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อําเภอ        นานอย               จังหวัด   นาน 

 
๑.ขอมูลท่ัวไป 
๑.๑ สถานการณปญหายาเสพติดของอําเภอที่เปลี่ยนแปลงหลงัจากไดรับการรบัรอง 
ปญหายาเสพติดมีแนวโนมรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดยอําเภอนานอยเปนอีกอําเภอหน่ึงในจังหวัดนานที่มีปญหา

เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผูคา ผูเสพ และผูติดจึงตองมรีะบบเฝาระวังอยางตอเน่ือง และเปนเสนทางในการลําเลียงยาเสพติด

ลงกระจายไปสูภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย  ยาเสพติดทีแ่พรระบาดในอําเภอนานอย สวนใหญเปนยาบา และกญัชา 

มีประปราย จากรายงาน ของ ศปปส.อําเภอนานอย  พบวาสถิติการจับกมุสวนใหญ จะไมสามารถจับกุมผูคารายใหญใน

พื้นที่  แตกลับพบเพียงผูคารายยอยเทาน้ัน สวนในดานการลําเลียงยาเสพติดน้ันทางการสามารถตรวจคนและจบักมุ

เปนระยะๆ ทั้งน้ีจงึสงผลใหทุกหนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัการเฝาระวังยาเสพติด จงึเรงใหมีการจัดต้ังจุดสกัดกั้น  ของ

เจาหนาที่ทหาร  ตํารวจ และฝายความมั่นคงของทางที่วาการอําเภอ เพือ่เฝาระวังการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามา

ในพื้นที่ จากการดําเนินการดังกลาวยังพบสถานการณแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่อยางตอเน่ือง สงผลใหยาเสพติดใน

พื้นที่ของอําเภอนานอย มีราคาที่ถูกและหาซื้อไดงายจงึสงผลกระทบใหจํานวนผูเสพขยายจํานวนเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ

ทุกป ดังรายงานการนําผูเสพยาเสพติดประเภทตาง ๆ เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและพื้นฟู ในระบบการบําบัด ทั้ง

ระบบสมัครใจและระบบบงัคับบําบัด  

ตารางแสดงจํานวนรายผูเขารับการบําบัดยอนหลัง 4 ป 

                        

ดานการปราบปราม 
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โดยไดมีการปรับปรงุดานตรวจจากบานกิตตินันท มาต้ัง ณ ทางแยกเขาตําบลนํ้าตก ซึง่เปนจุดทีม่ีสญัญาณการ

สื่อสารทางโทรศัพทที่ชัดเจน สามารถสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดไดหลายราย 

การตรวจคนของหนวยงานปราบปรามใชระบบ Re X-Ray และการต้ังดานตรวจและสกัดกั้นโดยมีจุดตรวจ

ถาวร 1   แหง   อําเภอนานอยเปนทั้งแหลงพักยาและการลาํเลียงยาไปยังพื้นที่ตาง ๆ และยังไมพบรายงานแหลงผลิต

ในอําเภอ สวนมากมักตรวจจับไดในกลุมผูคารายยอยขณะขับข่ีรถมอเตอรไซคและรถยนตในการเดินทางกลับจาก

ทํางานจากตัวเมืองนาน หรือกลบัจากเรียนหนังสือ ตามลําดับ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และแกไขปญหา

สังคมอําเภอนานอย ไดจับกมุผูคา ผูครอบครอง และผูเสพ ดังน้ี 

1. ออกตรวจสถานบรกิารและตรวจหาสารเสพติด (ปสสาวะ) ผูเขาไปใชบริการสถานบริการเพื่อเปนการปอง

ปรามมิใหผูใชบริการไปกระทําผิด 

2. รวมกับสถานศึกษา  คัดกรองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนนานอย 

3. ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง เชน ศาลารมิทาง สวนสาธารณะ ใตสะพาน หากพบกลุมเยาวชนมั่วสุม จะนําตัวไป

สถานีตํารวจภูธรนานอย และจัดทําประวัติเบื้องตนไวเพือ่เปนการปองปรามมิใหกระทําผิด 

ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด 

อําเภอนานอยสถิติการบําบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูเสพ/ผูติดสารเสพติดมจีํานวนเพิ่มมากข้ึนทุกปทัง้

ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบําบัด และเปนกลุมเสพมากกวากลุมติด ในการบําบัดพบวาผูปวยไมมาตามนัดเพิม่ข้ึน 

ซึ่งงานยาเสพติดไดดําเนินการทกุวิถีทางในการติดตามผูปวย เชนโทรศัพทติดตาม รายงาน สนง.คุมประพฤติ, รายงาน

ในที่ประชุมศปปส.อ.นานอยทุกเดือน ,ประสานสถานีตํารวจภูธรนานอย และประสานกํานันหรอืผูใหญบาน เพื่อติดตาม

ผูปวย ไดปรบัปรุงและพัฒนารูปแบบทัง้ระบบ Matrix Program จากเดิมที่ตองทํากจิกรรมมาก เปลี่ยนมาเปนบาง

กิจกรรมสนทนาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมุงเนนการทําครอบครัวบําบัด โดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมใน

การดูแลผูปวย พรอมกบัลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมลดลง สงผลใหผูรบับริการเกิดความพงึพอใจและใหความ

รวมมือในการบําบัดมากข้ึน   สวนระบบบงัคับหากยังไมมารบัการบําบัดภายใน ๑ เดือนหลังจากติดตามจงึสงตัวคืน

สํานักงานคุมประพฤติเพื่อปรบัแผนการรักษาใหเขมงวดมากข้ึนจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหอัตราการบําบัดครบ

กําหนดตามเกณฑดีข้ึน 

 

๑.๒ ลําดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีผานหรือดําเนินการอยู (บันได 3 ขั้นสู HA ) 

โรงพยาบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน ไดผานบันไดข้ันที่ 2 ขณะน้ีอยูระหวางการเตรียมการพฒันาสู

บันไดข้ันที่ 3 โรงพยาบาลมีการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน HA มีการดาเนินงานอยางตอเน่ืองโดยใชกระบวนการ 12 

กิจกรรมทบทวน CQI การทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก การดาเนินงาน 5 ส. การพฒันาตามเกณฑโรงพยาบาลสงเสริม
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สุขภาพ มีการดําเนินการจัดการความรู ในโรงพยาบาล โดยเปนกิจกรรมดี ๆ เชน การเลาเรื่องดีดีในการทางาน การ

อบรมใหความรูการทํางานวิจัยจากงานประจํา (R2R) ซึ่งทีมนําสนับสนุนใหทกุหนวยงานมีการพัฒนาบุคลากรดานการ

นําองคความรูที่มีนํามาสูแนวทางการปฏิบัติที่ไดมาตรฐานเพือ่คุณภาพของงาน ทั้งน้ียังสงผลใหเกิดความรัก สนิทสนม 

และความ สามัคคีกันในองคกร  

หนวยงานที่รบัผิดชอบงานบําบัดรักษาและฟนฟูผูเสพ/ผูติดสารเสพติดน้ันอยูภายใตกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว

และชุมชน ไดรับการประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ดานสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาและฟนฟผูู

เสพ/ผูติดสารเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ เมื่อ ป ๒๕๕๒ จากน้ันไดมีการพัฒนาระบบบริการมาโดยตลอด ทั้งระบบ

ขอมูลขาวสาร ระบบรกิาร ระบบบรหิารในหนวยงาน การเปนแหลงวิชาการและการขยายเครือขายสูชุมชน ภายใต

มาตรฐานการบําบัดฯ แหงวิชาชีพ การรับรองคุณภาพภาพสถานพยาบาล มีดังน้ี 

ดานการรับรองคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล  ดังน้ี 

พ.ศ.  ๒๕๔๗ ไดรับการรับรองคุณภาพ  HA  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ ไดรับการรับรองคุณภาพ  HA  ข้ันที่ ๒ (ไดรับการรบัรองมาตรฐาน ทุกป ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

พ.ศ. 2559  ไดรับการประเมินการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกําลงัรบัการรับรองซ้ําครั้งที่ 3  

 

ดานการรับรองคุณภาพ มาตรฐานการรบัรองคุณภาพ การบําบัดรักษายาเสพติดของสถาน พยาบาล   จาก 

สถาบันธัญญารักษ  ดังน้ี 

ไดรับการตรวจเย่ียมและรบัรองคุณภาพ HA งานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕4  

ไดรับการตรวจเย่ียมและรบัรองคุณภาพซ้ํา HA งานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕7  

อยูระหวางการเตรียมการเพื่อการเย่ียมสํารวจซ้ํา HA งานยาเสพติด ป พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕60 

 
   

๑.๓ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ คร้ังท่ีผานมา 
1. มีแนวทางการคัดกรองและแนวทางการบําบัดสรุาอยางตอเน่ือง ทําใหการชวยเหลือผูปวยสุราไดอยาง

เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการติดและการถอนพิษยา 
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2. มีแนวทาง และขอบงช้ีในการสงตอผูปวยที่มีอาการทางจติรวม เพื่อรับการรกัษาตอ เพื่อพฒันาระบบการสง
ตอใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑.๔ สรุปความสําเร็จหรือการพัฒนาคุณภาพงานท่ีสําคัญ ท่ีเกิดขึ้นหลังการรับรองคุณภาพฯ คร้ังท่ีผานมา 
 

การพัฒนารูปแบบการบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติดประเภทยาบา ( Modiied Matrix Program ) 
 

ความเปนมา 

 โปรแกรม กาย จิต สงัคม บําบัดเปนโปรมแกรมการบําบัดรักษา  ผูติดยาเสพติดแบบผูปวยนอก  ดวย

กระบวนการบําบัดรกัษาดวยรางกาย  จิตใจ  และปรับเปลีย่นความคิด  พฤติกรรมของผูปวย โดยประยุกตโปรมแกรม

เมตรกิซจากสหรฐัอเมริกา  ซึ่งโปรมแกรมน้ีใชบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  ใชเวลาในการบําบัด  ๔ เดือน  โดยผูปวยมา

เขากลุมสปัดาหละ  ๑  ครั้ง รวม  ๑๖  ครั้ง เริ่มแรกผูรบับริการมารบับริการสม่ําเสมอ  จากน้ัน  ๑ – ๒  เดือน  ก็ขาด

หายไป  ดวยเหตุผลมารับบริการบอย  การเดินทางลําบาก  ไมมีคารถโดยสาร   ครอบครัวไมพามาเน่ืองจากไมเหน็

ความสําคัญของการรักษา ตลอดจนมาแลวไมพบผูใหการบําบัดและไมพงึพอใจในระยะเวลาที่ยาวนานในการเขารวม

กิจกรรมแตละครัง้ บางคนอาน เขียนหนังสือไมไดจึงทําใหเพื่อนสมาชิกตองรอจึงเกิดความเบื่อหนาย  เปนตน ปจจัย

เหลาน้ีลวนสงผลใหเกิดอัตรา  Drop  Out  เพิ่มข้ึน จงึทําใหทีมงานไดปรบัปรุงพฒันาระบวนการดูแลเพื่อใหสอดคลอง

กับบริบททั้งของผูใหการบําบัดและผูรบัการบําบัด  

กรอบแนวคิด 

 การพัฒนารูปแบบการบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติด  เพื่อเนนความสําคัญของผูเขารบัการบําบัดและการปรับ

กระบวนการรปูแบบกจิกรรมกลุม กาย จิต สังคม บําบัด  เปนสวนใหญ  โดยมีผูใหการบําบัดใชกระบวนการกระตุนใหผู

เขารับการบําบัดเกิดแรงจูงใจ  ต้ังใจ  มุงมั่น  ต้ังเปาทีจ่ะเลกิยาเสพติดใหไดภายใตขอจํากัดทางดานวิถีชีวิต  อาชีพ  

และชุมชนของผูเขารบัการบําบัด   เพื่อใหบรรลเุปาหมายของการบําบัด   คือ ผูเขารับการบําบัดสามารถบําบัดครบตาม

เกณฑ และสามารถเลกิยาเสพติดไดตลอดระยะการบําบัด  และผูเขารบัการบําบัดมีสุขภาพทัง้กาย  จิตใจที่แข็งแรง  

สามารถประกอบอาชีพ   และกลับไปมีชีวิตอยูในครอบครัว  และชุมชนไดอยางปกติสุข 

ข้ันตอนระบบบริการใหการนําผูใชสารเสพติดประเภทยาบาเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ฯ ภายใตเงื่อนไข

ตาง ๆ  เริ่มจากการคัดกรองผูปวย โดยอาศัยความรวมมือจาก  ศปปอ.นานอย ที่เปนหนวยงานหลักในการคนหาผูใช

สารเสพติดกอนนําตัวสงสถานพยาบาลเพือ่ทําการคัดกรอง ผูใช ผูเสพ และผูติดสารเสพติด แลวพจิารณาเพือ่นําเขาสู

มาตรฐานกระบวนการบําบัด ตอไป  โดยโรงพยาบาลนานอยไดดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังน้ี 

กลุมใช   ใหการชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice: BA ) และหรือ การบําบัดแบบสั้น 

(Brief Intervention: BI) ใชเวลา ๑๕- ๓๐ นาที / ครั้ง เปนเวลา 2 สัปดาห ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ สัปดาหละ 

๑ ครั้ง ติดตามตอจนครบ ๑ ป หากยังพบพฤติกรรมการเสพติดอยู ใหเขาบําบัดในโรงพยาบาล บําบัดดวยเทคนิ
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สัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI)หรือโปรแกรมกายจิตสังคมประยุกต (Modify 

Matrix Program) ใชเวลา ๑ – ๒ เดือน 

กลุมเสพ  
1. คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  14  วัน และฝายปกครองเปนผูติดตามหลงัครบบําบัด  
2. ใชโปรมแกรมกายจิตสงัคมบําบัด (Modify  Matrix  Program) บําบัดในโรงพยาบาลนานอย  

จํานวน  8  ครั้ง / 2 เดือน และติดตามหลังครบบําบัดตามเกณฑอีก ๔ –  ๗  ครั้ง / ป 
3. ใชโปรมแกรมจิตสงัคมบําบัดในโรงเรียน สัปดาหละ 1-2 วัน ทั้งหมด 8 สัปดาห 

 
กลุมติด  ใชโปรมแกรมกายจิตสังคมบําบัด (Modify  Matrix  Program) บําบัดในโรงพยาบาลนานอย จํานวน  

๑๖  ครั้ง / ๔  เดือน และติดตามหลังครบบําบัดตามเกณฑอีก ๔ –  ๗  ครั้ง / ป 
 

กลุมติดท่ีมีอาการทางจิต จะสงพบแพทยทุกราย เมื่ออาการดีข้ึนจึงเขารับการบําบัดแบบผูปวยนอก โปรแกรม

กายจิตสงัคมประยุกต (Modify Matrix Program) และดูแลดานจิตเวชฯ โดยพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชฯ พรอมทัง้รบั

ยาตอเน่ือง 

 

การพัฒนาเมตริกซโปรมแกรม 

1. การประเมินผูปวย (Assessment) 
มุงเนนการยอมรบับําบัด  การใชยาเสพติด  การเรียน  การงาน  สังคม  เศรษฐกิจ 

2. การวางแผนการรักษาโดยประยุกต Matrix  Program   
โดยใหบริการบําบัดโดยใชโปรแกรม กาย จิต สังคม บาํบัดแบบผูปวยนอก รวมกบัการใชทฤษฎีการสราง

แรงจงูใจในการบําบัด  เปนระยะเวลา 2 - ๔ เดือน แก ผูเสพและผูติดยาบา  ทั้งสมัครใจและบังคับบําบัดโดยใหการ

บําบัดทัง้หมด  8 - ๑๖  สัปดาห ๆ ละ ๑  วัน  ทุกวันอังคาร และ พุธ  เวลาทําการ ต้ังแตเวลา  08.30- 16.30 น. โดย

ใหระบบการบําบัดแบบ  Matrix   Mortified   รวมกับกจิกรรมตางๆ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษา ทั้งเปน 

รายบุคคลและเปนกลุม โดยไดจัดสรรทั้งเน้ือหาและระบบการเขารวมกิจกรรมไวดังน้ี 

1.1  ไดมีการนําเน้ือหา มาจัดกลุมกิจกรรม  ๑๖  ครั้ง โดยไดนําเน้ือหาทีส่อดคลองละใกลเคียงกันมา
รวมเปน 

กิจกรรมในครั้งเดียวกัน  ทั้งน้ีเพื่อลดภาระใหแกเจาหนาทีผู่ปฏิบัติในการทํากลุม และผูรับบรกิารสะดวกในการเขารวม
กิจกรรม   อันเน่ืองจากผูรบับริการบานอยูไกล  ภาระในการทํามาหากิน  รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง เปนตน  
ปจจัยเหลาน้ีทางทีมงานตางถูกผลกระทบมากมาย สงผลใหผลการเขารวมกิจกรรมนอยลงและผูรับบรกิาร ขอยุติการ
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บําบัด หรือ ขาดการบําบัดเรื่อยมา   แตหลังจากมกีารปรบัหลักสูตรกจิกรรมและระบบบริการใหใชเวลาเพียง 1 – 2 
ช่ัวโมง / ครั้ง / สัปดาห   

1.2  ปรับรวมกิจกรรมใหการปรกึษารายบุคคล ครอบครัว ทักษะการเลิกระยะแรก และการปองกัน
การ 

กลับไปติดซ้ําในแตละครั้ง ตามรายกรณีที่พบปญหา อาทิ   มี / เสี่ยงตอพฤติกรรมการเสพยาชํ้า    มีภาวะเครียด หรือ 
มีปญหาทางดานสุขภาพจิต  

1.3  การทํากิจกรรมในแตละหัวขอ มีความยืดหยุนเปนสัมพนัธภาพระหวางผูเขารบัการบําบัดและผู
บําบัด  

ทุกครั้งที่มาพบผูบําบัด และเขารวมกจิกรรมตองมกีารตรวจหาสารเสพติดเบือ้งตนประเภทยาบาในปสสาวะทุกครัง้ 
และตลอดระยะเวลาในการเขารบัการบําบัดผลปสสาวะตองไมพบสารเสพติดใด ๆ ต้ังแตเดือนที่ ๒ ของการบําบัดเปน
ตนไป และตองไมตํ่ากวา ๑๕ ครั้ง จึงถือวาการบําบัดน้ันผานตามเกณฑ 
 

3. การดําเนินการตามแผน 
นัดผูรบัการบําบัดทํากิจกรรมตาม  Program และมีการประเมินผลทุกหัวขอที่ทํากจิกรรม โดยใหผูรับบริการ

บําบัดมสีวนรวมพรอมครอบครัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 คูมือยาเสพติด 

 
 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย  อ. นานอย จ.นาน 

       

 

การพัฒนาระบบการบําบัดเพ่ือการ ลด ละ เลิก สุรา 

ความเปนมา 

 จาการตรวจเย่ียมเพือ่ประเมินและรับรองคุณภาพครัง้กอน  ทางหนวยงานไดรับคําแนะนําใหมกีารพฒันาแนว

ทางการคัดกรอง และการบําบัดรักษาสุราอยางตอเน่ือง อนัเน่ืองจากสรุาน้ันถือวาเปนสารเสพติดชนิดหน่ึงที่ผูที่ใชอยาง

ตอเน่ืองกส็ามารถติดสรุาและตองเขารับการบําบัดรักษาเชนกัน ดังน้ันทางทีมผูใหการบําบัดยาเสพติดของโรงพยาบาล

นานอย จึงไดพัฒนารูแบบการบําบัดสุราข้ึนในหนวยงาน โดยมีการพฒันาภายใตการบําบัดแบบผูปวยนอก เปนหลกั 

กรอบแนวคิด 

ระบบการบําบัดสุรามุงเนนการบําบัดแบบผูปวยนอกเปนหลกั  โดยใหความสําคัญในการ ลด ละ เลิก ด่ืมสุรา

และมียาในกลุมของ  benzodiazepine เพื่อลดหรือปองกันการเกิดอาการถอนพิษสรุาและทําใหผูปวยสงบ  สวนใน

ระบบของผูปวยในน้ัน ทางหนวยงานใหการบําบัดแบบลดอาการ Withdrawal  และอาการ Intoxication  โดยใหการ

รักษาตามอาการ  อันเน่ืองจากโรงพยาบาลมสีถานที่จํากัดและอัตราการครองตียงของผูปวยทางกายอื่น  ๆ มีอัตราสงู

จึงยากแกการใหการดูแล ประกอบกับพยาบาลประจําตึกยังขาดความชํานาญในการดูแลและบําบัดรักษาแบบผูปวยใน 

ดังน้ันทางทมีงานจึงไดมีแผนในการจัดระบบการสงตอไปยังสถานบรกิารทีม่ีความพรอมกวาตอไป 

การพัฒนาระบบการบําบัดเพ่ือการ ลด ละ เลิก สุรา 

 การจําแนกระบบบริการผูปวยเบือ้งตน เปนแบบในสถานบรกิาร คือใหบริการภายในโรงพยาบาล    ทั้งน้ี ในป  

๒๕61 ไดพัฒนาระบบริการนอกสถานบริการข้ึน เพื่อทดลองนํารองการดําเนินงานเพื่อวางแผนในการขยายผลตอไปยัง 

รพ.สต. อื่น ๆ  ตอไป  ในปตอๆไป 

ระบบบริการ 

1. ในสภานบริการ 
- แผนกผูปวยนอกทั่วไป  มีการซักถามเกี่ยวกบัประวัติการด่ืมสรุา ในจุดคัดกรอง (Screen) จุดบริการคลินิก

พิเศษ เชน คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสงู ผูปวยโรคทางกายทีส่ัมพันธกับปญหาการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล ตัวอยางเชน กระเพาะอักเสบ ผูปวยตับแข็ง 

- แผนกฉุกเฉิน  มีการให การปรึกษา แบบ Brief  advice ในกรณี ผูที่มีความเสี่ยงในการเกิดปญหาสุขภาพ
เรื้อรังเน่ืองจากการด่ืมเปนประจํามากเกินกําหนด หรอืผูทีเ่มื่อเมาสุราแลวมีความเสี่ยงในการเกิดอบุัติเหตุ 
ควบคุมตัวเองไมได กาวราว  
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จากน้ัน มีการสงตอใหงานยาเสพติดในการใหการปรกึษาเรือ่งสรุา  ในรูปแบบการปรกึษาทั้งรายบุคคล  การ

ปรึกษารายครอบครัว การใหการปรึกษารายกลุมเปนระยะเวลา ๒ เดือน โดยใหการบําบัดทัง้หมด ๘  ครั้ง สัปดาหละ 

๑ วัน คือ วันพฤหัสบดี 

รูปแบบและแนวทางการบําบัดสุรา 

๑. ช้ีแจงแกญาติและผูเขารับการบําบัด โดยมรีายละเอียดของการบําบัดและฟนฟสูภาพผูติดสุราแกผูปวยและ 
ญาติ รวมทั้งสอนการประเมินภาวะถอนพิษสุราโดยใชเครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา  
( Alcohol Withdrawal scale, AWS ) 1และแนวทางการแกไข 
๒. รูปแบบการบําบัดสรุา 

 

แผนกผูปวยนอก  

๑. ใชแบบประเมิน AUDIT ( Alcohol Use Disorder Identification Test: WHO) 
๒. ใหการดูแลตามคะแนนการประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติกรณีมารับบริการแผนกผูปวยนอก/ คลินิกพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

                   เคยดื่ม 

       

                 สมัครใจที่จะเลิก   

            ไมเคยดื่ม 

 

 

   

 

 

 

 

 

แผนกผูปวยนอก/ คลินิกพิเศษ 

  

มาดวยปญหาจากสุรา 
 

             สงพบแพทยเพื่อ 

         วินิจฉัยและรักษา 

- กลับบาน 

- Refer 

- Admit (ใชแผนภูมิการ

              คลินิกเลิกสุรา 

มาดวยปญหาโรคทางกาย คัดกรองการดื่มสุรา 

โดยใชแบบคัดกรองอยางงายสําหรับผูใชบุหร่ี สุรา ยา

เสพติด ( Tobacco Alcohol Substance Quick 

Screen , QS ) 
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ผังการใหบริการกรณีมารับบริการแผนกผูปวยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สมัครใจที่จะเลิก 

           

 

 

 รับไวรักษา/ถามวาด่ืมสุรา

หรือไม 

คัดกรองการดื่มสุรา

ดวย Quick Screen 

          

ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรา/โรคติด

สุรา 

ผูปวยทั่วไป 

ด่ืม 

ใหการบําบัดรักษา 

- ตามแนวเวชปฏิบัติในการรักษา 

ผูที่มีภาวะถอนพิษสุรา 

- ตามแผนการรักษาของแพทย 

เฝาระวัง ภาวะถอนพิษ

สุราภายใน  7 วัน โดยใช

แบบประเมินภาวะถอน

พิษสุรา AWS  

ประเมิน ภาวะติดสุรา โดยใช

แบบคัดกรองAUDIT 

ไมมี 

มี 

ไมด่ืมสุรา 

ใหการดูแล/ รักษาแบบ

ผูปวยทั่วไป 

ใหความรูเรื่องสุรา 

Refer 

- ร.พ.ทั่วไป 

อาการสงบ 

   ประเมินอาการ 

สงบําบัดทางจิตสังคมที่ 

คลินิกเลิกสุรา  

  อาการรุนแรง/ 

 เกินขีดความสามารถ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติในแผนกผูปวยใน 

ผูปวยรบัไวรักษาในโรงพยาบาล 

ถาม “ด่ืมสุราหรอืไม” 

1 ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสรุา/โรคติดสุรา  ใหการบําบัดรักษาตามแนวเวชปฏิบัติในการรักษาผูทีม่ีภาวะถอนพิษสุราหรือ 

ตามแผนการรักษาของแพทยพรอมกบัการรักษาภาวะโรครวม 

2 ผูปวยทั่วไป คัดกรองการด่ืมสุรา โดยใชแบบคัดกรองอยางงายสําหรบัผูใชบหุรี่ สุรา ยาเสพติด ( Tobacco Alcohol 

Substance Quick Screen , QS ) 

-  ถาตอบ ไมด่ืมสุรา ใหการรกัษาแบบผูปวยทั่วไปและใหความรูเรื่องสรุา 

-  ถาตอบ ด่ืมสุรา ประเมินภาวะติดสุรา โดยใชแบบคัดกรอง AUDIT  และ เฝาระวัง   ภาวะถอนพิษสุรา โดยใชแบบ

ประเมินภาวะถอนพิษสรุา AWS  ถาพบวา 

มีภาวะถอนพิษสุรา ใหการบําบัดรักษา ตามแนวเวชปฏิบัติในการรกัษาผูทีม่ีภาวะ 

ถอนพิษสุราและ ตามแผนการรกัษาของแพทยพรอมกับการรักษาภาวะโรครวม 

ประเมินอาการถอนพิษสุรา 

               - อาการรุนแรง/ เกินขีดความสามารถ สงรับการรักษาตอที่ รพ. ทั่วไปหรือ รพ.จิตเวช 

               - อาการสงบ สงบําบัดทางจิตสังคมที่คลินิกเลกิสุราหรือ คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช  

3. ติดตามผลการบําบัด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบคัดกรอง AUDIT: ALCOHOL USE DISORDERIDENTIFICATION TEST 
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ช่ือผูปวย……………………………………อายุ……………ป เลขประจําตัวประชาชน ---- 
คําช้ีแจง :  คําถามแตละขอตอไปน้ีจะถามถึงประสบการณการดื่มสุราในรอบ 1 ปที่ผานมา* 
 

ขอคําถาม 0 1 2 3 4 คะแนน 
คุณดื่มสุราบอยเพียงไร 

ไมเคยเลย 
เดือนละคร้ัง
หรือนอย
กวา 

2-4 คร้ัง 
ตอเดือน 

2-3 คร้ัง 
ตอสัปดาห 

4 คร้ัง 
ขึ้นไป 
ตอสัปดาห 

 

เวลาที่คุณดื่มสุราโดยทั่วไปแลว คุณดื่มประมาณเทาไรตอวัน (เลือกตอบเปนเบียร ขอ ก หรือเหลา วิสก้ี ขอ ข เพียงขอเดียว) 
ก. ถาเทียบเปนปริมาณเบียร สปาย (เชน เบียรชาง, 
สิงห, คลอสเตอร, คารลสเบิรก) 

1-1.5 
กระปอง 

2-3 
กระปอง 

3.5-4 
กระปอง 

4.5-7 
กระปอง 

7 กระปอง
ขึ้นไป 

 

ข.ถาเทียบเปนปริมาณเหลา เชน แมโขง, หงสทอง, 
หงสทิพย, เหลาขาว 40 ดีกรี 

2-4  
ฝาใหญ 

1 / 4 แบน 1 / 2 แบน 3 / 4  แบน 
1 แบน 
ขึ้นไป 

 

บอยคร้ังเพียงไรที่คุณดื่มเบียร 4 กระปองขึ้นไป หรือ

เหลาวิสก้ี ½ แบนขึ้นไป ( 6 drinks) 
ไมเคยเลย 

นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยคร้ังเพียงไรทีคุ่ณพบวาคุณ
ไมสามารถหยุดดื่มไดหากคุณไดเร่ิมดื่มไปแลว 

ไมเคยเลย 
นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา  มีบอยเพียงไรที่คุณไมไดทําส่ิงที่
คุณควรจะทําตามปกติ เพราะคุณมัวแตไปดื่มสุราเสีย 

ไมเคยเลย 
นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณตองรีบดื่ม
สุราทันทีในตอนเชา เพ่ือจะไดดําเนินชีวติตามปกติได 
หรือถอนอาการเมาคางจากการ 
ดื่มหนักในคืนที่ผานมา 

ไมเคยเลย 
นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณรูสึกไมดี 
โกรธหรือเสียใจ เนื่องจากคุณไดทําบางส่ิงบางอยางลง
ไปขณะที่คุณดื่มสุราเขาไป 

ไมเคยเลย 
นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณ 
ไมสามารถจําไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผานมา เพราะวา
คุณไดดื่มสุราเขาไป 

ไมเคยเลย 
นอยกวา
เดือนละคร้ัง 

เดือนละคร้ัง 
สัปดาหละ
คร้ัง 

ทุกวันหรือ
เกือบทุกวัน 

 

ตัวคุณเอง หรือคนอ่ืนเคยไดรับบาดเจ็บซ่ึงเปนผลจาก
การดื่มสุราของคุณหรือไม ไม - 

เคย แตไมได
เกิดขึ้นในป
ที่แลว 

- 
เคยเกิดขึ้น
ในชวงหนึ่งป
ที่แลว 

 

เคยมีแพทย หรือบุคลากรทางการแพทยหรือเพ่ือนฝูง
หรือญาติพ่ีนองแสดงความเปนหวงเปนใยตอการดื่ม
สุราของคุณหรือไม 

ไม - 
เคย แตไมได
เกิดขึ้นในป
ที่แลว 

- 
เคยเกิดขึ้น
ในชวงหนึ่งป
ที่แลว 

 

ผูประเมิน ............................................................. วันที่ประเมิน
......................................... 
 

รวมคะแนน  

 

 

 

 

*ท่ีมา:  แปลโดย  พ.ญ.สาวิตรี  อัษณางคกรชัย  ปรับปรุงภาษาบางสวน  เพ่ือใชในงานประจําของโรงพยาบาลสวนปรุง, July 2004; February 
2006. 
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โรงพยาบาลนานอย 
ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE  ( A W S ) 

ชื่อ..............................  อายุ..........ป 
HN:..........  ตึก........  เพศ:  ชาย  หญิง 

วันท่ีด่ืมครั้งสุดทาย:  ........../............/.......... 
เวลา.....................  AM / PM 

วันท่ี        
เวลาท่ี        

 0  ไมมีเหง่ือ        
 1  ชื้นเฉพาะท่ีฝามือ        
เหง่ือ 2  ฝามือชื้น  มเีม็ดเหง่ือเฉพาะตามใบหนา  ตามตัว        
 3  เหง่ือเปยกชืน้ไปท้ังตัว        
 4  เหง่ือออกอยางมากจนเสื้อผาเปยก        

 0  ไมมีอาการสั่น        
 1  สั่นเฉพาะเวลายื่นมือไปจับสิ่งของหรือถือของ        
สั่น 2  มีมือสั่นเล็กนอยตลอดเวลา        
 3  มีมือสั่นอยางมากตลอดเวลา        
 0  สงบ  ไมมีอาการวิตกกังวล        
 1  รูสึกไมคอยสบายใจ        
วิตกกังวล 2  รูสึกหวาดหว่ัน  ตกใจงาย        
 3  วิตกกังวล  กลัว  สงบไดยาก        
 4  ควบคมุอาการวิตกกังวลได / panic        
 0  ปกติ        
 1  งุนงาน  อยูไมนิ่ง        
กระสับกระสาย 2  พลิกตัวไปมา  ไมสามารถนอนพักนิ่ง ๆ ได        
 3  กระสับกระสายมาก  พักไดชวงสั้น ๆ        
 4  กระสับกระสายอยางมาก  ไมสามารถอยูนิ่งได        
 0  อุณหภูมิ  37.0C  หรือนอยกวา        

 1  อุณหภูมิ  37.1C  ถึง  37.5C          

อุณหภูม ิ 2  อุณหภูมิ  37.6C  ถึง  38.0C         

 3  อุณหภูมิ  38.1C  ถึง  38.5C          

 4  อุณหภูมิ  38.5C  หรือมากกวา        

ประสาทหลอน 0  ไมมี        
 ภาพหลอน 1  มีบาง  แตรูตัว        
T = มีอะไรไตตามตัว 2  มีเปนชวงสั้น ๆ เชื่อบาง        
A = หูแวว 3  มีบอย ๆ รูสึกทุกขทรมาน        
 4  ไมรับรูความเปนจริง        
 0  รับรูไดดี        
การรับรูบุคคล 1  ไมแนใจเรื่องวันเวลา        
วันเวลา  สถานท่ี 2  ไมแนใจเรื่องวันเวลา  และสถานท่ี        
 3  ไมแนใจเรื่องวันเวลา  สถานท่ีและบคุคล        
 4  เสียการรับรู        
  คะแนนรวม  AWS        
ความดันโลหิต        
ชีพจร        
อุณหภูม ิ        

อัตราการหายใจ        
 1  ต่ืน  รูตัวดี  ฟงคําสั่งได        
ระดับ 2  สับสน  ตอบสนองตอเสยีง        
ความรูสึกตัว 3  ซึม  ตอบสนองตอความเจ็บปวด        
 4  Semi-comatose        
 5  Comatose        
Pupils +  reacts -  no reaction Size in mm        
 B  brisk S  Sluggish Reaction        

ยาท่ีใหเพิม่        
Nurse Initials        

More than 20:  severe withdrawal 

 
 

Reference : John B. Saunders, Clinical Protocols for Detoxification in Hospitals and Detoxification Facilities  (2002) 

แบบประเมินอาการขาดสุรา (Clinical institute withdrawal Assessment scale for Alcohol revised : CIWA-Ar) 
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แบบบันทึกคําสัง่แพทยและการดําเนินโรค 
Standing Order for Alcohol Withdrawal Syndrom 

 
Date Progress Note ORDER FOR ONE DAY ORDER FOR CONTINUATION 
 E______V_______M_____ 

PE………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
BP………………………… 
RR………………………… 
HR…………………………. 
O2 sat…………………… 
Rish Factor delirium 
 Hx Seizure 
 Hx Frequent 
     Withdrawal 
 Old age 
 BI. Alc > 300 mg% 
 
 
 

 On Injection plug 
 5% D/N/2 1000 cc. 
 V  drip______CC./hrs 
 CBC,BUN / cr é 
 LET , DTX =………….. 
 Notifyงานสุขภาพจิต 
 DTX ( q )______hrs 
    Keep 80-250 mg% 
 if DTX < 60 mg% 
ให 50 %glucose 50 cc. 
+ notify 
 Observe Neurosign 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NPO 
 Soft 
 Regular diet 
 Record V/S 
 On AWS 
 ……………………………. 
Medical 
 Restrain 
 Lorazepam (1) 
Day 1,2 

 ให 2 tab ⊙ at 6,12,18,24 น. 
Day 3,4 

ให 1 tab ⊙ at 6,12 18 น. 

ให 2 tab ⊙ at 24 น. 
Day 5 

ให 1 tab ⊙ at 12,24 น. 
 Valium 10 mg V  prm  
     for agitate if convulsion  
     please notify 
 Vit B1 1 amp 
     M  /  V  X 3 days. 

 Vit B1 – 6-12 1X3 ⊙ pc 

 MTV 1X3 ⊙ pc 

 Folic 1X 13 ⊙ pc 
 …………………………………. 
 
 
 
 

Name of Patient Age                        ป Hospital Number 
Department Ward GR Attending Physical 
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แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในสําหรับผูปวยท่ีมีปญหาการด่ืมสุรา (Problem list) 

วันที่ ปญหาทางการพยาบาล การพยาบาล การประเมินผล 
 1.  เสี่ยงตอการเกิดภาวะ

ถอนพิษสุราเน่ืองจากการ
หยุดด่ืม 
2. เสี่ยงตอภาวะแทรกซอน
ทางดานรางกาย จาก
อาการถอนพิษสุรารุนแรง 
เชน 
1.1  arrhythmai 
1.2.hyoovolemic shock 
1.3.electrolyte 
imbalance 
1.4.aspirate 
pneumonia 
1.5  dehydration 
1.6  bed-sore 
1.7  อุบัติเหตุ 
1.8  อาการวัก 
3.  เสี่ยงตอการทําราย
ตนเองหรือทํารายผูอื่นจาก
พฤติกรรมกาวราว/หลงผิด 
หูแวว ภาพหลอนจากภาวะ
ถอนพิษสุรา 
4.................................... 
...................................... 
...................................... 
 

1.  ประเมินความรุนแรงของการติดสรุา 
2.  ประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสรุา 
(AWS) 
3.  ประเมินภาวะแทรกซอนทางกาย 
-  ประเมินสญัญาณชีพ 
-  ประเมินภาวะชักและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จากอาการชัก 
-  ประเมินภาวะ Dehydration/นํ้าเกิน 
4.  ดูแลใหรับยาตามแผนการรักษาพรอมทั้งเฝา
ระวังอาการขางเคียงของยา 
5.  ดูแลใหไดรับสารนํ้าและอาหารที่เพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย 
6.  ประเมินอาการ และอาการแสดงออกทีผ่ิดปกติ
ทางดานจิตใจ 
7.  ใหขอมูลแกผูปวยตามความเปนจริง 
8.  พิจารณาผูกยึดเพื่อจํากัดพฤติกรรมในรายที่ไม
สามารถควบคุมอารมณ และพฤติกรรมได 
9.  เมื่อผูปวยอาการสงบ พันจากภาวะถอนพิษสรุา 
สงผูปวยปรึกษาคลินิกสุขภาพและจิตเวช 
10.  ใหความรูเกี่ยวกับสุราแกญาติเพื่อใหญาติมี
สวนรวมในการใหคําแนะนําแกผูปวยและเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอนทีอ่าจเกิดข้ึนกับผูปวย 
11. เฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุโดยยกราวกั้นเตียง
ข้ึน 
12.  ดูแลความสะอาดของรางกาย 
13.  ชวยเหลือในการทํากจิกรรม 
14......................................................... 
 
 
 
 
 

1.ผูปวยสามรถดูแลตัวเอง
ได  (self care) 
2.ผูปวยไมมี
ภาวะแทรกซอนทางดาน
รางกาย 
3.  ผูปวยมีอาการชัก 
4.ผูปวยไดรบัการประเมิน
เพื่อเตรียมเขากิจกรรม
ฟนฟูจิตสงัคมบําบัด 
5.  ไมเกิดอุบัติเหตุ 
6.................................. 
........................................
................................ 
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Guideline for Alcohol Withdrawal management  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยเสี่ยง 
- ด่ืมสุรามากกวา 10 Drinks / day ( เหลาขาว >1/2 ขวด / วัน , เบียรขวดใหญ > 4 ขวด / วัน ) , เคย

มีภาวะ Alcohol  
- withdrawal delirium ,  เคยมีภาวะ Alcohol withdrawal seizure , เคยมีภาวะ Alcohol 

withdrawal Psychosis ,มีปญหาโรคทางกายหรือไดรบับาดเจ็บรวมดวย ,ชีพจรมากกวา 100 ครั้ง / 
นาที , ด่ืมมานานมากกวา 5 ป 

 
 

Nursing assessment 

(1) AWS 1-4  
    Mild withdrawal 

(2) AWS : 5-9 
 Modurate withdrawal 

(3) AWS : 10-14 
   Severe withdrawal 

ประเมิน AWS ซํ้า ทุก 2 ชม 

 

ประเมิน AWS ซํ้า ทุก 15 นาที 

 

ประเมิน AWS ซํ้า ทุก 1 ชม 

 

DZP 5 mg 2 tab หรือ 

lorazepam 2 mg 1 tab oral 

DZP 5 mg 4 tab หรือ  

lorazepam 2 mg 2 tab 

oral หรือ  Valium 10 mg 

IV Slowly  

ประเมิน AWS ซํ้า ทุก 4ชม. 

ติดตอกัน 3 วัน 

(4) AWS > 15 
  Very Severe withdrawal 

ถาเปน Alcohol 

withdrawal delirium 

ให   Valium 10 mg IV 

Slowly ทุก 15 นาที ไมเกิน 

4 dose  
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ขั้นตอนการใหบริการในคลินิกบําบัดสุรา  

๑. ซักประวัติ ตรวจรางกาย 
๒. คัดกรองการด่ืมสุรา พรอมประเมินระดับการด่ืมสุรา โดยใชแบบประเมิน Audit 
๓. ใหการชวยเหลือ โดย 

1. กลุมที่ไมติดสุรา หรือ กลุมเสี่ยงตํ่า ใหความรูเรื่องการด่ืมสุราอยางปลอดภัย 
2. กลุมด่ืมแบบเสี่ยงสูง 

- ใหคําแนะนําแบบสั้น (BA) 
- ใหการบําบัดแบบสั้น (BI) 

- ใหการสัมภาษณเพื่อจูงใจ (MI) 
        3. กลุมติดใหการประเมินภาวะถอนพิษสรุา โดยใชแบบประเมิน AWS 

   3.1   ถาไมมีภาวะถอนพิษสุรา  
                        - ใหประเมินความพรอมในการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ถาไมพรอมใหการบําบัดแบบ
ผูปวยนอก ถาพรอมใหรับการบําบัดสรุาแบบผูปวยใน 

3.2 ถามีภาวะถอนพิษสุรา 
- ถามีภาวะถอนพิษสุรา และภาวะแทรกซอนทางกายทีรุ่นแรง สงพบแพทยเพือ่ 

3.3.วินิจฉัย ใหการรักษา 
- ถาไมมีอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงใหรับการรักษาเปนแบบผูปวยใน   

  3.4 ติดตามและประเมินผล
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ระยะการดูแลหลงัการรักษา (After care) 
1. นัดติดตามอยางตอเน่ือง ที่คลินิกบําบัดสุราของโรงพยาบาลหรือพจิารณาสงตอไปยังเครอืขาย 
2. มีการติดตามผูปวยทางจดหมายโทรศัพทหรอืการไปเย่ียมบานและบันทกึขอมูลผลการติดตามลงใน 

แบบฟอรมโดยละเอียด 
3. สงขอมลูกลับไปยังชุมชน 

 

การใหความรูเรือ่งการด่ืมอยางปลอดภัย ( Alcohol Education ) 
การใหความรูเรือ่งการด่ืมอยางปลอดภัย เปนวิธีการชวยเหลอืผูที่ด่ืมที่อยูในระดับเสี่ยงนอย ซึ่งมีคาคะแนน

จากเครื่องมือ AUDIT อยูระหวาง 0–7 ที่อาจเปนกลุมทีจ่ะมโีอกาสด่ืมมากข้ึนในอนาคต  ใหไดรับความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับการด่ืมที่ปลอดภัย สามารถคงพฤติกรรมการด่ืมแบบเสี่ยงนอยหรือหยุดด่ืมได 
 
แนวทางการใหการใหความรูเรื่องการด่ืมอยางปลอดภัย 

1. สะทอนผลของการประเมินดวยเครื่องมือ AUDIT เนนวาหากผูปวยที่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนอยหรือไม
ด่ืมแบบน้ีตลอดไป ผูปวยจะมีความเสี่ยงนอยทีจ่ะเกิดปญหาจากแอลกอฮอล 

2. ช้ีแจงใหเขาใจวาการด่ืมแอลกอฮอลแมเพียงนอยนิดก็มีความเสี่ยงตอสุขภาพและเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ
ไดเสมอ 

3. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการด่ืมแบบปลอดภัย คือ 
- ด่ืมไมเกิน 2 ด่ืมมาตรฐานตอวัน  กลาวคือ 
- เหลาขาว เหลาโรง วิสกี้ ไมเกิน  2  กง (60 ซีซี)  
- ไวนไมเกิน  2  แกว หรือ 
- เบียรไมเกิน 1.5 – 2  กระปอง และ 
ใน 1 สัปดาหตองมีวันที่ไมด่ืมเลยอยางนอย  2  วัน   
4. ใหความรูความเขาใจวาผูที่ด่ืมมากกวาน้ีจะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เชน อุบัติเหตุ  ความดัน

โลหิตสูง  โรคตับ  โรคมะเร็ง โรคหัวใจ  เปนตน   
5. ไมควรจะด่ืมเลยในกรณีตอไปน้ี คือ ตองขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร  กําลังต้ังครรภหรือใหนมบุตร  

รับประทานยาใด ๆ ที่อาจมปีฏิกิริยากบัแอลกอฮอล  การมโีรคประจําตัว  เชน  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคตับ  
โรคกระเพาะอาหาร  และเมื่อไมสามารถควบคุมการด่ืมได 
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การใหคําแนะนําและการบําบัดแบบสั้นในผูมีปญหาการด่ืมแอลกอฮอล 

(  Brief counseling: Brief Advice/Brief Intervention  ) 
การใหคําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice; BA)   

เปนการใหขอมลูแกผูด่ืมเกี่ยวกับผลเสียของการด่ืมเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาที่ถูกมองขามและเกิด
แรงจงูใจทีจ่ะหยุดหรือลดการด่ืมลง โดยใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที   
 การใหคําแนะนําแบบสั้น (BA) เหมาะสําหรบัผูที่ด่ืมในระดับมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพเรื้อรงั
เน่ืองจากการด่ืมเปนประจํามากเกินกําหนด ซึ่งถือเปนกลุมที่ด่ืมแบบเสี่ยง (hazardous) โดยผูปวยกลุมน้ีเมื่อเมาสรุา
แลวจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ  ควบคุมตัวเองไมได  กาวราว  มีปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการด่ืม  
ความสามารถในการทํางานลดลงหรือมปีญหาดานสงัคม  ไดแก  การทะเลาะกบับุคคลในครอบครัวหรือคนรอบขาง  
โดยทั่วไปผูปวยกลุมน้ีมักจะยังไมรับรูถึงผลเสียของการด่ืม หรือยังไมมีแรงจูงใจในการเขารบัการบําบัด  การให
คําแนะนําแบบสั้น จงึมีความจําเปนเพื่อใหผูปวยมีความรู ความเขาใจในผลกระทบของการด่ืม และตระหนักถึงปญหา
ที่อาจเกิดข้ึนตามมาหากยังไมเลกิหรือลดการด่ืมลง 
 
การบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention; BI)   

เปนการใหคําปรึกษาที่ใชระยะเวลาประมาณ 15– 30 นาที เพื่อชวยผูที่ด่ืมในระดับที่เปนปญหาตอสุขภาพ
และเกิดปญหาทางจิตใจสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหผูด่ืมมีแนวทางการลดหรือควบคุมพฤติกรรมด่ืมได 
 การบําบัดแบบสั้น (BI)  เหมาะสําหรับผูที่ด่ืมแบบมปีญหา  (harmful  drinker)  อาจเปนปญหาสุขภาพกาย  
ปญหาสุขภาพจิตจากการด่ืมเปนประจํา มีพฤติกรรมกาวราว หรือ มีปญหาทางดานกฎหมายหรือสังคม 
 
การบําบัดเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ  (  Motivational Enhancement Therapy/Motivational Interviewing) 
 การบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจงูใจ (Motivational Enhancement Therapy; MET) เปนการใหคําปรกึษาที่
ยึดผูปวยเปนศูนยกลางเพือ่ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใชหลักการของการสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจงูใจ
ในการชวยผูปวยไดสํารวจ คนหา และแกไขความลังเลใจของตนเอง สรางความรูสกึใหผูปวยรบัรูวาตนเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืมสรุาได ดวยทาทีที่แสดงความเขาใจ เห็นใจของผูบําบัด ระยะเวลาที่ใชในการบําบัดอยาง
นอย 15 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง จํานวน 2-4 ครั้ง 
 
การประเมินระดับของแรงจูงใจ 

ใชหลักการของข้ันตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (stage of change)  ของโปรชาสกาและไดคลเีมนเท
(Prochaska & DiClemente, 1982)  ที่ประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังน้ี   

ข้ันเมินเฉย  (pre-contemplation) ผูปวยไมไดคิดวาตนเองมีปญหาจากการด่ืมสรุา  มักคิดวาตนเองสามารถ
ควบคุมการด่ืมได  เชน จะหยุดด่ืมเมื่อไรก็ได ข้ึนอยูกับความตองการของตนเอง รูสึกช่ืนชมในความสุขที่ไดรบัจากการ
ด่ืม ไมสนใจในการตรวจสุขภาพ  ไมคิดวาตนเองมีปญหาสุขภาพจากการด่ืมสรุา  มองไมเห็นผลเสียที่เกิดข้ึนจากการ
ด่ืมสุรา  และมักโทษบุคคลรอบขางหรอืสิง่แวดลอมวาทําใหตนเองเครียด จึงตองระบายความเครียดดวยการด่ืมสุรา 

ข้ันลังเลใจ  (contemplation) ผูปวยประสบกับผลกระทบทางลบจากการด่ืมสรุาบางแลว  แตอาจจะไม
รุนแรงมากนัก  เชน  เริ่มมปีญหาสุขภาพ  มีปญหากบับุคคลในครอบครัว มีปญหาในการทํางาน หรือมปีญหาดาน
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กฎหมาย แตผูปวยยังเห็นวาการด่ืมมีคุณมากกวาโทษ  ยังรูสึกวาตนเองสามารถควบคุมการด่ืมได  ผูปวยจึงยังคงด่ืม
อยู  แตพยายามควบคุมตนเองมากข้ึน 

ข้ันตัดสินใจหยุดด่ืมอยางจริงจัง  (determination) ผูปวยมกัประสบกับโทษภัยของสรุาทีรุ่นแรง  หรือเกิด
ความตระหนักถึงปญหาการด่ืมและตองการหยุดด่ืมหรือลดการด่ืมหนักลง 

ข้ันลงมือปฏิบัติ (action) ผูปวยหยุดด่ืมหรอืลดการด่ืมในระดับที่เสี่ยงนอย ในชวง 6 เดือนแรก  ซึ่งอาจ
กระทําไดไมสม่ําเสมอในบางชวง  แตไดพยายามทําตามวิถีทางที่ตนเองไดเลอืกเพื่อใหหยุดด่ืมหรือลดการด่ืมได 

ข้ันกระทําตอเน่ือง (maintenance) ผูปวยสามารถหยุดด่ืมสุราไดประมาณ 6 เดือนข้ึนไป  อารมณความคิด
คอนขางมั่นคง  มีการกระทําตามวิธีการที่ตนเองเลือกไดอยางตอเน่ือง มีความมั่นใจวาตนเองหยุดด่ืมได 
ข้ันกลับไปมีปญหาซ้ํา (relapse) ผูปวยจะนําพาตัวเองไปสูสถานการณที่เสี่ยง  ปลอยใหตนเองมีความเปราะบางทาง
อารมณจิตใจ  ไมสามารถจัดการกับอาการอยากด่ืมได ไมดูแลตนเอง  การควบคุมการด่ืมไมได  มีการเผลอใจกลับไป
ด่ืมอีก  ซึ่งอาจพบปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตามมาหลังจากการเผลอใจไปด่ืม เชน รูสึกผิด  ซ้ําเติมตนเอง ไมเคารพนับถือ
ตนเอง  ปฏิเสธความจริง   
 
 
การใหคําแนะนําและคําปรกึษาครอบครัว ( Family Advice and Family Counseling  ) 

การใชสุราเปนปญหาที่ซบัซอนและเกี่ยวของกบัหลายปจจัยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน  สังคม  
สภาพแวดลอมและคานิยมที่ไมถูกตอง  ดังน้ันการแกไขปญหาจําเปนตองทําหลาย ๆ ดานพรอม ๆ กัน  โดยเฉพาะ
ครอบครัวซึง่มสีวนสําคัญที่จะชวยใหบุคคลหยุดด่ืมหรือลดการด่ืมลง ดังน้ัน หากพบปญหาทีเ่กี่ยวเน่ืองจากสรุา ใน
เรื่องสมัพันธภาพในครอบครัว และผลกระทบที่เกิดข้ึน จึงควรใหคําแนะนําและคําปรึกษาครอบครัวในประเด็นปญหา
น้ัน ๆ 
 
การใหคําแนะนําครอบครัว (Family Advice) 

ครอบครัวของผูติดสุราเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงตอการด่ืมของผูปวยและมกัจะมาปรึกษาเพือ่ชวยให
ผูปวยหยุดด่ืม โดยที่ตัวผูปวยเองไมยินยอมรบัการรักษา สิง่สําคัญเบื้องตนที่สามารถเตรียมความพรอมของญาติไดคือ 

1. ใหญาติเขาใจธรรมชาติของการติดสรุา  
2. ใหญาติสามารถสื่อสารอยางเหมาะสมกับผูปวย  
3. เรียนรูวิธีการในการปรับพฤติกรรมผูปวย เชน การใหรางวัล ชมเชย เมื่อผูปวยหยุดด่ืม หรือลดการด่ืมแม
เพียงเล็กนอย  
4. ผลักดันใหผูปวยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม โดยไมทะเลาะหรอืขัดแยงกันรุนแรง  
5 .เรียนรูวิธีการลดความเครียดดวยตนเอง และวิธีสรางความสุขในชีวิตของตนเอง  
6. ใหการสนับสนุนผูปวยใหเขารวมการรักษาตอเน่ือง  
7. พบวาการที่ครอบครัว หรือบุคคลสําคัญในชีวิตเปนผูคอยกระตุน ใหกําลังใจ หรือ ใหรางวัล เมื่อผูปวย
เปลี่ยนพฤติกรรมการด่ืม จะทําใหผูปวยสามารถปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมไดดีข้ึน 
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๒๔ 

 

การพัฒนาระบบการบําบัดเพ่ือการ ลด ละ เลิก บุหร่ี 

ความเปนมา 

บําบัดรกัษาผูมปีญหาจากการสูบบุหรี่ เปดใหบริการแบบผูปวยนอกทุกวันศุกรเวลาราชการ จากสถิติผูปวย

ดวยโรคอันเกิดจากปจจัยจากการสบูบหุรีเ่พิ่มมากข้ึนทุกป อาทิ โรคถุงลมโปงพอง โรคความดันโลหิตสงู โรคหัวใจ 

หรือ โรคมะเร็งปอด เปนตน นอกจากน้ี ยังพบผูปวยดวยโรคตาง ๆ ยังคงสบูบหุรี่อยู ดวยเหตุผลที่ไมตระหนักถึงพิษ

ภัยบุหรี่  หรือไมสามารถหยุดสูบได เน่ืองจากภาวะถอนพิษจากสารนิโคตีน เปนตน   

ดานการบําบัดรักษาชวงแรก ๆ ไมมียา / สมุนไพรใดชวยลดอาการถอนพิษยาดงกลาวได มุงเนนใหหกัดิบ 

และปรับพฤติกรรม เทาน้ัน  ผูปวยจึงทนอาการไมได  สงผลใหการบําบัดบุหรี่ลมเหลว บางรายกลับสูบบุหรี่หนัก

กวาเดิมอีก ดวยเหตุน้ี จึงทําใหสถิติการปวยดวยสาเหตุจากควันบุหรีเ่พิ่มข้ึน สงผลใหรายงานการสีชีวิตจากควันบหุรี่

เพิ่มข้ึน รอยโรคทีเ่ปนกลับมีภาวะแทรกชอนรุนแรงข้ึนยากแกการรักษา   

กรอบแนวคิด 

ระบบการบําบัดบุหรี่ มุงเนนการบําบัดแบบผูปวยนอกเปนหลัก  โดยใหความสําคัญในการ ลด ละ เลกิ บหุรี ่

เพื่อชวยแกไขปญหาภาวะแทรกชอนของโรค หรือ อัตราการปวยดวยโรคอันเกิดจากสาเหตุมาจากควันบหุรี่  โดย

มุงเนนการ ประเมินอาการและการใหสุขศึกษาในเรื่องของพิษภัยจากบุหรี่ และใชหลัก BA / BI และ MI  ในการชวย

ใหผูปวยปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตอมา ป 2558 เริ่มมีการสรรหา ยา /สมุนไพร มาชวยในการ

บําบัดบหุรี่  จนปจจุบัน ไดใช ชาชงหญาดอกขาว และ Bupropion มาเปนตัวชวยในการบําบัดรักษา   

 

การพัฒนาระบบการบําบัดเพ่ือการ ลด ละ เลิก บุหร่ี 

 การบําบัดเพื่อการลด ละ เลกิ บุหรี่น้ัน  ทางโรงพยาบาลนานอย ใหการบริการ แบบผูปวยนอกเทาน้ัน  โดย

สวนใหญ มุงเนนการ SUPPORTIVE และการใหกําลงัใจในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยวิธีการโนมนาวจิตใจและสราง

ความตระหนักถึงพิษภัยของบหุรี่ ตลอดจนใหครอบครัวเขามามีบทบาทในการรวมกันดูแลผูปวยทั้งน้ีอยูภายใตความ

สมัครใจของผูปวย   โดยใชหลักปฏิบัติตามแนวทางการใหบริการ ดัง Guideline ตอไปน้ี  
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๒๕ 

 

แนวทางการใชหลัก  ๕ A 

 

 

 

  โดยเปดบริการ สัปดาหละ ๑ วัน คือวันศุกร โดยรวมกับคลนิิกโรงถุงลมโปงพอง   และมีแนวทางการ
ดูแลผูปวยติดบุหรี่  ใชแนวทางการใหคําแนะนําปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมอยางสั้น ๓-๕ นาที ( Brief health behavior 
advice: BA)  
 ใชมาตรการแทรกแซง ๕ ขั้นตอน ( ๕ A )  และมาตรการจูงใจ ๕ ขั้นตอน  ( ๕R )   ดังน้ี 
มาตรการ ๕A  : การดําเนินการชวยเหลือใหสามารถเลิกสูบบหุรี่ได 

Ask    A๑ ถามประวัติการสบูบหุรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆทุกชนิด ทั้งในแผนกผูปวยนอก  
คลินิกโรคเรื้อรัง และผูปวยใน 

Advice    A๒ แนะนําใหผูเลิกบุหรี่ เลิกสบูบหุรีอ่ยางเด็ดขาด และพรอมเสนอใหความชวยเหลอื และช้ีชัด
วาเปนเรื่องจําเปนที่ตองเลิกอยางเรงดวน   

Assess    A๓ ประเมินประเมินความพรอม ความต้ังใจ   คนหาผูที่ตองการเลิกบุหรี่ และพยายามกระตุน
ใหผูที่ยังไมคิดเลิกสูบใหลองเลิก เพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อเสริมแรงจงูใจ 

Assist    A๔ ชวยเหลือและบําบัดรักษาอยางเหมาะสมเพื่อใหเลิกบหุรี่ไดสาํเร็จ 
Arrange  A๕ ติดตามผลการบําบัดเพื่อชวยเลิกสบูบหุรี่ของผูสูบทกุราย (Follow up) 
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๒๖ 

 

  

การสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ( Promote motivation )  ใชแนวทาง ๕ R 
ข้ันตอนที่ ๑ Relevance  ช้ีใหเห็นวาการเลิกสบูบหุรีม่ีความสัมพันธกับปญหาทางสุขภาพของตัวผูปวย 

อยางไร หรือเจาะจงในสิง่ทีผู่สบูใหความสําคัญ 
ข้ันตอนที่ ๒ Risks  เนนยํ้าถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลทีจ่ะเกิด 

แกคนรอบขาง 
ข้ันตอนที่ ๓ Reward เนนยํ้าถึงผลดีที่ไดจากการเลกิบหุรี่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกบัผูปวย 
ข้ันตอนที่ ๔ Roadblock  วิเคราะหอปุสรรคที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการเลิกบุหรี่  พรอมหาแนวทางแกไข 
ข้ันตอนที่ ๕  Repetition ใหคําแนะนําซ้ําๆ ทุกครั้งที่ผูปวยมาพบและยังคงสูบบุหรี่อยู   พูดคุยสราง 

แรงจงูใจทกุครัง้ที่ผูรับบรกิารไมมีแรงจูงใจเพือ่โนมนาวใหเปลี่ยนแปลง และบอกผูรบับริการใหทราบวาการ
เปลี่ยนแปลง การกินก็เหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ที่ตองพยายามหลายๆ ครัง้  
ระยะเวลาในการบําบัด ๑  เดือน และติดตามเดือนที่ ๑ , ๓ , ๖  และ ๑๒  เดือน  หลังจากบําบัดครบ   
 

ยาที่ไดรับ 
1. Bupropion 
2.หญาดอกขาว    1  ชอง  ชงด่ืมวันละ  1  ครั้ง 
3.นํ้ายาปวนปาก 
4.วิตามิน  B1-6-12  หรือ  B . CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๒๗ 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใหบริการบําบัดบุหร่ี ประจําคลินิกฟาใส ( งานยาเสพติด ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ** ทุกระบบบริการสามารถเชื่อมโยงตามความเหมาะสม  

มาตามนัด 

ผูปวย 

มาครั้งแรก  

หองเบอร  ๑3  ( คลินิกฟาใส  ) 
๑ ชักประวัติการใชสรุา/ตรวจ
รางกาย 
๒ ประเมินติดสารนิโคติน + แจง
ผล  

 

รูปแบบ การบําบัด ฯ 

๑ การใหคําปรึกษา BA / BI / Counseling 
therapy 
๒ วางแผนการบําบัด ลด ละ เลิกสูบบุหรี่  
๓ รักษาดวยยาBupropion  หญาดอกขาว / 
SMW / Vitamin 
  

OPD  / ER / IPD / อ่ืน ๆ รับบําบัด ฯ 

ไมรับบําบัด ฯ 

ตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน  BUN,  Cr , Electrolyte , 

FBS ,Chol , LFT ,EKG ,X-RAY  ฯลฯ ( ภายใตดุจพิจารณา

ของแพทย  ) หรือคัดกรอง COPD 

กลับบาน 

ไมรับบําบัด ฯ 

รับยา 

พบแพทย 
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๒๘ 

 

การพัฒนาระบบการสรางเครือขายในระดับอําเภอ  ดานการแกไขปญหายาเสพติด 

หลักการและเหตุผล 
1. เพื่อสรางเครือขายในระดับอําเภอ โดยมุงเนนการบริการแบบเชิงรุกมากข้ึน และสรางระบบการทํางาน 

เช่ือมโยงในระดับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทัง้ชุมชน เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ 
2. เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยระบบภาคีเครือขาย 
3. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของภาคปฏิบัติการชุมชนที่มกีารดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในชุมชนอยางมีประสทิธิภาพตอไป 
 
กิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

การพัฒนาระบบเครือขายบริการสุขภาพการดําเนินงานสาขายาเสพติด ของอําเภอนานอย ไดดําเนินงาน
ภายใตภาคีเครือขายทุกภาคสวนราชการ  ภายใตคณะกรรมการของ ศปปส. อําเภอนานอย  ซึ่งประกอบดวยภาคี
เครือขายหลายภาคสวน ดังน้ี 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ 

รพ. 

นานอย 

เทศบาล / อบต. 

สถานศึกษา 

ตํารวจ / 

ทหาร 

สสอ. และ 

รพสต. ทุกแหง 

เอกชน / 

NGO 
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๒๙ 

 

 
โดยทางทีมงานยาเสพติดของโรงพยาบาลนานอย ไดมีการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งมี

ความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของ ศปปส.จ.นาน และ ศปปส.อ.นานอย  ดังน้ี 
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนบรูณาการรวมกันของอําเภอ โดยมี ศปปส.อ.นานอย เปนเจาภาพการ

ดําเนินการในระดับอําเภอ 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนหนวยประสาน

การจัดทําแผนปฏิบัติการในดานการบําบัดรักษา และการสงเสริมปองกันตลอดถึงการฟนฟสูมรรถภาพ 
3. การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด มีการดําเนินการดังน้ี 

3.1.  การบําบัดรกัษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดมีการปรบัรปูแบบการบําบัดให
เหมาะสมกับผูปวย ประกอบดวย การบําบัดฟนฟูแบบผูปวยนอก  จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน และคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3.2. การติดตามหลังการบําบัด กําหนดใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการติดตามภายหลงัการ 
บําบัดรกัษาตามระยะเวลาที่กําหนด หยุดติดตาม และสรุปผลการติดตามเมื่อครบ 7 ครั้งใน 1 ป อีกทั้งไม
กลับไปเสพซ้ํา 

3.3. การเฝาระวังพฤติกรรมใหดําเนินการประสานกบัผูนําทองถ่ิน ผูประสานพลงัแผนดินและ อสม. 
ในการเฝาระวังพฤติกรรมผูทีผ่านการบําบัด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดรกัษาโดย
จัดใหมีกจิกรรมฝกทักษะอาชีพ  

         3.4. การลงขอมูลในฐานขอมูลระบบรายงาน บสต. ผานเครอืขาย Internet  
4. การดําเนินงานโครงการ To Be Number One เนนการดําเนินการเชิงคุณภาพดังน้ี 

4.1 ในสถานศึกษา การจัดต้ังศูนยเพื่อนใจวัยรุน To Be Number One Friend Corner ในโรงเรีย 
มัธยมประจําอําเภอ จํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนนานอย 

4.2 การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในวงกวางมีการประสานการดําเนินงานกับ  
ศปปส.อ.นานอย  และสถานศึกษาที่รบัผิดชอบยุทธศาสตรดานปองกัน 

 
 
                                                                                                                                                                               

๒.สรุปขอมูลสาํคัญของหนวยงาน(Unit Profile) 
ชื่อหนวยงาน   คลินิกฟาใส  ( งานยาเสพติด ) 
 
๒.๑ พันธกิจและเปาหมาย 
คัดกรอง  บําบัด สงเสริม ปองกัน และติดตาม  ผูเสพ/ติดสารเสพติด ใหไดรบัการบําบัดรักษาอยางมี

มาตรฐาน  โดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  รวมถึงการพฒันาศักยภาพใหผูเสพ/ติดสารเสพติด

สามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสงัคม และบูรณาการระบบเครือขายใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน  ตลอดจนสนับสนุนให

เจาหนาที่และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและ มีความสุข 

๒.๒ ขอบเขตของการจัดบริการ 
- สถานภาพของสถานพยาบาล เปนโรงพยาบาล   ขนาด 30 เตียง  
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- ทีมท่ีรับผิดชอบในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  ไดแก ทีมที่รบัผิดชอบในการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด ชัดเจน และมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานยาเสพติดในระดับอําเภอ 

- หนวยงานคลินิกฟาใส   รับผิดชอบงานยาเสพติด   พยาบาลวิชาชีพ  1  คน  ทํางานเต็มเวลา ๑ คน 

- มีคณะกรรมการทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพจากหนวยงาน ผูปวยนอก  งานจิต
เวช เภสัชกร และเทคนิคการแพทย  โดยมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนประธานทมีผูบําบัดทีมเครือขายผูบําบัดใน
ระดับ  รพ. สต. โดยทําเปนคําสั่งของคณะกรรมการ คพสอ.นานอย โดยมีการประสานงานของเจาหนาทีป่ระจําคลินิก
ฟาใส  (งานยาเสพติด)   

- มีเครือขายบริการสุขภาพการดําเนินงานสาขายาเสพติด ของอําเภอนานอย ไดดําเนินงานภายใตภาคี
เครือขายทุกภาคสวนราชการ  ภายใตคณะกรรมการของ ศป.ปส.อําเภอนานอย  
 
 

- รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองฯ 
 โรงพยาบาลนานอย ใหบริการผูมารับบริการคลินิกฟาใส โดยใหบรกิารดานการบําบัดรักษา การสงเสริม

ปองกันและฟนฟสูภาพ แกผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทุกประเภท ในเวลาราชการต้ังแตเวลา 0๘.3๐ – ๑๖.3๐ น. โดยแบง

ออกตามลกัษณะการใหบริการดานยาเสพติดดังน้ี    

1.  บําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดแอมเฟตามีนแบบผูปวยนอก  ( Modified Matrix  Program ) ระยะเวลา ๔  
เดือน จํานวน ๑๖ ครั้ง  ในระบบบังคับบําบัด และระยะเวลา 2 เดือน จํานวน 8 ครั้ง ในระบบสมัครใจ  ( ดังกลาว
รายละเอียด ใน หัวขอ การพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษา  ผูติดยาเสพติด  ประเภท  ยาบา ( Modified  Matrix  
Program  )ทุกวันอังคาร และ พุธ เวลาราชการ 

2. บําบัดรกัษาผูมปีญหาจากการด่ืมสรุา ทั้งผูปวยนอก  และผูปวยใน ( เฉพาะกรณีทีม่ีภาวะฉุกฉินที่ตองเฝา 
ระวังอาการจากโรคทางกาย หรือทางสุขภาพจิตและจิตเวช ) ทุกวันพฤหัสบดีเวลาราชการ หลงัจากที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพงานยาเสพติด ครั้ง ที่ 2  ในป 2557 ที่ผานมา  ทางทีมงานไดพฒันาแนวทางการคัดกรอง ระบบการ
ดูแลและบําบัดผูมีปญหาจากการด่ืมสุรา  โดยไดรับการช้ีแนะจาก รพ. นาน ในการจัดระบบการบําบัดสุรา โดย 
คํานึงถึงตัวผูปวยเปนหลัก และมุงเนนการใหความรูและกระตุนใหผูปวยเลง็เห็นถึงปญหาสุขภาพที่อันเกิดจากการด่ืม
สุราของตนเอง เพื่อสมัครใจในการเขารบัการบําบัดอยางเหมาะสมและตอเน่ือง โดนเนนการบําบัดแบบสมัครใจ
ประยุกตใชโปรแกรมจิตสงัคมบําบัด  

3. บําบัดรกัษาผูมปีญหาจากการสูบบุหรี่ แบบผูปวยนอก ทกุวันศุกรเวลาราชการ ในการน้ี ชวงแรก ๆ   
โรงพยาบาลไมมียา / สมุนไพร ใด ๆ ในการรกัษา มุงเนนการ ประเมินอาการและการใหสุขศึกษาในเรื่องของพิษภัย
จากบหุรี่ และใชหลกั BA / BI และ MI  ในการชวยใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตอมา ป 
2558 เริ่มมีการสรรหา ยา /สมุนไพร มาชวยในการบําบัดบหุรี่  จนปจจบุัน ไดใช ยา Bupropion และชาชงหญาดอก
ขาว มาเปนตัวชวยในการบําบัดรักษา   

4  กลุมที่มีอาการทางจิต แพทยพจิารณาแลวไมสามารถดูแลได  จะพิจารณาสงตอไปโรงพยาบาลนาน  นัด
ติดตามอาการและวางแผนเพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดตอไป 

4. การพัฒนาระบบการสรางเครือขายในระดับอําเภอ  ดานการแกไขปญหายาเสพติด ในรูปแบบการ 
ติดตาม   
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การติดตามผูปวยอยางเปนรูปธรรมของหนวยงาน 
หลงัการบําบัดยาบา  โดยมีกําหนดนัดมาพบทีห่นวยงาน เย่ียมบาน โทรศัพท และสงตอโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลใกลบาน เพื่อทําการตรวจปสสาวะ  ตรวจรางกาย และเขากลุมบําบัด ในระยะ ๒ สปัดาห , ๑ เดือน ,2 
เดือน , ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑ ป นับวันหลงัครบบําบัดรักษา  ตลอดจนการสงตอแกนนําประสาน 
ศปปส.อ.นานอย เพือ่ทําการติดตามดูแลสําหรับผูทีผ่านการบําบัดไดใชแบบสอบถามชวยเหลือดานอาชีพ และมีการ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ชวยในการฝกอาชีพ โดย
มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนดานงบประมาณ   
 
 

๒.๓ รูปแบบการดําเนินงานปองกันเชิงรุกท่ีมีการดําเนินการเพ่ิมเติมหลังการรับรองฯ 
1.การสรางภาคีเครือขายในชุมชน เกี่ยวกับ การปองกัน สํารวจ ชักจูง คัดกรองและเฝาระวังการใชสารเสพ

ติดโดยการประชาคมในชุมชนโดยมีทีมประสานพลังแผนดิน และแกนนําของแตละชุมชน รวมถึงฝายความมั่นคงของ
อําเภอ เพื่อคัดกรองหรือตรวจสอบความเปนไปไดของรายช่ือที่ไดติดตอไป เมื่อไดรายช่ือผูคา และผูเสพทีผ่านการคัด
กรองแลว ผูคาดําเนินการตามกระบวนการปราบปราม สวนผูเสพสงตอใหสถานบําบัดเพื่อประเมิน คัดกรองและให
การบําบัดรักษาอยางเหมาะสมตอไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรปูแบบในการคัดกรองคนหาในชุมชนโดยใช
หลักการ 9 ข้ันตอน ตอเน่ืองจนการสงเขาบําบัดรักษา และติดตามผลการรักษา ในป 2559 ไดมีรูปแบบการคัดกรอง
ตามประกาศ คสช.108/2557   มีการต้ังดานสุมตรวจกลุมเปาหมาย เมื่อตรวจพบสงเขารับการบําบัด รักษา และฟนฟู 
ตามความเหมาะสมและกฎเกณฑที่กําหนดไว  เชน ระบบบาํบัดฯ  Matrix Program  , คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   
14   วัน หรือสงตอเพื่อรับการบําบัดในสถานพยาบาลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
 2.ประชาสมัพันธและจัดกจิกรรมรณรงค / ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ในวันสําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติดโลก วันงดสูบบุหรี่โลกรวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ และเผยแพร
เอกสาร โปสเตอรและ วีซีดีตางๆ เกี่ยวกบัสารเสพติดในเทศกาลสําคัญ 
 3.สนับสนุนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด การปองกนั เฝาระวัง รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
จิตในสถานศึกษาและชุมชนแก ครู เจาหนาทีส่าธารณสุข เยาวชน และแกนนําชุมชน ถวายความรูใหกบัพระสงฆ
โรงเรียนวัดนาราบวิทยาทุกป  ครูแดร ( ตํารวจ ) ที่มีกิจกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาเรื่องการใหความรูเรื่องยาเสพ
ติด ตลอดจนการรณรงคปองกันเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
 4.ดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE   ภายใตการบรูณาการรวมกบัโครงการคุณแมวัยใสใหแก
เยาวชน  โดยเฉพาะในโรงเรียนประจําอําเภอ โดยอบรมใหความรูและทักษะชีวิต ตลอดจนการปองกันโรคหรือภัย
อันตรายตางอันพงึเกิดในกลุมวัยรุนใหแก นักเรียนแกนนําในเรื่อง ปญหาเพศศึกษา การจัดการความเครียด การให
คําปรึกษาเพือ่นชวยเพื่อน  ภายใตการดําเนินงานแบบบรูณาการรวมกบังาน กิจกรรม Friend corner  การลด
อุบัติเหตุจากการด่ืมสุรา  คลินิกคุณแมวัยใส  ศูนยพึ่งได เปนตน  
 5.ดําเนินโครงการการปองกันปราบปรามและบําบัดรักษายาเสพติดอําเภอนานอย จังหวัดนาน  
ประกอบดวยโครงการบําบัดผูใชสารเสพติดประเภทยาบา  โดยไดดําเนินการดังน้ี คือ  

- โครงการแกไขปญหายาเสพติดอําเภอนานอย เพื่อใชในการรณรงคปลุกจิตสํานึกในชุมชนถึงปญหายาเสพ
ติด  การจัดระบบการบําบัดรักษา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและสถานพยาบาล เปนตน 
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  โดยไดดําเนินในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอําเภอ
และในผูใชสารเสพติดทกุชนิดที่เขามารับบริการ  โดยแตละปจะมีผูบําบัดรักษา ฯ ภายใตโครงการน้ีประมาณ  40-
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100 รายตอป  ตลอดจนมีการพฒันาระบบบรกิารและใชงบสวนน้ีในการสงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของโรงพยาบาล
เขารับการพฒันาประสบการณที่เอื้อตอการพัฒนางานบําบดัยาเสพติดของโรงพยาบาล อาทิ ประเขารวมประชุม HA 
ยาเสพติดของสถาบันธัญญารกัษ  เปนตน 

 6.มีการดําเนินงานแกไขปญหาการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอออล อยางตอเน่ืองและขยายเครือขายในชุมชนมาก 
ข้ึน เชน มีโครงการเครือขายงดเหลาเขาพรรษา   หรือ งดเหลาในงานบญุ งานศพ  เปนตน   
 
 7 .มีการดําเนินการโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยจดัพื้นที่โรงพยาบาลปลอดบหุรี่  ชุมชนปลอดบุหรี่ 
เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๓ 

 

 
2.4. อัตรากําลังของหนวยงาน  การจัดองคกรและการบรหิาร  (แผนภูมิโครงสรางของหนวยงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ  :                                            สายตรง   

                        สายเกือ้กูล 

 
                                   

นายแพทยวิษณุ  มงคลคํา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

นางสุชีรา  สุทธารกัษ 

พยาบาลวิชาชีพงานยาเสพติด 

ดร.กัลยาณี โนอินทร 

พยาบาลวิชาชีพ 

ทีมวิทยากรสหวิชาชีพ 

ภก.ปุณยพล  แสงแกวสันติสุข  เภสัชกร 

นางปริชาติ  ตะสาร  นักเทคนิคการแพทย 

นายชิงขัย  กันทะเมฆ  นักกายภาพบําบัด 

นางชุตินันท  ขันทะยศ 

หัวหนางานเวชปฏิบัติครอบครัว 

นางมะลิวัลย  พวงจิตร 

พยาบาลวิชาชีพ 

นางวิจิตรา  กําธรกูล 

หัวหนาตึกผูปวยนอก 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๔ 

 

                                                                                       
ประเภทของเจาหนาท่ี จํานวนท่ีมี คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยาเสพติด 

1. แพทย 
 
 
 
2. พยาบาลวิชาชีพ
ผูรบัผิดชอบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. พยาบาลวิชาชีพ
อัตรากําลงัเสรมิ 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

นายแพทยวิษณุ มงคลคํา 
จบการศึกษา 
- แพทยศาสตรบัณฑิต 
ประสบการณทํางานยาเสพติด 1 ป1นางสุชีรา 
สุทธารักษ 
จบการศึกษา 
-ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
-หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผูใชยาและ
สารเสพติด 4 เดือน 
-หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ
ทั่วไป 4 เดือน 
การฝกอบรมที่เกี่ยวของ 
- การอบรม Matrix Program  5 วัน 
- การบําบัดผูติดสุรารูปแบบ MI 3 วัน 
- การบําบัดรปูแบบ CBT 2  วัน 
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3  ป   
- การบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติดแบบผูปวยนอก 
- การบําบัดรกัษาผูเสพยาแบบคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมศูนยขวัญแผนดิน 
- วิทยากรงานยาเสพติด  
- ผูประสานงานงานยาเสพติดในอําเภอ 
 
นางมะลิวัลย  พวงจิตร 
 จบการศึกษา 
-ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
-ปริญญาโท การพยาบาลจิตเวช 
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 7  ป  
 
ดร.กัลยาณี  โนอินทร 
จบการศึกษา 
-ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
-ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
- ปรญิญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3  ป 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๕ 

 

 
 

ประเภทของเจาหนาที ่ จํานวนที่ม ี คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยาเสพติด 
4. เภสัชกร 1 

 
นายปุณยพล แสงแกวสันติสุข  
 จบการศึกษา 
-ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต 
การตรวจชันสูตรดานสารเสพติด 22  ป 
 
 

5. นักเทคนิคการแพทย ๑ นางปริชาติ  ตะสาร 
จบการศึกษา 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคนิคการแพทย) 
การตรวจชันสูตรดานสารเสพติด 21  ป 
 
 

6. นักกิจกรรมบําบัด 1 นายชิงขัย  กันทะเมฆ 
 จบการศึกษา 
- ปรญิญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(กิจกรรมบําบัด) 
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 10 ป    
 
 

7. แพทยแผนไทย 1 นางสาวกนกพร  ปญญาดี 
จบการศึกษา 
- ปรญิญาตรี แพทยแผนไทย) 
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3  ป    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๖ 

 

๓.แผนการฝกอบรม / ศึกษาตอเน่ือง 
 

กลุมเปาหมาย เน้ือหา / หลักสูตร เหตุผล / ขอมูลสนับสนุน 
แพทย 

**แพทยที่ไดรับมอบหมาย จาก

องคกรแพทย 

- การวินิจฉัยและการใหการบําบัดรักษาผู

เสพ/ผูติดยาเสพติด ประเภทตางๆ 

 

เพื่อวินิจฉัยและดูแลรักษาผูเสพ/ผู

ติดไดถูกตองครอบคลุม เพื่อพัฒนา

ระบบการบําบัดรักษา 

พยาบาลวิชาชีพที ่

( ปฏิบัติงานหลัก ) 

นางสุชีรา สทุธารักษ 

 

 

 

 

 

- จิตบําบัดในเด็กและวัยรุน และที่จงัหวัด

พิจารณาจัดสรรใหพยาบาลเฉพาะทาง สาขา 

การพยาบาลผูติดสารเสพติด หลกัสูตร 4 

เดือน 

- การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA 

/BI  MI CBT  รวมถึง รปูแบบคาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ 

การบําบัดรักษาผูปวยนอก ทัง้บหุรี่ สรุา ยา

เสพติด  

- การบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพ

ติด (Harm reduction )  

-วิทยากรกระบวนการ 

-การประชุมวิชาการยาเสพติดประจําป 

เปนความตองการของทีมงานที่

ตองการพฒันาเองใหสามารถรบักับ

ปญหาที่พบจากการทํางานดานยา

เสพติด 

 

พยาบาลวิชาชีพที ่

( ปฏิบัติงานเสรมิ ) 

 

 

 

 

- การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA 

/BI  MI CBT  รวมถึง รปูแบบคาย 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ 

ครอบครัวบําบัด 

- การใหคําปรึกษารายบุคคล / รายกลุม 

จิตวิทยาที่จงัหวัดพจิารณาจัดสรรให 

 

เปนความตองการของทีมงานที่

ตองการพฒันาเองใหสามารถรบักับ

ปญหาที่พบจากการทํางานดานยา

เสพติด 

 

บุคลากรทางการแพทย/พยาบาล

ที่ยายมาใหม 

**บุคคลที่ไดรบัมอบหมายให

ไดรับการนิเทศงานยาเสพติด 

 

 

การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA 

/BI   

การใหคําปรึกษารายบุคคล / รายกลุม 

จิตวิทยาที่จงัหวัดพจิารณาจัดสรรให 

 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ

สามารถดูแลผูปวยอยางมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐาน 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๗ 

 

๔.ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีเปนรูปธรรม 
๔.๑ การทบทวนความเสี่ยง/ปญหาสําคัญที่ดําเนินการปองกนัแกไขเพิ่มเติม หลงัการรับรองฯ 
(๑)การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาดวย C3-THER  (เขียนเปนความเรียงหรือตาราง) 

ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
1.ผูรบับริการรูสึกไมปลอดภัยและกลัวถูก

เปดเผยขอมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อธิบายถึงกระบวนการบําบัด สิทธิผูปวยและ เนนยํ้าการเกบ็รักษา

ความลับใหผูรบับริการทราบเพื่อใหรูสกึปลอดภัยและใหความไววางใจ

ตลอดการบําบัดรักษา 

- ใหบริการแบบ One stop service และแยกเกบ็ OPD สําหรบั Matrix 

program โดยเฉพาะ 

- เขียนขอมูลของผูปวยในเวชระเบียนเฉพาะสวนที่ไดรบัการชวยเหลือ

และเขียนเปนรหสัโรคคือ  F152 (ยาบา) แยกแฟมประวัติที่เกี่ยวของกับ

การบําบัดรักษา ฯ เรื่องยาเสพติดของผูปวย  แยกเกบ็ไวที่คลินิกมีตูและ

ล็อคกุญแจไวตลอด ผูทีส่ามารถเปดดูขอมูลไดมเีพียงเจาหนาที่ผูใหการ

บําบัด ฯ และแพทยผูที่เกี่ยวของเทาน้ัน 

- กําชับเจาหนาทีทุ่กคนใหเก็บขอมูลของผูปวยเปนความลับ หามนํา

ออกมาเผยแพรและหากตองการดูเอกสารตองไดรบัอนุญาตจาก

ผูรบัผิดชอบกอน 

- ทําหนังสือสัญญาขอตกลงรวมกันในกลุมผูปวยหามนําความลับหรอืการ

พูดคุยในกลุมออกไปเผยแพรนอกกลุม 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น  

ผูรบับริการใหความรวมมอืในการเขารวมกจิกรรมตาง ๆ และไมพบขอ

รองเรียนเกี่ยวกับการฟองรองเรื่องการเปดเผยขอมูลดังกลาวตลอด

ระยะเวลา ๓ ปที่ผานมา และไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกบัสิทธิผูปวย 

2. ผูรับบรกิารไมพงึพอใจเน่ืองจากรอนาน 
 
 

- จัดระบบการทํางานที่มปีระสทิธิภาพ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 

แกผูรบับริการ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

- พัฒนาระบบนัดใหมสีะดวก รวดเร็ว  และใหอธิบายถึงข้ันตอนการ

บริการ 

- ผูรับบริการกรณีที่มาเชารบัการบําบัดในครั้งถัดไปไมตองย่ืนบัตรทีจุ่ดคัด

กรอง เพื่อรบับริการคนบัตร  โดยใหมาย่ืนบัตรที่คลินิกและเขารับบริการ

ไดรวดเร็ว สะดวกมากข้ึน 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

- ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการรอนาน 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๘ 

 

ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
3. ผูปวยมาไมพบผูใหบรกิาร - มอบหมายใหเจาหนาทีท่านอื่นปฏิบัติงานแทน 

- จัดทําคูมือปฏิบัติงาน 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

- ผูปวยไดรับบริการทุกครัง้ที่มารับบรกิาร และมีความพึงพอใจ 

- ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมพบผูใหบริการ 

 

4. ผูเขารบัการบําบัดเปลี่ยน

ปสสาวะ ปสสาวะปนเปอน 

- จากการทบทวน พบปญหามกีารเปลี่ยนปสสาวะ หรือนํานํ้าผสมปสสาวะและ

ขบวนการเกบ็และสงตรวจปสสาวะไมรัดกุม ไดดําเนินการปรับปรุง โดยจัดทําแนว

ทางการเกบ็และสงตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 

ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

- มีปรับปรุงแนวทางการเกบ็และสงตรวจปสสาวะหาสารเสพติด 

- หองนํ้าและหองบําบัดอยูในบริเวณเดียวกัน และมผีู 

ควบคุมในการเกบ็ปสสาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๓๙ 

 

(๒) การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณไมพึงประสงค  
ความเสี่ยงสําคัญท่ีหนวยงาน

คนพบ 
การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

1.ผูเสพ / ผูติดสารเสพติดไมเขา
รับการบําบัดเน่ืองจากไมยอม
เปดเผยตัวเองหรือเกรงวาจะ
ไดรับอันตราย 
-ผูรับบริการไมยอมรบัวาตนเอง
ติดสารเสพติด และไมใหความ
รวมมือในการเขารบัการบําบัด 
  
2. ผูรับบรกิารเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะฉุกเฉินขณะบําบัดรักษา  
เชน  เปนลมหมดสติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.บุคลากร/เอกสารประกอบการ
บําบัดมีไมเพียงพอ หรอืไมครบ 
 
 
 
 
 
4. ผูเสพ / ผูติดสารเสพติดเขารบั
การบําบัดไมครบกําหนด 
 
 

- มีการแระสานงานในสวนทีเ่กี่ยวของ เชน ตํารวจ ปกครอง เพื่อนําผูเสพ /ผูติด
เขารับการบําบัด 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
ผูรบับริการใหความรวมมอืในการบําบัด 
 
 
 
 
- แนวทางการปองกันและหลกีเลี่ยงความเสี่ยง เตรียมผูปวย ซักประวัติ  คัดกรอง  
และตรวจรางกาย  ไดถูกตองครบถวน 
- มีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ เชน ทีมงานหองฉุกเฉิน อุปกรณและยา
ชวยฟนคืนชีพ หนวยรักษาความปลอดภัย และมีเจาหนาที่ทานอื่นอยูดวยขณะ
ใหบรกิาร 
- มีระบบการเคลื่อนยายผูปวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากคลินิกยาเสพติด ไปหองER  
ภายใน  4 นาที  โดยการสื่อสาร Nurse  Tel.  ขอความชวยเหลือไปER  ทีมER  
พรอมอปุกรณมาที่คลินิกยาเสพติด เคลือ่นยายไปER  แพทยประจําหอง ER  ให
การดูแลตอ  กรณีรักษาไมไดสงตอโรงพยาบาลนาน  เตรียมRefer และ Tel. 
ประสานโรงพยาบาลนาน กอนนําสง / ติดตามผลการรักษา 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
ยังไมเคยมผีูรบับริการเกิดภาวะฉุกเฉินกบัผูมารบับริการในหนวยงาน 
 
- ประสานทมีบําบัดหากมีผูเขารับการบําบัดจํานวนมาก 
- เตรียมเอกสารในการบําบัดใหครบ และมีจํานวนมากกวาจาํนวนผูเขารับการ
บําบัด อยางนอย 2 เทาเสมอ 
- ตรวจสอบหลกัฐานเอกสารใหมีครบกอนเริ่มกระบวนการบาํบัด 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
ยังไมเคยมีความเสี่ยงเกิดข้ึน 
 
- ช้ีแจงใหผูรบับริการและครอบครัวใหทราบและเขาใจเงื่อนไขในการเขารับการ
บําบัดฟนฟู พรอมทัง้ลงนามในขอตกลงกอนเขารบัการบําบดัทุกครั้ง และประสาน
เครือขายในการติดตามใหเขารับการบําบัด 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
ผูรบับริการใหความรวมมอืในการบําบัด 
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ความเสี่ยงสําคัญท่ีหนวยงาน

คนพบ 
การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 

5. เจาหนาทีผู่ใหการบําบัดรักษา
เสี่ยงตอความไมปลอดภัย 
- จากสาเหตุการถูกทําราย 
- จากการติดเช้ือโรคทางเดิน
หายใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผูปวยหลังบําบัดยาเสพติด
ไดรับการติดตามไมครบ 4- 7 
ครั้ง ใน 1 ป 
 
 
 
 
 
 
7. ผลการตรวจปสสาวะอาจไม
ไดผลตามความเปนจริง เน่ืองจาก
การนัดหมายลวงหนาในการ
ติดตาม และใหผูปวยมาพบที่
หนวยงาน 

เตรียมความพรอมของผูรับบรกิารและครอบครัวกอนใหบริการ  ไดแก 
- แจงขอมูล  ข้ันตอนบริการ  ระเบียบขอกําหนดของการบรกิาร  สถานบรกิาร 
ลงนามยินยอมบําบัดรักษา  หลังจากการไดรับการอธิบายจนเขาใจ 
- ประเมินอาการเจบ็ปวยอื่นๆ รวมอาการทางจิต  กอนการบําบัดรกัษาและ
ประเมินอาการ 
- มีการวางแผน  และแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางผูบําบัด  ผูปวยและครอบครัว  
ของผูปวย 
ดานสถานที ่
- จัดหองเปนสัดสวน  มีทางเขาออกได  2  ทาง  ภายในหองมีระบบการติดตอกบั
ภายนอกไดทันที  คือ  โทรศัพท 
- หองโลง  มีอากาศถายเทไดสะดวก  ไมเปดแอร 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
ผูใหบริการปลอดภัยไมถูกทําราย  และไมติดโรคทางเดินหายใจ 
 
 
- จัดทําสมุดประจําตัวผูเขารบัการบําบัดทุกคนพรอมทั้งอธิบายถึงแนวทางในการ
บําบัดฟนฟู เพื่อใหไดรบัการติดตามครบ 1 ป 
- ช้ีแจงใหผูปวยยาเสพติดและครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของการเขารบัการ
ติดตามจนครบ 1 ป 
- ดําเนินการทุกรปูแบบในการติดตามผูปวยหลงับําบัด เชน โทรศัพท จดหมาย 
และ ประสานงานกับเครือขายในชุมชน 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
-ผูปวยไดรับการติดตามไมครบ 4- 7 ครั้ง ใน 1 ป 
 
- สุมติดตามไปพบทีบ่านโดยประสานกบัเครอืขายในพื้นที ่
- สอบถามขอมลูจากญาติ และ เจาหนาที ่
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
-ยังไมพบวาผลการตรวจปสสาวะคลาดเคลื่อน 
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๔.๒การทบทวนเครื่องช้ีวัดคุณภาพ๓ ปยอนหลัง 

 (๑) การทบทวนอัตราการคงอยูในการบําบัดฟนฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟนฟ)ู  
   

 
ชนิดของ 

สารเสพติด/
จําแนกประเภท 

ปงบประมาณ 
2558 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

จํานวน
ผูปวยที ่
รับใหม
ทั้งหมด 

(B)  

จํานวน
ผูปวยที ่
คงอยูใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผูปวยที ่
รับใหม
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผูปวยที ่
คงอยูใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผูปวยที ่
รับใหม
ทั้งหมด 

(B)) 

จํานวน
ผูปวยที ่
คงอยูใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

ยาบา 48 45 93.75 46 36 78.26 120 104 86.88 

สุรา 27 4 14.81 35 4 11.42 27 9 33.33 

บุหรี่ 61 37 60.65 30 26 86.66 40 30 75 

รวม 136 86 63.23 111 66 59.45 187 143 76.47 

 

หมายเหตุ: ชนิดของสารเสพติดข้ึนอยูกับขอบเขตของการบรกิาร แตละสถานพยาบาล (ยุติธรรม ไมไดแยกชนิด
ของสารเสพติด แตแยกเปน กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด โดยใช ASSIST รพ. เขียนใหครอบคลุมทุกสารเสพติด รวมทั้ง 
สุรา บุหรี่) 

 
 สรปุ จากตารางแสดงอัตราการคงอยูในการบําบัดฟนฟูพบวา สถิติของการบําบัดยาบามีอัตราการผูรบับริการ

มารับบรกิารสม่ําเสมอ  จากน้ัน  ๑ – ๒  เดือน  ก็ขาดหายไป  ดวยเหตุผลมารับบรกิารบอย  การเดินทางลําบาก  ไม

มีคารถโดยสาร ครอบครัวไมพามาเน่ืองจากไมเห็นความสําคัญของการรักษา ตลอดจนมาแลวไมพบผูใหการบําบัดและ

ไมพึงพอใจในระยะเวลาที่ยาวนานในการเขารวมกิจกรรมแตละครัง้ ไปทํางานตางจังหวัด บางคนอานเขียนหนังสือ

ไมไดจึงทําใหเพื่อนสมาชิกตองรอจึงเกิดความเบื่อหนาย  เปนตน ปจจัยเหลาน้ีลวนสงผลใหเกิดอัตรา  Drop  Out  

เพิ่มข้ึน  

 การบําบัด บุหรี่และสรุายังคงประสบปญหาเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมของชุมชน  ประชาชนสวนหน่ึงยังเช่ือ

วาการสูบหรี่ ด่ืมสรุา เปนเรื่องปกติ คนที่ไมใชสารเหลาน้ียังปวยดวยโรคตาง ๆ ดังน้ันการโนมนาวใหเขารับการบําบัด

ยังคงตองใชระยะเวลา ประกอบกบัผูปวยยังคงเช่ือมั่นวาการที่ตองเขารบัการรักษาตองนอนใน รพ.เทาน้ัน จึงเลกิ สรุา

ได เพราะสิง่แวดลอมที่บานเอื้อตอการเสพชํ้า เน่ืองจากในหมูบานเองยังคงไมสามารถควบคุมการจําหนวย บุหรี่ สุรา 

ได แตกลับมีรานจําหนวยเพิ่มข้ึน เกิดผูใช บุหรี่ และสรุา รายใหมเพิม่ข้ึนทุกป  
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ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
1. ผูรับบรกิารเขารับการบําบัดใน
กลุมยาบาไมมาบําบัดฯ ตามนัด 
มีอัตราการ Drop out สูง ไม
ครบตามเกณฑที่กําหนด 
โดยเฉพาะผูปวยบังคับบําบัด 
สาเหตุเน่ืองจากไปทํางาน
ตางจังหวัด ถูกจับกมุในคดีเปน
ผูคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผูปวยสรุาและบุหรี่มีอัตราการ 
Drop out สูงไมครบตามเกณฑที่
กําหนด สวนใหญพบวาผูปวยยัง
ขาดความตระหนักและขาด
แรงจงูใจในการเลิกเสพ และอยู
ใกลชิดตัวกระตุน รวมทัง้ทนตอ
สภาวะการขาดสรุาไมไหว บาง
รายไมสะดวกในการมารับบริการ
ที่คลินิก 

จากการวิเคราะหพบวา ผูทีบ่ําบัดไมครบตามเกณฑ  เกิดจากหลายปจจัย เชน 
การเขาถึงบริการยุงยาก  การเดินทางลําบาก บานไกล  หรอื ทัศนคติที่ดีหรือ
การใหความสําคัญในการบําบัดยาเสพติดของผูรับบริการเอง  เปนตน ดังน้ัน 
ทีมผูบําบัด จงึไดปรบัปรุงกลยุทธทีเ่อื้อตอประสทิธิภาพชองการบําบัดใหครบ
ตามกําหนดมากข้ึน  คือ 
- การติดตาม ชวยเหลือระหวางการบําบัด  ใชระบบติดตามทางโทรศัพท 
จดหมาย และผานทางแกนนําในชุมชน ครู ผูปกครอง  
- การประสานงานกบั ศป.ปส.อําเภอนานอย / สํานักคุมประพฤติ  ในการ
ติดตามเมื่อขาดบําบัด เกิน 1 เดือนข้ันไป และคืนขอมลูของผลการบําบัดให
ทราบ 
-เย่ียมบานในรายที่พบปญหาซับซอนและมีการสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
แนวทางที่วางไว 
-ปรับทัศนคติผูมารบัการบําบัด / ครอบครัว / ชุมชน  ในการลดการตีตราและ
สรางทัศนคติที่ดีตอผูปวยยาเสพติด  การอยูรวมกัลปผูใชสารเสพติด ตลอดจน 
สรางความตระหนักในการบําบัดใหครบตามเกณฑ 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
- ผูปวยบังคับบําบัด ยังมีอัตราการ Drop out สูง เน่ืองจากกลุมน้ีเปนกลุมที่
เกี่ยวของทางกฎหมาย ผูนําชุมชน หรือจนท. รพ.สต. อสม. จึงไมอยากเขาไป
ยุงเกี่ยวหรือติดตาม เพราะจะมี อสค. ติดตามอยูแลวทุกหมูบาน 
- ผูปวยสมัครใจ ใหความรวมมือในการบําบัดดีข้ึน 
 
- เนนการ Motivation Interview มากข้ึน เพื่อสรางแรงจูงใจและเพิ่มการ
ประชาสมัพันธโทษพิษภัยจากสรุา 
- เนนการติดตามตอเน่ือง 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
- การ Drop out ลดลงบาง แตจะเนนการติดตามหลังใหคําปรึกษา 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
(๒) การทบทวนอัตราการไมเสพติดซ้ําหลงัการบาํบัดรักษา ๓ เดือน  (Early remission rate ๓เดือน) 
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ชนิดของ 
สารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปงบประมาณ 
2558 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ 

(B)  

จํานวน ผูปวย
ท่ีหยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหนายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ 

(B)  

จํานวน ผูปวย
ท่ีหยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหนายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ 

(B)  

จํานวน ผูปวย
ท่ีหยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหนายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

รอยละ 

[(A/B) 
x100] 

ยาบา 45 40 88.88 36 30 83.33 104 99 95.19 

สุรา 4 2 50 4 4 100 9 9 100 

บุหรี่ 37 7 18.91 26 6 23.07 30 14 46.66 

รวม 86 49 56.97 66 40 60.60 149 122 81.87 

 
 

อัตราการไมเสพติดซ้ําหลงัการบาํบัดรกัษา ๓ เดือน  ของผูปวยทีบ่ําบัดครบโปรแกรม จากรายงานพบวา ป 2559 

– 2560 ผลการติดตามพบ สามารถชวยใหการหยุดเสพอยางตอเน่ืองไดดีข้ึน โดยเฉพาะในกลุมของ Matrix program  

และการบําบัดสุรา  คือ 100 % ที่ไมกลบัไปเสพชํ้า  และในกลุมผูมาบําบัดบหุรีท่ี่ทางโรงพยาบาลไดจัดช้ือชาชงหญา

ดอกขาว และ Bupropion และปรบักระบวนการบําบัดในการชวยลด ละ เลกิ บุหรี่ใหกับผูมารบับริการ มีทักษะใน

การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ประกอบกับสรางกําลังใจจากกลุมเพือ่นชวยเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัสมาชิกกลุมดวย 

จึงชวยใหเกิดผลสําเรจ็ได  

 

ปญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
-ผานการติดตามเมื่อหลงัครบการบําบัด
แลว ยังคงพบอัตราการเสพยาบา และ สูบ
บุหรี่ซ้ําอีก จากรายงาน พบวา ปจจัยหลัก
ในการกลบัไปใชสารเสพติดดังกลาว คือ มี
ความเช่ือวาสารเสพติดเหลาน้ันชวยให 
คลายเครียด สรางความสุขใหกับผูเสพ 
หรือชวยใหสามารถทํางานไดมากข้ึน 
รายไดก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย  ดังน้ัน
ผูปวยกลุมน้ีจึงยังคงวนเวียนอยูในระบบ
การบําบัดครั้งแลวครั้งเหลา เปนตน 
 

-การประสาน ศป.ปส.อ.นานอย ในการชวยเหลือติดตามผูผานการ
บําบัด  
-การสรางความตระหนัก  ปรบัทัศนคติใหเห็นประโยชนของการติดตาม
ชวยเหลือ ทัง้ในระดับผูปวย  ทีมการติดตาม หรือครอบครัวของผูปวย 
เปนตน  
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
- มีผูเขารับคําปรึกษาลด ละ เลิกบุหรี่ และ สรุา เพิ่มข้ึนทกุป และหยุด
ได / เลิกไดในอัตราที่นาพอใจ 

 

 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๔๔ 

 

(๓) การทบทวนอัตราการคงอยูในการติดตามเมื่อครบ ๑ ป (Retention rate ติดตามครบ ใน ๑ป) 
 

 
ชนิดของสาร

เสพติด/
จําแนก
ประเภท 

ปงบประมาณ 
2558 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ 
2560 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหนาย 
๑ ป(A) 

 
 
 

รอยละ 

[A/B 
x100] 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหนาย 
๑ ป(A) 

 
 
 

รอยละ 

[A/B 
x100] 

จํานวน
ผูปวยท่ี
ไดรับการ

บําบัดรักษา
และไดรับ

การจําหนาย
ตามเกณฑ
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหนาย 
๑ ป(A) 

 
 
 

รอยละ 

[A/B 
x100] 

ยาบา 22 21 95.45 40 37 92.5 30 28 93.33 

สุรา - - - 2 2 100 4 4 100 

บุหรี่ 8 8 100 6 5 83.33 14 12 85.71 

          

รวม 30 29 96.66 48 44 91.66 48 44 91.66 

 
อัตราการติดตามอยางนอย ๔ ครั้งใน ๑ ป สถิติขยับเพิ่มข้ึ เน่ืองจากเริม่ใชระบบเครือขายในการชวยติดตาม

โดยเฉพาะกลุมผูบําบัด ยาบา สงผลใหการติดตามเพิ่มข้ึน ในสวนที่มาติดตามไมครบ เกิดจากสาเหตุ ความเขาใจคาด
เคลื่อน โดยเฉพาะในกลุมที่ถูกนําสงจากสํานักงานคุมประพฤติ สืบเน่ืองจาก สํานักคุมประพฤตินัดติดตามเองหลงัครบ
บําบัด ทําใหผูปวยเขาใจวาไมตองมาติดตามที่ รพ. ไปรายงานตัวที่สํานักคุมประพฤติทีเ่ดียว หรือในบางรายไมให
ความสําคัญของระบบติดตาม เปนตน 
 
 

ปญหาที่พบ การปรับปรงุและผลลัพธทีเ่กิดข้ึน 
ผูรบับริการไมมาตามนัดดวยสาเหตุ  ไมให
ความสําคัญในการติดตามหลงัครบบําบัด หรือ
เกิดการเขาใจคาดเคลื่อนจากผลการดําเนินคดีถูก
ตัดสินใหยุติการนัดหมาย ผูปวยจงึเช่ือวาตองยุติ
การบําบัดไปดวย และการยายที่อยู ยายที่ทํางาน   
เปนตน   
 

- พัฒนาระบบการติดตามเปนเชิงเครือขาย โดยใหภาคีตาง ๆ  ใหมี
บทบาทในการติดตามชวยเหลือผูปวยในขุมชน  โดยเฉพาะในกลุม
ผูปวยบําบัดยาบา ติดตามชวยเหลือจากผูนําชุมชน ใหมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา 
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
- ผูรับบริการมารายงานตัวเพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ  ก.ยุติธรรม ไมมีระบบติดตาม ในเชิงนโยบายควรจัดระบบ/ ขอขอมูลจากหนวยที่เกี่ยวของ 
 
 

 
 
 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๔๕ 

 

 (๔) ตัวช้ีวัดอื่นๆ ที่หนวยงานตองการนําเสนอ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ ปญหาที่พบ การปรับปรงุและผลลัพธที่
เกิดข้ึน  2559 2560 

รอยละของผูปวย
ยาเสพติดทีห่ยุด
เสพตอเน่ือง ๓ 
เดือนหลังจําหนาย
จากการ
บําบัดรกัษา  
( ๓ month 
remission rate) 
รอยละ ๙0 
 

 92.50 93.33 ผูผานการติดตามเมื่อหลงัครบการ

บําบัดแลว ยังคงพบอัตราการเสพ

ยาบาซ้ําอีก โดยเฉพาะในกลุมผูผาน

การบําบัดยาบาแบบคายปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม  พบวา ปจจัยหลกัในการ

กลับไปใชสารเสพติดดังกลาว คือ มี

ความเช่ือวาสารเสพติดเหลาน้ันชวยให 

คลายเครียด สรางความสุขใหกับผูเสพ 

หรือชวยใหสามารถทํางานไดมากข้ึน 

รายไดก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย  ดังน้ัน

ผูปวยกลุมน้ีจึงยังคงวนเวียนอยูใน

ระบบการบําบัดครั้งแลวครัง้เหลา  

-การประสาน ศป.ปส.อ.นานอย 
ในการชวยเหลือติดตามผูผาน
การบําบัด  
-การสรางความตระหนัก  ปรบั
ทัศนคติใหเห็นประโยชนของ
การติดตามชวยเหลือ ทั้งใน
ระดับผูปวย  ทีมการติดตาม 
หรือครอบครัวของผูปวย เปน
ตน  
ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
- รอยละของผูปวยยาเสพติดที่
หยุดเสพตอเน่ือง ๓ เดือนหลัง
จําหนายจากการบําบัดรักษา  
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  การวิเคราะห ปญหาและโอกาสพฒันา ใหวิเคราะห โดยยึดหลัก ๓ P 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๔๖ 

 

๔.แผนยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ระยะ ๑ – ๓ป 

ความทาทาย 

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป 

กลยุทธ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ/
ผูรบัผิดชอบ 

1. ระบบการ
บําบัดรกัษาควรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง
ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกบั
สถานการณและปญหา
ยาเสพติดในอําเภอนา
นอย 
 
2. ผูผานการบําบัดเสี่ยง
ตอการกลับไปเสพยาชํ้า  

พัฒนาดานการ
บําบัดรกัษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเสพ/ผูติดสาร
เสพติด 
 
 
 
 
แผนการสราง
ภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด 

1.ใหการบําบัดฟนฟสูมรรถภาพผูเสพ/
ผูติดสารเสพติดครบตามมาตรฐาน 
2.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินงานฟนฟสูมรรถภาพผูติดสาร
เสพติดอยางกวางขวาง จรงิจงั 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมอบรมเสรมิทักษะการ
ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา ในกลุมผู
ผานการบําบัดฯ ยาเสพติด 

1.รอยละ 80 ของผู
เสพ/ผูติดที่แสดงตน
ไดรับการบําบัดรักษา
และฟนฟสูมรรถภาพ
ครบข้ันตอน 
2.รอยละ 80 ของผู
เสพ/ผูติดสารเพติด
มาตามนัดขณะบําบัด 
 
- อัตราการหยุดเสพ
ตอเน่ือง 3 เดือน ( 
Remission rate ) 
หลงัจําหนายจากการ
บําบัดรกัษา ไมนอย
กวา รอยละ 92 
 
 

ต.ค. ๒๕61 
ถึง 

ก.ย. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
ต.ค. ๒๕61 

ถึง 
ก.ย. ๒๕๖4 
 

ผูเสพ/ผูติดสารเสพติด
ไดรับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพครบตาม
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
รอยละ 80 ของผูเขารบั
การอบรมมีความรูและ
ทักษะชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพติด 

แหลงงบประมาณ 
- สสจ.นาน 
- สนง.คุมประพฤติ 
นาน 
- สถานพินิจฯ นาน 
ผูรบัผิดชอบ 
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย 
 
แหลงงบประมาณ 
- สสจ.นาน 
ผูรบัผิดชอบ 
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๔๗ 

 

 

ความทาทาย 

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป 

กลยุทธ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ/
ผูรบัผิดชอบ 

3. อําเภอนานอยมีอัตรา
การปวยดวยโรคทีเ่กิด
จากการสบูบหุรีเ่ปน
อันดับตนๆ เชน โรค
หลอดลมอกัเสบเรื้อรัง , 
ถุงลมโปงพอง จึงเห็น
ความสําคัญ 
ของการพฒันาคลินิก
เลิกบุหรี ่เพื่อลดอัตรา
การเกิดโรคทีเ่กิดจาก
การสบูบหุรี่ใหลด 
นอยลง 
 

- พัฒนารูปแบบ
การบําบัดรักษาผู
ติดบุหรี ่

โครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่และ
โครงการโรงพยาบาลนานอยปลอด
บุหรี่โดยมีกจิกรรม 
๑.จัดทําโครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี ่
ใหบรกิารบําบัดรักษาผูที่ติดบุหรี่ใน
คลินิกเลิกบุหรี ่
๒.พัฒนาระบบบริการสําหรับใหความรู
และสงเสรมิการเลกิบหุรี่ในงานประจํา
ใหกับบุคลากรของโรงพยาบาล 
๓.มีการประเมินผูรับบริการทุกหนวย 
บริการโดยใชหลัก ๒ A ไดแก Ask = 
ถามและAdvice= แนะนําเลกิ 
๔. กรณีตองการเลิกบุหรี ่สงตอคลินิก 
เลิกบุหรี ่
๕.มีพยาบาลวิชาชีพผานการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
ในการชวยใหคนเลกิสบูบหุรี ่

๑.จํานวนผูปวยที่
สามารถเลกิบหุรี่ได 
๒.รอยละ ๒๐ ของผู
เขารับการบําบัด
สามารถเลกิบหุรี่ได
ต้ังแต๖ เดือนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๒๕61 

ถึง 

ก.ย. ๒๕๖4 

1. ผูปวยที่อายุ 15 ปข้ึนไป
ที่เขารบับริการสุขภาพ 
ไดรับการประเมิน /คัด
กรองปญหาการด่ืมสบู
บุหรี่ รอยละ 80 
2. อัตราการปวยดวยโรคที่
เกิดจากการสูบบุหรี ่เชน 
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง 
, ถุงลมโปงพอง ลดลง  

แหลงงบประมาณ 
- สปสช. 
ผูรบัผิดชอบ 
- งานบําบัดยาเสพ
ติดโรงพยาบาลนา
นอย 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

๔๘ 

 

ความทาทาย 

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป 

กลยุทธ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหลงงบประมาณ/
ผูรบัผิดชอบ 

 
 
 
 
4. อําเภอนานอยมีผูมี
พฤติกรรมเสี่ยงดานการ
ด่ืมสุราจํานวนมาก 
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เปนผูปวยที่มปีญหาจาก
สุรา ในอนาคตหากไม
รับการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
ถูกตอง จึงจัดใหมี
บริการดูแลชวยเหลือ
กลุมผูติดสรุา 
 

 
 
 
 
- พัฒนารูปแบบการ
บําบัดรกัษาผูมปีญหา
จากการด่ืมสรุาใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน 
 

(ของมลูนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ )
ในการใหบริการบําบัดรักษาในคลินิก
เลิกบุหรี ่
 
๑.ผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากการด่ืม 
สุรา เชน อุบัติเหตุ ปวยเปนโรคจาก 
การด่ืมสุรา เชน ตับอักเสบ ตับแข็ง 
ฯลฯ แพทยจะเปนผูสงเขาคลินิกเลิก
สุรา 
๒. ผูที่ติดสรุาเรื้อรังตองการเลกิด่ืม 
สมัครใจเขารบัคําปรึกษาที่คลินิกเลิก 
สุราโดยตรง 
๓.จัดใหกลุมเปาหมายมกีารเขากลุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดย
ครอบครัวมสีวนรวมเดือนละ ๑ ครั้ง 
๔.ประเมินและติดตามผลการดําเนิน 
 
 

 
 
 
 
1.อัตราการคัด
กรองปญหาการ
ด่ืมสุราในสถาน
บริการ 
2. จํานวนผูปวยที่
ติดสุราเขารับ 
บริการปรึกษา
เพื่อเลิกสุรา 
3. อัตราการหยุด
ด่ืมของผูติดสุรา 
รอยละ ๕๐ 
 

 
 
 
 
ต.ค. ๒๕61 

ถึง 

ก.ย. ๒๕๖4 

 
 
 
 
1. ผูปวยที่อายุ 15 ปข้ึน
ไปที่เขารบับริการ
สุขภาพ ไดรับการ
ประเมิน /คัดกรอง
ปญหาการด่ืมสรุา รอย
ละ 80 
2. อัตราการไดรบัการ
แนะนําแบบสั้น/การให
คําปรึกษาแบบสั้น รอย
ละ100 
  

 
 
 
 
แหลงงบประมาณ 
- รพ.นานอย 
ผูรบัผิดชอบ 
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย 
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๔๙ 

 

 

ความทาทาย 

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป 

กลยุทธ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหลง
งบประมาณ/
ผูรบัผิดชอบ 

5. เจาหนาที่ขาด
ความรู  ความชํานาญ
ในดานการบําบัดรักษา 
ผูเสพ / ผูติด ยาเสพ
ติด  
 
6. มีแนวโนมการ
ระบาดของยาเสพติด
ในกลุมเยาวชน 
 
 
 
 

แผนบรหิารจัดการ
แบบบรูณาการตาม
บริบทของพื้นที่และ
ภาระงาน 
 
การปองกันการเสพ
ยาเสพติดในกลุม
เยาวชน 
 
 

จัดอบรมพฒันาและเสริม
ประสิทธิภาพการบรกิารและ
บุคลากร ระดับ คปสอ.นานอย และ
มีการทบทวนองคความรูทุกป ปละ 
๑ ครั้ง 
 
1.การใหความรูในสถานศึกษา 
2. การใหความรูนักศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน 
3. การจัดทําคายพฒันาทักษะชีวิต 

เจาหนาที่มีความรู  
ความชํานาญในดานกา
บําบัดรกัษา ผูเสพ / ผู
ติด ยาเสพติด 
 
1. มีชมรม To Be 
number one ใน
โรงเรียน 
2. เยาวชนไดรับความรู
และทักษะเรือ่งการ
ปองกันการติดยาเสพ
ติด 
 
 
 

ต.ค. ๒๕61 
ถึง 

ก.ย. ๒๕๖4 
 
 
ต.ค. ๒๕61 

ถึง 
ก.ย. ๒๕๖4 
 

รอยละ ๙๐ ของเจาหนาที่มีความรู  
ความชํานาญในดานการ
บําบัดรกัษา ผูเสพ / ผูติด ยาเสพ
ติด   
 
1. มีการอบรมใหความรูเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติดแกนักเรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 
1 โรงเรียน 
2. มีการอบรมใหความรูเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติดแกนักศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ปละ 
1 ครั้ง 
3. จัดทําคายพัฒนาทักษะชีวิตใน

กลุมเยาวชน ปละ 1 ครั้ง / ตําบล 

คปสอ.นานอย 
 
 
 
 
- กองทุน
สุขภาพตําบล- 
- ศูนย
การศึกษานอก
โรงเรียน 
 
 
 
-องคการ
บรหิารสวน
ตําบล 
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แบบสรุปการประเมินตนเองเพื่อประกอบการนิเทศติดตามผลเพื่อการรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาลทุกระดับที่ใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด 

โรงพยาบาลนานอย  อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
วันที      เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2560 

เกณฑมาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คาคะแนน 

ตอนที่ I - ๑  

ตอนที่ I – ๒  

ตอนที่ I – ๓  

ตอนที่ I – ๔  

ตอนที่ I – ๕  

ตอนที่ I – ๖  

ตอนที่ II – ๑ ก  

ตอนที่ II – ๒ ก  

ตอนที่ II – ๒ ข  

ตอนที่ II – ๒ ค  

ตอนที่ II – ๒ ง  

ตอนที่ II – ๓  

ตอนที่ II – ๔   

ตอนที่ II – ๕ ก  

ตอนที่ II – ๕ ข  

ตอนที่ III – ๑  

ตอนที่ III – ๒  

ตอนที่ III – ๓  

ตอนที่ III – ๔  

ตอนที่ III – ๕  

ตอนที่ IV  

รวมคะแนนเฉลี่ย  

 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน  
๑ = มีกิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน ๕ ส. ขอเสนอแนะ แกไขเมื่อเกิดปญหา 
๒ = เริ่มมีแนวทาง เริ่มตนปฏิบัติ สื่อสาร ยังมีประเด็นสําคัญตองปรับปรุง    
๓ = ปฏิบัติไดตามเปาหมายพื้นฐาน นําไปปฏิบัติครอบคลุมถูกตอง  
       สอดคลองกับบริบท 
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สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
 
 
 

51 

 

๔ = ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวัตกรรม ประเมินผลอยางเปนระบบ 
๕ = เปนแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติ มีนวัตกรรมคุณภาพ มีวัฒนธรรม 
      การเรียนรูในหนวยงาน 
ตอนท่ี Iการบริหารจัดการท่ัวไป  มีองคประกอบทีส่ําคัญ รวม ๖ องคประกอบ ไดแก 
 

I - ๑การนํา 
ผูนําองคกรใหความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อใหการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาผูใชยาและ
สารเสพติดเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผูนํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามงานดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดอยางตอเน่ือง 

3 

๒.หนวยงานและสหสาขาวิชาชีพรวมกันกําหนด พันธกิจ/เจตจํานง เปาหมาย และ
ขอบเขตการใหบริการดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถายทอดสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวช้ี 

3 

๓. ผูนําสนับสนุนใหมีการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการสรางความรวมมอื 
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดภายใน
องคกร (Management Innovation)  

3 

คะแนนเฉลี่ย 9 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ถายทอดสูบุคลากรทุกระดับภายใน
โรงพยาบาลมาอยางตอเน่ืองโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม เนนการสราง
ความเขาใจ และพัฒนารวมกัน มีการติดตามานดานการบําบัดบําบัดรักษา
ผูใชยาและสารเสพติดอยางตอเน่ือง 
2.  มีการประชุมหารือรวมกันเพือ่กําหนด พันธกจิ เปาหมาย และขอบเขต
การใหบริการดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดทีเ่หมาะสม 

3.  สงเสริมใหบุคลากรทกุระดับยึดมั่นในคานิยมองคกร “ บริการดวยจิต 
สรางมิตรดวยใจ บริหารทันสมัย รวมใจพฒันา” โดยอํานวยการใหมกีาร
จัดกิจกรรมเพื่อกลอมเกลาจิตใจบุคลากร ภายใตจิตอาสา กจิกรรม
เหลาน้ีสงผลใหเจาหนาที่มจีิตใจที่เอื้ออาทร เอื้อเฟอเผื่อแผมากข้ึน 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
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I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายของการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้งมีการถายทอดไปสูการปฏิบัติและติดตามผลเพื่อใหมั่นใจ
วา การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

๑.มีการกําหนดกลยุทธ เปาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคลองตามบริบทของหนวยงาน และขอมูลการแพรระบาดของยาและสารเสพ
ติดในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งมีการถายทอดแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธการดําเนินงาน 
เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไวอยางชัดเจน
๒.มีการประสานกับผูนําองคกรในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงค 
๓. มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) 
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกบัเครอืขายสุขภาพ
ในการพัฒนางาน โดยไดมาจากความเห็นชอบรวมของ
คณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขระดับอําเภอ 
(คปสอ.) มีการถายทอดแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติ 
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทุก ๖ 
เดือน 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I - ๓ การมุงเนนผูปวย ผูรับผลงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีระบบการรับฟงและนําขอมูล จากเสียงสะทอน ความตองการ ความคาดหวัง และขอรองเรียนของผูปวย 
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ผูรับผลงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชในการวางแผนและปรับปรุงเพื่อสรางความเช่ือมั่น ศรัทธา รวมถึงความ
มั่นใจวา การจัดบริการของหนวยงานสอดคลองกับความตองการของบุคคลดังกลาวรวมถึงหนวยงานมีความ
ตระหนักและใหความคุมครองสิทธิผูปวยอยางเหมาะสม 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟงเสียงสะทอนและขอรองเรียนจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับขอรองเรียน
อยางเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
เสียงสะทอนมาใชปรับปรุงการใหบริการของหนวยงาน (use of feedback & 
reflection) 

2 

๒. มีชองทางใหผูปวย/ผูรับบริการ คนหาขอมูล ขาวสารและเสนอขอรองเรียน 
เกี่ยวกับระบบการบริการของหนวยงาน และความรูที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรูในการดูแลตนเอง 

3 

๓. มีระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผูปวย และมีระบบที่พรอมในการ
คุมครองสิทธิผูปวยไดอยางเหมาะสม(patient’s right & responsibilities) 

3 

๔.มีชองทางหรือกลไกที่ใหผูปวย ผูรับบริการ ผูรับผลงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย มี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานยาเสพติดขององคกร (customer & 
stakeholder engagement with the network) 

3 

คะแนนเฉลี่ย 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
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เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 

หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการจัดทําเอกสารการประเมินความพึงพอใจ ตรงตาม
หลักการของมาตรฐาน สรพ.และหนวยงาน กําหนดไว 
2. ผูรับบรกิารสามารถหาขอมลูการเขามารบับริการใน
โรงพยาบาล ไดจากทาง web site ของโรงพยาบาล  
ติดตอทางโทรศัพท และติดตอสอบถามไดจากเจาหนาที่
ประชาสมัพันธของโรงพยาบาล ซึง่มีใหบริการดานหนา
แผนกผูปวยนอกทกุวัน 
3. ผูรับบรกิารสามารถเสนอขอรองเรียนไดตามชองทาง
การรองเรียน: 
- ตูรับความคิดเห็น/โทรศัพท 
- การประชุมของผูนําชุมชน/เจาหนาที่รพ.สต 
- Facebook ของโรงพยาบาล 
- เจาหนาที่ทีอ่อกปฏิบัติงานในชุมชน 
4. มีหนวยงานที่รบัผิดชอบเรื่องสิทธิการรกัษาพยาบาล 
ใหไดรับบริการตามสิทธิและอํานวยความสะดวกในการ
ขอคําปรึกษาดานสทิธิรักษาพยาบาล , พัฒนาเรื่องการ
จัดเกบ็ประวัติการรักษาพยาบาลของผูปวยใหปลอดภัย
ทั้งระบบ computer และเอกสาร ,มีระบบการเขาถึง/
ขอประวัติผูปวย โดยตองผานการขออนุญาตจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปรบัปรุงการลง 
บันทึกขอมลูในเวชระเบียน ทีเ่ปนความลับ ,พัฒนา
แนวทางการชวยเหลือชีวิตกรณีฉุกเฉินของหนวยงาน
ไดแก กริ่งขอความชวยเหลอื 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห ขอมูลดานการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดที่จําเปนเพื่อนําไปใช



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 
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ประโยชนในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใชขอมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรูเพื่อการการ
บําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดใหเกิดคุณภาพตามบริบทของแตละสถานพยาบาล/สถานฟนฟู
สมรรถภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนขอมูล/ตัวช้ีวัดสําคัญเพื่อใชในการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธของการจัดบริการ 

3 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ - 
สงตอผูปวยเสพติด และการดูแลผูปวยเสพติดอยางมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ(Information technology support) 

3 

๓.มีการนําขอมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ถูกตอง เช่ือถือได ทันสมัย 
และปลอดภัย มาใชในการตรวจวินิจฉัย ใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยา
และสารเสพติด (evidence-based practice) 

3 

๔ มีการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรูจากเหตุการณสําคัญ
จากการปฏิบัติงาน หรือองคความรูที่เกี่ยวของจากทั้งภายในและภายนอกองคกร 
นําไปสูการปฏิบัติที่รัดกุมเปนระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองคกร(Knowledge 
Management in the network) 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
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เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 

หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 
1. มีการกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดรวมกันมีการประชุม
เพื่อติดตามงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุก3 เดือนอยางเปน
ทางการและมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูและทบทวนผลการ
ทํางานเปนระยะมีการวัดผลตามตัวช้ีวัดทุก 6 เดือน 
2. โปรแกรมHOSxPในการบันทึกเวชระเบียนผูปวย การ
ใหบรกิารผูปวยนอกและผูปวยเปนฐานขอมลูการใหบริการ
รวมทั้งจัดการขอมูลรายงานตางๆในระยะทีผ่านมามกีาร
ทบทวนและดําเนินการใหแพทยและหนวยงานบริการบันทกึ
ขอมูลและสัง่ยาในระบบคอมพิวเตอรเพื่อลดการใชเวช
ระเบียนที่เปนกระดาษ (Paperless) , ระบบ LAN ในการ
เช่ือมตอขอมลูแตละแผนกภายในหนวยงาน , ระบบ Thai 
Refer เช่ือมโยงเครอืขายการสงตอ 
3. ทีมวิชาการโรงพยาบาลรวมกบัทมีวิชาการเครอืขายสุขภาพ
อําเภอนานอยจัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการประจําป
ไดแกงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/เรื่องเลาดีๆโดยไดรบัการ
สนับสนุนจากผูบรหิารโรงพยาบาลและเครือขายสุขภาพผล
พบวามีผูสงผลงานนาเสนอเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนในระดับ
โรงพยาบาลสวนใหญเปนผลงาน R2R จากงานประจํามีการ
สนับสนุนใหเชิญผูเช่ียวชาญจากภายนอกโรงพยาบาลมาชวย
ใหคําแนะนําในการเขียนผลงานมีการประกวดผลงานดีเดน
เพื่อเปนกําลังใจตลอดจนสนับสนุนการเผยแพรผลงานสูเวที
ระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศและผูบริหารพรอมที่
จะสนับสนุนการเขียนผลงานในปตอๆไป 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I - ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
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มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกยองชมเชยและแรงจูงใจที่
สงเสริมการสรางผลงานที่ดี 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีความรูความสามารถและจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด รวมทั้งมีผูปฏิบัติงานประจําและ
ผูปฏิบัติงานเสริม 

3 

๒.มีโครงสราง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการสื่อสาร การประสานงาน 
การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางนวตกรรม และมีความคลองตัว 

3 

๓.มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดตาม
มาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ต้ังแตการเตรียมความพรอม 

3 

๔.มีระบบการประเมินผลงาน การยกยองชมเชย จัดระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจ 
(ความกาวหนาของตําแหนงงาน, ความปลอดภัยในการทํางาน, ความมั่นคงในงาน ฯลฯ) 
เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีมการมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
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เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 

หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. กําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่ไดเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานดาน
การบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดของหนวยงานในเชิง
ผูปฏิบัติงานหลัก และงานเสริม รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติแบบ
เกื้อกลู เชน หอง LAB หองยา เปนตน และมกีารเช่ือมโยงกนั ใน
ระบบขอมลูผาน เวชระเบียน ของ ระบบ HosXP 
2. มีโครงสรางระบบงานที่มผีูรบัผิดชอบเฉพาะทําใหเกิดการ
ดําเนินงานไดตอเน่ืองเช่ือมโยงและสะดวกตอการประสานงานและ
ติดตามงาน  
3. มีการจัดทําแผนพฒันาบุคลากรตาม Learning need ที่
ตอบสนองเปาหมายของโรงพยาบาล, มาตรฐานวิชาชีพและปญหา
จากการดูแลผูปวย และไดนําเอาความรูที่ไดจากการอบรมมาขยาย
ผลกบัผูเกี่ยวของ 
4. มีเกณฑการเลื่อนข้ันเงินเดือนที่ชัดเจนและเปนธรรม โดย
ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน ความยากงายของงาน และความ
มุงมั่นและความเสียสละเพื่อองคกรเปนสวนประกอบและ ลกูจาง
รายวันปรบัคาจางตามคาแรงข้ันตํ่าของกรมแรงงาน , ใชหลกัการ
เสริมพลังในการปฏิบัติงานพรอมกบัใหการสนับสนุนทรพัยากรใน
การปฏิบัติงานและใหคําช่ืนชมเมื่อมีความกาวหนาของงานหรือ
ปฏิบัติงานสําเรจ็ 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - ๖การจัดการกระบวนการ 
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มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการสนับสนุน
ที่สําคัญ เพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

๑. มีการกําหนดกระบวนการใหบริการผูใชยาและสารเสพติดที่สอดคลองกับพันธกิจ/เจตจํานง เปา
หมายความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของ เพื่อสงมอบคุณคาของงานใหแก
ผูรับบริการ(process identification) 

3 

๒.มีการทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ/ทีมนําทางคลินิกอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยเสพติดและคนหาโอกาสพัฒนา 

3 

๓. มีการนําขอมูลจากผูรับบริการและผูรวมงานมาใชประโยชนในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุง
และสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับกระบวนการใหบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทาง
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (process design & innovation)   

3 

๔.มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลดความเสี่ยง ลด
ความแปรปรวน ลดความสูญเปลาปองกันความผิดพลาดและเหตุการณไมพึงประสงค ซึ่งจะสงผลให
ผลลัพธการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดดีข้ึนในทุกมิติ 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

๑. มีแผนภูมิการใหบริการหรือแนวทางปฏิบัติการใหบริการ 
2. จัดระบบบริการ One stop service เพื่อลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ 
3. มีการพฒันาระบบการบําบัดรกัษาฟนฟู  
4. มีการปรับสถานที่บริการใหกวางข้ึนและแยกตึกในป 2557 เพื่อรองรบับริการผูปวยยาเสพติดที่
เพิ่มข้ึน โดยไดรับงบประมาณรวมกบัการบรจิาคจากชุมชน สะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ   
4. จัดทําแผนพฒันาระบบบรหิารความเสี่ยงข้ึนทบทวนประเภทความเสี่ยง  ระดับความรุนแรง แนว
ทางการรายงาน  การเช่ือมโยงรายงานสูทมีนําตางๆและหนวยงาน  มีการประชุมกรรมการเพื่อนํา
ความเสี่ยงสําคัญมาหารือ  ติดตาม  วิเคราะหและพฒันาระบบ   เพิ่มชอง 
ทางการรายงานใหสะดวก รวดเร็วข้ึน 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 

ตอนท่ี IIระบบงานสําคัญ 
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลทีมีประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน 
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการคนหาความเสี่ยงทางดานคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในหนวยงานยาเสพติดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเปาหมาย ความปลอดภัยและ
มาตรการปองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสรางความตระหนักอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดผลลัพธ
ของการการปฏิบัติงานที่ดี 

3 

๒. มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม     มีการวิเคราะหและนํา
ขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

3 

๓. มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (Root CauseAnalysis) เพื่อคนหาปจจัยเชิงระบบ*ที่อยู
เบื้องหลัง และนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม 

3 

๔. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ 
และนําไปสูการปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. กิจกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของหนวยงาน และการใหบรกิารบําบัดรักษายาเสพติด 
โดยการประเมินผลทัง้ในดานการทํางานของทีม ดานการบรหิารความเสี่ยง และมีการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยอยางตอเน่ือง 
2. มีอุบัติการณความเสี่ยงเกิดข้ึน หรือเกิดเหตุการณเกือบพลาด ทุกหนวยงานจะมกีารรายงาน
อุบัติการณผานทางศูนยคุณภาพ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง
แจงความเสี่ยงทีเ่กิดข้ึนไปยังหนวยงานทีเ่กี่ยวของ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมีการทบทวนความเสี่ยงที่
เกิดข้ึน มีการวิเคราะหสาเหตุ การแกไขเบื้องตนและการปองกันการเกิดซ้ํา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ กรณีที่เปนความเสี่ยงทีเ่กิดระหวางทมีครอมสายงาน คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเปนผูประสานงานใหมีการทบทวนระหวางทีมครอมสายงาน 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 

II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย(Healing environment Safety Laws) 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของหนวยงานที่เอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่ 
และผูรับบริการ หนวยงานสรางความมั่นใจวาผูที่อยูในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือภาวะฉุกเฉิน 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

๑. โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่ใชสอย
เอื้อตอความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปนสัดสวน และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผูใหบริการดวย 

3 

๒.หนวยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติที่ไมปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมอยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่ใหบริการผูปวย/ผู
มาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ 

3 

๓. องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ดานสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองตออุบัติการณที่เกิดข้ึน ธํารงไวซึ่งสภาพอาคาร สถานที่ที่สะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผูปวย/ ผูมาเยือนและบุคลากร 

3 

๔. มีระบบระบายอากาศที่ถายเทสะดวก เพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. สถานที่ การจัดหองใหบริการ เปนสัดสวนและมีความปลอดภัยมี
กริ่งสัญญาณขอความชวยเหลือ มีประตู 2 บาน ตรงตามหลัก
มาตรฐาน และเอื้อตอการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพของ
ผูรับบริการและผูใหบริการ 
2. มีการตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัติที่ไมปลอดภัยสวนใหญ 
หากพบเห็นสิ่งที่อาจเกิดความไมปลอดภัย  ตองรายงานเพื่อ
ดําเนินการปองกันและแกไข  ตามลําดับตอไป   

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 

 ระดับคะแนน 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ประเด็นท่ีประเมิน หนวยงาน 
ประเมินตนเอง 

๑. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติที่เปนไปได และหนวยงานตองเขาไปมีบทบาทในการใหบริการ 

3 

๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใชเมื่อเกิดเหตุการณ 

3 

๓ ดําเนินการฝกซอมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบการบริหารจัดการ เมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

3 

๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอยางสม่ําเสมอ 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน / อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 
2. มีแผนการซอมรับอุบัติเหตุหมู ซอมแผนอัคคีภัยเปนประจาํทุกป  
และมีแผนการสํารองอัตรากําลงัที่มปีระสทิธิภาพ มีทีมเครือขายบริการ
ที่ไดรับการฟนฟทูุกป  ในสวนของอทุกภัยจะมีทีมจากสหสาขาวิชาชีพ
เขารวมชวยเหลือและจัดทมีสนับสนุนเวชภัณฑ 
3. มีการสํารวจ ตรวจสอบระบบสายไฟฟาตามหนวยงานทกุจดุ อุปกรณ
ไฟฟาที่สําคัญเพื่อชวยลดปญหาจากการใชกระแสไฟฟาของหนวยงาน 
เปนประจํา 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. สาธารณูปโภคและเคร่ืองมือ  



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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หนวยงานสรางความมั่นใจวา มีเครื่องมือที่จําเปนพรอมใชงาน และทําหนาที่ไดเปนปกติ รวมทั้งควรมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยูตลอดเวลา 
 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาและระบบนํ้า สํารองใหแกจุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดไว  

3 

๒. ติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา 
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสรางทดแทน 

3 

๓.มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมในการใชงาน เพื่อใหการดูแลผูปวย
เสพติดไดอยางปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซอน/เฉพาะทาง ตองใชโดยผูที่ผานการฝกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองคกรใหการอนุญาตในการใชเครื่องมือช้ินน้ัน พรอมทั้งมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 9 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

๑. มีระบบไฟฟาสํารองของโรงพยาบาล สามารถจายไฟใหตามหนวยงาน
ได มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจําทุก
วันจันทร  และมีนํ้ามันสําหรบัการเดินเครื่องอยางเพียงพอโดยมีการ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวันจากงานซอมบํารุงของโรงพยาบาล   
2. มีระบบนํ้าสํารอง ถังสูบนํ้าประปา และถังสูงสงนํ้าเพื่อสํารองนํ้าระบบ
ประปาไวใชตลอดทุกวัน และมีการสงตรวจคุณภาพนํ้าประปา ผานการ
ตรวจคุณภาพ ทุกป   
3. แผนการพฒันาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
4. มีอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการ เชนปรอทวัดไข เครื่องวัดความดัน
โลหิต สายวัดเอว และเครือ่งช่ังนํ้าหนัก เปนตน 
4. มีการบันทึกประวัติของเครื่องมือ และการบํารุงรักษาเครือ่งมือแตละ
ช้ินทุกป (มีระบบการตรวจความเที่ยงของเครือ่งมือทุกหนวยงาน) 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
ง. สิ่งแวดลอมเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 
องคกรมีความมุงมั่นในการที่จะทําใหหนวยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพ เอื้อตอการสราง



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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เสริมสุขภาพของบุคลากร ผูปวยและผูมาใชบริการ 
 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ ที่ดีสําหรับผูปวย 
ครอบครัว และบุคลากร 

3 

๒. จัดใหมีสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร 
ผูปวยและครอบครัว 

3 

๓.มีการจัดสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย สะอาดเปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

3 

คะแนนเฉลี่ย 9 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. หองบริการ (คลินิกฟาใส) เปนสัดสวนพอควร มีการถายเท
อากาศที่ดี มีแสงสวางและอุณหภูมเิหมาะสม มีความสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอยสะดวกตอการใช ไมกีดขวางทางสญัจรของ
ผูให/ผูรบับริการ 
2. จัดใหมีมมุเรียนรู สือ่การเรียนรู สําหรบัผูรับบริก  โดยมีการใช
สื่อโรคและขาวสาร 
3.จัดกิจกรรมการดูแล รกัษาความสะอาดสิ่งแวดลอมใน
หนวยงานประจําดวยกจิกรรม 5 ส   
 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
II-๓ ระบบยา 
องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มี



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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คุณภาพพรอมใชสําหรับผูปวยเสพติด 
 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.จัดทํานโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณไมพึงประสงคจาก
การใชยา พรอมทั้งนําสูการปฏิบัติ มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

3 

๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจายยาที่ตองควบคุมพิเศษ เชน 
Methadone และยากลุมตานอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยเมื่อไดรับ
ยาในกลุมดังกลาว 

1 

๓.จัดใหมียา และ/หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินและยาสามัญที่จําเปนในหนวยดูแลผูปวยเสพ
ติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลใหเกิดความปลอดภัย และมีการจัดยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใชไป 

2 

คะแนนเฉลี่ย 6 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน
ทางยา การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา 
2. การบรหิารยาและสารเสพติดที่มีไวใชในการ 
บําบัดรกัษา มีการจดบันทกึจํานวนยาทุกครั้งทีม่ีการ
เบิกจาย 
 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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เปาประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน 
ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเน่ือง การเรียนรู การวิจัย การ
ประเมินผล การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย องคกรสรางความมั่นใจวาเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผูปวยเสพติดได 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอ 3 
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการ
บันทึกในเวลาที่กําหนด 

3 

๓. เวชระเบียนไดรับการปองกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไข
ดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดยผูไมมีอํานาจหนาที่ 

3 

๔. องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและ
สารสนเทศของผูปวยในเวชระเบียน 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการทบทวนเวขระเบียน โดยมกีารออกแบบฟอรมและแนวทางการ
บันทึกที่ชัดเจน ทําใหผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนมีความสมบูรณ 
ถูกตอง มีการบันทึกขอมูลเปนชวงเวลารายวัน รายสัปดาห  และรายเดือน  
มีการตรวจสอบความสมบรูณของขอมลูเครื่องแมขายหลกัและเครื่องแม
ขายรองรายสัปดาห 
2. มีการรกัษาความปลอดภัยของฐานขอมูลเวชระเบียนในคอมพิวเตอร
ปองกันการสูญหาย  โดยไดจัดหาเครือ่งแมขายใหมที่มปีระสิทธิภาพสูง 
และการทํา Server สํารองที่พรอมใชงานไมเกิน 15 นาทีหากระบบลม 
3. ไดมีการกําหนดรหสัประจําตัวของเจาหนาที่แตละคน และกําหนดให
สามารถเขาถึงขอมลูในสวนที่เกี่ยวของเทาน้ัน และกําหนดผูที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดทัง้หมด เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูที่ทําหนาที่
ตรวจสอบเวชระเบียนแพทย เจาหนาทีเ่วชสถิติ  

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือขาย 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ก.การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในดานการคนหา คัดกรอง ปองกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผูใชยาและสารเสพติดรวมกับภาคีเครือขาย 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.ทีมผูใหบริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบประเมินความตองการและศักยภาพของ
ชุมชนและกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน 

3 

๒.ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและสารเสพติด
รวมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน 

3 

๓. ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและสารเสพติด สําหรับชุมชนโดย
รวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ 

3 

๔.ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและ
สารเสพติดในชุมชน 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนบรูณาการรวมกันของอําเภอ โดยมี 
ศปปส.อ.นานอย เปนเจาภาพการดําเนินการในระดับอําเภอ 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเปนหนวยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานการบําบัดรักษา และ
การสงเสรมิปองกันตลอดถึงการฟนฟสูมรรถภาพ 
3. การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด การ
ติดตามหลงัการบําบัด และสรุปผลการติดตาม 
4. การเฝาระวังพฤติกรรมใหดําเนินการประสานกบัผูนําทองถ่ิน ผูประสานพลัง
แผนดินและ อสม. ในการเฝาระวังพฤติกรรมผูที่ผานการบําบัด  
4. การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในวงกวางมกีารประสานการ
ดําเนินงานกับ ศปปส.อ.นานอย  และสถานศึกษาที่รบัผิดชอบยุทธศาสตรดาน
ปองกัน 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
ข. การเสริมพลังชุมชน 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยูที่ดีของชุมชน 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผูใหบริการเสริมสรางความรูใหแกภาคีเครือขายและชุมชน      ในการคนหา คัด
กรอง ดูแลผูใชยาและสารเสพติด 

3 

๒. ทีมผูใหบริการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือดาน
สังคมและเศรษฐกิจใหกับชุมชน เพื่อการดูแลผูใชยาและสารเสพติด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 6  
 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. จัดใหมีการอบรมพฒันาศักยภาพผูรับผิดชอบงานยา
เสพติดในระดับ รพ.สต. ในการจําแนก คัดกรอง 
บําบัดรกัษาฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และ
ติดตามหลงัการบําบัดฟนฟ ู
2. มีการจัดการอบรมใหความรูแก อสม. ในการ ติดตาม
ผูปวยยาเสพติด/ผูเสพยาเสพติด ที่ผานการบําบัดรกัษา
   
3. ประสานกับผูนําทองถ่ิน  ผูประสานพลังแผนดิน 
สนับสนุนใหมกีารพฒันาศักยภาพผูผานการบําบัดรักษา
โดยจัดใหมกีิจกรรมฝกทักษะอาชีพ  
 
 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 

 
ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผูปวย 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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III- ๑การเขาถึง และเขารับบริการ 
ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวา ผูปวยยาเสพติดสามารถเขาถึงบริการบําบัดรักษาไดงาย กระบวนการรับ
ผูปวยเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของผูปวย ทันเวลา และมีการประสานงาน ที่ดี ภายใต
ระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

หนวยงาน 
ประเมิน
ตนเอง 

๑. มีกระบวนการ /ชองทางการเขาถึงบริการที่ชัดเจนวาผูปวยเสพติดจะเขาถึงบริการอยางไร 3 
๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใชยาและสารเสพติดเบื้องตนเพื่อแยกกลุมผูปวยใหไดรับ
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแตละระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ  โดยใชแบบประเมินคัดกรองที่เปนมาตรฐานสากล 

3 

๓. การเตรียมความพรอมในการเขารับบริการผูปวยเสพติดกอนรับไวรักษาเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งการ
ใหขอมูลที่จําเปนกับผูปวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ตางๆรวมทั้งการบันทึกขอมูลผูปวยอยางเหมาะสม 

3 

๔. มีความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร 

3 

คะแนนเฉลี่ย 12 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. มีการประชาสมัพันธข้ันตอนการมารับบรกิารใน 
โรงพยาบาลทางเสียงตามสาย 
2. มีการใชแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและสารเสพติดเพื่อการบําบัดรักษากระทรวง
สาธารณสุข V.2 ในการประเมินคัดกรอง 
3. มีการอธิบายข้ันตอนการรับบริการในครั้งแรกที่มารบับริการจากเจาหนาที่ในคลินิกฟาใส 
๓.มีการประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วแกผูรับบรกิาร 
4. มีการอธิบายกระบวนการบําบัดรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพ ระยะเวลาการบําบัด การติดตามหลัง
บําบัดครบ ความรับผิดชอบในการมาบําบัด การตรงตอเวลา ระเบียบ ขอกําหนดของการมารบับริการ 
5. การลงนามยินยอมรับการรักษาโดยผูปวยหรือญาติหลงัจากไดรับการอธิบายจนเปนที่เขาใจ 
6. มีการประสานความรวมมือไปยัง ศป.ปส.อ. ผูนําชุมชน ตํารวจ รพ.สต. และอสม.เพื่อติดตามผูปวย
ใหเขารบัการบําบัดตามโปรแกรม และติดตามดูแลชวยเหลอื หลังบําบัดครบกําหนด 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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III- ๒ การประเมินผูปวย 
ผูปวยเสพติดทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสม 
 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผูปวยเสพติดอยางรอบดาน ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 3 
๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พรอมใหบริการในเวลาที่
ตองการ 

3 

๓. ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมมือและประสานงานกันในการประเมินผูปวยเสพติด มีการ
ใชผลการประเมินรวมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

3 

๔. มีการระบุปญหา ความตองการของผูปวยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรง
ของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด 

 

๕. มีการอธิบายผลการประเมินใหผูปวยและ/หรือครอบครัวเขาใจอยางเหมาะสม 3 
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผูรับบริการ และพรอม
ใหผูเกี่ยวของใชประโยชน 

3 

คะแนนเฉลี่ย 15 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. .มีการประเมินผูปวยแรกรับทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ประวัติการเจ็บปวย ซัก
ประวัติตามแบบคัดกรองและสงตอและ บสต.๓ 
2. มีการควบคุมกํากบัการเกบ็ปสสาวะสงตรวจโดยเจาหนาที่ชาย และมีการประกันเวลาในการ
ตรวจ 
3. มีการทํางานเปนทีม โดยความรวมมือของผูปฏิบัติงานทุระดับ/ทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงานโดย 
มีการแตงต้ังเจาหนาทีป่ฏิบัติงานคลินิกฟาใส 
4. ใหการบําบัดรักษาใหปรับรูปแบบการบําบัดใหเหมาะสมกับผูปวย หลงัจากการประเมินสภาพ
ผูปวยและอธิบายผลการประเมินใหผูปวยและครอบครัวเขาใจ 
5. บันทึกกจิกรรมทุกครัง้ในเวชระเบียน และสมุดผูปวย 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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III- ๓ การวางแผนดูแลผูปวย 
 ทีมผูใหบริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดที่มีการประสานกันอยางดี และมี
เปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวยเสพติด 
 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดซึ่งตอบสนองตอปญหา/ 
ความตองการของผูปวยเสพติดอยางครบถวน 

3 

๒. มีการใชแนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐาน
วิชาการช้ีนําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติด 

3 

๓. มีการวางแผน การประสานงานและการรวมมือกันระหวางสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติด 

3 

๔. ผูปวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีสวนรวมในการวางแผนหลังจากไดรับขอมูลการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ 

3 

๕. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 3 
๖. มีการวางแผนการจําหนายผูปวยเสพติด เพื่อใหผูปวยเสพติดสามารถดูแลตนเอง และไดรับ
การดูแลที่เหมาะสมกับสภาพปญหาละความตองการ หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล 

3 

คะแนนเฉลี่ย 18 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินปญหาและความตองการ วางแผนการบําบัดรักษาฟนฟู   
2. มีการจัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัติงานยาเสพติดโดยทมีงานบําบัด เพื่อลดความเสียหายหาก
ไมปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดี ลดความแตกตางของการปฏิบัติระหวางผูปฏิบัติงานดาน
การบําบัดรักษาและลดความเสี่ยงของการดูแลผูปวยยาเสพติดอันมีสาเหตุมาจากความแตกตาง
เหลาน้ัน 
3. มีคูมือบําบัดตามโปรแกรมกาย จิต สังคมบําบัด  
4. มีสมุดประจําตัวผูรบับริการขณะบําบัดฯ และติดตามหลังบําบัดครบกําหนด 
5. มีการวางแผนบําบัดรักษาหลังจากการประเมินสภาพ 
ผูปวยและบันทกึกิจกรรมทกุครั้งในสมุดผูปวย 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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III – ๔ การดูแลผูปวย 
ทีมผูบําบัดใหความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยเสพติดอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.ผูปวยเสพติดไดรับการดูแลตามแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพผูปวยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

3 

๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรครวม/ อาการแทรกซอนอื่นๆ และไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ   

3 

๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อ
การบําบัดรักษาที่ตอเน่ือง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – สงตอไปยังสถานพยาบาล
ที่เหมาะสม 

3 

คะแนนเฉลี่ย 9 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1.มีกระบวนการใหบริการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
2. มีการประสานกับหนวยงานอื่น เพื่อสงตอไปยังสถานพยาบาลอืน 
เชน โรงพยาบาลนาน โรงพยาบาลธัญญารักษ 
 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
] 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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III–๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหนาย การดูแลตอเน่ือง 
ทีมผูบําบัดใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว เพื่อเสริมพลังผูปวยเสพติด/ ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเช่ือมโยงการเสริมสรางสุขภาพเขาในทุกข้ันตอนของการดูแล 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หนวยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผูปวยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  3 
๒. มีการใหความรูแกผูปวยเสพติด และครอบครัวในลักษณะที่เขาใจงาย มีสื่อการเรียนการสอน
ประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู ความเขาใจและความสามารถในการนํา
ขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติของผูปวยเสพติดและครอบครัว (ถามี) 

3 

๓. มีการประเมินความตองการการดูแล/ ชวยเหลือ ทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และ
อื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนหลังจําหนาย 

3 

๔. มีการประเมินความพรอม และความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว 3 
๕. มีการฝกฝนทักษะที่จําเปนใหแกผูปวยเสพติดและครอบครัว รวมทั้ งการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ 

3 

๖. ผูปวยที่จําหนายออกจากสถานพยาบาล ไดรับการสงตอ ติดตาม ประเมินความกาวหนาและ
ปรับแผนการดูแลเปนระยะอยางเหมาะสม มีการสงตอขอมูล ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการดูแลตอเน่ืองตามระยะเวลาที่กําหนด 

3 

คะแนนเฉลี่ย 18 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 

เอกสารหรือสิ่งท่ีประกอบการใหคะแนน 
หนวยงานประเมินตนเอง ผูนิเทศประเมิน 

1. ประเมินปญหาความคาดหวังและความตองการ การชวยเหลือตางๆ และประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
2. มีการจัดกิจกรรมเสรมิพลงั / เสริมทกัษะใหแกผูปวย / ครอบครัว ใหสามารถดูแลตนเอง  
3. เตรียมครอบครัวและชุมชนใหยอมรับผูเลิกยาและสามารถ 
อยูรวมกันไดอยางปกติสุขโดยการใหความรูโรคสมองติดยา 
และวิธีอยูรวมกบัผูติดยา 
4. ประสานผูนําชุมชน,อ.ส.ม.เช่ียวชาญยาเสพติด,ผูบําบัดในรพ.สต.ชวยติดตามใหครอบครัวมา
พบ 

๑. สิ่งที่พบ 
๒. จุดเดน 
๓. ขอเสนอแนะ 
 

 



(Re-ac  V.๑๑-๐๑-๖๐) 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน  
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ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ(สําหรับผูเย่ียมสํารวจเทาน้ัน) 
เปนการกํากับติดตามผลลัพธการดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห สังเคราะห และวางแผน 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ไดแก ดานการดูแลผูปวย/ ผูรับบริการดานทรัพยากรบุคคล 
ดานระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือขาย 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปวย/ ผูรับบริการ 
องคกรแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวช้ีวัดสําคัญดานการดูแลผูปวยเสพติด 
ทั้งในดานผลลพัธ กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหนาที*่ (functional status)ของผูปวย
เสพติด และตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับความพงึพอใจ ความไมพงึพอใจ  คุณคาจากมุมมองของผูรับบริการการคง
อยู การแนะนํา และการสรางความสมัพันธกับผูรับบริการ 
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจบุันและแนวโนมของตัวช้ีวัดสาํคัญเกี่ยวกับผลความผูกพนัของบุคลากร(ความพึง
พอใจของบุคลากร การพฒันาบคุลากรและผูนํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลงั การรกัษาไว ทักษะที่
เหมาะสมของบคุลากรบรรยากาศการทํางาน สขุอนามยั ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บรกิารและสทิธิประโยชน
ของบุคลากร 
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบนัและแนวโนมของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกบัผลการดําเนินงาน
(operationalperformance) ของระบบงาน รวมทั้งความพรอมสําหรับภัยพบิัติหรือภาวะฉุกเฉินและ
กระบวนการสําคัญ 
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือขาย 
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจบุันและแนวโนมของตัวช้ีวัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือขายดานการ
คนหา คัดกรองผูเสพ/ผูติยาเสพติด และดานการติดตามดูแลชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ผานการ
บําบัดรกัษา ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 

 
 

ระดับคะแนนของผูนิเทศ  
 
หมายเหตุ ตอนที่ IV หนวยงานไมตองใหคะแนนประเมินตนเอง ผูนิเทศจะเปนผูใหคะแนนดวยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธการดําเนินงาน 
 

 


