ว

1. ช่ื่�อข่ี�ว

3. เน่ั�อห�ข่ี�วโดยย่อ

4. ข่ี�วทีำ�นัักเรียนัได�รับเป็ีนัข่ี�วจัริงหร่อไม่อย่�งไร พิร�อมบอกวิธี์ตรวจัสือบขี�อม้ลข่ี�วสื�ร

2. แหล่งทีำ�ม�
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 6

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 1 

ก�รเจัริญ เติบโต

และพัิฒนั�ก�ร

ขีองมนุัษย์

พิ 1.1 ปี.6/2 

อธิบายวิธ่กัารู้ด่แลุ่รัู้กัษา

รู้ะบบสืบพันธ์่	

รู้ะบบไหลุ่เว่ยนโลุ่หิติ	

แลุ่ะรู้ะบบหายใจำให�ทัำางาน

ติามืป้กัติิ

องค์ำปีระกอบทีำ� 2

กัารู้วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ

แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�าง

สรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	4	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้

คิู่ดเชื�อมืโยง

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 2 

ชีื่วิตและ

คำรอบคำรัว

พิ 2.1 ปี.6/2 

วิเคู่รู้าะห์พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยง

ท่ั�อาจำนำาไป้ส่�กัารู้ม่ื

เพศึสัมืพันธ่์

กัารู้ติิดเชื�อเอดส์

แลุ่ะกัารู้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ั

กั�อนวัยอันคู่วรู้

องค์ำปีระกอบทีำ� 2

กัารู้คิู่ด	วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ 

แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�าง

สรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะ

ขั�นติอนกัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะ

แกั�ไขปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง

องค์ำปีระกอบทีำ� 4

กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับ

ผ่�อื�น

ข�อ	5	รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	ติ�อรู้อง

แลุ่ะรู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 3 

ก�รเคำล่�อนัไหว 

ก�รออกกำ�ลังก�ย 

ก�รเล่นัเกม กีฬ�

ไทำยและกีฬ�สื�กล

พิ 3.1 ปี.6/5 

รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มืนันทันากัารู้

อย�างน�อย	1	กิัจำกัรู้รู้มื	

แลุ่�วนำาคู่วามืรู่้�แลุ่ะหลัุ่กักัารู้

ท่ั�ได�ไป้ใช�เป็้นฐานกัารู้ศึึกัษา

หาคู่วามืรู่้�เรืู้�องอื�นๆ

องค์ำปีระกอบทีำ� 3

กัารู้จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์

แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด

ข�อ	7	รู่้�จัำกัสรู้�างคู่วามืส่ขให�

กัับตินเอง

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื

สื�ระทีำ� 4 

ก�รสืร��งเสืริม

สุืขีภ�พิ 

สืมรรถภ�พิ และ

ก�รป้ีองกันัโรคำ

พิ 4.1 ปี.6/3 

แสดงพฤติิกัรู้รู้มื

ท่ั�บ�งบอกัถึงคู่วามืรัู้บผิดชอบ

ติ�อส่ขภัาพของส�วนรู้วมื

องค์ำปีระกอบทีำ� 1

กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็น

คู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

ข�อ	9	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบ

ติ�อสังคู่มื

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหายาเสพติิด

ได�ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 6

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 (เก่ั�ยว)	กัับ	DRUGS 60

2 My	choice 60

สื�ระทีำ� 5 

คำว�มปีลอดภัย

ในัชีื่วิต

พิ 5.1 ปี.6/3 

วิเคู่รู้าะห์สาเหต่ิของ

กัารู้ติิดสารู้เสพติิดแลุ่ะ

ซั์กัชวนให�ผ่�อื�นหลุ่่กัเลุ่่�ยง

สารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 2

กัารู้คิู่ด	วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ

แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�าง

สรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้

แลุ่ะขั�นติอนกัารู้ตัิดสินใจำ

แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาท่ั�ถ่กัติ�อง

1.	แยกัแยะป้รู้ะเภัทัของ

ยาเสพติิด/ยาท่ั�ใช�ในทัางท่ั�ผิด	

แลุ่ะอันติรู้ายจำากักัารู้ใช�

ยาเสพติิดในทัางท่ั�ผิด

2.	สามืารู้ถให�เหต่ิผลุ่	

กัารู้ป้ฏิิเสธ	กัารู้ยบัยั�ง	ชั�งใจำ	

แลุ่ะโน�มืน�าวใจำเพื�อนไมื�ให�

ใช�ยาเสพติิด
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 6

เร่�อง (เกี�ยว) กับ DRUGS (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถแยกัแยะ

ป้รู้ะเภัทัของยาเสพติิดได�

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัวิธ่ท่ั�จำะ

ไมื�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 

กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	

แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะขั�นติอน

กัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา

ท่ั�ถ่กัติ�อง

1.	รู่้�จัำกัป้รู้ะเภัทัของยาเสพติิด

2.	กัารู้ใช�ยาในกัารู้ท่ั�ผิด

3.	ยาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาด

ในปั้จำจ่ำบัน

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ปี.6/3 วิเคู่รู้าะห์สาเหต่ิของกัารู้ติิดสารู้เสพติิดแลุ่ะชักัชวนให�ผ่�อื�นหลุ่่กัเลุ่่�ยงสารู้เสพติิด

สาระสำาคัุ้ญ
	 ในป้ัจำจ่ำบันสารู้เสพติิดแพรู้�รู้ะบาดอย�างกัว�างขวาง	ส�งผลุ่ติ�อเด็กัแลุ่ะเยาวชน	ทั่�ติ�องเผชิญกัับสิ�งยั�วย่	 

ตัิวแบบท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	อันติรู้ายติ�างๆ	ท่ั�เกิัดขึ�น	จึำงสมืคู่วรู้ท่ั�เด็กั	เยาวชน	หรืู้อนักัเรู่้ยนติ�องทัรู้าบป้รู้ะเภัทัของ 

สารู้เสพติิด	สาเหต่ิของกัารู้ติิดแลุ่ะวิธ่กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงสารู้เสพติิด

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ� (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนชมืคู่ลิุ่ป้ว่ดิโอ/เนื�อข�าว	เรืู้�อง	“พ�อคู่ลัุ่�งยา	จัำบลุ่่กัแฝึดฟาดพื�นติายสยอง”	แลุ่ะรู้�วมืกัันสนทันา

ถึงป้รู้ะเภัทักัารู้ออกัฤทัธิ�ของยาเสพติิดท่ั�ใช�เสพในข�าว

ขัี�นักิจักรรม (40 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้ให�คู่วามืรู่้�เรืู้�องป้รู้ะเภัทักัารู้ออกัฤทัธิ�ของยาเสพติิด	

	 2.	นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืลุ่ะเทั�าๆ	กััน	จำำานวน	5	กัลุ่่�มื	หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื	ส่�มืป้รู้ะเภัทั	 

กัารู้ออกัฤทัธิ�ของยาเสพติิด	กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	ป้รู้ะเภัทั	เพื�อจัำดทัำาโป้สเติอร์ู้ติามืป้รู้ะเภัทักัารู้ออกัฤทัธิ�ท่ั�ส่�มืได�

	 3.	นักัเรู่้ยนรู้�วมืกัันจัำดทัำาโป้สเติอรู้์ท่ั�แสดงถึงยาเสพติิดท่ั�แบ�งติามืกัารู้ออกัฤทัธิ�ติ�อรู้ะบบป้รู้ะสาทั 

ส�วนกัลุ่าง	ป้รู้ะกัอบไป้ด�วย	ป้รู้ะเภัทักัารู้ออกัฤทัธิ�/อากัารู้	แลุ่ะยกัตัิวอย�างยาเสพติิด	ลุ่งในกัรู้ะดาษ	100	ป้อนด์	 

หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื

4.	นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้คู่วามืรู่้�ท่ั�ได�จำากักิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื
	 2.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้ให�คู่วามืรู่้�เรืู้�องกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	แลุ่ะยาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาดในปั้จำจ่ำบันเพิ�มืเติิมื
	 3.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามืคู่รู่้โดยใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ	
	 		 R	:	 นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับคู่ลิุ่ป้วิด่โอ/เนื�อข�าว
	 		 C	:	 ในช่วิติป้รู้ะจำำาวันของนักัเรู่้ยน	เคู่ยพบเห็นเหต่ิกัารู้ณ์ท่ั�ใกัลุ่�เคู่่ยงกัับในคู่ลิุ่ป้วิด่โอหรืู้อไมื� 
นักัเรู่้ยนทัำาอย�างไรู้	 	 	
	 		 A	:	 ถ�าในอนาคู่ติ	นกััเรู่้ยนพบเห็นเหต่ิกัารู้ณห์รืู้อข�าวไมื�ว�าจำะผ�านทัางช�องทัางใดกัต็ิามื	นักัเรู่้ยน 
สามืารู้ถแยกัป้รู้ะเภัทัของกัารู้ออกัฤทัธิ�ของยาเสพติิดได�หรืู้อไมื�	แลุ่ะนักัเรู่้ยนจำะไมื�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด 
ได�อย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน

สื�อกัารู้นำาเสนอ	เช�น	โป้สเติอร์ู้	/	กัารู้เข่ยนเคู่�าโคู่รู้งเรืู้�องรู้าวหนังสั�น	(Story	Board)	/	หนังสือพิมืพ์	/	 

แผ�นพับ	/	แติ�งเพลุ่ง

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	คู่ลิุ่ป้วิด่โอ/เนื�อข�าว

2.	กัรู้ะดาษ	100	ป้อนด์	หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื	 	 	 	 	

3.	ดินสอส่/ป้ากักัาส่เมืจิำกั

4.	ตัิวอย�างโป้สเติอร์ู้/ใบคู่วามืรู่้�

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ป้รู้ะเมิืนคู่วามืรู่้�คู่วามืเข�าใจำของนักัเรู่้ยนจำากักัารู้นำาเสนอกิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื

2.	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในกิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื

คุ้ลิปัวิิด่โอ เร่�อง 
“พ่ัอคุ้ลั�งยา จับลูกแฝ้ดฟาดพ่ั�นตายสยอง”

เน่�อข่้าวิ เร่�อง
“พ่ัอคุ้ลั�งยา จับลูกแฝ้ดฟาดพ่ั�นตายสยอง”
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 1
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 2
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 3
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 4
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 5

ก�รใชื่�ย�เสืพิติดแบบผู้สืมผู้สื�นั

เคู่นมืผง

	 พบว�า	ม่ืกัารู้นำายาเสพติิดหลุ่ายชนิดมืาผสมืกััน	ม่ืชื�อเรู่้ยกัแติกัติ�างกััน	เช�น	เคู่นมืผง	เคู่ทัะเลุ่ทัรู้าย 

ในติ�างป้รู้ะเทัศึเรู่้ยกัว�า	ค็ู่อกัเทัลุ่	เป็้นติ�น	ซึ์�งส�วนผสมืหลัุ่กัจำะป้รู้ะกัอบไป้ด�วย

	 1)	เมืทัแอมืเฟติาม่ืน	(Methamphetamine)	

	 2)	เคู่ติาม่ืน	(Ketamine)	

	 3)	เฮโรู้อ่น	(Heroin)

	 4)	ฟลุ่่ไนติรู้าซ่์แป้มื	(Flunitrazepam)
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 6

ก�รนัำ�ย�รักษ�โรคำม�ใชื่�ในัทำ�งทีำ�ผิู้ด

ยานอนหลัุ่บ	ยากัลุ่�อมืป้รู้ะสาทั

	 -	ไดอาซ่์แพมื

ยาแกั�ไอ 

	 -	เดกัซ์์โทัรู้เมืเทัอร์ู้แฟน	(Dextromethorphan)

ท่ั�มืา	:	https://yaandyou.net/content-view.php?conid=158

อาการไอ

ด่ื่�มน้ำำ��อุ่่�น้ำม�กๆ
พัักผ่�อุ่น้ำให้้เพีัยงพัอุ่
ทำำ�ให้้อุ่�ก�รไอุ่ลดื่ลง

และห้�ยไอุ่
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 6

ยาแกั�ป้วด 

	 -	ทัรู้ามืาดอลุ่	(Tramadol)
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 6

ยาแกั�แพ�	/	ยาแกั�หวัด

	 	-	โป้รู้โคู่ดิลุ่	(Procodyl)
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 ใบุควิามรู้ทีำ� 6

กัลุ่่�มืยาโอปิ้ออยด์

	 	-	มือร์ู้ฟีน	(Morphine)
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นปัระถมิศึึกษาปีัท่ี่� 6

เร่�อง My Choice (เวลุ่า		60		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกั

คู่วามืสำาคัู่ญของกัารู้ป้้องกัันตินเอง

จำากัยาเสพติิดได�

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถอธิบายวิธ่กัารู้

ป้ฏิิเสธเพื�อป้้องกัันตินเองจำากั

ยาเสพติิดได�

3.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัวิธ่กัารู้

ป้ฏิิเสธเมืื�ออย่�ในสถานกัารู้ณ์จำริู้ง

ได�อย�างถ่กัติ�อง

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 

กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ตัิดสินใจำ	

แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	รู่้�จัำกัวิธ่กัารู้แลุ่ะขั�นติอน

กัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา

ท่ั�ถ่กัติ�อง

1.	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ

กัารู้ยบัยั�งชั�งใจำ

2.	กัารู้ป้ฏิิบัติิตินเมืื�ออย่�

ในสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ปี.6/3	วิเคู่รู้าะห์สาเหต่ิของกัารู้ติิดสารู้เสพติิดแลุ่ะชักัชวนให�ผ่�อื�นหลุ่่กัเลุ่่�ยงสารู้เสพติิด

สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้จำจ่ำบันปั้ญหายาเสพติิดม่ืผลุ่กัรู้ะทับแลุ่ะเป้น็ภััยติ�อป้รู้ะเทัศึ	เด็กัแลุ่ะเยาวชนเป้น็กัลุ่่�มืท่ั�ม่ืโอกัาสเข�าไป้ 

ใช�ยาเสพติิดได�ง�ายเนื�องจำากัเป็้นวัยท่ั�อยากัรู่้�อยากัเห็นแลุ่ะอยากัลุ่อง	ติ�องกัารู้สรู้�างกัารู้ยอมืรัู้บ	จึำงจำำาเป็้นติ�อง 

ให�เด็กั	เยาวชนเรู่้ยนรู่้�วิธ่ป้้องกัันยาเสพติิด		วิธ่กัารู้ป้ฎิเสธไมื�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับสิ�งมือมืเมืาติ�างๆ

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ� (10 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันทับทัวนเนื�อหาแลุ่ะกิัจำกัรู้รู้มืเก่ั�ยวกัับป้รู้ะเภัทักัารู้ออกัฤทัธิ�ของยาเสพติิด 

แลุ่ะกัารู้ใช�ยารัู้กัษาโรู้คู่ในทัางท่ั�ผิด	

	 2.	นักัเรู่้ยนชมืคู่ลุ่ิป้ว่ดิโอเรืู้�อง	“กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ผ่�ใช�ยาเสพติิดโดยช่มืชนเป้็นฐาน”	แลุ่ะรู้�วมืกััน 

อภิัป้รู้ายถึงตัิวลุ่ะคู่รู้แติ�ลุ่ะตัิวพอสังเขป้

ขัี�นักิจักรรม (40 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแบ�งเป้น็	4	กัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืลุ่ะเทั�าๆ	กััน	หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื	ส่�มืตัิวลุ่ะคู่รู้ 

ในคู่ลิุ่ป้ว่ด่โอ	 (ถ�าม่ืมืากักัว�า	4	กัลุ่่�มื	สามืารู้ถใช�ตัิวลุ่ะคู่รู้ซ์ำ�ากัันได�)	คู่รู่้แจำกัใบงาน	 

“My	Choice”	ของตัิวลุ่ะคู่รู้ติามืท่ั�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืส่�มืได�

ใช้ีใบงาน

 My Choice
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 2.	ให�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืรู้�วมืกัันรู้ะดมืสมืองแติ�งเรืู้�องรู้าวติ�อจำากัใบงาน	“My	Choice”	ท่ั�คู่รู่้แจำกัให�	โดยให�

ออกัแบบทัางเลุ่อืกัใหมื�	โดยท่ั�ตัิวลุ่ะคู่รู้ไมื�เลืุ่อกัใช�ยาเสพติิด	แลุ่ะให�แทัรู้กัเนื�อหากัารู้ติดัสินใจำ	กัารู้แกั�ป้ญัหา		

กัารู้รู่้�จัำกัหลุ่่กัเลุ่่�ยงป้ฏิิเสธ	แลุ่ะกัารู้ติ�อรู้อง	เข�าไป้ด�วย

	 3.	ให�ท่ักักัลุ่่�มืนำาเสนอเรืู้�องรู้าวท่ั�แติ�งขึ�น	เพื�อแลุ่กัเป้ลุ่่�ยนเรู่้ยนรู่้�หน�าชั�นเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่่ณคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้เนื�อหาแลุ่ะกิัจำกัรู้รู้มืในชั�วโมืงเรู่้ยนเก่ั�ยวกัับทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ 

แลุ่ะกัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงยาเสพติิด	

	 2.	ใช�คู่ำาถามื	R	–	C	–	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ

	 		 R	:	 นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับพฤติิกัรู้รู้มืตัิวลุ่ะคู่รู้ในหนังสั�น

	 		 C	:	 ในอด่ติท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยพบเจำอเหต่ิกัารู้ณ์ท่ั�ติรู้งกัับในหนังสั�นบ�างหรืู้อไมื�	ม่ืวิธ่กัารู้ 

ป้ฏิิบัติิตินอย�างไรู้

	 		 A	:	 หากัในอนาคู่ติ	ม่ืคู่นชวนให�นักัเรู่้ยนใช�ยาเสพติิด	นักัเรู่้ยนจำะป้ฏิิบัติิอย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน

เรืู้�องรู้าวท่ั�นักัเรู่้ยนแติ�งขึ�น

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	หนังสั�น	/	เนื�อเรืู้�องของตัิวลุ่ะคู่รู้

2.	ใบงาน

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	ใบงาน

2.	ทัักัษะกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในกิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื

3.	สังเกัติแนวคิู่ดของนักัเรู่้ยนในกัารู้เลืุ่อกัทัางเลืุ่อกัใหมื�ของตัิวลุ่ะคู่รู้

คุ้ลิปัว่ิดิโอ 
“การบำาบัดฟ้�นฟูผูู้้ใช้ียาเพัสติดโดยช้ีมิชีนเป็ันฐาน” 
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 เนื�อเรื�องตัวิลูะครตามวิีดิ้โอเรื�อง 

“การบำาบัดฟ้�นฟูผูู้้ใช้ียาเสพัติดโดยช้ีมิชีนเป็ันฐาน”
แบงค์ำ (ไมื�ชอบเรู่้ยนหนังสือ)
	 แบงค์ู่	เป็้นเด็กัท่ั�เรู่้ยนหนังสือไมื�เกั�ง	แติ�เกั�งในด�านก่ัฬา	ไมื�ว�าจำะเป็้นฟ่ติบอลุ่	ปิ้งป้อง	ติะกัรู้�อ	เขาแข�ง 
ไมื�เคู่ยแพ�เลุ่ย	ปั้จำจ่ำบันเขาอาศึัยอย่�กัับแมื�ในแหลุ่�งช่มืชนท่ั�เต็ิมืไป้ด�วยยาเสพติิดหลุ่ากัหลุ่ายรู่้ป้แบบ	พ�อของเขา 
ได�เส่ยช่วิติลุ่งเมืื�อเขายังเด็กั	แมื�ของแบงค์ู่คู่าดหวังในตัิวของเขามืากัแลุ่ะมัืกัจำะพ่ดเสมือว�า	“ตัิ�งใจำเรู่้ยนนะลุ่่กั	 
เรู่้ยนหนังสือให�เกั�งๆ	จำบมืาจำะได�เป็้นเจำ�าคู่นนายคู่น”	
	 แบงค์ู่มัืกัจำะไป้ป้รัู้บท่ักัข์กัับกัลุ่่�มืเพื�อนเป็้นป้รู้ะจำำา	เรืู้�องท่ั�แมื�คู่าดหวังในตัิวของเขามืากัเกิันไป้	แลุ่ะ 
ไมื�ยอมืเข�าใจำในคู่วามืชอบของแบงค์ู่เลุ่ย	ซึ์�งส่ดทั�ายก็ัลุ่งเอยด�วยกัารู้โดดเรู่้ยน
	 อย่�มืาวันหนึ�ง	ขณะท่ั�แบงค์ู่แลุ่ะกัลุ่่�มืเพื�อนโดดเรู่้ยนอย่�นั�น	ก็ัได�พบกัันรู่้�นพ่�คู่นหนึ�ง	รู่้�นพ่�คู่นนั�นได�ชักัชวนให� 
ลุ่องเสพยาเสพติิดด่เพื�อคู่ลุ่ายเคู่รู่้ยด…..

แตนั (เด็กัม่ืปั้ญหา)
	 คู่รู้อบคู่รัู้วของแตินป้รู้ะกัอบไป้ด�วย	พ�อ	แมื�	แลุ่ะติ�อ	พ่�สาวของแติน	พ่�ติ�อเป็้นคู่นท่ั�ขยนัเรู่้ยนเป็้นอย�างมืากั	 
สอบได�เกัรู้ด	4	ติลุ่อด	แลุ่ะป้รู้ะสบคู่วามืสำาเร็ู้จำในช่วิติ	ซึ์�งผิดกัับตัิวแตินเอง	แตินเป็้นคู่นท่ั�ชอบรู้�องเพลุ่ง	เติ�นรู้ำา		 
เลุ่�นลุ่ะคู่รู้	คู่วามืฝัึนของเธอคืู่ออยากัจำะเป็้นศิึลุ่ปิ้น	เธอมัืกัจำะน�อยเนื�อติำ�าใจำ	แลุ่ะโทัษตัิวเองอย่�เสมือว�าพ�อแมื� 
ไมื�สนใจำเพรู้าะตินไมื�เกั�งเทั�าพ่�ติ�อ
	 แตินม่ืนิสัยท่ั�อยากัรู่้�อยากัลุ่อง	ชอบเส่�ยง	แลุ่ะมัืกัจำะแอบหน่เท่ั�ยวเป็้นป้รู้ะจำำา	เพรู้าะกัารู้ท่ั�เธอได�อย่�กัับ 
เพื�อนๆ	ได�ลุ่องทัำาอะไรู้แป้ลุ่กัๆ	ใหมื�ๆ	ด�วยกััน	จำนไมื�สนว�าสิ�งนั�นจำะผิดกัฎหมืายหรืู้อไมื�	เธอคิู่ดเพ่ยงว�าสิ�งท่ั� 
เธอทัำานั�น	มัืนจำะทัำาให�เธอได�เป็้นท่ั�ยอมืรัู้บในกัลุ่่�มืเพื�อน	แลุ่ะได�รัู้บคู่วามืสนใจำจำากัคู่นรู้อบข�างบ�าง
	 จำนคืู่นหนึ�ง	ม่ืกัลุ่่�มืรู่้�นพ่�ท่ั�เธอรู่้�จัำกั	ได�ทั�าให�เธอได�ลุ่องยาเสพติิดชนิดหนึ�ง	เพื�อท่ั�กัลุ่่�มืรู่้�นพ่�จำะได�รัู้บเธอ 
เข�ากัลุ่่�มืใหญ�…..

โก๋ (ชอบสรู้�างคู่วามืเดือดรู้�อน)
	 โก๋ัเป็้นเด็กักัำาพรู้�า	ไมื�ม่ืพ�อแมื�	เขาอาศัึยอย่�ยายแคู่�	2	คู่น	ยายของโก๋ัมัืกัจำะใช�เวลุ่าทัั�งวันหมืดไป้กัับ		 
กัารู้เลุ่�นไพ�	เลุ่�นกัารู้พนัน	ไมื�คู่�อยสนใจำใส�ใจำโก๋ัเทั�าท่ั�คู่วรู้
	 ในท่ักัๆ	 วัน	โก๋ัชอบไป้รู้วมืกัลุ่่�มืกัับแก๊ังมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่ซิ์�งแถวบ�าน	 เพรู้าะเขาชื�นชอบมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่ 
แลุ่ะคู่วามืเร็ู้วเป็้นช่วิติจิำติใจำ	โก๋ัคิู่ดว�ากัารู้ท่ั�ซิ์�งมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่ดังๆ	มัืนทัำาให�เขาด่เทั�	แลุ่ะเป็้นท่ั�สนใจำของคู่นรู้อบข�าง		 
เขาไมื�รู่้�เลุ่ยว�า	สิ�งท่ั�เขาทัำานั�น	มัืนเป็้นกัารู้สรู้�างคู่วามืรู้ำาคู่าญ	สรู้�างคู่วามืเดือดรู้�อนให�กัับคู่นในช่มืชนมืากัแคู่�ไหน
	 แลุ่ะแลุ่�วเขาจึำงตัิดสินใจำออกัจำากัโรู้งเรู่้ยนกัลุ่างคัู่น	ทัำาให�เขาเรู่้ยนไมื�จำบชั�น	มื.1	แลุ่�วหันมืาซิ์�งมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่
แทัน	หลัุ่งจำากันั�นไมื�นาน	คู่รู่้ป้รู้ะจำำาชั�นมืาหาโก๋ัท่ั�บ�าน	เพื�อโน�มืน�าวให�โก๋ักัลัุ่บไป้เรู่้ยนให�จำบ	โก๋ัรู่้�สึกัไมื�พอใจำ	 
จึำงรู่้บหน่ออกัจำากับ�านทัันท่ั…..

ม�วินั	(ติิดยา)
	 มืาวิน	เคู่ยติิดคู่่กัข�อหาเสพสารู้เสพติิด	แติ�เขาได�รัู้บกัารู้ช�วยเหลืุ่อจำากัเจำ�าหน�าท่ั�	ป้.ป้.ส.	พาเขาเข�ารัู้บ 
กัารู้บำาบัด	จำนกัรู้ะทัั�งหายด่	แลุ่ะได�ออกัจำากัโรู้งพยาบาลุ่กัลัุ่บมืาใช�ช่วิติติามืป้กัติิท่ั�บ�าน
	 มืาวินหวังว�า	เมืื�อกัลัุ่บมืาแลุ่�ว	เพื�อนบ�านแลุ่ะคู่นในช่มืชนจำะเข�าใจำแลุ่ะยอมืรัู้บในตัิวเขาใหมื�	แติ�สิ�งท่ั� 
เขาหวังก็ัไมื�เป็้นดั�งหวัง	คู่นในช่มืชนติ�างพากัันซ่์บซิ์บนินทัา	บ�างก็ัติรู้าหน�าว�าเขาเป็้นคู่นติิดยา	บ�างก็ับอกัว�า 
เขาไมื�ม่ืทัางเลิุ่กัได�หรู้อกั	เด่�ยวก็ักัลัุ่บไป้ใช�มัืนอ่กั	แมื�เขาพยายามืจำะทัำาตัิวใหมื�ให�ด่ขึ�นมืากัแคู่�ไหน	หรืู้อพยายามื 
หางานทัำาเพื�อเลุ่่�ยงช่พ	ก็ัไมื�ม่ืใคู่รู้ให�โอกัาสเขาเลุ่ย	มืาวินเริู้�มืรู่้�สึกัทั�อแทั�แลุ่ะสิ�นหวัง
	 จำนกัรู้ะทัั�งวันหนึ�ง	ม่ืชายคู่นหนึ�งได�มืาเสนอขายยาเสพติิดให�มืาวินอ่กัคู่รัู้�ง....
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 ใบุงาน 

เร่�อง “My Choice”

ช่ื่�อ - สืกุล :        ชัื่�นั :    เลขีทีำ� :       

คำำ�ขีี�แจัง	 ให�นักัเรู่้ยนแติ�งเรืู้�องรู้าวติอนจำบท่ั�อยากัจำะให�เป็้นของตัิวลุ่ะคู่รู้ด�านลุ่�างน่�

	 โดยท่ั�ตัิวลุ่ะคู่รู้ติ�องป้ฏิิเสธไมื�เลืุ่อกัใช�ยาเสพติิด	พรู้�อมืนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

	 แบงค์ู่	เป็้นเด็กัท่ั�เรู่้ยนหนังสือไมื�เกั�ง	แติ�เกั�งในด�านก่ัฬา	ไมื�ว�าจำะเป็้นฟ่ติบอลุ่	ปิ้งป้อง	ติะกัรู้�อ	เขาแข�ง 

ไมื�เคู่ยแพ�เลุ่ย	ปั้จำจ่ำบันเขาอาศัึยอย่�กัับแมื�ในแหลุ่�งช่มืชนท่ั�เต็ิมืไป้ด�วยยาเสพติิดหลุ่ากัหลุ่ายรู่้ป้แบบ	พ�อของเขา 

ได�เส่ยช่วิติลุ่งเมืื�อเขายังเด็กั	แมื�ของแบงคู่์คู่าดหวังในตัิวของเขามืากัแลุ่ะมืักัจำะพ่ดเสมือว�า	“ตัิ�งใจำเรู่้ยนนะลุ่่กั	 

เรู่้ยนหนังสือให�เกั�งๆ	จำบมืาจำะได�เป็้นเจำ�าคู่นนายคู่น”	

	 แบงค์ู่มัืกัจำะไป้ป้รัู้บท่ักัข์กัับกัลุ่่�มืเพื�อนเป็้นป้รู้ะจำำา	เรืู้�องท่ั�แมื�คู่าดหวังในตัิวของเขามืากัเกิันไป้	แลุ่ะไมื�ยอมื 

เข�าใจำในคู่วามืชอบของแบงค์ู่เลุ่ย	ซึ์�งส่ดทั�ายก็ัลุ่งเอยด�วยกัารู้โดดเรู่้ยน

	 อย่�มืาวนัหนึ�ง	ขณะท่ั�แบงค์ู่แลุ่ะกัลุ่่�มืเพื�อนโดดเรู่้ยนอย่�นั�น	ก็ัได�พบกัันรู่้�นพ่�คู่นหนึ�ง	รู่้�นพ่�คู่นนั�นได�ชักัชวน 

ให�ลุ่องเสพยาเพติิดด่เพื�อคู่ลุ่ายเคู่รู่้ยด…..
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 ใบุงาน 

เร่�อง “My Choice”

ช่ื่�อ - สืกุล :        ชัื่�นั :    เลขีทีำ� :       

คำำ�ขีี�แจัง	 ให�นักัเรู่้ยนแติ�งเรืู้�องรู้าวติอนจำบท่ั�อยากัจำะให�เป็้นของตัิวลุ่ะคู่รู้ด�านลุ่�างน่�

	 โดยท่ั�ตัิวลุ่ะคู่รู้ติ�องป้ฏิิเสธไมื�เลืุ่อกัใช�ยาเสพติิด	พรู้�อมืนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

	 คู่รู้อบคู่รู้วัของแตินป้รู้ะกัอบไป้ด�วย	พ�อ	แมื�	แลุ่ะติ�อ	พ่�สาวของแติน	พ่�ติ�อเป้น็คู่นท่ั�ขยนัเรู่้ยนเป็้นอย�างมืากั 

สอบได�เกัรู้ด	4	ติลุ่อด	แลุ่ะป้รู้ะสบคู่วามืสำาเร็ู้จำในช่วิติ	ซึ์�งผิดกัับตัิวแตินเอง	แตินเป็้นคู่นท่ั�ชอบรู้�องเพลุ่ง	เติ�นรู้ำา		 

เลุ่�นลุ่ะคู่รู้	คู่วามืฝัึนของเธอคืู่ออยากัจำะเป็้นศิึลุ่ปิ้น	เธอมัืกัจำะน�อยเนื�อติำ�าใจำ	แลุ่ะโทัษตัิวเองอย่�เสมือว�าพ�อแมื�	 

ไมื�สนใจำเพรู้าะตินไมื�เกั�งเทั�าพ่�ติ�อ

	 แตินม่ืนิสัยท่ั�อยากัรู่้�อยากัลุ่อง	ชอบเส่�ยง	แลุ่ะมัืกัจำะแอบหน่เท่ั�ยวเป็้นป้รู้ะจำำา	เพรู้าะกัารู้ทั่�เธอได�อย่� 

กัับเพื�อนๆ	ได�ลุ่องทัำาอะไรู้แป้ลุ่กัๆใหมื�ๆ ด�วยกััน	จำนไมื�สนว�าสิ�งนั�นจำะผิดกัฎหมืายหรืู้อไมื�	เธอคิู่ดเพ่ยงว�าสิ�งท่ั�เธอ 

ทัำานั�น	มัืนจำะทัำาให�เธอได�เป็้นท่ั�ยอมืรัู้บในกัลุ่่�มืเพื�อน	แลุ่ะได�รัู้บคู่วามืสนใจำจำากัคู่นรู้อบข�างบ�าง

	 จำนคืู่นหนึ�ง	ม่ืกัลุ่่�มืรู่้�นพ่�ท่ั�เธอรู่้�จัำกั	ได�ทั�าให�เธอได�ลุ่องยาเสพติิดชนิดหนึ�ง	เพื�อท่ั�กัลุ่่�มืรู่้�นพ่�จำะได�รัู้บเธอ 

เข�ากัลุ่่�มืใหญ�…..
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 ใบุงาน 

เร่�อง “My Choice”

ช่ื่�อ - สืกุล :        ชัื่�นั :    เลขีทีำ� :       

คำำ�ขีี�แจัง	 ให�นักัเรู่้ยนแติ�งเรืู้�องรู้าวติอนจำบท่ั�อยากัจำะให�เป็้นของตัิวลุ่ะคู่รู้ด�านลุ่�างน่�

	 โดยท่ั�ตัิวลุ่ะคู่รู้ติ�องป้ฏิิเสธไมื�เลืุ่อกัใช�ยาเสพติิด	พรู้�อมืนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

	 โก๋ัเป็้นเด็กักัำาพรู้�า	ไมื�ม่ืพ�อแมื�	เขาอาศึยัอย่�ยายแคู่�	2	คู่น	ยายของโกัมั๋ืกัจำะใช�เวลุ่าทัั�งวันหมืดไป้กัับ		กัารู้เลุ่�นไพ�	 

เลุ่�นกัารู้พนัน	ไมื�คู่�อยสนใจำใส�ใจำโก๋ัเทั�าท่ั�คู่วรู้

	 ในท่ักัๆ	วัน	โก๋ัชอบไป้รู้วมืกัลุ่่�มืกัับแก๊ังมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่ซิ์�งแถวบ�าน	เพรู้าะเขาชื�นชอบมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่แลุ่ะคู่วามืเร็ู้ว 

เป็้นช่วิติจิำติใจำ	โก๋ัคิู่ดว�ากัารู้ทั่�ซิ์�งมือเติอรู้ไ์ซ์ค์ู่ดังๆ	มัืนทัำาให�เขาด่เทั�	แลุ่ะเป้น็ท่ั�สนใจำของคู่นรู้อบข�าง		เขาไมื�รู่้�เลุ่ยว�า 

สิ�งท่ั�เขาทัำานั�น	มัืนเป็้นกัารู้สรู้�างคู่วามืรู้ำาคู่าญ	สรู้�างคู่วามืเดือดรู้�อนให�กัับคู่นในช่มืชนมืากัไหนแคู่�

	 แลุ่ะแลุ่�วเขาจึำงตัิดสินใจำออกัจำากัโรู้งเรู่้ยนกัลุ่างคัู่น	ทัำาให�เขาเรู่้ยนไมื�จำบชั�น	มื.1	แลุ่�วหันมืาซิ์�งมือเติอร์ู้ไซ์ค์ู่ 

แทัน	หลัุ่งจำากันั�นไมื�นาน	คู่รู่้ป้รู้ะจำำาชั�นมืาหาโก๋ัท่ั�บ�าน	เพื�อโน�มืน�าวให�โก๋ักัลัุ่บไป้เรู่้ยนให�จำบ	โก๋ัรู่้�สึกัไมื�พอใจำ	จึำงรู่้บ 

หน่ออกัจำากับ�านทัันท่ั…..
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 ใบุงาน 

เร่�อง “My Choice”
 

ช่ื่�อ - สืกุล :        ชัื่�นั :    เลขีทีำ� :       

คำำ�ขีี�แจัง	 ให�นักัเรู่้ยนแติ�งเรืู้�องรู้าวติอนจำบท่ั�อยากัจำะให�เป็้นของตัิวลุ่ะคู่รู้ด�านลุ่�างน่�

	 โดยท่ั�ตัิวลุ่ะคู่รู้ติ�องป้ฏิิเสธไมื�เลืุ่อกัใช�ยาเสพติิด	พรู้�อมืนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

	 มืาวิน	เคู่ยติิดคู่่กัข�อหาเสพสารู้เสพติิด	แติ�เขาได�รัู้บกัารู้ช�วยเหลืุ่อจำากัเจำ�าหน�าท่ั�	ป้.ป้.ส.	พาเขาเข�ารัู้บ 

กัารู้บำาบัด	จำนกัรู้ะทัั�งหายด่	แลุ่ะได�ออกัจำากัโรู้งพยาบาลุ่กัลัุ่บมืาใช�ช่วิติติามืป้กัติิท่ั�บ�าน

	 มืาวินหวังว�า	เมืื�อกัลัุ่บมืาแลุ่�ว	เพื�อนบ�านแลุ่ะคู่นในช่มืชนจำะเข�าใจำแลุ่ะยอมืรัู้บในตัิวเขาใหมื�	แติ�สิ�งท่ั�เขาหวัง 

ก็ัไมื�เป็้นดั�งหวัง	คู่นในช่มืชนติ�างพากัันซ่์บซิ์บนินทัา	บ�างก็ัติรู้าหน�าว�าเขาเป็้นคู่นติิดยา	บ�างก็ับอกัว�าเขาไมื�ม่ืทัาง 

เลิุ่กัได�หรู้อกั	เด่�ยวก็ักัลัุ่บไป้ใช�มัืนอ่กั	แมื�เขาพยายามืจำะทัำาตัิวใหมื�ให�ด่ขึ�นมืากัแคู่�ไหน	หรืู้อพยายามืหางานทัำา 

เพื�อเลุ่่�ยงช่พ	ก็ัไมื�ม่ืใคู่รู้ให�โอกัาสเขาเลุ่ย	มืาวินเริู้�มืรู่้�สึกัทั�อแทั�แลุ่ะสิ�นหวัง

	 จำนกัรู้ะทัั�งวันหนึ�ง	ม่ืชายคู่นหนึ�งได�มืาเสนอขายยาเสพติิดให�มืาวินอ่กัคู่รัู้�ง.....
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัย
ในัชีื่วิต

พ	5.1	มื.1/2	อธิบายลัุ่กัษณะ
อากัารู้ของผ่�ติิดสารู้เสพติิด
แลุ่ะกัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิด
สารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะ
แกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	2	ตัิดสินใจำในสถานกัารู้ณ์
ติ�างๆ	ท่ั�เผชิญอย�างม่ืเหต่ิผลุ่
แลุ่ะรู้อบคู่อบ

1)	ติรู้วจำสอบ/รู่้�เทั�าทัันข�าวสารู้
จำากัโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	โดยเฉพาะท่ั�
เก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	
2)	พิจำารู้ณาข�อม่ืลุ่กั�อนแชร์ู้ใน
โซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	(ชัวร์ู้กั�อนแชร์ู้)

พ	5.1	มื.1/3	อธิบายคู่วามื
สัมืพันธ์ของกัารู้ใช�สารู้เสพติิด
กัับกัารู้ป้้องกัันโรู้คู่
แลุ่ะอ่บัติิเหต่ิ

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1	เลืุ่อกัรัู้บข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
อย�างไติรู้�ติรู้องแลุ่ะรู่้�เทั�าทััน
สังคู่มืท่ั�เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง

พ	5.1	มื.1/4	แสดงวิธ่กัารู้
ชักัชวนผ่�อื�นให�ลุ่ด	ลุ่ะ	เลิุ่กั
สารู้เสพติิด	โดยใช�ทัักัษะติ�างๆ	

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับ
ผ่�อื�น
ข�อ	5	สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับ
ผ่�อื�นด�วยกัารู้สื�อสารู้เชิงบวกั
ข�อ	7	ให�คู่ำาป้รึู้กัษากัับผ่�อื�นได�

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 1
ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 เทั�าทัันสื�อ 50

2 ชัวร์ู้	กั�อน	แชร์ู้ 50

ตอนท่ี่�

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติด
มัิธยมิศึึกษา
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

เร่�อง  เท่ำ�ทัำนัส่ื�อ (เวลุ่า		50		นาท่ั)

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถรู้่�เทั�าทัันสื�อ
แลุ่ะเผยแพรู้�ข�อม่ืลุ่ได�
2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถใช�ทัักัษะ
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์แลุ่ะตัิดสินใจำ
ในกัารู้เผยแพรู้�ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
ได�อย�างเหมืาะสมื

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ 
ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1	เลืุ่อกัรัู้บข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
อย�างไติรู้�ติรู้องแลุ่ะรู้่�เทั�าทัันสังคู่มื 
ท่ั�เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง

1.	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์เนื�อหา	
คู่วามืเชื�อถือได�ของสื�อติ�างๆ	
2.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากักัารู้ใช�สื�อติ�างๆ	
โดยเฉพาะสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย
ในทัางท่ั�ผิด
3.	กัารู้ใช�สื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย
อย�างเหมืาะสมื

มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ม.1/2	อธิบายลัุ่กัษณะอากัารู้ของผ่�ติิดสารู้เสพติิดแลุ่ะกัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดสารู้เสพติิด

 พิ 5.1 ม.1/3	อธิบายคู่วามืสัมืพันธ์ของกัารู้ใช�สารู้เสพติิดกัับกัารู้เกิัดโรู้คู่แลุ่ะอ่บัติิเหต่ิ

สาระสำาคุ้ัญ
	 บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ได�รัู้บผลุ่กัรู้ะทับจำากัปั้ญหายาเสพติิดทัั�งติ�อตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	ช่มืชน	สังคู่มื	แลุ่ะป้รู้ะเทัศึชาติิ	 
ซึ์�งเด็กัแลุ่ะเยาวชนเป็้นป้รู้ะชากัรู้กัลุ่่�มืเส่�ยงติ�อปั้ญหาน่�มืากัท่ั�ส่ด	ในปั้จำจ่ำบันปั้จำจัำยเส่�ยงสำาคัู่ญป้รู้ะกัารู้หนึ�ง	 
คืู่อ	กัารู้ท่ั�เด็กัแลุ่ะเยาวชนได�รัู้บสื�อเชิงลุ่บท่ั�ชักันำาให�เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิด	โดยเฉพาะสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย		
	 ดังนั�น	นักัเรู่้ยนจึำงจำำาเป็้นอย�างยิ�งท่ั�ติ�องได�เรู่้ยนรู่้�แลุ่ะพัฒนาสมืรู้รู้ถนะให�รู่้�เทั�าทัันสื�อติ�างๆ	โดยเป็้น 
ผ่�รัู้บสื�ออย�างม่ืวิจำารู้ณญาณ	ทัั�งข�าวสารู้จำากัสื�อท่ั�เก่ั�ยวกัับยาเสพติิดแลุ่ะเรืู้�องอื�นๆ	ทัั�งน่�	 เพื�อให�ท่ั�นักัเรู่้ยน 
ม่ืทัักัษะรู่้�เทั�าทัันข�าวสารู้	สามืารู้ถหลุ่่กัเลุ่่�ยง	แลุ่ะป้้องกัันตินเองจำากัสารู้เสพติิดทั่�มืาพรู้�อมืข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ 
ท่ั�ผิด	จำากัสื�อติ�างๆ

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (5 นั�ทีำ)

 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาแลุ่กัเป้ลุ่่�ยนถึงกัารู้รัู้บข�าวสารู้ของนักัเรู่้ยนท่ั�มืาจำากัช�องทัางติ�างๆ	 
อะไรู้บ�าง	โดยในปั้จำจ่ำบันกัารู้รัู้บข�าวสารู้จำากัสื�อม่ืหลุ่ากัหลุ่ายช�องทัาง	แลุ่ะม่ืคู่วามืรู้วดเร็ู้ว	โดยเฉพาะ 
โซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	ซึ์�งเป็้นช�องทัางท่ั�นักัเรู่้ยนเข�าถึงมืากัท่ั�ส่ด
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (40 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนรัู้บใบงานจำากัคู่รู่้แลุ่ะนักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะคู่นรู้ะบ่ข�าวเก่ั�ยวกัับบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ใช� 

สารู้เสพติิดท่ั�ม่ืคู่นอ�านแลุ่ะแชร์ู้ส่งส่ด	(ติิดเทัรู้นด์)	ทัางสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ยในช�วงสัป้ดาห์ 

ท่ั�ผ�านมืาคู่นลุ่ะ	1	หัวข�อข�าว	แลุ่�วรู้วบรู้วมืหัวข�อข�าวจำากัใบงานทั่�ม่ืซ์ำ�ากัันมืากัทั่�ส่ด	 

5	อันดับแรู้กั	มืาเข่ยนขึ�นบนบอร์ู้ดหน�าห�องเรู่้ยน	(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)

	 2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้ทับทัวนข�าวบนบอร์ู้ดแติ�ลุ่ะเรืู้�อง	ม่ืนักัเรู่้ยนได�แสดงคู่อมืเมื�นท์ั	 

กัดไลุ่ค์ู่แลุ่ะแชร์ู้หรืู้อรู่้ทัวิติ	(เผยแพรู้�ติ�อ)	ข�าวใดบ�าง	(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)

ตัวอย่�ง 

 

	 3.	นักัเรู่้ยนด่คู่ลิุ่ป้เก่ั�ยวกัับกัารู้สื�อสารู้ทัางโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ยเชิงลุ่บ	(ท่ั�ให�มืาพรู้�อมืแผนฯ)	ให�นักัเรู่้ยนด่	

(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)

	 4.	หลัุ่งจำากัด่คู่ลุ่ิป้จำบแลุ่�ว	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามื	ดังน่�	นักัเรู่้ยนคิู่ดว�า	คู่ลิุ่ป้บอกัอะไรู้	แลุ่ะนักัเรู่้ยน 

เชื�อเรืู้�องในคู่ลิุ่ป้หรืู้อไมื�	อย�างไรู้	(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)

	 5.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยนเป็้น	5	กัลุ่่�มื	โดยแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืช�วยกัันวิเคู่รู้าะห์ข�าวบนบอร์ู้ด	(กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	เรืู้�อง)	

	 6.	นักัเรู่้ยนนำาเสนอ	(กัลุ่่�มืลุ่ะ	2	นาท่ั	x	5	กัลุ่่�มื)	(ป้รู้ะมืาณ	10	นาท่ั)

ขัี�นัสืรุปี (5 นั�ทีำ)

	 7.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้คู่อมืเมื�นท์ั	กัารู้กัดไลุ่คู่์	แชร์ู้หรืู้อรู่้ทัวิติ	(เผยแพรู้�ติ�อ)	ข�าวทั่�ม่ืผลุ่ติ�อ 

บ่คู่คู่ลุ่อื�นทัั�งทัางบวกัแลุ่ะทัางลุ่บ	นักัเรู่้ยนจำำาเป็้นติ�องรู่้�เทั�าทัันสื�อ	เพื�อไมื�ให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับติ�อผ่�อื�น	โดยท่ั� 

นักัเรู่้ยนจำะเจำตินาหรืู้อไมื�เจำตินาก็ัติามื	(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)	โดยใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัรู้ะบวนกัารู้สรู่้ป้ 

	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับคู่ลิุ่ป้ข�าวหรืู้อข�าวท่ั�ติิดเทัรู้นด์บนบอร์ู้ด

	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยกัดไลุ่ค์ู่	แชร์ู้หรืู้อคู่อมืเมืนท์ัข�าวท่ั�นักัเรู่้ยนอ�านในโซ์เซ่์ยลุ่หรืู้อไมื�

กัารู้ทัำาเช�นนั�นส�งผลุ่อย�างไรู้

	 	 A	:	ถ�านักัเรู่้ยนเห็นข�าวในโซ์เข่ยลุ่ท่ั�ม่ืผลุ่กัรู้ะทับติ�อบ่คู่คู่ลุ่อื�น		นักัเรู่้ยนจำะป้ฎิบัติิอย�างไรู้

ข่ี�วทีำ�ติด Trend ในัสัืปีด�ห์ทีำ�ผู่้�นัม�

	 1.	นักัเรู่้ยนต่ิกััน	(ม่ืนักัเรู่้ยนกัดไลุ่ค์ู่	8	คู่น	/	คู่อมืเมื�นท์ั	9	คู่น	/	แชร์ู้ติ�อ	12	คู่น)

	 2.	ดารู้าคู่่�รัู้กัเลิุ่กักััน	(ม่ืนักัเรู่้ยนกัดไลุ่ค์ู่	10	คู่น	/	คู่อมืเมื�นท์ั	5	คู่น	/	แชร์ู้ติ�อ	6	คู่น)

	 3.	อื�นๆ	…………………………………………………………………………................................

	 4.		…………………………………………………………………………………..............................

ใช้ีใบงาน

เท่ี่าทัี่นส่�อ
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ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงาน	สำาหรัู้บให�นักัเรู่้ยนเข่ยน	ข�าวท่ั�ติิดเทัรู้นด์ในช�วงสัป้ดาห์ท่ั�ผ�านมืา	3	หัวข�อข�าว

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	คู่ลิุ่ป้วิด่โอข�าว

-	เนื�อข�าว

-	ใบงาน

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

-	แบบสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในชั�นเรู่้ยน

-	กัารู้ป้รู้ะเมิืนจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื

100 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



ชื�อ	–	สก่ัลุ่	:	____________________________	ห�อง	:	_____________________

ชื�อกัลุ่่�มื	:	________________________________________________________

คำำ�ชีื่�แจัง : ให�นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะคู่นรู้ะบ่ข�าวท่ั�ม่ืคู่นอ�าน	-	แชร์ู้ส่งส่ด	(ติิดเทัรู้นด์)	ทัางสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย 

ในช�วงสัป้ดาห์ท่ั�ผ�านมืา	คู่นลุ่ะ	1	หัวข�อข�าว	แลุ่�วรู้วบรู้วมืหัวข�อข�าวจำากัใบงานทั่�ม่ืซ์ำ�ากัันมืากัทั่�ส่ด	 

5	อันดับแรู้กั	มืาเข่ยนขึ�นบนบอร์ู้ดหน�าห�องเรู่้ยน	(สามืารู้ถใช�มืือถือ/คู่อมืพิวเติอร์ู้สืบคู่�นข�อม่ืลุ่ได�)

ลำ�ดับทีำ� ข่ี�วทีำ�ได�รับคำว�มนิัยมส้ืงสุืด
ก�รมีส่ืวนัร่วมกับข่ี�ว

Like Shared Comment

1 ข�าวดารู้าเกัาหลุ่่ 35 10 7

2 ข�าวคู่นป่้วยซึ์มืเศึรู้�า 15 2 9

3 ข�าวคู่�ายาเสพติิด 10 7 5

ใบงาน
เร่�อง  เท่ี่าทัี่นส่�อ
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 1

เร่�อง ชัื่วร์ ก่อนั แชื่ร์ (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ม.1/4	แสดงวิธ่กัารู้ชักัชวนผ่�อื�นให�ลุ่ด	ลุ่ะ	เลิุ่กั	สารู้เสพติิดโดยใช�ทัักัษะติ�างๆ

 2. สาระสำาคัุ้ญ
	 บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ได�รัู้บผลุ่กัรู้ะทับจำากัป้ัญหายาเสพติิดทัั�งติ�อตินเอง	คู่รู้อบคู่รู้ัว	ช่มืชน	สังคู่มื	แลุ่ะป้รู้ะเทัศึชาติิ	 
ซึ์�งเด็กัแลุ่ะเยาวชนเป็้นป้รู้ะชากัรู้กัลุ่่�มืเส่�ยงติ�อปั้ญหาน่�มืากัท่ั�ส่ด	ในปั้จำจ่ำบันปั้จำจัำยเส่�ยงสำาคัู่ญป้รู้ะกัารู้หนึ�ง	 
คืู่อ	กัารู้ท่ั�เด็กัแลุ่ะเยาวชนได�รัู้บสื�อเชิงลุ่บท่ั�ชักันำาให�ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	โดยเฉพาะสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย		
	 ดังนั�น	นักัเรู่้ยนจึำงจำำาเป็้นอย�างยิ�งท่ั�ติ�องม่ืคู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับยาเสพติิดเพิ�มืเติิมืจำากัรู้ะดับชั�นป้รู้ะถมืศึึกัษา	 
เช�น	ลัุ่กัษณะแลุ่ะอากัารู้ของผ่�ติิดสารู้เสพติิด	ผลุ่กัรู้ะทับของป้ญัหายาเสพติิด	คู่วามืสมัืพันธ์ของกัารู้ใช�สารู้เสพติิด 
กัับกัารู้เกิัดโรู้คู่แลุ่ะอ่บัติิเหต่ิ	คู่วบคู่่�กัับม่ืทัักัษะรู่้�เทั�าทัันสื�อ	 เพื�อท่ั�นักัเรู่้ยนจำะม่ืคู่วามืสามืารู้ถหลุ่่กัเลุ่่�ยง 
แลุ่ะป้้องกัันตินเองแลุ่ะผ่�อื�นจำากัสารู้เสพติิด	รู้วมืทัั�งกัารู้รู้่�เทั�าทัันข�าวสารู้แลุ่ะสามืารู้ถเผยแพรู้�ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้ 
ได�อย�างถ่กัติ�อง

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถรู้่�เทั�าทัันสื�อ
แลุ่ะเผยแพรู้�ข�อม่ืลุ่ได�
2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถใช�ทัักัษะ
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์แลุ่ะตัิดสินใจำ
ในกัารู้เผยแพรู้�ข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
ได�อย�างเหมืาะสมื

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ 
ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	2	 ตัิดสินใจำในสถานกัารู้ณ์
ติ�าง	ๆ 	ท่ั�เผชิญอย�างม่ืเหต่ิผลุ่แลุ่ะ
รู้อบคู่อบ

1.	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์เนื�อหา	
คู่วามืเชื�อถือได�ของสื�อติ�างๆ	
2.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากักัารู้ใช�สื�อติ�างๆ	
โดยเฉพาะสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย
ในทัางท่ั�ผิด
3.	กัารู้ใช�สื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย
อย�างเหมืาะสมื

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (5 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้ทับทัวนสารู้ะสำาคัู่ญของกัารู้เรู่้ยนคู่รัู้�งท่ั�ผ�านมืา	โดยนักัเรู่้ยนพบว�า	กัารู้ไมื�เทั�าทัันสื�อ	

อาจำทัำาให�นักัเรู่้ยนคู่อมืเมื�นท์ั	กัดไลุ่ค์ู่	แชร์ู้หรืู้อรู่้ทัวิติ	(เผยแพรู้�ติ�อ)	ข�าวติ�างๆ	ท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับทัั�งทัางลุ่บแลุ่ะ

ทัางบวกั	หรืู้อ	ลุ่ะเมิืดติ�อผ่�อื�นได�	ทัั�งโดยเจำตินาหรืู้อไมื�เจำตินา

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนด่	Power	point	เลุ่�าเรืู้�อง	เก่ั�ยวกัับ	กัารู้สื�อสารู้ทัางโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ยเชิงบวกั	 
(ท่ั�ให�มืาพรู้�อมืแผนฯ)	แลุ่ะสรู่้ป้ผลุ่ของกัารู้ใช�สื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	อาจำม่ืผลุ่ติ�อผ่�ท่ั�เก่ั�ยวข�องได�	 
2	ทัาง	คู่อื	ผลุ่กัรู้ะทับทัางลุ่บ	(ดังท่ั�เรู่้ยนมืาแลุ่�ว)	แลุ่ะผลุ่กัรู้ะทับทัางบวกั	(ติามื	Power	point)	
(ป้รู้ะมืาณ	5	นาท่ั)

Power point 

illride with
you
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ใช้ีใบงาน

ชัีวิร์ ก่อน 
แชีร์

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 2.	 นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืๆ	ลุ่ะ	4	คู่น	โดยแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืศึึกัษาเนื�อหาในใบงานท่ั�ม่ื
ข�าวเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	(ท่ั�มืาพรู้�อมืแผนฯ)	แลุ่ะให�นักัเรู่้ยนคิู่ดข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	 
เพื�อส�งติ�อหรืู้อโพสต์ิข�าวดังกัลุ่�าว	โดยแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืคิู่ดข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	เชิงบวกั	 
แลุ่ะเชิงลุ่บ	แลุ่�วเข่ยนลุ่งในกัรู้ะดาษ	A4	พรู้�อมืคู่ำาอธิบายพอสังเขป้	(ป้รู้ะมืาณ	20	นาท่ั)
ตัวอย่�งก�รเขีียนับอร์ดหนั��กระด�นั

	 3.	คู่รู่้แบ�งกัรู้ะดานเป็้น	2	ฝัึ�ง	ให�นักัเรู่้ยนนำาข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	ท่ั�เข่ยนออกัมืาติิดบอร์ู้ดหน�าห�อง 
แลุ่ะนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน	(ป้รู้ะมืาณ	10	นาท่ั)

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 4.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้โดยใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัรู้ะบวนกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้	ถ�าข�าวท่ั�นักัเรู่้ยนกัดไลุ่ค์ู่	แชร์ู้	ส�งติ�อหรืู้อคู่อมืเมืนท์ัม่ืผลุ่กัรู้ะทับ 
ติ�อบ่คู่คู่ลุ่อื�น
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืา	นักัเรู่้ยนเคู่ยส�งติ�อข�าวท่ั�ส�งผลุ่กัรู้ะทับทัางลุ่บหรืู้อทัางบวกัลุ่งในสื�อโซ์เซ่์ยลุ่หรืู้อไมื�
ผลุ่เป็้นอย�างไรู้	
	 	 A	:	ถ�านักัเรู่้ยนพบข�าวท่ั�อาจำส�งผลุ่กัรู้ะทับทัั�งทัางบวกัหรืู้อทัางลุ่บติ�อบ่คู่คู่ลุ่อื�น	 นักัเรู่้ยน 
จำะตัิดสินใจำอย�างไรู้

กัลุ่่�มืผลุ่กัรู้ะทับเชิงบวกั กัลุ่่�มืผลุ่กัรู้ะทับเชิงลุ่บ

ผลุ่งานกัลุ่่�มื ผลุ่งานกัลุ่่�มื ผลุ่งานกัลุ่่�มื ผลุ่งานกัลุ่่�มื

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงานของกัลุ่่�มืท่ั�เข่ยนข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	ของนักัเรู่้ยนในห�อง

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	เนื�อข�าว
-	ใบงาน	

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

-	แบบสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในชั�นเรู่้ยน

Power point

“illride with you”
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แบบสังเกตพัฤติกรรมิการม่ิส่วินร่วิมิในชัี�นเร่ยน

กัลุ่่�มืท่ั�	(ชื�อกัลุ่่�มื).................................................................................................................................................

สมืาชิกัในกัลุ่่�มื

	 1......................................................................	2.................................................................................

	 3......................................................................	4.................................................................................

	 5......................................................................	6.................................................................................

คำำ�ชีื่�แจัง		ให�ทัำาเคู่รืู้�องหมืาย		✓		ในช�องท่ั�ติรู้งกัับคู่วามืเป็้นจำริู้ง

พิฤติกรรมทีำ�สัืงเกต
คำะแนันั

4
(ดีม�ก)

3
(ดี)

2
(ปี�นักล�ง)

1
(ปีรับปีรุง)

1.	กัารู้ติอบคู่ำาถามืสอดคู่ลุ่�องกัับเนื�อหา

2.	กัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ทัำางานเป็้นท่ัมื

3.	กัารู้ให�คู่วามืรู้�วมืมืือในกัารู้ทัำางาน

4.	กัารู้แสดงคู่วามืคิู่ดเห็น

5.	กัารู้นำาเสนอคู่วามืคิู่ดสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

รวม

	 	 	 	 	 ลุ่งชื�อ............................................................................ผ่�ป้รู้ะเมิืน

	 	 	 	 	 	 					.................../................../..................

เกณฑ์์ก�รให�คำะแนันั

พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ป้ฏิิบัติิเป็้นป้รู้ะจำำา	 	 ให�		4		คู่ะแนน		(ด่มืากั)

พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ป้ฏิิบัติิบ�อยคู่รัู้�ง	 	 ให�		3		คู่ะแนน		(ด่)

พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ป้ฏิิบัติิบางคู่รัู้�ง	 	 ให�		2		คู่ะแนน	(ป้านกัลุ่าง)

พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ป้ฏิิบัติิน�อยคู่รัู้�ง	 	 ให�		1		คู่ะแนน	(ป้รัู้บป้รู่้ง)
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ข่้าวิ

เด็กชีายวัิยปัระถมิ นำา “ยาอ่” ท่ี่�เจอในรถพ่ัอ ไปัแจกเพ่ั�อนๆ เพัราะ
คิุ้ดว่ิาเป็ัน “ข้นมิ”
 เน็ักซ์ชื่�ร์ก รู้ายงานว�า	เมืื�อวันท่ั�	10	กั.ย.	ท่ั�ผ�านมืา	ท่ั�	เมืืองเรู่้ยว	ป้รู้ะเทัศึอินโดน่เซ่์ย	คู่่ณ
พ�อวัย	46	ปี้ถ่กัจัำบก่ัมื	หลัุ่งจำากัลุ่่กัชายของเขาพบห�อ ยาอ่ แลุ่ะนำาไป้แจำกัเพื�อนๆ	ท่ั�โรู้งเรู่้ยนป้รู้ะถมื	
เพรู้าะคิู่ดว�ามัืนคืู่อ	“ขนมื”

 

	 ในติอนแรู้กั	ห�อยาอ่ถ่กัพบในรู้ถของพ�อโดยลุ่่กัชายคู่นเล็ุ่กัวัย	2	ขวบ	เขาจึำงนำามัืนไป้ให�กัับ 
พ่�ชายคู่นโติวัย	8	ขวบ	ซึ์�งคิู่ดว�ามัืนคืู่อขนมื	พ่�ชายวัยป้รู้ะถมืนำามัืนไป้โรู้งเรู่้ยนเพื�อแจำกัจำ�ายเพื�อนๆ	 
ให�กิันด�วยกััน	จำนเกัิดอากัารู้ป้วดหัว	วิงเว่ยนศ่ึรู้ษะ	ติ�องส�งโรู้งพยาบาลุ่	ส�วนน�องชายวัย	2	ขวบ 
แลุ่ะเพื�อนของเขาไมื�ได�กิันยาอ่เข�าไป้เพรู้าะมัืนม่ืรู้สชาติิขมื

“เด็กๆ คิำดว่�ย�อีในัรถขีองพ่ิอเป็ีนัขีนัม แล�วก็เอ�มันัไปีแจักเพ่ิ�อนัๆ” ติำารู้วจำเมืืองเรู่้ยวกัลุ่�าว	
“พิวกเขี�ดีขึี�นัแล�วตอนันีั�หลังได�รับก�รรักษ�”

	 ทัางด�านพ�อของเด็กั	หลัุ่งรัู้บสารู้ภัาพว�ายาอ่ดังกัลุ่�าวเป็้นของติน	ยังไมื�ม่ืรู้ายงานรู้ะบ่ว�าเขา 
ถ่กัตัิ�งข�อหาหรืู้อดำาเนินคู่ด่อะไรู้หรืู้อไมื�	อย�างไรู้ก็ัติามืเหต่ิกัารู้ณ์ลัุ่กัษณะน่�ก็ัเป็้นเรืู้�องน�ากัังวลุ่ใจำ 
ของผ่�ป้กัคู่รู้องในอินโดน่เซ่์ย	เพรู้าะม่ืคู่วามืเชื�อว�าผ่�คู่�ายาอาจำหลุ่อกัให�ยาอ่กัับเด็กัๆ	ในรู่้ป้แบบ 
ของขนมื	เพื�อให�เด็กัๆ	เสพติิดยาในท่ั�ส่ด

	ท่ั�มืา	:	เด็กัชายวัยป้รู้ะถมื	นำา	“ยาอ่”	ท่ั�เจำอในรู้ถพ�อ	ไป้แจำกัเพื�อนๆ	เพรู้าะคิู่ดว�าเป็้น	“ขนมื”	-	ข�าวสด	(khaosod.co.th)
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ชื�อกัลุ่่�มื	:	____________________________	ห�อง	:	_____________________

ใบงาน
เร่�อง  ชัีวิร์ ก่อน แชีร์

คำำ�ชีื่�แจัง :	ให�นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืลุ่ะ	4	คู่น	โดยให�ศึึกัษาเนื�อหาในใบงานทั่�ม่ืข�าวเกั่�ยวกัับยาเสพติิด	 

(ท่ั�มืาพรู้�อมืแผนฯ)	แลุ่ะให�นักัเรู่้ยนคิู่ดข�อคู่วามืหรู้ือ	Caption	เพื�อส�งติ�อหรู้ือโพสติ์ข�าวดังกัลุ่�าว	 

โดยกัลุ่่�มืแรู้กัคิู่ดข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	เชิงบวกั	แลุ่ะกัลุ่่�มืท่ั�สองคิู่ดข�อคู่วามืหรืู้อ	Caption	เชิงลุ่บ	 

พรู้�อมืคู่ำาอธิบายพอสังเขป้	เข่ยนลุ่งในกัรู้ะดาษ	A	4	(ป้รู้ะมืาณ	20	นาท่ั)

Caption เชิื่งบวก / Caption เชิื่งลบ

คู่ำาอธิบาย	:	.....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัย
ในัชีื่วิต

พ	5.1	มื.2/1	รู้ะบ่วิธ่กัารู้
ปั้จำจัำย	แหลุ่�งท่ั�ช�วยเหลืุ่อฟ้�นฟ่
ผ่�ติิดสารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 4
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่
กัับผ่�อื�น
ข�อ	4	ม่ืจิำติอาสาช�วยเหลืุ่อผ่�อื�น

1)	ใช�ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อ
ป้้องกัันตินเองจำากัยาเสพติิด
2)	รู้�วมืรู้ณรู้งค์ู่เผยแพรู้�ให�
คู่วามืรู่้�เพื�อป้้องกัันยาเสพติิด

พ	5.1	มื.2/2	อธิบายวิธ่กัารู้
หลุ่่กัเลุ่่�ยงพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยง
แลุ่ะสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะ
แกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	3	รู่้�จัำกัแกั�ปั้ญหาใน
สถานกัารู้ณ์วิกัฤติได�อย�างเป็้น
รู้ะบบแลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

พ	5.1	มื.2/3	ใช�ทัักัษะช่วิติ
ในกัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะ
หลุ่่กัเลุ่่�ยงสถานกัารู้ณ์คัู่บขัน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำแลุ่ะ
แกั�ไขปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	3	รู่้�จัำกัแกั�ไขปั้ญหาใน
สถานกัารู้ณ์วิกัฤติได�อย�างเป็้น
รู้ะบบแลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 คู่นไหน	ติ�องรัู้บโทัษ 50

2 ป้ฏิิเสธอย�างไรู้ 50

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 2
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

เร่�อง  คำนัไหนั ต�องรับโทำษ (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ5.1	ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา 
สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง
 ตัวชีื่�วัด พิ5.1 ม.2/1	รู้ะบ่วิธ่กัารู้ปั้จำจัำย	แหลุ่�งท่ั�ช�วยเหลืุ่อฟ้�นฟ่ผ่�ติิดสารู้เสพติิด
 ตัวชีื่�วัด พิ5.1 ม.2/3	ใช�ทัักัษะช่วิติในกัารู้ป้้องกัันตินเองแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงสถานกัารู้ณ์คัู่บขัน

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 เด็กัแลุ่ะเยาวชน	คืู่อ	อนาคู่ติของชาติิ	เป็้นวัยท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยงส่งติ�อกัารู้ใช�ยาเสพติิด	เนื�องจำากัเป็้นช�วงของ 
กัารู้ป้รัู้บตัิว	ม่ืกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งของรู้ะดับฮอร์ู้โมืนในรู้�างกัายส่งท่ั�ส่ด	ทัำาให�ม่ืคู่วามือยากัรู่้�อยากัลุ่อง	ม่ืคู่วามืเป็้น 
ตัิวของตัิวเอง	เมืื�อเสพยาเสพติิดจำนติิดแลุ่�วมัืกัจำะถ่กัชักัจ่ำงไป้เป็้นผ่�คู่�ายาเสพติิด	ซึ์�งกัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง	กัารู้เสพ	 
กัารู้จำำาหน�ายยาเสพติิด	เป็้นกัารู้กัรู้ะทัำาผิดท่ั�ติ�องรัู้บโทัษติามืกัฎหมืาย	โดยส�งผลุ่กัรู้ะทับ	แลุ่ะโทัษทั่�เกิัดขึ�น 
ติ�อตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	เศึรู้ษฐกิัจำ	แลุ่ะสังคู่มื

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	 นักัเรู่้ยนรู้ะบ่หรืู้ออธิบายวิธ่
กัารู้บำาบัดรัู้กัษายาเสพติิดได�
2.	นักัเรู่้ยนอธิบายหรืู้อให�เหต่ิผลุ่
เก่ั�ยวกัับกัรู้ณ่ติัวอย�างของข�อหา
แลุ่ะอัติรู้าโทัษของกัารู้กัรู้ะทัำา 
คู่วามืผิดท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิด 
ได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ 
ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	3	รู่้�จัำกัแกั�ไขปั้ญหา
ในสถานกัารู้ณ์วิกัฤติ
ได�อย�างเป็้นรู้ะบบแลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

1.	กัารู้ด่แลุ่	บำาบัด	รัู้กัษา	ผ่�ป่้วย
ยาเสพติิด	แลุ่ะกัารู้ให�โอกัาส
คืู่นส่�สังคู่มื
2.	กัฎหมืายยาเสพติิดแลุ่ะ
บทัลุ่งโทัษเมืื�อกัรู้ะทัำาคู่วามืผิด

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (5 นั�ทีำ)

 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้สนทันาป้รู้ะเดน็คู่วามืรู่้�ในข�อหาแลุ่ะอตัิรู้าโทัษของผ่�กัรู้ะทัำาคู่วามืผดิเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืๆ	ลุ่ะเทั�าๆ	กััน	จำำานวน	3	กัลุ่่�มื	หรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื
	 2.	นักัเรู่้ยนส�งตัิวแทันกัลุ่่�มืออกัมืารู้ับใบงานเนื�อข�าว	“คู่นไหน....ติ�องรู้ับโทัษ”	 
กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	เรืู้�อง	ดังน่�
				 	 2.1	ติำารู้วจำลุ่�อซื์�อยานรู้กั
				 	 2.2	ทัลุ่ายแก๊ังยาข�ามืชาติิ	ติะลึุ่งเงินหม่ืน	10	ลุ่�าน
														 2.3	จัำบไอซ์์ลุ่อติใหญ�

ใช้ี 
QR CODE

เน่�อข่้าวิ
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ใช้ีใบงาน

คุ้นไหน
ต้องรับโที่ษ

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 3.	ตัิวแทันกัลุ่่�มืแจำกัใบงานเนื�อข�าว	“คู่นไหน....ติ�องรู้ับโทัษ”	ให�นัักเรียนัทุำกคำนัในักลุ่มอ่�นัข่ี�ว 
ว�าใคู่รู้	ทัำาอะไรู้	ท่ั�ไหน	เมืื�อไหรู้�	อย�างไรู้
	 4.	นักัเรู่้ยนในกัลุ่่�มืรู้�วมืกัันสนทันาเก่ั�ยวกัับเนื�อข�าวติามืใบงาน	ยกัตัิวอย�างเช�น	
				 	 4.1	ผ่�กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดม่ืจำำานวนก่ั�คู่น
				 	 4.2	ยาเสพติิดติามืข�าวม่ือะไรู้บ�าง	ป้ริู้มืาณเทั�าใด
	 5.	นักัเรู่้ยนรู้�วมืกัันวิเคู่รู้าะห์ข�อหาแลุ่ะอัติรู้าโทัษของผ่�กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดท่ั�ลุ่งใน
กัรู้ะดาษ	ฟลิุ่ป้ชาร์ู้ติ	หรืู้อกัรู้ะดาษติามืคู่วามืเหมืาะสมื
	 6.	นักัเรู่้ยนส�งตัิวแทันกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอ	แลุ่กัเป้ลุ่่�ยนเรู่้ยนรู่้�หน�าชั�นเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้ข�อหาแลุ่ะอัติรู้าโทัษของกัารู้กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดติามื
ข�าวท่ั�เป็้นตัิวอย�าง	ติามืใบสรู่้ป้	เรืู้�อง	“คู่ำาพิพากัษา”	
	 2.	คู่รู่้ใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาช่วิติ	
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนม่ืคู่วามืรู่้�สึกัติ�อข�อหาแลุ่ะอัติรู้าโทัษคู่ด่ยาเสพติิดอย�างไรู้
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนทัรู้าบหรืู้อไมื�ว�าหากักัรู้ะทัำาคู่วามืผิดเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดจำะม่ืโทัษอย�างไรู้
	 	 A	:	ในอนาคู่ติหากัม่ืบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดนักัเรู่้ยนจำะสามืารู้ถคู่าดคู่ะเน 
ข�อหาแลุ่ะลุ่งโทัษได�หรืู้อไมื�	อย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงาน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	ใบงาน	เรืู้�อง	“คู่นไหน....ติ�องรัู้บโทัษ”
-	กัรู้ะดาษฟลิุ่ป้ชาร์ู้ติ	หรืู้อ	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
-	ป้ากักัาเคู่ม่ื	หรืู้อ	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื
-	ใบสรู่้ป้	เรืู้�อง	“คู่ำาพิพากัษา”

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

-	คู่รู่้ป้รู้ะเมิืนคู่วามืรู่้�คู่วามืเข�าใจำของนักัเรู่้ยนจำากักัารู้นำาเสนอกิัจำกัรู้รู้มืกัลุ่่�มื
-	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ทัำางานกัลุ่่�มื
-	กัารู้ติอบคู่ำาถามืเพื�อกัรู้ะต่ิ�นคู่วามืคิู่ด
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“ตำารวิจล่อซ่ิ�อยานรก”
ตำารวิจกองบังคัุ้บการสายตรวิจและปัฏิิบัติการพิัเศึษ ล่อซ่ิ�อยาเสพัติดจากพ่ัอคุ้้ายา
	 ติำารู้วจำสบืทัรู้าบว�า	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเป้น็เอเย�นต์ิคู่�ายาอ่รู้ายใหญ�	จำากัขยายผลุ่ 

ผ�าน	“นาย	B	ผ่�เสพ”	จึำงให�สายลัุ่บติิดติ�อลุ่�อซื์�อยาเสพติิด

นัดรับยา

	 ติ�อมืา	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	ยอมืเจำรู้จำาซื์�อขายยาเสพติิด	ณ	รู้�านกัาแฟ	หลัุ่งจำากัพ่ดคู่่ยกััน 

ป้รู้ะมืาณ	30	นาท่ั	สายลัุ่บขับรู้ถพา	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	ไป้ท่ั�รู้�านส�มืติำา	โดยเสนอขอซื์�อยาอ่	1,000	เม็ืด	 

รู้าคู่า	150,000	บาทั	แติ�	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	เก่ั�ยงขอด่เงินให�แน�ใจำกั�อน	จึำงม่ืกัารู้นัดอ่กัคู่รัู้�ง 

เพื�อขอด่เงิน	ณ	ห�างสรู้รู้พสินคู่�า	โดยเจำ�าหน�าท่ั�ได�ถ�ายสำาเนาเงินของกัลุ่างไว�เป็้นหลัุ่กัฐานแลุ่�ว	จำากันั�น 

เมืื�อ	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	ติรู้วจำนับเงินของกัลุ่างจำนพอใจำ	จึำงพาสายลัุ่บไป้ท่ั�ลุ่านจำอดรู้ถของคู่อนโด 

เพื�อไป้รัู้บยาอ่	โดย	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	ได�โทัรู้ศัึพท์ัไป้หา	“นาย	C”	ให�ลุ่งมืาพบท่ั�ลุ่านจำอดรู้ถ

เจรจากับตำารวิจก่อนขึ้�นไปัหยิบยาบนห้องมิาส่งให้ 
	 เมืื�อเจำรู้จำากัันได�พักัหนึ�ง	“นาย	C”	ได�เดินกัลัุ่บขึ�นไป้บนคู่อนโด	กั�อนจำะกัลัุ่บลุ่งไป้อ่กัคู่รัู้�งพรู้�อมืกัับ 

ถ่งกัรู้ะดาษส่ขาว	ยื�นส�งให�	“นาย	A	ชายชาวติ�างชาติิ”	แลุ่ะส�งติ�อมืาถึงมืือสายลัุ่บ	เมืื�อเปิ้ดด่พบว�าเป็้น 

ยาอ่	10	ถ่ง	บรู้รู้จ่ำถ่งลุ่ะ	100	เม็ืด	รู้วมื	1,000	เม็ืด	สายลัุ่บจึำงส�งสัญญาณให�ติำารู้วจำท่ั�แอบซ่์�มือย่�แสดงตัิว 

เข�าจัำบก่ัมืทัันท่ั	หลัุ่งถ่กัจัำบ	“นาย	C”	ยอมืรัู้บสารู้ภัาพ	แลุ่ะบอกัว�าพักัอย่�กัับแฟนสาว	“นางสาว	D”  

แลุ่ะยังม่ืยาเสพติิดซ่์กัซ์�อนอย่�อ่กั	เจำ�าหน�าท่ั�จึำงเข�าติรู้วจำคู่�น	พบยาอ่	1,989	เม็ืด	ยาเคู่ชนิดนำ�าจำำานวน	 

4	ขวด	แลุ่ะกััญชา	1	ห�อ	(13	กัรัู้มื)	แติ�ในรู้ะหว�างจัำบก่ัมื	“นางสาว	D”	ไมื�ได�อย่�ในห�องพักั

ตำารวิจจับก้มิแฟนสาวิ
	 ติ�อมืาติำารู้วจำกัองป้รู้าบฯ	ก็ัสามืารู้ถจัำบก่ัมื	“นางสาว	D”	ได�ท่ั�บ�านพักัในติ�างจัำงหวัด	แติ�	“นางสาว	D”	 

ป้ฏิิเสธว�าไมื�ม่ืส�วนรู่้�เห็นในกัารู้กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดแติ�อย�างใด
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“ที่ลายแก๊งยาข้้ามิชีาติ
ตะลึงเงินหม้ิน 10 ล้าน”

ตำารวิจ บชี.ปัส. บ้กข้ยายผู้ลจับก้มิแก๊งยาเสพัติดข้้ามิชีาติ
	 เจำ�าหน�าท่ั�ติำารู้วจำจำากักัองบัญชากัารู้ป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิด	บ่กัเข�าจัำบก่ัมื	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	 
ได�ท่ั�ห�องพักัโรู้งแรู้มืแห�งหนึ�ง	พรู้�อมืของกัลุ่างเคู่ติาม่ืน	นำ�าหนักัรู้วมืสิ�งห�อห่�มื	5,170	กัรัู้มื	บรู้รู้จ่ำถ่งใส	ซ่์กัซ์�อน 
ในท่ั�เข่�ยบ่หรู่้�	39	ชิ�น	ในกัลุ่�องกัรู้ะดาษ
	 สอบสวนให�กัารู้ซั์ดทัอดผ่�รู้�วมืขบวนกัารู้	จึำงติิดติามืไป้จัำบก่ัมื	“นายแดง”	แลุ่ะ	“นางสาวขาว”	 
ซึ์�งทัั�งคู่่�เป็้นสาม่ืภัรู้รู้ยากััน	ท่ั�บ�านพักั	พรู้�อมืติรู้วจำยึดของกัลุ่างยาเสพติิดท่ั�พบภัายในบ�าน	ป้รู้ะกัอบด�วย 
ไอซ์์	98.3	กัรัู้มื	ยาบ�า	8	เม็ืด	ยาอ่	10	เม็ืด	เคู่ติาม่ืน	10	กัรัู้มื	กััญชาแห�ง	40	กัรัู้มื	แลุ่ะสารู้เคู่ม่ืหลุ่ายชนิด	 
พรู้�อมือ่ป้กัรู้ณ์ท่ั�เชื�อว�าจำะใช�ผลิุ่ติยาเสพติิด	พรู้�อมืส�งผ่�ติ�องหาทัั�งสามื	ทัำาบันทึักัจัำบก่ัมืท่ั�สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	 
ทั�าอากัาศึยานส่วรู้รู้ณภ่ัมิื	แลุ่�วส�งตัิวไป้คู่วบคู่่มืตัิวท่ั�	บช.ป้ส.
	 ติำารู้วจำเปิ้ดเผยว�า	เจำ�าหน�าท่ั�ได�รัู้บข�อม่ืลุ่ว�า	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	จำะเดินทัางเข�ามืาในป้รู้ะเทัศึไทัย	 
เพื�อลัุ่กัลุ่อบนำายาเสพติิดออกันอกัป้รู้ะเทัศึ	จึำงเฝ้ึาติิดติามืจำนกัรู้ะทัั�งพบว�า	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	เข�าพักั 
ท่ั�โรู้งแรู้มื	จำากันั�น	“นายแดง”	กัเ็ช�าห�องพกััในโรู้งแรู้มืเด่ยวกััน	โดยนำากัรู้ะเป้า๋สัมืภัารู้ะแลุ่ะกัรู้ะเป้า๋เดินทัาง 
ใบใหญ�ไป้เก็ับไว�ในห�องดังกัลุ่�าว	กั�อนจำะออกัมืาพรู้�อมืกัลุ่�องกัรู้ะดาษใบใหญ�แลุ่�วเดินทัางกัลัุ่บบ�านพักัไป้
	 ติ�อมืา	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	เข�าไป้เอาสัมืภัารู้ะในห�องพักัท่ั�	“นายแดง”	เปิ้ดไว�	พรู้�อมืฝึากัให� 
เจำ�าหน�าท่ั�โรู้งแรู้มืส�งพัสด่จำำานวนมืากัไป้ยังติ�างป้รู้ะเทัศึ	ในช�วงเช�า	กัรู้ะทัั�งช�วงบ�ายบริู้ษัทัจัำดส�งเข�ามืารัู้บ 
พัสด่	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	ออกัมืาชำารู้ะเงิน	ช่ดจัำบก่ัมืจึำงแสดงตัิวเข�าติรู้วจำคู่�นพัสด่ดังกัลุ่�าว	ภัายในพบ 
เคู่ติาม่ืน	5,170	กัรัู้มื	บรู้รู้จ่ำถ่งใสในท่ั�เข่�ยบ่หรู่้�แบบติลัุ่บกัลุ่มื	ใส�ในลัุ่งกัรู้ะดาษ	4	กัลุ่�อง	กัลุ่�องลุ่ะ	10	ชิ�น	 
รู้วมื	39	ชิ�น
	 จำากักัารู้สอบสวน	“นายดำาชาวติ�างชาติิ”	ซั์ดทัอดไป้ถึง	“นายแดง”	แลุ่ะ	“นางสาวขาว”	จำงึขยายผลุ่ 
ติรู้วจำคู่�นบ�านพักัของทัั�งสอง	กั�อนพบยาเสพติิดหลุ่ายชนิด	ขณะท่ั�กัารู้สอบสวน	ผ่�ติ�องหาทัั�งหมืด 
รัู้บสารู้ภัาพ
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“จับไอซ์ิลอตใหญ่”
	 ติำารู้วจำสายติรู้วจำ	พบรู้ถติ�องสงสัยส่ดำาคัู่นหนึ�งจำอดอย่�บริู้เวณริู้มืถนนกั�อนถึงด�านติรู้วจำยาเสพติิด 

ม่ื	“นายหนึ�ง”	เป็้นผ่�ขับข่�เมืื�อ	นายหนึ�ง	เห็นติำารู้วจำได�แสดงทั�าทัางม่ืพิรู่้ธ	ติำารู้วจำจึำงขอเข�าติรู้วจำคู่�น	เบื�องติ�น 

ไมื�พบสิ�งผิดกัฎหมืาย	แติ�รู้ะหว�างติรู้วจำคู่�นอย่�นั�นได�ม่ืโทัรู้ศัึพท์ัโทัรู้เข�ามืาหา	นายหนึ�งทัำาตัิวม่ืพิรู่้ธไมื�ยอมืรัู้บ 

โทัรู้ศัึพท์ั	ติำารู้วจำจึำงสันนิษฐานว�ารู้ถของนายหนึ�งเป็้นรู้ถขับนำาทัางรู้ถขนยาเสพติิด	

	 หลัุ่งจำากันั�นไมื�นานม่ืรู้ถส่ขาวคัู่นหนึ�งซึ์�งม่ื	“นายสอง”	เป็้นผ่�ขับข่�	เป็้นผ่�ขับข่�ได�ขับเข�ามืาใกัลุ่� 

ด�านติรู้วจำ	เมืื�อรู้ถคัู่นดังกัลุ่�าวเห็นด�านติำารู้วจำจึำงพยายามืจำะขับหลุ่บหน่	ติำารู้วจำจึำงแจำ�งสกััดจัำบแลุ่ะจัำบได� 

ในเวลุ่าติ�อมืา	จำากักัารู้ติรู้วจำสอบพบว�าม่ืของกัลุ่างไอซ์์ซ่์กัซ์�อนอย่�บริู้เวณเบาะหลัุ่งรู้ถส่ขาวจำำานวน	209	ถ่ง	 

แลุ่ะกัรู้ะโป้รู้งหลัุ่งรู้ถอ่กั	295	ถ่ง	คู่ำานวณเป็้นสารู้บริู้ส่ทัธิ�มืากัถึง	495,382.680	กัรัู้มื

	 จำากักัารู้สอบสวนนายสองให�กัารู้ว�าไอซ์์ส�วนหนึ�งจำะนำาไป้ขายในติลุ่าดมืืด	อ่กัส�วนหนึ�ง	“นายสามื”  

ซึ์�งเป็้นน�องชายจำะนำาไป้โพสต์ิขายผ�านสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ย	 โดยกัลุ่่�มืลุ่่กัคู่�าเป็้นเยาวชนแลุ่ะนักัเท่ั�ยว 

สถานบันเทิัง	ข�อคู่วามืท่ั�มืักัใช�ในกัารู้โพสต์ิ	เช�น	“ติำารู้วจำว�าไง	ขายยาเสพติิดเดลิุ่เวอรู่้�	ลุ่ดแลุ่กัแจำกัแถมื	 

ส�งจำริู้งภัายใน	24	ชั�วโมืง”	หรืู้อ	“โอน	แพ็คู่	ส�ง	1g	1,000	บาทั	/	5g	3,500	บาทั	/	10g	5,000	บาทั”
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แนวิการตอบ

คุ้ำาพิัพัากษา “ตำารวิจล่อซ่ิ�อยานรก”

นาย A ชีายชีาวิต่างชีาติ
	 ศึาลุ่พิพากัษาให�	ชายชาวติ�างชาติิ	ม่ืคู่วามืผิดฐานคู่รู้อบคู่รู้องยาอ่	จำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บ	 

1	ลุ่�านบาทั	แลุ่ะฐานจำำาหน�ายยาอ่	จำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บ	1	ลุ่�านบาทัเช�นกััน	แติ�คู่ำารัู้บสารู้ภัาพ 

ฐานจำำาหน�ายยาอ่เป็้นป้รู้ะโยชน์	โทัษจำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	ให�ลุ่ดลุ่งเหลืุ่อ	25	ปี้	แลุ่ะป้รัู้บ	5	แสนบาทั	 

โทัษฐานเป็้นคู่นติ�างด�าวหลุ่บหน่เข�าเมืือง	จำำาคู่่กั	2	เดือน	เมืื�อใช�โทัษส่งส่ดเป็้นเกัณฑ์์แลุ่�ว	ให�จำำาคู่่กั 

จำำาเลุ่ยติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บ	1.5	ลุ่�านบาทั

นาย B ผูู้้เสพั
	 กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ผ่�เสพผ่�ติิดยาเสพติิดม่ื	3	รู้ะบบ	ได�แกั�	รู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำ	กัรู้ณ่เข�ารัู้บกัารู้บำาบัด 

รัู้กัษาท่ั�สถานพยาบาลุ่ด�วยตินเอง	รู้ะบบบังคัู่บบำาบัด	กัรู้ณ่สมัืคู่รู้ใจำเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ติ�อ 

เจำ�าหน�าท่ั�กัฎหมืายยาเสพติิด	(ไมื�ม่ืป้รู้ะวัติิคู่ด่อาญา)	แลุ่ะรู้ะบบติ�องโทัษ	กัรู้ณ่ถ่กับังคัู่บบำาบัดติามื 

พรู้ะรู้าชบัญญัติิฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	พ.ศึ.	2545	(ม่ืป้รู้ะวัติิคู่ด่อาญาจำนกัว�าจำะบำาบัด 

ฟ้�นฟ่สำาเร็ู้จำ)

นาย C
	 ศึาลุ่พิพากัษาให�	นาย	C	ม่ืคู่วามืผิดฐานม่ืยาอ่ในคู่รู้อบคู่รู้อง	ให�จำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บ	 

1	ลุ่�านบาทั	ฐานจำำาหน�ายยาอ่	จำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บ	1	ลุ่�านบาทั	ม่ืกััญชาเพื�อเสพ	จำำาคู่่กั	4	เดือน	 

ม่ืยาเคู่เพื�อจำำาหน�าย	จำำาคู่่กั	5	ปี้	คู่ำารัู้บสารู้ภัาพม่ืป้รู้ะโยชน์	คู่งลุ่ดโทัษ	ให�กึั�งหนึ�ง	ให�รัู้บโทัษฐาน 

คู่รู้อบคู่รู้องจำำาคู่่กั	25	ปี้	ป้รัู้บ	5	แสนบาทั	ฐานจำำาหน�าย	25	ปี้	ป้รัู้บ	5	แสนบาทั	ฐานม่ื	กััญชา	 

จำำาคู่่กั	2	เดือน	คู่รู้อบคู่รู้องยาเคู่	จำำาคู่่กั	2	ปี้	6	เดือน	ทัั�งน่�	กัฎหมืายอาญาให�ลุ่งโทัษแลุ่�วไมื�เกิัน	 

50	ปี้	คู่งจำำาคู่่กัเป็้นเวลุ่า	50	ปี้	ป้รัู้บ	1	ลุ่�านบาทั

นางสาวิ D
	 ในชั�นพิจำารู้ณาคู่ด่	ศึาลุ่ชั�นติ�นได�พิพากัษายกัฟ้อง	เพรู้าะได�ป้ฏิิเสธมืาตัิ�งแติ�ติ�น	รู้วมืทัั�ง 

หลัุ่กัฐานแลุ่ะพยานก็ัไมื�สามืารู้ถรู้ะบ่ได�ว�าม่ืคู่วามืผิด
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แนวิการตอบ

คุ้ำาพิัพัากษา “ที่ลายแก๊งยาข้้ามิชีาติ ตะลึงเงินหม้ิน 10 ล้าน”

	 ศึาลุ่ชั�นติ�นตัิดสินคู่ด่	นายดำาชาวติ�างชาติิ	นายแดง	แลุ่ะนางสาวขาว	ฐานสมืคู่บฯเก่ั�ยวกัับ 

ยาเสพติิด	ฐานสมืคู่บฯคู่วามืผิดฐานฟอกัเงินฯ	แลุ่ะรู้�วมืกัันฟอกัเงิน	ฐานรู้�วมืกัันม่ืยาเสพติิดให�โทัษ 

ป้รู้ะเภัทั	1	ไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�ายฯ	ฐานรู้�วมืกัันม่ืคู่่ติาม่ืนแลุ่ะสารู้เสพติิดชนิดอื�น	ๆ	 

ไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�ายฯ

พิัพัากษาว่ิา ให้ลงโที่ษ ดังน่�
	 -	คู่วามืผิดฐานรู้�วมืกัันม่ืคู่่ติาม่ืนไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อขายซึ์�งเป็้นโทัษหนักัส่ด	จำำาคู่่กันั�ยดำ� 

ชื่�วต่�งชื่�ติ นั�ยแดง และนั�งสื�วขี�ว	คู่นลุ่ะ	20	ปี้	ป้รัู้บคู่นลุ่ะ	2,000,000	บาทั

	 -	คู่วามืผิดฐานม่ืคู่่ติาม่ืนไว�ในคู่รู้อบคู่รู้อง	เพื�อขาย	แลุ่ะจำำาคู่่กันั�ยดำ�ชื่�วต่�งชื่�ติ	กัำาหนด	 

5	ปี้	ป้รัู้บ	500,000	บาทั

	 -	คู่วามืผิดฐานรู้�วมืกัันม่ืเมืทัแอมืเฟติาม่ืน	เมืทิัลุ่-ลุ่่นไดออกัซ่์เมืทัแอมืเฟติาม่ืน	เฮโรู้อ่นผสมืรู้วมื 

กัับฟีโนบาร์ู้บิทัาลุ่ไทัยฟลุ่่ออโรู้เมืทิัลุ่	ฟีน่ลุ่พิเพอรู้าซ่์นเมืฟีโดรู้น	แลุ่ะเมืทิัลุ่ลุ่่นไดออกัซิ์ไพโรู้วาเลุ่นโรู้น 

ไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย	แลุ่ะจำำาคู่่กันั�ยแดง และนั�งสื�วขี�วติลุ่อดช่วิติ	ป้รัู้บคู่นลุ่ะ	

1,000,000	บาทั	

	 - 	 คู่วามืผิดฐานรู้�วมืกัันม่ื คู่่ติาม่ืนไว� ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อขายแลุ่ะจำำา คู่่กันั�ยแดง  

และนั�งสื�วขี�ว	คู่นลุ่ะ	6	ปี้	ป้รัู้บคู่นลุ่ะ	600,000	บาทั

	 -	คู่วามืผิดฐานรู้�วมืกัันม่ืเจำดับเบิลุ่ย่เอช-018	ไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องโดยไมื�ได�รัู้บอน่ญาติ	 

แลุ่ะจำำาคู่่กันั�ยแดง และนั�งสื�วขี�ว	คู่นลุ่ะ	1	ปี้	

	 -	คู่วามืผิดฐานเสพเมืทัแอมืเฟติาม่ืน	จำำาคู่่กันั�ยแดงและนั�งสื�วขี�ว	คู่นลุ่ะ	6	เดือน	

สืรุปีได�ว่�	ศึาลุ่สั�งจำำาคู่่กั	“นายแดง”	แลุ่ะ	“นางสาวขาว”	ติลุ่อดช่วิติ	แติ�คู่ำาให�กัารู้เป็้นป้รู้ะโยชน์ 

ลุ่ดโทัษกึั�งหนึ�ง	เหลืุ่อจำำาคู่่กั	คู่นลุ่ะ	38	ปี้	9	เดือน	ป้รัู้บอ่กัคู่นลุ่ะ	1.8	ลุ่�านบาทั	ส�วน	“นายดำา 

ชาวติ�างชาติิ”	ได�ลุ่ดโทัษกึั�งหนึ�งเช�นกััน	เหลืุ่อจำำาคู่่กั	12	ปี้	6	เดือน	ป้รัู้บ	1,250,000	บาทั	หากั 

ไมื�ชำารู้ะคู่�าป้รัู้บให�กัักัขังแทันท่ั�ศึาลุ่อาญา
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แนวิการตอบ

คุ้ำาพิัพัากษา “จับไอซ์ิลอตใหญ่”

นายหนึ�ง และนายสอง
	 ในชั�นพิจำารู้ณาผ่�ติ�องหาทัั�งหมืดให�กัารู้รัู้บสารู้ภัาพ	ซึ์�งศึาลุ่ได�พิพากัษาคู่วามืผิดของจำำาเลุ่ย	 

ได�แกั�	นายหนึ�ง	นายสอง	ให�ลุ่งโทัษฐานรู้�วมืกัันม่ืไอซ์์	(ยาเสพติิดป้รู้ะเภัทั	1	เมืทัแอมืเฟติาม่ืน)	 

ไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย	ให�ป้รู้ะหารู้ช่วติิ	แมื�ว�าจำะสารู้ภัาพ	แติ�พิเคู่รู้าะห์กัารู้กัรู้ะทัำาคู่วามืผดิคู่รัู้�งน่�	 

เป็้นกัรู้ะบวนกัารู้คู่�ายาเสพติิดรู้ายใหญ�	โดยม่ืของกัลุ่างจำำานวน	500	ถ่ง	คู่ำานวณเป็้นสารู้บริู้ส่ทัธิ� 

มืากัถึง	495,382.680	กัรัู้มื	หากัม่ืกัารู้จำำาหน�ายไป้จำะส�งผลุ่กัรู้ะทับแลุ่ะสรู้�างปั้ญหาแกั�สังคู่มื 

แลุ่ะป้รู้ะเทัศึชาติิ	เป็้นอย�างมืากั	พฤติิกัรู้รู้มืเป็้นเรืู้�องรู้�ายแรู้ง	จึำงไมื�ลุ่ดโทัษให�	ติามืป้รู้ะมืวลุ่กัฎหมืาย 

อาญา	มืาติรู้า	78	คู่งให�ป้รู้ะหารู้ช่วิติสถานเด่ยว	แลุ่ะริู้บ	เมืทัแอมืเฟติาม่ืน	รู้ถยนต์ิ	โทัรู้ศัึพท์ัเคู่ลืุ่�อนท่ั� 

เป็้นของกัลุ่าง

นายสามิ
	 กัารู้โพสต์ิขายยาเสพติิดในสื�อโซ์เช่ยลุ่ม่ืเด่ยเป็้นคู่วามืผิดฐาน	“โฆษณายาเสพติิดให�โทัษ”	 

ติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิยาเสพติิดให�โทัษ	พ.ศึ.	2522	มืาติรู้า	48	ม่ืโทัษ	จำำาคู่่กัไมื�เกิัน	2	ปี้	หรืู้อป้รัู้บ 

ตัิ�งแติ�	20,000	–	200,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ	

	 สำาหรัู้บกัารู้โพสต์ิภัาพขายยาเสพติิดนั�น	หากัติรู้วจำสอบพบว�าเป็้นคู่วามืผิดจำริู้งจำะเข�าข�าย 

คู่วามืผิด	พ.รู้.บ.ยาเสพติิดทัันท่ั	แติ�ยังไมื�เข�าข�ายคู่วามืผิด	พ.รู้.บ.คู่อมืพิวเติอร์ู้	เนื�องจำากัยังไมื�ม่ื 

กัารู้บิดเบือนข�อม่ืลุ่ในรู้ะบบคู่อมืพิวเติอร์ู้
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คุ้ำาช่ี�แจง
 นักัเรู่้ยนรู้�วมืกัันวิเคู่รู้าะห์ข�อหาแลุ่ะอัติรู้าโทัษของผ่�กัรู้ะทัำาคู่วามืผิดแติ�ลุ่ะรู้ายลุ่งในกัรู้ะดาษ	

	 แลุ่ะส�งตัิวแทันกัลุ่่�มืออกัมืานำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน

1

2

3

ช่ี�อผูู้้กระที่ำาคุ้วิามิผิู้ด :

ฐานคุ้วิามิผิู้ด

อัตราโที่ษ
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

1
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

2
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

3
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

4
บที่ลงโที่ษเก่�ยวิกับยาเสพัติด

120 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 2

เร่�อง ปีฏิิเสืธ์อย่�งไร (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ5.1	ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา	 

สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง

 ตัวชีื่�วัด พิ5.1 ม.2/2 อธิบายวิธ่กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงแลุ่ะสถานกัารู้ณ์เส่�ยง

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 กัารู้ป้ฏิิเสธ	เป็้นทัักัษะช่วิติท่ั�สำาคัู่ญแลุ่ะจำำาเป็้นในกัารู้สื�อสารู้รู้ะหว�างบ่คู่คู่ลุ่ลัุ่กัษณะหนึ�ง	ติ�องได�รัู้บ 

กัารู้ฝึึกัฝึน	โดยเฉพาะกัารู้ป้ฏิิเสธในเรืู้�องท่ั�ไมื�ติ�องกัารู้	หรืู้อในสถานกัารู้ณ์เส่�ยงท่ั�อาจำนำาภััยเข�ามืาส่�ช่วิติ	 

เช�น	เพื�อนชวนไป้เสพยาเสพติิด	ฯลุ่ฯ	ซึ์�งกัารู้ป้ฏิิเสธอย�างถ่กัวิธ่	นอกัจำากัจำะช�วยให�นักัเรู่้ยนรู้อดพ�นจำากัภััยติ�างๆ	 

ท่ั�จำะติามืมืาได�แลุ่�ว	ยังช�วยรัู้กัษาสัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�นด�วย

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถอธิบายวิธ่

กัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อป้้องกัันตินเอง

จำากัยาเสพติิด

2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถแสดงทัักัษะ

กัารู้ป้ฏิิเสธเมืื�ออย่�ในสถานกัารู้ณ์

จำริู้งได�อย�างถ่กัติ�อง

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ 

ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	3	รู่้�จัำกัแกั�ไขปั้ญหา

ในสถานกัารู้ณ์วิกัฤติ

ได�อย�างเป็้นรู้ะบบแลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้สนทันาเกั่�ยวกัับคู่วามืรู้่�ในเรืู้�องของทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อเชื�อมืโยงกัับกัารู้ป้้องกััน

ตินเองจำากัยาเสพติิด

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืๆ	ลุ่ะเทั�าๆ	กััน	ติามืคู่วามืเหมืาะสมื	แลุ่ะให�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มื 
รู้ะดมืสมืองวิเคู่รู้าะห์	กัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงสถานกัารู้ณ์เส่�ยงติามืบทับาทัสมืมืติิในใบงาน	“ป้ฏิิเสธ 
อย�างไรู้”	แลุ่ะให�เข่ยนกัารู้ป้ฏิิเสธโดยไมื�เส่ยสัมืพันธภัาพลุ่งในใบงานให�ได�มืากัท่ั�ส่ด	 
โดยให�นักัเรู่้ยนวิเคู่รู้าะห์ท่ัลุ่ะบทับาทั

ใช้ีใบงาน

ปัฏิิเสธ
อย่างไร
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 2.	นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืแข�งขันกัันบอกัทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธของสถานกัารู้ณ์เส่�ยงท่ัลุ่ะบทับาทั	ติามืลุ่ำาดับ	 

กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	คู่ำาติอบ	วนไป้เรืู้�อยๆ	ห�ามืซ์ำ�ากััน	โดยม่ืคู่รู่้เป็้นผ่�ดำาเนินกัารู้แข�งขัน	อาจำจัำบเวลุ่าในกัารู้คิู่ดกั�อนติอบ 

กัลุ่่�มืลุ่ะ	5	วินาท่ั	ถ�าคู่รู้บ	5	วินาท่ัแลุ่�ว	ยังคิู่ดคู่ำาติอบไมื�ได�	ให�ข�ามืไป้อ่กักัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืไหนได�จำำานวนคู่ำาติอบ 

มืากัท่ั�ส่ด	ถือว�า	ชนะ

ก�รวิเคำร�ะห์ก�รหลีกเลี�ยงสืถ�นัก�รณ์เสีื�ยง โดยใชื่�ทัำกษะปีฏิิเสืธ์

ต�มบทำบ�ทำสืมมติ มีดังนีั�

	 -	เพ่ิ�อนั

	 	 วันปิ้ดภัาคู่กัารู้ศึึกัษา	เป็้นวันส่ดทั�ายของกัารู้สอบกั�อนกัารู้ปิ้ดเทัอมืใหญ�	เด็กัชายเอแลุ่ะ 

เด็กัชายบ่เป็้นเพื�อนสนิทักัันตัิ�งแติ�ชั�นป้รู้ะถมื	เพรู้าะบ�านใกัลุ่�กััน	เด็กัชายเอได�ชวนเด็กัชายบ่มืาเลุ่่�ยงฉลุ่อง 

เรู่้ยนจำบท่ั�บ�านของเขาเหมืือนท่ักัปี้	แติ�ม่ืสิ�งท่ั�ไมื�เหมืือนเดิมืคืู่อ	คืู่นนั�นบ�านของเด็กัชายเอไมื�ม่ืใคู่รู้อย่�เลุ่ย

	 	 ณ	คืู่นนั�น	เด็กัชายเอได�เข�ามืาหาเด็กัชายบ่	แลุ่ะบอกัว�า	

	 	 “ลุ่องน่�หน�อยมัื�ย	เม็ืดเด่ยว	ฟินทัั�งคืู่น”	

	 	 ด�วยคู่วามืติกัใจำ	เด็กัชายบ่จึำงถามืไป้ว�า	“ไป้เอามืาจำากัไหน	น่�มัืนยาเสพติิด	ผิดกัฎหมืายนะ”

	 	 เด็กัชายเอได�บอกัว�า	“เอาน�า	ไมื�ม่ืใคู่รู้รู่้�หรู้อกั	ไหนๆ	ก็ัปิ้ดเทัอมืแลุ่�ว”

ถ้้านัักเรีียนัเป็็นัเด็็กชายบีี นัักเรีียนัจะมีีแนัวทางการีป็ฏิิเสธหรืีอหลีีกเลีี�ยงโด็ยไม่ีเสียสัมีพัันัธภาพัอย่างไรี

	 -	คำรอบคำรัว

	 	 คู่รู้อบคู่รัู้วของเด็กัหญิงซ่์	ป้รู้ะกัอบไป้ด�วย	พ�อกัับแมื�ท่ั�ทัำางานหามืรู่้�งหามืคู่ำ�า	ในบางคู่รัู้�ง 

พ�อกัับแมื�กั็จำะขอให�ป้้ามืาช�วยเลุ่่�ยงเด็กัหญิงซ่์ติอนท่ั�พวกัเขากัลัุ่บดึกั	เด็กัหญิงซ่์จึำงม่ืคู่วามืสนิทัสนมืกัับป้้า 

ของเธอมืากั	แติ�ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืบางอย�างท่ั�ป้้าขอให�เด็กัหญิงซ่์เก็ับเป็้นคู่วามืลัุ่บรู้ะหว�างพวกัเขา	นั�นก็ัคืู่อ	 

ป้้ามัืกัจำะขอให�เธอช�วยเอาของท่ั�บรู้รู้จ่ำอย่�ในซ์องไป้ให�เพื�อนของป้้าอย่�เสมือ	ด�วยคู่วามืสนิทักัันเด็กัหญิงซ่์ 

จึำงทัำาให�โดยไมื�เอะใจำอะไรู้	จำนกัรู้ะทัั�งวันหนึ�งเด็กัหญิงซ่์บังเอิญได�ยินป้้าคู่่ยโทัรู้ศัึพท์ั	จึำงได�รู่้�ว�าผงท่ั�อย่� 

ในซ์องนั�นคืู่อเฮโรู้อ่น	มัืนคืู่อยาเสพติิดแลุ่ะมัืนผิดกัฎหมืาย

	 	 ในวันเด่ยวกัันนั�นเอง	พ�อกัับแมื�ของเธอก็ัออกัไป้ทัำางาน	แลุ่ะป้ลุ่�อยให�เด็กัหญิงซ่์แลุ่ะป้้า	 

อย่�ด�วยกัันติามืป้กัติิ	ในขณะท่ั�เด็กัหญิงซ่์ด่โทัรู้ทััศึน์อย่�นั�น	ป้้าก็ัเดินมืาพรู้�อมืยื�นซ์องมืาให�เธอ	แลุ่ะบอกัว�า

	 	 “ซ่์จ๊ำะ	ป้้าฝึากัเอาของน่�ไป้ให�	ลุ่่งหน�าป้ากัซ์อยหน�อยสิ”

ถ้้านัักเรีียนัเป็็นัเด็็กหญิิงซีี นัักเรีียนัจะมีีแนัวทางการีป็ฏิิเสธหรืีอหลีีกเลีี�ยงโด็ยไม่ีเสียสัมีพัันัธภาพัอย่างไรี

	 -	คำนัรัก

	 	 เด็กัหญิงเอฟเป็้นเด็กัขยัน	ตัิ�งใจำเรู่้ยน	แติ�เธอม่ืรู่้ป้รู้�างคู่�อนข�างทั�วมื	เธอมัืกัจำะถ่กัเพื�อนๆ	 

ในชั�นเรู่้ยนลุ่�อรู่้ป้รู้�างเป็้นป้รู้ะจำำา	ในท่ักัวันเธอจำะกัลัุ่บบ�านมืาด�วยคู่วามืน�อยใจำ	แลุ่ะหวังว�าจำะมืาป้รัู้บท่ักัข์กัับ 

ติายายท่ั�เธออาศัึยอย่�ด�วย	แลุ่ะน่�ก็ัเป็้นอ่กัหนึ�งวันท่ั�ป้กัติิท่ั�ติายายของเธอไมื�อย่�บ�าน	เนื�องจำากัติ�องทัำางานหนักั	 

จึำงไมื�ม่ืเวลุ่าด่แลุ่ให�คู่ำาป้รึู้กัษาในเรืู้�องติ�างๆ	กัับเธอ	แติ�กัลุ่ายเป็้นว�า	นายจ่ำ	รู่้�นพ่�ชายคู่นสนิทัของเธอ	
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กัลัุ่บทัำาหน�าท่ั�คู่อยด่แลุ่	ให�คู่ำาป้รึู้กัษา	ให�กัำาลัุ่งใจำ	ทัั�งด�านกัารู้เรู่้ยน	ด�านจิำติใจำ	เด็กัหญิงเอฟจึำงเป้รู่้ยบ 
เขาเสมืือนเป็้นท่ักัอย�างในช่วิติของเธอ
	 	 อย่�มืาวันหนึ�ง	นายจ่ำ	ได�มืาบอกักัับเด็กัหญิงเอฟว�า	
	 	 “น�องเอฟ	พ่�ม่ืวิธ่หาเงินให�ได�เยอะๆ	แลุ่�วนะ”	เด็กัหญิงเอฟถามืกัลัุ่บด�วยคู่วามืสงสัย	ว�าวิธ่ 
อะไรู้ท่ั�ทัำาให�เงินเยอะขนาดนั�น	นายจ่ำจึำงติอบว�า
	 	 “พ่�ม่ืยาตัิวน่�	ขายได�เงินด่มืากั	ถ�าน�องเอฟมืาช�วยพ่�ขาย	เรู้าจำะได�เงินติอบแทันเป็้นสองเทั�า 
เลุ่ยนะ	มืาเถอะ”
ถ้้านัักเรีียนัเป็็นัเด็็กหญิิงเอฟ นัักเรีียนัจะมีีแนัวทางการีป็ฏิิเสธหรีอืหลีีกเลีี�ยงโด็ยไมีเ่สียสัมีพัันัธภาพัอยา่งไรี
2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมือภิัป้รู้ายแนวทัางกัารู้ป้ฏิิเสธแติ�ลุ่ะบทับาทั	โดยให�นักัเรู่้ยนท่ักัคู่นเสนอแนวทัาง 
ท่ั�ตินเข่ยน	แลุ่ะรู้�วมืกัันสรู่้ป้รู้ายบทับาทั

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้ะรู้�วมืกัันสรู่้ป้คู่วามืรู่้�	เรืู้�อง	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อป้้องกัันตินเองจำากัยาเสพติิด
	 2.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาช่วิติ	
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนม่ืคู่วามืรู่้�สึกัอย�างไรู้เมืื�อเป็้นผ่�ป้ฏิิเสธ
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยถ่กัชักัชวนให�ลุ่องใช�ยาเสพติิดหรืู้อไมื�	แลุ่ะติอนนั�นนักัเรู่้ยนทัำาอย�างไรู้
	 	 A	:	ถ�าม่ืคู่นชักัชวนให�ใช�ยาเสพติิด	นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่กัารู้อย�างไรู้ท่ั�จำะป้ฏิิเสธ	โดยไมื�ให�เส่ย
สัมืพันธภัาพ

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบงานกัารู้แสดงทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	ใบงาน
-	ใบคู่วามืรู่้�
-	หนังสือเรู่้ยนส่ขศึึกัษา	มื.2

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

-	กัารู้ติอบคู่ำาถามืเพื�อกัรู้ะต่ิ�นคู่วามืคิู่ด
-	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมื
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ใบงานท่ี่� 1
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ใบงานท่ี่� 3
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ใบคุ้วิามิรู้เร่�อง ทัี่กษะการปัฏิิเสธ

	 ในสังคู่มืปั้จำจ่ำบัน	ม่ืสิ�งยั�วยม่ืากัมืายท่ั�ทัำาให�วัยรู่้�นม่ืพฤติิกัรู้รู้มืไมื�เหมืาะสมืกัับวัย	ปั้ญหาทัั�งเรืู้�อง	บ่หรู่้�	ส่รู้า	

ยาเสพติิด	กัารู้ม่ืเพศึสัมืพันธ์รู้วมืไป้ถึงเรืู้�องของกัารู้ติิดเกัมื	จำนทัำาให�เกิัดปั้ญหาติามืมืาอ่กัหลุ่ายเรืู้�อง	ทัั�งทัะเลุ่าะ 

วิวาทั	อาชญากัรู้รู้มื	เหลุ่�าน่�ด่เหมืือนว�าจำะม่ืเพิ�มืมืากัขึ�นเรืู้�อยๆ	โดยเฉพาะในกัลุ่่�มืของเด็กัๆ	แลุ่ะวัยรู่้�น	 

นักัวิชากัารู้หลุ่ายแขนงติ�างๆ	ออกัมืาวิเคู่รู้าะห์แลุ่ะให�เหต่ิผลุ่รู้�วมืกัันว�า	ส�วนหนึ�งม่ืเหต่ิมืาจำากัเด็กัขาดทัักัษะ 

ท่ั�เรู่้ยกัว�า	ทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธ	เพรู้าะวัยน่�เป็้นวัยท่ั�ให�คู่วามืสำาคัู่ญติ�อเพื�อน	ในบางคู่รัู้�งเมืื�อม่ืเพื�อนมืาชักัชวน	 

ก็ัไมื�ได�คิู่ดให�รู้อบคู่อบ	เพรู้าะเกัรู้งใจำ	หรืู้อรู่้�เทั�าไมื�ถึงกัารู้ณ์หรืู้อไมื�รู่้�จำะป้ฏิิเสธอย�างไรู้	กัลัุ่วเพื�อนโกัรู้ธ	ดังนั�น 

ทัักัษะป้ฏิิเสธ	จึำงจำำาเป็้นสำาหรัู้บวัยรู่้�น	โดยจำะติ�องวิเคู่รู้าะห์สถานกัารู้ณ์	ว�าม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ท่ั�จำะเดือดรู้�อน 

หรืู้อได�รัู้บอันติรู้าย	โดยวิธ่	ดังติ�อไป้น่�

ขัี�นัตอนัก�รตัดสิืนัใจั

กัารู้ตัิดสินใจำเป็้นสิทัธิส�วนบ่คู่คู่ลุ่	ในกัารู้เลืุ่อกัท่ั�จำะทัำาหรืู้อไมื�ทัำา	ม่ื	4	ขั�นติอน	คืู่อ

1.	กัำาหนดทัางเลืุ่อกัเพื�อตัิดสินใจำ

2.	วิเคู่รู้าะห์ผลุ่ด่-ผลุ่เส่ยของทัางเลืุ่อกัทัั�งสองทัาง

3.	ตัิดสินใจำเลืุ่อกัทัางใดทัางหนึ�ง

4.	หาทัางแกั�ไขข�อเส่ยท่ั�เกิัดขึ�นจำากักัารู้ตัิดสินใจำนั�น

	 แลุ่ะเมืื�อวิเคู่รู้าะห์สถานกัารู้ณ์	ว�าติ�อไป้จำะเป็้นอย�างไรู้(คู่าดเหต่ิกัารู้ณ์)แลุ่�ว	ตัิดสินใจำท่ั�จำะไมื�ทัำาแลุ่�ว 

จึำงบอกัให�คู่นท่ั�มืาชวนรัู้บรู่้�กัารู้ตัิดสินใจำของเรู้ากัารู้ป้ฏิิเสธเป็้นสิทัธิส�วนบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ท่ักัคู่นคู่วรู้เคู่ารู้พ	แลุ่ะยอมืรัู้บ	 

กัารู้ป้ฏิิเสธท่ั�ใช�ได�ผลุ่มัืกัเป็้นกัารู้ป้ฏิิเสธในสถานกัารู้ณ์ท่ั�ถ่กัชวนไป้กัรู้ะทัำาในสิ�งท่ั�ไมื�เกิัดป้รู้ะโยชน์หรืู้อเกิัด 

ผลุ่กัรู้ะทับในแง�ลุ่บติามืมืา	จึำงม่ืหลัุ่กัในกัารู้ป้ฏิิเสธเพื�อให�ได�ผลุ่แลุ่ะไมื�เส่ยเพื�อน	ดังน่�

หลัุ่กักัารู้ป้ฏิิเสธ

	 1.	ป้ฏิิเสธอย�างจำริู้งจัำงทัั�งทั�าทัางคู่ำาพ่ดแลุ่ะนำ�าเส่ยง	เพื�อแสดงคู่วามืตัิ�งใจำอย�างชัดเจำน

	 2.	ใช�คู่วามืรู่้�สึกัเป็้นข�ออ�างป้รู้ะกัอบเหต่ิผลุ่เพรู้าะกัารู้ใช�เหต่ิผลุ่อย�างเด่ยวมัืกัถ่กัโติ�แย�งด�วยเหต่ิผลุ่อื�น 

กัารู้อ�างคู่วามืรู่้�สึกัจำะทัำาให�โติ�แย�งได�ยากัขึ�นเช�น	ฉันไมื�สบายใจำเลุ่ยเพรู้าะอาจำทัำาให�คู่นเข�าใจำผิดได�

	 3.	กัารู้บอกัป้ฏิิเสธให�ชัดเจำน	เช�น	ฉันไมื�ไป้ด�วยหรู้อกั	ฉันขอไมื�ไป้	ผมืไมื�ชอบ	…	ฯลุ่ฯ

	 4.	กัารู้ขอคู่วามืเห็นชอบแลุ่ะแสดงอากัารู้ขอบคู่่ณเมืื�อผ่�ชวนยอมืรัู้บแลุ่ะเป็้นกัารู้รัู้กัษานำ�าใจำของผ่�ชวน 

เช�น	คู่่ณคู่งไมื�ว�านะ	คู่่ณคู่งเข�าใจำนะ	ฯลุ่ฯ

	 5.	 เมืื�อถ่กัเซ์�าซ่์�หรืู้อสบป้รู้ะมืาทั	ไมื�คู่วรู้หวั�นไหวไป้กัับคู่ำาพ่ดเหลุ่�านั�น	 เพรู้าะจำะทัำาให�ขาดสมืาธิ	 

คู่วรู้ยืนยันกัารู้ป้ฏิิเสธแลุ่ะหาทัางออกัโดยเลืุ่อกัวิธ่ติ�อไป้น่�

				 	 5.1	ป้ฏิิเสธซ์ำ�าโดยไมื�ติ�องใช�ข�ออ�างพรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากัไป้ทัันท่ั

				 	 5.2	กัารู้ติ�อรู้อง	 โดยกัารู้ชักัชวนให�ทัำากิัจำกัรู้รู้มือื�นทัดแทัน	 เช�น	 เรู้ากัลัุ่บบ�านกัันด่กัว�า 

เด่�ยวพ�อ	แมื�จำะเป็้นห�วง	เรู้าไป้เลุ่�นก่ัฬากัันด่กัว�า	ไป้ห�องสม่ืดกัันไหมื	พรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากัไป้ทัันท่ั
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	 	 5.3	กัารู้ผัดผ�อน	โดยกัารู้ขอยืดรู้ะยะเวลุ่าออกัไป้	เพื�อให�ผ่�ชวนเป้ลุ่่�ยนคู่วามืตัิ�งใจำ	เช�น	เอาไว� 

วันหลัุ่งด่กัว�า	ไว�โอกัาสหน�าก็ัแลุ่�วกััน	ติอนน่�ยังไมื�ว�างไว�ให�ม่ืเวลุ่าว�างกั�อนนะ	ฯลุ่ฯพรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากั 

ไป้ทัันท่ั

	 6.	ออกัจำากัสถานกัารู้ณ์นั�น

หมีายเหตุุ หากเป็็นัสถ้านัการีณ์์ที�เกี�ยวข้้องกับีบุีคคลีอื�นัๆที�ไม่ีน่ัาไว้วางใจมีากๆแลีะอาจเป็็นัอันัตุรีาย ไม่ีจำาเป็็นั 

ตุ้องรัีกษานัำ�าใจเพีัยงแตุ่ป็ฏิิเสธให้สุภาพัแล้ีวออกมีาจากสถ้านัการีณ์์โด็ยเร็ีว

บางคู่รัู้�งผ่�ชักัชวนจำะม่ืกัารู้สรู้�างคู่วามืสับสนให�คู่่�สนทันาม่ื	6	แบบ	ดังน่�

1.	กัารู้ด่ถ่กั	:	เอ็งกัลัุ่วใช�ไหมื,	ไมื�กัลุ่�าน่�

2.	กัารู้โติ�แย�ง	:	ทัำาไมืลุ่ะ	ใคู่รู้ๆเขาก็ัทัำากัันทัั�งนั�น,	คู่นรู่้�นใหมื�เขาทัำากัันอย�างน่�ท่ักัคู่นลุ่ะ

3.	กัารู้ข�มืข่�	:	จำะทัำาหรืู้อไมื�ทัำา	ไป้..ไป้เด่�ยวน่�,	น่�ถ�าแกัไมื�ทัำา..เจ็ำบแน�

4.	กัารู้พยายามืมืองไมื�เห็นปั้ญหา	:	ไมื�ม่ือะไรู้รู้�ายแรู้งหรู้อกั,	พ�อไมื�ว�าหรู้อกั,	ไมื�ม่ืใคู่รู้เห็นหรู้อกั,	ไมื�ม่ืใคู่รู้รู่้�หรู้อกั

5.	กัารู้อ�างเหต่ิผลุ่	:	เธอโติแลุ่�วนะอย�าเป็้นเด็กัอย่�เลุ่ย,	ผมืรัู้กัคู่่ณจำริู้งๆนะ	มืาเถอะ,	ไมื�ม่ืใคู่รู้ทัำาอะไรู้คู่่ณน�า.. 

ผมือย่�ทัั�งคู่น,	ทัำาไมืติ�องแคู่ร์ู้คู่นอื�นน่�เป็้นเรืู้�องของเรู้าสองคู่นเทั�านั�น

6.	กัารู้พยายามืออกันอกัเรืู้�อง	:	เพิ�งรู่้�ว�า..เธอโมืโหแลุ่�วสวยจัำงเลุ่ย

คู่ำาพ่ดเพื�อย่ติิกัารู้สรู้�างคู่วามืสับสนให�คู่่�สนทันา	ม่ืดังน่�

1.	ขอให�ฉันพ่ดให�จำบกั�อน

2.	เด่�ยวฉันพ่ดกั�อนซิ์

3.	อย�าเพิ�งขัดจัำงหวะซิ์..ฉันยังพ่ดไมื�จำบเลุ่ย

4.	ด่..ข�อเสนอเธอ..แติ�ฟังฉันกั�อนนะ

5.	ฉันเข�าใจำ..แติ�ให�ฉันพ่ดให�จำบกั�อนนะ

อ้างอิงจาก : http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/mod/page/view.php?id=13
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 2 
ชีื่วิตคำรอบคำรัว

พ	2.1	มื.3/2	วิเคู่รู้าะห์
ปั้จำจัำย	ท่ั�ม่ืผลุ่กัรู้ะทับ
ติ�อกัารู้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ั

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	
ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�ปั้ญหา
อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	5	ม่ืทัักัษะในกัารู้
แสวงหาข�อม่ืลุ่ให�เป็้น
ป้รู้ะโยชน์ติ�อตินเอง
แลุ่ะผ่�อื�น

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหา
ยาเสพติิด	
ได�ติามืคู่วามืเหมืะสมื

สื�ระทีำ� 3 
ก�รเคำล่�อนัไหว 
ก�รออกกำ�ลังก�ย 
ก�รเล่นัเกม 
กีฬ�ไทำยและกีฬ�
สื�กล

พ	3.1	มื.3/2	นำาหลัุ่กั
กัารู้คู่วามืรู่้�แลุ่ะทัักัษะ
ในกัารู้เคู่ลืุ่�อนไหว	
กิัจำกัรู้รู้มืทัางกัาย	
กัารู้เลุ่�นเกัมื	แลุ่ะกัารู้เลุ่�น
ก่ัฬาไป้ใช�สรู้�างเสริู้มื
ส่ขภัาพ	อย�างติ�อเนื�อง
เป็้นรู้ะบบ
พ	3.2	มื.3/3	ป้ฏิิบัติิติน
ติามืกัฎกัติิกัาแลุ่ะ
ข�อติกัลุ่งในกัารู้เลุ่�น
ติามืชนิดก่ัฬาท่ั�เลืุ่อกั	แลุ่ะ
นำาแนวคิู่ดท่ั�ได�ไป้พัฒนา
คู่่ณภัาพช่วิติของติน
ในสังคู่มื

องค์ำปีระกอบทีำ� 1 
กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�	แลุ่ะเห็น
คู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	5	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า
ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหา
ยาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืะสมื

สื�ระทีำ� 4 
ก�รสืร��งเสืริม
สุืขีภ�พิ
สืมรรถภ�พิ
และก�รป้ีองกันั
โรคำ

พ	4.1	มื.3/3	รู้วบรู้วมื
ข�อม่ืลุ่แลุ่ะเสนอแนวทัาง
แกั�ไขปั้ญหาส่ขภัาพ
ในช่มืชน

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่
กัับผ่�อื�น	
ข�อ	3	ทัำางานรู้�วมืกัับผ่�อื�น
ติามืวิถ่ป้รู้ะชาธิป้ไติย
ข�อ	4	ม่ืจิำติอาสา	
ช�วยเหลืุ่อผ่�อื�น

บ่รู้ณากัารู้เนื�อหา
ยาเสพติิด
ได�ติามืคู่วามืเหมืะสมื
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ลำาดับท่ี่�ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิช่ี�อกิจกรรมิ เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)เวิลาท่ี่�ใช้ีจัดกิจกรรมิ (นาท่ี่)

1 อวสานเซ์ลุ่ล์ุ่แมืน 50

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

สาระท่ี่� ตัวิช่ี�วัิด พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 5 

คำว�มปีลอดภัย

ในัชีื่วิต

พ	5.1	มื.3/1	

วิเคู่รู้าะห์ปั้จำจัำยเส่�ยง

แลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยง

ท่ั�ม่ืติ�อส่ขภัาพ	

แลุ่ะแนวทัางป้้องกััน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 

กัารู้วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ

แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาอย�าง

สรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	ป้รู้ะเมิืนแลุ่ะสรู้�าง

ข�อสรู่้ป้บทัเรู่้ยนช่วิติ

ของตินเอง

วิเคู่รู้าะห์ปั้จำจัำย/

พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงท่ั�ส�งผลุ่

ติ�อคู่�านิยมืในกัารู้

ใช�ยาเสพติิด/

สารู้เสพติิด

พ	5.1	มื.3/4	

วิเคู่รู้าะห์คู่วามืสัมืพันธ์

ของกัารู้ดื�มืเคู่รืู้�องดื�มื

ท่ั�ม่ืแอลุ่กัอฮอล์ุ่

ติ�อส่ขภัาพ

แลุ่ะกัารู้เกิัดอ่บัติิเหต่ิ

องค์ำปีระกอบทีำ� 3 

กัารู้จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์

แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด

ข�อ	4	รู่้�จัำกัคู่ลุ่ายเคู่รู่้ยด

ด�วยวิธ่กัารู้ท่ั�สรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	4	รู่้�จัำกัสรู้�างคู่วามืส่ข

ให�กัับตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 3

เร่�อง อวสื�นัเซลล์แมนั (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ม.3/1	 วิเคู่รู้าะห์ปั้จำจัำยเส่�ยงแลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงท่ั�ม่ืติ�อส่ขภัาพแลุ่ะแนวทัางกัารู้ป้้องกััน

 พิ 5.1 ม.3/4	 วิเคู่รู้าะห์คู่วามืสัมืพันธ์ของกัารู้ดื�มืเคู่รืู้�องดื�มืท่ั�ม่ืแอลุ่กัอฮอลุ่์ติ�อส่ขภัาพแลุ่ะกัารู้เกัิด

อ่บัติิเหต่ิ

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้จำจ่ำบันปั้ญหายาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาดในกัลุ่่�มืวัยรู่้�น	เกิัดจำากัทััศึนคู่ติิแลุ่ะคู่วามืเชื�อท่ั�ผิดในกัารู้ชักัชวน 

กัลุ่่�มืเพื�อนมืาลุ่องใช�เหลุ่�า	บ่หรู่้�	แลุ่ะนำายารัู้กัษาโรู้คู่มืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	จำนนำาไป้ส่�กัารู้ใช�ยาเสพติิดแลุ่ะกั�อให�เกิัด 

ภััยรู้�ายแรู้งทัั�งติ�อบ่คู่คู่ลุ่	คู่รู้อบคู่รัู้ว	ช่มืชน	สังคู่มื	แลุ่ะป้รู้ะเทัศึชาติิ	ซึ์�งม่ืคู่วามืสัมืพันธ์กัับกัารู้เกิัดโรู้คู่แลุ่ะอ่บัติิเหต่ิ	 

ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อส่ขภัาพกัาย	ส่ขภัาพจิำติ	ติลุ่อดจำนคู่วามืป้ลุ่อดภััยของผ่�เสพ	อ่กัทัั�งยังสรู้�างป้ญัหาติ�างๆ	ให�กัับผ่�อื�น 

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์

ปั้จำจัำยเส่�ยงของกัารู้ดื�มืเคู่รืู้�องดื�มื

แอลุ่กัอฮอล์ุ่ท่ั�ม่ืคู่วามืสัมืพันธ์

ติ�อกัารู้ใช�ยาเสพติิดของวัยรู่้�นได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2	กัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ 

ตัิดสินใจำแลุ่ะแกั�ปั้ญหา

อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ข�อ	6	ป้รู้ะเมิืนแลุ่ะสรู้�างข�อสรู่้ป้

บทัเรู่้ยนช่วิติของตินเอง

1.	คู่�านิยมืของวัยรู่้�น

(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	1	)

2.	กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	

(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	2	)

3.	แนวทัางกัารู้ติอบคู่ำาถามื

ในกัารู้สนทันา	(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	3	)

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาถึงเทัคู่นิคู่กัารู้ขายสินคู่�า	ท่ั�สามืารู้ถดึงด่ดลุ่่กัคู่�า	แลุ่ะสามืารู้ถ 

เพิ�มืยอดขายให�ได�มืากัท่ั�ส่ด	พรู้�อมืทัั�งเปิ้ด	คู่ลิุ่ป้/สคู่ลิุ่ป้	“บังฮันซั์น	ขายของทัะเลุ่”	แลุ่ะสื�อโมืษณา
(ท่ั�มืา	คู่นม่ืด่	kon_me_d	https://www.youtube.com/watch?v=MoXHpGzVX4k&t=75s)

	 2.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามื	

	 	 -	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้บ�างหลัุ่งจำากัท่ั�นักัเรู่้ยนได�รัู้บชมืคู่ลิุ่ป้/สคู่ลิุ่ป้หรืู้อโฆษณา	

	 	 -	ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยตัิดสินใจำซื์�อสินคู่�าจำากักัารู้ด่คู่ลิุ่ป้/สคู่ลิุ่ป้หรืู้อสื�อโฆษณาหรืู้อไมื�

	 	 -	นักัเรู่้ยนม่ืวิธ่ยับยั�งหรืู้อป้ฏิิเสธกัารู้ซื์�อสินคู่�าจำากัคู่ลิุ่ป้/สคู่ลิุ่ป้หรืู้อสื�อโฆษณาท่ั�ได�รัู้บชมื

อย�างไรู้บ�าง
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืออกัเป็้นกัลุ่่�มืลุ่ะเทั�าๆ	กััน	เพื�อช�วยกัันคิู่ดวิธ่โฆษณาสินคู่�า 
ท่ั�คู่รู่้กัำาหนดให�	โดยคู่รู่้นำาโมืเดลุ่/หรืู้อรู่้ป้สินคู่�ามืาให�นักัเรู่้ยนป้รู้ะกัอบกัารู้ขาย
	 2.	ตัิวแทันแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืออกัมืาจัำบฉลุ่ากัสินคู่�าท่ั�คู่รู่้กัำาหนดให�	ได�แกั�	
	 	 -	เหลุ่�า	
	 	 -	บ่หรู่้�	
	 	 -	ยาท่ั�ใช�ในทัางท่ั�ผิด	เช�น	โซ์แลุ่มื	ยาแกั�ไอ	เดกัซ์์โทัรู้เมืทัอร์ู้แฟน	ยาทัรู้ามืาดอลุ่	ส่�คู่่ณรู้�อย	
	 3.	จำากันั�นแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืส�งตัิวแทัน	กัลุ่่�มืลุ่ะ	1	คู่น	เพื�อทัำาหน�าท่ั�เป็้นเซ์ลุ่ขายสินคู่�าท่ั�กัลุ่่�มืของตินเอง 
จัำบฉลุ่ากัได�	โดยม่ืเวลุ่าในกัารู้ขายสินคู่�ากัลุ่่�มืลุ่ะ	3	-	5	นาท่ั	เมืื�อนักัเรู่้ยนท่ั�ทัำาหน�าท่ั�เป็้นเซ์ลุ่ขายสินคู่�าได�ขาย 
สินคู่�าเสร็ู้จำให�ผ่�ขายหันหลัุ่งให�กัับผ่�ซื์�อทัั�งหมืด
	 4.	วิธ่กัารู้	ให�นักัเรู่้ยนท่ักัคู่นเป็้นผ่�ซื์�อสินคู่�า	(ยกัเว�นเซ์ลุ่ขายสินคู่�า)
	 	 -	นักัเรู่้ยน	1	คู่นสามืารู้ถเลืุ่อกัซื์�อสินคู่�าได�	1	อย�าง	
	 	 -	ผ่�ซื์�อม่ืสิทัธิในกัารู้เลืุ่อกัว�าจำะซื์�อสินคู่�าหรืู้อไมื�ซื์�อก็ัได�	ผ่�ท่ั�ซื์�อสินคู่�าชนิดใด	(เหลุ่�า	บ่หรู่้�	 
ยาท่ั�ใช�ในทัางท่ั�ผิด)	ให�ไป้ติ�อหลัุ่งคู่นขายสินคู่�าชนิดนั�น	ผ่�ท่ั�ไมื�เลืุ่อกัสินคู่�าให�นั�งอย่�กัับท่ั�																	
	 	 -	แบ�งนักัเรู่้ยนออกัติามืกัลุ่่�มื	ท่ั�ซื์�อสินคู่�า	แลุ่ะไมื�ซื์�อสินคู่�า	แลุ่�วให�ทัั�ง	2	กัลุ่่�มื	อธิบายถงึเหต่ิผลุ่	 
ท่ั�เลืุ่อกัซื์�อสินคู่�าชนิดนั�น	แลุ่ะเหต่ิผลุ่ท่ั�ไมื�เลืุ่อกัซื์�อสินคู่�าชนิดนั�น

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
 นัักเรียนัตอบคำำ�ถ�ม R - C - A เพ่ิ�อนัำ�ไปีส่้ืก�รพัิฒนั�ทัำกษะชีื่วิต
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับกัารู้ขายสินคู่�าท่ั�ผิดกัฎหมืาย		
	 	 C	:	นักัเรู่้ยนเคู่ยเห็นโฆษณาชวนเชื�อ	ท่ั�แอบอ�างสรู้รู้พคู่่ณเกิันจำริู้งหรืู้อไมื�		นักัเรู่้ยนตัิดสินใจำอย�างไรู้ 
	 	 A	:	ในอนาคู่ติถ�านักัเรู่้ยนถ่กัเชิญชวนให�ซื์�อสินคู่�าท่ั�โฆษณาเกิันจำริู้งหรืู้อสินคู่�าผิดกัฎหมืาย
นักัเรู่้ยนสามืารู้ถบอกัวิธ่ป้้องกัันแลุ่ะป้ฏิิเสธได�หรืู้อไมื�		อย�างไรู้

ใช้ีใบ
กิจกรรมิ

อวิสาน
เซิลล์แมิน

ภูาระ/ชิี�นงาน

ใบกิัจำกัรู้รู้มื	อวสานเซ์ลุ่ล์ุ่แมืน

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	คู่ลิุ่ป้/สคู่ลิุ่ป้	“บังฮันซั์น	ขายของทัะเลุ่”
-	สื�อโฆษณาสินคู่�า	
การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

-	พิจำารู้ณาจำากักัารู้ติอบคู่ำาถามื	สามืารู้ถติอบคู่ำาถามืได�ถ่กัติ�อง	รู้�อยลุ่ะ	80
-	พิจำารู้ณาจำากัคู่ำาถามื	R	-	C	-	A

(ท่ั�มืา	คู่นม่ืด่	kon_me_d	
https://www.youtube.com/watch?v=MoXHpGzVX4k&t=75s)

คุ้ลิปัว่ิด่โอ เร่�อง 
LIVE ฮีาซัิน ทัี่�งมัินและฮีา ลูกคุ้้าติดตรึมิ!
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ใบกิจกรรมิ อวิสานเซิลล์แมิน 
	 ให�นักัเรู่้ยนบอกัเหต่ิผลุ่ของกัารู้ซื์�อสินคู่�าในช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	พรู้�อมืยกัตัิวอย�างสินคู่�าท่ั�นักัเรู่้ยนซื์�อเป็้น

ป้รู้ะจำำา	จำำานวน	2	ชนิด	พรู้�อมืบอกัคู่วามืจำำาเป็้นของสิ�งของชนิดนั�น

ชื�อ........................................................สก่ัลุ่....................................................เลุ่ขท่ั�	............ชั�น..............	
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ใบความรู้ 1 
ค่านิยมของวัยรุ่น

ค่านิยมของวัยรุ่นไทยในป�จจุบัน1.
           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
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

2
การใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

	 กัารู้ใช�ยาในทัางทั่�ผิด	หมืายถึง	กัารู้นำายารัู้กัษาโรู้คู่มืาใช�โดยไมื�ม่ืจ่ำดม่ื�งหมืายทัางกัารู้แพทัย์	 
แติ�ม่ื�งหวังเพื�อติอบสนองคู่วามืติ�องกัารู้บางอย�าง	เช�น	กัารู้กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทัเพื�อให�รู้�างกัายม่ืกัารู้ตืิ�นตัิว 
อย่�เสมือ	กัารู้ใช�เพื�อคู่วามืสน่กัสนาน	กัารู้ทัำาให�เกิัดคู่วามืเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	กัารู้หลุ่บหน่จำากัคู่วามืกัดดัน 
ของสังคู่มื	เป็้นติ�น	ซึ์�งทัำาให�เกิัดอันติรู้ายติ�อรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำของผ่�ใช�ยา	ปั้จำจ่ำบันเด็กั	แลุ่ะเยาวชน 
ม่ืกัารู้นำายารัู้กัษาโรู้คู่หลุ่ายชนิดมืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	ซึ์�งกั�อให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำ	 
โดยยาท่ั�เด็กั	แลุ่ะเยาวชนมัืกัจำะนำามืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	ได�แกั�	ยาแกั�ไอผสมืโคู่เดอ่น	ยาแกั�ไอเดกัซ์์โทัรู้ 
เมืทัอรู้แ์ฟน	ยาโรู้ฮิบนอลุ่	ยามิืดาโซ์แลุ่มื	หรืู้อยาโดมิืคู่่�มื	ยาอัลุ่ป้รู้าโซ์แลุ่มื	ยาไดอาซ่์แพมื	ยาทัรู้ามืาดอลุ่	 
ยาโป้รู้เมืทัธาซ่์น	เป็้นติ�น

ย�แก�ไอผู้สืมโคำเดอีนั

ย�มิด�โซแลม หร่อย�โดมิคุ่ำม

ย�ไนัเมต�ซีแพิม

ย�แก�ไอ เดกซ์โทำรเมทำอร์แฟนั

ย�อัลปีร�โซแลม

ย�ทำร�ม�ดอล

ย�โรฮิบนัอล

ย�ไดอ�ซีแพิม

ย�โปีรเมทำธ์�ซีนั

ท่ั�มืา	คู่่�มืือกัารู้ดาเนินงานด�านกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	สาหรัู้บอาสาสมัืคู่รู้สาธารู้ณส่ขกัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
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  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
จุดเริ�มต้นของการใช้สารเสพติดชนิดอื�น

 

ใบความรู้ 3
แนวทางการตอบคําถามในการสนทนา 

ผลกระทบต่อร่างกาย
    - มีกลิ�นปาก ลมหายใจมีกลิ�นเหม็น
    - 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
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 - อารมณ์ดุร้าย,พูดมาก,ทะเลาะวิวาท
 - เกิดอุบัติเหตุ
 - สูญเสียครอบครัวหรือคนที�รัก
 - ทําให้สังคมไม่ปลอดภัยนําไปสู่การทําร้ายร่างกาย หรือสูญเสียทรัพย์สิน 
 - อารมณ์ชั�ววูบ ขาดสติทําร้ายร่างกายผู้อื�น ปล้น จี�ชิงทรัพย์ หรือร้ายแรง
ที�สุดคือการข่มขืนและทําร้ายร่างกายผู้อื�น
 - เครื�องดื�มแอลกอฮอล์นําไปสู้การมั�วสุ่ม และใช้ยาเสพติด

ผลกระทบต่อร่างกาย

ใบความรู ้3
แนวทางการตอบคําถามในการสนทนา 

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

เครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 
(สุรา, เบียร์, ไวน์,)

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

ความเสี�ยงที�เกิดขึ�น

 - ขาดเรยีน หรอืผลการเรยีนหรอืการทํางานตกตํ�าลง
 - ปลกีตวัหรอืหลบเลี�ยงคนอื�น ๆ
 - หดหู ่กระวนกระวาย
 - ใชจ้า่ยเงนิมากเป�นประจําหรอือยู ่ๆ  กม็เีงนิมาก
 - เปลี�ยนกลุม่เพื�อน
 - เปลี�ยนนสัิยการกนิการนอน
- อารมณแ์ปรปรวนตลอดเวลา กา้วรา้ว และมแีนว
โนม้ใชค้วามรนุแรง

ความเสี�ยงที�เกิดขึ�น

การใช้ยาในทางที�ผิด

 - มีความลับเกี�ยวกับการกระทํา ที�อยู่ หรือทรัพย์สิน
 - ขาดความสนใจในสภาพของตนเองและสุขอนามัย
 - อยู่นอกบ้านจนดึก หรือไม่กลับบ้านหลายวันบ่อย ๆ
 - พบยาหรืออุปกรณ์การเสพยา
 - ทรัพย์สินมีค่าในบ้านหายไป
 - เป�นจุดเริ�มต้องของการใช้ยาเสพติด
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ตัวิอย่างโฆษณา
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ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์ตารางวิิเคุ้ราะห์คุ้วิามิสัมิพัันธ์
ระหว่่างตััว่ช้ี้�วั่ดกลุ่่่มสาระการเร้ยนร้�ส่ขศึึกษาแลุ่ะพลุ่ศึึกษา พฤติักรรมทัักษะช้ี้วิ่ตั แลุ่ะสมรรถนะด�านยาเสพติัด

ชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 4-6

สาระท่ี่� ตัวิชี่�วิัด พัฤติกรรมิที่ักษะชี่วิิต สมิรรถนะด้านยาเสพัติด

สื�ระทีำ� 1 
ก�รเจัริญเติบโต
และพัิฒนั�ก�รขีอง
มนุัษย์

พ	1.1	มื.4	-	6/2	วางแผนด่แลุ่ 
ส่ขภัาพติามืภัาวะ
กัารู้เจำริู้ญเติิบโติแลุ่ะพัฒนากัารู้ 
ของตินเองแลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่
ในคู่รู้อบคู่รัู้ว

องค์ำปีระกอบทำี� 1
กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�	แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า
ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	5	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า
ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

1)	บริู้หารู้จัำดกัารู้	วางแผน	
ออกัแบบกิัจำกัรู้รู้มืแลุ่ะ
แกั�ปั้ญหายาเสพติิดได�อย�าง
สรู้�างสรู้รู้ค์ู่
2)	นำาทัักัษะคู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับ																	
ยาเสพติิดมืาใช�ในช่วิติป้รู้ะจำำาวัน
ได�อย�างถ่กัติ�อง
3)	สำานึกัรัู้บผิดชอบติ�อสังคู่มื
ในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ปั้ญหา
ยาเสพติิด
4)	คู่วบคู่่มือารู้มืณ์	คู่วามืคิู่ด	
ตัิดสินใจำ	ทัำาสิ�งติ�างๆ	สำาเร็ู้จำ
ติามืเป้้าหมืายโดยไมื�ย่�ง
เก่ั�ยวกัับยาเสพติิด

สื�ระทีำ� 2 
ชีื่วิตและคำรอบคำรัว

พ	2.1	มื.4	-	6/3	เลืุ่อกัใช�
ทัักัษะท่ั�เหมืาะสมืในกัารู้
ป้้องกัันแลุ่ะลุ่ดคู่วามืขัดแย�ง
แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหาเรืู้�องเพศึ
แลุ่ะคู่รู้อบคู่รัู้ว

องคำ์ปีระกอบทำี� 3
กัารู้จัำดกัารู้กัับอารู้มืณ์
แลุ่ะคู่วามืเคู่รู่้ยด
ข�อ	2	จัำดกัารู้คู่วามืขัดแย�งติ�างๆ	
ได�ด�วยวิธ่ท่ั�เหมืาะสมื

พ	2.1	มื.4	-	6/4	วิเคู่รู้าะห์
สาเหต่ิแลุ่ะผลุ่ของคู่วามืขัดแย�ง	
ท่ั�อาจำเกิัดขึ�นรู้ะหว�างนักัเรู่้ยน
หรืู้อเยาวชนในช่มืชน
แลุ่ะเสนอแนวทัางแกั�ไขปั้ญหา

สื�ระทีำ� 4 
ก�รสืร��งเสืริม
สุืขีภ�พิ สืมรรถภ�พิ 
และก�รป้ีองกันัโรคำ

พ	4.1	มื.4	-	6/6	ม่ืส�วนรู้�วมื
ในกัารู้ส�งเสริู้มืแลุ่ะพัฒนา
ส่ขภัาพของบ่คู่คู่ลุ่ในช่มืชน

องคำ์ปีระกอบทำี� 4
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่
กัับผ่�อื�น
ข�อ	4	ม่ืจิำติอาสาช�วยเหลืุ่อผ่�อื�น

สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัย
ในัชีื่วิต

พ	5.1	มื.4	-	6/1	ม่ืส�วนรู้�วมื
ในกัารู้ป้้องกัันคู่วามืเส่�ยงติ�อ
กัารู้ใช�ยา	กัารู้ใช�สารู้เสพติิด
แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง	เพื�อส่ขภัาพ
ของตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้วแลุ่ะสังคู่มื

องคำ์ปีระกอบทำี� 4
กัารู้สรู้�างสัมืพันธภัาพท่ั�ด่
กัับผ่�อื�น
ข�อ	3	ทัำางานรู้�วมืกัับผ่�อื�น
ติามืวิถ่ป้รู้ะชาธิป้ไติย

พ	5.1	มื.4	-	6/2	วิเคู่รู้าะห์
ผลุ่กัรู้ะทับท่ั�เกิัดจำากั
กัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง	กัารู้ใช�	
แลุ่ะกัารู้จำำาหน�ายสารู้เสพติิด

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 กัารู้คิู่ด	
วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	แลุ่ะแกั�
ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1	เลืุ่อกัรัู้บข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
อย�างไติรู้�ติรู้องแลุ่ะรู่้�เทั�าทััน
สังคู่มืท่ั�เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง
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สื�ระทีำ� 5 
คำว�มปีลอดภัย
ในัชีื่วิต

พ	5.1	มื.4	-	6/3	วิเคู่รู้าะห์
ปั้จำจัำยท่ั�ม่ืผลุ่กัรู้ะทับติ�อส่ขภัาพ
หรืู้อคู่วามืรู่้นแรู้งของคู่นไทัย	
แลุ่ะเสนอแนวทัางป้้องกััน

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ด	วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	2	ตัิดสินใจำในสถานกัารู้ณ์
ติ�าง	ๆ	ท่ั�เผชิญอย�างม่ืเหต่ิผลุ่
แลุ่ะรู้อบคู่อบ

พ	5.1	มื.4	-	6/4	วางแผน
กัำาหนดแนวทัางลุ่ดอ่บัติิเหต่ิ
แลุ่ะสรู้�างเสริู้มืคู่วามืป้ลุ่อดภััย
ในช่มืชน
พ	5.1	มื.4	-	6/5	ม่ืส�วนรู้�วมืใน
กัารู้สรู้�างเสริู้มืคู่วามืป้ลุ่อดภััย
ในช่มืชน

องค์ำปีระกอบทีำ� 1
กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�	แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�า
ในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	10	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อ
สังคู่มื

พ	5.1	มื.4	-	6/6	ใช�ทัักัษะ
กัารู้ตัิดสินใจำ	แกั�ปั้ญหา
ในสถานกัารู้ณ์ท่ั�เส่�ยงติ�อ
ส่ขภัาพแลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ด	วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	3	แกั�ปั้ญหาในสถานกัารู้ณ์
วิกัฤติได�อย�างเป็้นรู้ะบบ
แลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่

ลำาดับท่ี่� ช่ี�อกิจกรรมิ ระดับชัี�น เวิลาที่่�ใชี้จัดกิจกรรมิ (นาที่่)

1 สแกันคู่วามืเส่�ยง มื.4 50

2 Campaign	“Say	no	to	drugs” มื.5 50

3 Big	Brothers	พ่�ใหญ�ใจำโติ มื.6 50

แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 4-6
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 4

เร่�อง  สืแกนัคำว�มเสีื�ยง (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ม.4-6/1	ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกัันคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยาเสพติิด/สารู้เสพติิดแลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง
เพื�อส่ขภัาพของตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้วแลุ่ะสังคู่มื

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 ในปั้จำจ่ำบันภััยจำากัสิ�งเสพติิดแพรู้�รู้ะบาดในสถานศึึกัษาอย�างรู่้นแรู้ง	ทัั�งน่�เยาวชนม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยง 
ติ�อกัารู้ใช�สารู้เสพติิด	อันเป็้นผลุ่มืาจำากัสารู้เสพติิด	ผ่�เสพ	แลุ่ะสิ�งแวดลุ่�อมื	ดังนั�น	ท่ักัคู่นแลุ่ะท่ักัหน�วยงาน 
จึำงติ�องรู้�วมืมืือกัันป้้องกััน	เฝ้ึารู้ะวัง	คู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�สารู้เสพติิดโดยใช�มืาติรู้กัารู้ทัางกัฎหมืายอย�างเคู่รู้�งคู่รู้ดั	 
รู้วมืทัั�งส�งเสริู้มืให�เยาวชนติรู้ะหนักัถึงภััยจำากักัารู้ใช�สารู้เสพติิด	ด�วยกิัจำกัรู้รู้มืติ�างๆ	แลุ่ะคู่วามืรู้�วมืมืือจำากัหน�วยงาน 
ท่ั�เก่ั�ยวข�อง	เพื�อให�แกั�ไขปั้ญหากัารู้รู้ะบาดของสารู้เสพติิดได�อย�างเป็้นรู่้ป้ธรู้รู้มื

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	 นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์
สาเหต่ิแลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อ
กัารู้ใช�สารู้เสพติิดได�
2.	 นักัเรู่้ยนสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์
แนวทัางป้้องกัันคู่วามืเส่�ยงติ�อ
กัารู้ใช�สารู้เสพติิดได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 1 กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�	 
แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเอง	
แลุ่ะผ่�อื�น
ข�อ	10 ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบ
ติ�อสังคู่มื

1.	โทัษพิษภััยแลุ่ะอันติรู้าย
จำากัยาเสพติิด	(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	1)
2.	กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	
(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	2)
3.	ทัักัษะกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ม่ื
ส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	
(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	3)

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้ด่รู่้ป้ภัาพหรืู้อคู่ลิุ่ป้ท่ั�เก่ั�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ติิดยาเสพติิด	ได�แกั�	ผลุ่กัรู้ะทับ 
ติ�อผ่�เสพ	ผลุ่กัรู้ะทับติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	ผลุ่กัรู้ะทับติ�อช่มืชน	แลุ่ะผลุ่กัรู้ะทับติ�อป้รู้ะเทัศึชาติิ	โดยคู่รู่้ชวนนักัเรู่้ยน 
รู้�วมืกัันสนทันาถึงผลุ่กัรู้ะทับท่ั�เกิัดขึ�นว�าส�งผลุ่ให�เกิัดปั้ญหาสังคู่มือย�างไรู้บ�าง
	 2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันอภิัป้รู้ายว�าในช่มืชนโดยรู้อบโรู้งเรู่้ยน	ม่ืพื�นท่ั�ใดบ�างท่ั�ม่ืโอกัาสเป็้นพื�นท่ั� 
ท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดของเยาวชนแลุ่ะคู่นในช่มืชน

ขัี�นักิจักรรม (30 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนรู้�วมืกัันจัำดทัำาแผนท่ั�คู่วามืเส่�ยงยาเสพติิดของช่มืชน	โดยเริู้�มืจำากักัารู้วาดแผนท่ั�ของช่มืชน
รู้อบโรู้งเรู่้ยนรู้ะยะ	500	เมืติรู้	ใช�โรู้งเรู่้ยนเป็้นศ่ึนย์กัลุ่างแลุ่ะคู่รู้อบคู่ลุ่่มืพื�นท่ั�
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้
	 2.	หลัุ่งจำากัวาดแผนท่ั�แลุ่�วนักัเรู่้ยนรู้�วมืกัันวิเคู่รู้าะห์ว�า	 ม่ืพื�นท่ั�ใดบ�างท่ั�เป็้นพื�นท่ั�ส่�มืเส่�ยงติ�อ 
กัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดของเยาวชนแลุ่ะคู่นในช่มืชน	โดยให�ทัำาสัญลัุ่กัษณห์รืู้อนำาลุ่่กัอมืไป้วางไว�บนแผนทั่� 
ในจ่ำดนั�นเพื�อแสดงสัญลัุ่กัษณ์มืากัน�อยติามืป้ริู้มืาณคู่วามืเส่�ยง
	 3.	 นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มืเป็้น	6	กัลุ่่�มื	 เพื�อรู้�วมืกัันอภิัป้รู้ายบทับาทัของผ่�เก่ั�ยวข�องแลุ่ะแนวทัาง	 
กัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดในช่มืชน	พรู้�อมืทัั�งนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยน	ดังน่�
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	1		ผ่�นำาช่มืชน
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	2		คู่รู่้
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	3		ทัหารู้/ติำารู้วจำ/ฝ่ึายป้กัคู่รู้อง
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	4		เจำ�าหน�าท่ั�สาธารู้ณส่ข
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	5		คู่รู้อบคู่รัู้ว
	 	 กัลุ่่�มืท่ั�	6		นักัเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (10 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้ว�าในช่มืชนโดยรู้อบโรู้งเรู่้ยนม่ืพื�นท่ั�ใดบ�างทั่�ม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยา 
แลุ่ะสารู้เสพติิดของเยาวชนแลุ่ะคู่นในช่มืชน	โดยใช�หลัุ่กั	R	-	C	-	A	สรู่้ป้ในป้รู้ะเด็นดังติ�อไป้น่�
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้ท่ั�ในช่มืชนรู้อบบริู้เวณโรู้งเรู่้ยนม่ืพื�นท่ั�เส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด 
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืา	นักัเรู่้ยนเคู่ยทัรู้าบหรืู้อไมื�ว�าบ่คู่คู่ลุ่ติ�างๆ	ในช่มืชนม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกััน 
ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	บ่คู่คู่ลุ่เหลุ่�านั�นทัำาอย�างไรู้
	 	 A	:	ในฐานะท่ั�นักัเรู่้ยนเป็้นคู่นในช่มืชน		นักัเรู่้ยนจำะม่ืวิธ่กัารู้ป้้องกัันหรืู้อลุ่ดพื�นท่ั�เส่�ยง 
ในช่มืชนอย�างไรู้

ภูาระ/ชิี�นงาน

	แผนท่ั�คู่วามืเส่�ยงยาเสพติิดของช่มืชน
ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

1.	ภัาพ/คู่ลิุ่ป้ผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยาเสพติิด			2.	กัรู้ะดาษชาร์ู้ทั			3.	ส่			4.	ลุ่่กัอมื	
การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

แบบป้รู้ะเมิืนกัารู้ทัำางานกัลุ่่�มื

ภูาพัผู้ลกระที่บข้องการใช้ียาเสพัติดท่ี่�ม่ิต่อร่างกาย

ภูาพัผู้ลกระที่บข้องการใช้ียาเสพัติดท่ี่�ม่ิต่อสังคุ้มิ
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แบบปัระเมิินการที่ำางานกล่้มิ

คำำ�ชีื่�แจัง  ให�ผ่�สอนสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืของนักัเรู่้ยนในรู้ะหว�างเรู่้ยนแลุ่ะนอกัเวลุ่าเรู่้ยน	แลุ่�วข่ด	✓ลุ่งในช�องว�าง	

ท่ั�ติรู้งกัับรู้ะดับคู่ะแนน

ลำ�

ดับ

ทีำ�

ชื่่�อ-สืกุล

ขีองผู้้�รับ

ก�รปีระเมินั

คำว�มร่วมม่อ

กันั

ทำำ�กิจักรรม

ก�รแสืดง

คำว�มคิำดเห็นั

ก�รรับฟัง

คำว�มคิำดเห็นั

ก�รตั�งใจั

ทำำ�ง�นั

ก�รแก�ไขี

ปัีญห�/หร่อ

ปีรับปีรุงผู้ล

ง�นักลุ่ม

รวม

20

คำะ

แนันั
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

1
โที่ษพิัษภัูยและอันตรายจากยาเสพัติด

	 กัารู้ใช�ยาเสพติิดจำะม่ืผลุ่ติ�อสมือง	2	ส�วน	คืู่อ	สมืองส�วนคิู่ด	แลุ่ะสมืองส�วนอยากั	สมืองส�วนคิู่ด 
ทัำาหน�าท่ั�คู่วบคู่่มืสติิปั้ญญา	ใช�คู่วามืคิู่ดแบบม่ืเหต่ิผลุ่	ขณะท่ั�สมืองส�วนอยากัเป็้นศ่ึนยค์ู่วบคู่่มือารู้มืณ์
คู่วามืรู้่�สึกั	เวลุ่าคู่นเรู้าเสพยาเสพติิด	ติัวยาจำะไป้กัรู้ะต่ิ�นทัำาให�สมืองส�วนอยากั	สรู้�างสารู้เคู่ม่ืชื�อ	 
“โดป้าม่ืน”	ซึ์�งเป็้นสารู้ท่ั�ทัำาให�มืน่ษยเ์กิัดคู่วามืรู่้�สึกัส่ข	แติ�ยาเสพติิดทัำาให�สมืองสรู้�างโดป้าม่ืนมืากักัว�า 
ท่ั�ธรู้รู้มืชาติิกัำาหนด	จำนทัำาให�รู่้�สึกัเป็้นส่ขมืากัขึ�นกัว�าป้กัติิ	สมืองจึำงม่ืกัารู้ป้รัู้บตัิวด�วยกัารู้ลุ่ดกัารู้หลัุ่�ง 
สารู้เคู่ม่ืนั�นลุ่ง	เมืื�อหมืดฤทัธิ�ของยาเสพติิด	จึำงเสมืือนว�ารู้�างกัายม่ือากัารู้ขาดสารู้โดป้าม่ืน	ทัำาให�ม่ื 
อากัารู้หง่ดหงิด	หรืู้อซึ์มืเศึรู้�า	ส�งผลุ่ให�ผ่�เสพพยายามืแสวงหายามืาใช�ซ์ำ�า	ในขณะเด่ยวกัันเมืื�อใช� 
ยาเสพติิดบ�อยๆ	จำะทัำาให�สมืองส�วนคิู่ดถ่กัทัำาลุ่าย	กัารู้ใช�คู่วามืคิู่ดท่ั�เป็้นผลุ่จำะเส่ยไป้	แลุ่�วสมือง 
ส�วนอยากัจำะอย่�เหนือสมืองส�วนคิู่ด	จำนทัำาอะไรู้ติามืใจำติามือารู้มืณ์มืากักัว�าเหต่ิผลุ่	ผ่�ท่ั�ใช�ยาจึำงมัืกั 
แสดงพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	ม่ือารู้มืณก์ั�าวรู้�าว	หง่ดหงดิ	ไมื�สามืารู้ถคู่วบคู่่มืติวัเองได�	หากัใช�ยาเสพติิด 
บ�อยคู่รัู้�ง	สมืองจำะส่ญเส่ยคู่วามืสามืารู้ถคู่วบคู่่มืกัารู้หลัุ่�งโดป้าม่ืน	ทัำาให�ไมื�สามืารู้ถม่ืคู่วามืส่ข 
ติามืธรู้รู้มืชาติิได�	จำนเกิัดอากัารู้ท่ัรู้นท่ัรู้าย	เมืื�ออยากัม่ืคู่วามืส่ขจึำงติ�องพึ�งยาเสพติิด	สมืองจึำงจำะหลัุ่�ง 
โดป้าม่ืนมืามืากัพอจำนเกิัดคู่วามืส่ขได�	อากัารู้เช�นน่�เรู่้ยกัว�า	“สมืองติิดยา”	ในท่ั�ส่ดก็ัห�ามืตัิวเองไมื�ได� 
ติ�องทัำาท่ักัวิถ่ทัางให�ได�ยาเสพติิดมืาเสพ	ผลุ่ส่ดทั�ายจำะเกิัดคู่วามืส่ญเส่ยอย�างรู่้นแรู้งในด�านติ�างๆ 
ของช่วิติ	ผ่�เสพไมื�สามืารู้ถคู่วบคู่่มืตินเองได�ด�วยสติิปั้ญญาหรืู้อคู่วามืคิู่ดแลุ่ะทัำาให�ม่ือากัารู้ทัางจิำติ 
แลุ่ะสามืารู้ถเป็้นโรู้คู่จิำติเต็ิมืขั�นได�ในท่ั�ส่ด

ท่ั�มืา	:	แผ�นพับยาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาดในป้รู้ะเทัศึไทัย	แลุ่ะหนังสือคู่วามืรู่้�พื�นฐานเพื�อกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิดในเยาวชน

สมิองมิน้ษย์

สมิองส่วินคุ้ิด
(Cerebral Cortex)

สมิองส่วินอยาก
( Lirnbic System)
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1
โที่ษพิัษภัูยและอันตรายจากยาเสพัติด

ผู้ลกระทำบต่อผู้้�เสืพิย�เสืพิติด
	 1.	ผลุ่ติ�อรู้�างกัาย	ทัรู่้ดโทัรู้มื	ใจำสั�น	หลุ่อดเลืุ่อดอ่ดตัิน	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	หัวใจำเติ�นเร็ู้วผิดป้กัติิ	 
ทัำาลุ่ายหลุ่อดเลุ่อืดในสมือง	รู้ะบบหายใจำม่ืปั้ญหา	ในกัรู้ณ่ไอซ์์	ผิวหน�าจำะแห�งเส่ย	แลุ่ะเป้น็แผลุ่ได�ง�าย	 
เพรู้าะหลุ่อดเลืุ่อดเป้รู้าะบางใบหน�าจำะแกั�กัว�าวัย
	 2.	ผลุ่ติ�อรู้ะบบป้รู้ะสาทั	ติึงเคู่รู่้ยด	แติ�เมืื�อหมืดฤทัธิ�ยาจำะม่ือากัารู้ป้รู้ะสาทัลุ่�า	กัารู้ติัดสินใจำ 
ช�าแลุ่ะผิดพลุ่าด	หากัใช�นานจำะทัำาให�สมืองเสื�อมื	ทัำาลุ่ายรู้ะบบกัารู้หายใจำทัำาให�หมืดสติิแลุ่ะ 
ถึงแกั�คู่วามืติายได�
	 3.	ผลุ่ติ�อจิำติใจำ	ซึ์มืเศึรู้�า	กัลุ่ายเป็้นโรู้คู่จิำติชนิดหวาดรู้ะแวง	ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้	เช�น	 
หวาดหวั�นหวาดกัลัุ่ว	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ซึ์�งเกิัดขึ�นแลุ่�ว	อากัารู้จำะคู่งอย่�ติลุ่อดไป้	แมื�ช�วงท่ั�ไมื�ได�เสพยา
ก็ัติามื
	 4.	ผลุ่ติ�อพฤติิกัรู้รู้มื	กัรู้ะวนกัรู้ะวายใจำ	กั�าวรู้�าวขึ�น	เมืื�อรู้วมืกัับโรู้คู่จิำติชนิดหวาดรู้ะแวง	คิู่ดว�า 
จำะม่ืคู่นมืาทัำารู้�าย	มัืกัจำะทัำารู้�ายผ่�อื�นกั�อน

ผู้ลกระทำบต่อคำรอบคำรัว
	 1.	ขาดคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อคู่รู้อบคู่รัู้วหรืู้อญาติิพ่�น�อง	คู่รู้อบคู่รัู้วหมืดคู่วามืส่ข	แลุ่ะเป็้นภัารู้ะ 
ติ�อบ่คู่คู่ลุ่ในคู่รู้อบคู่รัู้ว	ทัำาคู่วามืเดือดรู้�อนให�คู่รู้อบคู่รัู้ว
	 2.	คู่รู้อบคู่รัู้วป้รู้ะสบปั้ญหาด�านเศึรู้ษฐกิัจำ

ผู้ลกระทำบต่อสัืงคำมหร่อชุื่มชื่นั
	 1.	เป็้นท่ั�รัู้งเก่ัยจำของสังคู่มืหรืู้อช่มืชนไมื�ม่ืใคู่รู้อยากัคู่บด�วยเข�าสังคู่มืไมื�ได�
	 2.	เป็้นอาชญากัรู้เพรู้าะผ่�ติิดยาติ�องพยายามืท่ักัวิถ่ทัางท่ั�จำะให�ได�ยาเสพติิด
     

ผู้ลกระที่บข้องการใช้ียาเสพัติด
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2
การใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

	 กัารู้ใช�ยาในทัางทั่�ผิด	หมืายถึง	กัารู้นำายารัู้กัษาโรู้คู่มืาใช�โดยไมื�ม่ืจ่ำดม่ื�งหมืายทัางกัารู้แพทัย์	 
แติ�ม่ื�งหวังเพื�อติอบสนองคู่วามืติ�องกัารู้บางอย�าง	เช�น	กัารู้กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทัเพื�อให�รู้�างกัายม่ืกัารู้ตืิ�นตัิว 
อย่�เสมือ	กัารู้ใช�เพื�อคู่วามืสน่กัสนาน	กัารู้ทัำาให�เกิัดคู่วามืเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	กัารู้หลุ่บหน่จำากัคู่วามืกัดดันของ 
สังคู่มื	เป็้นติ�น	ซึ์�งทัำาให�เกิัดอันติรู้ายติ�อรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำของผ่�ใช�ยา	ปั้จำจ่ำบันเด็กั	แลุ่ะเยาวชนม่ืกัารู้นำา 
ยารัู้กัษาโรู้คู่หลุ่ายชนิดมืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	ซึ์�งกั�อให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ	โดยยาท่ั�เด็กั	 
แลุ่ะเยาวชนมัืกัจำะนำามืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	เช�น	ยาแกั�ไอผสมืโคู่เดอ่น	ยาแกั�ไอ	เดกัซ์์โทัรู้เมืทัอร์ู้แฟน	 
ยาโรู้ฮิบนอลุ่	ยามิืดาโซ์แลุ่มืหรืู้อยาโดมิืคู่่�มื	ยาอัลุ่ป้รู้าโซ์แลุ่มื	ยาไดอาซ่์แพมื	ยาไนเมืติาซ่์แพมื	 
ยาทัรู้ามืาดอลุ่	ยาโป้รู้โคู่ดิลุ่	หรืู้อยาเบนซ์์เฮกัซ์อลุ่	(บ่ไฟว์)	เป็้นติ�น

ยาแกั�ไอผสมืโคู่เดอ่น
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	MB,	ลุ่่น,	บาร์ู้

ยามิืดาโซ์แลุ่มื	หรืู้อยาโดมิืคู่่�มื
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	ก่ั�มืคู่่�มื	

ยามือมืยาสลัุ่ดผ�ายาส�าย

ยาทัรู้ามืาดอลุ่
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:แค็ู่บ,	แท็ักัซ่์�,

เข่ยวเหลืุ่อง

ยาโป้รู้เมืทัธาซ่์น
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	โพโคู่ดิลุ่,	

โป้รู้โคู่ดิลุ่

ยาเบนซ์์เฮกัซ์อลุ่
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	บ่ไฟว์,B5

ยาอัลุ่ป้รู้าโซ์แลุ่มื
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	โซ์แลุ่มื,
ยาแฮป้ปี้�,	ยาเส่ยสาว

ยาแกั�ไอ	เดกัซ์์โทัรู้เมืทัอร์ู้แฟน
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	เรู้ดเดวิลุ่,	เด็กัซ์์

ยาไดอาซ่์แพมื
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:วาเลุ่่ยมื,

แวเลุ่่ยมื

ยาไนเมืติาซ่์แพมื
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	อิริู้มิืน	5,	
ไฟว์-ไฟว์	(five	-	five)

ยาโรู้ฮิบนอลุ่	
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	แมืว	ยาหลัุ่บ	

ส่มื�วง	ยาเมืาโรู้เช�
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3
ทัี่กษะการส่งเสริมิการม่ิส่วินร่วิมิ

ในการป้ัองกันยาเสพัติด

ทัำกษะในัก�รสืง่เสืริมก�รมีส่ืวนัร่วมในัก�รปีอ้งกันัย�เสืพิตดิจั�ก คำรอบคำรวั โรงเรียนั ชุื่มชื่นั สัืงคำม
	 สรู้�างพื�นป้ลุ่อดภััย	หมืายถึง	กัารู้ดำาเนินงานเพื�อให�	พื�นท่ั�หนึ�ง	ๆ 	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถบริู้หารู้หน�วยงาน/ 
องคู่์กัรู้ติ�างๆ	แลุ่ะท่ักัภัาคู่ส�วนในพื�นท่ั�	 ได�แกั�	สถานศึึกัษา	สถานป้รู้ะกัอบกัารู้	หม่ื�บ�านช่มืชน	 
เกิัดกัารู้ดำาเนินงานป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดด�วยกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืของป้รู้ะชากัรู้ในพื�นท่ั�นั�นๆ	 
เพื�อนำาส่�คู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากัป้ัญหายาเสพติิดแลุ่ะลุ่ดผลุ่กัรู้ะทับทั่�เกิัดขึ�นจำากัป้ัญหายาเสพติิด	 
โดยคู่รู้อบคู่ลุ่่มืใน	๓	มิืติิสำาคัู่ญ	ได�แกั�
 1. ด้แลชื่่วยเหล่อกลุ่มทีำ�มีคำว�มเสีื�ยงส้ืง	 เพื�อป้้องกัันมิืให�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด  
แลุ่ะด่แลุ่แกั�ไขปั้ญหากัลุ่่�มืท่ั�ป้รู้ะสบปั้ญหา	อาทิั	ผ่�เสพ	-	ผ่�ติิด	เพื�อลุ่ดผลุ่กัรู้ะทับติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	ช่มืชน	 
แลุ่ะสังคู่มื	รู้วมืทัั�ง	ป้รู้ะคัู่บป้รู้ะคู่องจำนสามืารู้ถลุ่ดลุ่ะเลิุ่กัยาเสพติิดได�	แลุ่ะให�โอกัาสคืู่นส่�สังคู่มื
 2. เพิิ�มปัีจัจััย/กิจักรรม/พ่ิ�นัทีำ�เชิื่งบวก	เพื�อส�งเสริู้มืให�ป้รู้ะชากัรู้ในพื�นท่ั�ม่ืบริู้บทัแวดลุ่�อมืท่ั�ด่	 
สามืารู้ถม่ืทัางเลุ่ือกัท่ั�ด่ในกัารู้ใช�ช่วิติ	ไมื�หันไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	อาทัิ	กัารู้จำัดกิัจำกัรู้รู้มืพัฒนา 
คู่่ณภัาพช่วิติ	กัารู้ฝึึกัอาช่พ	แลุ่ะสรู้�างงานเพื�อให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนม่ือนาคู่ติท่ั�ด่	กัารู้จัำดให�ม่ืพื�นท่ั�ดำาเนิน 
กิัจำกัรู้รู้มืสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	กัารู้เสริู้มืสรู้�างสถาบันคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�อบอ่�น	กัารู้สรู้�างองค์ู่กัรู้ช่มืชนท่ั�เข�มืแข็ง
 3. ขีจััด หร่อ คำวบคุำม เฝ้ิ่�ระวังปัีจัจััยเสีื�ยง/พ่ิ�นัทีำ�เสีื�ยง	อาทิั	กัารู้จัำดรู้ะเบ่ยบสังคู่มื 
สถานบันเทิัง	สถานบริู้กัารู้	ติลุ่อดจำนแหลุ่�งมัื�วส่�มืติ�างๆ	ในพื�นท่ั�	แลุ่ะเฝ้ึารู้ะวังม่ืให�ปั้จำจัำย/พื�นท่ั�เหลุ่�านั�น	 
ม่ือิทัธิพลุ่เหน่�ยวนำาป้รู้ะชากัรู้เข�าไป้ส่�วงจำรู้ยาเสพติิด
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 5

เร่�อง  Campaign “Say No To Drugs” (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 พิ 5.1 ม.4 - 6/1	ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ป้้องกัันคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยา	กัารู้ใช�สารู้เสพติิดแลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง	
เพื�อส่ขภัาพของตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้วแลุ่ะสังคู่มื
 พิ 5.1 ม.4 - 6/2	วิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับท่ั�เกิัดจำากักัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง	กัารู้ใช�	แลุ่ะกัารู้จำำาหน�ายสารู้เสพติิด

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้จำจ่ำบันปั้ญหาแพรู้�รู้ะบาดยาเสพติิดทัั�งในโรู้งเรู่้ยนแลุ่ะนอกัโรู้งเรู่้ยนม่ืแนวโน�มืทัว่คู่วามืรู่้นแรู้งมืากัยิ�งขึ�น	 
จึำงส�งผลุ่ให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนม่ืคู่วามืเส่�ยงท่ั�จำะเข�าไป้เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิดอย�างง�ายดาย	ไมื�ว�าจำะเป็้นในรู่้ป้แบบ 
กัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง	กัารู้เสพ	แลุ่ะกัารู้จำำาหน�ายยาเสพติิด	ซึ์�งกัารู้เข�าไป้เก่ั�ยวข�องจำะสรู้�างผลุ่กัรู้ะทับแลุ่ะเกิัดปั้ญหา 
อย�างรู้�ายแรู้งติ�อตัิวเด็กัแลุ่ะเยาวชน	เกิัดเป็้นปั้ญหาคู่รู้อบคู่รัู้ว	ปั้ญหาสังคู่มื	ส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อป้รู้ะเทัศึ	ดังนั�น	 
เพื�อป้้องกัันกัารู้เกิัดปั้ญหาแลุ่ะผลุ่กัรู้ะทับดังกัลุ่�าว	โรู้งเรู่้ยนจึำงเป็้นส�วนสำาคัู่ญท่ั�ติ�องเสริู้มืสรู้�างกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมื 
แลุ่ะสรู้�างจำิติสำานึกัรัู้บผิดชอบของนักัเรู่้ยนในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดในโรู้งเรู่้ยนให�ป้ลุ่อดภััย 
จำากัยาเสพติิด

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	นักัเรู่้ยนม่ืคู่วามืรู่้�คู่วามืเข�าใจำ
เก่ั�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับจำากัปั้ญหา
ยาเสพติิดได�
2.	นักัเรู่้ยนสามืารู้ถนำาคู่วามืรู่้�
เก่ั�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับจำากัปั้ญหา
ยาเสพติิดมืาออกัแบบเป็้นสื�อ
เผยแพรู้�รู้ณรู้งค์ู่สรู้�างกัารู้รัู้บรู่้�ได�

องค์ำปีระกอบทีำ� 2 
กัารู้คิู่ด	วิเคู่รู้าะห์	ตัิดสินใจำ	
แลุ่ะแกั�ปั้ญหาอย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
ข�อ	1 เลืุ่อกัรัู้บข�อม่ืลุ่ข�าวสารู้
อย�างไติรู้�ติรู้องแลุ่ะรู่้�เทั�าทััน
สังคู่มืท่ั�เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง

1.	ตัิวอย�างข�าวยาเสพติิด
ในปั้จำจ่ำบัน	(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	1)
2.	ผลุ่กัรู้ะทับจำากัปั้ญหา
ยาเสพติิด	(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	2)
3.	แนวทัางกัารู้ทัำาสื�อ
ป้รู้ะชาสัมืพันธ์	(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	3)

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)
	 1.	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้กัับรู้�วมืกัันสนทันาเก่ั�ยวกัับปั้ญหายาเสพติิดในปั้จำจ่ำบัน	เช�น	ข�าวเคู่นมืผง	 
หรืู้อข�าวอื�นๆ	ท่ั�ป้รู้ากัฏิในสื�อ
	 	 -	นักัเรู่้ยนคิู่ดว�าหากันักัเรู่้ยนใช�สารู้เสพติิดจำะส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อใคู่รู้	อย�างไรู้บ�าง
	 	 -	นักัเรู่้ยนคิู่ดว�านักัเรู่้ยนสามืารู้ถเป็้นส�วนหนึ�งในกัารู้ช�วยเหลืุ่อหรืู้อป้้องกัันตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้ว	
สังคู่มื	ป้รู้ะเทัศึชาติิจำากัยาเสพติิดได�หรืู้อไมื�	อย�างไรู้
	 2.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้สนทันาเก่ั�ยวกัับสื�อรู้ณรู้งค์ู่ท่ั�นักัเรู่้ยนรู่้�จัำกัในปั้จำจ่ำบัน	(เช�น	Poster	Infographic	 
Facebook	Youtube	TikTok	หนังสั�น	หนังสือเลุ่�มืเล็ุ่กั	เป็้นติ�น)	
	 3.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสนทันาตัิวอย�างสื�อรู้ณรู้งค์ู่ป้้องกัันยาเสพติิด
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)
	 1.	แบ�งกัลุ่่�มืนักัเรู่้ยน	จำำานวน	4	กัลุ่่�มืหรืู้อติามืคู่วามืเหมืาะสมื	โดยแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืส�ง 
ตัิวแทันออกัมืาจัำบฉลุ่ากัเลืุ่อกัหัวข�อ	ดังน่�
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	1	ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดติ�อตินเอง
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	2	ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	3	ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดติ�อสังคู่มื
	 	 -	กัลุ่่�มืท่ั�	4	ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดติ�อป้รู้ะเทัศึชาติิ

	 2.	นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืรู้ะดมืคู่วามืคิู่ดรู้ายลุ่ะเอ่ยดเนื�อหาติามืหัวข�อท่ั�ได�รัู้บแลุ่ะให�แติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืเลืุ่อกัรู่้ป้แบบ 
สื�อรู้ณรู้งค์ู่ท่ั�ติ�องกัารู้ออกัแบบโดยไมื�ซ์ำ�ากััน	เช�น	กัลุ่่�มืท่ั�	1	เลืุ่อกัรู่้ป้แบบ	Poster	กัลุ่่�มือื�นจำะติ�องเลืุ่อกัรู่้ป้แบบอื�น	 
เช�น	Infographic	Facebook	Youtube	TikTok	หนังสั�น	หนังสื�อเลุ่�มืเล็ุ่กั	เป็้นติ�น
	 3.	นักัเรู่้ยนแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืนำาเสนอหน�าชั�นเรู่้ยนเพื�อแลุ่กัเป้ลุ่่�ยนเรู่้ยนรู่้�รู้�วมืกััน	พรู้�อมืทัั�งจัำดแสดงผลุ่งาน 
ในห�องเรู่้ยน	โดยคู่รู่้แนะนำาให�นักัเรู่้ยนติ�อยอดนำาไป้ใช�ในกิัจำกัรู้รู้มืรู้ณรู้งค์ู่ติ�อติ�านยาเสพติิดในโรู้งเรู่้ยน

ขัี�นัสืรุปี (5 นั�ทีำ)
	 นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืกัันสรู่้ป้แผนรู้ณรู้งค์ู่ของแติ�ลุ่ะกัลุ่่�มืโดยใช�คู่ำาถามื	R	-	C	-	A	
	 	 R	:	นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้กัับรู่้ป้แบบสื�อรู้ณรู้งค์ู่ท่ั�เพื�อนนำาเสนอ
	 	 C	:	ท่ั�ผ�านมืานกััเรู่้ยนเคู่ยทัำากิัจำกัรู้รู้มืรู้ณรู้งคู่เ์พื�อป้้องกัันยาเสพติิดหรู้อืไมื�		นกััเรู่้ยนทัำาอย�างไรู้ 
ผลุ่เป็้นอย�างไรู้
	 	 A	:	ถ�านักัเรู่้ยนได�รัู้บมือบหมืายให�เชิญชวนเพื�อนหรืู้อบ่คู่คู่ลุ่ทัั�วไป้เข�ามืาม่ืส�วนรู้�วมืใน 
กัารู้รู้ณรู้งค์ู่ป้้องกัันยาเสพติิด	นักัเรู่้ยนจำะใช�วิธ่กัารู้ใดแลุ่ะสื�อชนิดใด

ใช้ีใบงาน

Campaign 
“Say No

To Drugs”

ภูาระ/ชิี�นงาน

รู่้ป้แบบสื�อรู้ณรู้งค์ู่ติามืหัวข�อท่ั�ได�รัู้บมือบหมืาย

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

ข�าวยาเสพติิดในปั้จำจ่ำบัน

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

ก�รวัดผู้ลและปีระเมินัผู้ล เคำร่�องม่อทีำ�ใชื่�วัด

ผลุ่กัารู้นำาเสนอแผนผังคู่วามืคิู่ด แบบป้รู้ะเมิืนชิ�นงานกัลุ่่�มื

คลิิปวีีดีีโอ เร่ื่�อง 
เชนไดีร้ื่ท์์โฟมตายเกลีิ�ยง
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แบบปัระเมิินการที่ำางานกล่้มิ

กัลุ่่�มื	..........................................................

สมืาชิกัในกัลุ่่�มื	 1.	................................................	 	 2.	................................................

	 	 3.	................................................	 	 4.	................................................

	 	 5.	................................................	 	 6.	................................................

พิฤติกรรมทีำ�สัืงเกต
คำะแนันั

3 2 1

1.	คู่วามืรู้�วมืมืือในกัารู้ทัำางาน

2.	คู่วามืตัิ�งใจำในกัารู้ทัำางาน

3.	คู่วามืรัู้บผิดชอบ

รวม

ร�ยก�รปีระเมินั
คำะแนันั

3 2 1

1. คำว�มร่วมม่อในัก�รทำำ�ง�นั สมืาชิกัภัายในกัลุ่่�มื
ให�คู่วามืรู้�วมืมืือใน
กัารู้ทัำางานด่มืากั

สมืาชิกัภัายในกัลุ่่�มื
ให�คู่วามืรู้�วมืมืือใน
กัารู้ทัำางานป้านกัลุ่าง

สมืาชิกัภัายในกัลุ่่�มื
ให�คู่วามืรู้�วมืมืือใน
กัารู้ทัำางานน�อย

2. คำว�มตั�งใจัในัก�รทำำ�ง�นั สมืาชิกัในกัลุ่่�มื
ม่ืกัารู้วางแผน
ในกัารู้ทัำางาน
รู้�วมืกััน	แลุ่ะป้ฏิิบัติิ
ติามืแผนท่ั�วางไว�ได�
คู่รู้บถ�วน

สมืาชิกัในกัลุ่่�มื
ม่ืกัารู้วางแผน 
ในกัารู้ทัำางานรู้�วมืกััน	
แลุ่ะป้ฏิิบัติิติามื
แผนท่ั�วางไว�แติ�ไมื�
คู่รู้บถ�วน

สมืาชิกัในกัลุ่่�มืไมื�ม่ื
กัารู้วางแผนในกัารู้
ทัำางานรู้�วมืกััน

3. คำว�มรับผิู้ดชื่อบ ม่ืกัารู้แบ�งหน�าท่ั�
ของสมืาชิกัภัายใน
กัลุ่่�มือย�างชัดเจำน
แลุ่ะป้ฏิิบัติิติามื
หน�าท่ั� 
ท่ั�ได�รัู้บมือบหมืาย

ม่ืกัารู้แบ�งหน�าท่ั�
ของสมืาชิกัภัายใน
กัลุ่่�มืแติ�ไมื�ชัดเจำน
หรืู้อสมืาชิกัไมื�ได�
ป้ฏิิบัติิติามืหน�าท่ั�
ท่ั�ได�รัู้บมือบหมืาย

ไมื�ม่ืกัารู้แบ�งหน�าท่ั�
ของสมืาชิกัภัายใน
กัลุ่่�มือย�างชัดเจำน	
แลุ่ะสมืาชิกัส�วนใหญ�
ไมื�ป้ฏิิบัติิงาน

รวม

เกณฑ์์ก�รปีระเมินั
	 7	-	9	คู่ะแนน		ด่
	 4	-	6	คู่ะแนน		พอใช�
	 1	-	3	คู่ะแนน		คู่วรู้ป้รัู้บป้รู่้ง
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4.
5.
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แนวิที่างการจัดการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับชัี�นมัิธยมิศึึกษาปีัท่ี่� 6

เร่�อง  Big Brothers พีิ�ใหญ่ใจัโต (เวลุ่า		50		นาท่ั)

1. มิาตรฐานการเร่ยนรู้และตัวิช่ี�วัิด
 ม�ตรฐ�นั พิ 5.1 ป้้องกัันแลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงปั้จำจัำยเส่�ยง	พฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	อ่บัติิเหต่ิ	กัารู้ใช�ยา/	 
สารู้เสพติิด	แลุ่ะคู่วามืรู่้นแรู้ง
 พิ 5.1 ม.4 – 6 /2	วิเคู่รู้าะห์ผลุ่กัรู้ะทับท่ั�เกิัดจำากักัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง	กัารู้ใช�	แลุ่ะกัารู้จำำาหน�ายสารู้เสพติิด

2. สาระสำาคัุ้ญ
	 ปั้ญหายาเสพติิดเป็้นปั้ญหาสำาคัู่ญป้รู้ะกัารู้หนึ�งของป้รู้ะเทัศึ	ซึ์�งบ�อนทัำาลุ่ายทัรัู้พยากัรู้แลุ่ะคู่วามืมัื�นคู่ง
ของป้รู้ะเทัศึชาติิแลุ่ะสังคู่มืเป็้นอย�างมืากั	ซึ์�งส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อช่วิติแลุ่ะอนาคู่ติ	โดยกัารู้แกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด 
ท่ั�สำาคัู่ญ	คืู่อ	กัารู้ส�งเสริู้มืให�ท่ักัคู่นได�ม่ืส�วนรู้�วมื	ม่ืจิำติอาสา	แลุ่ะม่ืจำิติสำานึกัในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา 
ยาเสพติิดรู้�วมืกัันเพื�อให�สังคู่มืป้ลุ่อดภััยจำากัยาเสพติิดอย�างม่ืคู่่ณภัาพโดยผ�านโคู่รู้งกัารู้/กัจิำกัรู้รู้มืติ�างๆ	ท่ั�ท่ักัคู่น 
ท่ั�ม่ืส�วนเกั่�ยวข�อง	เช�น	นักัเรู่้ยนในโรู้งเรู่้ยน	(รู่้�นพ่�/รู่้�นน�อง)	คู่รู่้	ฯลุ่ฯ	ได�รู้ะดมืคู่วามืคู่ิด	ออกัแบบกัารู้ป้้องกััน 
แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดได�อย�างติรู้งจ่ำด	สามืารู้ถลุ่ดปั้ญหาพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงได�อย�างยั�งยนื	รู้วมืถึงกัารู้เสริู้มืสรู้�าง
พื�นท่ั�ป้ลุ่อดภััยในโรู้งเรู่้ยนให�ม่ืคู่วามืเข�มืแข็งมืากัยิ�งขึ�น

จ้ดปัระสงค์ุ้การเร่ยนรู้ พัฤติกรรมิทัี่กษะช่ีวิิต สาระการเร่ยนรู้

1.	เพื�อส�งเสริู้มืให�นักัเรู่้ยน
สามืารู้ถออกัแบบกิัจำกัรู้รู้มื/
โคู่รู้งกัารู้เพื�อกัารู้พัฒนาโรู้งเรู่้ยน
ในมิืติิติ�างๆ	ได�
					2.	เพื�อส�งเสริู้มืให�นักัเรู่้ยน
ม่ืจิำติสาธารู้ณะในกัารู้ทัำา
คู่่ณป้รู้ะโยชน์เพื�อรู่้�นน�อง
แลุ่ะโรู้งเรู่้ยน

องค์ำปีระกอบทีำ� 4 กัารู้สรู้�าง
สัมืพันธภัาพท่ั�ด่กัับผ่�อื�น	
ข�อ	4 ม่ืจิำติอาสาช�วยเหลืุ่อผ่�อื�น

1.	ผลุ่กัรู้ะทับกัารู้ใช�ยาเสพติิด
2.	โป้สเติอร์ู้อินโฟกัรู้าฟฟิกั	
“ยาเสพติิดภััยรู้�ายใกัลุ่�ตัิว”
3.	วิธ่กัารู้เข่ยนโคู่รู้งกัารู้	
(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	1)
4.	กัารู้ม่ืจิำติสำานึกัรัู้บผิดชอบ
ติ�อสังคู่มืในกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะ
กัารู้แกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	
(ใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	2)

กิจกรรมิการเร่ยนรู้

ขัี�นันัำ�เขี��ส่้ืบทำเรียนั (10 นั�ทีำ)

	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้รู้�วมืสนทันาเก่ั�ยวกัับผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิดพรู้�อมืยกัตัิวอย�างภัาพป้รู้ะกัอบ 

เช�น	ภัาพผลุ่กัรู้ะทับของกัารู้ใช�ยาเสพติิด	

	 2.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้อธิบายผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิด	(อินโฟกัรู้าฟฟิกั	“ยาเสพติิดภััยรู้�ายใกัลุ่�ตัิว”)
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กิจกรรมิการเร่ยนรู้

	 3.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้ทับทัวนคู่วามืรู่้�	ผลุ่กัรู้ะทับของยาเสพติิด	โดยกัารู้ถามืติอบ	หรืู้อใช�เกัมื	kahoot	 

เป็้นตัิววัดคู่วามืรู่้�

ขัี�นักิจักรรม (35 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนศึึกัษาจ่ำดป้รู้ะสงคู่์กัารู้เรู่้ยนรู่้�กัารู้สำารู้วจำทัำากิัจำกัรู้รู้มืในโรู้งเรู่้ยน	Big	
Brothers	พ่�ใหญ�ใจำโติ	ติรู้ะหนักัถึงพื�นท่ั�ป้ลุ่อดภััยในโรู้งเรู่้ยน
	 2.	นักัเรู่้ยนแบ�งกัลุ่่�มื	3	กัลุ่่�มื	กัลุ่่�มืลุ่ะเทั�าๆกััน
	 3.	นักัเรู่้ยนวางแผนกัารู้ทัำาโคู่รู้งกัารู้บริู้เวณภัายในโรู้งเรู่้ยน

	 4.	นักัเรู่้ยนฟังคู่รู่้อธิบายป้รู้ะเด็นในกัารู้เข่ยน	Big	Brothers	พ่�ใหญ�ใจำโติ	เพื�อให�นักัเรู่้ยนเข�าใจำ 
จ่ำดป้รู้ะสงคู่์	แลุ่ะออกัแบบกัิจำกัรู้รู้มืหรืู้อโคู่รู้งกัารู้ได�อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	โดยม่ืป้รู้ะเด็นกัารู้เข่ยนโคู่รู้งกัารู้ 
ติามืใบคู่วามืรู่้�ท่ั�	1

ขัี�นัสืรุปี (5 นั�ทีำ)
	 1.	นักัเรู่้ยนแลุ่ะคู่รู่้สรู่้ป้กิัจำกัรู้รู้มืในคู่าบเรู่้ยน	แลุ่ะนำาเสนอโคู่รู้งกัารู้หน�าชั�นเรู่้ยน	
	 2.	นักัเรู่้ยนติอบคู่ำาถามื	R	-	C	-	A	เพื�อนำาไป้ส่�กัารู้พัฒนาทัักัษะช่วิติ
	 	 R:	 นักัเรู่้ยนรู่้�สึกัอย�างไรู้ติ�อกิัจำกัรู้รู้มื	Big	Brothers	พ่�ใหญ�ใจำโติ
	 	 C:	 ท่ั�ผ�านมืานักัเรู่้ยนเคู่ยทัำากิัจำกัรู้รู้มืช�วยป้้องกัันหรืู้อแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดในพื�นท่ั�โรู้งเรู่้ยน 
หรืู้อไมื�	ทัำากิัจำกัรู้รู้มืใด
	 	 A:	 ถ�าภัายในบริู้เวณโรู้งเรู่้ยนม่ืพื�นท่ั�เส่�ยงติ�อกัารู้ใช�สารู้เสพติิด		นักัเรู่้ยนจำะใช�วิธ่กัารู้ใด 
ท่ั�จำะสรู้�างพื�นท่ั�ป้ลุ่อดภััยในโรู้งเรู่้ยน	

ใช้ีใบงาน

Big 
Brothers 

พ่ั�ใหญ่ใจโต

ภูาระ/ชิี�นงาน

-	กิัจำกัรู้รู้มื	Big	Brothers	พ่�ใหญ�ใจำโติ

ส่�อ/แหล่งเร่ยนรู้

-	สื�อบ่คู่คู่ลุ่	เช�น	เพื�อน,คู่รู่้	ฯลุ่ฯ
-	สื�ออินเทัอร์ู้เน็ติ	
-	https://kahoot.it/

การวัิดผู้ลและปัระเมิินผู้ล

1.	แบบสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ทัำางานกัลุ่่�มื
2.	แบบป้รู้ะเมิืนกัารู้สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืนักัเรู่้ยนรู้ายบ่คู่คู่ลุ่
3.	เกัณฑ์์กัารู้วัดแลุ่ะป้รู้ะเมิืนผลุ่กัารู้สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืนักัเรู่้ยนรู้ายบ่คู่คู่ลุ่	(Rubric)
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แบบปัระเมิินการที่ำางานกล่้มิ

คำำ�ชีื่�แจัง  ให�ผ่�สอนสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืของนักัเรู่้ยนในรู้ะหว�างเรู่้ยนแลุ่ะนอกัเวลุ่าเรู่้ยน	แลุ่�วข่ด	✓ลุ่งในช�องว�าง	

ท่ั�ติรู้งกัับรู้ะดับคู่ะแนน

ลำ�

ดับ

ทีำ�

ช่ื่�อ-สืกุล

ขีองผู้้�รับ

ก�รปีระเมินั

คำว�มร่วมม่อ

กันั

ทำำ�กิจักรรม

ก�รแสืดง

คำว�มคิำดเห็นั

ก�รรับฟัง

คำว�มคิำดเห็นั

ก�รตั�งใจั

ทำำ�ง�นั

ก�รแก�ไขี

ปัีญห�/หร่อ

ปีรับปีรุงผู้ล

ง�นักลุ่ม

รวม

20

คำะ

แนันั
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
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แบบปัระเมิินการสังเกตพัฤติกรรมินักเร่ยนรายบ้คุ้คุ้ล

ชัื่�นัมัธ์ยมศึึกษ�ปีีทีำ�........................

สัืงเกตพิฤติกรรมก�รเรียนัร้�วันัทีำ�.......................เด่อนั..................................พิ.ศึ............................

ลำ�

ดับ

ทีำ�

ช่ื่�อ – สืกุล

เกณฑ์์ก�รให�คำะแนันั

รวม

(16)

ระดับ

คุำณภ�พิ
คำว�มตั�งใจั

ในัก�รเรียนั 

(4)

คำว�มสืนัใจั

และก�ร

ซักถ�ม (4)

ก�รตอบ

คำำ�ถ�ม

(4)

มีส่ืวนัร่วม

ในักิจักรรม 

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ลุ่งชื�อ............................................................ผ่�ป้รู้ะเมิืน

...................../..................../...................

เกัณฑ์์กัารู้ให�คู่ะแนนดังติารู้างแนบทั�าย  

เกัณฑ์์กัารู้ป้รู้ะเมิืนในกัารู้สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้เรู่้ยนรู่้� 	ดังน่�

ช่ื่วงคำะแนันั ระดับคุำณภ�พิ

14-16 ด่มืากั

11-13 ด่

8-10 พอใช�

0-7 ป้รัู้บป้รู่้ง
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เกณฑ์์การวัิดและปัระเมิินผู้ลการสังเกตพัฤติกรรมินักเร่ยน
รายบ้คุ้คุ้ล (Rubric)

ปีระเด็นัก�ร

ปีระเมินั

เกณฑ์์ก�รให�คำะแนันั

ดีม�ก (4) ดี (3) พิอใชื่� (2) ต�องปีรับปีรุง (1)

1. คำว�มตั�งใจั

ในัก�รเรียนั

สนใจำในกัารู้เรู่้ยน

ไมื�คู่่ยหรืู้อเลุ่�นกััน

ในขณะเรู่้ยน

สนใจำในกัารู้เรู่้ยน

คู่่ยกัันเล็ุ่กัน�อย

ในขณะเรู่้ยน

สนใจำในกัารู้เรู่้ยน

คู่่ยกัันแลุ่ะเลุ่�นกััน

ในขณะเรู่้ยนเป็้น

บางคู่รัู้�ง

ไมื�สนใจำในกัารู้เรู่้ยน	

คู่่ยแลุ่ะเลุ่�นกััน

ในขณะเรู่้ยน

2. คำว�มสืนัใจัและ

ก�รซักถ�ม

ม่ืกัารู้ถามืในหัวข�อ

ท่ั�ตินไมื�เข�าใจำท่ักัเรืู้�อง

แลุ่ะกัลุ่�าแสดงออกั

ม่ืกัารู้ถามืในหัวข�อ

ท่ั�ตินไมื�เข�าใจำ

เป็้นส�วนมืากั

แลุ่ะกัลุ่�าแสดงออกั

ม่ืกัารู้ถามืในหัวข�อ

ท่ั�ตินไมื�เข�าใจำ

เป็้นบางคู่รัู้�ง

แลุ่ะไมื�คู่�อยกัลุ่�า

แสดงออกั

ไมื�ถามืในหัวข�อ

ท่ั�ตินไมื�เข�าใจำ

แลุ่ะไมื�กัลุ่�า

แสดงออกั

3. ก�รตอบคำำ�ถ�ม รู้�วมืติอบคู่ำาถามื

ในเรืู้�องท่ั�คู่รู่้ถามื

แลุ่ะติอบคู่ำาถามื

ถ่กัท่ักัข�อ

รู้�วมืติอบคู่ำาถามื

ในเรืู้�องท่ั�คู่รู่้ถามื

แลุ่ะติอบคู่ำาถามื

ส�วนมืากัถ่กั

รู้�วมืติอบคู่ำาถามื

ในเรืู้�องท่ั�คู่รู่้ถามื

เป็้นบางคู่รัู้�ง

แลุ่ะติอบคู่ำาถามืถ่กั

เป็้นบางคู่รัู้�ง

ไมื�ติอบคู่ำาถามื 

4. มีส่ืวนัร่วม

ในักิจักรรม

รู้�วมืมืือแลุ่ะ

ช�วยเหลืุ่อเพื�อน

ในกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื

รู้�วมืมืือแลุ่ะ

ช�วยเหลืุ่อเพื�อน

เป็้นส�วนใหญ�

ในกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื

รู้�วมืมืือแลุ่ะ

ช�วยเหลืุ่อเพื�อน

ในกัารู้ทัำากิัจำกัรู้รู้มื

เป็้นบางคู่รัู้�ง

ไมื�ม่ืคู่วามืรู้�วมืมืือ

ในขณะทัำากิัจำกัรู้รู้มื 
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1. นักเร่ยนดูภูาพัผู้ลกระที่บการใช้ียาเสพัติด และให้นักเร่ยนวิิเคุ้ราะห์ว่ิา
ภูาพัผูู้้หญิงคุ้นน่�เกิดจากสาเหต้ใด
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

1
ขั้�นตอนการที่ำาโคุ้รงการ ม่ิดังน่�

1.ช่ื่�อโคำรงก�ร  ติ�องเป็้นชื�อท่ั�เหมืาะสมื	ชัดเจำน	ดึงด่ดคู่วามืสนใจำ	แลุ่ะเฉพาะเจำาะจำงว�าจำะทัำาอะไรู้

2.หลักก�รและเหตุผู้ล  เป็้นกัารู้แสดงถึงปั้ญหาคู่วามืจำำาเป็้น	ผ่�เข่ยนโคู่รู้งกัารู้ติ�องพยายามืหาเหต่ิผลุ่ 
ติ�างๆ	เพื�อแสดงให�ผ่�พิจำารู้ณาโคู่รู้งกัารู้เห็นคู่วามืจำำาเป็้น	แลุ่ะคู่วามืสำาคัู่ญของโคู่รู้งกัารู้	เพื�อท่ั� 
จำะสนับสน่นติ�อไป้

3.วัตถุปีระสืงค์ำ/เป้ี�หม�ย	 	 เป็้นกัารู้แสดงถึงคู่วามืติ�องกัารู้ท่ั�จำะกัรู้ะทัำาสิ�งใดสิ�งหนึ�งกัารู้เข่ยน
วัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่ติ�องเข่ยนให�ติรู้งกัับปั้ญหาว�ารู้ะบ่ไว�เพื�อแสดงให�เห็นถึงจ่ำดม่ื�งหมืายท่ั�จำะแกั�ป้ัญหานั�นๆ
แลุ่ะติ�องกัำาหนดวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่ในสิ�งท่ั�เป็้นไป้ได�	สามืารู้ถวัดได�

4.วธีิ์ดำ�เนันิัก�ร 	แสดงขั�นติอนภัารู้กิัจำท่ั�จำะติ�องทัำาให�กัารู้ดำาเนินงานติามืโคู่รู้งกัารู้แลุ่ะรู้ะยะเวลุ่าในกัารู้ 
ป้ฏิิบัติิแติ�ลุ่ะขั�นติอน	เพื�อเป็้นแนวทัางในกัารู้พิจำารู้ณาคู่วามืเป็้นไป้ได�ของโคู่รู้งกัารู้

5.ระยะเวล�และสืถ�นัทีำ�ดำ�เนิันัก�ร  เป็้นกัารู้รู้ะบ่เวลุ่าท่ั�เริู้�มืติ�นแลุ่ะสิ�นส่ดโคู่รู้งกัารู้แลุ่ะสถานท่ั� 
ท่ั�จำะทัำาโคู่รู้งกัารู้เพื�อสะดวกัในกัารู้พิจำารู้ณาแลุ่ะติิดติามืผลุ่ของโคู่รู้งกัารู้

6.งบปีระม�ณ		แสดงยอดรู้วมืงบป้รู้ะมืาณทัั�งหมืดทั่�ใช�ในกัารู้ดำาเนินโคู่รู้งกัารู้แหลุ่�งท่ั�มืาแลุ่ะแยกั 
รู้ายลุ่ะเอ่ยดคู่�าใช�จำ�ายท่ั�ชัดเจำนว�าเป็้นคู่�าใช�จำ�ายอะไรู้บ�าง

7.ผู้้�รับผิู้ดชื่อบโคำรงก�ร  ติ�องรู้ะบ่ชื�อผ่�ท่ั�ทัำาโคู่รู้งกัารู้

8.ผู้ลทีำ�คำ�ดว่�จัะได�รับ		เป็้นกัารู้รู้ะบ่ป้รู้ะโยชน์ท่ั�คิู่ดว�าจำะได�จำากัคู่วามืสำาเร็ู้จำเมืื�อสิ�นส่ดโคู่รู้งกัารู้	 
เป็้นกัารู้รู้ะบ่ว�าใคู่รู้จำะได�รัู้บผลุ่ป้รู้ะโยชน์แลุ่ะผลุ่กัรู้ะทับหรืู้อม่ืกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งในเรืู้�องอะไรู้ทัั�ง 
เชิงคู่่ณภัาพแลุ่ะป้ริู้มืาณแลุ่ะติ�องสอดคู่ลุ่�องกัับวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่

9.ก�รปีระเมินัผู้ลโคำรงก�ร		เป็้นกัารู้รู้ะบ่ว�าหากัได�ม่ืกัารู้ดำาเนินโคู่รู้งกัารู้แลุ่�ว	จำะม่ืกัารู้ติิดติามื 
ด่ผลุ่ได�อย�างไรู้	เมืื�อใด
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ใบคุ้วิามิรู้ท่ี่� 

2
การม่ิจิตสำานึกรับผิู้ดชีอบต่อสังคุ้มิในการป้ัองกัน

และแก้ไข้ปััญหายาเสพัติด

จิัตสื�ธ์�รณะ (Public mind)	หมืายถึง	จิำติสำานึกัเพื�อส�วนรู้วมื	เพรู้าะคู่ำาว�า	“สาธารู้ณะ”	คืู่อ	 
สิ�งท่ั�มิืได�เป็้นของผ่�หนึ�งผ่�ใด	จิำติสาธารู้ณะจำึงเป็้นคู่วามืรู้่�สึกัถึงกัารู้เป้็นเจำ�าของในสิ�งท่ั�เป็้นสาธารู้ณะ	 
ในสิทัธิแลุ่ะหน�าท่ั�ท่ั�จำะด่แลุ่แลุ่ะบำารู่้งรัู้กัษารู้�วมืกััน	เช�น	กัารู้ช�วยกัันด่แลุ่รัู้กัษาสิ�งแวดลุ่�อมื	โดยกัารู้ 
ไมื�ทิั�งขยะลุ่งในแหลุ่�งนำ�า	กัารู้ด่แลุ่รัู้กัษาสาธารู้ณะสมืบัติิ	เช�น	โทัรู้ศัึพท์ัสาธารู้ณะ	หลุ่อดไฟท่ั�ให�แสงสว�าง 
ติามืถนนหนทัาง	แมื�แติ�กัารู้ป้รู้ะหยัดนำ�าป้รู้ะป้า	หรืู้อไฟฟ้า	ท่ั�เป็้นของส�วนรู้วมื	โดยให�เกิัดป้รู้ะโยชน์ 
คู่่�มืคู่�าติลุ่อดจำนช�วยด่แลุ่รัู้กัษาให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อผ่�ท่ักัข์ได�ยากั	หรืู้อผ่�ท่ั�รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อเทั�าท่ั� 
จำะทัำาได�	ติลุ่อดจำนรู้�วมืมืือกัรู้ะทัำาเพื�อให�เกิัดปั้ญหาหรู้ือช�วยกัันแกั�ปั้ญหา	แติ�ติ�องไมื�ขัดติ�อกัฎหมืาย	 
เพื�อรัู้กัษาป้รู้ะโยชน์ส�วนรู้�วมื

จิัตสื�ธ์�รณะเพ่ิ�อส่ืวนัรวม
	 จิำติสำานึกัเพื�อส�วนรู้วมืนั�นสามืารู้ถกัรู้ะทัำาได�	โดยม่ืแนวทัางเป็้น	2	ลัุ่กัษณะ	ดังน่�
	 1.	โดยกัารู้กัรู้ะทัำาตินเอง	ติ�องม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อตินเอง	เพื�อไมื�ให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับแลุ่ะ 
เกิัดคู่วามืเส่ยหาย
	 2.	ม่ืบทับาทัติ�อสังคู่มืในกัารู้รัู้กัษาป้รู้ะโยชน์ของส�วนรู้วมื	เพื�อแกั�ปั้ญหา	สรู้�างสรู้รู้ค์ู่สังคู่มื	 
ซึ์�งถือว�าเป็้นคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อตินเองแลุ่ะสังคู่มื

คำว�มรับผิู้ดชื่อบต่อสัืงคำม
	 เป็้นกัารู้ช�วยเหลืุ่อสังคู่มื	ไมื�ทัำาให�ผ่�อื�นหรืู้อสังคู่มืเดือดรู้�อนได�รัู้บคู่วามืเส่ยหาย	เช�น	
	 1.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	เช�น	เชื�อฟังพ�อแมื�	ช�วยเหลืุ่องานบ�าน	ไมื�ทัำาให�พ�อแมื�เส่ยใจำ
	 2.	ม่ืคู่วามืรู้ับผิดชอบติ�อโรู้งเรู่้ยน	คู่รู่้อาจำารู้ย์	เช�น	ตัิ�งใจำเลุ่�าเรู่้ยน	เชื�อฟังคู่ำาสั�งสอนของคู่รู่้ 
อาจำารู้ย์ป้ฏิิบัติิติามืกัฎรู้ะเบ่ยบวินัยของโรู้งเรู่้ยน	ช�วยรัู้กัษาทัรัู้พย์สมืบัติิของโรู้งเรู่้ยน
	 3.	 ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อบ่คู่คู่ลุ่อื�น	เช�น	ให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อ	ให�คู่ำาแนะนำา	ไมื�เอาเป้รู่้ยบ 
เคู่ารู้พสิทัธิซึ์�งกัันแลุ่ะกััน
	 4.	ม่ืคู่วามืรู้ับผิดชอบในฐานะพลุ่เมืือง	เช�น	ป้ฏิิบัติิติามืกัฎรู้ะเบ่ยบของสังคู่มื	ป้ฏิิบัติิติามื 
กัฎหมืาย	รัู้กัษาสมืบัติิของส�วนรู้วมื	ให�คู่วามืรู้�วมืมืือติ�อสังคู่มืในฐานะพลุ่เมืืองด่	ให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อ
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ตอนท่ี่�

สาระการเร่ยนรู้ยาเสพัติดศึึกษา

1

	 ส่รู้าหรืู้อแอลุ่กัอฮอล์ุ่	เป็้นสารู้เสพติิดท่ั�ม่ืทัั�งคู่่ณแลุ่ะโทัษ	เมืื�อดื�มืแลุ่�วจำะทัำาให�เกิัดผลุ่ติ�อรู้ะบบป้รู้ะสาทั

ส�วนกัลุ่างโดยโทัษของส่รู้านั�นอาจำม่ืตัิ�งแติ�ขั�นเบา	ไป้จำนถึงขั�นรู่้นแรู้งอย�างเช�น	เส่ยกัารู้ทัรู้งตัิว	พ่ดไมื�ชัด	แลุ่ะท่ั�รู่้นแรู้ง

คืู่อหมืดสติิ	ดังนั�นส่รู้าจึำงถ่กัคู่วบคู่่มืทัั�งกัารู้จำำาหน�าย	แลุ่ะกัารู้ผลิุ่ติ	จำากักัฎหมืายอย�างเคู่รู้�งคู่รัู้ด

 1. รู้จักยาเสพัติด

	 ยาเสพติิด	หมืายถึง	สารู้เคู่ม่ื	วัติถ่ชนิดใดๆ	ซึ์�งเมืื�อเสพเข�าส่�รู้�างกัายไมื�ว�าจำะโดยรัู้บป้รู้ะทัาน	ดมื	ส่บ	ฉ่ด	

หรืู้อด�วยป้รู้ะกัารู้ใดๆ	แลุ่�วทัำาให�เกิัดผลุ่ติ�อรู้�างกัายแลุ่ะจำติิใจำในลุ่กััษณะสำาคัู่ญ	เช�น	ติ�องเพิ�มืขนาดกัารู้เสพเรืู้�อยๆ

ม่ือากัารู้ถอนยาเมืื�อขาดยา	ม่ืคู่วามืติ�องกัารู้เสพทัั�งรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำอย�างรู่้นแรู้งอย่�ติลุ่อดเวลุ่า	แลุ่ะส่ขภัาพโดยทัั�วไป้

จำะทัรู่้ดโทัรู้มืลุ่ง	แลุ่ะให�รู้วมืถึงพืชหรืู้อส�วนติ�างๆ	ของพืชท่ั�เป็้นหรืู้อให�ผลุ่ผลิุ่ติเป็้นสารู้เสพติิดให�โทัษ	หรืู้ออาจำใช�

ผลิุ่ติเป็้นสารู้เสพติิดให�โทัษ	แลุ่ะสารู้เคู่ม่ืท่ั�ใช�ในกัารู้ผลิุ่ติสารู้เสพติิดให�	โทัษ	ติามืกัฎหมืายว�าด�วยสารู้เสพติิดให�โทัษ

วัติถ่ออกัฤทัธิ�	ติ�อจิำติป้รู้ะสาทั	แลุ่ะ	สารู้รู้ะเหย
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	 “บ่หรู่้�”	คืู่อ	“ยาส่บ”	หรืู้อ	“ผลิุ่ติภััณฑ์์	ยาส่บ”	หมืายคู่วามืว�า	ผลิุ่ติภััณฑ์์ท่ั�ม่ืส�วน	ป้รู้ะกัอบของใบยาส่บ

หรืู้อพืชนิโคู่เท่ัยนาทัา	แบกัก่ั�มื	(Nicotiana	tabacum)	แลุ่ะให�คู่วามืหมืายรู้วมืถึงผลิุ่ติภััณฑ์์อื�นใดท่ั�ม่ืสารู้นิโคู่ติิน

เป็้นส�วนป้รู้ะกัอบ	ซึ์�งบริู้โภัคู่ด�วยวิธ่	ส่บ	ด่ด	ดมื	อมื	เคู่่�ยว	เป่้า	กิัน	หรืู้อพ�นเข�าไป้ในป้ากั	จำม่ืกั	ทัา	หรืู้อโดยวิธ่

อื�นใด	เพื�อให�ได�ผลุ่เช�นเด่ยวกััน	(ติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิ	คู่วบคู่่มืผลิุ่ติภััณฑ์์ยาส่บ	พ.ศึ.2560)

	 บ่หรู่้�ม่ืคู่่ณสมืบัติิเป้็นยาเสพติิด	ผลิุ่ติมืาจำากัใบยาส่บติากัแห�ง	ม่ืชื�อทัางวิทัยาศึาสติรู้์ว�า	Nicotiana

tabacum	เป้็นพืชในติรู้ะก่ัลุ่	Solanaceae	นำาไป้ผ�านกัรู้ะบวนกัารู้ทัางเคู่ม่ื	แลุ่ะม่ืกัารู้เพิ�มืสารู้อื�นๆ	โดยม่ื

ส�วนป้รู้ะกัอบของ	“นิโคู่ติิน”	นิโคู่ติินในคู่วันบ่หรู่้�ท่ั�ผ่�ส่บได�รัู้บเข�าไป้ในรู้�างกัายทัำาให�เกิัดกัารู้เสพติิดเช�นเด่ยวกัับ

เฮโรู้อ่น	เมืื�อม่ืกัารู้ส่ดคู่วันบ่หรู่้�เข�าไป้	นิโคู่ติินจำะถ่กัด่ดซึ์มือย�างรู้วดเร็ู้วเข�าส่�กัรู้ะแสเลืุ่อด	แลุ่ะสมืองภัายใน	10	วินาท่ั

โดยจำะกัรู้ะต่ิ�นให�หลัุ่�งสารู้สื�อป้รู้ะสาทัในสมือง	คู่ือ	dopamine	ทัำาให�เกิัดอารู้มืณ์แห�งคู่วามืส่ข	แลุ่ะ	 

Norepinephrine	ทัำาให�เกิัดกัารู้ตืิ�นตัิว	ม่ืพลัุ่ง	ม่ืสมืาธิ	ลุ่ดคู่วามืรู่้�สึกัซึ์มืเศึรู้�า	เมืื�อหย่ดส่บบ่หรู่้�ป้ริู้มืาณของ 

สารู้สื�อป้รู้ะสาทัเหลุ่�าน่�จำะลุ่ดลุ่ง	ทัำาให�อารู้มืณ์แห�งคู่วามืส่ขของผ่�ส่บบ่หรู่้�หายไป้	จึำงเกิัดคู่วามืติ�องกัารู้เสพ 

ทัั�งทัางรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำโดยไมื�สามืารู้ถหย่ดเสพได�	 (dependence)	 ดังนั�นผ่�ส่บจึำงติ�องแสวงหาบ่หรู่้� 

มืาส่บติ�อไป้เรืู้�อยๆ	(craving)	เพื�อบรู้รู้เทัาอากัารู้ถอนนิโคู่ติิน	(withdrawal	symptoms)	ได�แกั�	กัรู้ะวนกัรู้ะวาย	

หง่ดหงิดง�าย	ไมื�ม่ืสมืาธิ	หิวบ�อย	นำ�าหนักัขึ�น	แลุ่ะติ�องเพิ�มืป้ริู้มืาณกัารู้ส่บมืากัขึ�นจึำงให�ผลุ่เทั�าเดิมื	(tolerance)	 

นอกัจำากัน่�ภัาวะกัารู้เสพติิดทัางจิำติใจำ	คืู่อ	ทััศึนคู่ติิ	คู่วามืเชื�อ	คู่วามืรู่้�สึกัท่ั�ม่ืติ�อกัารู้ส่บบ่หรู่้�ว�าบ่หรู่้�ทัำาให� 

คู่ลุ่ายคู่วามืเคู่รู่้ยด	ลุ่ดคู่วามืวิติกักัังวลุ่	ทัำาให�ม่ืสมืาธิ	แลุ่ะภัาวะกัารู้เสพติิดทัางสังคู่มื	หรืู้อนิสัยคู่วามืเคู่ยชิน	 

เกิัดจำากักัารู้ท่ั�ผ่�ส่บบ่หรู่้�ได�สรู้�างคู่วามืสัมืพันธ์รู้ะหว�างกิัจำกัรู้รู้มืป้รู้ะจำำาวันกัับกัารู้ส่บบ่หรู่้�	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข 

ของป้รู้ะเทัศึสหรัู้ฐอเมืริู้กัา	จัำดบ่หรู่้�เป็้นยาเสพติิดป้รู้ะเภัทัหนึ�ง	แติ�ปั้จำจ่ำบันป้รู้ะเทัศึไทัยยังไมื�ได�จัำดบ่หรู่้�ให�เป็้น 

ยาเสพติิดให�โทัษ	แติ�เป็้นยาเสพติิดท่ั�ถ่กักัฎหมืาย

ทีำ�ม�	:	เพจำ	สสส.
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 2. รู้จักปัระเภูที่ข้องยาเสพัติด

 2.1 แบ่งต�มแหล่งทีำ�เกิด	แบ�งเป็้น	2	ป้รู้ะเภัทั	คืู่อ

	 	 2.1.1	ยาเสพติิดธรู้รู้มืชาติิ	คืู่อ	ยาเสพติิดท่ั�ผลิุ่ติมืาจำากัพืช	เช�น	ฝิึ�น	กัรู้ะทั�อมื	กััญชา	เป็้นติ�น

	 	 2.1.2	ยาเสพติิดสังเคู่รู้าะห์	คืู่อ	ยาเสพติิดท่ั�ผลิุ่ติขึ�นด�วยกัรู้รู้มืวิธ่ทัางเคู่ม่ื	เช�น	เฮโรู้อ่น	ยาบ�า 

(แอมืเฟติาม่ืน) ยาอ่	คู่่ติาม่ืน	ไอซ์์	เป็้นติ�น

 2.2 แบ่งต�มก�รออกฤทำธิ์�ต่อระบบปีระสื�ทำส่ืวนักล�ง	แบ�งเป็้น	4	ป้รู้ะเภัทั	ได�แกั�

	 	 2.2.1	ยาเสพติิดป้รู้ะเภัทักัดป้รู้ะสาทั	เช�น	ฝิึ�น	มือร์ู้ฟีน	เฮโรู้อ่น	สารู้รู้ะเหย	เป็้นติ�น

	 	 2.2.2	ยาเสพติิดป้รู้ะเภัทักัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทั	เช�น	ยาบ�า	(แอมืเฟติาม่ืน)	ไอซ์์ ยาอ่	กัรู้ะทั�อมื	โคู่เคู่น 

เป็้นติ�น

	 	 2.2.3	ยาเสพติิดป้รู้ะเภัทัหลุ่อนป้รู้ะสาทั	เช�น	แอลุ่เอสด่	เห็ดข่�คู่วาย	สารู้รู้ะเหย	เป็้นติ�น

	 	 2.2.4	ยาเสพติิดป้รู้ะเภัทัออกัฤทัธิ�ผสมืผสาน	กัลุ่�าวคืู่อ	ในช�วงแรู้กัออกัฤทัธิ�กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทั	 

เมืื�อเสพมืากัขึ�นจำะออกัฤทัธิ�กัดป้รู้ะสาทัแลุ่ะทัำาให�ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ซึ์�งได�แกั�	กััญชา

  ยาเสพัติดท่ี่�แพัร่ระบาดในปััจจ้บัน

 ย�เสืพิติดปีระเภทำกดปีระสื�ทำ	ได�แกั�

ฝ่้�น
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	หม่ื	(ฝิึ�นท่ั�คู่ลุ่่กัยาฉ่น	ยาเส�น	ยาส่บ	หรืู้อกััญชา)
อากัารู้	:	ง�วง	ซึ์มื	แกั�วติาหรู่้�	พ่ดจำาวกัวน	คู่วามืคิู่ดเชื�องช�า	ซ่์บผอมื	ข่�เก่ัยจำ
ม่ือากัารู้เสพติิดทัั�งทัางรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ	ม่ือากัารู้ขาดยาทัางรู้�างกัาย
หากัเสพเกิันขนาดจำะทัำาให�กัดรู้ะบบกัารู้หายใจำ	ทัำาให�เส่ยช่วิติได�

มิอร์ฟีน
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	-
อากัารู้	:	คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน	ทั�องผ่กั	คัู่นหน�า	ติาแดง	ซึ์มืง�วงนอน	
หายใจำลุ่ำาบากั	ไมื�สนใจำสิ�งแวดลุ่�อมื

เฮีโรอ่น
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	ผงขาว	แป้้ง
อากัารู้	:	ดวงติาเหมื�อลุ่อย	เคู่ลิุ่บเคู่ลุ่�มื	เซื์�องซึ์มื	เชื�องช�า	รู้�างกัายซ่์บผอมื	ซ่์ด
สมืองเสื�อมื	ถ�าเสพเกิันขนาดอาจำทัำาให�เส่ยช่วิติได�	กัารู้ขาดยาจำะม่ือากัารู้
ท่ัรู้นท่ัรู้าย	หง่ดหงิด	เหงื�อออกัมืากั	ป้วดกัลุ่�ามืเนื�อ	ป้วดทั�อง	อาเจ่ำยน
รู้ายท่ั�รู่้นแรู้งมืากั	อาจำถ�ายเป็้นเลืุ่อดท่ั�เรู่้ยกัว�า	ลุ่งแดง
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ยาบ้า
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	เมืทั	ตัิวเล็ุ่กั
อากัารู้	:	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	ป้รู้ะสาทัตึิงเคู่รู่้ยด	เมืื�อหมืดฤทัธิ�ยา
จำะรู่้�สึกัอ�อนเพลุ่่ยมืากักัว�าป้กัติิ	เมืื�อใช�ยาบ�าไป้รู้ะยะหนึ�งจำะเกิัดอากัารู้ดื�อยา
ผ่�เสพติ�องเพิ�มืป้ริู้มืาณแลุ่ะเสพบ�อยขึ�น	ทัำาให�สมืองเสื�อมื

ไอซ์ิ
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	นำ�าแข็ง	เกัล็ุ่ด	ตัิวใหญ�
อากัารู้	:	บดบังคู่วามืรู่้�สึกัเหนื�อยลุ่�า	รู่้�สึกัเคู่ลิุ่�มืฝัึน	อย่�นิ�งไมื�ได�	กั�าวรู้�าว
เชื�อมัื�นในตินเองมืากัเกิันไป้	ม่ือากัารู้เสพติิดทัางจิำติใจำ	ภ่ัมิืติ�านทัานถดถอย
แลุ่ะกัารู้ทัำางานของตัิบ	ไติแลุ่ะป้อดเสื�อมืลุ่ง

โคุ้เคุ้น
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	โคู๊่กั
อากัารู้	:	ทัำาให�อารู้มืณ์	คู่รืู้�น	มืือสั�น	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดันเลืุ่อดส่ง
บางรู้ายชักั	เลืุ่อดออกัในสมือง	เนื�อสมืองติายบางส�วน	กัลุ่�ามืเนื�อหัวใจำเสื�อมื
หัวใจำลุ่�มืเหลุ่ว	ถ�าเสพมืากัเกิันขนาดอาจำจำะเส่ยช่วิติได�

ยาอ่
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	ยาเลิุ่ฟ	เอ็คู่ช์ติาซ่์�	ยากัอด	ยาส�ายหัว	ขนมื
อากัารู้	:	กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทัในรู้ะยะสั�นๆ	แลุ่ะออกัฤทัธิ�หลุ่อนป้รู้ะสาทั
อย�างรู่้นแรู้ง	ทัำาให�ผ่�เสพรู่้�สึกัรู้�อน	เหงื�อออกัมืากั	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดัน 
โลุ่หิติส่ง	กัารู้ได�ยินเส่ยงแลุ่ะกัารู้มืองเห็นผิดไป้จำากัคู่วามืเป็้นจำริู้งเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื
ทัำาลุ่ายรู้ะบบภ่ัมิืคู่่�มืกััน	แลุ่ะสมือง

กระท่ี่อมิ
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	ทั�อมื	กัรู้ะท่ั�มื	โคู่กั	อ่ถ�าง
อากัารู้	:	กัรู้ะต่ิ�นรู้ะบบป้รู้ะสาทัเมืื�อใช�ปีริม�ณนั�อยแลุ่ะกัดป้รู้ะสาทัเมืื�อใช�
ปีริม�ณม�ก	ขึ�นกัับป้ริู้มืาณท่ั�ใช�	ทัำาให�มึืนชา	คู่อแห�ง	คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน
ผิวหน�าแห�งเกัรู่้ยมื	เนื�องจำากัไมื�ม่ืคู่วามืรู่้�สึกัรู้�อนเวลุ่าโดนแดดแรู้งๆ
แต่มักจัะหนั�วสัื�นัเม่�ออ�ก�ศึช่ื่�นั

 ย�เสืพิติดปีระเภทำกระตุ�นัปีระสื�ทำ	ได�แกั�

Amphetamine
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เห็ดข่้�คุ้วิาย
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	เห็ดโอสถ	หลุ่วงจิำติ
อากัารู้	:	ทัำาให�รู่้�สึกัสน่กัสนาน	อารู้มืณ์เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งเร็ู้ว	คู่วบคู่่มืตินเองไมื�ได�
หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	ม่ืไข�	สำาหรัู้บผ่�ท่ั�เป็้นโรู้คู่หัวใจำ	อาจำส�งผลุ่
รู่้นแรู้งถึงขั�นเส่ยช่วิติได�

แอล เอส ด่
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	กัรู้ะดาษมืหัศึจำรู้รู้ย์
อากัารู้	:	รู่้มื�านติาขยาย	อ่ณหภ่ัมิืรู้�างกัายส่งขึ�น	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	
หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	เหงื�อออกั	เบื�ออาหารู้	นอนไมื�หลัุ่บ	ป้ากัแห�ง

คุ่้ตาม่ิน
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	ยาเคู่	เคู่ติาลุ่า	เคู่ติาวา	แคู่รู้กัซ์์	Super	K
อากัารู้	:	จัำดอย่�ในกัลุ่่�มืยาสลุ่บ	ทัำาให�รู่้�สึกัเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	คู่วามืคิู่ดสับสน	
กัารู้รัู้บรู่้�แลุ่ะติอบสนองติ�อสิ�งแวดลุ่�อมืทัั�งภัาพ	แสง	ส่	เส่ยง	จำะเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้	 
ติาลุ่าย	รู้�างกัายเคู่ลืุ่�อนไหวไมื�สัมืพันธ์กััน	หากัใช�ป้ริู้มืาณมืากัจำะเกิัด
กัารู้หายใจำติิดขัด

กัญชีา
ชื�อเรู่้ยกัอื�น	:	เนื�อ	ป่้�น
อากัารู้	:	ในช�วงแรู้กัผ่�เสพจำะม่ือากัารู้คู่ลุ่�ายเมืาเหลุ่�า	เมืื�อเสพป้ริู้มืาณท่ั�มืากัขึ�น	 
ทัำาให�คู่วามืคิู่ดอ�านช�า	สับสน	ห่แว�ว	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	คู่วบคู่่มืตินเองไมื�ได�
รู้�างกัายเสื�อมืโทัรู้มื	สมืองแลุ่ะคู่วามืจำำาเสื�อมื

 ย�เสืพิติดปีระเภทำหลอนัปีระสื�ทำ	ได�แกั�

 ย�เสืพิติดปีระเภทำออกฤทำธิ์�ผู้สืมผู้สื�นั	คืู่อ	กัดป้รู้ะสาทั	กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทั	แลุ่ะหลุ่อนป้รู้ะสาทั	ได�แกั�
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ข้้อเท็ี่จจริงข้องกัญชีา

ปััจจ้บันกัญชีาเป็ันยาเสพัติดผิู้ดกฎหมิายหร่อไม่ิ ?
กัญชื่�ยังเป็ีนัย�เสืพิติดให�โทำษ ป้รู้ะเภัทั	๕	ป้ลุ่่กัแลุ่ะขายไมื�ได�	 ผิดกัฎหมืาย	แต่สื�ม�รถทำำ�ได�ในักรณีจัำ�เป็ีนั  

เพื�อป้รู้ะโยชนท์ัางรู้าชกัารู้	กัารู้แพทัย	์กัารู้รัู้กัษาผ่�ป่้วย	กัารู้ศึึกัษาวจัิำยแลุ่ะพัฒนา	ทัั�งน่�	ติ�องได�รัู้บอน่ญาติจำากัเลุ่ขาธกิัารู้	อย.  

โดยคู่วามืเห็นชอบของคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้คู่วบคู่่มืยาเสพติิดให�โทัษ

กัญชีาเป็ันยาคุ้รอบจักรวิาลสามิารถรักษาได้สารพััดโรคุ้จริงหร่อไม่ิ ?
ไม่เป็ีนัคำว�มจัริง	สารู้สกััดกััญชาท่ั�ได�ป้รู้ะโยชน์ในกัารู้รัู้กัษา	แลุ่ะม่ืข�อม่ืลุ่วิชากัารู้ท่ั�สนับสน่นชัดเจำน	ได�แกั�	 

1.	ภัาวะคู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยนในผ่�ป่้วยท่ั�ได�รัู้บยาเคู่ม่ืบำาบัด	2.	โรู้คู่ลุ่มืชักัท่ั�รัู้กัษายากัแลุ่ะดื�อยา	3.	ภัาวะกัลุ่�ามืเนื�อหดเกัร็ู้ง 

ในผ่�ป่้วยป้ลุ่อกัป้รู้ะสาทัเสื�อมืแข็ง	แลุ่ะ	4.	ภัาวะป้วดป้รู้ะสาทัส�วนกัลุ่างท่ั�ใช�วิธ่กัารู้รัู้กัษาอื�นๆ	แลุ่�วไมื�ได�ผลุ่	ทัั�งน่�	 

ติ�องอย่�ในกัารู้ด่แลุ่ของแพทัย์

หลังจากกฎหมิายม่ิผู้ลบังคัุ้บใช้ีปัระชีาชีนทัี่�วิไปัปัลูกกัญชีาได้หร่อไม่ิ ?
ปีระชื่�ชื่นัทัำ�วไปีจัะได�รับอนุัญ�ตให�ปีล้กกัญชื่�ได�ต่อเม่�อ...เป็้นเกัษติรู้กัรู้ท่ั�รู้วมืกัลุ่่�มืเป็้นวิสาหกิัจำช่มืชน	หรืู้อสหกัรู้ณ์ 

กัารู้เกัษติรู้ทั่�จำดทัะเบ่ยน	แลุ่ะรู้�วมืดำาเนินกัารู้กัับหน�วยงานรู้ัฐหรืู้อสถาบันกัารู้ศึึกัษา	จึำงจำะสามืารู้ถขออน่ญาติ 

ป้ลุ่่กักััญชาได�
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คุ้วิามิรู้เร่�องสารเสพัติด

บ้หร่�

บ้หร่�ไลท์ี่/บ้หร่�ไมิลด์

บ้หร่�ม่ิอสอง

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

ยาเส�นหรู้ือยาป้รู่้ง	 ซึ์�งมื�วนด�วย

กัรู้ะดาษหรืู้อวัติถ่ท่ั�ทัำาขึ�นใช�แทัน

กัรู้ะดาษ	หรืู้อใบยาแห�ง	หรืู้อยาอัด

บ่หรู่้�ท่ั�ม่ืกัารู้ใส�ส่แลุ่ะสารู้ป้รู่้งแติ�ง

กัลิุ่�นเพิ�มืเติิมื	 เพื�อโฆษณาว�าเป็้น

บ่หรู่้�ชนิดรู้สอ�อน	ม่ือันติรู้ายน�อยกัว�า

บ่หรู่้�ธรู้รู้มืดา	แติ�จำากักัารู้วิจัำยพบว�า

บ่หรู่้�ไลุ่ท์ั/บ่หรู่้�ไมืลุ่ด์	ไมื�ได�ม่ือันติรู้าย

น�อยกัว�าบ่หรู่้�ธรู้รู้มืดา	เพ่ยงแติ�ม่ื

รู้สชาติิท่ั�แติกัติ�างกัันเทั�านั�น

กัารู้ส่ดดมืคู่วันบ่หรู่้�จำากัผ่�อื�น	โดยท่ั�

เรู้าไมื�ได�เป็้นผ่�ส่บบ่หรู่้�	 ซึ์�งในคู่วัน

บ่หรู่้�น่�ม่ืสารู้เคู่ม่ืชนิดติ�างๆ	ป้นอย่�ถึง

ป้รู้ะมืาณ	7,000	ชนิด	แลุ่ะเป้็น

สารู้กั�อมืะเร็ู้งป้รู้ะมืาณ	70	ชนิด

กระตุ�นัระบบปีระสื�ทำ	โดย

นิโคู่ติินกัรู้ะต่ิ�นหัวใจำให�ทัำางาน

หนักั	ผ่�ส่บจำะม่ือากัารู้ติาแห�ง	

ติาแดง	รู้ิมืฝีึป้ากัแห�งเข่ยว	

เล็ุ่บเหลุ่ือง	 ฟันม่ืคู่รู้าบดำา	 

ลุ่ มื ห า ย ใ จำ ม่ื กั ลิุ่� น เ ห ม็ื น	

หลุ่อดลุ่มือักัเสบ	เส่ยงแหบ

ออกัฤทัธิ�เหมืือนกัับบ่หรู่้�

ออกัฤทัธิ�เหมืือนกัับบ่หรู่้�	ซึ์�งผ่�ท่ั�

ได�รัู้บคู่วันบ่หรู่้�	สามืารู้ถเกิัด

โรู้คู่ติ�างๆ	เช�นเด่ยวกัับผ่�ส่บ

บ่หรู่้� 	 แติ�ในอัติรู้าทั่� ส่งกัว�า	

เนื�องจำากัผ่�ส่บบ่หรู่้�มืือสอง	 

ส่ดดมืคู่วันเข� า ไป้ ลึุ่กัมืากั	 

โดยไมื�ม่ืกัารู้พ�นออกัมืา
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บ้หร่�ม่ิอสามิ

บ้หร่�ไฟฟ้า

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

ลุ่ะอองสารู้พิ ษจำากัคู่วั น บ่ห รู่้�	 

ซึ์�งติกัคู่�างเกัาะติิดติามืสิ�งติ�างๆ	 

ในสถานท่ั�ท่ั�ม่ืกัารู้ส่บบ่หรู่้�	เช�น	เสื�อผ�า

เส�นผมื	ผิวหนัง	ผ�ามื�าน	พรู้มื	เบาะ

ท่ั�นอน	ช�องแอร์ู้	เป็้นติ�น	ซึ์�งรู่้�สึกัได�

จำากักัลิุ่�นท่ั�ยงัอวลุ่อย่�ในห�อง	หรืู้อจำากั

ตัิวผ่�ส่บเอง	สารู้ในคู่วันบ่หรู่้�มืือสามื

เป็้นสารู้พิษรู้�ายแรู้ง	โลุ่หะหนักั	เช�น

ติะกัั�ว	ไซ์ยาไนติ์	นิโคู่ติิน	สารู้หน่

แลุ่ะยังม่ืฝ่ึ่นลุ่ะออง	2.5	PM	ท่ั�ถ่กั

ป้ลุ่�อยออกัมืาป้ริู้มืาณมืากั	ซึ์�งกั�อ

มืะเร็ู้งได�	โดยกัลุ่่�มืท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยงส่ง

คืู่อ	เด็กัเล็ุ่กั	ท่ั�ม่ืโอกัาสซึ์มืซั์บฝ่ึ่น

ลุ่ะอองแลุ่ะสารู้พษิมืากักัว�าผ่�ใหญ�ถึง

2	เทั�า	เนื�องจำากัเด็กัเล็ุ่กัมัืกัหายใจำ

ใกัลุ่�พื�นผิวสิ�งของติ�างๆ	คู่ลุ่านเลุ่�น

ติามืพื�นท่ั�ม่ืสารู้พิษ	หรืู้อนำาสิ�งของ

สกัป้รู้กัเข �าป้ากั	จึำงเส่�ยงได � รัู้บ

อน่ภัาคู่โลุ่หะหนักั	สารู้กั�อมืะเร็ู้ง

แลุ่ะสารู้ กััมื มัืนติ รัู้ ง ส่ 	 ซึ์� ง เ ป็้น

อันติรู้ายอย�างยิ�ง

เป็้นยาส่บชนิดใหมื�	โดยผ่�ส่บจำะได�

รัู้บสารู้นิโคู่ติินเหลุ่วท่ั�รู้ะเหยด�วย 

คู่วามืรู้�อนจำากัไฟฟ้าเข�าส่�รู้�างกัาย	 

กัารู้ส่บบ่หรู่้�ไฟฟ้า	เป็้นกัารู้นำาสารู้ 

เสพติิดเข�าส่�รู้�างกัายเช�นเด่ยวกัับ 

กัารู้ส่บบ่หรู่้�	แติ�ไมื�ม่ืกัารู้เผาไหมื� 

ยาส่บ	นอกัจำากัน่�บ่หรู่้�ไฟฟ้าจัำดเป็้น 

อ่ป้กัรู้ณ์อิเล็ุ่กัทัรู้อนิกัส์ชนิดหนึ�ง	 

ออกัฤทัธิ�เหมืือนกัับบ่หรู่้�

กระตุ�นัระบบปีระสื�ทำ	จำากั 

นิ โ คู่ ติิ น เ ห ลุ่ ว 	 ทัำา ใ ห� เ กิั ด 

อากัารู้มึืนงง	กัรู้ะต่ิ�นอัติรู้า 

กัารู้ทัำางานของหัวใจำ	ทัำาให� 

หั ว ใจำติ� อ งทัำา ง านห นักั ขึ� น	 

แลุ่ะเกิัดภัาวะหัวใจำวายได�	 

เส�นเลืุ่อดในสมืองแติกั	ม่ืคู่วามื 

ผิดป้กัติิทัางอารู้มืณ์	 สมืาธิ 
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บารากู่

บ้หร่�ไฟฟ้า

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

เป็้นกัารู้ส่ดคู่วันผ�านนำ�าจำากัยาเส�น 

หมัืกัรู้�วมืกัับสารู้ทั่� ม่ืคู่วามืหวาน 

เช�น	นำ�าผึ�ง	กัากันำ�าติาลุ่	หรืู้อผลุ่ไมื� 

ติากัแห�ง	โดยใช�อ่ป้กัรู้ณ์ท่ั�ม่ืรู่้ป้ลัุ่กัษณ์ 

คู่ลุ่�ายแจำกััน	เรู่้ยกัว�า	ฮ่คู่คู่า	โดยม่ื 

สายท่ั�เป็้นทั�อเพื�อส่บคู่วนัขึ�นมืาจำากั 

เติา	ป้รู้ะเทัศึไทัยเรู่้ยกัว�าเติาบารู้าก่ั�	 

กัารู้ส่บยาส่บโดยใช�อ่ป้กัรู้ณ์น่�เป็้น 

วัฒนธรู้รู้มืแถบติะวันออกักัลุ่าง

ซึ์� ง ใช� แบติเติอ รู่้� ในกัารู้ทัำา งาน	 

เพื�อสรู้�างคู่วามืรู้�อนให�กัับนำ�ายา 

บ่หรู่้�ไฟฟ้า	(E-Liquid	หรืู้อ	E-Juice)	 

จำนเกิัดไอนำ�าท่ั�ป้รู้ะกัอบด�วยสารู้ติ�างๆ	 

เช�น	 นิโคู่ติิน	 โพรู้ไพลุ่่นไกัลุ่คู่อลุ่	 

กัลุ่่เซ์อรู่้น	นำ�า	สารู้แติ�งกัลิุ่�นแลุ่ะรู้ส	 

เมืื�อเปิ้ดเคู่รืู้�องจำะม่ืไฟส่แดงขึ�น	 

พรู้�อมืกัับกัารู้ทัำางานของแบติเติอรู่้�	 

ทัำา ให� เ กิั ดคู่วามืรู้� อนจำนนำ�า ย า 

ท่ั�บรู้รู้จ่ำอย่� 	 ภัายในรู้ะเหยขึ�นมืา 

เป็้นคู่วัน	 เมืื�อส่บเข�าไป้ในป้อด 

รู้�างกัายจำะรัู้บนิโคู่ติินกั�อนท่ั�จำะถ่กั

พ�นออกัมืา	ปั้จำจ่ำบันศ่ึนยค์ู่วบคู่่มืโรู้คู่

ของป้รู้ะเทัศึสหรัู้ฐฯ	(CDC)	พบว�า	 

กัารู้เจ็ำบป่้วยด�วยโรู้คู่ป้อดอักัเสบ 

รู่้นแรู้งสมัืพันธ์กัับกัารู้ส่บบ่หรู่้�ไฟฟ้า 

ถึง	450	รู้าย	กัารู้ส่บบ่หรู่้�ไฟฟ้า 

จึำงอันติรู้ายไมื�แติกัติ�างจำากับ่หรู่้� 

ธรู้รู้มืดา

ออกัฤทัธิ�เหมืือนกัับบ่หรู่้�	แลุ่ะ

บ่หรู่้�ไฟฟ้า

แลุ่ะคู่วามืคู่ิด 	 ปั้ญหาของ 

รู้ะบบภ่ัมิืคู่่�มืกัันของรู้�างกัาย	 

นอกัจำากัน่�กัารู้ใช�บ่หรู่้�ไฟฟ้า 

อาจำม่ือันติรู้ายหากัผ่�ใช�ได�รัู้บ 

ป้ริู้มืาณนิ โคู่ ติินเกัินขนาด	 

รู้วมืทัั�งกัารู้รู้ะเบิดของบ่หรู่้� 

ไฟฟ้าท่ั�ป้รู้ากัฏิเพิ�มืขึ�นติามื 

สื�อติ�างๆ	แลุ่ะกัารู้ได�รู้ับสารู้ 

ป้นเป้้�อนจำากัโลุ่หะหนักั	เช�น	 

นิกัเกัิลุ่ 	 ด่ บ่กั	 ติะกัั� ว 	 ของ 

อ่ป้กัรู้ณ์	 ติลุ่อดจำนสารู้เคู่ม่ื 

ท่ั� เป็้นอันติรู้าย	 เช�นสารู้หน่	 

ฟอร์ู้มืาร์ู้ลุ่ด่ไฮด์	 ไดอะซ์ิทิัลุ่	 

ซึ์�งลุ่�วนเป็้นอันติรู้ายจำนถึงแกั� 

ช่วิติได�
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บารากู่ไฟฟ้า

เคุ้ร่�องด่�มิ
แอลกอฮีอล์

(ส่รา, เบ้ยร์, ไว่น์, 
สาโทั ฯลุ่ฯ)

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

เป็้นอ่ป้กัรู้ณ์เลุ่่ยนแบบกัารู้ส่บบ่หรู่้�
ชนิดใหมื�	 ม่ืลุ่ักัษณะเป้็นแทั�งยาว	
ภัายในม่ืสายพลุ่าสติิกัขนาดเล็ุ่กั
ติ�อกัับแบติเติอรู้่� เ พื�อทัำาให� เ กิัด
ลุ่ะอองฝึอยจำากัแผ�นใยสังเคู่รู้าะห์
ท่ั�ช่บนำ�ายาป้รู่้งแติ�งกัลิุ่�น	ซึ์�งนำ�ายาม่ื
ลัุ่กัษณะเป้น็นำ�ามัืนเคู่ม่ืสังเคู่รู้าะห์ให�
ม่ืกัลิุ่�นผลุ่ไมื�ชนิดติ�างๆ	ม่ืกัลิุ่�นฉ่นแรู้ง
ม่ืสารู้ป้รู้ะกัอบ	เช�น	โพรู้ไพลุ่่นไกัลุ่คู่อลุ่
สารู้ป้รู่้งแติ�งกัลิุ่�น	แลุ่ะสารู้พิษกัลุ่่�มื
โลุ่หะหนักั	กัารู้ทัำางานของบารู้าก่ั�
ไฟฟ้าเหมืือนกัับบ่หรู่้�ไฟฟ้า	แติ�บารู้าก่ั�
ไฟฟ้า	เมืื�อใช�แบติเติอรู่้�แลุ่ะนำ�ายา
หมืดในแติ�ลุ่ะมืวนจำะไมื�ม่ืกัารู้เติิมื
นำ�ายา	หรืู้อชาร์ู้ติแบติเติอรู่้�ใหมื�	
โดยสรู่้ป้คืู่อ	บารู้าก่ั�ไฟฟ้ากัับบ่หรู่้�
ไฟฟ้าม่ือ่ป้กัรู้ณ์กัารู้ส่บท่ั�ทัำางานใน
ลัุ่กัษณะเด่ยวกััน	แติ �นำ� ายาท่ั� ใช �
แติกัติ�างกััน	ถ�านำ�ายาท่ั�ใช�กัับบารู้าก่ั�
ไฟฟ้า	ม่ืสารู้นิโคู่ติินผสมือย่�ด�วยก็ั
อาจำเรู่้ยกัได�ว�าเป็้น	“บ่หรู่้�ไฟฟ้าช่รู้ส”
คืู่อ	เป็้นบ่หรู่้�ไฟฟ้าท่ั�ป้รู่้งแติ�งให�เกิัด
กัลิุ่�นแลุ่ะรู้สชาติิติ�างๆ	โดยส�วนใหญ�
เป็้นรู้สผลุ่ไมื�	นอกัจำากัน่�บารู้าก่ั�
ไฟฟ้ายังไมื�ม่ืกัารู้อน่ญาติให�ขาย
อย�างถ่กัติ�องติามืกัฎหมืายอ่กัด�วย

เป็้นเคู่รืู้�องดื�มืท่ั�เกิัดจำากักัารู้หมัืกัผักั	
ผลุ่ไมื�	หรืู้อผลิุ่ติภััณฑ์์พืชชนิดติ�างๆ
แลุ่�วแติ�งกัลิุ่�น	 เป็้นเคู่รืู้�องดื�มืท่ั�ม่ื
เอทิัลุ่แอลุ่กัอฮอล์ุ่ผสมือย่�

ม่ืกัารู้อ�างว�าบารู้าก่ั�ไฟฟ้า	ไมื�ม่ื
สารู้นิโคู่ติิน	ซึ์�งอาจำจำะจำริู้ง
หรืู้อไมื�จำริู้งก็ัได�	นอกัจำากัน่�
จำากักัารู้แกัะแทั�งบารู้ากั่�ไฟฟ้า
แยกัส�วนป้รู้ะกัอบ	พบว�านำ�ายา
ท่ั�ทัำาให�เกิัดกัลิุ่�นผลุ่ไมื�ภัายใน
แทั�งบารู้าก่ั�ไฟฟ้าม่ืกัลิุ่�นฉ่นติิด
นิ�วมืือท่ั�สัมืผัสนำ�ายา	ลุ่�างออกั
ยากัมืากั	กัลิุ่�นติิดนิ�วมืือข�ามืคืู่น
จึำงน�าจำะอน่มืานได�ว�าสารู้เคู่ม่ื
ท่ั�เป็้นไอนำ�าจำากักัารู้ส่บบารู้าก่ั�
ไฟฟ้า	จำะติกัคู่�างอย่�ในป้อด
ของผ่� ส่บ	 เป็้นอันติรู้ายติ�อ
หลุ่อดลุ่มืแลุ่ะป้อด	แลุ่ะอาจำม่ื
สารู้เคู่ม่ือันติรู้ายท่ั�ถ่กัด่ดซึ์มื 

เข�าส่�รู้�างกัายผ�านป้อด	ซึ์�งทัำาลุ่าย 
อวัยวะติ�างๆ	 ทัั�วรู้� างกัาย 
เหมืือนกัรู้ณ่สารู้พิษจำากักัารู้
ส่บบ่หรู่้�ธรู้รู้มืดาได�

กดระบบปีระสื�ทำส�วนกัลุ่าง	
กัดจำิ ติ ใติ� สำา นึ กั ท่ั� คู่ วบ คู่่มื
ตินเอง	 ทัำา ให� ไมื�สามืารู้ถ
ยับยั�งตินเองได�จำึงอาจำแสดง
อากัารู้บางอย�างออกัมืา	เช�น	

174 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



เคุ้ร่�องด่�มิ
แอลกอฮีอล์

(ส่รา, เบ้ยร์, ไว่น์, 
สาโทั ฯลุ่ฯ)

สารระเหย

รายละเอ่ยด

รายละเอ่ยด

การออกฤที่ธิ�/อาการ

การออกฤที่ธิ�/อาการ

สารู้ท่ั�ได�มืาจำากักัรู้ะบวนกัารู้ผลิุ่ติ
นำ�ามัืนป้ิโติรู้เลุ่่ยมื	ม่ืลุ่ักัษณะเป้็น
ไอรู้ะเหยได�รู้วดเร็ู้วในอากัาศึ	 
ซึ์�งสารู้รู้ะเหยจำะพบเห็นอย่�ในรู่้ป้
ผลิุ่ติภััณฑ์์สำาเร็ู้จำรู่้ป้ติ�างๆ	เช�น	ทิันเนอร์ู้
แลุ่คู่เกัอร์ู้	 ส่พ�น	กัาวนำ�า	กัาวยาง	
นำ�ายาลุ่�างเล็ุ่บ	 ซึ์�งม่ืลัุ่กัษณะเป็้น
ของเหลุ่วเฉพาะตัิวรู้ะเหยได� ด่ 
สามืารู้ถด่ดซึ์มืได�รู้วดเร็ู้วนิยมืนำามืา
เสพโดยวิธ่กัารู้ส่ดดมืเข�าส่�รู้�างกัาย

ด่รู้�าย	พ่ดมืากั	ทัะเลุ่าะวิวาทั	
นอกัจำากัน่�ยงัม่ือากัารู้หน�าแดง
ตัิวแดง	 คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	
หัวใจำเติ�นแรู้ง	แลุ่ะหากัดื�มื
ในป้ริู้มืาณมืากัแอลุ่กัอฮอล์ุ่ 
จำะกัดสมืองบริู้เวณอื�นๆ	ทัำาให�
เ ส่ยกัารู้ทัรู้งตัิว	พ่ดไมื � ชัด
หมืดสติิ	ถ�าบริู้โภัคู่ติ�อเนื�อง
เป็้นรู้ะยะเวลุ่านานจำะทัำาให�
เกิัดกัารู้เสพติิดทัั�งทัางรู้�างกัาย
แลุ่ะจำิติใจำ	 เป็้นโรู้คู่พิษส่รู้า
เรืู้�อรัู้ง	ทัำาลุ่ายตัิบแลุ่ะสมือง	
สติิปั้ญญาเสื�อมื	จิำติใจำผิดป้กัติิ
กัรู้ะเพาะอาหารู้อกััเสบ	รู้�างกัาย
ส่บผอมื	แลุ่ะเป็้นโรู้คู่ตัิบแข็งได�

กระ ตุ�นัปีระสื�ทำ หลอนั
ปีระสื�ทำและกดปีระสื�ทำ 
กัลุ่�าวคืู่อ	ผ่�ท่ั�เสพสารู้รู้ะเหยใน
รู้ะยะแรู้กัจำะม่ือากัารู้ตืิ�นเติ�น
รู้�าเริู้ง	เหมืือนคู่นเมืาส่รู้าแติ�ไมื�ม่ื
กัลิุ่�นส่รู้า	พ่ดไมื�ชัด	คู่วามืคิู่ด
สับสน	คู่วบคู่่มืตินเองไมื�ได�	
เกิัดอากัารู้รู้ะคู่ายเคืู่องเยื�อบ่
ในป้ากัแลุ่ะจำม่ืกั	ติาไวติ�อแสง	 
ห่ แว� ว 	 กัลุ่� ามื เ นื� อทัำา ง าน 
ไมื�ป้รู้ะสานกััน	นอนไมื�หลัุ่บ	 
ม่ือากัารู้เพ�อฝัึน	หลัุ่งจำากันั�น 
จำะเกิัดอากัารู้เหมื�อ	ซึ์มื	ง�วง	
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สารระเหย รายละเอ่ยด การออกฤที่ธิ�/อาการ

หาวนอน	หัวใจำเติ�นเร็ู้วผิดป้กัติิ
ไอ	คู่ลืุ่�นไส �	ใจำสั�น	ชักัเกัร็ู้ง
จำนหมืดสติิได�	หากัส่ดดมืใน
ป้ริู้มืาณท่ั�มืากัขึ�นจำะออกัฤทัธิ�
ไป้กัดศ่ึนย์กัารู้หายใจำ	ทัำาให�
หัวใจำทัำางานผิดป้กัติิ	อาจำถึง
ขั�นเส่ยช่วิติ	ผ่�ท่ั�ส่ดดมืติ�อเนื�อง
เป็้นเวลุ่านาน	รู้ะบบอวัยวะ
ติ�างๆ	จำะถ่กัทัำาลุ่าย	กั�อให�เกิัด
โรู้คู่รู้�ายแรู้ง	เช�น	โรู้คู่ไติ	หลุ่อดลุ่มื
อักัเสบ	มืะเร็ู้งป้อด	กัารู้ทัำางาน
ของหัวใจำผิดป้กัติิ	ท่ั�สำาคัู่ญ
สารู้พิษจำะทัำาลุ่ายรู้ะบบป้รู้ะสาทั
แลุ่ะสมือง	ทัำาให�สมืองเสื�อมื	
คู่วามืจำำาเสื�อมื	หลุ่งลุ่มืื	อาจำถงึ
ขั�นพิกัารู้ทัางสมือง	เป็้นโรู้คู่	
“สมืองฝ่ึอถาวรู้”	ซึ์�งปั้จำจ่ำบัน
วงกัารู้แพทัย์ได�ยืนยันว�า	ยงัไมื�ม่ื
ยาห รืู้อ วิ ธ่กัารู้ ใดๆ	 ท่ั� จำะ
สามืารู้ถรัู้กัษาโรู้คู่สมืองฝ่ึอให�
หายเป็้นป้กัติิได�

ท่ั�มืา	คู่่�มืือกัารู้ดำาเนินงานด�านกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	สำาหรัู้บอาสาสมัืคู่รู้สาธารู้ณส่ขกัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
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3. โที่ษพิัษภัูยและอันตรายจากยาเสพัติด

สมิองส่วินคุ้ิด
(Cerebral Cortex)

สมิองส่วินอยาก
( Lirnbic System)

	 กัารู้ใช�ยาเสพติิดจำะม่ืผลุ่ติ�อสมือง	2	ส�วน	คืู่อสมืองส�วนคิู่ด	แลุ่ะสมืองส�วนอยากั	สมืองส�วนคิู่ด	ทัำาหน�าท่ั� 

คู่วบคู่่มืสติิปั้ญญา	ใช�คู่วามืคิู่ดแบบม่ืเหต่ิผลุ่	ขณะท่ั�สมืองส�วนอยากัเป็้นศ่ึนยค์ู่วบคู่่มือารู้มืณ์คู่วามืรู่้�สกึั	เวลุ่าคู่นเรู้า 

เสพยาเสพติิดติัวยาจำะไป้กัรู้ะต่ิ�นทัำาให�สมืองส�วนอยากัสรู้�างสารู้เคู่ม่ืชื�อโดป้าม่ืน	ซึ์�งเป็้นสารู้ท่ั�ทัำาให�มืน่ษย์ 

เกิัดคู่วามืรู่้�สึกัส่ข	แติ�ยาเสพติิดทัำาให�สมืองสรู้�างโดป้าม่ืนมืากักัว�าท่ั�ธรู้รู้มืชาติิกัำาหนดจำนทัำาให�รู่้�สึกัเป็้นส่ขมืากัขึ�น 

กัว�าป้กัติิ	สมืองจึำงม่ืกัารู้ป้รัู้บตัิวด�วยกัารู้ลุ่ดกัารู้หลัุ่�งสารู้เคู่ม่ืนั�นลุ่ง	เมืื�อหมืดฤทัธิ�ของยาเสพติิด	จึำงเสมืือนว�า 

รู้�างกัายม่ือากัารู้ขาดสารู้โดป้าม่ืนทัำาให�ม่ือากัารู้หง่ดหงิด	หรืู้อซึ์มืเศึรู้�า	ส�งผลุ่ให�ผ่�เสพพยายามืแสวงหายา 

มืาใช�ซ์ำ�า	ในขณะเด่ยวกัันเมืื�อใช�ยาเสพติิดบ�อยๆ	จำะทัำาให�สมืองส�วนคิู่ดถ่กัทัำาลุ่าย	กัารู้ใช�คู่วามืคิู่ดท่ั�เป็้นผลุ่ 

จำะเส่ยไป้	แลุ่�วสมืองส�วนอยากัจำะอย่�เหนือสมืองส�วนคิู่ด	จำนทัำาอะไรู้ติามืใจำติามือารู้มืณ์มืากักัว�าเหต่ิผลุ่	ผ่�ท่ั�ใช�ยา 

จึำงมัืกัแสดงพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	ม่ือารู้มืณ์กั�าวรู้�าว	หง่ดหงิด	ไมื�สามืารู้ถคู่วบคู่่มืตัิวเองได�	หากัใช�ยาเสพติิด 

บ�อยคู่รัู้�ง	สมืองจำะส่ญเส่ยคู่วามืสามืารู้ถคู่วบคู่่มืกัารู้หลัุ่�งโดป้าม่ืน	ทัำาให�ไมื�สามืารู้ถม่ืคู่วามืส่ขติามืธรู้รู้มืชาติิได�	 

จำนเกิัดอากัารู้ท่ัรู้นท่ัรู้าย	 เมืื�ออยากัม่ืคู่วามืส่ขจึำงติ�องพึ�งยาเสพติิด	สมืองจึำงจำะหลัุ่�งโดป้าม่ืนมืามืากัพอ 

จำนเกิัดคู่วามืส่ขได�	อากัารู้เช�นน่�เรู่้ยกัว�า	“สมืองติิดยา”	ในท่ั�ส่ดก็ัห�ามืตัิวเองไมื�ได�	ติ�องทัำาท่ักัวิถ่ทัางให�ได�ยาเสพติิด 

มืาเสพ	ผลุ่ส่ดทั�ายจำะเกิัดคู่วามืส่ญเส่ยอย�างรู่้นแรู้งในด�านติ�างๆ	ของช่วิติ	ผ่�เสพไมื�สามืารู้ถคู่วบคู่่มืตินเองได�ด�วย 

สติิปั้ญญาหรืู้อคู่วามืคิู่ดแลุ่ะทัำาให�ม่ือากัารู้ทัางจิำติแลุ่ะสามืารู้ถเป็้นโรู้คู่จิำติเต็ิมืขั�นได�ในท่ั�ส่ด

ท่ั�มืา	:	จำากัแผ�นพับยาเสพติิดท่ั�แพรู้�รู้ะบาดในป้รู้ะเทัศึไทัย	แลุ่ะหนังสือคู่วามืรู่้�พื�นฐานเพื�อกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิดในเยาวชน
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 1.	ผลุ่ติ�อรู้�างกัาย	ทัรู่้ดโทัรู้มื	ใจำสั�น	หลุ่อดเลืุ่อดอ่ดตัิน	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	หัวใจำเติ�นเร็ู้วผิดป้กัติิ	ทัำาลุ่าย
หลุ่อดเลืุ่อดในสมือง	รู้ะบบหายใจำม่ืปั้ญหา	ในกัรู้ณ่ไอซ์์	ผิวหน�าจำะแห�งเส่ย	แลุ่ะเป็้นแผลุ่ได�ง�าย	เพรู้าะหลุ่อด
เลืุ่อดเป้รู้าะบาง	ใบหน�าจำะแกั�กัว�าวัย
	 2.	ผลุ่ติ�อรู้ะบบป้รู้ะสาทั	ตึิงเคู่รู่้ยด	แติ�เมืื�อหมืดฤทัธิ�ยาจำะม่ือากัารู้ป้รู้ะสาทัลุ่�า	กัารู้ตัิดสินใจำช�าแลุ่ะผิดพลุ่าด
หากัใช�นานจำะทัำาให�สมืองเสื�อมื	ทัำาลุ่ายรู้ะบบกัารู้หายใจำทัำาให�หมืดสติิแลุ่ะถึงแกั�คู่วามืติายได�
	 3.	ผลุ่ติ�อจิำติใจำ	ซึ์มืเศึรู้�า	กัลุ่ายเป็้นโรู้คู่จิำติชนิดหวาดรู้ะแวง	ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้	เช�น	หวาดหวั�น	
หวาดกัลัุ่ว	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ซึ์�งเกิัดขึ�นแลุ่�ว	อากัารู้จำะคู่งอย่�ติลุ่อดไป้	แมื�ช�วงท่ั�ไมื�ได�เสพยาก็ัติามื
	 4.	ผลุ่ติ�อพฤติิกัรู้รู้มื	กัรู้ะวนกัรู้ะวายใจำ	กั�าวรู้�าวขึ�น	เมืื�อรู้วมืกัับโรู้คู่จิำติชนิดหวาดรู้ะแวง	คิู่ดว�าจำะม่ืคู่น
มืาทัำารู้�าย	มัืกัจำะทัำารู้�ายผ่�อื�นกั�อน

ท่ั�มืา	:	แผ�นพับยาเสพติิดหยด่ได�ถ�ารู่้�ทััน

สืมอง	:	สมืองส�วนอยากัม่ือทิัธิพลุ่มืากักัว�าสมืองส�วนเหต่ิผลุ่		คู่วามืคู่ดิอ�านช�าลุ่ง	หลุ่งลุ่มืืง�าย	คู่วบคู่่มืติวัเองไมื�ได�		 
	 ทัำาสิ�งเลุ่วรู้�ายท่ั�ไมื�คู่วรู้ทัำา	
จิัตใจั	:	นอนไมื�หลัุ่บ	ฉ่นเฉ่ยว	กั�าวรู้�าว	คู่วามืคิู่ดสับสน	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	หวาดรู้ะแวง	คู่ลัุ่�ง	ซึ์มืเศึรู้�า
ต�	:	 รู่้มื�านติาขยาย	ติาพรู้�ามัืว
จัม้ก	:		ส่ญเส่ยกัารู้ดมืกัลิุ่�น
ปี�ก	:		ป้ากัแห�ง	เหม็ืน	ม่ืปั้ญหาในช�องป้ากั
ฟันั	:			ขบฟันติลุ่อดเวลุ่า	ฟันสึกักัรู้�อน	ผ่
ปีอด	:	 หายใจำขัด	หายใจำถ่�	หลุ่อดลุ่มือับเสบเรืู้�อรัู้ง	
หัวใจั	:	หัวใจำเติ�นไมื�สมืำ�าเสมือ	เจ็ำบหน�าอกั	หัวใจำวาย
กระเพิ�ะอ�ห�ร	:		เบื�ออาหารู้	ทั�องผ่กั	ม่ืโรู้คู่แทัรู้กัซ์�อนทัางกัรู้ะเพาะอาหารู้แลุ่ะลุ่ำาไส�		
ผิู้วหนััง	:	เหงื�อออกัง�าย	แลุ่ะมืากั	ชาติามืผิวหนัง		เป็้นฝีึ	เนื�อเยื�ออ�อนติิดเชื�อง�าย
กล��มเน่ั�อ	:	กัรู้ะต่ิกั	ชักั	ทัำางานไมื�ป้รู้ะสานกััน	 	
ตับ	:		 โรู้คู่ตัิบอับเสบ
ไต	:	 ไติไมื�ทัำางาน
ระบบไหลเวียนัโลหิต	:	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	เส�นเลืุ่อดเป็้นแผลุ่	อ่ดตัิน	แข็งตัิว	
ระบบภ้มิคุำ�มกันั	:	บกัพรู้�อง	ติิดเชื�อง�าย
ระบบส่ืบพัินัธ์ุ์	:	เสื�อมืสมืรู้รู้ถภัาพทัางเพศึ		แทั�ง	หรืู้อคู่ลุ่อดกั�อนกัำาหนด	คู่ลุ่อดลุ่่กัออกัมืาพิกัารู้

ท่ั�มืา	:	แผ�นพับยาเสพติิดหยด่ได�ถ�ารู่้�ทััน

ผู้ลกระที่บต่อผูู้้เสพัยาเสพัติด

ผู้ลกระที่บต่อร่างกาย
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4. ผู้ลกระที่บจากปััญหายาเสพัติด (คุ้รอบคุ้รัวิ/สังคุ้มิ)

1. การสูญเส่ยด้านบ้คุ้ลิกภูาพัและจิตใจ

2. การสูญเส่ยที่างส้ข้ภูาพัอนามัิย

	 เยาวชนย�อมืม่ืบ่คู่ลิุ่กัภัาพท่ั�กัำาลัุ่งเจำริู้ญเติิบโติ	ม่ืกัารู้สรู้�างป้รู้ะสบกัารู้ณ์ติ�างๆ	แลุ่ะหัดวิธ่กัารู้แลุ่ะชั�นเชิง																	 
ในกัารู้ผจำญปั้ญหา	หรืู้อกัรู้ะทัำากัารู้	เพื�อให�บรู้รู้ลุ่่เป้้าหมืาย	กัารู้แกั�ปั้ญหาย�อมืติ�องอาศัึยกัรู้ะบวนกัารู้ทัางจิำติ 
หลุ่ายป้รู้ะกัารู้	เช�น	คู่วามือดกัลัุ่�น	กัารู้คู่วบคู่่มือารู้มืณ์	กัารู้แสดงอารู้มืณ์ติามืคู่วามืเหมืาะสมื	กัารู้ใช�คู่วามืคิู่ด 
แลุ่ะป้รู้ะมืาณกัารู้ติลุ่อดจำนกัารู้หาวิธ่แกั�ปั้ญหาให�เกิัดผลุ่ด่ท่ั�ส่ด	
	 หากัเยาวชนใช�แลุ่ะติิดยาเสพติิดโดยอาศัึยเป็้นทัางหน่จำากัคู่วามืท่ักัข์ยากัหรืู้อปั้ญหาติ�างๆ	แลุ่�ว 
บ่คู่ลิุ่กัภัาพของผ่�นั�นก็ัย�อมืหยด่เจำริู้ญแทันท่ั�จำะหาทัางแกั�ปั้ญหาท่ั�เหมืาะสมืกัลัุ่บหันไป้ใช�ยาแทัน	เยาวชนท่ั�ติิดยา 
จึำงม่ืบ่คู่ลิุ่กัภัาพใหมื�ท่ั�ม่ืคู่วามือดทันน�อย	รู้ะแวง	แลุ่ะหาคู่วามืส่ขจำากัช่วิติธรู้รู้มืดาท่ั�ไมื�ใช�ยาเสพติิดไมื�ได�	
	 หากัผ่�นั�นได�ผ�านกัารู้รู้ักัษาหลุ่ายคู่รัู้�งแลุ่ะเลุ่ิกัได�ไมื�นานกั็ติ�องกัลุ่ับไป้ใช�อ่กั	คู่วามืเชื�อมัื�นในตินเอง 
แลุ่ะคู่วามืหวังว�าจำะเลิุ่กัจำากัยา	ก็ัคู่�อยๆ	หายไป้ท่ักัท่ั	
	 หากัผ่�นั�นถ่กัจัำบแลุ่ะติิดคู่่กัหลุ่ายๆ	คู่รัู้�ง	คู่วามืกัลุ่ัวคู่่กัติะรู้างแลุ่ะกัารู้ลุ่งโทัษติ�างๆ	ติลุ่อดจำนคู่วามืไมื�ด่																				 
ในสายติาของสังคู่มื	กั็คู่�อยลุ่ดเสื�อมืแลุ่ะชินชาไป้	กัารู้ติิดคู่่กัติะรู้าง	หรืู้อกัารู้ถ่กัลุ่งโทัษทัางกัฎหมืายกัลุ่าย 
เป็้นเรืู้�องเล็ุ่กั	คู่�านิยมืของเขาก็ัเป้ลุ่่�ยนไป้	คู่วามืด่กัับคู่วามืชั�ว	ติามืแนวคิู่ดป้กัติิก็ัเลืุ่อนไป้คู่วามืส่ขท่ั�เกิัดจำากั 
กัารู้กัรู้ะทัำา	คู่วามืด่ก็ัถอยไป้	นับได�ว�า	เป็้นกัารู้เสื�อมืสลุ่ายของสภัาพจิำติ	เมืื�อเยาวชนคู่นหนึ�งคู่นใดติิดยาเสพติิด	 
แลุ่ะม่ืบ่คู่ลุ่กิัภัาพเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้จำนถงึขั�นน่�	ก็ัจำะเป็้นพลุ่เมืืองด่ไมื�ได�	ไมื�สามืารู้ถใช�ช่วิติท่ั�เป็้นป้รู้ะโยชนกั์ับตินเอง 
แลุ่ะผ่�อื�นได�	กัลุ่บัเป็้นผ่�กั�อให�เกิัดปั้ญหาสำาหรัู้บตินเอง	คู่รู้อบคู่รัู้วแลุ่ะสังคู่มื	จึำงนับว�า	เป็้นกัารู้ส่ญเส่ยทัรัู้พยากัรู้ 
มืน่ษย์ของชาติิ	ซึ์�งเป็้นกัารู้ส่ญเส่ยท่ั�สำาคัู่ญท่ั�ส่ด

	 ผ่�ท่ั�ติิดยาเสพติิด	อาจำเกิัดปั้ญหาทัางส่ขภัาพ	อนามัืย	หรืู้อโรู้คู่ติ�างๆ	ได�หลุ่ายอย�าง	ได�แกั�
 2.1 ก�รใชื่�ย�เกินัขีนั�ด	 โดยท่ั�กัารู้ใช�ยาเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งอย่�เรืู้�อยๆ	ผ่�ท่ั�พยายามืเลิุ่กัยาหรืู้อเข�ารัู้บ																							
กัารู้รัู้กัษาคู่วามืด�านยาจำะลุ่ดลุ่ง	ป้รู้ะกัอบกัับยาท่ั�ได�จำากักัารู้ลัุ่กัลุ่อบคู่�าไมื�ได�ม่ืกัารู้คู่วบคู่่มืมืาติรู้ฐาน	คู่วามืแรู้ง
อาจำเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งได�อย่�เสมือ	เพรู้าะม่ืกัารู้เจืำอป้นสารู้ชนิดอื�นเข�าไป้	กั�อนนำาออกัจำำาหน�ายผ่�ติิดยาจึำงอาจำใช�ยาเกิันขนาด
แลุ่ะเป็้นอันติรู้ายได�	ยิ�งเป็้นกัารู้ใช�ยาท่ั�ฉ่ดเข�าหลุ่อดเลืุ่อดแลุ่�วยิ�งม่ืโอกัาสเกิันขนาดได�มืากัยาท่ั�ม่ืฤทัธิ�กัดรู้ะบบ
ป้รู้ะสาทักัลุ่าง	เมืื�อใช�เกิันขนาดจำะทัำาให�ไมื�รู่้�สึกัตัิว	กัารู้หายใจำลุ่ดลุ่ง	แลุ่ะอาจำเป็้นอันติรู้ายเส่ยช่วิติได�	ในบางรู้าย 
อาจำเกิัดกัารู้บวมืของป้อด	ทัำาให�หายใจำหอบแลุ่ะเสมืหะเป็้นฟองได�

ท่ั�มืา	:	https://shorturl.asia/NsSYh
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 2.2 อ�ก�รจั�กก�รขี�ดย�	อากัารู้ถอนยาท่ั�เกิัดขึ�นในผ่�ติิดยาบางคู่นท่ั�ติิดอย�างรู่้นแรู้งแลุ่ะส่ขภัาพไมื�ด่ 
อาจำเป็้นอันติรู้ายได�	 โดยเฉพาะอย�างยิ�งกัารู้ติิดยานอนหลัุ่บ	อาจำเกิัดอากัารู้ไข�ส่ง	 ชักั	แลุ่ะไมื�รู่้�สึกัตัิวได�	 
ผิวหนังอักัเสบเนื�องจำากัติิดเชื�อจำากัเข็มืฉ่ดยา	ในบางรู้ายอาจำม่ือากัารู้ถอนยาท่ั�ป้รู้ากัฏิคู่ลุ่�าย	โรู้คู่ทัางกัาย	เช�น	 
อากัารู้ป้วดทั�องอย�างรู่้นแรู้ง	เหมืือนกัารู้อ่ดตัินของลุ่ำาไส�	ทัำาให�ได�รัู้บกัารู้ผ�าตัิดแกั�ไข	โดยวินิจำฉัยผิดได�อากัารู้
ถอนยาท่ั�เกิัดในเด็กัแรู้กัเกิัด	เนื�องจำากัมืารู้ดาติิดยาเสพติิดแลุ่ะใช�ยาในรู้ะยะกั�อนคู่ลุ่อดจำะทัำาให�เด็กัไมื�แข็งแรู้ง	
หายใจำน�อย	แลุ่ะเส่ยช่วิติได�ง�าย
 
 

ท่ั�มืา	https://shorturl.asia/QgxdC

 2.3 พิิษจั�กย�เสืพิติด ยาเสพติิดบางชนิด	เช�น	แอมืเฟติาม่ืน	กััญชา	โคู่เคู่น	แลุ่ะแอลุ่เอสด่	ม่ืผลุ่ทัำาให� 
เกิัดอากัารู้ทัางจิำติได�	บางรู้ายอาจำคู่ลุ่่�มืคู่ลัุ่�ง	วิกัลุ่จำริู้ติ	ไป้เป็้นรู้ะยะเวลุ่านาน	ยาแอมืเฟติาม่ืน	ทัำาให�เกิัดอากัารู้ 
รู้ะแวงอย�างรู่้นแรู้ง	คิู่ดว�าผ่�อื�นจำะมืาทัำารู้�ายจึำงอาลุ่ะวาดแลุ่ะทัำารู้�ายผ่�อื�นได�	ในยาเสพติิดท่ั�ลัุ่กัลุ่อบขายกััน	 
อาจำม่ืสารู้อื�นเจืำอป้น	เพื�อให�ได�ป้ริู้มืาณมืากัขึ�น	เช�น	สารู้หน่	แลุ่ะ	สติริู้กันิน	(strychnine)	เป็้นติ�น	ซึ์�งเป็้นยาพิษ 
ทัำาให�เป็้นอันติรู้ายได�

ท่ั�มืา	https://www.tcijthai.com/news/2016/18/scoop/6305
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 2.4 อันัตร�ยจั�กก�รฉีีดย�ทีำ�ไม่สืะอ�ด	ผ่�ติิดยาท่ั�ใช�ยาฉ่ดเข�าหลุ่อดเลืุ่อดหรืู้อเข�ากัลุ่�ามืเนื�อ	มัืกัไมื�ได� 
ทัำาคู่วามืสะอาดหลุ่อดฉ่ดยาให�ป้รู้าศึจำากัเชื�อเส่ยกั�อน	นำ�าท่ั�ใช�ลุ่ะลุ่ายยาเพื�อฉ่ดก็ัไมื�สะอาด	จึำงอาจำฉ่ดเอาเชื�อโรู้คู่ 
ติ�างๆ	เข�าไป้ในรู้�างกัายได�	ทัำาให�เกิัดกัารู้อักัเสบของผิวหนังแลุ่ะเนื�อเยื�อบริู้เวณท่ั�ฉ่ดเกิัดเป็้นฝีึหรืู้อเนื�อติายได�	 
อาจำลุ่่กัลุ่ามืเกิัดกัารู้อักัเสบของหลุ่อดเลืุ่อด	หรืู้อโลุ่หิติเป็้นพิษได�	ในบางรู้ายเชื�อโรู้คู่อาจำเข�าไป้ยังอวัยวะภัายใน	 
เช�น	หัวใจำ	ป้อด	สมือง	แลุ่ะกัรู้ะด่กั	ทัำาให�เกิัดลิุ่�นหัวใจำอักัเสบ	แลุ่ะฝีึติามือวัยวะติ�างๆ	ผ่�ท่ั�ฉ่ดยาหลุ่ายคู่น	 
อาจำใช�เข็มืฉ่ดยารู้�วมืกััน	ทัำาให�โรู้คู่จำากัคู่นหนึ�งติิดไป้ยังคู่นอื�นๆ	ได�	เช�น	โรู้คู่ตัิบอักัเสบ	เป็้นติ�น	ผ่�ติิดยาม่ือัติรู้า 
กัารู้เป็้นโรู้คู่น่�	มืากักัว�าบ่คู่คู่ลุ่ทัั�วไป้	แลุ่ะอาจำเกิัดกัารู้รู้ะบาดเป็้นโรู้คู่ท่ัลุ่ะหลุ่ายๆ	คู่นได�
 2.5 อันัตร�ยจั�กก�รฉีีดย�ทีำ�ไม่เหม�ะสืม	เข�ารู้�างกัาย	ผ่�ติิดยาอาจำใช�ยาเม็ืดมืาลุ่ะลุ่ายนำ�า	ฉ่ดเข�าหลุ่อดเลุ่อืด 
โดยไมื�ทัรู้าบว�า	ในยาเม็ืดม่ืแป้้งพวกัทััลุ่คัู่มื	(talcum)	อย่�ด�วย	บางท่ัก็ัใช�สำาลุ่่กัรู้องนำ�ายากั�อนจำะใช�ฉ่ด	แป้้ง 
แลุ่ะใยสำาลุ่่จำะเข�าไป้ติิดอย่�ติามืหลุ่อดเลืุ่อดฝึอยของป้อด	เกิัดโรู้คู่ป้อดแข็งทัำาให�กัารู้หายใจำลุ่ำาบากัเรืู้�อรัู้ง 
แลุ่ะไมื�ม่ืวิธ่รัู้กัษาในบางกัรู้ณ่ยาอาจำจำะลุ่ะลุ่ายไมื�ด่	 ม่ืเกัล็ุ่ดหรืู้อผลึุ่กัของยาเข�าไป้ในหลุ่อดเลุ่ือด	ไป้อ่ด 
หลุ่อดเลืุ่อดติ�างๆ	เช�น	ท่ั�สมือง	เกิัดเป็้นอัมืพาติได�
 2.6 โรคำบ�งชื่นิัดทีำ�พิบร่วมกับก�รติดย�เสืพิติด	ผ่�ติิดยาเสพติิดมัืกัม่ืส่ขภัาพไมื�ด่	อาหารู้ไมื�เพ่ยงพอ	 
แลุ่ะกัารู้ด่แลุ่ส่ขภัาพอนามืัย	ติลุ่อดจำนกัารู้รู้ักัษาคู่วามืสะอาดของรู้�างกัายไมื�ด่	จำึงม่ืโรู้คู่ติ�างๆ	เกิัดได�มืากั	เช�น	 
วัณโรู้คู่ของป้อด	 โรู้คู่ผิวหนังติ�างๆ	 เป็้นติ�น	 ม่ืผ่�รู้ายงานว�า	พบโรู้คู่บางชนิดรู้�วมืกัับกัารู้ติิดยาเสพติิด	 
โดยคู่วามืสัมืพันธ์แลุ่ะวิธ่กัารู้เกิัดยังไมื�ได�เป็้นท่ั�เข�าใจำชัดเจำน	เช�น	โรู้คู่เนื�อเยื�อกัลุ่�ามืเนื�อลุ่ะลุ่ายตัิว	(rhabdo-
myolysis)	ม่ือากัารู้ป้วดกัลุ่�ามืเนื�อ	แลุ่ะอ�อนเพลุ่่ย	ขยับเขยื�อนลุ่ำาบากั	ม่ืกัารู้สลุ่ายตัิวของเซ์ลุ่ล์ุ่กัลุ่�ามืเนื�อ	 
ทัำาให�ม่ืสารู้ไมืโอโกัลุ่บนิเข�าไป้ในเลุ่อืด	แลุ่ะขบัถ�ายออกัไป้ในป้สัสาวะ	(myoglobinemia,	myoglobinuria)	เห็นเป็้น 
ปั้สสาวะส่ดำา	รู้อยแผลุ่เป็้นจำากัเข็มืฉ่ดยา	โรู้คู่ไติอักัเสบ	แลุ่ะโรู้คู่เส�นป้รู้ะสาทัอักัเสบ	ก็ัพบได�ในผ่�ติิดยาเสพติิด

 3.1 ค่ำ�ใชื่�จ่ั�ยในัก�รใชื่�ย�	ผ่�ติิดยาเสพติิด	ย�อมืติ�องใช�จำ�ายเงินในกัารู้ซื์�อยามืาใช�	ยิ�งติิดมืากัขึ�นยิ�งจำำาเป้น็ 
ติ�องใช�ป้ริู้มืาณยามืากั	เพรู้าะเกิัดกัารู้ด�านยาดังได�กัลุ่�าวแลุ่�ว	โดยเฉลุ่่�ยเมืื�อ	พ.ศึ.	2522	ผ่�ท่ั�ติิดเฮโรู้อ่นใช�เงิน 
ซื์�อยารู้าววันลุ่ะ	55	บาทั	ซึ์�งนับว�าเป็้นคู่�าใช�จำ�ายทั่�ส่งมืากั	ผ่�ท่ั�ส่บฝิึ�นหากัม่ืฐานะไมื�คู่�อยด่นักัก็ัจำำาเป็้นติ�องขาย
ทัรัู้พย์สมืบัติิติ�างๆ	เพื�อใช�ในกัารู้ส่บฝิึ�น	จึำงทัำาให�ม่ืฐานะยากัจำนลุ่ง	ผ่�ท่ั�ยากัจำนอย่�แลุ่�วแลุ่ะติ�องรัู้บจำ�างหาเงินยิ�งม่ื 
คู่วามืลุ่ำาบากัในกัารู้ยังช่พแลุ่ะเลุ่่�ยงด่คู่รู้อบคู่รัู้ว	หากัพิจำารู้ณากัารู้ส่ญเส่ยทัั�งป้รู้ะเทัศึซึ์�งม่ืผ่�ติิดยาอย่�มืากั	ผ่�ติิดยา 
เฮโรู้อ่น	100,000	คู่น	จำะใช�ยาม่ืม่ืลุ่คู่�าถึงวันลุ่ะ	5.5	ลุ่�านบาทั	หรืู้อปี้ลุ่ะ	2,000	ลุ่�านบาทั
 3.2 ก�รขี�ดง�นั	 ผ่�ติิดยาเสพติิดบางคู่นอาจำสามืารู้ถป้รู้ับกัารู้ใช�ยาได�แลุ่ะสามืารู้ถทัำางานได�ติามื
ป้กัติิ	บางคู่นใช�ยาขนาดน�อย	ๆ	ในเวลุ่าเช�าแลุ่ะกัลุ่างวัน	เพื�อไมื�ให�เกิัดอากัารู้ถอนยาแลุ่ะสามืารู้ถทัำางานได�	 
แลุ่�วใช�ยามืากัในติอนเยน็หรืู้อกัลุ่างคู่นื	ผ่�ติิดยาส�วนใหญ�เมืื�อติิดงอมืแงมืแลุ่�วจำะไมื�สามืารู้ถทัำางานได�	เพรู้าะจำะม่ื
ผลุ่ติ�อรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำท่ั�ขัดกัับกัารู้ทัำางาน	เมืื�อใช�ยามืากัในเวลุ่ากัลุ่างวนัก็ัม่ือากัารู้ซ์มึื	สะลึุ่มืสะลืุ่อ	คู่วามืคิู่ดช�า	 
ทัำางานได�ลุ่ำาบากั	เมืื�อยาหมืดฤทัธิ�ก็ัเกิัดอากัารู้ถอนยา	คืู่อ	กัรู้ะวนกัรู้ะวาย	แลุ่ะป้วดเมืื�อยติามืตัิว	ฤทัธิ�ของ
ยาแลุ่ะอากัารู้ถอนยาน่�เกิัดสลัุ่บกัันอย่�ทัั�งวัน	จำนไมื�สามืารู้ถทัำางานหรืู้อเรู่้ยนหนังสือได�	นอกัจำากัน่�ยังม่ืคู่วามื
จำำาเป็้นติ�องใช�เวลุ่าในกัารู้ไป้หายามืาเพื�อใช�ในคู่รู้าวติ�อไป้	แลุ่ะหาท่ั�ซ่์กัซ์�อนเพื�อใช�ยาสิ�งติ�างๆ	เหลุ่�าน่�	จำะรู้บกัวนแลุ่ะ 
ขัดขวางกัารู้ทัำางาน	ทัำาให�ป้รู้ะสิทัธิภัาพลุ่ดลุ่งจำนอาจำติ�องออกัจำากังาน
 3.3 ค่ำ�ใชื่�จ่ั�ยในัก�รจััดก�รแก�ปีัญห�ขีองรัฐและเอกชื่นั	ทัั�งในด�านกัารู้ป้รู้าบป้รู้ามื	กัารู้ลัุ่กัลุ่อบ 
คู่�ายาเสพติิด	กัารู้ให�บริู้กัารู้บำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะกัารู้ป้้องกััน	ทัำาให�ส่ญเส่ยงบป้รู้ะมืาณแลุ่ะทัรัู้พยากัรู้ไป้ไมื�น�อย

3. การสูญเส่ยที่างเศึรษฐกิจ
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4. การสูญเส่ยที่างสังคุ้มิ

 4.1 ก�รเสีืยช่ื่�อเสีืยงและฐ�นัะทำ�งสัืงคำม ของผ่�ติิดยา	ผ่�ติิดยาย�อมืเป็้นท่ั�รัู้งเก่ัยจำของสังคู่มื

 4.2 ปัีญห�ในัคำรอบคำรัว	กัารู้ติิดยาเสพติิดทัำาให�คู่นในคู่รู้อบคู่รัู้วได�รัู้บคู่วามืลุ่ำาบากัทัั�งด�านจิำติใจำ 

แลุ่ะฐานะกัารู้เงิน	ม่ืผลุ่ให�เกิัดคู่วามืแติกัแยกัในคู่รู้อบคู่รัู้วได�	ดังนั�นจำะเห็นได�ว�าผ่�ติิดยาม่ือัติรู้ากัารู้หย�ารู้�างส่ง

 4.3 ปัีญห�อ�ชื่ญ�กรรม ผ่�ติิดยาจำำาเป็้นติ�องใช�เงินจำำานวนมืากัในกัารู้ซื์�อยามืาใช�	ป้รู้ะกัอบกัับ 

คู่วามือยากัยารู่้นแรู้งทัำาให�ขาดกัารู้ยั�งคิู่ด	จึำงเกิัดอาชญากัรู้รู้มืติ�างๆ	ขึ�นได�	ในช่มืชนใดทั่�ม่ืผ่�ติิดยาเสพติิดอย่� 

โอกัาสท่ั�จำะเกิัดกัารู้ลัุ่กัขโมืยม่ืมืากัขึ�น

	 นอกัจำากัน่�	 ปั้ญหายาเสพติิดอาจำเป็้นปั้ญหาทัางกัารู้เมืืองในป้รู้ะเทัศึหรืู้อรู้ะหว�างป้รู้ะเทัศึ	แลุ่ะม่ื 

ผลุ่กัรู้ะทับติ�อคู่วามืมัื�นคู่งของชาติิได�

ท่ั�มืา	:	http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=9&chap=13&page=t9-13-infodetail04.html	

ม่ืลุ่นิธิสารู้น่กัรู้มืไทัยสำาหรัู้บเยาวชน
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5. การใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

	 กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	หมืายถึง	กัารู้นำายารัู้กัษาโรู้คู่มืาใช�โดยไมื�ม่ืจ่ำดม่ื�งหมืายทัางกัารู้แพทัย์	แติ�ม่ื�งหวัง 
เพื�อติอบสนองคู่วามืติ�องกัารู้บางอย�าง	เช�น	กัารู้กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทัเพื�อให�รู้�างกัายม่ืกัารู้ตืิ�นตัิวอย่�เสมือ	กัารู้ใช�เพื�อ 
คู่วามืสน่กัสนาน	กัารู้ทัำาให�เกิัดคู่วามืเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	กัารู้หลุ่บหน่จำากัคู่วามืกัดดันของสังคู่มื	เป็้นติ�น	ซึ์�งทัำาให�เกิัด 
อันติรู้ายติ�อรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำของผ่�ใช�ยา	
	 ปั้จำจ่ำบันเด็กัแลุ่ะเยาวชนม่ืกัารู้นำายารัู้กัษาโรู้คู่หลุ่ายชนิดมืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	ซึ์�งกั�อให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับ 
ติ�อรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำ	โดยยาท่ั�เด็กัแลุ่ะเยาวชนมัืกัจำะนำามืาใช�ในทัางท่ั�ผิด	ม่ืดังน่�

ชีนิดข้องยา ลักษณะข้องยา
ลักษณะการนำามิาใชี้

ในที่างที่่�ผู้ิด
การออกฤที่ธิ�/ผู้ลต่อจิตปัระสาที่

1. ย�แก�ไอผู้สืม
โคำเดอีนั
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : MB, 
ลีนั, บ�ร์

โคู่เดอ่นผลิุ่ติจำากัฝิึ�น	
แลุ่ะถ่กันำามืาผลิุ่ติ
เป็้นส�วนผสมืของ
ยาแกั�ไอในรู่้ป้แบบ
ติ�างๆ	
ได�แกั�	ยาแกั�ไอ
ชนิดเม็ืด	ยาแคู่ป้ซ่์ลุ่	
แลุ่ะยานำ�าเชื�อมื

ใช�ป้ริู้มืาณมืากั
เพื�อม่ื�งหวังให�เกิัด
อากัารู้เคู่ลิุ่�มืส่ข	
โดยกัารู้
-	ดื�มืโดยไมื�ผสมื
กัับอะไรู้เลุ่ย
-	ผสมืกัับนำ�าอัดลุ่มื	
แลุ่ะใส�นำ�าแข็งดื�มื	
-	ผสมืกัับยาบางชนิด

ออกฤทำธิ์�ต่อระบบปีระสื�ทำ
ส่ืวนักล�งม่ือากัารู้คู่ลืุ่�นไส�	
อาเจ่ำยน	ง�วงซึ์มื	ทั�องผ่กั	ใจำสั�น
หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	กัลุ่�ามืเนื�อแข็ง	เกัร็ู้ง	
พ่ดไมื�ชัด	เคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	มึืนงง
ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	กัารู้ใช�ในขนาด
ท่ั�ส่งมืากั	ทัำาให�กัดศ้ึนัย์คำวบคุำม
ก�รห�ยใจั	ช็อกั	แลุ่ะอาจำถึง
แกั�ช่วิติได�	กัารู้ใช�ติิดติ�อ
เป็้นเวลุ่านานทัำาให�เกิัด	กัารู้ติิดยา
ได�ทัั�งทัางรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ	
อ่กัทัั�งม่ือากัารู้ถอนยาเมืื�อขาดยา

2. ย�แก�ไอ 
เดกซ์โทำรเมทำอร์แฟนั
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : 
เรดเดวิล,เด็กซ์, 
DXM, CCC, robo

เป้็นยาลุ่ดอากัารู้ไอ
แบบไมื�มื่เสมืหะมื่
ลุ่ักัษณะเป้็นยาเมื็ด	
แลุ่ะยานำ�าเชื�อมื

ใช�ป้ริู้มืาณมืากั
ทัำาให�เกิัดอากัารู้เมืา	
เคู่ลุ่ิบเคู่ลิุ่�มื	ลุ่ดคู่วามื
เจ็ำบป้วด	โดยกัารู้
-	ยาเม็ืดนำาไป้บดเป้็น
ผงเพื�อส่ดเข�าทัางจำม่ืกั	
หรืู้อใส�แคู่ป้ซ่์ลุ่
รัู้บป้รู้ะทัาน
-	ยานำ�านำาไป้ผสมืกัับ
นำ�าอัดลุ่มื

ออกฤทำธิ์�ต่อระบบปีระสื�ทำ
กัารู้ใช�ยาเกิันขนาดจำะทัำาให�
ม่ือากัารู้	คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน	
เว่ยนศ่ึรู้ษะ	มึืนงง	ง�วงนอน	
กัลุ่�ามืเนื�อทัำางานไมื�ป้รู้ะสานกััน	
พ่ดไมื�ชัด	มื�านติาขยาย	เคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื	
หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	
กัังวลุ่	หง่ดหงิด	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	
กัรู้ะวนกัรู้ะวายสั�น	ชักั	
เส่ยคู่วามืทัรู้งจำำา	หมืดสติิ	
กัดกัารู้หายใจำ
แลุ่ะอาจำถึงแกั�ช่วิติได�
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ชีนิดข้องยา ลักษณะข้องยา
ลักษณะการนำามิาใช้ี

ในที่างท่ี่�ผิู้ด
การออกฤที่ธิ�/ผู้ลต่อจิตปัระสาที่

3. ย�โรฮิบนัอล 
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : แมว 
ย�หลับ สีืม่วง 
ย�เม�โรเช่ื่

เป็้นยานอนหลัุ่บ
ม่ืลัุ่กัษณะเป็้นยาเม็ืด
รู่้ป้วงรู่้ขนาดใหญ�	
ส่เข่ยวข่�มื�า

นำาไป้ผสมืเคู่รืู้�องดื�มื
โดยเฉพาะเคู่รืู้�องดื�มื
ท่ั�ม่ืแอลุ่กัอฮอล์ุ่	
เพื�อให�ออกัฤทัธิ�แรู้งขึ�น	
โดยหวังผลุ่ในกัารู้
กั�ออาชญากัรู้รู้มื	เช�น	
กัารู้ป้ลุ่ดทัรัู้พย์	
กัารู้ลุ่วนลุ่ามื	
กัารู้ข�มืขืน	เป็้นติ�น

ออกฤทำธิ์�กดระบบปีระสื�ทำ 
ทัำาให�ง�วงซึ์มื	มึืนงง	ป้วดศ่ึรู้ษะ	
คู่วามืทัรู้งจำำาในรู้ะหว�างท่ั�ได�รัู้บยา
ลุ่ดลุ่ง	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	พฤติิกัรู้รู้มื
ผิดป้กัติิ		กัารู้ใช�ติิดติ�อกััน
เป็้นเวลุ่านานทัำาให�เกิัดภัาวะ
พึ�งพิงได�	พึ�งยา	ทัั�งทัางรู้�างกัาย
แลุ่ะจิำติใจำ	เมืื�อหยด่ยาจำะทัำาให�เกิัด
อากัารู้ถอนยา	เช�น	คู่ลืุ่�นไส�	
อาเจ่ำยน	เป้ลืุ่อกัติากัรู้ะต่ิกั	สั�น	
เป็้นติ�น	กัรู้ณ่ใช�รู้�วมืกัับเคู่รืู้�องดื�มื
แอลุ่กัอฮอล์ุ่จำะม่ืคู่วามืเส่�ยง
ติ�อกัารู้เส่ยช่วิติส่ง	เพรู้าะ
แอลุ่กัอฮอล์ุ่จำะเสริู้มืฤทัธิ�	
ทัำาให�กัดป้รู้ะสาทัมืากัขึ�น	
แลุ่ะอาจำกัดศ่ึนย์คู่วบคู่่มื
กัารู้หายใจำ

4. ย�มิด�โซแลม 
หร่อย�โดมิคำุ่ม
ชื่่�อเรียกอ่�นั : 
กุ�มคำุ่ม ย�มอมย�
สืลัดผู้��ย�สื่�ย

เป็้นยานอนหลัุ่บ	
ม่ืทัั�งยาเม็ืด	แลุ่ะยาฉ่ด
โดยยาเม็ืดม่ืส่ฟ้า	
ด�านหนึ�งม่ืตัิวอักัษรู้	
ส�วนอ่กัด�านหนึ�งม่ืข่ด
แบ�งคู่รึู้�งเม็ืด

นำาไป้ใช�ในกัารู้
กั�ออาชญากัรู้รู้มื	
โดยกัารู้มือมืเมืาเหยื�อ
เป้้าหมืาย	
ท่ั�เป็้นหญิงสาว

ออกฤทำธิ์�กดระบบปีระสื�ทำ 
ทัำาให�ง�วงซึ์มื	เดินเซ์	เพ�อ	มึืนงง	
สับสน	พ่ดไมื�ชัด	คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน
หากัได�รัู้บยาติิดติ�อกัันเป็้นเวลุ่านาน	
อาจำทัำาให�เกิัดภัาวะพึ�งยา 
ทัั�งทัางรู้�างกัาย	แลุ่ะจิำติใจำได�	
เมืื�อหยด่ยากัะทัันหัน	อาจำกั�อให�เกิัด
อากัารู้ถอนยา	คืู่อ	นอนไมื�หลัุ่บ
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ชีนิดข้องยา ลักษณะข้องยา
ลักษณะการนำามิาใช้ี

ในที่างท่ี่�ผิู้ด
การออกฤที่ธิ�/ผู้ลต่อจิตปัระสาที่

5. ย�อัลปีร�โซแลม
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : 
โซแลม, ซ�แนัก, 
ย�แมว, ย�แฮปีปีี�, 
ล้กเม็ด, เอ็ม 10,
ย�เสืียสื�ว

เป็้นยารัู้กัษาอากัารู้
วิติกักัังวลุ่	สงบ
ป้รู้ะสาทั	แลุ่ะช�วยให�
นอนหลัุ่บ	เป็้นยาเม็ืด	
ม่ืทัั�งส่ขาว	ส่ชมืพ่	
แลุ่ะส่มื�วง	โดยส่มื�วง
จำะม่ืคู่วามืแรู้งมืากั
ท่ั�ส่ด	ซึ์�งกัารู้ใช�ยาน่�
ติ�องสั�งจำ�ายโดยแพทัย์
เทั�านั�น

นำาไป้ใช�เป็้น
ยานอนหลัุ่บอย�างแรู้ง	
หรืู้อผสมืในเคู่รืู้�องดื�มื
แอลุ่กัอฮอล์ุ่	
เพื�อลุ่�วงลุ่ะเมิืดทัางเพศึ	
แลุ่ะใช�ผสมืยาแกั�ไอ	
หรืู้อนำ�าติ�มืใบกัรู้ะทั�อมื
แลุ่�วดื�มืเพื�อให�เกิัด
คู่วามืมึืนเมืา

ออกฤทำธิ์�กดปีระสื�ทำส่ืวนักล�ง 
ทัำาให�ม่ือากัารู้ง�วงซึ์มื	อ�อนแรู้ง	
เดินเซ์	หลุ่งลืุ่มื	โดยจำะจำำาเหต่ิกัารู้ณ์
ติ�างๆ	หลัุ่งรัู้บป้รู้ะทัานยาไมื�ได�	
จึำงเป็้นท่ั�มืาของกัารู้นำายามืาใช�
ในทัางท่ั�ผิด	นอกัจำากัน่�กัารู้ใช�ยา
ติิดติ�อกัันเป็้นเวลุ่านาน	ทัำาให�เกิัด
กัารู้ติิดยาได�ทัั�งทัางรู้�างกัาย	
แลุ่ะจิำติใจำ	ซึ์�งถ�าหย่ดยาทัันท่ั
อาจำเกิัดอากัารู้ขาดยา	
หรืู้อถอนยา	เช�น	คู่ลืุ่�นไส�	
นอนไมื�หลัุ่บ	มืือสั�น	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	
ชักั	ซึ์มืเศึรู้�า	อาจำเป็้นโรู้คู่จิำติได�กัรู้ณ่ 
ใช�รู้�วมืกัับเคู่รืู้�องดื�มืแอลุ่กัอฮอล์ุ่
จำะม่ืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้เส่ยช่วิติส่ง	
เพรู้าะแอลุ่กัอฮอล์ุ่จำะเสริู้มืฤทัธิ�	
ทัำาให�กัดป้รู้ะสาทัมืากัขึ�น	แลุ่ะอาจำ
กัดกัารู้หายใจำจำะทัำาให�เส่ยช่วิติได�

6. ย�ไดอ�ซีแพิม
ชื่่�อเรียกอ่�นั :
ว�เลียม, แวเลียม

เป็้นยาคู่ลุ่ายกัังวลุ่	
หรืู้อยากัลุ่�อมืป้รู้ะสาทั	
ทัำาให�กัลุ่�ามืเนื�อ
คู่ลุ่ายตัิว	แลุ่ะรู้ะงับ
อากัารู้ชักั	ม่ืลัุ่กัษณะ
เป็้นยาเม็ืด	ยาแคู่ป้ซ่์ลุ่	
แลุ่ะยาฉ่ด	
ซึ์�งกัารู้ใช�ยาน่�
ติ�องม่ืใบสั�งจำากัแพทัย์
แลุ่ะอย่�ภัายใติ�
กัารู้คู่วบคู่่มืของแพทัย์
เทั�านั�น

-	ใช�ยาในป้รู้ิมืาณมืากั
-	ใช�ยาติิดติ�อกััน
เป็้นรู้ะยะเวลุ่านาน
-	ใช�ยารู้�วมืกัับยา
แกั�ป้วดท่ั�สกััดจำากัฝิึ�น
-	ใช�ยารู้�วมืกัับ
เคู่รืู้�องดื�มืแอลุ่กัอฮอล์ุ่
โดยมื่�งหวังให�เกัิด
คู่วามืผ�อนคู่ลุ่าย	แลุ่ะ
เคู่ลุ่ิบเคู่ลุ่ิ�มื

ออกฤทำธิ์�ต่อระบบปีระสื�ทำ
ส่ืวนักล�งทัำาให�ง�วงซึ์มื	อ�อนเพลุ่่ย
กัลุ่�ามืเนื�ออ�อนแรู้ง	ม่ือากัารู้คู่ลุ่�าย
อากัารู้เมืาคู่�าง	ป้วดศ่ึรู้ษะ	คู่ลืุ่�นไส�	
อาเจ่ำยน	ป้ากัแห�ง	หากัใช�ป้ริู้มืาณมืากั 
ทัำาให�ม่ือากัารู้ง�วงนอนมืากั	สบัสน	
หายใจำลุ่ำาบากั	ไมื�รู่้�สึกัตัิว	นอกัจำากัน่� 
กัารู้ใช�ยาติ�อเนื�องเป็้นรู้ะยะเวลุ่านาน 
อาจำทัำาให�ติิดยาได�ทัั�งทัางรู้�างกัาย 
แลุ่ะจิำติใจำ	ซึ์�งหากัหยด่ใช�ทัันท่ั
อาจำเกัดิอากัารู้ขาดยาหรู้อืถอนยา	 
เช�น	คู่ลืุ่�นไส�	นอนไมื�หลัุ่บ	มืือสั�น	
หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	ชักั	ซึ์มืเศึรู้�า	
เป็้นโรู้คู่จิำติได�
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ชีนิดข้องยา ลักษณะข้องยา
ลักษณะการนำามิาใชี้

ในที่างที่่�ผู้ิด
การออกฤที่ธิ�/ผู้ลต่อจิตปัระสาที่

7. ย�ไนัเมต�ซีแพิม
ชื่่�อเรียกอ่�นั : 
อิริมินั 5, 
ไฟว์-ไฟว์
(five - five), 
กิฟมีไฟว์,
แฮปีปีี� 5

เป็้นยานอนหลัุ่บ	
แลุ่ะคู่ลุ่ายเคู่รู่้ยด	
ซึ์�งใช�ภัายใติ�กัารู้คู่วบคู่่มื 
ของแพทัย์เทั�านั�น	แติ�
ยาไนเมืติาซ่์แพมืน่�
ไมื�ม่ืกัารู้อน่มัืติิทัะเบ่ยน
ติำารัู้บยาในป้รู้ะเทัศึไทัย	
ยาท่ั�พบจึำงเป็้น
กัารู้ลัุ่กัลุ่อบนำาเข�า
มืาจำำาหน�ายจำากั
ติ�างป้รู้ะเทัศึ	
ม่ืลัุ่กัษณะเป็้นยาเม็ืด

-	ใช�ยาในป้ริู้มืาณมืากั
-	ใช�ยาติิดติ�อกััน
เป็้นรู้ะยะเวลุ่านาน
-	ใช�ยารู้�วมืกัับเคู่รืู้�องดื�มื 
แอลุ่กัอฮอล์ุ่	เพื�อให�
เกิัดอากัารู้เคู่ลิุ่�มืฝัึน
-	ใช�เป็้นยาท่ั�ทัำาให�หลัุ่บ 
หลัุ่งจำากักัารู้ใช�ยาอ่	
แลุ่ะยาบ�า

ออกฤทำธิ์�กดปีระสื�ทำ	ม่ือากัารู้
ง�วงซึ์มื	มึืนงง	สับสน	ส่ญเส่ย
กัารู้ทัรู้งตัิว	แลุ่ะส่ญเส่ยคู่วามืทัรู้งจำำา	 
หากัหย่ดยาทัันท่ัหลัุ่งได�รัู้บยา
ขนาดส่ง	หรืู้อเป็้นรู้ะยะเวลุ่านาน
อาจำเกิัดอากัารู้ถอนยา	อ่กัทัั�งถ�าใช�
รู้�วมืกัับเคู่รืู้�องดื�มืแอลุ่กัอฮอลุ่	์หรืู้อ
สารู้ท่ั�ม่ืฤทัธิ�กัดรู้ะบบป้รู้ะสาทั
ส�วนกัลุ่าง	เช�น	ยาแกั�ป้วดท่ั�สกััด
จำากัฝิึ�น	หรืู้อยาแกั�ป้วดอื�นๆ	
อาจำทัำาให�เส่ยช่วิติได�

8. ย�ทำร�ม�ดอล
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : 
แค็ำบ,แท็ำกซี�, 
เขีียวเหล่อง

เป็้นยาบรู้รู้เทัาอากัารู้
ป้วดรู้ะดับป้านกัลุ่าง
ถึงรู้ะดับรู่้นแรู้ง	
ทัั�งชนิดเฉ่ยบพลัุ่น	
แลุ่ะเรืู้�อรัู้ง	ม่ืทัั�งยาเม็ืด	
ยานำ�า	ยาเหน็บทัวารู้	
ยาฉ่ด	แลุ่ะยาแคู่ป้ซ่์ลุ่
ส่เข่ยวเหลืุ่อง

ใช�ยาป้ริู้มืาณมืากั	โดย
ใช�คู่รัู้�งลุ่ะหลุ่ายๆ	เม็ืด
ติ�อเนื�องกััน	หรืู้อนำาไป้
ใช�รู้�วมืกัับเคู่รืู้�องดื�มื
ท่ั�ม่ืแอลุ่กัอฮอล์ุ่	
เคู่รืู้�องดื�มืช่กัำาลัุ่ง	หรืู้อ
นำ�าอัดลุ่มื	โดยหวังผลุ่
ให�รู่้�สึกัสบาย	แลุ่ะ
เคู่ลิุ่�มืส่ขได�แรู้งอย�าง
รู้วดเร็ู้ว	ส�งผลุ่ให�เกิัด
คู่วามืติ�องกัารู้
ใช�ยาท่ักัวัน

ออกฤทำธิ์�กดก�รทำำ�ง�นัขีองระบบ
ปีระสื�ทำเช�นเด่ยวกัับมือร์ู้ฟีน	
ทัำาให�คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน	ง�วงซึ์มื	
มึืนงง	ป้วดศ่ึรู้ษะ	ชักั	กัารู้ใช�ยา
เกิันขนาด	ทัำาให�กัดศ้ึนัย์คำวบคุำม
ก�รห�ยใจั	กัารู้หายใจำช�า	ง�วงซึ์มื	
หากัรู่้นแรู้งจำะหมืดสติิถึงขั�นโคู่มื�า	
กัลุ่�ามืเนื�ออ�อนแรู้ง	อาจำม่ือากัารู้
ชักั	หัวใจำเติ�นช�า	คู่วามืดันโลุ่หิติติำ�า	 
แลุ่ะหัวใจำอาจำจำะหย่ดเติ�น	ทัำาให�
เส่ยช่วิติได�
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ในที่างท่ี่�ผิู้ด
การออกฤที่ธิ�/ผู้ลต่อจิตปัระสาที่

9. ย�โปีรเมทำธ์�ซีนั
ช่ื่�อเรียกอ่�นั : 
โพิโคำดิล, โปีรโคำดิล

เป็้นยาใช�เพื�อบรู้รู้เทัา
อากัารู้แพ�ชนิดนำ�า
สำาหรัู้บเด็กัป้้องกััน
อากัารู้คู่ลืุ่�นไส�
อาเจ่ำยน	ม่ืลัุ่กัษณะ
เป็้นยานำ�าเชื�อมืใส
ส่นำ�าติาลุ่	ม่ืรู้สหวาน

นำาไป้ผสมืกัับ
เคู่รืู้�องดื�มืนำ�าแข็ง	
หรืู้อยาชนิดติ�างๆ	เช�น
นำ�าอัดลุ่มื	นำ�าผลุ่ไมื�
ยาแกั�ป้วด	
ยาทัรู้ามืาดอลุ่	
นำ�าติ�มืใบกัรู้ะทั�อมื	
โดยหวังผลุ่ให�
เกิัดอากัารู้มึืนเมืา
คู่ลุ่�ายดื�มืเหลุ่�า

ออกฤทำธิ์�กดระบบปีระสื�ทำ
ส่ืวนักล�งทัำาให�ง�วงซึ์มื	ป้ากัแห�ง	
มืองเห็นภัาพไมื�ชัด	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	
ป้วดศ่ึรู้ษะ	ปั้สสาวะขัด	ทั�องผ่กั	
หากัใช�ยาในขนาดท่ั�ส่ง	ทัำาให�
กัรู้ะสับกัรู้ะส�าย	ชักัเกัร็ู้ง	
หัวใจำเติ�นผิดป้กัติิ	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน
หวาดกัลัุ่วอย�างคู่วบคู่่มืไมื�ได�	
กัดศ้ึนัย์คำวบคุำมก�รห�ยใจั 
หมืดสติิ	กัลุ่�ามืเนื�ออ�อนแรู้ง	
หย่ดหายใจำชั�วคู่รู้าว	
แลุ่ะเส่ยช่วิติได�

10. ย�เบนัซ์เฮกซอล
ชื่่�อเรียกอ่�นั : 
บีไฟว์, B5

เป็้นยารัู้กัษา
โรู้คู่พาร์ู้กิันสัน	
รัู้กัษาอากัารู้สั�นท่ั�ม่ื
สาเหต่ิมืาจำากั
กัารู้รัู้บป้รู้ะทัานยา
บางชนิด	แลุ่ะบรู้รู้เทัา
อากัารู้ข�างเคู่่ยง
จำากักัารู้กิันยา
ทัางจิำติเวช	ม่ืลัุ่กัษณะ
เป็้นยาเม็ืดกัลุ่มืส่ขาว

นำาไป้ใช�รู้�วมืกัับ
ยาหลุ่อนป้รู้ะสาทั
ตัิวอื�นๆ	โดยหวังผลุ่
ให�เกิัดคู่วามืเคู่ลิุ่บเคู่ลิุ่�มื
เป็้นเวลุ่านานๆ

ทัำาให�ง�วงซึ์มื	คู่ลืุ่�นไส�	อาเจ่ำยน	
บวมืบริู้เวณหน�า	ริู้มืฝีึป้ากั	ลิุ่�น
ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ซึ์มืเศึรู้�า	ม่ืผื�นแดง	
คัู่น	ผื�นลุ่มืพิษ	ม่ือากัารู้สับสน	
กัารู้ใช�ป้ริู้มืาณมืากั	แลุ่ะใช�รู้�วมืกัับ
ยาหลุ่อนป้รู้ะสาทัตัิวอื�นๆ	
จำะทัำาให�หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	
ไมื�เป็้นจัำงหวะ	หายใจำลุ่ำาบากั	
แลุ่ะชักัได�

ท่ั�มืา	:	คู่่�มืือกัารู้ดำาเนินงานด�านกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	สำาหรัู้บอาสาสมัืคู่รู้สาธารู้ณส่ขกัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
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สาเหต้ท่ี่�เยาวิชีนใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

	 ไมื�ม่ืเหต่ิผลุ่ข�อหนึ�งข�อใดโดยเฉพาะว�าทัำาไมืเยาวชนใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	ตัิวผ่�ใช�ยาแลุ่ะคู่รู้อบคู่รัู้วมัืกัจำะ 

ถ่กักัลุ่�าวโทัษกั�อน	แติ�จำริู้งๆ	แลุ่�วยังม่ืปั้จำจัำยอื�นๆ	อ่กัมืากัมืายท่ั�นำาไป้ส่�กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	 เช�น	ปั้จำจัำย 

ทัางสังคู่มืแลุ่ะสภัาพแวดลุ่�อมื	กัารู้ท่ั�หายาได�ง�าย	แลุ่ะคู่วามืขาดแคู่ลุ่น	หรืู้อไมื�สามืารู้ถเข�าถึงกัารู้สนับสน่น 

ทัางสังคู่มื

	 ปั้จำจัำยอ่กัปั้จำจัำยหนึ�งท่ั�นำาไป้ส่�กัารู้ใช�ยาเสพติิดทั่�มัืกัจำะไมื�คู่�อยนึกัถึงกัันก็ัคืู่อ	องค์ู่ป้รู้ะกัอบด�านศึรู้ัทัธา 

คู่วามืเชื�อ	(Spiritual	component)	ในขณะท่ั�สังคู่มืแลุ่ะสิ�งแวดลุ่�อมืเป็้นปั้จำจัำยภัายนอกัท่ั�นำาไป้ส่�กัารู้ใช�ยาเสพติิด	 

กัารู้ไมื�ม่ืคู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเอง	แลุ่ะขาดศึรู้ทััธาคู่วามืเชื�อในทัางบวกั	ม่ืผลุ่ทัำาให�ไมื�สามืารู้ถเผชญิหน�า 

กัับคู่วามืทั�าทัายติ�างๆ	ในช่วิติ	แลุ่ะเป็้นคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด

	 องค์ู่ป้รู้ะกัอบทัั�ง	4	คืู่อ	คู่น	สิ�งแวดลุ่�อมื	สังคู่มื	แลุ่ะศึรัู้ทัธาคู่วามืเชื�อ	เป็้นองค์ู่ป้รู้ะกัอบท่ั�กัำาหนดหรืู้อ 

ม่ือิทัธิพลุ่ติ�อกัารู้ใช�หรืู้อไมื�ใช�ยาเสพติิดของคู่นเรู้า

	 องค์ู่ป้รู้ะกัอบเหลุ่�าน่�ม่ืกัารู้ป้ฏิิสัมืพันธ์กัันติลุ่อดเวลุ่า	 โดยเฉพาะแติ�ลุ่ะตัิวม่ืผลุ่ติ�อกัารู้เติิบโติ 

แลุ่ะพฒันากัารู้ของแติ�ลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่	กัารู้ขาดหรู้อืป้รู้าศึจำากัองคู่ป์้รู้ะกัอบติวัใดตัิวหนึ�งส�งผลุ่ถงึพัฒนากัารู้ของบ่คู่คู่ลุ่ 

แลุ่ะทัำาให�ทัักัษะทัางสังคู่มืแลุ่ะกัารู้เผชิญหน�ากัับปั้ญหาติ�างๆ	ลุ่ดลุ่ง

 คำนั	ช�วงวัยรู่้�นเป็้นช�วงเวลุ่าของกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งทัางรู้�างกัายแลุ่ะอารู้มืณอ์ย�างมืหาศึาลุ่	วยัรู่้�นมัืกัจำะรู้่�สึกั 

กัรู้ะอักักัรู้ะอ�วนแลุ่ะกัังวลุ่เก่ั�ยวกัับตินเอง	แลุ่ะบางท่ัรู่้�สึกัว�าตินเองติ�องเลืุ่อกัรู้ะหว�างกัารู้ดำาเนินติามืแบบแผน 

กัับคู่วามืติ�องกัารู้ท่ั�จำะแติกัติ�าง	 วัยรู่้�นอาจำจำะไมื�ม่ืทัักัษะ	ป้รู้ะสบกัารู้ณ์	แลุ่ะกัารู้สนับสน่นเพื�อจัำดกัารู้ 

กัับคู่วามืเคู่รู่้ยดแลุ่ะแรู้งกัดดันในช่วิติเสมือไป้	ทัั�งๆ	ท่ั�วัยรู่้�นม่ืจ่ำดอ�อนในเรืู้�องเหลุ่�าน่�มืากั	ปั้จำจัำยด�านตัิวคู่น 

รู้วมืถึงกัารู้ม่ืทัักัษะทัางสังคู่มืท่ั�เข�มืแข็ง	สภัาพแวดลุ่�อมืทัางคู่รู้อบคู่รู้ัวท่ั�เกืั�อหน่นแลุ่ะพื�นฐานทัางศึรัู้ทัธา 

คู่วามืเชื�อในทัางบวกั	หากัขาดองค์ู่ป้รู้ะกัอบตัิวใดตัิวหนึ�งไป้	เยาวชนอาจำจำะหันไป้ยาเสพติิดเพื�อเป็้นหนทัาง 

ในกัารู้เผชิญกัับปั้ญหาติ�างๆ

ศึรัทำธ์�คำว�มเช่ื่�อ

คำนั

สัืงคำม สิื�งแวดล�อม
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 ศึรัทำธ์�คำว�มเช่ื่�อ	เป็้นตัิวกัำาหนดคู่่ณธรู้รู้มืแลุ่ะจำรู้ิยธรู้รู้มืของแติ�ลุ่ะคู่น	ศึรู้ัทัธาคู่วามืเชื�อมัืกัถ่กัเข�าใจำ 

ว�าเป็้นคู่วามืเชื�อทัางศึาสนาหรืู้อคู่วามืเลืุ่�อมืใสศึรัู้ทัธา	ทัั�งๆ	ท่ั�คู่วามืจำริู้งแลุ่�ว	ศึรัู้ทัธาคู่วามืเชื�อเป็้นกัารู้เชื�อ 

ในพลัุ่งอำานาจำท่ั�ส่งกัว�าหรืู้อแหลุ่�งของพลัุ่งท่ั�คู่นแติ�ลุ่ะคู่นสามืารู้ถพึ�งพาได�	ในเวลุ่าท่ั�พบกัับคู่วามืย่�งยากัลุ่ำาบากั	 

สำาหรู้ับเยาวชนกัารู้ม่ืพื�นฐานคู่วามืเชื�อท่ั�เข�มืแข็งจำะช�วยให�สามืารู้ถเผชิญกัับคู่วามืขัดแย�ง	คู่วามืทั�าทัาย	 

แลุ่ะคู่วามืเข�าใจำจำากัเพื�อน	สื�อมืวลุ่ชน	แลุ่ะสังคู่มื	ดังนั�น	ในกัารู้พยายามืเผชิญหน�ากัับช่วิติ	กัารู้ขาดคู่วามืติรู้ะหนักั 

ในศึรัู้ทัธาคู่วามืเชื�อแลุ่ะพลัุ่งของตินเอง	อาจำนำาเยาวชนบางคู่นไป้ส่�กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด

 สัืงคำม เยาวชนเป็้นส�วนป้รู้ะกัอบท่ั�ม่ืคู่่ณคู่�าของสังคู่มื	แลุ่ะม่ืบทับาทัสำาคัู่ญในกัารู้ม่ืส�วนช�วยจัำดรู่้ป้สังคู่มื 

ของเรู้า	ข�าวสารู้ทั่�ผสมืผสานจำากัสื�อ	เพื�อน	พ�อแมื�	ผ่�ป้กัคู่รู้อง	สถานศึึกัษาแลุ่ะทั่�ทัำางาน	มืักัจำะสวนทัางหรู้ือ 

ขัดแย�งกัับป้รู้ะสบกัารู้ณ์ของเยาวชน	ซึ์�งสื�อให�เห็นว�าเยาวชนได�รัู้บข�อม่ืลุ่ป้้อนกัลัุ่บทัั�งท่ั�เป็้นกัารู้ส�งเสริู้มืแลุ่ะ 

ยับยั�งกัารู้ใช�ยาเสพติิด	ในบางสังคู่มืเยาวชนอาจำรู้่�สึกัถ่กักัดดันให�ใช�ยาเสพติิดเพื�อให�ได�เป็้นส�วนหนึ�งของกัลุ่่�มื	 

ดังนั�น	กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิดจึำงมัืกัถ่กัมืองว�าให�ผลุ่เป็้นคู่วามืบันเทิังท่ั�ด่สำาหรัู้บเยาวชน	โดยเฉพาะอย�างยิ�งในกัรู้ณ่ท่ั�

ขาดกิัจำกัรู้รู้มืทัางเลืุ่อกัท่ั�เหมืาะสมือื�นๆ

 สืภ�พิแวดล�อม	ปั้จำจัำยด�านสภัาพแวดลุ่�อมืท่ั�ม่ือิทัธิพลุ่ติ�อกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	รู้วมืถึงกัารู้โฆษณาแลุ่ะ 

ส�งเสรู้ิมืกัารู้ใช�ยา	ซึ์�งมัืกัพ่�งเป้้าไป้ทั่�เยาวชน	ยิ�งกัว�านั�นกัารู้ทั่�หายาเสพติิดได�ง�ายแลุ่ะม่ือย่�พรู้�อมืในบางช่มืชน	 

ทัำาให�เยาวชนเข�าส่�วงจำรู้ยาเสพติิดได�ง�ายขึ�น	สภัาพท่ั�ไมื�มัื�นคู่งในคู่รู้อบคู่รัู้ว	รู้วมืทัั�งคู่วามืสัมืพันธ์ท่ั�ไมื�ด่ท่ั�โรู้งเรู่้ยน 

หรืู้อท่ั�ทัำางานเป้็นสภัาพแวดลุ่�อมือ่กัแบบหนึ�งท่ั�อาจำทัำาให�เกิัดกัารู้ใช�ยาในทัางทั่�ผิด	ก�รปีระม�ณก�รจัำ�นัวนั 

ก�รใชื่�ย�ในัทำ�งทีำ�ผิู้ดในักลุ่มเย�วชื่นั ทำำ�ได�ย�กด�วยสื�เหตุหล�ยปีระก�ร ผู้ลทีำ�เกิดจั�กก�รใชื่�ย�แตกต่�งกันัไปี 

ในัแต่ละคำนัและก�รใชื่�ย�เสืพิติดขีองแต่ละคำนัจัะแตกต่�งกันัไปีในัแต่ละช่ื่วงเวล�
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ข้้อบ่งช่ี�ท่ี่�แสดงว่ิาเยาวิชีนอาจม่ิการใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

 สัืญญ�ณและอ�ก�รขีองก�รใชื่�ย�ในัทำ�งทีำ�ผิู้ด

 กัารู้รู้ะบ่สัญญาณท่ั�แน�นอนว�าเยาวชนม่ืกัารู้ใช�ยาในทัางทั่�ผิดไมื�ใช�เรืู้�องง�าย	สัญญาณติ�างๆ	เหลุ่�าน่�	หลุ่ายตัิว 

เป็้นเพ่ยงกัรู้ะบวนกัารู้ป้กัติิของกัารู้เติิบโติในช�วงวัยรู่้�น	แติ�ในขณะท่ั�ยงัไมื�ม่ืสัญญาณเตืิอนท่ั�แน�นอนว�าม่ืกัารู้ใช�ยา 

ในทัางทั่�ผิด	ม่ืข�อบ�งช่�บางอย�างท่ั�อาจำแสดงถึงปั้ญหาดังกัลุ่�าว	ถึงกัรู้ะนั�นกัารู้ท่ั�สังเกัติเห็นสัญญาณเหลุ่�าน่� 

ก็ัอาจำจำะไมื�ได�หมืายคู่วามืว�าคู่นนั�นใช�ยาเสพติิด

สั่ญญาณที่างร่างกาย
ข่องก่ารใช้ยาในทำางทีำ�ผิู้ด้

-	คัู่ดจำม่ืกัหรืู้อนำ�าม่ืกัไหลุ่ติลุ่อดเวลุ่า
-	ติาแดง	(มัืกัสวมืแว�นดำาเพื�ออำาพรู้าง)
-	ไอแลุ่ะหอบ
-	รู้อยชำ�าดำาท่ั�มืองเห็นได�ติามืแขนแลุ่ะขา
-	พ่ดไมื�เป็้นคู่ำา
-	คู่ลืุ่�นไส�แลุ่ะอาเจ่ำยน
-	เดินโซ์เซ์แลุ่ะป้ฏิิกิัริู้ยาช�า
-	ลุ่มืหายใจำม่ืกัลิุ่�นแอลุ่กัอฮอล์ุ่
-	ไมื�สนใจำตัิวเอง
-	เหนื�อยง�าย	อ�อนเพลุ่่ย

สั่ญญาณที่างพัฤติกรรมิ
ข่องก่ารใช้ยาในทำางทีำ�ผิู้ด้

-	ขาดเรู่้ยน	ผลุ่กัารู้เรู่้ยนหรืู้อกัารู้ทัำางานติกัติำ�าลุ่ง
-	ป้ลุ่่กัตัิวหรืู้อหลุ่บเลุ่่�ยงคู่นอื�นๆ
-	หดห่�	แลุ่ะ/หรืู้อกัรู้ะวนกัรู้ะวาย
-	ใช�จำ�ายเงินมืากัเป็้นป้รู้ะจำำา	หรืู้ออย่�ๆ	ก็ัม่ืเงินมืากั
-	เป้ลุ่่�ยนกัลุ่่�มืเพื�อน
-	เป้ลุ่่�ยนนิสัยกัารู้กิันกัารู้นอน
-	อารู้มืณ์แป้รู้ป้รู้วนติลุ่อดเวลุ่า	กั�าวรู้�าว	แลุ่ะม่ืแนวโน�มื
ใช�คู่วามืรู่้นแรู้ง
-	ม่ืคู่วามืลัุ่บเก่ั�ยวกัับกัารู้กัรู้ะทัำา	ท่ั�อย่�	หรืู้อทัรัู้พย์สิน
-	ขาดคู่วามืสนใจำในสภัาพของตินเองแลุ่ะส่ขอนามัืย
-	ใช�นำ�าหอมื	โคู่โลุ่ญจำน์	หรืู้อนำ�ายาป้รัู้บอากัาศึมืากัขึ�น
-	อย่�นอกับ�านจำนดึกั	หรืู้อไมื�กัลัุ่บบ�านหลุ่ายวันบ�อยๆ

สั่ญญาณที่างสภูาพัแวิดล้อมิ
ข่องก่ารใช้ยาในทำางทีำ�ผิู้ด้

-	พบยาหรืู้ออ่ป้กัรู้ณ์กัารู้เสพยา
-	ทัรัู้พย์สินม่ืคู่�าในบ�านหายไป้

	 สาเหต่ิท่ั�เยาวชนยังคู่งใช�ยาในทัางท่ั�ผิดติ�อไป้เมืื�อไมื�สามืารู้ถแกั�ปั้ญหาหรืู้อไมื�ได�รัู้บคู่วามืช�วยเหลืุ่อ 

เมืื�อเกิัดปั้ญหา	อย�างไรู้ก็ัติามื	กัารู้ใช�ยาเสพติิดหรืู้อใช�ยาในทัางท่ั�ผิดติ�อเนื�องน่�มัืกัจำะม่ืคู่วามืซั์บซ์�อนเพิ�มืขึ�น 

เนื�องจำากัปั้จำจัำยทัางช่ววิทัยา	ทัางสังคู่มื	แลุ่ะปั้จำจัำยส�วนตัิว
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	 กัารู้ใช�ยาเสพติิดอย�างติ�อเนื�องมัืกัจำะม่ืปั้จำจัำยเสริู้มืจำากัสถานกัารู้ณ์ทัางสังคู่มื	เช�น	อิทัธิพลุ่ของเพื�อน	 
สัญญาณอ่กัอย�างหนึ�งของกัารู้ใช�ยาเสพติิดติ�อเนื�องคืู่อ	สภัาพแวดลุ่�อมืทัางคู่รู้อบคู่รู้ัว	คู่วามืสัมืพันธ์รู้ะหว�าง 
พ�อแมื�กัับลุ่่กัท่ั�กัดดันหรืู้อไมื�ด่	หรืู้อพ�อแมื�ท่ั�ดื�มืจัำดหรืู้อใช�ยาเสพติิดมัืกัจำะเป็้นเคู่รืู้�องช่�ว�าเยาวชนม่ืปั้ญหากัารู้ใช�ยา
ในทัางท่ั�ผิด
	 เยาวชนใช�ยาเสพติิดชนิดเด่ยวกัับผ่�ใหญ�ทัั�งท่ั�เป็้นยาเสพติิดถ่กักัฎหมืาย	เช�น	 ส่รู้า	 บ่หรู่้�	กัาแฟ	 
ยารัู้กัษาโรู้คู่	แลุ่ะยาติ�างๆ	ทัั�งท่ั�ถ่กักัฎหมืายแลุ่ะผิดกัฎหมืายสามืารู้ถกั�อให�เกิัดอันติรู้าย	โดยเฉพาะอย�างยิ�ง 
ถ�าใช�เป็้นป้รู้ะจำำาหรืู้อใช�ติิดติ�อกัันเป็้นเวลุ่านาน	ซึ์�งนำาไป้ส่�กัารู้ติิดยาทัางรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ
	 กัารู้รัู้บรู่้�ของสาธารู้ณชนทัั�วไป้	คืู่อ	กัารู้ใช�ยาเสพติิดของวัยรู่้�นเป็้นคู่วามืไมื�ป้กัติิโดยแทั�	แมื�จำะเป็้น 
กัารู้รู้ักัษาโรู้คู่	จำากัคู่วามืคู่ิดน่�นำาไป้ส่�ทััศึนะว�ากัารู้ใช�ยาเทั�ากัารู้ใช�ในทัางทั่�ผิดหรืู้อติิดยา	จำึงจำำาเป็้นอย�างยิ�ง 
ท่ั�จำะติ�องแยกัแยะรู้ะหว�างเยาวชนท่ั�ใช�ยาอย�างเป็้นอันติรู้ายหรืู้อเป็้นภััยกัับเยาวชนท่ั�ไมื�ได�ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด

ท่ั�มืา	:	คู่่�มืือ	“เทัคู่นิคู่กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืเพื�อสอนทัักัษะช่วิติสำาหรัู้บเยาวชน”	สนับสน่นโดยโคู่รู้งกัารู้ท่ั�ป้รึู้กัษาด�านยาเสพติิด	

สำานักังานแผนโคู่ลัุ่มืโบ	จัำดทัำาโดย	สำานักังาน	ป้.ป้.ส.

การใช้ียา “อย่างปัลอดภัูย”

	 “ยา”	แมื�สามืารู้ถใช�รัู้กัษาทัำาให�หายป่้วยแลุ่ะรู้�างกัายรู่้�สึกัด่ขึ�นได�	แติ�สิ�งสำาคัู่ญท่ั�คู่วรู้ติรู้ะหนักัไว�เสมือ 
คืู่อ	ยาทัั�งหลุ่ายลุ่�วนแลุ่�วแติ�ม่ือันติรู้ายเฉกัเช�นเด่ยวกัับท่ั�ม่ืคู่่ณป้รู้ะโยชน์	ฉะนั�น	ทัำาอย�างไรู้จึำงป้ลุ่อดภััย 
จำากักัารู้ใช�ยา...
	 “ป้รู้ะโยชน์ของยา”	มืาจำากัฤทัธิ�ของยาติามืวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่ท่ั�ใช�	เช�น	ช�วยลุ่ดคู่วามืดันโลุ่หิติ	ช�วยรัู้กัษา 
กัารู้ติิดเชื�อ	บรู้รู้เทัาอากัารู้ป้วดหรืู้อลุ่ดไข�	ซึ์�งทัรู้าบได�จำากัสรู้รู้พคู่่ณหรืู้อข�อบ�งใช�ของแติ�ลุ่ะตัิวยา
	 “อันติรู้ายจำากัยา”	ก็ัสามืารู้ถเกิัดขึ�นได�ติลุ่อดเวลุ่าเช�นกััน	เริู้�มืจำากัอากัารู้ไมื�พึงป้รู้ะสงค์ู่	หรืู้อผลุ่ข�างเคู่่ยง 
ของยา	ซึ์�งม่ืทัั�งท่ั�ไมื�รู่้นแรู้ง	เช�น	คู่ลืุ่�นไส�	กัรู้ะสับกัรู้ะส�าย	นอนไมื�หลัุ่บหรืู้อง�วงนอน	จำนกัรู้ะทัั�งรู่้นแรู้งถึงแกั�ช่วิติ	 
เช�น	กัารู้ทัำาลุ่ายตัิบ	หรืู้อทัำาให�เกิัดอากัารู้หายใจำไมื�ออกั	เป็้นติ�น	อันติรู้ายจำากัยายังอาจำเกิัดขึ�นได�จำากัสาเหต่ิอื�น	 
เช�น	เกิัดจำากัป้ฏิิกิัริู้ยารู้ะหว�างยาตัิ�งแติ�	2	ชนิดขึ�นไป้	(drug	interaction)	ป้ฏิิกิัริู้ยารู้ะหว�างยากัับอาหารู้	 
เคู่รืู้�องดื�มื	หรืู้ออาหารู้เสริู้มื	(เช�น	วิติามิืน	หรืู้อ	สม่ืนไพรู้)	ท่ั�รัู้บป้รู้ะทัานรู้ะหว�างกัารู้ใช�ยา	โดยอาจำส�งผลุ่ให�ยา 
ท่ั�รัู้บป้รู้ะทัานบางชนดิม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพลุ่ดลุ่งหรืู้อออกัฤทัธิ�รู่้นแรู้งเกิันไป้	เกิัดผลุ่ข�างเคู่่ยงนอกัเหนือคู่วามืคู่าดหมืาย	 
หรืู้ออาจำเกิัดสารู้เคู่ม่ืตัิวใหมื�ท่ั�ม่ือันติรู้ายส่ง
	 แมื�ว�ากัารู้ใช�ยาม่ือันติรู้ายคู่วบคู่่�ไป้กัับคู่่ณป้รู้ะโยชน์ก็ัติามื	แติ�ทั�านสามืารู้ถท่ั�จำะป้ฏิิบัติิติน	เพื�อลุ่ดอันติรู้าย 
จำากักัารู้ใช�ยาได�อย�างไมื�ยากั	ซึ์�งป้รู้ะโยชน์ท่ั�ได�รัู้บจำะคู่่�มืคู่�าเป็้นอย�างยิ�ง
	 คู่ำาแนะนำาเบื�องติ�นสำาหรัู้บ	กัารู้ใช�	“ยา”	อย�างป้ลุ่อดภััย	คืู่อ	กัารู้ทัำาให�คู่วามืเส่�ยงจำากักัารู้ใช�ยาลุ่ดลุ่ง 
แลุ่ะได�รัู้บป้รู้ะโยชน์จำากัยาส่งส่ด	ม่ื	5	ป้รู้ะกัารู้	ได�แกั�
	 1.	คู่่ยกัับแพทัย์	เภัสัชกัรู้	บอกัเลุ่�ารู้ายลุ่ะเอ่ยดเก่ั�ยวกัับตัิวทั�านเองให�มืากัท่ั�ส่ด	เช�น
	 	 -	ทั�านม่ืป้รู้ะวัติิกัารู้แพ�ยาอะไรู้หรืู้อไมื�
	 	 -	รัู้บป้รู้ะทัานยาหรืู้ออาหารู้เสริู้มือื�นๆ	อย่�หรืู้อไมื�	อะไรู้บ�าง
	 	 -	ข�อจำำากััดบางป้รู้ะกัารู้ติ�อใช�ยา	 (เช�น	 ม่ืปั้ญหากัารู้กัลืุ่นยา	หรืู้อ	ติ�องทัำางานกัับเคู่รืู้�องจัำกัรู้ 
ท่ั�เป็้นอันติรู้ายไมื�สามืารู้ถทัานยาท่ั�ทัำาให�ง�วงได�)
	 	 -	อย่�ในรู้ะหว�างกัารู้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ัหรืู้อให�นมืบ่ติรู้	(กัรู้ณ่ของผ่�หญิง)
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	 นอกัจำากันั�นหากัทั�านสงสัยหรืู้อไมื�เข�าใจำเรืู้�องอะไรู้	คู่วรู้สอบถามืให�ลุ่ะเอ่ยด	เพื�อหลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ใช�ยา 
อย�างผิดๆ
	 2.	ทัำาคู่วามืรู่้�จัำกัยาท่ั�ใช�	ทัั�งยาท่ั�แพทัย์สั�งจำ�าย	หรืู้อท่ั�ซื์�อเองจำากัรู้�านขายยา	เช�น
	 	 -	ชื�อสามัืญทัางยา	เพื�อเป็้นกัารู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ใช�ยาซ์ำ�าซ์�อน	แลุ่ะได�รัู้บยาเกิันขนาด
	 	 -	ชื�อทัางกัารู้คู่�าของยา
	 	 -	ลัุ่กัษณะทัางกัายภัาพของยา	เช�น	ส่	กัลิุ่�น	รู่้ป้รู้�าง	เป็้นติ�น	เมืื�อสภัาพของยาเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้	เช�น 
ส่เป้ลุ่่�ยนไป้	คู่วรู้หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ใช�ยาดังกัลุ่�าว	เพรู้าะอาจำกั�อให�เกิัด	อันติรู้ายได�
	 	 -	ข�อกัำาหนดกัารู้ใช�ยา	เช�น	รัู้บป้รู้ะทัานอย�างไรู้	เวลุ่าใด	จำำานวนเทั�าไรู้	แลุ่ะคู่วรู้รู้บัป้รู้ะทัานนานแคู่�ไหน 
	 	 -	ภัายใติ�สถานกัารู้ณ์ใด	ท่ั�คู่วรู้หย่ดใช�ยาทัันท่ั
	 	 -	ผลุ่ข�างเคู่่ยงของยาหรืู้อป้ฏิิกิัริู้ยาของยาท่ั�คู่วรู้รู้ะวัง
	 3.	อ�านฉลุ่ากัยาแลุ่ะป้ฏิิบัติิติามือย�างเคู่รู้�งคู่รัู้ด
	 	 -	ทัำาคู่วามืเข�าใจำรู้ายลุ่ะเอ่ยดเก่ั�ยวกัับยาจำากัฉลุ่ากัยา	คู่วรู้อ�านฉลุ่ากัยาอย�างน�อย	2	คู่รัู้�ง	 
กั�อนกัารู้ใช�ยา	เพื�อคู่วามืมัื�นใจำว�ารัู้บป้รู้ะทัานยาถ่กัติ�อง	หากัไมื�เข�าใจำป้รู้ะกัารู้ใดคู่วรู้ป้รึู้กัษาแพทัย์	เภัสัชกัรู้ 
หรืู้อผ่�เช่�ยวชาญ
	 	 -	เก็ับยาในท่ั�ท่ั�เหมืาะสมืติามืท่ั�รู้ะบ่ในฉลุ่ากั
	 	 -	ห�ามืเก็ับยาติ�างชนิดกัันในภัาชนะเด่ยวกััน	แลุ่ะไมื�คู่วรู้เก็ับยาสำาหรัู้บใช�ภัายในแลุ่ะยาสำาหรัู้บ 
ใช�ภัายนอกัไว�ใกัลุ่�เคู่่ยงกััน
	 4.	หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้เพิ�มืคู่วามืเส่�ยงติ�อกัารู้เกิัดป้ฏิิกิัริู้ยารู้ะหว�างยา
	 	 -	รู้ะลึุ่กัถึง	แลุ่ะหลุ่่กัเลุ่่�ยงอย�างเคู่รู้�งคู่รัู้ด	ติ�อกัารู้รู้ับป้รู้ะทัานยา	อาหารู้หรู้ือเคู่รืู้�องดื�มืท่ั�ทัำาให�เกิัด 
ป้ฏิิกิัริู้ยากัับยาท่ั�รัู้บป้รู้ะทัาน	ซึ์�งทัำาให�เกิัดผลุ่เบ่�ยงเบนกัารู้ออกัฤทัธิ�แลุ่ะเพิ�มือันติรู้ายจำากัยาได�
	 	 -	หากัเป็้นไป้ได�	ท่ักัคู่รัู้�งท่ั�ทั�านติ�องม่ืกัารู้รัู้บป้รู้ะทัานยาใหมื�ๆ 	เพิ�มืเติิมื	คู่วรู้นำายาเดิมืท่ั�รัู้บป้รู้ะทัาน 
อย่�ไป้แสดงให�แพทัย์	หรืู้อเภัสัชกัรู้	ได�ติรู้วจำสอบให�ด�วยว�า	ม่ืยาใดท่ั�ซ์ำ�าซ์�อน	หรืู้อทัำาให�เกิัดป้ฏิิกิัริู้ยารู้ะหว�างกัันได�	 
เพื�อท่ั�จำะได�จัำดยาให�รู้�วมืรัู้บป้รู้ะทัานได�เหมืาะสมื
	 5.	สังเกัติตัิวเองติ�อผลุ่ของยาแลุ่ะอากัารู้ข�างเคู่่ยงจำากักัารู้ใช�ยา
	 	 -	สังเกัติว�าผลุ่ของยาเป้็นไป้ติามืแผนกัารู้ใช�ยาหรืู้อไมื�	หากัไมื�เป็้นเช�นนั�น	คู่วรู้ไป้หาแพทัย์หรืู้อ 
เภัสัชกัรู้อ่กัคู่รัู้�ง	เพื�อป้รู้ะเมิืนแลุ่ะป้รัู้บกัารู้รัู้กัษา
	 	 -	ให�คู่วามืสำาคัู่ญกัับอากัารู้ติ�างๆ	ของรู้�างกัาย	หากัม่ืสิ�งใดผิดป้กัติิคู่วรู้รู่้บป้รึู้กัษาแพทัย์
	 	 -	สอบถามืลุ่�วงหน�าว�า	คู่วรู้จำะป้ฏิิบัติิตินอย�างไรู้เมืื�อเกิัดอากัารู้ข�างเคู่่ยงจำากักัารู้ใช�ยา	หรืู้อสอบถามื 
ข�อม่ืลุ่บางอย�างเพื�อลุ่ดอากัารู้ข�างเคู่่ยง	เช�น	คู่วรู้รัู้บป้รู้ะทัานยาหลัุ่งรัู้บป้รู้ะทัานอาหารู้ทัันท่ัเพื�อลุ่ดอากัารู้ป้วดทั�อง 
ท่ั�สำาคัู่ญ	ทั�านคู่วรู้รู้ะลุ่ึกัไว�เสมือว�า	กัารู้ทั่�ทั�านม่ืส�วนรู้�วมืกัับแพทัย์	เภัสัชกัรู้	แลุ่ะผ่�เช่�ยวชาญในกัารู้ป้ฏิิบัติิ 
ติามืวิธ่ท่ั�ถ่กัติ�องในกัารู้ใช�ยาของตัิวทั�านเองอย�างใกัลุ่�ชิด	จำะทัำาให�ทั�านม่ืคู่วามืป้ลุ่อดภััยในกัารู้ใช�ยามืากัยิ�งขึ�น	 
แลุ่ะนำามืาส่�คู่วามืสำาเร็ู้จำในกัารู้รัู้กัษาโรู้คู่
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“รู้ทัี่นปััญหาการใช้ียาข้องวัิยร่้น” หนึ�งปััญหาข้องการใช้ียาในที่างท่ี่�ผิู้ด

	 ยาโป้รู้โคู่ดิลุ่	(procodyl)	แลุ่ะยาทัรู้ามืาดอลุ่	(tramadol)	ยากัลุ่่�มืแกั�แพ�	แลุ่ะแกั�ป้วดท่ั�ม่ืคู่วามืจำำาเป็้น
ติ�อกัารู้รู้กััษาโรู้คู่ท่ั�ผ่�ป่้วยสามืารู้ถเข�าถึงเพื�อบรู้รู้เทัาอากัารู้เจ็ำบป่้วยในเบื�องติ�นโดยไมื�ติ�องเส่ยเวลุ่าในกัารู้เดนิทัาง 
ไป้ถึงโรู้งพยาบาลุ่	เนื�องจำากัผ่�ป่้วยสามืารู้ถหาซื์�อได�เองติามืรู้�านยาทัั�วไป้	แติ�ใคู่รู้จำะคิู่ดว�ายาท่ั�กั�อป้รู้ะโยชน์ 
ในกัารู้รัู้กัษาอากัารู้เจ็ำบป่้วยน่�กัลัุ่บม่ืกัลุ่่�มืวัยรู่้�นนำามืาใช�แบบผิดวิธ่กัันอย�างแพรู้�หลุ่าย	แลุ่ะทัำาให�เกิัดเป็้นอันติรู้าย 
ถึงแกั�ช่วิติ	เพื�อสรู้�างคู่วามืติรู้ะหนักัในกัารู้ใช�ยาอย�างถ่กัติ�องแลุ่ะป้ลุ่อดภััย	หน�วยเวชศึาสติรู้์ผ่�ป่้วยนอกัเด็กั 
แลุ่ะวัยรู่้�น	ภัาคู่วิชาก่ัมืารู้เวชศึาสติร์ู้	รู้�วมืกัับศ่ึนยพิ์ษวิทัยา	คู่ณะแพทัยศึาสติร์ู้โรู้งพยาบาลุ่รู้ามืาธิบด่	รู้�วมืแถลุ่งข�าว	 
“ปั้ญหาท่ั�พบจำากักัารู้ใช�ยาโป้รู้โคู่ดิลุ่	(procodyl)	แลุ่ะยาทัรู้ามืาดอลุ่	(tramadol)	ในหม่ื�วัยรู้่�น”	เนื�องจำากัขณะน่� 
ม่ืเด็กัแลุ่ะวัยรู่้�นนำาไป้ใช�ในทัางท่ั�ผิด	ซึ์�งทัำาให�ม่ืผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำ
	 อ.พญ.จิำรู้าภัรู้ณ์	อรู่้ณาก่ัรู้	อาจำารู้ย์ภัาคู่วิชาก่ัมืารู้เวชศึาสติร์ู้	คู่ณะแพทัยศึาสติร์ู้โรู้งพยาบาลุ่รู้ามืาธิบด่	 
มืหาวิทัยาลัุ่ยมืหิดลุ่	กัลุ่�าวว�า	ขณะน่�เด็กัมัืธยมืม่ืกัารู้ใช�ยาท่ั�ใช�ในกัารู้รัู้กัษาโรู้คู่อื�นๆ	แติ�นำามืาใช�ผิดวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่	 
เช�น	ยาโป้รู้โคู่ดลิุ่	แลุ่ะยาทัรู้ามืาดอลุ่	ผสมืยาแกั�ไอแลุ่ะนำ�าอัดลุ่มืกิันกัันในหมื่�วัยรู่้�นจำำานวนมืากั	โดยตัิวยาสามืารู้ถ 
หาซื์�อได�จำากัรู้�านขายยาใกัลุ่�โรู้งเรู่้ยน	ลัุ่กัษณะกัารู้กิันคืู่อ	กัารู้ชักัชวนกัันในบรู้รู้ดาเพื�อนๆ	มืาจัำบกัลุ่่�มืกิันกััน	 
โดยสถานท่ั�ท่ั�นิยมืกิันกัันคืู่อ	สถานศึึกัษา	บ�านเพื�อน	โดยขณะน่�โรู้งพยาบาลุ่รู้ามืาธิบด่ม่ืผ่�ป่้วยวัยรู้่�นอายน่�อยกัว�า	 
15	ปี้	มืาเข�ารัู้บกัารู้รัู้กัษาด�วยอากัารู้ชักั	หมืดสติิ	แลุ่�วจำำานวน	4	รู้าย	โดยท่ักัรู้ายได�ให�ป้รู้ะวัติิติรู้งกัันว�า	ยาน่�กิันกััน
อย�างแพรู้�หลุ่ายในโรู้งเรู่้ยน	โดยบางรู้ายได�กิันยาทัรู้ามืาดอลุ่แผงลุ่ะ	10	เม็ืด	ส่งถึง	11	แผง	ผสมืยาโป้รู้โคู่ดิลุ่ 
ขวดใหญ�	แลุ่ะนำ�าอัดลุ่มื	1	ลิุ่ติรู้	กิันกัับเพื�อนขณะนั�งเรู่้ยนพิเศึษติอนเย็น	ผ่�ป่้วยม่ือากัารู้ชักัเกัร็ู้งแลุ่ะหมืดสติินาน 
ป้รู้ะมืาณ	4	นาท่ั	จึำงถ่กันำาส�งโรู้งพยาบาลุ่

ข�อม่ืลุ่อ�างอิง	http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=1717

อาจำารู้ย์	ดรู้.ภักั.ลืุ่อรัู้ติน์	อน่รัู้ติน์พานิช
ภัาคู่วิชาเภัสัชกัรู้รู้มื	คู่ณะเภัสัชศึาสติร์ู้	มืหาวิทัยาลัุ่ยมืหิดลุ่
	 ปั้จำจ่ำบันปั้ญหากัารู้ใช�ยาในทัางทั่�ผิดของวัยรู่้�นกัำาลัุ่งทัว่คู่วามืรู่้นแรู้งขึ�นแลุ่ะส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อสังคู่มืไทัย	 
ในรู่้ป้แบบของปั้ญหายาเสพติิด	ปั้ญหาอาชญากัรู้รู้มืแลุ่ะปั้ญหาเศึรู้ษฐกิัจำในท่ั�ส่ด	รู้�านขายยาม่ืบทับาทัสำาคัู่ญ 
กัารู้แกั�ปั้ญหาใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	ดังน่�
	 1.	บทับาทัในกัารู้คัู่ดกัรู้องผ่�ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด
	 2.	ส�งเสริู้มืให�เกิัดกัำาลัุ่งใจำแกั�วัยรู่้�นไมื�ให�ข�องแวะกัับยาท่ั�ม่ืผลุ่กัรู้ะทับติ�อส่ขภัาพ
	 3.	เป็้นผ่�ให�เบาะแสแกั�ผ่�ป้กัคู่รู้องหรืู้อหน�วยงานท่ั�เก่ั�ยวข�องในกัารู้แกั�ไขปั้ญหาของวัยรู่้�นในช่มืชน
วิธี์ก�รทีำ�ร��นัขี�ยย�มีส่ืวนัร่วมในัก�รป้ีองกันัก�รใชื่�ย�ทำ�งทีำ�ผิู้ดขีองวัยรุ่นัทำำ�ได�ดังนีั�
	 1.	สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ซื์�อยาของวัยรู่้�นแลุ่ะกัารู้สอบถามืเพื�อติรู้วจำสอบ-ป้้องกััน
	 เริู้�มืติ�นจำากักัารู้ไมื�ใช�อคู่ติิติ�อวัยรู่้�นติ�องไมื�ใช�ส่หน�าของกัารู้จำับผิด	กัารู้ใช�คู่ำาพ่ดติ�องอ�อนโยนเพื�อสรู้�าง 
คู่วามือ่�นใจำแกั�วัยรู่้�นสิ�งท่ั�คู่วรู้สังเกัติคืู่อ	วัยรู่้�นม่ือากัารู้หลุ่บสายติา	ไมื�กัลุ่�าส่�หน�า	หรืู้อม่ืทั�าท่ัของกัารู้รู้ะแวดรู้ะวัง 
ในกัารู้ของซื์�อยาหรืู้อไมื�	เพรู้าะพฤติิกัรู้รู้มืเหลุ่�าน่�	เป็้นเคู่รืู้�องช่�ให�เห็นว�าวัยรู่้�นอาจำม่ืเจำตินาซื์�อยาไป้ใช�ในทัางท่ั�ผิด 
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เภัสัชกัรู้หรู้ือเจำ�าของรู้�านคู่วรู้สอบถามืวัยรู่้�นว�าจำะซื์�อยาดังกัลุ่�าวไป้เพื�ออะไรู้	บางกัรู้ณ่เขาอาจำม่ืคู่วามืจำำาเป็้น 
ติ�องใช�ยาเหลุ่�านั�น	หรืู้อซื์�อให�คู่นท่ั�บ�านก็ัได�	แติ�ถ�าวัยรู่้�นติอบมืาว�าใช�เพื�อบรู้รู้เทัาอากัารู้ไอหรืู้อหวัด	เภัสัชกัรู้	 
หรืู้อเจำ�าของรู้�านคู่วรู้ม่ืกัารู้ซั์กัป้รู้ะวัติิเพื�อป้รู้ะกัอบกัารู้ตัิดสินใจำ	เพรู้าะวยัรู่้�นท่ั�ซื์�อยาเพื�อไป้ใช�ในทัางทั่�ผิด	จำะไมื�ม่ื 
อากัารู้ท่ั�ช่�นำาให�เห็นคู่วามืจำำาเป็้นในกัารู้จำ�ายยา
	 เมืื�อม่ืสัญญาณของกัารู้ซื์�อยาไป้ใช�ในทัางทั่�ผิด	เภัสัชกัรู้แลุ่ะเจำ�าของรู้�านคู่วรู้ทั่�จำะป้ฏิิเสธกัารู้ขายยา 
ให�แกั�วัยรู่้�น	เพรู้าะกัารู้ขายยาให�แกั�เขาจำะเป็้นกัารู้สรู้�างปั้ญหาแกั�สังคู่มืแลุ่ะบ�านเมืือง
	 อย�าคิู่ดว�าถึงเรู้าไมื�ขายยาแกั�วัยรู่้�น	เขาก็ัจำะไป้ซื์�อได�ท่ั�รู้�านยาอื�น	เพรู้าะถ�ารู้�านยาอื�นๆ	ท่ั�ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบ 
ติ�อสังคู่มืรู้�วมืมืือกัันไมื�ขายจำะทัำาให�วัยรู้่�นเข�าถึงยาเหลุ่�าน่�ไป้ยากัขึ�น	ทัั�งกัารู้ไมื�ขายยาแกั�วัยรู้่�นท่ั�ม่ืแนวโน�มื 
จำะนำายาไป้ใช�ในทัางท่ั�ผิดจำะเป็้นกัารู้แสดงคู่วามืรัู้กัชาติิ	แลุ่ะรัู้บผิดชอบกัับเยาวชนซึ์�งเป็้นอนาคู่ติของชาติิ	 
โดยท่ั�เรู้ายอมืสลุ่ะป้รู้ะโยชน์ท่ั�เรู้าได�จำากักัารู้ขาย	แติ�รัู้กัษาป้รู้ะโยชน์ของสังคู่มืคืู่อคู่นส�วนใหญ�	สมืดังป้ณิธาณ 
ของสมืเด็จำพรู้ะมืหิติลุ่าธิเบศึรู้อด่ลุ่ยเดชวิกัรู้มื	พรู้ะบรู้มืรู้าชชนกั	ทั่�ว�า	“ขอให�ถือป้รู้ะโยชน์ส�วนตินเป็้นท่ั�สอง 
ป้รู้ะโยชน์ของเพื�อนมืน่ษย์เป็้นกิัจำท่ั�หนึ�ง”
	 2.	สื�อสารู้เพื�อสรู้�างกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งวัยรู่้�นให�ม่ืจิำติใจำเข�มืแข็ง	แลุ่ะห�างไกัลุ่จำากักัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด
	 กั�อนอื�นติ�องเริู้�มืจำากักัารู้สื�อสารู้เพื�อสรู้�างคู่วามืไว�วางใจำ	ม่ืทั�าท่ัท่ั�เป็้นมิืติรู้แลุ่ะเป็้นกัันเอง	น�าอ่�นใจำ	 
ชวนพ่ดคู่่ยเพื�อให�เข�าใจำสถานกัารู้ณ์ของวัยรู่้�น	เพื�อให�ทัรู้าบว�าพวกัเขากัำาลัุ่งป้รู้ะสบคู่วามืกัดดันอะไรู้บ�าง	 
เรู้าติ�องรัู้บฟังอย�างตัิ�งใจำแลุ่ะไมื�ใช�อคู่ติิ	เพื�อสรู้�างคู่วามืสัมืพันธ์ท่ั�ด่แลุ่ะนำาเสนอทัางเลืุ่อกัท่ั�เหมืาะสมื	เช�น	 
กัารู้ออกักัำาลัุ่งกัาย	กัารู้ทัำาสาธารู้ณป้รู้ะโยชน์	เพื�อสรู้�างกัารู้ยอมืรัู้บ	บางคู่รัู้�งวัยรู่้�นติ�องกัารู้สรู้�างกัารู้ยอมืรัู้บ	 
จึำงใช�ยาในทัางท่ั�ผิดรู้�วมืกัับเพื�อน	เพื�อให�ได�กัารู้ยอมืรัู้บจำากักัารู้ม่ือัติลัุ่กัษณ์รู้�วมืกััน	ดังนั�น	 เรู้าคู่วรู้ท่ั�จำะ 
สรู้�างโอกัาสในช่มืชนให�แกั�วัยรู่้�นกัลุ่่�มืน่�ผ�านกิัจำกัรู้รู้มืสาธารู้ณป้รู้ะโยชน์ดังกัลุ่�าว	ยกัตัิวอย�างของวัยรู่้�นท่ั�เข�มืแข็ง 
แลุ่ะพ�นจำากัพิษภััยให�รัู้บทัรู้าบ	พรู้�อมืทัั�งช่�ให�เห็นตัิวอย�างในทัางเสื�อมืเส่ยจำากักัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด
	 3.	กัารู้ให�ข�อม่ืลุ่แกั�หน�วยงานท่ั�รัู้บผิดชอบในกัารู้พัฒนาเยาวชนแลุ่ะสาธารู้ณส่ข	เช�น	ศ่ึนย์เยาวชน	 
ศ่ึนย์ก่ัฬาแลุ่ะนันทันากัรู้	ห�องสม่ืด	รู้วมืทัั�งโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนแลุ่ะศ่ึนย์บริู้กัารู้สาธารู้ณส่ข	เพื�อให�ทัรู้าบปั้ญหา	 
แลุ่ะรู้�วมืสรู้�างกิัจำกัรู้รู้มืเพื�อให�วัยรู่้�นทัรู้าบถึงพิษภััยของกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	แลุ่ะม่ืกัิจำกัรู้รู้มืท่ั�ส�งเสริู้มืให�วัยรู่้�น
ใช�เวลุ่าให�เป็้นป้รู้ะโยชน์	รู้วมืทัั�งสรู้�างกัารู้ยอมืรัู้บจำากัช่มืชน
	 4.	พ่ดคู่่ยกัับพ�อแมื�ผ่�ป้กัคู่รู้องของวัยรู่้�นเพื�อรัู้บทัรู้าบพฤติิกัรู้รู้มื	แลุ่ะรู้�วมืมืือกัันชักัชวนให�	ลุ่ด	ลุ่ะ	เลิุ่กั	
กัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด
	 ทัั�งน่�เพรู้าะพ�อแมื�ผ่�ป้กัคู่รู้องเป้็นองค์ู่ป้รู้ะกัอบสำาคัู่ญของสังคู่มื	จำึงจำำาเป็้นท่ั�ติ�องให�พ�อแมื�ผ่�ป้กัคู่รู้อง 
ม่ืคู่วามืเข�าใจำถึงปั้ญหาเหลุ่�าน่�	โดยติ�องแนะนำาให�พ�อแมื�ให�เวลุ่ากัับบ่ติรู้หลุ่านให�มืากักัว�าท่ั�เป็้นอย่�	กัารู้พ่ดคู่่ยกัับ
บ่ติรู้หลุ่าน	รู้วมืทัั�งกัารู้สอดส�งพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ผิดป้กัติิของวัยรู่้�นเพื�อให�เกิัดกัารู้รัู้บมืือเส่ยแติ�เนิ�นๆ	เพื�อกัารู้ป้้องกััน
ปั้ญหา
	 น่�คืู่อวิธ่กัารู้เบื�องติ�นในกัารู้ช�วยแกั�ปั้ญหากัารู้ใช�ยาท่ั�ผิดในวัยรู่้�น	แลุ่ะจำะเป็้นกัารู้ป้้องกัันเยาวชนของ
ชาติิจำากัโทัษของกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด	อ่กัทัั�งยังเป็้นกัารู้ทัำาให�พลุ่เมืืองของป้รู้ะเทัศึในอนาคู่ติม่ืคู่วามืเข�มืแข็ง 
ทัั�งรู้�างกัายแลุ่ะจิำติใจำในกัารู้พัฒนาชาติิติ�อไป้
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6. ยาเสพัติดท่ี่�แพัร่ระบาดในปััจจ้บัน

	 ติามืข�าวสารู้รู้ะบ่ว�า	ยาเคู่นมืผง	ป้รู้ะกัอบด�วย	เฮโรู้อ่น	โรู้เซ์�	ไอซ์์	(เมืทัแอมืเฟติาม่ืน)	แลุ่ะบางแหลุ่�งข�าว	
รู้ะบ่ว�าม่ื	คู่่ติาม่ืน	ซึ์�งสารู้แติ�ลุ่ะตัิว	ม่ืพิษติ�อรู้�างกัาย	ดังน่�
 1) เมิที่แอมิเฟตาม่ิน (Methamphetamine) ป้ริู้มืาณท่ั�ป้ลุ่อดภััย	-	อันติรู้าย
	 จำากักัารู้ศึึกัษาพบว�าผ่�ท่ั�เสพ	methamphetamine	ในขนาด	5	-	30	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	จำะม่ือากัารู้ตืิ�นตัิว	 
เคู่ลิุ่�มืส่ข	เมืื�อเสพในขนาดท่ั�ส่งกัว�า	50	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	ทัำาให�ม่ือากัารู้ทัางจิำติได�	ป้ริู้มืาณท่ั�เสพมืากัขึ�นทัำาให�เกิัด
อันติรู้ายแลุ่ะเกัดิภัาวะเป็้นพิษได�มืากัขึ�น	อย�างไรู้ก็ัติามื	ม่ืรู้ายงานกัารู้ฉ่ดเข�าหลุ่อดเลุ่อืดดำาป้รู้มิืาณ	30	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	 
สามืารู้ถทัำาให�เกิัดภัาวะเป็้นพิษรู่้นแรู้ง	แลุ่ะหากัได�รัู้บในป้ริู้มืาณ	120	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	ทัำาให�เส่ยช่วิติได
 พิิษเฉีียบพิลันั
	 ผ่�เสพจำะม่ือากัารู้ท่ั�รู้ะบบป้รู้ะสาทัอัติโนมัืติิ	sympathetic	ถ่กักัรู้ะต่ิ�นมืากัเกิันไป้	เช�นเด่ยวกัับผ่�เสพ	
cocaine	แติ�จำะม่ือากัารู้นานกัว�า	กัลุ่�าวคืู่อ	ม่ืคู่วามืดันโลุ่หิติส่ง	ช่พจำรู้เติ�นเร็ู้ว	หัวใจำเติ�นผิดจัำงหวะ	ม่ือ่ณหภ่ัมิื
รู้�างกัาย	ส่ง	เหงื�อแติกั	รู่้มื�านติาขยาย	กัารู้กัรู้ะต่ิ�นรู้ะบบป้รู้ะสาทัส�วนกัลุ่างทัำาให�ม่ือากัารู้กัรู้ะวนกัรู้ะวาย	
หวาดรู้ะแวง	(paranoid	psychosis)	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	ชกัั	แลุ่ะเส่ยช่วิติ	นอกัจำากัน่�ผ่�เสพอาจำม่ือากัารู้เจ็ำบหน�าอกั
จำากัภัาวะกัลุ่�ามืเนื�อหัวใจำติาย	(acute	myocardial	infarction)	ม่ือากัารู้ผิดป้กัติิทัางรู้ะบบป้รู้ะสาทัจำากัภัาวะ
ผิดป้กัติิของหลุ่อดเลืุ่อดสมือง
 อวัยวะเป้ี�หม�ย และอันัตร�ยทีำ�สืำ�คัำญ
	 อวัยวะเป้้าหมืายหลัุ่กั	คืู่อ	สมืองแลุ่ะรู้ะบบหัวใจำแลุ่ะหลุ่อดเลืุ่อด	โดยเมืื�อเกิัดผลุ่ติ�อสมืองจำะทัำาให�	ผ่�เสพ	
เกิัดโรู้คู่หลุ่อดเลืุ่อดสมืองได�ทัั�งแบบหลุ่อดเลืุ่อดสมืองอ่ดตัิน	(ischemic	stroke)	แลุ่ะหลุ่อดเลืุ่อดในสมืองแติกั	
(hemorrhagic	stroke)	ชักัได�	ส�วนรู้ะบบหัวใจำแลุ่ะหลุ่อดเลืุ่อด	จำะพบหลุ่อดเลืุ่อดหดตัิวจำนทัำาให�เกิัดคู่วามืดัน
โลุ่หิติ	ส่งวิกัฤติ	(hypertensive	emergency)	ทัำาให�เกิัดกัารู้ฉ่กัเซ์าะของหลุ่อดเลุ่อืดแดงใหญ�เอออร์ู้ติา	(aortic	
dissection)	หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	หัวใจำเติ�นผิดจัำงหวะ	กัลุ่�ามืเนื�อหัวใจำขาดเลืุ่อด	(myocardial	ischemic)
	 นอกัจำากัน่�ผ่�เสพอาจำม่ือากัารู้กัรู้ะวนกัรู้ะวาย	อ่ณหภ่ัมิืรู้�างกัายส่ง	ทัำาให�เกิัดภัาวะแทัรู้กัซ์�อน	กัลุ่�ามืเนื�อ 
ลุ่ายสลุ่ายตัิว	(rhapdomiolysis)	ไติวายเฉ่ยบพลัุ่น	กัารู้แข็งตัิวของเลืุ่อดผิดป้กัติิ	(coagulopathy)	อวัยวะติ�างๆ	 
ทัำางานลุ่�มืเหลุ่วแลุ่ะเส่ยช่วิติได
 2) เคุ้ตาม่ิน (Ketamine)	ป้ริู้มืาณท่ั�ป้ลุ่อดภััย	-	อันติรู้าย
	 ขนาดของยาท่ั�ใช�ในกัารู้นำาสลุ่บโดยกัารู้ฉ่ดเข�าหลุ่อดเลืุ่อดดำาคืู่อ	1	-	4.5	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มืติ�อกิัโลุ่กัรัู้มื	โดยพบว�า
ยาในขนาด	1	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มืติ�อกิัโลุ่กัรัู้มื	จำะเริู้�มืส�งผลุ่ให�ผ่�ป้่วยเริู้�มืม่ือากัารู้ง�วงซึ์มื	จำากักัารู้ศึึกัษาในป้รู้ะเทัศึฮ�องกัง
พบว�า	รู้�อยลุ่ะ	48	ของผ่�ท่ั�มืาด�วยอากัารู้เฉ่ยบพลัุ่นจำะม่ือากัารู้ทัางรู้ะบบป้รู้ะสาทั	โดยจำะม่ือากัารู้สับสน	ซึ์มื	
หรืู้อหมืดสติิชั�วขณะ	แลุ่ะยงัสามืารู้ถพบอากัารู้หัวใจำเติ�นเร็ู้ว	คู่วามืดันโลุ่หิติส่งได�	นอกัจำากัน่�ยงัพบอากัารู้อักัเสบ	
ของกัรู้ะเพาะปั้สสาวะได�ถึงรู้�อยลุ่ะ	32	ของผ่�ท่ั�เสพ
 อวัยวะเป้ี�หม�ยและอันัตร�ย
	 อวัยวะเป้้าหมืายหลัุ่กัในกัารู้ออกัฤทัธิ�ของสารู้	คืู่อ	รู้ะบบป้รู้ะสาทั	โดยสามืารู้ถทัำาให�เกิัดอากัารู้ 
ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	อากัารู้เคู่ลิุ่�มืส่ขแลุ่ะง�วงซึ์มืได�	แลุ่ะยังสามืารู้ถส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อรู้ะบบหัวใจำแลุ่ะรู้ะบบทัางเดิน
ป้ัสสาวะได�ด�วย

เคุ้นมิผู้ง
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 3) เฮีโรอ่น (Heroin) ป้ริู้มืาณท่ั�ป้ลุ่อดภััย	-	อันติรู้าย
	 ขนาดของ	heroin	ท่ั�ใช�ป้กัติิในผ่�ใหญ�	4	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	(ซึ์�งม่ืคู่�าเท่ัยบเทั�า	morphine	10	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื)	ในผ่�ใหญ�
heroin	เป็้นสารู้ท่ั�ม่ืพิษส่ง	ดังนั�นหากักิันน�อยกัว�า	1	grain	(65	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื)	ก็ัทัำาให�เส่ยช่วิติได�	ป้ริู้มืาณหรืู้อขนาด
ยาท่ั�กั�อให�ภัาวะพษิจำากั	morphine	คู่�อนข�างกัว�างแลุ่ะไมื�แน�นอน	เนื�องจำากักัารู้เกัดิพิษขึ�นกัับหลุ่ายปั้จำจัำย	เช�น	
ช�องทัางท่ั�ใช�ยา	คู่วามืเร็ู้วในกัารู้ใช�ยา	แลุ่ะภัาวะทันยา	(tolerance)	จำากักัารู้ใช�ยานั�นเป็้นป้รู้ะจำำาหรืู้อติ�อเนื�อง	 
โดยทัั�วไป้ทัารู้กัแลุ่ะเด็กัไมื�เคู่ยใช�ยาท่ั�ม่ืฤทัธิ�แบบน่�มืากั�อน	จำะเกิัดภัาวะพิษได�ง�ายกัว�ากัารู้เส่ยช่วิติเป้็นผลุ่ 
จำากัภัาวะหายใจำลุ่�มืเหลุ่ว	ซึ์�งเกิัดจำากักัารู้หย่ดหายใจำหรืู้อสำาลัุ่กันำ�าย�อยในกัรู้ะเพาะ	อาหารู้ลุ่งป้อด	นอกัจำากัน่� 
ยังทัำาให�เกิัดภัาวะนำ�าทั�วมืป้อดท่ั�ไมื�ใช�เหต่ิหัวใจำ	(noncardiogenic	pulmonary	edema)
 อ�ก�รแสืดงขีองก�รเกิดพิิษ
 พิิษเฉีียบพิลันั
	 Heroin	สามืารู้ถด่ดซึ์มืได�ด่จำากัท่ักัช�องทัาง	(โพรู้งจำม่ืกั	กัารู้หายใจำ	กัารู้ฉ่ดใติ�ชั�นผิวหนัง	กัารู้ฉ่ดเข�ากัลุ่�ามื	 
กัารู้ฉ่ดเข�าทัางหลุ่อดเลืุ่อดดำา	แลุ่ะกัารู้เหน็บยาทัางทัวารู้หนักั)	แติ�กัารู้ฉ่ดเป้็นวิธ่ท่ั�ใช�บ�อย	ผลุ่ทัั�วไป้	คืู่อ	 
ลุ่ดอากัารู้	ป้วด	เหงื�อออกั	หน�าแดง	เว่ยนศ่ึรู้ษะ	คิู่ดช�า	กัารู้มืองเห็นผิดป้กัติิ	ง�วงซึ์มื	อ�อนแรู้ง	เป็้นลุ่มื	อย่�ไมื�นิ�ง	
กัรู้ะสับกัรู้ะส�าย	เคู่ลิุ่�มืส่ข	(euphoria)	หรืู้ออึดอัด	(dysphoria)	ชักั	เพ�อ	กัดกัารู้หายใจำ	โคู่มื�า	รู่้มื�านติาอาจำเล็ุ่กั 
หรืู้อใหญ�ได�	คู่วามืดัน	โลุ่หิติอาจำส่งหรืู้อติำ�าได�	กัารู้กัดหายใจำหรืู้อกัารู้หย่ดหายใจำเกิัดขึ�น	ภัาวะนำ�าทั�วมืป้อด 
พบได�รู้�อยลุ่ะ	48	ในรู้ายท่ั�ใช�	heroin	เกิันขนาด	โดยม่ือากัารู้ของนำ�าทั�วมืป้วดหลัุ่งใช�ภัายใน	2	ชั�วโมืง	แติ�ถ�าใช�ทัาง 
โพรู้งจำม่ืกัอากัารู้นำ�าทั�วมืป้อด	จำะช�าลุ่งเป็้น	4	ชั�วโมืง	กัารู้ใช�	heroin	แบบส่ดดมือาจำกั�อให�เกิัดโรู้คู่ป้อดอักัเสบ	 
สารู้	opioid	สามืารู้ถกัรู้ะต่ิ�นให�เกิัดภัาวะซึ์มืแลุ่ะโคู่มื�าซึ์�งอาจำเกิัดซ์ำ�าได�	ผลุ่ทัางรู้ะบบป้รู้ะสาทัส�วนกัลุ่างอื�นๆ	 
ป้รู้ะกัอบด�วย	อากัารู้	tonic	clonic	seizures	แลุ่ะคู่ลืุ่�นไฟฟ้าสมืองเป้ลุ่่�ยน	นอกัจำากัน่�ยงัทัำาให�กัลุ่�ามืเนื�ออ�อนแรู้ง	 
กัรู้ะต่ิกัเป็้นรู้ะยะ	แลุ่ะเส�นป้รู้ะสาทัรู้บัคู่วามืรู่้�สกึัส�วนป้ลุ่ายไมื�ทัำางาน	นอกัจำากัน่�ยงัเพิ�มืคู่วามืติงึตัิวของ	กัลุ่�ามืเนื�อ 
แลุ่ะแรู้งในกัารู้หดรู้ดัของกัลุ่�ามืเนื�อเรู่้ยบ	ทัำาให�ส่ญเส่ยกัารู้บ่บตัิวของลุ่ำาไส�	แลุ่ะเป็้นเหต่ิให�กัรู้ะเพาะอาหารู้ว�าง 
ช�าลุ่ง	แลุ่ะเกัิดอ่จำจำารู้ะแข็ง	ถ�ายไมื�ออกั	กัารู้ป้ัสสาวะออกัยากัขึ�นจำากักัลุ่�ามืเนื�อห่รู่้ดของกัรู้ะเพาะ	ป้ัสสาวะ 
หดรัู้ดเพิ�มืขึ�น	กัลุ่�ามืเนื�อลุ่ายสลุ่ายตัิว	(rhabdomyolysis)
 ระดับรุนัแรง กัดกัารู้หายใจำนำาไป้ส่�กัารู้หย่ดหายใจำ	ภัาวะขาดออกัซิ์เจำน	โคู่มื�า	หัวใจำหย่ดเติ�น	หรืู้อกัารู้ 
บาดเจ็ำบของป้อดเฉ่ยบพลัุ่น	(acute	lung	injury)	ส�วนกัารู้ชักัซึ์�งพบได�น�อย	เกิัดจำากักัารู้ขาดออกัซิ์เจำน	 
กัารู้เส่ยช่วิติอาจำเกิัดจำากัภัาวะแทัรู้กัซ์�อน
	 กัารู้เส่ยช่วิติเป็้นผลุ่จำากัภัาวะหายใจำลุ่�มืเหลุ่ว	ซึ์�งเกิัดจำากักัารู้หย่ดหายใจำหรืู้อสำาลัุ่กันำ�าย�อยในกัรู้ะเพาะ	 
อาหารู้ลุ่งป้อด	นอกัจำากัน่�ยังทัำาให�เกิัดภัาวะนำ�าทั�วมืป้อดท่ั�ไมื�ใช�เหต่ิหัวใจำ	(noncardiogenic	pulmonary	 
edema)

 4) ฟลูไนตราซ่ิแปัมิ (Flunitrazepam) หรืู้อ	ยาโรู้เซ์

 ปีริม�ณทีำ�ปีลอดภัย - อันัตร�ย

	 ขนาดยาท่ั�ใช�ในกัารู้รัู้กัษาโรู้คู่ป้กัติิอย่�ท่ั�	0.5	-	2	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มืติ�อวัน	กัารู้เส่ยช่วิติจำากัยาในกัลุ่่�มื	benzodi-

azepine	เกิันขนาดเกิัดขึ�นน�อยมืากั	ยกัเว�นได�รัู้บรู้�วมืกัับยากัดป้รู้ะสาทัชนิดอื�น

 อ�ก�รเฉีียบพิลันั

	 ยาม่ืฤทัธิ�ทัำาให�เกิัดอากัารู้ง�วงซึ์มืเป็้นหลัุ่กั	ผ่�เสพบางรู้ายอาจำม่ือากัารู้เดินเซ์	พ่ดไมื�ชัด	สับสน	กัารู้ป้รู้ะสานงาน

ของกัลุ่�ามืเนื�อผิดป้กัติิ	หากักิันป้ริู้มืาณมืากัหรืู้อใช�รู้�วมืกัับยากัดป้รู้ะสาทัชนิดอื�น	อาจำกัดกัารู้หายใจำได�
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 ก�รเสืพิสื�รทีำ�มีฤทำธิ์�ต่�งกันั

	 กัารู้เสพสารู้ท่ั�ม่ืฤทัธิ�ติ�างกัันอาจำทัำาเพื�อเพิ�มืให�เกิัดผลุ่ติ�อจิำติป้รู้ะสาทัหลุ่ายแบบในคู่รู้าวเด่ยวกััน	ในกัรู้ณ่น่�	 

ขออธิบายเฉพาะ	ก�รใชื่�สื�รกระตุ�นัปีระสื�ทำร่วมกับสื�รทีำ�มีฤทำธิ์�ง่วงซึม	ดังน่�

 อ�ก�ร	ทัำาให�ม่ือากัารู้เคู่ลิุ่�มืส่ข	สับสน	ขณะท่ั�อากัารู้กัรู้ะวนกัรู้ะวายแลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืกั�าวรู้�าวจำากัสารู้กัรู้ะต่ิ�น

ป้รู้ะสาทัลุ่ดลุ่ง	แลุ่ะกัารู้ง�วงซึ์มืจำะไมื�รู่้นแรู้งเทั�ากัับกัารู้ใช�สารู้ท่ั�ม่ืฤทัธิ�ง�วงซึ์มืเพ่ยงอย�างเด่ยว	ในบางคู่รัู้�งผ่�เสพ

จึำงใช�	สารู้เหลุ่�าน่�ในป้ริู้มืาณท่ั�ส่งขึ�นทัำาให�เกิัดผลุ่ติ�อรู้�างกัายรู่้นแรู้งขึ�นได�	ตัิวอย�างเช�น	กัารู้ใช�เมืทัแอมืเฟติาม่ืน

(methamphetamine)	รู้�วมืกัับยานอนหลุ่บัในกัลุ่่�มื	benzodiazepine	หรืู้อส่รู้า	กัารู้ใช�โคู่เคู่น	(cocaine)	รู้�วมืกัับ

เฮโรู้อ่น	(heroin)	ม่ืชื�อเรู่้ยกักัารู้เสพแบบน่�ว�าสปี้ดบอลุ่	(speedball)	ซึ์�งจำะทัำาให�กัารู้ขับ	cocaine	แลุ่ะ	heroin	

ออกัจำากัรู้�างกัายช�าลุ่ง	แลุ่ะอาจำม่ือากัารู้เคู่ลิุ่�มืส่ขไวขึ�น	แติ�กัารู้ใช�น่�เส่�ยงติ�อกัารู้เส่ยช่วิติจำากั	heroin	ส่งมืากั	เนื�องจำากั

ช�วงแรู้กัม่ื	cocaine	กัรู้ะต่ิ�นป้รู้ะสาทัทัำาให�ฤทัธิ�ง�วงซึ์มื	กัดป้รู้ะสาทัแลุ่ะกัารู้หายใจำของ	heroin	ไมื�ชัดเจำน	 

เมืื�อ	cocaine	ซึ์�งม่ืรู้ะยะเวลุ่าออกัฤทัธิ�สั�นกัว�าหมืดฤทัธิ�ผลุ่ของ	heroin	จึำงเด�นขึ�น	ทัำาให�เกิัดอากัารู้โคู่มื�า	หย่ด

หายใจำแลุ่ะเส่ยช่วิติในเวลุ่าติ�อมืา

 สื�รกดปีระสื�ทำ

	 กัารู้เสพสารู้ท่ั�ม่ืฤทัธิ�ง�วงซึ์มืหลุ่ายชนิดรู้�วมืกััน	อาจำเสริู้มืฤทัธิ�กััน	ทัำาให�ม่ือากัารู้เมืา	ง�วงซึ์มื	หลัุ่บลึุ่กั	โคู่มื�า	

ช่พจำรู้ช�า	คู่วามืดันโลุ่หิติติำ�า	แลุ่ะอาจำหย่ดหายใจำได�

 ก�รรักษ�	เน�นกัารู้รู้ักัษาติามือากัารู้แลุ่ะป้รู้ะคู่ับป้รู้ะคู่อง	ติรู้วจำสอบทัางเดินหายใจำแลุ่ะกัารู้หายใจำ

ว�าป้กัติิหรืู้อไมื�	หากัม่ืทัางเดินหายใจำอ่ดกัั�นหรืู้อหลัุ่บลึุ่กัจำนไมื�อาจำป้้องกัันกัารู้สำาลัุ่กัเองได�	จำะติ�องทัำากัารู้ใส�

ทั�อช�วยหายใจำ	หากัม่ืกัารู้หายใจำช�าหรืู้อไมื�หายใจำติ�องทัำากัารู้ช�วยหายใจำ

“การใช้ียาเสพัติด/สารเสพัติดตัวิเด่ยวิก็ม่ิอันตรายแล้วิ 
แต่การใช้ีผู้สมิหลายตัวิยา และฤที่ธิ�ต่างกันยิ�ง อันตราย”

ท่ั�มืา	:	ศ่ึนย์พิษวิทัยารู้ามืาธิบด่	คู่ณะแพทัยศึาสติร์ู้โรู้งพยาบาลุ่รู้ามืาธิบด่.	๒๕๖๑.	รู้ายงานองค์ู่คู่วามืรู่้�พิษวิทัยาของ	ยาเสพติิดแลุ่ะยาอันติรู้าย 

ท่ั�ม่ืกัารู้นำามืาใช�ในทัางท่ั�ผิดทัั�งในป้รู้ะเทัศึแลุ่ะติ�างป้รู้ะเทัศึ
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7. กฎหมิายยาเสพัติดเบ่�องต้น

คุ้วิามิรู้เบ่�องต้นเก่�ยวิกับกฎหมิายยาและสารเสพัติด

1.	กัฎหมืายเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด
	 1.1	กัฎหมืายเก่ั�ยวกัับกัารู้บำาบัดรัู้กัษา	แลุ่ะฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�เสพ/ผ่�ติิดยาแลุ่ะสารู้เสพติิด
	 	 1.1.1	กัรู้ณ่สมัืคู่รู้ใจำเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษาท่ั�สถานพยาบาลุ่ด�วยตินเอง

	 	 1.1.2	กัรู้ณ่สมัืคู่รู้ใจำเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ติ�อเจำ�าหน�าท่ั�กัฎหมืายยาเสพติิด(ไมื�ม่ืป้รู้ะวติัิคู่ด่อาญา)

กฎหมิายท่ี่�เก่�ยวิข้้อง รายละเอ่ยดโดยสร้ปั

1.	พรู้ะรู้าชบัญญัติิยาเสพติิดให�โทัษ	

พ.ศึ.	2522

(มืาติรู้า	94)

-	ผ่�ใดเสพยาเสพติิดให�โทัษ/เสพวตัิถ่ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั
-	ผ่�ใดเสพแลุ่ะม่ืไว�ในคู่รู้อบคู่รู้อง	ทัั�งยาเสพติิดให�โทัษ	แลุ่ะวัติถ่
ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั	
-	ผ่�ใดเสพแลุ่ะม่ืไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย	หรืู้อเสพแลุ่ะ
จำำาหน�ายยาเสพติิดให�โทัษ	แลุ่ะวัติถ่ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั
-	ผ่�ใดใช�สารู้รู้ะเหยบำาบัดคู่วามืติ�องกัารู้ของรู้�างกัายหรืู้อจิำติใจำ	
แลุ่ะได�สมัืคู่รู้ใจำขอเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษาในสถานพยาบาลุ่กั�อน
คู่วามืผิดจำะป้รู้ากัฏิติ�อพนักังานเจำ�าหน�าท่ั�หรืู้อพนักังาน
ฝ่ึายป้กัคู่รู้องหรืู้อติำารู้วจำ	อ่กัทัั�งได�ป้ฏิิบัติิคู่รู้บถ�วนติามืรู้ะเบ่ยบ
ข�อบังคัู่บเพื�อคู่วบคู่่มืกัารู้บำาบัดรัู้กัษา	แลุ่ะรู้ะเบ่ยบวินัยสำาหรัู้บ
สถานพยาบาลุ่ดังกัลุ่�าว	จำนได�รัู้บกัารู้รัู้บรู้องเป็้นหนังสือ
จำากัพนักังานเจำ�าหน�าท่ั�ท่ั�รัู้ฐมืนติรู่้กัำาหนดแลุ่�ว	ให�พ�นจำากัคู่วามืผดิ 
ติามืท่ั�กัฎหมืายบัญญัติิไว�	แติ�ทัั�งน่�ไมื�รู้วมืถึงกัรู้ณ่คู่วามืผิด
ท่ั�ได�กัรู้ะทัำาไป้ภัายหลัุ่งกัารู้สมัืคู่รู้ใจำเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษา

2.	พรู้ะรู้าชบัญญัติิวัติถ่ออกัฤทัธิ�

ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั	พ.ศึ.	2559

(มืาติรู้า	155)

3.	พรู้ะรู้าชกัำาหนดป้้องกัันสารู้รู้ะเหย	

พ.ศึ.	2533

(มืาติรู้า	24/2)

กฎหมิายท่ี่�เก่�ยวิข้้อง รายละเอ่ยดโดยสร้ปั

ป้รู้ะกัาศึ	คู่สช.	ฉบับท่ั�	108/2557	

(ข�อท่ั�	1)

ผ่�ใดติ�องสงสัยว�ากัรู้ะทัำาคู่วามืผิดฐานเสพยาเสพติิด	หรืู้อเสพ
แลุ่ะม่ืยาเสพติิดไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องติามืลัุ่กัษณะชนิดป้รู้ะเภัทั	
แลุ่ะป้ริู้มืาณท่ั�กัำาหนดติามืบัญช่ทั�ายป้รู้ะกัาศึน่�	ได�แกั�
	 ยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	1	:	เฮโรู้อ่น	เมืทัแอมืเฟติาม่ืน	ฯลุ่ฯ	 
	 ยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	2	:	โคู่คู่าอ่น	แลุ่ะฝิึ�น	
	 ยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	5	ได�แกั�	กััญชา	
ถ�าไมื�ป้รู้ากัฏิว�าผ่�นั�นเป็้นผ่�ติ�องหาหรู้อือย่�ในรู้ะหว�างถ่กัดำาเนินคู่ด่ 
ในคู่วามืผิดฐานอื�นซึ์�งเป็้นคู่วามืผิดท่ั�ม่ืโทัษจำำาคู่่กั	หรืู้ออย่�
ในรู้ะหว�างรัู้บโทัษจำำาคู่่กัติามืคู่ำาพิพากัษาของศึาลุ่	แลุ่ะไมื�ม่ื
พฤติิกัรู้รู้มืท่ั�อาจำกั�อให�เกิัดอันติรู้ายแกั�ผ่�อื�นหรืู้อสังคู่มื	หากัผ่�นั�น
ยนิยอมืเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ให�เจำ�าหน�าท่ั�ติามืกัฎหมืายเก่ั�ยวกัับ
ยาเสพติิดดำาเนินกัารู้ให�ผ่�นั�นเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่
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	 	 1.1.3	กัรู้ณ่ถ่กับังคัู่บบำาบัดติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	พ.ศึ.	2545

(ม่ืป้รู้ะวัติิคู่ด่อาญาจำนกัว�าจำะบำาบัดฟ้�นฟ่สำาเร็ู้จำ)

	 1.2	บทักัำาหนดโทัษกัารู้ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกั	กัารู้เสพ	คู่รู้อบคู่รู้องแลุ่ะจำำาหน�ายยาเสพติิด
	 	 1.2.1	ฐานคู่วามืผิดยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทัท่ั�	1	ได�แกั�	ยาบ�า	ไอซ์์	ยาอ่	เฮโรู้อ่น	แอลุ่เอสด่	
ยาเลิุ่ฟ	เป็้นติ�น

กฎหมิายท่ี่�เก่�ยวิข้้อง รายละเอ่ยดโดยสร้ปั

พรู้ะรู้าชบัญญัติิฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพ

ผ่�ติิดยาเสพติิด	พ.ศึ.	2545

(มืาติรู้า	19)

ผ่�ใดติ�องหาว�ากัรู้ะทัำาคู่วามืผิดฐานเสพยาเสพติิด	เสพแลุ่ะม่ืไว�
ในคู่รู้อบคู่รู้อง	เสพแลุ่ะม่ืไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย	หรืู้อเสพ
แลุ่ะจำำาหน�ายยาเสพติิดติามืลัุ่กัษณะชนิด	ป้รู้ะเภัทั	แลุ่ะป้ริู้มืาณ
ท่ั�กัำาหนดในกัฎกัรู้ะทัรู้วง	ถ�าไมื�ป้รู้ากัฏิว�าติ�องหาหรืู้ออย่�ใน
รู้ะหว�างถ่กัดำาเนินคู่ด่ในคู่วามืผิดฐานอื�น	ซึ์�งเป็้นคู่วามืผิดท่ั�ม่ื
โทัษจำำาคู่่กั	หรืู้ออย่�ในรู้ะหว�างรัู้บโทัษจำำาคู่่กัติามืคู่ำาพิพากัษา
ของศึาลุ่...	กัารู้ส�งไป้ติรู้วจำพิส่จำน์กัารู้เสพ	หรืู้อกัารู้ติิดยาเสพติิด	
ให�ศึาลุ่พิจำารู้ณาส�งตัิวไป้คู่วบคู่่มืเพื�อติรู้วจำพิส่จำน์ท่ั�ศ่ึนย์ฟ้�นฟ่
สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	สถานทั่�เพื�อกัารู้ติรู้วจำพส่ิจำน์	กัารู้ฟ้�นฟ่
สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	หรืู้อกัารู้คู่วบคู่่มืตัิวติามืท่ั�รัู้ฐมืนติรู่้
ป้รู้ะกัาศึกัำาหนด	โดยคู่ำานึงถึงอาย	่เพศึ	แลุ่ะลุ่กััษณะเฉพาะบ่คู่คู่ลุ่
ป้รู้ะกัอบด�วย...	ในรู้ะหว�างท่ั�ผ่�ติ�องหาถ่กัคู่วบคู่่มื
ติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิน่�	พนักังานสอบสวนหรืู้อพนักังานอัยกัารู้
ไมื�ติ�องดำาเนินกัารู้ฝึากัขัง	หรืู้อขอผัดฟ้องติามืกัฎหมืาย	

คุ้วิามิผู้ิด บที่กำาหนดโที่ษ

1.ผ่�ผลุ่ิติ	นำาเข�า	

หรู้ือส�งออกั

(มืาติรู้า	65)

-	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	10	ปี้	ถึงติลุ่อดช่วิติ	แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	1,000,000	-	5,000,000	บาทั
-	หากัเป็้นกัารู้ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกัเพื�อจำำาหน�าย	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	แลุ่ะป้รัู้บ 
ตัิ�งแติ�	1,000,000	-	5,000,000	บาทั	หรืู้อป้รู้ะหารู้ช่วิติ
-	หากัเป็้นกัารู้ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกัโดยกัารู้แบ�งบรู้รู้จ่ำ	หรืู้อรู้วมืบรู้รู้จ่ำ	ม่ืโทัษจำำาคู่่กั 
ตัิ�งแติ�	4	-	15	ปี้	หรืู้อป้รัู้บตัิ�งแติ�	80,000	-	300,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ
-	หากัเป็้นกัารู้ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกัโดยกัารู้แบ�งบรู้รู้จ่ำ	หรืู้อรู้วมืบรู้รู้จ่ำ	เพื�อจำำาหน�าย	 
ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	4	ปี้	ถึงติลุ่อดช่วิติ	แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	400,000	-	5,000,000	บาทั

2.	ผ่�เสพ

(มืาติรู้า	91)

-	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	6	เดือน	-	3	ปี้	หรืู้อป้รัู้บตัิ�งแติ�	10,000	-	60,000	บาทั	

หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ
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	 	 1.2.2	ฐานคู่วามืผิดยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทัท่ั�	5	ได�แกั�	พืชกััญชา	แลุ่ะพืชกัรู้ะทั�อมื

คุ้วิามิผิู้ด บที่กำาหนดโที่ษ

3.	ผ่�คู่รู้อบคู่รู้อง

(มืาติรู้า	67)

-		ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	1	-	10	ปี้	หรืู้อป้รัู้บตัิ�งแติ�	20,000	-	200,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ																						

-	หากัเป้น็แอลุ่เอสด่	ทั่�ม่ืนำ�าหนกััส่ทัธิตัิ�งแติ�	300	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	ขึ�นไป้	ถือเป็้นกัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง

เพื�อจำำาหน�าย

-	หากัเป็้นเมืทัแอมืเฟติาม่ืน	ท่ั�ม่ืนำ�าหนักัส่ทัธิตัิ�งแติ�	1.5	กัรัู้มื	ขึ�นไป้	ถือเป็้นกัารู้คู่รู้อบคู่รู้อง

เพื�อจำำาหน�าย

-	ยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	1	นอกัจำากัแอลุ่เอสด่แลุ่ะเมืทัแอมืเฟติาม่ืน	ท่ั�ม่ืป้ริู้มืาณ 

คู่ำานวณเป็้นสารู้บริู้ส่ทัธิ�ตัิ�งแติ�	3	กัรัู้มื	ขึ�นไป้	ถือเป็้นกัารู้คู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย

4.	ผ่�จำำาหน�าย	

หรืู้อคู่รู้อบคู่รู้อง

เพื�อจำำาหน�าย

(มืาติรู้า	66)

-	หากัเป้น็แอลุ่เอสด่	ทั่�ม่ืนำ�าหนกััส่ทัธิไมื�เกิัน	300	มืลิุ่ลิุ่กัรัู้มื	เมืทัแอมืเฟติาม่ืน	ท่ั�ม่ืนำ�าหนกััส่ทัธิ	 

ไมื�เกิัน	1.5	กัรัู้มื	แลุ่ะยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	1	นอกัจำากัแอลุ่เอสด่แลุ่ะเมืทัแอมืเฟติาม่ืน	 

ท่ั�ม่ืป้ริู้มืาณคู่ำานวณเป็้นสารู้บริู้ส่ทัธิ�ไมื�เกิัน	3	กัรัู้มื	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	4	-	15	ปี้	หรืู้อป้รัู้บ 

ตัิ�งแติ�	80,000	-	300,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ

-	หากัเป็้นแอลุ่เอสด่	ท่ั�ม่ืนำ�าหนักัส่ทัธิเกิัน	300	มิืลุ่ลิุ่กัรัู้มื	เมืทัแอมืเฟติาม่ืนท่ั�ม่ืนำ�าหนักัส่ทัธิ 

เกิัน	1.5	กัรู้มัื	แลุ่ะยาเสพติิดให�โทัษป้รู้ะเภัทั	1	นอกัจำากัแอลุ่เอสด่แลุ่ะเมืทัแอมืเฟติาม่ืน 

ท่ั�ม่ืป้ริู้มืาณคู่ำานวณเป้น็สารู้บรู้ส่ิทัธิ�เกิัน	3	กัรัู้มื	แติ�ไมื�เกิัน	20	กัรัู้มื	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	4	ปี้ 

ถึงติลุ่อดช่วิติ	แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	400,000	-	5,000,000	บาทั

-	หากัเป็้นสารู้บริู้ส่ทัธิ�เกิัน	20	กัรัู้มืขึ�นไป้	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัติลุ่อดช่วิติ	แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	 

1,000,000	-	5,000,000	บาทั	หรืู้อป้รู้ะหารู้ช่วิติ

คุ้วิามิผิู้ด บที่กำาหนดโที่ษ

1.	ผ่�ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกั	

(โดยไมื�ได�รัู้บอน่ญาติติามืท่ั�

กัฎหมืายกัำาหนด)

(มืาติรู้า	75)

-	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัไมื�เกิัน	5	ปี้	แลุ่ะป้รัู้บไมื�เกิัน	500,000	บาทั

-	หากัเป็้นกัารู้ผลิุ่ติ	นำาเข�า	หรืู้อส�งออกัเพื�อจำำาหน�าย	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัตัิ�งแติ�	

1	-	15	ปี้	แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	100,000	-	1,500,000	บาทั

2.	ผ่�เสพ

(โดยไมื�เป็้นกัารู้เสพเพื�อรัู้กัษา

โรู้คู่ติามืคู่ำาสั�งของแพทัย์ท่ั�ได�

รัู้บอน่ญาติ	หรืู้อไมื�เป็้นกัารู้

เสพเพื�อกัารู้ศึึกัษาวิจัำย)

(มืาติรู้า	92)

-		ม่ืโทัษจำำาคู่่กัไมื�เกิัน	1	ปี้	หรืู้อป้รัู้บไมื�เกิัน	20,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ

-	หากัเป็้นพืชกัรู้ะทั�อมื	ม่ืโทัษป้รัู้บไมื�เกิัน	2,000	บาทั
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คุ้วิามิผิู้ด บที่กำาหนดโที่ษ

3.	ผ่�คู่รู้อบคู่รู้อง
(โดยไมื�ได�รัู้บอน่ญาติติามื
ท่ั�กัฎหมืายกัำาหนด)
(มืาติรู้า	76)

-	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัไมื�เกิัน	5	ปี้	หรืู้อป้รัู้บไมื�เกิัน	100,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ 
-	หากัเป็้นพืชกัรู้ะทั�อมื	ม่ืโทัษป้รัู้บไมื�เกิัน	20,000	บาทั	
-	หากัม่ืยาเสพติิดป้รู้ะเภัทั	5	ตัิ�งแติ�	10	กิัโลุ่กัรัู้มืขึ�นไป้	ถือเป็้น
กัารู้คู่รู้อบคู่รู้องเพื�อจำำาหน�าย

4.	ผ่�จำำาหน�าย	หรืู้อคู่รู้อบคู่รู้อง
เพื�อจำำาหน�าย
(โดยไมื�ได�รัู้บอน่ญาติติามื
ท่ั�กัฎหมืายกัำาหนด)
(มืาติรู้า	76/1)

-	หากัยาเสพติิดม่ืจำำานวนไมื�ถึง	10	กิัโลุ่กัรัู้มื	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัไมื�เกิัน	5	ปี้
หรืู้อป้รัู้บไมื�เกิัน100,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ
-	หากัยาเสพติิดม่ืจำำานวนตัิ�งแติ�	10	กิัโลุ่กัรัู้มืขึ�นไป้	ม่ืโทัษจำำาคู่่กั	1	-	15	ปี้	
แลุ่ะป้รัู้บตัิ�งแติ�	100,000	-	1,500,000	บาทั	
-	หากัเป็้นพืชกัรู้ะทั�อมื	จำำานวนไมื�ถึง	10	กิัโลุ่กัรัู้มื	ม่ืโทัษจำำาคู่่กัไมื�เกิัน	2	ปี้	 
หรืู้อป้รัู้บไมื�เกิัน	40,000	บาทั	หรืู้อทัั�งจำำาทัั�งป้รัู้บ
-	หากัเป้็นพืชกัรู้ะทั�อมื	จำำานวนตัิ�งแติ�	10	กิัโลุ่กัรู้ัมืขึ�นไป้	ม่ืโทัษจำำาคู่่กั 
ไมื�เกิัน	2	ปี้	แลุ่ะป้รัู้บไมื�เกิัน	200,000	บาทั

หมืายเหต่ิ	:	พืชกัรู้ะทั�อมือย่�รู้ะหว�างกัารู้พิจำารู้ณายกัเลิุ่กัออกัจำากัยาเสพติิดให�โทัษภัายในปี้	2564

	 สืบเนื�องจำากั	พรู้ะรู้าชบัญญัติิยาเสพติิดให�โทัษ	(ฉบับท่ั�	7)	พ.ศึ.	2562	ท่ั�ม่ืกัารู้แกั�ไขเพิ�มืเติิมืเก่ั�ยวกัับ 
ยาเสพติิดให�โทัษในป้รู้ะเภัทัท่ั�	5	โดยสรู่้ป้สารู้ะสำาคัู่ญได�	ดังน่�
	 	 1)	ผ่�ท่ั�สามืารู้ถขออน่ญาติผลุ่ติิ	(ป้ลุ่่กั)	นำาเข�า	ส�งออกั	จำำาหน�าย	หรืู้อม่ืไว�ในคู่รู้อบคู่รู้องซึ์�งพืชกััญชา	 
หรืู้อพืชกัรู้ะทั�อมืได�	ได�แกั�	(มืาติรู้า26/5)
	 	 	 (1)	หน�วยงานของรัู้ฐท่ั�ม่ืหน�าท่ั�ศึึกัษาวิจัำย	จัำดกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนทัางกัารู้แพทัย์	เภัสัชกัรู้รู้มื	 
วิทัยาศึาสติร์ู้	หรืู้อเกัษติรู้กัรู้รู้มื	หรืู้อหน�วยงานของรัู้ฐท่ั�ม่ืหน�าท่ั�ในกัารู้ป้้องกััน	ป้รู้าบป้รู้ามื	แลุ่ะแกั�ไขปั้ญหา 
ยาเสพติิด	หรืู้อสภัากัาชาดไทัย
	 	 	 (2)	ผ่�ป้รู้ะกัอบวิชาช่พแพทัย์	เภัสัชกัรู้	ทัันติแพทัย์	สัติวแพทัย์	แพทัย์แผนไทัย	แพทัย์แผนไทัย 
ป้รู้ะย่กัต์ิ	หรืู้อหมือพื�นบ�านติามืกัฎหมืายว�าด�วยวิชาช่พกัารู้แพทัย์แผนไทัย	ทัั�งน่�	 ผ่�ป้รู้ะกัอบวิชาช่พแพทัย์ 
ทัั�งแผนปั้จำจ่ำบัน	แลุ่ะแพทัย์แผนไทัยติ�องผ�านกัารู้อบรู้มืแลุ่ะได�รัู้บใบอน่ญาติจำากักัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข
	 	 	 (3)	สถาบันอ่ดมืศึึกัษาท่ั�ม่ืหน�าท่ั�ศึึกัษาวิจัำย	แลุ่ะจัำดกัารู้เรู่้ยนกัารู้สอนทัางกัารู้แพทัย์	หรืู้อ 
เภัสัชศึาสติร์ู้
	 	 	 (4)	ผ่�ป้รู้ะกัอบอาช่พเกัษติรู้กัรู้รู้มืท่ั�รู้วมืกัลุ่่�มืเป็้นวิสาหกิัจำช่มืชน	โดยจำดทัะเบ่ยนติามืกัฎหมืาย
ว�าด�วยกัารู้ส�งเสริู้มืวิสาหกิัจำช่มืชน	ซึ์�งติ�องดำาเนินกัารู้ภัายใติ�คู่วามืรู้�วมืมืือแลุ่ะกัารู้กัำากัับด่แลุ่ของหน�วยงานของรัู้ฐ	
	 	 	 (5)	ผ่�ป้รู้ะกัอบกัารู้ขนส�งสาธารู้ณะรู้ะหว�างป้รู้ะเทัศึ
	 	 	 (6)	ผ่�ป่้วยเดินทัางรู้ะหว�างป้รู้ะเทัศึท่ั�ม่ืคู่วามืจำำาเป็้นติ�องนำายาเสพติิดให�โทัษในป้รู้ะเภัทั	5	
ติิดตัิวเข�ามืาหรืู้อออกัไป้นอกัรู้าชอาณาจัำกัรู้	เพื�อใช�รัู้กัษาโรู้คู่เฉพาะตัิว
	 	 	 (7)	ผ่�ขออน่ญาติอื�นๆ	โดยคู่วามืเห็นชอบของคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ท่ั�กัำาหนดในกัฎกัรู้ะทัรู้วง

	 2)	กัารู้เสพยาเสพติิดให�โทัษในป้รู้ะเภัทั	5	ยังคู่งผิดกัฎหมืาย	ยกัเว�นเป้็นกัารู้เสพเพื�อกัารู้รัู้กัษาโรู้คู่
ติามืคู่ำาสั�งของแพทัย์	ทัันติแพทัย์	แพทัย์แผนไทัย	แพทัย์แผนไทัยป้รู้ะย่กัติ์	หรืู้อหมือพื�นบ�านติามืกัฎหมืายว�า
ด�วยวิชาช่พกัารู้แพทัย์แผนไทัย	ซึ์�งแพทัย์ดังกัลุ่�าวติ�องได�รัู้บใบอน่ญาติ	หรืู้อเป็้นกัารู้เสพเพื�อกัารู้ศึึกัษาวิจัำย	
ทัั�งน่�ยาท่ั�เสพติ�องถ่กักัฎหมืายแลุ่ะได�มืาติรู้ฐาน(มืาติรู้า	58	วรู้รู้คู่สอง)
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1.	พ.รู้.บ.	ยาเสพติิดให�โทัษ

2.	กัารู้ป้้องกัันกัารู้ขนส�งยาเสพติิดหรืู้อสิ�งของผิดกัฎหมืายทัางไป้รู้ษณ่ย์
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8. ยาเสพัติดเพ่ั�อใช้ีปัระโยชีน์ที่างการแพัที่ย์

	 นำ�ามัืนกััญชาเป้น็สารู้สกััดจำากัช�อดอกักััญชาซึ์�งผ�านกัรู้ะบวนกัารู้สกััดเพื�อนำาป้รู้ะโยชนม์ืาใช�ทัางกัารู้แพทัย์ 
ใช�ตัิวทัำาลุ่ายเป็้นนำ�ามัืน	ม่ืลัุ่กัษณะเหน่ยวหนืด	ส่เข�มื	โดยนำ�ามัืนท่ั�นิยมืใช�	เช�น	นำ�ามัืนมืะกัอกั	นำ�ามัืนทัานติะวัน	 
นำ�ามัืนถั�วลิุ่สง	 เป็้นติ�น	ทัั�งน่�	สารู้ออกัฤทัธิ�หลัุ่กัท่ั�นำามืาใช�ทัางกัารู้แพทัย์ม่ื	2	ชนิด	 คืู่อ	แคู่นนาบิไดออลุ่	 
(Cannabidiol	:	CBD)	แลุ่ะเติติรู้าไฮโดรู้แคู่นนาบินอลุ่	(Tetrahydrocannabinol	:	THC)	โดยสารู้	CBD	 
แลุ่ะ	THC	ออกัฤทัธิ�แติกัติ�างกััน	ดังน่�	
	 	 THC	ม่ืฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั	เป้ลุ่่�ยนกัารู้รัู้บรู่้�แลุ่ะคู่วามืรู่้�สึกัตัิว	ทัำาให�รู่้�สึกัมึืนเมืาได�	ช�วยให� 
รู่้�สึกัผ�อนคู่ลุ่าย	นอนหลุ่ับ	ลุ่ดอากัารู้ป้วด	กัรู้ะต่ิ�นให�อยากัอาหารู้	แลุ่ะติ�านอากัารู้คู่ลืุ่�นไส�อาเจ่ำยน	ซึ์�งจำากักัารู้ 
ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทัของ	THC	จึำงม่ืข�อห�ามืสำาหรัู้บผ่�ป่้วยบางโรู้คู่ท่ั�ไมื�คู่วรู้ใช�สารู้	THC
	 	 CBD	ไมื�ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติแลุ่ะป้รู้ะสาทั	เป็้นสารู้ท่ั�นิยมืนำามืาใช�ทัางกัารู้แพทัย์แลุ่ะกัารู้วิจัำย 
เพื�อกัารู้รัู้กัษาโรู้คู่	ได�แกั�	ภัาวะคู่ลืุ่�นไส�อาเจ่ำยนจำากักัารู้ทัำาเคู่ม่ืบำาบัด	ลุ่ดอากัารู้บวมือกััเสบ	โรู้คู่ลุ่มืชกััท่ั�รัู้กัษายากั 
ในเด็กัโรู้คู่ลุ่มืชักัท่ั�ดื�อติ�อยารัู้กัษา	ภัาวะกัลุ่�ามืเนื�อหดเกัร็ู้งในผ่�ป่้วยป้ลุ่อกัป้รู้ะสาทัเสื�อมืแข็ง	แลุ่ะอากัารู้ป้วด 
ป้รู้ะสาทัท่ั�รัู้กัษาด�วยวิธ่ติ�างๆไมื�ได�ผลุ่
	 ทัั�งน่�	องคู่์กัารู้เภัสัชกัรู้รู้มืได�วิจัำยพัฒนา	แลุ่ะผลุ่ิติสารู้สกััดกััญชาสำาหรู้ับใช�ทัางกัารู้แพทัย์แผนป้ัจำจ่ำบัน
ภัายใติ�หลัุ่กัเกัณฑ์์	มืาติรู้ฐาน	แลุ่ะกัารู้คู่วบคู่่มืคู่่ณภัาพท่ักัขั�นติอน	โดยผลิุ่ติภััณฑ์์สารู้สกััดนำ�ามัืนกััญชา 
ชนิดหยดใติ�ลิุ่�นม่ื	3	ส่ติรู้	ได�แกั�	

2.1 นำ�ามัินกัญชีา คุ่้อ ?

1.	ส่ติรู้ท่ั�ม่ืสารู้ท่ัเอชท่ั	(THC) กัลุ่�องส่แดง	ม่ืฤทัธิ�มึืนเมืาแลุ่ะเสพติิดได�
2.	ส่ติรู้ซ่์บ่ด่	(CBD)	กัลุ่�องส่เข่ยวม่ืฤทัธิ�มึืนเมืาติำ�า	
3.	ส่ติรู้ท่ั�ม่ือัติรู้าส�วนสารู้ซ่์บ่ด่แลุ่ะท่ัเอชซ่์เทั�ากััน	(THC	:	CBD	1:1)	กัลุ่�องส่เหลืุ่อง	ม่ืฤทัธิ�มึืนเมืาป้านกัลุ่าง
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2.2 สาร CBD และ THC ออกฤที่ธิ�ต่อร่างกายได้อย่างไร ?

2.3 นำ�ามัินกัญชีา ม่ิปัระโยชีน์ ? 

	 CBD	แลุ่ะ	THC	เป็้นสารู้กัลุ่่�มืแคู่นนาบนิอยด์	(Cannabinoids)	ซึ์�งม่ืกัารู้คู่�นพบ	THC	กั�อน	แลุ่ะภัายหลุ่งั 
จึำงคู่�นพบ	CBD	สารู้ทัั�งสองชนิดน่�ม่ืคู่วามืคู่ลุ่�ายคู่ลึุ่งกัันมืากัม่ืโคู่รู้งสรู้�างทัางเคู่ม่ืคู่ลุ่�ายสารู้	“เอ็นโดแคู่นนาบินอยด์”	 
ท่ั�รู้�างกัายผลิุ่ติได�เอง	ซึ์�งคู่นท่ั�ม่ืรู้�างกัายแข็งแรู้ง	แลุ่ะม่ืรู้ะบบภัายในสมืด่ลุ่นั�นไมื�จำำาเป็้นติ�องใช�กััญชา เนื�องจำากั 
รู้�างกัายของคู่นเรู้าจำะม่ืกัารู้ผลุ่ิติสารู้เอ็นัโดแคำนันั�บินัอยด์แลุ่ะม่ืตัวรับแคำนันั�บินัอยด์ท่ั�ทัำาหน�าท่ั�คู่วบคู่่มื 
ป้ริู้มืาณสารู้สื�อป้รู้ะสาทั	เช�น	โดป้าม่ืน	(Dopamine)	ท่ั�ช�วยคู่ลุ่ายคู่วามืกัังวลุ่	ลุ่ดคู่วามืเศึรู้�าป้รัู้บรู้ะดับกัรู้ดด�าง 
ของเลืุ่อดป้รัู้บภ่ัมิืติ�านทัานของรู้�างกัายป้รัู้บป้ริู้มืาณอินซ่์ลิุ่นเพื�อคู่วบคู่่มืรู้ะดับนำ�าติาลุ่ในเลืุ่อดให�อย่�ในรู้ะดับ 
ป้กัติิ	รู้วมืไป้ถึงคู่วามืจำำา	อารู้มืณ์	คู่วามือยากัอาหารู้	กัารู้นอนหลุ่ับ	คู่วามืป้วด	แลุ่ะกัารู้อักัเสบ	เมืื�อท่ักัอย�าง 
อย่�ในภัาวะสมืด่ลุ่	รู้�างกัายจำะสามืารู้ถติ�อติ�านโรู้คู่แลุ่ะซ์�อมืแซ์มืตัิวเองได�ติามืกัลุ่ไกัป้กัติิ	ดังนั�น	คู่นท่ั�ใช�กััญชา 
จึำงได�รัู้บผลุ่ของสารู้แคู่นนาบินอยด์เพรู้าะรู้�างกัายสามืารู้ถผลิุ่ติได�บางส�วน	แลุ่ะม่ืตัิวรัู้บอย่�ในรู้�างกัายของท่ักัคู่น
	 สารู้แคู่นนาบินอยด์ท่ั�ได�จำากัพืชกััญชง	แลุ่ะพืชกััญชา	เช�น	CBD,	THC	จึำงถ่กันำามืาใช�ในผ่�ป่้วยท่ั�รู้�างกัาย 
ผลิุ่ติสารู้เอ็นโดแคู่นนาบินอยด์ไมื�เพ่ยงพอ	อย่�ในภัาวะเจ็ำบป่้วย	ไมื�สมืด่ลุ่	แติ�หากัส่ขภัาพแข็งแรู้งก็ัไมื�ม่ื 
คู่วามืจำำาเป็้นติ�องนำามืาใช�	เนื�องจำากัในกััญชา	จำะม่ื	THC	ป้รู้ะกัอบอย่�ถึง	12%	แลุ่ะม่ื	CBD	เพ่ยงไมื�ถึง	0.30%	 
กัารู้ส่บโดยติรู้งเพื�อรัู้กัษาโรู้คู่ท่ั�	CBD	ทัำาได�นั�น	ลุ่�วนแติ�ทัำาให�รู้�างกัายได�รัู้บ	THC	มืากัเกิันไป้	กัารู้จำะนำา	CBD	 
มืาใช�งานได�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	จึำงติ�องอาศัึยกัารู้สกััด	CBD	ออกัมืา	นั�นหมืายถึงกัารู้นำากััญชาเข�าส่�กัรู้ะบวนกัารู้ 
อ่ติสาหกัรู้รู้มืแป้รู้รู่้ป้เส่ยกั�อน	ซึ์�งเป็้นเรืู้�องท่ั�คู่นทัั�วไป้นั�นแทับจำะทัำาไมื�ได�

	 2.3.1.	กัารู้ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาท่ั�ม่ืหลัุ่กัฐานเชิงป้รู้ะจัำกัษ์อย�างม่ืคู่่ณภัาพยืนยันถึงปีระสิืทำธิ์ผู้ลชัื่ดเจันัในั
ก�รรักษ�ทำ�งก�รแพิทำย์	ได�แกั�
	 	 1)	ภัาวะคู่ลืุ่�นไส�อาเจ่ำยนจำากัเคู่ม่ืบำาบัด
	 	 2)	โรู้คู่ลุ่มืชักัท่ั�รัู้กัษายากัซึ์�ง	CBD	สามืารู้ถติ�านอากัารู้ชักัได�ด่	แลุ่ะไมื�ม่ืคู่วามืเป็้นพิษติ�อรู้ะบบป้รู้ะสาทั
	 	 3)	ภัาวะกัลุ่�ามืเนื�อหดเกัร็ู้ง	ในผ่�ป่้วยโรู้คู่ป้ลุ่อกัป้รู้ะสาทัเสื�อมืแข็ง
	 	 4)	ภัาวะป้วดป้รู้ะสาทัส�วนกัลุ่างทั่�รัู้กัษาด�วยมืาติรู้ฐานแลุ่�วไมื�ได�ผลุ่สารู้ในกัลุ่่�มืแคู่นนาบินอยด์ 
ส�วนใหญ�โดยเฉพาะ	THC	สามืารู้ถใช�ลุ่ดอากัารู้ป้วดแบบฉับพลัุ่น	แลุ่ะแบบเรืู้�อรัู้ง
	 	 5)	ภัาวะเบื�ออาหารู้ในผ่�ป่้วยเอดส์	(AIDS)	ท่ั�ม่ืนำ�าหนักัน�อย
	 	 6)	กัารู้เพิ�มืคู่่ณภัาพช่วิติผ่�ป่้วยท่ั�ได�รัู้บกัารู้ด่แลุ่แบบป้รู้ะคู่บัป้รู้ะคู่องหรู้อืผ่�ป่้วยรู้ะยะส่ดทั�ายของช่วิติ 
	 2.3.2	กัารู้ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาท่ั�ม่ืหลัุ่กัฐานเชิงป้รู้ะจัำกัษ์สนับสน่นอย่�จำำากััด	แติ�ม่ืรู้ายงานกัารู้วิจัำย	หรืู้อ
หลัุ่กัฐานทัางวิชากัารู้สนับสน่นว�ากัารู้ใช�กััญชาอ�จัจัะได�ปีระโยชื่น์ัในัก�รคำวบคุำมอ�ก�ร	ได�แกั�
	 	 1)	โรู้คู่พาร์ู้กิันสัน	ท่ั�ได�รัู้บกัารู้รัู้กัษาด�วยวิธ่มืาติรู้ฐานอย�างน�อย	1	ปี้
	 	 2)	โรู้คู่อัลุ่ไซ์เมือร์ู้
	 	 3)	ผ่�ป่้วยท่ั�ม่ืภัาวะผิดป้กัติิทัางจิำติจำากัเหต่ิกัารู้ณ์รู่้นแรู้ง
	 	 4)	ผ่�ป่้วยโรู้คู่มืะเร็ู้ง	เพื�อใช�ในกัารู้บรู้รู้เทัาอากัารู้ป้วด
	 	 5)	โรู้คู่โคู่รู้ห์น	(Crohn’S	Disease)	เป็้นคู่วามืผิดป้กัติิเรืู้�อรัู้งของลุ่ำาไส�ใหญ�	ทัำาให�เกิัดกัารู้รู้ะคู่ายเคืู่อง 
แลุ่ะทัางเดินอาหารู้	ซึ์�งโรู้คู่น่�จัำดอย่�ในกัลุ่่�มืโรู้คู่ลุ่ำาไส�อักัเสบเรืู้�อรัู้ง	แติ�ยังติ�องม่ืกัารู้ศึึกัษาเพิ�มืเติิมื
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2.4 นำ�ามัินกัญชีา ท้ี่กคุ้นสามิารถใช้ีได้ ?

2.5 นำ�ามัินกัญชีาม่ิผู้ลข้้างเคุ่้ยงอะไรบ้าง ?

2.6 นำ�ามัินกัญชีา ถ้าจะเริ�มิใช้ีคุ้วิรที่ำาอย่างไร?

ผ่�ท่ั�ไมื�สามืารู้ถรัู้บกัารู้รัู้กัษาด�วยสารู้สกััดกััญชาทัางกัารู้แพทัย์ได�	คืู่อ
	 2.4.1	สติรู่้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ั	หรืู้อให�นมืบ่ติรู้
	 2.4.2	ผ่�ท่ั�ม่ืป้รู้ะวัติิแพ�ผลิุ่ติภััณฑ์์ท่ั�ได�จำากัสารู้สกััดกััญชา
	 2.4.3	ผ่�ป่้วยโรู้คู่หัวใจำแลุ่ะหลุ่อดเลืุ่อด	โรู้คู่ตัิบ	โรู้คู่ไติท่ั�รู่้นแรู้ง
	 2.4.4	ผ่�ท่ั�รัู้บป้รู้ะทัานยาติ�านกัารู้แข็งตัิวของเลืุ่อด
	 2.4.5	ผ่�ป่้วยโรู้คู่จิำติเภัทั	โรู้คู่จิำติจำากัยา/สารู้เสพติิด	โรู้คู่ซึ์มืเศึรู้�า	โรู้คู่อารู้มืณ์สองขั�ว	(ไบโพลุ่�า)
	 2.4.6	ผ่�ท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยงส่งในกัารู้ทัำารู้�ายตินเอง

	 ผลุ่ข�างเคู่่ยงของกัารู้ใช�นำ�ามัืนกััญชาท่ั�พบบ�อย	คืู่อ	ง�วงนอนมืากักัว�าป้กัติิ	คู่ลืุ่�นไส�อาเจ่ำยน	ป้ากัแห�ง	ป้วดศ่ึรู้ษะ	 
ติาแดง	กัลุ่�ามืเนื�อลุ่�า	อารู้มืณ์เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่ง	ซึ์�งอาจำติ�องป้รัู้บลุ่ดขนาดยาลุ่ง	สำาหรัู้บบางรู้ายท่ั�เกิัดอากัารู้หัวใจำเติ�นเร็ู้ว 
แลุ่ะรัู้วผิดจัำงหวะ	หมืดสติิ	เจ็ำบหน�าอกั	รู้�าวไป้ท่ั�แขน	เหงื�อแติกั	ตัิวสั�น	อึดอัดหายใจำไมื�สะดวกั	เดินเซ์	พ่ดไมื�ชัด	 
สับสนกัรู้ะวนกัรู้ะวาย	วิติกักัังวลุ่	ซึ์มืเศึรู้�า	หวาดรู้ะแวง	ห่แว�ว	พ่ดคู่นเด่ยว	ป้รู้ะสาทัหลุ่อน	จำำาเป็้นติ�องหย่ดใช� 
ทัันท่ัแลุ่ะไป้พบแพทัย์

-	 จำำาเป็้นติ�องใช�หรืู้อไมื�	หากักัารู้รัู้กัษา 
ปั้จำจ่ำบันยังได�ผลุ่ด่	เพรู้าะสารู้สกััดกััญชา 
ไมื�ใช�ทัางเลืุ่อกัแรู้กัในกัารู้รัู้กัษา
-	 ใช�สารู้สกััดกััญชาเสรู้ิมืจำากักัารู้รัู้กัษา 
มืาติรู้ฐาน	โดยไมื�หย่ดกัารู้รัู้กัษาท่ั�รัู้บอย่� 
ในปั้จำจ่ำบัน
-	ติ�องทัรู้าบป้รู้ะโยชน์ท่ั�คู่าดว�าจำะได�รัู้บ	แลุ่ะ 
คู่วามืเส่�ยงท่ั�อาจำจำะเกิัดขึ�น
-	 ม่ืโรู้คู่/อากัารู้ท่ั�กัำาหนดให�ใช�สารู้สกััด
กััญชาทัางกัารู้แพทัย์หรืู้อไมื�
-	 ไมื�คู่วรู้ซื์�อใช� เอง	 ติ�องพบแพทัย์เพื�อ 
ป้รู้ะเมิืนคู่วามืจำำาเป็้นในกัารู้ใช�	แลุ่ะให�
แพทัย์เป็้นผ่�สั�งจำ�าย
-	แจำ�งชื�อยาท่ั�ผ่�ป่้วยใช�อย่�กั�อนให�แพทัย์
ทัรู้าบ	เพื�อป้้องกัันกัารู้เกิัดป้ฏิิกิัริู้ยารู้ะหว�าง
ยากัับสารู้สกััดกััญชา

-	ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์สารู้สกััดกััญชาท่ั�ถ่กักัฎหมืาย	 
รู่้�แหลุ่�งท่ั�มืาของผ่�ผลิุ่ติ	ม่ืคู่่ณภัาพมืาติรู้ฐาน	 
แลุ่ะสั�งจำ�ายโดยแพทัย์ท่ั�ผ�านกัารู้อบรู้มืแลุ่�ว 
เทั�านั�น
-	ไมื�ม่ืขนาดยาเริู้�มืติ�นท่ั�แน�นอนในผลิุ่ติภััณฑ์์ 
กััญชาแติ�ลุ่ะชนิด	ขนาดยาท่ั�เหมืาะสมื 
ขึ�นอย่�กัับลัุ่กัษณะของผ่�ป่้วยแติ�ลุ่ะคู่น	ดังนั�น	 
คู่วรู้เริู้�มืท่ั�ขนาดติำ�าแลุ่ะป้รัู้บเพิ�มืขนาดช�า	ๆ	 
จำนได�ขนาดยาทั่�เหมืาะสมืให�ผลุ่กัารู้รู้ักัษา 
ส่งส่ด	แลุ่ะเกิัดผลุ่ข�างเคู่่ยงติำ�าส่ด
-	คู่วรู้ม่ืผ่�ด่แลุ่อย่�ด�วยเมืื�อเริู้�มืใช�	หากัเกิัด 
ผลุ่ข�างเคู่่ยง	ให�หย่ดใช�แลุ่ะรู่้บไป้พบแพทัย์
-	กัารู้ใช�สารู้สกััดกััญชาคู่รัู้�งแรู้กั	คู่วรู้ใช�กั�อน 
นอนแลุ่ะม่ืผ่�ด่แลุ่ใกัลุ่�ชิด

ที่ราบและตรวิจสอบข้้อมูิลก่อนใช้ี ระหว่ิางใช้ี
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2.7 นำ�ามัินกัญชีา ใช้ีอย่างไรไม่ิอันตราย ? 

2.8 นำ�ามัินกัญชีาที่างการแพัที่ย์ในรูปัแบบหยดใต้ลิ�น ม่ิวิิธ่การใช้ีอย่างไร ?

		 ปั้จำจ่ำบันป้รู้ะชาชนแลุ่ะผ่�ป่้วยจำำานวนมืากัม่ืคู่วามืสนใจำแลุ่ะติ�องกัารู้ใช�สารู้สกััดกััญชาในกัารู้บำาบัดรัู้กัษา 

บรู้รู้เทัาอากัารู้ของโรู้คู่หรืู้อฟ้�นฟ่ส่ขภัาพ	แพทัย์แลุ่ะบ่คู่ลุ่ากัรู้สาธารู้ณส่ขท่ั�เก่ั�ยวข�องจำำาเป็้นติ�องใช�ด่ลุ่ยพินิจำ 

อย�างมืืออาช่พในกัารู้พิจำารู้ณาว�าสารู้สกััดกััญชาเป็้นกัารู้รัู้กัษาท่ั�เหมืาะสมืสำาหรัู้บผ่�ป่้วยแติ�ลุ่ะรู้ายหรืู้อไมื�	แลุ่ะ 

จำะติ�องเป้็นผลิุ่ติภััณฑ์์ท่ั�ได�รัู้บกัารู้รู้ับรู้องด�านคู่่ณภัาพ	ป้รู้ะสิทัธิผลุ่	แลุ่ะคู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากัสำานักังาน 

คู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้อาหารู้แลุ่ะยา	(อย.)	เทั�านั�น	ทัั�งน่�ในกัรู้ณ่ทั่�ยังไมื�ม่ืเหต่ิผลุ่ทัางกัารู้แพทัย์ท่ั�เพ่ยงพอ	ผ่�ป่้วยอาจำ 

ไมื�สามืารู้ถรัู้บกัารู้รัู้กัษาโดยใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาทัางกัารู้แพทัย์ดังกัลุ่�าวได�

 ขี�อคำวรปีฏิิบัติในัก�รใชื่�นัำ��มันักัญชื่�อย่�งปีลอดภัยมี ดังนีั�

	 	 1)	ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาติามืวิธ่ท่ั�รู้ะบ่บนฉลุ่ากัแลุ่ะป้ฏิิบัติิตินติามืคู่ำาแนะนำาของแพทัย์อย�างเคู่รู้�งคู่รัู้ด

	 	 2)	คู่วรู้ป้รึู้กัษาแพทัย์/เภัสัชกัรู้	หากัจำะใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชารู้�วมืกัับยาหรืู้อผลิุ่ติภััณฑ์์อื�นท่ั�นอกัเหนือ 

จำากัแพทัย์สั�ง

	 	 3)	ไมื�คู่วรู้ขับรู้ถ	หรืู้อทัำางานเก่ั�ยวกัับเคู่รืู้�องจัำกัรู้หลัุ่งจำากักัารู้ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชา

	 	 4)	หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ใช�ผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชารู้�วมืกัับแอลุ่กัอฮอลุ่์แลุ่ะ/หรู้ือสารู้อื�นๆ	ท่ั�ออกัฤทัธิ�ติ�อจิำติ 

แลุ่ะป้รู้ะสาทั

	 	 5)	หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ใช�กััญชาจำากัแหลุ่�งอื�นๆ	รู้�วมืด�วย	เช�น	กัารู้ส่บกััญชา	กัารู้รู้ับป้รู้ะทัานยากััญชา	 

ยาติ�มื	ยาชงจำากัพืชกััญชา	หรืู้อนำ�ามัืนกััญชาท่ั�ไมื�ถ่กักัฎหมืาย

	 	 6)	จัำดเก็ับผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาในท่ั�ป้ลุ่อดภััยให�พ�นมืือเด็กัแลุ่ะอย่�ห�างจำากัเยาวชน

	 	 7)	ห�ามืนำาผลิุ่ติภััณฑ์์กััญชาของทั�านไป้ให�ผ่�อื�นใช�	กัารู้ท่ั�ทั�านใช�แลุ่�วได�ผลุ่ด่	ไมื�ได�หมืายคู่วามืว�า 

ผลิุ่ติภััณฑ์์ดังกัลุ่�าวจำะม่ืป้รู้ะโยชน์แกั�ผ่�อื�นด�วยเช�นกััน

		 1)	บ�วนป้ากัด�วยนำ�าเป้ลุ่�า	กัลืุ่นนำ�าลุ่าย

	 2)	เปิ้ดป้ากั	ยกัลิุ่�นของคู่่ณให�สัมืผัสกัับเพดานป้ากั	จำากันั�นหยดยาท่ั�ใติ�ลิุ่�น	1	หยด

	 3)	รู้อป้รู้ะมืาณ	1	นาท่ั	ให�ยาด่ดซึ์มืเข�าใติ�ลิุ่�น	พยายามือย�ากัลืุ่นนำ�าลุ่ายในช�วงน่�	หลัุ่งจำากั	1	นาท่ัแลุ่�ว 

สามืารู้ถกัลืุ่นนำ�าลุ่ายแลุ่ะหยดยาหยดติ�อไป้ได�

	 4)	หลัุ่งจำากัท่ั�หยดยาคู่รู้บติามืจำำานวนท่ั�แพทัย์สั�ง	ไมื�คู่วรู้บ�วนป้ากั	ดื�มืนำ�า	หรืู้อกิันอาหารู้เป็้นเวลุ่า	5	 

ถึง	10	นาท่ั	หลัุ่งจำากันั�นไมื�ม่ืข�อจำำากััดในกัารู้บ�วนป้ากั	ดื�มืนำ�า	หรืู้อรัู้บป้รู้ะทัานอาหารู้

	 5)	หากัยังไมื�ชำานาญในกัารู้หยดยาเข�าใติ�ลิุ่�น	แนะนำาให�หยดยาหน�ากัรู้ะจำกัเพื�อจำะได�เห็นจำำานวนหยด	 

แลุ่ะติำาแหน�งหยดยาท่ั�ถ่กัติ�อง
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9. การดูแล บำาบัด รักษา ผูู้้ป่ัวิยยาเสพัติดและการให้โอกาสคุ่้นสู่สังคุ้มิ

  1. การบำาบัดฟ้�นฟูผูู้้ป่ัวิยยาเสพัติด กระที่รวิงสาธารณส้ข้

	 1.1	กัารู้จัำดรู้ะบบบริู้กัารู้
	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์		โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	จัำดเต่ิยงสำารู้องไว�รู้องรัู้บผ่�ป่้วยยาเสพติิดท่ั�ติ�องด่แลุ่แบบ 
ผ่�ป่้วยใน	ในรู้ะยะเวลุ่าไมื�เกิัน	2	สัป้ดาห์	แลุ่ะให�สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิ	บรู้มืรู้าชชนน่ 
สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	รัู้บผ่�ป่้วยในแติ�ลุ่ะเขติส่ขภัาพท่ั�โรู้งพยาบาลุ่สังกััดสำานักังานป้ลัุ่ดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข 
เกิันข่ดคู่วามืสามืารู้ถ	อ่กัทัั�งให�โรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	รัู้บผ่�ป่้วยยาเสพติิดท่ั�ม่ือากัารู้จิำติเวชท่ั�รู่้นแรู้ง																				
กัรู้ณ่	:	โรู้งพยาบาลุ่สังกััดสำานักังานป้ลัุ่ดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	เกิันข่ดคู่วามืสามืารู้ถ
	 1.2	รู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำบำาบัด	(Walk	in)	แลุ่ะสมัืคู่รู้ใจำติามืป้รู้ะกัาศึ	คู่สช.108/2557	ติามืป้รู้ะกัาศึสำานักังาน 
คู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิด	พ.ศึ.	2560	ดังน่�
	 	 (1)	 กัารู้คู่�นหา	
	 	 	 ให�บ่คู่ลุ่ากัรู้สาธารู้ณส่ข	ในพื�นท่ั�รู้�วมืแผนป้ฏิิบัติิกัารู้ในกัารู้คู่�นหาผ่�เสพผ่�ติิดยาเสพติิด	
	 	 (2)	 กัารู้คัู่ดกัรู้อง	 	 	 						
	 	 	 ให�จัำดตัิ�งศ่ึนย์เพื�อกัารู้คัู่ดกัรู้อง	 ในรู้ะดับโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์สถาบัน 
บำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ยาเสพติิดแห�งชาติิ	บรู้มืรู้าชชนน่	 สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััด 
กัรู้มืส่ขภัาพจำิติ	โดยใช�แบบคู่ัดกัรู้องผ่�ป่้วยยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	(บคู่กั.สธ.	(V2))	จำำาแนกั 
ผ่�ป่้วยยาเสพติิด	กัลุ่่�มืผ่�ใช�		ผ่�เสพ	แลุ่ะผ่�ติิดยาเสพติิด	
	 	 (3)	 กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่
	 	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่		โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน		โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์ 
สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ยาเสพติิดแห�งชาติิ	บรู้มืรู้าชชนน่	สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััด 
กัรู้มืส่ขภัาพจำติิ	ดำาเนินกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่แลุ่ะติิดติามืผ่�ป่้วยยาเสพติิด	ติามืศึกััยภัาพ	ของสถานบรู้กิัารู้ทั่�มืาติรู้ฐาน 
กัำาหนด	ดังน่�
	 	 	 3.1)	กัรู้ณ่ผ่�ใช�	:	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่	ในโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน			 
โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้		โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย	์	สถาบนับำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิ	บรู้มืรู้าชชนน่สงักััด 
กัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ด�วยกัารู้ให�คู่ำาแนะนำาแบบสั�น	(Brief	Advice	:		BA)	 
แลุ่ะหรืู้อกัารู้บำาบัดแบบสั�น	(Brief	Intervention	:	BI)	อย�างน�อย	1	คู่รัู้�ง	แลุ่ะกัารู้ช�วยเหลืุ่อของคู่รู้อบคู่รัู้ว	 
โรู้งเรู่้ยน	แลุ่ะช่มืชน	รู้วมืถึงกัารู้บำาบัดโรู้คู่รู้�วมืทัางจิำติเวช		(ถ�าม่ื)		
	 	 	 3.2)	กัรู้ณ่ผ่�เสพ	:	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่	ในโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	ท่ั�ม่ืคู่วามืพรู้�อมื	
โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิ
บรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	แลุ่ะศ่ึนย์ป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื
	 	 	 ผ่�ป่้วยติ�องห�ามืเข�ารัู้บกัารู้อบรู้มืด�วยวิธ่ป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื		ในศ่ึนย์ป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื	
ได�แกั�
		 	 	 	 1)	ภัาวะแทัรู้กัซ์�อนทัางจิำติรู่้นแรู้ง
		 	 	 	 2)	โรู้คู่ทัางกัายภัาพท่ั�รู่้นแรู้ง
		 	 	 	 3)	โรู้คู่ติิดติ�อในรู้ะยะติิดติ�อ	
												 	 	 4)	ผ่�เสพสารู้กัลุ่่�มืฝิึ�น	(ฝิึ�น	มือร์ู้ฟีน	เฮโรู้อ่น)	
																						 5)	ผ่�ป่้วยติิดส่รู้าเรืู้�อรัู้งแลุ่ะรู่้นแรู้ง
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                     		 6)	เยาวชนท่ั�ม่ือาย่ติำ�ากัว�า	18	ปี้	
																						 7)	บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�อาจำม่ืผลุ่กัรู้ะทับติ�อกัารู้ศึึกัษา/กัารู้ทัำางาน/คู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว 
อันหลุ่่กัเลุ่่�ยงไมื�ได�อย่�ในด่ลุ่ยพินิจำของคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้คัู่ดกัรู้อง	 ซึ์�งป้รู้ะกัอบด�วย	เจำ�าหน�าท่ั�ฝ่ึายป้กัคู่รู้อง	
สาธารู้ณส่ข	ติำารู้วจำ	แลุ่ะผ่�นำาทั�องท่ั�
	 	 	 3.3)	กัรู้ณ่ผ่�ติิด	:	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่	ในโรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย	์สถาบันบำาบัดรัู้กัษา						
แลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ
	 	 (4)		 กัารู้ติิดติามืด่แลุ่ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฯ
	 	 	 กัรู้ณ่สมัืคู่รู้ใจำรัู้กัษา	(Walk	in)	ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	 
โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััด								
กัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ให�ดำาเนินกัารู้ติิดติามืด่แลุ่ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัด	อย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง 
ใน	1	ปี้	
	 	 	 กัรู้ณ่สมัืคู่รู้ใจำติามืป้รู้ะกัาศึ	คู่สช.108/2557	ติามืป้รู้ะกัาศึสำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ป้้องกััน
แลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิด	พ.ศึ.	2560		ม่ื	2	ป้รู้ะเภัทั		ดังน่�
	 	 	 	 ป้รู้ะเภัทัท่ั�	1	ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดติามืป้รู้ะกัาศึ	คู่สช.108/2557	(ศ่ึนยป์้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื)	
ติิดติามืโดยบ่คู่ลุ่ากัรู้กัรู้ะทัรู้วงมืหาดไทัย	กัำาหนดให�ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดมืารู้ายงานติัวท่ักัเดือนแลุ่ะติรู้วจำป้ัสสาวะ
ท่ักัคู่รัู้�ง	เป็้นเวลุ่า	1	ปี้	
	 	 	 	 ป้รู้ะเภัทัท่ั�	2	ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดติามืป้รู้ะกัาศึ	คู่สช.108/2557	(สถานพยาบาลุ่)	สำานักังาน
สาธารู้ณส่ขจัำงหวัด	ป้รู้ะสานศ่ึนย์อำานวยกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะป้รู้าบป้รู้ามืยาเสพติิดจัำงหวัด	ให�ม่ืคู่ำาสั�งกัำาหนดให� 
โรู้งพยาบาลุ่ในสังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขในพื�นท่ั�	เป็้นสถานท่ั�ท่ั�รัู้บแสดงตินเพื�อกัารู้ติิดติามืด่แลุ่ช�วยเหลืุ่อ
ภัายหลัุ่งกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ของผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่	ณ	โรู้งพยาบาลุ่ในสังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขแลุ่ะบ่คู่ลุ่ากัรู้
กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขเป็้นหลัุ่กัในกัารู้ติิดติามื	โดยให�ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่มืารู้ายงานตัิวท่ักัเดือน	แลุ่ะติรู้วจำ
ปั้สสาวะท่ักัคู่รัู้�งเป็้นรู้ะยะเวลุ่า	1	ปี้
	 	 (5)	 รู้ะบบข�อม่ืลุ่ยาเสพติิด	
	 	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่		โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน		โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์		 
สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััด 
กัรู้มืส่ขภัาพจำิติ	บันทึักัข�อม่ืลุ่กัารู้คู่ัดกัรู้อง	บำาบัดรัู้กัษา	แลุ่ะติิดติามืด่แลุ่ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดในรู้ะบบรู้ายงาน 
ยาเสพติิด	(บสติ.)	
	 1.3	รู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำ	(จิำติสังคู่มืในสถานศึึกัษา)
	 	 (1)	กัารู้คู่�นหา
		 	 คู่รู่้/อาจำารู้ย์	กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	เป็้นผ่�รัู้บผิดชอบหลัุ่กัดำาเนินกัารู้คู่�นหานักัเรู่้ยน/นักัศึึกัษา	 
ท่ั�เข�าไป้เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิดในสถานศึึกัษา	แลุ่ะป้รู้ะสานคู่วามืรู้�วมืมืือกัับเจำ�าหน�าท่ั�สาธารู้ณส่ขในพื�นท่ั� 
รู้�วมืดำาเนินกัารู้คู่�นหานักัเรู่้ยน/นักัศึึกัษาท่ั�เข�าไป้เก่ั�ยวข�องกัับยาเสพติิด
	 	 (2)	กัารู้คัู่ดกัรู้อง
	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย	์สถาบัน 
บำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััด 
กัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ให�กัารู้สนับสน่นพัฒนาองค์ู่คู่วามืรู่้�ในกัารู้คัู่ดกัรู้องผ่�ป่้วยยาเสพติิด	(จิำติสังคู่มืในสถานศึึกัษา)	 
โดยใช�แบบคัู่ดกัรู้องแลุ่ะส�งติ�อผ่�ป่้วยท่ั�ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	(บคู่กั.สธ.	(V2))
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	 	 (3)	กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่
	 	 กัรู้ณ่ผ่�ใช�	 :	คู่รู่้/อาจำารู้ย์	บำาบัดฟ้�นฟ่ให�เป็้นไป้ติามืคู่่�มืือแนวทัางกัารู้จำัดกิัจำกัรู้รู้มืกัารู้ด่แลุ่ 
ด�านจิำติสังคู่มืในสถานศึึกัษารู้ะดับป้รู้ะถมืศึึกัษา	รู้ะดับมัืธยมืศึึกัษา	รู้ะดับอาช่วศึึกัษา	แลุ่ะรู้ะดับโรู้งเรู่้ยน 
ขยายโอกัาสทัางกัารู้ศึึกัษาท่ั�กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้กัำาหนด	ซึ์�งผ�านกัารู้เห็นชอบจำากักัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข
	 	 กัรู้ณ่ผ่�เสพ	:	ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่ท่ั�ม่ืคู่วามืพรู้�อมื	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ 
ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย	์สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	 
แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ดำาเนินกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่กัลุ่่�มืผ่�เสพแลุ่ะผ่�ติิดยาเสพติิด	ของสถานพยาบาลุ่ 
บริู้กัารู้ท่ั�มืาติรู้ฐานกัำาหนด
	 	 กัรู้ณ่ผ่�ติิด	 :	ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษา 
แลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจำิติ	 
ดำาเนินกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่กัลุ่่�มืผ่�เสพแลุ่ะผ่�ติิดยาเสพติิดของสถานพยาบาลุ่บริู้กัารู้ท่ั�มืาติรู้ฐานกัำาหนด
	 	 (4)	กัารู้ติิดติามื
	 	 กัรู้ณ่ผ่�ใช�	:	ติิดติามืโดยคู่รู่้/อาจำารู้ย์	กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้
	 	 กัรู้ณ่ผ่�เสพแลุ่ะผ่�ติิด	:	ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	 
โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่	สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	 
แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ดำาเนินกัารู้ติิดติามืผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ฯ	อย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง	ในรู้ะยะเวลุ่า	 
1	ปี้	กัรู้ณ่พบว�าผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ยังคู่งศึึกัษาอย่�ในรู้ะบบกัารู้ศึึกัษา	หน�วยบริู้กัารู้สาธารู้ณส่ข	ป้รู้ะสานแจำ�ง 
ข�อม่ืลุ่ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่	ให�สถานศึึกัษาแลุ่ะคู่รู่้/อาจำารู้ย์รู้�วมืติิดติามื	แลุ่ะเฝ้ึารู้ะวังพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้เสพติิดซ์ำ�า
	 	 (5)	รู้ะบบข�อม่ืลุ่
												 กัรู้ณ่ผ่�ใช�	:	ผ่�รัู้บผิดชอบ	กัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้	บันทึักัในรู้ะบบ	CATAS	ของกัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้
	 	 กัรู้ณ่ผ่�เสพแลุ่ะผ่�ติิด	:	ผ่�รัู้บผิดชอบ	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	บันทึักัในข�อม่ืลุ่กัารู้บำาบัดแลุ่ะกัารู้ติิดติามื 
ในรู้ะบบรู้ายงานยาเสพติิด	(บสติ.)	
	 4	รู้ะบบบังคัู่บบำาบัด		
	 	 (1)	กัารู้ติรู้วจำพิส่จำน์
	 	 ให�นายแพทัย์สาธารู้ณส่ขจัำงหวัด	หรืู้อผ่�แทันรู้ะดับจัำงหวัด	เข�ารู้�วมืเป้็นคู่ณะอน่กัรู้รู้มืกัารู้ฟ้�นฟ่ 
สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	ซึ์�งเป็้นไป้ติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพ	พ.ศึ.	2545	
	 	 (2)	กัารู้ติรู้วจำหาสารู้เสพติิดในปั้สสาวะติามืพรู้บ.ฟ้�นฟ่ฯ	พ.ศึ.	2545	ดังน่�
	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิด 
ยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจำิติ	ถือป้ฏิิบัติิติามื 
กัารู้ติรู้วจำหาสารู้เสพติิดในปั้สสาวะติามืพรู้บ.ฟ้�นฟ่ฯ	พ.ศึ.	2545	ดังน่�																					
	 	 	 (๒.๑)	กัารู้ติรู้วจำป้ัสสาวะขั�นแรู้กั	:	ติรู้วจำโดยเจำ�าพนักังานทัั�วไป้	เช�น	เจำ�าหน�าท่ั�ติำารู้วจำ	หรืู้อ 
ผ่�ออกัติรู้วจำนอกัสถานท่ั�	ซึ์�งกัารู้ติรู้วจำดังกัลุ่�าว	ใช�ช่ดติรู้วจำสำาเร็ู้จำรู่้ป้	
	 	 	 (๒.๒)	กัารู้ติรู้วจำปั้สสาวะขั�นท่ั�สอง	:	เป็้นกัารู้ติรู้วจำท่ั�รัู้บรู้องผลุ่กัารู้ติรู้วจำ	โดยเจำ�าหน�าท่ั�ห�อง 
ป้ฏิิบัติิกัารู้หรืู้อผ่�ป้ฏิิบัติิกัารู้หรืู้อผ่�ป้ฏิิบัติิหน�าท่ั�ท่ั�ได�รัู้บมือบหมืายในโรู้งพยาบาลุ่ของรัู้ฐ	เป็้นกัารู้ติรู้วจำยืนยัน 
กัารู้คัู่ดกัรู้องโดยบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�สามื	แลุ่ะคู่ณะอน่กัรู้รู้มืกัารู้ฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิดติามืพรู้ะรู้าชบัญญัติิฟ้�นฟ่ 
สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติิดยาเสพติิด	พ.ศึ.	2545	ให�สามืารู้ถใช�เป็้นหลัุ่กัฐานป้รู้ะกัอบกัารู้พิจำารู้ณาผ่�เข�ารัู้บกัารู้ติรู้วจำพิส่จำน์ 
ว�าเป็้นผ่�เสพ/ผ่�ติิดยาเสพติิด	ติามืพรู้บ.ฟ้�นฟ่ฯ	พ.ศึ.	2545
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	 	 	 				(2.3)	กัารู้ติรู้วจำปั้สสาวะขั�นท่ั�สามื	:	เป็้นกัารู้ติรู้วจำยืนยันด�วยวิธ่กัารู้ทัางห�องป้ฏิิบัติิกัารู้	 
โดยกัรู้มืวิทัยาศึาสติร์ู้กัารู้แพทัย์ในเขติพื�นท่ั�รัู้บผิดชอบ	 	 										
	 	 (3)	กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่
	 	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ 
ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจำิติถือป้ฏิิบัติิ 
ติามืมืาติรู้ฐานกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข
	 	 (4)	กัารู้ติิดติามื
						 	 	 (4.1)	กั�อนกัารู้บำาบัด	:	ในกัรู้ณ่ท่ั�ผ่�เข�ารัู้บกัารู้ฟ้�นฟ่ฯ	ไมื�มืาพบบ่คู่ลุ่ากัรู้ของหน�วยงานสังกััด 
กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขติามืกัำาหนดนัด	หน�วยงานสังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขดำาเนินกัารู้จัำดทัำาหนังสือ 
แจำ�งสำานักังานคู่่มืป้รู้ะพฤติิทัรู้าบภัายใน	7	วัน	นับตัิ�งแติ�ได�รัู้บหนังสือส�งตัิว
	 	 	 (4.2)	รู้ะหว�างกัารู้บำาบัด	:	ในกัรู้ณ่ท่ั�ผ่�เข�ารัู้บกัารู้ฟ้�นฟ่ฯ	มืาพบบ่คู่ลุ่ากัรู้ของหน�วยงานในสงักััด 
กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	ไมื�คู่รู้บติามืกัำาหนดนัด	หน�วยงานสังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขติ�องติิดติามืตัิวผ่�เข�ารัู้บ 
กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ฯ	จำำานวน	2	คู่รัู้�ง	พรู้�อมืบันทึักักัารู้ติิดติามืติามืแบบท่ั�กัำาหนด	ถ�าไมื�สามืารู้ถติิดติ�อได�	หน�วยงาน 
สังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	จำะดำาเนินกัารู้ทัำาหนังสือแจำ�งพรู้�อมืแนบบันทึักักัารู้ติิดติามืส�งคืู่นคู่ณะอน่กัรู้รู้มืกัารู้ฯ	 
ภัายใน	15	วัน	นับตัิ�งแติ�ได�รัู้บหนังสือส�งตัิว
	 	 	 (4.3)	หลัุ่งกัารู้บำาบัด	:	เมืื�อหน�วยบริู้กัารู้รู้ับผ่�ป่้วยเข�าส่�กัรู้ะบวนกัารู้ฟ้�นฟ่ฯ	ให�ดำาเนินกัารู้ 
รู้ายงานผลุ่กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ฯ	เมืื�อคู่รู้บรู้ะยะเวลุ่ากัารู้ฟ้�นฟ่ฯ	โดยกัารู้ป้รู้ะสานแจำ�งหนังสือไป้ยังสำานักังาน 
คู่่มืป้รู้ะพฤติิจัำงหวัด	เพื�อดำาเนินกัารู้ในกัารู้ส�วนท่ั�เก่ั�ยวข�อง	กัรู้ณ่บำาบัดคู่รู้บติามืรู้ะยะเวลุ่าฟ้�นฟ่	สำานักังาน 
คู่่มืป้รู้ะพฤติิจัำงหวัด	ส�งติ�อผ่�ป่้วยในรู้ะบบ	บสติ.ให�ศ่ึนย์เพื�อป้รู้ะสานกัารู้ด่แลุ่ผ่�ผ�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่อำาเภัอ	 
เป็้นผ่�ติิดติามืติ�อไป้	
	 	 (5)	รู้ะบบข�อม่ืลุ่ยาเสพติิด	
	 	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้		โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	 	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ 
ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย	์แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติให�บันทึักัข�อม่ืลุ่ 
กัารู้บำาบัดรัู้กัษาในรู้ะบบรู้ายงานยาเสพติิด	(บสติ.)	
	 3.5	รู้ะบบติ�องโทัษ
	 	 (1)	กัารู้คัู่ดกัรู้อง	
	 	 ให�หน�วยงานสาธารู้ณส่ขในพื�นท่ั�	 ให�กัารู้สนับสน่นพัฒนาองค์ู่คู่วามืรู้่�ในกัารู้คัู่ดกัรู้องผ่�ป่้วย 
ยาเสพติิดในรู้ะบบติ�องโทัษ	โดยใช�แบบคัู่ดกัรู้องแลุ่ะส�งติ�อผ่�ป่้วยท่ั�ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข																 
(บคู่กั.สธ.	(V2))
	 	 (2)	กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่
	 	 สนับสน่นกัารู้ให�คู่วามืรู่้�	หรืู้อเข�ารู้�วมืบำาบัดฟ้�นฟ่ในรู้ะบบติ�องโทัษ	ศ่ึนย์ฝึึกัอบรู้มืเด็กัแลุ่ะเยาวชน	
แลุ่ะสถานฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติ�องขังติิดยาเสพติิดในเรืู้อนจำำา/ทััณฑ์สถาน	
	 	 (3)	รู้ะบบข�อม่ืลุ่ยาเสพติิด
	 	 ให�สำานักังานสาธารู้ณส่ขจัำงหวัด	สนับสน่นองค์ู่คู่วามืรู่้�ในกัารู้บันทึักัข�อม่ืลุ่กัารู้บำาบัดรัู้กัษา	 
แลุ่ะติิดติามืด่แลุ่ผ่�ผ�านบำาบัดในรู้ะบบรู้ายงานยาเสพติิด	(บสติ.)	ให�แกั�ศ่ึนยฝึ์ึกัอบรู้มืเด็กั	แลุ่ะเยาวชน	กัรู้มืพินิจำ 
แลุ่ะคู่่�มืคู่รู้องเด็กัแลุ่ะเยาวชน	สถานฟ้�นฟ่สมืรู้รู้ถภัาพผ่�ติ�องขังติิดยาเสพติิดในเรืู้อนจำำา/ทััณฑ์์สถาน	 
กัรู้มืรู้าชทััณฑ์์	กัรู้ณ่ผ่�ติ�องขังหลัุ่งพ�นโทัษยาเสพติิดม่ืโรู้คู่รู้�วมืฝ่ึายกัาย	แลุ่ะจิำติ	ซึ์�งเรืู้อนจำำา/ทััณฑ์สถานในพื�นท่ั� 
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ส�งข�อม่ืลุ่ให�สำานักังานสาธารู้ณส่ขจัำงหวัด	อย�างน�อย	1	คู่รัู้�ง/เดือน	เพื�อดำาเนินกัารู้ติิดติามืด่แลุ่ช�วยเหลืุ่อส่ขภัาพ 
กัายแลุ่ะจิำติ	
	 2.	กัารู้ลุ่ดอันติรู้ายจำากัยาเสพติิด	(Harm	Reduction)
	 หมืายถึง	กัารู้ลุ่ดปั้ญหาหรืู้อภัาวะเส่�ยงอันติรู้าย	กัารู้แพรู้�รู้ะบาด	กัารู้ส่ญเส่ยจำากักัารู้ใช�ยาเสพติิด	ท่ั�อาจำ 
เกิัดกัับตัิวบ่คู่คู่ลุ่	ช่มืชน	แลุ่ะสังคู่มื	เป็้นกัารู้ป้้องกัันอันติรู้ายโดยกัารู้ทัำาให�เกิัดพฤติิกัรู้รู้มืทั่�เป็้นอันติรู้ายลุ่ดลุ่ง	 
ในขณะท่ั�ยังไมื�สามืารู้ถหย่ดยาเสพติิดได�	เป็้นกัารู้ยืดหย่�นวิธ่กัารู้รัู้กัษา	ท่ั�ยึดคู่วามืพรู้�อมืของผ่�ป่้วยเป็้นฐาน	 
โดยคู่ำานึงถึงศัึกัดิ�ศึรู่้ของคู่วามืเป็้นมืน่ษย	์มืน่ษยธรู้รู้มื	สิทัธิมืน่ษยชนแลุ่ะคู่วามืเข�าใจำธรู้รู้มืชาติิของผ่�ใช�ยาเสพติิด 
กัารู้ลุ่ดอันติรู้ายจำากัยาเสพติิด	(Harm	Reduction)	ซึ์�งม่ืขั�นติอนกัารู้ดำาเนินงานดังน่�
	 	 (1)	กัารู้คู่�นหา
	 	 ให�หน�วยงานสังกััดกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	สนับสน่นภัาคู่ป้รู้ะชาสังคู่มืในกัารู้คู่�นหากัลุ่่�มืผ่�ใช�ยาเสพติิด	 
รู้�วมืกัับเจำ�าหน�าท่ั�ของรัู้ฐในพื�นท่ั�
	 	 (2)	กัารู้จัำดบริู้กัารู้	“ช่ดบริู้กัารู้ลุ่ดอันติรู้ายจำากัยาเสพติิดด�านส่ขภัาพ”	
	 	 กัรู้ณ่ใช�ยาเสพติิดแบบฉ่ด
	 	 	 (2.1)		ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	จัำดบริู้กัารู้กัารู้ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษพิษภััยยาเสพติิด	 
กัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่	โรู้คู่ติิดติ�อทัางเพศึสมัืพันธ์	วัณโรู้คู่	แลุ่ะไวรัู้สตัิบอักัเสบบ่แลุ่ะซ่์	กัารู้สนับสน่นให�ใช� 
ถ่งยางอนามัืย	อย�างถ่กัวิธ่	แลุ่ะกัารู้คัู่ดกัรู้องจิำติเวช
	 	 	 (2.2)	ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	สถาบันบำาบัดรัู้กัษาแลุ่ะ 
ฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	จัำดบริู้กัารู้ 
ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษพิษภััยยาเสพติิด	กัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่	โรู้คู่ติิดติ�อทัางเพศึสัมืพันธ์	วัณโรู้คู่	แลุ่ะ 
ไวรัู้สตัิบอักัเสบบ่	แลุ่ะซ่์กัารู้บำาบัดรัู้กัษายาเสพติิดโดยใช�สารู้ทัดแทันรู้ะยะยาว	เช�น	เมืทัาโดน	กัารู้จำดัให�ม่ืบริู้กัารู้ 
ป้้องกัันแลุ่ะด่แลุ่รู้ักัษาอากัารู้จำากักัารู้ใช�ยาเสพติิดเกัินขนาดในพื�นท่ั�	เช�น	กัารู้ให�บริู้กัารู้	Naloxone	กัารู้ให�
คู่ำาป้รึู้กัษาแลุ่ะติรู้วจำกัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่โดยสมัืคู่รู้ใจำ	แลุ่ะส�งติ�อเข�ารัู้บบริู้กัารู้ด่แลุ่รัู้กัษาด�วยยาติ�านไวรัู้สเอดส์
กัารู้ให�คู่ำาป้รู้กึัษา	ติรู้วจำหา	แลุ่ะส�งติ�อเข�ารัู้บบริู้กัารู้ด่แลุ่รู้กััษากัารู้ติิดเชื�อไวรัู้สตัิบอักัเสบบ่แลุ่ะซ่์	กัารู้สนบัสน่นให�ใช� 
ถ่งยางอนามัืยอย�างถ่กัวิธ่	กัารู้คัู่ดกัรู้อง	ติรู้วจำวินิจำฉัย	แลุ่ะรัู้กัษาโรู้คู่ติิดติ�อทัางเพศึสัมืพันธ์	กัารู้คัู่ดกัรู้อง	ติรู้วจำวินิจำฉัย
แลุ่ะรัู้กัษาวัณโรู้คู่	แลุ่ะกัารู้คัู่ดกัรู้องรัู้กัษาโรู้คู่ทัางจิำติเวช	ติามืบริู้บทัแลุ่ะศัึกัยภัาพของสถานพยาบาลุ่
	 	 กัรู้ณ่ใช�ยาเสพติิดวิธ่อื�น
	 	 	 (2.3)		ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	จัำดบริู้กัารู้กัารู้ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับ	โทัษพิษภััยยาเสพติิด	 
กัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่	โรู้คู่ติิดติ�อทัางเพศึสัมืพันธ์	วัณโรู้คู่	แลุ่ะไวรัู้สตัิบอักัเสบบ่	แลุ่ะซ่์	กัารู้สนับสน่น 
ให�ใช�ถ่งยางอนามัืย	อย�างถ่กัวิธ่	แลุ่ะกัารู้คัู่ดกัรู้องโรู้คู่ทัางจิำติเวช
	 	 	 (2.4)	ให�โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	โรู้งพยาบาลุ่สถาบันบำาบัด 
รัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สงักััดกัรู้มืกัารู้แพทัย	์แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สงักััดกัรู้มืส่ขภัาพจำติิ	 
จัำดบริู้กัารู้ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษพิษภััยยาเสพติิด	กัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่	โรู้คู่ติิดติ�อทัางเพศึสัมืพันธ์		 
วัณโรู้คู่	แลุ่ะไวรัู้สตัิบอักัเสบบ่	แลุ่ะซ่์	กัารู้ใช�ยาเพื�อลุ่ดอากัารู้จำากักัารู้ใช�ยาเสพติิดกัารู้ให�คู่ำาป้รึู้กัษาแลุ่ะติรู้วจำ 
กัารู้ติิดเชื�อเอชไอว่โดยสมัืคู่รู้ใจำ		แลุ่ะส�งติ�อเข�ารัู้บบริู้กัารู้ด่แลุ่รัู้กัษาด�วยยาติ�านไวรัู้สเอดส์	กัารู้สนับสน่นให�ใช� 
ถ่งยางอนามัืย	อย�างถ่กัวิธ่	กัารู้คัู่ดกัรู้อง	ติรู้วจำวินิจำฉัย	แลุ่ะรัู้กัษาโรู้คู่ติิดติ�อ	ทัางเพศึสัมืพันธ์	กัารู้คัู่ดกัรู้อง	 
ติรู้วจำวินิจำฉัย	แลุ่ะรัู้กัษาวัณโรู้คู่	แลุ่ะกัารู้คัู่ดกัรู้อง	ติรู้วจำวินิจำฉัย	รัู้กัษาโรู้คู่ทัางจิำติเวช	
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	 (3)	รู้ะบบข�อม่ืลุ่
	 ให�โรู้งพยาบาลุ่ส�งเสรู้มิืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย	์	สถาบันบำาบัด 
รัู้กัษาแลุ่ะฟ้�นฟ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแห�งชาติิบรู้มืรู้าชชนน่สงักััดกัรู้มืกัารู้แพทัย	์แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่สงักััดกัรู้มืส่ขภัาพจำติิ	 
บันทึักัข�อม่ืลุ่ผ่�เข�ารัู้บบริู้กัารู้ติามืมืาติรู้กัารู้กัารู้ลุ่ดอันติรู้ายจำากัยาเสพติิด	ในฐานข�อม่ืลุ่	43	แฟ้มื	แลุ่ะรู้ะบบ 
รู้ายงาน	บสติ.	
 
ท่ั�มืา	:	1.	แนวทัางกัารู้ป้ฏิิบัติิสำาหรัู้บนักัสังคู่มืสงเคู่รู้าะห์กัับผ่�ป่้วยยาเสพติิด	ปี้	2562	

								2.	แนวทัางกัารู้ดำาเนินงานด�านกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่แลุ่ะลุ่ดอันติรู้ายจำากัยาเสพติิด	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขปี้งบป้รู้ะมืาณ	พ.ศึ.	2561

   2. มิาตรการด้านบำาบัดฟ้�นฟูผูู้้ป่ัวิยยาเสพัติด

	 2.1	มืาติรู้กัารู้คัู่ดกัรู้องผ่�ป่้วยยาเสพติิด
	 	 1.	มืาติรู้กัารู้สื�อสารู้เชิงบวกักัับผ่�ใช�/ผ่�เสพ/ผ่�ติิด	ยาเสพติิด	เพื�อเข�าส่�รู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำบำาบัด	โดยอาศัึย
คู่วามืรู้�วมืมืือของคู่รู้อบคู่รัู้ว	ช่มืชน	โรู้งเรู่้ยน	สถานป้รู้ะกัอบกัารู้	ติำารู้วจำ	แลุ่ะภัาคู่่เคู่รืู้อข�าย
	 	 2.	มืาติรู้กัารู้	คู่สช.108	คู่�นหาผ่�ป่้วยยาเสพติิดโดยกัารู้ตัิ�งจ่ำดติรู้วจำ,	จัำดรู้ะเบ่ยบสังคู่มื,	ป้รู้ะชาคู่มื
แบบบ่รู้ณกัารู้	รู้�วมืกัับภัาคู่่เคู่รืู้อข�ายฝ่ึายป้กัคู่รู้อง	ติำารู้วจำ	สาธารู้ณส่ข	แรู้งงาน	ฯลุ่ฯ	ในกัรู้ณ่ยินยอมื	ให�ส�ง
ศ่ึนย์เพื�อกัารู้คัู่ดกัรู้อง
	 	 3.	ให�จัำดตัิ�งศ่ึนย์เพื�อกัารู้คัู่ดกัรู้อง	ในรู้ะดับโรู้งพยาลุ่าลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	
โรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	โรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์	กัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะศ่ึนย์บริู้กัารู้สาธารู้ณส่ข	กัทัมื.
	 	 4.	ใช�แบบคัู่ดกัรู้องแลุ่ะส�งติ�อผ่�ป้่วยท่ั�ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิดเพื�อรัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษากัรู้ะทัรู้วง
สาธารู้ณส่ข	(บคู่กั.กัสธ.)	V.2	แยกัผ่�ป่้วยเป็้น	3	ป้รู้ะเภัทั	ผ่�ใช�	(V2=2-3)	ผ่�เสพ	(V2=4-26)	แลุ่ะผ่�ติิด	(V2	
มืากักัว�าหรืู้อเทั�ากัับ	27)
	 2.2	มืาติรู้กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ผ่�ป่้วยยาเสพติิด
	 	 1.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ใช�	ในโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่ขึ�นไป้	โดยให�คู่ำาป้รึู้กัษา
รู้ะยะสั�น	1	คู่รัู้�ง
	 	 2.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�เสพ	ในโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนขึ�นไป้	โดยให�คู่ำาป้รึู้กัษา	(brief	Counselling)
อย�างน�อย	3	-	12	คู่รัู้�ง	ในรู้ะยะเวลุ่า	4	เดือน	แลุ่ะส่�มืติรู้วจำปั้สสาวะหาสารู้เสพติิดอย�างน�อย	2	คู่รัู้�ง	บำาบัด
ได�ในโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนขึ�นไป้	กัารู้ส�งตัิวเข�ารัู้บกัารู้รัู้กัษาในคู่�ายป้รัู้บพฤติิกัรู้รู้มื	9	วัน	ในกัรู้ณ่	ป้รู้ะเมิืนด�วย 
แบบคู่ดักัรู้องแลุ่ะส�งติ�อผ่�ป่้วยท่ั�ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	เพื�อเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษากัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	บคู่กั.สธ.	 
(V.2)	เป็้นกัลุ่่�มืผ่�เสพ	ในรู้ะดับเสพน�อยรู้�วมืกัับด่ลุ่พินิจำของผ่�คัู่ดกัรู้องในศ่ึนย์คัู่ดกัรู้องกัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข 
เห็นว�าคู่วรู้ส�งเข�าบำาบัดรู้ะบบคู่�ายป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื	แลุ่ะขณะบำาบัดฟ้�นฟ่	ผ่�ป่้วยยงัม่ือากัารู้อยากัยารู่้นแรู้ง 
จำากักัารู้ใช�สารู้เสพติิดมืากั	สามืารู้ถส�งตัิวเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ภัายในโรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์	สังกััดกัรู้มื 
กัารู้แพทัย์ได�
	 	 3.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ติิด	ในโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนขึ�นไป้	ในกัรู้ณ่บำาบัดแบบผ่�ป้ว่ยนอกับำาบัด
ฟ้�นฟ่โดยใช�	Matrix	program	อย�างน�อย	16	คู่รัู้�ง	ใน	4	เดือน	แลุ่ะส่�มืติรู้วจำปั้สสาวะหาสารู้เสพติิดอย�างน�อย	
4	คู่รัู้�ง
	 	 4.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ติิด	ในโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนขึ�นไป้	(ท่ั�ม่ืศัึกัยภัาพ)	กัรู้ณ่บำาบัดแบบ 
ผ่�ป่้วยใน	รัู้บผ่�ป่้วยไว�ในกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่จำำานวน	4	เดือน	หรืู้อรัู้บไว�แบบผ่�ป่้วยในจำำานวน	1	เดือน	+	ผ่�ป่้วยนอกั
จำำานวน	3	เดือน	แลุ่ะส่�มืติรู้วจำปั้สสาวะหาสารู้เสพติิดอย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง
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	 	 5.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ติิดรู่้นแรู้ง/เรืู้�อรัู้ง	หรืู้อนอนรัู้กัษาแบบผ่�ป่้วยในมืากักัว�า	7	-	14	วัน	
ให�ส�งตัิวบำาบัดฟ้�นฟ่ในโรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์	กัรู้มืกัารู้แพทัย์
	 	 6.	กัารู้บำาบัดยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ติิด	ในกัรู้ณ่ผ่�ติิดยาเสพติิดแลุ่ะม่ือากัารู้ทัางจิำติเวชรู้�วมืด�วยท่ั�รู่้นแรู้ง	
ให�ส�งตัิวบำาบัดฟ้�นฟ่ในโรู้งพยาบาลุ่สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ
	 	 7.	รู้ะบบบังคัู่บบำาบัด	แบบไมื�คู่วบคู่่มืตัิว	ส�งเข�าบำาบัดฟ้�นฟ่ยาเสพติิดในหน�วยบริู้กัารู้ของกัรู้ะทัรู้วง
สาธารู้ณส่ข
	 	 8.	รู้ะบบบังคัู่บบำาบัด	แบบคู่วบคู่่มืตัิว	แบ�งเป็้น		2	ป้รู้ะเภัทั	คู่ือ	ไมื�เข�มืงวด	บำาบัดฟ้�นฟ่	โดย	 
หน�วยบริู้กัารู้กัรู้มืกัารู้แพทัย์	กัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	แลุ่ะพห่ภัาคู่่	(ทัอ.	ทับ.	ทัรู้.	ติรู้.	ป้คู่.)	กัรู้ณ่เข�มืงวด	เข�ารัู้บกัารู้บำาบัด 
ในหน�วยของกัรู้มืคู่่มืป้รู้ะพฤติิ	แลุ่ะ	ทัอ.	ทัรู้.
	 2.3	มืาติรู้กัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยยาเสพติิดหลัุ่งบำาบัดฟ้�นฟ่
	 	 1.	รู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำ
	 	 	 1.1)	กัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยยาเสพติิดในกัลุ่่�มืใช�	 โดยบ่คู่ลุ่ากัรู้กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขเป็้นหลัุ่กั 
รู้�วมืกัับพห่ภัาคู่่	จำำานวน	1	คู่รัู้�ง
	 	 	 1.2)	กัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�เสพ	ให�ม่ืกัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยอย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง	แลุ่ะ
ส่�มืติรู้วจำปั้สสาวะอย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง	ในรู้ะยะเวลุ่า	1	ปี้
	 	 	 1.3)	กัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยยาเสพติิดในกัลุ่่�มืผ่�ติิด	ให�ม่ืกัารู้ติิดติามืผ่�ป่้วยอย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง	แลุ่ะส่�มื
ติรู้วจำปั้สสาวะอย�างน�อย	4	คู่รัู้�ง	ในรู้ะยะเวลุ่า	1	ปี้
	 	 2.	รู้ะบบบังคัู่บบำาบัด
	 	 	 ติิดติามืโดยเจำ�าหน�าท่ั�กัรู้ะทัรู้วงมืหาดไทัยเป็้นหลัุ่กั	รู้�วมืกัับพห่ภัาคู่่
	 	 3.	รู้ะบบติ�องโทัษ
	 	 	 ติิดติามืโดยเจำ�าหน�าท่ั�กัรู้มืพินิจำแลุ่ะคู่่�มืคู่รู้องเด็กัแลุ่ะเยาวชน	กัรู้มืรู้าชทััณฑ์์	เป็้นหลัุ่กัรู้�วมืกัับ
พห่ภัาคู่่	โดยป้รู้ะสานสำานักังานสาธารู้ณส่ขจัำงหวัดในพื�นท่ั�	รัู้บทัรู้าบขณะบำาบัดแลุ่ะพ�นโทัษ

ท่ั�มืา	:	คู่่�มืือกัารู้ดำาเนินงานด�านกัารู้แกั�ไขปั้ญหาผ่�เสพติิดยาเสพติิด	ป้รู้ะจำำาปี้งบป้รู้ะมืาณ	พ.ศึ.2560
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10. ช่ีองที่างการให้บริการรักษาผูู้้ติดยาเสพัติด

   รูปัแบบการบำาบัดรักษา

	 เน�นนโยบายผ่�เสพคืู่อผ่�ป่้วย	โน�มืน�าว/ชักัชวน/จ่ำงใจำให�ผ่�เสพเข�าส่�กัรู้ะบวนกัารู้บำาบัดรัู้กัษาในรู้ะบบสมัืคู่รู้ใจำ 

โดยสถานพยาบาลุ่ในรู้ะดับโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	 

โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	โรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่	สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	ในพื�นท่ั� 

ดำาเนินกัารู้คู่ัดกัรู้องโดยใช�แบบคู่ัดกัรู้องผ่�ป้่วยท่ั�ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด	กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ข	(V2)	เพื�อจำำาแนกั 

ผ่�ป้่วยยาเสพติิดเป้็นกัลุ่่�มืผ่�ใช�	ผ่�เสพ	แลุ่ะผ่�ติิด	แลุ่ะดำาเนินกัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่หรืู้อส�งติ�อติามืสภัาพกัารู้เสพติิด 

ภัายใติ�มืาติรู้ฐานท่ั�กัรู้ะทัรู้วงสาธารู้ณส่ขกัำาหนด	ดังน่�

	 	 1)	กัรู้ณ่ผ่�ใช�	 :	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ในโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	 

โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	 โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	 โรู้งพยาบาลุ่ธัญญารู้ักัษ์สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่	 

สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติด�วยกัารู้ให�คู่วามืรู่้�แลุ่ะส�งเสริู้มืส่ขภัาพ	(Health	Education	&	Promotion)	กัารู้ให�คู่ำาแนะนำา 

แบบสั�น	(Brief	Advice	:	BA)	หรืู้อกัารู้บำาบัดแบบสั�น	(Brief	Intervention	:	BI)	อย�างน�อย	1	คู่รัู้�ง	แลุ่ะกัารู้ช�วยเหลืุ่อ 

ของคู่รู้อบคู่รัู้ว	โรู้งเรู่้ยน	แลุ่ะช่มืชน	รู้วมืถึงกัารู้บำาบัดโรู้คู่รู้�วมืทัางจิำติเวช	(ถ�าม่ื)

	 	 2)	กัรู้ณ่ผ่�เสพ	:	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ในโรู้งพยาบาลุ่ช่มืชน	โรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	 

โรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	โรู้งพยาบาลุ่	สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ	กัารู้บำาบัดในรู่้ป้แบบศ่ึนย์ 

ป้รัู้บเป้ลุ่่�ยนพฤติิกัรู้รู้มื

	 	 3)	กัรู้ณ่ผ่�ติิด	:	ให�กัารู้บำาบัดฟ้�นฟ่ในโรู้งพยาบาลุ่ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	โรู้งพยาบาลุ่ธญัญารัู้กัษ์	 

สังกััดกัรู้มืกัารู้แพทัย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่	สังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติ

	 ผ่�ท่ั�ใช�ยาเสพติิดหรู้อืผ่�ป้กัคู่รู้องหรู้อืคู่รู้อบคู่รู้วันำาผ่�เสพซึ์�งรัู้ฐบาลุ่ถอืว�าเป็้นผ่�ป่้วยเข�ามืารู้บักัารู้บำาบัดรัู้กัษา 

ได�ท่ั�โรู้งพยาบาลุ่รัู้ฐท่ักัแห�งติามืสิทัธิหลัุ่กัป้รู้ะกัันส่ขภัาพ	ซึ์�งอาจำจำะเป็้นโรู้งพยาบาลุ่ส�งเสริู้มืส่ขภัาพติำาบลุ่	หรืู้อ 

โรู้งพยาบาลุ่ช่มืชนท่ั�เป้็นโรู้งพยาบาลุ่รู้ะดับอำาเภัอท่ั�ม่ือย่�กัว�า	หนึ�งหมืื�นแห�งทัั�วป้รู้ะเทัศึ	รู้วมืไป้ถึงโรู้งพยาบาลุ่ 

ทัั�วไป้	โรู้งพยาบาลุ่ศ่ึนย์	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่เฉพาะทัาง	ซึ์�งได�แกั�	โรู้งพยาบาลุ่ธัญญารัู้กัษ์	ท่ั�ม่ือย่�	7	แห�งทัั�วป้รู้ะเทัศึ	 

ได�แกั�	จำังหวัดป้ท่ัมืธาน่	เช่ยงใหมื�	แมื�ฮ�องสอน	ขอนแกั�น	อ่ดรู้ธาน่	สงขลุ่า	แลุ่ะป้ัติติาน่	แลุ่ะโรู้งพยาบาลุ่	 

ในสังกััดกัรู้มืส่ขภัาพจิำติจำำานวน	16	แห�ง	

	 ขั�นติอนในกัารู้เติรู่้ยมืตัิว	สำาหรัู้บผ่�ป่้วยท่ั�สมัืคู่รู้ใจำเข�ารัู้บกัารู้บำาบัดรัู้กัษาในโรู้งพยาบาลุ่	ดังน่�

	 1)	เติรู่้ยมืคู่วามืพรู้�อมืผ่�ป้่วยแลุ่ะญาติิผ่�ด่แลุ่	ซึ์�งทัั�งผ่�ป้่วยแลุ่ะญาติิติ�องเข�าใจำขั�นติอนกัารู้บำาบัดรัู้กัษา 

ว�าม่ืแนวทัางอย�างไรู้	ใช�เวลุ่าเทั�าไรู้

สถานท่ี่�ในการบำาบัดรักษา

เตร่ยมิตัวิอย่างไร
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	 2)	เติรู่้ยมืเอกัสารู้ท่ั�แสดงตัิวตินของผ่�ป่้วย	เช�น	บัติรู้ป้รู้ะจำำาตัิวป้รู้ะชาชน	สำาเนาทัะเบ่ยนบ�าน	หรืู้อบัติรู้ 

ท่ั�ทัางรู้าชกัารู้ออกัให�แลุ่ะม่ืรู่้ป้ถ�ายของผ่�ป่้วยติิดไว

		 3)	กัารู้บำาบัดรัู้กัษายาเสพติิดไมื�ม่ืคู่�าใช�จำ�ายใดๆ	ทัั�งสิ�น	ยกัเว�นถ�าหากัม่ืโรู้คู่รู้�วมืโรู้คู่แทัรู้กั	เช�น	วัณโรู้คู่	 

ทั�องเส่ย	ไวรัู้สตัิบอักัเสบ	ฯลุ่ฯ	ผ่�ป้่วยสามืารู้ถใช�สิทัธิบัติรู้ป้รู้ะกัันส่ขภัาพหรืู้อบัติรู้ทัอง	บัติรู้ป้รู้ะกัันสังคู่มื	 

รู้�วมืได�ในสถานพยาบาลุ่ติามืท่ั�รู้ะบ่ในบัติรู้

 ส่�อรณรงค์ุ้ปัระชีาสัมิพัันธ์ท่ี่�เก่�ยวิข้้อง

ท่ั�มืา	:	เว็บไซ์ด์สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
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ตอนท่ี่�

ทัี่กษะช่ีวิิตเพ่ั�อการป้ัองกันยาเสพัติด

2
  1. ทัี่กษะการตระหนักรู้ในคุ้้ณคุ่้าข้องตนเอง

	 กัารู้สรู้�างคู่วามืติรู้ะหนกััรู่้�ในคู่่ณคู่�าของตินเองเป้น็ปั้จำจัำยท่ั�สำาคัู่ญอย�างหนึ�งในกัารู้ป้้องกัันกัารู้ใช�ยาเสพติิด 
แลุ่ะกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิดในเยาวชน	แติ�คู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเองมัืกัจำะกัำาหนดได�ยากัมืากั 
เพรู้าะเยาวชนบางคู่น	ม่ืคู่วามืติรู้ะหนกััรู่้�ในคู่่ณคู่�าของตินเองส่ง	ในขณะทั่�บางคู่นไมื�ม่ื	ซึ์�งเป็้นเรืู้�องเฉพาะบ่คู่คู่ลุ่
อาจำขึ�นอย่�กัับสภัาพแวดลุ่�อมืหรืู้อบริู้บทัเฉพาะบ่คู่คู่ลุ่ด�วย

คุ้วิามิตระหนักในคุ้้ณคุ่้าข้องตนเองคุ่้ออะไร

	 คู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเอง	อาจำอธิบายได�ว�าเป็้นกัารู้มืองเห็นคู่่ณคู่�าของตินเองแลุ่ะอาจำได�รัู้บ 
อิทัธิพลุ่จำากักัารู้กัรู้ะทัำา	กิัจำกัรู้รู้มืบ่คู่ลิุ่กัภัายนอกัแลุ่ะกัารู้ตัิดสินของคู่นอื�นๆ	ท่ั�ม่ืคู่วามืสำาคัู่ญติ�อบ่คู่คู่ลุ่นั�น 
แลุ่ะมัืกัจำะเป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งไป้ติามืสถานกัารู้ณ์หรืู้อผ่�คู่นท่ั�แวดลุ่�อมืตัิวเยาวชน
กัารู้สรู้�างคู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเอง	คู่วรู้ติ�องม่ืสิ�งติ�อไป้น่�
	 -	คิู่ดเชิงบวกั
	 -	ยินด่กัับเรืู้�องเล็ุ่กัๆ	น�อยๆ	ในท่ักัวัน
	 -	อดทันกัับตัิวเอง
	 -	หลุ่่กัเลุ่่�ยงอิทัธิพลุ่ท่ั�ไมื�ด่		(กัารู้ทัะเลุ่าะวิวาทั	ยาเสพติิด	แลุ่ะอื�นๆ)
	 -	อย่�ในกัลุ่่�มืคู่นท่ั�ชอบช�วยเหลืุ่อผ่�อื�น
	 -	รู่้�จัำกัจัำดลุ่ำาดับคู่วามืสำาคัู่ญ
	 -	ม่ือารู้มืณ์ขัน
	 -	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อผ่�อื�น
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ที่ำาไมิคุ้วิามิตระหนักในคุ้้ณคุ่้าข้องตนเองจึงเป็ันทัี่กษะช่ีวิิตท่ี่�สำาคัุ้ญ

	 คู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเองส่งจำะทัำาให�ม่ืกัารู้ติัดสินใจำท่ั�ด่แลุ่ะสามืารู้ถทัำาในสิ�งท่ั�เหมืาะสมื 
แลุ่ะเป็้นตัิวของตัิวเองในสถานกัารู้ณ์ท่ั�ม่ืคู่วามืขัดแย�งโดยคู่วามืติรู้ะหนักัในคู่่ณคู่�าของตินเองซึ์�งได�รัู้บอิทัธิพลุ่ 
จำากัผ่�อื�นจำะม่ืมืากัขึ�นในบรู้รู้ยากัาศึท่ั�ด่แลุ่ะม่ืคู่วามืช�วยเหลืุ่อกััน
	 คู่วามืติรู้ะหนกััในคู่่ณคู่�าของตินเองอาจำจำะม่ืมืากัหรู้อืน�อยขึ�นอย่�กัับเหต่ิกัารู้ณแ์ลุ่ะสภัาพแวดลุ่�อมืในช่วติิ								 
ส�วนใหญ�ขึ�นอย่�กัับคู่วามืรู้่�สึกัท่ั�เกิัดกัับเหต่ิกัารู้ณ์เหลุ่�าน่�	แลุ่ะเป้็นสิ�งท่ั�เรู้าสามืารู้ถคู่วบคู่่มืได�	ในกัารู้คู่วบคู่่มื 
คู่วามืติรู้ะหนักัรู่้�ในคู่่ณคู่�าของตินเอง	เรู้าจำำาเป้็นติ�องเข�าใจำว�าอะไรู้ทัำาให�เรู้าม่ืคู่วามืรู้่�สึกัด่ๆ	เก่ั�ยวกัับตินเอง 
แลุ่ะเพรู้าะอะไรู้แลุ่ะวางแผนเพื�อทัำาในสิ�งเหลุ่�านั�นขึ�น	ในทัางกัลัุ่บกัันเรู้าติ�องเรู่้ยนรู่้�ท่ั�จำะหลุ่่กัเลุ่่�ยงอิทัธิพลุ่ 
หรืู้อผ่�คู่นท่ั�ไมื�ด่หรืู้อเรู่้ยนรู่้�ท่ั�จำะเรู่้ยนรู่้�ให�ทัันอิทัธิพลุ่หรืู้อบ่คู่คู่ลุ่เหลุ่�าน่�	แลุ่ะผลุ่ท่ั�จำะเกิัดขึ�นกัับเรู้า

ท่ั�มืา	:	คู่่�มืือเทัคู่นิคู่กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืเพื�อสอนทัักัษะช่วิติในเยาวชน

  2. ทัี่กษะการคิุ้ดวิิเคุ้ราะห์

	 เป็้นคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ข�อม่ืลุ่	ป้รู้ะเมิืนปั้ญหาแลุ่ะปั้จำจัำยติ�างๆ	ท่ั�ม่ือิทัธิพลุ่ติ�อทััศึนคู่ติิ 
แลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืกัารู้ดำาเนินช่วิติให�ป้ลุ่อดภััยจำากัปั้ญหาติ�างๆ	เป็้นคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้ใช�คู่ำาพ่ดแลุ่ะทั�าทัาง 
เพื�อแสดงออกัถึงคู่วามืรู่้�สึกันึกัคิู่ดของตินเองในสถานกัารู้ณ์ติ�างๆ	ได�อย�างเหมืาะสมื

อ�างอิงจำากั	https://sites.google.com/site/khrusirwithy/sthankarn-seiyng/thaksa-chiwit5W1H

	 กัรู้ะบวนกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	เป็้นกัารู้แสดงให�เห็นจ่ำดเริู้�มืติ�น	สิ�งท่ั�สืบเนื�องหรืู้อเชื�อมืโยงสัมืพันธ์กัันในรู้ะบบ 
กัารู้คิู่ด	แลุ่ะจ่ำดสิ�นส่ดของกัารู้คิู่ด	 โดยกัรู้ะบวนกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์ม่ืคู่วามืสอดคู่ลุ่�องกัับองค์ู่ป้รู้ะกัอบ 
เรืู้�องคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้ให�เหต่ิผลุ่อย�างถ่กัติ�อง	รู้วมืทัั�งเทัคู่นิคู่กัารู้ตัิ�งคู่ำาถามืจำะติ�องเข�าไป้เก่ั�ยวข�องในท่ักัๆ	 
ขั�นติอน	ดังน่�
	 ขั�นท่ั�	1	รู้ะบ่หรืู้อทัำาคู่วามืเข�าใจำกัับป้รู้ะเดน็ปั้ญหา	ผ่�ท่ั�จำะทัำากัารู้คู่ดิวิเคู่รู้าะหจ์ำะติ�องทัำาคู่วามืเข�าใจำปั้ญหา 
อย�างกัรู้ะจำ�างแจำ�ง	ด�วยกัารู้ตัิ�งคู่ำาถามืหลุ่ายๆ	คู่ำาถามื	เพื�อให�เข�าใจำปั้ญหาติ�างๆ	ท่ั�กัำาลัุ่งเผชิญอย่�นั�นอย�างด่ท่ั�ส่ด	 
ตัิวอย�างคู่ำาถามื	เช�น	ปั้ญหาน่�เป็้นปั้ญหาท่ั�สำาคัู่ญท่ั�ส่ดของบ�านเมืืองใช�หรืู้อไมื�	(คู่วามืสำาคัู่ญ)	ยังม่ืปั้ญหาอื�นๆ	 
ท่ั�สำาคัู่ญไมื�ยิ�งหย�อนกัว�ากัันอ่กัหรืู้อไมื�	 (คู่วามืสำาคัู่ญ)	ทัรู้าบได�อย�างไรู้ว�าเรืู้�องน่�เป็้นปั้ญหาท่ั�สำาคัู่ญท่ั�ส่ด	 
(คู่วามืชัดเจำน)
	 ขั�นท่ั�	2	รู้วบรู้วมืข�อม่ืลุ่ท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับปั้ญหา	ในขั�นน่�ผ่�ท่ั�จำะทัำากัารู้คู่ิดวิเคู่รู้าะห์	จำะติ�องรู้วบรู้วมืข�อม่ืลุ่ 
จำากัแหลุ่�งติ�างๆ	เช�น	จำากักัารู้สังเกัติ	จำากักัารู้อ�าน	จำากัข�อม่ืลุ่กัารู้ป้รู้ะช่มื	จำากัข�อเข่ยน	บันทึักักัารู้ป้รู้ะช่มื	บทัคู่วามื	 
จำากักัารู้สัมืภัาษณ์	กัารู้วิจัำย	แลุ่ะอื�นๆ	กัารู้เก็ับข�อม่ืลุ่จำากัหลุ่ายๆ	แหลุ่�ง	แลุ่ะด�วยวิธ่กัารู้หลุ่ายๆ	วิธ่จำะทัำาให�ได� 
ข�อม่ืลุ่ท่ั�สมืบ่รู้ณ์	ชัดเจำน	แลุ่ะม่ืคู่วามืเท่ั�ยงติรู้งคู่ำาถามืท่ั�จำะติ�องตัิ�งในติอนน่�	ได�แกั�
	 	 1.	เรู้าจำะหาข�อม่ืลุ่ให�คู่รู้บถ�วนโดยวิธ่ใดได�อ่กับ�างแลุ่ะหาอย�างไรู้	(เท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 2.	ข�อม่ืลุ่น่�ม่ืคู่วามืเก่ั�ยวข�องกัับปั้ญหาอย�างไรู้	(คู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�อง)
	 	 3.	จำำาเป็้นติ�องหาข�อม่ืลุ่เพิ�มืเติิมืในเรืู้�องใดอ่กับ�าง	(คู่วามืกัรู้ะชับพอด่)
	 ขั�นท่ั�	3	พิจำารู้ณาคู่วามืน�าเชื�อถือของข�อม่ืลุ่	หมืายถึง	ผ่�ท่ั�คิู่ดวิเคู่รู้าะห์พิจำารู้ณาคู่วามืถ่กัติ�องเทั่�ยงติรู้ง 
ของสิ�งท่ั�นำามืาอ�าง	รู้วมืทัั�งกัารู้ป้รู้ะเมิืนคู่วามืพอเพ่ยงของข�อม่ืลุ่ท่ั�จำะนำามืาใช�	คู่ำาถามืท่ั�คู่วรู้จำะนำามืาใช�ในติอนน่�	 
ได�แกั�
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	 	 1.	ข�อม่ืลุ่ท่ั�ได�มืาม่ืคู่วามืเป็้นไป้ได�มืากัน�อยเพ่ยงไรู้	(คู่วามืเท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 2.	เรู้าจำะหาหลัุ่กัฐานได�อย�างไรู้ถ�าข�อม่ืลุ่ท่ั�ได�มืาเป็้นเรืู้�องจำริู้ง	(คู่วามืเท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 3.	ยังม่ืเรืู้�องอะไรู้อ่กัในส�วนน่�ท่ั�ยังไมื�รู่้�	(คู่วามืชัดเจำน)
	 	 4.	ยังม่ืข�อม่ืลุ่อะไรู้ในเรืู้�องน่�อ่กัท่ั�ยังไมื�นำามืากัลุ่�าวถึง	(คู่วามืกัว�างของกัารู้มือง)
	 ขั�นท่ั�	4	กัารู้จัำดข�อม่ืลุ่เข�าเป็้นรู้ะบบ	เป็้นขั�นท่ั�ผ่�คิู่ดจำะติ�องสรู้�างคู่วามืคิู่ด	คู่วามืคิู่ดรู้วบยอด	หรืู้อสรู้�าง 
หลัุ่กักัารู้ขึ�นให�ได�ด�วยกัารู้เริู้�มืติ�นจำากักัารู้รู้ะบ่ลัุ่กัษณะของข�อม่ืลุ่	แยกัแยะข�อเท็ัจำจำริู้ง	ข�อคิู่ดเห็น	จัำดลุ่ำาดับ 
คู่วามืสำาคัู่ญของข�อม่ืลุ่	พจิำารู้ณาข่ดจำำากััดหรู้อืขอบเขติของป้ญัหารู้วมืทัั�งข�อติกัลุ่งพื�นฐาน	กัารู้สงัเคู่รู้าะหข์�อม่ืลุ่ 
เข�าเป็้นรู้ะบบแลุ่ะกัำาหนดข�อสันนิษฐานเบื�องติ�นคู่ำาถามืท่ั�คู่วรู้นำามืาใช�ในติอนน่�	ได�แกั�
	 	 1.	ข�อม่ืลุ่ส�วนน่�เก่ั�ยวข�องกัับปั้ญหาอย�างไรู้	(คู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�อง)
	 	 2.	จำำาเป็้นติ�องหาข�อม่ืลุ่เพิ�มืเติิมืในเรืู้�องน่�อ่กัหรืู้อไมื�	จำากัใคู่รู้ท่ั�ใด	(คู่วามืกัว�างของกัารู้มือง)
	 	 3.	อะไรู้บ�างท่ั�ทัำาให�กัารู้จัำดข�อม่ืลุ่ในเรืู้�องน่�เกิัดคู่วามืลุ่ำาบากั	(คู่วามืลึุ่กั)
	 	 4.	จำะติรู้วจำสอบได�อย�างไรู้ว�ากัารู้จัำดข�อม่ืลุ่ม่ืคู่วามืถ่กัติ�อง	(คู่วามืเท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 5.	สามืารู้ถจัำดข�อม่ืลุ่โดยวิธ่อื�นได�อ่กัหรืู้อไมื�	(คู่วามืกัว�างของกัารู้มือง)
	 ขั�นท่ั�	5	ตัิ�งสมืมืติิฐาน	เป็้นขั�นท่ั�นักัคิู่ดวิเคู่รู้าะห์จำะติ�องนำาข�อม่ืลุ่ท่ั�จัำดรู้ะบบรู้ะเบ่ยบแลุ่�วมืาตัิ�งเป็้น 
สมืมืติิฐานเพื�อกัำาหนดขอบเขติแลุ่ะกัารู้หาข�อสรู่้ป้ของข�อคู่ำาถามื	หรืู้อปั้ญหาทั่�กัำาหนดไว�ซึ์�งจำะติ�องอาศึัย 
คู่วามืคิู่ดเชื�อมืโยงสัมืพันธ์ในเชิงของเหต่ิผลุ่อย�างถ่กัติ�อง	สมืมืติิฐานท่ั�ตัิ�งขึ�นจำะติ�องม่ืคู่วามืชัดเจำนแลุ่ะมืาจำากั 
ข�อม่ืลุ่ท่ั�ถ่กัติ�องป้รู้าศึจำากัอคู่ติิหรืู้อคู่วามืลุ่ำาเอ่ยงของผ่�ท่ั�เก่ั�ยวข�องคู่ำาถามืท่ั�คู่วรู้นำามืาใช�ในติอนน่�	ได�แกั�
	 	 1.	ถ�าสมืมืติิฐานท่ั�ตัิ�งขึ�นถ่กัติ�อง	เรู้าจำะม่ืวิธ่ติรู้วจำสอบได�อย�างไรู้	(คู่วามืเท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 2.	สามืารู้ถทัำาให�กัรู้ะชับกัว�าน่�ได�อ่กัหรืู้อไมื�	(คู่วามืกัรู้ะชับ	คู่วามืพอด่)
	 	 3.	รู้ายลุ่ะเอ่ยดแติ�ลุ่ะส�วนเก่ั�ยวข�องกัับปั้ญหาอย�างไรู้	(คู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�อง)
	 ขั�นท่ั�	6	กัารู้สรู่้ป้	เป็้นขั�นติอนของกัารู้ลุ่งคู่วามืเห็น	หรืู้อกัารู้เชื�อมืโยงสัมืพันธ์รู้ะหว�างเหต่ิผลุ่กัับผลุ่ 
อย�างแทั�จำริู้ง	ซึ์�งผ่�คิู่ดวิเคู่รู้าะห์จำะติ�องเลืุ่อกัพิจำารู้ณาเลืุ่อกัวิธ่กัารู้ท่ั�เหมืาะสมืติามืสภัาพของข�อม่ืลุ่ท่ั�ป้รู้ากัฏิ	 
โดยใช�เหต่ิผลุ่ทัั�งทัางติรู้รู้กัศึาสติร์ู้	เหต่ิผลุ่ทัางวิทัยาศึาสติร์ู้	แลุ่ะพิจำารู้ณาถึงคู่วามืเป็้นไป้ได�ติามืสภัาพท่ั�เป็้นจำริู้ง 
ป้รู้ะกัอบกััน	คู่ำาถามืท่ั�คู่วรู้นำามืาถามืได�แกั�
	 	 1.	เรู้าสามืารู้ถจำะติรู้วจำสอบได�หรืู้อไมื�	ติรู้วจำสอบอย�างไรู้	(คู่วามืเท่ั�ยงติรู้ง)
	 	 2.	ผลุ่ท่ั�เกิัดขึ�นม่ืท่ั�มืาอย�างไรู้	(คู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�อง)
	 	 3.	ข�อสรู่้ป้น่�ทัำาให�เรู้าเข�าใจำอะไรู้ได�บ�าง	(คู่วามืสัมืพันธ์เก่ั�ยวข�อง)
	 	 4.	สิ�งท่ั�สรู่้ป้นั�นเป็้นเหต่ิผลุ่ท่ั�สมืบ่รู้ณ์หรืู้อไมื�	(หลัุ่กัติรู้รู้กัวิทัยา)
	 ขั�นท่ั�	7	กัารู้ป้รู้ะเมิืนข�อสรู่้ป้	เป็้นขั�นส่ดทั�ายของกัารู้คิู่ดวิเคู่รู้าะห์	เป็้นกัารู้ป้รู้ะเมิืนคู่วามืสมืเหต่ิสมืผลุ่ 
ของกัารู้สรู่้ป้	แลุ่ะพิจำารู้ณาผลุ่สืบเนื�องท่ั�จำะเกิัดขั�นติ�อไป้	เช�น	กัารู้นำาไป้ป้รู้ะย่กัต์ิใช�ในสถานกัารู้ณ์จำริู้ง	หรืู้อ 
กัารู้แกั�ปั้ญหาท่ั�เกิัดขึ�นจำริู้งๆ	คู่ำาถามืท่ั�คู่วรู้นำามืาถามื	ได�แกั�
	 	 1.	ส�วนไหนของข�อสรู่้ป้ท่ั�ม่ืคู่วามืสำาคัู่ญท่ั�ส่ด	(คู่วามืสำาคัู่ญ)
	 	 2.	ยังม่ืข�อสรู่้ป้เรืู้�องใดอ่กัท่ั�คู่วรู้นำามืากัลุ่�าวถึง	(คู่วามืกัว�างของกัารู้มือง)
	 	 3.	ถ�านำาเรืู้�องน่�ไป้ป้ฏิิบัติิจำะม่ืปั้ญหาอะไรู้เกิัดขึ�นบ�าง	(คู่วามืกัว�างของกัารู้มือง)
	 	 4.	อะไรู้จำะทัำาให�ปั้ญหาม่ืคู่วามืซั์บซ์�อนยิ�งขึ�น	(คู่วามืลึุ่กั)
	 สรู่้ป้ได�ว�ากัรู้ะบวนกัารู้คู่ดิวิเคู่รู้าะห์ม่ืคู่วามืสำาคัู่ญอย�างยิ�งสำาหรัู้บกัารู้แกั�ปั้ญหาติ�างๆ	ของมืน่ษย	์กัารู้คิู่ด 
วิเคู่รู้าะห์เป็้นจำะช�วยให�มืน่ษย์มืองเห็นปั้ญหา	ทัำาคู่วามืเข�าใจำปั้ญหา	รู่้�จัำกัปั้ญหาอย�างแทั�จำริู้ง	แลุ่ะจำะสามืารู้ถ 
แกั�ปั้ญหาทัั�งหลุ่ายได�
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  3. ทัี่กษะการตัดสินใจ

	 เป็้นทัักัษะท่ั�ติ�องใช�คู่วบคู่่�กัันแลุ่ะผสมืผสานกัันรู้ะหว�างคู่วามืคิู่ดแลุ่ะคู่วามืรู่้�สึกัในกัารู้ใช�เหต่ิผลุ่ตัิดสินใจำ	 
เนื�องจำากัจำะม่ืผลุ่กัรู้ะทับทัั�งติ�อตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	ดังนั�น	จึำงติ�องม่ืกัารู้ติดัสินใจำอย�างรู้อบคู่อบโดยกัรู้ะบวนกัารู้ติดัสินใจำ 
แลุ่ะกัารู้แกั�ปั้ญหา	ม่ื	6	ขั�นติอน	ดังน่�
	 1.	กัำาหนดปั้ญหาโดยรู้ะบ่ปั้ญหาอย�างชัดเจำน
	 2.	คู่�นหาสาเหต่ิของป้ญัหาแลุ่ะกัำาหนดแนวทัางเลุ่อืกัโดยเข่ยนแนวทัางกัารู้แกั�ไขปั้ญหาให�ม่ืหลุ่ากัหลุ่าย
วิธ่ป้้องกััน
	 3.	กัารู้วิเคู่รู้าะห์ทัางเลืุ่อกั	เพื�อวิเคู่รู้าะห์ถึงวิธ่กัารู้แกั�ไขปั้ญหาติามืวิธ่กัารู้ติ�างๆ
	 4.	กัารู้ตัิดสินใจำเลืุ่อกั	เพื�อกัำาหนดแนวทัางวิธ่กัารู้แกั�ไขปั้ญหาท่ั�ด่ท่ั�ส่ด
	 5.	ติรู้วจำสอบผลุ่ภัายหลัุ่งท่ั�ได�ดำาเนินกัารู้ติามืวิธ่เลืุ่อกัว�าได�ผลุ่หรืู้อปั้ญหายังคู่งม่ือย่�	เพื�อแกั�ไขข�อบกัพรู้�อง
ของทัางเลืุ่อกัท่ั�เกิัดจำากัารู้ตัิดสินใจำ
	 6.	ป้รู้ะเมิืนผลุ่จำากักัารู้ติิดสินใจำ	ว�าตัิดสินใจำถ่กัหรืู้อผิด	เกิัดผลุ่ด่หรืู้อผลุ่เส่ยอย�างไรู้	ขั�นติอนน่�ถือว�าสำาคัู่ญ
ท่ั�ส่ดกัารู้ตัิดสินใจำท่ั�ด่จำะช�วยในกัารู้ป้้องกััน	ลุ่ดคู่วามืขัดแย�งแลุ่ะแกั�ปั้ญหาได�

การตัดสินใจ

 ก�รตัดสิืนัใจัค่ำออะไร 
	 กัารู้ตัิดสินใจำเป็้นทัักัษะท่ั�ช�วยให�เยาวชนสามืารู้ถจัำดกัารู้อย�างสรู้�างสรู้รู้ค์ู่กัับกัารู้ตัิดสินใจำเก่ั�ยวกัับช่วิติ 
ของตินเอง	เป็้นทัักัษะช่วิติท่ั�สามืารู้ถเรู่้ยนรู่้�แลุ่ะฝึึกัฝึนได�โดยใช�วิธ่กัารู้	3	ขั�นติอน	ดังติ�อไป้น่�
	 ขั�นท่ั�	1	ทัำาคู่วามืกัรู้ะจำ�าง	หรืู้อรู้ะบ่เรืู้�องท่ั�จำะติ�องทัำากัารู้ตัิดสินใจำหรืู้อปั้ญหาท่ั�จำะติ�องแกั�ให�ชัดเจำน
	 ขั�นท่ั�	2	พิจำารู้ณาทัางเลืุ่อกัท่ั�เป็้นไป้ได�แลุ่ะผลุ่ท่ั�เกิัดจำากัทัางเลืุ่อกัแติ�ลุ่ะทัาง
	 ขั�นท่ั�	3	เลืุ่อกัทัางเลืุ่อกัท่ั�ด่ท่ั�ส่ด

 ทำำ�ไมก�รตัดสิืนัใจัจึังเป็ีนัทัำกษะชีื่วิตทีำ�สืำ�คัำญ
	 ช่วิติเต็ิมืไป้ด�วยกัารู้ตัิดสินใจำแลุ่ะปั้ญหาท่ั�ติ�องแกั�ไข	กัารู้ตัิดสินใจำติ�องฉลุ่าดแลุ่ะอย่�บนพื�นฐานของคู่วามืรู่้� 
แลุ่ะข�อเท็ัจำจำริู้ง	คู่วามืเข�าใจำในสถานกัารู้ณ์	คู่วามืติรู้ะหนักัถึงจ่ำดแข็งแลุ่ะจ่ำดอ�อนของตินเอง	แลุ่ะใช�ทัักัษะ 
ในกัารู้ตัิดสินใจำ

 ก�รตัดสิืนัใจัเกี�ยวขี�องกับก�รป้ีองกันัก�รใชื่�ย�ในัทำ�งทีำ�ผิู้ดอย่�งไร
	 กัารู้ใช�ยาเสพติิดเส่�ยงติ�อหลุ่ายเรืู้�อง	เช�น	เส่�ยงติ�อกัฎหมืาย	เส่�ยงติ�อส่ขภัาพ	เส่�ยงทัางสงัคู่มืในกัารู้ทัำาลุ่าย 
คู่วามืสัมืพันธ์	แลุ่ะเส่�ยงติ�อกัารู้กัลุ่ายเป็้นคู่นติิดยาเสพติิด	เยาวชนคู่วรู้ได�รัู้บกัารู้เสริู้มืสรู้�างให�สามืารู้ถตัิดสินใจำได� 
อย�างม่ืเหต่ิผลุ่	โดยกัารู้ได�รัู้บข�อม่ืลุ่เบื�องติ�นเก่ั�ยวกัับผลุ่ของยาติ�างๆ	ทัางเลืุ่อกัอื�นๆ	แลุ่ะทัักัษะในกัารู้ตัิดสินใจำ 
เพื�อให�สามืารู้ถติัดสินใจำได�อย�างถ่กัติ�อง	กัารู้ตัิดสินใจำท่ั�ม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพเป็้นสิ�งท่ั�จำำาเป็้นในกัารู้เลืุ่อกักิัจำกัรู้รู้มื 
ทัางเลืุ่อกัแทันกัารู้เลืุ่อกัเข�าส่�วงจำรู้อบายม่ืขหรืู้อพฤติิกัรู้รู้มืเส่�ยงติ�างๆ

ท่ั�มืา	:		 คู่่�มืือ	“เทัคู่นิคู่กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืเพื�อสอนทัักัษะช่วิติสำาหรัู้บเยาวชน”	สนับสน่นโดยโคู่รู้งกัารู้ท่ั�ป้รึู้กัษาด�านยาเสพติิด	
	 สำานักังานแผนโคู่ลัุ่มืโบ	จัำดทัำาโดย	สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
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  4. ทัี่กษะการยับยั�งชัี�งใจ

	 Inhibition	หรืู้อ	Inhibitory	คืู่อ	ทัักัษะด�านกัารู้ยบัยั�งชั�งใจำ	คิู่ดไติรู้�ติรู้อง	เป็้นทัักัษะพื�นฐานในกัารู้คู่วบคู่่มื 
ตินเอง	(Self	-	Control)	แลุ่ะคู่วามืติ�องกัารู้ของตินให�อย่�ในรู้ะดับท่ั�เหมืาะสมื	สามืารู้ถหย่ดยั�งพฤติิกัรู้รู้มืได� 
ในเวลุ่าท่ั�สมืคู่วรู้โดยอาศัึยสมืาธิแลุ่ะเหต่ิผลุ่เป็้นตัิวช�วย	ทัักัษะ	Inhibition	เป็้นส�วนหนึ�งของทัักัษะด�าน	 
Executive	Functions	(EFs)	หรืู้อกัรู้ะบวนกัารู้ทัางคู่วามืคิู่ดท่ั�ช�วยให�เรู้าม่ื�งมัื�นสามืารู้ถจัำดกัารู้กัับงานหลุ่ายๆ	 
อย�างให�สำาเร็ู้จำ	คู่วบคู่่มืแรู้งกัรู้ะต่ิ�นติ�างๆ	ไมื�ให�สนใจำไป้นอกัลุ่่�นอกัทัาง	ทัักัษะด�าน	Inhibition	จำะช�วยคู่วบคู่่มื 
พฤติิกัรู้รู้มืแลุ่ะกัารู้กัรู้ะทัำาท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	แลุ่ะให�เรู้าติอบสนองในทัางท่ั�ด่ขึ�นติ�อเหต่ิกัารู้ณ์ติ�างๆ
 ก�รทีำ�ทัำกษะด��นั (Inhibition) อ่อนัหร่อบกพิร่อง	เป็้นสาเหต่ิสำาคัู่ญท่ั�ทัำาให�เกิัดโรู้คู่สมืาธิสั�น	(ADHD)	
โดยคู่วามืรู่้นแรู้งของอากัารู้สามืารู้ถแสดงให�เห็นได�ใน	3	รู้ะดับ	ดังน่�
 ระดับร่�งก�ย (Motor level) :	ไมื�สามืารู้ถคู่วบคู่่มืพฤติิกัรู้รู้มืได�	อย่�ไมื�นิ�ง	ซ่์กัซ์น
 ระดับสืม�ธิ์ (Attention Level) :	ไมื�คู่�อยม่ืสมืาธิในกัารู้ทัำางานหรืู้อทัำาสิ�งติ�างๆ	มัืกัโดนรู้บกัวนได�ง�าย
 ระดับพิฤติกรรม (Behavioral level) :	ห่นหันพลัุ่นแลุ่�น	ถ่กักัรู้ะต่ิ�นได�ง�าย	ไมื�สามืารู้ถหยด่ยั�งพฤติิกัรู้รู้มื
ท่ั�ไมื�เหมืาะสมืได�	เช�น	อารู้มืณ์รู้�อนแลุ่ะหง่ดหงิดขณะขับรู้ถ	บ่บแติรู้รัู้วหลุ่ายคู่รัู้�งเวลุ่าโดนขับรู้ถป้าดหน�า 
	 Inhibition	เป็้นหนึ�งในทัักัษะท่ั�เรู้าใช�มืากัท่ั�ส่ดในช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	สมืองจำะช�วยป้รัู้บพฤติิกัรู้รู้มืให�เป็้นไป้
ในทิัศึทัางเหมืาะสมื	ทัักัษะน่�จำะช�วยให�เรู้าสามืารู้ถคิู่ดกั�อนท่ั�จำะพ่ด	ช�วยให�สงบสติิอารู้มืณ์แลุ่ะยับยั�งชั�งใจำ 
ไมื�วอกัแวกักัับสิ�งกัรู้ะต่ิ�น	หากัทัักัษะด�านน่�ด่ก็ัจำะส�งผลุ่ทั่�ด่ติ�อกัารู้ใช�ช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	เช�น	ช�วยให�สามืารู้ถขบัรู้ถได� 
อย�างใจำเยน็แลุ่ะม่ืสติิ	ช�วยให�ตืิ�นไป้ทัำางานหรืู้อเรู่้ยนแมื�ในวันท่ั�เรู้าข่�เก่ัยจำ	ช�วยให�เรู้าสามืารู้ถรัู้บมืือกัับเหต่ิกัารู้ณ์ 
ท่ั�ไมื�คู่าดคิู่ดได�อย�างถ่กัติ�องแลุ่ะรู้วดเร็ู้ว	ทัั�งยังช�วยป้รัู้บป้รู่้งพฤติิกัรู้รู้มื	แลุ่ะเพิ�มืป้รู้ะสิทัธิภัาพในกัารู้เรู่้ยน	 
กัารู้ทัำางาน	กัารู้ขับรู้ถ	แลุ่ะกัารู้ใช�ช่วิติ	ให�เป็้นไป้ในทัางท่ั�ด่

ท่ั�มืา	:	https://www.brainandlifecenter.com/inhibition-attention-selfcontrol

5 แนวิคิุ้ด! ยับยั�งชัี�งใจตัวิเอง เม่ิ�อคุ้้ณเริ�มิรู้ตัวิว่ิากำาลังจะลงม่ิอที่ำาผิู้ด

	 ท่ักัคู่นคู่งเคู่ยได�ยินว�ารู้สชาติิขอคู่วามืลุ่่�มืหลุ่งนั�นหอมืหวานแลุ่ะเป็้นเหมืือนยาช่กัำาลัุ่งทัางใจำ	แติ�ไมื�ได� 
หมืายคู่วามืว�ารู้สหวานของกัารู้ทัำาผิดหรืู้อคู่วามืลุ่่�มืหลุ่งเป็้นเรืู้�องท่ั�ด่	แติ�จำะพ่ดถึงแนวคิู่ดท่ั�จำะช�วยในกัารู้ยับยั�ง 
ชั�งใจำคู่วามืคิู่ดของตัิวเอง	กั�อนท่ั�จำะลุ่งมืือทัำาอะไรู้ท่ั�ผิดเกิันกัว�าจำะแกั�ไขได�	โดยม่ืแนวคิู่ด	5	วิธ่ท่ั�จำะช�วยให�ท่ักัคู่น 
ไติรู้�ติรู้องตัิวเองกั�อนว�าคู่วรู้ทัำาหรืู้อไมื�
	 1.	หย่ดคู่วามืคิู่ดนั�นซ์ะ
	 จ่ำดเริู้�มืติ�นของกัารู้กัรู้ะทัำาหลุ่ายๆ	อย�าง	ลุ่�วนเกิัดมืาจำากัคู่วามืคิู่ด	ส�งติ�อไป้จำนถึงกัารู้กัรู้ะทัำาแลุ่ะเมืื�อเรู้า 
กัรู้ะทัำา	สิ�งติ�อมืาก็ัคืู่อผลุ่ของกัารู้กัรู้ะทัำาเพรู้าะขั�นติอนแรู้กัของกัารู้ยบัยั�งชั�งใจำ	คืู่อกัารู้หยด่คู่วามืคิู่ดท่ั�จำะทัำาผิดนั�น	 
ไมื�ว�าในคู่วามืคิู่ดของเรู้าจำะส่ข	จำะด่ขนาดไหนก็ัติามื	เพรู้าะคู่วามืจำริู้งแลุ่�วอะไรู้ท่ั�ทัำาให�คู่นอื�นเป็้นท่ักัข์	แลุ่�วเรู้า 
ม่ืคู่วามืส่ขแบบนั�นไมื�ได�เรู่้ยกัว�าคู่วามืส่ขแติ�มัืนเรู่้ยกัว�าคู่วามืผิดแบบเห็นแกั�ตัิว	 เพรู้าะเรู้าทัำารู้�ายคู่นอื�น 
เพื�อได�คู่วามืส่ขนั�นมืา
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	 2.	รู่้�จัำกัผิดชอบชั�วด่
	 ทัำาไมืเวลุ่าคู่นเรู้าไมื�พอใจำอะไรู้ใคู่รู้	ทัำาไมืถึงไมื�ฆ�าให�รู่้�แลุ่�วรู่้�รู้อดลุ่�ะ	บอกัได�เลุ่ยว�าถ�าท่ักัคู่นคิู่ดแบบนั�นกัันหมืด	 
โลุ่กัน่�คู่งไมื�ม่ืเหลืุ่อ	แติ�สิ�งท่ั�หย่ดแลุ่ะคัู่ดกัรู้องคู่วามืคิู่ดแบบนั�นของมืน่ษย์เรู้าได�	คืู่อคู่วามืรู่้�สึกัผิดชอบชั�วด่ท่ั�อย่� 
ในใจำคู่นแทับจำะท่ักัคู่น	โดยสิ�งท่ั�ยึดเหน่�ยวไว�ไมื�ว�าจำะเป็้นศึาสนา	โรู้งเรู่้ยนหรืู้อพ�อแมื�	 ก็ัลุ่�วนแติ�คู่อยบอกั 
แลุ่ะสอนให�ท่ักัคู่นเป้น็คู่นด่	ดังนั�น	อย�าลืุ่มืคิู่ดท่ักัคู่รัู้�งท่ั�จำะลุ่งมืือทัำา	ว�าชั�วหรืู้อด่	จำะได�ไมื�เป็้นท่ักัข์ในใจำคู่อยรู้ะแวง 
ในกัารู้กัรู้ะทัำาของตัิวเอง	
	 3.	ยับยั�งชั�งใจำ
	 เรู้ายังเชื�อว�าท่ักัคู่นรู่้�ว�าอะไรู้ด่ไมื�ด่	รู่้�ว�าอะไรู้คู่วรู้ไมื�คู่วรู้	แติ�กัลัุ่บม่ืบางคู่รัู้�งท่ั�ลุ่งมืือหรืู้อพลุ่าดพลัุ่�งทัำาผิด 
ไป้ทัั�งๆ	ท่ั�ใจำก็ัรู่้�	เพ่ยงเพรู้าะไมื�ม่ืคู่วามืยบัยั�งชั�งใจำ	โดยเรืู้�องของคู่วามืยบัยั�งชั�งใจำนั�นไมื�ใช�แคู่�เฉพาะเรืู้�องของกัารู้คิู่ด 
กั�อนลุ่งมืือทัำาผิดเทั�านั�น	แติ�หมืายคู่วามืไป้ถงึเรืู้�องของคู่วามืป้รู้ะสบคู่วามืสำาเร็ู้จำในช่วติิแลุ่ะกัารู้ติดัสินใจำในหน�าท่ั� 
กัารู้งานอ่กัด�วยเพรู้าะเรู้าคู่วรู้รู่้�จัำกัฝึึกัยับยั�งชั�งใจำกัันเข�าไว�	(จำากัหนังสือ	Don’t	Eat	the	Marshmallow	Yet!		 
The	Secret	to	Sweet	Success	in	Work	and	Life)
	 4.	อย�าคิู่ดว�าคู่นอื�นรัู้บได�
	 อย�าเอาเหต่ิผลุ่เป็้นข�ออ�างของกัารู้กัรู้ะทัำาคู่วามืผิด	รู่้�ว�าอะไรู้ด่ไมื�ด่แติ�ก็ัยังทัำาอย่�	โดยคู่นเรู้ามัืกัจำะชอบ 
โทัษคู่นอื�น	แติ�ไมื�รู่้�จัำกัโทัษติัวเองว�าสิ�งท่ั�กัำาลัุ่งทัำาอย่�นั�นด่หรืู้อไมื�ด่	เรู้าว�าท่ักัคู่นม่ืคู่วามืคู่ิด	ม่ืจิำติใจำ	เพรู้าะขอ 
อย�าทัำาอะไรู้ลุ่งไป้โดยคิู่ดว�า	“ทัำาไมืคู่นอื�นรัู้บไมื�ได�ลุ่�ะแคู่�น่�เองนะ”	เพรู้าะคู่วามืคิู่ดแลุ่ะคู่วามืรู่้�สึกัคู่นเรู้าไมื�เทั�ากััน	 
อาจำทัำาให�คู่่ณพลุ่าดพลัุ่�งทัำารู้�ายจิำติใจำใคู่รู้ไป้ติลุ่อดช่วิติเลุ่ยก็ัได�
	 5.	อย�าทัำาผิดเพื�อลุ่บลุ่�างคู่วามืผิด
	 คู่นท่ั�อยากัลุ่บคู่วามืผิดท่ั�เคู่ยทัำามืากัับคู่นน่�ด�วยกัารู้ไป้ทัำาคู่วามืผิดกัับคู่นอื�น	แบบน่�ไมื�ใช�กัารู้ลุ่บลุ่�างคู่วามืผิด	 
โดยสิ�งท่ั�ด่ทั่�ส่ดในกัารู้ลุ่บลุ่�างสิ�งท่ั�กั�อไว�	คืู่อคู่วรู้เลิุ่กัทัำาผิดแลุ่ะจำะไมื�ทัำาอ่กัแลุ่�วติ�างหากั	โดยคู่นส�วนใหญ�ชอบ 
พยายามืลุ่บลุ่�างสิ�งท่ั�ทัำาลุ่งไป้ด�วยด�วยคู่ำาว�าแคู่�น่�คู่งไมื�เป็้นไรู้หรู้อกั	จำนติิดเป็้นนิสัย	แติ�แทั�จำริู้งแลุ่�วเป็้นเรืู้�องท่ั� 
ไมื�คู่วรู้ทัำาตัิ�งแติ�แรู้กัติ�างหากั	เรู้าอาจำเริู้�มืทัำาท่ัลุ่ะข�อหรืู้อนึกัถึงท่ักัคู่รัู้�งท่ั�จำะทัำาอะไรู้ท่ั�คู่ลุ่�ายกัับว�าผิดหรืู้อไมื�ด่	 
ติ�องสำารู้วจำตัิวเองแลุ่ะหักัห�ามืใจำตัิวเอง	เพรู้าะวันท่ั�พลุ่าดพลัุ่�งไป้แลุ่�ว	จำะไมื�สามืารู้ถย�อนวัน	ย�อนเวลุ่า	กัลัุ่บมืา 
แกั�ไขได�อ่กั

ท่ั�มืา	:	https://www.unlockmen.com/continental-maxcontact-mc6
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  5. ทัี่กษะการปัฏิิเสธ

หลัุ่กักัารู้ป้ฏิิเสธ

	 1.	ป้ฏิิเสธอย�างจำริู้งจัำงทัั�งทั�าทัางคู่ำาพ่ดแลุ่ะนำ�าเส่ยง	เพื�อแสดงคู่วามืตัิ�งใจำอย�างชัดเจำน

	 2.	ใช�คู่วามืรู่้�สึกัเป็้นข�ออ�างป้รู้ะกัอบเหต่ิผลุ่เพรู้าะกัารู้ใช�เหต่ิผลุ่อย�างเด่ยวมัืกัถ่กัโติ�แย�งด�วยเหต่ิผลุ่อื�น 

กัารู้อ�างคู่วามืรู่้�สึกัจำะทัำาให�โติ�แย�งได�ยากัขึ�นเช�น	ฉันไมื�สบายใจำเลุ่ยเพรู้าะอาจำทัำาให�คู่นเข�าใจำผิดได�

	 3.	กัารู้บอกัป้ฏิิเสธให�ชัดเจำน	เช�น	ฉันไมื�ไป้ด�วยหรู้อกั	ฉันขอไมื�ไป้	ผมืไมื�ชอบ	…	ฯลุ่ฯ

	 4.	กัารู้ขอคู่วามืเห็นชอบแลุ่ะแสดงอากัารู้ขอบคู่่ณเมืื�อผ่�ชวนยอมืรัู้บแลุ่ะเป็้นกัารู้รัู้กัษานำ�าใจำของผ่�ชวน 

เช�น	คู่่ณคู่งไมื�ว�านะ	คู่่ณคู่งเข�าใจำนะ	ฯลุ่ฯ

	 5.	 เมืื�อถ่กัเซ์�าซ่์�หรืู้อสบป้รู้ะมืาทั	ไมื�คู่วรู้หวั�นไหวไป้กัับคู่ำาพ่ดเหลุ่�านั�น	 เพรู้าะจำะทัำาให�ขาดสมืาธิ	 

คู่วรู้ยืนยันกัารู้ป้ฏิิเสธแลุ่ะหาทัางออกัโดยเลืุ่อกัวิธ่ติ�อไป้น่�

				 	 5.1	ป้ฏิิเสธซ์ำ�าโดยไมื�ติ�องใช�ข�ออ�างพรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากัไป้ทัันท่ั

				 	 5.2	กัารู้ติ�อรู้อง	 โดยกัารู้ชักัชวนให�ทัำากิัจำกัรู้รู้มือื�นทัดแทัน	 เช�น	 เรู้ากัลัุ่บบ�านกัันด่กัว�า 

เด่�ยวพ�อ	แมื�จำะเป็้นห�วง	เรู้าไป้เลุ่�นก่ัฬากัันด่กัว�า	ไป้ห�องสม่ืดกัันไหมื	พรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากัไป้ทัันท่ั

	 	 5.3	กัารู้ผัดผ�อน	โดยกัารู้ขอยืดรู้ะยะเวลุ่าออกัไป้	เพื�อให�ผ่�ชวนเป้ลุ่่�ยนคู่วามืตัิ�งใจำ	เช�น	เอาไว� 

วันหลัุ่งด่กัว�า	ไว�โอกัาสหน�าก็ัแลุ่�วกััน	ติอนน่�ยังไมื�ว�างไว�ให�ม่ืเวลุ่าว�างกั�อนนะ	ฯลุ่ฯพรู้�อมืทัั�งบอกัลุ่าแลุ่�วเดินจำากั 

ไป้ทัันท่ั

	 6.	ออกัจำากัสถานกัารู้ณ์นั�น

หมีายเหตุุ หากเป็็นัสถ้านัการีณ์์ที�เกี�ยวข้้องกับีบุีคคลีอื�นัๆที�ไม่ีน่ัาไว้วางใจมีากๆแลีะอาจเป็็นัอันัตุรีาย ไม่ีจำาเป็็นั 

ตุ้องรัีกษานัำ�าใจเพีัยงแตุ่ป็ฏิิเสธให้สุภาพัแล้ีวออกมีาจากสถ้านัการีณ์์โด็ยเร็ีว

อ้างอิงจาก : http://elsd.ssru.ac.th/jarmon_si/mod/page/view.php?id=13

  6. ทัี่กษะการแก้ไข้ปััญหาในช่ีวิิต (ที่างเล่อกในการแก้ไข้ปััญหา โดยไม่ิแก้ปััญหาด้วิยยาเสพัติด)

	 ทัักัษะกัารู้แกั�ไขปั้ญหา	เป็้นทัักัษะท่ั�ติ�องทัำาหลัุ่งจำากัใช�ทัักัษะกัารู้ตัิดสินใจำเลืุ่อกัแนวทัางป้ฏิิบัติิแลุ่�ว	 
โดยใช�เหต่ิผลุ่แลุ่ะสติิในกัารู้แกั�ไขปั้ญหาอย�างรู้อบคู่อบแทันกัารู้ใช�อารู้มืณ์	เพื�อให�ปั้ญหาคู่ลุ่่�คู่ลุ่ายไป้ในทัาง 
ท่ั�ถ่กัติ�อง	กัารู้แกั�ปั้ญหาโดยใช�เหต่ิผลุ่กัารู้แกั�ปั้ญหา	จำะทัำาให�ป้ัญหาติ�างๆ	ได�รู้ับกัารู้แกั�ไขให�สำาเร็ู้จำลุ่่ลุ่�วงไป้ได� 
ด�วยด่	แลุ่ะช�วยป้้องกัันแลุ่ะลุ่ดคู่วามืขัดแย�ง	ดังนั�น	จำะติ�องฝึึกัใช�เหต่ิผลุ่ในกัารู้แกั�ป้ญัหาจำนติิดเป็้นนิสยั	แลุ่ะติ�องรู่้�จำกัั 
แยกัแยะอารู้มืณ์	คู่วามืรู้่�สึกัท่ั�เกิัดขึ�น	พรู้�อมืทัั�งติ�องฝึึกักัารู้คู่วบคู่่มือารู้มืณ์ท่ั�เกิัดขึ�นเพื�อไมื�ให�อารู้มืณ์เข�าไป้ 
ม่ืบทับาทัในกัารู้แกั�ปั้ญหา	ซึ์�งอาจำส�งผลุ่เส่ยติ�อกัารู้แกั�ปั้ญหาได�

 ทัำกษะในัก�รเผู้ชิื่ญปัีญห�ค่ำออะไร
	 ทัักัษะในกัารู้เผชิญปั้ญหา	เก่ั�ยวข�องกัับคู่วามืสามืารู้ถของบ่คู่คู่ลุ่ในกัารู้รัู้บผิดชอบติ�อช่วิติของตินเอง	 
โดยใช�คู่วามืรู้่�	 ทััศึนคู่ติิแลุ่ะทัักัษะ	แลุ่ะเป้็นทัักัษะทั่�ป้รู้ากัฏิแลุ่ะแสดงออกัมืาทัางพฤติิกัรู้รู้มืทั่�ด่ติ�อตินเอง	 
แลุ่ะสามืารู้ถอย่�รู้�วมืกัับผ่�อื�นได�	หรืู้อโดยสภัาวะทัางจิำติท่ั�สมืบ่รู้ณ์แลุ่ะบ่คู่ลิุ่กัภัาพท่ั�ด่	 ในช่วิติป้รู้ะจำำาวัน	 

ทัี่กษะในการเผู้ชิีญปััญหา
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  7. ทัี่กษะการปัระเมิินตัวิเอง เม่ิ�อพัลั�งพัลาดเข้้าไปัเก่�ยวิข้้องกับยาเสพัติด

	 กัารู้ป้รู้ะเมิืนตินเอง	ไมื�ให�พลัุ่�งพลุ่าด	กัารู้ติรู้ะหนักัรู่้�แลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	หมืายถึง	กัารู้รู่้� 

คู่วามืถนัด	คู่วามืสามืารู้ถ	รู่้�จ่ำดเด�น	จ่ำดด�อยของตินเอง	เข�าใจำคู่วามืแติกัติ�างของแติ�ลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่	รู่้�จัำกัตินเอง	 

ยอมืรัู้บ	เห็นคู่่ณคู่�าแลุ่ะภัาคู่ภ่ัมืใิจำในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น	ม่ืเป้้าหมืายในช่วติิ	แลุ่ะม่ืคู่วามืรู้บัผิดชอบติ�อสังคู่มื	ซึ์�งรู้ะบ่ 

พฤติิกัรู้รู้มืทัักัษะช่วิติท่ั�คู่าดหวัง	ดังน่�

	 1.	คู่�นพบคู่วามืถนัด	คู่วามืสามืารู้ถ	แลุ่ะบ่คู่ลิุ่กัภัาพของตินเอง	ไมื�ให�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดนั�นอ่กั

	 2.	คู่�นพบจ่ำดเด�นจ่ำดด�อยของตินเอง	เมืื�อกั�าวพลุ่าดกัับกัารู้ใช�ยาเสพติิด

	 3.	ยอมืรัู้บคู่วามืแติกัติ�างรู้ะหว�างตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

	 4.	มืองตินเองแลุ่ะผ่�อื�นในแง�บวกั

	 5.	รัู้กัแลุ่ะเห็นคู่่ณคู่�าในตินเองแลุ่ะผ่�อื�นให�มืากัขึ�น

	 6.	ม่ืคู่วามืภัาคู่ภ่ัมิืใจำในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

	 7.	ม่ืคู่วามืเชื�อมัื�นในตินเองแลุ่ะผ่�อื�น

	 8.	รู่้�สิทัธิของตินเองแลุ่ะเคู่ารู้พสิทัธิผ่�อื�น

	 9.	ม่ืทัักัษะช่วิติในกัารู้กัำาหนดเป้้าหมืายแลุ่ะทิัศึทัางส่�คู่วามืสำาเร็ู้จำให�มืากัขึ�น

	 10.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อสังคู่มื	ในเรืู้�องของกัารู้ไมื�ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิดอ่กั	กัารู้ไมื�กัลัุ่บไป้เสพซ์ำ�า

ท่ั�มืา	:	https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/PublishingImages/Pages/DownloadManual

แลุ่�วทัักัษะในกัารู้เผชิญปั้ญหาอาจำหมืายถึงคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้จำัดกัารู้คู่วามืเคู่รู่้ยด	คู่วามืโกัรู้ธ	คู่วามืขัดแย�ง 
แลุ่ะกัารู้บริู้หารู้เวลุ่า
 ทำำ�ไมทัำกษะในัก�รเผู้ชิื่ญปัีญห�จึังสืำ�คัำญ
	 กัารู้พัฒนาทัักัษะในกัารู้เผชิญปั้ญหาทัำาให�บ่คู่คู่ลุ่สามืารู้ถด่แลุ่ตินเองแลุ่ะคู่นอื�นๆ	ได�	แลุ่ะทัำาให�สามืารู้ถ 
คู่วบคู่่มืปั้จำจัำยติ�างๆ	ท่ั�แวดลุ่�อมืทัั�งทัางสังคู่มืแลุ่ะทัางกัายภัาพของตินเอง	ในขณะท่ั�จัำดกัารู้กัับสถานกัารู้ณ์ท่ั�เป็้น 
ปั้ญหาแลุ่ะคู่วามืกัดดันติ�างๆ	ในช่วิติปั้จำจ่ำบัน	บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ม่ืทัักัษะในกัารู้เผชิญปั้ญหาอย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	สามืารู้ถ 
แป้ลุ่คู่วามืหมืายแลุ่ะติอบสนองอิทัธิพลุ่ทัางสังคู่มื	สภัาพแวดลุ่�อมืท่ั�ม่ืติ�อพฤติิกัรู้รู้มืของตินเองได�อย�างฉับไว
 ทัำกษะในัก�รเผู้ชิื่ญปัีญห�เกี�ยวขี�องกับเย�วชื่นัในัก�รป้ีองกันัก�รใชื่�ย�เสืพิติดและก�รใชื่�ย� 
ในัทำ�งทีำ�ผิู้ดอย่�งไร
	 กัารู้ใช�ยาเสพติิดแลุ่ะกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิดของเยาวชนมัืกัจำะเกิัดจำากัคู่วามืไมื�สามืารู้ถเผชิญหน�ากัับ 
คู่วามืกัดดันจำากัสังคู่มื	จำากัติัวเอง	หรืู้อกัลุ่่�มืเพื�อน	กัารู้ม่ืทััศึนคู่ติิท่ั�ด่ติ�อตินเอง	กัารู้สามืารู้ถป้ฏิิเสธคู่นอื�น	 
กัารู้รัู้บมืือกัับคู่วามืกัดดัน	กัารู้บริู้หารู้เวลุ่า	กัารู้คิู่ดเชิงบวกัแลุ่ะสรู้�างสรู้รู้ค์ู่	แลุ่ะตัิ�งเป้้าหมืายท่ั�สามืารู้ถบรู้รู้ลุ่่ได� 
	ลุ่�วนแลุ่�วแติ�ม่ืส�วนรู้�วมืในกัารู้ทัำาให�บ่คู่คู่ลุ่สามืารู้ถจำดักัารู้กัับแรู้งกัดดันแลุ่ะอิทัธิพลุ่เหลุ่�าน่�อย�างม่ืป้รู้ะสิทัธิภัาพ	 
แลุ่ะสามืารู้ถดำาเนินช่วิติอย�างม่ืคู่่ณภัาพแลุ่ะป้ลุ่อดจำากักัารู้ใช�ยาเสพติิดแลุ่ะกัารู้ใช�ยาในทัางท่ั�ผิด
ท่ั�มืา	:	คู่่�มืือ	“เทัคู่นิคู่กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืเพื�อสอนทัักัษะช่วิติสำาหรัู้บเยาวชน”	สนับสน่นโดยโคู่รู้งกัารู้ท่ั�ป้รึู้กัษาด�านยาเสพติิด	สำานักังานแผนโคู่ลัุ่มืโบ	

จัำดทัำาโดย	สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
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  8. ทัี่กษะการวิางแผู้นอนาคุ้ต การกำาหนดเป้ัาหมิายช่ีวิิต

	 กัารู้ม่ืเป้้าหมืายในช่วิติ	 เกิัดจำากัม่ืคู่วามืเชื�อท่ั�ว�า	 ช่วิติของตินเองม่ืคู่วามืสำาคัู่ญหรืู้อม่ืคู่วามืหมืาย	 
แลุ่ะเมืื�อคู่�นพบคู่วามืหมืายแลุ่ะเป้้าหมืายในช่วิติ	ทัำาให�เกิัดคู่วามืรู่้�สึกัถึงคู่วามืม่ืคู่่ณคู่�าในตินเอง	รู่้�สึกัพึงพอใจำ 
ในช่วิติ	ม่ืคู่วามืหวัง	ม่ืคู่วามืเข�มืแข็ง	แลุ่ะม่ืพลัุ่งในกัารู้ดำาเนินช่วิติ
 1. ตระหนัักถึงคุำณค่ำ�ในัตนัเอง และคำว�มภ�คำภ้มิใจัในัตนัเอง 
	 	 1.1	สามืารู้ถพึ�งตินเองได�แลุ่ะสามืารู้ถเอาชนะอ่ป้สรู้รู้คู่ด�วยคู่วามืขยัน	
	 	 1.2	เป็้นคู่วามืหวังแลุ่ะเป็้นท่ั�พึ�งของพ�อแมื�
	 	 1.3	เป็้นลุ่่กัศิึษย์ท่ั�ด่ของคู่รู่้
	 	 1.4	เป็้นกัำาลัุ่งในกัารู้พัฒนาชาติิในอนาคู่ติ
	 	 1.5	เป็้นท่ั�พึ�งของเพื�อน
 2. รับร้�เป้ี�หม�ยขีองชีื่วิต	คืู่อ	กัารู้สำาเร็ู้จำกัารู้ศึึกัษาเพรู้าะกัารู้ศึึกัษาม่ืคู่วามืสำาคัู่ญติ�อกัารู้ม่ือาช่พท่ั�ด่											 
กัารู้ม่ืช่วิติท่ั�ด่	แลุ่ะกัารู้เป็้นท่ั�พึ�งของผ่�อื�นได�
 3. เรียนัร้�วิธี์ก�รทีำ�จัะไปีถึงเป้ี�หม�ย	ซึ์�งเชื�อมืโยงกัับส่ขภัาพองคู่์รู้วมืแลุ่ะกัารู้ดำาเนินช่วิติด�วยป้รัู้ชญา 
ของเศึรู้ษฐกัิจำพอเพ่ยง	เช�น	ม่ืทัักัษะในกัารู้ใช�ช่วิติ	เรู่้ยนรู่้�แลุ่ะศึึกัษาป้รู้ะวัติิผ่�บรู้รู้ลุ่่เป้้าหมืาย	คู่บเพื�อนท่ั�ด่	 
ม่ืคู่วามืขยัน	ม่ืคู่วามืม่ื�งมัื�นแลุ่ะตัิ�งใจำเรู่้ยน	วางแผนอนาคู่ติ	แลุ่ะม่ืเป้้าหมืายในช่วิติ
 4. ปัีจัจััยทีำ�เป็ีนัอุปีสืรรคำขีองเป้ี�หม�ยในัชีื่วิต ซึ์�งเก่ั�ยวข�องกัับปั้ญหาส่ขภัาวะทัางจิำติสังคู่มื	สติิปั้ญญา	 
แลุ่ะจิำติวิญญาณ	แลุ่ะกัารู้ใช�ช่วิติอย�างขาดเหต่ิผลุ่	เช�น	ติิดเกัมืส์	ติามืเพื�อน	ม่ืแฟนในวัยเรู่้ยน	ไมื�ตัิ�งใจำเรู่้ยน 
แลุ่ะเลืุ่อกัเรู่้ยนในสิ�งท่ั�ไมื�เหมืาะสมืกัับตินเอง	ดังท่ั�สะทั�อนว�า	“ถ�าทั�องจำะเรู่้ยนติ�อไมื�ได�	อายเพื�อน”
 5. คิำดห�วิธี์ก�รป้ีองกันัอุปีสืรรคำขีองเป้ี�หม�ยในัชีื่วิตด�วยสืติปัีญญ�และคำว�มพิอเพีิยง	เช�น	หางาน 
อดิเรู้กัทัำา	ม่ืคู่วามืคู่ิดเห็นของตินเอง	คู่บเพื�อนท่ั�ด่	ป้รัู้บคู่วามืเข�าใจำกัับผ่�ป้กัคู่รู้อง	ไมื�ติิดแฟน	ไมื�ม่ืเพศึสัมืพันธ์ 
กั�อนวัยอันคู่วรู้	แลุ่ะป้รัู้บตัิวในเรืู้�องกัารู้เรู่้ยนได�อย�างเหมืาะสมื

ท่ั�มืา	:	บทัคู่วามืวิจัำย	กัารู้พัฒนารู่้ป้แบบกัารู้ใช�แนวคิู่ดเป้้าหมืายในช่วิติแลุ่ะป้รัู้ชญาของเศึรู้ษฐกิัจำพอเพ่ยงเพื�อกัารู้สรู้�างเสริู้มืส่ขภัาพแบบองค์ู่รู้วมื 

ของวัยรู่้�นไทัย	

  9. ทัี่กษะในการส่งเสริมิการม่ิส่วินร่วิมิในการป้ัองกันยาเสพัติดจากคุ้รอบคุ้รัวิ โรงเร่ยน 
      ช้ีมิชีน สังคุ้มิ

 ก�รสืร��งพ่ิ�นัทีำ�ปีลอดภัย	หมืายถึง	กัารู้ดำาเนินงานเพื�อให�พื�นท่ั�	หนึ�งๆ	ม่ืคู่วามืสามืารู้ถบริู้หารู้จัำดกัารู้ 
ให�หน�วยงาน/องค์ู่กัรู้ติ�างๆ	แลุ่ะท่ักัภัาคู่ส�วนในพื�นท่ั�	ได�แกั�	สถานศึึกัษา	สถานป้รู้ะกัอบกัารู้	หม่ื�บ�านช่มืชน	 
เกิัดกัารู้ดำาเนินงานป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิดด�วยกัารู้ม่ืส�วนรู้�วมืของป้รู้ะชากัรู้ในพื�นท่ั�นั�นๆ	เพื�อนำาส่� 
คู่วามืป้ลุ่อดภััยจำากัปั้ญหายาเสพติิดแลุ่ะลุ่ดผลุ่กัรู้ะทับท่ั�เกิัดขึ�นจำากัปั้ญหายาเสพติิด	โดยคู่รู้อบคู่ลุ่่มืใน	3	มิืติิ 
สำาคัู่ญ	ได�แกั�
	 1.	ด่แลุ่ช�วยเหลืุ่อกัลุ่่�มืท่ั�ม่ืคู่วามืเส่�ยงส่ง	เพื�อป้้องกัันมิืให�เข�าไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	แลุ่ะด่แลุ่แกั�ไขปั้ญหา
กัลุ่่�มืท่ั�ป้รู้ะสบปั้ญหา	อาทิั	ผ่�เสพ	-	ผ่�ติิด	เพื�อลุ่ดผลุ่กัรู้ะทับติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	ช่มืชน	แลุ่ะสังคู่มื	รู้วมืทัั�ง	ป้รู้ะคัู่บป้รู้ะคู่อง
จำนสามืารู้ถลุ่ดลุ่ะเลิุ่กัยาเสพติิดได�
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	 2.	เพิ�มืปั้จำจัำย/กิัจำกัรู้รู้มื/พื�นท่ั�เชิงบวกั	เพื�อส�งเสรู้ิมืให�ป้รู้ะชากัรู้ในพื�นท่ั�ม่ืบริู้บทัแวดลุ่�อมืทั่�ด่	สามืารู้ถ 
ม่ืทัางเลืุ่อกัท่ั�ด่ในกัารู้ใช�ช่วิติ	 ไมื�หันไป้ย่�งเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	อาทิั	กัารู้จัำดกิัจำกัรู้รู้มืพัฒนาคู่่ณภัาพช่วิติ	 
กัารู้ฝึึกัอาช่พแลุ่ะสรู้�างงานเพื�อให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนม่ือนาคู่ติทั่�ด่	กัารู้จำัดให�ม่ืพื�นท่ั�ดำาเนินกิัจำกัรู้รู้มืสรู้�างสรู้รู้คู่์	 
กัารู้เสริู้มืสรู้�างสถาบันคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�อบอ่�น	กัารู้สรู้�างองค์ู่กัรู้ช่มืชนท่ั�เข�มืแข็ง
	 3.	ขจัำด	หรืู้อ	คู่วบคู่่มื	เฝ้ึารู้ะวังปั้จำจัำยเส่�ยง/พื�นท่ั�เส่�ยง	อาทิั	กัารู้จัำดรู้ะเบ่ยบสังคู่มืสถานบันเทิัง											 
สถานบรู้ิกัารู้	ติลุ่อดจำนแหลุ่�งมัื�วส่�มืติ�างๆ	ในพื�นท่ั�	แลุ่ะเฝึ้ารู้ะวังมิืให�ปั้จำจัำย/พื�นทั่�เหลุ่�านั�น	ม่ือิทัธิพลุ่เหน่�ยวนำา 
ป้รู้ะชากัรู้เข�าไป้ส่�วงจำรู้ยาเสพติิด

	 1.	ไมื�คู่วรู้ลุ่องยาเสพติิดท่ักัชนิด
	 2.	หาคู่วามืรู่้�แลุ่ะศึึกัษาให�เข�าใจำถึงโทัษพิษภััยของยาเสพติิดแลุ่ะกัารู้ใช�ยาอื�นอย�างถ่กัวิธ่
	 3.	รู้ะมัืดรู้ะวังกัารู้ใช�กัารู้ใช�ยาแลุ่ะไมื�หลุ่งเชื�อคู่ำาโฆษณาหรืู้อคู่ำาแนะนำาใดๆ	ท่ั�ชักัชวนให�เสพยาเสพติิด
	 4.	เลืุ่อกัคู่บเพื�อนท่ั�ด่	หลุ่่กัเลุ่่�ยงเพื�อนท่ั�ชอบชักัจ่ำงไป้ในทัางเสื�อมืเส่ย	ป้ฏิิเสธหากัเพื�อนชักัจ่ำงไป้ในทัางท่ั�ผิด 
	 5.	ใช�คู่วามืคิู่ดแลุ่ะเหต่ิผลุ่ในกัารู้แกั�ไขปั้ญหาติ�างๆ
	 6.	ถ�าไมื�สามืารู้ถแกั�ป้ญัหาได�คู่วรู้ป้รู้กึัษา	พ�อ	แมื�	ผ่�ป้กัคู่รู้อง	คู่รู่้อาจำารู้ย	์หรืู้อญาติิผ่�ใหญ�ท่ั�สนิทัแลุ่ะไว�วางใจำ 
	 7.	หลุ่่กัเลุ่่�ยงให�ห�างไกัลุ่สิ�งแวดลุ่�อมืท่ั�ม่ืยาเสพติิด
	 8.	สรู้�างคู่วามืรัู้กั	คู่วามืเข�าใจำแลุ่ะคู่วามืสัมืพันธ์	อันด่ติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 9.	ใช�เวลุ่าว�างในทัางท่ั�ถ่กัแลุ่ะให�เป็้นป้รู้ะโยชน์ติ�อตินเองแลุ่ะผ่�อื�น
	 10.	คู่�นหาแลุ่ะตัิ�งเป้้าหมืายของช่วิติในทัางทั่�ด่	เช�น	อยากัม่ือาช่พอะไรู้	อยากัป้รู้ะสบคู่วามืสำาเร็ู้จำด�านใด	 
เป็้นติ�น	แลุ่�วเริู้�มืเดินทัางติามืเส�นทัางนั�นอย�างม่ื�งมัื�น

ท่ั�มืา	:	โป้สเติอร์ู้	10	วิธ่หลุ่่กัหน่ยาเสพติิด

	 เยาวชนจำำานวนไมื�น�อยท่ั�ติกัเป็้นทัาสของยาเสพติิด	อันเนื�องมืาจำากัสาเหต่ิติ�างๆ	อาทิั	คู่วามือยากัรู่้�																	 
อยากัลุ่อง	คู่วามืติ�องกัารู้ให�เป็้นท่ั�ยอมืรัู้บของกัลุ่่�มืเพื�อน	คู่วามืรู่้�เทั�าไมื�ถึงกัารู้ณ์ของกัลุ่่�มืเพื�อน	เป็้นติ�น	ซึ์�งกัารู้
ป้้องกัันตินเองของเยาวชนให�ป้ลุ่อดภััยจำากัปั้ญหายาเสพติิดสามืารู้ถทัำาได�โดย
	 1.	ศึึกัษาหาคู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษแลุ่ะพิษภััยของยาเสพติิด
	 2.	ม่ืคู่วามืภัาคู่ภ่ัมิืใจำโดยนับถือตินเอง
	 3.	สำานึกัในบทับาทัหน�าท่ั�ของติน
	 4.	ทัำาจิำติใจำให�รู้�าเริู้งแจำ�มืใส
	 5.	เลืุ่อกัคู่บเพื�อนท่ั�ด่
	 6.	ใช�เวลุ่าว�างให�เกิัดป้รู้ะโยชน์
	 7.	รู่้�จัำกัแกั�ไขปั้ญหาช่วิติในทัางท่ั�ถ่กั
	 8.	ป้รึู้กัษาผ่�ใหญ�เมืื�อม่ืปั้ญหา

10. วิิธ่การป้ัองกันตนเองและเพ่ั�อน

การป้ัองกันยาเสพัติดในวัิยร่้น
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	 1.	ไมื�ทัดลุ่องเสพสิ�งท่ั�รู่้�ว�าม่ืภััย	เพรู้าะอาจำจำะทัำาให�ติิดได�ง�าย	
	 2.	เลืุ่อกัคู่บเพื�อนท่ั�ด่	พยายามืหลุ่่กัเลุ่่�ยงเพื�อนท่ั�ชอบชักัจ่ำงไป้ในทัางเสื�อมืเส่ย	
	 3.	รู่้�จัำกัใช�วิจำารู้ณญาณในกัารู้แกั�ปั้ญหา	แติ�หากัว�าไมื�สามืารู้ถแกั�ไขเองได�	ก็ัคู่วรู้จำะป้รึู้กัษากัับพ�อแมื� 
หรืู้อญาติิผ่�ใหญ�ท่ั�ไว�ใจำได�	
	 4.	กัารู้สรู้�างทัักัษะช่วิติ	โดยเฉพาะทัักัษะกัารู้ป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัเพื�อนชักัชวนให�เสพสิ�งเสพติิดติ�องรู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ 
อย�างน่�มืนวลุ่	โดยกัารู้ช่�แจำงผลุ่เส่ยของสิ�งเสพติิดติ�อกัารู้เรู่้ยนแลุ่ะอนาคู่ติ	กัารู้รู่้�จัำกัป้ฏิิเสธอย�างจำริู้งจัำงแลุ่ะจิำติใจำ 
แน�วแน�จำะทัำาให�เพื�อนเกัรู้งใจำไมื�กัลุ่�าชวนอ่กั	
	 ป้้องกัันตินเอง	ทัำาได�โดย..
	 •	ศึึกัษาหาคู่วามืรู่้�	เพื�อให�รู่้�เทั�าทัันโทัษพิษภััยของยาเสพติิด
											 •	ไมื�ทัดลุ่องใช�ยาเสพติิดท่ักัชนิดแลุ่ะป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัชักัชวน
											 •	รู้ะมัืดรู้ะวังเรืู้�องกัารู้ใช�ยา	เพรู้าะยาบางชนิดอาจำทัำาให�เสพติิดได�		
											 •	ใช�เวลุ่าว�างให�เป็้นป้รู้ะโยชน์
											 •	เลืุ่อกัคู่บเพื�อนด่	ท่ั�ชักัชวนกัันไป้ในทัางสรู้�างสรู้รู้ค์ู่
											 •	เมืื�อม่ืปั้ญหาช่วิติ	คู่วรู้หาหนทัางแกั�ไขท่ั�ไมื�ข�องเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	หากัแกั�ไขไมื�ได�คู่วรู้ป้รึู้กัษา	ผ่�ใหญ� 

					 ผ่�ท่ั�ติิดสิ�งเสพติิดส�วนใหญ�จำะเกิัดจำากัคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�แติกัแยกัม่ืปั้ญหา	ขาดคู่วามืรัู้กัคู่วามือบอ่�น	 
เกิัดคู่วามืว�าเหว�	ขาดท่ั�ยึดเหน่�ยวทัางจิำติใจำ	ซึ์�งเป็้นเหต่ิให�เด็กัๆ	หันไป้พึ�งยาเสพติิดแทัน	ดังนั�นพ�อแมื�จึำงคู่วรู้ให� 
คู่วามืรู้ักั	คู่วามือบอ่�น	พ�อแมื�ก็ัคู่วรู้จำะป้รู้ะพฤติิตินเป้็นแบบอย�างทั่�ด่	แลุ่ะเป้็นท่ั�ป้รึู้กัษาให�แกั�ลุ่่กัๆ	ได�	ทัำาให� 
ลุ่่กัไมื�หันไป้พึ�งพายาเสพติิด
	 ป้้องกัันคู่รู้อบคู่รัู้ว	ทัำาได�โดย
	 •	สรู้�างคู่วามืรัู้กั	คู่วามือบอ่�นแลุ่ะคู่วามืสัมืพันธ์อันด่รู้ะหว�างสมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 •	รู่้�แลุ่ะป้ฏิิบัติิติามืบทับาทัหน�าท่ั�ของตินเอง		
	 •	ด่แลุ่สมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้ว	ไมื�ให�ข�องเก่ั�ยวกัับยาเสพติิด
	 •	ให�กัำาลัุ่งใจำแลุ่ะหาทัางแกั�ไข	หากัพบว�าสมืาชิกัในคู่รู้อบคู่รัู้วติิดยาเสพติิด

						 คู่รู่้คู่วรู้ให�คู่วามืรู่้�เก่ั�ยวกัับโทัษแลุ่ะอันติรู้ายของสิ�งเสพติิดให�กัับนักัเรู่้ยน	จัำดให�ม่ืกิัจำกัรู้รู้มืนันทันากัารู้ 
ในโรู้งเรู่้ยนให�เพ่ยงพอแลุ่ะสนับสน่นให�นักัเรู่้ยนได�รู้�วมืกิัจำกัรู้รู้มืนนัทันากัารู้ติ�างๆ	แลุ่ะสอนให�เด็กัรู่้�จัำกัใช�เวลุ่าว�าง 
ให�เกิัดป้รู้ะโยชน์

การป้ัองกันตนเอง 

การป้ัองกันในคุ้รอบคุ้รัวิ   

การป้ัองกันในโรงเร่ยน 
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	 กัารู้ป้้องกัันช่มืชนจำากัปั้ญหาสิ�งเสพติิดทัำาได�หลุ่ายวิธ่	เช�น
					 1.	กัารู้ให�คู่วามืรู้่�	โดยกัารู้อบรู้มื/กัารู้รู้ณรู้งคู่์ป้รู้ะชาสัมืพันธ์ให�คู่วามืรู้่�แกั�ท่ักัคู่นในช่มืชนให�เห็นโทัษ 
หรืู้ออันติรู้ายจำากัสิ�งเสพติิด
					 2.	เสริู้มืกิัจำกัรู้รู้มืยามืว�าง	โดยกัารู้ส�งเสริู้มือาช่พแกั�ช่มืชนยามืว�าง	เช�น	กัารู้เย็บเสื�อผ�า	กัารู้ทัำารู้องเทั�า	 
เป็้นติ�น
					 3.	ตัิ�งศ่ึนย์รัู้บแจำ�งเบาะแสเก่ั�ยวกัับสิ�งเสพติิด	เมืื�อพบว�าม่ืกัารู้ซื์�อขายหรืู้อเสพสิ�งเสพติิดภัายในช่มืชน
					 4.	เข�ารู้�วมืโคู่รู้งกัารู้ช่มืชนป้ลุ่อดสิ�งเสพติิดติ�างๆ	ทัั�งท่ั�ทัางรู้าชกัารู้จัำดขึ�น	แลุ่ะช่มืชนคิู่ดริู้เริู้�มืขึ�นมืาเอง
ป้้องกัันช่มืชน	ทัำาได�โดย
												 •	ช�วยช่มืชนในกัารู้ติ�อติ�านยาเสพติิด
												 •	เมืื�อทัรู้าบแหลุ่�งเสพ	แหลุ่�งคู่�า	หรืู้อผลิุ่ติยาเสพติิด	คู่วรู้แจำ�งให�เจำ�าหน�าท่ั�ทัรู้าบทัันท่ั	ทั่�สายด�วน	1386 

	 โคู่รู้งกัารู้ด�านป้้องกัันคู่วรู้เพิ�มืปั้จำจัำยป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขหรืู้อลุ่ดปั้จำจัำยเส่�ยงกัารู้แทัรู้กัแซ์งปั้จำจัำยเส่�ยง 
ตัิ�งแติ�แรู้กัในรู้ะหว�างช�วงวัยท่ั�เป็้นกัารู้กัำาหนดรู่้ป้แบบคู่วามืคู่ดิแลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืม่ืผลุ่กัรู้ะทับมืากักัว�ากัารู้แทัรู้กัแซ์ง 
ในภัายหลุ่งั	จึำงม่ืคู่วามืจำำาเป้น็ท่ั�จำะติ�องสามืารู้ถรู้ะบ่ป้จัำจัำยเส่�ยงท่ั�ม่ืในช�วงวยัเด็กัรู้ะยะติ�นทัั�งในส�วนของติวับ่คู่คู่ลุ่	 
กัลุ่่�มืเพื�อน	คู่รู้อบคู่รัู้ว	สถานศึึกัษา	แลุ่ะสิ�งแวดลุ่�อมื	แลุ่�วแกั�ไขปั้จำจัำยเส่�ยง	เหลุ่�านั�นให�กัลัุ่บมืาเป็้นปั้จำจัำยป้้องกััน	
ติ�อไป้

ปัีจัจััยเสีื�ยง 
คู่รู้อบคู่รัู้ว	
	 -	คู่วามืขัดแย�งกัับพ�อแมื�ผ่�ป้กัคู่รู้อง	
	 -	คู่วามืรู่้นแรู้งในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 -	พ�อแมื�ผ่�ป้กัคู่รู้องใช�ยาเสพติิดหรืู้อติิดส่รู้า
	 -	เป็้นลุ่่กัหลุ่านหรืู้อเก่ั�ยวข�องกัับติรู้ะก่ัลุ่นักัเลุ่ง
	 -	ขาดคู่วามืยืดเหน่�ยวในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 -	ม่ืคู่วามืกัดดันในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 -	ขาดกัารู้ด่แลุ่เอาใจำใส�
	 -	ขาดรู้ะเบ่ยบวินัยในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 -	คู่รู้อบคู่รัู้วแยกัตัิวจำากัช่มืชน
ตัิวบ่คู่คู่ลุ่
	 -	ไมื�ม่ืคู่วามืสามืารู้ถในกัารู้เรู่้ยน
	 -	หน่เรู่้ยน
	 -	ชอบเส่�ยง
	 -	แสวงหาคู่วามืตืิ�นเติ�น

ปััจจัยเส่�ยงและปััจจัยป้ัองกัน 

การป้ัองกันช้ีมิชีน
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	 -	ทัำาตัิวติามืกัลุ่่�มื
	 -	ม่ืคู่วามืผิดป้กัติิติ�านพฤติิกัรู้รู้มื
	 -	ทัักัษะกัารู้เรู่้ยนติำ�า
	 -	ม่ืพฤติิกัรู้รู้มืติ�อติ�านสังคู่มื
กัลุ่่�มืเพื�อน
	 -	คู่บกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�กัรู้ะทัำาคู่วามืผิด
	 -	คู่บกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�ใช�ยาเสพติิด
	 -	เก่ั�ยวข�องกัับกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�เป็้นก๊ัวน	แกังค์ู่
	 -	คู่บกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�ถ่กัให�ออกัจำากัโรู้งเรู่้ยน
	 -	คู่บกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�แยกัตัิวจำากัสังคู่มื
	 -	คู่บกัลุ่่�มืเพื�อนท่ั�ติ�อติ�านคู่วามืสำาเร็ู้จำติ�านกัารู้ศึึกัษา
สถานศึึกัษา
	 -	ขาดคู่วามืผ่กัพันกัับสถานศึึกัษา
	 -	คู่วามืลุ่�มืเหลุ่วท่ั�สถานศึึกัษา
	 -	นักัเรู่้ยนม่ืเจำติคู่ติิท่ั�ด่ติ�อกัารู้ใช�ยาเสพติิด	
	 -	สถานศึึกัษาขาดคู่่ณภัาพ
	 -	ขาดป้รู้ะสิทัธิภัาพในกัารู้จัำดกัารู้กัับนักัเรู่้ยน
สภัาพแวดลุ่�อมืในช่มืชน
	 -	ไมื�ม่ืกัารู้รู้วมืตัิวในช่มืชน/แบ�งกัันเป็้นก๊ัวน	แกังค์ู่
	 -	กัารู้บังคัู่บใช�กัฎหมืายไมื�ด่
	 -	ม่ืปั้ญหายาเสพติิดในพื�นท่ั�
ปั้จำจัำยเส่�ยงท่ั�เก่ั�ยวข�องกัับกัารู้ใช�ยาแลุ่ะสารู้เสพติิด
	 ลัุ่กัษณะในติัวบ่คู่คู่ลุ่	แลุ่ะสิ�งแวดลุ่�อมืรู้อบๆ	ตัิวบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ม่ือิทัธิพลุ่ด�านลุ่บ	ส�งผลุ่ให�บ่คู่คู่ลุ่ม่ืภ่ัมิืคู่่�มืกััน 
ยาเสพติิดท่ั�อ�อนแอ	แลุ่ะติกัอย่�ในภัาวะเส่�ยงติ�อปั้ญหากัารู้ใช�ยาเสพติิด
 ปัีจัจััยเสีื�ยงในัตนัเอง	เกิัดจำากั
	 คู่วามืไมื�รู่้�	ไมื�รู่้�ว�าสิ�งใดเป็้นยาเสพติิด	ไมื�รู่้�โทัษพิษภััยของยาเสพติิด	ทัำาให�เชื�อคู่ำาชวน/แอบอ�างของผ่�อื�น 
เช�น	ทัำาให�ม่ืแรู้งทัำางาน	ทัำาให�ผิวขาว	รู่้ป้รู้�างด่	ฯลุ่ฯ
 คำว�มอย�กร้�อย�กเห็นั	หลุ่งทัดลุ่องใช�ยาเสพติิดจำนเสพติิด
	 -	คู่วามืคึู่กัคู่ะนอง	ติ�องกัารู้ทัำาสิ�งอันติรู้าย	เช�น	ใช�สิ�งเสพติิด	ด�วยหวังให�เพื�อนฝ่ึงยอมืรัู้บว�าตินเกั�ง	 
โดยมิืได�คู่ำานึงถึงผลุ่เส่ยหายท่ั�จำะเกิัดขึ�นภัายหลัุ่ง
	 -	คู่วามืหลุ่งผิด	คิู่ดว�าเป็้นทัางออกัของช่วิติ	เช�น	ทั�อแทั�หมืดหวังแกั�ปั้ญหาช่วิติไมื�ได�	จึำงใช�ยาเสพติิด									 
ด�วยหวังช�วยคู่ลุ่ายท่ักัข์	หรืู้อเพื�อป้รู้ะชดตินเอง/คู่นใกัลุ่�ตัิว	หรืู้อเห็นกัารู้เสพยาเสพติิดเป็้นสิ�งโกั�เก๋ั	 
เห็นคู่วามืเมืามืายด�วยฤทัธิ�ยาเสพติิดเป็้นคู่วามืส่ขสน่กัสนาน
	 -	ขาดทัักัษะในกัารู้ดำาเนินช่วิติ	ไมื�รู่้�จัำกัวิธ่ป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัเพื�อนหรืู้อคู่นใกัลุ่�ชิดชวนให�เสพ	ด�วยเกัรู้ง 
จำะเส่ยเพื�อน/เส่ยคู่วามืสัมืพันธ์
	 -	เพื�อนเส่�ยง	ผ่�เสพ/ติิดส�วนใหญ�รู่้�จัำกัยาเสพติิดจำากัเพื�อน	ได�รู้ับยาคู่รัู้�งแรู้กัจำากัเพื�อน	ใช�ยาคู่รัู้�งแรู้กั 
ท่ั�บ�านเพื�อน	เห็นกัารู้ใช�ยาเสพติิดเป็้นสิ�งแสดงคู่วามืเป็้นพวกัเด่ยวกััน	เป็้นเคู่รืู้�องมืือทัำาให�เพื�อนยอมืรัู้บ
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	 -	คู่รู้อบคู่รัู้วเส่�ยง	ม่ืคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�ไมื�ใส�ใจำ	ไมื�ช�วยเหลืุ่อกััน	ติำาหนิ	ด่ว�า	ป้รู้ะชดป้รู้ะชัน	คู่อยจัำบผิด	 
ใช�คู่วามืรู่้นแรู้งติ�อกััน	หรืู้อคู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�ติามืใจำกัันมืากัเกิันไป้	จำนลุ่่กัหลุ่านกัลุ่ายเป็้นคู่นอ�อนแอ	พึ�งพาคู่นอื�นเสมือ	 
ไมื�อดทัน	ไมื�รัู้บผิดชอบ	คู่รู้อบคู่รัู้วท่ั�ป้ลุ่่กัฝัึงคู่�านิยมืผิดๆ	สอนหรืู้อป้ลุ่�อยป้ลุ่ะให�เห็นแกั�ตินเอง	บริู้โภัคู่นิยมื 
มืากักัว�าคู่่ณธรู้รู้มืจำริู้ยธรู้รู้มื
	 -	ช่มืชนเส่�ยง		
	 1.	ลุ่ะแวกับ�านม่ือบายม่ืขมืากัมืาย	ทัั�งยาเสพติิด	กัารู้พนัน	ฯลุ่ฯ	
	 2.	ขาดผ่�ใหญ�ท่ั�เป็้นแบบอย�างอันด่	หรืู้อผ่�ใหญ�ท่ั�จำะให�คู่ำาแนะนำาไป้ในทัางด่	
	 3.	ไมื�ม่ืพื�นท่ั�หรืู้อกิัจำกัรู้รู้มืด่ๆ	ทัำายามืว�าง	ทัำาให�มัื�วส่มืกัันในท่ั�ส่ดจำะถ่กัชักัจ่ำงไป้ส่�อบายม่ืขเหลุ่�านั�นได�	

ท่ั�มืา	:	บทัคู่วามืวิจัำย	กัารู้พัฒนารู่้ป้แบบกัารู้ใช�แนวคิู่ดเป้้าหมืายในช่วิติแลุ่ะป้รัู้ชญาเศึรู้ษฐกิัจำพอเพ่ยงเพื�อกัารู้สรู้�างเสริู้มืส่ขภัาพแบบองค์ู่รู้วมื 

ของวัยรู่้�นไทัย

  11. วิิธ่ช่ีวิยเหล่อเพ่ั�อน ฉ้ดดึงเพ่ั�อนไปัในที่างบวิก

	 ในโลุ่กัแห�งคู่วามืจำรู้ิง	เยาวชนติ�องพบป้ะบ่คู่คู่ลุ่มืากัมืาย	ทัั�งด่แลุ่ะไมื�ด่	กัารู้คู่บเพื�อนแลุ่ะบ่คู่คู่ลุ่ติ�างๆ	 
เยาวชนคู่วรู้รู่้�จัำกัคู่บเพื�อน	แนะนำาสิ�งท่ั�ด่ของเพื�อนเหลุ่�านั�นมืาป้รัู้บใช�กัับช่วิติป้รู้ะจำำาวันของตินเอง	ติ�องรู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	 
ในสิ�งท่ั�คู่วรู้ป้ฏิิเสธ	เช�น	กัารู้พ่ดป้ฏิิเสธเมืื�อถ่กัชักัชวนให�ลุ่องยาเสพติิด	เป็้นติ�น

ลักษณะขีองเพ่ิ�อนัทีำ�ดี มิตรทีำ�คำวรคำบ
	 มืน่ษย์เป็้นสัติว์สังคู่มืท่ั�ติ�องอย่�รู้�วมืกัันเป็้นกัลุ่่�มื	 ดังนั�น	 ไมื�ว�าอย�างไรู้ก็ัติามืท่ักัคู่นจำะติ�องม่ืเพื�อน 
อย�างแน�นอน	จำะเพื�อนมืากัเพื�อนน�อยก็ัขึ�นอย่�กัับสภัาพสังคู่มืของแติ�ลุ่ะคู่น	อย�างไรู้ก็ัติามืจำำานวนของเพื�อน 
ไมื�ได�สำาคัู่ญนักั	หากัเพื�อนท่ั�ม่ืลุ่�วนแติ�เป็้นป้รู้ะเภัทัท่ั�ชักัจ่ำงไป้ในทัางท่ั�เสื�อมืเส่ย
	 กัารู้จำะเลืุ่อกัคู่บเพื�อน	คู่วรู้ท่ั�จำะเลืุ่อกัคู่บคู่นท่ั�เป็้นมิืติรู้แทั�	คู่อยช�วยเหลืุ่อซึ์�งกัันแลุ่ะกััน	แลุ่ะพากัันไป้ 
ในทัางแห�งคู่วามืส่ขคู่วามืสำาเร็ู้จำ	เรืู้�องฐานะหรืู้อรู้ะดับกัารู้ศึึกัษาไมื�ได�เก่ั�ยวข�องแลุ่ะบ�งบอกัได�เลุ่ยว�าเพื�อนท่ั�คู่บ 
จำะเป็้นคู่นท่ั�ด่	หากัแติ�คู่วรู้พิจำารู้ณาอ่ป้นิสัยใจำคู่ออย�างลุ่ะเอ่ยดดังน่�

ลักษณะขีองเพ่ิ�อนัทีำ�ดี
	 1.	ไมื�ทัำาให�ผ่�อื�นเดือดรู้�อน	คู่นทั่�ม่ืนิสัยชอบทัำาให�คู่นอื�นเดือดรู้�อน	เช�น	ชอบหาเรืู้�องทัะเลุ่าะวิวาทั	 
ข�องเก่ั�ยวกัับอบายม่ืขท่ั�ผิดกัฎหมืาย	ฯลุ่ฯ	คู่นเหลุ่�าน่�จัำดอย่�ในกัลุ่่�มืคู่นพาลุ่ท่ั�จำะนำามืาแติ�คู่วามืเดือดเนื�อรู้�อนใจำ
	 2.	รู่้�จัำกัทัำามืาหากิัน	พึ�งพาตินเอง	บ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ขยันขันแข็ง	ส่�กัารู้ส่�งาน	ทัำามืาหากิัน	เลุ่่�ยงช่พด�วยกัารู้พึ�งพา 
ตินเอง	เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�น�ายกัย�อง	ไมื�สำาคัู่ญว�างานท่ั�เขาทัำาจำะม่ืติำาแหน�งใหญ�โติหรืู้อไมื�	เพ่ยงแคู่�เป็้นงานส่จำริู้ติ 
ก็ัน�าชื�นชมืแลุ่�ว
	 3.	 พัฒนาตินเองอย่�เสมือ	คู่นทั่�รู่้�จัำกัเพิ�มืคู่วามืสามืารู้ถให�ตินเอง	 เป็้นบ่คู่คู่ลุ่ทั่�คู่วรู้คู่บหาสมืาคู่มื	 
เพรู้าะจำะทัำาให�เรู้ากั�าวหน�าติามืไป้ด�วย
	 4.	ให�คู่ำาแนะนำา	ชักัจ่ำงไป้ในทัางท่ั�ถ่กัติ�อง	หากัเพื�อนของคู่่ณแนะนำาให�คู่่ณเข�าส่�หนทัางของสิ�งไมื�ด่	 
ไมื�ว�าจำะเป็้นงานผิดกัฎหมืายหรืู้อยาเสพติิด	แสดงว�าเขาไมื�ได�ป้รู้ารู้ถนาด่ติ�อคู่่ณเลุ่ย

ท่ั�มืา	:	https://sites.google.com/site/chonnnikan334455/laksna-khxng-pheuxn-thi-di-mitr-thi-khwr-khb
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  12. วิิธ่หล่กเล่�ยง การข้อคุ้วิามิช่ีวิยเหล่อ และแก้ไข้ปััญหาเบ่�องต้นเม่ิ�อเจอสถานการณ์คัุ้บขั้น

	 1.	เชื�อฟังคู่ำาสั�งสอนของพ�อแมื�	ผ่�ป้กัคู่รู้อง	คู่รู่้อาจำารู้ย์	แลุ่ะผ่�ใหญ�ท่ั�หวังด่
	 2.	เมืื�อม่ืป้ัญหาคู่วรู้ป้รึู้กัษาพ�อแมื�	ผ่�ป้กัคู่รู้องหรืู้อคู่รู่้อาจำารู้ย์	ไมื�เก็ับปั้ญหาเอาไว�	แลุ่ะไมื�คู่วรู้คิู่ดว�า 
กัารู้เสพสิ�งเสพติิดจำะช�วยให�ลืุ่มืปั้ญหาเหลุ่�านั�นได�
	 3.	ศึึกัษาทัำาคู่วามืเข�าใจำเก่ั�ยวกัับพิษภััยของสิ�งเสพติิดชนิดติ�าง	ๆ
	 4.	ไมื�มัื�วส่มืกัับเด็กัท่ั�ติิดสิ�งเสพติิด
	 5.	ไมื�ชักัชวนเพื�อนฝ่ึงทัดลุ่องเสพสิ�งเสพติิด	เมืื�ออย่�ในกัลุ่่�มืเพื�อนคู่วรู้จัำบกัลุ่่�มืกัันทัำากิัจำกัรู้รู้มืท่ั�เป็้น 
ป้รู้ะโยชน์หรืู้อเลุ่�นก่ัฬา
	 6.	อย�าคิู่ดว�ากัารู้ดื�มืส่รู้า	กัารู้ส่บบ่หรู่้�	หรืู้อกัารู้เสพสิ�งเสพติิด	เป็้นสิ�งโกั�เก๋ั
	 7.	ทัำาจิำติใจำให�รู้�าเริู้งแจำ�มืใส	แลุ่ะป้รัู้บตัิวเข�ากัับกัลุ่่�มืเพื�อน
	 8.	ไมื�ทัดลุ่องสิ�งเสพติิดท่ักัชนิดเพรู้าะติิดง�ายแลุ่ะรัู้กัษาให�หายได�ยากั
	 9.	ไมื�ใช�ยาท่ักัชนิดโดยไมื�ได�รัู้บคู่ำาแนะนำาจำากัแพทัย์หรืู้อ	เภัสัชกัรู้
	 10.	ยึดมัื�นในหลัุ่กัธรู้รู้มืของศึาสนา	คู่ำาสอนของท่ักัศึาสนาม่ืจ่ำดม่ื�งหมืาย	ให�บ่คู่คู่ลุ่ป้รู้ะพฤติิแติ�สิ�งด่งามื 
แลุ่ะลุ่ะเว�นคู่วามืชั�ว
	 11.	หากัรู่้�สึกัตัิวเองหรืู้อว�าสงสัยว�าถ่กัหลุ่อกัให�เสพสิ�งเสพติิด	ติ�องรู่้บบอกัพ�อแมื�หรืู้อผ่�ป้กัคู่รู้องทัันท่ั
	 12.	เมืื�อพบผ่�ใดติิดหรืู้อสงสัยว�าติิดสิ�งเสพติิด	จำงช�วยแนะนำาให�ไป้รัู้บกัารู้รัู้กัษาโดยเร็ู้ว

	 1.	สอนให�เขารู่้�จัำกัป้ฏิิเสธ	สอนให�ไมื�รัู้บหรืู้อป้ฏิิเสธสิ�งของท่ั�คู่นแป้ลุ่กัหน�าให�
	 2.	กัารู้สอนให�สนใจำสิ�งรู้อบติัว	ให�เขารู่้�จัำกัรู้ะวังตัิว	รู้วมืถึงสอนให�รู่้�จัำกัจำดจำำาสิ�งติ�าง	ๆ	ท่ั�จำำาเป้็นด�วย	 
ไมื�ว�าจำะเป็้นเบอร์ู้โทัรู้ศัึพท์ัของคู่่ณพ�อ	คู่่ณแมื�	ชื�อซ์อยบ�าน	สถานท่ั�ตัิ�งของบ�าน	แลุ่ะสถานท่ั�ใกัลุ่�เคู่่ยง 
	 3.	สอนลุ่่กัเอาตัิวรู้อด ในสถานกัารู้ณ์คัู่บขัน	เช�น	กัารู้วิ�ง	กัารู้หลุ่บซ์�อน	เป็้นติ�น
	 4.	สอนให�รู่้�จัำกับอกัผ่�ใหญ�	เมืื�อม่ืเหต่ิกัารู้ณ์ผิดป้กัติิ

ท่ั�มืา	:	https://www.amarinbabyandkids.com/health/accident/teach-kids-to-survive/2/

	 1.	สอนเรืู้�องบ่คู่คู่ลุ่แลุ่ะสถานท่ั�ในช่มืชน	เพื�อให�เด็กัรู่้�ว�าในสังคู่มืม่ืทัั�งคู่นด่แลุ่ะคู่นไมื�ด่	ดังนั�น	กัารู้สอน 
ให�รู่้�จัำกัคู่นในอาช่พติ�างๆ	เช�น	แมื�คู่�า	ติำารู้วจำ	ทัหารู้	หมือ	พยาบาลุ่	ว�าใคู่รู้ม่ืหน�าท่ั�อย�างไรู้		เช�น	ติำารู้วจำม่ืหน�าท่ั� 
จัำบโจำรู้ผ่�รู้�าย	ก็ัจำะทัำาให�เด็กัเข�าใจำง�ายๆ	ได�ว�าหากัเกิัดเหต่ิรู้�ายจำะขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัใคู่รู้
	 2.	สอนให�เป็้นเด็กัช�างสังเกัติ	ว�าคู่นท่ั�เข�ามืาคู่่ยด�วยม่ืลัุ่กัษณะอย�างไรู้	ผอมื	ส่ง	อ�วน	ผิวดำา	ขาว	 
แลุ่ะลัุ่กัษณะกัารู้พ่ดเป็้นอย�างไรู้	พ่ดชัดหรืู้อไมื�	เพื�อเป็้นกัารู้ฝึึกัจำำาลัุ่กัษณะทั�าทัางเบื�องติ�นได�

วิิธ่หล่กเล่�ยงเบ่�องต้น

วิิธ่การข้อคุ้วิามิช่ีวิยเหล่อเบ่�องต้น เม่ิ�อต้องเจอสถานการณ์คัุ้บขั้น

การไม่ิเช่ี�อคุ้นแปัลกหน้า ถ้าโดนชัีกชีวินจะที่ำายังไงด่
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	 ยคู่่สมัืยท่ั�เป้ลุ่่�ยนไป้	ทัำาให�คู่นเรู้าติ�องรู้ะแวดรู้ะวังตัิวอย่�ติลุ่อดเวลุ่า	เพื�อคู่วามืป้ลุ่อดภััยทัั�งรู้�างกัาย	จิำติใจำ	 
แลุ่ะทัรัู้พย์สิน	วันน่�จึำงนำาข�อคู่วรู้ป้ฏิิบัติิเมืื�อผ่�หญิงติ�องอย่�ในท่ั�สาธารู้ณะโดยลุ่ำาพัง	ไมื�ว�าจำะในลิุ่ฟต์ิ	ห�องนำ�า
สาธารู้ณะ	หรืู้อแมื�กัรู้ะทัั�งบ�านของตัิวเอง

 กรณีอย่้ในัสืถ�นัก�รณ์คัำบขัีนั
	 1.	พยายามืรู้วบรู้วมืสติิอย�าติกัใจำจำนเกิันไป้	
	 2.	หาวิธ่กัารู้ช�วยเหลืุ่อตินเองเฉพาะหน�า	โดยกัารู้ใช�นำ�าเย็นเข�าลุ่่บ	หรืู้อพ่ดจำาถ�วงเวลุ่าให�นานทั่�ส่ด 
เทั�าท่ั�จำะทัำาได�	เพื�อหาทัางหลุ่บหน่ออกัมืาจำากัสถานกัารู้ณ์นั�นๆ
	 3.	พยายามืไมื�ยั�วย่คู่นรู้�าย	เพรู้าะอาจำทัำาให�คู่นรู้�ายใช�คู่วามืรู่้นแรู้ง

 กรณีอย่้ท่ำ�มกล�งฝ้ิ่งชื่นัหร่อบริเวณทีำ�มีผู้้�คำนั 
	 1.	ไมื�คู่วรู้อาย	ให�รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อดังๆ	หากัพบว�าม่ืคู่นทัำารู้�าย
	 2.	วิ�งหน่ให�เร็ู้วท่ั�ส่ด	คู่วรู้แจำ�งคู่วามืหรู้ือให�เจำ�าหน�าท่ั�ติำารู้วจำลุ่งบันทึักัป้รู้ะจำำาวัน	เพื�อนำาตัิวคู่นทัำาผิด 
มืาลุ่งโทัษ	หรืู้อเพื�อเป็้นกัารู้ติักัเติือนผ่�กัรู้ะทัำาผิด	ไมื�ว�าในกัรู้ณ่ใดกั็ติามื	ติ�องตัิ�งสติิให�มัื�นเพื�อท่ั�จำะเลุ่ือกัวิธ่ 
เอาตัิวรู้อดได�อย�างเหมืาะสมื

 กรณีคำว�มรุนัแรงในัคำรอบคำรัว
	 1.	ย่ติิกัารู้โติ�เถ่ยงในขณะท่ั�ติ�างฝ่ึายติ�างม่ือารู้มืณ์โกัรู้ธ	
	 2.	หันหน�ามืาป้รึู้กัษาพ่ดคู่่ยกััน	เมืื�อติ�างฝ่ึายอย่�ในสภัาพท่ั�พรู้�อมื	
	 3.	กัรู้ณ่ท่ั�ไมื�สามืารู้ถพ่ดคู่่ยกัันได�โดยติรู้ง	อาจำให�ผ่�ใหญ�ท่ั�นับถือ	หรืู้อญาติิพ่�น�องมืาเป้็นตัิวกัลุ่าง 
ในกัารู้พ่ดคู่่ย

วิิธ่แก้ไข้ปััญหาเบ่�องต้น เม่ิ�อต้องเจอสถานการณ์คัุ้บขั้น

	 3.	เลุ่�าข�าวให�เด็กัฟัง	เพื�อให�เด็กัรู่้�เรืู้�องภััยท่ั�อย่�รู้อบตัิวท่ั�เป็้นสถานกัารู้ณ์ปั้จำจ่ำบัน
	 4.	ใช�สถานกัารู้ณ์จำำาลุ่อง	/	เลุ่�นบทับาทัสมืม่ืติิ	/	ใช�คู่ำาถามื	ถามืเด็กัว�าหากัม่ืคู่นแป้ลุ่กัหน�าเข�ามืาหาหน่ 
จำะทัำาอย�างไรู้	เพื�อเป็้นกัารู้สังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืของเด็กัแลุ่ะให�คู่ำาแนะนำาเพิ�มืเติิมื
	 5.	ไมื�ป้ลุ่�อยเด็กัไว�เพ่ยงลุ่ำาพัง	สอนให�หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้พ่ด	รัู้บของ	แลุ่ะให�ของกัับคู่นแป้ลุ่กัหน�า	เพรู้าะเหต่ิรู้�าย 
เกิัดขึ�นได�ท่ักัเวลุ่า
	 6.	สอนเด็กัให�กัลุ่�าขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ	เพื�อให�พ�อแมื�	คู่รู่้	หรืู้อผ่�ใหญ�คู่นอื�นๆ	เข�าไป้ช�วยเหลืุ่อได�ทัันทั�วงท่ั
	 7.	ให�เด็กัจำำาชื�อของตัิวเอง	ชื�อแลุ่ะเบอร์ู้โทัรู้ศัึพท์ัคู่่ณพ�อ	คู่่ณแมื�	แลุ่ะ	191
	 8.	สอนให�เด็กัรู่้�จัำกักัารู้ป้้องกัันตัิวเองเบื�องติ�น	เช�น	กัารู้วิ�งหน่	กัารู้รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อ	เป็้นติ�น
	 9.	สังเกัติกัารู้ณ์กัารู้ใช�สื�อออนไลุ่น์ของเด็กั	ว�าม่ืคู่วามืผิดป้กัติิหรืู้อไมื�	เช�น	กัารู้หมืกัม่ื�นอย่�กัับสื�อออนไลุ่น์ 
มืากัเกิันไป้
	 10.	คู่อยสังเกัติพฤติิกัรู้รู้มืของเด็กั	หากัเด็กัม่ือากัารู้ซึ์มืเศึรู้�าผิดป้กัติิ	ไมื�อยากัพ่ดคู่่ยกัับใคู่รู้	หรืู้อม่ือากัารู้ 
หวาดกัลัุ่ว	ผวา	คู่วรู้รู่้บสอบถามืเพื�อแกั�ปั้ญหาให�ทัันทั�วงท่ั

ท่ั�มืา	:	https://www.parentsone.com/10-ways-for-protecting-your-kids-from-stangers/
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	 4.	กัรู้ณ่ท่ั�ถ่กัทัำารู้�ายหรืู้อไมื�มัื�นใจำในคู่วามืป้ลุ่อดภััย	ให�พยายามืเลุ่่�ยงจำากัสถานกัารู้ณ์หรืู้อสถานท่ั�นั�น	 
โดยอาจำติิดติ�อขอคู่วามืช�วยเหลุ่ือจำากัติำารู้วจำ	ญาติิพ่�น�อง	เพื�อน	บ่คู่คู่ลุ่ทั่�ไว�ใจำ	หรืู้อย�ายท่ั�อย่�ชั�วคู่รู้าวจำนกัว�า 
ปั้ญหาจำะคู่ลุ่่�คู่ลุ่าย
	 5.	โทัรู้ศัึพท์ัขอคู่ำาป้รึู้กัษาหรืู้อขอคู่วามืช�วยเหลืุ่อจำากัญาติิพ่�น�อง	เพื�อน	หน�วยงานท่ั�ให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อ	 
หากัยังไมื�ได�ผลุ่	คู่วรู้ติัดสินใจำใช�สิทัธิติามืกัฎหมืาย	แจำ�งคู่วามืติ�อติำารู้วจำ	เพรู้าะไมื�ม่ืใคู่รู้ม่ืสิทัธิทัำารู้�ายผ่�อื�น 
แมื�จำะเป็้นสาม่ื	ตัิ�งสติิพยายามืทับทัวนเรืู้�องรู้าว	หาเหต่ิผลุ่แลุ่ะวธ่ิกัารู้แกั�ไขปั้ญหา	รู้วมืถงึพิจำารู้ณาว�า	หากัจำะใช� 
ช่วิติอย่�รู้�วมืกัันติ�อไป้	คู่วรู้ม่ืข�อติกัลุ่งกัันอย�างไรู้	เพื�อไมื�ให�เกิัดเหต่ิกัารู้ณขึ์�นอ่กั	ไมื�รู้ะบายอารู้มืณกั์ับเด็กั	โดยด่ด�า	 
ท่ับต่ิ	หรืู้อทัำารู้�าย	เพื�อป้รู้ะชดอ่กัฝ่ึายหนึ�ง

 กรณีถ้กล่วงละเมิดทำ�งเพิศึ
	 1.	คู่วรู้รู่้บให�แพทัย์ติรู้วจำรู้�างกัายอย�างเรู้�งด�วนภัายใน	24	ชั�วโมืง	
	 2.	ไมื�คู่วรู้อาบนำ�าหรู้ือชำารู้ะลุ่�างรู้�างกัายหรู้ือเป้ลุ่่�ยนเสื�อผ�า	เพื�อให�สามืารู้ถเกั็บหลัุ่กัฐานได�ชัดเจำน 
แลุ่ะคู่รู้บถ�วน	เพรู้าะกัารู้ติรู้วจำรู้�างกัายอย�างเรู้�งด�วนไมื�ว�าจำะติัดสินใจำดำาเนินคู่ด่หรืู้อไมื�	จำะเป้็นผลุ่ด่ในแง� 
กัารู้ป้้องกัันกัารู้ติิดโรู้คู่จำากัเพศึสัมืพันธ์	ป้้องกัันกัารู้ตัิ�งคู่รู้รู้ภ์ั	ซึ์�งสามืารู้ถทัำาได�ด่ภัายใน	48	ชั�วโมืง	แลุ่ะเมืื�อตัิดสินใจำ 
ท่ั�จำะแจำ�งคู่วามืรู้�องท่ักัข์เมืื�อใด	พยานหลัุ่กัฐานทัางกัารู้แพทัย์เหลุ่�าน่�จำะเป็้นป้รู้ะโยชน์	ว�าถ่กัลุ่ะเมิืดทัางเพศึจำริู้ง 
เพรู้าะกัารู้ดำาเนินคู่ด่กัารู้ลุ่ะเมิืดทัางเพศึในป้รู้ะเทัศึไทัยให�คู่วามืสำาคัู่ญกัับผลุ่กัารู้ติรู้วจำรู้�างกัายของแพทัย์ 
เป็้นสำาคัู่ญ
	 3.	หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้อย่�คู่นเด่ยวติามืลุ่ำาพัง	เพรู้าะอาจำนำาไป้ส่�กัารู้ตัิดสินใจำท่ั�เป็้นผลุ่รู้�ายกัับตินเอง	เช�น	ทัำารู้�าย 
ตินเอง	พยายามืฆ�าตัิวติาย	ให�กัำาลัุ่งใจำตินเอง	ไมื�คู่วรู้ลุ่งโทัษตินเอง	เพรู้าะไมื�ม่ืผ่�ใดติ�องกัารู้ถ่กัข�มืขืน	เหต่ิกัารู้ณ์ 
ท่ั�เกิัดขึ�นจึำงไมื�ใช�คู่วามืผิดของตินเอง	แติ�เป็้นคู่วามืผิดของชายท่ั�มืากัรู้ะทัำาติ�างหากั	ให�รู้ำาลึุ่กัอย่�เสมือว�า	คู่่ณคู่�า	 
อนาคู่ติ	คู่วามืสามืารู้ถของเรู้ามิืได�ส่ญเส่ยไป้กัับเหต่ิกัารู้ณท่์ั�เกิัดขึ�น	คู่วรู้ตัิดสินใจำคู่ลุ่่�คู่ลุ่ายปั้ญหาโดยอาจำหาบ่คู่คู่ลุ่ 
ท่ั�ไว�ใจำได�	 เช�น	พ�อแมื�	เลุ่�าเรืู้�องท่ั�เกิัดขึ�นเพื�อรู้�วมืกัันคิู่ดแกั�ไขปั้ญหาหรู้ือแจำ�งคู่วามืนำาผ่�กัรู้ะทัำาผิดมืาลุ่งโทัษ	 
เพื�อไมื�ให�เขาม่ืโอกัาสมืากัรู้ะทัำาซ์ำ�า	หรืู้อไป้กัรู้ะทัำากัับคู่นอื�นอ่กั

ท่ั�มืา	:	https://shorturl.asia/rm0aO
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  13. การใช้ีส่�อโซิเช่ียลม่ิเด่ยในที่างท่ี่�ถูก

 1. ด��นัสุืขีภ�พิร่�งก�ย
	 ผลุ่ของกัารู้เลืุ่อกัรัู้บสื�อโฆษณาเก่ั�ยวกัับส่ขภัาพทัางกัาย	จำากักัารู้ท่ั�ผ่�ผลิุ่ติได�ผลิุ่ติสินคู่�าชนิดเด่ยวกััน 
จำำานวนมืากั	ทัำาให�เกิัดกัารู้แข�งขันโดยม่ืกัารู้ทัำาให�สินคู่�าของตินท่ั�ผลิุ่ติออกัมืาม่ืคู่่ณภัาพแลุ่ะรู้าคู่าถ่กั	ย�อมืเป็้นผลุ่ด่ 
ติ�อผ่�บริู้โภัคู่ในกัารู้เลุ่ือกัพิจำารู้ณาได�หลุ่ากัหลุ่าย	แลุ่ะสามืารู้ถเป้รู่้ยบเท่ัยบข�อด่แลุ่ะข�อเส่ยกั�อนทั่�จำะตัิดสินใจำ	 
ซื์�อสินคู่�าแลุ่ะบริู้กัารู้เก่ั�ยวกัับส่ขภัาพติ�างๆ	เมืื�อม่ืกัารู้บริู้โภัคู่แลุ่�วโอกัาสท่ั�จำะเกิัดคู่วามืพอใจำม่ืส่ง	เนื�องจำากัได� 
สินคู่�าท่ั�ม่ืคู่่ณภัาพ	แติ�ถ�าสินคู่�าบางชนิดม่ืให�เลืุ่อกัน�อย	ในขณะท่ั�ผ่�บริู้โภัคู่ม่ืคู่วามืจำำาเป็้นติ�องกิันแลุ่ะใช�มืากั	 
จำะเป็้นกัารู้เปิ้ดโอกัาสให�ผ่�ผลิุ่ติสามืารู้ถเอารัู้ดเอาเป้รู่้ยบได�ง�าย	โดยกัารู้ผลิุ่ติสินคู่�าท่ั�ไมื�ม่ืคู่่ณภัาพมืาขาย	ทัำาให� 
ส�งผลุ่ติ�อส่ขภัาพทัางรู้�างกัาย	เช�น	ดื�มืนมืแลุ่�วเกิัดอากัารู้ทั�องเส่ย	ผงซั์กัฟอกับางย่�ห�อ	ซั์กัแลุ่�วเกิัดกัารู้แพ�อย�าง 
รู่้นแรู้ง	ดังนั�น	สื�อโฆษณาจำงึม่ือิทัธิพลุ่ให�คู่นติดัสินใจำซื์�อผลิุ่ติภััณฑ์์หรืู้อใช�บริู้กัารู้ติ�างๆ	ซึ์�งส�งผลุ่ติ�อส่ขภัาพรู้�างกัาย 
ของผ่�บริู้โภัคู่โดยติรู้ง
 2. ด��นัสุืขีภ�พิจิัต
	 ผลุ่ของกัารู้เลุ่ือกัรัู้บสื�อโฆษณาเกั่�ยวกัับส่ขภัาพจำิติ	 คืู่อ	คู่วามืรู้่�สึกัพึงพอใจำแลุ่ะคู่วามืไมื�พึงพอใจำ 
ในกัารู้บริู้โภัคู่สินคู่�าแลุ่ะบริู้กัารู้เก่ั�ยวกัับส่ขภัาพติ�างๆ	ม่ืผลุ่อย�างยิ�งติ�อส่ขภัาพจิำติของผ่�บริู้โภัคู่	เช�น	ม่ืกัารู้ใช�สินคู่�า 
ท่ั�ม่ืคู่่ณภัาพ	ม่ืคู่่ณสมืบัติิเป็้นจำริู้งติามืคู่ำาโฆษณาย�อมืส�งผลุ่ให�เกิัดคู่วามืพึงพอใจำ	ส�วนสินคู่�าแลุ่ะบรู้ิกัารู้ติ�าง	ๆ	 
ท่ั�ผ่�บริู้โภัคู่เลืุ่อกัใช�ม่ืคู่่ณภัาพไมื�เป็้นจำริู้งติามืท่ั�ผ่�ผลิุ่ติโฆษณา	ส�งผลุ่เส่ยหายแลุ่ะเป็้นอันติรู้ายติ�อส่ขภัาพ	 
ย�อมืทัำาให�เกิัดคู่วามืไมื�พึงพอใจำในสินคู่�าแลุ่ะบริู้กัารู้ติ�างๆ	นอกัจำากัน่�	กัารู้ซื์�อสินคู่�าหรืู้อบริู้กัารู้ส่ขภัาพบางชนิด 
อาจำม่ืรู้าคู่าส่ง	เมืื�อได�สินคู่�าแลุ่ะบริู้กัารู้ท่ั�ม่ืคู่่ณภัาพไมื�เป็้นไป้ติามืท่ั�คู่าดหวัง	ก็ัจำะกั�อให�เกิัดคู่วามืเคู่รู่้ยด	วิติกักัังวลุ่ 
หรืู้อเส่ยใจำกัับกัารู้ตัิดสินใจำท่ั�ผ�านมืาได�	ดังนั�นสื�อโฆษณาจึำงส�งผลุ่ติ�อส่ขภัาพจิำติของผ่�บริู้โภัคู่โดยติรู้ง
 3. ด��นัสุืขีภ�พิสัืงคำม
	 สื�อท่ั�ม่ืคู่วามืสรู้�างสรู้รู้ค์ู่จำะส�งผลุ่ให�เกิัดกัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งพฤติิกัรู้รู้มืส่ขภัาพในทัางท่ั�พึงป้รู้ะสงค์ู่	ในขณะ 
ท่ั�สื�อท่ั�นำาเสนอพฤติิกัรู้รู้มืส่ขภัาพท่ั�ไมื�เหมืาะสมื	แติ�พยายามืนำาเสนอว�าเป็้นคู่�านิยมืของสังคู่มืท่ั�จำะส�งผลุ่ให�เกิัด 
กัารู้เป้ลุ่่�ยนแป้ลุ่งพฤติิกัรู้รู้มืส่ขภัาพในทัางท่ั�ไมื�พึงป้รู้ะสงค์ู่	เช�น	กัารู้โฆษณาอาหารู้ป้รู้ะเภัทัจำานด�วน	ซึ์�งเป็้น 
อาหารู้ท่ั�ม่ืกัารู้แข�งขันในกัารู้โฆษณาท่ั�ส่งมืากัทัั�งท่ั�อาหารู้เหลุ่�าน่�ม่ืป้ริู้มืาณแคู่ลุ่อรู่้�ส่งแลุ่ะม่ืสารู้อาหารู้ท่ั�จำำาเป็้น 
ติ�อรู้�างกัายในป้ริู้มืาณติำ�า	เด็กัหรืู้อเยาวชนท่ั�รัู้บป้รู้ะทัานอาหารู้เหลุ่�าน่�มืากัๆ	จึำงเส่�ยงติ�อกัารู้เป็้นโรู้คู่เบาหวาน	 
โรู้คู่หัวใจำ	แลุ่ะโรู้คู่มืะเร็ู้งบางชนิดในช�วงช่วิติติ�อไป้	ทัำาให�เป็้นปั้ญหาสาธารู้ณส่ขของบ่คู่คู่ลุ่ในสังคู่มืติ�อไป้
 4. ด��นัสุืขีภ�พิปัีญญ�
	 สื�อโฆษณาม่ือิทัธิพลุ่ติ�อส่ขภัาพทัางปั้ญญา	เพรู้าะม่ืสื�อโฆษณาจำำานวนมืากัท่ั�ใช�กัลุ่วิธ่กัารู้โฆษณา 
ป้รู้ะชาสัมืพันธ์จ่ำงใจำผ่�บริู้โภัคู่ให�ม่ืคู่วามืติ�องกัารู้สินคู่�า	ส�งเสรู้ิมืคู่�านิยมืหรู้ือแบบแผนกัารู้ดำาเนินช่วิติท่ั�เป็้น 
วัติถ่นิยมืแทันทั่�จำะเป้็นกัารู้ใช�ช่วิติแบบพอเพ่ยงติามืแนวทัางป้รู้ัชญาของเศึรู้ษฐกัิจำพอเพ่ยงในพรู้ะบาทัสมืเด็จำ 
พรู้ะเจำ�าอย่�หัว	ท่ั�เน�นกัารู้ดำาเนินช่วิติติามืทัางสายกัลุ่าง	ด�วยคู่วามืม่ืเหต่ิผลุ่	คู่วามืรู่้�จัำกัพอป้รู้ะมืาณ	แลุ่ะม่ืภ่ัมิืคู่่�มืกััน 
ในตัิวท่ั�ด่	เช�น	กัารู้ท่ั�เรู้าจำะซื์�อสินคู่�าชิ�นหนึ�งเรู้าจำะติ�องตัิดสินใจำอย�างม่ืเหต่ิม่ืผลุ่ท่ั�เหมืะสมืว�าสมืคู่วรู้ซื์�อหรืู้อไมื�	 
ดังบทักัลุ่อนของส่นทัรู้ภั่�ท่ั�ว�า	“ไมื�คู่วรู้ซื์�อก็ัอย�าไป้พิไรู้ซื์�อ	ให�เป็้นมืื�อเป็้นคู่รู้าวทัั�งคู่าวหวาน”	คู่วามืรู้่�จัำกัพอ

อิที่ธิพัลข้องการเสพัส่�อโฆษณา
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ป้รู้ะมืาณคู่ือซื์�อในจำำานวนเทั�าท่ั�จำำาเป้็น	ในรู้าคู่าทั่�เหมืาะสมื	กัารู้ม่ืภ่ัมืิคู่่�มืกัันคืู่อ	กัารู้ม่ืสติิสัมืป้ชัญญะกั�อน 
กัารู้ตัิดสินใจำซื์�อ	ไมื�หลุ่งใหลุ่หรืู้อติกัเป็้นเหยื�อของคู่ำาโฆษณา	หรืู้อสิ�งจ่ำงใจำใดๆ	ท่ั�ผ่�จำำาหน�ายนำามืาส�งเสริู้มืกัารู้ขาย	 
เช�น	ของแถมื	กัารู้ใช�ชิ�นส�วนชิงรู้างวัลุ่	เป็้นติ�น	เพรู้าะจำะทัำาให�เรู้าติัดสินใจำซื์�อสินคู่�านั�นด�วยคู่วามืติ�องกัารู้ 
ทัางจิำติวิทัยามืากักัว�าเป็้นกัารู้ตัิดสินใจำซื์�อโดยใช�เหต่ิผลุ่แลุ่ะปั้ญญา

ท่ั�มืา	:	https://sites.google.com/site/nissancamou/xiththiphl-khxng-sux-khosna-keiyw-kab-sukhphaph

	 คู่วามืป้ลุ่อดภััยในช่วิติเป็้นสิทัธิขั�นพื�นฐานท่ั�ป้รู้ะชาชนท่ักัคู่นคู่วรู้ได�รัู้บ	อันติรู้ายท่ั�เกิัดขึ�นม่ืทัั�งแบบ 
ท่ั�มืาโดยเปิ้ดเผย	เช�น	อ่บัติิเหต่ิ	แติ�อันติรู้ายบางป้รู้ะเภัทัม่ืคู่วามืสลัุ่บซั์บซ์�อนมืากั	เช�น	ภััยจำากัสื�อ	โดยเฉพาะ 
อินเทัอร์ู้เน็ติ	ดังนั�น	กัารู้ม่ืคู่วามืรู่้�คู่วามืเข�าใจำถึงอันติรู้ายจำากัสื�อป้รู้ะเภัทัติ�างๆ	ทัั�งสื�อโฆษณา	สื�อสิ�งพิมืพ์	แลุ่ะ 
สื�ออินเทัอร์ู้เน็ติ	เพื�อจำะได�สามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์เลืุ่อกัใช�สื�อท่ั�ป้ลุ่อดภััย	แลุ่ะม่ืแนวทัางกัารู้ป้ฏิิบัติิติน	ในกัารู้ป้้องกัันภััย 
ท่ั�เกิัดขึ�นได�	
     1) ส่ื�อโฆษณ�และอินัเตอร์เน็ัต
	 	 1.1)	สื�อโฆษณา		เป็้นเคู่รืู้�องมืือกัารู้ติิดติ�อสื�อสารู้ซึ์�งทัำาหน�าท่ั�ส�งข�าวสารู้จำากัแหลุ่�งข�าวสารู้	 
โดยผ่�ส�งข�าวไป้ยังผ่�รัู้บข�าว	สื�อโฆษณาแบ�งเป็้นหลุ่ายป้รู้ะเภัทัดังน่�	
	 	 	 1.	สื�อกัรู้ะจำายเส่ยง	เช�น	โทัรู้ทััศึน์	วิทัย่
	 	 	 2.	สื�อสิ�งพิมืพ์	เช�น	นิติยสารู้	หนังสือ	จำดหมืาย
	 	 	 3.	สื�อนอกัสถานท่ั�	เช�น	กัารู้โฆษณากัลุ่างแจำ�ง	กัารู้โฆษณาเคู่ลืุ่�อนท่ั�
																					 4.	สื�อกัารู้ติลุ่าดทัางติรู้ง	เช�น	กัารู้แนะนำาหรืู้อโฆษณาสินคู่�า
																					 5.	สื�ออื�นๆ	เช�น	โฆษณากั�อนหนังฉายในโรู้งภัาพยนติร์ู้
	 	 1.2)	 สื�ออินเทัอร์ู้เน็ติ		เป็้นเคู่รืู้อข�ายคู่อมืพิวเติอร์ู้ขนาดใหญ�	 เกิัดขึ�นจำากัรู้ะบบเคู่รืู้อข�าย
คู่อมืพิวเติอร์ู้ขนาดเล็ุ่กั	รู้วมืกัันเป็้นเคู่รืู้อข�ายใหญ�	เพื�อใช�ในกัารู้ติิดติ�อสื�อสารู้แลุ่กัเป้ลุ่่�ยนข�อม่ืลุ่กััน
 2) ส่ื�อทีำ�อ�จันัำ�ไปีส่้ืคำว�มไม่ปีลอดภัยในัชีื่วิต 	สื�อม่ืหลุ่ายชนิด	เช�น	ภัาพนิ�ง	ภัาพยนติร์ู้	โทัรู้ทััศึน์	วิทัย่	 
โฆษณา	ซึ์�งบางสื�อม่ืเจำตินากั�อให�เกิัดคู่วามืไมื�ป้ลุ่อดภััยแกั�ป้รู้ะชาชน		ม่ืกัารู้แสวงหาผลุ่ป้รู้ะโยชน์	กัารู้ขโมืย 
ข�อม่ืลุ่บัติรู้เคู่รู้ดิติ	กัารู้เผยแพรู้�หรืู้อส�งภัาพโป้�	ภัาพลุ่ามืกั	โฆษณาผ�านเว็บไซ์ด์	เป็้นติ�น
 3) แนัวทำ�งปีฏิิบัติเพ่ิ�อป้ีองกันัตนัเองจั�กส่ื�อทีำ�ไม่ปีลอดภัย
	 	 3.1)	กัารู้ป้้องกัันตินเองจำากัสื�อโฆษณาท่ั�ไมื�ป้ลุ่อดภััย	 	 สื�อโฆษณาท่ั�ไมื�ป้ลุ่อดภััย	 เช�น	 
กัารู้โฆษณาชวนเชื�อเก่ั�ยวกัับยาลุ่ดคู่วามือ�วนเห็นผลุ่เร็ู้วภัายในหนึ�งสัป้ดาห์สามืารู้ถลุ่ดได�	 10	 กิัโลุ่ 
โดยไมื�ติ�องคู่วบคู่่มืเรืู้�องอาหารู้	หรืู้อ	นิติยสารู้ท่ั�ม่ืภัาพโป้�แลุ่ะม่ืเรืู้�องรู้าวเก่ั�ยวกัับเรืู้�องเพศึอย�างชัดเจำน	โดยม่ื 
แนวทัางป้ฏิิบัติิเพื�อป้้องกัันตินเองจำากัสื�อโฆษณาท่ั�ไมื�ป้ลุ่อดภััย	ดังน่�
	 	 	 1.	เมืื�อม่ืปั้ญหาเรืู้�องส่ขภัาพหรืู้อปั้ญหาช่วิติคู่วรู้ป้รึู้กัษาพ�อแมื�	คู่รู่้	หรืู้อ	เพื�อน
	 	 	 2.	กั�อนติัดสินใจำเชื�อติามืคู่ำาโฆษณาคู่วรู้ติรู้วจำสอบข�อเทั็จำจำรู้ิงแลุ่ะหาข�อม่ืลุ่ท่ั�ถ่กัติ�อง	 
เพื�อช�วยในกัารู้ตัิดสินใจำว�าเชื�อถือได�หรืู้อไมื�
													 	 3.	หลุ่่กัเลุ่่�ยงกัารู้ซื์�อหรืู้ออ�านสื�อท่ั�ไมื�ป้ลุ่อดภััยคู่วรู้ใช�วิจำารู้ณญาณในกัารู้เลุ่อืกัซื์�อท่ักัคู่รัู้�ง

อิที่ธิพัลข้องส่�อต่อส้ข้ภูาพัและคุ้วิามิร้นแรง อินเที่อร์เน็ต
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	 	 3.2)	กัารู้ป้้องกัันตินเองจำากัคู่วามืไมื�ป้ลุ่อดภััยทัางอินเทัอร์ู้เน็ติ		เช�น
												 	 1.	ไมื�คู่วรู้บอกัข�อม่ืลุ่ส�วนตัิวของตินเอง	เช�น	ชื�อ	นามืสก่ัลุ่	ท่ั�อย่�	ชื�อ	โรู้งเรู่้ยน	เบอร์ู้โทัรู้ศัึพท์ั	 
ชื�อพ�อแมื�	สถานท่ั�ทัำางาน	เป็้นติ�น	
													 	 2.	ไมื�คู่วรู้นัดพบกัับบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�รู่้�จัำกักัันทัางอินเทัอร์ู้เน็ติ	แลุ่ะคู่วรู้บอกัพ�อแมื�ให�รัู้บทัรู้าบ
													 	 3.	ไมื�คู่วรู้ให�รู่้ป้ถ�ายกัับคู่นท่ั�ติิดติ�อกัันทัางอินเทัอร์ู้เน็ติ	เพรู้าะอาจำนำาไป้ทัำาสิ�งไมื�ด่ 
แลุ่ะเสื�อมืเส่ยได�
													 	 4.	ไมื�คู่วรู้ติอบข�อคู่วามืสนทันา	ซึ์�งม่ืลัุ่กัษณะกัารู้พ่ดจำาชวนคู่่ยเรืู้�องเพศึ	เรืู้�องลุ่ามืกั	 
เรืู้�องกัารู้ทัำาสงคู่รู้ามื	กั�อกัารู้รู้�าย	กัารู้ข�มืข่�
	 	 	 5.	รู้ะวังบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�เสนอสิ�งของ	เช�น	กัารู้ได�รัู้บรู้างวัลุ่เป็้นเงิน	อ่ป้กัรู้ณ์เคู่รืู้�องใช�	หรืู้อ 
ของขวัญอื�นๆ	โดยอาจำจำะเป็้นพวกัหลุ่อกัลุ่วง
	 	 	 6.	ผ่�ป้กัคู่รู้องคู่วรู้ตัิ�ง	กัฎ	กัติิกัาในกัารู้เลุ่�นอินเทัอร์ู้เน็ติ	เช�น	วันลุ่ะก่ั�ชั�งโมืง	เลุ่�นได� 
ช�วงเวลุ่าใด	เป็้นติ�น
	 	 	 7.	รู้ะมัืดรู้ะวังบ่คู่คู่ลุ่ท่ั�ติิดติ�อทัางอินเทัอร์ู้เน็ติ	เพรู้าะอาจำไมื�ได�บอกัคู่วามืจำริู้งแลุ่ะพิส่จำน์ 
ตัิวตินได�ยากั
	 	 	 8.	จำดจำำารู้หัสผ�าน	ในกัารู้ใช�อินเทัอร์ู้เน็ติแลุ่ะบอกัเฉพาะคู่นใกัลุ่�ชิดท่ั�ไว�ใจำ	เช�น	พ�อแมื�	 
ผ่�ป้กัคู่รู้อง	เป็้นติ�น

ท่ั�มืา	:	https://sites.google.com/site/uhg0p5tujgp50/xiththiphl-khxng-sux-tx-sukhphaph-laea-khwam-runraeng-xinthexr-

netthexrnet

 ก�รร้�เท่ำ�ทัำนัส่ื�อออนัไลน์ั หมืายถึง	คู่วามืสามืารู้ถของบ่คู่คู่ลุ่ในกัารู้เข�าถึงสื�อออนไลุ่น์เพื�อกัารู้ใช�งาน 
ติามืวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่	คู่วามืสามืารู้ถวิเคู่รู้าะห์แยกัแยะข�อม่ืลุ่	ติรู้วจำสอบข�อเท็ัจำจำริู้งแลุ่ะคู่วามืคิู่ดเห็น	คู่วามืสามืารู้ถ	 
ในกัารู้ต่ิคู่วามืเชิงคู่่ณคู่�า	ป้รู้ะเมิืนสารู้ป้รู้ะโยชน์แลุ่ะโทัษ	ผลุ่กัรู้ะทับเนื�อหาของสื�อออนไลุ่น์	คู่วามืสามืารู้ถ 
ในกัารู้คิู่ดเชิงวิพากัษ์แลุ่ะมืองเห็นบริู้บทัทัางสังคู่มือื�นๆ	ท่ั�เก่ั�ยวเนื�องกัับสื�อ	โดยท่ั�ไมื�ติกัอย่�ภัายใติ�อิทัธิพลุ่สื�อ 
หรืู้อเป็้นทัาสของสื�อเทัคู่โนโลุ่ย่	คู่วามืสามืารู้ถในกัารู้เลืุ่อกัรัู้บแลุ่ะใช�ป้รู้ะโยชน์จำากัสื�อในทัางสรู้�างสรู้รู้ค์ู่สังคู่มื
 ผู้ลกระทำบจั�กก�รใชื่�ส่ื�อสัืงคำมออนัไลน์ัของเด็กัแลุ่ะเยาวชนอย�างขาดกัารู้รู่้�เทั�าทััน	
	 1)	ผลุ่กัรู้ะทับด�านรู้�างกัาย	พบว�า	กัารู้ติิดสื�อสังคู่มืออนไลุ่น์เป็้นเวลุ่านานทัำาให�เกิัดอากัารู้ป้วดศ่ึรู้ษะ	 
ป้วดหลัุ่ง	ป้วดข�อ	ป้วดทั�อง	เจ็ำบหน�าอกั	อ�อนเพลุ่่ย	โรู้คู่คู่วามืดัน	อากัารู้ลุ่มืชักั	ปั้ญหาสายติา	เป็้นติ�น	นอกัจำากัน่�	 
ยังส�งผลุ่กัรู้ะทับติ�อสมืองส�วนหน�าทัำาให�ม่ืขนาดเลุ่็กัแลุ่ะม่ืกัารู้เชื�อมืโยงของเซ์ลุ่ลุ่์ป้รู้ะสาทัสมืองส�วนหน�าลุ่ดลุ่ง	 
(คู่อลัุ่มืน์กัารู้ศึึกัษา	สยามืรัู้ฐสัป้ดาห์วิจำารู้ณ์	ฉบับวันท่ั�	4	เมืษายน	2557	โดยเสมืาธิกัารู้)		
	 2)	ผลุ่กัรู้ะทับด�านจิำติใจำแลุ่ะอารู้มืณ์	ส�งผลุ่ให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนกัรู้ะทัำาคู่วามืผิดในลัุ่กัษณะเด่ยวกัับ 
กัารู้เลุ่�นเกัมืออนไลุ่น์ได�	รู้วมืทัั�งคู่วามืคิู่ด	อารู้มืณ์แลุ่ะพฤติิกัรู้รู้มืกั�าวรู้�าวรู่้นแรู้ง	เนื�องจำากัเด็กัแลุ่ะเยาวชน 
ยังไมื�สามืารู้ถแยกัแยะสถานกัารู้ณ์จำริู้งกัับจิำนตินากัารู้หรืู้อสิ�งท่ั�เกิัดขึ�นได�	รู้วมืทัั�งกัารู้ขาดทัักัษะกัารู้เรู่้ยนรู่้� 
รู้�วมืกัับผ่�อื�น

รู้ทัี่นข้้อมูิลข่้าวิสารจากส่�อ
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	 3)	ผลุ่กัรู้ะทับในคู่รู้อบคู่รู้วั	พบว�า	คู่รู้อบคู่รู้วัขาดคู่วามือบอ่�น	สัมืพันธภัาพในคู่รู้อบคู่รู้วัลุ่ดลุ่ง	เกิัดคู่วามื 
ไมื�เข�าใจำแลุ่ะคู่วามืขัดแย�งในคู่รู้อบคู่รัู้ว
	 4)	ผลุ่กัรู้ะทับด�านสังคู่มื	กั�อให�เกิัดกัารู้กัรู้ะทัำาผิดของเด็กัแลุ่ะเยาวชน	รู้วมืทัั�งเด็กัแลุ่ะเยาวชน 
ติกัเป็้นเหยื�อในกัารู้ถ่กัลุ่�อลุ่วงจำากักัารู้ใช�สื�อสังคู่มืออนไลุ่น์ท่ั�ไมื�เหมืะสมื

ขี�อดี - ขี�อเสีืยขีองส่ื�อออนัไลน์ั 
	 กัารู้ใช�สื�อสังคู่มืออนไลุ่น์ม่ืคู่วามืแติกัติ�างขึ�นอย่�กัับวัติถ่ป้รู้ะสงค์ู่กัารู้ใช�งาน	แลุ่ะม่ืทัั�งข�อด่แลุ่ะข�อเส่ย	ดังน่�
 ขี�อดี
	 -	เป็้นพื�นท่ั�ให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนท่ั�ม่ืคู่วามืสนใจำเหมืือนกัันได�มืารู้วมืกัลุ่่�มืเพื�อพัฒนา	แลุ่กัเป้ลุ่่�ยนคู่วามืรู่้�	 
คู่วามืสนใจำแลุ่ะป้รู้ะสบกัารู้ณ์ให�แกั�กััน	
	 -	เป็้นพื�นท่ั�สรู้�างสรู้รู้ค์ู่ให�เด็กัแลุ่ะเยาวชนสรู้�างผลุ่งานแลุ่ะรู้ายได�	เกิัดกัารู้จำ�างงานแบบใหมื�ๆ 	ขึ�น	
	 -	เป็้นคู่ลัุ่งข�อม่ืลุ่คู่วามืรู่้�	
	 -	ป้รู้ะหยัดคู่�าใช�จำ�ายแลุ่ะเวลุ่าในกัารู้ติิดติ�อสื�อสารู้	เนื�องจำากัม่ืคู่วามืสะดวกัแลุ่ะรู้วดเร็ู้ว
	 -	ใช�เพื�อคู่วามืบันเทิัง	ผ�อนคู่ลุ่ายคู่วามืเคู่รู่้ยด	
 ขี�อเสีืย
	 -	เว็บไซ์ต์ิท่ั�ให�บริู้กัารู้บางแห�งอาจำจำะเปิ้ดเผยข�อม่ืลุ่ส�วนตัิวมืากัเกิันไป้	หากัผ่�ใช�ไมื�รู้ะมัืดรู้ะวังในกัารู้ 
กัรู้อกัข�อม่ืลุ่อาจำเกิัดคู่วามืเส่ยหาย	หรืู้อลุ่ะเมิืดสิทัธิส�วนบ่คู่คู่ลุ่ได�	
	 -	สื�อสังคู่มืออนไลุ่น์เป็้นสังคู่มืท่ั�กัว�างขวาง	หากัรู่้�เทั�าไมื�ถึงกัารู้ณ์	ขาดวิจำารู้ณญาณ	อาจำถ่กัลุ่�อลุ่�วงได�	
	 -	เป็้นช�องทัางในกัารู้ถ่กัลุ่ะเมิืดลิุ่ขสิทัธิ�	ขโมืยผลุ่งาน	หรืู้อถ่กัแอบอ�างได�
	 -	ผ่�ใช�ถ�าใช�นานเกิันอาจำม่ืผลุ่เส่ยติ�อส่ขภัาพ	ทัำาให�เส่ยกัารู้เรู่้ยน	แลุ่ะอาจำเส่ยเวลุ่าโดยเป้ลุ่�าป้รู้ะโยชน์	
	 -	เป็้นช�องทัางท่ั�สามืารู้ถวิพากัษ์วิจำารู้ณ์กัรู้ะแสสังคู่มืเชิงลุ่บ	แลุ่ะอาจำทัำาให�เกิัดข�อพิพาทั
	 -	ทัำาให�ขาดป้ฏิิสัมืพันธ์กัับบ่คู่คู่ลุ่รู้อบข�าง	เป็้นช�องทัางในกัารู้แสดงพฤติิกัรู้รู้มืท่ั�ไมื�เหมืาะสมื
	 -	ทัำาให�เกิัดภััยคู่่กัคู่ามืด�านคู่วามืมัื�นคู่ง	เช�น	กัารู้เผยแพรู้�ภัาพแลุ่ะข�อคู่วามือันม่ืลัุ่กัษณะด่หมิื�นแลุ่ะ 
ไมื�เหมืาะสมืติ�อสถาบันพรู้ะมืหากัษัติริู้ย์

ท่ั�มืา	:	กัรู้มืกิัจำกัารู้เด็กัแลุ่ะเยาวชน	www.dcy.go.th	›	news	›	news_th_20152208073025_1

238 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



  14. การม่ิจิตสำานึกรับผิู้ดชีอบต่อสังคุ้มิ

 จิัตสื�ธ์�รณะ (Public mind)	หมืายถึง	จิำติสำานึกัเพื�อส�วนรู้วมื	เพรู้าะคู่ำาว�า	“สาธารู้ณะ”	คืู่อ	สิ�งท่ั�มิืได� 
เป็้นของผ่�หนึ�งผ่�ใด	จิำติสาธารู้ณะจึำงเป็้นคู่วามืรู่้�สึกัถึงกัารู้เป็้นเจำ�าของในสิ�งท่ั�เป็้นสาธารู้ณะ	ในสิทัธิแลุ่ะหน�าท่ั�ท่ั�จำะ 
ด่แลุ่แลุ่ะบำารู่้งรัู้กัษารู้�วมืกััน	เช�น	กัารู้ช�วยกัันด่แลุ่รัู้กัษาสิ�งแวดลุ่�อมื	โดยกัารู้ไมื�ทิั�ง	ขยะลุ่งในแหลุ่�งนำ�า	กัารู้ด่แลุ่ 
รัู้กัษาสาธารู้ณะสมืบัติิ	เช�น	โทัรู้ศัึพท์ัสาธารู้ณะ	หลุ่อดไฟท่ั�ให�แสงสว�างติามืถนนหนทัาง	แมื�แติ�กัารู้ป้รู้ะหยัดนำ�า 
ป้รู้ะป้า	หรืู้อไฟฟ้า	ท่ั�เป็้นของส�วนรู้วมื	โดยให�เกิัดป้รู้ะโยชน์คู่่�มืคู่�าติลุ่อดจำนช�วยด่แลุ่รัู้กัษาให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อ 
ผ่�ติกัท่ักัข์ได�ยากั	หรืู้อผ่�ท่ั�รู้�องขอคู่วามืช�วยเหลุ่ือเทั�าท่ั�จำะทัำาได�	ติลุ่อดจำนรู้�วมืมืือกัรู้ะทัำาเพื�อให�เกิัดปั้ญหา 
หรืู้อช�วยกัันแกั�ปั้ญหา	แติ�ติ�องไมื�ขัดติ�อกัฎหมืาย	เพื�อรัู้กัษาป้รู้ะโยชน์ส�วนรู้�วมื

 จิัตสื�ธ์�รณะเพ่ิ�อส่ืวนัรวม
	 จิำติสำานึกัเพื�อส�วนรู้วมืนั�นสามืารู้ถกัรู้ะทัำาได�	โดยม่ืแนวทัางเป็้น	2	ลัุ่กัษณะ	ดังน่�
	 1.	โดยกัารู้กัรู้ะทัำาตินเอง	ติ�องม่ืคู่วามืรู้บัผิดชอบติ�อตินเอง	เพื�อไมื�ให�เกิัดผลุ่กัรู้ะทับแลุ่ะเกัดิคู่วามืเส่ยหาย 
	 2.	ม่ืบทับาทัติ�อสังคู่มืในกัารู้รัู้กัษาป้รู้ะโยชน์ของส�วนรู้วมื	เพื�อแกั�ปั้ญหา	สรู้�างสรู้รู้ค์ู่สังคู่มื	ซึ์�งถือว�าเป็้น
คู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อตินเองแลุ่ะสังคู่มื

 คำว�มรับผิู้ดชื่อบต่อสัืงคำม
	 เป็้นกัารู้ช�วยเหลืุ่อสังคู่มื	ไมื�ทัำาให�ผ่�อื�นหรืู้อสังคู่มืเดือดรู้�อนได�รัู้บคู่วามืเส่ยหาย	เช�น	
	 1.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อคู่รู้อบคู่รัู้ว	เช�น	เชื�อฟังพ�อแมื�	ช�วยเหลืุ่องานบ�าน	ไมื�ทัำาให�พ�อแมื�เส่ยใจำ
	 2.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบติ�อโรู้งเรู่้ยน	คู่รู่้อาจำารู้ย์	เช�น	ตัิ�งใจำเลุ่�าเรู่้ยน	เชื�อฟังคู่ำาสั�งสอนของคู่รู่้อาจำารู้ย์ 
ป้ฏิิบัติิติามืกัฎรู้ะเบ่ยบวินัยของโรู้งเรู่้ยน	ช�วยรัู้กัษาทัรัู้พย์สมืบัติิของโรู้งเรู่้ยน
	 3.	ม่ืคู่วามืรู้บัผิดชอบติ�อบ่คู่คู่ลุ่อื�น	เช�น	ให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อให�คู่ำาแนะนำา	ไมื�เอาเป้รู่้ยบเคู่ารู้พสทิัธิซึ์�งกัันแลุ่ะกััน 
	 4.	ม่ืคู่วามืรัู้บผิดชอบในฐานะพลุ่เมืือง	เช�น	ป้ฏิิบัติิติามืกัฎรู้ะเบ่ยบของสังคู่มื	ป้ฏิิบัติิติามืกัฎหมืาย	รัู้กัษา 
สมืบัติิของส�วนรู้วมื	ให�คู่วามืรู้�วมืมืือติ�อสังคู่มืในฐานะพลุ่เมืืองด่	ให�คู่วามืช�วยเหลืุ่อบ่คู่คู่ลุ่อื�นติามืคู่วามืเหมืาะสมื
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ชุดีควีามร้้ื่
เพ่ื่�อการื่ป้องกันแลิะแก้ไขปญัหายาเสพื่ติดี

แนัวทำ�งก�รใชื่�
	 ช่ดคู่วามืรู้่�เพื�อกัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	เป็้นช่ดคู่วามืรู้่� 

ท่ั�รู้วบรู้วมืแลุ่ะจัำดทัำาขึ�นเพิ�มืเติิมืเพื�ออำานวยคู่วามืสะดวกัแลุ่ะสนับสน่น 

กัารู้ดำาเนินกิัจำกัรู้รู้มืด�านยาเสพติิดในหลุ่ายลัุ่กัษณะ	เช�น	ใช�ป้รู้ะกัอบกัารู้เรู่้ยน 

กัารู้สอน	กัารู้อบรู้มืให�คู่วามืรู่้�	 กิัจำกัรู้รู้มืคู่�าย	กัิจำกัรู้รู้มืส�งเสริู้มืทัักัษะติ�างๆ	 

โดยผ่�ใช�สามืารู้ถเลุ่ือกัใช�เนื�อหาคู่วามืรู้่�แลุ่ะกิัจำกัรู้รู้มืทั่�สอดคู่ลุ่�องเหมืาะสมื 

กัับกัลุ่่�มืเป้้าหมืายแลุ่ะช�วงวัย	อาทิั	คู่วามืรู่้�ทัั�วไป้เก่ั�ยวกัับยาเสพติิด	กัารู้ใช�ยา 

ในทัางท่ั�ผิด	กัฎหมืายยาเสพติิดเบื�องติ�น	แนวทัางกัารู้ป้้องกัันยาเสพติิด	 

แนวทัางกัารู้บำาบัดรัู้กัษายาเสพติิด	ทัักัษะช่วิติ	ฯลุ่ฯ	ในรู่้ป้แบบ	Power	point	 

สำาเร็ู้จำรู่้ป้	สื�อคู่ลิุ่ป้ว่ดิโอ	สื�อหนังสั�น	ตัิวอย�างกิัจำกัรู้รู้มืติ�างๆ	เป็้นติ�น	ทัั�งน่�	

สามืารู้ถป้รู้ะย่กัต์ิใช�ให�เหมืาะสมืกัับบริู้บทัแลุ่ะพื�นท่ั�ได�
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รายช่ี�อคุ้ณะที่ำางานและผูู้้ม่ิส่วินเก่�ยวิข้้อง
ในการจัดที่ำาคูุ่้ม่ิอหลักสูตรการสอนยาเสพัติดในสถานศึึกษา

ปัระจำาปีั 2564

มิิติการพััฒนาหลักสูตรภูาพัรวิมิระดับนโยบาย
นายไชยา	กััญญาพันธ์่

นายนิสิติ	เนินเพิ�มืพิส่ทัธิ�

นางสาวอารู่้ภัักัดิ�	เงินบำารู่้ง	

หมื�อมืหลุ่วงพรู้วิศิึษฎ์	วรู้วรู้รู้ณ

นางสายพันธ์่	ศึรู่้พงษ์พันธ์่ก่ัลุ่

นางช่ลุ่่พรู้	พิเศึษก่ัลุ่

นางส่ขเกัษมื	เทัพสิทัธิ�

นางส่ดจิำติร์ู้	ไทัรู้นิ�มืนวลุ่	

นายส่รัู้ติน์	สรู้วงสิงห์

นางเชาวน่ย์	สายส่ดใจำ
นางทัองเจืำอ	เอ่�ยมืธนาน่รัู้กัษ์	
นางภััคู่รู้ดา	เท่ัยนสมืบัติิ	
นายบ่ญชื�น	วิบ่ลุ่ย์
นางจัำนติรู่้	นันทักิัจำ
นายเดวิด	ด�วงจิำนดา
นางสาวสมืสมืรู้	ลุ่ายพิก่ัน
นางสาวป่้ณญานิดา	ก่ัลุ่จัำนทัร์ู้ไพบ่ลุ่ย์

ท่ั�ป้รึู้กัษาพิเศึษ 
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน	
ผ่�อำานวยกัารู้ศ่ึนย์เฉพาะกิัจำคู่่�มืคู่รู้องแลุ่ะช�วยเหลืุ่อเด็กันักัเรู่้ยน	
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
ผ่�อำานวยกัารู้สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
นักัวิเคู่รู้าะห์นโยบายแลุ่ะแผนเช่�ยวชาญ	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
รู้องผ่�อำานวยกัารู้ศ่ึนย์เฉพาะกิัจำคู่่�มืคู่รู้องแลุ่ะช�วยเหลืุ่อเด็กันักัเรู่้ยน	
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
ผ่�อำานวยกัารู้ส�วนป้้องกัันยาเสพติิดในกัลุ่่�มืเยาวชน
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.
นักัวิชากัารู้ศึึกัษาชำานาญกัารู้พิเศึษ	
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
นักัวิชากัารู้ศึึกัษาชำานาญกัารู้พิเศึษ	
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
ข�ารู้าชกัารู้บำานาญ	
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
สำานักังานศึึกัษาธิกัารู้จัำงหวัดรู้าชบ่รู่้
สำานักังานศึึกัษาธิกัารู้จัำงหวัดรู้าชบ่รู่้
ศ่ึนย์ป้รู้ะสานงานแลุ่ะบริู้หารู้กัารู้ศึึกัษาจัำงหวัดชายแดนภัาคู่ใติ�
สำานักังานป้ลัุ่ดกัรู้ะทัรู้วงศึึกัษาธิกัารู้
สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษาป้รู้ะถมืศึึกัษากัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
โรู้งเรู่้ยนดอนเมืืองจำาต่ิรู้จิำนดา	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
โรู้งเรู่้ยนพรู้พินิติพิทัยาคู่ารู้	จัำงหวัดพรู้ะนคู่รู้ศึรู่้อย่ธยา
โรู้งเรู่้ยนป้ากัเกัร็ู้ด	จัำงหวัดนนทับ่รู่้
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นายธงชัย	ฟ้่งเฟ้�อง
นางจำำาเริู้ญ	ส่มืารัู้ติน์	
นางสาวจ่ำรู้ะวรู้รู้ณ	ปั้กักััดตัิง
นางกัรู้วรู้รู้ณ	ใสยจิำติต์ิ
นางสาวอรู้วรู้รู้ณ	จัำนทัร์ู้ชะลุ่อ
นายอัคู่รู้วัฒน์	จ่ำรู้ะอมืริู้นทัร์ู้
นางภััทัรู้าพรู้รู้ณ	เล็ุ่งวัฒนกิัจำ
นางสาวพจำมืาน	ส่พลุ่
นายวชิรู้าว่ฒิ	อ่�นใจำ
นางสาวบ่สรู้า	นิลุ่เต๊ิะ	

นางทััศึน่ย์	นิวาศึะบ่ติรู้	

นางมืณฑ์าทิัพย์	จัำนทัร์ู้เพ็ญ		

นายกิัติติิพงศ์ึ	จัำนทัวงศ์ึ
นายวรัู้ติม์ื	ศึรู่้เทัพ
นางสาวฉันทันา	โพธิคู่รู่้ป้รู้ะเสริู้ฐ
ว�าท่ั�รู้�อยติรู่้หญิง	ทิัติา	ดวงสวัสดิ�
นางสาวฐิติาภัา	รู้าติรู่้วิจิำติร์ู้
นางสาวภัาวิดา	ทัรู้งไชยธรู้าเวช
นายธนกัฤติ	วิเศึษฤทัธิ�	
นายพ่ทัธรัู้ติน์	นัยวิก่ัลุ่
นายวิเช่ยรู้	น่�ยเย็น
นางกิั�งแกั�ว	ใหมื�ส่วรู้รู้ณ
นางสมืฤด่	ปิ้�นแกั�ว
นายชยพลุ่	แสงย�อย
นางสาวสนธยา	พ่นไธสง
นางสาวเนาวรัู้ติน์	ฝ้ึายเทัศึ
นางสาวเป้รู้มืณพิชญ์	วิสันต์ิช่บ่รู้ณ์
นายส่รัู้กั	วินิจำสรู้
นางสาวญานิกัา	ก๊่ัดวิน
นางสาวทัว่พรู้	บ่ญเส็ง

โรู้งเรู่้ยนเทัพศิึริู้นทัร์ู้คู่ลุ่องสิบสามื	จัำงหวัดป้ท่ัมืธาน่
โรู้งเรู่้ยนพรู้ะติำาหนักัสวนก่ัหลุ่าบมืหามืงคู่ลุ่	จัำงหวัดนคู่รู้ป้ฐมื
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
โรู้งเรู่้ยนพรู้ะหฤทััยคู่อนแวนต์ิ	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
โรู้งเรู่้ยนลุ่าซ์าลุ่	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษาเอกัชน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษาเอกัชน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้ส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษาเอกัชน
สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย
เขติบางบอน
สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย
เขติบางบอน
สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย
เขติบางบอน
สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย
สำานักังานส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษานอกัรู้ะบบแลุ่ะกัารู้ศึึกัษาติามือัธยาศัึย
วิทัยาลัุ่ยบริู้หารู้ธ่รู้กิัจำแลุ่ะกัารู้ทั�องเท่ั�ยวกัรู่้งเทัพ
ศ่ึนย์พัฒนา	ส�งเสริู้มื	ป้รู้ะสานงานกิัจำกัารู้นักัศึึกัษาแลุ่ะกิัจำกัารู้พิเศึษ
สำานักัมืาติรู้ฐานกัารู้อาช่วศึึกัษา
กัรู้มืส�งเสริู้มืกัารู้ป้กัคู่รู้องทั�องถิ�น
กัรู้มืส�งเสริู้มืกัารู้ป้กัคู่รู้องทั�องถิ�น
โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืรัู้งสิติ	จัำงหวัดป้ท่ัมืธาน่
โรู้งเรู่้ยนเทัศึบาลุ่วัดหนองผา	จัำงหวัดอ่ติรู้ดิติถ์
เทัศึบาลุ่เมืืองป้รู้าจ่ำนบ่รู่้	จัำงหวัดป้รู้าจ่ำนบ่รู่้
โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่าดพรู้�าว	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดป่้รู้ณาวาส	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
สำานักักัารู้ศึึกัษา	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
สำานักักัารู้ศึึกัษา	กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
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นางสาวพจำน่ย์	สาริู้พันธ์

นางสาวป้ฐมืพรู้	ชื�นใจำชน

นางรัู้ตินา	ถามัื�งม่ื

นางสาวส่พริู้กัา	ป้รู้ะพฤติิติรู้ง	

นางสาวนภััสณัชชนกั	หญิงป้รู้ะย่รู้

นางสาวณัฐยา	โชติิแสงสังข์

นางสาวศึรัู้ญญา	ศึรู่้หานนท์ั

นางสาวอมืรู้รัู้ติน์	ดรู้ป้รู้ะท่ัมื	

นางสาวรัู้ตินาภัรู้ณ์	ก่ัญชรู้	ณ	อยธ่ยา

นางสาวแสงทัอง	แสงสว�าง

มิิติการพััฒนาและจัดที่ำาแผู้นการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับปัระถมิศึึกษา
นายนพพรู้	มืากัคู่งแกั�ว

นายทันงศัึกัดิ�	ศึรู่้งามืคู่่ณพัฒน์

นางวชิรู้น่ช	พรู้หมืภััทัร์ู้		

นางสาวหฤทััย	บ่ญป้รู้ะดับ		

นางสาวพรู้ชนกั	คู่ณาอนันต์ิ			

สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขปั้ญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	
สำานักัพัฒนากัารู้ป้้องกัันแลุ่ะแกั�ไขป้ัญหายาเสพติิด	
สำานักังาน	ป้.ป้.ส.	

ผ่�อำานวยกัารู้
สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษาป้รู้ะถมืศึึกัษานนทับ่รู่้	เขติ	1	
รู้องผ่�อำานวยกัารู้
สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษาป้รู้ะถมืศึึกัษานนทับ่รู่้	เขติ	1
รู้องผ่�อำานวยกัารู้
สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษาป้รู้ะถมืศึึกัษานนทับ่รู่้	เขติ	1
รู้องผ่�อำานวยกัารู้
สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษาป้รู้ะถมืศึึกัษานนทับ่รู่้	เขติ	1
รัู้กัษากัารู้ผ่�อำานวยกัารู้กัลุ่่�มืนิเทัศึ	ติิดติามืฯ		
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นายศึรู้ากัรู้	เสนะเวส	
นางศึศิึธรู้	ด่เหมืาะ
นางจำารู่้ณ่	น�อยเป้รู้มื
นางสาวนริู้ศึรู้า	โชคู่ชยส่นทัรู้
นางสาววรู้รู้ณชนกั	มัื�นแน�	
นายอภิัสิทัธิ�	บ่ติรู้นำ�าเพ็ชรู้	
นางณัฐธิยา	เหมืือนมืาติย์	
นายสิงขรู้	สังข์ป้รู้ะเสริู้ฐ	
นางสาวปิ้ยะดา	ศึรู่้อินทัร์ู้ส่ทัธิ�	
นางสาวนภััษมืน	เข่ยวนิลุ่	
นายฉัติรู้ชัย	ไกัรู้เทัพ	
นางสาวเบ็ญจำมืาศึ	สังข์เผือกั	
นางสาวกัรู้รู้ทิัพย์	ป้านแสงแกั�ว	
นายส่นันท์ั	ลุ่าภัป้รู้ะเสริู้ฐ	
นายณรู้งค์ู่ศัึกัดิ�	สันทััดเลุ่ขา	
นางศิึริู้ลัุ่กัษณ์	ศึรู่้ว่รู้ะน่รัู้ติน์	
นางส่ภัาพรู้รู้ณ	ป้รู้ะท่ัมืมืา	

นายเอกัไผทั	แกั�วหอมื		
นางสาวณัฐริู้น	เจำริู้ญเก่ัยรู้ติิบวรู้	
นางสาวพัชริู้ดา	เมืืองคู่ำา		
ว�าท่ั�รู้�อยติรู่้มืนติรู่้	พรู้ะสมิืง	
นายส่พจำน์	เทัศึน์ธรู้รู้มื	
นายอรู้รู้ถวิทัย	โรู้จำนบ่รู้านนท์ั
นายธนภััทัรู้	จัำนทักัลิุ่�น
นางคู่มืคู่าย	น�อยสิทัธิ�	
นายจ่ำรู้ะพงษ์	สิทัธิทิัมื	
นายทัวิช	โคู่ติรู้ชมืภ่ั
นายสนอง	อัดแสง	

นางรัู้ชฎาภัรู้ณ์	ทิัพย์กัาญจำนรัู้ติน์		
นายนรู้ากัรู้	พ่ลุ่ขวัญ	
นายณรู้งค์ู่	บัวโพธิ�	

ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
ศึึกัษานิเทัศึก์ั	
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดบางรู้ะโหง	(ภิัรู้มืย์ศิึริู้)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดป้ากันำ�า	(พิบ่ลุ่สงคู่รู้ามื)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนช่มืชนวัดบางไกัรู้ใน	(ศ่ึลุ่พิบ่ลุ่ย์วิทัยา)
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดบางรู้ะโหง	(ภิัรู้มืย์ศิึริู้)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดบางรู้ะโหง	(ภิัรู้มืย์ศิึริู้)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดสำาโรู้ง	(หิรัู้ญรู้าษฎร์ู้ภัักัด่วิทัยา)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนป้รู้ะชาอ่ป้ถัมืภ์ั
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนทั�าทัรู้ายป้รู้ะชาอ่ป้ถัมืภ์ั	
รัู้กัษากัารู้ในติำาแหน�ง	ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนมืหาสวัสดิ�	(รู้าษฎรู้บำารู่้ง)
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดบัวขวัญ	(ม่ืทัับรู้าษฎร์ู้บำารู่้ง)	
ศึึกัษานิเทัศึก์ั	
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดเฉลิุ่มืพรู้ะเก่ัยรู้ติิ	
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดเฉลิุ่มืพรู้ะเก่ัยรู้ติิ	(พิบ่ลุ่บำารู่้ง)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดติำาหนักัใติ�	(วิลุ่าศึโอสถานนท์ัน่เคู่รู้าะห์)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนทัานสัมืฤทัธิ�วิทัยา
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
รัู้กัษากัารู้ณ์ในติำาแหน�ง	ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
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นางพันธนันท์ั	จิำติรู้นัย	
นางสาวชไมืพรู้	ท่ัรู้วมื	
ว�าท่ั�	รู้.ติ.ป้รู้ะเชิญ	รู้อดบ�านเกัาะ	
นายอาชวินทัร์ู้	กััญญสก่ัลุ่	
นายสนั�น	ไชยหงษ์	
นายภััทัรู้ะ	รัู้ตินรัู้งษ่	
นางขวัญชนกั	เสมืานารู้ถ	
นางสาวส่ภัาณัน	ยศึมืงคู่ลุ่							
นางสาวจิำติติากัานต์ิ	วังคู่ำา							
นางสาวบ่ษบาวรู้รู้ณ	โทัหนองติอ
นายพิชัย	แสงศิึลุ่า	
นางสาวสิน่นาฎ	ใสแจำ�มื	
นายกัฤษณะ	ลุ่าเกิัด	
นางสาลิุ่น่	ส่ขศิึริู้	
นางน่ชจำริู้น	อ่ชชิน		
นางพนิดา	อ่สายพันธ์	
นายศัึกัดิ�ริู้นทัร์ู้	แป้�ะอ่�ย	
นายเอกัพลุ่	เหลุ่�าวงศ์ึพานิช	
นางหัทัยาพรู้	ส่ภัาส่รู้ย์		
นายณัฐพงษ์	พลุ่หน�วยติรู้ะก่ัลุ่	
นายชัยชนะ	มืะติิยะภัักัดิ�	
นายเพชรู้	สามืชื�นฉำ�า	
นายวันชนะ	ธรู้รู้มืศิึริู้ก่ัลุ่	
นายสามืารู้ถ	สายวิชัย
นางลัุ่ดดาวรู้รู้ณ	ศึรู่้นวลุ่จัำนทัร์ู้
นางสาวิติรู่้	สิทัธิชัยกัานต์ิ	
นางสาวเดือนฉาย	ช่ติิดำารู้ง	
นางสาวจำริู้ยา	ติรู้ะก่ัลุ่เลิุ่ศึลัุ่กัษณ์
นายภัรู้าดรู้		สังขรัู้ติน์	
นายสมืจิำติร์ู้	ศิึลุ่านนท์ั	

นางสาวสาวิติรู่้	จ่ำ�ยทัอง				
นายธงชัย	แกัว�นพรู้หมื	

คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดป้ากันำ�า	(พิบ่ลุ่สงคู่รู้ามื)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดป้ากันำ�า	(พิบ่ลุ่สงคู่รู้ามื)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดแจำ�งศิึริู้สัมืพันธ์	(สโมืสรู้สากัลุ่อ่ทิัศึ)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดทัางหลุ่วงโพธิ�ทัอง
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดบางไกัรู้นอกั	(แย�มืพรู้�อมือ่ป้ถัมืภ์ั)
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
ศึึกัษานิเทัศึก์ั	
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนกัลุ่าโหมือ่ทิัศึ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนไทัยรัู้ฐวิทัยา	55
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดแจำ�งศิึริู้สัมืพันธ์	
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดบัวขวัญ	(ม่ืทัับรู้าษฎร์ู้บำารู่้ง)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดพ่ฒิป้รู้างค์ู่ป้รู้าโมืทัย์
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่นนทับ่รู่้
ศึึกัษานิเทัศึก์ั			
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดติำาหนักัใติ�	(วิลุ่าศึโอสถานนท์ัน่เคู่รู้าะห์)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดติำาหนักัใติ�	(วิลุ่าศึโอสถานนท์ัน่เคู่รู้าะห์)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดแจำ�งศิึริู้สัมืพันธ์	(สโมืสรู้สากัลุ่อ่ทิัศึ)
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดป้รู้าสาทั	(ป้รู้าสาทัพิทัยา)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนไทัยรัู้ฐวิทัยา	55	(วัดโบสถ์ดอนพรู้หมื)
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดฝึาง
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดเชิงกัรู้ะบือ
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนกัลุ่าโหมือ่ทิัศึ
รัู้กัษากัารู้ณ์ในติำาแหน�ง	ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนกัลุ่าโหมือ่ทิัศึ
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
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น.ส.พิชามืญช์่	พานทัอง
นายเอกัวิทัย์	ผิวจัำนทัร์ู้		
นายบ่ญเลิุ่ศึ	เบิกับาน	
นางสาวส่ธิดา	รัู้ตินโชติิ
นายทัศึพลุ่	แช�มืช�อย
นายศ่ึภัวัฒน์	กัองขันท์ั
นางอักัษรู้าภััคู่	ศิึลุ่ป้จิำรู้าลัุ่กัษณ์
นางสาวขวัญใจำ	ผด่งศัึกัดิ�
นายพ่รู้ภััทัรู้	หวังชมื

คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่บาลุ่บางกัรู้วย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนป้รู้ะชาอ่ป้ถัมืภ์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนไทัยรัู้ฐวิทัยา	55
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนอน่รู้าชป้รู้ะสิทัธิ�
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดลุ่านนาบ่ญ	(น�อมื	หงสะเดชอ่ป้ถัมืภ์ั)	
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดเฉลิุ่มืพรู้ะเก่ัยรู้ติิ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดเฉลิุ่มืพรู้ะเก่ัยรู้ติิ

มิิติการพััฒนาและจัดที่ำาแผู้นการเร่ยนรู้ยาเสพัติดระดับมัิธยมิศึึกษา
นายสมืใจำ	วิเศึษทัักัษิณ	

นายนิสิติ	เนินเพิ�มืพิส่ทัธิ�

นายถนอมื	บ่ญโติ

นายศึรู้าย่ทัธ	ธิศึรู่้ชัย

นายไชยา	กััญญาพันธ์่
นายป้รู้ะท่ัป้	หมืื�นขำา
นายณัฏิฐมืธร์ู้	ด่ลุ่คู่นิติ

นางเบญจำรัู้ติน์	แกั�วป้รู้ะเสริู้ฐ

นายภ่ัมิืสิษฐ์	ส่คู่นธวงศ์ึ
นางสาวเพ็ญศึรู่้	ขจำรู้กัริู้กัไกัรู้
นายสรู้าว่ฒิ	พัฒรู้าก่ัลุ่
นายอภิัภ่ัมิื	เบ่�ยป้ลุ่่กั
นางสิริู้กัรู้	วัฒนธัญญากัรู้
นางวรู้รู้ณวิสา	สมืบัติิวงศ์ึ

ผ่�อำานวยกัารู้สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษามัืธยมืศึึกัษา	
กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	เขติ	1
รู้องผ่�อำานวยกัารู้สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษามัืธยมืศึึกัษา	
กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	เขติ	1
รู้องผ่�อำานวยกัารู้สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษามัืธยมืศึึกัษา	
กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	เขติ	1
รู้องผ่�อำานวยกัารู้สำานักังานเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษามัืธยมืศึึกัษา	
กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	เขติ	1
ท่ั�ป้รึู้กัษาพิเศึษ	สำานักังานคู่ณะกัรู้รู้มืกัารู้กัารู้ศึึกัษาขั�นพื�นฐาน
ผ่�อำานวยกัารู้กัลุ่่�มืส�งเสริู้มืกัารู้ศึึกัษา
ศึึกัษานิเทัศึก์ั	ป้ฏิิบัติิหน�าท่ั�ผ่�อำานวยกัารู้กัลุ่่�มืนิเทัศึ	ติิดติามื	แลุ่ะ
ป้รู้ะเมิืนผลุ่
นักัจิำติวิทัยาโรู้งเรู่้ยนป้รู้ะจำำาเขติพื�นท่ั�กัารู้ศึึกัษามัืธยมืศึึกัษา	
กัรู่้งเทัพมืหานคู่รู้	เขติ	1
ผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้	
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้	
รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนนวมิืนทัรู้าชิน่ทิัศึสติรู่้วิทัยา	พ่ทัธมืณฑ์ลุ่

246 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



นายรู้ชฎ	ลัุ่ฐิกัา	
นางสาวขนิษฐา	ป้รู้าชญ์วิทัยา
นางสาวช่ลุ่่พรู้	เนืองศึรู่้
นางสาวณัฐนันท์ั	แช�มืเพ็ชรู้
นายฤทัธิพงษ์	ป้รู้ะท่ัมืส่วรู้รู้ณ์
นายโป้ลิุ่ศึ	เชื�อแกั�ว
นางสาวกิั�งแกั�ว	แช�มืบริู้ส่ทัธิ�
นางสาวช่ติิกัาญจำน์	ถ่กัจิำติต์ิ
นางมืนฑิ์รู้า	นิ�มืสมืบ่ญ
นางสาวศิึริู้ณทิัพย์	เรืู้องป้รู้ะพันธ์
นางสาวพิชชาอรู้	ฉิมืนาคู่พันธ์
นายธาดา	คู่่ณาป้รู้าโมืทัย์
นายเจำษฎา	คู่งช่ด่
นายณัฐดนัย	ไชยพรู้
นายณัฐพงษ์	ปั้�นศัึกัดิ�
นางสาวพิมืพ์ชนกั	ฟักัไพโรู้จำน์
นางสาวรัู้ชน่	พ่ทัธาสมืศึรู่้
นางจำริู้ยา	ภ่ัริู้ธิติิมืา	
นายอัคู่รู้พนธ์	นวนจัำนทัร์ู้
นางชญาณ่	นาคู่ะไพบ่ลุ่ย์	
นางวริู้ษา	พ่ทัธรัู้กัษ์
นายเจำษฎากัรู้	เพิ�มืพรู้ทัว่ส่ข
นายชวลิุ่ติ	โลุ่�ห์รัู้กัษา	
นางสาวส่นิษา	ทัองมืากั
นายพัชรู้ากัรู้	วรู้รู้ณจำงคู่ำา
นางป้ริู้ญญรัู้ติน์	พลุ่วิชัย
นายศึรู้าว่ธ	วงศ์ึสก่ัลุ่
นางนภัารัู้ติน์	คู่ลุ่�ายแจำ�ง
นางสาวดวงฤด่	เทัศึสนั�น
นายศัึกัดา	พึ�งเจ่ำยมื
นายปิ้ยเพชรู้	จ่ำจัำนทัร์ู้
นางสาวว่รู้วรู้รู้ณ	โพธิ�แย�มื	
นางสาววิมืณเท่ัยรู้	เพรู้าะบ่ญ	

รู้องผ่�อำานวยกัารู้โรู้งเรู่้ยนวัดสิงห์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนนวมิืนทัรู้าชิน่ทิัศึสติรู่้วิทัยา	พ่ทัธมืณฑ์ลุ่
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนนวมิืนทัรู้าชิน่ทิัศึสติรู่้วิทัยา	พ่ทัธมืณฑ์ลุ่
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนนวมิืนทัรู้าชิน่ทิัศึสติรู่้วิทัยา	พ่ทัธมืณฑ์ลุ่
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดสิงห์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดสิงห์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดสิงห์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดสิงห์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโพธิสารู้พิทัยากัรู้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดหนองแขมื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมัืธยมืวัดหนองแขมื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนชิโนรู้สวิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนชิโนรู้สวิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนศ่ึลุ่าจำารู้พิพัฒน์
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนไติรู้มิืติรู้วิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดรู้าชาธิวาส
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนเบญจำมืรู้าชาลัุ่ย	ในพรู้ะบรู้มืรู้าชิป้ถัมืภ์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโยธินบ่รู้ณะ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนโยธินบ่รู้ณะ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสวนก่ัหลุ่าบ	ธนบ่รู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสวนก่ัหลุ่าบ	ธนบ่รู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนรู้าชวินิติ	มัืธยมื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดนวลุ่นรู้ดิศึ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดนวลุ่นรู้ดิศึ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนศึึกัษานารู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนศึึกัษานารู่้
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสันติิรู้าษฎร์ู้วิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสันติิรู้าษฎร์ู้วิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสันติิรู้าษฎร์ู้วิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมืหรู้รู้ณพารู้ามื

247Be Smart Say No To Drugs



นายอน่วัฒน์	ไชยศิึลุ่ป์้
นายอภิัชาติิ	เพิ�มืส่ข	
นายฐิติิวัชรู้	จำำาป้าแดง
นางสาวฌััชธิชชา	ท่ัฑ์ายพ่รู้รู้คู่
นางสาวจิำรู้าภัา	ลิุ่�มืศิึริู้เก่ัยรู้ติิ
นายพงศึกัรู้	ช่�มืแจำ�มื
นางสาวณิชารัู้ศึม์ื	ว่รู้สนองศัึกัดิ�
นางสาวอารู่้รัู้ติน์	ทัองม่ืลุ่
นายส่รู้ชาติิ	กััลุ่ยา
นางสาวสรัู้ลุ่ลัุ่กัษณ์	วิชิติถาวรู้ชัย
นางปั้ทัมืา	เอกัมืณ่โรู้จำน์	
นายเป้รู้มืศัึกัดิ�	ปั้ญญาสารู้
นายส่ภัาพ	พงษ์ส่วรู้รู้ณ
นายส่ชาติิ	เข่ยวสอาด	
นายปิ้ยนัฐ	ธนะบ่ติรู้	
นายส่รู้วิชฌ์ั	พึ�งแกั�ว
นายสินธัช	ม่ืผลุ่
ว�าท่ั�	รู้.ติ.จัำกัรู้กัฤษณ์	พอสอน
นางสาวจ่ำฑ์ามืาศึ	ฉ่ยฉาย
นางจิำรู้นันท์ั	ต่ิ�ยติรู้ะก่ัลุ่

คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนมืหรู้รู้ณพารู้ามื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนทัว่ธาภิัเศึกั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนทัว่ธาภิัเศึกั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนส่วรู้รู้ณพลัุ่บพลุ่าพิทัยาคู่มื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดรู้าชโอรู้ส
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนรัู้ตินโกัสินทัร์ู้สมืโภัชบางข่นเท่ัยน
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสติรู่้วัดอัป้สรู้สวรู้รู้ค์ู่
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนสติรู่้วัดอัป้สรู้สวรู้รู้ค์ู่
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนท่ัปั้งกัรู้วิทัยาพัฒน์	(ทัว่วัฒนา)	ในพรู้ะรู้าช่ป้ถัมืภ์ัฯ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนท่ัปั้งกัรู้วิทัยาพัฒน์	(ทัว่วัฒนา)	ในพรู้ะรู้าช่ป้ถัมืภ์ัฯ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนรู้าชนันทัาจำารู้ย์	สามืเสนวิทัยาลัุ่ย	2
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนท่ัปั้งกัรู้วิทัยาพัฒน์	(วัดน�อยใน)	ในพรู้ะรู้าช่ป้ถัมืภ์ัฯ
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนท่ัปั้งกัรู้วิทัยาพัฒน์	(วัดน�อยใน)	ในพรู้ะรู้าช่ป้ถัมืภ์ัฯ
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
ศึึกัษานิเทัศึก์ั
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนชิโนรู้สวิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนชิโนรู้สวิทัยาลัุ่ย
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนรู้าชวินิติมัืธยมื
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนวัดรู้าชาธิวาส
คู่รู่้	โรู้งเรู่้ยนว่รู้าน่วัติรู้
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สำานักงานคุ้ณะกรรมิการป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด
เลุ่ขท่ั�	5	ถนนดินแดง	แขวงสามืเสนใน	เขติพญาไทั	กัรู่้งเทัพฯ	10400
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	2247	0901-19
โทัรู้สารู้:	0	2245	9350
www.oncb.go.th
E-mail:	oncb@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 1 (9 จังหวัิด)
จัำงหวัดป้ท่ัมืธาน่	ชัยนาทั	นนทับ่รู่้	พรู้ะนคู่รู้ศึรู่้อย่ธยา	ลุ่พบ่รู่้	สิงห์บ่รู่้	สม่ืทัรู้ป้รู้ากัารู้	สรู้ะบ่รู่้	แลุ่ะอ�างทัอง
เลุ่ขท่ั�	88/9	หม่ื�	3	ติำาบลุ่คู่่บางหลุ่วง	อำาเภัอลุ่าดหลุ่่มืแกั�ว	จัำงหวัดป้ท่ัมืธาน่	12140
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	2593	4529-33
โทัรู้สารู้:		0	2593	4510		
E-mail:		or1@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 2 (8 จังหวัิด)
จัำงหวัดชลุ่บ่รู่้	จัำนทับ่รู่้	ฉะเชิงเทัรู้า	ติรู้าด	นคู่รู้นายกั	ป้รู้าจ่ำนบ่รู่้	สรู้ะแกั�ว	แลุ่ะรู้ะยอง
เลุ่ขท่ั�	222/4	หม่ื�	3	ติำาบลุ่เสม็ืด	อำาเภัอเมืืองชลุ่บ่รู่้	จัำงหวัดชลุ่บ่รู่้	20000
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	3846	7840-3
โทัรู้สารู้:		0	3846	7844
E-mail:		or2@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 3 (8 จังหวัิด)
จัำงหวัดนคู่รู้รู้าชส่มืา	ชัยภ่ัมิื	บ่รู่้รัู้มืย์		ยโสธรู้	ส่ริู้นทัร์ู้	ศึรู่้สะเกัษ	อำานาจำเจำริู้ญ	แลุ่ะอ่บลุ่รู้าชธาน่
เลุ่ขท่ั�	333	หม่ื�	9	บ�านหนองป้ลิุ่ง	ติำาบลุ่หนองบัวศึาลุ่า	อำาเภัอเมืืองนคู่รู้รู้าชส่มืา	จัำงหวัดนคู่รู้รู้าชส่มืา	30000
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	4432	7015-17
โทัรู้สารู้:	0	4432	7107-8
E-mail:		or3@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 4 (12 จังหวัิด)
จัำงหวัดขอนแกั�น	กัาฬสินธ์่	ม่ืกัดาหารู้	มืหาสารู้คู่ามื	เลุ่ย	นคู่รู้พนมื	รู้�อยเอ็ด	สกัลุ่นคู่รู้	หนองบัวลุ่ำาภ่ั	หนองคู่าย	อ่ดรู้ธาน่	
แลุ่ะบึงกัาฬ
เลุ่ขท่ั�	108	หม่ื�	14	ติำาบลุ่ศิึลุ่า	อำาเภัอเมืืองขอนแกั�น	จัำงหวัดขอนแกั�น	40000
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	4324	1029,0	4324	4019,0	4324	5459,	0	4324	6324,0	43246960
โทัรู้สารู้:	0	4324	6790
E-mail:		or4@oncb.go.th
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สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 5 (8 จังหวัิด)
จัำงหวัดเช่ยงใหมื�	เช่ยงรู้าย	แมื�ฮ�องสอน	น�าน	พะเยา	แพรู้�	ลุ่ำาพ่น	แลุ่ะลุ่ำาป้าง
เลุ่ขทั่�	199	หมื่�	3	ถนนหนองฮ�อ	ติำาบลุ่ช�างเผือกั	อำาเภัอเมืืองเช่ยงใหมื�	จำังหวัดเช่ยงใหมื�	50300
โทัรู้ศัึพท์ั:		0	5321	7259,0	5321	7269,0	5321	7279
โทัรู้สารู้:	0	5321	7239
E-mail:		or5@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 6 (9 จังหวัิด)
จัำงหวัดพิษณ่โลุ่กั	กัำาแพงเพชรู้	ติากั	นคู่รู้สวรู้รู้ค์ู่	พิจิำติรู้	เพชรู้บ่รู้ณ์	ส่โขทััย	อ่ติรู้ดิติถ์	แลุ่ะอ่ทััยธาน่
เลุ่ขท่ั�	112	หม่ื�	6	ติำาบลุ่มืะต่ิมื	อำาเภัอพรู้หมืพิรู้ามื	จัำงหวัดพิษณ่โลุ่กั	65150
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	5536	8165-9
โทัรู้สารู้:		0	5536	8169
E-mail:		or6@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 7 (8 จังหวัิด)
จัำงหวัดสม่ืทัรู้สาคู่รู้	นคู่รู้ป้ฐมื	กัาญจำนบ่รู่้	รู้าชบ่รู่้	เพชรู้บ่รู่้	ป้รู้ะจำวบคู่่รู่้ขันธ์	ส่พรู้รู้ณบ่รู่้	แลุ่ะสม่ืทัรู้สงคู่รู้ามื
เลุ่ขท่ั�	90/9	หม่ื�	1	ติำาบลุ่บางโทัรัู้ด	อำาเภัอเมืืองสม่ืทัรู้สาคู่รู้		จัำงหวัดสม่ืทัรู้สาคู่รู้	74000
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	3443	2740-4
โทัรู้สารู้:		0	3443	2745
E-mail:		or7@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 8 (7 จังหวัิด)
จัำงหวัดส่รู้าษฎร์ู้ธาน่	กัรู้ะบ่�	ช่มืพรู้	ภ่ัเก็ัติ	นคู่รู้ศึรู่้ธรู้รู้มืรู้าช	พังงา	แลุ่ะรู้ะนอง
เลุ่ขท่ั�	102/27	หม่ื�	9	นิคู่มืพัฒนาซ์อย	2	ติำาบลุ่ข่นทัะเลุ่	อำาเภัอเมืืองส่รู้าษฎร์ู้ธาน่	จัำงหวัดส่รู้าษฎร์ู้ธาน่	84100
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	7760	2927-29
โทัรู้สารู้:	0	7760	2926
E-mail:		or8@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติด ภูาคุ้ 9 (7 จังหวัิด)
จัำงหวัดสงขลุ่า	ติรัู้ง	นรู้าธิวาส	ปั้ติติาน่	พัทัลุ่่ง	ยะลุ่า	แลุ่ะสต่ิลุ่
เลุ่ขท่ั�	434	ถนนไทัรู้บ่รู่้	ติำาบลุ่บ�อยาง	อำาเภัอเมืืองสงขลุ่า	จัำงหวัดสงขลุ่า	90000
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	7431	2088,0	7432	1515
โทัรู้สารู้:	0	7432	1514	
E-mail:		or9@oncb.go.th

สำานักงานป้ัองกันและปัราบปัรามิยาเสพัติดกร้งเที่พัมิหานคุ้ร
เลุ่ขท่ั�	213	ซ์อยวิภัาวด่รัู้งสิติ	25	ถนนกัำาแพงเพชรู้	6	แขวงติลุ่าดบางเขน	เขติหลัุ่กัส่�	กัรู่้งเทัพฯ	10210
โทัรู้ศัึพท์ั:	0	2588	5037-9	ติ�อ	13001	-	13009
โทัรู้สารู้:		0	2589	7964
E-mail:		bkk@oncb.go.th

250 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด



252 รู้้�คิิด รู้้�ทััน ป้้องกัันยาเสพติิด

BE SMART SAY NO TO DRUGS

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท 0 2247 0901 ตอ 25017 โทรสาร 0 2644 4589


