ผลติดตามหล ังการอบรมเชงิ ปฏิบ ัติการ SMCM2021
เพื่อทราบถึงการนาความรู-้ ทักษะ-ทัศนคติทไ่ี ด้รบั จากหลักสูตร SMCM 2021 Online CBTx Focus ของ
ผูเ้ รียนและผูเ้ ข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ในการทางานจริงและถ่ายทอดต่อแก่เพื่อนร่วมงานและผูท้ ส่ี นใจ เก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม Online (Google Form) ระหว่างวันที่ 11-21 พฤศจิกายน 2564 มีผตู้ อบ 62 คน แบ่งเป็ น
ผูเ้ รียน 58 คน วิทยากรพีเ่ ลีย้ ง 3 คน ผูป้ ระสานงานเขต 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.54, 4.83 และ 1.61 ตามลาดับ

หลักสูตร SMCM Online CBTx Focus เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ิ 3 เดือนระหว่างกรกฎาคม-กันยายน 2564
มีหวั ข้อการเรียนรูร้ วม 10 หัวข้อ ประกอบด้วย  CBTx และการฟื้ นสภาพ  CBTx และการพัฒนาเครือข่าย
 การค้นหา-เข้าถึง-ลดอันตราย-ประเมิน-ดูแล  SM & CM ในชุมชนและในสถานการณ์ COVID-19  SMIV, Service Plan และกฎหมายยาเสพติด  กฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทาง CBTx  พืชเสพติด กัญชา
กัญชง กระท่อม  การให้คาปรึกษาครอบครัว  สารเสพติดใหม่และการใช้รว่ มหลายขนาน  การพัฒนา
พืน้ ทีป่ ลอดภัยยาเสพติด
ผลการติดตาม 1 เดือนหลังการอบรมพบว่า หัวข้อทีผ่ เู้ รียนนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทางานมาก
ทีส่ ุดคือ การให้คาปรึกษาครอบครัว (ร้อยละ 82) รองลงมาคือ CBTx และการพัฒนาเครือข่ายทางาน และการ
ค้นหา-เข้าถึง-ลดอันตราย-ประเมิน-ดูแล (ร้อยละ 76 เท่ากัน) หัวข้อทีน่ าไปใช้ได้จริงน้อยทีส่ ุดคือ พืชเสพติด
กัญชา กัญชง กระท่อม (ร้อยละ 59) หัวข้อทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ในการทางานจริงมากทีส่ ุดคือ SM & CM ในชุมชน
และในสถานการณ์ COVID-19 และกฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทาง CBTx (ร้อยละ 6 เท่ากัน) หัวข้อทีบ่ อก
ต่อมากทีส่ ุดคือ พืชเสพติด กัญชา กัญชง กระท่อม (ร้อยละ 32) บอกต่อน้อยทีส่ ุดคือ SMI-V, Service Plan &

กฎหมายยาเสพติด (ร้อยละ 21) หัวข้อทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ พิม่ เติมมากทีส่ ุดคือ กฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทาง
CBTx และพืชเสพติด กัญชา กัญชง กระท่อม (ร้อยละ 26 เท่ากัน) และสารเสพติดใหม่และใช้รว่ มหลายขนาน
(ร้อยละ 23)
ผูต้ อบแบบติดตามหลังการอบรม 18 จาก 62 คน ระบุหวั ข้อทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ พิม่ เติม ได้แก่
 กฎหมายใหม่ (มากทีส่ ุด)
 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (มากทีส่ ุด)
 การสร้างกระบวนการ CBTx ในชุมชน
 ทิศทาง CBTx
 ต้นแบบและนวัตกรรมจากพืน้ ทีอ่ ่นื
 รูปแบบ CBTx ทีป่ ระสบความสาเร็จในหลายพืน้ ที่
 การพัฒนา Safe Zone
 การดูแลผูป้ ่ วยยาเสพติดทีม่ โี รคร่วมจิตเวช
 การบาบัดยาเสพติดในคลินิก
 การเปิ ดตึกผูป้ ่ วยจิตเวช
 พืชเสพติด กัญชง กัญชา กระท่อม
 การต่อยอดจาก CBTx สู่งานวิจยั อื่น
ผูต้ อบแบบติดตาม 29 จาก 62 คน แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตร SMCM ในครัง้ ต่อไป ดังนี้
 ดี-ดีมาก-ดีมากๆ-ยอดเยีย่ มมาก แบ่งปั นความรูแ้ ละประสบการณ์ทห่ี ลากหลายดี รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้เรียนรูส้ งิ่
ใหม่ จัดประชุมกระชับ ใช้เทคโนโลยีได้ดไี ม่ตดิ ขัด พิธกี ร/วิทยากรทาหน้าทีไ่ ด้ดี ควรจัดอบรมต่อไป
(มากทีส่ ุด)
 ควรเปิ ดให้เลือกวันได้เพราะทีผ่ ่านมาหลายคนมีภาระงานมาก ติดงานวัคซีน ทาให้ไม่ได้ฟังครบ
 ควรจัดอบรมแบบเดิมอีกเพราะสถานการณ์ COVID บังคับ แต่กเ็ ป็ นโอกาสดีทไ่ี ด้เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
 ควรมีค่มู อื ความรูส้ าหรับการอบรม ควรมีเอกสารส่งให้ผเู้ ข้ารับการอบรมก่อน
 ควรปรับปรุงระบบเสียงสาหรับการอบรม Online
 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้มากขึน้
 ควรคัดกรองเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรมโดย สสจ. เพื่อการติดตามหลังการอบรม
 ควรมีทะเบียนผูผ้ ่านการอบรมของแต่ละจังหวัด
 ควรมีการลงพืน้ ทีจ่ ริง
 ควรมีการดาเนินงาน CBTx ทุกจังหวัดทาด้วยกัน
 ควรดูแลของครอบครัวและชุมชนในผูท้ เ่ี สีย่ งไปเสพยาซ้า
 ควรให้เครือข่ายภาคีมสี ่วนร่วม
 ควรมีทุนสนับสนุ นเพื่อต่อยอดในการทาวิจยั
 ควรมีเวลาเพิม่ เติม
 ควรจัดหลายรุน่
 ควรจัดหลักสูตร 4 สัปดาห์
 ควรอบรม 2 ครัง้
 ควรอบรมทุกไตรมาสทาง Online
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