รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/๒๕60
วันจันทรที่ 30 ตุลาคม ๒๕60 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************
ผูม าประชุม
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน
2. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล
3. พ.ท.หญิง วริศรา สุทธานุกุล
4. พ.อ.พงคมิตร ปนปนคง
5. นายธวัช พันมา
6. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ
7. นางทิพาพร ทัศนภัคศ
8. พ.อ.ยงยุทธ เหลาเขตนการ
9. ร.ท.ศิกษนะ สมวันดี
10. ร.ท.บุญนํา ทองจุตุ
11. ร.ต.วิทยา เศวตมาลย
12. พ.ต.ต.มนตชัย เรืองจรัส
13. พ.ต.ท.ผจญ กุลให
14. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิห์ ิรัญ
15. ร.ต.ท.ศุภกร ปยกุลไชย
16. ร.ต.ท.ยุทธพงษ ปดเปา
17. นายธีระพงค อินทนาม
18. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม
19. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
20. นางปานทิพย ศรีรัตน
21. นางสาวจารุวรรณ มูลธิ
22. นางพิมพพิศา หงษรัตน
23. นางสาวนภรรสวรรณ สุคําติน
24. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ
25. นายไพฑูรย อ่ําเอี่ยม
26. นายณรงค เหล็กสมหวัง
27. นายสุธรรม เกื้อบุญสง
28. นายเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ
29. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน
30. นางสิริพร ไชยรินทร

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ประธานกรรมการ
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
กรรมการ
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ ๕ (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)
กรรมการ
ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
กรรมการ
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
กรรมการ
ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)
กรรมการ
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม
กรรมการ
ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๕
กรรมการ
ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2
กรรมการ
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)
กรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน)
กรรมการ

-231. นางสาวสุมารี สมติ๊บ
32. นางสุพรรณี ทองคํา
33. นายพิเชฐ คํารินทร
34. นางสาวกีรติ การะบูรณ
35. นายเดช อนากาศ
36. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
37. นางชฎาภรณ เกตุสม
38. นางรัชนีภา ศรีสวาง
39. นายณัฐนนท ภูอริยพงศ
40. นายสยมภู อะโน
41. นายธวัช จันตะวงค
42. นางสาวเกียรติสุดา ไชยเนตร
43. นายชํานาญ วัฒนานุศิษย
44. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม
45. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา
46. นายมนตรี กิจสารภรรณ
47. นายบัณฑิต โตจินดา
48. นายภูวเดช มหาวันแจม
49. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา
50. นายสมศักดิ์ เขียวออน
51. นางบุษบา ศักราษฎร
52. นายสมคิด บุญมา
53. นายวีรชาติ จันทจร
54. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
55. นายยศพัทธ พิมพชารี
56. นายจีระนนท คนหาญ
57. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
58. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร
59. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
60. นางนวพรรณ เนตรคํา
61. นายประเสริฐ สุวรรณเวช
62. นายไพศาล สุรธรรมวิทย
63. นายศรชัย ชมถิ่น
64. นายสุรพงค บุญตนมอย
65. นายพิสิษฐ กสิกรณ
66. นายบัณฑิต เจริญ
67. นายธนกฤต ไชยสาร

ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
กรรมการ
ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน)กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง
กรรมการ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง (แทน)
กรรมการ

-368. นายอภินันท เลาหะกุล
69. นางสุภาพรรณ บุญถนอม
70. นายอดุลย ฮวกนิล
71. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ
72. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
73. นายศราวุธ ไทยเจริญ
74. นายสราวุฒิ วรพงษ
75. นายอัษฎางค พุทธวงศ
76. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
77. นางสาวนิติยา พงษพานิช
78. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ
79. นายสุทนิ จันทรงาม
80. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ
81. นายเกษมศักดิ์ สุนทรพันธุ
82. นายศิวะ ธมิกานนท
83. นายอนันต ภัทรเดชมงคล
84. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
85. นายมนัส สุริยสิงห
86. นายอุทัย สอนจีน
87. นายชัชวาลย พุทธโธ
88. นายไพบูลย ใจตูม
89. นายอรุณ ศรีใส
90. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
91. นายอินสม ปญญาโสภา
92. นางอัญญารัตน อภิกุลชัยสุทธิ์
93. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธ
94. นางสาวพัฒนนภา พานมะ

นายอําเภอแมริม (แทน)
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)
นายอําเภอสันกําแพง (แทน)
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว (แทน)
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสันปาตอง (แทน)
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอสะเมิง (แทน)
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอดอยเตา (แทน)
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอไชยปราการ (แทน)
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอแมออน (แทน)
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ
จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)
รักษาการในตําแหนงปองกันจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ

ผูเขารวมประชุม
95. น.ส.นพรัตน จันทรแต
96. น.ส.ฐิติมา กันทะวิชัย
97. นางวริญญา ธรรมปญญา
98. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล
99. น.ส.นพรัตน ธิโนชัย
100. น.ส.ลักขณา กางโหลน
101. น.ส.ปทมพร พงวาเรศ
๑02. นายทรงวุฒิ นามศรี
๑03. นายพิรุณ ฟองมณี
๑04. นางลาวัณย จริยา

เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม
นักสังคมสงเคราะห ชํานาญการ
เจาพนักงานราชทัณฑชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักพัฒนาวิทยาปฏิบัติการ
เจาพนักงานสุขาภิบาลชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูชวยเลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

-4๑05. น.ส.คนึงนิจ จิตรนาน
๑06. น.ส.นิชชานันท วรรณธง
๑07. น.ส.สุภัชรีย ฟูคํา
๑08. น.ส.ชนากานต เพ็งแสน

นักสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นักวิชาการอบรมฯ ชํานาญการ
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
การมอบโลเกียรติคุณใหแกบุคลากรผูมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายปวิ ณ ชํ านิ ป ระศาสน ผู วาราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม/ผู อํานวยการศูน ย อํานวยการป องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 12 ราย
1. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมริม/ผอ.ศป.ปส.อ.แมริม
2. นางสาวนิตยา พงษพานิช ดํารงตําแหนงนายอําเภอหางดง/ผอ.ศป.ปส.อ.หางดง
3. นายสุทิน จันทรงาม
ดํารงตําแหนงนายอําเภอจอมทอง/ผอ.ศป.ปส.อ.จอมทอง
4. นางสาวภัทราพร ลายจุด
ดํารงตําแหนงนายอําเภอสันปาตอง/ผอ.ศป.ปส.อ.สันปาตอง
5. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร ดํารงตําแหนงนายอําเภอดอยสะเก็ด/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยสะเก็ด
6. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมอาย/ผอ.ศป.ปส.อ.แมอาย
7. นายมนัส สุริยสิงห
ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมวาง/ผอ.ศป.ปส.อ.แมวาง
8. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมแจม/ผอ.ศป.ปส.อ.แมแจม
9. นายสุเทพ แสนมงคล
ดํารงตําแหนงนายอําเภอแมออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แมออน
10. นายอรุณ ศรีใส
ดํารงตําแหนงนายอําเภอดอยหลอ/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยหลอ
11. นายชัชวาลย พุทธโธ
ดํารงตําแหนงนายอําเภอเวียงแหง/ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแหง
12. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล ดํารงตําแหนงนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา/ผอ.ศป.ปส.อ.กัลยาณิวฒ
ั นา
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกัน และปราบปรามยาเสพติ ดจั งหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับรองการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน
เรื่องยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชี ยงใหม พระเจ าหลานเธอ พระองคเจ าสิริภาจุฑาภรณ ให ความสํ าคัญ
โดยเฉพาะพื้ นที่ท าตอน อ.แม อาย ซึ่งมี หม อมราชวงศดิ ศนั ดดา ดิ ศกุล เป นที่ ปรึกษา โดยสํ านั กงานคณะกรรมการป องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) รวมกับมูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดใหมีการ
พั ฒ นาพื้ นที่ ตํ าบลท าตอน อํ าเภอแม อาย จั งหวั ดเชี ยงใหม เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตและความเป นอยู ของประชาชนในพื้ น ที่
ตามแนวทางศาสตรพระราชา การพัฒนาทางเลือกอยางยั่งยืน (Alternative Development) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจ
ที่ถูกตองในหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตําบลทาตอนและพื้นที่ใกลเคียงตามแนวทางศาสตรพระราชา

-5รวมทั้งบูรณาการกลไกความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการประสานและแกไขปญหาหมูบาน/
ชุมชนตอไป โดยจะมีการประชุมในพื้นที่ อ.แมอาย ในวันที่ 15 พ.ย. 2560 ขอใหผูทมี่ ีสวนเกี่ยวของรวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 สถานการณยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๖๐ และแนวโนมปงบประมาณ ๒๕๖๑
สถานการณยาเสพติด
1. แหลงผลิตยาเสพติดอยูในประเทศเพื่อนบานที่มีแนวชายแดนติดตอกับไทย
2. ปจจุบันไทยอยูในสถานะนําเขายาเสพติดมาบริโภคและลําเลียงผานสูประเทศที่สาม
3. ยาบายังคงเปนปญหาหลัก รอยละ 90 ที่แพรระบาดมาจากแหลงผลิตในเมียนมาและนําเขาทางภาคเหนือ
4. มี ม./ช. จํานวน 24,314 ม./ช. หรือรอยละ 30 มีปญหา และมีจํานวน 3,471 ม./ช. มีปญหารุนแรง
5. ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รอยละ 70 ถูกจับ ในขอหาเสพ/ครอบครอง ผูเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
รอยละ 45 เปนเด็กและเยาวชน (อายุต่ํากวา 24 ป)
6. เฮโรอีน ยาเค กัญชา มีแนวโนมแพรระบาดมากขึ้น และมีการใชยาในทางที่ผิดมากขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน
เคตามีน (ketamine) หรือที่รูจักกันในหมูผูใชยาเสพติดวา “ยาเค” กระทรวงสาธารณสุขของไทยควบคุมเปนวัตถุออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในประเภท 2 เคตามีนเปนยาที่ใชในทางการแพทยเพื่อใชเปนยาสลบ อาการขางเคียง ออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาท เชนทําใหเกิดอาการฉงนงง เห็นภาพลวงตา ฝนกลางวัน หรือประสาทหลอน ซึ่งอาการเหลานี้จะพบภายหลังที่ฟน
จากสลบ ถาใหทางหลอดเลือดดําจะทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น กดการหายใจเล็กนอย ไมควรใชในคนที่เปนโรค
จิต หรือโรคความดันโลหิตสูง การใชในทางที่ผิด ในปจจุบันไดมีผูนําเคตามีนไปใชในทางที่ผิดเพื่อหวังฤทธิ์ในการหลอนประสาท
(hallucination) โดยนํ าเคตามี น ชนิ ด ฉี ด มาทํ าให แ ห งเหลื อ แต ต ะกอนสี ข าว แล ว เสพโดยการสู ด ดม (snort) หรื อ สู บ ควั น
(smoke) ซึ่งหากใช ติ ดต อกัน เป น เวลานานอาจทําให เกิด โรคจิต ได (psychosis) บทกําหนดโทษ ผูใดผลิต ขาย นํ าเขา หรื อ
สงออก ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 5 ป – 20 ป และปรับตั้งแต 100,000 บาท – 400,000 บาท ผูใดเสพ ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต 1 ป – 5 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท – 100,000 บาท
ทรามาดอล (Tramadol) หรือยาที่คนทั่วไปรูจักกันในชื่อทางการคาวา อนาดอล (Anadol), มาทราดอล (Matradol),
ทรามอล (Tramol) เปน ยาในกลุมโอปออยด (Opioid) ที่นํามาใชเปน ยาบรรเทาอาการปวดระดับ ปานกลางถึงระดับ รุน แรง
(ทรามาดอลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบรรเทาอาการปวดได ดี เที ย บเท ากั บ มอร ฟ น สํ าหรั บ อาการปวดระดั บ ต่ํ าถึ งปานกลาง
แตมีประสิทธิภาพดอยกวาสําหรับอาการ
ยาคาทิโนน (Cathinone) ยาบาธซอลท (Bath salt) ในทางการแพทยยาคาทิโนนใชเปนยาลดน้ําหนัก โดยผลิตออกมา
ในโครงสรางของ Cathine มีขอกําหนดระยะเวลาในการใชรับประทานไมเกิน 4 สัปดาห และตองอยูในความดูแลของแพทย
เทานั้น
สถิติในการจับกุมยาบาที่ผานมามีจํานวนยาบาหลักลานเม็ดเพิ่มขึ้นเยอะมาก การสรุปปญหายาเสพติด คือจะพบผูเสพ
และผูคารายใหมเพิ่มขึ้น ซึ่งผูคารายใหมที่เจอจะเปนการสั่งยาเองและเปนยาที่ ลนตลาดมาจากภาคกลาง ที่ผานมาจะมียาของ
ทางภาคกลางที่ลนตลาดไมสามารถกระจายยาออกไปได เพราะเปนตัวยาที่ไมมีคุณภาพ ขายตอไมได จึงมีการกระจายตัวยามา
ทางภาคเหนือหรือภาคอื่น ๆ ปริมาณยาเสพติ ดหลั กที่เจอก็คือยาบ า เฮโรอีน กัญ ชา และไอซ การจําแนกคดีพื้น ที่ช ายแดน
และพื้น ที่ตอนใน จะคิด เปน ปริมาณรอยละ 40 ถึง 60 การจับ ที่ส กัดกั้นชายแดน ซึ่งการสกัดกั้น ชายแดนที่ชี้วัดจริงในป นี้
คือรอยละ 53 ฉะนั้นจะตองมีแนวทางกําหนดการปฏิบัติสกัดกั้นพื้นที่ชายแดนตองเกินรอยละ 53
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ทั่วไปมีทั้งคนไทยและชาวเผา ชนเผาที่เกี่ยวของมากที่สุดคือ ชนเผามง คิดเปน 32% รองลงมาคือ มูเซอ อาขา ซึ่งวิธีการลําเลียง
จะใชรูปแบบเดิมแลวแตวาจะใชวิธีไหนในแตละครั้ง ฉะนั้นในการตรวจคน ก็จะใชความเขมขนในการตรวจและตรวจใหละเอียด
มากยิ่งขึ้น
การบรรจุหีบหอซึ่งในชวงหลังการบรรจุหีบหอมีมีเพิ่มมากขึ้น มีการปมหัวตอกตัวอักษรเพื่อเปนการสรางแบรนดใหกับ
ผูคารายใหม ซึ่งทําใหมีตราปมกับโลโกของแตละซองแตละหอเพิ่มมากขึ้น อายุของผูเขาบําบัดจะมี อายุ 15 – 29 ป แตในสวน
ของจังหวัดเชียงใหมจะมีผูเสพฝนและเฮโรอีนที่พบในคนมีอายุมากกวา 39 ปรวมดวย
ประธาน
จากสถานการณยาเสพติดในปจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนกรรมวิธีมากยิ่งขึ้น ตัวยาตางๆ ก็มีมากขึ้น
การตรวจคนก็จะยากขึ้น แตอุปกรณการตรวจที่มี ก็มีไมครบถวนเพราะสวนใหญชุดตรวจที่มีจะเปนชุดตรวจยาบาเปนหลัก
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 สําหรับชุดตรวจหาสารเสพติด ทางสํานักงาน ปปส. กําลังทําเรื่องขอชุดตรวจเพิ่ม ถามีการ
แจงปริมาณชุดตรวจวามีปริมาณเทาไหร ทางสํานัก ปปส. ก็จะประสานและสนับสนุนชุดตรวจลงในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4.2

สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด)

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
สถานการณปญหาการลักลอบปลูกพืชเสพติดเดือนตุลาคม 2560
จากการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)
พบมีการเตรียมพื้นที่ปลูกฝนจํานวนหนึ่ง บริเวณพื้นที่แปเปอร - นาเกียน พื้นที่หวยน้ําเย็น พื้นที่ทาสองยาง เขต อ.อมกอย
จ.เชียงใหม ติด ตอกับ อ.แมระมาด อ.ทาสองยาง จ.ตาก พื้น ที่มอนอังเกตุ พื้น ที่แมยะ อ.แมแตง จ.เชียงใหม ติด ตอ อ.ปาย
จ.แมฮองสอน พื้นที่ผาแดง พื้นที่เชียงดาว เขต อ.แมแตง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
การสํารวจ พื้นที่ อ.อมกอย (สํารวจ 10 ต.ค. 60) พื้นที่ อ.แมแตง (สํารวจ 16 ต.ค. 60) สภาพพื้นที่เตรียมแปลง
แนวโนมสถานการณการปลูกฝนจ.เชียงใหมในป ๒๕๖๐/๖๑
ในภาพรวมของพื้นที่ลักลอบปลูกฝนทั้งหมด อาจจะประเมินไดวาพื้นที่ปลูกฝนในจ.เชียงใหม มีแนวโนมที่จะลดลงกวาป
ที่ผานมา โดยมีปจจัยที่สําคัญดังนี้
๑. สภาพอากาศที่แปรปรวน มีฝนตกชุกไมเอื้ออํานวยตอการปลูกฝน
๒. ในชวงตนฤดูการปลูกฝนมีการดําเนินงานในมาตรการเฝาระวัง/ปองปราม อยางเขมงวดจริงจังในพื้นที่ปลูกหนาแนน
๓. ปที่ผานมามีการใชมาตรการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งตองดําเนินการอยางเครงครัดและตอเนื่องกับเปาหมายที่มีฐานขาว
สามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม แตยังมีปจจัยที่ทําใหยังมีผูปลูกคือ ราคาฝนดิบที่คอนขางสูง และจํานวนผูเสพในพื้นที่
ยังคงมีอยู โดยเฉพาะ อ.อมกอย จ.เชียงใหม
การควบคุมการปลูกกัญชง
การปลูกเพื่อเสนใย : 3 งาน ตัดเรียบรอยแลว
การปลูกเพื่อเมล็ดพันธุ : 34 ไร 2 งาน จะตัดหวง ธ.ค./ม.ค. (พื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 35 ไร 1 งาน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

เปาหมายตามแผนงานยุทธศาสตรตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561
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เปาหมายและยุทธศาสตร

เปาหมาย
โครงการสําคัญ

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
รับผิดชอบ

แผนปองกัน
๑. สถานศึกษา
๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- พมจ.
- อปท.
1.2 เด็กปฐมวัย
- ศึกษาธิการ (สพป.เขต ทั้งรัฐและเอกชน)
- อปท.
๑.3 ประถมศึกษา ทักษะการสรางภูมิคุมกัน
- D.A.R.E.
๑.4 โครงการการเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา(ขยายโอกาส/มัธยมศึกษา/อาชีวะ/อุดมศึกษา)
- ขยายโอกาส
- มัธยม
- อาชีวะ
- อุดมศึกษา
- Campus safety Zone
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน

- ลูกเสือตานภัยยาเสพติด
- คายทักษะชีวิต (สพป.)
- จิตอาสา (อาชีวะตานภัยยาเสพติด)
- จิตอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา)
๒. เยาวชนนอกสถานศึกษา
๒.๑ สํารวจเยาวชนนอกสถานศึกษา ๓-๒๕ ป
๒.๒ อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.)
๒.๓ จัดตั้งศูนยเยาวชนนอกสถานศึกษา
๓. สถานประกอบการ
๓.๑ สถานประกอบการลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน
- อบรมอาสาสมัครแรงงาน
๓.๒ สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง)

ยังไมไดรับ - พมจ.
แจงการจัดสรร - ทองถิ่น
งบฯ

178 แหง
633 แหง
751 แหง
61 แหง

- ศึกษาฯ
- ทองถิ่น (

419 แหง/136 คน

- ภ.จว.

275 แหง
58 แหง
18 แหง
9 แหง
๑ แหง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

- ศึกษาฯ)
- ศึกษาฯ
- อาชีวะ
- อุดมฯ
- ภ.จว.
264 แหง

- ภจว.
-ศึกษาฯ )
- ศึกษาฯ
- อาชีวะ
- อุดมฯ

267 แหง/คน
229 แหง/คน
18 แหง/คน
9 แหง/คน
.............................คน
100 คน
..............แหง(๑๐๐%)

- ปค./อปท.
- ปค.
- อปท.

125 แหง

๖๙,๐๐๐.๓๗๕ คน

๓๕๐ แหง

๑๖๑,๒๐๐.-

แรงงาน
จังหวัด

๗๐,๐๐๐.-

60 แหง

36,5๐๐.-

๕ แหง

๑,๐๐๐.-

สวัสดิการฯ
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๔. จัดระเบียบสังคมพื้นที่เสี่ยง
๕. การสรางภูมิคุมกันกลุมประชาชนทั่วไป
๕.๑ โครงการรณรงคตอตานยาเสพติดโลก
๕.๒ โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ
(วัดสีขาว)
๕.๓ โครงการ To Be Number One
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมูบาน/ชุมชน
- ราชทัณฑ
๕.๔ การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด
- สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ





ไมมีปญหา (ก)
มีปญหานอย (ข)
มีปญหาปานกลาง(ค)
มีปญหามาก (ง)

- ประเมินสถานะหมูบานชุมชน
๕.๕ โครงการกองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน
(พช./กอ.รมน./ทองถิ่น)
- พัฒนา/รักษา/ความเขมแข็งหมูบานกองทุน
- ศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC)

เปาหมายและ
ยุทธศาสตร
600 ครั้ง

เปาหมาย
โครงการสําคัญ
๑ ครั้ง
25 แหง

งบประมาณ
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐.-

หนวย
รับผิดชอบ
- ปกครอง
- ปกครอง
- ปกครอง/
สํานักพุทธฯ
สสจ., ปค.
แรงงาน,
ศึกษาฯ,
ราชทัณฑ
ปค.

140 แหง
295 แหง
122 แหง
3 แหง
๒,๑๗๘ ม/ช
๑,๖๕๒ แหง
๓๑๙ แหง
๙๔ แหง
๑๑๓ แหง
๒ ครั้ง
(มี.ค.๖๑ และ ส.ค.๖๑)
๒๖ ม/ช

- พช./อปท. /กอ.
รมน.
- พช.
- พช.

๕๐๔ ม/ช
๑ แหง

แผนบําบัด
๑. ระบบสมัครใจ
- สมัครใจสถานพยาบาล
- สมัครใจ ๑๐๘ (คาย)
- การนําผูเสพไปศูนยคัดกรอง ๑๐๐บาท/คน
๒. ระบบบังคับบําบัด
๒.๑ ไมควบคุมตัว
๒.๒ ควบคุมตัว

๙๒๗ คน
๙๐๐ คน

4,424,711- - สสจ.
5,850,๐๐๐.- - ปค.
900 คน

๙๓๑ คน
๑,250 คน

๙๐,๐๐๐.-

- ปค.
- สสจ.
- คุมประพฤติ
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๓. ตองโทษ
๓.๑ สถานพินิจ
3.2 ราชทัณฑ
- TC (ชุมชนบําบัด)
- คาย
- โครงการลดอันตรายจากยาเสพติด Harm
reduction
- โครงการพัฒนาขอมูลยาเสพติด (บสต.ใหม)
- โครงการจัดมาตรฐานระบบบริการและพัฒนา
ตนแบบ
- คาใชจายในการตรวจพิสจู น
๔. ติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัด
- สมัครใจสถานพยาบาล
- สมัครใจ ๑๐๘ (คาย)/บําบัดควบคุมตัว
- บําบัด ไมควบคุมตัว
- ตองโทษ
๕. ชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา
- การศึกษา
- ทุนประกอบอาชีพ
- ฝกอาชีพ

เปาหมายและ
ยุทธศาสตร

เปาหมาย
โครงการสําคัญ

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
รับผิดชอบ

๑๑๐,๐๐๐.๘๑๐,๐๐๐.-

- สถานพินิจ
- ราชทัณฑ
- สาธารณสุข
- ราชทัณฑ

1,858 คน

๙๗๒,๔๖๔.-

- สสจ.

1 ครั้ง/50 คน
2ครั้ง/200 คน

๔๙,๐๐๐.๑๙๐,๐๐๐.-

- สสจ.
- สสจ.

10,000 ชุด

๑๗๖,๕๐๒.-

- สสจ.

1,032 คน

707,945.-

- สสจ.
- ปค.
- สสจ.
- ราชทัณฑ

๑๒๐ คน
๕๕๐ คน
……………..คน
……………..คน

๑,๓๐๐ คน
416 คน
500 คน
………………..คน
………………..คน
100 คน
40 คน

- ปปส.ภ.5
- ปค.
- ศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงาน

แผนปราบปราม
๑. การสกัดกั้นยาเสพติด
- ดานตรวจ/จุดตรวจ
- การสกัดกั้นการลําเลียงทางขนสงรถโดยสารประจําทาง
- การสกัดกั้นการลําเลียงทางรถไฟ
- ไปรษณีย/ ขนสงเอกชน
- ทาอากาศยาน
- การเฝาระวังเรือนจําหรือทัณฑสถาน
๒. จับกุมผูก ระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ
๓. คําสั่งอนุมัติจํากุมในฐานความผิดสมคบและสนับสนุน
ชวยเหลือที่ออกโดย ลปส. ตองใหออกหมายจับโดยศาล
- คดีที่ขออนุมัติ
- คดีที่ออกหมายจับโดยศาล

รอยละ ๖๓
(เปรียบเทียบการ
จับกุมทั่วประเทศ)

๒๑ แหง
๓ แหง
๑ แหง
๑ แหง
๑ แหง
96 แหง

- ภ.จว./ทหาร/
ศุลกากร/ตม./
ไปรษณีย/ขนสง/
ทัณฑสถาน

………………..คดี

(เปาจาก สตช.)
รอยละ ๘๐
(เปาดําเนินการ
ในพื้นที่)
…………….….คดี
…….…………คดี

ภ.จว.
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เปาหมายและ
ยุทธศาสตร

๔. จํานวนทรัพยสินที่ยึดอายัด
๕. การดําเนินการที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของ กับยา
เสพติดทุกราย
๖. การดําเนินการตามขอรองเรียน ๑๓๘๖
๗. การลดและควบคุมพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
๘. โครงการปราบนักคายาเสพติดในระดับจังหวัดและ
หมูบาน/ชุมชน

คิดเปนรอยละ
......................บาท
(เปาจาก สตช.)
ทุกราย ๑๐๐ %
(เปาดําเนินการในพื้นที่)
ทุกราย ๑๐๐ %
(เปาจาก ปปส.)
5 อําเภอ
………………ม/ช
2,178 ม/ช

เปาหมาย
โครงการ
สําคัญ

งบประมาณ
(บาท)

หนวยรับผิดชอบ

ภ.จว.

- ปค.

๑,๒๔๐,๐๐๐.- - ภจว./ปค.

แผนบริหารจัดการ
๑. จัดจางลูกจางบันทึกขอมูล จังหวัดละ ๒ คน
๒. จัดจางลูกจางบันทึกขอมูล 25 อําเภอๆ ละ ๑ คน
๓. คาบริหารจัดการ
๓.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดับ
จังหวัด (ในพื้นที)่
๓.๒ กํากับติดตามระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.)
๓.๒ ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด

๒-๔ ครั้ง

๓๖๐,๐๐๐.๒,๔๐๐,๐๐๐.๖๐,๐๐๐.-

๑๒ ครั้ง
๑๒ ครั้ง

ศอ.ปส.จ./
ศอ.ปส.อ

ประธาน
ประเด็ น ที่ ต อ งทํ า ร ว มกั น เป น ยุ ท ธศาสตร เรื่ อ งประชารั ฐ ร ว มใจปลอดภั ย ยาเสพติ ด ป 2561
โดยหลักการไมไดเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา อาจจะมีเพิ่มในบางกิจกรรมเล็กนอย สิ่งที่เปลี่ยนคือเปาหมายที่มีการปรับไปเปน
ชวงๆ สิ่งที่อยากจะฝากก็คือ
1. การถอดแผนยุทธศาสตรออกมาเปนแผนปฏิบัติในแตละไตรมาส เปนเรื่องที่คิดตองวางแผน ขอให
ศอ.ปส.อ. ทุก อ. รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบตามโครงการหลักดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการในการที่จะดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการที่จะดําเนินการตอไป
2.เรื่ องงบประมาณ การจั ด สรรมาให ท างจั งหวัด ขอให ป ฏิ บั ติ การเบิ กจ ายต างๆ เป น ไปตามแผน
ซึ่งหลักการในแผนยุทธศาสตรนี้ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญแตจะมีการเพิ่มในรายละเอียดบางประการเพื่อใหเกิดการ
ควบคุมมากขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4.4

ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงเดือนตุลาคม 2560

ระเบียบวาระที่ 4.4.1

ดานการปองกัน (Potential Demand)
1) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

-11วัตถุประสงคโครงการ
1. ลดเงื่อนไขเสี่ยงในการปองกันแกไขยาเสพติด
2. ปองปรามผูประกอบการไมใหกระทําผิดกฎหมาย
3. เสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหกับเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
4. ดําเนินการใหพื้นที่รอบสถานศึกษาตามที่กําหนดใหเปนเขตปลอดภัยสําหรับเด็กและเยาวชน (Campus Safety Zone)
การดําเนินการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา หนวยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม สภ.ภูพิงคฯ ภ.จว.เชียงใหม
หนวยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม สภ.ภูพิงคฯ ภ.จว.เชียงใหม ประจําเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ลําดับ

ประเภทสถานประกอบการ

จํานวน
สถาน
ประกอบ
การ
รอบสถาบัน
การศึกษา
(แหง)

1
2
3
4
5
6

หอพัก
รานจําหนายสุรา
สถานบันเทิง/สถานบริการ
รานอินเตอรเน็ท/รานเกม
การประพฤติตนไมเหมาะสม
อื่นๆ
รวม

25
33
3
3
64

จํานวน
สถาน
ประกอบ
การ
ที่ออก
ตรวจ
(แหง)

จํานวน
สถาน
ประกอบ
การ
ที่ออก
ตรวจ
(แหง)

25
33
3
3
64

11
12
30
3
56

ผลการออกตรวจ
ไมพบ พบการกระทํา
การ
ความผิด (ระบุ
กระทํา ฐานความผิด)
ความผิด ฐาน แหง
(แหง) ความ
ผิด

การดําเนินการ
วากลาว ดําเนิน
ตัก
คดี
เตือน
(แหง)
(แหง)

25
33
3
3
64

2) การดําเนินงานในสถานประกอบการที่มีลูกจางมากกวา 10 คน
ผูแทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1 รณรงค ประชาสัมพันธ การ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ จํานวนลูกจาง
(10 คนขึ้นไป)
2. สถานประกอบกิจการผาน
เกณฑโรงงานสีขาว
3. สถานประกอบกิจกรรมผาน
เกณฑมาตรฐาน (มยส.)

เปาหมาย
ป 2561

350

60
5

ไตรมาส 1
เปาหมาย รอยละ
140
40

12

20

ผลการดําเนินงานไตรมาส 2
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

51

51

36.42

3

3

25

**ดําเนินการในไตรมาสที่ 3

หมายเหตุ

-12ขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องที่ทานประธาน เคยซักถามเกี่ยวกับเรื่องโรงงานสีขาว วามีระดับ 1 บางหรือไม ซึ่งทาง
โรงงานเคยมีอยูในระดับ 1 จํานวน 300 กวาแหงจากโรงงานสีขาวที่มีทั้งหมด 2,000 กวาแหงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีตั้งแตป
2546 เปนตนไป ซึ่งในปนี้เปาหมาย 60 แหง ไดมีการตั้งเปาการดําเนินการใหมีโรงงานสีขาวที่ผานเกณฑในระดับ 1 อยู 30
แหง ระดับ 2 อยู 10 แหง และในสวนที่เหลือก็จะเปนระดับที่ 3
3) การจัดระเบียบสังคมพื้นที่เสี่ยง
ผูแทน จาจังหวัดเชียงใหม
รายงานการดําเนินการสั่งปดสถานบริการ/สถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ พบกระทําความผิด จํานวน 1 แหง คือรานกุหลาบแดงซึ่งอยูในพื้นที่เขต อําเภอเมืองเชียงใหม
กระทําการฝาฝนกฎหมาย

ฝาฝนคําสั่ง หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

พ.ร.บ. สถาน
บริการ พ.ศ.
ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 4 ขอ 6
2509
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

สั่งปดตามคําสั่งที่ 22/2558
สั่งปดตาม ปว.50
รวม

รวม
(แหง)
1

1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ดานการบําบัดรักษา (Demand)

1

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในเดือน
ตุลาคม 2560 ที่ผานมาคอยขางนอย เนื่องจากเปนตนปงบประมาณ จะขอนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป สําหรับเปาหมาย
ของการบําบัดรักษายาเสพติดจะเปนการลดจํานวนผูเสพยาเสพติดในพื้นที่โดยนําการเขาสูกระบวนการรักษาที่มีมาตรฐาน และมี
ความเหมาะสมกับ สภาพของผูเสพและผูติ ด โดยผูเสพคือผูป วยจะมีมาตรการอยู 6 มาตรการ 1.การคนหา 2.การคัดกรอง
3.การบํ าบัด 4.การติ ดตาม 5.การชวยเหลื อ 6.การปรับ ทัศนคติ ซึ่ง 3 มาตรการแรกจะเกี่ยวของกับ ศูนย เพื่อการคัด กรอง
และ 3 มาตรการหลัง จะเกี่ยวของกับศูนยประสานเพื่อการดูแล ในปงบประมาณ 2560 มีเปาหมายการบําบัดทั้งสิ้น 6,103
ราย เปนระบบสมัครใจ 3,772 ราย บังคับบําบัด 1,611 ราย ตองโทษ 720 ราย ซึ่งบําบัดไปได 7,407 ราย คิดเปน 121%
ซึ่งเปรียบเทียบตามแผนงานระบบสมัครใจดําเนินการบําบัด 119% ระบบบังคับบําบัดดําเนินการบําบัด 122% และระบบ
ตองโทษดําเนินการ 128% เรื่องจําแนกการระบบบําบัดตามการคัดกรองของผูใช ผูเสพยาเสพติด สวนใหญที่บําบัดจะเปนผูติด
รองลงมาจะเป น ผูเสพ ผูใชน อยมาก ซึ่งเป น ที่น าสังเกตวาผู เสพรายใหมจ ะถูกคัดกรองในแบบผูใช ฉะนั้น ส วนใหญ ผูที่เขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาจะเปนคนที่เสพมานานแลว สวนยาเสพติดที่ใชสวนใหญจะเปนยาบา รองลงมาจะเปนเฮโรอีน และฝน
ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการดําเนินการในเรื่องการบําบัดผูปวย ผูเสพฝน นํารองอยูที่ อ.อมกอย โดยมีการดําเนินการทุกภาคสวน
โดยจะคน หาผูเสพหมูบ านละ 5 คน จึงทําให ผูเขารับ การบํ าบัด รักษามีจํานวนมาก โดยได รับ ความรวมมือจาก สพม. ไดส ง
ชุดมวลชนสัมพันธใหเขารวมในการดูแลดานการบําบัด ในสวนของสาธารณสุขไดดําเนินการนโยบายเชิงรุกไปดําเนินการบําบัด
ในชุมชน 8 ครั้งตอเดือน สําหรับกลุมอายุในระบบตองโทษจะเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางานตอนตน ซึ่งในระบบสมัครใจจะเปน
ผูเสพเฮโรอีน และฝ น จะพบในกลุ มผู มีอายุ 50 ป ขึ้น ไป จะพบวาเป น คนมีภู มิลํ าเนาต างจั งหวัด อยูที่ 1,534 ราย และในป
ที่ ผ านมาได มี ก ารตรวจป ส สาวะหาสารเสพติ ด ในทหารกองเกิ น ตรวจป ส สาวะไปทั้ งสิ้ น 10,988 ราย ซึ่ งพบสารเสพติ ด
ในปสสาวะเพียง 179 ราย คิดเปนรอยละ 5.27%
มติที่ประชุม

รับทราบ

-13ผูแ ทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 ต.ค. – 24 ต.ค. 2560
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 640 คดี 659 คน แยกขอกลาวหา
- จําหนาย จํานวน 38 ราย 42 คน
- ครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 114 คดี 122 คน
- ครอบครอง จํานวน 169 คดี 176 คน
- เสพ จํานวน 319 ราย 319 คน
ของกลาง
ยาบา
เฮโรอีน
ฝนดิบ
มูลฝน สารระเหย กัญชาสด กัญชาแหง
487,433.50 249.14 1,989.30 112.30
2.00
505 3,516.63

ไอซ
22.68

ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลาประมาณ 22.00 น. จนท.ตร.สภ. ฝาง จนท.ทหาร ฉก.ม.4 จนท.ฝายปกครอง จนท.ตร.
บก.ปส.3 บช.ปส. ไดรวมกันจับกุม นายจักกฤษณ ปงบุญทา อายุ 31 ป อยูบานเลขที่ 536 หมูที่ 5 ตําบล เวียง อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม และ นายจักกฤษณ นันตา อายุ 16 ป อยูบานเลขที่ 415 หมูที่ 3 ตําบล เวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
พรอมของกลาง ยาบาจํานวน 401,634 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครอง
เพื่ อ จํ าหน าย โดยผิ ด กฎหมาย สถานที่ จั บ กุม ถนนโชตนา ฝาง – แม อ าย (ถนนบายพาสหนองตุ ม ) หมู ที่ 20 ตํ าบลเวี ย ง
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เวลาประมาณ 22.00 น. จนท.ตร.สภ.ฝาง จนท.ตร.สภ.แมอาย จนท.ทหาร กองรอยทหารพราน
ที่ 3502 จนท.ตร.กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. ไดรวมกันจับกุมนายสมาน กันธะเภา อายุ 52 ป อยูบานเลขที่ 201/1 หมูที่ 3
ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พรอมของกลางยาบา จํานวน 44,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันกับพวก
ที่ ห ลบหนี มี ย าเสพติ ให โ ทษประเภท 1 (ยาบ า ) ไว ในครอบครองเพื่ อ จํ าหน าย โดยผิ ด กฎหมาย สถานที่ จั บ กุ ม หมู ที่ 4
บานหวยน้ําเย็น ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4 ดานบริหารจัดการ (Management)
ฝายเลขานุการ
ศอ.ปส.จ.ชม. ได รับ การจัด สรรงบประมาณจากสํ านั กงาน ป.ป.ส. จํานวน 10,100,000 บาท
(สิบลานหนึ่งแสนบาทถวน) แยกเปน
1. ดานการปราบปรามยาเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท
1.1 จั ด สรรงบประมาณให ภ.จว.ชม. เป น ค า ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารด า นการปราบปรามให แ ก
จังหวัด ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 10,000 บาท สําหรับ 10 เดือน เปนเงิน 100,000 บาท
1.2 จัดสรรงบประมาณให 38 สภ. ๆ ละ 30,000 บาท เปนคาชุดปฏิบัติการ 38 สภ. ๆ
ละ 30,000 บาท เปนเงิน 1,140,000 บาท

-142. ดานการปองกันยาเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 2,920,000 บาท
2.1 จัดสรรงบประมาณให ศอ.ปส.จ. ดังนี้
(1) คาจางบุคลากร 2 คน จังหวัดละ 360,000 บาทตอป
(2) คาอํานวยการและบริหารจัดการ จังหวัดละ 60,000 บาท
(3) สนับ สนุ น เป น คาใชจ ายในการป องกัน และแกไขป ญหายาเสพติด เพื่อดํ าเนิ น
กิจ กรรมตรวจตราเฝ าระวั งป ญ หายาเสพติ ด ในพระสงฆ ต ามโครงการวัด สี ขาว อําเภอละ 4,000 บาท รวมเป น เงิน ทั้งสิ้ น
100,000 บาท
3. ดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 5,940,000 บาท
3.1 จั ด สรรงบประมาณให ศอ.ปส.จ. เป น ค าใช จ ายในการดํ าเนิ น การศู น ย ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม จํานวน 900 ราย ๆ ละ 6,500 บาท เปนเงิน 5,850,000 บาท
3.2. จัดสรรงบประมาณให ศป.ปส.อ. สนับสนุนเปนคาใชจายในการนําสงตัวผูเสพยาเสพติด
จํานวน 900 ราย ๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 90,000 บาท
*อยูระหวางการตัดโอนงบประมาณ*
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5
สํ าหรั บ แผนปฏิ บั ติ การป 2561 ในการจั ด ทํ าแผนของจั งหวั ด จะเป น แผนแบบ
บูรณาการแผน ทั้งกิจกรรมและงบประมาณจะเห็นวาแผนที่ไดนําเสนอจะเปนการควบคุมกิจกรรม แตยังขาดบางหนวยงาน
ที่ยังขาดเปาหมาย หากไดรับเปาหมายและงบประมาณ ใหนําสงทาง ศอ.ปส.จ. ดวย เพราะจะตองคียในระบบ NISPA สวนใน
เรื่ องเป าหมายการบํ าบั ด รั กษา ซึ่ งได ป ระสานกั บ สาธารณสุ ขจั งหวั ด ซึ่ งจะมี การปรั บ เป าหมายเพิ่ ม ขึ้น ซึ่ งตอนนี้ กํ าลั งรอ
การอนุมัติ เมื่อไดรับการอนุมัติ จะมีการแกไขเปาหมายจังหวัด สําหรับงบประมาณการติดตามผูผานการบําบัดศูนยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทาง ปปส. จะมีการเพิ่มเติมลงมา ซึ่งการติดตามผูผานการบําบัดคายปนี้จะไมติดตามในพื้นที่ แตจะใหมารายงานตัวที่
อําเภอ 12 ครั้ง อําเภอจะตั้งเปนศูนยรับรายงานตัว และจะมีการตรวจปสสาวะทุกครั้ง ซึ่งการรายงานตัวที่อําเภอ เมื่อผูผานการ
บําบัดศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมมาหรือหายไปครั้งใดครั้งหนึ่ง ครั้งตอไปเมื่อเจอผลตรวจปสสาวะเปนบวกจะนําเขาสูระบบ
บังคับบําบัดทันที
ประธาน
ใหทางอําเภอเปนผูประสานงานกับผูผานการบําบัดโดยประสานไปยังผูใหญบานใหแจงเตือนผูผาน
การเขาบําบัดฯ มารายงานตัว
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 กระบวนการการนํ าคนเขาบํ าบั ด จะมี ความเขม งวดมากขึ้น ในส ว นของจั งหวั ด เชี ย งใหม
ที่ผานมามีกระบวนการนําคนเขาบําบัดทีถ่ ูกตองเปนระบบดีมาก ในการตรวจปสสาวะทุกครั้งเมื่อผลเปนบวก ตองเช็ควาผูตองหา
มีคดีอาญาหลักตัวอื่นหรือไม หรือผูตองหาไมมีพฤติกรรมอันตราย และทุกครั้งจะมีการเก็บปสสาวะสงศูนยคัดกรองทุกครั้ง เมื่อมี
คนไมมารายงานตัวคัดกรองหรือคัดกรองเสร็จไมมารักษาตามระบบ อําเภอจะตองนําผลตรวจปสสาวะสงใหทางตํารวจออก
หมายเรียกหรือหมายจับจะทําใหลดอัตราการหนีคายได การทําวัดสีขาวในการกําหนดเปาหมายของอําเภอ ขอใหทางอําเภอ
ประสานงานกับสํานั กพระพุทธศาสนา วาจะเลือกวัดในการดําเนิน งานของอําเภอ เพราะมันคอนขางเป นเรื่องละเอียดออน
เพราะเมื่อผลตรวจปสสาวะออกมาเปนบวก จะตองดําเนินการสึก การตรวจปสสาวะทหารเกณฑ ซึ่งทางเชียงใหมก็ไดเตรียมคาย
ไวรองรับในเดือนเมษายน 2561 เรียบรอยแลว และในพื้นที่อําเภอชายแดนอาจจะตองมีการตรวจเพิ่มเติมคือตรวจหาฝนและ
เฮโรอีน ในป 2561 เจาหนาที่บันทึกขอมูลอําเภอจะตองมีงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากคียขอมูลและทํารายงานแลวก็ตองทําเกี่ยวกับ
ศูนยรับรายงานตัวซึ่งทาง ปปส. จะมีการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติม และการรายงานกิจกรรมทุกกิจกรรมยกเวนการดําเนินงาน
ของตํารวจจะ ดึงขอมูลจากระบบ NISPA ผลงานจะดึงมาจากการบันทึกขอมูลในระบบ NISPA เทานั้น
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สอบถามกับทาง สนง.ปปส. และสนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ เนื่องจากในพื้นที่ อ.แมริม
มี ส ถานประกอบการ จํ า นวน 3 แห ง ซึ่ ง แต ล ะแห ง มี จํ านวนพนั ก งานลู ก จ า งประมาณ 300 - 400คน และทางสถาน
ประกอบการไดขอความรวมมือทางอําเภอไปตรวจปสสาวะหาสารเสพติดของพนักงาน แตเนื่องจากชุดตรวจหาสารเสพติดมี
จํานวนไมพอ ทางอําเภอจะขอรับสนับสนุนไดจากที่ไหน
ผูแทน สนง.สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
ป ญ หาเรื่ อ งของชุ ด ทดสอบหาสารเสพติ ด ทาง สนง. ก็ ป ระสบ
ปญหาเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะทาง สนง. ไมเคยไดรับงบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดตรวจ เพราะหนวยงานเราไมใชหนวยงานจําเปนที่
จะตองใชชุดตรวจโดยตรง จึงทําใหทาง สนง. ไมไดจัดสรรงบประมาณในการซื้อชุดตรวจ แตทาง สนง. จะขอรับสนับสนุนจาก
ศอ.ปส.จ. ซึ่งทาง สนง. แนะนําใหสถานประกอบการประสานกับทางโรงพยาบาลในอําเภอหรือทาง สนง.สาธารณสุข
ผูแทนอําเภอแมริม
เนื่องจากสถานการณยาเสพติดทางอําเภอไดเฝาระวังอยูตลอด จากปญหาที่เกิดขึ้น พบวาเฮโรอีน
กําลังแพรระบาด ทางอําเภอไดประสานกับทาง ปปส. ซึ่งทาง ปปส. ไมมชี ุดตรวจหาสารเสพติด ทางอําเภอจึงยังไมไดดําเนินการ
ใดๆ ปจจุบันสถานประกอบการไดเริ่มมีการแพรระบาดของเฮโรอีนมากขึ้น
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ทาง ปปส. มีชุดตรวจมอรฟน แตไมคิดวาเฮโรอีนจะเพิ่มขึ้นมากในปนี้ ซึ่งตอนนี้ทาง ปปส.
กําลังดําเนินการอยู ขอแนะนําในการตรวจสถานประกอบการ ถาทางอําเภอจะไปตรวจพนักงานในสถานประกอบการทุกคนนั้น
จําทําใหสิ้นเปลืองชุดตรวจพอสมควร จึงแนะนําให ประสานไปยังเจาของสถานประกอบการกอน เพื่อใหสถานประกอบการ
ได ต รวจสอบคนที่ น าสงสั ย ว าเป น ผู เสพ และเฝ าระวั งผู ที่ มี ความเสี่ ย งสู ง เพราะว าเราไมส ามารถจะตรวจให ได ครบทุ ก คน
แตสถานประกอบการที่เปนเอกชนที่พอจะมีงบประมาณก็สามารถไปซื้อชุดตรวจ แลวขอใหเจาหนาที่ทางอําเภอไปชวยตรวจได
ผูแทนอําเภอฮอด
อําเภอฮอด ประสบป ญ หาในการตรวจหาสารเสพติ ด ซึ่งในการตรวจแต ล ะครั้ งโรงพยาบาลฮอด
จะคิดคาใชจายในการตรวจ จากการที่สงผูเสพเขาไปตรวจในโรงพยาบาลจะมีคาใชจายคนละ 200 บาท ปที่ผานมาอําเภอฮอด
สงคนไปตรวจทั้ งสิ้ น 200 ราย ซึ่งรวมคาใช จ ายทั้ งหมดประมาณ 40,000 บาท ซึ่งอยากจะถามทางสาธารณสุขจั งหวั ด
วาจะหาวิธีการอยางไรที่จะสามารถแกไขปญหาในเรื่องนี้ได ซึ่งคาตรวจที่เสียไปไมสามารถเบิกได
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ในป นี้ ท าง ปปส. ได ส นั บ สนุ น ชุ ด ตรวจมาให ท างสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ซึ่งงบประมาณนี้จะเปนงบของการคัดกรองเพราะฉะนั้นในปนี้จะมีนโยบายใหโรงพยาบาลดําเนินการโดยไมเสียคาใชจาย
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 เนื่องจากปที่ผานมาการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดขั้นตนจากการตรวจโดยใชแถบตรวจนั้น
ถาผลออกมาเป น บวกและมี การเซ็ น ชื่ อในเอกสาร 108-1 และ108-2 แล ว นั้ น ก็ส ามารถนํ าเขาสู กระบวนการบํ าบั ด ได
โดยไมตองนําปสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งการสงปสสาวะไปตรวจหาสารที่โรงพยาบาลจะใชในกระบวนการบังคับบําบัด
เทานั้น ซึ่งการบังคับบําบัดจะเปนตํารวจนําสงเทานั้น ซึ่งไมทราบวาทางอําเภอไดสงไปตรวจในกระบวนการไหน
ผูแทนอําเภอฮอด
อยูในกระบวนการที่ทางชุดสืบหรือพนักงานสอบสวนสงไปแลวมีการเก็บเงินกับพนักงานชุดสืบ ซึ่งทาง
อําเภอฮอด ก็แกปญหาโดยการออกคาตรวจใหในสวนนี้
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในกรณีที่ตํารวจสงไปตรวจที่โรงพยาบาลนั้นจะถือวาเปนการเขาการบังคับบําบัดซึ่งจะมีการ
เบิกจายโดยของคุมประพฤติซึ่งทางอําเภอไมตองรับผิดชอบ
ผูแทนสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
จากการดํ าเนิ น การเบื้ องต น ของระบบบั งคับ บํ าบั ด ซึ่งจะเขาสู กระบวนการกล าว
เรื่องของงบประมาณทางตํารวจแหงชาติไดสวนงบตัวนี้ไปแลว ไมเกี่ยวกับทางคุมประพฤติ
ผูแทนอําเภอแมริม

อําเภอแมริมทางโรงพยาบาลนครพิงคทําการตรวจใหฟรีไมมีคาใชจาย

-16ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 คือสรุปวาในปที่ผานมานั้นเมื่อมีการตรวจในแถบหาสารเสพติด นั้นถาผลออกมาเปนบวกและ
มีการเซ็นชื่อในเอกสาร 108-1 และ108-2 แลวนั้นก็สามารถนําเขาสูกระบวนการบําบัดไดเลยโดยไมตองนําปสสาวะไปตรวจที่
โรงพยาบาล แตในป 2561 นั้นจะตองมีการนําปสสาวะสงไปใหทางโรงพยาบาลประจําอําเภอเปนผูคัดกรองกอนจึงจะนําเขามา
บําบัดในคายได และเพื่อที่จะไดนําผลตรวจนี้นําไปออกหมายเรียกหรือหมายจับไดในกรณีที่ผูตองหาหนี ซึ่งคาใชจายในสวนนี้
ทาง ปปส. ไดจัดสรรงบประมาณไปใหทางโรงพยาบาลแลวในป 2561
ผูแทนอําเภอสันปาตอง
สอบถามผูที่เกี่ยวของ กรณีอําเภอฮอดที่ไดสอบถาม อ.สันปาตอง ที่ผานมาก็ไมมีคาใชจายใน
การตรวจ แต อยากจะถามกับ ทางสาธารณสุ ข ว าทํ าไมโรงพยาบาลแต ล ะอํ าเภอ ถึ งมี รู ป แบบการคั ด กรองที่ ไม เหมื อนกั น
และอยากจะสอบถามเกี่ย วกับ การนําผูเสพและผู ติดเขาสู กระบวนการฟน ฟูในกรณี ที่ ทางอําเภอออกไปจับ กุมในช วงที่เป น
วันหยุดซึ่งทางศูนยคัดกรองไดปดทําการทางอําเภอ จึงไดนําผูตองหาไปลงบันทึกประจําที่โรงพัก แลวเก็บปสสาวะไวเพื่อรอ
การตรวจที่โรงพยาบาลในวันเปดทําการ แนวทางการดําเนินการแบบนี้ใชไหม จะไดทราบเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในป 2561 ในการที่ จ ะต อ งการตรวจป ส สาวะนอกเวลาราชการแต ไม มี เจ าหน า ที่ ใน
การ คัดกรองนั้น ใหนําผูเสพไปลงบันทึกประจําวันที่โรงพักและใหนัดผูเสพมาในเวลาราชการ และนําหนวยงานที่ไดออกไป
จับกุม กับน้ําปสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลในวันทําการได ในสวนของการเก็บน้ําปสสาวะ การที่ตองเก็บปสสาวะไวหลายวัน
นั้นใหเก็บไวในตูเย็น เพื่อปองกันการสูญสลายของสารเสพติด และเมื่อตรวจเสร็จแลวสามารถปลอยผูเสพกลับบานได และให
เจาหนาที่ทางอําเภออธิบายกับผูเสพและผูปกครองของผูเสพเขาใจดวยวาหามใหผูเสพหนี เพราะถาผูเสพหนีหรือไมมารายงาน
ตัวทางอําเภอจะดําเนินการทางกฎหมาย
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ขอแนะนําในเรื่องการเก็บรักษาปสสาวะ วิธีการเก็บรักษาปสสาวะนั้นจะตองเก็บไว
ในตูเย็นเทานั้น แตจะเก็บในตูเย็นของทางโรงพักหรือในโรงพยาบาลนั้นจะนําเรียนมาอีกที เพราะจะมีการประชุมกลุมยอยอีกที
ถาไดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจะนํามาเรียนไวเพื่อทราบ
ประธาน
ในเรื่องการเก็บรักษาปสสาวะมันตองชัดเจนวาจะไวในตูเย็นแบบไหนจะไดไมเสมือนเปนการไปแกไขหลักฐาน
หรือทําลายหลักฐานจะไดไมเปนขอกังหาตามมาของผูจับกุม สําคัญคือการชวยผูกระทําความผิด
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 วิธีการแกไขที่มีก็คือ ถาอําเภอนั้นมีการบูรณาการที่ดีกับโรงพยาบาลศูนยคัดกรองในวันที่มี
การปฏิ บั ติการใหญ ห รือมีการตั้ งดานตรวจให ทางเจาหน าที่อําเภอโทรไปประสานงานกับ ทางโรงพยาบาลไวกอนเพื่อที่ทาง
โรงพยาบาลจะไดเตรียมเจาหนาที่ไวซึ่งทางสาธารณะสุขจังหวัดไดใหแนวทางปฏิบัติไวกับทางศูนยคัดกรองไวแลว
ประธาน
เรื่องการเก็บปสสาวะ ควรจะเก็บยังไงในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพราะถาเปนโรงพยาบาลในเมือง
ไมนาจะไมมีปญหา แตในพื้นที่ที่อยูไกลหรืออยูบนดอยนั้นการที่จะลงมาที่โรงพยาบาลประจําอําเภอมันอาจจะลําบาก ดังนั้น
จึงควรแจงใหสาธารณสุขประจําอําเภอเปนผูดูแลในเรื่องการเก็บรักษาปสสาวะ และในวันที่ออกตรวจใหทางอําเภอประสานไป
ยั งสาธารณสุ ขอําเภอ เพื่ อที่ จ ะให ทางสาธารณสุ ขเตรีย มเจ าหน าที่ไว รออย างน อย 1 คน เป น ผู ร อเก็บ ป ส สาวะ ขอให ท าง
สาธารณสุขจังหวัดไปวางระบบใหทางเจาหนาที่ปฏิบัติงานดวยเพื่อที่จะใหมาตรการนี้ประสบความสําเร็จ
ผอ.สนง.คุมประพฤติสาขาฝาง จากขอสังเกตปงบประมาณ 2560 เรื่องยาเสพติด การบังคับบําบัดทางดานการจับกุมใน
พื้นที่ทําได ดี มากในพื้น ที่ 3 อําเภอ ไดแก ฝาง แมอาย และไชยปราการ ซึ่งในป งบประมาณ 2560 ทางคุมประพฤติ ไดให
เปาหมาย จํานวน 176ราย แตวาทั้ง 3 อําเภอ จับกุม ผูเสพมาทั้งหมด 400 กวาราย ฉะนั้น มันจึงสงผลใหเตียงนอนมีไม
เพี ย งพอ ซึ่ งทางคุ ม ประพฤติ ได แ ก ไขป ญ หาโดยการส งผู เสพไปฝากไว ยั งค ายต างๆ ทั้ งในจั งหวั ด และต างจั งหวั ด จึ งทํ า ให
งบประมาณไมพอ จึงอยากใหทางอําเภอประสานงานมาทางคุมประพฤติกอนเพื่อที่จะไดรับรูแนวทางการปฏิบัติรวมกัน ปญหา
การสื่อสารทางเจาหนาที่ทางโรงพยาบาลกับสนง.คุมประพฤติฯ นั้น อาจจะมีการสื่อสารที่ไมตรงกันในเรื่องของกฎและระเบียบ
ตางๆ ซึ่งอยากจะใหจัดประชุมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อที่จะไดใหงานออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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โดยกระบวนการทํางาน ตองยอมรับวาทางสาธารณสุขอาจจะออนในเรื่องกฎหมาย
แตในทุกปจะมีกระบวนการในการสื่อสารใหกับทางคุมประพฤติใหเจาหนาที่ ไดชี้แจงทุกป อีกประเด็นหนึ่งคือการที่สาธารณสุข
กําลังแกไขปญหาเรื่องการสื่อสาร โดยการสรางกลุมไลนขึ้นมาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมันชวยไดมากในการประสานงานซึ่งอยากจะให
ทางคุมประพฤติเองเขามาอยูในกลุมเพื่อที่จะสื่อสารกันไดงายขึ้น และทางสาธารณสุขก็ไดวางแผนไวแลววาจะมีการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางใหอีกรอบหนึ่ง และปญหาเรื่องของจํานวนเตียงการเขาบังคับบําบัด ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดกําลังจะดําเนินการ
เรื่องขอเตียงจากคาย และจะนําเรียนใหทราบตอไป
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5
ในปลายเดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้ ท าง ปปส.ภาค5 จะมี ก ารจั ด ประชุ ม เรื่ อ งของ
กระบวนการบําบัดทั้งหมดใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อมีการกําหนดวันที่ชัดเจนทาง ปปส. จะดําเนินการให ศอ.ปส.จ. แจงไป
ยังหนวยงานตางๆ ใหทราบ เนื่องจากทางจังหวัดจะมีการจัดคายฯ จึงอยากจะแจงใหดําเนินการตามขั้นตอนในการนําคนเขาคาย
ใหถูกตองครบถวนทั้งหมด และในการนําผูเสพมาเขาคายนั้นจะตองนําใบแบบ V.2 ที่มีการวงกลมวาเปนผูเสพของทางศูนยคัด
กรองเทานั้น และจึงขอใหทางสาธารณสุขจังหวัดไดย้ําเรื่องนี้กับทางโรงพยาบาลดวย
ผูแทน รพ.ธัญญารักษจ.เชียงใหม
ประเด็ น เรื่ อ งการเก็ บ รั ก ษาป ส สาวะ การเก็ บ รั ก ษาป ส สาวะนั้ น จะเก็ บ ใน
อุณหภูมิหองปกติสามารถเก็บได 1 วัน หากเก็บในตูเย็นจะเก็บได 7 วัน ถาแชแข็งจะเก็บได 1 เดือน ถาไมมีตูเย็นสามารถเก็บ
ในกระติ ก น้ํ าแข็ งได 7 วั น และเรื่ อ งในการมาคั ด กรองจะมี ป ญ หาในเรื่ อ งของภาวะแทรกซ อ นของผู เสพ ซึ่ งกว าจะผ า น
การคัดกรองเสร็จ มักจะเปนนอกเวลาทําการแลวซึ่งทางโรงพยาบาลธัญญารักษไมไดเปดทําการนอกเวลาราชการ เนื่องจากทาง
โรงพยาบาลไมมีความพรอมดานหองยาเวชภัณฑตางๆ และในแบบ V.2 ควรจะตองมีลายเซ็นของพยาบาลหรือเจาหนาที่คัด
กรองดวย
ผูแทนสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ผู ที่จ ะเซ็น ในแบบ V.2 ได นั้ น ต องเป น พยาบาลที่ อยู ในโรงพยาบาลที่แต งตั้ งให อยู ในศูน ย
คัดกรองเทานั้น และศูนยคัดกรองนั้นจะตองเปนศูนยคัดกรองที่ตั้งในโรงพยาบาลเทานั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ

ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
ผูแทนสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม รายงานการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไข
ป ญ หายาเสพติ ดจั งหวั ด เชี ยงใหม พ.ศ. 2560 ป ญ หายาเสพติด เป น ป ญ หาสํ าคัญ ที่ต องระดมความรว มมือจากทุกฝ ายใน
การดํ าเนิ น การแกไขป ญ หา เฝ าระวั ง และติ ด ตามอย างใกล ชิ ด เพื่ อไม ให ป ญ หายาเสพติ ด กลั บ มาแพรร ะบาดได อีก ดั งนั้ น
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม (ศอ.ปส.จ.ชม.) จึงขอใหทางสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม
ไดดํ าเนิน การสํารวจความพึ งพอใจของประชาชนตอการดํ าเนิ น งานป องกัน และแกไขปญ หายาเสพติด ของจั งหวัด เชีย งใหม
ประจํ าป ๒๕๖๐ เพื่ อ นํ าผลการติ ด ตามประเมิ น สถานการณ ป ญ หายาเสพติ ด ดั งกล าวเป น ข อเสนอแนะให แก ห น ว ยงานที่
รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของพิจารณาในประเด็นตางๆ และนําไปใชในการวางแผนการดําเนินงานและกําหนดยุทธศาสตรในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสอดคลองกับสถานการณปญหาในปจจุบันตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
มีการเลือกตัวอยางของประชากรในการสํารวจการเลือกตัวอยางของประชากรในการสํารวจ ใชการเลือกตัวอยางแบบกลุ ม
(Cluster Sampling) โดยเลื อกจากพื้ น ที่ ที่ มีก ารกําหนดสถานะของหมูบ านที่ แ ตกต างกัน และทํ าการคละเพศให มี สั ด ส ว น
ใกลเคียงกันโดยกระจายขอมูลตาม เพศ กลุมอายุ และสถานภาพการทํางาน ซึ่งทําการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 28 สิงหาคม –
2 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 900 ตัวอยาง
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สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด
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ความคิดเห็นของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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เรื่องอื่น ๆ

ผูแทน ศป.ปส.ชน.
ในป 2561 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ไดมอบหมายภารกิจ
ให กองพลทหารราบที่ 7 เป น หน วยรับ ดํ าเนิ น การในการจั ด กําลังเขาดู แลพื้น ที่ กองบั ญ ชาการศูน ย ป ฏิ บั ติ การป องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ในกองพันพัฒนาที่ ๓) ต.ดอนแกว อ.แมริม จว.ช.ม. โดยมี
พล.ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน เปน ผบ.พล.ร.๗/ ผบ.ศป.ปส.ชน.
พ.อ. สันติ สุขปอม เปน รอง ผบ.ศป.ปส.ชน.
พ.อ. พงคมิตร ปนปนคง เสธ.ศป.ปส.ชน.
โดยมีภารกิจ ควบคุม อํานวยการ ประสานงาน บูรณาการตอสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสกัดกั้นปราบปรามปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในพื้นที่อําเภอชายแดนภาคเหนือ และพื้นที่ตอนในที่ตอเนื่องของจังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม และเชียงราย
รวม ๒๑ อําเภอ พื้นที่รับผิดชอบ ๒๑ อําเภอชายแดน
ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
1. เรื่องแนวทางที่สั่งการมาขอให ศอ.ปส.จ.ชม. สรุปและสั่งแนวทางปฏิบัติไปยัง ศป.ปส.อ. เพื่อจะ
การปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ (วัดสีขาว) ใหทางเจาคณะสงฆจังหวัดสั่งการในสวนของสงฆ
และให ศอ.ปส.จ.ชม. เปนเจาภาพ
3. เรื่องชุดตรวจหาสารเสพติด การตรวจ วิธีการเก็บรักษา ขอใหไดขอยุติรวมกัน
ขอใหดําเนินการในทุกเรื่องเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีขอสรุปที่ชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการสรุปแผนปฏิบัติการตาม
ไตรมาส เพราะจะสามารถปฏิบัติการตามแผนได และฝากเรื่องหวยสานโมเดล เพราะเปนภารกิจรวม ของ ศอ.ปส.จ. แมพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารใน 1 ตํ าบล ของอําเภอแม อาย แต ถาหากมี ค วามเหมาะสมที่ จ ะนํ าไปปรั บ ใช ในพื้ น ที่ อื่น หรื อมี วิ ธี การอย างไร
จะไดนําไปปรับใชในการแกปญหาอยางยั่งยืน
ปดประชุม

เวลา 16.00 น.

นพรัตน จันทรแต
(นางสาวนพรัตน จันทรแต)
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผูจดรายงานการประชุม

ศิริพร ใจสุข
(นางสาวศิริพร ใจสุข)
เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน
ผูตรวจรายงานการประชุม

