ผลประเมินความพึงพอใจต่อ SMCM2021 Online CBTx Focus
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร SMCM2021 Online CBTx Focus เก็บข้อมูลเมือ่ จบกิจกรรม
นาเสนอผลงานกลุ่มของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั รางวัลระดับประเทศและ 5 Add-on ในวันที่ 28 กันยายน 2564 จาก
จานวนผูล้ งทะเบียนในระบบข้อมูลของหลักสูตร SMCM2021 ประกอบด้วย ผูเ้ รียนกลุ่มเป้ าหมาย (แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ แพทย์ทวไป
ั ่ พยาบาล นักวิชาการ/เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข และ
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับงานบาบัดยาเสพติดในชุมชน) รวมถึงผูป้ ระสานงานเขตสุขภาพ ผูส้ งั เกตการณ์
ผูส้ นใจ วิทยากร และบุคลากรจากหน่วยงานร่วมจัดรวม 546 คน มีผตู้ อบแบบประเมินความพึงพอใจเมือ่ จบ
หลักสูตร 88 คน หรือคิดเป็ นร้อยละ 16 ของผูล้ งทะเบียนทัง้ หมด แบ่งตามบทบาทอาชีพ ได้แก่ พยาบาล 14 คน
นักวิชาการสาธารณสุข 9 คน นักจิตวิทยา 3 คน อาจารย์พยาบาล 1 คน นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน เจ้าพนักงาน
เภสัชกรรม 1 คน ภาคีงานยุตธิ รรม 2 คน และไม่ระบุบบทบาทอาชีพ 57 คน
ผูต้ อบแบบประเมิน 88 คน พบว่าในบทเรียนทัง้ 10 หัวข้อ ได้แก่  CBTx และการฟื้ นสภาพกลับคืนสู่
ชุมชน  CBTx และการพัฒนาเครือข่ายทางาน  การค้นหา เข้าถึง ลดอันตราย ประเมิน ดูแล  SM & CM
ในชุมชน และใน COVID-19  SMI-V, Service Plan & กฎหมายยาเสพติด  กฎหมายยาเสพติดใหม่และ
ทิศทาง CBTx  พืชเสพติด กัญชา กัญชง กระท่อม  การให้คาปรึกษาครอบครัว Family Counselling 
สารเสพติดใหม่และใช้รว่ มหลายขนาน และ  การพัฒนา Safe Zone พืน้ ทีป่ ลอดภัยยาเสพติด ผูต้ อบแสดงถึง
ความพึงพอใจ สารประโยชน์ของเนื้อหา และการนาไปใช้ในงาน แสดงดังภาพต่อไปนี้
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หัวข้อการเรียนรูท้ เ่ี นื้อหาสาระมีประโยชน์ต่อผูต้ อบแบบประเมินมากทีส่ ุด ได้แก่  SMI-V & Service
Plan  กฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทาง CBTx และ  พืชเสพติด กัญชา กัญชง กระท่อม
หัวข้อการเรียนรูท้ เ่ี นื้อหาสาระนาไปใช้ในการทางานจริงได้มากทีส่ ุด ได้แก่  CBTx และการฟื้ นสภาพ
กลับคืนสู่ชุมชน  การให้คาปรึกษาครอบครัว Family Counselling และ  SM & CM ในชุมชน และใน
COVID-19
หัวข้อการเรียนรูท้ ผ่ี ตู้ อบแบบประเมินพึงพอใจมากทีส่ ุด ได้แก่  SM & CM ในชุมชน และใน COVID19  กฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทาง CBTx และ  การให้คาปรึกษาครอบครัว Family Counselling
ผูต้ อบแบบประเมิน 88 คน ระบุความพึงพอใจต่อรูปแบบและบริการสนับสนุนการอบรม ประกอบด้วย
(1) การบรรยายออนไลน์ระดับประเทศครัง้ ที่ 1 (2) การฝึกปฏิบตั งิ านกลุ่มออนไลน์ 6 วันตามเขตสุขภาพ (3) การ
นาเสนอ 5 ผลงาน CBTx ชนะเลิศ ดีเด่น Popular Vote (4) การบรรยายออนไลน์ระดับประเทศครัง้ ที่ 2 (5) ข้อมูล
เรียนรูแ้ สดงที่ website sccmthailand.org (6) ระบบเรียนรูย้ อ้ นหลังที่ website sccmthailand.org (7) การสารวจ
ความต้องการผูเ้ รียน “ก่อน” อบรม (8) แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม (Pre-Post Test) พร้อมเฉลย (9) การนา
วิเคราะห์งานกลุ่ม/คาแนะนาจากทีมสหวิชาชีพพีเ่ ลีย้ ง และ (10) การสื่อสารผูเ้ รียนผ่าน e-Newsletter, LINE,
SMS, Facebook ผลความพึงพอใจแสดงดังภาพต่อไปนี้

รูปแบบและบริการสนับสนุนทีม่ ผี ลประเมินความพึงพอใจระดับมากสูงสุด ร้อยละ 97 คือ การนาเสนอ 5
ผลงาน CBTx ชนะเลิศ ดีเด่น Popular Vote ร้อยละ 94 ข้อมูลเรียนรูแ้ สดงที่ website smcmthailand.org ร้อย
ละ 92 คือ การบรรยายออนไลน์ระดับประเทศครัง้ ที่ 2 การนาวิเคราะห์งานกลุ่ม/คาแนะนาจากทีมสหวิชาชีพพี่
เลีย้ ง และการสื่อสารผูเ้ รียนผ่าน e-Newsletter, LINE, SMS, Facebook
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ผูต้ อบแบบประเมิน 19 จาก 88 คน ระบุหวั ข้อทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ พิม่ เติม ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการสร้างเครือข่าย สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยจากยาเสพติด การบูรณาการร่วมกับภาคีและชุมชน
2. การดูแลผูต้ ดิ ยาเสพติด/ผูป้ ่ วยทีม่ อี าการทางจิต สุขภาพจิตในยาเสพติด
3. CBTx ในกลุ่มเปราะบาง เยาวชน วัยรุน่ กลุ่มลากหลายทางเพศ หญิงตัง้ ครรภ์ใช้สารเสพติด
 CBTx Next Normal
 Harm Reduction
 กระบวนการพัฒนาชีวติ
 การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ
 การดูแลในชุมชนทีเ่ ป็ นต้นแบบ
 การดูแลผูใ้ ช้สารเสพติดวัยรุน่
 การบาบัดยาเสพติดใน รพ.สต.
 การบาบัดยาเสพติดในพืน้ ทีส่ แี ดงทีม่ กี ารระบาดรุนแรงในชุมชน
 การติดตามอย่างยังยื
่ น
 การใช้รปู แบบการบาบัดทีม่ กี ารประเมินแบบ Online
 การขยายผลโดยมีต้นแบบและพัฒนาเครือข่ายช่วยดาเนินงาน เช่น อสม. อสส.
 กฎหมายใหม่ของยาเสพติดและการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ผูต้ อบแบบประเมิน 18 จาก 88 คน แสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงการอบรม System Manager &
Case Manager ครัง้ ต่อไป ดังนี้
 ควรบรรจุ SMCM เป็ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2565 และขยายสู่เครือข่าย
มหาดไทย ยุตธิ รรม ตารวจ และ อปท.
 ควรจัดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นทีมในการเข้าร่วมอบรม โดยประกอบด้วยตัวแทนของสาธารณสุข ตารวจ
ปกครอง อปท. ผูน้ าชุมชน และ อสม. เป็ นต้น
 ควรมี Video Clip และเอกสารประกอบการบรรยายให้ผเู้ รียนทีม่ ขี อ้ จากัดในการอบรมเนื่องจากติด
ประชุมและมีงานด่วนทาให้เข้าเรียนได้ไม่เต็มทีส่ ามารถติดตามย้อนหลังได้
 ควรส่งหนังสือเชิญในระบบทัง้ ในและนอกสาธารณสุขเพื่อให้สามารถใช้อา้ งอิงในการเข้าประชุมได้
 ควรแสดงวิธกี ารเข้าถึงชุมชนและรูปแบบการบาบัดในสถานการณ์ COVID-19
 ควรเพิม่ รายละเอียดในการบาบัด
 ควรมีการพบปะพูดคุย ทาความรูจ้ กั กันจริงๆ
 ควรมีการอบรมต่อเนื่องไป ได้ความรู้ ทาให้เจ้าหน้าทีท่ ด่ี อ้ ยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าทีใ่ หม่ได้มโี อกาส
ได้เรียนรูแ้ ละได้เห็นต้นแบบทีด่ เี ด่น/ทีป่ ระสบความสาเร็จมาแล้ว ส่งผลให้เกิดมุมมองในการทางาน
รูปแบบใหม่ๆ และแตกต่าง สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในบริบทและพืน้ ทีต่ ่างๆ เป็ นการอบรมที่
ดี-ดีเยีย่ ม มีระบบทีช่ ดั เจนมาก การจัดการดี การส่งข้อมูลประสานงานดีมาก และควรปรับปรุงระบบ
การอบรมให้สามารถดาเนินการได้ดตี ่อเนื่อง
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