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ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติด และการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายการดาเนินงานของรัฐและเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนอันเป็นความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสานักงานคณะกรรม การ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2544 โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ
ดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาวิชาการ และการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนินงานด้านการติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การร่วมดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสภาพ รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรม ทั้งนี้โดยสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการ
ดาเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ รับการสนับสนุนจากสานักงาน ป.ป.ส. ให้ จัดทาโครงการจัดตั้ง
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. ศึกษาวิจัยและติดตามสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยาเสพติด
7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โดยจัดให้มีคณะกรรมการอานวยการร่วม และคณะกรรมการบริหาร ดาเนินงานโดย
ผู้อานวยการของคณะกรรมการบริหาร เป็นเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการร่วม ภายใน
โครงสร้างจัดให้มี 5 ส่วนงาน เพื่อดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานงานเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าของงานวิชาการต่าง ๆ ตามโครงสร้างดังนี้
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โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการอานวยการร่วม ( มช. – ป.ป.ส.)

คณะกรรมการบริหาร

ส่วนงาน
เลขานุการ

ส่วนงาน
สารสนเทศ
และเผยแพร่
งานวิชาการ

ส่วนงานวิจัย
สารเสพติด
การ
บาบัดรักษา
และระบบเฝ้า
ระวัง

ส่วนงาน
ประเมินผลและ
พัฒนา รูปแบบ
การแก้ไขป้องกัน
ปัญหา ในพื้นที่

ส่วนงาน
ฝึกอบรม
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรีที่
119/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 กาหนดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและกาหนดแนวทางเอาชนะปัญหายาเสพ
ติดในส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบตามหลักทางวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่อยู่บนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ซึ่งได้รับการวิเคราะห์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นระบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี
ความตระหนัก ถึงความสาคัญของปัญหายาเสพติดและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
ดังกล่าวเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายการดาเนินงานของรัฐและเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนอันเป็นความรับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีต่อสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้มีข้อตกลงในการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะดาเนินงาน
ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาวิชาการและการให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดาเนินงานด้านการติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันปัญหายา
เสพติดการร่วมดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสภาพรวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการและกิจกรรมทั้งนี้โดยสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะเป็นผู้การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงาน
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มติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และติดตาม ประเมินผล ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
1/2544 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544
1. ให้มีการสารวจประมาณการจานวนผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ทุก 3 ปี โดยเริ่มจากปี
2544
2. ให้สานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางในการประสานงานการ
วิจัยและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาโดยจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่าง
หน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทางกากับดูแลการวิจัยพัฒนา และ ติดตาม
ประเมินผล
3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาปัญหายาเสพ
ติดเพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาประเมินผลการดาเนินงาน
พัฒนาองค์ความรู้พัฒนารูปแบบและกระบวนการดาเนินงานในแต่ละมาตรการให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตัวยา และพื้นที่ดาเนินงานและพัฒนาองค์กรการศึกษาวิจัย
ในลักษณะเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้านยาเสพติดของประเทศ

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ศึกษาวิจัยและติดตามสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติด
ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการและกิจกรรม
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและการดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยาเสพติด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

2. การดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - 2550
2.1. ส่วนงานบริหารและเลขานุการ
ดาเนินงานด้านบริหารจัดการสารบัญ และการเงินให้แก่ส่วนงานอื่น ๆ เป็นฐาน
การประสานงานและ งานธุรการในด้านต่าง ๆ ของศูนย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ เป็นฐานการ
ประชุม ต่าง ๆ ประสานงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์ วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ทุกด้าน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเตรียมการประชุมย่อยของส่วนงานต่าง ๆ ดาเนินการ ด้าน
ธุรการ การเงินและการบัญชี รวมถึงสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายและโครงการวิจัย
ต่าง ๆ ดูรายละเอียดในภาคผนวก 1
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2.2. งานวิชาการตั้งแต่ปี 2545 มีดังนี้
ปี พ.ศ. 2545
 โครงการศูนย์สารสนเทศ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ติดตามสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาด และการป้องกันแก้ปัญหา
2. พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศด้านการตรวจหาสารเสพติดใน
ผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามและตรวจสอบยา
และสารเคมี
3. เผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านสารเสพสนเทศสารเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากร
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. สร้างระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเสพติด
2. เพื่อสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพความพร้อมความเชี่ยวชาญของ
หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสารเสพติด
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และวางแผนพัฒนา ความสามารถ ความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศจากผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. สร้างเครือข่ายหน่วยงาน ที่ทาหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบสารเสพ
ติดในปัสสาวะ
2. สร้างระบบสารสนเทศผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะที่สามารถใช้ติดตาม
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์นครสรรค์
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 โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานบริการ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อทราบสถานการณ์การใช้ยาเสพติดและยากล่อมประสาทกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนของ
ผู้ใช้บริการในสถานบริการในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย
 โครงการรูปแบบการป้องกันและแก้ไขสารเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการศึกษาสถานการณ์สารเสพติดในชุมชนชายแดนภาคเหนือ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสารเสพติดในบริบทของชุมชน
ชายแดนภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูล ให้ครอบคลุมความต้องการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 โครงการถอดบทเรียนชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อศึกษาเงื่อนไขแห่งปฏิบัติการและกระบวนการที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่
ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้กับสมาชิกในชุมชนแบบครบวงจรและ
ยั่งยืน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 โครงการปัจจัยการค้าและลาเลียงยาบ้าในชาวบ้านเผ่าม้งและลีซอ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้ชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าลีซอเข้าร่วมขบวนการค้ายาเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : มูลนิธิโครงการหลวง และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
 โครงการศึกษาการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ถูกจับกุมใน อ.เมือง เชียงใหม่ หลังนโยบาย
สงครามยาเสพติด (ADAM)
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้สารเสพติดในผู้ที่กระทาผิด
กฎหมายที่ถูกจับดาเนินคดี ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการเครือข่ายวิจัยลักษณะทางกายภาพในยาบ้า
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อศึกษาลักษณะของยาบ้าที่แพร่ระบาดในเขตภาคเหนือตอนบนรวมทั้งศึกษาเส้นทางการ
กระจายของยาบ้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มูลนิธิโครงการหลวง , ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ,วิทยาการตารวจจังหวัดภาคเหนือตอนบน และสานักงาน
ป.ป.ส. ภาคเหนือ
 โครงการศึกษาบูรณาการสถานภาพ อุปทาน อุปสงค์ผล และผลกระทบระดับพื้นที่อาเภอ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอุปสงค์ อุปทานและผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการประมาณการผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อประมาณการจานวนผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดด้านอุปสงค์ และด้านผลกระทบ
ในประเทศไทย
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2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นฐานระดับประเทศ เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคม ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เชื่อถือได้
4. เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การใช้สารเสพติดของปี 2546 กับปี 2544
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
 โครงการพัฒนาสารสนเทศ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิชาการ ติดตาม
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาด และการป้องกันและแก้ปัญหา
2. พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศด้านการตรวจหาสารเสพติดใน
ผู้เกี่ยวข้องและติดตามและตรวจสอบยาและสารเคมี
3. เผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านสารสนเทศสารเสพติด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการจัดการความรู้ สารเสพติดสาหรับเยาวชน
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. ศึกษาความรู้และความต้องการความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดของเยาวชน วิเคราะห์และ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด
2. สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสาหรับการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาร
เสพติด
3. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่มีประสิทธิผลในการ
สร้างความเข้มแข็งในการป้องกันตนเองจากปัญหาสารเสพติดแก่เยาวชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของสารเสพติดในกลุ่มยาใน
สถานบันเทิง เขตอาเภอเมือง จ.เชียงใหม่
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษาการรับรู้และความต้องการความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่ใช้เพื่อการบันเทิง
2. เพื่อค้นคว้า รวบรวม จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ยาและสารเสพติดเพื่อการบันเทิงต่างๆ
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3. เพื่อวิเคราะห์ ศึกษา พัฒนารูปแบบกระบวนการ พัฒนากระบวนการถ่ายทอด/
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อการบันเทิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการจัดการความรู้เรื่องยาเสพติดเพื่อความบันเทิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการศึกษาติดตามผู้เข้ารับการรักษายาเสพติดระดับจังหวัด
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเสพติดของผู้เข้ารับการรักษาระหว่าง 1 ก.พ – 30 เม.ย
2546
2. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะ 1 ปี ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้เข้ารักษาและครอบครัว
3. ทัศนคติของผู้เข้ารับการรักษา ครอบครัว และชุมชนต่อมาตรการแก้ไขของรัฐและ
ความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
คณะแพทยศาสตร์ , สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
 โครงการศึกษาการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้ถูกจับกุมใน อ.เมือง เชียงใหม่ หลังนโยบาย
สงครามยาเสพติด(ADAM)
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้สารเสพติดในผู้ที่กระทาผิด
กฎหมายที่ถูกจับกุมดาเนินงานคดีในจังหวัดใหญ่ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด
2. เพื่อสารวจทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่างๆ
3. เพื่อนาเสนอแนวทาง/รูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และมีความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โครงการตรวจพิสูจน์ลักษณะทางกายภาพและปริมาณสาระสาคัญในยาบ้า (ระยะที่4)
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จาเป็นให้กับห้องปฏิบัติการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มูลนิธิโครงการหลวง , ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ,วิทยาการตารวจจังหวัดภาคเหนือตอนบน และสานักงาน
ป.ป.ส. ภาคเหนือ
 โครงการระบบเฝ้าระวังในหน่วยงานที่สัมผัสผู้เสพ/ผู้ค้า ยาเสพติด
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อจัดระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหน่วยงานที่สัมผัส
กับกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้าโดยตรง เช่น คุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
เรือนจา/ทัณฑสถานและสถานบาบัดรักษายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในหน่วยงานที่สัมผัสผู้เสพ/ผูค้ า้
ยาเสพติดโดยตรง และสรุปรูปแบบการดาเนินงานดังกล่าวเพื่อขยายผลในปี 2549 ต่อไป
3. ขยายผลการดาเนินงานตามรูปแบบแนวทางที่พัฒนาไว้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสานักงาน ป.ป.ส.
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 โครงการศึกษาเพื่อทบทวนผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต่อระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในภาคเหนือ
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. ทบทวนระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดในภาคเหนือในระดับ
ต่างๆ กล่าวคือ กระบวนการกาหนดนโยบาย การร่างแผนยุทธศาสตร์ และผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้าวแผนปฏิบัติงาน กระบวนการดาเนินงานจริง และผลการ
ปฏิบัติงาน
2. ทบทวน ข้อมูลข้อสนเทศที่เปรียบเทียบสภาพของระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ที่เป็นภาพรวม และเรื่องจาเพาะที่สาคัญ ได้แก่ การป้องกันในกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
ผู้ใช้ยาเสพติด และการดูแลผู้ติดเชื้อ/ ผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะเพื่อระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดเพื่อความบันเทิง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดหอพักมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. กระตุ้นให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจปัญหายาเสพติด
2. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ชมรม To be number one มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจานวนผู้เกี่ยวข้อง
กับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อสารวจ ประเมินภาวะสุขภาพและปัจจัยที่คุกคามต่อสุขภาพ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
นาเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนแก้ปัญหาต่อไป
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 โครงการพัฒนาชุดทดสอบยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ที่ใช้เพื่อความบันเทิง
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาชุดทดสอบคีตามีนที่สามารถนาไปใช้ได้สะดวกในการตรวจสอบเบื้องต้นใน
สถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่ถูกจับกุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
 Regional Amphetamine Type Substance (ATS) use; building research capacity to
inform public health interventions
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจปัญหาการใช้แอมเฟตามีนในภูมิภาค
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ , คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , กลุ่มงานกามโรค เขต 10 เชียงใหม่ , คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น , สถาบันวิจัยสังคม และวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 Building & sustaining training capacity for an alcohol and other drug workforce in
South East Asia (AOD)
 A capacity building regional initative to increase the quality and penetration of
substitution therapy for opioid dependence treatment in Asia (OST)
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานบาบัดยาเสพติดและบุคลากรในประเทศและในภูมิภาคหลักสูตร
การศึกษาและฝึกอบรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การศึกษาการใช้แอมเฟตามีน (ยาบ้า) และประเมินผลกระทบทางสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการเสพและการได้มาของยาบ้าในกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาประเมินผลกระทบต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนพื้นที่ชายแดนภาคใต้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การสังเคราะห์วิจัยการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2. สร้างเครือข่ายวิชาการนักวิจัยด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
3. ประสานความร่วมมือในการทางานวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
4. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันธัญญารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข
 โครงการติดตามการดาเนินงานของจังหวัดนาร่องเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
เพื่อยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฏข่าวสารและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 โครงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดสารเสพติดและการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิงพื้นที่ตาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในพื้นที่ ตาบลบ้าน
กลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
ในสถานบันเทิงในตาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
3. เพื่อศึกษาการกระจายตัวของพื้นที่เสี่ยงในตาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
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4. เพื่อศึกษารูปแบบในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดสารเสพติดใน
สถานบันเทิงในพื้นที่ตาบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลาพูน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โครงการปัญหายาเสพติดและผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งและรอบนิคมอุตสาหกรรมลาพูน
วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การแพร่กระจายของยาบ้าและการใช้ยาบ้าในชุมชนที่ตั้งและ
รอบๆ นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการแพร่กระจายของยาบ้าและการใช้ยาบ้าต่อชุมชนที่ตั้งและ
รอบๆนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกายภาพเช่น โครงการและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ตั้งและรอบๆ
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน และวัฒนธรรม เช่น ความสัมพันธ์และ แบบแผนการ
ใช้ชีวิตของคนในชุมชน ที่มีผลต่อการใช้ยาบ้าของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน
4. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
แพร่ระบาดของยาบ้าและการใช้ยาบ้าในชุมชน
5. เพื่อค้นหาทรัพยากรบุคคล องค์กรและกลไกในชุมชนที่จะช่วยในการแก้ปัญหา
เกี่ยวเนื่องกับการแพร่
6. เพื่อเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของยาบ้าในชุมชน
เป้าหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.3. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
1. จัดแสดงบูธของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ในงานวันวิชาการประจาปี 2548
“ วิถีวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดแสดงบู
ธของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ในงานวันวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ประจาปี 2550 “วิถีวิจัย สู่สังคมร่มรื่นและเป็นสุข” วันที่ 23- 25
พฤศจิกายน 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปสเตอร์ที่นาเสนอ
1. โครงการศึกษาการใช้ยากระตุ้นจาพวกแอมเฟตามีน (Amphetamine) และความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
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2. การสร้างเสริมเครือข่ายและความเชี่ยวชาญด้านการบาบัดสุราและยาเสพติด
3. โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยหอพัก
4. ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
- วัตถุประสงค์
- การดาเนินงาน การบริหาร
- ตัวอย่างการดาเนินงาน
- สรุปการเรียนรู้
- ข้อเสนอแนะ

เอกสารแจก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายงานประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที2่ 2-24 มีนาคม 2549
รายงานการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 1
พืชกระท่อมในสังคมไทย
สถานภาพการใช้ยาบ้า-ไอซ์กัญชา กระท่อม สารระเหย ยาอี ยาเค โคเคน 2548
สังเคราะห์สถานภาพปัญหาสารเสพติด
คู่มือการใช้โปรแกรมDrug Profile 2000 รุ่น 2.0
รายงานสารวจครัวเรือนเพื่อประมาณผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในภาคเหนือ 2546
คู่มือโครงการเครือข่ายวิจัยลักษณะทางกายภาพและปริมาณสาระสาคัญในยาบ้า
ซีดีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
แผ่นพับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

กิจกรรมอื่นๆ
2.

1. สาธิตการใช้ชุดทดสอบตรวจสารเสพติด
ฉายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย LCD

2.4. สนับสนุนวิทยากรแก่สถาบันและหน่วยงานต่างๆ
- ส่งอาจารย์ในเครือข่ายเข้าร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมในโครงการ “White Love
White University Project” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 13 สิงหาคม 2548 ณ อาคาร D1 ห้อง 301
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

14

- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือร่วม
บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานวิจัย” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 802 อาคาร
ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือร่วมเป็น
วิทยากรร่วมอภิปรายในประเด็น การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การให้การปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจในผู้ใช้ยาเสพติด
(Voluntary
Courseling and Testing) ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม Asian Harm Reduction
Network (AHRN) ถนนคลองชลประทาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมเป็น
วิทยากรในโครงการประชุมสัมมนาคณะทางานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัด ในวันที่ 9 –
10 กรกฏาคม 2550 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมเป็น
วิทยากรในหัวข้อวิชา นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในการ
อบรมสัมมนาคณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมริมกกรีสอร์ท อาเภอเชียงราย
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมเป็น
วิทยากร ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 วันที่ 6
– 10 สิงหาคม 2550 และรุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือร่วมเป็น
วิทยากรการสัมมนาสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2550 ณ ห้องพัชรวดี 1 (อาคาร 2 ชั้น 11 ) โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหา
นาค กรุงเทพฯ
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ร่วมให้
เกียรติเป็นผู้ดาเนินรายการและผู้วิพากษ์สาหรับหารประชุมใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เวลา
14.30 – 16.00 น. Symposium A1 อุปสงค์ และผลกระทบจากการดื่ม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4
โรงแรมริชมอนด์ แคลาย จ.นนทบุรี
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2.5. ประสานงานส่งนักวิชาการไปร่วมดูงานระบบข้อมูลสารเสพติดใน
ต่างประเทศ
- ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
เดินทางไปเป็นวิทยากร เรื่อง ยาเสพติดและการพัฒนาและการแวะเยี่ยมหน่วยงานวิชาการด้านยา
เสพติดและสุราของรัฐ Victoria (Turning Point) ที่ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 16-31 กรกฏาคม 2548

3. ผลงานที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
1. โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ ได้ดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างดียิ่ง จากพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2548
2. โล่และเงินรางวัลจ าก โครงการประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอด
เยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยรับเงินรางวัล จากพลตารวจเอก
เภา สารสิน ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมรับโล่เกียรติคุณ
จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ประเภทองค์กร ระดับยอดเยี่ยม ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

ภาคผนวก 1
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สรุปผลการดาเนินงานด้านการบริหารและเลขานุการ
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดาเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ เป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ
ดาเนินโครงการวิชาการร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ (ซึ่งจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อธันวาคม 2545) และสานักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง เพื่อขยายผลในระดับประเทศ และ
ดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือและสานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 เพื่อใช้ผล
ดาเนินงานในระดับพื้นที่ โดยอาจจาแนกผลการดาเนินงานตามลักษณะงาน ดังนี้

1. งานด้านเอกสารและการประสานงาน
บริหารจัดการศูนย์ฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการดาเนินการสนับสนุนข้อมูลทาง
วิชาการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ 3 คน
ด้านธุรการ
1.2.1. งานสารบัญ ในปี 2546 มีหนังสือออก 82 เรื่อง หนังสือเข้า 55 เรื่อง
ปี 2547 มีหนังสือออก 117 เรื่อง หนังสือเข้า 80 เรื่อง
ปี 2548 มีหนังสือออก 153 เรื่อง หนังสือเข้า 149 เรื่อง
ปี 2550 มีหนังสือออก 122 เรื่อง หนังสือเข้า 133 เรื่อง
1.2.2. งานจัดทารายงานการประชุม
1.2.3. งานดูแลหนังสือ ตารา เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ
1.2.4.
ประสานงานและสนับสนุนด้านธุรการ การเงิน/บัญชี แก่การดาเนินงาน
โครงการต่างๆ ทั้งที่ได้รับงบประมาณจากสานักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง ภาค 5 และ
งบประมาณส่วนอื่น

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการอานวยการ (ภาคผนวกที่ 1) อย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้การบริหารจัดการและการทางานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ปี พ.ศ. 2548
มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้งภายในเดือนมกราคม – ธันวาคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 8-12
ท่านดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2548
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3.
4.
5.
6.

ณ ห้องอาหาร Nara Thai Restaurang
2. ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ วันที่ 2 เมษายน 2548
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 28 เมษายน 2548
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมครั้งที่ 5 วันที่
6 กรกฎาคม 2548
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 13 ธันวาคม 2548
ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2549
มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง วันที่ 24 ตุลาคม 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน
ปี พ.ศ. 2550
มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม
– ธันวาคม 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 8 – 17 ท่านดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม 2550
ณ ห้องลานนา 1 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
3. ประชุมครั้งที่ 3 วันที่
1 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
4. ประชุมครั้งที 4 วันที่ 17 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการอานวยการ
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ปี พ.ศ. 2545
มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2545 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ประมาณ 11 คนดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1/2545 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2545
ณ ห้องสารสนเทศ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ประชุมครั้งที่ 2/2545 วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2545
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่านดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1/2546 วันที่ 12 ธันวาคม 2546
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นสอง อาคารใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้งภายในเดือนมีนาคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 11 ท่านดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1/2548 วันที่ 14 มีนาคม 2548
ณ ห้องประชุมลานนา โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2550
มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่านดังนี้
1. ประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมลานนาไทย โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

3. การจัดประชุมคณะกรรมการโครงการต่าง ๆ เพื่อประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายนักวิชาการ
ในปี 2548- 2550 ได้จัดประชุมคณะกรรมการตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโดยอาศัยผลตรวจพิสูจน์ลักษณะทางกายภาพและ
ปริมาณสารสาคัญในยาบ้าพื้นที่ภาคเหนือปี 2548 จานวน 3 ครั้ง
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในผู้กระทาผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย จานวน 2 ครั้ง
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- โครงการศึกษาเพื่อทบทวนผลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ในภาคเหนือ จานวน 5 ครั้ง
- Assessment of injecting drug use and related HIV infection for program
planning in Thailand จานวน 4 ครั้ง
- โครงการระบบเฝ้าระวังในหน่วยงานที่สัมผัสกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด
จานวน 5
ครั้ง
- คณะกรรมการจัดประชุมโครงการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 จานวน 2 ครั้ง
- โครงการสังเคราะห์วิจัยการบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด จานวน 2 ครั้ง
- โครงการ Building & sustaining training capacity for an alcohol and other drug
workforce in South East Asia (AOD) จานวน 6 ครั้ง
- โครงการ A capacity building regional initative to increase the quality and
penetration of substitution for opioid dependence treatment in Asia (OST) จานวน 10
ครั้ง
- Rgional Amphetamine Type Substance (ATS) use; building research capacity to
inform public health interventions จานวน 3 ครั้ง
- โครงการจัดระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหน่วยงานที่สัมผัสกับผู้เสพ/
ผู้ค้ายาเสพติด จานวน 9 ครั้ง
- โครงการการประชุมสัมมนานักวิชาการด้านแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย
2549 จานวน 11 ครั้ง
- โครงการ “พัฒนาระบบเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในผู้กระทาผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย” จานวน 4 ครั้ง
- โครงการวิจัยสารวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ภาคเหนือ จานวน 8 ครั้ง
- โครงการติดตามผลการรักษาผู้บาบัด ยาเสพติด ทั้งระดับอาเภอและจังหวัด
จานวน 21 ครั้ง
- โครงการวิจัย เรื่อง ”การประเมินสถานการณ์การฉีดยาเสพติดและการติดเชื้อเอช
ไอวี เพื่อใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาในประเทศไทย” จานวน 3 ครั้ง
- โครงการสังเคราะห์สถานการณ์ สถานภาพอุปทาน อุปสงค์ ผล และผลกระทบ
สารเสพติด จานวน 1 ครั้ง
- โ ครงการปัญหายาเสพติดและผลกระทบต่อชุมชนที่ตั้งและรอบนิคมอุตสาหกรรม
ลาพูน จานวน 5 ครั้ง
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4. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
 ส่งนักวิชาการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศเพื่อแสดงสถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ” วันที่
25-29 กรกฎาคม 2548 ณ ห้องนวรัตน์ โรงแรมสุริวงศ์ จ.เชียงใหม่
 ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ เข้าอบรมงานมหกรรมการจัดการ
ความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค

5. ส่งอาจารย์และนักวิชาการเครือข่ายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
องค์กรวิชาการสารเสพติดจานวน 7 ครั้ง เพื่อติดตามโครงการต่าง ๆ
6. ส่งอาจารย์และนักวิชาการในเครือข่ายภาคเหนือเข้าร่วมประชุม ได้แก่
6.1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2549-2551) ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 เมษายน 2548 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
6.2. ประชุมสัมมนาจุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนกับการเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในชุมชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่
6.3. ประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น แนวทางการสร้างเครือข่าย
เยาวชนให้เข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการใช้ยาเสพติดรวมทั้ง
พิจารณาแผนการดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบปี 2548
วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่
6.4. การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติดระยะ 3 ปี (พ.ศ. 25492551) ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ
6.5. ประชุมสัมมนาเพื่อหารือรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
สากลภาพเหนือตอนบน วันที่ 2 มิถุนายน 2548 ณ สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5
6.6. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดเตรียมงาน Pre-Seminar ด้านโรคเอดส์ ในระดับพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 13 มิถุนายน 2548 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า จ.
พิษณุโลก
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6.7. งานมหกรรมพลังประชาชนคนต้านยาเสพติดภาคเหนือตอนบน วันที่ 24
มิถุนายน 2548 ณ ศูนย์การค้าแอร์พอร์ทพลาซา จ.เชียงใหม่
6.9 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2548 ณ โรงแรม
ปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
6.10. ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามสรุปผลความก้าวหน้าและรูปแบบการดาเนินงานเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดของจังหวัดพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 27
กรกฏาคม 2548 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
6.11. ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ. 2549 วันที่ 4+5 สิงหาคม 2548 ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ทแอนด์สปา
จ.เชียงใหม่
6.12. ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจาปี
2549 พื้นที่ ป.ป.ส. ภาค 6 วันที่ 18-19 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมเขาค้อวัลเล่ย์ อ.
เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
6.13. โครงการสัมมนาเพื่อประเมินสถานการณ์เกี่ยวกับยาไอซ์และยาอี วันที่ 31
สิงหาคม 2548 ณ สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5
6.14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันที่ 1
กันยายน 2548 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่
6.15. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในด้านการลดอันตรายจากยาเสพติดและ HIV/AIDS ในภาคเหนือ วันที่ 20-21
กันยายน 2548 ณโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่

การประชุมสัมมนาที่เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2549
 การประชุมเพื่อจัดทาแผนงานศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ประจาปี 2550
วันที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
 โครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”
วันที่ 18 กันยายน 2549
ณ สถานวิชาการนานาชาติ (
IC Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 การประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
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วันที่ 22-24 มีนาคม 2549
ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2550
 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และระบบการแพทย์
วันที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
นิติเวช/นิติวิทยาศาสตร์
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมลานนา โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
 ประชุมวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ครั้งที่ 2 พฤศจิยายน 2550
เรื่อง “Understanding Addiction”
 การประชุมสัมมนาระเบียบวิธีการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ในสถานบันเทิง (Method for Drug and Alcohol Consumption Monitoring in
Entertainment Venue)
วันที่ 11 กันยายน 2550 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ โรงแรมอมารีรินคา จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานวิชาการสารเสพติดในภาคเหนือปี 2551-2553
วันที่ 4-5 เมษายน 2550 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุมสรุปประสบการณ์การดาเนินงานของศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่
 การประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานวิชาการสารเสพติดในภาคเหนือ
วันที่ 4-5 เมษายน 2550 เวลา 08.30-15.00 น
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดนท์ เชียงใหม่
 การประชุมหารือเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ลาพูน และแนวทางการดาเนินงานวิจัย
วันที่ 13 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุมเพื่อจัดทาแผนงานศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ประจาปี 2550
23

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00
– 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5

การประชุมคณะกรรมการบริหาร เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2545
 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลและวิชาการเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการศึกษาปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส.
วันที่ 31 – 1 พฤศจิกายน 2545
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2546
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ 26
– 28 เมษายน 2546
ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด
 การประชุมสัมมนาคณะกรรการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาหารสารเสพติด ครั้งที่ 5/2546
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2546
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2546
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
 การประชุมสัมมนาเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติด
วันที่ 18 – 19 กรกาคม 2546
ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนาพัฒนาระบบข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด
วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2546
ณ ห้องประชุมวิภา โรงแรมโกล์ ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ 12 ตุลาคม 2546
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ปี พ.ศ.2547
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2547
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2547
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 17 – 18 กันยายน 2547
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2547
ณ ห้องเบญจวรรณ 3 โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิทซอย 5 กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 1/2548
วันที่ 15 -16 ตุลาคม 2547
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง
วันที่ 3
– 5 ธันวาคม 2547
ณ ห้องประชุม 517 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ.2548
 การประชุมเพื่อเตรียมการประชุมทบทวนแนวทางการดาเนินงานโครงการประมาณการ
จานวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา
โครงการฯ ในอนาคต
วันที่ 8 มกราคม 2548
ณ ห้องประชุม 517/2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การจัดประชุมสัมมนาพัฒนาวิชาการด้านสถิติการสารวจครัวเรือนระดับชาติเพื่อการ
ประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
วันที่ 21 – 22 มกราคม 2548
ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 5/2548
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมการการวิจัยศึกษาติดตามผลของนโยบายสงครามเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่
ระดับจังหวัด และอาเภอ จานวน 14 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ และ
พิษณุโลก ในภาคเหนือ
วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2548
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมโครงการสังเคราะห์สถานการณ์สถานภาพอุปทาน อุปสงค์ ผล และผลกระทบ
สารเสพติด
วันที 13 – 14 พฤษภาคม 2548
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 8/2548
วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2548
ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพฯ
การประชุมสัมมนากาหนดกรอบแผนการดาเนินงานปี 2549 ของคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
วันที่ 2 กันยายน 2548
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
วันที่ 17 ธันวาคม 2548
ณ ห้อง 517 อาคารสถาบัน 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2549
 การประชุมกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และโครงการประมาณกา
ร
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนากาหนดกรอบงานสารวจครัวเรือนเพื่อการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดในประเทศไทย
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วันที่ 22
– 23 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 4/2549
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2549
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ครั้งที่ 4/2549
วันที่ 3
– 4 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสานักงานวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านสถิติการสารวจครัวเรือน
ระดับชาติเพื่อการประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
วันที่ 19 มกราคม 2549
ณ ห้อง 517 อาคารสถาบัน 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2550
 การประชุมสัมมนาสังเคราะห์ข้อมูลประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
เพื่อจัดทาสถานการณ์ยาเสพติดและข้อเสนอนโยบาย
วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2550
ณ ห้องประชุชั้น 5 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบงานวิชาการสารเสพติดผ่านเครือข่ายองค์กรวิชาการ
สารเสพติดรองรับงานวิชาการด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปี 2551
วันที่ 16
– 17 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องวิมานทิพย์ 2 โรงแรมรอยัลปริ๊นส์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเพื่อรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังยา
เสพติด ครั้ง ที่ 6/2550
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วันที่ 22 กันยายน 2550
ณ ห้องประชุมปริ๊นส์ต้นั โรงแรมปริ๊นส์ตนั้ พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังยาเสพติด
ครั้งที่ 5/2550
วันที่ 2 กันยายน 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การจัดประชุมสัมมนาเตรียมการจัดประชุมนักวิชาการด้านการแพร่ระบาดยาเสพติด
ประเทศไทย
วันที่ 1
– 2 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมโรงแรม บีพี แกรนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดรองรับภารกิจเฝ้าระวังยาเสพติด
วันที่ 25
– 26 พฤษภาคม 2550
ณ ห้องประชุมโรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังยาเสพติด
การศึกษาสารวจข้อมูลยาเสพติดในระดับครัวเรือนเพื่อประมาณการจานวนผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
วันที่ 4
– 5 พฤษภาคม 2550
ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
 การประชุมจังหวัดนาร่องแบบบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 26 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุมสานักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 3
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดรองรับภารกิจงานเฝ้าระวังยาเสพติด
วันที่ 9
– 10 มีนาคม 2550
ณ ห้องประชุม
VIP โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
 การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดรองรับภารกิจเฝ้าระวังยาเสพติด
วันที่ 19-20 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
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