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ก

การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขป ัญหายาเสพติดในกลุ ่มเป ้าหมาย 

สถานประกอบการในปี	 ๒๕๕๙	 ได้แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 การด�าเนินงาน 

ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง	๑๐	 คนขึ้นไป	 มุ่งเน้นการส่งเสริม 

ให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านยาเสพติด	 และการด�าเนินงาน 

ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คน	ลงมา	มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติด	ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงาน

ส่วนป้องกนัยาเสพตดิในกลุม่แรงงาน	กองป้องกนัยาเสพตดิ	ส�านกังาน	ป.ป.ส.	

ได้เล็งเห็นความส�าคัญและความจ�าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะเสริมสร้างความรู ้

ให้กับอาสาสมัครแรงงานในการท�างานด้านยาเสพติด	 เพื่อเปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศ 

ในการท�างาน	 จึงได้จัดท�าคู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานให้อาสาสมัครแรงงานสามารถปรับประยุกต์ใช้

กรอบรูปแบบ	 ๓	 สร้างความดีป้องกันยาเสพติด	 โดยอาศัยกระบวนการด�าเนินงาน 

ในพื้นที่ด้วยหลักการวงจรคุณภาพ	 (พีดีซีเอ	 :	 PDCA)	 เพื่อให้มีวิธีการด�าเนินงาน 

ที่เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการ

ภารกิจของอาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด	 เป็นงาน 

จิตอาสา	 ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน	 เปรียบอาสาสมัครแรงงานเสมือนดินแต่ละเม็ด 

ที่รวมกันเป็นแผ่นดินท�าความดีป้องกันยาเสพติดถวายในหลวง	 และการท�าความดี 

ของอาสาสมัครแรงงานเป็นการท�าความดีเพื่อชาติบ้านเมืองจะส่งผลให้ประเทศชาติ

ปลอดภัยจากยาเสพติด

ทั้งนี้	 ผู้จัดท�า	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	คู่มือเล่มนี้จะสามารถน�ามาเป็นแนวปฏิบัติ

ในการด�าเนินงานเพื่อสร้างความดีป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการให้กับ 

อาสาสมัครแรงงานให ้เกิดประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค ์	 และผู ้ จัดท�า 

ขอขอบพระคณุ	กลุ่มสนบัสนนุเครอืข่ายและประสานภมูภิาค	ส�านกัตรวจและประเมนิผล	 

ค�าน�า
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ข

ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 ในการเอื้อเฟื้อข้อมูลการด�าเนินงานของอาสาสมัคร

แรงงาน	 และส่งเสริม	 สนับสนุนให้อาสาสมัครแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด	 เพื่อร่วมเป็นพลังของแผ่นดิน	 และขอขอบพระคุณ	 

จิตอาสาในการท�างานป้องกันยาเสพติดของอาสาสมัครแรงงานทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

ส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

กองป้องกันยาเสพติด	ส�านักงาน	ป.ป.ส.

มกราคม	๒๕๕๙
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ค

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงาน

ป้องกันยาเสพติด

บทที่ ๑ พระราชด�ารัสฯ ...ปลุกจิตอาสา ๗

		พระราชด�ารัส...ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...		
	 	 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและยาเสพติด...
 	 -	 เพลง	ของขวัญจากก้อนดิน	ศิลปิน	:	เบิร์ด	ธงไชย
	 	 -	 เพลง	คนดีไม่มีวนัตาย	ศิลปิน	:	ธร์ี	ไชยเดช	และ	ธรีนยัน์	ณ	หนองคาย

บทที่ ๒ นโยบายและแนวทางการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด 

 ในสถานประกอบการ ๑๑
	 ๒.๑		 นโยบาย	ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 ๒.๒		 แนวทางการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

บทที่ ๓ การด�าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
 ในสถานประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน ๑๖

	 ๓.๑		 ที่มาของการด�าเนินงาน
	 ๓.๒		 ความส�าคัญของอาสาสมัครแรงงานต่อการด�าเนินงาน
			 	 ป้องกันยาเสพติด
	 ๓.๓		 ภารกิจการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	
	 	 	 โดยอาสาสมัครแรงงาน
	 ๓.๔		 บทบาท	หน้าที่	ของอาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงาน
	 	 	 ด้านการป้องกันยาเสพติด
	 ๓.๕		 แนวทางและขั้นตอนการด�าเนินงานเผยแพร่สื่อเพื่อการป้องกัน
	 	 	 ยาเสพติด
	 ๓.๖		 รูปแบบสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด
	 ๓.๗		 วิธีการเข้าถึงสถานประกอบการในพื้นที่

หน้า

สารบัญ
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ง

ภาคผนวก   ๓๓

ก.	 ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด

ข.	 สถานที่ติดต่อหน่วยงานให้บริการด้านการป้องกัน

					 และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค.	 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน	

	 	 (รวมงานด้านป้องกันยาเสพติด)

หน้า
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บทที่ ๑
พระราชด�ารัสฯ...ปลุกจิตอาสา

๑. พระราชด�ารัส...ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช...เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและยาเสพติด..

	เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ....

“...การที่จะท�างานให้สัมฤทธิผลที่พึงปรารถนา คือ ที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียว 
มิได้ จ�าเป็นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และความถูกต้อง
เป็นธรรม ประกอบด้วย...”

ความตอนหนึ่ง	ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร
วันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๒๐

และ...

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ท�า ควรเต็มใจท�า โดยไม่จ�าเป็น 
ต้องตัง้ข้อแม้ หรือเงือ่นไขอนัใด ไว้ให้เป็นเคร่ืองกดีขวาง คนท่ีท�างาน 
ได้จรงิ ๆ นัน้ ไม่ว่าจะจบังานสิง่ใด ย่อมท�าได้เสมอ ถ้าย่ิงมคีวามเอาใจใส่ 
มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส�าเร็จในงาน
ที่ท�าสูงขึ้น...”

ความตอนหนึ่ง	ในพระบรมราโชวาท	
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

วันที่	๘	กรกฎาคม	๒๕๓๐	
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 เกี่ยวกับยาเสพติด…

“...ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที ่
ไม่ได้ต้ังใจ ทางราชการ โดยต�ารวจ โดยโรงพยาบาล โดยเอกชนต่าง ๆ  
เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศ ก็สิ้นเปลือง แทนที่จะ
มีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมา 
ปราบปรามยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่ารักษา ทั้งผู้เสพยา ทั้งผู้คน 
ที่เดือดร้อน เสียทั้งเงิน เสียทั้งชื่อเสียง...”

ความตอนหนึ่ง	ในพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง	ๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ	ศาลาดุสิดาลัย	สวนจิตรลดา

วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๕



9

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

เพลง ของขวัญจากก้อนดิน

ศิลปิน :	เบิร์ด	ธงไชย

	 เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง	 เปราะบาง	ไร้ค่า	ไร้ความหมาย

อ่อนแอเหมือนโคลน	ไหลไปตามทางเรื่อยไป	 เมื่อน�้าแห้งไป	ก็แตกระแหง

	 มีพลัง	เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา	 เหนี่ยวรั้ง	เราไว้	ให้กล้าแข็ง

รวมผู้คนมากมาย	ให้ทรงพลังแข็งแรง	 รวมเป็นเมด็ดนิทกุเมด็	ให้เป็นแผ่นดนิ

 *เราก็รู้	พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน	 ต้องล�าบากใจกาย	ไม่เคยสิ้น

เพราะพ่อรู้	พ่อคือ...	พลังแห่งแผ่นดิน	 ให้เราพออยู่พอกินกันต่อไป

 **หากจะหา	ของขวัญ	ให้พ่อสักกล่อง	 เราทั้งผอง	จะพร้อมกันได้ไหม

บวกกันเป็นดินเดียว	ให้พ่อได้สุขใจ	 ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป	อย่างที่เป็นมา

 (ซ�้า	*,	**)

	 ช่วยกันท�าความดี	ให้พ่อได้สุขใจ	 ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป	อย่างที่แล้วมา

*********************
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เพลง คนดีไม่มีวันตาย

ศิลปิน :	ธีร์	ไชยเดช	&	ธีรนัยน์	ณ	หนองคาย

	 แม้ไม่มีใครรู้	แต่เรารู้	 รู้ว่าเรานั้นท�าเพื่อใคร

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร	 ก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ท�า

ฟ้าและดินไม่เห็นไม่เป็นไร	 ไม่ได้หวังให้ใครจดจ�า

แม้ยากเย็นแค่ไหนไม่เคยบ่นซักค�า	 ไม่มีใครจดจ�า	แต่เราก็ยังภูมิใจ

 **จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา	 จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย

ไม่มีใครอยู่ค�้าฟ้าถึงเวลาก็ต้องไป	 เหลือไว้แต่คุณงามความดี

ขอเทิดทูนศักดิ์ศรียิ่งสิ่งใด	 แม้แต่ลมหายใจก็ยอมพลี

โลกยังไม่สิ้นหวัง	ถ้ายังมั่นในความดี	 ศรทัธาไม่เคยหน่ายหน	ีคนดไีม่มวีนัตาย

 (ซ�้า	**)

*********************
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บทที่ ๒
นโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน

ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

๒. นโยบายและแนวทางการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด  
ในสถานประกอบการ

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติ	 (Human	
Security)	นบัวนัจะทวคีวามรนุแรง	ทวคีวามซับซ้อนมากขึน้	ส�านกังาน	ป.ป.ส.	ในฐานะ
หน่วยงานกลางท่ีประสาน	 อ�านวยการ	 และบูรณาการการท�างานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๒	 (แผน	 ๕	 ปี)	 โดยมีวิสัยทัศน์ให้	 “สังคมไทยเข้มแข็งและ 
รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ	และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณี	 และวิสัยทัศน์อาเซียนภายใน 
ปี	๒๕๖๒”	ซึ่งมีนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแนวทาง	ดังนี้

๒.๑ นโยบาย ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

	 ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 พ.ศ.	 
๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๒	 ได้จ�าแนกยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดเป็น	๘	ยุทธศาสตร์	คือ

 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 การป้องกนักลุม่ผูม้โีอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
	 ยุทธศาสตร์ที	่๓	 การสร้างและพฒันาระบบรองรบัการคนืคนดใีห้สงัคม
	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
	 ยุทธศาสตร์ที	่๖	 การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่การป้องกันปัญหายาเสพติด
	 ยุทธศาสตร์ที่	๗	 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
	 ยุทธศาสตร์ที่	๘	 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ (แผน ๕ ปี)

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒

วิสัยทัศน์
“สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพและ 

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี	๒๕๖๒”

ตัวชี้วัดภำพรวม
๑.	 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น	 ทั้งนี้	 โดยวัดจากคดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกาย 

	 และเพศ	คดีเกี่ยวกับทรัพย์	และคดียาเสพติด	มีจ�านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

๒.	 สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

๓.	 ระดบัความพึงพอใจและความเชือ่ม่ันของประชาชนต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของรฐับาล 

	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๑.	 สัดส่วนการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนรายใหม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๒.	 ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีรับรู ้และเข้าใจในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด
๑.	 ร้อยละผู้เสพซ�้าลดลง
๒.	 ร้อยละของการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพครบตามเงือ่นไข	เกณฑ์มาตรฐาน	 
	 และระยะเวลาที่ก�าหนด
๓.	 ร้อยละของการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ 
ระหว่ำงประเทศ

๑.	 ระดับความส�าเร็จของการประสานผลักดัน 
	 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
	 ไปสู่เป้าหมายในการปลอดยาเสพติด
๒.	 ระดับความส�าเร็จของการประสานการปฏิบัติ 
	 ร ่ วมกับประเทศเพื่ อนบ ้านเพื่ อสกัด ก้ัน 
	 ปราบปรามจับกุมยาเสพติด	 สารตั้งต้น	 และ 
	 เคมีภัณฑ์	ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทย
๓.	 ระดับความส�าเร็จของการประสานผลักดัน

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสภำพ
แวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด

๑.	 พ้ืนที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในทุกจังหวัดลดลง 
	 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม 
ภำคประชำชน

๑.	 สัดส่วนท่ีเพิ่มขึ้นของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
	 เอาชนะยาเสพติด
๒.	 สัดส ่วนหมู ่บ ้าน/ชุมชนเข ้มแข็งเอาชนะ 
	 ยาเสพติด	 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเทียบกับ 
	 ปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม
๑.	 จ�านวนผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบ�าบัดเข้าศึกษา/พัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น
๒.	 ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษามีสัมมาอาชีพที่มั่นคงเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด
๑.	 สัดส่วนผู้กระท�าผิดคดียาเสพติดต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คนลดลง
๒.	 ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดส�าคัญ

สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติด
ด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ

สังคมเข้มแข็ง

สถานศึกษา
เข้มแข็ง

สถานประกอบการ
เข้มแข็ง

ชุมชนเข้มแข็ง

ครอบครัวเข้มแข็ง

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผล
ตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียน
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ในปี	๒๕๕๙	ได้น�ากรอบแนวทางการด�าเนนิงานยุทธศาสตร์ทัง้	๘	ยทุธศาสตร์	

มาจัดท�าเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประกอบด้วย	๔	แผน	

คือ	แผนป้องกันยาเสพติด	แผนบ�าบัดรักษายาเสพติด	แผนปราบปรามยาเสพติด	และ	

แผนบรหิารจดัการอย่างบรูณาการ	ซึง่ยทุธศาสตร์ที	่๑	การป้องกนักลุม่ผูม้โีอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของแผนป้องกันยาเสพติด	 โดยมีเป้าหมาย 

ของแผน	 ในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งใน 

และนอกสถานศึกษา	ประชาชนโดยทั่วไป	และกลุ่มแรงงาน

๒.๒ แนวทางการด�าเนินงานป ้องกันยาเสพติดในสถาน 

ประกอบการ

	 จากกรอบแนวทางการด�าเนินงานของแผน	 ๕	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 

๒๕๖๒)	 แบ่งการท�างานเป็น	 ๘	 ยุทธศาสตร์	 ภายใต้กรอบแนวทางการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 มีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด 

ในสถานประกอบการ	 คือ	 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน	 

โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	ค�าสั่ง	ศอ.ปส.	ที่	๘/๒๕๕๘	ลว.	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	

เรื่อง	 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ปี	 ๒๕๕๙	 มีแนวทางการ 

ด�าเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงาน	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑)	 การรณรงค์/เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 เพื่อการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	 ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	 ๑๐	 คนลงมา	 โดยมุ่งเน้น 

สถานประกอบการประเภท	ทีม่คีวามเสีย่งต่อปัญหายาเสพติด	และอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา

การแพร่ระบาดยาเสพติดมาก

	 ๒)	 ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีระบบการจัดการเพื่อการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามเกณฑ์โรงงานสขีาว	และตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 (มยส.)	 ในสถานประกอบการ	 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่	 ๑๐	 คน 

ขึ้นไป

	 ๓)	 ส่งเสรมิให้เกดิเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ยาเสพตดิระหว่างสถานประกอบการ	เช่น	สวนอตุสาหกรรม	นคิมอตุสาหกรรมสขีาว	ฯลฯ
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	 ๔)	 เผยแพร่ความรู ้โทษพิษภัยของยาเสพติด	 เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกัน 

ยาเสพติดให้แก่แรงงานไทยที่ไปท�างานต่างประเทศ

	 ๔)	 จัดกิจกรรม	To Be NumBer oNe	ในสถานประกอบการ

	 	 ทั้งนี้	กรอบแนวทางการด�าเนินงาน	๕	ประเด็นดังกล่าวข้างต้นนั้น

มีกระทรวงแรงงาน	 (ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	 กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน	กรมการจัดหางาน)	เป็นเจ้าภาพหลัก	และมีกรุงเทพมหานครและอาสาสมัคร

แรงงาน	เป็นหน่วยงานสนับสนุน



1๕

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

ที่มำ :		 ๑.	 ส�านักยุทธศาสตร์,	ส�านักงาน	ป.ป.ส.,	แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒.

๒.	 ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ	 ที่	 ๘/๒๕๕๘	 
ลว.	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	เรื่อง	แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปี	๒๕๕๙.
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บทที่ ๓
การด�าเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในสถานประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน

๓. การด�าเนนิงานเสริมสร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน

ตามแผนยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๒	 

มีกรอบการท�างานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติด	 ซึ่งมีเป้าหมายเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	 

โดยในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๙	 มีนโยบายในการส่งเสริมอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติด	ในสถานประกอบการ	ที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา	

และให้ขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานท�างานด้านป้องกันยาเสพติด	เป็นส�าคัญ

๓.๑ ที่มาของการด�าเนินงาน

	 จากข้อมูลผูเ้ข้ารับการบ�าบดัรักษายาเสพติดของทุกปี	จะพบว่า	ประชากร	

วัยแรงงานตอนต้น	 คือ	 ช่วงอายุ	 ๒๑	 -	 ๒๕	ปี	 เป็นกลุ่มที่เข้ารับการบ�าบัดรักษามาก	 

เป็นอันดับสองรองจากกลุ่มเยาวชน	 จึงเป็นกลุ ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

ยาเสพตดิทีต้่องเร่งด�าเนนิการป้องกนั	แก้ไข	และสอดส่องเฝ้าระวงั	เนือ่งจากประชากร

กลุ่มดังกล่าว	 เป็นก�าลังผลิตทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ	 ประกอบกับที่ผ่านมา

การด�าเนินงานป้องกันยาเสพติดของหลายหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่สถานประกอบการ

ท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่	๑๐	คนขึน้ไป	ซึง่เป็นสถานประกอบการทีเ่ริม่มกีารวางระบบการจดัการ

ปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการ	 ในขณะที่สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง 

ต�่ากว่า	 ๑๐	 คนลงมา	 ยังไม่ได้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการดังกล่าว	 ส่งผลให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 

ต�า่กว่า	๑๐	คนลงมา	เป็นกลุม่เป้าหมายทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ	
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๓.๒ ความส�าคัญของอาสาสมัครแรงงานต่อการด�าเนินงาน

ป้องกันยาเสพติด

	 อาสาสมัครแรงงานเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญของกระทรวงแรงงาน 

ในการท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 และ 

ประสานงานเบือ้งต้นระหว่างแรงงานกับหน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงานระดบัพืน้ท่ี	

ซึ่งถือว่าเป็นสื่อบุคคลที่มีการท�างานที่เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี	 และมีความสัมพันธ ์

ที่ดีต่อกัน	 ปฏิบัติงานด้วยจิตสาธารณะท�างานเพื่อสังคม	 ไม่หวังผลตอบแทนใด	 ๆ	 

ประกอบกับที่ผ่านมา	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	ยังไม่ได้มีการพัฒนากลไกเพื่อท�าหน้าที่ในการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต�่ากว่า	 

๑๐	คนลงมา	

	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 พิจารณาเห็นว่ากลไกท่ีมีศักยภาพในการท�าหน้าท่ี 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงาน 

ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	 ๑๐	 คนลงมา	 และสามารถเข้าถึงประชาชน

แรงงานในพื้นที่	และท�างานด้วยจิตอาสาในการท�าหน้าที่เป็นผู้ให้...ไม่ว่าจะเป็นการให้

ความรู้	ความเข้าใจ	ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด	ให้ค�าแนะน�าสถานที่ติดต่อหน่วยงาน

ที่ให้บริการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 รวมทั้ง	 เป็นผู ้รณรงค์

ประชาสัมพันธ์	สร้างจิตส�านึกให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



18

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

๓.๓ ภารกจิการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิในสถานประกอบการ

โดยอาสาสมัครแรงงาน

	 ๑)	 เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่สื่อความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 

ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา	

	 ๒)	 ท�าหน ้าที่ เป ็นผู ้ประสานงานเ บ้ืองต ้นระหว ่างแรงงานใน 

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	 ๑๐	 คนลงมา	 กับ	 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

ในการป้องกันยาเสพติด	

	 ๓)	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 การป้องกันยาเสพติด	 และแนะน�าสถานที่

บ�าบัดรักษา	ฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงานที่เป็นผู้เสพติดในสถานประกอบการ	
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คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

๓.๔ บทบาท หน้าที่ ของอาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงาน

ด้านการป้องกันยาเสพติด

	 บทบาท	หน้าที	่ของอาสาสมคัรแรงงานในการด�าเนนิงานด้านการป้องกนั	

ยาเสพติด	 ซึ่งเป็นงานจิตอาสา	 ท�างานเพื่อส่วนรวม	 โดยมีบทบาท	 หน้าที่เพิ่มเติม 

จากที่มีอยู่เดิม	 ด้วยการท�าหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ 

ที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	 ๑๐	 คนลงมา	 เปรียบอาสาสมัครแรงงานเสมือนดินแต่ละเม็ด 

ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวท�างานป้องกันยาเสพติดเป็นแผ่นดินถวายแด่ในหลวง	ซึ่งทรงมี

พระราชด�ารัสห่วงใยประชาชนเก่ียวกับปัญหายาเสพติด	 รวมท้ัง	 เปรียบอาสาสมัคร

แรงงาน	 ที่ท�างานด้านยาเสพติดเสมือนคนที่ท�าความดีไม่มีวันตายไปจากความด	ี 

(รายละเอยีดตามพระราชด�ารสัฯ...ปลกุจิตอาสา	ทีก่ล่าวถงึในบทที	่๑)	ทัง้นี	้ส่วนป้องกนั

ยาเสพติดในกลุ ่มแรงงาน	 กองป้องกันยาเสพติด	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 ได้เล็งเห็น 

ความจ�าเป็น	และความส�าคญัในบทบาท	หน้าทีข่องอาสาสมคัรแรงงานทีท่�างานป้องกนั

ยาเสพติดเพื่อประเทศชาติ	 ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการด�าเนินงานวงจรคุณภาพ	 

(พีดีซีเอ	 :	 PDCA)	 ของ	 เดมมิ่ง	 (อ้างถึงใน	 ศุภชัย	 อาชีวระงับโรค,	 ๒๕๔๗)	 

ในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด	 ด้วย	 รูปแบบ ๓ สร้างความดีป้องกัน 

ยาเสพติดขึ้น	ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน	ดังนี้
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 ขัน้ตอนที ่๑ การวางแผน (พี : Plan)	อาสาสมคัรแรงงานน�าข้อมลู

รายชือ่สถานประกอบการทีม่ลีกูจ้างต�า่กว่า	๑๐	คนลงมา	จากส�านกังานแรงงานจงัหวดั	

แล้ววางแผนว่าจะลงพ้ืนที่ท�าภารกิจอะไรบ้าง	 ด้วยกรอบแนวปฏิบัติรูปแบบ	 ๓	 

สร้างความดีป้องกันยาเสพติด	 ทั้งนี้	 สถานประกอบการแต่ละแห่งอาจจะมีวิธีการ	

กิจกรรม	การด�าเนินงานต่าง	ๆ	กันตามความเหมาะสมกับบริบท	ตัวอย่าง	กรอบแผน

แนวปฏิบัติการด�าเนินงานด้วยรูปแบบ	๓	สร้างความดีป้องกันยาเสพติด	ดังนี้

  ๑) สร้างภูมิคุ้มกัน ทักษะชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด 

ด้วยการ

   	 ให ้ความรู ้ โทษพิษภัยยาเสพติด	 แก ่ลูกจ ้ างใน 

สถานประกอบการ

   	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 วิธีแก้ไขปัญหาชีวิตในทางที่ถูก	

ทักษะการปฏิเสธ	 เมื่อถูกชักชวนให้ใช้ยาเสพติด	 โดยไม่มีความเช่ือและความเข้าใจ 

ที่ผิด	ๆ	ว่า	เสพแล้วจะท�าให้ท�างานได้มากขึ้น	ได้เงินเยอะ	ๆ	คุ้มที่จะเสพ	ให้กับลูกจ้าง

ในสถานประกอบการ

   	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ช่วยเหลือ	 ลูกจ้างท่ีมีพฤติกรรม

เสพยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา
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   	 ให ้ค�าแนะน�ารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ติดต ่อ 

หน่วยงาน	ที่ให้บริการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 แก่นายจ้างและลูกจ้าง 

ในสถานประกอบการ

   	 ฯลฯ

  ๒) สร้างจติส�านกึการมส่ีวนร่วม รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 

สร้างจิตส�านึกการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	ด้วยการ

   	 แจกสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด	 อาทิ	 แผ่นพับ	

โปสเตอร์	วีดิทัศน์	แก่นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ

   	 ประชาสมัพนัธ์	ความรูถ้งึโทษพษิภยัยาเสพตดิ	ทกัษะชวีติ	 

(รู้เท่าทัน...ป้องกันยาเสพติด)	 ข้อมูลเรื่องการบ�าบัดรักษา	 และข้อมูลสถานท่ีติดต่อ 

หน่วยงานให้บริการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ผ่านเสียงตามสาย 

ในพื้นที่ชุมชนที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่

   	 ให้อาสาสมคัรชกัชวนประชาชนกลุม่วยัแรงงานเข้าร่วม

กิจกรรมรณรงค์ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	 ท่ีหน่วยงาน	

สถานประกอบการ	หรือ	ภาคประชาชน-ประชาสังคม	จัดขึ้น	
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   	 ถ่ายทอดความรู	้ความเข้าใจแก่เจ้าของสถานประกอบการ
ให้เปิดโอกาสยอมรับผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา	เข้าท�างานในสถานประกอบการ	

   	 ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมป้องกนัยาเสพตดิของ
นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการ

   	 ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในการด�าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

   	 ฯลฯ
  ๓) สร้างผลงานด้านยาเสพติด	ด้วยการ
   	 การรายงานผลในแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของ 

อาสาสมัครแรงงาน	 เกี่ยวกับการรายงานผลการด�าเนินงานที่อาสาสมัครแรงงาน	 
ด�าเนินการ

    o	 แจกสื่อต่าง	 ๆ	 อาทิ	 แผ่นพับ	 โปสเตอร์	 วีดิทัศน์	
เป็นต้น	(พร้อมทั้ง	แนบรายชื่อสถานประกอบการ	ที่อยู่	จ�านวนแรงงาน	ที่อาสาสมัคร
แรงงานเข้าไปด�าเนินการ)	

    o	 ให้ค�าแนะน�า	 ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด	 และ 
การบ�าบัดรักษา

    o	 ฯลฯ
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 ขั้นตอนที่ ๒ การปฏิบัติตามแผน (ดี : Do)	 อาสาสมัคร 

ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้	 ด้วยการปฏิบัติตามกรอบแผนแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน	 

ข้อ	 ๑)	 สร้างภูมิคุ้มกัน	 ทักษะชีวิต	 ห่างไกลยาเสพติด	 และ	 ๒)	 สร้างจิตส�านึกการม ี

ส่วนร่วม	(ตามกรอบแผนการด�าเนนิงานด้วยรปูแบบ	๓	สร้างความดป้ีองกนัยาเสพตดิ)

 ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบ (ซี : Check)	อาสาสมัครแรงงานรายงาน 

ผลการด�าเนินงานท่ีได้ปฏบิตัใิห้เจ้าหน้าทีส่�านกังานแรงงานจงัหวดัทกุเดอืน	ตามกรอบ

แผนแนวปฏบัิตใินการด�าเนนิงาน	ข้อ	๓)	สร้างผลงานด้านยาเสพติด	รวมทัง้	ตรวจสอบ

ดูว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบแผนด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้หรือไม่

	 ทั้งนี้	ในการรายงานผลการด�าเนินงานให้อาสาสมัครแรงงานรายงานผล

เป็นประจ�าทุกเดือน	 เพื่อเจ้าหน้าที่ส�านักงานแรงงานจังหวัด	 จักได้รายงานผล 

การด�าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด	 (http://nispa.nccd.go.th)	 

เพื่อให้ผู้บริหารน�าข้อมูลมาใช้พิจารณาอ�านวยการ	ก�ากับ	และติดตาม	การด�าเนินงาน

ด้านยาเสพตดิ	ในสถานประกอบการทีม่ลีกูจ้างต�า่กว่า	๑๐	คนลงมา	ต่อไป	(รายละเอยีด

ตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานฯ	ตามภาคผนวก	ค)



24

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

 ขั้นตอนที่ ๔ การปรับปรุงให้ดีขึ้น (เอ : Action)	ภายหลังจาก

อาสาสมัครแรงงานได้รายงานผลการด�าเนินงานและได้ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่า	 

พบการด�าเนินงานของตนมีปัญหา	อุปสรรค	ข้อขัดข้อง	เกิดขึ้น	ให้อาสาสมัครแรงงาน

คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา	อุปสรรค	ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น	 เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ด้วยรูปแบบ ๓ สร้างความดีป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้นจริง

	 เมื่ออาสาสมัครแรงงานคิดหาวิธีปรับปรุงแนวปฏิบัติใหม่เพื่อให้การ

ท�างานดียิ่งขึ้นแล้ว	อาสาสมัครแรงงานก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการวงจรคุณภาพอีกครั้ง	

ด้วยการ	 วางแผน	ปฏิบัติตามแผน	ตรวจสอบ	และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	 ด�าเนินงาน

เป็นวงรอบอย่างนี้ไปเรื่อย	ๆ	ไม่จบสิ้น	ตามภาพกระบวนข้างล่างนี้

รูปภาพ กระบวนการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติดด้วยการประยุกต์ใช้

วงจรคุณภาพ (พีดีซีเอ : PDCA)

กระบวน
การวงจร  
PDCA

๓. C การ
ตรวจสอบ

๑. P การ
วางแผน

๔. A การ
ปรับปรุง

กระบวน
การวงจร  
PDCA

๓. C การ
ตรวจสอบ

๑. P การ
วางแผน

๒. D การ
ปฏิบัติ

๔. A การ
ปรับปรุง
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รูปแบบ (โมเดล) ๓ สร้างความดีป้องกันยาเสพติด ในกระบวนกำร 

ด�ำเนินงำนป้องกันยำเสพติด ของ อำสำสมัครแรงงำน

 

	 ทั้งนี้	อาสาสมัครแรงงานอาจประยุกต์ใช้รูปแบบ	๓	สร้างความดีป้องกัน

ยาเสพติดให้เหมาะสมกับการท�างานในแต่ละสถานประกอบการได้	 ซ่ึงรูปแบบ	 

๓	 สร้างความดีป้องกันยาเสพติดเป็นเพียงกรอบแนวปฏิบัติในการด�าเนินงานกลาง	 ๆ	 

ที่อาสาสมัครแรงงาน	 อาจเพิ่ม	 -	 ลดกิจกรรมการด�าเนินงานได้ตามความเหมาะสม	 

โดยอาศัยกระบวนการด�าเนินงานด้วยหลักวงจรคุณภาพ	 (พีดีซีเอ	 :	 PDCA)	 ปรับปรุง

กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น	

ที่มำ : 	 ๑.	 จากเวทหีารอืกรอบประเดน็เนือ้หาในคูม่อือาสาสมคัรแรงงานในการด�าเนนิงานด้าน
การป้องกันยาเสพติด	กับ	กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	ส�านักตรวจและประเมินผล	
กระทรวงแรงงาน	เมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๘.	

๒.	 ส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส., คู ่มือ  
พลังสถำนประกอบกำรพลังต้ำนยำเสพติด,	พิมพ์ครั้งที่	๓,	กรุงเทพมหานคร	:	ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด
บางกอกบล็อก,	๒๕๕๗.

๓.	 ส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	 กองป้องกันยาเสพติด	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.,	
เอกสารภารกิจการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	ปี	๒๕๕๙.	

๔.	 กระทรวงแรงงาน,	คู่มือ	อาสาสมัครแรงงาน,	ม.ป.ท.,	ม.ป.ป.
๕.	 ศุภชัย	 อาชีวระงับโรค.	 Practical	 PDCA.	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒.	 กรุงเทพมหานคร	 :	 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ซีโน	ดีไซน์,	๒๕๔๗.
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๓.๕ แนวทางและขั้นตอนการด�าเนินงานเผยแพร่สื่อเพื่อการ

ป้องกันยาเสพติด

	 ๑)	 อาสาสมัครแรงงานประจ�าต�าบล	 น�ารายชื่อสถานประกอบการ 

ท่ีได้รับจากส�านักงานแรงงานจังหวัด	 มาวางแผนและแนวทางการแจกสื่อให้แก ่

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา	(ภายหลังจากที่ส�านักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจัดส่งมาให้ส�านักงานแรงงานจังหวัด)	

	 ๒)	 อาสาสมคัรแรงงาน	ไปขอรบัสือ่ทีจ่ะเผยแพร่ให้แก่สถานประกอบการ	

ณ	ส�านักงานแรงงานจังหวัด

	 ๓)	 อาสาสมัครแรงงาน	 น�าสื่อที่ได้รับไปแจกให้แก่สถานประกอบการ	 

ที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา

	 ๔)	 อาสาสมัครแรงงาน	 รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ได ้ 

ด�าเนินการแจกสื่อไปแล้วในแต่ละเดือน	 เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานในแบบสรุปผลการ 

ปฏิบัติงานประจ�าเดือน

	 ๕)	 อาสาสมัครแรงงาน	 จัดส่งสรุปผลการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่

ส�านักงานแรงงานจังหวัด	 (วันที่จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละเดือน	 ขึ้นอยู่กับ

ส�านักงานแรงงานแต่ละจังหวัดเป็นผู้ก�าหนด)

	 ๖)	 อาสาสมัครแรงงานด�าเนินการเผยแพร่สื่อให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 

๓๑	กรกฎาคม
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๓.๖ รูปแบบสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด

	 รูปแบบสื่อเผยแพร่การป้องกันยาเสพติด	อาจจะเป็น

  - แผ่นพับ 
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   - โปสเตอร์

 

ฯลฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่	 ให้ความรู้	 ตระหนัก	 ถึงโทษพิษภัยยาเสพติด	

และสร้างภมูคิุม้กนัจติส�านึกการมส่ีวนร่วมในการป้องกันยาเสพตดิในสถานประกอบการ
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๓.๗ วิธีการเข้าถึงสถานประกอบการในพื้นที่ 

	 วธิกีารเข้าถงึสถานประกอบการของอาสาสมคัรแรงงานในการด�าเนนิงาน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ท่ี	มหีลกัการ	และเทคนคิ	ในการเข้าถึง	 

สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา	ที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑)	 การสร้างความไว้วางใจ	(Building	TRUST)	ก่อนที่อาสาสมัคร

จะขอความร่วมมอืเจ้าของและแรงงานในสถานประกอบการให้ความร่วมมอืกบัภาครฐั

ในการแก้ไข	ป้องกัน	และเฝ้าระวังยาเสพติด	สิ่งแรกที่อาสาสมัครควรท�า	คือ	การสร้าง

ความไว้วางใจ	โดยเสริมบุคลิกภาพของตน	ด้วยการ

  	 รับฟังเจ้าของ	 หรือ	 แรงงาน	 ในสถานประกอบการด้วย 

ความตั้งใจ	และเข้าใจ

  	 สนทนากับเจ้าของ	หรือ	แรงงาน	ในสถานประกอบการอย่าง

เปิดเผย	จริงใจ	ตรงไป	ตรงมา	พูดสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง	และพูดเท่าที่รู้
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   ให้ความเคารพ	นบัถอื	เจ้าของ	หรอื	แรงงาน	ในสถานประกอบการ

ตามสมควร

  	 ท�าตัวให้เป็นทองแท้	คือ	เปิดเผย	โปร่งใส	ไม่มีอะไรซ้อนเร้น	

ตรวจสอบได้

  	 รูจ้กัขอโทษ	เมือ่ให้ข้อมลูผดิพลาดและแสดงความรบัผดิชอบ

ต่อเจ้าของ	หรือ	แรงงาน	ในสถานประกอบการ

	 ๒)	 การให้บริการด้วยใจ	 “เซอร์วิสมายด์	 :	 Service	 Mind”  

ในการด�าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกัน	 และสร้างจิตส�านึกร่วม	 ในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพตดิ	ให้กบัเจ้าของและลกูจ้างในสถานประกอบการนัน้	อาสาสมคัรแรงงาน

ให้บริการด้วยใจ	(เซอร์วิสมายด์	:	Service	Mind)	ดังนี้

   S	=	Smile	 (สมายด์)	คือ	ยิ้มแย้ม	 :	อาสาสมัครแรงงาน 

ให้ความรู้	 ค�าปรึกษา	 ค�าแนะน�า	 ฯลฯ	 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ให้กับเจ้าของและลูกจ้างในสถานประกอบการด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
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   E	 =	 enthusiasm	 (เอ่นทู้ซิแอ่สซึม)	 คือ	 กระตือรือร้น	 :	 

อาสาสมัครแรงงานด�าเนินงานด้วยความกระตือรือร้นในการสร้างภูมิคุ้มกัน	 สร้างจิต 

ส�านึกร่วม	 และสร้างผลงาน	 ในการป้องกันยาเสพติด	 ให้กับเจ้าของและผู้ใช้แรงงาน 

ในสถานประกอบการ	

   R	=	rapidness	(เร้ปปิดเนส)	คอื	ความรวดเรว็	ครบถ้วน	

มีคุณภาพ	:	อาสาสมัครแรงงานท�าหน้าที่ประสานหน่วยงานต่าง	ๆ 	ด้วยความรวดเร็ว	

และให้ค�าปรึกษาที่ครบถ้วน	และรายงานผลการด�าเนินงานที่มีคุณภาพ	

   V	 =	 value	 (ว้าลลู)	 คือ	 มีคุณค่า	 :	 อาสาสมัครแรงงาน 

ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการเสรมิสร้างภมูคุ้ิมกนัให้แก่ผูใ้ช้แรงงานในสถานประกอบการ

เป็นงานที่มีคุณค่า

   I	 =	 impression	 (อิมเพริ้สเซน)	 คือ	 ความประทับใจ	 :  

อาสาสมัครแรงงานต้องท�างานด้วยความจริงจัง	 และเต็มใจตามความสามารถเพื่อให ้

ผู้ประกอบการและแรงงานเกิดความประทับใจ

   C	 =	 courtesy	 (เค้อติซี)	 คือ	 มีความสุภาพอ่อนโยน	 :  

อาสาสมคัรแรงงานท�างานติดต่อกบัผูป้ระกอบการและแรงงานด้วยความสภุาพอ่อนโยน

   E	=	endurance	(เอนดูเ้รน)	คอื	ความอดทน	เกบ็อารมณ์	:		

อาสาสมัครแรงงานปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกัน	 และสร้างจิตส�านึกร่วม	

ในการป้องกันยาเสพตดิให้กบัเจ้าของและแรงงานในสถานประกอบการด้วยความอดทน	

เกบ็อารมณ์ความไม่พอใจไว้	และไม่แสดงหรอืพดูออกมา	เพือ่สร้างความรู้สกึทีด่ต่ีอกนั

   M	 =	 Make	 believe	 (เมค	 บิล้ีฟ)	 คือ	 มีความเชื่อ	 :  

อาสาสมัครแรงงานเช่ือว่าภารกิจหน้าที่ของตน	 เป็นกลไกพลังท่ีส�าคัญของประเทศ 

ในการสร้างความสุข	 ความปลอดภัย	 ในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนทุกคน	

เป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อผืนแผ่นดินไทย

   I	=	insist	(อินซิส้)	คอื	ยืนยัน/รบัรอง	:	อาสาสมคัรแรงงาน

ยืนยัน/รับรองรายงานผลการด�าเนินงานตรงกับความเป็นจริง	
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   N	 =	 necessitate	 (เนอะเซ้สเซอะเตท)	 คือ	 การให้ความ

ส�าคัญ	 :	 อาสาสมัครแรงงานให้ความส�าคัญต่อภารกิจหน้าท่ีในการสร้างภูมิคุ้มกัน	 

สร้างจิตส�านึกร่วม	 และสร้างผลงาน	 ในการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ	 

ว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจหน้าที่เพื่อส่วนรวม

   D	=	devote	(ดิโว้ต)	คือ	อุทิศตน	:	งานป้องกันยาเสพติด

ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า	๑๐	คนลงมา	 เป็นงานจิตอาสา	 จิตสาธารณะ	

ท�าประโยชน์	อุทิศตนเพื่อส่วนรวม

ที่มำ :	 ๑.	 Power	 point	 น�าเสนอ	 การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย	 ทักษะ 

การบริหารจัดการทีม	 ตนเอง	 และบุคลิกภาพ	 เพื่อการพัฒนาภาวะผู้น�า	 :	 การสร้างความไว้วางใจ	

(Builing	TRUST),	โดย	ส�านักงาน	ก.พ.	เมื่อวันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔.

๒.	 คูม่อื-เทคนคิการให้บรกิารด้วยใจ	:	งานเลขานกุารกจิและสภาคณาจารย์	กองบรหิาร

งานทั่วไป	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ภาคผนวก
ก. ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด

ข. สถานที่ติดต่อหน่วยงานให้บริการด้านการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด

ค. แบบสรปุผลการปฏบัิตงิานของอาสาสมคัรแรงงาน (รวมงาน 

ด้านป้องกันยาเสพติด)

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก ความรูเ้กีย่วกบัโทษพิษภยัยาเสพตดิ

ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดที่อาสาสมัครแรงงานควรรู้...	 มีเนื้อหา	

สาระส�าคัญ	สรุปได้	ดังนี้

๑. ยาเสพติด คือ อะไร..?
ยาเสพติด	หมายถึง	สารเคมี	หรือ	วัตถุชนิดใด	ๆ 	ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่า

จะโดยการกิน	สูบ	ฉีด	ดม	หรือ	ด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม	ติดต่อกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตประสาทในลักษณะส�าคัญ	 คือ	 เกิดความต้องการเสพ	 

ยาเสพติดอยู่เสมอ	ต้องเพิ่มปริมาณของยาเสพติดมากขึ้นเรื่อย	ๆ	เมื่อถึงเวลาเสพแล้ว

ไม่ได้เสพจะมีอาการอยากยาอย่างรุนแรง	มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท	และท�าให้สุขภาพ

ทรุดโทรม	

 ประเภทของยาเสพติด

	 ประเภทของยาเสพติด	สามารถแบ่งประเภทตามกรอบประเด็นที่ส�าคญั	 

ได้ดังนี้

	 o	 จ�าแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท	 แบ่งเป็น	 ๔	 ประเภท	

คือ

	 	 ๑)	 ประเภทกดประสาท	ได้แก่	ฝ่ิน	มอร์ฟีน	เฮโรอนี	ยานอนหลบั	

ยาระงับประสาท	ยากล่อมประสาท	เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด	รวมทั้ง	สารระเหย	เช่น	

ทินเนอร์	แล็กเกอร์	น�้ามันเบนซิน	กาว	เป็นต้น	

	 	 	 ลักษณะอาการของผู้เสพติดจะมีร่างกายซูบซีด	 ผอมเหลือง	

อ่อนเพลีย	ฟุ้งซ่าน	อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

	 	 ๒)	 ประเภทกระตุ้นประสาท	ได้แก่	ยาบ้า	ยาอี	กระท่อม	โคเคน

	 	 	 ลักษณะอาการของผู้เสพติดจะมีอาการ	 หงุดหงิด	 กระวน 

กระวาย	 จิตสับสน	 หวาดระแวง	 บางครั้งมีอาการคลุ้มคลั่ง	 หรือ	 ท�าในสิ่งท่ีคนปกติ 

ไม่กล้าท�า	เช่น	ท�าร้ายตนเอง	หรือ	ฆ่าผู้อื่น	เป็นต้น
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	 	 ๓)	 ประเภทหลอนประสาท	 ได้แก่	 แอลเอสดี	 และเห็ดข้ีควาย	

เป็นต้น

	 	 	 	 ลักษณะอาการของผู ้เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน	 

ฝันเฟื่อง	 เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร	 หูแว่วได้ยินเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอน 

ที่น่าเกลียดน่ากลัว	ควบคุมตนเองไม่ได้ในที่สุดจะป่วยเป็นโรคจิต

	 	 ๔)	 ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน	 คือ	 ท้ังกระตุ ้น	 กด	 และ 

หลอนประสาทร่วมกัน	ได้แก่	กัญชา	

	 	 	 ลกัษณะอาการของผูเ้สพติดมกัมอีาการหวาดระแวง	ความคดิ

สับสน	เห็นภาพลวงตา	หูแว่ว	ควบคุมตนเองไม่ได้ส่งผลให้ป่วยเป็นโรคจิตได้

	 o	 จ�าแนกตามแหล่งที่มา	เป็น	๓	ประเภท	คือ

	 	 ๑)	 ยาเสพติดตามธรรมชาติ	 (Natural	 Drugs)	 คือ	 ยาเสพติด 

ที่ผลิตมาจากพืช	เช่น	ฝิ่น	มอร์ฟีน	กระท่อม	กัญชา	เป็นต้น

	 	 ๒)	 ยาเสพติดกึ่งสังเคราะห์	 (Semi-Synthetic	 Drugs)	 คือ	 

ยาเสพติดที่มีต้นก�าเนิดมาจากพืช	 แล้วถูกน�าไปผ่านกรรมวิธีทางเคมีต่อ	 เพื่อผลิตเป็น

ยาเสพติดกึ่งสังเคราะห์ขึ้น	เช่น	เฮโรอีน	เดโซมอร์ฟีน	แอลเอสดี	ฯลฯ

	 	 ๓)	 ยาเสพติดสงัเคราะห์	(Synthetic	Drugs)	คอื	ยาเสพตดิท่ีผลติ

ขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี	เช่น	แอมเฟตามีน	ยาอี	เอ็คตาซี	เป็นต้น

 o	 จ�าแนกตามกฎหมาย	พระราชบญัญัตยิาเสพตดิให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	

แบ่งยาเสพติดเป็น	๕	ประเภท	คือ

	 	 ๑)	 ประเภทที่	 ๑	 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง	 ได้แก่	 เฮโรอีน	

ยาบ้า	ยาอี	แอลเอสดี	 	 	

	 	 ๒)	 ประเภทที	่๒	ยาเสพติดให้โทษทัว่ไป	ได้แก่	ฝ่ิน	มอร์ฟีน	โคเคน

หรือ	โคคาอีน	โคเดอีน	และเมทาโดน

	 	 ๓)	 ประเภทที่	 ๓	 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นต�ารับยา

ซึ่งมียาเสพติดให้โทษประเภท	 ๒	 ผสมอยู่	 เช่น	 ยาแก้ไอที่มีฝิ ่นหรือโคเดอีนผสม	 

ยาแก้ท้องเสียบางชนิด
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	 	 ๔)	 ประเภทท่ี	 ๔	 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ	

ประเภท	 ๑	 หรือ	 ประเภท	 ๒	 เช่น	 อาเซติคแอนไฮไดรด์	 (Acetic	 Anhydride)	 

อาเซติลคลอไรด์	(Acetyl	Chloride)

	 	 ๕)	 ประเภทที่	 ๕	 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าข่ายอยู ่ใน 

ยาเสพติดประเภทที่	๑	ถึง	๔	เช่น	กัญชา	พืชกระท่อม	เห็ดขี้ควาย

๒. โทษพิษภัย..ของยาเสพติด
ยาเสพติดมีโทษพิษภัยท้ังทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 พฤติกรรม	 ซ่ึงลักษณะท่ี

เห็นชัดเจนของผู้ที่เสพยาเสพติด	คือ	

		 ทางด้านร่างกาย

	 o	 สุขภาพทรุดโทรม	ซูบผอม	ไม่มีแรงอ่อนเพลีย

	 o	 ริมฝีปากเขียวคล�้า	แห้ง	และแตก

	 o	 ความสะอาดลดลง	เสื้อผ้า/ร่างกายสกปรก

	 o	 ผิวหนังหยาบกร้าน	 เป็นแผลพุพอง	 อาจมีหนองหรือน�้าเหลือง	 

คล้ายโรคผิวหนัง

	 o	 ร่างกายได้รับบาดเจ็บจากการท�างาน

	 o	 ความสามารถในการท�างานลดลง

		 ทางด้านอารมณ์

	 o	 หงุดหงิดง่าย	อารมณ์เปลี่ยนแปลงเร็ว

	 o	 นิสัยเปลี่ยนไป	โดยเฉพาะขาดการใช้เหตุผล	ท�าตามใจตนเอง

	 o	 วิตกกังวล	ซึมเศร้า

		 ทางด้านพฤติกรรม

	 o	 ก้าวร้าว	เก็บตัว	โกหก

	 o	 ชอบหลบงาน	ขาดงานบ่อย	ขาดความรับผิดชอบ

	 o	 ใช้เงินเปลืองผิดปกติ

	 o	 พบอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด	เช่น	กระดาษฟรอยด์	ไฟแช็ก	หรือ	

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพ
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๓. เหตุผลที่..ไม่ควรใช้ยาเสพติด
เหตผุลทีไ่ม่ควรใช้ยาเสพตดิเพราะมนัท�าร้ายอวยัวะต่าง	ๆ 	ในร่างกาย	ทีส่�าคญั	

ดังนี้	
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๔. สาเหตุแห่ง..การติดยา
สาเหตุแห่งการติดยามีหลายสาเหตุ	ที่ส�าคัญสรุป	ได้ดังนี้

		 มีปัญหาชีวิตที่หาทางออกไม่ได้	 ครอบครัวที่ขาดความรักความอบอุ่น	 

พ่อแม่แยกทางกัน

		 ความอยากรู้	 อยากลอง	 ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเก่ง	 กล้า	 และ

ต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนในกลุ่ม

		 เพ่ือนที่ติดยาชักชวนให้เสพ	 เพราะต้องการหาสมาชิกเข้าร่วมเสพ 

ยาเสพติดด้วย	หรือเพื่อขอเงินไปซื้อยามาเสพ

		 คิดว่ายาเสพติดช่วยให้ท�างานได้มากขึ้น	เล่นกีฬาได้มากขึ้น

		 ใช้ยาในทางที่ผิด	 เช่น	 ยาลดความอ้วน	 ยานอนหลับ	 ยาคลายเครียด	 

ในปริมาณมากและต่อเนื่อง

		 มีแหล่งมั่วสุมในชุมชน	และสังคมเสื่อมถอย	ขาดตัวอย่างที่ดี
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๕. รู้เท่าทัน..ป้องกันยาเสพติด

  ป้องกันตนเอง	 ด้วยการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการใช้ชีวิต	

ท�าให้สามารถเผชิญกับปัญหาและต้านทานกับสิ่งที่มามีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด

	 o	 ศึกษาหาความรู้	เพื่อให้รู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติด

	 o	 ตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจนและมุ่งมั่นให้ถึงจุดหมาย

	 o	 ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน

	 o	 ระมัดระวังเรื่องการใช้ยา	เพราะยาบางอย่างอาจท�าให้เสพติดได้

	 o	 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพลังกาย	พลังใจ

	 o	 รู้จักการคบเพื่อน	รักเพื่อน	และชักชวนเพื่อนไปในทางสร้างสรรค์

	 o	 เอื้อเฟื้อช่วยเหลือในทางที่เหมาะสม

	 o	 เมื่อมีปัญหา	 ควรปรึกษาผู้ใหญ่	 หรือผู้ท่ีเราเคารพ	 ไม่ว่าจะเป็น	 

พ่อ	แม่	ครู	อาจารย์



40

คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

ที่มา	:	 ๑.	 ส�านกัพฒันาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด	 กระทรวงยุติธรรม,	 ยำเสพติด...เรื่องควรรู ้,	 กรุงเทพมหานคร:	 
รุ่งศิลป์การพิมพ์	(1977)	จ�ากัด,	ม.ป.ป.

๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	 หนังสือควำมรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับยำเสพติด,	ม.ป.ท.,	ม.ป.ป.

๓.	 กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน	 กรมการจัดหางาน,	 ควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด  
กำรหำงำนท�ำ และกำรประกอบอำชีพอิสระ,	ม.ป.ท.,	๒๕๕๐.

๔.	 ส�านกังาน	ป.ป.ส.	กระทรวงยตุธิรรม,	“สร้ำงสขุ” ให้ท่ีท�ำงำน ไร้ยำเสพตดิ,	ม.ป.ท.,	
ม.ป.ป.	(แผ่นพับ)

๕.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	ยำเสพติดป้องกันได้  
แค่รวมใจและลงมือ,	ม.ป.ท.,	ม.ป.ป.	(แผ่นพับ)

 ดแูลครอบครวั	ด้วยการสร้างความอบอุ่นในครอบครวัเป็นเหมอืนเกราะ
อันแข็งแกร่งที่จะปกป้องสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

	 o	 ร่วมสร้างความรัก	ให้ก�าลังใจกับทุกคนในครอบครัว
	 o	 เป็นลูกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้อง

 ใส่ใจชุมชน	 ด้วยการมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันชุมชน 
จากปัญหายาเสพติด

	 o	 ช่วยชุมชนและสงัคมในการต่อต้านยาเสพตดิ	แจ้งเบาะแสเกีย่วกบั
ยาเสพติด	เบอร์โทรสายด่วน	๑๓๘๖

 ป้องกันสถำนประกอบกำร	จากยาเสพติด	
	 o	 พนักงาน	ลูกจ้าง	ไม่มั่วสุม	หรือ	ไม่ชักชวนกันกระท�าความผิด
	 o	 ช่วยกันสอดส่อง	ดูแลเพื่อนร่วมงาน	ไม่ให้กระท�าความผิด
	 o	 ถ่ายทอดความรู ้	 เรื่องพิษภัยและผลเสียของยาเสพติดให้กับ

พนักงาน
	 o	 กระตุน้พนกังาน	ลกูจ้าง	ให้ร่วมมอืและเข้าร่วมกจิกรรมทกุรปูแบบ

ที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
	 o	 หัวหน้างาน	ควรตักเตือน	ให้ค�าแนะน�าพนักงาน	ลูกจ้าง	ที่มีความ

เสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	
	 o	 ให้ความร่วมมอืกบัเจ้าหน้าทีร่ฐัในการให้ข้อมลูเบาะแสการกระท�า 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ในสถานประกอบการ
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ภาคผนวก ข สถานที่ติดต่อหน่วยงานให้บริการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานท่ีติดต่อหน่วยงานให้บริการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ที่น่ารู้....มี	ดังนี้

๑. แจ้งเบาะแส/ข่าว เกี่ยวกับยาเสพติด 
๑)	 สายด่วน	 ข่าว	 แจ้งเบาะแส	 เกี่ยวกับยาเสพติด	 ส�านักงาน	 ป.ป.ส.	 

โทร.	๑๓๘๖	

๒)	 สายด่วน	 ร้องทุกข์	 -	 ร้องเรียน	 ศูนย์ด�ารงธรรม	 กระทรวงมหาดไทย	 

โทร.	๑๕๖๗	

๓)	 ตู้	ปณ.	๑๒๓๔	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	๑๐๓๐๐

๔)	 ตู้	ปณ.	๑๒๓	สามเสนใน	พญาไท	กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

๕)	 ศูนย์แจ้งข่าวยาเสพติด	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	โทร.	๑๖๘๘

๖)	 www.oncb.go.th

๒. ให้ค�าปรึกษาด้านยาเสพติด
-	 สายด่วนยาเสพตดิ	สถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแห่งชาติ

บรมราชชนนี	หรือ	สถาบันธัญญารักษ์	โทร.	๑๑๖๕	

-	 สายด่วนสุขภาพจิต	กรมสุขภาพจิต	โทร.	๑๓๒๓	และ	๑๖๖๗	

๓. แจ้งเหตุ/ขอความช่วยเหลือ
-	 กรณเีดก็	เยาวชน	และครอบครวั	:	สายด่วน	ศนูย์ประชาบด	ีโทร.	๑๓๐๐	

๔. สถานที่เข้ารับการบ�าบัดรักษา
๑)	 สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	หรือ	

สถาบันธัญญารักษ์	โทร.	๐	๒๕๓๑	๐๐๘๐	-	๔
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๒)	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 โทร.	 ๐	 ๒๗๖๓	๙๓๐๐	 และ	 ๐	 ๒๓๕๔	

๗๖๐๐	-	๒๘

๓)	 โรงพยาบาลต�ารวจ	โทร.	๐	๒๒๐๗	๖๐๐๐

๔)	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 โทร.	 ๐	 ๒๒๕๖	๔๐๐๐,	 ๐	 ๒๒๕๖	๔๑๘๓	 

และ	๐	๒๒๕๖	๔๔๖๒	โทรสาร	๐	๒๒๕๒	๔๙๖๓

๕)	 โรงพยาบาลราชวิถี	 โทร.	๐	๒๓๕๔	๘๑๐๘	-	๓๗	โทรสาร	๐	๒๓๕๔	

๘๑๘๒

๖)	 โรงพยาบาลตากสิน	โทร.	๐	๒๔๓๗	๐๑๒๓

๗)	 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	โทร.	๐	๒๖๔๔	๙๔๐๐	

๘)	 ศูนย์จิต	สังคม	บ�าบัด	(ราชด�าริ)	โทร.	๐	๒๒๕๔	๒๐๓๙

๙)	 คลินิกบ�าบัดการติดยาเสพติด	 และศูนย์บริการสาธารณสุข	 สังกัด

กรุงเทพมหานคร	๖๘	แห่ง	สอบถามเพิ่มเติม	๐	๒๓๕๔	๔๒๓๔

๑๐)	 บ้านพิชิตใจ	ซอยอ่อนนุช	๙๐	กรุงเทพมหานคร	โทร.	๐	๒๓๒๙	๑๓๕๓	

และ	๐	๒๓๒๙	๑๕๖๖

๑๑)	 โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	และอ�าเภอทุกแห่ง

๑๒)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	โทร.	๐๔๓	๓๔๕	๓๙๑	-	๒

๑๓)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี	 โทร.	 ๐๔๒	 ๒๙๕	 ๗๕๖	 -	 ๖๐	 

โทรสาร	๐๔๒	๒๙๕	๗๕๕

๑๔)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	โทร.	๐๕๓	๖๑๓	๐๕๑	-	๕

๑๕)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่	 โทร.	 ๐๕๓	 ๒๙๘	 ๐๘๙	 และ	 

๐๕๓	๒๙๘	๐๓๒	-	๕

๑๖)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี	 โทร.	 ๐๗๓	๔๖๐	๓๕๑	 -	 ๓	 โทรสาร	

๐๗๓	๔๖๐	๓๕๙

๑๗)	 โรงพยาบาลธัญญารักษ ์สงขลา	 โทร.	 ๐๗๔	 ๔๖๗	 ๔๕๓	 และ	 

๐๗๔	๔๖๗	๔๔๘	โทรสาร	๐๗๔	๔๖๗	๔๘๐
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๕. ค้นคว้าหาข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

๑)	 เว็บไซต์	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	:	www.oncb.go.th

๒)	 เว็บไซต์	ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด	:	http://nctc.oncb.go.th

๓)	 เวบ็ไซต์	สถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนน ี

:	www.thanyarak.go.th

๔)	 เว็บไซต์	กรมสุขภาพจิต	:	www.dmh.go.th

๖. ต้องการสอบถามแนวทางการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

๖.๑ กระทรวงแรงงาน

	 ๑)	 สายด่วนผู้ใช้แรงงาน	กระทรวงแรงงาน	โทร.	๑๕๔๖

	 ๒)	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 โทร.	 

๐	๒๒๔๕	๔๓๑๐	-	๑	และ	๐๒	๒๔๕	๔๓๑๓	-	๔

	 ๓)	 กลุ่มสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค	 ส�านักตรวจและ

ประเมินผล	ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	โทร.	๐	๒๒๓๒	๑๑๖๔

	 ๔)	 ส�านักงานสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน	 พื้นท่ี	 ๑	 -	 ๑๐	

กรุงเทพมหานคร

	 ๕)	 ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด	

	 ๖)	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน		

โทร.	๐	๒๒๓๒	๑๒๘๖	-	๗

	 ๗)	ส�านักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

๖.๒ กรุงเทพมหานคร

	 -	 ส�านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม	 ส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร		

โทร.	๐	๒๓๕๔	๔๒๒๖	-	๓๐

	 -	 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	๕๐	เขต	ทั่วกรุงเทพมหานคร
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๖.๓ ส�านักงาน ป.ป.ส.

 v	 ส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ ่มแรงงาน	 กองป้องกันยาเสพติด	

ส�านกังาน	ป.ป.ส.	เลขที	่๕	ถนนดนิแดง	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	กรงุเทพมหานคร	

๑๐๔๐๐	โทร.	๐	๒๒๔๕	๙๐๘๓

	 	 ๑)	 ส�านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๑	(ปปส.ภ.๑)

	 	 	 พ้ืนทีค่วามรบัผดิชอบ	จงัหวดัสมทุรปราการ	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ี

พระนครศรีอยุธยา	 สระบุรี	 ลพบุรี	 อ่างทอง	 สิงห์บุรี	 และชัยนาท	 เลขท่ี	 ๒๑๓	 

ถนนวิภาวดีรังสิต	ซอยวิภาวดี	๒๕	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	

โทร.	๐	๒๕๘๘	๕๐๓๗	-	๙	โทรสาร	๐	๒๙๕๔	๗๒๓๐

	 	 ๒)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๒	(ปปส.ภ.๒)

	 	 	 พื้นที่ความรับผิดชอบ	 จังหวัดชลบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ปราจีนบุรี	

ระยอง	 จันทบุรี	 ตราด	 นครนายก	 และสระแก้ว	 เลขท่ี	 ๒๒๒/๔	 ถนนพระยาสัจจา	 

หมู่ที่	๓	ต�าบลเสม็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	๒๐๐๐๐	โทร.	๐๓๘	๔๖๗	๘๔๐	-	๓	

โทรสาร	๐๓๘	๔๖๗	๘๔๔

	 	 ๓)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๓	(ปปส.ภ.๓)

	 	 	 พื้นที่ความรับผิดชอบ	จังหวัดนครราชสีมา	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	

บรุรีมัย์	อบุลราชธาน	ียโสธร	อ�านาจเจริญ	และชยัภมู	ิเลขที	่๓๓๓	ถนนราชสมีา	-	โชคชยั	

หมู่ที่	๙	ต�าบลหนองบัวศาลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	๓๐๐๐๐	โทร.	๐๔๔	

๓๒๗	๐๑๕	โทรสาร	๐๔๔	๓๒๗	๑๐๗

	 	 ๔)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๔	(ปปส.ภ.๔)

	 	 	 พ้ืนที่ความรับผิดชอบ	 จังหวัดขอนแก่น	 อุดรธานี	 กาฬสินธุ์	

ร้อยเอด็	หนองคาย	สกลนคร	มหาสารคาม	เลย	นครพนม	มกุดาหาร	และหนองบวัล�าภู	

ตรงข้ามที่ท�าการป่าไม้เขต	ถนนศูนย์ราชการ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	๔๐๐๐๐	

โทร./โทรสาร	๐๔๓	๒๔๖	๗๙๐,	๐๔๓	๒๔๑	๐๒๙	และ	๐๔๓	๒๔๕	๔๕๙

	 	 ๕)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๕	(ปปส.ภ.๕)

	 	 	 พื้นที่ความรับผิดชอบ	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 ล�าปาง	 

แม่ฮ่องสอน	แพร่	น่าน	พะเยา	และล�าพูน	บริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่	ถนนโชตนา	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	๕๐๐๐๐	โทร.	๐๕๓	๑๑๒	๔๖๘	-	๙	โทรสาร	๐๕๓	๑๑๒	๔๖๕
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 	 ๖)	 ส�านกังานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๖	(ปปส.ภ.๖)
	 	 	 พ้ืนทีค่วามรับผดิชอบ	จงัหวดัพษิณโุลก	นครสวรรค์	เพชรบรูณ์	

ก�าแพงเพชร	 พิจิตร	 ตาก	 อุตรดิตถ์	 อุทัยธานี	 และสุโขทัย	 เลขที่	 ๑๑๒	 หมู่ที่	 ๖	 
ต�าบลมะตมู	อ�าเภอพรหมพริาม	จงัหวดัพษิณโุลก	๖๕๑๕๐	โทร.	๐๕๕	๓๖๘	๑๖๕	-	๙	
โทรสาร	๐๕๕	๓๖๘	๑๖๕	-	๙	ต่อ	๖๑๐๐

	 	 ๗)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๗	(ปปส.ภ.๗)
	 	 	 พื้นที่ความรับผิดชอบ	จังหวัดนครปฐม	กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	

ราชบุรี	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 สมุทรสาคร	 และสมุทรสงคราม	 เลขที่	 ๒๑๓	 
ถนนวิภาวดีรังสิต	ซอยวิภาวดี	๒๕	แขวงตลาดบางเขน	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	
โทร.	๐	๒๕๘๙	๖๔๙๕	โทรสาร	๐	๒๕๘๙	๖๔๙๕

	 	 ๘)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๘	(ปปส.ภ.๘)
	 	 	 พื้นที่ความรับผิดชอบ	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 นครศรีธรรมราช	

กระบี่	ภูเก็ต	ชุมพร	พังงา	และระนอง	 เลขที่	๑๐๒/๒๗	หมู่ที่	๙	นิคมพัฒนาซอย	๒	
ต�าบลขุนทะเล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ๘๔๑๐๐	 โทร.	 ๐๗๗	๖๐๒	๙๒๗	
โทรสาร	๐๗๗	๖๐๒	๙๒๖

	 	 ๙)	 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค	๙	(ปปส.ภ.๙)
	 	 	 พื้นที่รับผิดชอบ	 จังหวัดสงขลา	 สตูล	 ตรัง	 พัทลุง	 ปัตตานี	 

ยะลา	และนราธวิาส	เลขที	่๔๓๔	ถนนไทรบรุ	ีต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสงขลา	
๙๐๐๐๐	โทร./โทรสาร	๐๗๔	๓๑๑	๓๕๔	

	 	 ๑๐)	 ส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร	
(ปปส.กทม.)	 เลขที่	 ๒๑๓	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 ซอยวิภาวดี	 ๒๕	 แขวงตลาดบางเขน	 
เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	โทร.	๐	๒๕๘๘	๕๐๓๗	-	๙	โทรสาร	๐	๒๕๘๙	๗๙๖๔

	 	 ๑๑)	 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	(สวพ.)
	 	 	 เลขที่	 ๒๑๓	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 ซอยวิภาวดี	 ๒๕	 แขวงตลาด

บางเขน	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพฯ	๑๐๒๑๐	โทร.	๐	๒๕๙๑	๐๒๗๙	โทรสาร	๐	๒๕๙๑	
๐๓๙๙

ที่มำ :		 ๑.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	หนังสือควำมรู้ทั่วไป 
เกี่ยวกับยำเสพติด,	ม.ป.ท.,	ม.ป.ป.

๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,	 รวมบทควำมส�ำหรับ 
เผยแพร่เพื่อป้องกันยำเสพติด,	ม.ป.ท.,	๒๕๕๘.
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คู่มืออาสาสมัครแรงงานในการด�าเนินงานป้องกันยาเสพติด

ภาคผนวก ค แบบสรปุผลการปฏบิติังานของ
อาสาสมคัรแรงงาน (รวมงานด้านป้องกนัยาเสพตดิ)



คูมืออาสาสมัครแรงงาน
ในการดําเนินงานปองกันยาเสพติด

สวนปองกันยาเสพติดในกลุมแรงงาน
กองปองกันยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

สวนปองกันยาเสพติดในกลุมแรงงาน
กองปองกันยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทร. ๐-๒๒๔๗-๐๙๐๑-๑๙ www.oncb.go.th


