แผนการดาเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ปี 2551-2555
แผนงาน
1. เป็นแหล่งสนับสนุน
งานวิชาการ ทั้งการ
สะสม วิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่
จาเป็นต่อการแก้ไข
ป้องกันปัญหายาเสพติด

(ใช้งบเงินอุดหนุนทั่วไป
จาก ป.ป.ส. และ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนอื่น ๆ)

แนวทาง
1. สนับสนุนการสังเคราะห์
องค์ความรู้ โดยประมวล
จากองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่
แล้ว
2. สนับสนุนระบบการ
จัดเก็บและเผยแพร่องค์
ความรู้วิชาการสารเสพติด
3. สนับสนุนการจัดทาแนว
ทางการพัฒนางานวิชาการ
สารเสพติดในส่วนที่มีไม่
เพียงพอต่อการแก้ไข
ป้องกันปัญหา

วิธีการ
1. กลไก-โต๊ะวิชาการ
2. หัวข้อ-ระดมความคิด
3. หานักวิชาการใน
เครือข่าย
4. ประสานงานจัด
สัมมนา
5. สรุปบทเรียนเผยแพร่
ความรู้
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1. Club drug
2. การเฝ้าระวัง
3. นิคมฯลาพูน
4. การพัฒนา
นโยบาย/ยุทธศาสตร์
5. ประชุมวิชาการ
ระดับพื้นที่เหนือ
2nd สุโขทัย
15-16 กค.2551
ระดับประเทศ
ACSAN 5th / ABAC
14-16 May 2008

ระดับโลก
1st Meth. Conf.
Prague, Sep.08

ได้เอกสารความรู้

2552

2553
1.
2.
3.
4.

อภินันท์ / มิถุนายน 2551
2554
2555
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

5. ประชุมวิชาการ
ระดับพื้นที่เหนือ
?

5. ประชุมวิชาการ 5. ประชุมวิชาการ 5. ประชุมวิชาการ
ระดับพื้นที่เหนือ ระดับพื้นที่เหนือ ระดับพื้นที่เหนือ
?

ระดับประเทศ
ACSAN 6th / มข.
27-29 May 2009
ระดับภูมิภาค
1st APSAAR
เกาหลี พย.52
ระดับโลก
International Harm
Reduction Assoc.
กทม., 9-13 Apr. 2009

ระดับประเทศ
ระดับประเทศ
th
ACSAN 7 /จุฬาฯ ACSAN 8th/มช.
+
ระดับภูมิภาค
ระดับภูมิภาค
2nd APSAAR
ระดับโลก

ระดับโลก

ได้เอกสารความรู้
ตาราด้านการบาบัด
ตาราด้านเฝ้าระวัง

ได้เอกสารความรู้
ตาราวิจัย

ได้เอกสารความรู้

ระดับประเทศ
ACSAN 9th/จุฬาฯ
ระดับภูมิภาค

ได้เอกสารความรู้

แผนงาน
2. เป็นแหล่งสนับสนุน
การพัฒนานักวิชาการ
สารเสพติดในภาคเหนือ
ในด้านต่างๆที่จาเป็นต่อ
การแก้ไขป้องกันปัญหา

แนวทาง
1. จัดการประชุม สัมมนา
เพื่อการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์วิชาการสาร
เสพติดในกลุ่มเครือข่าย
นักวิชาการสารเสพติด

(ใช้งบเงินอุดหนุนทั่วไป
จาก ป.ป.ส. และ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนอื่น ๆ)

2. สนับสนุนการฝึกอบรม
บุคลากรที่ทางานใหม่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความรู้และทักษะใน
การดาเนินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพขึ้น
3. สนับสนุนการผลิต
บุคลากรทั้งระดับปริญญา
ตรีและหลังปริญญา ให้มี
ความรู้ ทักษะและเจตคติที่
เหมาะสม ในการเฝ้าระวัง
และร่วมแก้ไขป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

วิธีการ
1.ร่วม/จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ
-เฝ้าระวัง
-นิติเวช
-บาบัด
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ด้านการบาบัด
2. หลักสูตรกลุ่มวิชาชีพ :
1. IDI AOD&OST1
อบรมระยะสั้น
2. ธัญญารักษ์ 2
3. พัฒนาหลักสูตร
ป.ตรี:
-แทรกหลักสูตรแพทย์
-แทรกหลักสูตรพื้นฐาน
-อื่นๆ
ป.โท:
-แทรกด้านสาธารณสุข
-อื่นๆ
-หลักสูตรเฉพาะ

?
?

?
?
?

4. ดูแลให้การสนับสนุนและ 4. ช่วย/สนับสนุนนักวิจัย
พัฒนาเครือข่ายนักวิชาการ ทั่วไปและปริญญาโท เอก
สารเสพติด ในภาคเหนือ
1. IDI AOD&OST1 : โครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฯ กับ Turning Point Alcohol& Drug Centre Inc. ประเทศ Australia. เพื่อทาหลักสูตรการบาบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติด
2. ธัญญารักษ์2 : โครงการร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฯ กับสถาบันธัญญารักษ์

แผนงาน
3. เป็นแหล่งสนับสนุน
การสร้างงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาแนวทางการเฝ้า
ระวังและแก้ไขป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
(ใช้งบเงินวิจัยจาก
ป.ป.ส. และงบประมาณ
จากแหล่งทุนอื่น ๆ)

แนวทาง
วิธีการ
1. สนับสนุนและพัฒนาการ 1. หานักวิจัย
เขียนข้อเสนอโครงการ
วิชาการ/วิจัยที่สอดคล้อง
กับทิศทางการแก้ไขป้องกัน 2. เขียนโครงการขอทุน
ปัญหายาเสพติด
- ระดับพื้นที่
โดยเฉพาะในภาคเหนือ
- ระดับเครือข่าย
2. ดาเนินการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในหัวข้อที่
จาเป็นต่อการแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ของ
ประเทศ โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือ

3. ช่วย/สนับสนุนทุน
งานวิจัยทั่วไปและ
ปริญญาโท เอก
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2552

2553

2554

1. IDI ATS 3
2. จังหวัดนาร่อง4
3. CEWG5
4. ประมาณการฯ6
5. โครงการนิคมฯ
ลาพูน7
6. โครงการวิจัยเพื่อ
เยาวชนในชุมชน8

3. สนับสนุนการให้ทุนวิจัย
แก่โครงการวิจัย/วิชาการที่
เป็นไปตามความต้องการ
ของสานักงาน ป.ป.ส.
โดยเฉพาะในภาคเหนือ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IDI ATS 3 : โครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ฯ กับ The Macfarlane Burnet Institute ประเทศ Australia. และ สานักงาน ป.ป.ส.
จังหวัดนาร่อง4 : โครงการที่ได้รับทุนของป.ป.ส.ผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วประเทศไทย
CEWG5 : โครงการที่ได้รับทุนของป.ป.ส.ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาเนินงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วประเทศไทย
ประมาณการฯ6 : โครงการที่สานักงาน ป.ป.ส. ทาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดยศูนย์ฯ ทาหน้าที่ช่วยประสานงานโครงการ
โครงการนิคมฯ ลาพูน7 : โครงการที่สานักงาน ป.ป.ส. ทาร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดยศูนย์ฯ ทาหน้าที่ช่วยประสานงานโครงการ
โครงการวิจัยเพื่อเยาวชนในชุมชน8 : หาทุน/ดาเนินงานโดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดยศูนย์ฯ ทาหน้าที่ช่วยเบื้องต้น
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แผนงาน
4. เป็นแหล่งสนับสนุน
การดาเนินงานวิชาการ
ด้านสารเสพติดร่วมกับ
สานักงาน ป.ป.ส.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอก
ประเทศ
(ใช้งบเงินอุดหนุนทั่วไป
จาก ป.ป.ส. และ
งบประมาณจากแหล่ง
ทุนอื่น ๆ)

แนวทาง
วิธีการ
1. ให้คาปรึกษาทางวิชาการ 1. ประสานงานวิทยากร
แก่สานักงาน ป.ป.ส. และ ร่วมให้ความรู้ กับ ป.ป.ส.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะในภาคเหนือ
2. จัดกิจกรรมให้กลุ่ม
2. เป็นหน่วยประสานงาน เสี่ยง (เช่น สถานพินิจ
ทางวิชาการแก่สานักงาน
ฯลฯ)
ป.ป.ส. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศ 3. ร่วมสัมมนาวิชาการ
และต่างประเทศ
4. บ่มเพาะ : ศูนย์เรียนรู้
3. ดาเนินงานทางวิชาการ ศตส.จ.ลาพูน
ร่วมกับหน่วยงานจาก
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการสารเสพติดทั้ง
ภายในประเทศและใน
ภูมิภาคนี้
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