




 
รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
๑. นายธนาคม  จงจิระ  
(ยอดเยี่ยม) 

อธิบดีกรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร 

๒. พันเอก ชัชวัสส์  เหมือนอินทร์      
(ดเีด่น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
มณฑลทหารบกท่ี ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร์  

จังหวัดขอนแก่น 

๓. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ 
(ดีเด่น) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

๔. นายรุ่งเรือง  ธิมาบุตร 
(ดีเด่น) 

นายอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ 
(ดี) 

นายอ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
 

นายแพทย์สินชัย  ตันติรัตนานนท์ 
(ดี) 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด    
๑. นายแพทย์พฤทธิ์  ทองเพ็งจนัทร์ 
(ยอดเยี่ยม) 

นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช      

๒. นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร 
(ดีเด่น) 

ผู้อ านวยการชุมชนบ าบัดภาคเหนือ
แห่งประเทศไทย 

(บ้านพระเมตตา) 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๓. นางศลิษา  สรรวิชัย 
(ดีเด่น) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลแม่ระมาด 
จังหวัดตาก 

๔. นาวาอากาศโทหญิง  
สุชาดา  เมืองค า 
(ดีเด่น) 

รองหัวหน้าศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ผู้ติดยาเสพติด 

กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน 
กรุงเทพมหานคร   

สิบเอก เชาวน์พิชาญ  เตโช 
(ดี) 

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑ 
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นางสาววราภรณ์  บุญประเสริญ 
(ดี) 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นายอรชุน  ซาเสน 
(ดี) 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน เรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจ าปี ๒๕๖๓ (ต่อ) 
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
๑. นางไพรพณี  ปิ่นดี 
(ยอดเยี่ยม) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านน้ าเรื่อง ต าบลท่าฉนวน 

อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
๒. นายชวลิต  แช่มเจริญ  
(ดีเด่น) 

ครูช านาญการ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๓. นายนวพล  พันธ์โพธิ์คา 
(ดีเด่น) 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    
ต าบลบ้านแก ต าบลอิตื้อ      

อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๔. นางอัมรา  นาโสก 
(ดีเด่น) 

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเรืองเจริญ ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอ      
นิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

นายศภุโชค  จันทวงษ์ 
(ดี) 

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน ต าบลดอยคา อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
๑. ชุมชนต าบลน้ าพุ 
(ดีเด่น) 

 อ าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒. ชุมชนบ้านแกใต้ 
(ดีเด่น) 

 ต าบลอิตื้อ อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. ชุมชนบ้านชอนสมบูรณ์ 
(ดีเด่น) 

            ต าบลชอนสมบูรณ์ 
    อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

๔. ชุมชนบ้านหนองชุม 
(ดีเด่น) 

 ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว 
จังหวัดยโสธร 

ชุมชนต าบลบ้านไร่ 
(ดี) 

 อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

ชุมชนบ้านเรืองเจริญ 
(ดี) 

 ต าบลนิคมค าสร้อย อ าเภอนิคมค า
สร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
หมายเหตุ  ผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับดี ในทุกประเภทจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณส่งทางไปรษณีย์ 
 
 
 
 





นายธนาคม     จงจิระ   
อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ผลงานเด่น  
    * เรื่อง Flagships กรมการปกครอง ปี 2563 “อ าเภอ  สีขาว” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก าหนด 
       โครงการ “ต าบลสีขาว” ปลอดภัยจากยาเสพติด ด าเนินการในพื้นที่ 7,255 ต าบล ทั่วประเทศ 
     * ด้านการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน            
     * ด้านการบ าบัดรักษาได้มอบหมายให้ที่ท าการปกครองจังหวัดร่วมด าเนินการใน 2 ระบบ 1) ระบบสมัครใจ  
           ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2) ระบบบังคับบ าบดั ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
           พ.ศ. 2545 ผู้เสพติดถูกจับส่งบังคับบ าบดั 
      * ด้านการปราบปราม จับกุมผู้กระท าผิด 
      * มาตรการอื่นๆ เช่น 1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรบัรู้ 2) การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชน 3) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทั้งในและนอกสถานศึกษา 



พันเอกชัชวัสส์  เหมือนอินทร์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองมณฑลทหารบกท่ี ๒๓ 

จังหวัดขอนแก่น  
 

ผลงานเด่น  
    การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ ๒๓ อย่างสมดุลรอบด้านโดยใช้
กระบวนการวงจรคุณภาพ P–D –C–A  ในการด าเนินงาน การพัฒนานวัตกรรมการบริหารเพิ่มทักษะ
ความส าเร็จ ชื่อว่า “ ChutChaWat  Modle” (ChChW : Skills for Success) เพื่อให้นักเรียน
วิวัฒน์พลเมือง ห่างไกลจากยาเสพติดให้โทษและมีคุณภาพ ต่อสังคม โดยมีคุณลักษณะ  ๓ ประการ 
ได้แก่ ปลูกจิตสร้างวินัย ห่างไกลยาเสพติด และเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีการบริหารจัดการ ดังนี้  
Ch = Change  หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง” ระบบการท างาน ตามหลัก 4 M     Ch = Character 
หมายถึง “ลักษณะนิสัย”เปูาหมายที่นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองฯ  W  =  Work หมายถึง“งาน”  



นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  

 
ผลงานเด่น  
ปี 2561 จัดท าแผนยุทธการปราบปรามยาเสพติด Re-X-Ray ปิดล้อม ตรวจค้น  ตรวจปัสสาวะ ระยะเข้มข้น  
ปี 2562  ก าหนดแผนปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด “พิษณุโลก โมเดล ห่างไกลจากยาเสพติด ปี 2562”  
              ครอบคลุมด้านการปูองกัน ปราบปราม บ าบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่าง 
              บูรณาการ มี 7 มาตรการ 
ปี 2563 มีนโยบาย“พิษณุโลก โมเดล ห่างไกลจากยาเสพติด ปี2563” เน้นการปูองกัน ปราบปราม  
             การบ าบัดอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ในระดับพื้นที่ (Area Based) และจัดตั้งศูนย์ปูองกันและปราบปราม 
              ยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

 



นายรุ่งเรือง      ธิมาบุตร 
นายอ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  

 

    ผลงานเด่น  
*โครงการเคาะประตูบ้าน ต้านยาเสพ 
*จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วม “ปาดี มีสุข 2559”   
*กองก าลังทั้ง 3 ฝุาย ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
*โครงการพบผู้น าศาสนาหน้าเสาธง  
*โครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ 
*กิจกรรมค่ายลูกชายนายอ าเภอปี 2562-2563  
*โครงการอิสลามวิถี คืนคนดีสู่สังคม  
*การออกกฎหมู่บ้าน“ฮูกุมปากัต”  
*การจัดท าโครงการโรงเรียนสีขาว 



นายชายสิทธิ์   สุวรรณโชติ 
นายอ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 
ผลงานเด่น  
*  โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
 * การประชุม ศปส.อ.นิคมค าสร้อย ทุกเดือนเพื่อหาแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 น าไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จ ดังนี้   
       1) น าปัญหายาเสพติดเข้าสู่การขับเคลื่อน พชอ.นิคมค าสร้อย “มิติคนดี”  
       2) ด้านการปูองกันปัญหายาเสพติด โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน 
           เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน  

 



นายสินชัย      ตันติรัตนานนท์ 
นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดราชบุรี 

 
ผลงานเด่น  
      *ปี2561-2562 ผลงานในจังหวัดสุรินทร์ น าหลักคิด ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการ TO BE NUMBER 
ONE เป็นแนวทางขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       *ปี 2563 ผลงานจังหวัดราชบุรี 
                  1. ขยายผลการด าเนินงานโครงการทูบนีัมเบอรวั์นระดับเขตสุขภาพที่ 5  โดยจังหวัดราชบุรี
เป็นแกนน าหลัก  
                  2. การขยายพ้ืนที่ต้นแบบการบ าบดัรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ทั้งจังหวัด  
โดยก าหนดพื้นที่ต้นแบบ 1 ชุมชนต่ออ าเภอ  



นายพฤทธิ์  ทองเพ็งจันทร์ 
นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลท่าศาลา  

อ าเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ผลงานเด่น  
* ควบคุมคุณภาพและสร้างทีมพัฒนาคุณภาพสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Quality Development Team)  
* ใช้หลักการทางเวชศาสตร์สารเสพติด ในการดูแลผู้ปุวยระยะฟื้นฟู  
* พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับสถานพยาบาล 
* ให้บริการด้านการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม ของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน และครอบครัว  
*การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 



นางวันเพ็ญ  อ านาจกิติกร 
ผู้อ านวยการชุมชนบ าบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย(บ้านพระเมตตา)  

เขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ผลงานเด่น  
* เป็นผู้ก่อตั้งชุมชนบ าบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย (บ้านพระเมตตา) และเป็นผู้พัฒนารูปแบบการบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใช้ 3 ศาสตร์เป็นแกนหลักในการบ าบัดฟื้นฟู 
* จัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงในการใช้สารเสพติด เพ่ือให้บริการแก่เยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงกลุ่มผู้เสพ (Abuse) กลุ่มผู้ติด (Addict)  กลุ่มผู้ติดเรื้อรังและรุนแรง (Chronic Drug-Addicted 
and Drug-Addicted Hardcore) รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมครอบครัวบ าบัด (Family Therapy)  



นางศลิษา  สรรวิชัย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

โรงพยาบาลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
ผลงานเด่น  
*พัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ติดฝิ่นในพื้นที่สูงขึ้น ภายใต้แนวคิด วิธีการบ าบัดรักษาที่เหมาะสม 
เข้าถึงง่าย ชุมชนมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนและการยอมรับว่าผู้ติดยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยน า
รูปแบบการบ าบัดโดยชุมชนเป็นฐาน(Community Based Treatment and Care : CBTx) ภายใต้ชื่อ 
“โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาโดยชุมชน” เกิดชุมชนต้นแบบที่สามารถดูแลช่วยเหลือผู้ติดฝิ่นใน
พื้นที่ได้ เรียกว่า  “ห้วยน้ าเย็นโมเดล”  
 



นาวาอากาศโทหญิง สุชาดา  เมืองค า  
พยาบาลวิชาชีพ  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพกองทัพอากาศทุ่งสีกัน  

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
ผลงานเด่น  
    เรื่อง “การน าครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบ าบัดฟื้นฟู” ใน ปี 2558 - 2561 พัฒนา
คุณภาพงานตามหลัก P-D-C-A  น าครอบครัวมามีส่วนร่วมกระบวนการบ าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ การก าหนดตารางกิจกรรมครอบครัวชัดเจน การสร้างความเข้าใจกับครอบครัวให้มาร่วม
กิจกรรม การพัฒนากิจกรรมครอบครัว การให้ค าปรึกษากับครอบครัวที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรม การเตรียม
ความพร้อมครอบครัวก่อนจ าหน่ายผู้รับการบ าบดั และการประสานกับอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ให้ดูแล
ผู้ผ่านการบ าบัดท าหน้าที่แทนครอบครัว เป็นต้น ท าให้ผลลัพธ์การบ าบัดรักษาดีขึ้นบรรลุตามเปูาหมาย 



นายสิบเอก เชาวน์พชิาญ  เตโช 
นักจิตวิทยา ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑  
คลองเตย ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

 
ผลงานเด่น  
* ดูแลปัญหาด้านยาเสพติดและสุขภาพจิตของประชากร MSM โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสถานบรกิาร 
โดยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการปอูงกันและการสรา้งแรงจูงใจเข้าสู่ระบบการบ าบดั ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบริบทของกลุ่มเปาูหมาย สถานที่ และความพร้อมของผู้ให้บริการ ให้การบ าบัดใน
ระบบ BMA Matrix Model ที่เน้นการบริการ Harm Reduction ในสถานที่เฉพาะ โดยการจ าลองรูปแบบ
ของ Drop-in Center ในปี 2561-2562 พบว่า มีการกระจายข้อมูลต่างๆผ่าน Account ของ Net-idol 
ที่ร่วมกิจกรรมมีผู้ติดตามตั้งแต่ 15,000 ถึง 100,000 คน การกระจายข้อมูลได้รวดเร็วและส่งผลในวงกว้าง
มาก มีผู้เข้ารับบริการกลุ่ม MSM เพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางดี ลดอันตรายจากการใช้ยาและ
หยุดเสพติดได้นานขึ้น 

Administrator
Rectangle



นางสาววราภรณ ์ บุญประเสริฐ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช   

อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
ผลงานเด่น  
* การจัดบริการดูแลผู้ปวุยจิตเวชยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยใช้การจัดการรายกรณี (Case 
Management) แบบชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้ผู้ปุวย SMI-V เข้าถึงการดูแลมากขึ้น ต่อเนื่องข้ึน จนผ่านเกณฑ์
ชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 66.7 (เปูาหมาย ร้อยละ60) 
* การพัฒนารูปแบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน : เขาชะโอยโมเดล ท าให้ผู้รับการบ าบดัสามารถเลิก
ใช้ยาเสพติดได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



นายอรชุน  ซาเสน 
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ช านาญงาน 

ฝุายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ  งานชุมชนบ าบัด  เรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร  
 
ผลงานเด่น  
โครงการการบ าบดัและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ดังนี้ 

๑. มีการประสานงานกับฝุายทัณฑปฏิบตัิเพื่อประชุม  
๒. ท าการประเมินคัดกรองกลุ่มเปาูหมาย  
๓. ส่งต่อผู้ต้องขังที่ใช้สารเสพติดให้รับการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในระบบต้องโทษ

รูปแบบชุมชนบ าบัด “บ้านแสงเทียน” โดยใช้หลักสูตร “ชุมชนบ าบัด (TC) หรือ 
Care Model”  ของกรมราชทัณฑ์  



นางไพรพณ ี ปิ่นดี 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าเรื่อง 

ต าบลท่าฉนวน อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 
ผลงานเด่น  
      การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยระบบคุ้มบา้นเข้มแข็ง หมู่บ้านต้นแบบน าร่อง 1 หมู่บ้าน โดยชุมชน/
ครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างเปน็รูปธรรมต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน  
      โดยปี 2559 เป็นต้นมาได้มีจัดท าแผนปฏิบัติการประชารฐัร่วมใจและป ี2560ขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง
ต าบลท่าฉนวน (12หมู่บ้าน ) ปี2561 ร่วมกับทีมนางฟูาท่าฉนวน หมู่บ้านและชุมชนพัฒนารูปแบบการ
ท างานโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะควบคู่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย
ระบบคุ้มบ้านพื้นที่ต้นแบบหมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง และในปี2562 ร่วมกับทีมนางฟูาท่าฉนวน หมู่บ้าน ชุมชนได้
ต่อยอดงานในพื้นที่ต้นแบบหมู่ที่ 9 บ้านคลองยาง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูและ
พัฒนาแข่งขันการสร้างคุ้มบ้านเข้มแข็งขึ้นท าให้สามารถช่วยเหลือให้ผู้เสพ/ผู้ติดสามารถหยุดเสพติดได้มากขึ้น      



นายชวลิต  แช่มเจริญ 
ครูช านาญการ   

โรงเรียนธัญบุรี  อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
ผลงานเด่น  
     ใช้หลักการ TBS-S-S  Model ในการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดของโรงเรยีนธัญบรุี จนน ามาสู่การจัดท า
โครงการในโรงเรยีนต่าง ๆ เช่น โครงการธัญบรุีรวมใจต้านภัยยาเสพติด โครงการอบรมนักเรียนแกนน าต่อต้าน
ยาเสพติด และกิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปญัหายาเสพติดในโรงเรยีน โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
โครงการค่ายดนตรี กีฬาและนันทนาการต่อต้านยาเสพติดและโครงการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับ
พฤติกรรม ท าให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดลดน้อยลง 



นายนวพล  พันธ์โพธิ์คา 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแก  

ต าบลอิตื้อ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ผลงานเด่น  
     โรงเรียนตะวันทอแสงต าบลอติื้อและนวัตกรรมกระติบยาฮัก อสม.ดูแลผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
ได้ด าเนินงานร่วม อสม.ต าบลอติื้อ ก่อตั้งโรงเรียนตะวันทอแสงขึ้นมา เมื่อปี 2558 วัดจอมธาตุบ้านแกใต้ 
หมู่ 3  เพื่อน ากลุ่มติดยาเสพติดเข้ามาบ าบัดฟื้นฟูต่อในชุมชน โดยมีแนวคิดที่ว่าคนในชุมชนดูแลกันเองจะ
เกิดผลดีที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เป็นแกนน าผลักดันและสนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกัน
เมื่อผู้ติดยาเสพติดกลับสู่ชุมชนจะได้รับการดูแลจากคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเดือนละ 2 คร้ัง 
ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดหยุดเสพติดได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาทางจิตมีอาการดีขึ้น หยุด
การใช้ยาเสพติดได้นานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 



นางอัมรา    นาโสก 
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเรืองเจริญ หมู่ ๑๒ ต าบลนิคมค าสร้อย   

อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
 

ผลงานเด่น  
*กิจกรรมการปูองกัน การคัดกรองและค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การชักชวน พูดคุยกับผู้เสพยาเสพติดให้รับ
การบ าบัด ให้ค าปรึกษากับครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด สนับสนุนการบ าบัดและฟื้นฟู ด าเนินการติดตามเยี่ยมบ้าน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ให้ก าลังใจและโอกาสแก่ผู้ที่เลิกยาเสพติดสนับสนุนให้เป็น 
Yong Smart Farmer  หรือกิจกรรมอื่นๆตามความสนใจ ความถนัดของผู้รับการบ าบัดในชุมชนต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 
* การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความร่วมมือของคณะท างานกับภาคประชาชน
ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  
 การด าเนินการดังกล่าวท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดเลิกเสพติดมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



 นายศุภโชค  จันทวงษ ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนน หมู่ ๑๐ ต าบลดอนคา  

อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผลงานเด่น  
   น าโครงการเอาชนะยาเสพติด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมที่ย่ังยืนตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน   
มาด าเนินการในหมู่บ้านประกอบด้วย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว 
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการท างาน เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ประชาชนได้ด าเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ค้า และกลุ่ม
เสี่ยงมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ใช้แนวทาง 9 ขั้นตอน ท าให้ผู้เสพติดสามารถเลิกเสพติดนาน
ขึ้นและมีพัฒนาอาชีพท าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  



ชุมชนต าบลน้ าพุ  
อ าเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
ผลงานเด่น  
การปูองกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในรูปแบบใหม่โดยหน่วยงานภาครัฐร่วมกับชุมชน  
มีกิจกรรมทั้งวิชาการและกิจกรรมทางเลือก ดังนี้ 
  1. ประชุมร่วมระหว่างแกนน าของแต่ละภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมและน าเสนอข้อมูลและคัดเลือก
พื้นที่เปูาหมายในการจัดตั้งค่ายบ าบัดผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม       
  2. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน กิจกรรมการด าเนินงาน  หลักสูตร 
  3. น าทีมงานศึกษาดูงานค่ายบ าบัดผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
  4. ด าเนินการจัดตั้งค่าย โดยไม่ยืดติดกับรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
  5. สร้างแกนน าตาสับปะรด เพ่ือช่วยในการติดตามผู้ที่ผ่านการบ าบัด และเฝูาระวังผู้เสพรายใหม่ 
ผลลัพธ์: ผู้เสพติดบ าบัดครบและได้รับการติดตามลดหรือเลิกได้นานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  



ชุมชนบ้านแกใต้  ต าบลอิตื้อ  
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ผลงานเด่น  
*ด าเนินการโรงเรียนตะวันทอแสง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งให้มีการบ าบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลกลุ่ม        
ผู้เสพยาเสพติด จัดกิจกรรม เดือนละ 2 ครั้ง  ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกและสัปดาห์สุดท้ายของเดือน บ าบัดแบบ
ระบบสมัครใจ มีกิจกรรม ดังนี้ 1. มีกิจกรรมเคารพธงชาติและฝึกบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 
 2. ชมรมออกก าลังกาย โรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรมพาผู้ปุวยเต้นออกก าลังกาย   
 3. รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ กศน.  
 4. กิจกรรมฝึกอาชีพต่างๆ จากชมรมจักรสานเป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 5. กิจกรรมศาสนบ าบัด พระน านั่งสมาธิท าจิตใจให้สงบ ให้ความรู้เร่ืองธรรมะ  
 6. กิจกรรมหมอพื้นบ้านบ าบัด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักเรียนเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
 7. บริการใกล้บ้านใกล้ใจรับยาก่อนกลับบ้าน 
ผลลัพธ์: ท าให้ผู้เสพ/ผู้ติดเลิกยาเสพติดให้นานขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เสพติดที่มีปัญหาทางจิตมีอาการดีขึ้น  



 ชุมชนบ้านชอนสมบูรณ์ ต าบลซอนสมบูรณ์  
อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

 

ผลงานเด่น  
  “ โครงการชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด” มีการด าเนินการ 
      1. เตรียมความพร้อมคนหมู่บ้าน 2 ระดับ คือ ระดับชาวบ้านและระดับแกนน า 
      2. ท าความเข้าใจกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน   
      3. วางแผนงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหายาเสพติด และประสานแนว
ร่วม หาความร่วมมือหน่วยงานภายนอก 
      4. ลงมือแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยก าหนดกติกาของหมู่บ้าน/มาตรการ
ทางสังคมร่วมกัน และสอดส่อง ตรวจตรา เฝูาระวัง ดูแล แก้ไขผู้เสพ/ผู้ติด โดยการท าความเข้าใจ  
ผลลัพธ์:ผู้เสพ/ผู้ติดหยุดเสพติดได้นานขึ้น ประชาชนใส่ใจเรื่องภายในครอบครัว ให้ความรัก เอาใจใส่
ในครอบครัวมากขึ้น เยาวชนตระหนักต่อปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างท าสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับ
ตนเองและชุมชน 



ชุมชนบ้านหนองชุม หมู่ที่ ๖ และ ๑๕  
ต าบลโคกนาโก อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร 

 

ผลงานเด่น  
    การพัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด าเนินการ ดังนี้ 
    1. แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ   
    2. ท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับทราบปัญหาและร่วมมือในการบ าบัดรักษา  
    3. คัดกรองผู้ติดยาเสพติดในชุมชน และน าเข้าสู่การบ าบัดรักษาตามแนวทางที่ก าหนด ดังนี้          
         - กลุ่มผู้ใช้:  อสม.ประจ าครัวเรือนเป็นผู้ดูแลติดตามเย่ียมบ้านให้ค าปรึกษา 
         - กลุ่มผู้เสพ: บ าบัดรักษา รพ.สต.บ้านหนองชุม และมี อสม.ประจ าครอบครัวเป็นหลักในการดูแล                  
         - กลุ่มผู้ติดส่งบ าบัด ที่โรงพยาบาลปุาติ้วหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  
      4. เมื่อครบการบ าบัด คณะท างาน ผู้ปุวยและผู้ดูแลในครอบครัวได้มีการสรุปผลการบ าบัด ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆและวางแผนการติดตามหลังการบ าบัด 
  ผลลัพธ์ :ผู้เสพ/ผู้ติดเลิกยาเสพติดได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นจิตอาสาร่วมก่อสร้างสวนสาธารณะ    
“สวนสุขภาพของชุมชนหนองสโน”เป็นสถานที่พักผ่อนและออกก าลังกายของชุมชน 



ชุมชนต าบลบ้านไร่  อ าเภอเมือง  
จังหวัดราชบุร ี

 

ผลงานเด่น  
   การบ าบัดบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในชุมชนต าบลบ้านไร่”        
เริ่มจากโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด  มีหมู่บ้านน าร่องในการ
ขับเคลื่อนโครงการเริ่มที่หมู่  6  บ้านท่าสนุ่น ต. บ้านไร่ หรือ “บ้านท่าสนุ่น  โมเดล”และปี2562 ขยายต่อ
ทั้งต าบลบ้านไร่ โดยใช้การบ าบัดบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
มีการน าบางขั้นตอนหรือบางกิจกรรมของ  โครงการประชารัฐร่วมใจฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น  
การประชุมของคณะกรรมการทุกวันที่  15 ของเดือน  การประชาสัมพันธ์เพื่อค้นหากลุ่มเปูาหมาย  
การจัดท าเวทีประชาคม  การก าหนดมาตรการทางสังคม  การรายงานตัวของผู้เข้าร่วมโครงการ  การ
สร้างแรงจูงใจ  การสร้างอาชีพ  การติดตามเยี่ยมบ้าน ก่อเกิดเป็น  “บ้านไร่  โมเดล”  
ผลลัพธ์: ผู้เสพ/ผู้ติดสามารถเลิกยาเสพติดได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  



ชุมชนบ้านเรืองเจริญ  ต าบลนิคมค าสร้อย   
อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 

ผลงานเด่น  
   การบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx) ภายใต้วาระ“นิคมมั่นยืน” ซึ่งมี 5 มิติ 
ได้แก่ คนดี (งานยาเสพติดเป็นมิติคนดี) สุขภาพดี การศึกษาดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี ซึ่งมีรูปแบบ
การด าเนินงานปูองกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน มีดังนี้ 
 * การปูองกัน การคัดกรองและการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การค้นหาเป็นหน้าที่ของทุกคน  
 * การชักชวนพูดคุยกับผู้เสพยาเสพติด การปรึกษาครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด 
 * การบ าบัดและการฟื้นฟูเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความเหมาะสม อย่างน้อย1 คร้ัง/เดือน 
 * การติดตามเย่ียมบ้าน อย่างน้อย 1 คร้ัง/คน/สัปดาห์ 
 * การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสอบถามพูดคุยกับผู้ปุวยและครอบครัวให้ผู้ปุวย 
 * การประชุม ประชาคม อย่างน้อย 1 คร้ัง/เดือน 
ผลลัพธ์ : ผู้เสพ/ผู้ติดหยุดเสพติดได้นานขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เยาวชนตระหนักภัยยาเสพติด 




