
1 
 

คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด 
ในสถานศึกษา 

Care And Trace Addiction in School System 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.catas.in.th 
 
 
 

                                                                 โดย 
 

                นางอุไร  กาละปัน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4



1 
 
                                                      สารบัญ 

 
หลักการและเหตุผล           1 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ CATAS        1 
ระบบ CATAS คืออะไร           2 
ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน           3 
การรายงานข้อมูลผ่านระบบ CATAS System        4 
การเข้าสู่ระบบ            4 

การเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ระดับสถานศึกษา       5 
การเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ระดับเขตพ้ืนที่       7 

หน้าจอต่างๆ ของระบบ CATAS         10 
 หน้าจอแสดงผลข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา      10 
 หน้าจอแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา       11 
 หน้าจอแสดงผลข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน      12 
 หน้าจอแก้ไขข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน      13 
 หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด     14 
 หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด     15 
 หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมูลผู้สงสัยว่าค้ายาเสพติด     17 
 หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมูลการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  18 
หน้าจอรายงานระบบ CATAS         20 
 รายงานภาพรวม – แยกตามสถานศึกษา       20 
 รายงานภาพรวม – แยกตามหน่วยงาน       20 
 รายงานภาพรวม – แยกตามพ้ืนที่       21 
 รายงานผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด        21 
 รายงานผู้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ       22 
 รายงานสรุปภาพรวมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด    22 



2 
 

หลักการและเหตุผล 
 
 ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ แผน คือ แผนป้องกันยาเสพตดิ แผน
บำบัดรักษายาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพตดิ และแผนบริหารจดัการอย่างบูรณาการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดร้ับมอบหมาย
ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนป้องกันยาเสพติด โดยมเีป้าหมายของแผนคือ สร้างภูมคิุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา ทั้งนี้มีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องรับผิดชอบ 
จำนวน ๒ แผนงาน คือ 
  1)  แผนงานสร้างภูมิคุ้มกนัในเด็กปฐมวัย เป้าหมายแผนงาน เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ๓๔,๑๙๒ แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๐,๖๔๙ แห่ง 
  ๒) แผนงานสร้างภูมิคุ้มกนัในสถานศึกษา เป้าหมายแผนงาน โรงเรียนประถมศึกษา ๓๑,๕๔๔ แห่ง โรงเรียน
มัธยมศึกษา ๑๑,๓๓๖ แห่ง โรงเรยีนอาชีวศึกษา ๘๗๒ แห่ง และอุดมศึกษา ๑๕๕ แห่ง 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับกลุ่มเปา้หมายที่ต้อง
ดำเนินการ โดยเฉพาะกลุม่เฝา้ระวัง (กลุ่มเสี่ยง) และกลุ่มบำบัดรักษา (กลุ่มเสพ) ท่ีจะต้องดำเนินการสร้างภมูิคุ้มกัน ป้องกัน และ
แก้ไข อย่างเร่งด่วน ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องมีการรายงานข้อมูลสภาพที่แท้จริงของการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิใน
สถานศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการช้ีสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ และนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา วางแผน และการ
จัดสรรทรัพยากร ให้ทันต่อสถานการณ์ และเพียงพอต่อการแกไ้ขปญัหา กระทรวงศึกษาธิการ จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บและรายงานข้อมลู
สภาพการใช้สารเสพติดในสถานศกึษา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางเกีย่วกับงานด้านยาเสพติดในสถานศกึษา โดยให้สถานศึกษา
สำรวจ จดัเก็บและรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างเต็มรูปแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (Internet) 
 

 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ CATAS 
     1 เพื่อให้หน่วยงานท่ีมีสถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร มีระบบและฐานข้อมลูกลาง ในการกำกับ ติดตาม สภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
และการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน นกัศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพตดิ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปญัหา วางแผน และการจัดสรรทรัพยากร ให้ทันต่อสถานการณ์ และเพียงพอต่อ
การแก้ไขปัญหา  
 2  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานภายนอกท่ีมีสถานศึกษา ให้รองรับโครงสร้างกลไกท่ีเป็นปจัจุบัน 
ที่สามารถสนองตอบความต้องการในการใช้ประโยชน์ท้ังในระดับหนว่ยงานในพ้ืนท่ีและระดบันโยบาย 
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ระบบ CATAS คืออะไร 

 
 

System  มาจาก Care and Trace Addiction in School System คือระบบสารสนเทศเพื่อดูแลและตดิตามการใช้
สารเสพตดิในสถานศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็น
ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการบันทึกข้อมลูผูเ้กี่ยวข้องกับสารเสพติด (บุหรี่ เหล้า) ผู้ใช้สารเสพตดิ (เช่น ย้า
บ้า ยาไอซ์ เฮโรอิน ) ผูส้งสัยว่าคา้ ในสถานศึกษา รวมถึงการตดิตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใหเ้กิดการรายงาน
อย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  

      
 

ด้วยการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งสามารถเข้าถงึได้ผ่าน www.catas.in.th และสามารถเข้าถึงได้ทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณโ์ทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน จึงทำให้สะดวกในการรายงาน บันทึกข้อมูล รวมถึงการติดตามข้อมูล
ในด้านต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รองรับการใช้งานของผู้ใช้ในระดับสถานศึกษาเช่น โรงเรียน วิทยาลัย ต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัดระดับ
เขตพื้นที หน่วยงานต้นสังกันระดบัสูง และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 
 
 

 

http://www.catas.in.th/
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ผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน 
1. ต้นสังกัดระดับสูง ประกอบด้วย 

- ผู้บริหาร สำนักงาน ปปส. ส่วนกลาง 
- ผู้บริหารส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ 
- ผู้บริหารการจดัการศึกษาส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย 
- ผู้บริหารการจดัการศึกษาส่วนกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- ผู้บริหารการจดัการศึกษาส่วนกลาง กระทรวงวัฒนธรรม 
- ผู้บริหารการจดัการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

2. ต้นสังกัดระดับเขตพื้นท่ี ประกอบด้วย 
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
- สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
- สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- หน่วยงานระดับจังหวัด 

3. สถานศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- โรงเรียนในสังกัดสถาบันบัณฑติพฒันศิลป์ (สบศ.) 
- โรงเรียนในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

4. ผู้ดูแลระบบ 
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การรายงานข้อมูลระบบ CATAS System 
การเข้าสู่ระบบ 

- การเข้าสูร่ะบบ 
เป็นการเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพ่ือเริ่มต้นการใช้งาน โดยผู้ใช้งานจะต้องเข้าใช้งานผ่าน Web browser โดยมีวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
1. เปิดโปรแกรม Web browser เพื่อทำการเข้าสูร่ะบบ และต้องมั่นใจว่าได้ทำการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ โดยทำการ

พิมพ์ www.catas.in.th (เว็บทดลอง http://moe-catas.appspot.com) ไปยังท่ีตั้งของระบบสารสนเทศ จะพบ
หน้าจอแสดงผลเพื่อเข้าระบบ ดังต่อไปนี ้
 

2. ให้ทำการใส่ “ช่ือเข้าใช้” และ “รหัสผ่าน” ที่ถูกต้อง เพื่อทำการเข้าสู่ระบบในสิทธ์ิที่ไดร้ับ 
 

 
 
การเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ระดับสถานศึกษา 
 

- หน้าสรุปข้อมลู 
เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะปรากฎหนา้แรก ซึ่งจะแสดงผลข้อมลูสถานศึกษา และรายงานข้อมูลผู้เกีย่วข้อง
กับสารเสพตดิและยาเสพติด  
 



6 
 

 
- เมนูการใช้งานระบบ 

ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก ได้แก่ การบันทึกข้อมูล และ รายงาน 
เมนูการบันทึกข้อมลูประกอบด้วย 6 เมนูย่อย 

o ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
o ข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน 
o กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องกับสารเสพติด (บหุรี เหลา้ เครื่องดืม่แอลกอฮอล์) 
o กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 
o กลุ่มผูส้งสัยว่าค้ายาเสพตดิ 
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o การดูแลข่วยเหลือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพิตด 
 

 
 

เมนูรายงานประกอบด้วย  
o รายงานภาพรวม - แยกตามสถานศึกษา 
o รายงานภาพรวม – แยกตามหน่วยงานต้นสังกัด 
o รายงานภาพรวม - แยกตามพื้นท่ี 
o รายงานผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 
o รายงานผูไ้ดร้ับการดูแลช่วยเหลือ 
o รายงานสรุป 

 

 
 
 
 
 
 
การเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ระดับเขตพื้นที่ 
 

- หน้าสรุปภาพรวมการรายงาน (ตามช่วงเวลาการรายงาน) 
เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแลว้ จะปรากฎหนา้แรก ซึ่งจะแสดงผลข้อมลูรายงานผลรวมผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
และยาเสพตดิ ของสถานศึกษาท้ังหมดที่อยู่ในความรับผดิชอบ  
โดยเมนูการใช้งานระบบ ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก ได้แก่ ข้อมูลหลัก และ รายงาน 
 



8 
 

 
 
 

- เมนขู้อมูลหลัก > เลือกสถานศึกษา 
ระบบออกแบบมาใหผู้้ใช้งานระดบัเขตพื้นท่ี สามารถเข้าไปทำการตรวจสอบ ตดิตาม และทำการกรอกข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลให้กับสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบได ้
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 ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นท่ี ทำการเลือกสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ ติดตาม และทำการกรอกข้อมลูและบันทึกข้อมูล
แล้ว จะปรากฏเมนเูพิ่มขึ้นมา คือเมนู “การบันทึกข้อมูล” เช่นเดยีวกับการเข้าใช้ระบบในระดับของสถานศึกษา 
 

 
 

เมนูการบันทึกข้อมลูประกอบด้วย 6 เมนูย่อย 
o ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
o ข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน 
o กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องกับสารเสพติด (บหุรี เหลา้ เครื่องดืม่แอลกอฮอล์) 
o กลุ่มผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 
o กลุ่มผูส้งสัยว่าค้ายาเสพตดิ 
o การดูแลข่วยเหลือกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพิตด 
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- เมนรูายงาน 
ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นท่ี สามารถเขา้ไปทำการตรวจสอบ ติดตาม ดผูลการรายงานจำนวนผูเ้กี่ยวข้องกับการใช้สารเสพตดิ
และยาเสพตดิ จำนวนผูส้งสัยว่าคา้ยาเสพติด ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
โดยเมนูรายงานประกอบด้วย  

o รายงานภาพรวม - แยกตามสถานศึกษา 
o รายงานภาพรวม – แยกตามหน่วยงานต้นสังกัด 
o รายงานภาพรวม - แยกตามพื้นท่ี 
o รายงานผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 
o รายงานผูไ้ดร้ับการดูแลช่วยเหลือ 
o รายงานสรุป 

 

 
 
 
หน้าจอต่างๆ ของระบบ CATAS 

- หน้าจอแสดงผลข้อมลูพื้นฐานสถานศึกษา 
เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 
เป็นหน้อจอแสดงผลข้อมลูพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา เช่น รหัส ช่ือ สังกัด ท่ีอยู่ ระดับชั้นที่เปิดสอน เป็นข้อมูล

พื้นฐานของระบบการรายงานข้อมลู 
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- หน้าจอแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสถานศกึษา 

เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา จากน้ัน คลิกปุ่ม   
เป็นหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมลูพื้นฐานของแต่ละสถานศึกษา เชน่ รหัส ช่ือ สังกัด ท่ีอยู่ ระดับชั้นทีเ่ปิดสอน เป็น

ข้อมูลพื้นฐานของระบบการรายงานข้อมูล 
 



12 
 

 
 

 เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
 

- หน้าจอแสดงผลข้อมลู ครู / นักเรยีน ปัจจุบัน 
เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > ข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน  
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาในการรายงาน ข้อมูลที่

ต้องทำการกรอกข้อมูลใหเ้ป็นปัจจบุันได้แก่ ช่ือ-นามสกลุผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวนครูชาย-หญิง 
จำนวนนักเรียนนักศึกษาชาย-หญงิในระดับต่างๆ  
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- หน้าจอแก้ใขข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน 

เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > ข้อมูล ครู / นักเรียน ปัจจุบัน จากนัน้ คลิกปุ่ม    
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในช่วงเวลาในการรายงาน ข้อมูลที่

ต้องทำการกรอกข้อมูลใหเ้ป็นปัจจบุันได้แก่ ช่ือ-นามสกลุผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จำนวนครูชาย-หญิง 
จำนวนนักเรียนนักศึกษาชาย-หญงิในระดับต่างๆ  
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เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
 

- หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมลูผูเ้กี่ยวข้องกับสารเสพติด (เหล้า บหุรี่) 
เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > กลุม่ผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรยีนนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการติดเหล้า 

บุหรี เหล้าและบุรี ในระดับชั้นต่างๆ 
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เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
- หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมลูผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพตดิ (เช่น กัญชา ยาบ้า ยาอี ยาไอซ์ เป็นต้น) 

เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > กลุม่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกข้อมูลเช่น ช่ือ –นามสกุล เลขประจำตวัประชาชน ที่อยู่ 

ยาเสพตดิที่เกี่ยวข้อง สถานท่ีหน่วยงานที่คัดกรอง ผลการคัดกรอง เป็นต้น 
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เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
เมื่อใส่ข้อมูลรายละเอยีดต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จะปรากฎรายชื่อขึ้นมาในตารางผู้เกีย่วข้องกับยาเสพตดิ 

 

 
 

- หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมลูผูส้งสัยว่าค้ายาเสพติด  
เลือกเมนู การบันทึกข้อมูล > กลุม่ผู้สงสัยว่าค้ายาเสพติด 
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เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกจำนวนนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพตดิ 

 
 
 

 
 

เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
 

- หน้าจอแสดงผลและกรอกข้อมลูการติดตาม ช่วยเหลือ ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด 
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานระบบหรือผู้รายงานข้อมูลต้องทำการกรอกหลังจากท่ีได้บันทึกข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ ว่าได้รับ

การดูแลช่วยเหลืออย่างไร และสถานะปัจจุบันเป็นอยา่งไร เช่น วิธีการให้การดูแลช่วยเหลือ สถานการณ์ใช้ยาเสพติด สถานะด้าน
การเรยีน เป็นต้น 
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 เมื่อเข้าสูห่น้าจอแสดงผลการดูแลช่วยเหลือกลุม่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว หากมีการกรอกข้อมลูผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดก่อนหน้าแล้ว หน้าจอจะแสดงรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ ให้คลิกรายช่ือท่ีต้องการเพื่อเข้าไปดำเนินการในข้ันตอนการกรอก
ข้อมูลการให้ความดูแลช่วยเหลือผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
 

 
 
 
 เมื่อเลือกรายชื่อผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ จากนั้นจะให้
ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการให้การดูแลช่วยเหลือ สถานะผู้ไดร้ับการดูแลผ่านการดูแลแก้ไข  และสถานปัจจุบันของผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 
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เมื่อแก้ไขข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว คลิก  
 
หน้าจอรายงานระบบ CATAS 
รายงานภาพรวม – แยกตามสถานศึกษา 
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รายงานภาพรวม – แยกตามหน่วยงาน 
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รายงานภาพรวม – แยกตามพื้นที่

 
 
รายงานผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 
 
รายงานผูไ้ดร้ับการดูแลช่วยเหลือ 
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รายงานสรุปภาพรวมผูเ้กี่ยวข้องกับยาเสพติดและสารเสพติด 
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