ผลประมวลสะท้อนการเรียนร ้ ู (กันยายน 2564)
ผูเ้ รียน 106 คน ให้ขอ้ มูลสะท้อนการเรียนรูเ้ มือ่ จบหลักสูตร SMCM2021 Online CBTx Focus ในเดือนกันยายน
2564 ใน 5 ประเด็น คือ  สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้  สิง่ ทีน่ าไปปฏิบตั ใิ นงาน/ในพืน้ ทีแ่ ล้ว  สิง่ ทีจ่ ะริเริม่ ในอนาคต
 สิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูเ้ พิม่ เติม  สิง่ ทีบ่ อกเล่า-เผยแพร่-ถ่ายทอดให้แก่เพื่อนร่วมงาน ผูป้ ่ วยในความดูแล และ
บุคคลทีส่ นใจ ข้อมูลประมวลสรุปแสดงดังต่อไปนี้

 สิ่ งที่ได้เรียนรู้
 ได้เรียนรู้ CBTx ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระบบสนับสนุ นการฟื้ นสภาพ (Recovery) กลับคืนสู่
สังคม CBTx และ Care Team การดูแลผูป้ ่ วยยาเสพติดทีม่ ภี าวะ SMI-V ในระดับชุมชน และรูปแบบ
การบาบัดยาเสพติดบริบทพิเศษอื่นในพืน้ ที่
 ได้เรียนรูแ้ นวทางการดาเนินงานในแต่ละบริบทของแต่ละพืน้ ที่ เริม่ ต้นจากปั ญหา เช่น จานวนผูเ้ สพ
ทีมดาเนินการ เครือข่ายทีม่ สี ่วนร่วมดาเนินงาน ความมุ่งมันของหั
่
วหน้าแต่ละทีม เช่น กานัน อสม
อปท งบสนับสนุน การกากับ ติดตาม ประเมินผล และการสร้างความยังยื
่ นต่อเนื่องในชุมชน
 ได้เรียนรูร้ ปู แบบการบาบัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชนโดยผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดเป็ นศูนย์กลาง ด้วยการ
ดาเนินการของชุมชนเอง ภายใต้แนวคิด การออกแบบ การกาหนดวิธกี ารดาเนินงานตามศักยภาพ
และบริบทของชุมชนนัน้ ๆ โดยได้รบั การสนับสนุนในหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้ าหมายที่
สาคัญเพื่อลดปั ญหายาเสพติดในชุมชน
 ได้เรียนรู้ CBTx หรือ การบาบัดรักษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชน เป็ นรูปแบบการรักษาในเชิงบูรณา
การโดยเฉพาะต่อผูใ้ ช้ยาเสพติดและติดยาในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การ
รักษาในระยะเริม่ ต้น
การรักษาแบบการถอนพิษยาและสร้างความเสถียรภาพ
การติดตาม
ผลการรักษาและการคืนผูป้ ่ วยสู่สงั คม จนถึงการบาบัดด้วยยาอย่างต่อเนื่อง โดยเกีย่ วข้องถึงการ
ประสานงานร่วมกับหลายหน่วยงานทีใ่ ห้บริการทางด้านสุขภาพ สังคมและการบริการอื่นๆ จาก
บุคคลทีไ่ ม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผูป้ ่ วย ตลอดจนสนับสนุนครอบครัวและ
ชุมชนของผูป้ ่ วยอย่างเข็มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติดและเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ ์ในระยะยาว
 ได้เรียนรูก้ ารบูรณาการร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ทัง้ สาธารณสุข ฝ่ ายปกครอง คนในชุมชน
และครอบครัวผูป้ ่ วย
1 / 19

 ได้เรียนรูก้ ารทางานร่วมกันของหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมและคืนคนดีส่สู งั คม เป็ นการดูแลผูใ้ ช้
ยาเสพติดให้เกิดการบาบัดฟื้ นฟูใกล้บา้ น หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่คน้ หา คัดกรอง
บาบัดฟื้ นฟูและการติดตามดูแล ยอมรับว่าการติดซ้าเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการรักษา และไม่
ควรหยุดกระบวนการนา ผูใ้ ช้ยาเสพติดให้เข้าถึงบริการอีกครัง้
 ได้เรียนรูก้ ารค้นหา เข้าถึง ประเมินปั ญหา การวางแผนการดูแลลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด การ
พัฒนาเครือข่ายทางาน SM and CM กฎหมายยาเสพติดใหม่และทิศทางของ CBTx พืชเสพติดและ
สารเสพติดชนิดใหม่ และการสร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย ทีส่ าคัญคือ ได้เครือข่ายในการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ผทู้ ท่ี างานด้านการบาบัดยาเสพติด โดยใช้ CBTx ทัง้ ประเทศ ซึง่ มีบริบทแตกต่างกัน
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน CBTx ในพืน้ ทีไ่ ด้
 ได้เรียนรูก้ ารจัดการ รูปแบบการดาเนินงาน วิธคี ดิ และการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน
 ได้เรียนรูก้ ารเข้าถึงบริการ การประสานชุมชน การเชื่อมใจคนทางาน การสร้างกาลังใจ
 ได้เรียนรูก้ ารให้กาลังใจ เทคนิคการพูดทีส่ าคัญๆ เพื่อสะท้อนให้กบั ผูร้ บั การบาบัด
 ได้เรียนรูก้ ารมีส่วนร่วมของชุมชนเป็ นสิง่ สาคัญ ถ้าเราจะทางานนี้เราไม่มที างทีจ่ ะทาคนเดียวแล้ว
สาเร็จ เพราะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม งานจึงจะสามารถดาเนินต่อไปได้
 ได้เรียนรูร้ ปู แบบการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยยาเสพติดโดยความร่วมมือของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย
 ได้เรียนรูส้ ุขภาพผูต้ อ้ งขัง เพื่อกลับคืนสู่ชุมชนหรือสถานประกอบการ (โรงงาน)
 ได้เรียนรูก้ ระบวนการทางาน CBTx ของชุมชนหนองแขม การใช้หลักการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ บูรณา
การการทางานระหว่างรัฐ เอกชน ชมชน ได้อย่างลงตัวและประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น
 ได้เรียนรูก้ ระบวนการทางานของคลินิกก้าวใหม่ ศูนย์ สธ.41 คลองเตย
 ได้เรียนรูก้ ารขับเคลื่อน CBTx ในโรงงานในจังหวัดนครปฐม
 ได้เรียนรูก้ ระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้กบั พืน้ ทีใ่ นการดาเนินงาน CBTx
 ได้เรียนรูก้ ารทางานเป็ นทีมโดยใช้ศกั ยภาพของแต่ละคนตามความสามารถและช่วยเติมเต็มส่วนที่
ขาดให้แก่กนั และกันเพื่อความยังยื
่ น
 ได้เรียนรูก้ ฎหมายใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับยาเสพติดและทิศทางนโยบาย CBTx ของกระทรวงสาธารณสุข
ตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564
 ได้เรียนรูก้ ารทางานทีช่ ุมชน แทบจะเป็ นกาลังหลักในการขับเคลื่อน และมีทมี เครือข่ายในการร่วม
ดาเนินการเพื่อเป้ าหมายในการดูแลกันในระบบชุมชนบาบัด
 ได้เรียนรูก้ ารทางานร่วมกับเครือข่ายในพืน้ ที่ การวางแผนแก้ไขปั ญหาตามบริบทในพืน้ ทีโ่ ดยกาหนด
กลยุทธ์และแนวทางตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายซึง่ แต่ละพืน้ ทีม่ บี ริบทสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน
 ได้เรียนรูก้ ารจัดเตรียมชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การให้ความสาคัญต่อครอบครัว
 ได้เรียนรูก้ ารดาเนินงานในชุมชน การเข้าถึงชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดเตรียมชุมชน
การค้นหากลุ่มเป้ าหมาย การคัดกรอง การใช้เครือ่ งมือ SWOT Analysis การจัดรูปแบบการบาบัด
รักษาและการติดตามข้อมูลการช่วยเหลือ
 ได้เรียนรูก้ ารช่วยเหลือผูต้ ดิ ยา โดยการใช้หลักแรงจูงใจ ในการบาบัดรักษา ตามสภาพการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การสร้างปั จจัยเชิงบวก ให้เกิดการยอมรับและให้โอกาส
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 ได้เรียนรูก้ ารทางานชุมชนมีความสาคัญมาก เพราะไปช่วยสร้างความเข้าใจจากสภาพแวดล้อมที่
ผูร้ บั บริการมีปัญหาอยู่จริง ทาให้เหมาะสมและเอือ้ อานวยต่อการเติบโต ลดตัวกระตุน้ สร้างการ
ยอมรับ เพื่อให้ผทู้ ก่ี าลังเลิกยามีกาลังใจจากครอบครัว และทุกสถาบันรอบตัว ลดความกลัวถูกจับกุม
เกิดความวางใจทีจ่ ะเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง
 ได้เรียนรูก้ ารประยุกต์การดูแล ช่วยเหลือผูป้ ่ วย โดยการยึดหลัก Matrix program และเพิม่ พูลความรู้
ทักษะเกีย่ วกับ CBTx
 ได้เรียนรูก้ ลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน/การสร้างภาคีเครือข่ายในการดูแลผูใ้ ช้สารเสพ
ติดและครอบครัวในชุมชน
 ได้เรียนรูค้ วามร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็ นพลังในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด และสามารถช่วยเหลือ
ผูเ้ สพได้
 ได้เรียนรูก้ ารดูแลผูใ้ ช้ยาเสพติดอาศัยความร่วมมือของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ยอมรับว่าการติด
ซ้าเป็ นขัน้ ตอนหนึ่งของกระบวนการรักษาไม่ควรหยุดให้การดูแลรักษา
 ได้เรียนรูแ้ นวทางการวางแผน การดาเนินงานทีช่ ดั เจน การทางานแบบมีส่วนร่วมทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ประชาชน มีเครือข่ายในชุมชนทีเ่ ป็ นรูปธรรมอันจะทาให้การดาเนินงานเข้มแข็ง ต่อเนื่อง
ยังยื
่ น ในการดาเนินงานแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน เด็กและเยาวขนผูท้ ต่ี ดิ เสพสารเสพติดซึง่
เป็ นอนาคตของชาติให้กลับมามีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เป็ นบุคคลมีคุณภาพ เป็ นคนมีคุณค่า ทาหน้าทีต่ ่อ
ตนเอง ครอบครัว เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
 ได้เรียนรูก้ ารนา CBTx เข้าไปปรับใช้ในชุมชนซึง่ ลักษณะของชุมชนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง
กัน การดาเนินงานของแต่ละชุมชนก็ต่างกันขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของชุมชนมีดา้ นใด ทาให้การ
ดาเนินการต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารให้เข้ากับชุมชนนัน้ ๆ ต้องยึดตัวของผูร้ บั บริการชุมชนเป็ นหลัก
 ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ของเพื่อนๆ ทีแ่ ชร์ประสบการณ์ ตัง้ แต่เริม่ ต้น คัดกรอง เริม่ นาเข้าสู่การบาบัด
ติดตาม ประเมินผล ดูแลในระยะยาว
 ได้เรียนรูก้ ารช่วยเหลือผูใ้ ช้ยาเสพติดให้ได้รบั การดูแลตัง้ แต่การป้ องกัน การคัดกรอง จูงใจให้เข้ารับ
การบัดรักษาตามสภาพความรุนแรง การดูแลในชุมชน สร้างปั จจัย เชิงบวก ให้เกิดการยอมรับ และ
ให้โอกาสในการเลิกยาเสพติด และการดาเนินงานในยุคโควิค 19
 ได้เรียนรู้ Recovery และ Harm Reduction และประสบการณ์จากพืน้ ทีต่ วั อย่างทีม่ คี วามหลากหลาย
 ได้เรียนรูก้ ารดาเนินงาน CBTx ในพืน้ ทีจ่ ริงทีป่ ระสบความสาเร็จเพื่อมาปรับใช้ในการทางาน
 ได้เรียนรูแ้ นวทางการทางาน ทักษะทีใ่ ช้ในการประสานของผูป้ ระสานงานแต่ละคน บริบทการทางาน
ทีห่ ลากหลาย
 ได้เรียนรูก้ ารแลกเปลีย่ น ทีมโคกยาวรวมใจ เรือ่ ง ชุมชนบาบัดโคกยาวรวมใจ พบว่า มีการสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนผ่านโครงการตามพระราชดาริ ในการป้ องกันและดูแลวัยรุน่ กลุ่มเสีย่ งในพืน้ ที่
ด้วยการป้ องกันการเข้าถึงยาเสพติดในกลุ่มดังกล่าว รวมทัง้ ชุมชนมีการมาตรการในป้ องกันแหล่งมัว่
สุมหรือกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเข้าถึงยาเสพติดได้งา่ ย เช่น รถแห่เครือ่ งเสียงตามงานบุญ
ต่างๆ การแสดงมโหรสพในุ ชมชน เช่น งานหมอลา ทีม่ กี ารรวมกลุ่มของวัยรุน่ และมีการดื่มเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็ นมาตรการทีผ่ นู้ าชุมชนและอปพร.ได้จดั เวรยามและมีการตรวจตรา โดยต้องมีการขอ
อนุญาตในการจัดงานและเจ้าภาพต้องรับผิดชอบตามมาตรการทีช่ ุมชนได้ตงั ้ ไว้
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 ได้เรียนรูก้ ารเตรียมชุมชน การเตรียมบุคลากร การสร้างทีม องค์ความรูใ้ นการทางาน
 ได้เรียนรูก้ รอบแนวคิดการบาบัดผูป้ ่ วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทีผ่ ปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงได้งา่ ย
เข้าใจความต้องการของผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการบาบัดรักษา เข้าใจความแตกต่างของแตะละ
บุคคล เน้นการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรม ทราบบริบทการบาบัดผูป้ ่ วยยาเสพติดแต่ละพืน้ ที่
 ได้เรียนรูแ้ นวทางในการทางานในบริบททีห่ ลากหลาย ข้อจากัดของเวลา สถานที่ บุคคล หรือโรค
ระบาดทีแ่ ต่ละทีไ่ ด้แก้ไขปั ญหา การนาวิธกี ารแปลกใหม่หรือวิธกี ารต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
บริบทของตน มีกุศโลบาย แยบคาย แต่ละทีก่ ม็ จี ดุ เด่นทีแ่ ตกต่างกัน อีกทัง้ ได้สงั เกตการทางานใน
เรือ่ งของการนาเสนอและการเป็ นพิธกี ร/Moderator ในการจัดประชุมด้วย
 ได้ปรับทัศนคติ มองผูต้ ดิ ยาเสพติดว่าบางครัง้ การใช้กฎหมาย เอาผิด ไม่ใช่ทางออกทีด่ ที ส่ี ุด การ
รับรู้ เข้าใจ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผตู้ ดิ ยาเสพติด
 ได้เรียนรูร้ ะบบการทางานของแต่ละทีท่ ไ่ี ด้เริม่ กระบวนการ CBTx มาบ้างแล้ว เช่น บางแห่ง สสจ. เป็ น
เพียงผูส้ นับสนุนให้ชุมชน รพ.สต. และภาคีขบั เคลื่อนกันเอง บางแห่งก็ได้ทมี งานทีด่ ใี นการสร้างทีม
ติดตามผูป้ ่ วยและใช้ระบบกระบวนการ CBTx ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางแห่งผูน้ าชุมชนกับตารวจ
เห็นความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมมาก ส่วนตัวแล้วได้รบั ความรูใ้ หม่และรูส้ กึ ชื่นชอบตัง้ แต่แนวคิด
ของ CBTx ทีว่ ่าการดูแลคล้ายคลึงกับผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและควบคุมโรคให้
ได้ดี ยอมรับการกลับมาเสพซ้าได้ และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 สิ่ งที่นำไปปฏิ บตั ิ ในงำน/ในพืน้ ที่แล้ว
 ได้นามาปรับเพื่อจัดทาแผนการปฏิบตั งิ านในปี 2565
 ได้วางแผนการบูรณาการทางานในคลินิกบาบัดและในชุมชน ปี 2565
 ได้ให้องค์ความรูแ้ ก่ทมี พีเ่ ลีย้ งแกนนา เพื่อเพิม่ ความมีคุณภาพและสร้างความยังยื
่ น
 ได้เริม่ งานทีต่ าบลห้วยงูทเ่ี ป็ นโครงการของตารวจและ จนท. เข้าไปมีบทบาทด้วย และได้เริม่ โครงการ
ไปเป็ นทีเ่ รียบร้อย ผลออกมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจมาก
 ได้เชื่อมโยงงาน CBTx กับงานบาบัดรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากเดิมทางานในตติยภูม ิ เน้นใน
เรือ่ งการบาบัดรักษา ซึง่ การดูแลผูป้ ่ วยยาเสพติด การฟื้ นฟูกเ็ ป็ นกระบวนการสาคัญ ในบริบทของ
โรงพยาบาลเมือ่ คนไข้ขาดนัดก็ขาดการติดตามไป มีเครือข่ายในการทางานร่วมกันมากขึน้ เนื่องจาก
ได้เห็นตัวอย่างแนวทางการทางานของทีมผูน้ าเสนอ
เห็นภาพของการทางานกับชุมชนมากขึน้
เนื่องจากเดิมต่างคนต่างทางานของตัวเองก็ไม่รูว้ ่าหน่ วยงานอื่นมีบทบาทหน้าทีห่ รือทางานอย่างไร
 ได้พดู คุยคุยประเด็นผูป้ ่ วยจิตเวชยาเสพติดในชุมชนร่วมกับจิตเวชชุมชน และในงานประจาของ
ตนเองได้ตดิ ตามผูป้ ่ วยจิตเวชยาเสพติดด้วย จึงเพิม่ เรือ่ งแหล่งสนับสนุ นทางสังคมร่วมด้วย
 ได้พดู คุยในเวทีประชาคมหมู่บา้ น เกีย่ วกับการดูแลผูต้ ดิ /ผูเ้ สพยาเสพติด กับ CBTx โดยเปลีย่ น
ทัศนคติให้ประชาชนเข้าใจกับผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติด
 ได้สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อร่วมแก้ไขปั ญหายาเสพติดแบบไร้รอยต่อ เน้นการสูญเสียต่อบุคคลอื่นและ
ตัวผูเ้ สพ เฝ้ าระวังการก่อความรุนแรง
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 ได้นาสิง่ ทีไ่ ด้จากการเรียนรูม้ าถ่ายถอดให้ผรู้ บั ผิดชอบงานยาเสพติดของ รพ.สต. ได้เรียนรูเ้ พื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนินงาน CBTx ในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ อาจต้องใช้เวลา ใช้ใจ ในการดึงชุมชนมา
มีส่วนร่วมและเป็ นศูนย์กลางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด เพราะเชื่อว่าหากชุมชนให้ความสาคัญใน
การดูแลคนในชุมชนเองซึง่ เป็ นลูกหลานของตนเองย่อม ทราบปั ญหาทีแ่ ท้จริง ทราบความต้องการที่
แท้จริง ซึง่ จะทาให้สามารถแก้ปัญหาทีต่ ้นเหตุได้ดแี ละยังยื
่ นกว่า โดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
จะเป็ นพีเ่ ลีย้ งและสนับสนุ นทางด้านวิชาการ และช่วยเติมเต็มในส่วนขาดทีช่ ุมชนร้องขอ
 ได้นาเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ นาเสนอในการประชุมร่วมของ
หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดทัศนคติรว่ มในการทางานเป็ นทีม ประสานกับ สสอ. และ รพ.
สต. เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาเครือข่ายการทางาน
 ได้สะท้อนแง่มุมปั ญหา และวางแผนสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ CBTx. เพื่อปรับทัศนคติของชุมชน
 ได้ตดิ ต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่ายเพราะในพืน้ ทีย่ งั ขาดความรูค้ วามเข้าใจทีจ่ ะร่วมมือประสานงาน
 ได้สร้าง peer support อย่างเป็ นระบบ
 ได้นาไปปฏิบตั ใิ นชุมชนหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดพิจติ ร เนื่องจากเป็ นตัวชีว้ ดั 1 อาเภอ 1 CBTx
 ได้สร้างทีมครอบครัว ทีม peer support ในชุมชนให้มคี ุณภาพ
 ได้พยายามขยายสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ ห้แก่ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้องเพื่อจะได้รว่ มกันดาเนินการในการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดในพืน้ ที่
 ได้ให้ชุมชนออกแบบรูปแบบการบาบัดของชุมชนเพื่อคนในชุมชนของเขาเอง
 ได้นาไปใช้ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระบุร ี โดยนาร่องในการบาบัดพืน้ ทีการแพร่ระบาดสีแดง และพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเปรียบเทียบผลการบาบัด
 ได้นามาใช้ในพืน้ ทีต่ าบลเขาพระบาท อาเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยเหตุผล 1.สร้าง
โอกาส และการเข้าถึงของกลุ่มทีต่ ดิ สารเสพติด 2. ลดปั ญหาเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เข้าถึงยาเสพติด
3. สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย โดยใช้กระบวนการครอบครัวอบอุ่น 4. คัดกรอง ค้นหา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคี
 ได้นาเสนอผูน้ าชุมชน อสม. เพื่อวางแผนดาเนินงานในชุมชน เนื่องจากการเรียนรูส้ ามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงและบางประเด็นก็เป็ นสิง่ ใหม่ทไ่ี ด้เรียนรู้
 ได้เสนอและหารือกับผูน้ าชุมชนและแกนนาชุมชน เกีย่ วกับมาตรการชุมชนในการป้ องกันกลุ่มเสีย่ ง
หรือกลุ่มเยาวชนในการเข้าถึงยาเสพติดหรือการป้ องปรามการจัดงานทีม่ กี ารรวมตัวของกลุ่ม
เยาวชนในการดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ เช่น งานบุญทีม่ รี ถแห่เครือ่ งเสียง งานหมอลา โดยใช้กลไก
ตาม พรบ. ควบคุมโรคติดต่อในช่วงทีม่ กี ารระบาดของ Covod-19 เป็ นต้น
 ได้ทดลองทา 1 ชุมชน ผูป้ ่ วยและครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการบาบัดฟื้ นฟู ผูป้ ่ วยสามารถอยูใ่ น
ชุมชนได้ดี ชุมชนเข้าใจผูป้ ่ วยมากขึน้ ว่าผูป้ ่ วยยาเสพติดเป้ นโรคเรือ้ รังชนิดหนึ่ง ไม่ถูกตีตรา
 ได้จดั รูปแบบการติดตามผูป้ ่ วยในชุมชนโดยทีมเครือข่าย ในชุมชน เพื่อให้ ครอบครัว ผูป้ ่ วยและ
ชุมชนได้มสี ่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย
 ได้รว่ มเป็ นทีมงานทางานในชุมชนทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้ องกันในชุมชน ในโรงเรียน และช่วยเหลือผู้
ติดบุหรี่ ติดยาเสพติดในชุมชน
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 ได้สร้างทีมและเครือข่ายในระดับอาเภอ ตาบล และระดับหมูบ่ า้ น รวมทัง้ การเข้าถึง ค้นหา ประเมิน
ปั ญหา และให้การดูแลโดยใช้หลักการ Harm Reduction ส่งผลให้ retention rate เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญ
 ได้ให้ครอบครัวของผูป้ ่ วยมีส่วนร่วมในการบาบัดฟื้ นฟูจติ ใจ โดยมีการให้คาปรึกษาครอบครัว เป็ น
พืน้ ฐานแรกให้สอดคล้องการกลับสู่ชุมชนมีส่วนร่วม CBTx
 ได้นา Recovery มาประยุกต์ใช้ในงานคลินิก เนื่องจากในพืน้ ทีป่ ระสบปั ญหาผูป้ ่ วยไม่สามารถเลิก
เสพยาได้ มีอตั ราการเสพซ้าสูง
 ได้นา Recovery มาปรับใช้ในการบาบัดและให้คาปรึกษาครอบครัว เพื่อลดความเครียดและแรง
กดดัน ทาให้ผปู้ ่ วยรูส้ กึ ผ่อนคลายและมีกาลังใจในการเลิกยามากขึน้
 ได้นาไปศึกษาเพิม่ เติม และทาความเข้าใจในหลายเรื่องจากทีเ่ คยเข้าใจผิดมาเกีย่ วกับ CBTx ซึง่ ใน
การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป คาดว่าจะบรรลุเป้ าหมายในทีส่ ุด
 ได้นาไปประยุกต์ใช้ในกับ Case ทีก่ าลังบาบัดฟื้ นฟูอยู่ รวมทัง้ มีการทบทวน Case ทีบ่ าบัดทีผ่ ่านมา
พบว่ามีการใช้หลักการ CBTx รวมอยูใ่ นกระบวนการบ้างแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ทาเต็มรูปแบบให้ชดั เจน
จากนี้ ก็เป็ นแนวทางทีน่ ่ าสนใจทีจ่ ะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั คนไข้ได้มากขึน้
 ได้สรุปบทเรียนรูปแบบบูรณาการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ระดับอาเภอ ซึง่ ชุมชน
สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลการบาบัดในชุมชนไปยังชุมชนพืน้ ทีอ่ ่นื ทีส่ นใจ สามารถนาแนว
ทางการบาบัดฟื้ นฟูผใู้ ช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง บูรณาการกับหน่วยงานรัฐ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในระดับอาเภอ ตาบล ภายใต้กรอบระบบสุขภาพอาเภอ ซึง่ เชื่อมโยงหน่วยบริการระดับปฐมภูม ิ ที่
เป็ นบริการทีม่ งุ้ เน้นบริการบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยบูรณาการความรูท้ างด้านสุขภาพเข้ากับ
มิติ ทางสังคมและวัฒนธรรมของผูป้ ่ วย ให้บริการแบบผสมผสาน ทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้ องกัน
และควบคุมโรค และปั จจัยทีค่ ุกคามสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟื้ นฟูสมรรถภาพ บริการแบบองค์
รวม เชื่อมโยงใกล้ชดิ ระหว่างผูใ้ ห้บริการ สถานบริการ ชุมชน และครอบครัว มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการสาธารณสุขระดับอื่นๆ และกับชุมชนเพื่อส่งต่อความรับผิดชอบการให้บริการระหว่าง
กันและกัน รวมถึงมีการขับเคลื่อน โดยมีแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ ภายใต้หลักการ “เครือข่าย
บริการไร้รอยต่อ” ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการทีเ่ ชื่อมโยง ตัง้ แต่ระบบบริการระดับปฐมภูม ิ
ทุตยิ ภูม ิ ตติยภูม ิ จนถึงศูนย์เชีย่ วชาญระดับสูง และการพัฒนาระบบส่งต่อภายในเครือข่ายเพื่อให้
เกิดการดูแลประชาชนได้เบ็ดเสร็จภายในเครือข่าย สร้างการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่าง
ทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
 ได้สอบถามผูร้ บั บริการทีม่ าบาบัดในเวลาแบบ Matrix ถึงสภาพชุมชนและความช่วยเหลือทีต่ อ้ งการ
 ได้ปฏิบตั งิ านในการตรวจค้นหา คัดกรองในชุมชน การให้คาแนะนาปรึกษา การส่งต่อบาบัดและ
ติดตามเสริมพลังให้กาลังใจผูเ้ สพสารเสพติดในชุมชน ร่วมกับอาเภอ รพ. รพสต. ผูน้ าชุมชน ตารวจ
เจ้าอาวาส เหตุผลคือให้ผเู้ สพฟื้ นสภาพหายกลับสู่สงั คมอย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นสังคม
เป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป
 ได้ทดลองนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปปรับใช้กบั ชุมชนนาร่องในอาเภอแล้ว 1 หมูบ่ า้ น โดยเป็ นโครงการของ
ตารวจและภาคีเครือข่าย ซึง่ ทางผูร้ บั ผิดชอบงานยาเสพติดได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็ นส่วนหนึ่งด้าน
การบาบัดรักษา และฟื้ นฟู การดาเนินงานผ่านไปได้ดว้ ยดีทางชุมชน ให้การตอบรับเป็ นอย่างดี
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 ได้บาบัดค่ายยาเสพติดในโครงการชุมชนยังยื
่ นร่วมกับตารวจ อปท.
 ได้นาไปทดลองพืน้ ทีน่ าล่อง 2 แห่ง เพราะว่าการเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม
 ได้เตรียมชุมชน พบว่าทุกหน่วยงานทีเ่ ข้าไปไม่เข้าใจบทบาทและกระบวนการของ CBTx ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการได้
 โรงพยาบาลมีการใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการบาบัด ถือว่าเป็ นเป้ าหมายสาคัญทีห่ น่วยงานทุกภาค
ส่วนร่วมกับประชาชนหรือกลุ่มบุคคล มีแนวคิดหรือจุดมุง่ หมายทีเ่ หมือนกันเข้ามาดาเนินการในการ
บาบัดฟื้ นฟูให้แล้วเสร็จตามจุดมุง่ หมายทีก่ าหนดแล้วรับผลประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ ต้องเข้ามาร่วมกัน
ดาเนินการ ในการบาบัดฟื้ นฟูทุกขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสินใจ ปฏิบตั กิ าร มีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และประเมินผล
 โรงพยาบาลจิตเวชในเขต 10 ได้มกี ารเตรียมความพร้อมของผูป้ ่ วยจิตเวชยาเสพติดทีม่ ปี ั ญหายุง่ ยาก
ซับซ้อน ญาติและชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยในชุมชนหลังจากจาหน่ ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้
ชุมชนยอมรับ มีความพร้อมในการดูแลต่อเนื่อง และสนับสนุนผูป้ ่ วยให้มงี านทา สามารถอยูใ่ นชุมชน
ได้ไโดยไม่ใช้สารเสพติดและกลับมารักษาซ้า
 จังหวัดจันทบุร ี ดาเนินการ CBTx ทุกอาเภอแห่งละ 1 ชุมชน มีชุมชนวังสรรพรส อาเภอขลุง ดาเนิน
การได้ผลดีและต่อเนื่อง แต่ยงั คงดาเนินการต่อในชุมชนทีเ่ หลือและวางแผนขยายไปชุมชนข้างเคียง
 ยังไม่ได้มกี ระบวนการ CBTx ทีช่ ดั เจน แต่ได้เข้าร่วมในเรือ่ งของการตรวจติดตามผลการตรวจสาร
เสพติดในปั สสาวะของคนในชุมชนทีเ่ คยมีประวัตเิ สพยาทุก 2 สัปดาห์ ทีไ่ ด้เข้าร่วมโครงการค่าย
บาบัดยาเสพติดซึง่ เป็ นโครงการในความร่วมมือของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกับตารวจ จัดกิจกรรมค่าย
บาบัดยาเสพติดขึน้ และได้มกี ารตรวจติดตามผล จึงมีโอกาสได้ให้กาลังใจ ส่งเสริมพลังทางบวกให้กบั
กลุ่มคนทีเ่ ข้าค่าย ส่งเสริมให้เขาสร้างเสริมรายได้ดแู ลครอบครัว
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากไม่พบผูใ้ ช้ยาเสพติดทีต่ ้องการรักษาตัว ไม่พบผูป้ ่ วยในพืน้ ที่
 ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากเป็ นมือใหม่ตอ้ งมีทมี และให้องค์กรมอบหมาย
 ยังไม่ได้ทดลอง แต่เห็นด้วยและเชื่อว่า CBTx จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
 ยังไม่ได้นาไปปฏิบตั ิ เนื่องจากอยูใ่ นช่วงทดลองงาน ยังไม่ได้รบั มอบหมาย หรือเกีย่ วข้องการทางาน
 ยังไม่ได้นาไปทดลองใช้ แต่ในมุมของผูส้ งั เกตการณ์เริม่ สนใจงาน CBTx มากขึน้ เริม่ มีการสอบถาม
เจ้าหน้าทีท่ เ่ี คยทาในปี ทผ่ี ่านมาว่าพืน้ ทีข่ องตนเองทางานอย่างไรบ้าง
 ยังไม่ได้ดาเนินการแต่คดิ ว่าเป็ นแนวคิดทีด่ ี โดยเฉพาะการค้นหากลุ่มเสีย่ งและการบาบัดไม่จาเป็ น
ต้องทาเฉพาะในชุมชน เช่น ใช้พน้ื ทีบ่ ริเวณทีว่ ่าการอาเภอเป็ นสถานทีบ่ าบัดผูป้ ่ วยยาเสพติดเพื่อลด
การตีตราในสังคม น่ าจะนาไปต่อยอดได้
 ยังไม่ได้ใช้เพราะไม่ได้อยู่ในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ในส่วนนี้มผี รู้ บั ผิดชอบหลักอยูแ่ ล้ว ส่วนตัวอยาก
เรียนรูเ้ พิม่ เติมเพื่อทาความเข้าใจหากมีโอกาสได้รว่ มทีมในโอกาสต่อไป
 ยังไม่ได้ดาเนินการเพราะยังไม่ม ี connection ในพืน้ ที่ เขต 2 จ.อุตรดิตถ์ อยากมีส่วนร่วมมาก เคยมี
ประสบการณ์ทางด้านยาเสพติดมา 17 ปี และทางาน รพ.ธัญญารักษ์ มาก่อน มีความเชีย่ วชาญด้าน
ยาเสพติดและจิตเวช อยากจะมีส่วนร่วมเป็ น care team มาก
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 ยังไม่ได้ลงพืน้ ที่ ยังไม่ได้นาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปทดลองปฏิบตั งิ านในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด 19 ทีร่ ุนแรง แต่วางแผนเบือ้ ต้นในการสร้างรูปแบบในพืน้ ทีก่ ่อน รอช่วงสถานการณ์โรค
โควิด19 ดีขน้ึ ก่อน
 เนื่องจากสถานการณ์โควิดทาให้ยงั ไม่ได้มสี ่วนลงปฏิบตั งิ านในชุมชนโดยตรง แต่นามาประยุกต์ใช้ใน
การเตรียมความพร้อมสาหรับผูป้ ่ วยก่อนจาหน่ายกลับสู่ชุมชน โดยเน้นการสื่อสารกับผูม้ สี ่วนร่วมใน
การดูแลผูป้ ่ วยและเตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ่ วยโดยการประสานกับชุมชนเพื่อการดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง

 สิ่ งที่จะริ เริ่ มในอนำคต
 จะนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันกับพืน้ ที่ เพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัด
 จะปฏิบตั งิ านโดยยึดโยงและให้ความสาคัญกับทุกภาคส่วนในชุมชน
 จะสร้างทีมดูแลอย่างมีคุณภาพ และสานต่อความเข้มแข็งของชุมชน
 จะพูดคุยกับแกนนาเครือข่ายในพืน้ ที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และหาแนวทางการทางาน
ร่วมกัน พร้อมทัง้ กาหนดแผนงาน กิจกรรมและโครงการ ในปี ถดั ไป
 จะใช้รว่ มกับหมูบ่ า้ นทีใ่ ด้รบั คัดเลือกจากโครงการ 1 ตาบล 2 โรงพักเพื่อต่อยอดกระบวนการบาบัด
 จะวางเงือ่ นไขเพื่อสร้างอาชีพ ขณะบาบัด
 จะบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในการดูแลผูป้ ่ วยทัง้ ส่งเสริม ป้ องกัน บาบัดรักษา
และฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
 จะปรึกษาจิตเวชชุมชนกรณีผปู้ ่ วยจิตเวชยาเสพติดทีค่ วรใช้ CBTx ร่วมด้วย
 จะประเมินด้านสุขภาพกายและจิตใจหลังจากกลับมาทางานทีเ่ ดิม
 จะร่วมกับฝ่ ายปกครองในการคัดเลือกและดึงชุมชนทีผ่ นู้ าชุมชนมีศกั ยภาพและความพร้อมนาร่องใน
การดาเนินการ CBTx เพื่อเป็ นแบบอย่างและเป็ นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น (แต่ระยะนี้อาจต้อง
รอให้สถานการณ์โควิด19 ดีขน้ึ ก่อน)
 จะใช้วงของพระสงฆ์ในการบาบัด
 จะเปลีย่ นมาให้ความรูแ้ ก่ครอบครัว ให้เห็นความสาคัญของการเข้ารับการบาบัด พาบุตรหลานเข้ารับ
การบาบัดในระบบสมัครใจ
 จะมีแผนให้ผปู้ ่ วยยาเสพติดบุหรีส่ ุราเข้าถึงบริการโดยชุมชนบาบัดเอง
 จะประสานงานกับเครือข่ายและทางานเป็ นทีมร่วมกับเครือข่ายในการฟื้ นฟูผู้ตดิ สารเสพติด เพื่อ
ไม่ให้กลับมาใช้ซ้า
 จะขยายผลทาในตาบลอื่นๆ และมีการติดตามต่อเนื่อง
 จะคัดกรอง จูงใจให้เข้ารับการบัดรักษา ประสานงานชุมชนในการดูแล สร้างแรงจูงใจให้ยอมรับ ให้
โอกาสและวางแผนการเลิกยาเสพติด
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 จะจัดระบบให้เอือ้ การบาบัดมากทีส่ ุดเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและผูร้ บั การบาบัด ได้ประโยชน์ทงั ้ สอง
ฝ่ าย ประชาชนถูกบาบัดองค์กรภาระงานลดลง
 จะสร้างภาคีเครือข่ายในเรือ่ งการบาบัดยาเสพติดให้มคี วามเข้มแข็งมากขึน้ เพราะในปั จจุบนั ทีมใน
การทางานร่วมยังต้องพัฒนาอีกมาก การค้นหาผูผ้ ดิ ยาเสพติดและการรับส่งต่อผูท้ ย่ี งั ไม่สามารถเลิก
ได้ในระยะเวลาทีก่ าหนด ชุมชนจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรต่อให้มคี วามเป็ นรูปธรรมมากขึน้
 จะคงสภาพชุมชน CBTx ทุกอาเภอให้ยงยื
ั ่ นต่อเนื่อง ทัง้ การรักษาระยะเริม่ ต้นรวมถึงถอนพิษยา
ติดตามผลการรักษาและคืนผูป้ ่ วยสู่สงั คม สนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในระยะยาว
 จะค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนในชุมชน คัดเลือกชุมชนดาเนินงาน CBTx เพราะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมโดย
ชุมชน
 จะดาเนินงานยาเสพติดแบบบูรณาการกับงานอื่นในชุมชน เช่น งาน NCD งานสุขภาพจิตในพืน้ ทีท่ ม่ี ี
การระบาดของยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้ องกันการเกิดปั ญหายาเสพติดในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน โดยร่วมทาประชาคมกับผูน้ าชุมชน หน่วยงานในชุมชน ตารวจ อบต โรงเรียน วัด
ดูแลสุขภาพครอบคลุมด้านส่งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟู วิธกี ารคือร่วมจัดทาแผน ร่วมดาเนินการ
ตามแผน ร่วมแก้ไขปั ญหา ร่วมติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มคี ุณภาพอย่างยังยื
่ น
 จะให้ชุมชนร่วมออกแบบการบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดในพืน้ ทีข่ องตัวเอง
 จะจัดทาแผนการบาบัดรักษาผูป้ ่ วยยาเสพติดในรูปแบบ CBTx ในสถานพยาบาลระดับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล
 จะร่วมกับฝ่ ายปกครองในการคัดเลือกและดึงผูน้ าชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพและมีความพร้อมในการดาเนิน
งาน CBTx เพื่อเป็ นแบบอย่างและเป็ นชุมชนต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในการดาเนินในส่วนนี้จะ
ประสบผลสาเร็จได้ ชุมชนต้องมีผนู้ าทีเ่ ข้มแข็ง และมีผใู้ ห้บริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ
 จะดูแล ป้ องกัน ให้แรงจูงใจกับผูป้ ่ วย มีส่วนร่วมในชุมชน ให้ทางเลือกผูป้ ่ วยในการเลิกยา
 จะถ่ายทอดองค์ความรู้ CBTx ให้แก่ชุมชน รวมถึง Matrix Program และการสร้างแรงจูงใจ Stages
of Change เพื่อให้ชุมชนมีการระบาดยาเสพติดลดลง
 จะช่วยเหลือผูต้ ดิ ยา โดยการใช้หลักแรงจูงใจ ในการบาบัดรักษา การมีส่วนร่วมของชุมชน การสร้าง
ปั จจัยเชิงบวก ให้เกิดการยอมรับและให้โอกาส
 จะสารวจข้อมูลว่าพืน้ ทีไ่ หนมีความยากลาบากอย่างไรในชุมชน จากนัน้ พัฒนาเครือข่าย เริม่ สร้าง
การเยีย่ มบ้านจากจุดทีส่ ามารถทาได้
 จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยเพิม่ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับผูป้ ่ วยและ
สภาวการณ์ให้มากขึน้ และประยุกต์ให้มชี ุมชนต้นแบบในการปฏิบตั ิ เนื่องจากชุมชนสามารถดูแลได้
ใกล้ชดิ และเป็ นสภาพแวดล้อมทีผ่ ปู้ ่ วยต้องเผชิญ
 จะส่งพลังให้เพื่อนข้าราชการด้วยกัน แกนนาในชุมชน เปลีย่ นเป้ าหมาย เปลีย่ นทัศนคติ ผูเ้ สพ คือ
ผูป้ ่ วยทุกคน ทุกภาคส่วนต้องดูแลและต่อเนื่อง
 จะทาแผนเสนอเข้าทีป่ ระชุม ศอ.ปส.จ. เพื่อประสานงานกับภาคเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนมาเป็ นส่วน
หนึ่งในการดูแลผูป้ ่ วยยาเสพติด
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 จะจัดทา CBTx ในชุมชน โดยให้ผนู้ าชุมชน อสม. สอดส่องดูแล ในการส่งเสริมป้ องกันไม่ให้ใช้สาร
เสพติด และถ้ามีการใช้สารเสพติดให้รายงาน และนาฝ่ ายปกครอง ตารวจ ร่วมกันลงพืน้ ที่ ตรวจคัด
กรองสารเสพติด
 จะนาเสนอแนวคิดให้กบั คป.สอ. เพื่อเสนอต่อ พชอ. ทราบและพิจารณา จัดประชุมทาความเข้าใจ
แนวคิดให้กบั ผูน้ าชุมชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เทศบาล อบต. รพ.สต. และ อสม. ในเขตสุขภาพเพื่อ
ขยายและพัฒนาเครือข่าย
 จะปรับเจตคติให้ทมี มีส่วนร่วมในการทางานและ Empower ชุมชนให้เห็นความสาคัญเริม่ ทางานและ
เข้าใจในบทบาทของชุมชน
 จะทาความเข้าในแนวคิดการมีส่วนร่วมและ CBTx ให้ผนู้ าชุมชนรับทราบ และประเมินความต้องการ
สร้างแนวร่วมในทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในชุมชน
 จะบาบัดในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะต่อผูใ้ ช้และผูเ้ สพยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้เกิดการบาบัดฟื้ นฟู
อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การรักษาระยะเริม่ ต้น การรักษาถอนพิษยาและสร้างความเสถียรภาพ การ
ติดตามผลการรักษาและการคืนผูป้ ่ วยสู่สงั คม จนถึงการบาบัดอย่างต่อเนื่อง โดยเกีย่ วข้องถึงความ
ร่วมมือกับหลายหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ สังคม และบริการอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของผูป้ ่ วย
ตลอดจนสนับสนุ นครอบครัวและชุมชนของผูป้ ่ วยอย่างเข้มแข็งในการแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในระยะยาว
 จะแบ่งปั นกระบวนการแก้ไขปั ญหายาเสพติดให้กบั เพื่อนร่วมงานทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ
 จะเลือกชุมชนทีม่ ปี ั ญหา คนในชุมชนต้องการแก้ไขเปลีย่ นแปลง คนในชุมชนพร้อมให้ความร่วมมือ
ถ้าทาสาเร็จจะเป็ นแบบอย่างและแนวทางขยายผลไปยังชุมชนอื่นได้ง่ายขึน้
 จะเริม่ ทีจ่ ะให้คนในชุมชนรูจ้ กั ว่ามีหน่วยงานหรือแนวทางทีจ่ ะช่วยเหลือคนทีเ่ สพยาเสพติดก่อน
อาจจะจะเริม่ ให้กลุ่มผ่ายปกครองได้เห็นแนวทางทีช่ ดั เจนของเรามากยิง่ ขึน้
 จะเน้นทาความเข้าใจกับทุกภาคส่วนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือตัว Case ให้เขาได้มสี ่วนร่วมในการ
วางแผนเพื่อให้ทมี ต่างๆ มาช่วยสนับสนุนเขา เขาอยากให้แต่ละทีมช่วยเขาอย่างไร แต่ละทีมเสนอ
วิธกี ารช่วยเหลือเขาแล้วเขาเห็นว่าอย่างไร เป็ นต้น
 จะจัดทาแผนในปี งบประมาณ การพัฒนาเครือข่าย CBTx ต้นแบบในชุมชน เพื่อให้ผปู้ ่ วยทีผ่ ่านการ
บาบัดในโรงพยาบาลได้รบั การดูแล ติดตามต่อเนื่องในชุมชน
 จะทามาตรการป้ องกันนักดื่มหน้าใหม่ในชุมชน และบรรจุประเด็นยาเสพติดเข้าในธรรมนูญสุขภาพ
ตาบล เพื่อให้ชุมชนได้รว่ มกันหาแนวทางและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้วยชุมชนเอง
 จะนาความรูเ้ รือ่ งการเตรียมชุมชน การประสานงานกับเครือข่ายมาประยุกต์ใช้และปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่
เนื่องจากชุมชนทีร่ บั ผิดชอบเป็ นกลุ่มเปราะบาง การเตรียมชุมชนทีด่ จี ะทาให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบตั งิ าน
 จะขยายเครือข่าย โดยครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทุกหน่วยงาน และมอบบทบาทหน้าทีต่ ามความของ
ถนัดของแต่ละองค์กร ใช้กลไกครอบครัวในการดูแลกลุ่มเป้ าหมา เพื่อเข้าถึงบริการ ใช้กลไกการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดกรอง ค้นหา และบาบัด
 จะให้รายงานผลการดาเนินงานซึง่ ใสปั จจุบนั ได้ดาเนินการอยู่ในทุกพืน้ ที่ 13 อาเภอ ผ่านทาง LINE
เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
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 จะสร้างรูปแบบ CBTx ในชุมชน สร้าง Recovery Support เพื่อเป็ นต้นแบบเริม่ ต้นในการสร้าง
รูปแบบการบาบัดยาเสพติดตามบริบทของพืน้ ที่
 จะวางแผนการดูแลเมือ่ พบผูป้ ่ วยทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อนในการบาบัดรักษา เนื่องจากผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
มักพบปั ญหาทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ซึง่ การนากระบวนการ CBTx มาใช้กบั
Case ในกลุ่มนี้จะทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เกิดความเข้าใจในกระบวนการดูแล นอกจากนี้ การที่
มีคนในชุมชนร่วมเป็ นผูน้ าทีมจะทาให้เข้าถึงผูป้ ่ วยได้อย่างแท้จริงและยังยื
่ นมากขึน้
 จะทางานเชิงรุกร่วมกับชุมชน จากเดิมทีโ่ รงพยาบาลราชสาส์นทาเชิงรับเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานเพียงคนเดียว โดยจะไปร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่ และตารวจ สอดแทรกไปในแต่ละ
เวที รวมถึงการประชุมต่างๆ ในท้องถิน่ ด้วย ไม่มงี บไม่เป็ นไรอาจต้องอาศัยใจไปก่อน
 จะชีแ้ จงกับเครือข่ายและวางแผนการดาเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นในการดาเนินงาน
CBTx ในชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้
 จะสร้าง peer support อย่างเป็ นระบบ และนาครอบครัวเข้าสู่การบาบัดอย่างเป็ นระบบ
 จะสร้างทีมครอบครัว ทีม peer support ในชุมชนให้มคี ุณภาพ
 จะสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมไปถึงระบบสนับสนุ นการฟื้ นสภาพคืนสู่สงั คม
 จะขยายการดาเนินกิจกรรมในชุมชนอื่นๆ โดยนาปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ มาพัฒนางาน
 จะสนับสนุนด้านพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่ชุมชนตามบทบาทของ รพ. ตติยภูม ิ เพื่อให้เกิดทักษะคัด
กรอง จูงใจเข้ารับการบาบัด และรับกลับไปดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่ายได้เพื่อให้เกิดความยังยื
่ น
 จะพยายามให้ชุมชนเห็นปั ญหาด้วยตัวเขาเอง และทุกภาคส่วนหรือภาคีเครือข่ายควรเริม่ ก้าวเดิน
พร้อมกันให้หวั ใจหลักเป็ นครอบครัวและชุมชน ผ่อนความหนักและความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่
น่าจะเป็ นสิง่ ทีย่ งยื
ั ่ นกว่า
 จะร่วมกับฝ่ ายปกครองในการดึงชุมชนมาดาเนินการ CBTx ด้วยชุมชนเอง
 จะรับฟั งผลของการทา CBTx รอบทีผ่ ่านมาและความต้องการเครือข่ายอะไรอีกบ้าง เพราะเราจะได้
ช่วยกันแบบยังยืนต่อไป
 จะสอนในหัวข้อยาเสพติด
 จะประยุกต์ใช้กบั การขับเคลื่อนการทางานในพืน้ ที่ ให้เหมาะสมกับบริบท เพราะลักษณะชุมชนใน
เขตเมือง มีความแตกต่างจากพืน้ ทีช่ นบทมาก รวมถึงความหมายของ CBTx ในมิตขิ องกลุ่มบุคคลที่
มีพฤติการณ์ หรือสังคมเดียวกัน โดยจะนาแนวทางไปขับเคลื่อนให้เป็ นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2565
 จะวางแผนติดตามดูแลผูป้ ่ วยต่อเนื่องหลังจากจาหน่ายออกจากโรงพยาบาล ร่วมกับ รพช. เพื่อให้
ผูป้ ่ วยคงอยูใ่ นระบบการรักษา สามารถอยูใ่ นชุมชนได้ และไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้า
 จะส่งต่อและร่วมกับพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามพร้อมในการจะทา CBTx
 จะนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากพืน้ ทีต่ วั อย่างไปนาเสนอทีมงานในพืน้ ทีเ่ พื่อหาพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมจะ
ดาเนินงาน CBTx ได้ โดยสร้างความเข้าใจเกีย่ ว CBTx ให้ภาคีต่างๆ
 จะนาไปใช้ในสถานศึกษาเนื่องจากมีอุบตั กิ ารณ์การใช้ยาในทางทีผ่ ดิ
 จะนาความคิดเผยแพร่แก่ผรู้ บั ผิดชอบ 8 อาเภอ ของจังหวัดลาพูน
 จะคัดกรอง ค้นหาผูเ้ สพสารเสพติดในชุมชน จัดประชุมกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
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 จะค้นหาแกนนาทีเ่ ข้มแข็ง แลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อวางแผนการบาบัดให้เข้ากับบริบทของชุมชนต่อไป
 จะนาความรูเ้ รือ่ ง CBTx ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ถ่ายทอดให้แก่แกนนาและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในการบาบัดยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจถึงแนวทางการบาบัดภายใต้
สถานการณ์โควิด-19
 จะปรับใช้ในกระบวนการ CBTx บ้านดอยแก้ว ทีท่ าอยูใ่ นโครงการตาบลยังยื
่ นของตารวจ ใช้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน พยายามให้ชุมชนเกิดความเป็ นเจ้าของ เพื่อความยังยื
่ นต่อไป
 จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่ เป็ นงานบริการทีต่ รงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและคนในชุมชน (relevance to local need) ดาเนินการตามหลักคุณภาพ
จริยธรรม (ethical soundness) มีแนวโน้มทีจ่ ะสามารถดาเนินโครงการระยะยาวอย่างยังยื
่ นในชุมชน
ได้ (sustainability likelihood) มุง่ เน้นการดูแลรายบุคคล ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ขึน้ กับลักษณะของ
แต่ละบุคคลและตามความ เหมาะสมของพืน้ ที่ โดยจะสามารถคงบริการไว้ในชุมชนได้นนั ้ มักเป็ น
บริการทีม่ ลี กั ษณะ ทีใ่ ช้งบประมาณไม่มาก เพื่อให้มคี วามคุม้ ค่าคุม้ ทุน กลมกลืนกับวิถชี วี ติ ในชุมชน
และได้รบั การสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง
 จะพัฒนาชุมชนทีด่ าเนินการไปแล้ว 10 แห่งให้มตี ่อเนื่องและยังยื
่ น
 จะนาข้อมูล Case ทีถ่ ูกส่งมาบาบัด ทีม่ ปี ั ญหาเสพซ้าหลายครัง้ ในชุมชนทีม่ คี วามชุกในการตรวจจับ
และพบสารเสพติดในแต่ช่วงเวลาและในกลุ่มอายุทห่ี ลากหลายมาวิเคราะห์และสะท้อนให้กบั ชุมชน
และเครือข่ายหน่วยงานในพืน้ ทีไ่ ด้รบั ทราบและให้รว่ มหาทางแก้ไขและช่วยร่วมกัน เพื่อทีจ่ ะเป็ นการ
ช่วยเหลือคนไข้ในกลุ่มนี้ดว้ ย
 จะนารูปแบบทีไ่ ด้เรียนรู้ ไปขยายผลในชุมชน
 ในฐานะหน่วยงานในระดับจังหวัด มีแผนในการสนับสนุนการดาเนินงานของพืน้ ทีภ่ ายใต้กรอบ
นโยบายการดาเนินงานป้ องกันปราบปราบยาเสพติดของกระทรวง / เขต /จังหวัด โดยบูรณาการ
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด ซึง่ ในปั จจุบนั ดาเนินงานร่วมกับตารวจในโครงการ
ชุมชนยังยื
่ น โดยยึดตามบริบทของพืน้ ทีเ่ พื่อให้การขับเคลื่อนงานประสบความสาเร็จ ต่อเนื่อง ยังยื
่ น
 CBTx ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึง่ เป็ นการบาบัดในชุมชน สามารถเข้าถึงปั ญหาได้อย่าง
แท้จริง เกิดชุมชนบาบัดในบริบทกุดโดนโมเดล 1/2564 ซึง่ ผลการดาเนินงานเป็ นทีไ่ ด้ผลเป็ นอย่างดี
จนเป็ นวาระอาเภอในการขับเคลื่อน CBTx โดยทีมของอาเภอเป็ นพีเ่ ลีย้ ง ในปี งบประมาณ 2565
กาหนดให้ทุก อปท. จัดสรรงบประมาณ ประชุมผูน้ าเพื่อคัดเลือกและกาหนดหมู่บา้ นเป้ าหมายใน
การดาเนินงาน CBTx 1 หมู่บา้ น 1 อปท. รวม 11 หมูบ่ า้ น โดยก่อนเริม่ ทา CBTx จะมีการจัดประชุม
อบรม coach CBTx ทุก อปท. ให้เข้าใจหลักการก่อน โดยจะใช้เนื้อหาของการอบรม SMCM2021 นี้
เป็ นสื่อในการอบรมต่อไป

 สิ่ งที่ต้องกำรเรียนรู้เพิ่ มเติ ม
 ต้องการรู้ ตัวอย่าง รูปแบบ แนวทางทีจ่ ะทาให้หน่วยงานอื่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
 ต้องการรู้ การเข้าถึงความรูส้ กึ ของผูบ้ าบัด ความมันใจในการพู
่
ดกับผูบ้ าบัด
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 ต้องการรู้ การบริหารจัดการเชิงระบบ TC
 ต้องการรู้ การบาบัดในกลุ่มทีม่ จี ติ เวชร่วม CBTx ในกลุ่มผูป้ ่ วยจิตเวชยาเสพติด
 ต้องการรู้ การบาบัดรักษาและการดูแลผูท้ ม่ี ปี ั ญหาทางจิตจากการใช้สารเสพติด
 ต้องการรู้ การใช้ CBTx ในผูป้ ่ วยทีต่ ดิ ยาแบบเรือ้ รัง และผูป้ ่ วยจิตเวช
 ต้องการรู้ การรับมือกับผูป้ ่ วยทีม่ อี าการรุนแรง มีอาการทางจิต และการกลับไปเสพซ้า
 ต้องการรู้ วิธที าให้พน้ื ทีย่ อมรับผูใ้ ช้สารเสพติดเป็ นผูป้ ่ วยต้องได้รบั การรักษา และรักษาโดยชุมชน
เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถอยูก่ บั ชุมชนได้
 ต้องการรู้ บทบาทหรือหลักสูตรทีช่ ดั เจนของฝ่ ายปกครอง เช่น ตารวจ ทีท่ าเรือ่ ง CBTx เพราะจาก
ประสบการณ์ตรงทีทางานเป็ นจิตแพทย์ มีตารวจนาคนไข้ทบ่ี าบัดแบบ CBTx มาทีร่ พ. โดยบอกว่า
คนไข้ไม่ยอมไปเซ็นชื่อร่วมกิจกรรมมา 1 เดือนแล้ว ตารวจก็จดั การไม่ได้ ได้แต่รอคนไข้ไปเซ็นชื่อ
ร่วมกิจกรรม สุดท้ายตารวจย้ายพืน้ ทีเ่ ปลีย่ นผูน้ บั ผิดชอบใหม่ ทุกวันนี้คนไข้กย็ งั ไม่เคยได้รว่ ม CBTx
กับชุมชน ได้แต่มารับยาจิตเวช เพื่อลดอาการทางจิตจากการเสพยาบ้าและยังเสพอยู่
 ต้องการรู้ เคล็ดลับและวิธกี ารในการทาให้เครือข่ายและชุมชนยอมรับและคิดว่า CBTx เป็ นหน้าทีข่ อง
ชุมชนด้วย ไม่ใช่หน้าทีข่ องสาธารณสุขเพียงฝ่ ายเดียว ซึง่ หากสามารถทาให้ผนู้ าชุมชนทุกชุมชน
หรือส่วนใหญ่ยอมรับได้จะทาให้การแก้ไขปั ญหายาเสพติดลดน้อยลง
 ต้องการรู้ การเสริมพลังครอบครัว ชุมชน ในการดูแลผูป้ ่ วย ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ซ้าๆ จนคนใน
ชุมชนรูส้ กึ หมดไฟในการดูแลผูป้ ่ วย
 ต้องการรู้ การกาหนดกิจกรรมทีต่ อ้ งทาให้ชดั เจนขึน้ เพื่อผูน้ าไปปฏิบตั ใิ ช้จะสามารถนาไปปรับใช้ได้
อย่างชัดเจนและถูกต้องและมีความมันใจมากขึ
่
น้
 ต้องการรู้ การเสริมสร้างอานาจชุมชน การระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วม
 ต้องการรู้ เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้ าระวังและป้ องกันยาเสพติดในชุมชน
 ต้องการรู้ การเตรียมชุมชน ขัน้ ตอนการลงพืน้ ทีเ่ พื่อให้เกิดความยังยื
่ นและได้ผลลัพธ์ทแ่ี ท้จริง
 ต้องการรู้ การพัฒนาเครือข่ายให้มคี วามร่วมมือช่วยกันทางาน
 ต้องการรู้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากพืน้ ทีต่ ่างๆ เพื่อนามาพัฒนาชุมชนตัวเอง
 ต้องการรู้ กระบวนการ CBTx แสดงเป็ น video clip เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาของทฤษฎีทเ่ี ป็ นรูปธรรม
 ต้องการรู้ การชีป้ ระเด็นปั ญหายาเสพติดทีช่ ุมชนต้องรับรูว้ ่านี่คอื ปั ญหา มองตรงกันและร่วมกันทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงครัวเรือนช่วยกันวางระบบการบาบัดในพืน้ ทีด่ ว้ ยความร่วมมือจากชุมชน
 ต้องการรู้ การตรวจคัดกรอง การประเมิน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทางานแบบการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน การเข้าถึงชุมชน การสร้างเครือข่ายในชุมชน
 ต้องการรู้ การใช้กลวิธใี นการทางานกับเครือข่ายให้ยงยื
ั ่ นและให้ความร่วมมือ ร่วมทัง้ การจัดการกลุ่ม
เฉพาะทีม่ ปี ั ญหาในการเข้าบาบัดฟื้ นฟูหรือเสพซ้ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
 ต้องการรู้ การเริม่ ต้นประสานงานกับฝ่ ายต่างๆ เช่น ตารวจ ฝ่ ายปกครอง แนวทางการแนวโน้มใจ
ผูน้ าต่างๆ เคล็ดลับหรือวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ประชาชน และเครือข่ายคิดว่า การป้ องกันและการแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดเป็ นเรือ่ งของทุกคน
 ต้องการรู้ วิธกี ารพัฒนาทีมนาหรือผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในชุมชน ให้เกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อการบาบัดรักษาผู้
ติดยาและสารเสพติด
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 ต้องการรู้ การสื่อสารในการสร้างความเข้าใจในทีมร่วมกัน ทุกภาคส่วน ทาอย่างไรให้เห็นจุดหมาย
ร่วม มีเป้ าหมายร่วมกัน และเดินไปด้วยกัน ร่วมมือกันทางาน ชื่นชมและยินดีในความสาเร็จร่วมกัน
 ต้องการรู้ ตัวอย่าง CBTx โดยชุมชนเป็ นจุดเริม่ ต้นในการดาเนินงานทัง้ หมด
 ต้องการรู้ การใช้ CBTx ในเด็กนักเรียน
 ต้องการรู้ การดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะ CBTx ในกลุ่มผูห้ ญิง หรือเพศภาวะอื่น และในกลุ่ม
หญิงตัง้ ครรภ์ใช้ยาเสพติด
 ต้องการรู้ การทา CBTx ใน สถานประกอบการ เรือนจา สถานพินิจ คุมประพฤติ
 ต้องการรู้ การบาบัดในพืน้ ทีโ่ รงเรียนสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
 ต้องการรู้ บทบาทของโรงพยาบาลจิตเวชกับ CBTx
 ต้องการรู้ แนวทางการดูแลโดยใช้ธรรมะร่วมรักษา
 ต้องการรู้ การใช้ Matrix Program
 ต้องการรู้ การนาวิธบี าบัดทางจิตสังคมมาเสริมในงาน CBTx
 ต้องการรู้ การสร้างรูปแบบ CBTx ในชุมชน การสร้าง Recovery Support
 ต้องการรู้ การสร้าง Peer Support
 ต้องการรู้ Harm Reduction ในชุมชน
 ต้องการรู้ การพัฒนาพืน้ ทีป่ ลอดภัยยาเสพติด
 ต้องการรู้ การพัฒนาศักยภาพของ อสม. อสส.
 ต้องการรู้ โปรแกรมหรือกิจกรรมบาบัดในสถานการณ์โควิด-19 CBTx in next normal
 ต้องการรู้ กระบวนการบาบัดทีป่ รับใช้ในการทางานจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้
COVID-19 ผูบ้ าบัดไม่เบื่อ และมาเข้าร่วมร่วมกิจกรรมตามนัดอย่างสม่าเสมอ
 ต้องการรู้ กิจกรรมทีไ่ ม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้า หรือแนวทางแก้ไขหากกลับไปใช้สารเสพติดซ้า
 ต้องการรู้ เทคนิคการบริหารความเสีย่ ง การจัดการปั ญหาและอุปสรรคทุกระยะการดาเนินงาน
 ต้องการรู้ ความหลากหลายของมิตเิ ชิงพืน้ ที่ โดยเฉพาะการดาเนินการในชุมชนในเขตเมือง ซึง่ มี
ความทับซ้อนของประเด็นปั ญหาหลากหลายมาก
 ต้องการรู้ การทางานเชิงรุกทีต่ ามอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมพืน้ ทีต่ ่างๆ
 ต้องการรู้ ตัวอย่างการดาเนินการ CBTx ของพืน้ ทีอ่ ่นื แล้วนามาปรับใช้ หรือต่อยอด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ลาพูน และการแก้ไขปั ญหารูปแบบอื่นๆ
 ต้องการรู้ การพัฒนา CBTx ให้เป็ นมาตรฐาน เป็ นต้นแบบขยายไปในพืน้ ทีต่ ่างๆ ในวงกว้างมากขึน้
 ต้องการรู้ การประเมินวัดผล ออกเป็ นเชิงวิจยั หรือสามารถเขียนเป็ นวิชาการ
 ต้องการรู้ แผนดาเนินการจากส่วนกลาง บทบาทอานาจหน้าทีข่ องภาคีเครือข่ายแต่ละส่วนทีช่ ดั เจน
 ต้องการรู้ แหล่งช่วยเหลือทางสังคม งาน อาชีพ ทีเ่ ป็ นทางเลือกให้ผปู้ ่ วยทีจ่ ะกลับเข้าสู่สงั คมใด้ใช้
อย่างเหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถของเขาทีส่ งั คมยอมรับ
 ต้องการรู้ การติดตาม Case ทีส่ ามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยังยื
่ น
 ต้องการรู้ รูปแบบในการติดตามผลของกระบวนการ CBTx
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 ต้องการรู้ กฎหมายทีน่ ามาใช้ได้สาหรับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อลดปั ญหาทีอ่ าจจะถูกฟ้ องร้อง หรือ
ย้อนกลับ เพราะเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับตาบล ต้องทาทุกอย่าง ทาทุกเรือ่ ง และบางเรือ่ งทาไป
โดยไม่คดิ ว่าจะเกิดปั ญหา หรือเกิดผลกระทบ เพราะมุง่ หวัง ให้ทุกคนปลอดภัย
 ต้องการรู้ กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอาเภอ (พชอ.) และคลินิกหมอครอบครัว
(PCC) โดยใช้พน้ื ทีเ่ ป็ นฐาน เน้นใช้และแสวงหาต้นทุนทางสังคมทุกด้านทีม่ อี ยู่มาสร้างการมีส่วนร่วม
ผ่านกระบวนการการยอมรับของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียในหมูบ่ า้ น/ชุมชนนัน้ ๆ ก่อให้เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพ มุง่ หวังให้ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยังยื
่ น ด้วยความตัง้ ใจ เต็มใจ มีจติ สานึกทีด่ ี และมี
ศรัทธาในการพัฒนา

 สิ่ งที่บอกเล่ำ-เผยแพร่-ถ่ำยทอดให้แก่เพื่อนร่วมงำน ผูป้ ่ วยในควำมดูแล และบุคคลที่สนใจ
 ได้นาเสนอในเรือ่ งของการทางานเชื่อมโยงกับเครือข่ายทีด่ าเนินการ CBTx อยูแ่ ล้ว สาธารณสุขไม่
ต้องไปทางานซ้าซ้อนกันอีก ทุกวันนี้ นโยบายสาธารณสุขก็ตอ้ งทา CBTx ตารวจก็ทา CBTx ฝ่ าย
ปกครองก็ทา CBTx เเต่กเ็ ป็ นละโครงการกัน งานใครงานมัน ไม่เกีย่ วข้องกัน เหมือนทางานซ้าซ้อน
กันทัง้ 3 หน่วยงาน ต่างคนต่างทาเพื่อ KPI ของตนเอง
 ได้บอกเล่าพูดคุยสนทนากับเพื่อนร่วมงานและบุคคลทีส่ นใจในช่วงก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนิน
การ CBTx ในพืน้ ที่ ว่ามีแนวทางหรือแผนทีจ่ ะดาเนินการอย่างไรและจะสนับสนุนช่วยเหลือกัน
อย่างไร ให้กจิ กรรมสามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้สถานการณ์โควิด 19
 ได้นาแนวคิดและหลักการ CBTx มาพูดคุยเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในทีป่ ฏิบตั งิ านและชุมชน
 ได้บอกเล่าถึง CBTx คือการรวมตัวกันดูแลผูป้ ่ วยคนนึง โดยทีเ่ ราไม่ได้ทอดทิง้ เขาให้อยูเ่ พียงลาพัง
 ได้แนะนาว่า การบาบัดผูป้ ่ วยยาเสพติดนอกจากในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีรปู แบบอื่นทีม่ ปี ระสิทธิ และ
ใช้ภาคีเครือข่ายร่วมกันดูแล โดยเฉพาะภาคสังคม
 ได้ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ กับสถานประกอบการ ในจังหวัด บอกเล่าถึง CBTx เป็ นระบบ
การบาบัดทีด่ ี ทุกคนมีส่วนในความสาเร็จ ทาคนเดียวไม่ได้ ถ้า Teamwork ดี และเข้าใจบทบาทของ
ตนเอง ผูต้ ดิ สารเสพติดเป็ นบุคคลทีต่ อ้ งได้รบั การช่วยเหลือผู้ ใช้สารเสพติดเป็ นผูป้ ่ วยต้องได้รบั การ
รักษา และการรักษาแบบวิถชี วี ติ ใหม่ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมเพื่อลดความแออัดในสถานพยาบาล
 ได้เผยแพร่ ถ่ายทอดผ่าน ผูร้ บั ผิดชอบงานยาเสพติดของ รพ.สต.แต่ละแห่ง ซึง่ เป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ
ชุมชนให้หมันสร้
่ างความตระหนัก สร้างการมีส่วนร่วมในการทา CBTx ในชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ/ถ่าย
ทอดผ่านเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผูใ้ หญ่กานัน/เวทีประชุม อสม. ซึง่ ในช่วงสถานการณ์โควิด
อาจต้องเผยแพร่หรือถ่ายทอดผ่านทางกลุ่มไลน์ไปก่อน
 ได้นา video clip แนวทางต่างๆ ให้สมาชิกทีมดู เล่าเรื่องการดาเนินงานรูปแบบกรณีศกึ ษา ถ้ามีเพื่อน
สนใจก็สามารถศึกษาเนื้อหาได้เองที่ Website
 ได้เล่าแนวคิดการดูแลผูป้ ่ วยติดยาเสพติด โดยเน้นผูเ้ ข้ารับการบาบัดเป็ นศูนย์กลาง โอกาสเป็ นสิง่
สาคัญทีผ่ ปู้ ่ วยควรได้รบั CBTx เป็ นการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดทีส่ ามารถตอบสนองบุคคลและ
ได้ผลลัพธ์ทด่ี ี และการแก้ไขปั ญหาใช้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็ นเจ้าของความยังยื
่ นจะคงอยูไ่ ด้มากกว่า
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 ได้ให้ขอ้ มูลการดาเนินงาน เอกสารการบาบัดรักษา ฟื้ นฟู รวมถึงการเข้าไปร่วมปฏิบตั ริ ว่ มกันเพื่อ
เป็ นการศึกษาทดลองทาไปพร้อมกัน เรียนรูไ้ ปพร้อมกัน จะร่วมกันปรับแผนการดาเนินงานให้เข้า
กับบริบทชุมชนของตนเองให้มากทีส่ ุด โดยยึดผูร้ บั บริการเป็ นหลัก
 ได้ชแ้ี จงแนวทางวิธกี ารดาเนินงาน CBTx แก่ผบู้ ริหาร ผอ.รพ.สต ผูร้ บั ผิดชอบงาน รพ.สต.อสม เพื่อ
ดาเนินการในชุมชน ประเมิน ติดตามการดาเนินงาน CBTx
 ได้ประชุมในคณะทางานเพื่อนาแนวทาง CBTx มาใช้ในปี 2565 ถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานแก่
คณะทางานและผูบ้ าบัดในคลินิกเพื่อเพิม่ ทางเลือกในการบาบัด
 ได้แนะนาให้กบั ผูท้ ส่ี นใจหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนี้ทเ่ี กี่ยวข้อง เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในกับเหล่าเพื่อน
ร่วมงานทีส่ นใจ
 ได้ถ่ายทอดผ่านเพื่อนร่วมงานใน รพ.สต อสม. และผูน้ านาชุมชน ในเวทีต่างๆ ทีส่ ะดวกและง่ายต่อ
การเข้าถึงบริการของผูใ้ ช้ยาและสารเสพติด ชีใ้ ห้เห็นว่ามีตวั อย่างพืน้ ทีท่ ท่ี าได้จริง มาเป็ นแบบอย่าง
ในการโน้มน้าวชุมชนให้มามีส่วนร่วม
 ได้นาไปเผยแพร่กบั บุคลากรสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสภาพผูต้ ดิ ยา
เสพติดของจังหวัดสกลนคร
 ได้ถ่ายทอดเรือ่ งราวต่างๆ ทีร่ บั ฟั ง เพื่อสร้างแรงบันดานใจให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ ทัง้ ตัวผูป้ ่ วย ญาติ
พีน่ ้อง ชาวบ้านใกล้เคียง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเข้าใจ เพื่อสร้างสังคมทีอ่ ยูร่ ว่ มกันได้อย่างปกติ
สุข และสามารถคืนผูป้ ่ วยให้กบั มาเป็ นกาลังหลักในการพัฒนาท้องถิน่ และสามารถสร้างแบบอย่าง
เพื่อป้ องกันไม่ให้มผี หู้ ลงผิดเข้าสู่วงจรทีผ่ ดิ พลาดอีกครัง้
 ได้บอกเล่าและนาเสนอแบบกรณีศกึ ษาไปสอนแก่ผเู้ รียนในวิชาทีส่ อนและเล่าให้ผรู้ ว่ มงานฟั งใน
ภาควิชาชุมชนและบุคคลอื่นเพื่ออยากสร้างเครือข่าย
 ได้เล่าและนาสื่อทีไ่ ด้รบั ไปเผยแพร่ โดย CBTx เป็ นการทางานชุมชนอาศัยทรัพยากรมาก แต่กเ็ ป็ น
งานทีย่ งยื
ั ่ น เราอาจจะเปลีย่ นแปลงคนเดียวได้ยาก แต่ถา้ มีทุกภาคส่วนชุมชนมาร่วมกัน จะเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงทีง่ า่ ยขึน้ และยังยื
่ น โดยผูร้ บั บริการไม่ได้เปลีย่ นเพียงคนเดียวแต่เปลีย่ นทัง้ ระบบ
 ได้เปิ ดเวทีประชาคมให้ความรูใ้ นหมู่บา้ น เล่าเรือ่ งการช่วยเหลือกลุ่มผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาด้วย CBTx
 ได้บอกเล่าในเรือ่ งการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผปู้ ่ วยยาเสพติดว่าเป็ นการมีส่วนร่วมกันในชุมชนในการ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด โดยเน้นให้ผใู้ ช้สารเสพติดเป็ นศูนย์กลางในการแก้ไข โดยร่วมกันกับ
ครอบครัว ท้องถิน่ ตารวจ ผูใ้ หญ่บา้ น ร่วมกันวางแผนแก้ไขปั ญหา
 ได้ประชาสัมพันธ์ CBTx ผ่าน Social Media
 ได้เผยแพร่ผ่าน LINE, Facebook และทีป่ ระชุม ศอ.ปส.จ.
 ได้จดั ประชุมเพื่อบอกเล่า-ถ่ายทอดสู่ผปู้ ฏิบตั โิ ดยตรง
 ได้นาเสนอแนวคิด CBTx ให้กบั คป.สอ. เพื่อเสนอต่อ พชอ. ทราบและพิจารณา ขยายและพัฒนา
เครือข่ายด้วยการทาความเข้าใจแนวคิดให้กบั ผูน้ าชุมชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เทศบาล อบต. รพ.สต.
และ อสม. ในเขตสุขภาพ ว่าเป็ นแนวทางทีด่ ที จ่ี ะช่วยเติมเต็มกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทีใ่ ช้สาร
เสพติดโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทัง้ กระบวนการคัดกรอง นาเข้าสู่การดูแลรักษา และติดตาม
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 ได้พดู คุยเกีย่ วกับ CBTx ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟังแลกเปลีย่ นประสบการณ์จากรุ่นพีท่ เ่ี คยทามาก่อนและแนวทาง
ใหม่ๆ ทีไ่ ด้จากการเรียนรูค้ รัง้ นี้ เล่าเรือ่ งราวทีไ่ ด้ฟังมา แนวทางทีแ่ ต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ทา เป็ นในรูปแบบ
การแบ่งบันและถามเกี่ยวกับของพืน้ ทีต่ นเอง
 ได้ทาความเข้าใจหลักการใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการบาบัดซึง่ ถือเป็ นเป้ าหมายสาคัญ ทีห่ น่วยงาน
ทุกภาคส่วนร่วมกับประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีแนวคิดหรือจุดมุง่ หมายทีเ่ หมือนกันเข้ามาดาเนินการ
ในการบาบัดฟื้ นฟูให้แล้ว เสร็จตามจุดมุง่ หมายทีก่ าหนดแล้วรับผลประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ ต้องเข้ามา
ร่วมกันดาเนินการ ในการบาบัดฟื้ นฟูทุกขัน้ ตอน ไม่ว่าจะเป็ นการตัดสินใจ ปฏิบตั กิ าร มีส่วนร่วมใน
ผลประโยชน์ และการประเมินผล ดังนัน้ การบาบัดฟื้ นฟูผใู้ ช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นการดูแลผูใ้ ช้ยาเสพติดให้เกิดการบาบัด ฟื้ นฟูใกล้บา้ นหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การ
ค้นหา คัดกรอง บาบัดฟื้ นฟู ลดอันตรายจากยาเสพติด และติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม รวมถึง
ประสานการทางานร่วมกันของหน่วยงาน ด้านสุขภาพและสังคม และคืนคนดีส่สู งั คม
 ได้แบ่งปั นให้กบั เพื่อนทีมงานแล้ว หากมีโอกาสจะเล่าสู่ อสม.ในชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัย
 ได้เล่าในเรือ่ งของอุปสรรคเรือ่ งโรคระบาดซึง่ กระทบทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
ในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้นาเสนอ
สามารถปรับตัวอยูก่ บั โรคระบาด Covid-19 ได้อย่างเหมาะสม โดยได้ทงั ้ ความปลอดภัยและได้
ทางานในบทบาทหน้าทีข่ องตนเองได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ส่วน CBTx เป็ นแนวคิดทีด่ ที จ่ี ะช่วย
ให้ผเู้ ลิกยาเสพติดไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ วและต้องต่อสูเ้ พียงลาพัง เป็ นแนวคิดทีด่ มี าก
 ได้เผยแพร่ให้บุคลากรจาก Video เรียนย้อนหลัง และ Video นาเสนอผลงาน แล้วปรึกษาหารือกับ
เพื่อนร่วมงาน และเผยแพร่ให้ผปู้ ่ วยและบุคคลทีส่ นใจโดยนาเสนอผลการดาเนินงานเด่นทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
 ได้เผยแพร่ผ่านเวทีประชุมผูร้ บั ผิดชอบงาน สอดแทรกเมือ่ มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมกับชุมชน
ต่างๆ สิง่ ทีอ่ ยากเล่าคือ อยากให้คนอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าใจถึงหลักการโดยแท้จริงว่าไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ าย
ใดจะกาหนดทิศทางการบาบัดในชุมชน แต่ตอ้ งมาจากการช่วยระดมของชุมชนพืน้ ทีต่ ามบริบท
 ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่าน Video และแลกเปลีย่ นร่วมกัน
 ได้แนะนาให้กบั ผูท้ ส่ี นใจหรือผูร้ บั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ให้กบั เพือ่ นร่วมงานที่
สนใจเรียนรูเ้ พิม่ เติมและค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก website smcmthailand.org
 ได้ทาแผนปฏิบตั งิ านในปี งบประมาณ 2565 อบรม CBTx แก่ จนท. รพสต. /อสม. /ผูน้ าชุมชน
 ได้เล่าสู่กนั ฟั ง สอบถามความสนใจและความเข้าใจ ชักชวนเป็ นเครือข่ายในการร่วมอุดมการณ์ในการ
แก้ไขปั ญหาในชุมชน และนาผลงานการนาเสนอในพืน้ ทีต่ ่างๆ ให้ชุมชนควรคิด ควรเรียนรูร้ ว่ มกัน
เพื่อถอดบทเรียน มาสู่การปฏิบตั ใิ นแบบพืน้ ทีต่ วั เองในแบบของตัวเอง
 ได้นาเสนอแง่มมุ เรือ่ งราวความหวังว่าชุมชนอื่นทาได้ ชุมชนราชสาส์นก็สามารถทาได้เช่นกัน ไม่ใช่
ภาพฝั นแต่สามารถทาให้เกิดได้จริง แจ้งปั ญหาเรือ่ งการติดสารเสพติดเป็ นปั ญหาสากล เป็ นโรคเรือ้ รัง
ทางสมอง ต้องให้โอกาส การกลับมาเสพซ้าไม่ใช่เรือ่ งผิดทีอ่ ภัยให้ไม่ได้ ลดการตีตรา คืนลูกหลาน
ของชุมชน กลับสุ่ชมชน และดาเนินการโดยชุมชน และมีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
 ได้อธิบายขัน้ ตอนและความหมายของการดาเนินงาน CBTx เพื่อให้ผรู้ ว่ มดาเนินงานเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ ของแต่ละคน เพื่อให้งานดาเนินไปได้ดว้ ยดีและเกิดความยังยื
่ น
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 ได้บอกเล่าเรือ่ งราวทีไ่ ด้เรียนรูผ้ ่านเวทีประชุม หมูบ่ า้ น หรือผ่านทาง LINE กลุ่ม บอกเล่าคณะทางาน
ระดับตาบลโดยผ่านทางเวทีประชุมระดับตาบล บอกเล่าผูป้ ่ วย โดยเล่าให้ฟัง เมือ่ ตอนทากิจกรรม
และไปเยีย่ มทีบ่ า้ นหรือติดตามในชุมชน
 ได้แนะนาให้เริม่ จากการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่น เอาใจใส่ดแู ล ให้
คาปรึกษา การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในครอบครัว จากหนึ่งครอบครัวขยายสู่ทุกครอบครัว
เป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง ในแต่ละชุมชน มีผนู้ า พีเ่ ลีย้ งทีร่ ่วมกันดูแล ป้ องกันและเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพ
ติดร่วมกัน รวมทัง้ มีแหล่งฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยยาเสพติดตามบริบทของชุมชน เปิ ดโอกาสให้ผใู้ ช้
สาเสพติดได้กลับไปใช้ชวี ติ อย่างปกติสุข
 ได้บอกความสาคัญและประโยชน์ของการทา CBTx เน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่ วย แนว
ทางการดาเนินงานทีย่ งั พบว่าผูป้ ่ วยยังมีกลับไปเสพซ้า แต่มมุ มองของสังคมเปลีย่ นไป ถ้าทุกภาค
ส่วนในชุมชนร่วมกันดูแล ป้ องกัน เฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติด โดยเริม่ จากครอบครัวเอาใจใส่ สร้าง
ความอบอุ่น ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพในครอบครัว จากหนึ่งครอบครัวขยายสู่ทุกครอบครัว จะ
ทาให้สามารถจัดการ เฝ้ าระวัง และฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยยาเสพติดตามบริบทของชุมชน ทาให้เรา
สามารถใช้ชวี ติ อย่างปกติสุข โดยไม่มปี ั ญหายาเสพติดเข้ามารบกวนทุกคนในครอบครัวและชุมชน
 ได้นาไปบอกเล่าในเวทีต่างๆ และจะประชาสัมพันธ์ในการจัดอบรมครัง้ ต่อๆ ไป ถึง CBTx ว่าเป็ นการ
บาบัดผูม้ ปี ั ญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม ดังนัน้ ชุมชนจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากใน
รูปแบบการบาบัดแบบนี้ ผูน้ าทีม ผูจ้ ดั การรายกรณีไม่จาเป็ นต้องเป็ นทีมสหวิชาชีพ แต่สามารถเป็ น
ผูน้ าชุมชนทีม่ วี ถิ ชี วี ติ อยูใ่ นชุมชนมาอย่างยาวนานซึง่ เป็ นผูท้ ช่ี ุมชนให้ความเคารพเชื่อถือได้ ชุมชน
เข้มแข็งเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการสานใจ และด้วยความร่วมมือของทุกคน ทัง้ ชุมชนและเจ้าหน้าที่
 ได้บอกการดาเนินงานทีเ่ ป็ นเครือข่ายในชุมชนที่มสี ่วนร่วมหลักในการจัดการปั ญหาย่าเสพติดนี้ มี
พืน้ ทีห่ รือชุมชนทีส่ ามารถดาเนินงานได้ประสบผลสาเร็จและน่ าสนใจในการกลวิธดี าเนินงานของ
พืน้ ทีน่ นั ้ รวมทัง้ คนไข้ทเ่ี สพและบาบัดเสร็จจากแนวทางบาบัดนี้กม็ กี าลังใจทีเ่ ลิกยาและปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมการเสพยาทีด่ ขี น้ึ หากในพืน้ ทีเ่ ราหรือในชุมชนมีหน่วยงานหรือเครือข่ายทีช่ ่วยเหลือและ
รับทราบปั ญหาของคนไข้กลุ่มนี้ คิดว่าจะทาตัวคนไข้เองมีกาลังใจทีจ่ ะอยากเลิกและให้ความร่วมมือ
 ได้จดั เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูเ้ สพสารเสพติดในชุมชน โดยนาเสนอตัวอย่างชุมชนที่
บาบัดแล้วประสบผลสาเร็จ ถ่ายทอดโดยการแบ่งปั นข้อมูลทีไ่ ด้เรียนรู้ ยกตัวอย่างการบาบัดผูเ้ สพยา
เสพติดแบบ CBTx เป็ นสิง่ ทีท่ า้ ทาย และเป็ นการบาบัดทีใ่ ห้โอกาสผูบ้ าบัด บาบัดในชุมชน มีหลาย
องค์กรเข้าร่วมบูรณาการ เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามเป้ าหมาย
 ได้นาเสนอประเด็นสาคัญในทีป่ ระชุมทีมงาน / ปรับวิธกี ารบาบัดและให้คาปรึกษาเดิมให้มกี ารใช้
แนวคิด Harm Reduction และ Recovery มากขึน้
 ได้จดั ในรูปแบบ KM ในโอกาสต่างๆ เช่นประชุมประจาเดือนให้ศกึ ษาทาความเข้าใจ CBTx ให้รอบ
ด้าน ลึกซึง้ เพราะเป็ นแนวทางทีจ่ ะแก้ไขปั ญหายาเสพติดได้อย่างยังยื
่ น
 ได้จดั ประชุมระดับจังหวัด โดยจะสอดแทรกแนวทางการทางาน CBTx เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทางาน
และต้นแบบหรือนวัตกรรมในแต่ละพืน้ ที่
 ได้แจ้ง website smcmthailand.org ในการเข้าถึงการเรียนรู้ CBTx แก่เครือข่าย และเจ้าหน้าทีใ่ น
โรงพยาบาล และ สสอ. ทุกแห่งนาไปเผยแพร่ให้กบั ทีมงานเพื่อปรับใช้ตามบริบทของพืน้ ที่
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 ได้วางแผนปฏิบตั งิ านด้านยาเสพติดร่วมกับทีมสหวิชาชีพในหน่วยงานและคณะทางานด้านยาเสพ
ติดของโรงพยาบาล
 ได้สรุปบทเรียนและจัดทาเป็ นรูปแบบ e-Book นาเสนอเข้าสู่การประชุมประจาเดือน โดยคณะทางาน
ของ ศป.ปส.อ. ให้เข้าใจหลักการและแนวคิดเกีย่ วกับ CBTx และบรรจุในแผนการดาเนินงานระดับ
อาเภอในปี งบประมาณ 2565

โปรดติดตำมสำระวิชำกำรสำรเสพติดต่อเนื่ องได้จำก ……………
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