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คูมือการบําบัดรักษายาเสพติดของโรงพยาบาลนานอย
ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล นานอย
อําเภอ
นานอย
จังหวัด นาน
๑.ขอมูลทั่วไป
๑.๑ สถานการณปญ
 หายาเสพติดของอําเภอที่เปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับการรับรอง
ปญหายาเสพติดมีแนวโนมรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยอําเภอนานอยเปนอีกอําเภอหนึ่งในจังหวัดนานที่มีปญ
 หา
เกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผูคา ผูเสพ และผูติดจึงตองมีระบบเฝาระวังอยางตอเนื่อง และเปนเสนทางในการลําเลียงยาเสพติด
ลงกระจายไปสูภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ยาเสพติดทีแ่ พรระบาดในอําเภอนานอย สวนใหญเปนยาบา และกัญชา
มีประปราย จากรายงาน ของ ศปปส.อําเภอนานอย พบวาสถิติการจับกุมสวนใหญ จะไมสามารถจับกุมผูคารายใหญใน
พื้นที่ แตกลับพบเพียงผูคารายยอยเทานั้น สวนในดานการลําเลียงยาเสพติดนั้นทางการสามารถตรวจคนและจับกุม
เปนระยะๆ ทั้งนี้จงึ สงผลใหทุกหนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการเฝาระวังยาเสพติด จึงเรงใหมีการจัดตั้งจุดสกัดกั้น ของ
เจาหนาที่ทหาร ตํารวจ และฝายความมั่นคงของทางที่วาการอําเภอ เพือ่ เฝาระวังการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามา
ในพื้นที่ จากการดําเนินการดังกลาวยังพบสถานการณแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่อยางตอเนื่อง สงผลใหยาเสพติดใน
พื้นที่ของอําเภอนานอย มีราคาที่ถูกและหาซื้อไดงายจึงสงผลกระทบใหจํานวนผูเ สพขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
ทุกป ดังรายงานการนําผูเ สพยาเสพติดประเภทตาง ๆ เขาสูกระบวนการบําบัดรักษาและพื้นฟู ในระบบการบําบัด ทั้ง
ระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด
ตารางแสดงจํานวนรายผูเขารับการบําบัดยอนหลัง 4 ป

ดานการปราบปราม
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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โดยไดมีการปรับปรุงดานตรวจจากบานกิตตินันท มาตั้ง ณ ทางแยกเขาตําบลน้ําตก ซึง่ เปนจุดทีม่ ีสญ
ั ญาณการ
สื่อสารทางโทรศัพทที่ชัดเจน สามารถสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดไดหลายราย
การตรวจคนของหนวยงานปราบปรามใชระบบ Re X-Ray และการตัง้ ดานตรวจและสกัดกั้นโดยมีจุดตรวจ
ถาวร 1 แหง อําเภอนานอยเปนทั้งแหลงพักยาและการลําเลียงยาไปยังพื้นที่ตาง ๆ และยังไมพบรายงานแหลงผลิต
ในอําเภอ สวนมากมักตรวจจับไดในกลุมผูคารายยอยขณะขับขี่รถมอเตอรไซคและรถยนตในการเดินทางกลับจาก
ทํางานจากตัวเมืองนาน หรือกลับจากเรียนหนังสือ ตามลําดับ ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด และแกไขปญหา
สังคมอําเภอนานอย ไดจับกุมผูคา ผูครอบครอง และผูเ สพ ดังนี้
1. ออกตรวจสถานบริการและตรวจหาสารเสพติด (ปสสาวะ) ผูเขาไปใชบริการสถานบริการเพื่อเปนการปอง
ปรามมิใหผูใชบริการไปกระทําผิด
2. รวมกับสถานศึกษา คัดกรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนนานอย
3. ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง เชน ศาลาริมทาง สวนสาธารณะ ใตสะพาน หากพบกลุมเยาวชนมั่วสุม จะนําตัวไป
สถานีตํารวจภูธรนานอย และจัดทําประวัติเบื้องตนไวเพือ่ เปนการปองปรามมิใหกระทําผิด
ดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด
อําเภอนานอยสถิติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเ สพ/ผูติดสารเสพติดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปทงั้
ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบําบัด และเปนกลุม เสพมากกวากลุมติด ในการบําบัดพบวาผูปวยไมมาตามนัดเพิม่ ขึ้น
ซึ่งงานยาเสพติดไดดําเนินการทุกวิถีทางในการติดตามผูป วย เชนโทรศัพทติดตาม รายงาน สนง.คุมประพฤติ, รายงาน
ในที่ประชุมศปปส.อ.นานอยทุกเดือน ,ประสานสถานีตํารวจภูธรนานอย และประสานกํานันหรือผูใหญบาน เพื่อติดตาม
ผูปวย ไดปรับปรุงและพัฒนารูปแบบทัง้ ระบบ Matrix Program จากเดิมที่ตองทํากิจกรรมมาก เปลี่ยนมาเปนบาง
กิจกรรมสนทนาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมุงเนนการทําครอบครัวบําบัด โดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมใน
การดูแลผูปวย พรอมกับลดระยะเวลาในการทํากิจกรรมลดลง สงผลใหผูรบั บริการเกิดความพึงพอใจและใหความ
รวมมือในการบําบัดมากขึ้น สวนระบบบังคับหากยังไมมารับการบําบัดภายใน ๑ เดือนหลังจากติดตามจึงสงตัวคืน
สํานักงานคุมประพฤติเพื่อปรับแผนการรักษาใหเขมงวดมากขึ้นจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหอัตราการบําบัดครบ
กําหนดตามเกณฑดีขึ้น

๑.๒ ลําดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผานหรือดําเนินการอยู (บันได 3 ขั้นสู HA )
โรงพยาบาลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน ไดผานบันไดขั้นที่ 2 ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมการพัฒนาสู
บันไดขั้นที่ 3 โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA มีการดาเนินงานอยางตอเนื่องโดยใชกระบวนการ 12
กิจกรรมทบทวน CQI การทบทวนความเสี่ยงทางคลินิก การดาเนินงาน 5 ส. การพัฒนาตามเกณฑโรงพยาบาลสงเสริม
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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สุขภาพ มีการดําเนินการจัดการความรู ในโรงพยาบาล โดยเปนกิจกรรมดี ๆ เชน การเลาเรื่องดีดีในการทางาน การ
อบรมใหความรูก ารทํางานวิจัยจากงานประจํา (R2R) ซึ่งทีมนําสนับสนุนใหทกุ หนวยงานมีการพัฒนาบุคลากรดานการ
นําองคความรูที่มีนํามาสูแนวทางการปฏิบัติที่ไดมาตรฐานเพือ่ คุณภาพของงาน ทั้งนี้ยังสงผลใหเกิดความรัก สนิทสนม
และความ สามัคคีกันในองคกร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบงานบําบัดรักษาและฟนฟูผเู สพ/ผูติดสารเสพติดนั้นอยูภายใตกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
และชุมชน ไดรับการประเมินและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ดานสถานพยาบาลที่ใหการบําบัดรักษาและฟนฟูผู
เสพ/ผูติดสารเสพติด จากสถาบันธัญญารักษ เมื่อ ป ๒๕๕๒ จากนั้นไดมีการพัฒนาระบบบริการมาโดยตลอด ทั้งระบบ
ขอมูลขาวสาร ระบบริการ ระบบบริหารในหนวยงาน การเปนแหลงวิชาการและการขยายเครือขายสูชุมชน ภายใต
มาตรฐานการบําบัดฯ แหงวิชาชีพ การรับรองคุณภาพภาพสถานพยาบาล มีดังนี้
ดานการรับรองคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๔๗

ไดรับการรับรองคุณภาพ HA

พ.ศ. ๒๕๔๙

ไดรับการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ ๒ (ไดรับการรับรองมาตรฐาน ทุกป )

พ.ศ. ๒๕๔๙

ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2559

ไดรับการประเมินการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกําลังรับการรับรองซ้ําครั้งที่ 3

ดานการรับรองคุณภาพ มาตรฐานการรับรองคุณภาพ การบําบัดรักษายาเสพติดของสถาน พยาบาล
สถาบันธัญญารักษ ดังนี้
ไดรับการตรวจเยี่ยมและรับรองคุณภาพ HA งานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕4
ไดรับการตรวจเยี่ยมและรับรองคุณภาพซ้ํา HA งานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕7
อยูระหวางการเตรียมการเพื่อการเยี่ยมสํารวจซ้ํา HA งานยาเสพติด ป พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕60

๑.๓ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผานมา
1. มีแนวทางการคัดกรองและแนวทางการบําบัดสุราอยางตอเนื่อง ทําใหการชวยเหลือผูป วยสุราไดอยาง
เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการติดและการถอนพิษยา
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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2. มีแนวทาง และขอบงชี้ในการสงตอผูป วยที่มีอาการทางจิตรวม เพื่อรับการรักษาตอ เพื่อพัฒนาระบบการสง
ตอใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๔ สรุปความสําเร็จหรือการพัฒนาคุณภาพงานที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นหลังการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผานมา
การพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดประเภทยาบา ( Modiied Matrix Program )
ความเปนมา
โปรแกรม กาย จิต สังคม บําบัดเปนโปรมแกรมการบําบัดรักษา ผูติดยาเสพติดแบบผูปวยนอก ดวย
กระบวนการบําบัดรักษาดวยรางกาย จิตใจ และปรับเปลีย่ นความคิด พฤติกรรมของผูปวย โดยประยุกตโปรมแกรม
เมตริกซจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งโปรมแกรมนี้ใชบําบัดรักษาผูต ิดยาเสพติด ใชเวลาในการบําบัด ๔ เดือน โดยผูปวยมา
เขากลุมสัปดาหละ ๑ ครั้ง รวม ๑๖ ครั้ง เริ่มแรกผูรบั บริการมารับบริการสม่ําเสมอ จากนั้น ๑ – ๒ เดือน ก็ขาด
หายไป ดวยเหตุผลมารับบริการบอย การเดินทางลําบาก ไมมีคารถโดยสาร ครอบครัวไมพามาเนื่องจากไมเห็น
ความสําคัญของการรักษา ตลอดจนมาแลวไมพบผูใหการบําบัดและไมพงึ พอใจในระยะเวลาที่ยาวนานในการเขารวม
กิจกรรมแตละครัง้ บางคนอาน เขียนหนังสือไมไดจึงทําใหเพื่อนสมาชิกตองรอจึงเกิดความเบื่อหนาย เปนตน ปจจัย
เหลานี้ลวนสงผลใหเกิดอัตรา Drop Out เพิ่มขึ้น จึงทําใหทีมงานไดปรับปรุงพัฒนาระบวนการดูแลเพื่อใหสอดคลอง
กับบริบททั้งของผูใหการบําบัดและผูรบั การบําบัด
กรอบแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
เพื่อเนนความสําคัญของผูเขารับการบําบัดและการปรับ
กระบวนการรูปแบบกิจกรรมกลุม กาย จิต สังคม บําบัด เปนสวนใหญ โดยมีผูใหการบําบัดใชกระบวนการกระตุนใหผู
เขารับการบําบัดเกิดแรงจูงใจ ตั้งใจ มุง มั่น ตั้งเปาทีจ่ ะเลิกยาเสพติดใหไดภายใตขอจํากัดทางดานวิถีชีวิต อาชีพ
และชุมชนของผูเ ขารับการบําบัด เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการบําบัด คือ ผูเขารับการบําบัดสามารถบําบัดครบตาม
เกณฑ และสามารถเลิกยาเสพติดไดตลอดระยะการบําบัด และผูเขารับการบําบัดมีสุขภาพทัง้ กาย จิตใจที่แข็งแรง
สามารถประกอบอาชีพ และกลับไปมีชีวิตอยูในครอบครัว และชุมชนไดอยางปกติสุข
ขั้นตอนระบบบริการใหการนําผูใชสารเสพติดประเภทยาบาเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ฯ ภายใตเงื่อนไข
ตาง ๆ เริ่มจากการคัดกรองผูป วย โดยอาศัยความรวมมือจาก ศปปอ.นานอย ที่เปนหนวยงานหลักในการคนหาผูใช
สารเสพติดกอนนําตัวสงสถานพยาบาลเพือ่ ทําการคัดกรอง ผูใช ผูเสพ และผูติดสารเสพติด แลวพิจารณาเพือ่ นําเขาสู
มาตรฐานกระบวนการบําบัด ตอไป โดยโรงพยาบาลนานอยไดดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
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
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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สัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI)หรือโปรแกรมกายจิตสังคมประยุกต (Modify
Matrix Program) ใชเวลา ๑ – ๒ เดือน
กลุมเสพ
1. คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 14 วัน และฝายปกครองเปนผูต ิดตามหลังครบบําบัด
2. ใชโปรมแกรมกายจิตสังคมบําบัด (Modify Matrix Program) บําบัดในโรงพยาบาลนานอย
จํานวน 8 ครั้ง / 2 เดือน และติดตามหลังครบบําบัดตามเกณฑอีก ๔ – ๗ ครั้ง / ป
3. ใชโปรมแกรมจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน สัปดาหละ 1-2 วัน ทั้งหมด 8 สัปดาห
กลุมติด ใชโปรมแกรมกายจิตสังคมบําบัด (Modify Matrix Program) บําบัดในโรงพยาบาลนานอย จํานวน
๑๖ ครั้ง / ๔ เดือน และติดตามหลังครบบําบัดตามเกณฑอีก ๔ – ๗ ครั้ง / ป
กลุมติดที่มีอาการทางจิต จะสงพบแพทยทุกราย เมื่ออาการดีขึ้นจึงเขารับการบําบัดแบบผูป วยนอก โปรแกรม
กายจิตสังคมประยุกต (Modify Matrix Program) และดูแลดานจิตเวชฯ โดยพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชฯ พรอมทัง้ รับ
ยาตอเนื่อง

การพัฒนาเมตริกซโปรมแกรม
1. การประเมินผูปวย (Assessment)
มุงเนนการยอมรับบําบัด การใชยาเสพติด การเรียน การงาน สังคม เศรษฐกิจ
2. การวางแผนการรักษาโดยประยุกต Matrix Program
โดยใหบริการบําบัดโดยใชโปรแกรม กาย จิต สังคม บําบัดแบบผูปวยนอก รวมกับการใชทฤษฎีการสราง
แรงจูงใจในการบําบัด เปนระยะเวลา 2 - ๔ เดือน แก ผูเสพและผูติดยาบา ทั้งสมัครใจและบังคับบําบัดโดยใหการ
บําบัดทัง้ หมด 8 - ๑๖ สัปดาห ๆ ละ ๑ วัน ทุกวันอังคาร และ พุธ เวลาทําการ ตั้งแตเวลา 08.30- 16.30 น. โดย
ใหระบบการบําบัดแบบ Matrix Mortified รวมกับกิจกรรมตางๆ ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษา ทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุม โดยไดจัดสรรทั้งเนื้อหาและระบบการเขารวมกิจกรรมไวดังนี้
1.1

ไดมีการนําเนื้อหา มาจัดกลุม กิจกรรม ๑๖ ครั้ง โดยไดนําเนื้อหาทีส่ อดคลองละใกลเคียงกันมา

รวมเปน
กิจกรรมในครั้งเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อลดภาระใหแกเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบัติในการทํากลุม และผูร ับบริการสะดวกในการเขารวม
กิจกรรม อันเนื่องจากผูรบั บริการบานอยูไกล ภาระในการทํามาหากิน รวมถึงความสะดวกในการเดินทาง เปนตน
ปจจัยเหลานี้ทางทีมงานตางถูกผลกระทบมากมาย สงผลใหผลการเขารวมกิจกรรมนอยลงและผูร ับบริการ ขอยุติการ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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บําบัด หรือ ขาดการบําบัดเรื่อยมา แตหลังจากมีการปรับหลักสูตรกิจกรรมและระบบบริการใหใชเวลาเพียง 1 – 2
ชั่วโมง / ครั้ง / สัปดาห
1.2
ปรับรวมกิจกรรมใหการปรึกษารายบุคคล ครอบครัว ทักษะการเลิกระยะแรก และการปองกัน
การ
กลับไปติดซ้ําในแตละครั้ง ตามรายกรณีที่พบปญหา อาทิ มี / เสี่ยงตอพฤติกรรมการเสพยาช้ํา มีภาวะเครียด หรือ
มีปญหาทางดานสุขภาพจิต
1.3
การทํากิจกรรมในแตละหัวขอ มีความยืดหยุนเปนสัมพันธภาพระหวางผูเ ขารับการบําบัดและผู
บําบัด
ทุกครั้งที่มาพบผูบ ําบัด
และเขารวมกิจกรรมตองมีการตรวจหาสารเสพติดเบือ้ งตนประเภทยาบาในปสสาวะทุกครัง้
และตลอดระยะเวลาในการเขารับการบําบัดผลปสสาวะตองไมพบสารเสพติดใด ๆ ตั้งแตเดือนที่ ๒ ของการบําบัดเปน
ตนไป และตองไมต่ํากวา ๑๕ ครั้ง จึงถือวาการบําบัดนั้นผานตามเกณฑ
3. การดําเนินการตามแผน
นัดผูรบั การบําบัดทํากิจกรรมตาม Program และมีการประเมินผลทุกหัวขอที่ทํากิจกรรม โดยใหผรู ับบริการ
บําบัดมีสวนรวมพรอมครอบครัว

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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การพัฒนาระบบการบําบัดเพื่อการ ลด ละ เลิก สุรา
ความเปนมา
จาการตรวจเยี่ยมเพือ่ ประเมินและรับรองคุณภาพครัง้ กอน ทางหนวยงานไดรับคําแนะนําใหมกี ารพัฒนาแนว
ทางการคัดกรอง และการบําบัดรักษาสุราอยางตอเนือ่ ง อันเนื่องจากสุรานั้นถือวาเปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่ผทู ี่ใชอยาง
ตอเนื่องก็สามารถติดสุราและตองเขารับการบําบัดรักษาเชนกัน ดังนั้นทางทีมผูใหการบําบัดยาเสพติดของโรงพยาบาล
นานอย จึงไดพัฒนารูแบบการบําบัดสุราขึ้นในหนวยงาน โดยมีการพัฒนาภายใตการบําบัดแบบผูป วยนอก เปนหลัก
กรอบแนวคิด
ระบบการบําบัดสุรามุงเนนการบําบัดแบบผูปวยนอกเปนหลัก โดยใหความสําคัญในการ ลด ละ เลิก ดื่มสุรา
และมียาในกลุมของ benzodiazepine เพื่อลดหรือปองกันการเกิดอาการถอนพิษสุราและทําใหผูปวยสงบ สวนใน
ระบบของผูปวยในนั้น ทางหนวยงานใหการบําบัดแบบลดอาการ Withdrawal และอาการ Intoxication โดยใหการ
รักษาตามอาการ อันเนื่องจากโรงพยาบาลมีสถานที่จํากัดและอัตราการครองตียงของผูป วยทางกายอื่น ๆ มีอัตราสูง
จึงยากแกการใหการดูแล ประกอบกับพยาบาลประจําตึกยังขาดความชํานาญในการดูแลและบําบัดรักษาแบบผูป วยใน
ดังนั้นทางทีมงานจึงไดมีแผนในการจัดระบบการสงตอไปยังสถานบริการทีม่ ีความพรอมกวาตอไป
การพัฒนาระบบการบําบัดเพื่อการ ลด ละ เลิก สุรา
การจําแนกระบบบริการผูป วยเบือ้ งตน เปนแบบในสถานบริการ คือใหบริการภายในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในป
๒๕61 ไดพัฒนาระบบริการนอกสถานบริการขึ้น เพื่อทดลองนํารองการดําเนินงานเพื่อวางแผนในการขยายผลตอไปยัง
รพ.สต. อื่น ๆ ตอไป ในปตอๆไป
ระบบบริการ
1. ในสภานบริการ
- แผนกผูป วยนอกทั่วไป มีการซักถามเกี่ยวกับประวัติการดื่มสุรา ในจุดคัดกรอง (Screen) จุดบริการคลินิก
พิเศษ เชน คลินิกเบาหวาน คลินิกความดันโลหิตสูง ผูป ว ยโรคทางกายทีส่ ัมพันธกับปญหาการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตัวอยางเชน กระเพาะอักเสบ ผูปวยตับแข็ง
- แผนกฉุกเฉิน มีการให การปรึกษา แบบ Brief advice ในกรณี ผูที่มีความเสี่ยงในการเกิดปญหาสุขภาพ
เรื้อรังเนื่องจากการดื่มเปนประจํามากเกินกําหนด
หรือผูทเี่ มื่อเมาสุราแลวมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ควบคุมตัวเองไมได กาวราว

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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จากนั้น มีการสงตอใหงานยาเสพติดในการใหการปรึกษาเรือ่ งสุรา ในรูปแบบการปรึกษาทั้งรายบุคคล การ
ปรึกษารายครอบครัว การใหการปรึกษารายกลุม เปนระยะเวลา ๒ เดือน โดยใหการบําบัดทัง้ หมด ๘ ครั้ง สัปดาหละ
๑ วัน คือ วันพฤหัสบดี
รูปแบบและแนวทางการบําบัดสุรา
๑. ชี้แจงแกญาติและผูเ ขารับการบําบัด โดยมีรายละเอียดของการบําบัดและฟนฟูสภาพผูติดสุราแกผปู วยและ
ญาติ รวมทั้งสอนการประเมินภาวะถอนพิษสุราโดยใชเครื่องมือประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา
( Alcohol Withdrawal scale, AWS ) 1และแนวทางการแกไข
๒. รูปแบบการบําบัดสุรา
แผนกผูปวยนอก
๑. ใชแบบประเมิน AUDIT ( Alcohol Use Disorder Identification Test: WHO)
๒. ใหการดูแลตามคะแนนการประเมิน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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แนวทางปฏิบัติกรณีมารับบริการแผนกผูปวยนอก/ คลินิกพิเศษ
แผนกผูปวยนอก/ คลินิกพิเศษ

มาดวยปญหาโรคทางกาย คัดกรองการดื่มสุรา

มาดวยปญหาจากสุรา

โดยใชแบบคัดกรองอยางงายสําหรับผูใชบุหรี่ สุรา ยา
เสพติด ( Tobacco Alcohol Substance Quick
Screen , QS )
เคยดื่ม

สมัครใจที่จะเลิก
ไมเคยดื่ม
คลินิกเลิกสุรา

สงพบแพทยเพื่อ
วินิจฉัยและรักษา

- กลับบาน
- Refer
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
- Admit (ใชแผนภูมิการ
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ผังการใหบริการกรณีมารับบริการแผนกผูปวยใน
รับไวรักษา/ถามวาดื่มสุรา
หรือไม
ผูปวยทั่วไป

ผูปวยที่มีภาวะถอนพิษสุรา/โรคติด
สุรา

คัดกรองการดื่มสุรา
ดวย Quick Screen

ดื่ม

ประเมิน ภาวะติดสุรา โดยใช
แบบคัดกรองAUDIT

ใหการบําบัดรักษา
เฝาระวัง ภาวะถอนพิษ
สุราภายใน 7 วัน โดยใช
แบบประเมินภาวะถอน
พิษสุรา AWS

ไมดื่มสุรา

มี

ผูที่มีภาวะถอนพิษสุรา
- ตามแผนการรักษาของแพทย

ไมมี
ใหการดูแล/ รักษาแบบ
ผูปวยทั่วไป
ใหความรูเรื่องสุรา

- ตามแนวเวชปฏิบัติในการรักษา

ประเมินอาการ
สงบําบัดทางจิตสังคมที่
คลินิกเลิกสุรา

อาการสงบ

สมัครใจที่จะเลิก
Refer
- ร.พ.ทั่วไป

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติในแผนกผูป วยใน
ผูปวยรับไวรักษาในโรงพยาบาล
ถาม “ดื่มสุราหรือไม”
1 ผูป วยที่มีภาวะถอนพิษสุรา/โรคติดสุรา ใหการบําบัดรักษาตามแนวเวชปฏิบัติในการรักษาผูทมี่ ีภาวะถอนพิษสุราหรือ
ตามแผนการรักษาของแพทยพรอมกับการรักษาภาวะโรครวม
2 ผูป วยทั่วไป คัดกรองการดื่มสุรา โดยใชแบบคัดกรองอยางงายสําหรับผูใชบหุ รี่ สุรา ยาเสพติด ( Tobacco Alcohol
Substance Quick Screen , QS )
- ถาตอบ ไมดื่มสุรา ใหการรักษาแบบผูปวยทั่วไปและใหความรูเรื่องสุรา
- ถาตอบ ดื่มสุรา ประเมินภาวะติดสุรา โดยใชแบบคัดกรอง AUDIT และ เฝาระวัง ภาวะถอนพิษสุรา โดยใชแบบ
ประเมินภาวะถอนพิษสุรา AWS ถาพบวา
มีภาวะถอนพิษสุรา ใหการบําบัดรักษา ตามแนวเวชปฏิบัติในการรักษาผูทมี่ ีภาวะ
ถอนพิษสุราและ ตามแผนการรักษาของแพทยพรอมกับการรักษาภาวะโรครวม
ประเมินอาการถอนพิษสุรา
- อาการรุนแรง/ เกินขีดความสามารถ สงรับการรักษาตอที่ รพ. ทั่วไปหรือ รพ.จิตเวช
- อาการสงบ สงบําบัดทางจิตสังคมที่คลินิกเลิกสุราหรือ คลินกิ สุขภาพจิตและจิตเวช
3. ติดตามผลการบําบัด

แบบคัดกรอง AUDIT: ALCOHOL USE DISORDERIDENTIFICATION TEST

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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ชื่อผูปวย……………………………………อายุ……………ป เลขประจําตัวประชาชน ----
คําชี้แจง : คําถามแตละขอตอไปนี้จะถามถึงประสบการณการดื่มสุราในรอบ 1 ปที่ผานมา*
ขอคําถาม
คุณดื่มสุราบอยเพียงไร

0

1

2

3

4

ไมเคยเลย

เดือนละครั้ง
หรือนอย
กวา

2-4 ครั้ง
ตอเดือน

2-3 ครั้ง
ตอสัปดาห

4 ครั้ง
ขึ้นไป
ตอสัปดาห

คะแนน

เวลาที่คุณดื่มสุราโดยทั่วไปแลว คุณดื่มประมาณเทาไรตอวัน (เลือกตอบเปนเบียร ขอ ก หรือเหลา วิสกี้ ขอ ข เพียงขอเดียว)
ก. ถาเทียบเปนปริมาณเบียร สปาย (เชน เบียรชาง,
1-1.5
2-3
3.5-4
4.5-7
7 กระปอง
สิงห, คลอสเตอร, คารลสเบิรก)
กระปอง
กระปอง
กระปอง
กระปอง
ขึ้นไป
ข.ถาเทียบเปนปริมาณเหลา เชน แมโขง, หงสทอง,
2-4
1 แบน
1 / 4 แบน 1 / 2 แบน 3 / 4 แบน
หงสทิพย, เหลาขาว 40 ดีกรี
ฝาใหญ
ขึ้นไป
บอยครั้งเพียงไรที่คุณดื่มเบียร 4 กระปองขึ้นไป หรือ
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
เหลาวิสกี้ ½ แบนขึ้นไป ( 6 drinks)
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยครั้งเพียงไรทีค่ ุณพบวาคุณ
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
ไมสามารถหยุดดื่มไดหากคุณไดเริ่มดื่มไปแลว
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณไมไดทําสิ่งที่
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
คุณควรจะทําตามปกติ เพราะคุณมัวแตไปดื่มสุราเสีย
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณตองรีบดื่ม
สุราทันทีในตอนเชา เพื่อจะไดดําเนินชีวติ ตามปกติได
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
หรือถอนอาการเมาคางจากการ
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
ดื่มหนักในคืนที่ผานมา
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณรูสึกไมดี
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
โกรธหรือเสียใจ เนื่องจากคุณไดทําบางสิ่งบางอยางลง ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
ไปขณะที่คุณดื่มสุราเขาไป
ในชวงหนึ่งปที่ผานมา มีบอยเพียงไรที่คุณ
นอยกวา
สัปดาหละ
ทุกวันหรือ
ไมสามารถจําไดวาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่ผานมา เพราะวา ไมเคยเลย
เดือนละครั้ง
เดือนละครั้ง
ครั้ง
เกือบทุกวัน
คุณไดดื่มสุราเขาไป
ตัวคุณเอง หรือคนอื่นเคยไดรับบาดเจ็บซึ่งเปนผลจาก
เคย แตไมได
เคยเกิดขึ้น
การดื่มสุราของคุณหรือไม
ไม
เกิดขึ้นในป ในชวงหนึ่งป
ที่แลว
ที่แลว
เคยมีแพทย หรือบุคลากรทางการแพทยหรือเพื่อนฝูง
เคย แตไมได
เคยเกิดขึ้น
หรือญาติพี่นองแสดงความเปนหวงเปนใยตอการดื่ม
ไม
เกิดขึ้นในป ในชวงหนึ่งป
สุราของคุณหรือไม
ที่แลว
ที่แลว
ผูประเมิน .............................................................
วันที่ประเมิน
.........................................
รวมคะแนน

สถานพยาบาล
โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
*

ที่มา: แปลโดย พ.ญ.สาวิตรี อัษณางคกรชัย ปรับปรุงภาษาบางสวน เพื่อใชในงานประจําของโรงพยาบาลสวนปรุง, July 2004; February
2006.
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โรงพยาบาลนานอย
ALCOHOL WITHDRAWAL SCALE
(AWS)
วันที่ดื่มครั้งสุดทาย: ........../............/..........
วันที่
เวลา..................... AM / PM
เวลาที่
0 ไมมีเหงื่อ
1 ชื้นเฉพาะที่ฝามือ
เหงื่อ
2 ฝามือชื้น มีเม็ดเหงื่อเฉพาะตามใบหนา ตามตัว
3 เหงื่อเปยกชืน้ ไปทั้งตัว
4 เหงื่อออกอยางมากจนเสื้อผาเปยก
0 ไมมีอาการสั่น
1 สั่นเฉพาะเวลายื่นมือไปจับสิ่งของหรือถือของ
สั่น
2 มีมือสั่นเล็กนอยตลอดเวลา
3 มีมือสั่นอยางมากตลอดเวลา
0 สงบ ไมมีอาการวิตกกังวล
1 รูสึกไมคอยสบายใจ
วิตกกังวล
2 รูสึกหวาดหวั่น ตกใจงาย
3 วิตกกังวล กลัว สงบไดยาก
4 ควบคุมอาการวิตกกังวลได / panic
0 ปกติ
1 งุนงาน อยูไมนิ่ง
กระสับกระสาย
2 พลิกตัวไปมา ไมสามารถนอนพักนิ่ง ๆ ได
3 กระสับกระสายมาก พักไดชวงสั้น ๆ
4 กระสับกระสายอยางมาก ไมสามารถอยูน ิ่งได
0 อุณหภูมิ 37.0C หรือนอยกวา
1 อุณหภูมิ 37.1C ถึง 37.5C
อุณหภูมิ
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 ไมรับรูค วามเปนจริง
0 รับรูไดดี
การรับรูบุคคล
1 ไมแนใจเรื่องวันเวลา
วันเวลา สถานที่
2 ไมแนใจเรื่องวันเวลา และสถานที่
3 ไมแนใจเรื่องวันเวลา สถานที่และบุคคล
4 เสียการรับรู
คะแนนรวม AWS
ความดันโลหิต
ชีพจร
อุณหภูมิ
อัตราการหายใจ
1 ตื่น รูตัวดี ฟงคําสั่งได
ระดับ
2 สับสน ตอบสนองตอเสียง
ความรูส ึกตัว
3 ซึม ตอบสนองตอความเจ็บปวด
4 Semi-comatose
5 Comatose
Pupils
+ reacts
- no reaction
Size in mm
B brisk
S Sluggish
Reaction
ยาที่ใหเพิม่
Nurse Initials
More than 20: severe withdrawal

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

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)

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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แบบบันทึกคําสัง่ แพทยและการดําเนินโรค
Standing Order for Alcohol Withdrawal Syndrom
Date Progress Note
E______V_______M_____
PE…………………………
………………………………
………………………………
BP…………………………
RR…………………………
HR………………………….
O2 sat……………………
Rish Factor delirium
 Hx Seizure
 Hx Frequent
Withdrawal
 Old age
 BI. Alc > 300 mg%

ORDER FOR ONE DAY
 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

ORDER FOR CONTINUATION
 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
Department

Age
Ward GR

Hospital Number
Attending Physical

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน

ป
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แนวทางปฏิบัติการพยาบาลผูปวยในสําหรับผูปวยที่มีปญหาการดื่มสุรา (Problem list)
วันที่

ปญหาทางการพยาบาล
1. เสี่ยงตอการเกิดภาวะ
ถอนพิษสุราเนื่องจากการ
หยุดดื่ม
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....................................
......................................
......................................

การพยาบาล
1. ประเมินความรุนแรงของการติดสุรา
2. ประเมินความรุนแรงของอาการถอนพิษสุรา
(AWS)
3. ประเมินภาวะแทรกซอนทางกาย
- ประเมินสัญญาณชีพ
- ประเมินภาวะชักและเฝาระวังภาวะแทรกซอน
จากอาการชัก
- ประเมินภาวะ Dehydration/น้ําเกิน
4. ดูแลใหรับยาตามแผนการรักษาพรอมทั้งเฝา
ระวังอาการขางเคียงของยา
5. ดูแลใหไดรับสารน้ําและอาหารที่เพียงพอกับ
ความตองการของรางกาย
6. ประเมินอาการ และอาการแสดงออกทีผ่ ิดปกติ
ทางดานจิตใจ
7. ใหขอมูลแกผปู วยตามความเปนจริง
8. พิจารณาผูกยึดเพื่อจํากัดพฤติกรรมในรายที่ไม
สามารถควบคุมอารมณ และพฤติกรรมได
9. เมื่อผูปวยอาการสงบ พันจากภาวะถอนพิษสุรา
สงผูปวยปรึกษาคลินิกสุขภาพและจิตเวช
10. ใหความรูเกี่ยวกับสุราแกญาติเพื่อใหญาติมี
สวนรวมในการใหคําแนะนําแกผปู วยและเฝาระวัง
ภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึ้นกับผูปวย
11. เฝาระวังการเกิดอุบัตเิ หตุโดยยกราวกั้นเตียง
ขึ้น
12. ดูแลความสะอาดของรางกาย
13. ชวยเหลือในการทํากิจกรรม
14.........................................................

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน

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

Nursing assessment

(1) AWS 1-4

Mild withdrawal

(2) AWS : 5-9
Modurate withdrawal

DZP 5 mg 2 tab หรือ
lorazepam 2 mg 1 tab oral

ประเมิน AWS ซ้ํา ทุก 4ชม.

ประเมิน AWS ซ้ํา ทุก 2 ชม

(3) AWS : 10-14
Severe withdrawal

(4) AWS > 15
Very Severe withdrawal

DZP 5 mg 4 tab หรือ
lorazepam 2 mg 2 tab
oral หรือ Valium 10 mg
IV Slowly

ถาเปน Alcohol
withdrawal delirium

ประเมิน AWS ซ้ํา ทุก 1 ชม

ประเมิน AWS ซ้ํา ทุก 15 นาที

ให Valium 10 mg IV
Slowly ทุก 15 นาที ไมเกิน
4 dose

ติดตอกัน 3 วัน

ปจจัยเสี่ยง
- ดื่มสุรามากกวา 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 ,มีปญหาโรคทางกายหรือไดรบั บาดเจ็บรวมดวย ,ชีพจรมากกวา 100 ครั้ง /
นาที , ดื่มมานานมากกวา 5 ป
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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คูมือยาเสพติด

ขั้นตอนการใหบริการในคลินิกบําบัดสุรา
๑. ซักประวัติ ตรวจรางกาย
๒. คัดกรองการดื่มสุรา พรอมประเมินระดับการดื่มสุรา โดยใชแบบประเมิน Audit
๓. ใหการชวยเหลือ โดย
1. กลุมที่ไมติดสุรา หรือ กลุมเสี่ยงต่ํา ใหความรูเรื่องการดื่มสุราอยางปลอดภัย
2. กลุมดื่มแบบเสี่ยงสูง
- ใหคําแนะนําแบบสั้น (BA)
- ใหการบําบัดแบบสั้น (BI)
- ใหการสัมภาษณเพื่อจูงใจ (MI)
3. กลุมติดใหการประเมินภาวะถอนพิษสุรา โดยใชแบบประเมิน AWS
3.1 ถาไมมีภาวะถอนพิษสุรา
- ใหประเมินความพรอมในการรักษาในโรงพยาบาล (Admit) ถาไมพรอมใหการบําบัดแบบ
ผูปวยนอก ถาพรอมใหรับการบําบัดสุราแบบผูป วยใน
3.2 ถามีภาวะถอนพิษสุรา
- ถามีภาวะถอนพิษสุรา และภาวะแทรกซอนทางกายทีร่ ุนแรง สงพบแพทยเพือ่
3.3.วินิจฉัย ใหการรักษา
- ถาไมมีอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงใหรับการรักษาเปนแบบผูปวยใน
3.4 ติดตามและประเมินผล

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ. นานอย จ.นาน
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ระยะการดูแลหลังการรักษา (After care)
1. นัดติดตามอยางตอเนื่อง ที่คลินิกบําบัดสุราของโรงพยาบาลหรือพิจารณาสงตอไปยังเครือขาย
2. มีการติดตามผูปวยทางจดหมายโทรศัพทหรือการไปเยี่ยมบานและบันทึกขอมูลผลการติดตามลงใน
แบบฟอรมโดยละเอียด
3. สงขอมูลกลับไปยังชุมชน
การใหความรูเ รือ่ งการดื่มอยางปลอดภัย ( Alcohol Education )
การใหความรูเ รือ่ งการดื่มอยางปลอดภัย เปนวิธีการชวยเหลือผูที่ดื่มที่อยูในระดับเสี่ยงนอย ซึ่งมีคาคะแนน
จากเครื่องมือ AUDIT อยูระหวาง 0–7 ที่อาจเปนกลุมทีจ่ ะมีโอกาสดื่มมากขึ้นในอนาคต ใหไดรับความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการดื่มที่ปลอดภัย สามารถคงพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงนอยหรือหยุดดื่มได
แนวทางการใหการใหความรูเรื่องการดื่มอยางปลอดภัย
1. สะทอนผลของการประเมินดวยเครื่องมือ AUDIT เนนวาหากผูป วยที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนอยหรือไม
ดื่มแบบนี้ตลอดไป ผูป วยจะมีความเสี่ยงนอยทีจ่ ะเกิดปญหาจากแอลกอฮอล
2. ชี้แจงใหเขาใจวาการดื่มแอลกอฮอลแมเพียงนอยนิดก็มีความเสี่ยงตอสุขภาพและเสี่ยงตอการเกิดอุบัตเิ หตุ
ไดเสมอ
3. ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดื่มแบบปลอดภัย คือ
- ดื่มไมเกิน 2 ดื่มมาตรฐานตอวัน กลาวคือ
- เหลาขาว เหลาโรง วิสกี้ ไมเกิน 2 กง (60 ซีซี)
- ไวนไมเกิน 2 แกว หรือ
- เบียรไมเกิน 1.5 – 2 กระปอง และ
ใน 1 สัปดาหตองมีวันที่ไมดมื่ เลยอยางนอย 2 วัน
4. ใหความรูความเขาใจวาผูที่ดมื่ มากกวานีจ้ ะมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพ เชน อุบัติเหตุ ความดัน
โลหิตสูง โรคตับ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ เปนตน
5. ไมควรจะดื่มเลยในกรณีตอไปนี้ คือ ตองขับรถหรือทํางานกับเครื่องจักร กําลังตั้งครรภหรือใหนมบุตร
รับประทานยาใด ๆ ที่อาจมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล การมีโรคประจําตัว เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ
โรคกระเพาะอาหาร และเมื่อไมสามารถควบคุมการดืม่ ได
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การใหคําแนะนําและการบําบัดแบบสั้นในผูมีปญหาการดื่มแอลกอฮอล
( Brief counseling: Brief Advice/Brief Intervention )
การใหคําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice; BA)
เปนการใหขอมูลแกผูดื่มเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มเพื่อสรางความตระหนักถึงปญหาที่ถูกมองขามและเกิด
แรงจูงใจทีจ่ ะหยุดหรือลดการดืม่ ลง โดยใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที
การใหคําแนะนําแบบสั้น (BA) เหมาะสําหรับผูที่ดื่มในระดับมีความเสี่ยงตอการเกิดปญหาสุขภาพเรื้อรัง
เนื่องจากการดื่มเปนประจํามากเกินกําหนด ซึ่งถือเปนกลุมที่ดื่มแบบเสี่ยง (hazardous) โดยผูปวยกลุมนีเ้ มื่อเมาสุรา
แลวจะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิ หตุ ควบคุมตัวเองไมได กาวราว มีปญหาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดื่ม
ความสามารถในการทํางานลดลงหรือมีปญหาดานสังคม ไดแก การทะเลาะกับบุคคลในครอบครัวหรือคนรอบขาง
โดยทั่วไปผูปวยกลุมนีม้ ักจะยังไมรับรูถึงผลเสียของการดืม่ หรือยังไมมีแรงจูงใจในการเขารับการบําบัด การให
คําแนะนําแบบสั้น จึงมีความจําเปนเพื่อใหผปู วยมีความรู ความเขาใจในผลกระทบของการดื่ม และตระหนักถึงปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหากยังไมเลิกหรือลดการดื่มลง
การบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention; BI)
เปนการใหคําปรึกษาที่ใชระยะเวลาประมาณ 15– 30 นาที เพื่อชวยผูที่ดื่มในระดับที่เปนปญหาตอสุขภาพ
และเกิดปญหาทางจิตใจสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อชวยใหผูดมื่ มีแนวทางการลดหรือควบคุมพฤติกรรมดื่มได
การบําบัดแบบสั้น (BI) เหมาะสําหรับผูที่ดื่มแบบมีปญหา (harmful drinker) อาจเปนปญหาสุขภาพกาย
ปญหาสุขภาพจิตจากการดื่มเปนประจํา มีพฤติกรรมกาวราว หรือ มีปญหาทางดานกฎหมายหรือสังคม
การบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ ( Motivational Enhancement Therapy/Motivational Interviewing)
การบําบัดเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy; MET) เปนการใหคําปรึกษาที่
ยึดผูปวยเปนศูนยกลางเพือ่ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใชหลักการของการสัมภาษณเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการชวยผูปวยไดสํารวจ คนหา และแกไขความลังเลใจของตนเอง สรางความรูสกึ ใหผูปวยรับรูวาตนเองสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดืม่ สุราได ดวยทาทีที่แสดงความเขาใจ เห็นใจของผูบ ําบัด ระยะเวลาที่ใชในการบําบัดอยาง
นอย 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จํานวน 2-4 ครั้ง
การประเมินระดับของแรงจูงใจ
ใชหลักการของขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (stage of change) ของโปรชาสกาและไดคลีเมนเท
(Prochaska & DiClemente, 1982) ที่ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นเมินเฉย (pre-contemplation) ผูปวยไมไดคิดวาตนเองมีปญ
 หาจากการดื่มสุรา มักคิดวาตนเองสามารถ
ควบคุมการดื่มได เชน จะหยุดดื่มเมื่อไรก็ได ขึ้นอยูกับความตองการของตนเอง รูส ึกชื่นชมในความสุขที่ไดรบั จากการ
ดื่ม ไมสนใจในการตรวจสุขภาพ ไมคิดวาตนเองมีปญหาสุขภาพจากการดืม่ สุรา มองไมเห็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการ
ดื่มสุรา และมักโทษบุคคลรอบขางหรือสิง่ แวดลอมวาทําใหตนเองเครียด จึงตองระบายความเครียดดวยการดื่มสุรา
ขั้นลังเลใจ (contemplation) ผูปวยประสบกับผลกระทบทางลบจากการดืม่ สุราบางแลว แตอาจจะไม
รุนแรงมากนัก เชน เริ่มมีปญหาสุขภาพ มีปญหากับบุคคลในครอบครัว มีปญหาในการทํางาน หรือมีปญหาดาน
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กฎหมาย แตผูปวยยังเห็นวาการดื่มมีคุณมากกวาโทษ ยังรูส ึกวาตนเองสามารถควบคุมการดืม่ ได ผูปวยจึงยังคงดื่ม
อยู แตพยายามควบคุมตนเองมากขึ้น
ขั้นตัดสินใจหยุดดื่มอยางจริงจัง (determination) ผูปวยมักประสบกับโทษภัยของสุราทีร่ ุนแรง หรือเกิด
ความตระหนักถึงปญหาการดื่มและตองการหยุดดืม่ หรือลดการดื่มหนักลง
ขั้นลงมือปฏิบัติ (action) ผูปวยหยุดดื่มหรือลดการดื่มในระดับที่เสี่ยงนอย ในชวง 6 เดือนแรก ซึ่งอาจ
กระทําไดไมสม่ําเสมอในบางชวง แตไดพยายามทําตามวิถีทางที่ตนเองไดเลือกเพื่อใหหยุดดื่มหรือลดการดื่มได
ขั้นกระทําตอเนื่อง (maintenance) ผูปวยสามารถหยุดดืม่ สุราไดประมาณ 6 เดือนขึ้นไป อารมณความคิด
คอนขางมั่นคง มีการกระทําตามวิธีการที่ตนเองเลือกไดอยางตอเนื่อง มีความมั่นใจวาตนเองหยุดดื่มได
ขั้นกลับไปมีปญ
 หาซ้ํา (relapse) ผูปวยจะนําพาตัวเองไปสูส ถานการณที่เสี่ยง ปลอยใหตนเองมีความเปราะบางทาง
อารมณจิตใจ ไมสามารถจัดการกับอาการอยากดืม่ ได ไมดูแลตนเอง การควบคุมการดืม่ ไมได มีการเผลอใจกลับไป
ดื่มอีก ซึ่งอาจพบปฏิกิริยาทางจิตใจที่ตามมาหลังจากการเผลอใจไปดืม่ เชน รูสึกผิด ซ้ําเติมตนเอง ไมเคารพนับถือ
ตนเอง ปฏิเสธความจริง
การใหคําแนะนําและคําปรึกษาครอบครัว ( Family Advice and Family Counseling )
การใชสุราเปนปญหาที่ซบั ซอนและเกี่ยวของกับหลายปจจัยทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม
สภาพแวดลอมและคานิยมที่ไมถูกตอง ดังนั้นการแกไขปญหาจําเปนตองทําหลาย ๆ ดานพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะ
ครอบครัวซึง่ มีสวนสําคัญที่จะชวยใหบุคคลหยุดดื่มหรือลดการดื่มลง ดังนั้น หากพบปญหาทีเ่ กี่ยวเนือ่ งจากสุรา ใน
เรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว และผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงควรใหคําแนะนําและคําปรึกษาครอบครัวในประเด็นปญหา
นั้น ๆ
การใหคําแนะนําครอบครัว (Family Advice)
ครอบครัวของผูติดสุราเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงตอการดื่มของผูป วยและมักจะมาปรึกษาเพือ่ ชวยให
ผูปวยหยุดดืม่ โดยที่ตัวผูปวยเองไมยินยอมรับการรักษา สิง่ สําคัญเบื้องตนที่สามารถเตรียมความพรอมของญาติไดคือ
1. ใหญาติเขาใจธรรมชาติของการติดสุรา
2. ใหญาติสามารถสื่อสารอยางเหมาะสมกับผูปวย
3. เรียนรูวิธีการในการปรับพฤติกรรมผูปวย เชน การใหรางวัล ชมเชย เมื่อผูป วยหยุดดื่ม หรือลดการดืม่ แม
เพียงเล็กนอย
4. ผลักดันใหผปู วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยไมทะเลาะหรือขัดแยงกันรุนแรง
5 .เรียนรูวิธีการลดความเครียดดวยตนเอง และวิธีสรางความสุขในชีวิตของตนเอง
6. ใหการสนับสนุนผูป วยใหเขารวมการรักษาตอเนือ่ ง
7. พบวาการที่ครอบครัว หรือบุคคลสําคัญในชีวิตเปนผูคอยกระตุน ใหกําลังใจ หรือ ใหรางวัล เมื่อผูปวย
เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม จะทําใหผูปวยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดดีขึ้น

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๓

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

การพัฒนาระบบการบําบัดเพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่
ความเปนมา
บําบัดรักษาผูมปี ญหาจากการสูบบุหรี่ เปดใหบริการแบบผูป วยนอกทุกวันศุกรเวลาราชการ จากสถิตผิ ูปวย
ดวยโรคอันเกิดจากปจจัยจากการสูบบุหรีเ่ พิ่มมากขึ้นทุกป อาทิ โรคถุงลมโปงพอง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
หรือ โรคมะเร็งปอด เปนตน นอกจากนี้ ยังพบผูปวยดวยโรคตาง ๆ ยังคงสูบบุหรี่อยู ดวยเหตุผลที่ไมตระหนักถึงพิษ
ภัยบุหรี่ หรือไมสามารถหยุดสูบได เนื่องจากภาวะถอนพิษจากสารนิโคตีน เปนตน
ดานการบําบัดรักษาชวงแรก ๆ ไมมียา / สมุนไพรใดชวยลดอาการถอนพิษยาดงกลาวได มุงเนนใหหกั ดิบ
และปรับพฤติกรรม เทานั้น ผูปวยจึงทนอาการไมได สงผลใหการบําบัดบุหรี่ลม เหลว บางรายกลับสูบบุหรี่หนัก
กวาเดิมอีก ดวยเหตุนี้ จึงทําใหสถิติการปวยดวยสาเหตุจากควันบุหรีเ่ พิ่มขึ้น สงผลใหรายงานการสีชีวิตจากควันบุหรี่
เพิ่มขึ้น รอยโรคทีเ่ ปนกลับมีภาวะแทรกชอนรุนแรงขึ้นยากแกการรักษา
กรอบแนวคิด
ระบบการบําบัดบุหรี่ มุง เนนการบําบัดแบบผูป วยนอกเปนหลัก โดยใหความสําคัญในการ ลด ละ เลิก บุหรี่
เพื่อชวยแกไขปญหาภาวะแทรกชอนของโรค หรือ อัตราการปวยดวยโรคอันเกิดจากสาเหตุมาจากควันบุหรี่ โดย
มุงเนนการ ประเมินอาการและการใหสุขศึกษาในเรื่องของพิษภัยจากบุหรี่ และใชหลัก BA / BI และ MI ในการชวย
ใหผูปวยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตอมา ป 2558 เริ่มมีการสรรหา ยา /สมุนไพร มาชวยในการ
บําบัดบุหรี่ จนปจจุบัน ไดใช ชาชงหญาดอกขาว และ Bupropion มาเปนตัวชวยในการบําบัดรักษา

การพัฒนาระบบการบําบัดเพื่อการ ลด ละ เลิก บุหรี่
การบําบัดเพื่อการลด ละ เลิก บุหรี่นั้น ทางโรงพยาบาลนานอย ใหการบริการ แบบผูป วยนอกเทานั้น โดย
สวนใหญ มุงเนนการ SUPPORTIVE และการใหกําลังใจในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยวิธีการโนมนาวจิตใจและสราง
ความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนใหครอบครัวเขามามีบทบาทในการรวมกันดูแลผูปวยทั้งนีอ้ ยูภายใตความ
สมัครใจของผูปวย โดยใชหลักปฏิบัติตามแนวทางการใหบริการ ดัง Guideline ตอไปนี้

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๔

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

แนวทางการใชหลัก ๕ A

โดยเปดบริการ สัปดาหละ ๑ วัน คือวันศุกร โดยรวมกับคลินิกโรงถุงลมโปงพอง และมีแนวทางการ
ดูแลผูปวยติดบุหรี่ ใชแนวทางการใหคําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางสั้น ๓-๕ นาที ( Brief health behavior
advice: BA)
ใชมาตรการแทรกแซง ๕ ขั้นตอน ( ๕ A ) และมาตรการจูงใจ ๕ ขั้นตอน ( ๕R ) ดังนี้
มาตรการ ๕A : การดําเนินการชวยเหลือใหสามารถเลิกสูบบุหรี่ได
Ask
A๑ ถามประวัติการสูบบุหรี่และการใชผลิตภัณฑยาสูบอื่นๆทุกชนิด ทั้งในแผนกผูปวยนอก
คลินิกโรคเรื้อรัง และผูป วยใน
Advice A๒ แนะนําใหผเู ลิกบุหรี่ เลิกสูบบุหรีอ่ ยางเด็ดขาด และพรอมเสนอใหความชวยเหลือ และชี้ชัด
วาเปนเรื่องจําเปนที่ตองเลิกอยางเรงดวน
Assess A๓ ประเมินประเมินความพรอม ความตั้งใจ คนหาผูที่ตองการเลิกบุหรี่ และพยายามกระตุน
ใหผูที่ยงั ไมคิดเลิกสูบใหลองเลิก เพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพื่อเสริมแรงจูงใจ
Assist A๔ ชวยเหลือและบําบัดรักษาอยางเหมาะสมเพื่อใหเลิกบุหรี่ไดสาํ เร็จ
Arrange A๕ ติดตามผลการบําบัดเพื่อชวยเลิกสูบบุหรี่ของผูส ูบทุกราย (Follow up)
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๕

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

การสรางแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ( Promote motivation ) ใชแนวทาง ๕ R
ขั้นตอนที่ ๑ Relevance ชี้ใหเห็นวาการเลิกสูบบุหรีม่ ีความสัมพันธกับปญหาทางสุขภาพของตัวผูปวย
อยางไร หรือเจาะจงในสิง่ ทีผ่ ูสบู ใหความสําคัญ
ขั้นตอนที่ ๒ Risks
เนนย้ําถึงผลเสียจากการสูบบุหรี่ทงั้ ในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลทีจ่ ะเกิด
แกคนรอบขาง
ขั้นตอนที่ ๓ Reward เนนย้ําถึงผลดีที่ไดจากการเลิกบุหรี่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของโดยตรงกับผูป วย
ขั้นตอนที่ ๔ Roadblock วิเคราะหอปุ สรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการเลิกบุหรี่ พรอมหาแนวทางแกไข
ขั้นตอนที่ ๕ Repetition ใหคําแนะนําซ้ําๆ ทุกครั้งที่ผปู วยมาพบและยังคงสูบบุหรี่อยู พูดคุยสราง
แรงจูงใจทุกครัง้ ที่ผรู ับบริการไมมีแรงจูงใจเพือ่ โนมนาวใหเปลี่ยนแปลง และบอกผูรบั บริการใหทราบวาการ
เปลี่ยนแปลง การกินก็เหมือนพฤติกรรมอื่นๆ ที่ตองพยายามหลายๆ ครัง้
ระยะเวลาในการบําบัด ๑ เดือน และติดตามเดือนที่ ๑ , ๓ , ๖ และ ๑๒ เดือน หลังจากบําบัดครบ
ยาที่ไดรับ
1. Bupropion
2.หญาดอกขาว 1 ชอง ชงดื่มวันละ 1 ครั้ง
3.น้ํายาปวนปาก
4.วิตามิน B1-6-12 หรือ B . CO

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๖

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการใหบริการบําบัดบุหรี่ ประจําคลินิกฟาใส ( งานยาเสพติด )
ผูปวย
มาตามนัด
มาครั้งแรก

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

รับบําบัด ฯ

OPD / ER / IPD / อื่น ๆ

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

ไมรับบําบัด ฯ

ไมรับบําบัด ฯ

พบแพทย

ตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน BUN, Cr , Electrolyte ,
FBS ,Chol , LFT ,EKG ,X-RAY ฯลฯ ( ภายใตดุจพิจารณา
ของแพทย ) หรือคัดกรอง COPD

รับยา
กลับบาน
หมายเหตุ** ทุกระบบบริการสามารถเชื่อมโยงตามความเหมาะสม
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๗

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

การพัฒนาระบบการสรางเครือขายในระดับอําเภอ ดานการแกไขปญหายาเสพติด
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อสรางเครือขายในระดับอําเภอ โดยมุง เนนการบริการแบบเชิงรุกมากขึ้น และสรางระบบการทํางาน
เชื่อมโยงในระดับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทัง้ ชุมชน เพื่อการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ
2. เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดวยระบบภาคีเครือขาย
3. เพื่อศึกษาการดําเนินงานของภาคปฏิบัติการชุมชนที่มกี ารดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป
กิจกรรมที่ไดดําเนินการ
การพัฒนาระบบเครือขายบริการสุขภาพการดําเนินงานสาขายาเสพติด ของอําเภอนานอย ไดดําเนินงาน
ภายใตภาคีเครือขายทุกภาคสวนราชการ ภายใตคณะกรรมการของ ศปปส. อําเภอนานอย ซึ่งประกอบดวยภาคี
เครือขายหลายภาคสวน ดังนี้

อําเภอ
สสอ. และ

ตํารวจ /
ทหาร

รพสต. ทุกแหง

รพ.

สถานศึกษา

นานอย

เทศบาล / อบต.

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๒๘

เอกชน /
NGO

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

โดยทางทีมงานยาเสพติดของโรงพยาบาลนานอย ไดมีการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งมี
ความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินการของ ศปปส.จ.นาน และ ศปปส.อ.นานอย ดังนี้
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนบูรณาการรวมกันของอําเภอ โดยมี ศปปส.อ.นานอย เปนเจาภาพการ
ดําเนินการในระดับอําเภอ
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปนหนวยประสาน
การจัดทําแผนปฏิบัติการในดานการบําบัดรักษา และการสงเสริมปองกันตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพ
3. การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเ สพ/ผูต ิดยาเสพติด มีการดําเนินการดังนี้
3.1. การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติดมีการปรับรูปแบบการบําบัดให
เหมาะสมกับผูปวย ประกอบดวย การบําบัดฟนฟูแบบผูป วยนอก จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน และคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.2. การติดตามหลังการบําบัด กําหนดใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการติดตามภายหลังการ
บําบัดรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด หยุดติดตาม และสรุปผลการติดตามเมื่อครบ 7 ครั้งใน 1 ป อีกทั้งไม
กลับไปเสพซ้ํา
3.3. การเฝาระวังพฤติกรรมใหดําเนินการประสานกับผูนําทองถิ่น ผูประสานพลังแผนดินและ อสม.
ในการเฝาระวังพฤติกรรมผูทผี่ านการบําบัด และสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพผูผานการบําบัดรักษาโดย
จัดใหมีกจิ กรรมฝกทักษะอาชีพ
3.4. การลงขอมูลในฐานขอมูลระบบรายงาน บสต. ผานเครือขาย Internet
4. การดําเนินงานโครงการ To Be Number One เนนการดําเนินการเชิงคุณภาพดังนี้
4.1 ในสถานศึกษา การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน To Be Number One Friend Corner ในโรงเรีย
มัธยมประจําอําเภอ จํานวน 1 แหง ไดแก โรงเรียนนานอย
4.2 การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในวงกวางมีการประสานการดําเนินงานกับ
ศปปส.อ.นานอย และสถานศึกษาที่รบั ผิดชอบยุทธศาสตรดา นปองกัน

๒.สรุปขอมูลสําคัญของหนวยงาน(Unit Profile)
ชื่อหนวยงาน คลินิกฟาใส ( งานยาเสพติด )
๒.๑ พันธกิจและเปาหมาย
คัดกรอง บําบัด สงเสริม ปองกัน และติดตาม ผูเสพ/ติดสารเสพติด ใหไดรบั การบําบัดรักษาอยางมี
มาตรฐาน โดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพใหผูเสพ/ติดสารเสพติด
สามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุขในสังคม และบูรณาการระบบเครือขายใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนให
เจาหนาที่และผูร ับบริการเกิดความพึงพอใจและ มีความสุข
๒.๒ ขอบเขตของการจัดบริการ
- สถานภาพของสถานพยาบาล เปนโรงพยาบาล
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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- ทีมที่รับผิดชอบในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ไดแก ทีมที่รบั ผิดชอบในการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติด ชัดเจน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานยาเสพติดในระดับอําเภอ
- หนวยงานคลินิกฟาใส รับผิดชอบงานยาเสพติด พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ทํางานเต็มเวลา ๑ คน
- มีคณะกรรมการทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบดวยพยาบาลวิชาชีพจากหนวยงาน ผูป วยนอก งานจิต
เวช เภสัชกร และเทคนิคการแพทย โดยมีผูอํานวยการโรงพยาบาลเปนประธานทีมผูบ ําบัดทีมเครือขายผูบ ําบัดใน
ระดับ รพ. สต. โดยทําเปนคําสั่งของคณะกรรมการ คพสอ.นานอย โดยมีการประสานงานของเจาหนาทีป่ ระจําคลินกิ
ฟาใส (งานยาเสพติด)
- มีเครือขายบริการสุขภาพการดําเนินงานสาขายาเสพติด ของอําเภอนานอย ไดดําเนินงานภายใตภาคี
เครือขายทุกภาคสวนราชการ ภายใตคณะกรรมการของ ศป.ปส.อําเภอนานอย
- รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองฯ
โรงพยาบาลนานอย ใหบริการผูมารับบริการคลินกิ ฟาใส โดยใหบริการดานการบําบัดรักษา การสงเสริม
ปองกันและฟนฟูสภาพ แกผูเสพ/ผูติดยาเสพติดทุกประเภท ในเวลาราชการตัง้ แตเวลา 0๘.3๐ – ๑๖.3๐ น. โดยแบง
ออกตามลักษณะการใหบริการดานยาเสพติดดังนี้

1. บําบัดรักษาผูเ สพ/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. บําบัดรักษาผูมปี ญหาจากการดื่มสุรา ทั้งผูป วยนอก และผูป วยใน ( เฉพาะกรณีทมี่ ีภาวะฉุกฉินที่ตองเฝา
ระวังอาการจากโรคทางกาย หรือทางสุขภาพจิตและจิตเวช ) ทุกวันพฤหัสบดีเวลาราชการ หลังจากที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพงานยาเสพติด ครั้ง ที่ 2 ในป 2557 ที่ผานมา ทางทีมงานไดพฒ
ั นาแนวทางการคัดกรอง ระบบการ
ดูแลและบําบัดผูมีปญ
 หาจากการดื่มสุรา โดยไดรับการชี้แนะจาก รพ. นาน ในการจัดระบบการบําบัดสุรา โดย
คํานึงถึงตัวผูปวยเปนหลัก และมุงเนนการใหความรูและกระตุนใหผูปวยเล็งเห็นถึงปญหาสุขภาพที่อันเกิดจากการดื่ม
สุราของตนเอง เพื่อสมัครใจในการเขารับการบําบัดอยางเหมาะสมและตอเนื่อง โดนเนนการบําบัดแบบสมัครใจ
ประยุกตใชโปรแกรมจิตสังคมบําบัด
3. บําบัดรักษาผูมปี ญหาจากการสูบบุหรี่ แบบผูปวยนอก ทุกวันศุกรเวลาราชการ ในการนี้ ชวงแรก ๆ
โรงพยาบาลไมมียา / สมุนไพร ใด ๆ ในการรักษา มุงเนนการ ประเมินอาการและการใหสุขศึกษาในเรื่องของพิษภัย
จากบุหรี่ และใชหลัก BA / BI และ MI ในการชวยใหผปู วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ลด ละ เลิกบุหรี่ ตอมา ป
2558 เริ่มมีการสรรหา ยา /สมุนไพร มาชวยในการบําบัดบุหรี่ จนปจจุบัน ไดใช ยา Bupropion และชาชงหญาดอก
ขาว มาเปนตัวชวยในการบําบัดรักษา
4 กลุมที่มีอาการทางจิต แพทยพจิ ารณาแลวไมสามารถดูแลได จะพิจารณาสงตอไปโรงพยาบาลนาน นัด
ติดตามอาการและวางแผนเพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดตอไป
4. การพัฒนาระบบการสรางเครือขายในระดับอําเภอ ดานการแกไขปญหายาเสพติด ในรูปแบบการ
ติดตาม
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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การติดตามผูปวยอยางเปนรูปธรรมของหนวยงาน
หลังการบําบัดยาบา โดยมีกําหนดนัดมาพบทีห่ นวยงาน เยีย่ มบาน โทรศัพท และสงตอโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลใกลบาน เพื่อทําการตรวจปสสาวะ ตรวจรางกาย และเขากลุมบําบัด ในระยะ ๒ สัปดาห , ๑ เดือน ,2
เดือน , ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑ ป นับวันหลังครบบําบัดรักษา ตลอดจนการสงตอแกนนําประสาน
ศปปส.อ.นานอย เพือ่ ทําการติดตามดูแลสําหรับผูทผี่ านการบําบัดไดใชแบบสอบถามชวยเหลือดานอาชีพ และมีการ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ชวยในการฝกอาชีพ โดย
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนดานงบประมาณ
๒.๓ รูปแบบการดําเนินงานปองกันเชิงรุกที่มีการดําเนินการเพิ่มเติมหลังการรับรองฯ
1.การสรางภาคีเครือขายในชุมชน เกี่ยวกับ การปองกัน สํารวจ ชักจูง คัดกรองและเฝาระวังการใชสารเสพ
ติดโดยการประชาคมในชุมชนโดยมีทีมประสานพลังแผนดิน และแกนนําของแตละชุมชน รวมถึงฝายความมั่นคงของ
อําเภอ เพื่อคัดกรองหรือตรวจสอบความเปนไปไดของรายชือ่ ที่ไดติดตอไป เมื่อไดรายชื่อผูคา และผูเ สพทีผ่ านการคัด
กรองแลว ผูคาดําเนินการตามกระบวนการปราบปราม สวนผูเสพสงตอใหสถานบําบัดเพื่อประเมิน คัดกรองและให
การบําบัดรักษาอยางเหมาะสมตอไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรปู แบบในการคัดกรองคนหาในชุมชนโดยใช
หลักการ 9 ขั้นตอน ตอเนื่องจนการสงเขาบําบัดรักษา และติดตามผลการรักษา ในป 2559 ไดมีรูปแบบการคัดกรอง
ตามประกาศ คสช.108/2557 มีการตั้งดานสุมตรวจกลุมเปาหมาย เมื่อตรวจพบสงเขารับการบําบัด รักษา และฟนฟู
ตามความเหมาะสมและกฎเกณฑที่กําหนดไว เชน ระบบบําบัดฯ Matrix Program , คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
14 วัน หรือสงตอเพื่อรับการบําบัดในสถานพยาบาลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมรณรงค
/
ใหสุขศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งภายในและภายนอก
โรงพยาบาล ในวันสําคัญ เชน วันตอตานยาเสพติดโลก วันงดสูบบุหรี่โลกรวมกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ และเผยแพร
เอกสาร โปสเตอรและ วีซีดีตางๆ เกี่ยวกับสารเสพติดในเทศกาลสําคัญ
3.สนับสนุนวิทยากรใหความรูเ กี่ยวกับยาเสพติด การปองกัน เฝาระวัง รวมถึงการเสริมสรางภูมิคุมกันทาง
จิตในสถานศึกษาและชุมชนแก ครู เจาหนาทีส่ าธารณสุข เยาวชน และแกนนําชุมชน ถวายความรูใหกบั พระสงฆ
โรงเรียนวัดนาราบวิทยาทุกป ครูแดร ( ตํารวจ ) ที่มีกิจกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาเรื่องการใหความรูเรื่องยาเสพ
ติด ตลอดจนการรณรงคปองกันเยาวชนหางไกลยาเสพติด
4.ดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใตการบูรณาการรวมกับโครงการคุณแมวัยใสใหแก
เยาวชน โดยเฉพาะในโรงเรียนประจําอําเภอ โดยอบรมใหความรูและทักษะชีวิต ตลอดจนการปองกันโรคหรือภัย
อันตรายตางอันพึงเกิดในกลุมวัยรุนใหแก นักเรียนแกนนําในเรื่อง ปญหาเพศศึกษา การจัดการความเครียด การให
คําปรึกษาเพือ่ นชวยเพื่อน ภายใตการดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกับงาน กิจกรรม Friend corner การลด
อุบัติเหตุจากการดื่มสุรา คลินิกคุณแมวัยใส ศูนยพึ่งได เปนตน
5.ดํ า เนิ น โครงการการป อ งกั น ปราบปรามและบํ า บั ด รั ก ษายาเสพติ ด อํ า เภอนาน อ ย จั ง หวั ด น า น
ประกอบดวยโครงการบําบัดผูใชสารเสพติดประเภทยาบา โดยไดดําเนินการดังนี้ คือ
- โครงการแกไขปญหายาเสพติดอําเภอนานอย เพื่อใชในการรณรงคปลุกจิตสํานึกในชุมชนถึงปญหายาเสพ
ติด การจัดระบบการบําบัดรักษา รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานและสถานพยาบาล เปนตน
โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน โดยไดดําเนินในพื้นที่ครอบคลุมทั้งอําเภอ
และในผูใชสารเสพติดทุกชนิดที่เขามารับบริการ โดยแตละปจะมีผบู ําบัดรักษา ฯ ภายใตโครงการนี้ประมาณ 40สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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100 รายตอป ตลอดจนมีการพัฒนาระบบบริการและใชงบสวนนี้ในการสงเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานของโรงพยาบาล
เขารับการพัฒนาประสบการณที่เอื้อตอการพัฒนางานบําบัดยาเสพติดของโรงพยาบาล อาทิ ประเขารวมประชุม HA
ยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ เปนตน
6.มีการดําเนินงานแกไขปญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล อยางตอเนื่องและขยายเครือขายในชุมชนมาก
ขึ้น เชน มีโครงการเครือขายงดเหลาเขาพรรษา หรือ งดเหลาในงานบุญ งานศพ เปนตน
7 .มีการดําเนินการโครงการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยจัดพื้นที่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ชุมชนปลอดบุหรี่
เปนตน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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2.4. อัตรากําลังของหนวยงาน การจัดองคกรและการบริหาร (แผนภูมิโครงสรางของหนวยงาน)
นายแพทยวิษณุ มงคลคํา
ผูอํานวยการโรงพยาบาล

นางชุตินันท ขันทะยศ

นางวิจิตรา กําธรกูล

หัวหนางานเวชปฏิบัติครอบครัว

หัวหนาตึกผูปวยนอก

ดร.กัลยาณี โนอินทร

นางสุชีรา สุทธารักษ

นางมะลิวลั ย พวงจิตร

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพงานยาเสพติด

พยาบาลวิชาชีพ

ทีมวิทยากรสหวิชาชีพ
ภก.ปุณยพล แสงแกวสันติสุข

เภสัชกร

นางปริชาติ ตะสาร

นักเทคนิคการแพทย

นายชิงขัย กันทะเมฆ

นักกายภาพบําบัด

หมายเหตุ :

สายตรง
สายเกือ้ กูล

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ประเภทของเจาหนาที่
1. แพทย

จํานวนที่มี

คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยาเสพติด
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
- การบําบัดรูปแบบ CBT 2 วัน
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3 ป
- การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบผูป วยนอก
- การบําบัดรักษาผูเสพยาแบบคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมศูนยขวัญแผนดิน
- วิทยากรงานยาเสพติด
- ผูประสานงานงานยาเสพติดในอําเภอ

1

2. พยาบาลวิชาชีพ
ผูรบั ผิดชอบงาน

1

3. พยาบาลวิชาชีพ
อัตรากําลังเสริม

2

นางมะลิวลั ย พวงจิตร
จบการศึกษา
-ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ปริญญาโท การพยาบาลจิตเวช
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 7 ป
ดร.กัลยาณี โนอินทร
จบการศึกษา
-ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
- ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3 ป
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ประเภทของเจาหนาที่
4. เภสัชกร

จํานวนที่มี
1

คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยาเสพติด
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
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(กิจกรรมบําบัด)
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 10 ป

7. แพทยแผนไทย

1

นางสาวกนกพร ปญญาดี
จบการศึกษา
- ปริญญาตรี แพทยแผนไทย)
ประสบการณในการทํางานดานยาเสพติด 3 ป
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๓.แผนการฝกอบรม / ศึกษาตอเนื่อง
กลุมเปาหมาย
แพทย
**แพทยที่ไดรับมอบหมาย จาก
องคกรแพทย
พยาบาลวิชาชีพที่
( ปฏิบัติงานหลัก )
นางสุชีรา สุทธารักษ

พยาบาลวิชาชีพที่
( ปฏิบัติงานเสริม )

บุคลากรทางการแพทย/พยาบาล
ที่ยายมาใหม
**บุคคลที่ไดรบั มอบหมายให
ไดรับการนิเทศงานยาเสพติด

เนื้อหา / หลักสูตร
- การวินิจฉัยและการใหการบําบัดรักษาผู
เสพ/ผูติดยาเสพติด ประเภทตางๆ

เหตุผล / ขอมูลสนับสนุน
เพื่อวินิจฉัยและดูแลรักษาผูเ สพ/ผู
ติดไดถูกตองครอบคลุม เพื่อพัฒนา
ระบบการบําบัดรักษา

- จิตบําบัดในเด็กและวัยรุน และที่จงั หวัด
พิจารณาจัดสรรใหพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผูติดสารเสพติด หลักสูตร 4
เดือน
- การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA
/BI MI CBT รวมถึง รูปแบบคาย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ
การบําบัดรักษาผูปวยนอก ทัง้ บุหรี่ สุรา ยา
เสพติด
- การบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพ
ติด (Harm reduction )
-วิทยากรกระบวนการ
-การประชุมวิชาการยาเสพติดประจําป
- การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA
/BI MI CBT รวมถึง รูปแบบคาย
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสพ
ครอบครัวบําบัด
- การใหคําปรึกษารายบุคคล / รายกลุม
จิตวิทยาที่จงั หวัดพิจารณาจัดสรรให

เปนความตองการของทีมงานที่
ตองการพัฒนาเองใหสามารถรับกับ
ปญหาที่พบจากการทํางานดานยา
เสพติด

การใหความชวยเหลือเบื้องตน รูปแบบ BA
/BI
การใหคําปรึกษารายบุคคล / รายกลุม
จิตวิทยาที่จงั หวัดพิจารณาจัดสรรให

เพื่อใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถดูแลผูป วยอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน
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(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

๔.ตัวอยางกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปธรรม
๔.๑ การทบทวนความเสี่ยง/ปญหาสําคัญที่ดําเนินการปองกันแกไขเพิ่มเติม หลังการรับรองฯ
(๑)การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาดวย C3-THER (เขียนเปนความเรียงหรือตาราง)
ปญหาที่พบ
การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
1.ผูรบั บริการรูส ึกไมปลอดภัยและกลัวถูก - อธิบายถึงกระบวนการบําบัด สิทธิผปู วยและ เนนย้ําการเก็บรักษา
เปดเผยขอมูล
ความลับใหผูรบั บริการทราบเพื่อใหรูสกึ ปลอดภัยและใหความไววางใจ
ตลอดการบําบัดรักษา
- ใหบริการแบบ One stop service และแยกเก็บ OPD สําหรับ Matrix
program โดยเฉพาะ
- เขียนขอมูลของผูป วยในเวชระเบียนเฉพาะสวนที่ไดรบั การชวยเหลือ
และเขียนเปนรหัสโรคคือ F152 (ยาบา) แยกแฟมประวัติที่เกี่ยวของกับ
การบําบัดรักษา ฯ เรื่องยาเสพติดของผูปวย แยกเก็บไวที่คลินิกมีตูและ
ล็อคกุญแจไวตลอด ผูทสี่ ามารถเปดดูขอมูลไดมเี พียงเจาหนาที่ผูใหการ
บําบัด ฯ และแพทยผูที่เกี่ยวของเทานั้น
- กําชับเจาหนาทีท่ ุกคนใหเก็บขอมูลของผูป วยเปนความลับ หามนํา
ออกมาเผยแพรและหากตองการดูเอกสารตองไดรบั อนุญาตจาก
ผูรบั ผิดชอบกอน
- ทําหนังสือสัญญาขอตกลงรวมกันในกลุม ผูป วยหามนําความลับหรือการ
พูดคุยในกลุมออกไปเผยแพรนอกกลุม
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ผูรบั บริการใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ และไมพบขอ
รองเรียนเกี่ยวกับการฟองรองเรื่องการเปดเผยขอมูลดังกลาวตลอด
ระยะเวลา ๓ ปที่ผานมา และไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิผูปวย
2. ผูรับบริการไมพงึ พอใจเนื่องจากรอนาน - จัดระบบการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว
แกผูรบั บริการ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- พัฒนาระบบนัดใหมสี ะดวก รวดเร็ว และใหอธิบายถึงขั้นตอนการ
บริการ
- ผูรับบริการกรณีที่มาเชารับการบําบัดในครั้งถัดไปไมตองยืน่ บัตรทีจ่ ุดคัด
กรอง เพื่อรับบริการคนบัตร โดยใหมายื่นบัตรที่คลินิกและเขารับบริการ
ไดรวดเร็ว สะดวกมากขึ้น
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการรอนาน
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ปญหาที่พบ
3. ผูปวยมาไมพบผูใหบริการ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
- มอบหมายใหเจาหนาทีท่ านอื่นปฏิบัตงิ านแทน
- จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- ผูปวยไดรับบริการทุกครัง้ ที่มารับบริการ และมีความพึงพอใจ
- ไมพบขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมพบผูใหบริการ

4. ผูเขารับการบําบัดเปลี่ยน
ปสสาวะ ปสสาวะปนเปอน

- จากการทบทวน พบปญหามีการเปลี่ยนปสสาวะ หรือนําน้าํ ผสมปสสาวะและ
ขบวนการเก็บและสงตรวจปสสาวะไมรัดกุม ไดดําเนินการปรับปรุง โดยจัดทําแนว
ทางการเก็บและสงตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- มีปรับปรุงแนวทางการเก็บและสงตรวจปสสาวะหาสารเสพติด
- หองน้ําและหองบําบัดอยูในบริเวณเดียวกัน และมีผู
ควบคุมในการเก็บปสสาวะ
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(๒) การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณไมพึงประสงค
ความเสี่ยงสําคัญที่หนวยงาน
การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
คนพบ
1.ผูเสพ / ผูติดสารเสพติดไมเขา - มีการแระสานงานในสวนทีเ่ กี่ยวของ เชน ตํารวจ ปกครอง เพื่อนําผูเสพ /ผูติด
รับการบําบัดเนื่องจากไมยอม
เขารับการบําบัด
เปดเผยตัวเองหรือเกรงวาจะ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ไดรับอันตราย
ผูรบั บริการใหความรวมมือในการบําบัด
-ผูรับบริการไมยอมรับวาตนเอง
ติดสารเสพติด และไมใหความ
รวมมือในการเขารับการบําบัด
2. ผูรับบริการเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะฉุกเฉินขณะบําบัดรักษา
เชน เปนลมหมดสติ

- แนวทางการปองกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เตรียมผูปวย ซักประวัติ คัดกรอง
และตรวจรางกาย ไดถูกตองครบถวน
- มีการเตรียมความพรอมในการใหบริการ เชน ทีมงานหองฉุกเฉิน อุปกรณและยา
ชวยฟนคืนชีพ หนวยรักษาความปลอดภัย และมีเจาหนาที่ทา นอื่นอยูดวยขณะ
ใหบริการ
- มีระบบการเคลื่อนยายผูปวยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากคลินกิ ยาเสพติด ไปหองER
ภายใน 4 นาที โดยการสื่อสาร Nurse Tel. ขอความชวยเหลือไปER ทีมER
พรอมอุปกรณมาที่คลินิกยาเสพติด เคลือ่ นยายไปER แพทยประจําหอง ER ให
การดูแลตอ กรณีรักษาไมไดสงตอโรงพยาบาลนาน เตรียมRefer และ Tel.
ประสานโรงพยาบาลนาน กอนนําสง / ติดตามผลการรักษา
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ยังไมเคยมีผูรบั บริการเกิดภาวะฉุกเฉินกับผูม ารับบริการในหนวยงาน

3.บุคลากร/เอกสารประกอบการ - ประสานทีมบําบัดหากมีผเู ขารับการบําบัดจํานวนมาก
บําบัดมีไมเพียงพอ หรือไมครบ - เตรียมเอกสารในการบําบัดใหครบ และมีจํานวนมากกวาจํานวนผูเขารับการ
บําบัด อยางนอย 2 เทาเสมอ
- ตรวจสอบหลักฐานเอกสารใหมีครบกอนเริ่มกระบวนการบําบัด
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ยังไมเคยมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
4. ผูเสพ / ผูติดสารเสพติดเขารับ - ชี้แจงใหผูรบั บริการและครอบครัวใหทราบและเขาใจเงื่อนไขในการเขารับการ
การบําบัดไมครบกําหนด
บําบัดฟนฟู พรอมทัง้ ลงนามในขอตกลงกอนเขารับการบําบัดทุกครั้ง และประสาน
เครือขายในการติดตามใหเขารับการบําบัด
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ผูรบั บริการใหความรวมมือในการบําบัด
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๓๙

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

ความเสี่ยงสําคัญที่หนวยงาน
คนพบ
5. เจาหนาทีผ่ ูใหการบําบัดรักษา
เสี่ยงตอความไมปลอดภัย
- จากสาเหตุการถูกทําราย
- จากการติดเชื้อโรคทางเดิน
หายใจ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
เตรียมความพรอมของผูร ับบริการและครอบครัวกอนใหบริการ ไดแก
- แจงขอมูล ขั้นตอนบริการ ระเบียบขอกําหนดของการบริการ สถานบริการ
ลงนามยินยอมบําบัดรักษา หลังจากการไดรับการอธิบายจนเขาใจ
- ประเมินอาการเจ็บปวยอื่นๆ รวมอาการทางจิต กอนการบําบัดรักษาและ
ประเมินอาการ
- มีการวางแผน และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูบําบัด ผูปว ยและครอบครัว
ของผูปวย
ดานสถานที่
- จัดหองเปนสัดสวน มีทางเขาออกได 2 ทาง ภายในหองมีระบบการติดตอกับ
ภายนอกไดทันที คือ โทรศัพท
- หองโลง มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมเปดแอร
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
ผูใหบริการปลอดภัยไมถูกทําราย และไมติดโรคทางเดินหายใจ

6. ผูปวยหลังบําบัดยาเสพติด
ไดรับการติดตามไมครบ 4- 7
ครั้ง ใน 1 ป

- จัดทําสมุดประจําตัวผูเขารับการบําบัดทุกคนพรอมทั้งอธิบายถึงแนวทางในการ
บําบัดฟนฟู เพื่อใหไดรบั การติดตามครบ 1 ป
- ชี้แจงใหผูปวยยาเสพติดและครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของการเขารับการ
ติดตามจนครบ 1 ป
- ดําเนินการทุกรูปแบบในการติดตามผูป วยหลังบําบัด เชน โทรศัพท จดหมาย
และ ประสานงานกับเครือขายในชุมชน
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
-ผูปวยไดรับการติดตามไมครบ 4- 7 ครั้ง ใน 1 ป

7. ผลการตรวจปสสาวะอาจไม
ไดผลตามความเปนจริง เนือ่ งจาก
การนัดหมายลวงหนาในการ
ติดตาม และใหผปู วยมาพบที่
หนวยงาน

- สุมติดตามไปพบทีบ่ านโดยประสานกับเครือขายในพื้นที่
- สอบถามขอมูลจากญาติ และ เจาหนาที่
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
-ยังไมพบวาผลการตรวจปสสาวะคลาดเคลื่อน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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๔.๒การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ๓ ปยอนหลัง
(๑) การทบทวนอัตราการคงอยูในการบําบัดฟนฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟนฟู)
ชนิดของ
สารเสพติด/
จําแนกประเภท
ยาบา
สุรา
บุหรี่
รวม

ปงบประมาณ
2558
จํานวน
ผูปวยที่
รับใหม
ทั้งหมด
(B)
48

ปงบประมาณ
2559

จํานวน
ผูปวยที่ รอยละ
คงอยูใน [(A/B)
ระบบการ x100]
บําบัด (A)
45
93.75

จํานวน
ผูปวยที่
รับใหม
ทั้งหมด
(B)
46

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
บําบัด (A)
36

ปงบประมาณ
2560

78.26

จํานวน
ผูปวยที่
รับใหม
ทั้งหมด
(B))
120

รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผูปวยที่ รอยละ
คงอยูใน [(A/B)
ระบบการ x100]
บําบัด (A)
104
86.88

27

4

14.81

35

4

11.42

27

9

33.33

61

37

60.65

30

26

86.66

40

30

75

136

86

63.23

111

66

59.45

187

143

76.47

หมายเหตุ: ชนิดของสารเสพติดขึ้นอยูกับขอบเขตของการบริการ แตละสถานพยาบาล (ยุติธรรม ไมไดแยกชนิด
ของสารเสพติด แตแยกเปน กลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด โดยใช ASSIST รพ. เขียนใหครอบคลุมทุกสารเสพติด รวมทั้ง
สุรา บุหรี่)
สรุป จากตารางแสดงอัตราการคงอยูในการบําบัดฟนฟูพบวา สถิติของการบําบัดยาบามีอัตราการผูรบั บริการ
มารับบริการสม่ําเสมอ จากนั้น ๑ – ๒ เดือน ก็ขาดหายไป ดวยเหตุผลมารับบริการบอย การเดินทางลําบาก ไม
มีคารถโดยสาร ครอบครัวไมพามาเนื่องจากไมเห็นความสําคัญของการรักษา ตลอดจนมาแลวไมพบผูใหการบําบัดและ
ไมพึงพอใจในระยะเวลาที่ยาวนานในการเขารวมกิจกรรมแตละครัง้ ไปทํางานตางจังหวัด บางคนอานเขียนหนังสือ
ไมไดจึงทําใหเพื่อนสมาชิกตองรอจึงเกิดความเบื่อหนาย เปนตน ปจจัยเหลานีล้ วนสงผลใหเกิดอัตรา Drop Out
เพิ่มขึ้น
การบําบัด บุหรี่และสุรายังคงประสบปญหาเรื่องคานิยมและวัฒนธรรมของชุมชน ประชาชนสวนหนึ่งยังเชื่อ
วาการสูบหรี่ ดื่มสุรา เปนเรื่องปกติ คนที่ไมใชสารเหลานี้ยงั ปวยดวยโรคตาง ๆ ดังนั้นการโนมนาวใหเขารับการบําบัด
ยังคงตองใชระยะเวลา ประกอบกับผูป วยยังคงเชื่อมั่นวาการที่ตองเขารับการรักษาตองนอนใน รพ.เทานั้น จึงเลิก สุรา
ได เพราะสิง่ แวดลอมที่บานเอื้อตอการเสพช้ํา เนื่องจากในหมูบานเองยังคงไมสามารถควบคุมการจําหนวย บุหรี่ สุรา
ได แตกลับมีรานจําหนวยเพิ่มขึ้น เกิดผูใช บุหรี่ และสุรา รายใหมเพิม่ ขึ้นทุกป

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๑

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

ปญหาที่พบ
1. ผูรับบริการเขารับการบําบัดใน
กลุมยาบาไมมาบําบัดฯ ตามนัด
มีอัตราการ Drop out สูง ไม
ครบตามเกณฑที่กําหนด
โดยเฉพาะผูป วยบังคับบําบัด
สาเหตุเนื่องจากไปทํางาน
ตางจังหวัด ถูกจับกุมในคดีเปน
ผูคา

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการวิเคราะหพบวา ผูทบี่ ําบัดไมครบตามเกณฑ เกิดจากหลายปจจัย เชน
การเขาถึงบริการยุงยาก การเดินทางลําบาก บานไกล หรือ ทัศนคติที่ดีหรือ
การใหความสําคัญในการบําบัดยาเสพติดของผูร ับบริการเอง เปนตน ดังนั้น
ทีมผูบ ําบัด จึงไดปรับปรุงกลยุทธทเี่ อื้อตอประสิทธิภาพชองการบําบัดใหครบ
ตามกําหนดมากขึ้น คือ
- การติดตาม ชวยเหลือระหวางการบําบัด ใชระบบติดตามทางโทรศัพท
จดหมาย และผานทางแกนนําในชุมชน ครู ผูปกครอง
- การประสานงานกับ ศป.ปส.อําเภอนานอย / สํานักคุมประพฤติ ในการ
ติดตามเมื่อขาดบําบัด เกิน 1 เดือนขั้นไป และคืนขอมูลของผลการบําบัดให
ทราบ
-เยี่ยมบานในรายที่พบปญหาซับซอนและมีการสงตอหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
แนวทางที่วางไว
-ปรับทัศนคติผูมารับการบําบัด / ครอบครัว / ชุมชน ในการลดการตีตราและ
สรางทัศนคติที่ดีตอผูป วยยาเสพติด การอยูรวมกัลปผูใชสารเสพติด ตลอดจน
สรางความตระหนักในการบําบัดใหครบตามเกณฑ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- ผูปวยบังคับบําบัด ยังมีอัตราการ Drop out สูง เนื่องจากกลุมนีเ้ ปนกลุมที่
เกี่ยวของทางกฎหมาย ผูนําชุมชน หรือจนท. รพ.สต. อสม. จึงไมอยากเขาไป
ยุงเกี่ยวหรือติดตาม เพราะจะมี อสค. ติดตามอยูแลวทุกหมูบ าน
- ผูปวยสมัครใจ ใหความรวมมือในการบําบัดดีขึ้น

2. ผูปวยสุราและบุหรี่มีอัตราการ
Drop out สูงไมครบตามเกณฑที่
กําหนด สวนใหญพบวาผูป วยยัง
ขาดความตระหนักและขาด
แรงจูงใจในการเลิกเสพ และอยู
ใกลชิดตัวกระตุน รวมทัง้ ทนตอ
สภาวะการขาดสุราไมไหว บาง
รายไมสะดวกในการมารับบริการ
ที่คลินิก

- เนนการ Motivation Interview มากขึ้น เพื่อสรางแรงจูงใจและเพิ่มการ
ประชาสัมพันธโทษพิษภัยจากสุรา
- เนนการติดตามตอเนื่อง
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- การ Drop out ลดลงบาง แตจะเนนการติดตามหลังใหคําปรึกษา

(๒) การทบทวนอัตราการไมเสพติดซ้ําหลังการบําบัดรักษา ๓ เดือน (Early remission rate ๓เดือน)
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ปงบประมาณ
2558
ชนิดของ
สารเสพติด/
จําแนกประเภท
ยาบา
สุรา
บุหรี่
รวม

ปงบประมาณ
2559

จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
(B)

จํานวน ผูปวย
ที่หยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหนายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)

45

40

4

ปงบประมาณ
2560

จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
(B)

จํานวน ผูปวย
ที่หยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหนายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)

88.88

36

30

2

50

4

37

7

18.91

86

49

56.97

x100]

จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
(B)

จํานวน ผูปวย
ที่หยุดเสพติด
ตอเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหนายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)

83.33

104

99

95.19

4

100

9

9

100

26

6

23.07

30

14

46.66

66

40

60.60

149

122

81.87

x100]

x100]

อัตราการไมเสพติดซ้ําหลังการบําบัดรักษา ๓ เดือน ของผูปวยทีบ่ ําบัดครบโปรแกรม จากรายงานพบวา ป 2559
– 2560 ผลการติดตามพบ สามารถชวยใหการหยุดเสพอยางตอเนื่องไดดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุม ของ Matrix program
และการบําบัดสุรา คือ 100 % ที่ไมกลับไปเสพช้ํา และในกลุมผูมาบําบัดบุหรีท่ ี่ทางโรงพยาบาลไดจัดชื้อชาชงหญา
ดอกขาว และ Bupropion และปรับกระบวนการบําบัดในการชวยลด ละ เลิก บุหรี่ใหกับผูมารับบริการ มีทักษะใน
การปฏิบัติตัวที่ถูกตอง ประกอบกับสรางกําลังใจจากกลุมเพือ่ นชวยเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั สมาชิกกลุม ดวย
จึงชวยใหเกิดผลสําเร็จได
ปญหาที่พบ
-ผานการติดตามเมื่อหลังครบการบําบัด
แลว ยังคงพบอัตราการเสพยาบา และ สูบ
บุหรี่ซ้ําอีก จากรายงาน พบวา ปจจัยหลัก
ในการกลับไปใชสารเสพติดดังกลาว คือ มี
ความเชื่อวาสารเสพติดเหลานั้นชวยให
คลายเครียด สรางความสุขใหกับผูเ สพ
หรือชวยใหสามารถทํางานไดมากขึ้น
รายไดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น
ผูปวยกลุมนีจ้ ึงยังคงวนเวียนอยูในระบบ
การบําบัดครั้งแลวครั้งเหลา เปนตน

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น
-การประสาน ศป.ปส.อ.นานอย ในการชวยเหลือติดตามผูผ า นการ
บําบัด
-การสรางความตระหนัก ปรับทัศนคติใหเห็นประโยชนของการติดตาม
ชวยเหลือ ทัง้ ในระดับผูป วย ทีมการติดตาม หรือครอบครัวของผูปวย
เปนตน
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- มีผเู ขารับคําปรึกษาลด ละ เลิกบุหรี่ และ สุรา เพิ่มขึ้นทุกป และหยุด
ได / เลิกไดในอัตราที่นาพอใจ

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๓

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

(๓) การทบทวนอัตราการคงอยูในการติดตามเมื่อครบ ๑ ป (Retention rate ติดตามครบ ใน ๑ป)
ชนิดของสาร
เสพติด/
จําแนก
ประเภท

ปงบประมาณ
2558
จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
ทั้งหมด

ยาบา
สุรา
บุหรี่

22
-

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหนาย
๑ ป(A)
21
-

8

รวม

30

(B)

ปงบประมาณ
2559
จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
ทั้งหมด

95.45
-

40
2

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหนาย
๑ ป(A)
37
2

8

100

6

29

96.66

48

รอยละ
[A/B
x100]

(B)

ปงบประมาณ
2560
จํานวน
ผูปวยที่
ไดรับการ
บําบัดรักษา
และไดรับ
การจําหนาย
ตามเกณฑ
ทั้งหมด

92.5
100

30
4

จํานวน
ผูปวยที่
คงอยูใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหนาย
๑ ป(A)
28
4

5

83.33

14

12

85.71

44

91.66

48

44

91.66

รอยละ
[A/B
x100]

(B)

รอยละ
[A/B
x100]

93.33
100

อัตราการติดตามอยางนอย ๔ ครั้งใน ๑ ป สถิติขยับเพิ่มขึ้ เนื่องจากเริม่ ใชระบบเครือขายในการชวยติดตาม
โดยเฉพาะกลุมผูบําบัด ยาบา สงผลใหการติดตามเพิ่มขึ้น ในสวนที่มาติดตามไมครบ เกิดจากสาเหตุ ความเขาใจคาด
เคลื่อน โดยเฉพาะในกลุม ที่ถูกนําสงจากสํานักงานคุมประพฤติ สืบเนื่องจาก สํานักคุมประพฤตินัดติดตามเองหลังครบ
บําบัด ทําใหผูปวยเขาใจวาไมตองมาติดตามที่ รพ. ไปรายงานตัวที่สํานักคุมประพฤติทเี่ ดียว หรือในบางรายไมให
ความสําคัญของระบบติดตาม เปนตน
ปญหาที่พบ
ผูรบั บริการไมมาตามนัดดวยสาเหตุ ไมให
ความสําคัญในการติดตามหลังครบบําบัด หรือ
เกิดการเขาใจคาดเคลื่อนจากผลการดําเนินคดีถูก
ตัดสินใหยุติการนัดหมาย ผูปวยจึงเชื่อวาตองยุติ
การบําบัดไปดวย และการยายที่อยู ยายที่ทํางาน
เปนตน

การปรับปรุงและผลลัพธทเี่ กิดขึ้น
- พัฒนาระบบการติดตามเปนเชิงเครือขาย โดยใหภาคีตาง ๆ ใหมี
บทบาทในการติดตามชวยเหลือผูปวยในขุมชน โดยเฉพาะในกลุม
ผูปวยบําบัดยาบา ติดตามชวยเหลือจากผูนําชุมชน ใหมีสวนรวมใน
การแกไขปญหา
ผลลัพธที่เกิดขึ้น
- ผูรับบริการมารายงานตัวเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ ก.ยุติธรรม ไมมีระบบติดตาม ในเชิงนโยบายควรจัดระบบ/ ขอขอมูลจากหนวยที่เกี่ยวของ

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๔

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

(๔) ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่หนวยงานตองการนําเสนอ
ตัวชี้วัด
รอยละของผูปวย
ยาเสพติดทีห่ ยุด
เสพตอเนื่อง ๓
เดือนหลังจําหนาย
จากการ
บําบัดรักษา
( ๓ month
remission rate)
รอยละ ๙0

ปงบประมาณ
2559 2560
92.50 93.33

ปญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่
เกิดขึ้น
ผูผานการติดตามเมื่อหลังครบการ
-การประสาน ศป.ปส.อ.นานอย
ในการชวยเหลือติดตามผูผ าน
บําบัดแลว ยังคงพบอัตราการเสพ
ยาบาซ้ําอีก โดยเฉพาะในกลุม ผูผ าน การบําบัด
การบําบัดยาบาแบบคายปรับเปลีย่ น -การสรางความตระหนัก ปรับ
ทัศนคติใหเห็นประโยชนของ
พฤติกรรม พบวา ปจจัยหลักในการ การติดตามชวยเหลือ ทั้งใน
กลับไปใชสารเสพติดดังกลาว คือ มี
ระดับผูปวย ทีมการติดตาม
ความเชื่อวาสารเสพติดเหลานั้นชวยให หรือครอบครัวของผูป วย เปน
คลายเครียด สรางความสุขใหกับผูเ สพ ตน
หรือชวยใหสามารถทํางานไดมากขึ้น ผลลัพธที่เกิดขึ้น
รายไดก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดังนั้น - รอยละของผูปวยยาเสพติดที่
หยุดเสพตอเนือ่ ง ๓ เดือนหลัง
ผูปวยกลุมนีจ้ ึงยังคงวนเวียนอยูใน
จําหนายจากการบําบัดรักษา
ระบบการบําบัดครั้งแลวครัง้ เหลา
เพิ่มขึ้น

หมายเหตุ การวิเคราะห ปญหาและโอกาสพัฒนา ใหวิเคราะห โดยยึดหลัก ๓ P

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๕

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

๔.แผนยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ระยะ ๑ – ๓ป
แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป
ความทาทาย
กลยุทธ
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ
1. ระบบการ
พัฒนาดานการ 1.ใหการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ 1.รอยละ 80 ของผู ต.ค. ๒๕61
บําบัดรักษาควรไดรับ
บําบัดรักษาและ ผูติดสารเสพติดครบตามมาตรฐาน
เสพ/ผูติดที่แสดงตน
ถึง
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ฟนฟูสมรรถภาพ 2.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ไดรับการบําบัดรักษา ก.ย. ๒๕๖4
ใหเหมาะสมและ
ผูเสพ/ผูติดสาร ดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพผูติดสาร และฟนฟูสมรรถภาพ
สอดคลองกับ
เสพติด
เสพติดอยางกวางขวาง จริงจัง
ครบขั้นตอน
สถานการณและปญหา
2.รอยละ 80 ของผู
ยาเสพติดในอําเภอนา
เสพ/ผูติดสารเพติด
นอย
มาตามนัดขณะบําบัด
2. ผูผานการบําบัดเสี่ยง แผนการสราง
- จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการ
ตอการกลับไปเสพยาช้ํา ภูมิคุมกันและ
ปองกันการกลับไปเสพซ้ํา ในกลุมผู
ปองกันยาเสพติด ผานการบําบัดฯ ยาเสพติด

- อัตราการหยุดเสพ ต.ค. ๒๕61
ตอเนื่อง 3 เดือน (
ถึง
Remission rate ) ก.ย. ๒๕๖4
หลังจําหนายจากการ
บําบัดรักษา ไมนอย
กวา รอยละ 92

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๖

ผลการดําเนินงาน
ผูเสพ/ผูติดสารเสพติด
ไดรับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพครบตาม
มาตรฐาน

รอยละ 80 ของผูเขารับ
การอบรมมีความรูและ
ทักษะชีวิตเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชสารเสพติด

แหลงงบประมาณ/
ผูรบั ผิดชอบ
แหลงงบประมาณ
- สสจ.นาน
- สนง.คุมประพฤติ
นาน
- สถานพินิจฯ นาน
ผูรบั ผิดชอบ
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย
แหลงงบประมาณ
- สสจ.นาน
ผูรบั ผิดชอบ
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

ความทาทาย

กลยุทธ

3. อําเภอนานอยมีอัตรา - พัฒนารูปแบบ
การปวยดวยโรคทีเ่ กิด การบําบัดรักษาผู
จากการสูบบุหรีเ่ ปน
ติดบุหรี่
อันดับตนๆ เชน โรค
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ,
ถุงลมโปงพอง จึงเห็น
ความสําคัญ
ของการพัฒนาคลินกิ
เลิกบุหรี่ เพื่อลดอัตรา
การเกิดโรคทีเ่ กิดจาก
การสูบบุหรี่ใหลด
นอยลง

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ
โครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่และ
๑.จํานวนผูป วยที่
ต.ค. ๒๕61
โครงการโรงพยาบาลนานอยปลอด
สามารถเลิกบุหรี่ได
ถึง
บุหรี่โดยมีกจิ กรรม
๒.รอยละ ๒๐ ของผู
๑.จัดทําโครงการพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ เขารับการบําบัด
ก.ย. ๒๕๖4
ใหบริการบําบัดรักษาผูที่ติดบุหรี่ใน
สามารถเลิกบุหรี่ได
คลินิกเลิกบุหรี่
ตั้งแต๖ เดือนขึ้นไป
๒.พัฒนาระบบบริการสําหรับใหความรู
และสงเสริมการเลิกบุหรี่ในงานประจํา
ใหกับบุคลากรของโรงพยาบาล
๓.มีการประเมินผูร ับบริการทุกหนวย
บริการโดยใชหลัก ๒ A ไดแก Ask =
ถามและAdvice= แนะนําเลิก
๔. กรณีตองการเลิกบุหรี่ สงตอคลินิก
เลิกบุหรี่
๕.มีพยาบาลวิชาชีพผานการอบรม
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของพยาบาล
ในการชวยใหคนเลิกสูบบุหรี่

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๗

ผลการดําเนินงาน

แหลงงบประมาณ/
ผูรบั ผิดชอบ
1. ผูปวยที่อายุ 15 ปขึ้นไป แหลงงบประมาณ
ที่เขารับบริการสุขภาพ
- สปสช.
ไดรับการประเมิน /คัด
ผูรบั ผิดชอบ
กรองปญหาการดื่มสูบ
- งานบําบัดยาเสพ
บุหรี่ รอยละ 80
ติดโรงพยาบาลนา
2. อัตราการปวยดวยโรคที่ นอย
เกิดจากการสูบบุหรี่ เชน
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
, ถุงลมโปงพอง ลดลง

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

ความทาทาย

กลยุทธ

4. อําเภอนานอยมีผมู ี
พฤติกรรมเสี่ยงดานการ
ดื่มสุราจํานวนมาก
พฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
เปนผูปวยที่มปี ญหาจาก
สุรา ในอนาคตหากไม
รับการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
ถูกตอง จึงจัดใหมี
บริการดูแลชวยเหลือ
กลุมผูติดสุรา

- พัฒนารูปแบบการ
บําบัดรักษาผูมปี ญหา
จากการดืม่ สุราใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินการ
(ของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ )
ในการใหบริการบําบัดรักษาในคลินกิ
เลิกบุหรี่
๑.ผูปวยที่ไดรับผลกระทบจากการดื่ม
สุรา เชน อุบัตเิ หตุ ปวยเปนโรคจาก
การดื่มสุรา เชน ตับอักเสบ ตับแข็ง
ฯลฯ แพทยจะเปนผูสง เขาคลินกิ เลิก
สุรา
๒. ผูที่ติดสุราเรื้อรังตองการเลิกดื่ม
สมัครใจเขารับคําปรึกษาที่คลินกิ เลิก
สุราโดยตรง
๓.จัดใหกลุมเปาหมายมีการเขากลุม
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดย
ครอบครัวมีสวนรวมเดือนละ ๑ ครั้ง
๔.ประเมินและติดตามผลการดําเนิน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๘

1.อัตราการคัด
ต.ค. ๒๕61
กรองปญหาการ
ถึง
ดื่มสุราในสถาน
บริการ
ก.ย. ๒๕๖4
2. จํานวนผูปวยที่
ติดสุราเขารับ
บริการปรึกษา
เพื่อเลิกสุรา
3. อัตราการหยุด
ดื่มของผูติดสุรา
รอยละ ๕๐

ผลการดําเนินงาน

1. ผูปวยที่อายุ 15 ปขึ้น
ไปที่เขารับบริการ
สุขภาพ ไดรับการ
ประเมิน /คัดกรอง
ปญหาการดื่มสุรา รอย
ละ 80
2. อัตราการไดรบั การ
แนะนําแบบสั้น/การให
คําปรึกษาแบบสั้น รอย
ละ100

แหลงงบประมาณ/
ผูรบั ผิดชอบ

แหลงงบประมาณ
- รพ.นานอย
ผูรบั ผิดชอบ
- งานบําบัดยาเสพติด
โรงพยาบาลนานอย

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาระยะ 1 - 3 ป
ตัวชี้วัดโครงการ
ระยะเวลา
ดําเนินการ

ความทาทาย

กลยุทธ

กิจกรรมหลัก

5. เจาหนาที่ขาด
ความรู ความชํานาญ
ในดานการบําบัดรักษา
ผูเสพ / ผูติด ยาเสพ
ติด

แผนบริหารจัดการ
แบบบูรณาการตาม
บริบทของพื้นที่และ
ภาระงาน

จัดอบรมพัฒนาและเสริม
ประสิทธิภาพการบริการและ
บุคลากร ระดับ คปสอ.นานอย และ
มีการทบทวนองคความรูทุกป ปละ
๑ ครั้ง

6. มีแนวโนมการ
ระบาดของยาเสพติด
ในกลุมเยาวชน

การปองกันการเสพ
ยาเสพติดในกลุม 1.การใหความรูในสถานศึกษา
เยาวชน
2. การใหความรูนักศึกษาในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน
3. การจัดทําคายพัฒนาทักษะชีวิต

แหลง
งบประมาณ/
ผูรบั ผิดชอบ
เจาหนาที่มีความรู
ต.ค. ๒๕61 รอยละ ๙๐ ของเจาหนาที่มีความรู คปสอ.นานอย
ความชํานาญในดานกา
ถึง
ความชํานาญในดานการ
บําบัดรักษา ผูเสพ / ผู ก.ย. ๒๕๖4 บําบัดรักษา ผูเสพ / ผูติด ยาเสพ
ติด ยาเสพติด
ติด
1. มีชมรม To Be
ต.ค. ๒๕61
number one ใน
ถึง
โรงเรียน
ก.ย. ๒๕๖4
2. เยาวชนไดรับความรู
และทักษะเรือ่ งการ
ปองกันการติดยาเสพ
ติด

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

๔๙

ผลการดําเนินงาน

1. มีการอบรมใหความรูเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติดแกนกั เรียนใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน
1 โรงเรียน
2. มีการอบรมใหความรูเรื่องโทษ
ภัยของยาเสพติดแกนกั ศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน ปละ
1 ครั้ง
3. จัดทําคายพัฒนาทักษะชีวิตใน
กลุมเยาวชน ปละ 1 ครั้ง / ตําบล

- กองทุน
สุขภาพตําบล- ศูนย
การศึกษานอก
โรงเรียน

-องคการ
บริหารสวน
ตําบล

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

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
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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๔ = ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวัตกรรม ประเมินผลอยางเปนระบบ
๕ = เปนแบบอยางที่ดีของการปฏิบัติ มีนวัตกรรมคุณภาพ มีวัฒนธรรม
การเรียนรูในหนวยงาน
ตอนที่ Iการบริหารจัดการทั่วไป มีองคประกอบทีส่ ําคัญ รวม ๖ องคประกอบ ไดแก
I - ๑การนํา
ผูนําองคกรใหความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อใหการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาผูใชยาและ
สารเสพติดเปนไปอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผูนํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง มีการกํากับ
ติดตามงานดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดอยางตอเนื่อง
๒.หนวยงานและสหสาขาวิชาชีพรวมกันกําหนด พันธกิจ /เจตจํานง เปาหมาย และ
ขอบเขตการใหบริการดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถายทอดสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้
๓. ผูนําสนับสนุนใหมีการสรางสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดภายใน
องคกร (Management Innovation)
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
9

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ ถายทอดสูบุคลากรทุกระดับภายใน
๑. สิ่งที่พบ
โรงพยาบาลมาอยางตอเนื่องโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม เนนการสราง ๒. จุดเดน
ความเขาใจ และพัฒนารวมกัน มีการติดตามานดานการบําบัดบําบัดรักษา ๓. ขอเสนอแนะ
ผูใชยาและสารเสพติดอยางตอเนื่อง
2. มีการประชุมหารือรวมกันเพือ่ กําหนด พันธกิจ เปาหมาย และขอบเขต
การใหบริการดานการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดทีเ่ หมาะสม
3. สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับยึดมั่นในคานิยมองคกร “ บริการดวยจิต
สรางมิตรดวยใจ บริหารทันสมัย รวมใจพัฒนา” โดยอํานวยการใหมกี าร
จัดกิจกรรมเพื่อกลอมเกลาจิตใจบุคลากร ภายใตจิตอาสา กิจกรรม
เหลานี้สง ผลใหเจาหนาที่มจี ิตใจที่เอื้ออาทร เอื้อเฟอเผื่อแผมากขึ้น
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายของการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูร ับบริการและผูม ีสวนไดสวนเสียรวมทั้งมีการถายทอดไปสูการปฏิบัติและติดตามผลเพื่อใหมั่นใจ
วา การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ตงั้ ไว
ประเด็นที่ประเมิน

๑.มีการกําหนดกลยุทธ เปาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคลองตามบริบทของหนวยงาน และขอมูลการแพรระบาดของยา
ติดในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งมีการถายทอดแผนปฏิบัติการลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธกา
เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไวอยา
๒.มีการประสานกับผูนําองคกรในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงค
๓. มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว และมีระบบการประเมินผล (E
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกับเครือขายสุขภาพ ๑. สิ่งที่พบ
ในการพัฒนางาน โดยไดมาจากความเห็นชอบรวมของ ๒. จุดเดน
คณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขระดับอําเภอ ๓. ขอเสนอแนะ
(คปสอ.) มีการถายทอดแผนปฏิบัติการลงสูก ารปฏิบัติ
2. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทุก ๖
เดือน

I - ๓ การมุงเนนผูปวย ผูรับผลงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
มีระบบการรับฟงและนําขอมูล จากเสียงสะทอน ความตองการ ความคาดหวัง และขอรองเรียนของผูปวย
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ผูรับผลงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย มาใชในการวางแผนและปรับปรุงเพื่อสรางความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึงความ
มั่นใจวา การจัดบริการของหนวยงานสอดคลองกับความตองการของบุคคลดังกลาวรวมถึงหนวยงานมีความ
ตระหนักและใหความคุมครองสิทธิผูปวยอยางเหมาะสม

ประเด็นที่ประเมิน
๑.มี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รับ ฟ ง เสี ย งสะท อ นและข อ ร อ งเรี ยนจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับขอรองเรียน
อยางเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/
เสียงสะทอนมาใชป รับปรุง การใหบ ริก ารของหนวยงาน (use of feedback &
reflection)
๒. มีช อ งทางให ผูปว ย/ผูรั บ บริ ก าร คนหาขอ มูล ข าวสารและเสนอขอ รอ งเรีย น
เกี่ยวกับระบบการบริการของหนวยงาน และความรูที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรูในการดูแลตนเอง
๓. มีระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของผูปวย และมีระบบที่พรอมในการ
คุมครองสิทธิผูปวยไดอยางเหมาะสม(patient’s right & responsibilities)
๔.มีชองทางหรือกลไกที่ใหผูปวย ผูรับบริการ ผูรับผลงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย มี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานยาเสพติดขององคกร (customer &
stakeholder engagement with the network)
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
2

3
3
3
11
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เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการจัดทําเอกสารการประเมินความพึงพอใจ ตรงตาม ๑. สิ่งที่พบ
หลักการของมาตรฐาน สรพ.และหนวยงาน กําหนดไว
๒. จุดเดน
2. ผูรับบริการสามารถหาขอมูลการเขามารับบริการใน
๓. ขอเสนอแนะ
โรงพยาบาล ไดจากทาง web site ของโรงพยาบาล
ติดตอทางโทรศัพท และติดตอสอบถามไดจากเจาหนาที่
ประชาสัมพันธของโรงพยาบาล ซึง่ มีใหบริการดานหนา
แผนกผูป วยนอกทุกวัน
3. ผูรับบริการสามารถเสนอขอรองเรียนไดตามชองทาง
การรองเรียน:
- ตูรับความคิดเห็น/โทรศัพท
- การประชุมของผูนําชุมชน/เจาหนาที่รพ.สต
- Facebook ของโรงพยาบาล
- เจาหนาที่ทอี่ อกปฏิบัติงานในชุมชน
4. มีหนวยงานที่รบั ผิดชอบเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล
ใหไดรับบริการตามสิทธิและอํานวยความสะดวกในการ
ขอคําปรึกษาดานสิทธิรักษาพยาบาล , พัฒนาเรื่องการ
จัดเก็บประวัติการรักษาพยาบาลของผูปวยใหปลอดภัย
ทั้งระบบ computer และเอกสาร ,มีระบบการเขาถึง/
ขอประวัติผปู วย โดยตองผานการขออนุญาตจาก
ผูอํานวยการโรงพยาบาลปรับปรุงการลง
บันทึกขอมูลในเวชระเบียน ทีเ่ ปนความลับ ,พัฒนา
แนวทางการชวยเหลือชีวิตกรณีฉุกเฉินของหนวยงาน
ไดแก กริ่งขอความชวยเหลือ

I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห ขอมูลดานการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดที่จําเปนเพื่อนําไปใช
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ประโยชนในการปรับปรุง ระบบงาน รวมทั้ง มีการใชขอมูลเชิง วิชาการและการจัดการความรูเพื่อการการ
บําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาและสารเสพติดใหเ กิดคุณภาพตามบริบทของแตล ะสถานพยาบาล/สถานฟนฟู
สมรรถภาพ
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
๑.มี ก ารกํ า หนด จั ด เก็บ และทบทวนขอ มู ล /ตั ว ชี้วั ด สํ าคั ญ เพื่ อ ใชใ นการวางแผน
3
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธของการจัดบริการ
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ 3
สงตอผูปวยเสพติด และการดูแลผูปวยเสพติดอยางมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ(Information technology support)
๓.มีการนําขอมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ถูกตอง เชื่อถือได ทันสมัย
3
และปลอดภัย มาใชในการตรวจวินิจฉัย ใหการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยา
และสารเสพติด (evidence-based practice)
๔ มีการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรูจากเหตุการณสําคัญ
3
จากการปฏิบัติง าน หรือ องคความรูที่เ กี่ยวขอ งจากทั้ง ภายในและภายนอกองคก ร
นําไปสูก ารปฏิบั ติที่รั ดกุ ม เป นระบบและมีทิ ศทางเดียวกันทั้ ง องคก ร(Knowledge
Management in the network)
คะแนนเฉลี่ย
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

55

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดรวมกันมีการประชุม
๑. สิ่งที่พบ
เพื่อติดตามงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูทุก3 เดือนอยางเปน ๒. จุดเดน
ทางการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทบทวนผลการ
๓. ขอเสนอแนะ
ทํางานเปนระยะมีการวัดผลตามตัวชี้วัดทุก 6 เดือน
2. โปรแกรมHOSxPในการบันทึกเวชระเบียนผูป วย การ
ใหบริการผูปวยนอกและผูปวยเปนฐานขอมูลการใหบริการ
รวมทั้งจัดการขอมูลรายงานตางๆในระยะทีผ่ านมามีการ
ทบทวนและดําเนินการใหแพทยและหนวยงานบริการบันทึก
ขอมูลและสัง่ ยาในระบบคอมพิวเตอรเพื่อลดการใชเวช
ระเบียนที่เปนกระดาษ (Paperless) , ระบบ LAN ในการ
เชื่อมตอขอมูลแตละแผนกภายในหนวยงาน , ระบบ Thai
Refer เชื่อมโยงเครือขายการสงตอ
3. ทีมวิชาการโรงพยาบาลรวมกับทีมวิชาการเครือขายสุขภาพ
อําเภอนานอยจัดใหมีเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการประจําป
ไดแกงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/เรื่องเลาดีๆโดยไดรบั การ
สนับสนุนจากผูบ ริหารโรงพยาบาลและเครือขายสุขภาพผล
พบวามีผสู งผลงานนาเสนอเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนในระดับ
โรงพยาบาลสวนใหญเปนผลงาน R2R จากงานประจํามีการ
สนับสนุนใหเชิญผูเ ชี่ยวชาญจากภายนอกโรงพยาบาลมาชวย
ใหคําแนะนําในการเขียนผลงานมีการประกวดผลงานดีเดน
เพื่อเปนกําลังใจตลอดจนสนับสนุนการเผยแพรผลงานสูเวที
ระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับประเทศและผูบริหารพรอมที่
จะสนับสนุนการเขียนผลงานในปตอ ๆไป

I - ๕ การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกยองชมเชยและแรงจูงใจที่
สงเสริมการสรางผลงานที่ดี
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
๑.มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวของ ที่มีความรูความสามารถและจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการ
3
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด รวมทั้งมีผูปฏิบัติงานประจําและ
ผูปฏิบัติงานเสริม
๒.มีโครงสราง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อตอการสื่อสาร การประสานงาน
3
การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางนวตกรรม และมีความคลองตัว
๓.มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อ การบัดรักษาและฟนฟูส มรรถภาพผูปวยเสพติดตาม
3
มาตรฐานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ตั้งแตการเตรียมความพรอม
๔.มีร ะบบการประเมินผลงาน การยกยอ งชมเชย จัดระบบคาตอบแทนและแรงจูง ใจ
3
(ความกาวหนาของตําแหนงงาน, ความปลอดภัยในการทํางาน, ความมั่นคงในงาน ฯลฯ)
เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีมการมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง
คะแนนเฉลี่ย
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. กําหนดอัตรากําลังเจาหนาที่ไดเหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านดาน ๑. สิ่งที่พบ
การบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดของหนวยงานในเชิง
๒. จุดเดน
ผูปฏิบัตงิ านหลัก และงานเสริม รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติแบบ
๓. ขอเสนอแนะ
เกื้อกูล เชน หอง LAB หองยา เปนตน และมีการเชื่อมโยงกัน ใน
ระบบขอมูลผาน เวชระเบียน ของ ระบบ HosXP
2. มีโครงสรางระบบงานที่มผี ูรบั ผิดชอบเฉพาะทําใหเกิดการ
ดําเนินงานไดตอเนื่องเชื่อมโยงและสะดวกตอการประสานงานและ
ติดตามงาน
3. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตาม Learning need ที่
ตอบสนองเปาหมายของโรงพยาบาล, มาตรฐานวิชาชีพและปญหา
จากการดูแลผูปวย และไดนําเอาความรูที่ไดจากการอบรมมาขยาย
ผลกับผูเกี่ยวของ
4. มีเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจนและเปนธรรม โดย
ประเมินจากผลการปฏิบัตงิ าน ความยากงายของงาน และความ
มุงมั่นและความเสียสละเพื่อองคกรเปนสวนประกอบและ ลูกจาง
รายวันปรับคาจางตามคาแรงขั้นต่ําของกรมแรงงาน , ใชหลักการ
เสริมพลังในการปฏิบัตงิ านพรอมกับใหการสนับสนุนทรัพยากรใน
การปฏิบัตงิ านและใหคําชื่นชมเมื่อมีความกาวหนาของงานหรือ
ปฏิบัติงานสําเร็จ

I - ๖การจัดการกระบวนการ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

58

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการสนับสนุน
ที่สําคัญ เพื่อใหการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการ
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
หนวยงาน
ประเมิน
ตนเอง
๑. มีการกําหนดกระบวนการใหบริการผูใชยาและสารเสพติดที่สอดคลองกับพันธกิจ/เจตจํานง เปา
3
หมายความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของ เพื่อสงมอบคุณคาของงานใหแก
ผูรับบริการ(process identification)
๒.มีการทบทวนกระบวนการดูแลผูปวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ/ทีมนําทางคลินิกอยาง
3
สม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยเสพติดและคนหาโอกาสพัฒนา
๓. มีการนําขอมูลจากผูรับบริการและผูรวมงานมาใชประโยชนในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุง
3
และสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับ กระบวนการใหบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทาง
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (process design & innovation)
๔.มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลดความเสี่ยง ลด
3
ความแปรปรวน ลดความสูญเปลาปองกันความผิดพลาดและเหตุการณไมพึงประสงค ซึ่งจะสงผลให
ผลลัพธการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดดีขึ้นในทุกมิติ
คะแนนเฉลี่ย
12
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
๑. มีแผนภูมิการใหบริการหรือแนวทางปฏิบัติการใหบริการ
2. จัดระบบบริการ One stop service เพื่อลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกผรู ับบริการ
3. มีการพัฒนาระบบการบําบัดรักษาฟนฟู
4. มีการปรับสถานที่บริการใหกวางขึ้นและแยกตึกในป 2557 เพื่อรองรับบริการผูปวยยาเสพติดที่
เพิ่มขึ้น โดยไดรับงบประมาณรวมกับการบริจาคจากชุมชน สะดวกตอการเขาถึงของผูร ับบริการ
4. จัดทําแผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขึ้นทบทวนประเภทความเสี่ยง ระดับความรุนแรง แนว
ทางการรายงาน การเชื่อมโยงรายงานสูทมี นําตางๆและหนวยงาน มีการประชุมกรรมการเพื่อนํา
ความเสี่ยงสําคัญมาหารือ ติดตาม วิเคราะหและพัฒนาระบบ เพิ่มชอง
ทางการรายงานใหสะดวก รวดเร็วขึ้น
ตอนที่ IIระบบงานสําคัญ
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลทีมีประสิทธิผลและประสานสอดคลองกัน
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูปวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีก ารคน หาความเสี่ ยงทางดานคลินิก และความเสี่ ยงทั่ว ไปในหนวยงานยาเสพติดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญ เพื่อกําหนดเปาหมาย ความปลอดภัยและ
มาตรการปองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสรางความตระหนักอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดผลลัพธ
ของการการปฏิบัติงานที่ดี
๒. มีระบบรายงานอุบัติการณและเหตุการณเกือบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะหและนํา
ขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู และวางแผนการ
ปฏิบัติงาน
๓. มีการวิเคราะหสาเหตุที่แทจริง (Root CauseAnalysis) เพื่อคนหาปจ จัยเชิงระบบ*ที่อ ยู
เบื้องหลัง และนําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม
๔. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
และนําไปสูการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3

3
3
3
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
1. กิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน และการใหบริการบําบัดรักษายาเสพติด
โดยการประเมินผลทัง้ ในดานการทํางานของทีม ดานการบริหารความเสี่ยง และมีการพัฒนาคุณภาพ
การดูแลผูปวยอยางตอเนื่อง
2. มีอุบัติการณความเสี่ยงเกิดขึ้น หรือเกิดเหตุการณเกือบพลาด ทุกหนวยงานจะมีการรายงาน
อุบัติการณผานทางศูนยคุณภาพ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แจงความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นไปยังหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมีการทบทวนความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น มีการวิเคราะหสาเหตุ การแกไขเบื้องตนและการปองกันการเกิดซ้ํา โดยคํานึงถึงมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามวิชาชีพ กรณีที่เปนความเสี่ยงทีเ่ กิดระหวางทีมครอมสายงาน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเปนผูประสานงานใหมีการทบทวนระหวางทีมครอมสายงาน
II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย(Healing environment Safety Laws)
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ผูนิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเดน
๓. ขอเสนอแนะ

(Re-ac V.๑๑-๐๑-๖๐)

ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดลอมทางกายภาพของหนวยงานที่เอื้อตอความปลอดภัยและความผาสุกของผูปวย เจาหนาที่
และผูรับบริการ หนวยงานสรางความมั่นใจวาผูที่อยูในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือภาวะฉุกเฉิน
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
หนวยงาน
ประเมิน
ตนเอง
๑. โครงสรางอาคารสถานที่ขององคกรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่ใชสอย
3
เอื้อ ตอ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปนสัดสวน และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผูใหบริการดวย
๒.หนวยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่อคนหาความเสี่ยงและการ
3
ปฏิบัติที่ไมปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมอยางนอยทุกหกเดือนในพื้นที่ใหบริการผูปวย/ผู
มาเยือน และทุกปในพื้นที่อื่นๆ
๓. องคกรประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3
ดานสิ่งแวดลอมและนําไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว ปองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองตอ อุบัติการณที่เ กิดขึ้น ธํารงไวซึ่งสภาพอาคาร สถานที่ที่ส ะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผูปวย/ ผูมาเยือนและบุคลากร
๔. มีระบบระบายอากาศที่ถายเทสะดวก เพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ และมี
3
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
12
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. สถานที่ การจัดหองใหบริการ เปนสัดสวนและมีความปลอดภัยมี ๑. สิ่งที่พบ
กริ่ง สัญ ญาณขอความชวยเหลือ มีป ระตู 2 บาน ตรงตามหลัก ๒. จุดเดน
มาตรฐาน และเอื้ อ ต อ การบํ า บั ด รั ก ษาฟ น ฟู ส มรรถภาพของ ๓. ขอเสนอแนะ
ผูรับบริการและผูใหบริการ
2. มีการตรวจสอบความเสี่ยง/การปฏิบัตทิ ี่ไมปลอดภัยสวนใหญ
หากพบเห็นสิ่งที่อาจเกิดความไมปลอดภัย ตองรายงานเพื่อ
ดําเนินการปองกันและแกไข ตามลําดับตอไป
ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ

ระดับคะแนน

สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ประเด็นที่ประเมิน
๑. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติที่เปนไปได และหนวยงานตองเขาไปมีบทบาทในการใหบริการ
๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใชเมื่อเกิดเหตุการณ
๓ ดําเนินการฝก ซอมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบการบริหารจัดการ เมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือตางๆ ในการปองกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอยางสม่ําเสมอ
คะแนนเฉลี่ย

หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
3
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน / อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ
๑. สิ่งที่พบ
2. มีแผนการซอมรับอุบัติเหตุหมู ซอมแผนอัคคีภัยเปนประจําทุกป
๒. จุดเดน
และมีแผนการสํารองอัตรากําลังที่มปี ระสิทธิภาพ มีทีมเครือขายบริการ ๓. ขอเสนอแนะ
ที่ไดรับการฟนฟูทุกป ในสวนของอุทกภัยจะมีทีมจากสหสาขาวิชาชีพ
เขารวมชวยเหลือและจัดทีมสนับสนุนเวชภัณฑ
3. มีการสํารวจ ตรวจสอบระบบสายไฟฟาตามหนวยงานทุกจุด อุปกรณ
ไฟฟาที่สําคัญเพื่อชวยลดปญหาจากการใชกระแสไฟฟาของหนวยงาน
เปนประจํา

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

ประเด็นที่ประเมิน
๑. องคกรจัดใหมีระบบไฟฟาและระบบน้ํา สํารองใหแกจุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดไว
๒. ติดตามและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสรางทดแทน
๓.มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพรอมในการใชงาน เพื่อใหการดูแลผูปวย
เสพติดไดอยางปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซอน/เฉพาะทาง ตองใชโดยผูที่ผานการฝกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองคกรใหการอนุญาตในการใชเ ครื่องมือ ชิ้นนั้น พรอมทั้ง มี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3

9

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
๑. มีระบบไฟฟาสํารองของโรงพยาบาล สามารถจายไฟใหตามหนวยงาน ๑. สิ่งที่พบ
ได มีการทดสอบการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองเปนประจําทุก ๒. จุดเดน
วันจันทร และมีน้ํามันสําหรับการเดินเครื่องอยางเพียงพอโดยมีการ
๓. ขอเสนอแนะ
ตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวันจากงานซอมบํารุงของโรงพยาบาล
2. มีระบบน้ําสํารอง ถังสูบน้ําประปา และถังสูงสงน้ําเพื่อสํารองน้ําระบบ
ประปาไวใชตลอดทุกวัน และมีการสงตรวจคุณภาพน้ําประปา ผานการ
ตรวจคุณภาพ ทุกป
3. แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
4. มีอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการ เชนปรอทวัดไข เครื่องวัดความดัน
โลหิต สายวัดเอว และเครือ่ งชั่งน้ําหนัก เปนตน
4. มีการบันทึกประวัติของเครื่องมือ และการบํารุงรักษาเครือ่ งมือแตละ
ชิ้นทุกป (มีระบบการตรวจความเที่ยงของเครือ่ งมือทุกหนวยงาน)
ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
องคกรมีความมุงมั่นในการที่จะทําใหหนวยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อตอสุขภาพ เอื้อตอการสราง
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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เสริมสุขภาพของบุคลากร ผูปวยและผูมาใชบริการ
ระดับคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
๑. จัดใหมีสภาพแวดลอมเอื้อตอการมีสุขภาพทางดานสังคม จิตใจ ที่ดีสําหรับผูปวย
3
ครอบครัว และบุคลากร
๒. จัดใหมีส ถานที่และสิ่งแวดลอ มเพื่อการเรียนรูและพัฒนาทัก ษะสําหรับ บุคลากร
3
ผูปวยและครอบครัว
๓.มีการจัดสิ่งแวดลอมใหมีความปลอดภัย สะอาดเปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
3
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย
9
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. หองบริการ (คลินิกฟาใส) เปนสัดสวนพอควร มีการถายเท
๑. สิ่งที่พบ
อากาศที่ดี มีแสงสวางและอุณหภูมเิ หมาะสม มีความสะอาด เปน ๒. จุดเดน
ระเบียบเรียบรอยสะดวกตอการใช ไมกีดขวางทางสัญจรของ
๓. ขอเสนอแนะ
ผูให/ผูรบั บริการ
2. จัดใหมีมมุ เรียนรู สือ่ การเรียนรู สําหรับผูร ับบริก โดยมีการใช
สื่อโรคและขาวสาร
3.จัดกิจกรรมการดูแล รักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมใน
หนวยงานประจําดวยกิจกรรม 5 ส

II-๓ ระบบยา
องคกรสรางความมั่นใจในระบบการจัดการดานยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และไดผล พรอมทั้งการมียาที่มี
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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คุณภาพพรอมใชสําหรับผูปวยเสพติด

ประเด็นที่ประเมิน
๑.จัดทํานโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณไมพึงประสงคจาก
การใชยา พรอมทั้งนําสูการปฏิบัติ มีการตอบสนองอยางเหมาะสมตอเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคจากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิก จายยาที่ตอ งควบคุม พิเ ศษ เชน
Methadone และยากลุมตานอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยเมื่อไดรับ
ยาในกลุมดังกลาว
๓.จัดใหมียา และ/หรือ เวชภัณฑฉุกเฉินและยาสามัญที่จําเปนในหนวยดูแลผูปวยเสพ
ติดตลอดเวลา มีร ะบบการควบคุม และดูแลใหเ กิดความปลอดภัย และมีการจัดยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใชไป
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการจัดทํานโยบายเพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน ๑. สิ่งที่พบ
ทางยา การติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใช ๒. จุดเดน
ยา
๓. ขอเสนอแนะ
2. การบริหารยาและสารเสพติดที่มีไวใชในการ
บําบัดรักษา มีการจดบันทึกจํานวนยาทุกครั้งทีม่ ีการ
เบิกจาย

II - ๔ ระบบเวชระเบียน
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
1
2
6
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เปาประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผูปวยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีขอมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลตอเนื่อง การเรียนรู การวิจัย การ
ประเมินผล การใชเปนหลักฐานทางกฎหมาย องคกรสรางความมั่นใจวาเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผูปวยเสพติดได

ประเด็นที่ประเมิน
๑.บันทึกเวชระเบียนมีขอมูลเพียงพอ
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความสมบูรณ ความถูกตอง และการ
บันทึกในเวลาที่กําหนด
๓. เวชระเบียนไดรับ การปอ งกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแกไข
ดัดแปลง เขาถึง หรือใชโดยผูไมมีอํานาจหนาที่
๔. องคกรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อรักษาความลับของขอมูลและ
สารสนเทศของผูปวยในเวชระเบียน
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
3
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการทบทวนเวขระเบียน โดยมีการออกแบบฟอรมและแนวทางการ
๑. สิ่งที่พบ
บันทึกที่ชัดเจน ทําใหผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนมีความสมบูรณ ๒. จุดเดน
ถูกตอง มีการบันทึกขอมูลเปนชวงเวลารายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ๓. ขอเสนอแนะ
มีการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลเครื่องแมขายหลักและเครื่องแม
ขายรองรายสัปดาห
2. มีการรักษาความปลอดภัยของฐานขอมูลเวชระเบียนในคอมพิวเตอร
ปองกันการสูญหาย โดยไดจัดหาเครือ่ งแมขายใหมที่มปี ระสิทธิภาพสูง
และการทํา Server สํารองที่พรอมใชงานไมเกิน 15 นาทีหากระบบลม
3. ไดมีการกําหนดรหัสประจําตัวของเจาหนาที่แตละคน และกําหนดให
สามารถเขาถึงขอมูลในสวนที่เกี่ยวของเทานั้น และกําหนดผูท ี่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดทงั้ หมด เชน ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูที่ทําหนาที่
ตรวจสอบเวชระเบียนแพทย เจาหนาทีเ่ วชสถิติ
II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือขาย
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ก.การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในดานการคนหา คัดกรอง ปองกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผูใชยาและสารเสพติดรวมกับภาคีเครือขาย
ประเด็นที่ประเมิน
๑.ทีมผูใหบ ริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบประเมินความตอ งการและศัก ยภาพของ
ชุมชนและกําหนดกลุมเปาหมายสําคัญในชุมชน
๒.ทีมผูใหบริการวางแผนและออกแบบบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและสารเสพติด
รวมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความตองการและปญหาของชุมชน
๓. ทีมผูใหบริการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและสารเสพติด สําหรับชุมชนโดย
รวมมือกับองคกรและผูใหบริการอื่นๆ
๔.ทีมผูใหบริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสรางเสริมสุขภาพดานยาและ
สารเสพติดในชุมชน
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
3
12

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. การจัดทําแผนปฏิบัติการ เปนแผนบูรณาการรวมกันของอําเภอ โดยมี
๑. สิ่งที่พบ
ศปปส.อ.นานอย เปนเจาภาพการดําเนินการในระดับอําเภอ
๒. จุดเดน
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานสาธารณสุข โดยสํานักงานสาธารณสุข ๓. ขอเสนอแนะ
อําเภอเปนหนวยประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการในดานการบําบัดรักษา และ
การสงเสริมปองกันตลอดถึงการฟนฟูสมรรถภาพ
3. การดําเนินการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเ สพ/ผูต ิดยาเสพติด การ
ติดตามหลังการบําบัด และสรุปผลการติดตาม
4. การเฝาระวังพฤติกรรมใหดําเนินการประสานกับผูนําทองถิ่น ผูประสานพลัง
แผนดินและ อสม. ในการเฝาระวังพฤติกรรมผูท ี่ผานการบําบัด
4. การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในวงกวางมีการประสานการ
ดําเนินงานกับ ศปปส.อ.นานอย และสถานศึกษาที่รบั ผิดชอบยุทธศาสตรดาน
ปองกัน
ข. การเสริมพลังชุมชน
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ทีมผูใหบริการรวมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยูที่ดีของชุมชน
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผูใหบริการเสริมสรางความรูใหแกภาคีเครือขายและชุมชน ในการคนหา คัด
กรอง ดูแลผูใชยาและสารเสพติด
๒. ทีมผูใหบริการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนชวยเหลือดาน
สังคมและเศรษฐกิจใหกับชุมชน เพื่อการดูแลผูใชยาและสารเสพติด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. จัดใหมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผูร ับผิดชอบงานยา ๑. สิ่งที่พบ
เสพติดในระดับ รพ.สต. ในการจําแนก คัดกรอง
๒. จุดเดน
บําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และ ๓. ขอเสนอแนะ
ติดตามหลังการบําบัดฟนฟู
2. มีการจัดการอบรมใหความรูแก อสม. ในการ ติดตาม
ผูปวยยาเสพติด/ผูเ สพยาเสพติด ที่ผานการบําบัดรักษา
3. ประสานกับผูนําทองถิ่น ผูประสานพลังแผนดิน
สนับสนุนใหมกี ารพัฒนาศักยภาพผูผ านการบําบัดรักษา
โดยจัดใหมกี ิจกรรมฝกทักษะอาชีพ

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปวย
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน

68

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
6
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III- ๑การเขาถึง และเขารับบริการ
ทีมผูใหบริการสรางความมั่นใจวา ผูปวยยาเสพติดสามารถเขาถึงบริการบําบัดรักษาไดงาย กระบวนการรับ
ผูปวยเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของผูปวย ทันเวลา และมีการประสานงาน ที่ดี ภายใต
ระบบและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ระดับ
ประเด็นที่ประเมิน
คะแนน
หนวยงาน
ประเมิน
ตนเอง
๑. มีกระบวนการ /ชองทางการเขาถึงบริการที่ชัดเจนวาผูปวยเสพติดจะเขาถึงบริการอยางไร
3
๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใชยาและสารเสพติดเบื้องตนเพื่อแยกกลุมผูปวยใหไดรับ
3
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแตละระบบการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ โดยใชแบบประเมินคัดกรองที่เปนมาตรฐานสากล
๓. การเตรียมความพรอมในการเขารับบริการผูปวยเสพติดกอนรับไวรักษาเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งการ
3
ใหขอมูลที่จําเปนกับผูปวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจพิเศษ
ตางๆรวมทั้งการบันทึกขอมูลผูปวยอยางเหมาะสม
๔. มีความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวขอ งอยางมีป ระสิท ธิภาพทั้งภายในและ
3
ภายนอกองคกร
คะแนนเฉลี่ย
12
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. มีการประชาสัมพันธขั้นตอนการมารับบริการใน
๑. สิ่งที่พบ
โรงพยาบาลทางเสียงตามสาย
๒. จุดเดน
2. มีการใชแบบคัดกรองและสงตอผูปวยที่ใชยาและสารเสพติดเพื่อการบําบัดรักษากระทรวง
๓. ขอเสนอแนะ
สาธารณสุข V.2 ในการประเมินคัดกรอง
3. มีการอธิบายขั้นตอนการรับบริการในครั้งแรกที่มารับบริการจากเจาหนาที่ในคลินกิ ฟาใส
๓.มีการประสานงานระหวางหนวยงานเพื่อความสะดวก รวดเร็วแกผรู ับบริการ
4. มีการอธิบายกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ระยะเวลาการบําบัด การติดตามหลัง
บําบัดครบ ความรับผิดชอบในการมาบําบัด การตรงตอเวลา ระเบียบ ขอกําหนดของการมารับบริการ
5. การลงนามยินยอมรับการรักษาโดยผูป วยหรือญาติหลังจากไดรับการอธิบายจนเปนที่เขาใจ
6. มีการประสานความรวมมือไปยัง ศป.ปส.อ. ผูนําชุมชน ตํารวจ รพ.สต. และอสม.เพื่อติดตามผูป วย
ใหเขารับการบําบัดตามโปรแกรม และติดตามดูแลชวยเหลือ หลังบําบัดครบกําหนด
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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III- ๒ การประเมินผูปวย
ผูปวยเสพติดทุกรายไดรับการประเมินความตองการและปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสม

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผูปวยเสพติดอยางรอบดาน ครอบคลุมดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
๒. มีบริการตรวจวินิจ ฉัยทางหอ งปฏิบัติก าร ตามความเหมาะสม พรอมใหบริการในเวลาที่
ตองการ
๓. ผูประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมมือและประสานงานกันในการประเมินผูปวยเสพติด มีการ
ใชผลการประเมินรวมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ
๔. มีการระบุปญหา ความตองการของผูปวยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรง
ของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด
๕. มีการอธิบายผลการประเมินใหผูปวยและ/หรือครอบครัวเขาใจอยางเหมาะสม
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผูรับบริการ และพรอม
ใหผูเกี่ยวของใชประโยชน
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3

3
3
15

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. .มีการประเมินผูปวยแรกรับทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ประวัติการเจ็บปวย ซัก
๑. สิ่งที่พบ
ประวัติตามแบบคัดกรองและสงตอและ บสต.๓
๒. จุดเดน
2. มีการควบคุมกํากับการเก็บปสสาวะสงตรวจโดยเจาหนาที่ชาย และมีการประกันเวลาในการ ๓. ขอเสนอแนะ
ตรวจ
3. มีการทํางานเปนทีม โดยความรวมมือของผูปฏิบัตงิ านทุระดับ/ทุกสาขาวิชาชีพทั้งภายใน
หนวยงานและระหวางหนวยงานโดย
มีการแตงตัง้ เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานคลินิกฟาใส
4. ใหการบําบัดรักษาใหปรับรูปแบบการบําบัดใหเหมาะสมกับผูป วย หลังจากการประเมินสภาพ
ผูปวยและอธิบายผลการประเมินใหผูปวยและครอบครัวเขาใจ
5. บันทึกกิจกรรมทุกครัง้ ในเวชระเบียน และสมุดผูปวย
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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III- ๓ การวางแผนดูแลผูปวย
ทีมผูใหบริการมีการวางแผนการบําบัดรัก ษาและฟนฟูส มรรถภาพผูปวยเสพติดที่มีก ารประสานกันอยางดี และมี
เปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับสภาพปญหา/ความตองการดานสุขภาพของผูปวยเสพติด

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติดซึ่งตอบสนองตอปญหา/
ความตองการของผูปวยเสพติดอยางครบถวน
๒. มีการใชแนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐาน
วิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติด
๓. มี ก ารวางแผน การประสานงานและการร ว มมื อ กั น ระหวา งสหสาขาวิ ช าชีพ ในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยเสพติด
๔. ผูปวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีสวนรวมในการวางแผนหลังจากไดรับขอมูลการบําบัด
ฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
๕. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๖. มีการวางแผนการจําหนายผูปวยเสพติด เพื่อใหผูปวยเสพติดสามารถดูแลตนเอง และไดรับ
การดูแลที่เหมาะสมกับสภาพปญหาละความตองการ หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
3
3
3
18

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
1. ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินปญหาและความตองการ วางแผนการบําบัดรักษาฟนฟู
2. มีการจัดทําคูมือและแนวทางปฏิบัตงิ านยาเสพติดโดยทีมงานบําบัด เพื่อลดความเสียหายหาก
ไมปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดี ลดความแตกตางของการปฏิบัติระหวางผูปฏิบัตงิ านดาน
การบําบัดรักษาและลดความเสี่ยงของการดูแลผูปวยยาเสพติดอันมีสาเหตุมาจากความแตกตาง
เหลานั้น
3. มีคูมือบําบัดตามโปรแกรมกาย จิต สังคมบําบัด
4. มีสมุดประจําตัวผูรบั บริการขณะบําบัดฯ และติดตามหลังบําบัดครบกําหนด
5. มีการวางแผนบําบัดรักษาหลังจากการประเมินสภาพ
ผูปวยและบันทึกกิจกรรมทุกครั้งในสมุดผูปวย
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเดน
๓. ขอเสนอแนะ
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III – ๔ การดูแลผูปวย
ทีมผูบ ําบัดใหความมั่นใจวาจะใหการดูแลผูปวยเสพติดอยางทันทวงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑.ผู ปว ยเสพติด ได รับ การดู แลตามแผนการรัก ษาที่เ หมาะสมกับ สภาพผูป วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรครวม/ อาการแทรกซอนอื่นๆ และไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อ
การบําบัดรักษาที่ตอเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – สงตอไปยังสถานพยาบาล
ที่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1.มีกระบวนการใหบริการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่ ๑. สิ่งที่พบ
ตอบสนองความต อ งการของผู รั บ บริ ก ารอย า งเหมาะสม และมี ๒. จุดเดน
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ขอเสนอแนะ
2. มีการประสานกับหนวยงานอื่น เพื่อสงตอไปยังสถานพยาบาลอืน
เชน โรงพยาบาลนาน โรงพยาบาลธัญญารักษ

]
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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3
3
9
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III–๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหนาย การดูแลตอเนื่อง
ทีมผูบําบัดใหขอมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแกผูปวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว เพื่อเสริมพลังผูปวยเสพติด/ ครอบครัวใหมีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสรางสุขภาพเขาในทุกขั้นตอนของการดูแล
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผูปวยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู
๒. มีการใหความรูแกผูปวยเสพติด และครอบครัวในลักษณะที่เขาใจงาย มีสื่อการเรียนการสอน
ประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู ความเขาใจและความสามารถในการนํา
ขอมูลที่ไดรับไปปฏิบัติของผูปวยเสพติดและครอบครัว (ถามี)
๓. มีการประเมินความตองการการดูแล/ ชวยเหลือ ทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และ
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหนาย
๔. มีการประเมินความพรอม และความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยและครอบครัว
๕. มี ก ารฝ ก ฝนทั ก ษะที่ จํ า เป น ให แ ก ผู ป ว ยเสพติ ด และครอบครั ว รวมทั้ ง การประเมิ น
ความสามารถในการปฏิบัติ
๖. ผูปวยที่จําหนายออกจากสถานพยาบาล ไดรับการสงตอ ติดตาม ประเมินความกาวหนาและ
ปรับแผนการดูแลเปนระยะอยางเหมาะสม มีการสงตอขอมูล ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการดูแลตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หนวยงาน
ประเมินตนเอง
3
3
3
3
3
3
18

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หนวยงานประเมินตนเอง
ผูนิเทศประเมิน
1. ประเมินปญหาความคาดหวังและความตองการ การชวยเหลือตางๆ และประสานหนวยงานที่ ๑. สิ่งที่พบ
เกี่ยวของ
๒. จุดเดน
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมพลัง / เสริมทักษะใหแกผูปวย / ครอบครัว ใหสามารถดูแลตนเอง
๓. ขอเสนอแนะ
3. เตรียมครอบครัวและชุมชนใหยอมรับผูเลิกยาและสามารถ
อยูรวมกันไดอยางปกติสุขโดยการใหความรูโรคสมองติดยา
และวิธีอยูรวมกับผูติดยา
4. ประสานผูนําชุมชน,อ.ส.ม.เชี่ยวชาญยาเสพติด,ผูบําบัดในรพ.สต.ชวยติดตามใหครอบครัวมา
พบ
สถานพยาบาล โรงพยาบาลนานอย อ.นานอย จ. นาน
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ตอนที่ IV ผลลัพธ(สําหรับผูเยี่ยมสํารวจเทานั้น)
เปนการกํากับติดตามผลลัพธการดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห สังเคราะห และวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ไดแก ดานการดูแลผูปวย/ ผูรับบริการดานทรัพยากรบุคคล
ดานระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือขาย

ประเด็นที่ประเมิน
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปวย/ ผูรับบริการ
องคกรแสดงใหเห็นผลการดําเนินงานระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญดานการดูแลผูป วยเสพติด
ทั้งในดานผลลัพธ กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหนาที*่ (functional status)ของผูปวย
เสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไมพงึ พอใจ คุณคาจากมุมมองของผูร ับบริการการคง
อยู การแนะนํา และการสรางความสัมพันธกับผูร ับบริการ
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร(ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผูนํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว ทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน
ของบุคลากร
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน)
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบนั และแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
(operationalperformance) ของระบบงาน รวมทั้งความพรอมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและ
กระบวนการสําคัญ
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือขาย
องคกรแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือขายดานการ
คนหา คัดกรองผูเสพ/ผูติยาเสพติด และดานการติดตามดูแลชวยเหลือผูเ สพ/ผูติดยาเสพติดที่ผานการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
หมายเหตุ ตอนที่ IV หนวยงานไมตองใหคะแนนประเมินตนเอง ผูนิเทศจะเปนผูใหคะแนนดวยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธการดําเนินงาน
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