ภาคผนวก
ผลการดาเนินงานศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งบประมาณปี พ.ศ. 2545-2551
ได้รับงบประมาณจาก ป.ป.ส.
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. โครงการเฝ้าระวังการใช้สาร
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เสพติดและยากล่อมประสาท นครสวรรค์
ของผู้ใช้บริการในสถานบริการ 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ต่าง ๆ (พ.ศ.2546)
เชียงใหม่
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
โครงการศึกษาการเฝ้าระวังการ 1. สานักงาน ป.ป.ส.
ใช้สารเสพติดในผู้ทาผิด
2. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
กฎหมายที่ถูกจับกุมในเขต อ. 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
2.
เมือง จ.เชียงใหม่เปรียบเทียบ สุขภาพ ม.เชียงใหม่
ก่อนและหลังการประกาศชัย 4. กองกากับการตารวจภูธร
ชนะต่อสงครามยาเสพติด
เชียงใหม่
(พ.ศ.2547)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 1. สานักงาน ป.ป.ส.
การใช้สารเสพติดในผู้กระทา 2. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3.
ผิดกฎหมายในประเทศไทย
3 กองกากับการตารวจภูธร
(พ.ศ.2548)
เชียงใหม่
โครงการศึกษาการระบาดของ 1. สานักงาน ป.ป.ส.
สารเสพติดให้โทษ ยาออกฤทธิ์ 2. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ต่อจิตประสาท และ
4. แอลกอฮอล์ในผู้เสียชีวิตโดย
ผิดธรรมชาติ (พ.ศ.2546)

5.

6

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เพื่อทราบสถานการณ์การใช้ยาเสพติดและยากล่อมประสาท
กลุ่มเบนโซไดอะซีปีนของผู้ใช้บริการในสถานบริการใน
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในผู้ที่ทาผิด
กฎหมายเพื่อใช้ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารเสพติดในผู้ที่ทาผิด
กฎหมายในเขต อ.เมือง เชียงใหม่ก่อนและหลังการประกาศ
ชัยชนะหลังสงครามยาเสพติด

เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้สาร
เสพติดในผู้กระทาผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมดาเนินคดีใน
จังหวัดใหญ่ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
1. เพื่อศึกษาอุบัติการณ์ของการเสพสารเสพติดให้โทษ ยา
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและแอลกอฮอล์ ในคนไทยที่
เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรุนแรงของภยันตรายที่เกิดขึ้น
จากการได้รับสารเสพติดให้โทษหรือยาออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท หรือแอลกอฮอล์ อย่างใดอย่างหนึ่งกับการได้รับ
สารดังกล่าวร่วมกัน
โครงการติดตามสถานการณ์
1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. เพื่อศึกษาความรู้ทัศนคติ แนวความคิดสภาพแวดล้อมทาง
ปัญหาจากกลุ่มผู้กระทาผิดใน 2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สังคมและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดของเด็ก
สถานพินิจ (พ.ศ.2546)
สุขภาพ ม.เชียงใหม่
และเยาวชนที่ต้องโทษในคดีสารเสพติด
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านแพร่ระบาด การได้มา รูปแบบ
4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ การใช้สารเสพติด และผลกระทบของการใช้สารเสพติด ของ
เชียงใหม่
เยาวชนกลุ่มนี้
โครงการศึกษาสถานการณ์สาร 1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสาร
1

ที่

7

กิจกรรมที่ดาเนินการ
เสพติดในชุมชนชายแดน
อุตรดิตถ์ (พ.ศ.2546)
โครงการการศึกษาเร่งด่วน
สถานภาพอุปทาน-อุปสงค์
สารเสพติด 24 มีนาคม-4
เมษายน 2546 ใน 3 จังหวัด
ภาคเหนือ(พ.ศ.2546)

โครงการประมาณการ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1:2544,
2:2546
8

โครงการประมาณการ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
ประเทศไทย (พ.ศ.2549)
9

10

11

หน่วยงาน/เครือข่าย
2. มูลนิธิโครงการหลวง
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
1. สานักงาน ป.ป.ส.
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เชียงใหม่
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม/
พิษณุโลก
5. สานักงานสาธารณสุข จ.ตาก
1. สานักงาน ป.ป.ส.
2. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เสพติดในบริบทของชุมชนชายแดนภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูล ให้ครอบคลุมความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานภาพอุปสงค์ อุปทานและผล
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในช่วง 3 เดือน

1. สานักงาน ป.ป.ส.
2. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม

1. เพื่อประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือ จาแนกตามชนิดยาเสพติด และพฤติกรรม
2. ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของสมาชิกครัวเรือน
3. ศึกษาความรู้และทัศนคติของสมาชิกครัวเรือนต่อยาเสพ
ติด และผู้ใช้สารเสพติด
4. ศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมของสมาชิก
ครัวเรือน
5. ศึกษาลักษณะของประชากร สถานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของสมาชิกครัวเรือน
1. เพื่อศึกษาปัญหาการเสพสารเสพติดของคนเร่ร่อน
2. เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเสพสารเสพติดของคน
เร่ร่อน
3. เพื่อศึกษาความต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเสพสารเสพติดของคนเร่ร่อน
1. เพื่อศึกษาการรับรู้และความต้องการความรู้เกี่ยวกับสาร
เสพติดที่ใช้เพื่อการบันเทิง
2. เพื่อค้นคว้า รวบรวม จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ยาและสาร

โครงการศึกษาปัญหายาเสพติด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในคนเร่ร่อน เมืองเชียงใหม่
(พ.ศ.2547)

โครงการเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาด
และการจัดการองค์ความรู้ยา

1. สานักงาน ป.ป.ส.
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เชียงใหม่

1. เพื่อประมาณการจานวนผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
ด้านอุปสงค์ และด้านผลกระทบในประเทศไทย
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นฐานระดับประเทศ เกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาเสพ
ติดของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดที่เชื่อถือได้
4. เพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การใช้สารเสพติดของปี 2546
กับปี 2544 และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสารวจปีต่อ ๆ ไป

2

ที่

12

13

14

15

16

17

กิจกรรมที่ดาเนินการ
และสารเสพติดเพื่อความ
บันเทิง(พ.ศ.2547)

หน่วยงาน/เครือข่าย
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เสพติดเพื่อการบันเทิง
3. เพื่อวิเคราะห์ ศึกษา พัฒนารูปบบกระบวนการ พัฒนา
กระบวนการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
เพื่อการบันเทิง
โครงการศึกษาและสังเคราะห์ สานักงาน ป.ป.ส.
เพื่อศึกษาและสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ตลอดจนพัฒนาการของปัญหาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พร้อม
(พ.ศ.2548)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
โครงการพัฒนาชุดทดสอบคีตา 1. สานักงาน ป.ป.ส.
เพื่อพัฒนาชุดทดสอบคีตามีนที่สามารถนาไปใช้ได้สะดวก
มีน (ยาเค)
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการตรวจสอบเบื้องต้นในสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่
(พ.ศ.2548)
เชียงใหม่
จับกุม
โครงการลักษณะทางกายภาพ 1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มของการแพร่ระบาดของยาบ้าในเขต
และปริมาณสารสาคัญในยาบ้า 2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน โดยการวิเคราะห์เม็ดยาบ้าที่จับได้
(พ.ศ.2545) (ระยะที่ 1)
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสารเสพติด
เชียงใหม่
4. กองกากับการวิทยาการตารวจ
เขต 7,8และ 9
โครงการเครือข่ายวิจัยลักษณะ 1. สานักงาน ป.ป.ส.
เพื่อศึกษาลักษณะของยาบ้าที่แพร่ระบาดในเขตภาคเหนือ
ทางกายภาพและปริมาณ
2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตอนบนรวมทั้งศึกษาเส้นทางการกระจายของยาบ้า
สารสาคัญในยาบ้า(พ.ศ.2546) 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(ระยะที่ 2)
เชียงใหม่
4. กองกากับการวิทยาการตารวจ
เขต 7และ วิทยาการตารวจเขต 9
จังหวัดตาก
โครงการศึกษาองค์ประกอบ
1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารเสพติดในพื้นที่
ทางเคมีและวางระบบข้อมูล
2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภาคเหนือ
การตรวจพิสูจน์สารเสพติดใน 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเม็ด
เม็ดยาบ้าพื้นที่ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ยาบ้า ให้เป็นโปรแกรมมาตรฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้
ตอนบน(พ.ศ.2547) (ระยะที่ 3) 4. กองกากับการวิทยาการตารวจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ลาปาง และวิทยาการตารวจ
จังหวัดในเขต 7 และจังหวัดตาก
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้า 1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. ทดสอบระบบการรายงานโดยการวิเคราะห์ยาบ้าที่ตรวจได้
ระวังโดยอาศัยผลตรวจพิสูจน์ 2. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2. ทดสอบโปรแกรม Drug Profile
ลักษณะทางกายภาพและ
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3. พัฒนามาตรฐานเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ปริมาณสารสาคัญในยาบ้า
เชียงใหม่
4. เพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จาเป็นให้กับห้องปฏิบัติการ
(พ.ศ.2548) (ระยะที่ 4)
4. กองกากับการวิทยาการตารวจ
3

ที่
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กิจกรรมที่ดาเนินการ

การปรับตัวของผู้ค้ายาเสพติด
รายย่อยหลังการเข้าร่วม
โครงการทาความดีเพื่อแผ่นดิน
ในปี 2546
โครงการจัดระบบข้อมูลเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดใน
หน่วยงานที่สัมผัสกับผู้เสพ/ค้า
ยาเสพติด (พ.ศ. 2548)

หน่วยงาน/เครือข่าย
ลาปาง และวิทยาการตารวจ
จังหวัดในเขต 7 และจังหวัดตาก
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต

หน่วยงานที่สัมผัสกลุ่มผู้เสพ/ผู้ค้า
ยาเสพติด ได้แก่ คุมประพฤติ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
เรือนจา/ทัณฑสถาน และสถาน
บาบัดรักษายาเสพติด

19

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน

เพื่อศึกษาการปรับตัวของผู้ค้ารายย่อยหลังการเข้าร่วม
โครงการทาความดีเพื่อแผ่นดิน

1.เพื่อจัดระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในหน่วยงานที่สัมผัสกับกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดและผู้ค้า
โดยตรง เช่น คุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
เรือนจา/ทัณฑสถานและสถานบาบัดรักษายาเสพติดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดใน
หน่วยงานที่สัมผัสผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติดโดยตรง และสรุป
รูปแบบการดาเนินงานดังกล่าวเพื่อขยายผลในปี ๒๕๔๙
ต่อไป
3.ขยายผลการดาเนินงานตามรูปแบบแนวทางที่พัฒนาไว้

โครงการติดตามการดาเนินงาน
ของจังหวัดนาร่องเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(พศ. 2550)
20

โครงการ CEWG (พ.ศ. 2551)
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1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
6. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการจัดการและสังเคราะห์ 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เพื่อศึกษากลไก กระบวนการจัดการ การบูรณาการ จุดแข็ง
จุดอ่อน ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาและอุปสรรคของการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในจังหวัดนาร่อง ทั้ง 8 ระบบงาน
2. เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพของระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในจังหวัดนาร่อง
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4. เพื่อสรุปบทเรียน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง พัฒนา ระบบงานทั้ง 8 ระบบ
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการเฝ้าระวัง
และติดตามการเปลี่ยนแปลงปัญหาการแพร่ระบาดของสาร
เสพติดในจังหวัดสาหรับการวางแผนป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
2. เพื่อติดตามปัญหาการระบาดสารเสพติดต่าง ๆ ในระดับ
พื้นที่

1. เพื่อติดตามประเมินผลการดาเนินงานวิจัย วิชาการ และ
4

ที่

กิจกรรมที่ดาเนินการ
องค์ความรู้วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือตอนบน ปี 2551

หน่วยงาน/เครือข่าย
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ป.ป.ส. ภาค 5,6

โครงการปริมาณสารสาคัญใน
กัญชง

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่
3. สถาบันสารวจและติดตามการ
ปลูกพืชเสพติด
4. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โครงการพัฒนาศูนย์และ
เครือข่ายเรียนรู้ด้านการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ศตส.จ.ลาพูน
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มช.
4. ป.ป.ส. ภาค 5
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23

24

โครงการโครงการประเมิน
ระบบการบาบัดรักษา และ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้
ติดสารเสพติดแบบบูรณาการ

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
25
มหาวิทยาลัย
4. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานประเมินผลและพัฒนารูปแบบการแก้ไขป้องกันปัญหาในพื้นที่

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
องค์ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ป.ป.ส. ภาค 5
2. เพื่อสรุปสังเคราะห์องค์ความรู้การดาเนินงานวิจัย วิชาการ
และองค์ความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ป.ป.ส. ภาค 5 และ
งานวิจัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตาม
ประเด็นปัญหา
4. เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดของงานวิชาการสารเสพติดตาม
ประเด็นปัญหาที่สนใจ
5. เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้รับจากองค์ความรู้การดาเนินงาน
จากการศึกษาวิจัย วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
6. เผยแพร่บทเรียนที่ได้รับต่อสาธารณะตามความเหมาะสม
1. เพื่อศึกษาปริมาณและคุณภาพปริมาณสาระสาคัญในกัญ
ชง
2. รวบรวมข้อมูลการเจริญเติบโต และปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณสาระสาคัญในกัญชง
3. เพื่อใช้จาแนกกัญชาที่ใช้เป็นยาเสพติดออกจากกัญชงที่ใช้
เป็นพืชเส้นใย เพื่อใช้กาหนดมาตรการ ควบคุม และปรับปรุง
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูกกัญชงให้เป็น
พืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป
1. พัฒนาศูนย์และเครือข่ายเรียนรู้ระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด
2. พัฒนาและบูรณาการโปรแกรม เพื่อรองรับข้อมูลการ
จับกุมคดียาเสพติดของตารวจภูธรจังหวัด
3. พัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาจากโปรแกรมแรก ร่วมกับโปรแกรม Drug Profile
หรืออื่น ๆ
1. เพื่อประเมินกระบวนการชุมชน ประชาสังคม เพื่อนาผู้
เสพผู้ติดสารเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเข้า
บาบัดแบบสมัครใจ
2. เพื่อประเมินความพร้อมในมาตรการบังคับบาบัดฯ ในการ
รองรับผู้เสพ /ผู้ติดสารเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

5

ที่
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30
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32

กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
โครงการศึกษาผลการ
1. สานักงาน ป.ป.ส.
ดาเนินงานในระดับอาเภอ (แม่ 2. มูลนิธิโครงการหลวง
ริม) (พ.ศ.2546)
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อศึกษาติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านอุปทาน อุป
สงค์ ผลและผลกระทบของการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ระดับพื้นที่อาเภอตามนโยบายของรัฐ
2. เพื่อแสดงผลและผลกระทบของนโยบายต่อกลไกระบบ
การทางานของรัฐ
โครงการถอดบทเรียน
1. มูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อศึกษาเงื่อนไขแห่งปฏิบัติการและกระบวนการที่เกิดใน
ความสาเร็จของชุมชนในการ 2. คณะเกษตรศาสตร์ ม.
ชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการแก้ไข
แก้ไขปัญหาสารเสพติดแบบ
เชียงใหม่
ปัญหาสารเสพติดให้กับสมาชิกในชุมชนแบบครบวงจรและ
ครบวงจรและยั่งยืน(พ.ศ.2546) 3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยั่งยืน
4. คณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
โครงการปัจจัยการค้าและการ 1. มูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้ชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าลีซอเข้าร่วม
ลาเลียงยาเสพติดในกลุ่มชาว
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.
ขบวนการค้ายาเสพติด
ไทยภูเขา (พ.ศ.2546)
เชียงใหม่
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. กองกากับการตารวจ
ปราบปรามยาเสพติด
โครงการประเมินผลการ
คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่
1. เพื่อศึกษาโครงการรูปแบบและวิธีการ ตลอดจนผลที่
ดาเนินงานในสถานศึกษา
เกิดขึ้นทั้งจุดเด่น จุดด้อยในการป้องกันและแก้ไขสารเสพติด
ภาคเหนือ (พ.ศ.2546)
ในสถานศึกษาที่มีโครงการรณรงค์ปัญหาสารเสพติดที่ได้ผล
2. เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขสาร
เสพติดในสถานศึกษา
โครงการศึกษาติดตามผู้เข้ารับ 1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้สารเสพติดของผู้เข้ารับการ
การบาบัดรักษาระดับอาเภอ/
2. สานักงานกองทุนสนับสนุน รักษาระหว่าง 1 ก.พ-30 เม.ย 2546
จังหวัดในภาคเหนือ (พ.ศ.
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะ 1 ปี ซึ่งเกิด
2547)
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ขึ้นกับผู้เข้ารักษาและครอบครัว
4 สานักงานสาธารณสุข จ.พะเยา 3. ทัศนคติของผู้เข้ารักษา ครอบครัว และชุมชนต่อมาตรการ
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
แก้ไขของรัฐและความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปรับปรุง
สงคราม
การประเมินผลการดาเนินงาน 1. เครือข่ายองค์กรวิชาการสาร
1. เพื่อประเมินผลลัพธ์/ผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติด
ศูนย์วิชาการสารเสพติด
เสพติด
ภาคเหนือตามกรอบความร่วมมือระหว่าง
ภาคเหนือ (พ.ศ.2549)
2. สานักงาน ป.ป.ส.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสานักงาน ป.ป.ส.
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เพื่อประเมินผลสาเร็จของศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือที่นอกเหนือจากกรอบความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสานักงาน ป.ป.ส.
โครงการระบบการคุ้มครอง
1. สถาบันวิจัยสังคม
เพื่อศึกษาถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้เด็กปลอดภัย
ทางสังคมเพื่อให้เด็กปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากสารเสพติดที่มีอยู่ในชุมชนและพัฒนารูปแบบของระบบ
6

ที่

33

34

กิจกรรมที่ดาเนินการ
จากสารเสพติดโดยชุมชน :
กรณีศึกษาตาบลแม่แฝกใหม่ อ.
สันทราย จ.เชียงใหม่ (พ.ศ.
2549)
โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบและ
กระบวนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
การศึกษานาร่องแบบแผนการ
ใช้และอันตรายที่ได้รับจากการ
ใช้สารเสพติด : กรณีศึกษา
นักท่องเที่ยวพื้นที่ อ.ปาย

หน่วยงาน/เครือข่าย

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ที่ชุมชนสามารถคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสารเสพติดได้
จริง

1. สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย สาขา
ภาคเหนือตอนบน

1. ศึกษาและถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ประสบผลสาเร็จในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน
2. พัฒนารูปแบบและกระบวนการดาเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาในชุมชน
1. เพื่อศึกษารูปแบบและประสบการณ์การใช้สารเสพติดใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตเขตอาเภอปาย
2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงของการติดเชื้อเอช ไอ วี และ
อันตรายที่เกี่ยวเกิดจากพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและ
เพศสัมพันธ์ในเขตอาเภอปาย
3. เพื่อศึกษาแนวโน้มของผลกระทบต่อสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นักวิชาการจากประเทศ
Australia

งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบ
1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. สร้างระบบสารสนเทศเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์ปัญหา
สารสนเทศสารเสพติด(พ.ศ.
2. สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ การแพร่ระบาดของสารเสพติด
2546)
2. สร้างข้อมูลที่สามารถใช้กาหนดนโยบายและแผนงานด้าน
35
การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. สร้างระบบการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบ
1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. สร้างระบบสารสนเทศหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สารสนเทศหน่วยงานและ
2. สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ เกี่ยวกับสารเสพติด
บุคลากร
2.เพื่อสารวจละรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพความพร้อม
(พ.ศ.2546)
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
36
สารเสพติด
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวางแผนพัฒนา
ความสามารถ ความพร้อมของหน่วยงาน บุคลากร
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
1. สานักงาน ป.ป.ส.
1. สร้างเครือข่ายหน่วยงาน ที่ทาหน้าทีจัดเก็บและรวบรวม
สารสนเทศจากการตรวจ
2. สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ ข้อมูลและตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ
37
ปัสสาวะ(พ.ศ.2546)
3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2. สร้างระบบสารสนเทศผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดใน
ปัสสาวะที่สามารถใช้ติดตามสถานการณ์ปัญหาการแพร่
7

ที่

กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงาน/เครือข่าย

โครงการจัดการความรู้เรื่อง
สารเสพติดสาหรับเยาวชน:
กรณียาบ้า(พ.ศ.2547)

1.
2.

โครงการสารสนเทศศูนย์
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
(พ.ศ.2547)

1.
2.

38

39

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
ระบาดของสารเสพติด
สานักงาน ป.ป.ส.
1. ศึกษาการรับรู้และความต้องการความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ ของเยาวชน วิเคราะห์และประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สารเสพติด
2. สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมสาหรับการให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเสพติด
3. ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เกี่ยวกับสาร
เสพติดที่มีประสิทธิผลในการสร้างความเข้มแข็งในการ
ป้องกันตนเองจากปัญหาสารเสพติดแก่เยาวชน
สานักงาน ป.ป.ส.
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่ วิชาการ ติดตามสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาด และการ
ป้องกันแก้ปัญหา
2. พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศด้านการ
ตรวจหาสารเสพติดในผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามและตรวจสอบยาและ
สารเคมี
3. เผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านสารสนเทศสารเสพติด

งานรณรงค์
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ เยาวชน นักศึกษา
ติดหอพักมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40

งานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานฝึกอบรมร่วมกับ ป.ป.ส.
1. สานักงาน ป.ป.ส.
สนับสนุน/ประสานงาน
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยากร/นักวิชาการ ในการ
เชียงใหม่
41 สัมมนาต่าง ๆ ของสานักงาน 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ป.ป.ส. ภาคเหนือ เช่น การ
สุขภาพ ม.เชียงใหม่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ 4. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
ข้อมูลเชียงใหม่
สนับสนุนการสัมมนาเพื่อ
1. นักศึกษา และวัยรุ่น จ.
พัฒนานักศึกษา ชมรม To Be เชียงใหม่
42
Number One
2. สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. กระตุ้นให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนใจปัญหา
ยาเสพติด
2. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. สร้างแกนนาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
นักศึกษา

-

1. พัฒนาทีมงานให้สามารถทางานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
นอกมหาวิทยาลัยได้
2. สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องจาก
ค่านิยมที่ผิด ๆ เช่นการใช้ของแพง การฟุ้งเฟ้อ การใช้เวลาไม่
8

ที่

43

44

45

46

47

48

49

50

กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงาน/เครือข่าย

จัดสัมมนาย่อยเรื่องการลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด (7
ต.ค. 2547)
สัมมนาในเดือนพฤศจิกายน
2545 เรื่องการสร้างเครือข่าย
งานสารสนเทศเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
ภาคเหนือ
สัมมนา เรื่อง การสร้าง
เครือข่ายงานสารสนเทศการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดจาก
ปัสสาวะ
สัมมนาแนวทางงานวิจัยปัญหา
สารเสพติดในภาคเหนือ (ส.ค.
2545)

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2. NGOs
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
สานักงาน ป.ป.ส., ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์,
สถานศึกษา,นักวิชาการจาก
สถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
สานักงาน ป.ป.ส., ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์, คณะ
แพทยศาสตร์ มช.
นักวิชาการที่สนใจด้านสารเสพ
ติดในสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ จานวน 60 คน

สัมมนาย่อยผลของนโยบาย
สงครามต่อการใช้สารเสพติด
(เม.ย. 2546)

นักวิชาการสารเสพติดใน
ภาคเหนือจานวน 10 คน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
โครงการวิจัยของเครือข่ายฯ
(ก.ค. 2546)

นักวิชาการสารเสพติดใน
ภาคเหนือจานวน 30 คน

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เป็นประโยชน์ การดื่มสุราการสูบบุหรี่ เป็นต้น
1.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
2.เพื่อสร้างเครือข่ายสารสนเทศของนักวิชาการสารเสพติด

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลสาสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.เพื่อวางแผนการจัดทาแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการ
ตรวจปัสสาวะ
1.เพื่อแนะนาศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
3.เพื่อกาหนดกรอบงานวิจัยสารเสพติดในภาคเหนือ
1.เพื่อนาเสนอผลการศึกษาวิจัยในภาคเหนือ
2.เพื่อศึกษาเรียนรู้ผลการวิจัยด้านสารเสพติดในภาคต่างๆ
3.เพื่อนาเสนอผลการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ประมวลและเสนอข้อมูล ข้อสนเทศและสถิติจากการศึกษา
เรื่องสารเสพติดในประเทศไทย เป็นภาพสังเคราะห์ใน
ขอบเขตประชากรเป้าหมาย พื้นที่ และความเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์โลก ซึ่งมีความสาคัญต่อความรู้ความเข้าใจ
สถานการณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริง รวมทั้งเสนอวิทยากร
และแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาในอนาคต
จัดประชุมวิชาการสารเสพติด นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้าน 1.เพื่อนาเสนอผลการศึกษาวิจัยในภาคเหนือ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 (ส.ค. 2546) ยาเสพติดใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 2.เพื่อศึกษาเรียนรู้ผลการวิจัยด้านสารเสพติดในภาคต่างๆ
จานวน 100 คน
3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการศึกษาวิจัย/วิชาการเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบสหวิชาการ
5. เพื่อพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของเครือข่ายย่อยด้าน
วิชาการสารเสพติดภาคเหนือต่อไป
ประชุมวิชาการสารเสพติดแห่ง นักวิชาการสารเสพติดใน
1. เผยแพร่โครงการและประสบการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 (2549)
ภาคเหนือจานวน 250 คน
ที่สัมฤทธิ์ผล
9

ที่

51

52

53

54

55

56

57

กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงาน/เครือข่าย

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ประสบการณ์ ข้อมูล ใน
การวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านสารเสพติด
3. เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ :
30 คน
1. เพื่อทราบสถานการณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูล
“การพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพ
2. นาความรู้ระบบสืบค้นข้อมูลยาเสพติดอัตโนมัติในรัฐแมรี่
ติด”
แลนด์มาประยุกต์ใช้กับระบบในประเทศไทย
สัมมนา/อบรมเครือข่าย
1.นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้าน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการสารเสพ
ห้องปฏิบัติการด้านสารเสพติด ห้องปฏิบัติการสารเสพติดใน
ติด
(ก.ย. 2546)
ภาคเหนือ จานวน 30 คน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางห้องปฏิบัติการ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการสารเสพติด
สัมมนาเครือข่ายนิติเวชเพื่อการ 1.นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้าน 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการสารเสพ
ตรวจสารเสพติด (ต.ค. 2546) ห้องปฏิบัติการสารเสพติดจาก
ติด
ภาคต่างๆจานวน 60 คน
2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางห้องปฏิบัติการ
3 เพื่อสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการสารเสพติด
สัมมนาเครือข่ายการตรวจ
1.วิทยาการตารวจ 17 จังหวัด
1.เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฎิบัติการ
วิเคราะห์เม็ดยาบ้า (พ.ย. 2546) ภาคเหนือและนักวิชาการ จานวน 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้
30 คน
ข้อมูล
2.เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค5 5 คน
สัมมนาการพัฒนาเครือข่าย
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ยาเสพติดปัญหายาเสพติดของ
ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
จากหน่วยงานรัฐบาล นักวิชาการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งโครงการวิจัยในกลุ่มผู้ใช้
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากหน่วยงานต่าง ๆ และ NGO ยาเสพติด
2. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สาร
เสพติดและการติดเชื้อ HIV/AIDS ภายใต้การดาเนินงานของ
บ้านโอโซน
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
The Improving ATS DATA
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 30 คน
and Information Systems
จาก CAMBODIA INDONESIA
AD/RAS/01/F97
LAO PDR MYANMAR
PHILIPPINES THAILAND
VIET NAM AUSTRALIA US
Embassy,Bangkok และ UNODC
การประชุมเพื่อกาหนดทิศ
ผู้เข้าร่วมจากจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อระดมสมองเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่าง
ทางการพัฒนาสุขภาพในพื้นที่ และลาพูนจานวน 37 คน
เป็นระบบและพัฒนาแนวทางการไขปัญหาที่ได้ผลและ
ของนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
ครอบคลุม
ลาพูน (2 เมษายน 2550)
10

ที่

58

59

60

61

กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
การประชุมเพื่อกาหนดทิศ
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน
ทางการดาเนินงานวิชาการสาร จากภาคเหนือตอนบน และ
เสพติดในภาคเหนือ
ตอนล่าง
(4 เมษายน 2550)
โครงการจัดประชุมสัมมนา
ระเบียบวิธีการเฝ้าระวังการใช้
สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในสถานบันเทิง
(11 ก.ย. 50)
การฝึกอบรมโครงการ
การศึกษาการใช้แอมเฟตามีน
(ยาบ้า) และประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่ชายแดน (12-14
ตุลาคม 2550)

1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ และ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
วันยาเสพติดโลกให้แก่เด็กและ ในสถานพินิจฯ จ.เชียงใหม่
เยาวชนในสถานพินิจและ
จานวน 150 คน ในวันงดสูบบุหรี่
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
วันที่ 29 พ.ค. 51 และวันยาเสพ
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2551)
ติดโลก วันที่ 26 มิ.ย. 51
การประชุมการจัดการความรู้
การใช้สารเสพติดในสถาน
บันเทิง (พ.ศ. 2551)

62

ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 45 คน
จากภาคเหนือตอนบน และ
ตอนล่าง

ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 43 คน
จากภาคเหนือตอนบน และ
ตอนล่าง

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เพื่อสรุปประสบการณ์และการวางแผนในปี 2551 อันจะ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิชาการด้านสารเสพติดของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมงานโดยใช้ผลสรุปการ
ประชุมเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณด้านวิชาการ
สารเสพติดของภาคเหนือทั้งหมด
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัยการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ในสถานบันเทิง และศึกษาความเป็นไปได้ของ
ข้องเสนอแนะเชิงนโยบายในการเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด
และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานบันเทิง
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะนักวิจัยในโครงการ ก่อนทาการ
เก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน

1. เพื่อสร้างความตระหนักและภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯ
2. เพื่อจัดกิจรรมงดสูบบุหรี่ และสารเสพติดในสถานพินิจ
เด็กและเยาวชนฯ
3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจเด็กและเยาวชนฯในเรื่องของปัญหายาเสพติด
- เพื่อศึกษาการรับรู้และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดที่ใช้เพื่อความบันเทิง
- แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
รวมถึงการตรวจสอบความรู้ว่าตรงกับความต้องการ และเป็น
องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น ๆ ได้
จริง
- เพื่อสร้างระบบความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นหมวดหมู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบความรู้ที่ไม่มีโครงสร้างให้มี
ความสัมพันธ์กันและอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาสื่อเพื่อการเผยแพร่กระจายความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดที่ใช้เพื่อการบันเทิงโดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารประเภทต่าง ๆ
11

ที่

กิจกรรมที่ดาเนินการ
การประชุมการพัฒนาเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดจาก
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
นิติเวช/นิติวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
2 (พ.ศ. 2551)

63

การประชุมวิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)

64

การประชุมโครงการสร้าง
เครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัย
ด้านยาเสพติด
65

หน่วยงาน/เครือข่าย
ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน จาก
1. ห้องปฏิบัติการที่ทาการตรวจ
สารเสพติดจากชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านนิติเวชศาสตร์/นิติ
วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนของ
มหาวิทยาลัย สถาบันนิติเวช
ศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. หน่วยงานที่ให้บริการด้าน
นิติเวชคลินิก และ/หรือนิติพยาธิ
วิทยาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย
สถาบันนิติเวชสานักงานตารวจ
แห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าร่วมประชุม 160 คน จาก
ภาคเหนือตอนบน และล่างโดย
ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,ป.ป.ส. ภาค
5 และ ภาค 6

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
- เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสารเสพติดของ
ประเทศจากข้อมูลการตรวจสารเสพติดจากชีววัตถุ
- เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ การดูแลรักษา การบันทึกผลการ
ตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และระบบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสารเสพติดจากชีววัตถุของประเทศให้
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการการตรวจสารเสพติดจาก
ชีววัตถุของประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเก็บข้อมูลและการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการสารเสพติดจากชีววัตถุของประเทศ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ นาเสนอข้อมูลวิชาการ และติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ภาคเหนือ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ และองค์
ความรู้ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและหน่วย
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
3. เพื่อพัฒนาแนวทางในการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 14 คน
เพื่อสร้างเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้เกิดเครือข่ายวิชาการอย่าง
กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
เป็นระบบและเพื่อขยายฐานงานวิจัยในระดับพื้นที่ภายใต้
ดาเนินงาน คือ ภาคเครือข่ายของ ความร่วมมือขององค์กรวิชาการ
อสต. ซึ่ง ประกอบด้วย เครือข่าย
วิชาการสารเสพติด สวรส. ทั้ง 4
ภาค ศูนย์บาบัดยาเสพติดภาคละ
1 แห่ง คณะทางานจาก NGO
สานักงาน ปปส. กรมควบคุมโรค
กรมคุมประพฤติ สถาบันธัญญา
รักษ์ และกรมราชทัณฑ์

กิจกรรมอื่น ๆ
12

ที่
66

67

กิจกรรมที่ดาเนินการ
การผลิตโปรแกรม , สื่อ ,
เอกสาร ,รายงาน ทาเนียบ
บุคลากรด้านยาเสพติดใน
ภาคเหนือ
พัฒนาโปรแกรมการบันทึก
ข้อมูลผลการตรวจสารเสพติด
ในปัสสาวะ

หน่วยงาน/เครือข่าย
1. สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่
3. นักวิชาการด้านสารเสพติด
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เพื่อช่วยให้การประสานงานและการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านสารเสพติดเป็นไปได้
โดยสะดวก
1.เพื่อจัดระบบข้อมูลผลตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ

ได้รับงบประมาณจาก สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. โครงการศึกษาเพื่อทบทวน 1. คณะแพทยศาสตร์
ผลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบการป้องกันและแก้ไข 2. กรมควบคุมโรค
ปัญหาเอดส์ในภาคเหนือ
3. สานักโรคเอดส์วัณโรคและ
(ก.พ. 2548)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4. สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
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วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อให้คน ครอบครัว ชุมชน ร่วมกันป้องกันและลดการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์
2. เพื่อให้คน ครอบครัวและชุมชนร่วมแก้ไขและลด
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาเอดส์ในทุกระดับ
3. เพื่อสร้างรากฐานของสังคมให้เอื้ออานวยต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์

ได้รับงบประมาณจาก AIDS Projects ประเทศ Australia
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. Assessment of Injecting drug 1. สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
use and related HIV infection มหาวิทยาลัย
for program planning in
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
Thailand and Laos
การแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. AIDS Projects Management
Group

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด
2. เพื่อสารวจทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ต่าง ๆ
3. เพื่อนาเสนอแนวทาง/รูปแบบโครงการที่เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
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ได้รับงบประมาณจาก Burnet Institute ประเทศ Australia
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. “ Regional Amphetamine
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และ
Type Substance (ATS) Use:
พม่า
building research capacity to
inform public health
interventions (มิ.ย. 2550)

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับภูมิภาค
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
แก้ปัญหาปัญหายาเสพติด
3. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจปัญหาการใช้แอมเฟตามีนใน
ภูมิภาค

ได้รับงบประมาณจาก Turning Point ประเทศ Australia
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. Building&sustaining training 1. คณะแพทยศาสตร์
capacity for an alcohol and
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
other drug workforce in south 2. บุคลากรทางการแพทย์ทั้งใน
east Asia (พ.ค. 2550)
ประเทศและระดับภูมิภาค
2. A capacity building regional 1. บุคลากรที่ทาหน้าที่บาบัดยา
initiative to increase the
เสพติดทั้งในประเทศและระดับ
quality and penetration of
ภูมิภาค
substitution therapy for opioid
dependence treatment in Asia
(พ.ค. 2550)

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพสถานบาบัดยาเสพติดและบุคลากรใน
ประเทศและในภูมิภาคจากหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรม

เพื่อพัฒนารูปแบบการรักษาผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฝิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพ คุณภาพสูงในระดับภูมิภาค

ได้รับงบประมาณจากสถาบันธัญญารักษ์
ที่
กิจกรรมที่ดาเนินการ
หน่วยงาน/เครือข่าย
ก) งานวิจัยสารเสพติด การบาบัดรักษา และระบบเฝ้าระวัง
1. โครงการสังเคราะห์วิจัยการ
1. สถาบันธัญญารักษ์
บาบัดรักษาฟื้นฟูสารเสพติด
2. คณะแพทยศาสตร์
(ก.ค. 2550)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2. สร้างเครือข่ายวิชาการนักวิจัยด้านการบาบัดรักษายาเสพ
ติด
3. ประสานความร่วมมือในการทางานวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ
4. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ
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