
 



 
รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจําปี ๒๕๖๑ 

 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 

ด้านบริหารจัดการและพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
๑. นายประยูร  รัตนเสนีย์ 
(ยอดเยี่ยม) 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

๒. นายประภาส  วีระพล 
(ดีเด่น) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ 

๓. นายสรายุทธ  แก้วกุลปรีชา 
(ดีเด่น) 

ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ  
 

จังหวัดศรีสะเกษ 

ด้านวิชาการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
๑. นางกนกกาญจน์  วิโรจน์อุไรเรือง 
(ดีเด่น) 

นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

๒. รศ.ดร.ผ่องศรี  ศรีมรกต 
(ดีเด่น) 

รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. ดร.หรรษา  เศรษฐบุปผา 
(ดีเด่น) 

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ด้านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด    
๑. นายจุมภฏ  พรมสีดา 
(ยอดเยี่ยม) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒.พระครูปรยิัติชัยการ(ชัยเวช ภูแล่นก่ี) 
(ดีเด่น) 

ผู้อํานวยการศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู
วัดพุทธคามนิคม 

ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
วัดพุทธคามนิคม จังหวัดกาฬสินธุ ์

๓. นางรุ่งทิพย์  จันทราช 
(ดีเด่น) 

พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ 

โรงพยาบาลองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก 

๔. นางสาวสุดา  สวุรรณรักษ์ 
(ดีเด่น) 

นักสังคมสงเคราะห์ 
ชํานาญการ 

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
กรมราชทัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจําปี ๒๕๖๑ (ต่อ) 
 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน 
ด้านการดูแล ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
๑. นายบรรจง  แซ่อ้ึง 
(ยอดเยี่ยม) 

ประธานชุมชนกองขยะหนองแขม กองขยะหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 

๒. นายชูศิลป์  สารรัตนะ 
(ดีเด่น) 

ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

๓. นายบุญรอด  เวชสุวรรณ 
(ดีเด่น) 

ประธานชมรมอาสาสมัครประจํา
หมู่บ้าน ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔. นายสงัด  ระวิงทอง 
(ดีเด่น) 

กํานันตําบลง้ิวราย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 

ชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีมีผลงานด้านการดูแล ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
๑. ชุมชนบ้านสันติวนา 
(ยอดเยี่ยม) 

 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๒. บ้านวังแดง 
(ดีเด่น) 

 ตําบลวังแดง อําเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

๓. หมู่บ้านคลองราง 
(ดีเด่น) 

 ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 



รางวลั...ธญัญารกัษอ์วอรด์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

นายประยรู รตันเสนีย ์

รองปลดักระทรวงมหาดไทย  

ผลงานเด่น 

   ๑. ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขบัเคลื่อนแผนประชารฐัรว่มใจ สรา้งหม ูบ่า้นชมุชนมัน่คง ปลอดภยั 

 ยาเสพติด ในมิติการสรา้งหม ูบ่า้นชมุชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติดอยา่งยัง่ยืน 

    ๒. กาํกบัติดตามผลการดําเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

    ๓. ควบคมุและกาํกบัดแูลการปลกูเฮมพ ์(กญัชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

 

   

 

 

 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

นายประภาส วีระพล 

นายแพทยส์าธารณสขุ จงัหวดัอํานาจเจรญิ 

ผลงานเด่น 

   ๑. นโยบายบําบดัรกัษาผ ูเ้สพยาเสพติดในระดบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล(รพ.สต.)   

โดยการพฒันาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล (รพ.สต.) ใหมี้คณุภาพไดม้าตรฐาน ใหเ้ป็น 

SMART รพ.สต.  รวมถึงการบําบดัรกัษาผ ูเ้สพยาเสพติดในระดบั รพ.สต. เพ่ือลดความแออดั

ของผ ูป่้วยยาเสพติดและเพ่ิมทางเลือก  ความสะดวก  ประหยดัเวลาและค่าใช่จ่ายสําหรบั

ผ ูป่้วยยาเสพติดและครอบครวั 

  ๒. WEALTHY ACADEMY TO BE NUMBER ONE AMNATCHAROEN เป็นการเสรมิสรา้ง

ภมิูค ุม้กนัทางจิตใจใหแ้กเ่ยาวชน เพ่ือใหเ้ยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 

  ๓. ขบัเคลื่อนให ้รพ. ทกุแห่งในอํานาจเจรญิผา่น HA ยาเสพติด ๑๐๐ %  



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบรหิารจดัการและพฒันานโยบายการแกไ้ขปัญหาผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

นายสรายทุธ แกว้กลุปรชีา  

ปลดัจงัหวดัศรสีะเกษ  

ผลงานเด่น 

   “สรา้งนวตักรรมระบบโมเดล ศรสีะเกษ สยบยาเสพติด  Sisaket Anti Drug 

Model” Information Technology : IT  บรูณาการประสานขอ้มลูจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวขอ้ง เพ่ือจะทําการเฝ้าระวงัและติดตาม ความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของ     

ผ ูเ้สพ/ผ ูค้า้ อยา่งใกลชิ้ด ช่วยใหล้ดปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีไดม้ากข้ึน 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นวิชาการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

นางกนกกาญน ์ วิโรจนอ์ไุรเรือง 

นายแพทยชํ์านาญพิเศษ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธ์ิ จงัหวดัอบุลราชธานี 

ผลงานเด่น 

        ๑. การพฒันาแนวทางในการดแูลรกัษาผ ูป่้วยแอลกอฮอลใ์นระยะถอนยา แบบผ ูป่้วยใน               

รพ.พระศรมีหาโพธ์ิ 

        ๒. แนวทางในการดแูลผ ูป่้วยท่ีมีปัญหาจากแอลกอฮอลท์ัง้ผ ูป่้วยนอก/ใน รพ.พระศรมีหาโพธ์ิ 

        ๓. คณะทํางานวิจยัเรือ่ง รปูแบบการบําบดัฟ้ืนฟผู ูเ้สพยาเสพติดแอมเฟตามีนดว้ยคณุธรรม       

“รกัเหนือรกั” (สาราณียธรรม ๖)และระดบัศีล ๕ และจดัทําค ู่มือการบําบดัดว้ยคณุธรรม “รกัเหนือรกั” 

      



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นวิชาการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด 

รศ.ดร.ผอ่งศร ีศรมีรกต  

ภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผลงานเด่น 

          จดัทําตํารา/เอกสารวิชาการ และผลงานวิจยัเกี่ยวกบับหุรี่/ยาสบู  สง่ผลใหมี้การขยายภาคีแนว

รว่มและเสรมิสรา้งความตระหนกัในพิษภยับหุรีร่ว่มกบัภาคีเครอืขา่ยฯ จนกระทรวงสาธารณสขุยกระดบั

โรงพยาบาลจากเขตปลอดบหุรีป่ระเภท ๒  การพฒันาคลินิกเลิกบหุรี ่ในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ

ไทยรว่มกบัภาคีเครอืขา่ย  การกระต ุน้การจดักิจกรรมรณรงคว์นังดบหุรีโ่ลกใหแ้พรห่ลายในโรงพยาบาล

ทกุระดบั นอกจากน้ียงัมีองคค์วามร ูเ้รือ่งบหุรีเ่กิดข้ึนจดัพิมพเ์ป็นหนงัสือมากกว่า ๑๐ เลม่ เนน้ดา้นการ

ช่วยลด ละ เลิกบหุรี ่และมีการเผยแพรห่รอืนําไปใชป้ระโยชน ์เป็นตน้ 

         

      



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นวิชาการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูเ้สพ ผ ูติ้ดยาเสพติด  

 

ดร.หรรษา  เศรษฐบปุผา  

อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ผลงานเด่น 

      ตัง้แต่ปี ๒๕๕๓-ปัจจบุนั เริม่มีผลงานดา้นวิชาการ/การวิจยัเกี่ยวกบัยาเสพติดโดยเฉพาะกล ุม่ผ ูติ้ด

สรุาอยา่งต่อเน่ืองเรือ่ยมา เช่น  “โปรแกรมการบําบดัดแูลเชิงรกุในชมุชนสําหรบัผ ูติ้ดสรุาและใชส้ารเสพ

ติด: โครงการใกลบ้า้น สมานใจ กรณีศึกษา ๔ ภาค”  “วิถีชีวิตกอ่นติดสรุา”  “โปรแกรมการบําบดัดแูล

เชิงรกุทางโทรศพัทส์ําหรบัผ ูติ้ดสรุาและใชส้ารเสพติด (โทรถามตามเยี่ยม)”  “โครงการปัญญาชนคน

ไมเ่มา”  “โครงการเลิกเหลา้เพราะมีเรา”  และ“การพฒันาเครือ่งมืออิเลคโทรนิคสส์ําหรบัการเลิกสรุา

ของนกัด่ืมหนา้ใหม”่ เป็นตน้ 

 

         

      



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 

ดา้นการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

นายจมุภฏ  พรมสีดา  

ผ ูอํ้านวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  

ผลงานเด่น 

      ๑. รพ.สวนสราญรมยใ์หบ้รกิารผ ูป่้วยยาเสพติดทําใหผ้ ูป่้วยยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนเป็นอนัดบัท่ี ๒ 

รองจากผ ูป่้วยจิตเภท ใหค้วามสําคญัในการดแูลผ ูป่้วยยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้ผ ูป่้วยยาเสพติดท่ี

มีอาการทางจิตเวช ทัง้ในระบบผ ูป่้วยนอก/ใน  และผ ูป่้วยยาเสพติดระบบสมคัรใจและบงัคบับําบดัไม่

เขม้งวด 

     ๒. เป็นรพ.จิตเวชท่ีมีหอผ ูป่้วยชมุชนบําบดัเพ่ือใหก้ารบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูป่้วยยาเสพ

ติด ระบบบงัคบับําบดัไมเ่ขม้งวดท่ีสง่ต่อจากคมุประพฤติ ๗ จงัหวดัภาคใต ้มีการบําบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

     ๓. การบรูณาการกบัเครอืขา่ยในชมุชนในการดแูลผ ูป่้วยจิตเวชและผ ูป่้วยยาเสพติดท่ีมีอาการจิตเวช 



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

พระครปูรยิติัชยัการ (ชยัเวช ภแูลน่ก่ี) 

ศนูยส์งเคราะหแ์ละฟ้ืนฟ ู“วดัพทุธคามนิคม” อําเภอเมือง  จงัหวดักาฬสินธ ุ ์ 

ผลงานเด่น 

     ใหก้ารช่วยเหลือในการบําบดัฟ้ืนฟผู ูติ้ดยาเสพติด นํา “หลกัสตูรเวชธรรม : คืนคนดีส ูค่รอบครวัตน 

สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แข็ง วดัพทุธคามนิคมฯ จงัหวดักาฬสินธ ุ”์ โดยไดทํ้างานวิจยัมาใหก้ารบําบดัฟ้ืนฟ ู  

ผ ูติ้ดยาเสพติด ท าใหเ้ยาวชนไดรู้จั้กการน าหลกัธรรมมาใชใ้นการด าเนินชีวติ สามารถพฒันาตนเองให้

คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็น และสามารถลด ละ เลิกอบายมขุ และสารเสพติดทุกชนิดได ้
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ดา้นการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

นางร ุง่ทิพย ์ จนัทราช 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลองครกัษ ์จงัหวดันครนายก 

ผลงานเด่น 

     ๑. Matrix Modified Style องครกัษ ์“ปรบั เพ่ือ เปล่ียน”  โดย   ๑. ปรบัรปูแบบการนดัโดยยึด

ผ ูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง ๒. ปรบักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัผ ูร้บัการบําบดัแต่ไดม้าตรฐาน ๓. ปรบัรปูเลม่

ค ู่มือใหเ้หมาะกบัผ ูเ้รยีน 

    ๒. HEART model  
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 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

ดา้นการบําบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผ ูติ้ดยาเสพติด 

นางสาวสดุา สวุรรณรกัษ ์

นกัสงัคมสงเคราะห ์ชํานาญการ ทณัฑสถานบําบดัพิเศษกลาง กรมราชทณัฑ ์ 

ผลงานเด่น 

     ดําเนินการกิจกรรมและโครงการฯ เกี่ยวกบัการสงเคราะหช์่วยเหลือและบําบดัแกไ้ขฟ้ืนฟ ู        

พฤตินิสยัผ ูต้อ้งขงัคดียาเสพติดท่ีมากกว่า ๒๐ โครงการ เช่น โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  โครงการ just dance no drug  โครงการราชทณัฑเ์ชิง

สมานฉนัท ์๓ โครงการ  และดา้นกีฬาบําบดั จดัโครงการ/กิจกรรมแขง่ขนักีฬาประเภทต่างๆ 

ระหว่างผ ูต้อ้งขงั สง่เสรมิสขุภาพรา่งกายและจิตใจใหดี้ข้ึนเพ่ือต่อตา้นยาเสพติดในทณัฑสถานฯ 

ไดแ้ก ่ แขง่ขนัเซปักตะกรอ้ ฟตุซอล เทเบิลเทนนิส ชิงแชมป์ของผ ูต้อ้งขงัภายในทณัฑสถานฯ และ 

กีฬาบําบดัฮาเฮภายในทณัฑสถานฯ  
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ดา้นการดแูล ช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติดในชมุชน  

 

นายบรรจง  แซ่อ้ึง 

ประกอบอาชีพสว่นตวัและเป็นผ ูนํ้าชมุชนกองขยะหนองแขม กทม. 

ผลงานเด่น 

     ๑. โครงการเยี่ยมผ ูต้อ้งขงัในเรอืนจําเพ่ือใหผ้ ูต้อ้งขงัมีกําลงัใจและมีทศันคติท่ีดีต่อชมุชนเพ่ือรบัร ูว่้าชมุชน

จะไม่ทอดท้ิงและยินดีตอ้นรบักลบัคืนส ู่ๆ ชมุชน 

     ๒. โครงการใหค้วามช่วยเหลือผ ูพ้น้โทษการฟ้ืนฟจิูตใจและเสรมิสรา้งกําลงัใจ  เมื่อมีผ ูพ้น้โทษออกมา จะ

นิมนตพ์ระมารดน้ํามนตแ์ละใหค้นเฒ่าคนแกใ่นชมุชนผกูสายสิญจนร์บัขวญัคืนส ู่ชมุชน  และรว่มกบัสมาคม

สตรไีทยคาทอลิกฝึกอาชีพ  หางานใหทํ้า  ใหท้นุประกอบอาชีพ  และจดักิจกรรมรวมกล ุม่เพ่ือการดแูลต่อเน่ือง  

    ๓. โครงการตรวจสารเสพติดอยา่งสมคัรใจ โดยรว่มกบัศนูยส์าธารณสขุ  ๔๘  ทํากิจกรรมชมุชนบําบดั   

    ๔. โครงการเครอืข่ายพ่อแม่ท่ีมีลกูติดยา ชวนพ่อแม่ท่ีมีลกูติดยาเขา้รว่มกิจกรรมใหค้ําปรกึษาและโนม้นา้ว

ลกูรว่มกิจกรรมโดยสรา้งความรว่มมือ  ระหว่างผ ูนํ้า  ชมุชน  พ่อแม่ และผ ูติ้ดยา  และไดข้ยายไปอีกหลาย

ชมุชนเป็นเครอืข่าย 

     ๕. โครงการสง่เสรมิอาชีพผ ูพ้น้โทษ 
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นายชศิูลป์ สารรตันะ 

ขา้ราชการบํานาญ ประธานมลูนิธิฮกัเมืองน่าน 

ผลงานเด่น 

  ๑. “สรา้งชมุชนเรยีนร ูต่้อส ูย้าเสพติด” ดว้ยกระบวนการ บวรส. (บา้น วดั รร. สถานีอนามยั) 

  ๒.  ใหคํ้าปรกึษาเยาวชนและครอบครวั ช่วยใหผ้ ูเ้สพเขา้ส ูก่ระบวนการบําบดั  

  ๓.  เป็นผ ูเ้สนอใหนํ้ารปูแบบการช่วยเหลือค ูบ่ดัด้ี มาใชท่ี้ชมุชนตําบลน้ําเกี๋ยน และมีการขยายผลไป 

       ชมุชนอ่ืนใน จ.น่าน 

  ๔. การจดัตัง้เครอืขา่ยป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน เป็นจิตอาสาและมีบทบาทสําคญั        

      ในการจดัตัง้เครอืขา่ยฯ ทํางานเป็นคณะกรรมการต่างๆ กบัหน่วยงานต่างๆช่วยแกไ้ขปัญหา 

      ยาเสพติด เป็นระยะเวลา ๑๖ ปี 

 

         

      



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 
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นายบญุรอด เวชสวุรรณ 

ประธานชมรม อสม.ประจําหม ูบ่า้น ตําบลลีเล็ด อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ผลงานเด่น 

    ทํางานรว่มกบัเครอืขา่ยต่างๆในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชนจนเกดิความเขม้แข็ง โดยมีกจิกรรม/

โครงการต่างๆ ดงัน้ี จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในหม ู่บา้น ทําบา้นของตนเองใหเ้ป็นเตียงผ ูป่้วย เปิดคลินิก

เลิกบหุรีใ่หคํ้าปรกึษา ทําหม ู่บา้นใหเ้ป็นโรงพยาบาลในการดแูลรกัษาผ ูติ้ดยาเสพติดโดยใหค้นในชมุชนมีสว่นรว่มใน

การเฝ้าระวงัและดแูลรกัษาผ ูท่ี้ผา่นการบําบดัและผ ูป่้วยกล ุม่เสี่ยงในหม ู่บา้น เปิดหอ้งเรยีนนวตักรรมยาเสพติดใน

ชมุชน ๓ หอ้ง ไดแ้ก ่หอ้งเรยีนโรงเรยีนบา้นคลองรางเพ่ือติดอาวธุทางปัญญาใหแ้กน่กัเรยีน หอ้งเรยีน กศน.เพ่ือ

เพ่ิมเติมความร ูใ้หก้บันกัเรยีน กศน. หอ้งเรยีนในชมุชนเพ่ือเปิดโอกาสใหผ้ ูผ้า่นการบําบดัรกัษากลบัมาใช้

ชีวิตประจําวนัใหมี้ความสขุ ติดตามผ ูผ้า่นการบําบดัรกัษาใหไ้ดร้บัการศึกษาต่อ  สรา้งบคุคลตน้แบบนําผ ูผ้า่นการ

บําบดัมาเป็นวิทยากรใหค้วามร ูแ้กเ่ด็กและเยาวชน แต่งตัง้ใหผ้ ูผ้า่นการบําบดัรกัษาจากค่ายส ูข่วญัแผน่ดินเขา้มามี

สว่นรว่มในการเฝ้าระวงัยาเสพติดในชมุชน ฝึกอาชีพเพ่ือสรา้งรายไดเ้สรมิใหก้บัผ ูผ้า่นการบําบดัจากค่ายส ูข่วญัแผน่ 
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นายสงดั ระวิงทอง 

กาํนนัตําบลง้ิวลาย อําเมืองอินทรบ์รุ ีจงัหวดัสิงหบ์รุี 

ผลงานเด่น 

     จดัทําโครงการ “ใครอยากเลิกยาใหม้าหากาํนนั” เม่ือทราบผ ูเ้สพสารเสพติดในชมุชน   กาํนนัจะเขา้ไป

คยุกบัผ ูเ้สพทีละคน  ใหข้อ้มลูเรือ่งวิธีการบําบดั  กระต ุน้ใหคิ้ดถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชนต่์อตวัผ ูเ้สพ  เช่น ทํา

เพ่ือลกู  เพ่ือคนท่ีตนเองรกั  เพ่ืออนาคตตนเอง  ถา้ยงัเพิกเฉยอย ูจ่ะค่อยๆไปคยุกบัญาติพ่ีนอ้ง พ่อแม ่ 

หากตอ้งการบําบดัฯ กาํนนัจะอํานวยความสะดวกพาไปรกัษาทนัทีและใหก้ารช่วยเหลือส่ิงท่ีช่วยเหลือได้

อยา่งเต็มท่ี  โดยมีหลกัการช่วยเหลือ คือ ๑.ใหก้ารดแูลแบบไมท่อดท้ิง ติดตามอยา่งต่อเน่ือง คําปรกึษา    

ใหอ้ภยัเม่ือผิดพลาด  ๒.การสนบัสนนุใหผ้ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดไดมี้งานทํา/รายได ้ มีคณุค่าในตนเอง  ๓.พยายาม

สอดสอ่งเพ่ือป้องกนัไมใ่หก้ลบัไปเสพซ้ํา  ถา้พบตอ้งรบีแกไ้ขโดยเรว็ และ ๔.ส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดยาเสพติด 

จะช่วยทําใหผ้ ูป่้วยเลิกเสพไดม้ากยิ่งข้ึน 
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 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ยอดเยี่ยม 
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ชมุชนสนัติวนา ตําบลหนองบวั อําเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม ่

ผลงานเด่น 

       จากปัญหาแพรร่ะบาดฝ่ิน ปี ๒๕๕๕ มีโครงการขยายโครงการหลวงแกปั้ญหาฝ่ิน โดยมี

สบยช. รว่มกบัโรงพยาบาลธญัญารกัษเ์ชียงใหมไ่ดเ้ขา้มาพฒันาระบบการบําบดัฝ่ินรว่มกบั

อําเภอไชยปราการ และทีมงานยาเสพติดของ รพ.ไชยปราการ รพ.สต. เป็นตน้ ไดว้างแผน

รว่มกนัจดัตัง้ “ศนูยล์ดอนัตรายจากการใชส้ารเสพติดในชมุชน” จนปัจจบุนัชมุชนมีความ

เขม้แข็ง สามารถดําเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดว้ยระบบของชมุชมและเครอืข่ายดว้ยชมุชน

เอง  สง่ผลให ้ผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดเขา้ส ูร่ะบบรกัษามากข้ึน ปัญหายาเสพติดนอ้ยลง เกิดแกนนําผ ูป่้วยแต่

ละหยอ่มบา้น มีการสรา้งอาชีพ รายไดจ้ากการขายผลผลิตการเกษตร มีจิตอาสาเพ่ือนช่วยเพ่ือน 

ชมุชนช่วยชมุชน และชมุชนมีความเขม้แข็ง 
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ชมุชนบา้นวงัแดง ตําบลวงัแดง อําเภอตรอน จงัหวดัอตุรดิตถ ์

ผลงานเด่น 

   มีการดําเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชมุชนอยา่งต่อเน่ืองมากกว่า ๑๕ ปี ในรปูแบบ “การบําบดัรกัษาโดยชมุชนมีสว่น

รว่ม” โดยมีอดุมการณร์ว่มกนัว่า “ทําอยา่งไรตําบลวงัแดงปัญหายาเสพติดจะลดลงและปลอดยาเสพติดในอนาคต”  โดยมี

แนวคิดว่าอาศยัภาครฐัอยา่งเดียวไมส่ามารถแกปั้ญหายาเสพติดได ้ถา้ชาวบา้นไมใ่หค้วามรว่มมือ จากการทําประชาคม

จึงมีแนวคิดรว่มกนัว่า  “เหตเุกิดท่ีไหนตอ้งแกปั้ญหาท่ีนัน้และตอ้งแกไ้ขปัญหาดว้ยคนในชมุชนเอง” จึงมีการทําประชาคม  

ทีละหม ูบ่า้น รว่มกนัตัง้กฎมาตรการทางสงัคมข้ึนมาใชก้บัคนในชมุชน เม่ือพบผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ด จะมีแกนนําชมุชนไปพบ

ผ ูป้กครองทําความเขา้ใจใหเ้ลิกใชย้าเสพติด หาวิธีแกไ้ขรว่มกนั ใหโ้อกาสผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดในการปรบัปรงุแกไ้ข ทําความเขา้ใจ

กบัคนในชมุชนตอ้งใหโ้อกาสผ ูเ้สพ/ผ ูติ้ด  ชมุชนใหค้วามรว่มมือ จึงทําใหผ้ ูเ้สพ/ผ ูติ้ดนอ้ยลง 

      

         

      



รางวลัธญัญารกัษอ์วอรด์ ปี ๒๕๖๑ 

 บคุคลผ ูมี้ผลงาน ดีเด่น 

หมูบ่า้นหรอืชมุชนท่ีมีผลงานดา้นการดแูล ช่วยเหลือผ ูติ้ดยาเสพติด 
 

 

หมูบ่า้นคลองราง ตําบลลีเล็ด อําเภอพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

ผลงานเด่น 

       มีการรณรงคใ์หส้ถานศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นโรงเรยีนสีขาว ปลอดยาเสพติด นกัเรยีนมีความร ูเ้รือ่งยาเสพติดและสรา้งเครอืขา่ย

แกนนําเด็กและเยาวชนในโรงเรยีน เป็นแกนนําถ่ายทอดความร ูส้ ูค่รอบครวั/ผ ูป้กครองเพ่ือช่วยดแูลเฝ้าระวงัคนในครอบครวัใช้

สารเสพติด  

      เปิดหอ้งเรยีนนวตักรรม เพ่ือเป็นศนูยก์ารเรยีนร ูใ้นชมุชนใหร้ ูเ้ท่าทนัโทษภยัยาเสพติด  ติดตามผ ูผ้า่นการบําบดัเพ่ือพิจารณา

ใหก้ารช่วยเหลือตามปัญหาและความตอ้งการ เสรมิสรา้งแรงจงูใจในการเลิกยาเสพติดจากบคุคลตน้แบบ สรา้งทศันคติท่ีดีต่อ

การเขา้ส ูก่ารบําบดัและการติดตาม 

      เปิดคลินิกบําบดับหุรีใ่นชมุชน มีการชกัชวนใหค้นในชมุชนท่ีอยากเลิกบหุรีมี่ความร ูแ้ละขัน้ตอนในการเลิกบหุรีไ่ดอ้ยา่งถกูวิธี 

 

      

         

      


