
ชุมชนบ้านเขาชะโอย
หมู่ที่ 10 ตําบลเขาพระ

อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหายาเสพติด ชุมชนบ้านเขาชะโอย
หมู่ 10 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

มีจํานวนครัวเรือน 101   หลังคาเรือน
มีจํานวนประชากร 410   คน
โดยตัวหมู่บ้าน มีถนนสาย 340 ตัดผ่าน ทําให้ต้องแยกเป็น  
2 ชุมชน ได้แก่ 
     1. ชุมชนบ้านเขาชะโอย 
     2. ชุมชนบ้านเขาตะค้าน 
เป็นเหตุให้ยากต่อการปกครอง

สถานการณ์ 
-  ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพตดิคือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีอีกเป็นจํานวนมากที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการบําบัดรักษา
-  ผู้ป่วยที่มารับการบําบัดรักษาส่วนใหญ่มีประวัติการใช้ยามาก่อน 3-5 ปี เป็นผู้ติด ไม่อยากเลิก ขาดบําบัด เสพซ้ํา
-  กระบวนการบําบัดระบบสมัครใจที่ผ่านมา แท้จริงถูกบังคับ/กดดันไม่อยากมาบําบัด ค่ายเป็นที่ขยายเครือข่ายฯ และ
ติดตามหลังบําบัดไม่ครบ
-  ชุมชนบ้านเขาชะโอย เคยเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดระดบัสีแดง มีความพยายามในการนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าสู่กระบวนการบําบัดระบบสมัครใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 และพัฒนาตามกระบวนการ
หมู่บ้านประชารัฐ และต่อยอดพัฒนาตามแนวคิด CBTx ปี 2560-2561

แรงบันดาลใจ
เนื่องจากเป็นชุดปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหน้าที่ในการจับกุมผู้กระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติดของอําเภอฯ พบผู้เสพยาเสพตดิอายุต่ําสุด 8 ขวบ สูงสุด 77 ปี  และพบว่า การบําบัดยาเสพติด
แบบเหมารวม ไม่สามารถทําให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกได้ ทั้งยังเป็นการขยายเครือข่าย เพิ่มปัญหามิใช่การลดปัญหา และ
การให้หน่วยงานรัฐเข้ามามีบทบาทไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

มุมมอง
พบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้อย่างถาวร จึงนํามาปรับ ประยุกต์ใช้ใน

การบําบัดยาเสพติดในชุมชน

สื่อฯ ขอสัมภาษณ์ 
เรื่อง ป้องกัน แก้ไข 
ปัญหายาเสพติด โดยเน้นเยาวชนเป็นหลักจังหวัดสุพรรณบุรี

ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เสนอ แก้ไข เพิ่มเติม ร่างมติฯ เรื่องชุมชนเป็นศูนย์การในการแก้ปัญหายาเสพติด

นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับรอง
วันที่ 20-22 ธันวาคม  พ.ศ. 2560   ณ  เมืองทองธานี



ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เสนอ แก้ไข เพิ่มเติม ร่างมติฯ เรื่องชุมชนเป็นศูนย์การในการแก้ปัญหายาเสพติด

นําเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับรอง
วันที่ 20-22 ธันวาคม  พ.ศ. 2560   ณ  เมืองทองธานี

ต้องบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

-  ไม่ต้องเสียประวัติ •  เพราะไม่มีรายชื่อขึ้นในส่วนกลาง

ทําไม ? 
-  เลิกยาได้แน่นอน •  เพราะเป็นการสมัครใจ 

-  ไม่ต้องสูญเสียรายได้ •  เพราะไม่ต้องหยุดงาน เพื่อเข้ารับ
                                       การบําบัด

-  ได้ใช้ชีวิตปกติกับครอบครัว กลมกลื่นกับชุมชน

การดําเนินงานการบําบัดฟื้นฟู
ผู้มีปัญหายาเสพติดในชุมชน

“บ้านเขาชะโอยโมเดล” 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 สร้างภาคีเครือข่าย

-  จัดการประชุมทําประชาคม

•  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจ ไม่เข้ามาจับกุมผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาฯและคอยแจ้งเบาะแส

ทําประชาคม

เพื่อ

-  หาภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ตํารวจ  เจ้าหน้าที่ปกครอง  โรงพยาบาล  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

•  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ปกครอง  ไม่เข้ามานําผู้เสพไปบําบัดแบบเหมารวม

•  ขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล (ด้านยาเสพติด)

•  ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ กศน. เพื่อนําผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ารับการศึกษาฝึกอาชีพ



ขั้นตอนที่ 2 สร้างโอกาส

-  ทีมงานธรรมชาติ ส่งรายชื่อผู้สงสัย
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
กับประธานกลุ่ม

สร้างทีมงานธรรมชาติ
-  จัดตั้งทีมงานธรรมชาติ โดย
กรรมการ 1 คน ดูแล 4 - 5 
ครัวเรือน

-  เผาทําลายรายชื่อผู้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
เพื่อปกปิดเป็นความลับ

ขั้นตอนที่ 3 เปิดโอกาส
 -  ค้นหาและคัดกรองผู้ติดยาเสพติด

1.  หาสาเหตุของการเสพยา แล้วเข้าไปช่วยแก้ปัญหา

วิธีการช่วยเหลอืผูต้ิดยา

2.  เป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่อง

3.  เป็นกําลังใจให้กันและให้โอกาส

-  สอบถามรูปแบบการสมัครใจบําบัด 3 รูปแบบดังนี้
•  บําบัดในชุมชน
•  บําบัดกับโรงพยาบาล 
•  บังคับบําบัด

-  เมื่อสมัครใจบําบัดในชุมชนจะตรวจ  
   ปัสสาวะในรูปแบบของชุมชน

ขั้นตอนที่  4  ให้โอกาส

-  ให้โอกาสผู้ทีเ่ลกิยาเสพตดิ 
เข้าร่วมกิจกรรมกบัชุมชนตาม
ประเพณวีัฒนธรรมของชุมชน  
และอื่น ๆ

-  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหม้ีอาชีพ 
(กรณไีม่มีอาชีพ)

-  ให้โอกาสทางการศกึษา โดยการเข้า
ศึกษากบั กศน.

ขั้นตอนที่ 5  การป้องกัน

- จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน

-  ทําลานกีฬาในหมู่บ้าน/ศูนย์สุขภาพ โดย อสม.ประจําหมู่บ้าน 

- ปรับสภาพแวดล้อม กดดันไม่ให้มีผู้ค้า

- จัดตั้งเวรยามเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย



จัดตั้งเยาวชนชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเป็นการป้องกัน

- เริ่มจัดตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2557 ชื่อกลุ่ม M.10 Khowpra
youth club มีสมาชิก 13 คน

- ดําเนินงาน พาเดก็และเยาวชนไปศกึษาดงูาน To Be Number One ที่
จังหวัดราชบรุี

- ปัจจุบันเปน็ To Be Number One มีสมาชิก 74 คน - ที่ทําการเด็กและเยาวชน To Be Number One 





กิจกรรมส่งเสริมป้องกันที่ดําเนินการต่อเนื่อง

0 50 100

รอยละผูไดรับการ
ติดตามสามารถเลิก

เสพยาได

รอยละผูผานการ
บําบัดไดรับการ
ติดตามครบ 1 ป

รอยละผูมีปญหายา
เสพติดสมัครใจเขา
รับการบําบัดฟนฟู
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แผนภูมิแสดงผลลัพธการบําบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติดในชุมชนบานเขาชะโอย เปรียบเทียบ
กับระบบสมัครใจคายบําบัด ใน 3 ชวงเวลา

ระบบสมัครใจ
บําบัดฟนฟูใน
ชุมชนบานเขา
ชะโอย 2559-
2561

ระบบสมัครใจ
คายบําบัด ทาว
อูทอง จ.
สุพรรณบุรี 
2557-2558

กลุ่มผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตามต่อเนื่อง ......2๒.......... คน

    - เลิกได้ สุขภาพดี มีงานทํา ......18.......... คน

    - ลดได้ สุขภาพดี มีงานทํา      .........2.......... คน

    - ระหว่างบําบัด/เฝ้าระวังลดอันตรายฯ .........1......... คน

ผู้เสพหน้าใหม่ ……...๑…...…. คน

หมายเหตุ  เป็นคนจากตําบลอื่นมาเป็นเขยในหมู่บ้าน (มิถุนายน 62)

ผลการดําเนินงาน ปี 2562



*

1. การคืนข้อมูลให้พื้นที่

2. การสนับสนุนการทํางาน

3. การนิเทศและประเมินผล 
 

 

คืน
ข้อ

มูล
ให้

พื้น
ที่ - สาธารณสุข

- ตํารวจ ปกครอง

- ปปส

สนั
บส

นุน
กา

รทํ
าง

าน - คลินิกบําบัด รพ./
รพ.สต.

- กศน. พัฒนาชุมชน 
อปท

- ตํารวจ ปกครอง นิเ
ทศ

แล
ะป

ระ
เมิ

นผ
ล - ผู้รับผิดชอบงานยา

เสพติดทุกระดับทั้ง 
รพช .  สสอ .  สสจ . 
ปปส. สบยช. ฯ



HARM Reduction
ลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด

รูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยา

                                                              วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
ชื่อ นาย เอ (นามสมมติ)  อายุ  38  ปี
ที่อยู่  21/1 หมู่ 10 ตําบลเขาพระ อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ......................................................................................

 ลดปริมาณการใช้ยา
จากการใช้ยาเสพติดวันละ  10 เม็ด ลดเหลือ 4 เม็ด 
 มอบหมายงานที่เหมาะสม
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
 เฝ้าระวังอาการทางจิต
นอนไม่หลับ เดินไปเดินมาตลอด พูดจาคนเดียว หงุดหงิดง่าย หวาดระแวง
 ควบคุม
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
 อื่นๆ
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................

หมายเหตุ   ปัจจุบัน ส่งเข้าค่ายทหาร



วันที่ 12 มีนาคม 2562

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดี 
กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
ผู้อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี และคณะเข้าเยี่ยมการดําเนินงาน CBTx
ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านเขาชะโอย หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ 
อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน 
นายอําเภอเดิมบางนางบวช  กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยทีม
สาธารณสุขอําเภอ เดิมบางนางบวช ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
และแกนนําชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

 ในครั้งนี้ มีตัวแทนทั้ง 10 อําเภอ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี จํานวน 20 ท่าน
เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนําไปดําเนินการใน
พื้นที่ตนเอง 

วันที่ 12 มีนาคม 2562

นั ก ศึ ก ษ า ห ลั ก สู ต ร          
การพยาบาล เฉพาะทาง   
สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยา
และสารเสพติด รุ่น ที่  14 
แ ล ะ อ า จ า ร ย์  จํ า น ว น        
3 2  ท่ า น  จ า ก ส ถ า บั น
บําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
(สบยช.) มาศึกษาดูงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562



สัปดาห์วันยาเสพติดโลก
วันที่ 25 , 26 และวันที่ 

28 มิถุนายน 2562

มีโอกาสได้แลกเปลีย่นประสบการณใ์นการดแูลแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเปน็ศนูย์กลาง 
CBTx and Harm Reduction โดยมีคุณหมอสมพร 
ภู่สามสาย ผู้ดําเนินรายการผ่านเสียงตามสาย พร้อม
ทั้งไลน์สด เพือ่ใหเ้ข้าถึงผู้รบัฟงัได้มากยิ่งขึ้น
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จุดคุ้มทุนของชุมชน


