การประชุมวิชาการ
สารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8
“การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในระดับชุมชน”
2-4 กันยายน 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

FAQ ถาม-ตอบ
 เกี่ยวกับการประชุม
1. การประชุมวิชาการสารเสพติดเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไร?
2. เหตุใด “การป้องกันและแก้ไขในระดับชุมชน” จึงเป็นประเด็นหลัก (Theme) ของการประชุมครั้งนี้?
3. เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดคือใคร?
4. ใครหรือหน่วยงานใดควรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้?
5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
 การลงทะเบียน
6. หากสนใจเข้าร่วมในการประชุม ต้องทาอย่างไร?
7. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่าไหร่? มีราคาพิเศษหรือไม่?
8. ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและการเดินทางหรือไม่?
 การส่งผลงานวิชาการ
9. นักวิจัย นักวิชาการ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสามารถเสนอผลงานวิชาการได้หรือไม่?
10. หากสนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในการประชุม ต้องทาอย่างไร?
_____
 การประชุมวิชาการสารเสพติดเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไร?
การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติเป็นเวทีและเป็นโอกาสให้นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติดจะได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และนากลับไปใช้ประโยชน์ในงานและในหน่วยงานของ
ตน เพื่อการก้าวทันต่อสถานการณ์ต่อสภาพปัญหาสารเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามเสพห้ามค้ายาเสพติด ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพ
ติดมากว่า 50 ปีที่ ถึงแม้มีการดาเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด ใช้ทรัพยากรทั้งบุคคล
และงบประมาณอย่างมากมายก็ตาม ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็มิได้ลดน้อยลง กลับมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งชนิดของยาเสพติด รูปแบบการเสพ กลุ่มประชากรที่เสพ ตลอดจนกระบวนการผลิต

ลักลอบขนส่งและจัดจาหน่าย ดังจะเห็นได้จากในอดีตการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มประชากรวัย
ทางาน เปลี่ยนมาสู่การแพร่ระบาดของยาบ้าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุลดน้อยลง โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่
ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด นอกจากนี้สภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันไป
ตามสภาวะแวดล้อม ทั้งทางภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกลุ่มประชากร ทาให้การแก้ไข
ปัญหาทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามสารเสพติด ต้องมีความแตกต่างและหลากหลายไปตามความ
แตกต่างของแต่ละพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจึงต้องการข้อมูลที่ทันสถานการณ์ของทั้งปัญหาเดิมที่ยังแก้ไข
ไม่ได้และการแพร่ระบาดใหม่
กว่า 10 ปีทเี่ ครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดได้ทาการศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการที่นาไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะการที่จะดาเนินการป้องกัน บาบัดรักษาและปราบปรามสารเสพติด
ต้องมีการศึกษาและติดตามสภาพปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชานาญ เพื่อพัฒนาวิชาการ ศึกษาวิจัย
และจัดวางระบบข้อมูลสารเสพติดที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้จากนักวิชาการจาก
ต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลแล้ว ตลอดจน
เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เหตุใด “การป้องกันและแก้ไขในระดับชุมชน” จึงเป็นประเด็นหลัก (Theme) ของการประชุมครั้งนี้?
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต โดยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศ
และมีการลักลอบนาเข้ามาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น ถึงแม้
เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและจริงจัง แต่ก็ไม่ทาให้การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลงเลย
การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเคยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของอาชญากรรม จึงใช้
มาตรการปราบปรามนา บนฐานความคิดว่าหากสามารถปราบปรามจับกุมผู้ค้าได้ปัญหาก็จะหมดไป
แต่เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าตราบใดที่คนซื้อยังมีอยู่และเพิ่มขึ้น ตราบนั้นย่อมจะมีผู้ขายอยู่เสมอ แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องเปลี่ยนทิศทางไปที่การป้องกันและบาบัดรักษา โดยเฉพาะกลไก
ระดับครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของปัญหา
การป้องกันในระดับลึกและยั่งยืนควรทาโดยชุมชน เพราะผู้เสพอยู่ในชุมชน โดยมีภาคราชการที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน กระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชน เปลี่ยนบทบาทของชุมชนจาก
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับประโยชน์จากการดาเนินการของภาครัฐมาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดคือใคร?
เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเป็นองค์กรวิชาการภายใต้การสนับสนุนของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาวิชาการด้านสาร
เสพติดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2543 เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านข้อมูล ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ นโยบาย แผนงาน และมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดแก่ผู้บริหารองค์กรและผู้ปฏิบัติ ตลอดจนดาเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารเสพติดในการ
ดาเนินงานศึกษาโครงการต่างๆ โดยคณะที่ปรึกษาฯ ได้เสริมสร้างศักยภาพด้วยวิธีพัฒนาส่วนร่วมจาก
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและองค์กรของรัฐ จึงเกิดเป็นเครือข่ายดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อให้การดาเนินงานเข้มแข็งยั่งยืน สานักงาน ป.ป.ส. ได้ปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา
และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 กาหนดแนวทางและติดตามการทางานของสถาบันการศึกษาให้อยู่ในกรอบที่กาหนด
 กาหนดระบบการทางานของเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 ติดตามผลการทางานของเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 เสนอแนวทางการขยายเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
 จัดทาข้อเสนอทางวิชาการต่อคณะกรรมการด้านยาเสพติด
 ศึกษาสารวจ/พัฒนาวิชาการสารเสพติด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติด ตลอดทั้ง
จัดทาสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม
 สนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลองค์ความรู้สากลและองค์ความรู้ภายในประเทศ เพื่อ
พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
 ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดทั้งการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและวิจัยแก่สานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ใครหรือหน่วยงานใดควรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้?
การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8 คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 300 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับ
ปฏิบัติ ทั้งจากระบบยุติธรรม ระบบสาธารณสุข ระบบสวัสดิการสังคม รวมถึงภาคประชาชน ได้แก่
 ผู้กาหนดนโยบายด้านสารเสพติด
 นักวิชาการ นักวิจัยด้านสารเสพติด
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบาบัดดูแลผู้มีปัญหาสารเสพติด
 นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง?
การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติเป็นเวทีและเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดของไทย รวมถึงนักวิชาการที่สาคัญจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้องค์ความรู้และ
ทักษะใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติดทั้งของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ อาทิ สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพ
ติดในปัจจุบันของประเทศไทย นโยบายด้านยาเสพติดและการบาบัดในชุมชนของไทยและต่างประเทศ
บทเรียนการบาบัดยาเสพติดในชุมชนจากสานักงานอาชญากรรมและยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ จาก
ออสเตรเลีย จากมาเลเซีย จากเวียดนาม การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบาบัดยาเสพติดในชุมชน 4 ภาค
ของไทย ยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นชุมชนในพื้นที่ชุมชนเมือง เขตชนบท แนวชายแดน และพื้นที่ปัญหา
ความรุนแรงในภาคใต้
การประชุมประกอบด้วยรูปแบบและกิจกรรมที่หลากหลายตลอด 3 วัน ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ
การบรรยาย การประชุมนานาทรรศน์ การอภิปรายกลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนาเสนอผลงาน
วิชาการทั้งการบรรยายและบอร์ดวิชาการ มุมนิทรรศการ บูธแสดงผลงานเผยแพร่งานทางวิชาการด้าน
ยาเสพติด มุมกาแฟโต๊ะกลม มุมฉายภาพยนตร์สั้น รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ เวทีการแสดงของ
เยาวชน และเกมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ผู้เข้าร่วมประชุมจะเกิดความรู้และความเข้าใจเพื่อนาผลไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติใน
งานวิชาการสารเสพติดที่ทันสมัย
 หากสนใจเข้าร่วมในการประชุม ต้องทาอย่างไร?
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม โดย download แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก website
http://www.nsaccmu.com/NCSA2013 จากนั้นชาระโดยโอนเงินผ่านธนาคาร
ชื่อ "บัญชีเงินรับฝาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์"
เลขที่บัญชี 566-5-03325-2 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ยืนยืนการลงทะเบียนโดยส่งสาเนาหลักฐานการชาระเงิน (ใบ Pay-in) พร้อมระบุชื่อ “การประชุมวิชาการ
สารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8” ทางโทรสาร 053-945114 หรือ Email: nsaccmu2013@gmail.com และรับ
ใบเสร็จ ณ โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่าไหร่? มีราคาพิเศษหรือไม่?
ค่าลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 อัตรา สาหรับผู้เข้าร่วมประชุม 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลทั่วไป และราคาพิเศษสาหรับ
นักเรียน-นักศึกษา โดยกาหนดระยะเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า-ก่อนงาน-หน้างาน ดังนี้

บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา

ลงทะเบียนล่วงหน้า
1 พ.ค. - 31 ก.ค.
3,000 บาท
1,500 บาท

ค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนก่อนงาน
1 - 31 ส.ค.
3,800 บาท
2,000 บาท

ลงทะเบียนหน้างาน
1-4 กันยายน
4,000 บาท
2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิก-จ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบราชการ ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมเอกสาร
ประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการประชุม แต่ไม่รวมที่พักและการ
เดินทาง ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาสารองที่พักด้วยตนเอง
 ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและการเดินทางหรือไม่?
ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการ
ประชุม แต่ไม่รวมที่พักและการเดินทาง ผู้เข้าร่วมประชุมกรุณาสารองที่พักด้วยตนเอง
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ จองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมที่เป็นสถานที่จัดงานและโรงแรมในเครือ ในอัตรา
พิเศษ (เข้าพักวันที่ 1 กันยายน ออกจากที่พักวันที่ 4 กันยายน)
 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ (The Empress Hotel)
 โรงแรม เดอะ ปาร์ค เชียงใหม่ (The Park Hotel)
ดูอัตราห้องพักพิเศษและ download ใบจองห้องพักโรงแรมได้ที่เมนู ข้อมูลโรงแรม-ที่พัก
นอกจากเข้าพักในโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่จัดงานหรือโรงแรมในเครือแล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถ
เลือกเข้าพักในโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ได้แก่

โรงแรม ลานนาพาเลซ 2004 (Lanna Palace 2004 Hotel)

โรงแรม เชียงใหม่ พลาซ่า (Chiang Mai Plaza Hotel)
 นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสามารถเสนอผลงานวิชาการได้หรือไม่?
สานักงาน ป.ป.ส. และเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด มีความยินดีขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย
นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่สนใจ สามารถร่วมเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบทความในการ
ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยา
เสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชน
อันจะนาไปสู่การผลักดันนโยบายและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่สาคัญต่อไป

บทความวิชาการที่สามารถนาเสนอในการประชุม มี 2 ลักษณะ คือ
1. งานวิจัย (Original Article) บทความที่เป็นรายงานการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐาน
การวิจัยประยุกต์ การวิจัยและพัฒนา
2. รายงานโครงการหรือการปฏิบัติงาน (Project or Case Report) บทความที่เป็นรายงานผลการ
ดาเนินโครงการหรือการปฏิบัติประจาในหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติดและ/
หรือกระบวนการบาบัดยาเสพติดในชุมชนที่น่าสนใจซึ่งครอบคลุมทั้งบริบทความเป็นมา ขั้นตอน
ดาเนินการและการประเมินผล
 หากสนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมในการประชุม ต้องทาอย่างไร?
ผู้เสนอผลงานทุกท่านต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามข้อกาหนด ดูรายละเอียดได้ที่ Call for Papers และส่ง
บทความเป็น Attached File ทาง Email: nsaccmu2013@gmail.com
วันสุดท้ายของการรับบทคัดย่อ
ประกาศผลการพิจารณารับบทคัดย่อ
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า

14 มิถุนายน 2556
8 กรกฎาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
โทรศัพท์: 053-945114 และ 053-946163
โทรศัพท์มือถือ: 08-9700-9530
โทรสาร: 053-945114
Email: nsaccmu2013@gmail.com
_____

