ยุทธศาสตรในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา มียุทธศาสตรในการดําเนินงานดังนี้
1. จําแนกกลุมเปาหมาย โดยการจําแนกนักเรียนออกตามลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก แบง
ออกเปน 4 กลุมหลัก ดังนี้
1) กลุมนักเรียนที่ไมเคยใชยาเสพติด
2) กลุมนักเรียนที่มีประสบการณในการใช เหลา บุหรี่ หรือเริ่มทดลองใชยาเสพติดบางชนิด และมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ แตยังไมติดยาเสพติด
3) กลุมนักเรียนที่ติดยาเสพติด
4) กลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรมการคายาเสพติด
การจําแนกนักเรียนทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. ตรวจหาสารเสพติดในรางกาย ปจจุบันนิยมใชวิธีการตรวจหาสารเสพติดจากปสสาวะ
2. ใช แบบทดสอบโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาแบบประเมินตนเอง (SDQ :
The Strengths and Difficulties Questionnaire) ใหกับสถานศึกษาเพื่อใชคัดกรองปญหาและใหการชวยเหลือเบื้อง
ตนแกนักเรียน แบบประเมินตนเอง (SQD) นี้มีความเหมาะสมที่จะใชกับเด็กอายุระหวาง 14 – 16 ป
3. คําสารภาพของนักเรียนหรืออาจารยแนะแนว และจากการเขารวมกิจกรรมคายพัฒนาคุณธรรม
โดยทีมพระวิทยากร
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการจําแนกกลุมนักเรียน คือ ขอมูลการจัดกลุมนักเรียนตองเปนความลับ รู
เฉพาะในกลุมคณาจารยหรือบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น
การจําแนกกลุมเปาหมายตามลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงเชนนี้จะทําใหสามารถกําหนดมาตรการที่
จะดําเนินงานกับแตละกลุมไดอยางชัดเจน
2. ผสมผสานมาตรการในการดําเนินงาน โดยใชมาตราการทั้ง 3 มาตรการ คือ
1) การปองกันยาเสพติด โดยดําเนินการทั้ง การใหการศึกษา ขอมูลขาวสาร การแทรกแซง พฤติ
กรรมการใชยาเสพติด การแนะแนวหรือการใหคําปรึกษาและการจัดกิจกรรมตาง ๆ
2) การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถภาพ
3) การปราบปรามยาเสพติด
การที่จะเลือกใชมาตรการใดในการดําเนินงานขึ้นอยูกับสภาพปญหาจากการวิเคราะหกลุมเปา
หมายที่จําแนกไว
3. ระดมทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจําเปนตองใหทุกฝายมีสวนรวม
โดยการระดมทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานศึกษาทุกคน อันไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย ผูปกครอง

ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน ผูบริหารสมาคมครูและผูปกครอง หนวยราชการที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่ตํารวจ แพทย
พยาบาล เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข และผูแทนองคกรเอกชนในทองถิ่น
4. การใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
เนื่องจากปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเปนเรื่องที่นักเรียนเปนสวนหนึ่งของปญหาและไดรับผล
กระทบโดยตรง ดังนั้นการใหนักเรียนเขามามีสวนรวมรับรูและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จะ
เปนแนวทางใหเกิดการยอมรับและยึดถือปฏิบัติตามโโยดุษฎีอีกทั้งเปนแนวรวมในการดําเนินงานงายตอการขยายผล
ไปสูนักเรียนทุกคนกิจกรรมที่นักเรียนสามารถเขามามีสวนรวมในการดําเนินวานไดแก การจัดกิจกรรมรณรงคปอง
กันยาเสพติดตาง ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อนเพื่อเพื่อน การจัดกิจกรรมชมรมตอตานยาเสพติดในโรงเรียน โดยกิจกรรม
เหลานี้ควรมีครูอาจารยเปนที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําตอนักเรียนดวย
การที่นักเรียนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในกิจกรรมอันเปนประโยชนเชนนี้ เปนการพัฒนาบุคลิก
ภาพ ความเปนผูนํา และทักษะทางสังคมใหแกนักเรียนที่มีสวนรวมอีกดวย

แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หลักการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยแบงกลุมเปาหมายนักเรียนออกเปน 4
กลุม มีการดําเนินงานในแตละกลุม ดังนี้
1. กลุมนักเรียนที่ไมเคยใชยาเสพติด
การดําเนินงานปองกันยาเสพติดแกกลุมนักเรียนที่ไมมีประสบการณในการใชยาเสพติดเปนการ
ดําเนินการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดระยะยาว โดยมีมาตรการในการดําเนินงานแกนักเรียน ดังนี้
1) มาตรการทางการศึกษา
ในการใหการศึกษาเพื่อปองกันยาเสพติด มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูปรับเปลี่ยนเจตนคติ
และการปฏิบัติตนของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีลักษณะของการดําเนินงาน 3 ลักษณะ คือ
1. การกําหนดเนื้อหาความรูเรื่องการปองันยาเสพติดในหลักสูตร เพื่อใหมีการเรียนการสอน
ในทุกระดับชั้นที่กําหนดหลักสูตรไว ในระดับประถมศึกษาจะมีเนื้อหาดังกลาวอยูในวิชาเสริมสรางประสบการณืชีวิต
สวนในระดับมัธยมศึกษาจะมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับยาเสพติดในวิชาสุขศึกษาและพลานามัย
2. การผนวกเนื้อหายาเสพติดเขาไปในวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยไมมีหลักสูตรกําหนดไว
โดยครูอาจารยพิจารณาตามความเหมาะสมในวิชาตาง ๆ หรือมอบหมายใหนักเรียน นักศึกษาคนควา เขียนเปนราย
งานหรือเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เปนตน
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อประโยชนในการปองกันยาเสพติด กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการปองกันยาเสพติดที่เสริมหลักสูตร ไดแก การจัดตั้งชมรมตอตานยาเสพติดในโรงเรียน การจัดคายฝกทักษะ
ชีวิต กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกลุมเพื่อน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวขงกับ
การปองกันยาเสพติดที่ไดรับการสงเสริมใหดําเนินการในสถานศึกษา

2) มาตรการเผยแพรประชาสัมพันธ
มาตรการในการเผยแพรประชาสัมพันธ มุงรณรงคใหขอมูลขาวสารเพื่อการปองกันยาเสพ
ติดแกนักเรียน เพื่อสรางความตระหนักตอปญหายาเสพติด การรูจักปฏิบัติตน และการมีสวนรวมในการปองกัน
ปญหายาเสพติด กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธที่โรงเรียนไดดําเนินการมี ดังนี้
1. การจัดปายนิเทศในชั้นเรียนหรือตามบอรดตาง ๆ ในโรงเรียน
2. การจัดนิทรรศการในเวลาและโอกาสที่สําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติด
3. การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน
4. การจัดกิจกรรมหนาเสาธง
5. การจัดทําโปสเตอร และแผนพับ เพื่อเผยแพรในสถานศึกษา
6. การจัดบรรยายและการจัดอภิปรายโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
7. การจัดการรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน
กิจกรรมในการเผยแพรประชาสัมพันธดังกลาว นักเรียนสามารมีสวนรวมดําเนินการได โดย
มีครูอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา แนะนําและสงเสริมใหนักเรียนเปนผูดําเนินการ
3) มาตรการทางเลือก
มาตรการทางเลือกเปนมาตรการที่มุงสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งดานรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา และความสามารถทางอาชีพของนักเรียน โดยมีการดําเนินกิจกรรมทางเลือกดานตาง ๆ
ดังนี้
1. ดานสุขภาพอนามัย ไดแก การสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา เชน การแขง
ขันกีฬาภายในโรงเรียน การจัดแขงขันระหวางโรงเรียน การออกกําลังกาย และการเลนกีฬาตามโครงการ ลานกีฬา
ตามโครงการ ลานกีฬาเพื่อการปองกันยาเสพติดและนันทนาการอื่น ๆ
2. ดานจริยธรรม ไดแก การมีสวนรวมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา
การอบรมศีลธรรม การฝกนั่งสมาธิ และการสงเสริมประเพณีไทย
3. ดานสังคม เชนการรวมตัวกันจัดตั้งเปนชมรมตาง ๆ ในโรงเรียน เชน ชมนมคณิตศาสตร
ชมรมคอมพิวเตอร ชมรมภาษาอังกฤษ และชมรมตอตานยาเสพติด- เอดส ชมรมดนตรี การรวมกิจกรรมอาสาสมัคร
บําเพ็ญประโยชนในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมคายเยาวชน เปนตน
4. ดานการฝกอาชีพ ไดแก กิจกรรมสหกรณ กิจกรรมบริษัทจํากัด ในโรงเรียนและกิจกรรม
โครงการสงเสริมการเกษตรในโรงเรียน เปนตน
4) การฝกทักษะชีวิต
การฝกทักษะชีวิตมีวัตถุประสงคในการสรางคุณลักษณะ หรือความสามารถในเชิงสังคม
จิตวิทยาใหกับนักเรียนเพื่อใหสามารถเผชิญสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทักษะ
ชีวิตจะเปนความสามารถขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจําเปนตองใชในสังคมที่ไดมาจากการฝกฝนจนชํานาญนั่นเอง

ทักษะชีวิตที่สําคัญในการดํารงชีวิตใหปลอดภัยจากยาเสพติด ไดแก ทักษะในการคิดวิเคราะหและประเมินสถาน
การณ ทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเอง ทักษะในการคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ ทักษะในการปฏิเสธตอ
รองรักษาผลประโยชนของตน ทักษะในการสื่อสาร และทักษะในการควบคุมอารมณและความเครียด เปนตน
การฝกทักษะชีวิตจะตองใช กระบวนการฝกแบบมีสวนรวมโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียน การฝกจะตองเนนการแสดงแบบอยาง
การระดมสมอง และการฝกปฏิบัติโดยอาศัยบทบาทสมมุติ
เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณ โดยการสอดแทรกการฝกทักษะชีวิตเขาไปในกิจกรรมการเรียน การสอนวิชาตาง ๆ
โดยครูผูสอนวิชานั้น ๆ หรืออาจจัดเปนกิจกรรมแยกออกตางหากจากการเรียนการสอน เชน การจัดคาย หรือจัด
กิจกรรมฝกทักษะชีวิตโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงตองพัฒนาชดการฝกทักษะชีวิตใหหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
ทักษะ เพื่อใหครูอาจารยนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) การใชกิจกรรมกลุมเพื่อน
ในชวงของวัยรุน “เพื่อน “ นับวาเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของ
วัยรุนดวยกัน การดําเนินงานปองกันยาเสพติดไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของกลุมเพื่อน จึงไดมีการใช
กิจกรรมกลุมเพื่อนเพื่อประโยชนในการปองกันยาเสพติด โโยมีรากฐานความเชื่อมั่นในความสําคัญของกลุมเพื่อนวา
มีอิทธิพลสามารถที่จะโนมนาวชักจูงเพื่อนในกลุมดวยการแนะนํา ใหความชวยเหลือเพื่อนในกลุมที่มีปญหาใหไดรับ
ความชวยเหลือที่เหมาะสม ก็สามารถที่จะปองกันนักเรียนที่มีปญหามิใหมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมถูกตอง
นอกจากนั้นกลุมเพื่อนยังสามารถใหความชวยเหลือกันในเรื่องการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมกลุมเพื่อนดําเนินการโดยการฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่มีบุคลิกภาพเปนผูนํา ให
ไปเปนแกนของกลุมเพื่อน และมอบหมายบทบาทใหปฏิบัติ เชน บทบาทในการเปนเพื่อนเรียน เพื่อนสนิท ซึ่งสอด
คลองกับสภาพปญหาและความตองการของกลุม
โดยมีครูอาจารยเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานของกลุมเพื่อน
อยางใกลชิด
ผูนําของกลุมที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี สามารถที่จะเปนผูนําในการดําเนินกิจกรรมกลุม
เพื่อแกไขปญหาของสมาชิกในกลุมในดานการเรียน การปองกันและแกไขปญหาชีวิตดานตาง ๆ รวมถึงปญหาการใช
ยาเสพติดดวย กิจกรรมกลุมเพื่อนมีชื่อเรียกหลากหลาย เชน เพื่อนเพื่อเพื่อน เพื่อนชวยเพื่อน และเพื่อนเตือนเพื่อน
เปนตน
6) การปรับสภาพแวดลอม
การจัดบริเวณและสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนสถานที่นาอยู นาเรียน จะทําใหนักเรียน
มีความรักและผูกพันตอสถานที่ กระตือรือรนอยากมาโรงเรียน จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียน ลดปญหาการ
หนีเรียนเปนจุดเริ่มของพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ การจัดบริเวณภายในโรงเรียนไมใหมีมุมอับ มุมปลอดและสถานที่
ลับตา สามารถชวยลดการจับกลุมมั่วสุมภายในโรงเรียนไดอีกดวย
2. กลุมนักเรียนที่มีประสบการณในการใชยาเสพติด
กลุมนักเรียนกลุมเสี่ยงนี้สวนมากจะเริ่มใชยาเสพติดประเภทยาบา กัญชาและสารระเหย โดยจะมี
ลักษณะและพฤติกรรม กลาวคือ นักเรียนกลุมนี้จะไมรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครู อาจารย ไมเอาใจใส

ในการเรียน ผลการเรียนตกต่ํามีคานิยมในการใชยาเสพติดและการคบเพื่อนที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ เชน หนี
เรียน หลับในชั้นเรียน มั่วสุมกันเพื่อเสพยาเสพติดกอนเขาโรงเรียน ชวงพักเที่ยง และหลังจากโรงเรียนเลิก
นักเรียนกลุมนี้มีความจําเปนรีบดวนที่โรงเรียนจะตองเขาไปดําเนินการมิฉะนั้นนักเรียนจะใชยาจนติดหรือใชยาเสพ
ติดประเภทที่รุนแรงขึ้น การแกไขปญหาใหกับนักเรียนกลุมนี้ควรใชมาตราการแทรกแซงเพื่อใหความชวยเหลือแกนัก
เรียน ดังนี้
1) โรงเรียนจัดบริการใหคําปรึกษาแนะนําโดยอาจารยแนะแนวและจัดการเรียนการสอนเสริม
พิเศษใหกับนักเรียน
2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ ใหอยูในกรอบที่เหมาะสมโดยการใชกิจกรรมกลุมเพื่อน
ในการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา
3) สรางคานิยมใหมในเรื่องการคบเพื่อนและการไมใชยาเสพติด
4) ดําเนินมาตราการปองปราม โดยเขมงวดในการตรวจคน การลักลอบนํายาเสพติดมาใช และ
สุมตรวจปสสาวะแกนักเรียนกลุมนี้เปนครั้งคราวโดยไมมีการแจงลวงหนา
5) จัดทํากลุมบําบัดในลักษณะของคายนักเรียนในโรงเรียน โดยมี ครูอาจารยดูแลอยางใกลชิด มี
ระเบียบที่รัดกุม และในกรณีที่นักเรียนไดรับผลจากการใชยาเสพติด โรงเรียนควรแนะนําใหผูปกครองพาไปพบแพทย
เพื่อรักษาอาการ ที่ปรากฏ
6) ประสานงานกับผูปกครองอยางใกลชิดเพื่อรวมกันแกไขปญหาโดยผูปกครองสามารถเขามามี
สวนรวมในโครงการจัดทํากลุมบําบัดนักเรียนที่เริ่มมีปญหาการใชยา
ก็จะชวยใหการทํากลุมบําบัดประสบความ
สําเร็จยิ่งขึ้น
3. กลุมนักเรียนที่ติดยา
นักเรียนกลุมนี้จะใชยาเสพติดเปนประจําจนติด พฤติกรรมโดยทั่วไปจะไมสามารถเรียนหนังสือ
ตอไปได โกหกหลอกลวง ลักขโมยทรัพยสินของเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย และโรงเรียน เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติด
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมในการหาเงินโดยการขายยาเสพติดใหกับเพื่อนนักเรียนอื่น
ดังนั้นเพื่อปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติดไปสูนักเรียนกลุมอื่น โรงเรียนควรประสานใหผูปกครองสงนักเรียนกลุมนี้เขารับการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือคายบําบัดรักษา ในกรณีที่พอแม ผูปกครองไมพรอมที่จะสงลูกหลานเขา
รับการบําบัดรักษา โรงเรียนควรสงนักเรียนเขารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพแทนไมควรไลนักเรียนออก
จากโรงเรียนดวยเหตุผลของการติดยาเสพติด และจัดใหมีการดูแลชวยเหลือนักเรียนหลังการบําบัดรักษา ทั้งในดาน
การเรียนและการปรับตัวเขาสูสังคม
4. กลุมนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการคายาเสพติด
นักเรียนที่มีพฤติกรรมในการขายยาเสพติดใหแกเพื่อนนักเรียนดวยกันในโรงเรียนมี 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1
นักเรียนที่เปนผูคายาเสพติดโดยเปนสวนของกระบวนการคายาเสพติดที่อยูนอก
โรงเรียนหรือเปนผูคารายยอย โรงเรียนควรประสานงานกับผูปกครองเพื่อหาทางยุติพฤติกรรมดังกลาวและดําเนินการ
ปองปรามดวยมาตราการทางการศึกษา เชน การภาคทัณฑ หากไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือพบวาเปนผูคาราย

ใหญในโรงเรียน ควรดําเนินการดโยใชมาตราการทางกฎหมายตอไป กอนที่ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
โรงเรียนขยายตัวมากขึ้น
กลุมที่ 2 กลุมนักเรียนที่ติดยาเสพติดและขายยาเสพติดใหเพื่อนเพราะตองการยาเสพติดของ
แถมเพื่อใชเองหรือตองการหาเงินเพื่อซื้อยาเสพติดใช นักเรียนกลุมนี้ถือวาเปนผูปวยติดยาเสพติด ไมถือวาเปน
อาชญากร โรงเรียนควรตักเตือนและภาคทัณฑ สั่งใหยุติการกระทําดังกลาวและสงนักเรียนผูนั้นเขารับการบําบัด
รักษาและฟนฟูสมรรถภาพ หรือใหผูปกครองดําเนินการพานักเรียนไปบําบัดฟนฟู สมรรถภาพ ถานักเรียนยังไมยุติ
การกระทําดังกลาว โรงเรียนควรดําเนินการเชนเดียวกับนักเรียนกลุมที่ 1.
นอกจากนั้น โรงเรียนควรมีมาตราการที่เขมงวดในการปองปราม โดยการตรวจคนการนํา
ยาเสพติดเขามาในโรงเรียน

