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หลักการและเหตุผล 
 

 ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดป 2559 ประกอบดวย 4 แผน คือ แผนปองกันยาเสพติด แผน

บําบัดรักษายาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด และแผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดรับ

มอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลือ่นแผนปองกันยาเสพติด โดยมเีปาหมายของแผนคือ สรางภูมิคุมกันและปองกัน

ยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา ท้ังน้ีมีแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีจะตองรับผิดชอบ จํานวน ๒ แผนงาน คือ 

  1)  แผนงานสรางภูมิคุมกนัในเด็กปฐมวัย เปาหมายแผนงาน เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล  

34,192 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 20,649 แหง 

  2) แผนงานสรางภูมิคุมกันในสถานศึกษา เปาหมายแผนงาน โรงเรียนประถมศึกษา 31,544 แหง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 11,336 แหง โรงเรียนอาชีวศึกษา 872 แหง และอุดมศึกษา 155 แหง 

 เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนงานดังกลาวขางตน เปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตรงกับกลุมเปาหมายท่ีตอง

ดําเนินการ โดยเฉพาะกลุมเฝาระวัง (กลุมเสี่ยง) และกลุมบําบัดรักษา (กลุมเสพ) ท่ีจะตองดําเนินการสรางภูมิคุมกัน ปองกัน 

และแกไข อยางเรงดวน ซึ่งการดําเนินงานดังกลาว จะตองมีการรายงานขอมูลสภาพท่ีแทจริงของการแพรระบาดของ 

ยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือใชประโยชนในการช้ีสถานการณปญหายาเสพติด และนําไปสูการกําหนดมาตรการแกไขปญหา 

วางแผน และการจัดสรรทรัพยากร ใหทันตอสถานการณ และเพียงพอตอการแกไขปญหา กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควร

จัดทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการพัฒนาโปรแกรม 

การจัดเก็บและรายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือใชเปนฐานขอมูลกลางเก่ียวกับงานดานยาเสพติด 

ในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสํารวจ จัดเก็บและรายงานขอมูลเขาสูระบบอยางเต็มรูปแบบผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต (Internet) 

 

 

วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบ CATAS 
     1 เพ่ือใหหนวยงานท่ีมีสถานศึกษา ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร มรีะบบและฐานขอมลูกลาง ในการกํากับ ติดตาม สภาพการใชสารเสพตดิใน

สถานศึกษา และการดูแล ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษาท่ีเก่ียวของกับ 

ยาเสพตดิ เพ่ือนําไปสูการกําหนดมาตรการแกไขปญหา วางแผน และการจัดสรรทรัพยากร ใหทันตอสถานการณ และเพียงพอ

ตอการแกไขปญหา  

 2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

และหนวยงานภายนอกท่ีมีสถานศกึษา ใหรองรับโครงสรางกลไกท่ีเปนปจจุบัน 

ท่ีสามารถสนองตอบความตองการในการใชประโยชนท้ังในระดับหนวยงานในพ้ืนท่ีและระดบันโยบาย 
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ระบบ CATAS คืออะไร 

 

 
 

CATAS System  มาจาก Care and Trace Addiction in School System คือระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและ

ติดตามการใชสารเสพติดในสถานศึกษา ภายใตโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการบันทึกขอมูลผูเก่ียวของกับสารเสพติด (บุหรี่ เหลา) ผูใช

สารเสพติด (เชน ยาบา ยาไอซ เฮโรอิน ) ผูสงสัยวาคา ในสถานศึกษา รวมถึงการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูท่ีเก่ียวของกับ 

ยาเสพติด ใหเกิดการรายงานอยางรวดเร็ว ทันทีทันใด เพ่ือประโยชนในการปองกัน ติดตาม แกไขปญหาการใชสารเสพติด 

และยาเสพติดในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
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ดวยการทํางานบนเว็บบราวเซอร (Web Browser) ซึ่งสามารถเขาถึงไดผาน www.catas.in.th และสามารถเขาถึง

ไดท้ังเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ีสมารทโฟน จึงทําใหสะดวกในการรายงาน บันทึกขอมูล รวมถึงการ

ติดตามขอมูลในดานตางๆ ไดอยางงายดาย รองรับการใชงานของผูใชในระดับสถานศึกษาเชน โรงเรียน วิทยาลัย ตางๆ 

หนวยงานตนสังกัดระดับเขตพ้ืนที หนวยงานตนสังกัดระดับสูง และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

ผูเกี่ยวของกับระบบงาน 
1. ตนสังกัดระดับสูง ประกอบดวย 

- ผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง 

- ผูบริหารสวนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 

- ผูบริหารการจดัการศึกษาสวนกลาง กระทรวงมหาดไทย 

- ผูบริหารการจดัการศึกษาสวนกลาง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- ผูบริหารการจดัการศึกษาสวนกลาง กระทรวงวัฒนธรรม 

- ผูบริหารการจดัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. ตนสังกัดระดับเขตพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

- สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

- สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

- กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

http://www.catas.in.th/
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- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สบศ.) 

- กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- หนวยงานระดับจังหวัด 

3. สถานศึกษา 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักบริหารงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- โรงเรียนในสังกัดสาํนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

- โรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

- โรงเรียนในสังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป (สบศ.) 

- โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

4. ผูดูแลระบบ 

 

การรายงานขอมูลระบบ CATAS System 

การเขาสูระบบ 
- การเขาสูระบบ 

เปนการเขาสูระบบสารสนเทศ เพ่ือเริ่มตนการใชงาน โดยผูใชงานจะตองเขาใชงานผาน Web browser โดยมีวิธีการ

ดังตอไปน้ี 

1. เปดโปรแกรม Web browser เพ่ือทําการเขาสูระบบ และตองมั่นใจวาไดทําการเช่ือมตออินเตอรเน็ต โดยทําการ

พิมพ www.catas.in.th (เว็บทดลอง http://moe-catas.appspot.com) ไปยังท่ีตั้งของระบบสารสนเทศ  

จะพบหนาจอแสดงผลเพ่ือเขาระบบ ดังตอไปน้ี 

 

 

 

2. ใหทําการใส “ช่ือเขาใช” และ “รหัสผาน” ท่ีถูกตอง เพ่ือทําการเขาสูระบบในสิทธ์ิท่ีไดรับ 
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การเขาสูระบบ สําหรับผูใชระดับสถานศึกษา 

- หนายินดีตอนรับ 

เมื่อทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฎหนาแรก ซึ่งเปนการแสดงการเขาสูการทํางานของระบบ ในหนาน้ี  

จะม ีlink สําหรับการดาวนโหลดเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรายงานขอมูล และคูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 
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- เมนูการใชงานระบบ 

ประกอบดวย 2 เมนูหลัก ไดแก การบันทึกขอมูล และ รายงาน 

เมนูการบันทึกขอมลูประกอบดวย 6 เมนูยอย 

o ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

o ขอมูล ครู / นักเรียน ปจจุบัน 

o กลุมผูเก่ียวของกับสารเสพติด (บุหรี่ เหลา เครื่องดืม่แอลกอฮอล 
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o กลุมผูเก่ียวของกับยาเสพติด 

o กลุมผูสงสัยวาคายาเสพตดิ 

o การดูแลชวยเหลือกลุมผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

 

 
 

เมนูรายงานประกอบดวย  

o รายงานผูเก่ียวของกับยาเสพติด 

o รายงานผูไดรับการดูแลชวยเหลือ 

o รายงานสรุป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเขาสูระบบ สําหรับผูใชระดับเขตพ้ืนท่ี 

- หนายินดีตอนรับ 

เมื่อทําการเขาสูระบบเรียบรอยแลว จะปรากฎหนาแรก ซึ่งเปนการแสดงการเขาสูการทํางานของระบบ ในหนาน้ี  

จะม ีlink สําหรับการดาวนโหลดเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรายงานขอมูล และคูมือตางๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ 
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- เมนูขอมูลหลัก > เลือกสถานศึกษา 

ระบบออกแบบมาใหผูใชงานระดบัเขตพ้ืนท่ี สามารถเขาไปทําการตรวจสอบ ตดิตาม และทําการกรอกขอมูลและ

บันทึกขอมูลใหกับสถานศึกษาท่ีอยูในความรับผิดชอบได โดยเมนูการใชงานระบบ ประกอบดวย 2 เมนูหลัก ไดแก 

“รายช่ือสถานศึกษา” และ “รายงาน” 
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 ผูใชงานระดับเขตพ้ืนท่ี ทําการเลือกสถานศึกษาท่ีตองการตรวจสอบ ติดตาม และทําการกรอกขอมลูและบันทึก

ขอมูลแลว จะปรากฏเมนูเพ่ิมข้ึนมา คือเมนู “การบันทึกขอมูล” เชนเดียวกับการเขาใชระบบในระดับของสถานศึกษา 
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เมนูการบันทึกขอมลูประกอบดวย 6 เมนูยอย 

o ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

o ขอมูล ครู / นักเรียน ปจจุบัน 

o กลุมผูเก่ียวของกับสารเสพติด (บุหรี่ เหลา เครื่องดืม่แอลกอฮอล 

o กลุมผูเก่ียวของกับยาเสพติด 

o กลุมผูสงสัยวาคายาเสพตดิ 

o การดูแลชวยเหลือกลุมผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

 

- เมนูรายงาน 

ผูใชงานระดับเขตพ้ืนท่ี สามารถเขาไปทําการตรวจสอบ ติดตาม ดผูลการรายงานจํานวนผูเก่ียวของกับการใชสาร

เสพติดและยาเสพติด จํานวนผูสงสัยวาคายาเสพติด ในรูปแบบตางๆ ได 

โดยเมนูรายงานประกอบดวย  

o รายงานภาพรวม - แยกตามสถานศึกษา 

o รายงานภาพรวม – แยกตามหนวยงานตนสังกัด 

o รายงานภาพรวม - แยกตามพ้ืนท่ี 

o รายงานผูเก่ียวของกับยาเสพติด 

o รายงานผูไดรับการดูแลชวยเหลือ 

o รายงานสรุป 

 

 
หนาจอตางๆ ของระบบ CATAS 
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- หนาจอแสดงผลขอมลูพ้ืนฐานสถานศึกษา 

เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา 

เปนหนาจอแสดงผลขอมูลพ้ืนฐานของแตละสถานศึกษา เชน รหัส ช่ือ สังกัด ท่ีอยู ระดับช้ันท่ีเปดสอน เปนขอมูล

พ้ืนฐานของระบบการรายงานขอมลู 

 
 

 
 

 

 

- หนาจอแกไขขอมลูพ้ืนฐานสถานศกึษา 
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > ขอมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา จากน้ัน คลิกปุม   

เปนหนาจอสําหรับการแกไขขอมลูพ้ืนฐานของแตละสถานศึกษา เชน รหัส ช่ือ สังกัด ท่ีอยู ระดับช้ันท่ีเปดสอน เปน

ขอมูลพ้ืนฐานของระบบการรายงานขอมูล 

 

 
 

 เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนาจอแสดงผลขอมลู ครู / นักเรยีน ปจจุบัน 
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > ขอมูล ครู / นักเรียน ปจจุบัน  

เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกขอมูลใหเปนปจจุบันในชวงเวลาในการรายงาน 

ขอมูลท่ีตองทําการกรอกขอมลูใหเปนปจจุบันไดแก ช่ือ-นามสกุลผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผดิชอบงานดานยาเสพติด จํานวน

ครูชาย-หญิง จํานวนนักเรยีนนักศกึษาชาย-หญิงในระดับตางๆ  

 
 

 

 
 

 

 

- หนาจอแกไขขอมูล ครู / นักเรียน ปจจุบัน 
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > ขอมูล ครู / นักเรียน ปจจุบัน จากน้ัน คลิกปุม    

เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกขอมูลใหเปนปจจุบันในชวงเวลาในการรายงาน 

ขอมูลท่ีตองทําการกรอกขอมลูใหเปนปจจุบันไดแก ช่ือ-นามสกุลผูบริหารสถานศึกษา ผูรับผดิชอบงานดานยาเสพติด จํานวน

ครูชาย-หญิง จํานวนนักเรยีนนักศกึษาชาย-หญิงในระดับตางๆ  

 

 
 

เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนาจอแสดงผลและกรอกขอมลูผูเก่ียวของกับสารเสพติด (เหลา บุหรี่) 
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > กลุมผูเก่ียวของกับสารเสพติด  

เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกขอมูลจํานวนนักเรยีนนักศึกษาท่ีเก่ียวของกับการติด

เหลา บุหรี เหลาและบุรี ในระดับช้ันตางๆ 

 
 

 
 

เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

- หนาจอแสดงผลและกรอกขอมลูผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ (เชน กัญชา ยาบา ยาอี ยาไอซ เปนตน) 
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > กลุมผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ 

เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกขอมูลเชน ช่ือ –นามสกุล เลขประจําตวัประชาชน ท่ี

อยู ยาเสพตดิท่ีเก่ียวของ สถานท่ีหนวยงานท่ีคัดกรอง ผลการคัดกรอง เปนตน 

 

 
 

 

เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

เมื่อใสขอมูลรายละเอียดตางๆ ครบถวนแลว จะปรากฎรายช่ือข้ึนมาในตารางผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ 
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หนาจอแกไขขอมูลผูเก่ียวขอกับยาเสพตดิ 
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- เลือกหมายเลขบัตรประชาชน หรอื ช่ือ – นามสกุลท่ีตองการแกไข 

 

 
 

- ทําการแกไขขอมลู 

- เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนาจอแสดงผลและกรอกขอมลูผูสงสัยวาคายาเสพติด  
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เลือกเมนู การบันทึกขอมูล > กลุมผูสงสัยวาคายาเสพติด 

เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกจํานวนนักเรียน นักศึกษาในระดับช้ันตางๆ ท่ี

เก่ียวของกับการคายาเสพตดิ 

 
 

 

 
 

เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  

 

- หนาจอแสดงผลและกรอกขอมลูการติดตาม ชวยเหลือ ผูเก่ียวของกับยาเสพติด 
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เปนขอมูลท่ีผูใชงานระบบหรือผูรายงานขอมูลตองทําการกรอกหลังจากท่ีไดบันทึกขอมูลผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ วา

ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางไร และสถานะปจจุบันเปนอยางไร เชน วิธีการใหการดูแลชวยเหลือ สถานการณใชยาเสพตดิ 

สถานะดานการเรียน เปนตน 

 

 
 

 เมื่อเขาสูหนาจอแสดงผลการดูแลชวยเหลือกลุมท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดแลว หากมีการกรอกขอมลูผูเก่ียวของกับยา

เสพติดกอนหนาแลว หนาจอจะแสดงรายช่ือผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ ใหคลิกรายช่ือท่ีตองการเพ่ือเขาไปดําเนินการในข้ันตอน

การกรอกขอมูลการใหความดูแลชวยเหลือผูเก่ียวของกับยาเสพติด 
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 เมื่อเลือกรายช่ือผูเก่ียวของกับยาเสพติดแลว หนาจอจะแสดงรายละเอียดของผูเก่ียวของกับยาเสพตดิ จากน้ันจะให

ผูใชงานกรอกขอมูลการใหการดูแลชวยเหลือ สถานะผูไดรับการดูแลผานการดูแลแกไข  และสถานปจจุบันของผูเก่ียวของกับ

ยาเสพตดิ 

 

 
 

เมื่อแกไขขอมลูถูกตอง ครบถวนแลว คลิก  
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หนาจอรายงานระบบ CATAS 

รายงานภาพรวม – แยกตามสถานศึกษา 

 
 

รายงานภาพรวม – แยกตามหนวยงาน 
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รายงานภาพรวม – แยกตามพ้ืนท่ี

 
 

รายงานผูเก่ียวของกับยาเสพติด 
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รายงานผูไดรับการดูแลชวยเหลือ 

 
 

รายงานสรุปภาพรวมผูเก่ียวของกับยาเสพติดและสารเสพติด

 



แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่รับการบาํบดัรักษา  กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2   
ชื่อ-สกุล............................................................... อายุ            ปี       เลขประจําตัวประชาชน        
                           
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่............................ซอย/ถนน......................หมู่บ้าน/ชุมชน..................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวดั...................................................รหัสไปรษณยี.์..................................................... 
ภูมิลําเนาเดิม (จังหวดั) ...................................................................อาชีพ......................................................................................................... 
ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้ใน 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) วันที่คัดกรอง............................ สถานที่คัดกรอง........................... 
  ยาบ้า   ไอซ์   ยาอี   กัญชา   กระทอ่ม   สารระเหย   เฮโรอีน   ฝ่ิน    อื่นๆ (ระบ)ุ.............................................. 

 

 
ยาและสารเสพติดหลักท่ีใช้และคัดกรองครั้งนี้ คือ..................................... 
 
                                 ในช่วง 3 เดือนท่ีผ่านมา 

ไม่เคย เพียง 
1–2 ครั้ง 

เดือนละ 
1–3 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
1–4 ครั้ง 

เกือบทุกวัน 
(สัปดาห์ละ 5–7 วัน) 

1. คุณใช้.......................บ่อยเพียงใด 0 2 3 4 6
2. คุณมีความต้องการ หรือมีความรู้สึกอยากใช้.......................จนทน

ไม่ได้บ่อยเพียงใด 
0 3 4 5 6

3. การใช้........................ทําให้คณุเกิดปัญหาสขุภาพ ครอบครัว 
สังคมกฎหมาย หรือการเงินบ่อยเพียงใด 

0 4 5 6 7

4. การใช้....................... ทําให้คณุไม่สามารถรบัผิดชอบหรือ       
ทํากิจกรรมทีคุ่ณเคยทําตามปกติได้บ่อยเพียงใด 

0 5 6 7 8 

 

ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ไม่เคย เคยแต่ก่อน 3 เดือน 
ท่ีผ่านมา 

เคยในช่วง 3 เดือน
ท่ีผ่านมา

5. ญาติ เพ่ือน หรือคนที่รู้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์ 
จับผิด หรือแสดงท่าทีสงสัยว่าคุณเก่ียวข้องกับ 

    การใช้..............................หรือไม่

0 3 6

6. คุณเคยลด หรือหยุดใช้.........................แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ หรือไม่ 0 3 6
รวมคะแนน .......... 

 

ระดับคะแนน ระดับผลกระทบจากการใช ้ คัดกรองโรคร่วมหรือโรคอื่น ๆ ที่สําคัญ 

2-3 ต่ํา* 
 การคัดกรองโรคที่ต้องรับยาตอ่เนื่อง เช่น ลมชัก เบาหวาน หวัใจ 

ความดัน  
 การคัดกรองโรคติดต่อในระยะติดต่อ เช่น วัณโรค สุกใส งูสวดั   
 การคัดกรองการเจ็บป่วยทางจิตใจ 

   -โรคซึมเศร้า (2Q, 9Q)   -ความเส่ียงการฆ่าตัวตาย (8Q)   
   -โรคจิต (แบบคัดกรองโรคจติ) 

 การคัดกรองความเส่ียงการเกิดภาวะถอนพิษยารุนแรง  
          -ใช้ยาเสพติดประเภทเฮโรอีนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
          -ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา 
         -ใช้ยานอนหลับเป็นประจําในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

4-26 ปานกลาง** 

27+ สูง*** 

คุณเคยใช้สารเสพติดชนิดฉีดหรือไม่
 ไม่เคย            เคย ข้อแนะนํา 

ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อยเพยีงใด  ให้การบําบัดแบบส้ัน (Brief Intervention) 
 ให้บรกิารลดอันตรายจากการใช้ยา 10 ชุดบรกิาร 
 ประเมินเพิ่มเตมิ วางแผนและ ให้การบําบัดรักษาแบบเข้มข้น

รายบุคคล

 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรอืน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน  
 มากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วันติดต่อกัน 

 

หมายเหตุ    *อนุมานว่าเป็นผู้ใช้     **อนุมานว่าเป็นผู้เสพ     ***อนุมานวา่เป็นผู้ติด          
          ลงชื่อ...................................................................ผู้สัมภาษณ์ 
                                                                                                                        (.......................................................................................) 

             



แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปว่ยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพือ่รับการบาํบดัรักษา  กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2   
สิ่งทีค่วรคํานึงถึงกอ่นการทําการคัดกรอง  
เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเกิดความไว้วางใจและได้คําตอบที่เป็นจริง ผู้ทําการคัดกรองควรปฏิบัติดังนี ้

 สร้างสัมพันธภาพกับผู้ถกูสัมภาษณ์กอ่น โดยการชวนพูดคุยเรือ่งทัว่ ๆ ไป ส้ันๆ แสดงท่าทีที่จริงใจ เป็นมิตร 
 มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้ใชย้าและสารเสพติด   ไม่ตัดสินถูกผิดในคําตอบที่ไม่เหน็ด้วย 
 แสดงท่าทใีห้เหน็ว่ากําลังตัง้ใจฟังในส่ิงที่เขาพดู 
 ไวต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้ถกูสัมภาษณ์และแสดงความเห็นอก เห็นใจ 
 แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่าขอ้มูลที่ให้นี้ไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ และจะเก็บรักษาเป็นความลับ 

 แนวทางการช่วยเหลือในกลุ่มตา่ง ๆ 

กลุ่มผู้ป่วย แนวทางการชว่ยเหลือ 
ผู้ใช ้

 
 การให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ (Health Education & Promotion) 
 การให้คําแนะนําแบบส้ัน (Brief Advice : BA) และหรอื การบําบัดแบบส้ัน (Brief Intervention : BI) 

จํานวน 1 - 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรยีน และชุมชน 
 การบําบัดโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี 

              หมายเหตุ : กลุ่มผู้ใช้ไม่ต้องบันทกึข้อมูลในระบบข้อมูล บสต. 
ผู้เสพ  ค่ายปรับเปล่ียนพฤตกิรรม 9 วัน/วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์/มัสยิดเป็นศูนย์สงเคราะห์ (1 เดือน) 

 การบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing :MI) (Motivational Enchantment 
Therapy :MET) 1 – 2 เดือน  

 การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT)  1-2 เดือน 
 จิตสังคมบําบัด ได้แก่ Modified MATRIX, จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน, จิตสังคมบาํบัดในรพ.สต., คลินิกใกล้ใจ

ในชุมชน (1-2 เดือน) 
 + การรักษาด้วยยา (Medication)  
 การรักษาโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี

ผู้ติด  การบําบัดแบบผู้ป่วยนอก จติสังคมบําบัด เช่น Modified Matrix, MATRIX Program (4 เดือน),       
การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT) 2-4 เดือน, การบําบดัแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (MET) 2-4 เดือน, 
ครอบครัวบําบดั 2-4 เดือน, จติบําบัดแนวซาเทียร์ (Satir Model) 2-4 เดือน 

 การบําบดัแบบผู้ป่วยใน ได้แก่ การบําบัดฟื้นฟรููปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC), 
การบําบัดฟื้นฟสูมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) 4 เดือน -1 ปี 

 + การรักษาด้วยยา (Medication)   
 การรักษาโรครว่มทางจิตเวช (ถ้าม)ี

 
แนวปฏิบัติการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) สําหรับผู้ใช้หรือเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด  
(10 ชุดบริการ) 

-การให้ความรู้และการฝึกทกัษะการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวแีละยาเสพติด  -การตรวจและรกัษาโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์
-การบําบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว (MMT)                  -การป้องกัน วนิิจฉัยและรักษาวัณโรค 
-การให้บรกิารรกัษาด้านจิตเวชและการให้คําปรึกษาเกีย่วกับยาเสพติด         -การแจกถงุยางอนามัย            
-การให้คําปรกึษาและตรวจการติดเชือ้เอชไอวโีดยสมัครใจ                       -การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอปุกรณ์ฉีดที่สะอาด 

     -การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันการเสพติดซ้ํา           -กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพือ่น                      
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1. นักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด

2. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด 

    2.1 เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

    2.2 บุหรี่

    2.๓ เหล้า และ บุหรี่

    3.1 ยาบ้า

    3.2 กัญ
ชา

    3.3 ไอซ์

    3.4 กระท่อม

    3.5 ฝิ่น

    3.6 เฮโรอีน

    3.7 ยาเค

    3.8 สารระเหย

    3.9 อื่น ๆ 

๔.๑ เมทาโดน

๔.๒ โปรโคดิล

๔.๓ อื่นๆ

๕. กลุ่มสงสัยว่าค้ ายาเสพติด 

๖. สถานะผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
๖.๑ อยู่ระหว่างการดูแล ช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโรงเรียน และยัง

เรียนปกติ

๖.๒ อยู่ระหว่างการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล และยังเรียนปกติ

๖.๓ พักการเรียนและส่งต่อไปบําบัดรักษาในสถานพยาบาล

๖.๔ ลาออกจากโรงกลางคัน

๖.๕  ย้ายสถานศึกษา

๖.๖ เลิกจากการเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติดแล้ว และยังเรียนปกติ

๖.๗  อื่นๆ ระบ ุ............................

วันที่…
......…

…
.เดือน.................................พ.ศ......................

แบบรายงานที่ 1 รายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูล ณ

 วันที่…
…

…
..เดือน…

…
…

…
…

…
…

…... พ.ศ................. ภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา........................

วยงานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................ ชื่อสถานศึกษา......................................................................................... 
อําเภอ......................................... จังหวัด .......................................                                 

กลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ

รวมทั้งหมด

นักเรียน/นักศึกษา

ตําแหน่ง...........................................................

ม.ปลาย
ปวช.

ปวส.
ปริญ

ญ
าตรี

(.................................................................................)

3. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๔. กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในทางที่ผิด

ประถมศึกษา
ม.ต้น



แบบรายงานที่ 2 รายงานขอมูลลับเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 

 

ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด 

ช่ือ ............................................. สกุล ..................................................... เพศ  ( ) ชาย      ( ) หญิง 

ช่ือสถานศึกษา......................................................................................... ระดบัช้ัน.........................................  

สัญชาติ .......................    ศาสนา ................... เลขท่ีบัตรประชาชน ................................................... 

วัน/เดือน/ปเกิด ...................... อายุ ............ ป ท่ีอยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีติดตอได)  

เลขท่ี .............. หมู ......... หมูบาน/ชุมชน ....................................... ถนน....................................… 

ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ....................................  

โทรศัพทติดตอ ............................... 

 

เกี่ยวของกับยาเสพติด  

  ยาบา    กัญชา    ไอซ     กระทอม   ฝน  

  เฮโรอีน    ยาเค    สารระเหย    อ่ืนๆ 

 

เกี่ยวของกับการใชยาในทางท่ีผิด 

  เมทาโดน     โปร โคดลิ    อ่ืนๆ 

 

ไดรับการคัดกรองจาก    

  ศูนยเพ่ือการคัดกรอง/การจดัระเบียบสังคม 

  สถานศึกษาคัดกรองเอง    

  อ่ืนๆ ระบุ .....................................................  

 

ผลการคัดกรอง     

  ผูใช (User/กลุมเสี่ยงต่ํา)       

  ผูเสพ (Abuse/กลุมเสี่ยงปานกลาง 

  ผูติด (Dependence/กลุมเสีย่งสูง) 

 

ไดรับการดูแลชวยเหลือ โดย     

  การใหคําปรึกษา/เยี่ยมบาน      

  กระบวนการจิตสังคมในสถานศึกษา     

  คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม      

  สงตอบําบัดรักษาในสถานพยาบาล     

 

สถานะผูไดรับการดูแลชวยเหลือ      

  อยูระหวางการดูแล ชวยเหลอืปรับเปลีย่นพฤติกรรมในโรงเรียน และยังเรยีนปกติ        

  อยูระหวางการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล และยังเรียนปกต ิ        

  พักการเรียนและสงตอไปบําบัดรักษาในสถานพยาบาล     

  ลาออกจากโรงเรยีนกลางคัน    

  ยายสถานศึกษา   

  เลิกจากการเปนผูใช ผูเสพ ผูติด ยาเสพติดแลว และยังเรยีนปกติ       

  อ่ืนๆ ระบุ ............................. 
 

ผูบันทึกขอมูล.....................................................................ตําแหนง........................................................วันท่ี............................. 
 


