
 
  

การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  
“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”: กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี 

Operation, Problems and Obstacles of Behavior Modification Camps  
for Drug Addicts, Lopburi Province. 

                         ฐิติพงษ ์พยัคพันธ*์* 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปัญหาและ
อุปสรรค และปัจจัยที่สนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จของพ้ืนที่ ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  
ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" โดยใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 6 คน ผลการศึกษา
พบว่า การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด    
"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" จะมีกระบวนการการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน      
การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด การคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระบวนการบ าบัดรักษาในรูปแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัดลพบุรี และการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านบ าบัดฟ้ืนฟู โดยมีปัญหา
และอุปสรรคในด าเนินการตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดลพบุรี" พบว่ามีปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน และปัญหา
จากสภาพแวดล้อมภายนอก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 และมีปัจจัยที่สนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จของพ้ืนที่ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ  
ผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" พบว่ามีปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมชุมชน ปัจจัยด้านผู้แทนหรือผู้น าชุมชน และปัจจัยด้านองค์กร/หน่วยงานเครือข่ายชุมชน  
 

ค าส าคัญ: บ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด; ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม; จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การด าเนินการและปัญหาอุปสรรคของโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”: กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี  
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ปัญหายาเสพติดเป็นภัยอันตรายที่คุกคามมวลมนุษยชาติทั่วโลก เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชากรต่ าลง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมที่บั่นทอน
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมีการที่ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งในการป้องกันและ  
แก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ถือเป็นนโยบายสาธารณะที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ในขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือที่จะได้มีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการด ารงชีวิต โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ระบุ       
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง      
โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ 
ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้
มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักและรองในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่างๆ  
 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามซาติและนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายในกลยุทธ์บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม โดยแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ.2563 - 2565 ก าหนดจุดมุ่งหมายของแผน คือ มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการการแก้ปัญหาอันจะน า ไปสู่การลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหา         
ยาเสพติดในสังคมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบ
ดังกล่าวให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม  
 โดยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดก าลังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ มีการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรง ทั้งท่ีรัฐบาลหลายยุคที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง
ก็ตาม ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ทั้ งในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดและเป็นกลไกหลักของ
กระทรวงมหาดไทยในการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายในตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเป็นกลไกบริหารจัดการแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.) ซึ่งมีอ านาจ
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หน้าที่ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดโดยตรง โดยศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี มีการด าเนินโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด       
ทุกปีงบประมาณ โดยใช้ชื่อเรียกว่า "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" เพ่ือรองรับสถานการณ์
กลุ่มผู้เสพยาเสพติดให้สามารถบ าบัดฟ้ืนฟูได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการบ าบัดในสถานบ าบัด และเป็นการ
ฝึกทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดแบบองค์รวม ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยไม่ใช้ยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านึก มีทักษะชีวิตที่ดีและภูมิคุ้มกันต่อสิ่ งเร้าควบคู่กันไป           
และสามารถท่ีจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสามารถด ารงชีวิตในสังคมและครอบครัวได้อย่างมีความสุขและ
ปกติสุข พร้อมทั้งมีการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถน าไปประกอบอาชีพได้และไม่กลับไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก จากความเป็นมาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจต้องการศึกษาว่า     
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ ปัญหาและ
อุปสรรคในด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และปัจจัยที่สนับสนุนที่ท าให้เกิด
ความส าเร็จของพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ  
ผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" เพ่ือใช้เป็นข้อเท็จจริงให้แก่หน่วยงานและ
กลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็นนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถท าให้เกิด
ความร่วมมือ เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่     
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารทางวิชาการ บทความ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ คู่มือการปฏิบัติงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
  2. การวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ 
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง 
ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดลพบุรี” 

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ในการด าเนินงานด้านยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ านวน 6 คน ดังนี้          
(1) เจ้าพนักงานปกครอง (ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลพบุรี) ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด (2) ปลัดอ าเภอ    
เมืองลพบุรี ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด (3) ก านันต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี (4) ก านัน
ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี (5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลเขาพระงาม อ าเภอเมืองลพบุรี และ 
(6) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์        
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ซึ่งลักษณะของการสัมภาษณ์
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว  จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามผู้ให้
ข้อมูลส าคัญที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ และค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด    
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทราบก่อนล่วงหน้า  
  
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล   
 ผลการวิจัย  
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้  
 การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ 
ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" 
 1. การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ  
ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดลพบุรี" จะมีการด าเนินการ 1)การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 และแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
2)จัดท าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" ตามที่ได้
จัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 2. การค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" จะด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 
เข้าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" ดังนี้          
1)ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการและก าหนดเป้าหมายที่แต่ละ
อ าเภอในการค้นหาผู้เสพยาเสพติด 2)การค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด โดยใช้
รูปแบบการด าเนินการ เช่น การตั้งด่านชุมชน จุดตรวจในหมู่บ้าน/ชุมชน และ 3)โดยเมื่อได้ค้นหา    
ผู้เสพยาเสพติดได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดแล้ว จะด าเนินการแจ้งวันที่ เวลาและสถานที่ให้ผู้เสพ   
ยาเสพติดมารายงานตัวและน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดตามขั้นตอนโครงการต่อไป  
 3. การคัดกรองผู้เสพยาเสพติด จะมีการด าเนินการในการจ าแนกคัดกรองเบื้องต้น         
เพ่ือประเมินความรุนแรงของการเสพติด และการวินิจฉัยเพ่ือส่งต่อผู้เสพติดเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตามความ
เหมาะสม โดยมีการด าเนินการ 1)การคัดกรองจะด าเนินการในวันก่อนเข้าโครงการ จากเจ้าหน้าที่
ของ (ศป.ปส.อ.) ของแต่ละอ าเภอร่วมกับทีมสาธารณสุขในการด าเนินการคัดกรอง และ 2)ผลจากการ
คัดกรองกลุ่มผู้เสพที่ผ่านการประเมินตามแบบคัดกรอง ทีมสาธารณสุขจะมีการประเมินอาการของ   
ผู้เสพว่าสามารถเข้าบ าบัดได้หรือไม่ หากไม่ได้จะน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในรูปแบบอ่ืนแทน 
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 4. กระบวนการบ าบัดรักษารูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" จะมีการ
ด าเนินการ 1)การบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 12 วันและฝึกอาชีพ 
โดยด าเนินกิจกรรมตามกรอบหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ และ 2)มีการประเมิน
ความต้องการในการฝึกอาชีพ ชี้แจงให้ผู้เข้าค่ายฯเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่น่าสนใจสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพได้  
 5. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านบ าบัดฟ้ืนฟู ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" โดยจะมีการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านบ าบัดฟ้ืนฟู ดังนี้ 1)ให้ผู้
ผ่านการบ าบัด มารายงานตัวที่อ าเภอตามวันเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 90 วัน หลังจากออกจากค่ายฯ 
หลังจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ จะมอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพ้ืนที่ ให้ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด โดยการลงพ้ืนที่ไป
พบที่บ้าน และ 2)กรณีที่นัดวันเวลาแล้วไม่มาจะให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ 
ติดตามลงพ้ืนที่ กรณีที่ไม่พบจะสอบถามจากผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิด ในกรณีที่ไม่ได้ไปรายงานตัว
ตามนัด ถ้าหากสามารถติดต่อได้จะสอบถามสาเหตุที่ไม่มารายงานตัวและจะก าหนดวันนัดหมายใน
ครั้งต่อไป 

 ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตามโครงการ
บ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" 
 1. ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดค่ายหรือขั้นเตรียมการ ก็จะมีเรื่องความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติในการน าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัดที่ไม่ชัดเจน ท าให้การท างาน
ล่าช้าได้ จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการบ าบัด ในการน าผู้ เสพเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชัดเจน มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่
ทีมงาน เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่มีการด าเนินงานที่เหมือนกัน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ควรมีความยืดหยุ่นเอ้ือต่อการปรับใช้ตามความเป็นจริงในพ้ืนที่และ
ครอบคลุมความจ าเป็น ในส่วนขั้นตอนถัดไปก็คือ ขั้นตอนการค้นหาผู้เสพยาเสพติดอาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่วนในเรื่องการคัดกรองและ
เรื่องการติดตาม ไม่สามารถติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดย
ไม่ทราบสถานที่ จึงต้องมีการติดตามอยู่ต่อเนื่อง 
 2. ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ส่งผล 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดลพบุรี" ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี  ตามแผนการ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย 
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 ปัจจัยท่ีสนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" 
 1. ปัจจัยด้านครอบครัว  
 ครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดู ความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว   
จะท าให้บุคคลในครอบครัวจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หัวใจส าคัญในการที่จะท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก็อยู่ที่ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมของครอบครัวนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรม
ส่วนตัวของผู้เสพยาเสพติดนั่นเอง  หากคนในครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดู ความรัก
ความอบอุ่นกันในครอบครัว ก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาจากปัญหาเสพยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทะเลาะกันของคนในครอบครัว และอีกอย่างการไม่สร้างความกดดันหรือความมุ่งหวังคาดหวังตัว
บุคคลนั้นมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้เป็นปัญหาครอบครัวแตกแยก สร้างปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับการใช้  
สารเสพติด ซึ่งปัจจัยด้านครอบครัวถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เกิดความส าเร็จของพ้ืนที่
ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถเลิกได้หรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได ้ 
 2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  
 ต้องมีการสร้างเครือข่ายระบบชุมชนในการด าเนินการเรื่องยาเสพติ ด ต้องมีการสร้าง
จิตส านึกร่วมกันสร้างความรับผิดชอบ กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่เกิดขึ้นในเครือข่าย
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคม รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อม ได้แก่       
กลุ่มเพ่ือนๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชุมชนต้องด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ 
 3. ปัจจัยด้านผู้แทนหรือผู้น าชุมชน  
 ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน รวมทั้งการสร้าง
หรือเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชนเอง ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชนในกระบวนการ
แก้ไขปัญหา วางแผน ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชนธรรมชาติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ มีความร่วมมือมุ่งม่ันในการท างานสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนใน
การด าเนินงานด้านยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 4. ปัจจัยด้านองค์กร/หน่วยงานเครือข่ายชุมชน  
  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันยาเสพติด เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
พัฒนาชุมชนอ าเภอ ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด อ าเภอ 
สาธารณสุข สถาบันการศึกษา/สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนหรือ
ด าเนินการในเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ รวมถึงการ
จัดตั้งเครือข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชนในการด าเนินงานด้านยาเสพติดอย่างเต็มที่  
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อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัย ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาผู้ติดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ 
ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี"   
 1. การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาผู้ เสพ  
ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดลพบุรี" จะมีการด าเนินการ 1)การจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 และแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ 
2)จดัท าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" ตามที่ได้
จัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hood (อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2547) ที่กล่าวว่า การน านโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบการจัดการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการ
ติดต่อสื่อสาร และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการประสานงานในการน านโยบายไปปฏิบัติ  และ      
3)ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรีและศูนย์ปฏิบัติ การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประชุมพิจารณาในการจัดโครงการ
บ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" 
 2. การค้นหาผู้เสพยาเสพติด เข้าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" จะด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 
เข้าโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" ดังนี้          
1)ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ และก าหนดเป้าหมายที่แต่ละ
อ าเภอในการค้นหาผู้เสพยาเสพติด 2)การค้นหาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด โดยใช้
รูปแบบการด าเนินการ เช่น การตั้งด่านชุมชน จุดตรวจในหมู่บ้าน/ชุมชน และ 3)โดยเมื่อได้ค้นหา    
ผู้เสพยาเสพติดได้ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดแล้ว จะด าเนินการแจ้งวันที่เวลาและสถานที่ให้ผู้เสพ    
ยาเสพติดมารายงานตัวและน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดตามขั้นตอนโครงการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับ 
กลุ่มผู้เสพยาเสพติด (2560) ที่ได้ระบไุว้ว่า ก่อนการด าเนินกิจกรรมศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะต้อง
มีการด าเนินงานในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคี        
ท าหน้าที่ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
108/2557 เพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู โดยก าหนดแผนปฏิบัติการ
แบบบูรณาการการประชาคม การตั้งจุดตรวจจุดสกัด การจัดระเบียบสังคม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุดปรานี ศรีโกมุท (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด แบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแบบผู้ป่วยนอก (Matrix 
program) กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ขั้นตอนและกระบวนการในการค้นหาผู้ติด
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดทุกอ าเภอคล้ายกัน คือ เน้นการค้นหาผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนหรือการท า
ประชาคมในชุมชนให้พ่อ แม่ ญาติ ของผู้เสพติดมีความต้องการเลิกยาเสพติดน าเข้ามารับการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
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 3. การคัดกรองผู้เสพยาเสพติด จะมีการด าเนินการในการจ าแนกคัดกรองเบื้องต้น         
เพ่ือประเมินความรุนแรงของการเสพติด และการวินิจฉัยเพ่ือส่งต่อผู้เสพติดเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตามความ
เหมาะสม โดยมีการด าเนินการ 1)การคัดกรองจะด าเนินการในวันก่อนเข้าโครงการ จากเจ้าหน้าที่
ของ (ศป.ปส.อ.) ของแต่ละอ าเภอร่วมกับทีมสาธารณสุขในการด าเนินการคัดกรอง ซึ่งสอดคล้องกับ
ส านักบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับ 
กลุ่มผู้เสพยาเสพติด (2560) ที่ได้ระบุว่า การคัดกรองปัญหาและความผิดปกติที่เกิดจากการใช้     
สารเสพติด สามารถท าได้ในสถานบริการระดับโรงพยาบาล ศูนยโ์รงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (ที่มีความพร้อม) และโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตและ
โรงพยาบาลธัญรักษ์สังกัดกรมการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข โดยหลักการ
แล้วแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขมีหน้าที่ในการซักประวัติและประเมินความเจ็บป่วย ซึ่งรวมถึงการ
ซักประวัติและประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายร่วมกับการประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงและ 2)ผลจากการคัดกรองกลุ่มผู้เสพที่ผ่านการประเมินตามแบบคัดกรอง ทีมสาธารณสุขจะมี
การประเมินอาการของผู้เสพว่าสามารถเข้าบ าบัดได้หรือไม่ หากไม่ได้จะน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดใน
รูปแบบอื่นแทน  
 4. กระบวนการบ าบัดรักษารูปแบบ "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" จะมีการ
ด าเนินการ 1)การบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 12 วันและฝึกอาชีพ 
โดยด าเนินกิจกรรมตามกรอบหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ และ 2)มีการประเมิน
ความต้องการในการฝึกอาชีพ ชี้แจงให้ผู้เข้าค่ายฯเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่น่าสนใจสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี  เรื่อง คู่มือแนวทางการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน 
(Community Based Treatment : CBTx) (2564) ที่ได้ระบุไว้ว่า ขั้นตอน/กระบวนการหลักในการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบ าบัดรักษา เป็นกระบวนการแรกที่ผู้ป่วยและ
ครอบครัวพบกับเจ้าหน้าที่ สิ่งส าคัญที่สุด คือการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจผู้บ า บัด        
จะสังเกตอาการ สอบถามประวัติ ตรวจสุขภาพร่างกาย ประเมินด้านจิตใจ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
ประเมินระดับความรุนแรงของการเสพติด ให้ข้อมูลขั้นตอนการรักษาและการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว 
  5. การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านบ าบัดฟ้ืนฟู ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
"ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" โดยจะมีการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านบ าบัดฟ้ืนฟู 1)ให้ผู้ผ่าน
การบ าบัด มารายงานตัวที่อ าเภอตามวันเวลาที่ก าหนด ไม่เกิน 90 วัน หลังจากออกจากค่ายฯ 
หลังจากนั้นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ จะมอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อสม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพ้ืนที่ ให้ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด โดยการลงพ้ืนที่ไป
พบที่บ้าน และ 2)กรณีที่นัดวันเวลาแล้วไม่มาจะให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ 
ติดตามลงพ้ืนที่ กรณีที่ไม่พบจะสอบถามจากผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิด ในกรณีที่ไม่ได้ไปรายงานตัว
ตามนัด ถ้าหากสามารถติดต่อได้จะสอบถามสาเหตุที่ไม่มารายงานตัว และจะก าหนดวันนัดหมายใน
ครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดปรานี ศรีโกมุท (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด แบบค่ายปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมและแบบผู้ป่วยนอก (Matrix program) กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า    
ในขั้นติดตามผู้เสพได้อธิบายไว้บางส่วนว่า การติดตามจะให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลออกติดตามเยี่ยมบ้านและรายงานผลติดตามหรือติดตามโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจที่น าเข้ารับการบ าบัด กลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัด ครบก าหนด
ตามเกณฑ์ได้รับ และสอดคล้องกับ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เรื่อง คู่มือแนวทางการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based 
Treatment : CBTx) (2564 ) ที่ไว้ระบุไว้ว่า ขั้นติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง หลังผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูเป็นการด าเนินการ โดยครอบครัว ชุมชนและเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการปรับวิถีการด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างปกติ ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

 ปัญหาและอุปสรรคในด าเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตามโครงการ
บ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี" 
 1. ปัญหาสภาพแวดล้อมภายใน กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ในการเตรียมความพร้อมก่อนจัดค่ายหรือขั้นเตรียมการ ก็จะมีเรื่องความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติในการน าผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัดที่ไม่ชัดเจน ท าให้การท างาน
ล่าช้าได้ จึงต้องมีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการบ าบัด ในการน าผู้ เสพเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชัดเจน มีการชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่
ทีมงาน เพ่ือให้ทุกพ้ืนที่มีการด าเนินงานที่เหมือนกัน และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ควรมีความยืดหยุ่นเอ้ือต่อการปรับใช้ตามความเป็นจริงในพ้ืนที่และ
ครอบคลุมความจ าเป็น ในส่วนขั้นตอนถัดไปก็คือ ขั้นตอนการค้นหาผู้เสพยาเสพติดอาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน ส่วนในเรื่องการคัดกรองและ
เรื่องการติดตามไม่สามารถติดตามผู้ผ่านการบ าบัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยไม่
ทราบสถานที่ จึงต้องมีการติดตามอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Edward and 
Sharakansky (อ้างถึงใน วรพล สุพรรณอ่วม, 2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยส าคัญๆที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน 5 ประการ ได้แก่ 1.ระบบสื่อสาร 2.ทรัพยากรและอ านาจในการจัดสรรทรัพยากร    
3.ลักษณะของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับนโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 4.ระเบียบวิธีการที่ใช้ในการ
ปฏิบัติประจ า 5.การติดตามผล และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉลวย อ่อนค า (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กรมรบ
พิเศษที่ 5 ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากการด าเนินการ 
พบปัญหาและอุปสรรคน้อยมาก เนื่องจากมีความพร้อมและเพียงพอของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็น
งบประมาณหรือก าลังคน แต่จากกิจกรรมที่จัดให้ในการฝึกอบรมบางหัวข้อยังคงมีการปรับปรุงและ
เพ่ิมเนื้อหาความรู้เข้าไปอีก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ติดตัวเพ่ือไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 2. ปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
 สถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ส่งผลท าให้   
ไม่สามารถด าเนินการโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
ลพบุรี" ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ตามแผนการด าเนินงานได้
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ตามเป้าหมาย ทีส่อดคล้องแนวคิดของ มยุรี อนุมานราชธน (2547) ที่อธิบายว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
น านโยบายไปปฏิบัติการ การที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ก าหนดไว้นั้นต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ ดังนี้ สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงานที่เอ้ืออ านวยต่อการน า
นโยบายไปปฏิบัติ อุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร 
เพราะอุปสรรคนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกนโยบาย และอยู่ภายนอกหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ 
ได้แก่ อุปสรรคทางกายภาพ เช่น ภาวะภัยแล้งหรือการระบาดของโรค เป็นต้น อุปสรรคทางการเมือง 
ได้แก่ แนวทางหรือมาตรการที่จ าเป็นต้องใช้ในการน านโยบายไปปฏิบัติไม่เป็นที่ยอมรับและถูก
คัดค้าน เป็นต้น    

 ปัจจัยท่ีสนับสนุนที่ท าให้เกิดความส าเร็จของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลพบุรี"  
 1. ปัจจัยด้านครอบครัว  
 ครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดู ความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว   
จะท าให้บุคคลในครอบครัวจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หัวใจส าคัญในการที่จะท าให้บุคคลเหล่านี้ไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ก็อยู่ที่ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมของครอบครัวนั้นๆ ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรม
ส่วนตัวของผู้เสพยาเสพติดนั่นเอง หากคนในครอบครัวมีการดูแลเอาใจใส่ การอบรมเลี้ยงดู ความรัก
ความอบอุ่นกันในครอบครัว ก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมาจากปัญหาเสพยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ทะเลาะกันของคนในครอบครัว และอีกอย่างการไม่สร้างความกดดันหรือความมุ่งหวังคาดหวังตัว
บุคคลนั้นมากเกินไป ซึ่งอาจท าให้เป็นปัญหาครอบครัวแตกแยก สร้างปัญหาการยุ่งเกี่ยวกับการใช้  
สารเสพติด ซึ่งปัจจัยด้านครอบครัวถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้เกิดความส าเร็จของพ้ืนที่
ในการแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถเลิกได้หรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาตรี ชัยนาคิน, ชาตรี ประชาพิพัฒ และอารี พุ่มประไวทย์ (2559) ที่ได้
ศึกษาเรื่อง การเลิกเสพยาบ้าซ้ า: กรณีศึกษาผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด      
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยชุมชนบ าบัด ที่พบว่า ปัจจัยด้ านบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด          
การแสดงออกของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด พบว่าหากครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้เสพยาเสพติด
ปฏิบัติและแสดงความรู้สึกในการสนับสนุนให้หยุดเสพยาเสพติด ท าให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถคง
สภาพการเป็นผู้ไม่เสพยาเสพติดซ้ าไว้ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
พวงมณี เชาวพ้อง (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด 
กรณีศึกษา การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST MODEL) ในสถาบันธัญญารักษ์ 
พบว่า สมาชิกในครอบครัวที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดและมีเวลา
ให้กับผู้ป่วยได้มากกว่าสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว และการที่สมาชิกในครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกผู้ดูแลกับผู้ป่วยยาเสพติด   
ซึ่งจะเห็นได้ว่าครอบครัวมีความส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสามารถ    
เลิกยาได้   
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 2. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  
 ต้องมีการสร้างเครือข่ายระบบชุมชนในการด าเนินการเรื่องยาเสพติด ต้องมีการสร้าง
จิตส านึกร่วมกันสร้างความรับผิดชอบ กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่เกิดขึ้นในเครือข่าย
ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสังคม รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ 
กลุ่มเพ่ือนๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชุมชนต้องด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพงศ์ พุ่มชื่น (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการด าเนินงานเครือข่ายชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษา 
เครือข่ายชุมชนอีสานล้านนา จังหวัดเชียงราย ที่พบว่า กลวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน 
โดยแกนน าคณะกรรมการประชาชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน สามารถเฝ้าระวังพร้อมทั้งจัดการกับ
ปัญหายาเสพติดที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี ประการหนึ่งเครือข่ายชุมชน
นั้น มีองค์กรพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิธีคิด การมองปัญหาที่เชื่อมโยงและวิธีการด าเนินงาน 
ที่เป็นเสมือนส่วนหนึ่งในชุมชน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดียิ่ง  
 3. ปัจจัยด้านผู้แทนหรือผู้น าชุมชน  
 ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ปลูกฝังหรือสร้างจิตส านึกของคนในชุมชน รวมทั้งการสร้าง
หรือเพ่ิมศักยภาพของผู้น าชุมชนเอง ในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชน ในกระบวนการ
แก้ไขปัญหา วางแผน ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชนธรรมชาติ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ มีความร่วมมือมุ่งม่ันในการท างานสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนใน
การด าเนินงานด้านยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ ช านาญการ (2549) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในต าบล
เหมืองง่า อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ที่พบว่า ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน และความเห็นเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนของผู้น าชุมชน ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ท าให้ผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนและองค์กรต่างๆนั้น
สามารถด าเนินการป้องกันยาเสพติดที่ผ่านมา ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงจ านวนผู้ค้า
ลดลง ผู้เสพลดลงและท าให้เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และผู้แทนหรือผู้น าชุมชน 
รู้สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่บุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะท าให้สามารถ
ที่จะวางแผนการด าเนินงานในในพื้นที่ในการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดส าเร็จได้  
 4. ปัจจัยด้านองค์กร หน่วยงานเครือข่ายชุมชน  
 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันยาเสพติด เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
พัฒนาชุมชนอ าเภอ ศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด  อ าเภอ 
สาธารณสุข สถาบันการศึกษา สถานศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนหรือ
ด าเนินการในเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการและด้านงบประมาณ รวมถึงการ
จัดตั้งเครือข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชนในการด าเนินงานด้านยาเสพติด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
กานต์ ไทยาภิรมย์ (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การท างานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคชุมชนในการ
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคมขัวมุง ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ที่พบว่า ยุทธวิธีในการท างานของเครือข่ายมุ่งเน้นกระบวนการท างานสามด้านหลักในการ
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ขับเคลื่อนกระบวนการท างาน คือ ด้านแรกการสร้างจิตส านึกร่วมกันในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือประชาชน ให้มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนร่วมกัน ด้านที่สองการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่สนใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาในทุกประเด็นที่มี
การขับเคลื่อนงาน ทั้งการระดมปัญหา การด าเนินกิจกรรม หรือการขยายเครือข่ าย ด้านที่สาม     
การท างานเชิงสร้างสรรค์ เครือข่ายได้ใช้กลยุทธ์การท างานเชิงสันติวิธี และไม่ใช้วิธีการบังคับให้คนใน
ชุมชนและต าบลเข้ามาส่วนร่วม แต่ใช้หลักความเมตตากรุณา ความเกื้อกูลในชุมชน และใช้กิจกรรม  
ที่น่าสนใจดึงดูดให้คนในชุมชนได้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  

 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1. การก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการบ าบัดรักษา ในการน าผู้เสพยาเสพติด   
เข้ามารับการบ าบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควรมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการ
ชี้แจงขั้นตอนกระบวนการที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. ในการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษา หลังจากด าเนินการตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ   
ผู้ติดยาเสพติด“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ของจังหวัดลพบุรี” แล้ว ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดไม่กลับไปเสพหรือยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีก 

 3. ในการด าเนินงานตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม” ของจังหวัดลพบุรี ต้องมีการคัดกรองพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ ยวข้องกับยาเสพติดอย่าง      
ละเอียดและได้ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือต้องการจ าแนกให้ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้า เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงระดับความส าเร็จต่อการบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินการตามโครงการบ าบัดรักษาผู้เสพ  
ผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของจังหวัดลพบุรี เพ่ือที่จะได้ทราบจุดแข็ง 
จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีหน้าที่ในการบ าบัดผู้เสพยาเสพติด
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากข้ึน 
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