
                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 116                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐4 วันที่  9  มีนาคม  ๒๕64 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินเงินตามโครงการ  “บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด    
         ระบบสมัครใจ ปี 2564”   

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามท่ี  กลุ่มงานการพยาบาล งานยาเสพติดฯ  ได้จัดท าโครงการ  “บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดระบบสมัครใจ ปี 2564” และได้ออกด าเนินกิจกรรม จิตสังคมบ าบัดใน
ชุมชนตามโครงการฯ ในหมู่บ้านเปูาหมาย กลุ่มที่ 1 บ้านดอนขมิ้น ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  นั้น 

  ในการนี้  งานยาเสพติดฯ  จึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมฯ ดังกล่าว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.กันทรวิชัย 
ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
       

      (นางสาวกัญยภรณ์  โพธิ์ขี)  
                      พยาบาลวิชาชพี 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 - เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต 
 
 (นางรุ่งนภา  ทองช านิ)  
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         ทราบ/อนุญาต 
 
             (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

     

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ “บ าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติด 
ระบบสมัครใจ ปี 2564” 

1.การวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์/สภาพปัญหา 
 อ าเภอกันทรวิชัย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สลับกับที่ลาดดอน ไม่มีภูเขา  บริเวณที่ตั้งของเมืองเป็นที่ดอน
ลาดเอียงไปทางทิศใต้ จรดแม่น้ าชีโดยอ าเภอกันทรวิชัย มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าชี จ านวน ๔  ต าบล ประกอบด้วย 
ต าบลเขวาใหญ่ ต าบลขามเรียง ต าบลมะค่าและ ต าบลท่าขอนยางโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๐ 
ต าบล ๑๘๓ หมู่บ้าน  ๒๓,๒๔๑ ครัวเรือน ประชากร ๗๗,๘๗๑ คน  มีการบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๑๑ แห่ง  จ าแนกเป็นเทศบาลต าบล ๓ แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล ๘ แห่ง และนอกจากนี้ยัง
เป็นพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในแต่ละปีการศึกษา จะมีการ
เคลื่อนย้ายประชากร  เข้าและออกพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว่าในปี
การศึกษา ๒๕61 ที่ผ่านมา มีนักศึกษาพักอาศัยในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย ประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน  จากการ
เป็นแหล่งการศึกษา และมีนักศึกษา ซึ่งอยู่ในวัยเรียนเป็นจ านวนมากนี้เอง จึงเป็นแรงจูงใจให้มี ผู้ประกอบ
กิจการสถานบริการ ร้านจ าหน่ายสุรา คาราโอเกะ และแหล่งมั่วสุมแอบแฝงอ่ืนๆ มาตั้งและเปิดให้บริการเป็น
จ านวนมาก  ซึ่งจากสถานการณ์ที่ผ่านมานับเป็นปัญหาส าคัญของอ าเภอกันทรวิชัย ที่ต้องกวดขันอย่างจริงจัง
จากสถานการณ์พ้ืนที่อ าเภอที่มีแหล่งมั่วสุม และแหล่งยั่วยุ เด็ก/เยาวชน เป็นจ านวนมากนี้เอง จึงมีการแอบ
แฝงของผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก กลุ่มผู้เสพที่ส าคัญประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา 
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เช่น แรงงานก่อสร้าง แรงงานภาคการเกษตร ( ท านา ขับ
รถไถนา/รถเกี่ยวข้าว) ฯลฯจากสถานการณ์ยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่
ประกอบด้วย ยาบ้า กัญชา ยาไอซ์  ตามล าดับ พบการแพร่ระบาดมากที่สุดในพ้ืนที่ต าบลขามเรียง  ต าบลท่า
ขอนยาง  และต าบลศรีสุข ตามล าดับ ทั้งนี้ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวยาเสพติดที่แพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่
อ าเภอกันทรวิชัย ส่วนใหญ่จะมาจากจังหวัดอ่ืน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น และกรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาด พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ 
 
2.การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 
 การด าเนินงาน 
  นโยบายด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด อ าเภอกันทรวิชัย ด าเนินการตามโยบายของรัฐบาล
และคสช. เน้นการดูแลสุขภาพและสังคมเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติด ปรับ
มุมมองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคือ”ผู้ปุวย”ที่ต้องได้รับการรักษาภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้”คือเข้าใจถึง
บริบทและสาเหตุที่ท าให้เสพยาเสพติดรวมถึงครอบครัวของผู้เสพ โดยจะท าให้ผู้เสพหรือผู้ปุวยเข้าถึงการรักษา
ได้ให้การบ าบัดรักษาทั้ง ๒ ระบบ สมัครใจ  บังคับบ าบัด ตามมาตรฐานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสุข กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
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แนวทางปฏิบัติของอ าเภอกันทรวิชัย 

 ๑. ด้านการค้นหา  
      ๑.๑  กรณี ประกาศ คสช. ๑๐๗/๒๕๕๘ ต ารวจ และฝุายปกครองมีหน้าที่ค้นหา ตรวจปัสสาวะ 
เมื่อพบผู้เสพ ให้จัดท าบันทึกตามแบบ บ. ๑๐๘-๒๕๕๗-๑ บ. ๑๐๘-๒๕๕๗-๒ และ บ. ๑๐๘-๒๕๕๗-๓ (กรณี
พบของกลาง)ให้ส่ง ศป.ปส.อ.กันทรวิชัย กรณีค้นหายามวิกาลหรือวันหยุด ให้นัดหมายผู้เสพ ผู้ติด ไปยัง 
ศป.ปส.อ.ในวันรุ่งขึ้นหรือวันท าการวันแรก พร้อมแบบบันทึกดังกล่าว ศป.ปส.อ.กันทรวิชัย รับตัวส่งศูนย์เพ่ือ
การคัดกรองอ าเภอ 
      ๑.๒  กรณีสมัครใจ มีการค้นหาผู้เสพ /ผู้ติดสารเสพติด ในรูปแบบหมู่บ้านประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้าน
มั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยใช้กระบวนการประชาคม เมื่อมีผู้เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ออกมารับ
สารภาพต่อหน้าประชาคม จะมีทีมจากศูนย์เพ่ือการคัดกรองออกไปคัดกรองในหมู่บ้าน  

 ๒.การคัดกรอง   
  โดยศูนย์เพื่อการคัดกรองอ าเภอกันทรวิชัย ท าหน้าที่คัดกรอง ประเมินการใช้สารเสพติด โดย
ใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ปุวยที่ใช้ยาเสพติดเพ่ือเข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (V๒) จ าแนกประเภทผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด หรือผู้ติดรุนแรง ส่งตัวเข้ารับการบ าบัดและ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพในสถานพยาบาลหรือระหว่างนั้นมีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 3. การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ   
  การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเน้นระบบสมัครใจบ าบัด มีการกระจายการบ าบัดใน
ระบบผู้ปุวยนอก ในโรงพยาบาล ในชุมชน ในรพ.สต. โดยใช้ระบบเมทริกโปรแกรม ๔ เดือน มีการพัฒนา
คุณภาพ รูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง “จิตสังคมบ าบัดใน
ชุมชน”เพ่ือให้ผู้ปุวยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในชุมชน  พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองจาก
ภายในด้านความคิด น าไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์มีเปูาหมายที่จะเลิกยาเสพติดให้ได้  โดย ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ไม่หวน
กลับไปพ่ึงพายาเสพติดอีกครอบครัวและชุมชนพึงพอใจรูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในเชิงบูรณาการ
โดยเฉพาะต่อผู้เสพ/ติดยาเสพติด ในชุมชนเพ่ือให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนถึงการติดตามผลการรักษา
และการคืนผู้ปุวยสู่สังคม  

 4. การติดตามให้การช่วยเหลือ 
   การติดตามช่วยเหลือโดยการสร้างชุมชนมีส่วนร่วม ( โดยผู้ปุวยอนุญาตให้เยี่ยม)  ได้พัฒนา
กลุ่มแกนน า  ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รพ.สต. ,อสม.เชี่ยวชาญยาเสพติด ผู้น า  ก่อนการจ าหน่ายผู้ปุวย  จะ
วางแผนการติดตามร่วมกับผู้ปุวยและญาติ  เพ่ือท าความเข้าใจถึงความส าคัญและกลุ่มหรือบุคคลที่ผู้ปุวยและ
ญาติสามารถปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือได้ในชุมชน โดยจะนัดติดตามเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์  7 ครั้ง  โดย
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพ้ืนที่ ร่วมกับแกนน าในชุมชน เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปุวยตลอดจนเป็นการศึกษา 
สภาพปัญหา  สิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัว  ชุมชน  อย่างแท้จริง  กรณีติดตามเยี่ยมแล้วไม่พบ
ผู้ปุวย  มีช่องทางการติดต่ออีก  คือ  ทางโทรศัพท์  หรือสอบถามจากญาติตามที่ได้วางแผนการติดตามไว้ 
       ๔.๑ ผู้ปวุยเสพยาบ้า กัญชา สารระเหย ติดตาม ๗ ครั้งใน ๑ ปี ตามแบบ บสต.โดย 
           ๔.๑.๑ กลุ่มใช้เป็นครั้งคราวที่บ าบัดในรพ.สต.และกลุ่มเสพที่บ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมติดตามดูแลโดยผู้น าชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หลังบ าบัดฯ เดือนละ ๑ ครั้ง ใน ๔ เดือน(๓ ครั้ง)   
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เพ่ือเป็นการเฝูาระวังมิให้กลับไปเสพซ้ าพร้อมทั้งตรวจปัสสาวะทุกครั้ง ที่นัดติดตามหรือเยี่ยมบ้านและรายงาน
ผลการติดตามส่งให้รพ.เพ่ือบันทึกข้อมูลรายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง   
     ๔.๒ กลุ่มเสพและกลุ่มติด 
           - บ าบัดในโรงพยาบาล นัดติดตามท่ีรพ. 
           - จิตสังคมบ าบัดในชุมชน นัดที่หมู่บ้าน 
หลังบ าบัดครบ ๒ สัปดาห์, ๔ สัปดาห์, ๒ เดือน, ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑๒ เดือนพร้อมทั้งตรวจ
ปัสสาวะหารสารเสพติดทุกครั้ง 
      ๔.๓ กลุ่มติดเรื้อรังรับการส่งต่อจากสถานบ าบัดที่รับไว้รักษาเพ่ือติดตามหลังจากรักษาอาการทางจิต
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพครบตามเกณฑ์ส่งต่อรพ.สต.และเยี่ยมบ้านติดตาม ๗ ครั้งใน  ๑ ปี ตามแบบรายงานการ
ติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง  (ทุกกลุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย ๔ ครั้งใน ๑ ปี 
      ๔.๔ จากรับการส่งต่อจากสถานบ าบัดที่รับไว้รักษาเพ่ือติดตามหลังจากรักษาอาการทางจิตและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพครบตามเกณฑ์โดยส่งต่อรพ.สต.และเยี่ยมบ้านติดตาม ๗ ครั้งใน ๑ ปีตามแบบรายงานการติดตาม
ดูแลรักษาต่อเนื่อง มีการฝึกตรวจปัสสาวะลูกหลานเอง เพ่ือเป็นการติดตามหลังฟ้ืนฟูฯต่อเนื่องอีก ๗ ครั้ง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่รพ.สต.ที่รับผิดชอบ และฝึกสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของลูกหลานที่อาจกลับไปใช้สารเสพติด
ซ้ า หากมีผิดปกติให้แจ้งกลับไปที่ ศป.ปส.อ.กันทรวิชัยมีการนัดหมายเวลา มอบวันนัดติดตามให้ทั้งครอบครัวผู้
ผ่านการฟ้ืนฟูฯและผู้น าชุมชน 
     
3.ผลการวิเคราะห์และสรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

  ไม่มี  

4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 


