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  เป็นผลงานการให้บริการที่ท าให้เกิดนวัตกรรมบริการ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเคยด าเนินการมาก่อน หรือเป็น
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ประเภทนวัตกรรมที่ส่งสมัคร (กรุณา √ ในช่องสี่เหลี่ยมตามประเภทของผลงานที่ส่งสมัคร 1 ประเภท) 
 นวัตกรรมบริการ เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้างบริการใหม่ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ และบริการ   
 นวัตกรรมการส่งมอบบริการ เป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ หรือท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การใหม่ ตลอดจนการสร้างระบบงาน
หรือกระบวนงานใหม่  
 นวัตกรรมทางความคิด เป็นการสร้างมุมมองใหม่หรือการแสวงหา หนทางใหม่ในการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งการโต้แย้งสมมติฐานเดิม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตัวแสดงที่เก่ียวข้องเพ่ือผลักดันความคิดใหม่   
 นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือ นโยบายแบบใหม่ซึ่งส่งผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์หรือพฤติกรรมบางอย่าง 
 นวัตกรรมเชิงระบบ เป็นการวางระบบใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันก่อให้เกิด 
ผลการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหรือในระดับขั้นพ้ืนฐาน  
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 รายงานผลการด าเนินการ 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)  
               ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งยังเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข เป็นปัญหาที่สร้าง
ความเสียหายให้แก่มวลมนุษยชาติ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของชาติ แม้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมากและทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหายาเสพติด
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ทั้งผู้ค้าและผู้เสพมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น มีผู้เสพหน้าใหม่ และผู้เสพเก่าที่
กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า โดยส่วนมากเป็นประชากรกลุ่มวัยรุ่น ช่วงอายุ 15-24ปี ประชาชนได้คาดหวังให้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุม ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้
มีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต รวมถึงในหน่วยทหาร เรามีนโยบายในการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ให้เป็นหน่วยทหารสีขาว จากผลการคัดกรองแรกรับทหารกองประจ าการ หรือทหารเกณฑ์ ในแต่ละ
ผลัด พบว่า มีผู้ใช้สารเสพติดมากถึงร้อยละ 30  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย  เรามีการให้ความรู้ สร้างความ
ตระหนัก ให้รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด แต่ก็ยังพบว่า มีการกลับไปใช้สารเสพติดซ้ า ทางทีมจึงได้
คิดค้นพัฒนา “โปรแกรม KSVR Model ลดละเลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุข สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน”  โดยจากเดิมด าเนินการ KSVR Model ทั้ง10โปรแกรม ในกลุ่มตัวอย่าง 
คือ พลทหารจากหมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ านวน  25 นาย   และได้พัฒนามาเหลือ
กิจกรรมบ าบัด 7 โปรแกรม รวมทั้งได้คิดค้น Web Application เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล โดยในApp จะ
รวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ การตรวจสารเสพติด การท ากิจกรรมกลุ่ม การท า
กิจกรรมทั้ง 7โปรแกรม และติดตามต่อเนื่อง 1 ปี หลังปลดประจ าการ จะท าให้สามารถเรียกดูและลงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มีฐานข้อมูลที่มั่นคงและปลอดภัย 
 
 
 

 

 

 

โปรดสรุปรายงานผลการด าเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16          
และอยู่ในรูปแบบ .doc หรือ .docx เท่านั้น โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน ประกอบด้วยค าถาม จ านวน 10 ข้อ  
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 มิติที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพ้ืนที่ 
หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็นต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุว่าประชาชนหรือ
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบเป็นใคร จ านวนเท่าใด) รวมถึงแสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม  
ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร 

 จากรายงาน  WORLD DRUG REPORT 2017 ได้ประมาณการผู้ติดยาเสพติดทั่วโลก ปี 2015 
พบว่ายาเสพติดที่ส าคัญ ๆ ที่ได้รับความนิยมนั้นมีผู้ติดกัญชา 183 ล้านคน สารสกัดจากฝิ่น 35 ล้านคน ยาบ้า-
สารกระตุ้นต่าง ๆ 37 ล้านคน ยาอี 22 ล้านคน ยาแก้ปวด-ยานอนหลับ 18 ล้านคน และโคเคน 17 ล้านคน 

ส าหรับประเทศไทยถือการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และในด้านการบ าบัดรักษาผู้
เสพผู้ติดยาเสพติดก าหนดให้เป็นบทบาทภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน โดยพบว่ามีผู้ปุวยเข้ารับการบ าบัดรักษาประมาณเฉลี่ยปีละ 250,000 -300,000 ราย ยา
เสพติดที่เป็นปัญหาส าคัญมากท่ีสุดยังเป็น ยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา พืชกระท่อม และ เฮโรอีน เป็นกลุ่มอายุต่ ากว่า 
24 ปี มากที่สุดคืออายุ 15-19 ปี ถึง ร้อยละ 40 ปี ในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษา จ านวน 197,461 ราย เป็นระบบสมัครใจ ร้อยละ 52.5 ระบบบังคับบ าบัด ร้อยละ 36.9 และ
ระบบต้องโทษร้อยละ 10.6 
               ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ทั้งยังเป็นปัญหาสังคมและสาธารณสุข เป็นปัญหาที่
สร้างความเสียหายให้แก่มวลมนุษยชาติ ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจสังคม และความมั่นคงของชาติ 
หากมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพียงแค่ 1 คน ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาแก่  คนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ยาเสพติดจึงเป็น
ภัยร้ายที่อาจใกล้ตัวมากกว่าที่คิด และไม่ใช่แค่ยาเสพติดผิดกฎหมาย  ที่รู้จักกันดี เช่น ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และ
สารระเหย เป็นต้น ยาที่ใช้รักษาโรค หากน ามาใช้ผิดวิธี  ใช้ในทางที่ผิด ก็ส่งผลร้ายไม่ต่างกับยาเสพติดเช่นกัน 
ทั้งในกลุ่มยาแก้ไอ แก้แพ้ และแก้ปวด  โดยโทษและภัยของสารเสพติด ต่อตนเอง ยาเสพติดส่งผลร้าย ท าลาย
ร่างกายระบบต่าง ๆ ท าให้ประสาทหลอน ความจ าเสื่อม หลอดลมอักเสบ หัวใจวาย โลหิตจาง มะเร็งในเม็ด
เลือด ปอดอักเสบหรือมะเร็งปอด ไตอักเสบ มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ปวดท้องรุนแรง เสื่อมสมรรถภาพ
ทางเพศได้ ฯลฯ และนอกจากจะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์อีกด้วย ท าให้อารมณ์
แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว ขาดการใช้เหตุผล ฯลฯ การนึกสนุกทดลองใช้ยาเสพติดจะส่งผลต่อสมองโดย
ไม่รู้ตัว และหากมีปัญหาในชีวิต ก็ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา   ยาเสพติด เพราะปัญหาจะยิ่งถล าลึกและมีปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมาได ้ ต่อครอบครัว นอกจากผลร้ายที่เกิดข้ึนจากตัวผู้เสพเอง ยาเสพติดยังส่งผลต่อครอบครัวผู้เสพ ท าให้
ต้องเสียเงินทองทรัพย์สินไปกับยาเสพติดโดยไม่จ าเป็น เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือมาดูแลอาการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้น
จาก    ยาเสพติด ท าให้ครอบครัวเสียชื่อเสียง เกิดความไม่เข้าใจกัน ท าให้ครอบครัวแตกแยกได้    ต่อ
ชุมชน ด้วยภาวะการติดยาเสพติดท าให้ต้องใช้อย่างต่อเนื่อง หากผู้เสพผู้ติดไม่มีเงินที่จะซื้อยาเสพติดได้อย่า ง
ต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินในชุมชน และเมื่อฤทธิ์ยาส่งผลท า
ให้เกิดอาการทางจิตและประสาท ก็อาจส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในร่างกายและชีวิตของคนในชุมชนได้ 
ดังนั้น จากผู้เสพผู้ติดเพียงแค่ 1 คน ก็อาจส่งผลต่อชุมชนได้ หากชุมชนนั้นขาดการเฝูาระวังและปูองกันภัยยา
เสพติด จากข้อมูลของสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พบว่า จ านวนของ
ผู้ปุวยยาเสพติดทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาที่สถาบันแห่งนี้ ช่วงปีงบประมาณ 2559-2563  จะเห็นว่าร้อยละ 80 
ของผู้เสพ จะเป็นเพศชาย  
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                โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เล็งเห็นความส าคัญ ของปัญหายาเสพติด ตามภารกิจหลักของ
ทหารเหล่าแพทย์ คือการอนุรักษ์ก าลังรบ  อีกภารกิจที่ส าคัญคือ การตรวจรับทหารกองประจ าการ  ในแต่ละ
ผลัด ในห้วงเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกปี  จากการคัดกรองภาวะสุขภาพ นอกจากปัญหาสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตแล้ว ยังพบปัญหายาเสพติด จากผลการตรวจปัสสาวะในทหารกองประจ าการสรุปย้อนหลัง 
3 ปี มีดังนี ้
 

 
ประจ าปี 

 
ยอดทหารเข้าหน่วย 

(นาย) 

ผลการตรวจปัสสาวะในทหารกองประจ าการ  
มีผลบวก 

แรกรับ 
(นาย) 

หลังลาพักกลับบ้าน 
(นาย) 

2561 648 190 22 
2562 684 209 56 
2563 620 173 62 

 
โดยมีทหารกองประจ าการเป็นผู้ใช้สารเสพติดมากกว่าร้อยละ 30 และมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกๆปี ซึ่งการใช้สาร
เสพติดส่งผลต่อการฝึกทหารใหม่ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ท าให้ไม่สามารถฝึกร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากเดิมทีมงานได้มีการติดตามตรวจปัสสาวะตั้งแต่แรกรับเข้ามาเป็นพลทหาร หลังวันที่ญาติเข้า
เยี่ยมได้ หลังกลับมาจากการปล่อยพักกลับบ้าน ผลการตรวจปัสสาวะ ยังพบการกลับไปใช้สารเสพติดอยู่ 
โดยเฉพาะการตรวจหาสารเสพติดในพลทหารก่อนการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ และมีประวัติการใช้สารเสพติด 
บุหรี่ สุรา และยาบ้า มีมากกว่าร้อยละ 50 และได้ติดตามหลังจบหลักสูตรทหารใหม่ที่ท าการฝึกทั้งสิ้นปัจจุบัน
10 สัปดาห์ ปล่อยพักกลับบ้าน 10 วัน  กลับถึงหน่วยจะได้รับการตรวจหาสารเสพติดทุกนายทันที ยังพบว่ามี
การกลับไปเสพยาบ้าซ้ ามากกว่าร้อยละ30  ทางทีมจึงได้มีการติดตาม อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนัก 
ปลูกจิตส านึกให้รู้เท่าทันโทษและภัยของยาเสพติด ท ากิจกรรมบ าบัด ในรูปแบบของสมัครใจบ าบัด  ตาม
โปรแกรมที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมาเพ่ือลดปัญหาการเสพสารเสพติดชื่อว่า “โปรแกรม KSVR Model ลดละเลิก
บุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุข สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน”  การน าไปใช้
เป็นการสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจ าวัน ตาม รปจ.ของหมวดพลเสนารักษ์   รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมายกลุ่มแรก  ส าหรับรูปแบบของโปรแกรมเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การศึกษา
ดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทีมงานด าเนินการ KSVR Model ทั้ง10โปรแกรม ในกลุ่มตัวอย่าง คือ พล
ทหารจากหมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ านวน  25 นาย โดยกลุ่มเปูาหมายจะมีคู่มือคนละ1เล่ม 
และทีมเจ้าหน้าที่จะใช้เอกสารในการเก็บข้อมูล ทั้งการกรอกข้อมูลทั่วไป การคัดกรองด้านสุขภาพ  การตรวจ
สารเสพติด การท ากิจกรรมกลุ่ม การท ากิจกรรมทั้ง 10 โปรแกรม และติดตามต่อเนื่อง 1 ปี หลังปลด
ประจ าการ ผ่านเอกสาร แล้วเก็บเอกสารนั้นมาวิเคราะห์เพ่ือให้บริการกิจกรรมบ าบัดต่อไป   
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มิติที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการน าไปปฏิบัติ 
2. ผลงานที่พัฒนาขึ้นจัดอยู่ในนวัตกรรมประเภทใด มีจุดเด่นและความแตกต่างอย่างไรที่แสดงให้เห็นว่าผลงานนี้
ไม่เคยมีหน่วยงานใดด าเนินการมาก่อน และสามารถกระตุ้นหรือดึงดูดความสนใจผู้ใช้บริการได้อย่างไร 
                ผลงานนี้เป็นนวัตกรรมประเภท นวัตกรรมบริการ เป็นการปรับปรุงคุณภาพบริการหรือสร้าง
บริการใหม่ โดยเราพัฒนาการให้บริการ จากเดิมเราใช้  “โปรแกรม KSVR Model ลดละเลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพ

ค าย่อ หลักการ/วิชาการ/ปรัชญา โปรแกรม KSVR MODEL 

K King’s Philosophy -โปรแกรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

S Sufficiency Economy , 
Spirituality , Self esteem , 
Skill 

-โปรแกรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

V Virtue , Value , Validity -โปรแกรมสุขภาพ โภชนาการและการส่งเสริมการออกก าลังกาย       

R Relevance , Risks, Rewards 
,Road blocks, Repetition 

-โปรแกรมเสริมสร้างภูมิต้านทานทางใจต่อสิ่งกระตุ้นและสิ่งเร้าแก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม   

M Military performance -โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางทหาร ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และการปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

0 Occupation -โปรแกรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การศึกษานอกโรงเรียนและการ
ฝึกอาชีพ 

D Discharge -โปรแกรมเตรียมตัวให้พร้อมหลังปลดประจ าการและการท างานร่วมกับ
ชุมชน   

E Evaluation , Environment -โปรแกรมพัฒนาเขตสุขาภิบาล ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี  

-โปรแกรมการติดตามและประเมินภาวะสุขภาพและHealth Literacy 
ของกลุ่มเปูาหมายทุก 3 เดือน 

L Life skill , Learning -โปรแกรมทักษะชีวิต เนรมิตนิสัย 
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 ติดและอบายมุข สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีทั้งหมด 10 โปรแกรม
บ าบัด ทีมงานพบว่าด้วยโปรแกรมท่ีมีมากเกินไป ท าให้กลุ่มเปูาหมายเกิดความสับสน ใช้ระยะเวลานานในการ
ท ากิจกรรมยาวนาน  จึงอาจเกิดความเบื่อหน่ายจนไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมบ าบัดได้  และการเก็บข้อมูลแบบ
ใช้การกรอกเอกสาร แล้วน ามาบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติ งาน เสียเวลา 
เสี่ยงต่อเอกสารสูญหายหรือไม่ครบถ้วน ท าให้เจ้าหน้าที่ให้บริการหรือท ากิจกรรมบ าบัดไม่สามารถให้บริการได้
อย่างเต็มที่และทันท้วงที ต้องรอข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆเป็นคนน า
ข้อมูลออกมาให้ จึงเกิดความล่าช้า  ทีมงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนา โปรมแกรม KSVR Model ให้เหลือ
เพียง  7 โปรแกรม และได้น าเข้าข้อมูลไว้ใน Web Application ที่สร้างขึ้นมาใหม่ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล
ต่างๆ การลงผลการให้บริการ รวมไปถึงการใช้ Web Application ในการติดตามกลุ่มเปูาหมาย จนครบ1ปี
หลังปลดประจ าการ  จุดเด่นที่สามารถกระตุ้นความสนใจได้ คือ เป็นโปรแกรมที่ยึดกลุ่มเปูาหมายเป็น
ศูนย์กลาง ให้กลุ่มเปูาหมายได้เลือกโปรแกรมที่ตนเองสนใจ แบบสมัครใจบ าบัด ในการท ากิจกรรมบ าบัด และ
มีการบันทึกข้อมูลไว้ใน Web Application ซึ่งสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน ข้อมูลอัพเดตมีความเป็นปัจจุบัน 
ผู้บริหารและผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถรับทราบข้อมูลการด าเนินการได้เป็นรายบุคคล สามารถรับทราบปัญหา
ในแต่ละกิจกรรม สื่อสารการปฎิบัติได้ทันที 
 

3. อธิบายเกี่ยวกับผลงาน แนวคิดการพัฒนาและการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
            การคิดค้นและพัฒนา “โปรแกรม KSVR Model” ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และ 

สามารถน าไปใช้ได้จริง กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าบัด สามารถลด ละ เลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร มี 
การสร้าง Web Application ขึ้นมาเพ่ือรองรับการท างานที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีในยุค 4.0 สามารถ 
ท างานได้ทุกที่ทุกเวลา เรียกดูข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 

4. อธิบายขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา และระบุว่ามีความแตกต่างจากเดิม 
ก่อนการพัฒนาอย่างไร (ข้อ 1)  

                     กระบวนการเดิมที่เก็บข้อมูลโดยใช้การกรอกเอกสาร ท าให้พบว่า มีการสูญหายของข้อมูล 
ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่เอ้ือต่อกระบวนการท างานที่ต้องทันท้วงที ทีมงานจึงคิดค้นวิธีที่จะช่วยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นระเบียบและสามารถวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาใช้ได้ทันที เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
ทั้งในด้านบ าบัด รักษาและฟ้ืนฟู 

                   ทีมด าเนินงาน KSVR Model ทั้ง 7 โปรแกรม ในกลุ่มตัวอย่าง คือ พลทหารจากหมวดพล
เสนารักษ์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ านวน  25 นาย และได้สร้าง Web Application  เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล 
โดยในApplication จะรวบรวมข้อมูลทุกอย่าง ทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพ การตรวจสารเสพติด การ
ท ากิจกรรมกลุ่ม การท ากิจกรรมทั้ง 7 โปรแกรม และติดตามต่อเนื่อง 1 ปี หลังปลดประจ าการ โดยแต่ละ
โปรแกรมจะสอดแทรกอยู่ในกิจวัตรประจ าวันของทหารหมวดพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา มีการศึกษา
ดูงานนอกสถานที่  และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้     
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ล าดับโปรแกรม ค าย่อ/หลักการ กิจกรรม 

โปรแกรมท่ี 1 - Virtue , Value , Validity -โปรแกรมสุขภาพ โภชนาการและการ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย       

โปรแกรมท่ี 2 - Military performance -โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะทางทหาร 
ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

โปรแกรมท่ี 3 - Relevance , Risks, Rewards ,Road 
blocks, Repetition 

-โปรแกรมเสริมสร้างภูมิต้านทานทางใจ
ต่อสิ่งกระตุ้นและสิ่งเร้าแก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม   

โปรแกรมท่ี 4 - King’s Philosophy 

 

- Sufficiency Economy , Spirituality , Self 
esteem , Skill 

- Occupation 

-โปรแกรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

-โปรแกรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-โปรแกรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การศึกษานอกโรงเรียนและการฝึก
อาชีพ 

โปรแกรมท่ี 5 - Environment 

 

 

- Evaluation  

-โปรแกรมพัฒนาเขตสุขาภิบาล ภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี 

 

-โปรแกรมการติดตามและประเมิน
ภาวะสุขภาพและHealth Literacy 
ของกลุ่มเปูาหมายทุก 3 เดือน 

โปรแกรมท่ี 6 - Life skill , Learning -โปรแกรมทักษะชีวิต เนรมิตนิสัย 

โปรแกรมท่ี 7 - Discharge -โปรแกรมเตรียมตัวให้พร้อมหลังปลด
ประจ าการและการท างานร่วมกับ
ชุมชน   

               หลังจากมีการปรับปรุงและพัฒนา KSVR Model โดยใช้ Web Application เข้ามามีส่วนร่วมท า
ให้การท างานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อมูลกลุ่มเปูาหมายสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดของ
ข้อมูล ข้อมูลมีการอัพเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและ
อินเตอร์เน็ต ก็เข้าถึงข้อมูลและให้บริการกลุ่มเปูาหมายได้รวดเร็วและทันท่วงท ีกลุ่มเปูาหมายพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมบ าบัดเพราะใช้เวลาไม่นานในการท ากิจกรรม เป็นกิจกรรมที่หลากหลาย กลุ่มเปูาหมายสามารถ
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 เลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัดได้ ไม่รบกวนเวลาในการท ากิจวัตรประจ าวัน ช่วยให้กลุ่มเปูาหมายใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

5.  มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน ขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร 
               ผลงานนี้เป็นความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ ของโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา  
                 -   ทีมด าเนินงาน จัดกิจกรรม และสร้างApplication  โดยแผนกศูนย์สุขภาพชุมชน 

                 -   ทีมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด   โดย แผนกพยาธิวิทยา 
                 -   ทีมวิทยากรให้ความรู้   โดย แผนกแพทย์ทางเลือก กายภาพบ าบัด 
                 -   ทีมดูแลกลุ่มเปูาหมาย อ านวยความสะดวก  โดย หมวดพลเสนารักษ์ 
 รวมถึงได้รับค าปรึกษาจากภาคีเครือข่ายจากทีมยาเสพติดของจังหวัดสกลนคร , โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กรม
ทหารราบที่ 3  ,  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร             
 
 

มิติที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์   
6. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญจากการด าเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิงสถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของโครงการ โดยแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสร้างความแตกต่าง  
อย่างมีนัยส าคัญอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 

           ผลลัพธ์ที่ส าคัญคือ   
- กลุ่มเปูาหมายได้รับการบริการกิจกรรมบ าบัดที่ทันท้วงที  เช่น เรามีการใช้Web Application ในการ

ลงข้อมูล หากเราไปคัดกรองกลุ่มเปูาหมาย เราสามารถกรอกข้อมูลลงในApplication ได้เลย   

- ลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล  เราสามารถเรียกดูข้อมูลประวัติกลุ่มเปูาหมายได้ในทันที เช่น 
ภาพถ่ายใบหน้า ประวัติการตรวจสารเสพติดในครั้งที่ผ่านมา การร่วมกิจกรรมบ าบัด ว่าครบทั้ง7 
โปรแกรมหรือยัง หรือวันที่ในการสิ้นสุดการท ากิจกรรมบ าบัด ได้จาก Application 

- สามารถใช้ในการติดตามเฝูาระวังในกลุ่มที่เสพสารเสพติด ว่ามีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการกลับไปใช้ซ้ า
หรือไม่ เมื่อเราพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มเปูาหมาย 

- ครอบครัวและชุมชน ได้คนดีคืนกลับสู่สังคมหลังจากปลดประจ าการทหาร 

- กลุ่มเปูาหมายได้รับการฝึกอาชีพที่ตนเองสนใจ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพหลังปลดประจ าการ 
 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย (ร้อยละ) ผลลัพธ์ 
1.ร้อยละผู้เสพยาบ้าหยุดเสพ 3 เดือน ( 4นายจาก4นาย ) 90 100 

2.ร้อยละผู้สูบบุหรี่หยุดสูบบุหรี่3เดือน ( 2นายจาก23นาย ) 5 8.7 

3.ร้อยละผู้ดื่มสุราหยุดดื่ม3เดือน ( 18 นายจาก23 นาย ) 90 72 

4.ไม่เกิดนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ ( 2 นาย) 100 100 

5. ความชุกของการดื่มสุรา < 30 28 
6. ความชุกของการสูบบุหรี่ < 50 84 
7. ร้อยละของผู้เสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์หยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัด 3 เดือน (Remission Rate) 

40 100 

8.ร้อยละของผู้เสพที่เข้ารับการบ าบัดและได้รับการดูแลต่อเนื่อง1 80 100 
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 ปี (Retention Rate) 
 

7. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง 

                  กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และทัศนคติที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่กลับไปใช้สารเสพติดอีก โดยจะมีการ
ติดตามต่อเนื่องหลังจากปลดประจ าการไปแล้ว 1 ปี ว่ายังมีการเสพสารเสพติดอีกอยู่หรือไม่ หาก
กลุ่มเปูาหมายสามารถเลิกสารเสพติดได้อย่างถาวร ก็จะส่งผลดีต่อตัวเอง ครอบครัว  ได้คนดีคืนสู่สังคม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยทหาร สร้างสังคมสีขาว เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่เป็นภาระต่อสังคม ทั้งยังเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป 

8. มีการประเมินผลที่เป็นทางการจากหน่วยงานภายนอก และจากประสบการณ์ของผู้รับบริการหรือไม่  
และผลการประเมินเป็นอย่างไร รวมทั้งมีการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร 

8.1 ตาราง แสดงผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ ความพึงพอใจ  ในกลุ่มผู้เข้าร่วมโปรแกรม KSVR Model 
ลดละเลิกบุหรี่ สุรา ยาเสพติดและอบายมุข สู่วิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ก่อน หลัง 

ร้อยละความรู้ ความเข้าใจโทษภัย บุหรี่ สุรา ยาเสพติด >80% 70.27 72.58 

ร้อยละความรู้ ความเข้าใจวิถีชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางศาสตร์
พระราชา 

>80% 57.07
 

73.74
 

ร้อยละความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมโครงการ >80% 60.02 81.50 

8.2 ผลกระทบทางลบ ที่อาจจะเกิดขึ้น การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ย่อมต้องมีข้อขัดข้องในเรื่อง
สัญณานอินเตอร์เน็ตได้ในบางครั้ง แก้ไขโดยใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยในการด าเนินการติอไป 
มิติที่ 4 ความย่ังยืนของโครงการ  
9. มีการถอดบทเรียนเพ่ือน าผลงานไปถ่ายทอดความรู้และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และวางแผนในการขยาย
ผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ อย่างไร 

          จากการใช้ โปรแกรม KSVR Model ในพลทหารหมวดพลเสนารักษ์  รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา  พบว่า 

ด้วยภาระงานประจ าของพลทหารค่อนข้างมาก ท าให้การเข้าร่วมโปรแกรมในแต่ละครั้งล่าช้า ไม่ได้ตาม
ก าหนดเวลาของกลุ่ม ตลอดจนความสามารถในการรับรู้ของพลทหารแต่ละคนแตกต่างกันเป็นปัจจัยหนึ่งของ
การท ากิจกรรม  

การขยายผล โปรแกรม KSVR Model จะน าไปขยายผลในหน่วยทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่มีบริบทที่
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ มทบ.29 , ร.3 และ ร.3/1 , โรงเรียนววิฒัน์พลเมืองของมณฑลทหารบกท่ี 29 และโรงเรียน
วิวัฒน์พลเมืองของกรมทหารราบที่3   
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 10. โปรดระบุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับผลงาน อธิบายการด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าว 

                ผลงานนี้ตรงกับ SDGs ในข้อ 3 คือการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ( Good health and 
well-being ) ในปัจจุบันกลุ่มที่เสพสารเสพติด มีช่วงอายุที่ค่อนข้างหลายหลาก ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่ง
การเสพสารเสพติดส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะในกลุ่มของทหารกอง
ประจ าการ เป็นช่วงวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว ต้องรับผิดชอบหลายชีวิต หากทหารกลุ่มนี้
ที่มีประวัติเสพสารเสพติด แล้วสามารถเลิกได้อย่างถาวร ก็จะส่งผลดีต่อตัวเองและครอบครัว รวมถึงความ
เป็นอยู่ของสังคมที่ดีขึ้น การด าเนินงานที่สนับสนุนให้บรรลุเปูาหมาย นอกจากตัวกลุ่มเปูาหมายเองแล้ว ที่
จะต้องมีความตั้งใจ ในการลดละเลิกยาเสพติด ในขณะที่ยังเป็นทหารกองประจ าการอยู่นั้นทางทีมก็จะเสริม
กิจกรรม ตามโปรแกรม KSVR Model ซึ่งจะช่วยให้มีความแข็งแรงด้านจิตใจ หากกลุ่มเปูาหมายปลด
ประจ าการไปแล้ว ครอบครัวและชุมชน มีส่วนส าคัญในการเสริมพลังให้กับกลุ่มเปูาหมายได้อย่างดี 
 

------------------------------------------------------- 
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 ภาพกิจกรรม 

 โปรแกรม KSVR Model  ประกอบไปด้วย 7  โปรแกรม
 
 

โปรแกรมท่ี1   โปรแกรมสุขภาพ โภชนาการและการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
 

 
 
 

โปรแกรมที่2  โปรแกรมพัฒนาสมรรถณะทางทหาร ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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 โปรแกรมท่ี 3  โปรแกรมเสริมสร้างภูมิต้านทานทางใจต่อสิ่งกระตุ้นและสิ่งเร้าแก่ตนเอง  
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรมท่ี 4   โปรแกรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
                 โปรแกรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 โปรแกรมท่ี 5  โปรแกรมพัฒนาเขตสุขาภิบาล ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
     โปรแกรมการติดตามและประเมินภาวะสุขภาพและHealth Literacy ของ  กลุ่มเป้าหมาย ทุก3เดือน 

 

 
 
 
 

โปรแกรมท่ี 6  โปรแกรมทักษะชีวิต เนรมิตนิสัย 
 

 
 

โปรแกรมท่ี 7  โปรแกรมเตรียมตัวให้พร้อมหลังปลดประจ าการและการท างานร่วมกับชุมชน 
 

 


