
รายงานการประชุม  
 กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ณ โรงเรียนบ้านแก่งเพกา วันที่  11  พฤศจิกายน 2564     
-----------------------------------------  

1. รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 1.1. นายปัญญา อยู่เปี่ยม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา  ประธาน 
 1.2  นางมยุรี  นุ้ยมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.ท่าแซะ    เลขา  
 1.3  น.ส.นฐัธิยา  ทองบุญส่ง นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.ท่าแซะ 
 1.4  น.ส. จิรวรรณ  อินทนา  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ท่าแซะ     
 1.5  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเพกา ระดับชั้น ป.1-ป.6  จ านวน 75 คน 
  
2. เริ่มประชุมเวลา  08.40 น. 
3. สรุปสาระการประชุม    

1.ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. จากข้อมูลการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของ สบยช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2562 พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศชาย 3,256 คน คิดเป็นร้อยละ 85.62 และเพศหญิง 547 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.38 กลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี จ านวน 726 คน รองลงมาได้แก่
ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี จ านวน 692 คน ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากท่ีสุดคือยาบ้า สุรา และยาไอซ์ 
นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 12 -17 ปี ซึ่ง
เด็กและเยาวชนเหล่านี้คือ อนาคตของชาติ เป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการใช้ยาเสพติด เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่น เป็นช่วงของการปรับตัว มีการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมนในร่างกายสูงที่สุด ท าให้มีความอยากรู้อยากลอง มีความเป็นตัวของตัวเอง  หากเยาวชนกลุ่มนี้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สมองจะถูกท าลายเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตประสาทอย่างถาวรในอนาคต ส่งผลถึง
การเรียน และอาจชักชวนเพื่อนให้มายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ท าให้ปัญหายาเสพติดเพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งนี้ ครอบครัว ผู้ปกครอง สามารถป้องกันบุตรหลานโดยการอบรมเลี้ยงดู ให้เวลา ให้ความรักความอบอุ่น 
สอนให้เห็นถึงผลกระทบของยาเสพติดและเป็นแบบอย่างที่ดี หากพลาดพลั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้ว 
ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและให้ก าลังใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 

2. แนวคิดหลัก : การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เน้นมาตรการที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยและเป็นระบบต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย - อุดมศึกษา ภายใต้กรอบการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

 ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 



 ด้านการค้นหา 

 ด้านการรักษา 

  ด้านการเฝ้าระวัง  

 ด้านการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้เกิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่เป็นระบบครบวงจร ซึ่งในการด าเนินงานแต่ละด้าน อาจมี
จุดเน้นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงชั้นวัย/ชว่งชั้นเรียน และบริบทสถานศึกษา 

  1. ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
     พัฒนา/ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝัง หล่อหลอมให้เด็กสามารถด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย

จากยาเสพติด เช่น ทักษะสมอง ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ฯลฯ โดยผ่านการอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนา การ
เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัย - อุดมศึกษา รวมถึงการสร้างจิตส านึกท่ีดีควบคู่การมีคุณธรรม
จริยธรรม ในส่วนของช่วงวัยปฐมวัยและประถมศึกษา ต้องอาศัยกลไกครูเป็นหลักในการถ่ายทอด/สร้างการรับรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพได้ และในส่วนของช่วงวัยมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ต้องอาศัยกลไกเพ่ือนเป็นหลัก
ในการถ่ายทอด/สร้างการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ 

     1.1 ระดับปฐมวัย 
พัฒนาทักษะสมอง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ้มกันระยะยาว ด้วยองค์ความรู้เพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Brain 
Executive Functions : EF) ให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ ยั้งคิดไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ ยืดหยุ่น ปรับตัว ฯลฯ 
เมื่อเด็กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โตขึ้นจะลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการดื่มเหล้า การสูบบุหรี่ การทุจริต เป็นต้น โดยด าเนินการผ่านกลไก 
ครูอนุบาล/ครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ 
          1.2 ระดับประถมศึกษา 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยด าเนินการผ่าน
กลไกบุคลากรป้องกัน เช่น ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา ครูต ารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม วิทยากรป้องกันต่าง 
ๆ ในการสอนสอดแทรกความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดที่หลากหลายตามบริบท 
          1.3 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 
เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน เครือข่าย/องค์กรเยาวชน กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE กิจกรรมการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตน 
          1.4 ระดับอุดมศึกษา 
เสริมสร้างทักษะสังคม การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา สร้างพลังการมีส่วนร่วมของ
นิสิตนักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพ้ืนที่ 



2. ด้านการค้นหา  ส ารวจ ค้นหา คัดกรอง โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม ฯลฯ และ
แบ่งกลุ่มเพ่ือหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสม ได้แก่ กลุ่มทั่วไป กลุ่มเสี่ยง กลุ่มใช้ยา
เสพตดิ 

3. ด้านการรักษา 
ให้โอกาสเมื่อเด็กพลั้งพลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีแนวโน้มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการ

ปรับความคิด/พฤติกรรม สร้างค่านิยมใหม่ ดูแลช่วยเหลือ ติดตามอย่างใกล้ชิด ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องเปิดให้โอกาสให้เด็กได้เรียนต่อตามปกติ 

- กลุ่มเสี่ยง : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง การให้ค าปรึกษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ฯลฯ 
- กลุ่มใช้ยาเสพติด : กรณีค้นพบในสถานศึกษา โดยการท าจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา ร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

   4. ด้านการเฝ้าระวัง  
สอดส่อง เฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตา ร่วมมือกันระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริม เช่น ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด /1 ต ารวจ 1 โรงเรียน /การจัดระเบียบสังคมรอบ
สถานศึกษา ฯลฯ 
5. ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาบุคลากร /การขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้อง /การจัดท าแผนงาน 
งบประมาณ ฯลฯ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
หน้าที่ของนักเรียน  ควรมีหน้าที่ดังนี้ 

 ไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่ใช้ ไม่เสพยาเสพติดทุกชนิด 

 เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานด้านยาเสพติดของโรงเรียน 

 สอดส่องจุดเสี่ยงของยาเสพติดในโรงเรียน 

 แจ้งเบาะแสผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้อาจารย์ทีปรึกษาทราบ 

 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
2. แนวทางการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก COVID -19 โดย น.ส.จิรวรรณ อินทนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ มี

เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้  

 สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้า-ออกพ้ืนที่สาธารณะ 

 เว้นระยะห่าง โดยยืนหรือนั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1.5 -2 เมตร 

 หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน 

 ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก และปาก 

 หลีกเลี่ยงหรืองดการเดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยงหากไม่จ าเป็น 



 หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด 

 ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอ จาม หรือมีอาการคล้ายไข้หวัด 

 หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 

 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 

 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหรือผ่านความร้อน 
3. รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน  โดย น.ส. นัฐธิยา ทองบุญส่ง นักวิชาการสาธารณสุข มีเนื้อหาโดยสรุป

ดังนี้ 
โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะน าโรค หลังจากถูกยุงที่มีเชื้อกัดจะ
อยู่ในร่างกายคนประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการ มีไข้สูงลอย 2-7 วัน มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง 
โรคนี้เกิดข้ึนได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพ่ิมมากข้ึน ยุงลายอาศัยอยู่ในภายในบ้าน
และรอบ ๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรือ
อาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของ
เชื้อ 
ลักษณะส าคัญของไข้เลือดออกคือ 

 ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน 

 เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย 

 บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามล าตัว แขน ขา อาจมีเลือดก าเดาออกหรือเลือดออกตามไรฟัน และ
ถ่ายอุจจาระด าเนื่องจากเลือดออก และอาจท าให้เกิดอาการช็อกได้ 

 ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากอาการไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว หมดสติ หากรักษาไม่ทัน
อาจเสียชีวิตได้ 

การรักษา 
ไม่มียารักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก การรักษาจะใช้วิธีประคับประคอง เช่น ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และให้

สารน้ าชดเชย เช่น การให้น้ าเกลือเนื่องจากผู้ป่วยมักมีภาวะขาดน้ าเนื่องจากไข้สูง ถ้ามีอาการปวดท้อง ปัสสาวะ
น้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น โดยเฉพาะในช่วยไข้ลด ต้องรีบน าส่งโรงพยาบาลทันที 
วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 

 ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพ่ือป้องกันยุงเข้ามา
ในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 

 ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ าใส ในภาชนะท่ีเก็บน้ าใช้ในบ้าน เช่น 
โอ่งน้ า ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ าขัง เช่น ยางรถยนต์ การท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายกระท าได้โดย 

 



- ภาชนะท่ีใช้เก็บน้ าต้องมีฝาปิดให้มิดชิด 
- ใช้ทรายก าจัดลูกน้ าใส่ในภาชนะขังน้ า 
- ท าลายภาชนะท่ีไม่จ าเป็น เพราะอาจมีน้ าขังได้ 
- ปล่อยปลากินลูกน้ า เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ าขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว 
- เปลี่ยนน้ าในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน 
- ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ 
- ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ าเพ่ือท าลายไข่ยุงลาย 

4. ทักษะและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลยาเสพติดและ TO BE NUMBER ONE โดย นางมยุรี  นุ้ยมาก พยาบาล
วิชาชีพช านาญการ  มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 
1. ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยคุณธรรมและหลักธรรมทางศาสนาที่ตนถือ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ประพฤติดี 
2. ค้นหาและตั้งเป้าหมายของชีวิตในทางท่ีดี เช่น อยากมีอาชีพอะไร อยากประสบความส าเร็จด้านใด แล้ว
เริ่มเดินตามเส้นทางนั้นอย่างมุ่งม่ัน 
3. เลือกคบเพ่ือนที่ดี หลีกเลี่ยงเพ่ือนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย รู้จักปฏิเสธหากถูกชักชวนไปในทางที่ผิด 
4. รู้จักการคิด วิเคราะห์ ยับยั้งชั่งใจ ระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อค าโฆษณา หรือค าแนะน าใด ๆ ที่ชักชวนให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ 
5. พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ให้ห่างไกลสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาสุ่มเสี่ยง / ไม่น าพาตัวเองไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
6. ฝึกแก้ปัญหา มีสติ ไม่ตื่นตระหนก ฝึกจัดการกับอารมณ์ 
7. ถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ควรปรึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เราสนิทและ
ไว้วางใจ ไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากจนเกินไป 
8. มีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก ก าจัดความคิดด้านลบ ที่มาบั่นทอนความพยายาม และความมุ่งมั่นในใจ
ของเรา 
9. เชื่อมั่น ศรัทธา และรู้จักคุณค่าในตัวเอง นึกถึงคนที่รักเราและเป็นห่วงเราให้มาก ๆ 
10. หากิจกรรมที่เราสนใจ มีความชอบ หรือมีความถนัด แล้วลงมือท า ไม่ปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์ 
ที่ส าคัญต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรืออบายมุขต่าง ๆ 
11. เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน 
12. หาที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจ 

5. กิจกรรมกลุ่มย่อยบทบาทสมมุติ โทษและพิษภัยยาเสพติด  ทักษะปฏิเสธ 
นักเรียนถาม “ถ้าเจอเพ่ือนร่วมห้องเรียนสูบบุหรี่ จ าท าอย่างไร” 
เจ้าหน้าที่ตอบ  “ตักเตือน แนะน าไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือชักชวนเลิกบุหรี่   หรือถ้ายังไม่เลิกบุหรี่ให้
นักเรียนเขียนจดหมายแจ้งเบาะแสกับอาจารย์ประจ าชั้น” 
นักเรียนถาม  “เครียดเรื่อง พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อย จากสาเหตุพ่อดื่มสุรา  จะท าอย่างไร” 



เจ้าหน้าที่ตอบ  “ชักชวนพ่อมาเลิกสุรา  และพูดคุยปรึกษากันในครอบครัวแจ้งให้ทราบว่าเครียด เพื่อ
ครอบครัวจะได้ช่วยกันแก้ไขร่วมกัน  ระบายความเครียดในทางท่ีถูกต้อง เช่น คุยกับเพ่ือน ออกก าลังกาย 
หรืออาจจะต้องท าใจรับกับสภาวะที่เป็นอยู่ หลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าชั่วคราว 

6. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าให้ไม่สะดวก
ในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ท าให้ต้องแยกห้องในการท ากิจกรรม  แต่ก็สามารถท างานได้ 

      
       ปิดประชุม เวลา 16.30 น    

      (ลงชื่อ)         มยุรี นุ้ยมาก       ผู้บันทึกการประชุม 
 
            (นางมยุรี   นุ้ยมาก) 
          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
      

ทราบ     
      (นางอัจฉรา  ศุกลสกุล) 
    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
      หัวหน้างานสุขภาพจิตและยาเสพติด 
 
 

     ทราบ     
      (นายอนุ    ทองแดง ) 
    ต าแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ 
          


