ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบทคัดย่อผลงานวิ ชาการ
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครัง้ ที่ 8 มีความยินดีแจ้งผลการคัดเลือก
บทคัดย่อผลงานวิชาการและการนาเสนอทัง้ ในหนังสือประกอบการประชุม (Conference Proceedings) และ
อื่นๆ ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ เพื่อการเตรียมสือ่ ประกอบการนาเสนอทัง้ ด้วยการบรรยาย (Oral Presentation) และในการประชุมนานา
ทรรศน์ (Symposium) ผูน้ าเสนอสามารถ download แบบฟอร์มได้ท่ี
http://www.nsaccmu.com/conference2013/oral_presentation_form.pdf

นาเสนอในการประชุมนานาทรรศน์ (Symposium)
1. การพัฒนารูปแบบการคัดกรองและการบาบัดอย่างย่อในผูป้ ว่ ยโรคจิตเภททีใ่ ช้สารเสพติดร่วมด้วย
2. การป้องกันการใช้สารเสพติดและการติดเชือ้ HIV ในชนบทไทยโดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
3. การพัฒนากลุ่มแกนนาจากตัวแทนหลายภาคส่วนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด
4. การใช้แนวคิด C2P เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในอาเภอสันทราย เชียงใหม่
5. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือโดยแนวคิด Connect to Protect (C2P)
นาเสนอด้วยการบรรยาย (Oral Presentation)
1. Pattern of substance use among female and kathoey sex workers in Bangkok
2. พฤติกรรมเสีย่ งในกลุ่มเด็กเร่รอ่ นในกรุงเทพมหานคร
3. การกระทาความผิดซ้าเกีย่ วกับยาเสพติดของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
4. สื่อเพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาสารเสพติดในสถานศึกษาโดยเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง
5. การพัฒนาระบบข้อมูลการบาบัดแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติดในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต
7 จังหวัดเชียงใหม่
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังวัตถุออกฤทธิ ์ต่อจิตประสาทและยาเสพติดให้โทษ
7. การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน กรณีชุมชนกองขยะหนองแขม บ้าน
เล่าลือ และบ้านนาปาบ
8. กลุ่มช่วยเหลือกันเองแบบประคับประคอง ในผูท้ ม่ี ปี ญั หาจากการดื่มสุรา
9. การพัฒนารูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ สุราแนวพุทธ

10. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแก้ไขปญั หาสุราและยาเสพติดในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
11. การบาบัดสารเสพติดและสุราด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รพ.สต.บ้านถ้า อาเภอดอก
คาใต้ จังหวัดพะเยา
นาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)
1. การศึกษาระเบียบปฏิบตั -ิ กฎหมายพระราชบัญญัตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับสุรา (และยาเสพติด)
2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการบาบัดรักษาผูเ้ สพยาเสพติดเชิงบูรณาการทัง้ 3 ระบบ
3. การศึกษารูปแบบการเพิม่ จานวนผูร้ บั การบาบัดรักษายาเสพติดด้วยระบบสมัครใจ
4. การสร้างศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งด้านภูมคิ ุม้ กันให้แก่เด็กและเยาวชน
5. ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเสพติด
6. การศึกษาความเป็ นไปได้ของระบบบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดทีม่ โี รคร่วมทางจิตเวชของ
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
7. การศึกษาสถานการณ์ดา้ นสารเสพติดของวัยรุ่นในสังคมวัฒนธรรมปจั จุบนั ในสถานศึกษาด้าน
สุขภาพแห่งหนึ่ง
8. ผลการดาเนินงานป้องกัน แก้ไขปญั หาและการควบคุมกัญชาในพืน้ ทีแ่ หล่งปลูก
9. การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ
10. การศึกษาต้นทุนทางบัญชีการบาบัดรักษายาเสพติดในระบบบังคับบาบัดของโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2554
11. ประสิทธิผลของมาตรการการจัดระเบียบสังคมเพื่อจัดการปญั หายาเสพติดในสถานบันเทิงรอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. การศึกษาปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สารระเหยในชุมชนจังหวัดขอนแก่น
13. การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการสร้างจิตอาสา การเห็นคุณค่าความดีต่อกระบวนการ
แก้ไขปญั หายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง กรณีศกึ ษาโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่ง สังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
14. ประสิทธิผลของการบาบัดฟื้ นฟูผเู้ สพยาเสพติดโดยภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้าน กรณีศกึ ษาทีพ่ กั สงฆ์ถ้า
กระบอก
15. การศึกษาประสิทธิภาพของระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปญั หา (บสต.) ยาเสพติด
ในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555
16. การประเมินผลกระทบการแก้ไขปญั หาต่างๆ ของชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศกึ ษา
จังหวัดนครราชสีมา
17. การศึกษาประสิทธิผลของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดา้ นยาเสพติดด้วยสื่อแบบต่างๆ ในกลุ่ม
นักเรียนช่วงชัน้ ประกาศนียบัตร (ปวช.1-3)
18. การประเมินผลการนาแนวคิด นโยบายและมาตรการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้
ในจังหวัดอุดรธานี
19. นโยบายและมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็ นอาชญากรรมของคดียาเสพติด: ศึกษา
กรณี ปจั จัยในการก่อตัวและกาหนดนโยบาย

20. การพัฒนาต้นแบบความรูใ้ นการป้องกันการใช้สารเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง
21. การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรการบริการผูป้ ว่ ยยาเสพติด งานบริการผูป้ ว่ ยนอก โรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ขอนแก่น
22. รูปแบบการกระทาความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเสพติดและการได้รบั บาบัดรักษายาเสพติดของ
ผูต้ อ้ งขัง เครือข่ายคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
23. การพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสุราและสารเสพติดในสถาน
พินิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
24. การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเสพติดในสถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลาพูน
25. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเพื่อการคัดกรอง การ
ใช้สารเสพติดและดาเนินงานแก้ไขการใช้สารเสพติดในชุมชน
26. Alcohol Use with Sex among the Myanmar Migrant Workers in Mae Sai, Chiamg Rai
Province, Thailand
27. Factors Associated with Drugs and Alcohol Use by Secondary School Students in
Thimphu, Bhutan
28. ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากควันบุหรีม่ อื สองในบริเวณใกล้เคียงและภายในห้องพัก
สูบบุหรีข่ องสนามบินนานาชาติสุวรรณภูม ิ
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