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ค�ำน�ำ

	 ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๖๔		มาตรา	๑๑๑	ให้คณะกรรมการ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	มีหน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้	(๔)	ก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

ในการจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	และค�าสัง่คณะกรรมการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ 

๑/๒๕๖๕	 ลงวันที่	 3๑	 มีนาคม	 ๒๕๖๕	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม			

ซึ่งมีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน	อ�านาจหน้าท่ีอนุกรรมการฯ	(๔)	รายงานผลการด�าเนินงานและ

พจิารณาทบทวน	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไข	การจดัตัง้และการรบัรองคณุภาพศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาล

ยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิและศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	(๕)	พจิารณาค�าขอให้รบัรอง

คณุภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ	ตามท่ีคณะกรรมการบ�าบดัรกัษา

และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิก�าหนด	โดยก�าหนดให้ศูนย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	ทีด่�าเนนิงานครบ	3	ปี	ให้ประเมนิตนเองเพือ่ขอรบัการรับรอง

คุณภาพตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน	ที่คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 

ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม

ก�าหนด	 และอาศัยอ�านาจความของกฎกระทรวง	 แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข										

ปี	๒๕๖๒	ภารกจิกรมการแพทย์ในการพฒันาวชิาการด้านการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

ฝ่ายกาย	 (๒)	 ก�าหนดและรับรองและพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์	 และข้อ	 ๑7	 สถาบันบ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	มีหน้าที่และอ�านาจ	(7)	การพัฒนา	ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานและ

การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระบบทั้งภาครัฐและเอกชน	 ดังน้ันจึงก�าหนดแนวทางใน

การรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และ 

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้เป็นไปตามแนวทางของกรมการแพทย์	

	 เป้าประสงค์การรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของด�าเนินงานของ 

ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิและศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย	ได้มีการประเมินและพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	มีแนวทางใน

การประเมนิตนเองเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้	 มกีระบวนการวเิคราะห์จดัท�าแผนพฒันา	ประเมนิ	

และปรบัปรุงกระบวนการท�างาน	เพือ่ยกระดบัการปฏบิติังานทีเ่ป็นมาตรฐาน	มคีณุภาพ	สร้างความปลอดภัย

ต่อผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	และสังคมชุมชนที่เกี่ยวข้อง	เทียบเคียงระดับสากล	และใช้ข้อก�าหนดและเกณฑ์

มาตรฐานเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการส่งเสรมิการพฒันา	การก�ากบัดแูล	การควบคมุคณุภาพมาตรฐานส�าหรบั

ผู้เยี่ยมส�ารวจ	คณะท�างาน	หรือทีมผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

คณะผู้จัดท�า
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บทน�ำ

	 แนวทางการรบัรองคณุภาพศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด

และศูนย์ฟื ้นฟูสภาพทางสังคม	 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับน้ีก�าหนดโดย	 กรมการแพทย	์	

กระทรวงสาธารณสุข	 ภายใต้อ�านาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	

ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	

ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	 ซึ่งมีอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน	

และผู้อ�านวยการสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	 เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองของหน่วยงานและใช้เป็นแนวทางการตรวจเยีย่มเพือ่

รับรองคุณภาพของศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์

ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	 โดยคณะท�างาน	 หรอืทมีผูเ้ยีย่มประเมนิ	 ซึง่มมีุง่หวงัให้เกดิการด�าเนนิงานทีม่คีณุภาพ	

มมีาตรฐาน	ช่วยให้ผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	ทีถ่อืว่าเป็นผูป่้วยได้รบัการดแูลช่วยเหลือ	บ�าบดัรกัษา	ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ให้ลดอันตรายจากยาเสพติด	 กลับเป็นคนดีของสังคม	 สร้างความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติ	 ตาม

เจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด	ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๖๔

นิยำมศัพท์
	 ศูนย์คัดกรอง	หมายความว่า	 ศูนย์ท่ีจัดตั้งในพื้นที่ระดับต�าบลทุกจังหวัด	 และในระดับเขตใน

กรุงเทพมหานคร	 ให้มีหน้าที่คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด	 ภาวะความเสี่ยงทาง

สุขภาพกาย	หรือสุขภาพจิต

	 สถานพยาบาลยาเสพติด	หมายความว่า	โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดก�าหนดให้เป็นสถานที่ท�าการบ�าบัดรักษา

ผู้ติดยาเสพติด

	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 หมายความว่า	 สถานฟื้นฟูหรือสถานอื่นใดตามหลักเกณฑ	์

วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดก�าหนดให้เป็นสถานที่ท�าการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

	 ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	หมายความว่า	สถานที่ท�าการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด

หรือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 การบ�าบัดรักษา	หมายความว่า	การบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ซึ่งรวมตลอดถึง	การคัดกรอง	การ

ประเมินความรนุแรง	การบ�าบดัด้วยยา	การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	การลดอนัตรายจากยาเสพติด	และการตดิตาม

หลังรักษา

	 การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	หมายความว่า	การกระท�าใด	ๆ	อนัเป็นการบ�าบดัพฤตกิรรมการเสพยาเสพตดิ

และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย	และจิตใจผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

	 การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม	หมายความว่า	การให้ค�าแนะน�า	ปรกึษา	การช่วยเหลอืด้านสวสัดกิารสงัคม	

การช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ	 การศึกษา	 เงินทุนสงเคราะห์	 จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว	 การส่งเสริม

และสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาเข้าท�างาน	

รวมทั้งการส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม



๒

	 การรับรองคณุภาพ	หมายความว่า	การรับรองว่าศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	มอีงค์์ประกอบของการปฏบิตังิานและการพฒันา

คุณภาพที่เชื่อได้ว่าจะสามารถให้บริการด้านการคัดกรอง	การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด

ยาเสพติด	 รวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ดี	 และมีคุณภาพตามมาตรฐาน	 ตามข้อก�าหนดและเกณฑ์

มาตรฐาน	 เป็นการรับรองกระบวนการด�าเนินงานของศูนย์คัดกรอง	 สถานพยาบาลยาเสพติด	 สถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ไม่ใช่่การรับรองผลการคัดกรอง	หรือการบ�าบัด

รักษาฟื้นฟู	หรือการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	แก่ผู้ป่วยแต่ละราย

	 คณะอนุกรรมการ	 หมายถึง	 คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	 ศูนย์คัดกรอง	

สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

แนวทำงกำรรับรองคุณภำพศูนย์คัดกรอง สถำนพยำบำลยำเสพติด สถำนฟื้นฟูสมรรถภำพ 
ผู้ติดยำเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม
	 การพิจารณารับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นการพิจารณาของ

คณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 รับรองคุณภาพการ

ด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด	ยกเว้นในกรุงเทพมหานครเป็นการ

พิจารณาของคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	รับรอง

คุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 (ส่วนกลาง)	 ส่วนการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการพิจารณาของคณะท�างาน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 ซ่ึงทั้งคณะท�างานทั้ง 

3	คณะ	 แต่งตั้งโดยคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	 ศูนย์คัดกรอง	 สถานพยาบาล 

ยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ให้เป็นผู้ด�าเนินการ	และ

รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการรับทราบ

	 กรณีการรับรองคุณภาพของศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 มอบหมายให้เป็นอ�านาจ

หน้าที่ของคณะท�างานในระดับจังหวัด	 เป็นผู้ด�าเนินการและรายงานต่อคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาล

ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	รับรองคุณภาพการด�าเนินงาน	ศูนย์คัดกรองและศูนย์

ฟื้นฟูสภาพทางสังคม(ส่วนกลาง)	และคณะอนุกรรมการฯ

	 กรณีการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลยาเสพติด	และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

มอบหมายให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะท�างานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	เป็นผู้ด�าเนินการและรายงานต่อคณะอนุกรรมการ	

	 โดยมสีถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนน	ีและโรงพยาบาลธญัญารกัษ์

ในส่วนภมูภิาค	เป็นทีมเลขานกุาร	ในการบรูณาการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคีเครอืข่ายต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง

ทัง้ในกระทรวงสาธารณสขุ	และนอกกระทรวงสาธารณสขุให้มส่ีวนร่วมในการรบัรองคณุภาพ	ศนูย์คดักรอง	

สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 หลักเกณฑ์การขอรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	 สถานพยาบาลยาเสพติด	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	โดยต้องมีผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	มีผลงานย้อนหลัง

อย่างน้อย	3	ปี	และถึงปีปัจจุบัน	



3

	 เอกสารท่ีศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟู

สภาพทางสังคม	ที่ต้องการขอรับรองคุณภาพต้องจัดเตรียม	คือแบบประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ

ตามที่ก�าหนดในภาคผนวก	ท้ายเอกสารฉบับนี้

	 การประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ดังนี้

	 ๑.	การรบัรองคณุภาพ	(Accreditation)	เป็นการน�าข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดมาเป็น

แนวทางการพัฒนาเกดิผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามเป้าหมาย	มกีารบรูณาการและการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง

และได้มีการจัดท�าแบบประเมินตนเองและการเยี่ยมส�ารวจตามกระบวนการที่ก�าหนด	

	 ๒.	การต่ออายุการรับรองคุณภาพ	 (Re	 -	 accreditation)	 เป็นการประเมินความก้าวหน้าศูนย์ 

คัดกรอง	 สถานพยาบาลยาเสพติด	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ต้องขบัเคลือ่นการพฒันาอย่างต่อเนือ่งเป็นระบบ	มกีารใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์การด�าเนนิงานมาพฒันาให้

บรรลุตามเป้าหมาย	มีการจัดท�าแบบประเมินตนเองและการเยี่ยมส�ารวจซ�้าตามกระบวนการที่ก�าหนด

	 ระยะเวลาในการรับรองคุณภาพ	มีอายุการรับรอง	3	ปี	และต้องมีการขอประเมินเพื่อการต่ออายุ

การรับรองคุณภาพ	(Re	-	accreditation)

ใบประกำศนียบัตรกำรรับรองคุณภำพ
	 การออกใบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพ	 ศูนย์คัดกรอง	 และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 

ออกโดยประธานคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	

รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื ้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด	 ยกเว้นใน

กรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	(ส่วนกลาง) 

การออกใบประกาศนยีบตัรการรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพติด	

ออกโดยกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	และก�าหนดห้วงเวลาการรบัรองคุณภาพไว้ในใบประกาศนยีบตัร

การรับรองคุณภาพด้วย

	 ใบประกาศนยีบตัรการรบัรองคุณภาพ	ให้ใช้เฉพาะศูนย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	ทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพเท่านัน้	และต้องไม่น�า

ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพไปใช้กับศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่น	ๆ	

	 ศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพ

ทางสงัคม	สามารถแสดงใบประกาศนยีบตัรการรบัรองคณุภาพได้เฉพาะในช่วงเวลาทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุภาพ

เท่านั้น	



๔

ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพ (ภำพรวม)     
	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคณุภาพ	ศูนย์คัดกรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	พฒันาตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ป็นไป

ในแนวทางเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ	ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	

(องค์การมหาชน	หรือ	สรพ.)	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล	โดยมีข้อก�าหนดและ

เกณฑ์มาตรฐาน	ประกอบด้วย	๔	ตอน	คือ	

 ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	รวม	๖	องค์ประกอบ	คือ	

					 ๑.	การน�า	

	 ๒.	การวางแผนและการบริหารแผน	

	 3.	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

					 ๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้	

									๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	

	 ๖.	การจัดการกระบวนการ	

 ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	รวม	๕	องค์ประกอบ	คือ	

	 ๑.	ระบบบริหารความเสี่ยง

	 ๒.	สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

	 3.	ระบบยา

	 ๔.	ระบบเวชระเบียน

	 ๕.	ชุมชนและภาคีเครือข่าย	

 ตอนที่ III กระบวนการดูแล มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	รวม	๕	องค์ประกอบ	คือ

	 ๑.	การเข้าถึงและการรับบริการ

	 ๒.	การประเมินผู้ป่วย

	 3.	การวางแผนดูแลผู้ป่วย

	 ๔.	การดูแลผู้ป่วย	

	 ๕.	การให้ความรู้	เสริมพลัง	วางแผนการจ�าหน่าย	การดูแลต่อเนื่อง

 ตอนที่ IV ผลลัพธ์การด�าเนินงาน	ที่แสดงเป็นตัวช้ีวัดส�าคัญที่ความส�าเร็จของการด�าเนินงานใน

แต่ละด้าน	ประกอบด้วย	๔	ด้าน	ดังนี้

	 ๑.	ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ	 (การคัดกรอง	 บ�าบัดรักษา	 และการฟื้นฟูสมรรถภาพและการ 

	 	 ฟื้นฟูสภาพทางสังคม)

	 ๒.	ด้านทรัพยากรบุคคล

	 3.	ด้านระบบงานและกระบวนการส�าคัญ	

	 ๔.	ด้านการท�างานกับเครือข่าย

	 ทั้งนี้ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์คัดกรอง	และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ก�าหนดเลือก

เฉพาะข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องกับภารกิจหน้าท่ี	และเป้าหมายการด�าเนินงานตามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์	

วธิกีาร	และเงือ่นไขการจดัตัง้	ศนูย์คดักรอง	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	ส�าหรบัสถานพยาบาลยาเสพตดิ	

และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานครบทุกด้าน



๕

ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพศูนย์คัดกรอง 

เป้ำหมำยของกำรรับรองคุณภำพ ศูนย์คัดกรอง
	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการด�าเนินงานของ	 ศูนย์คัดกรอง	 ซึ่งประกอบด้วย	 ศูนย์

คัดกรอง	 ระดับต�าบลทุกจังหวัด	 ในระดับเขตในกรุงเทพมหานคร	 และศูนย์คัดกรองอื่นตามที่ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัและกรงุเทพมหานครจดัตัง้ขึน้	ตามทีก่�าหนดไว้ในอนบุญัญตัเิกีย่วข้องกบัการบ�าบดัรกัษา	ทีอ่อกตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด	โดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง	หาโอกาสพัฒนา	และวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การปฏบิตังิาน	 เสนอขอรบัการรบัรองคณุภาพต่อคณะท�างานจดัต้ังสถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 รบัรองคณุภาพการด�าเนนิงานศนูย์คดักรองและศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมระดบั

จงัหวัด	 ยกเว้นในกรงุเทพมหานครเป็นคณะท�างานจดัตัง้สถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด	 รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 (ส่วนกลาง)		

หลังการได้รับการจัดตั้งและด�าเนินงานครบ	3	ปี	โดยมีอายุการรับรองคุณภาพ	3	ปี	และให้มีการประเมิน

ตนเองเพื่อขอต่ออายุการรับรองคุณภาพก่อนวันหมดอายุการรับรองคุณภาพอย่างน้อย	3	เดือน

ขอบเขตของข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำน
	 เป็นข้อก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการพฒันา	และประเมนิตนเองของศนูย์คดักรอง	และการตรวจเย่ียม

ประเมนิเพือ่รบัรองคณุภาพศนูย์คดักรองของคณะท�างานฯ

	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานนีเ้ป็นเพยีงแนวทางเพ่ือให้ศนูย์คดักรอง	 เลอืกและปรบัใช้ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์	และบริบทของพื้นที่	โดยยึดหลักการส�าคัญ	คือ

	 ๑.	ผู้ติดยาเสพติดในกรณีที่เจ้าพนักงาน	ป.ป.ส.	หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจตรวจพบว่ามี

พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากระท�าความผิดฐานเสพยาเสพติด	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพื่อเสพ 

ที่ไม่เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด�าเนินคดีในความผิดอื่นซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ�าคุก	 หรืออยู่ใน

ระหว่างรับโทษจ�าคุก	 ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม	 หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อ

ให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคมท่ีเกิดจากโรคทางจิตและประสาท	หรืออาการที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพ

ติดที่ใช้	 	 โดยเจ้าพนักงาน	ป.ป.ส.	หรือพนักงาน	ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจประสานส่งตัวมาที่ศูนย์คัดกรอง	

ซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย	 ได้รับการคัดกรอง	ประเมินสุขภาพกาย	 สุขภาพจิต	 ระดับความรุนแรงของการเสพติด	

และปัญหาด้านสังคมอ่ืน	 ๆ	 ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด	 ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น	

และประสานส่งต่อให้ได้รับการบ�าบัดรักษาฟื้นฟูตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย	โดยการมีส่วนร่วม

ของครอบครัว	ชุมชน	อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน	ไม่ตีตรา	ให้โอกาสและบูรณาการแนวทางการช่วยเหลือ

เพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด	(Harm	reduction)

	 ๒.	หวัหน้าศนูย์คดักรอง	เจ้าหน้าที	่และสมาชกิในทมีผูป้ฏบิตังิานในศนูย์คดักรอง	มคีวามรูค้วามเข้าใจ	

มทีศันคตทิีด่ต่ีอผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	 ในฐานะผูป่้วยทีค่วรได้รบัโอกาสในการบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟมูจีติบรกิาร

ช่วยเหลือ	 สามารถประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่	 และผ่านการอบรมความรู้

ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์วิธีการ	และเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง 



๖

	 3.	มกีารออกแบบระบบงานหรอืกระบวนการท�างาน	 ทีเ่พิม่การเข้าถงึบรกิารด้วยยดึหลกัสทิธผิูป่้วย	
การคัดกรองประเมินสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน	การประสานงานการรับ	และการส่งต่อให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ	โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว	ชุมชน	
	 ๔.	มรีะบบการบนัทกึ	จดัเกบ็ข้อมลู	และรายงานข้อมลูในระบบรายงานทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง ซึ่งเป็นมาตรฐาน	
ประกอบด้วย	๔	ตอน	โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมต่อกัน	ดังนี้
         ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๕	องค์ประกอบ	คือ	
				 ๑.	การน�า		ผู้น�าในระดับพื้นที่	และหัวหน้าศูนย์คัดกรอง	ให้ความส�าคัญและก�าหนดทิศทางนโยบาย	
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ
	 ๒.	การวางแผนและการบรหิารแผน		มกีารก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการคดักรองผูใ้ช้ยาและ
สารเสพตดิ	เพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรวมทัง้มกีารถ่ายทอด
ไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่า	การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
	 3.	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีระบบการรับฟังและน�าข้อมูล	จากเสียง
สะท้อน	ความต้องการ	ความคาดหวัง	และข้อร้องเรียนของผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มาใช้ใน
การวางแผนและปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น	ศรัทธา	รวมถึงความมั่นใจว่า	การจัดบริการของหน่วยงาน
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าว	รวมถึงหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
	 ๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้	มีระบบการจัดเก็บ	วัด	วิเคราะห์	ข้อมูลด้านการคัดกรอง 
ผู้ติดยาเสพติดที่จ�าเป็น	 เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน	 รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ
และการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละศูนย์คัดกรอง
	 ๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจ�านวนที่เหมาะสม	ผ่านการ
อบรมความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	มีระบบงานและวัฒนธรรมการท�างานที่เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ	
มีระบบการพัฒนาบุคลากร	 การประเมินผลงาน	 การยกย่องชมเชยและแรงจูงใจที่ส่งเสริมการสร้างผลงาน
ที่ดี	และการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	คือ 
	 ๑.	ระบบบริหารความเสีย่ง	ทัง้ด้านการบวนการท�างาน	สิง่แวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั	
ต่อผู้รับการคัดกรอง	 เจ้าหน้าที่	 และผู้เกี่ยวข้อง	 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 มีระบบการเฝ้าระวัง	
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อสิทธิ	การตีตราต่อผู้รับการคัดกรอง	คุณภาพการปฏิบัติงาน	และ	
ความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่	และผู้เกี่ยวข้อง
								 ๒.	ระบบการจดัการกบัภาวะฉกุเฉนิ/อคัคีภยั/ภัยพบิติั	 สิง่แวดล้อมในการดแูลผูป่้วย	 การจดัการกบั
ภาวะฉกุเฉนิ/อคัคภียั/ภยัพบิตั	ิหน่วยงานสร้างความมัน่ใจว่าผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที	่อาคาร	สถานทีจ่ะปลอดภยัจาก
อัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน	มีระบบการเฝ้าระวังที่เหมาะสม
	 3.	ระบบสาธารณปูโภคและเครือ่งมอื	หน่วยงานสร้างความมัน่ใจว่า	มเีครือ่งมอืทีจ่�าเป็นพร้อมใช้งาน	
และท�าหน้าที่ได้เป็นปกติ	รวมทั้งควรมีระบบสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นอยู่ตลอดเวลา	
	 ๔.	ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล	 ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซึ่งมีข้อมูล
เพียงพอส�าหรับการประสานให้การช่วยเหลือ	และการดูแลต่อเนื่อง	การเรียนรู้	การประเมินผล	การใช้เป็น
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หลกัฐานทางกฎหมายทีจ่�าเป็น	การรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	จดัระบบ
ความปลอดภัยของเวชระเบียน	 และสามารถรักษาความลับของผู้รับบริการ	 พร้อมทั้งลงบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

 ตอนที่ III กระบวนดูแลคัดกรองผู้ป่วย	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๒	องค์ประกอบ	คือ					                   
	 ๑.	การประเมิน	คัดกรอง	ผู้ป่วยเสพติดอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และ
สังคม	ระดับความรุนแรงของการเสพติด	และประวัติการรักษาหรือข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็น
		 ๒.	การวางแผนส่งต่อผูป่้วย	ทีม่กีารประสานกนัอย่างด	ีและมเีป้าหมายทีช่ดัเจนสอดคล้องกบัสภาพ
ปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเสพติด

 ตอนที่ IV ผลลัพธ์ ประกอบด้วยผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ดังนี้
					 ผลลพัธ์การด�าเนนิงานของศนูย์คดักรอง	ทีแ่สดงให้เหน็ผลการด�าเนนิงานระดบัปัจจุบนัและแนวโน้ม
ของตวัชีว้ดัส�าคญัด้านการคดักรอง	อาจประกอบด้วยผลลพัธ์ด้านกระบวนการคดักรอง	การป้องกันความเสีย่ง	
ความส�าเร็จของการประสานการส่งต่อตามเป้าหมาย	รวมทั้งตัวชี้วัดด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 แบบประเมินและการให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
	 แบบให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับศนูย์คดักรองนี	้ ออกแบบมาเพือ่ประโยชน์
ส�าหรับศูนย์คัดกรองใช้ประเมินตนเอง	และส�าหรับคณะท�างานรับรองคุณภาพ	หรือ	ผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน	
ใช้ประเมินศูนย์คัดกรองว่ามีการด�าเนินงานตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน	เพื่อการรับรองคุณภาพ	
(Accreditation)	และการต่ออายุการรับรองคุณภาพ	(Re	-	accreditation)		
	 โดยการให้คะแนนมาตรฐานแต่ละข้อเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน	 ประกอบการประเมินเพื่อ
รับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง	 ส�าหรับค่าคะแนนการประเมินตนเอง	 ให้ศูนย์คัดกรองที่จัดตั้งครบ	 3	 ปี	
ประเมนิตนเองเสนอต่อคณะท�างานฯ	 ส่วนคะแนนของผูต้รวจเยีย่มเพือ่ประเมนิรบัรองคณุภาพเป็นค่าคะแนน
สรุปจากความเห็นของทีมผู้ประเมิน
         
ค่าคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ละข้อก�าหนดเป็น	๕	ระดับคะแนน	ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน :  
			 ๑	=	 มีการด�าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน	และวางกรอบการท�างาน	ปรับปรุงโครงสร้าง	ปรับปรุง
กระบวนการท�างาน	และแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา
	 ๒	=	 เริ่มมีแนวทางการประเมินและพัฒนาคุณภาพ	เริ่มต้นปฏิบัติ	สื่อสารร่วมกับทีม	
	 3	=	 ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายพื้นฐาน	ครอบคลุม	ถูกต้อง	และสอดคล้องกับบริบท
	 ๔	=	 ทบทวน	ปรับปรุงระบบ	บูรณาการ	ประเมินผล	สร้างนวัตกรรม	อย่างเป็นระบบ
	 ๕	=	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติ	สร้างการเรียนรู้ในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน
	 ศูนย์คัดกรองที่มีการปฏิบัติที่ดี	มีคะแนน	3	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	ถือว่าผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน	และสมควรได้รับการรับรองคุณภาพ	การให้คะแนนตามเกณฑ์นี้ใช้ได้กับศูนย์คัดกรอง	ที่ด�าเนิน
การครบ	3	ปีต้องขอรบัการประเมนิครัง้แรก	และการต่ออายกุารรบัรองคณุภาพทุก	3	ปี	 (อายกุารรบัรอง	3	ปี)	

และหากมีคะแนนตั้งแต่	๔	คะแนนขึ้นไป	สามารถเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของศูนย์คัดกรอง	อื่น	ๆ	ได้
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แบบสรุปกำรประเมินตนเองเพื่อประกอบกำรนิเทศติดตำมผลเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
ศูนย์คัดกรองระดับต�ำบลทุกจังหวัดและในระดับเขตในกรุงเทพมหำนคร

ชื่อศูนย์.......................................................................จังหวัด........................................................................

เกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คะแนน

ประเมินตนเอง

คะแนน

ของผู้ประเมิน

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป 

๑.	การน�า

๒.	การวางแผนและการบริหารแผน

3.	การมุง่เน้นผูป่้วย	ผูร้บัผลงานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้

๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ

๑.	ระบบบริหารความเสี่ยง

๒.	ระบบการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

3.	ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องมือ

๔.	ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย

๑.	การประเมินผู้ป่วยศูนย์คัดกรอง

๒.	การวางแผนดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ V ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

รวมคะแนนเฉลี่ย

ไม่มีคะแนน
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ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๕	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การน�า

หวัหน้าศนูย์คดักรอง	ให้ความส�าคญักับงานยาเสพตดิ	สนบัสนนุทัง้ด้าน 

งบประมาณและอัตราก�าลัง	มีการก�ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

คะแนนรวม

๒. การวางแผนและการบริหารแผน

	 ๒.๑	มีแผนการปฏิบัติงานโดยก�าหนดเป้าหมาย	วัตถุประสงค์

การด�าเนินงานที่ชัดเจน

	 ๒.๒	มีการประเมินแผนการปฏิบัติงาน

คะแนนรวม

๓. การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 3.๑	มีการประเมินความพึงพอใจทุก......เดือน/ปี

	 3.๒	มีตู้/กล่องรับความคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	จากผู้รับบริการ

	 3.3	มีกระบวนการแจ้งสิทธิผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการ

คะแนนรวม

๔. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

	 ๔.๑	มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

	 ๔.๒	มีการก�าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน

	 ๔.3	มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน	 ยกตัวอย่างเช่น	

มรีะบบการประเมินผลการคัดกรอง

คะแนนรวม

๕. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

	 ๕.๑	มีหัวหน้าศูนย์คัดกรอง

	 ๕.๒	มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่านการอบรมเกี่ยวกับการคัดกรอง	

และการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดยา	และสารเสพติด

	 ๕.3	 เจ้าหน้าที่	หรือผู้เกี่ยวข้อง	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประธาน

ชมุชนหรือตวัแทน	อาสาสมคัรสาธารณสขุหรอือาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน	ได้ผ่านการอบรมเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยติดยาและ

สารเสพติด

	 ๕.๔	 มีแผนการพฒันาบคุลากรต่อเนือ่ง	เพิม่พนูความรู้และทกัษะ

การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รวมคะแนน

ระดบัคะแนน



๑0

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. ระบบบริหารความเสี่ยง
	 ๑.๑	มีระบบรายงานอุบัติการณ์	กรณีที่มีการคัดกรองผิดพลาด
หรือมีเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่อผู ้ให้/ผู ้รับบริการ	 เช่น	 การข่มขู ่ 
การท�าร้ายร่างกาย

	 ๑.๒	มีคู่มือ/แผนการป้องกันความเสี่ยงที่จ�าเป็น

	 ๑.3	มีสถานที่มีการออกแบบและการจัดการพื้นท่ีใช้สอยเอ้ือต่อ
ความปลอดภยั	ความสะดวกสบาย	ความเป็นสดัส่วน	และการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ให้/ผู้รับบริการ	

	 ๑.๔	สถานทีเ่กบ็ปัสสาวะและตรวจสารเสพตดิ	สะอาด	ปลอดภยั	
สามารถควบคมุการปนเป้ือน	 และระบตุวัตนของสิง่ส่งตรวจได้อย่าง
ชัดเจน

	 ๑.๕	มรีะบบระบายอากาศทีถ่่ายเทสะดวก	เพือ่ควบคมุการปนเป้ือน
ในอากาศ		

คะแนนรวม

๒. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
	 ๒.๑	มีการซ้อมแผนหากพบผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน	 เช่น	 การจ�ากัด
พฤติกรรมก้าวร้าว	

	 ๒.๒	มีการซ้อมแผนอัคคีภัย

	 ๒.3	มีระบบและเครื่องมือต่าง	 ๆ	 ในการป้องกันและควบคุม	
ภาวะฉุกเฉิน	เช่น	พฤติกรรมก้าวร้าว	อัคคีภัย

คะแนนรวม

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป (๕ องค์ประกอบ)

ระดบัคะแนน



๑๑

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๓. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ 

	 3.๑	มรีะบบไฟฟ้าและระบบน�า้ส�ารองให้แก่จดุบรกิาร	 โดยมกีาร

บ�ารุงรักษา	 ทดสอบ	 และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาที่มี

ข้อก�าหนดไว้	มีการส�ารองน�้าใช้ตลอดเวลา

	 3.๒	มีอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการคัดกรองและประเมินความรุนแรง

ของการติดยาเสพติด	 ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพหรือสุขภาพจิต	

เช่น	 ชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	 และ

เครื่องความดันโลหิตเพียงพอและพร้อมใช้งาน

	 3.3	มอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกในการดแูลผูป่้วย	เช่น	เครือ่งมอื

สือ่สาร	คอมพิวเตอร์	เป็นต้น	และมีระบบการบ�ารุงรักษาตามระยะ

เวลาที่มีข้อก�าหนดไว้

คะแนนรวม

๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล  
	 ๔.๑	ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการ
สื่อสาร	การดูแลต่อเนื่อง	การเรียนรู้	การวิจัย	การประเมินผล	การ
ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย	 องค์กรสร้างความมัน่ใจว่าเวชระเบยีน
มรีะบบความปลอดภยัและสามารถรักษาความลับของผู้ป่วยเสพติด
ได้	 (มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกต้อง	 และบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลตามห้วงเวลาที่ก�าหนด)

รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ
๒.	จุดเด่น
3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ มีองค์ประกอบส�าคัญ ๔ องค์ประกอบ

ระดบัคะแนน



๑๒

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านการคัดกรอง มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๒	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. กระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านการคัดกรอง
มีการประเมินผู้ป่วยเสพติดอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมด้านร่างกาย	
จิตใจ	อารมณ์	และสังคม
	 ๑.๑	มเีอกสารคูม่อืการปฏบิตังิาน	 เช่น	 คูม่อืการประเมนิคดักรอง	
V๒,	Q๒,	Q8,	Q9

	 ๑.๒	มแีนวทางในการประเมินและคดักรองการใช้ยาและสารเสพตดิ
เบือ้งต้นเพ่ือแยกกลุม่ผูป่้วยให้ได้รบัการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน

	 ๑.3	มีการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นกับผู้ป่วยและครอบครัว	 การตรวจ
ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด	รวมทั้งการแจ้งผลการประเมิน	

	 ๑.๔	มคีวามร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ

คะแนนรวม

๒. การวางแผนส่งต่อผู้ป่วย
	 ๒.๑	มีรายชื่อหน่วยงาน/สถานพยาบาลในการส่ง-ต่อผู้ป่วย	

	 ๒.๒	มีระบบการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานพยาบาลที่ส่งต่อ	

 รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ระดบัคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านการคัดกรอง มีองค์ประกอบส�าคัญ ๒ องค์ประกอบ



๑3

ตอนที่ IV ผลลัพธ์

ประเด็นที่ประเมิน

ผลลัพธ์ด้านการด�าเนินงานของศูนย์คัดกรอง

	 องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดที่แสดงให้เห็นผลการ

ด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการคัดกรอง	 อาจประกอบด้วยผลลัพธ์ด้าน

กระบวนการคัดกรอง	การป้องกันความเสี่ยง	ความส�าเร็จของการประสานการส่งต่อตามเป้าหมาย 

รวมทั้งตัวชี้วัดด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องให้คะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน

ตอนที่ IV ผลลัพธ์การด�าเนินงาน



๑๔

ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด
และสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

	 การประเมนิการพฒันาและการรบัรองคณุภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด	ประกอบด้วยหลักการส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	การรับรองคุณภาพ	 (Accreditation)	 ต้องมีการน�าข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน	 ส�าหรับ

สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเกิดผล

การด�าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย	มีการบูรณาการและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและได้มีการจัดท�าแบบ

ประเมนิตนเองและรับการเย่ียมส�ารวจตามกระบวนการทีค่ณะท�างานรบัรองคุณภาพ	สถานพยาบาลยาเสพตดิ

และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก�าหนด		

	 ๒.	การต่ออายกุารรบัรองคณุภาพ	(Re	-	accreditation)	เป็นการประเมนิความก้าวหน้าสถานพยาบาล

ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

มีการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์มาพัฒนาการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	 ให้บรรลุตามเป้าหมาย	 มีการจัดท�า

แบบประเมินตนเองและการต่ออายุการรับรองคุณภาพตามกระบวนการที่คณะท�างานรับรองคุณภาพ	

สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก�าหนด	

	 3.	คณะท�างานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับรองคุณภาพ	ดังนี้	

	 	 3.๑	การรับรองคุณภาพ	(Accreditation)	ต้องได้คะแนนประเมินจากการเยี่ยมส�ารวจในแต่ละ

มาตรฐานคะแนนรวมเฉลี่ยของตอนที่	๑-๔	ไม่น้อยกว่า	๒.๕	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๕.00	คะแนน

	 	 3.๒	การต่ออายกุารรับรองคณุภาพ	 (Re	 -	 accreditation)	 ต้องได้คะแนนประเมนิจากการเยีย่ม

ส�ารวจในแต่ละมาตรฐาน	 คะแนนรวมเฉลี่ยของตอนที่	 ๑-๔	 ไม่น้อยกว่า	 3.00	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	

๕.00	คะแนน	โดยเฉพาะตอนที่	๔	ต้องมีคะแนนเฉลี่ย	มากกว่าหรือเท่ากับ	3.00	คะแนน

	 	 ในกรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพ	 (Accreditation)	 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า	 ๒.๕0	 โดยคณะท�างานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พิจารณาแล้วว่าการปรับปรุงแก้ไขสามารถด�าเนินแล้ว

เสร็จในระยะเวลาไม่เกิน	สาม	เดือน	(3	เดือน)	ให้มติของคณะท�างานฯ	ก�าหนดให้ทีมผู้เยี่ยมส�ารวจติดตาม

เฉพาะเรื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนดแต่ไม่เกินสามเดือนนับจากเยี่ยมส�ารวจครั้งแรกและน�าเสนอต่อ 

คณะท�างานฯพิจารณา	หากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่พร้อม

แก้ไขปรบัปรงุ	หรอืให้ข้อมลูในการตดิตามเฉพาะเรือ่งดังกล่าว	ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ถอืว่าการเยีย่ม

ส�ารวจดังกล่าวสิ้นสุดลงและไม่ได้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติด

	 	 ในกรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการต่ออายุ

การรับรองคณุภาพ	(Re	-	accreditation)	ได้คะแนนเฉลีย่น้อยกว่า	3.00	คะแนนแต่ไม่น้อยกว่า	๒.๕	คะแนน	

และทีมผู้เยี่ยมส�ารวจมีความเห็นว่า	สถานพยาบาลยาเสพติด	หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แห่งนี้ควรได้รับการรับรองคุณภาพ	ให้คณะท�างานรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาและให้ทีมผู้เยี่ยมส�ารวจติดตามการด�าเนินงานปรับปรุงแก้ไขของ 



๑๕

สถานพยาบาลยาเสพตดิ	 หรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 ต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขระยะเวลาไม่เกนิ
สามเดือน	(3	เดือน)	ตามที่ก�าหนด	โดยนับต่อจากวันที่เยี่ยมส�ารวจและน�าเสนอต่อคณะท�างานฯ	พิจารณา	
	 	 กรณสีถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิไม่ผ่านการรบัรองคณุภาพ	
และมีความประสงค์ต่อการรับรองคุณภาพใหม่	 ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผูต้ดิยาเสพตดิ	 แจ้งความประสงค์ขอต่อการรับรองคณุภาพมายงัสถาบันบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ
แห่งชาติบรมราชชนนี	หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	และส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอ
ต่ออายกุารรบัรองคณุภาพในระเวลาไม่เกนิสามเดอืน	(3	เดอืน)	หลังจากวันทีล่งมตไิม่ผ่านการรบัรอง	ซ่ึงถอืว่า
อยูใ่นช่วงต่อการรบัรองฯ	 ชัว่คราว	 ถ้าสถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิผูต้ดิยาเสพตดิ
ดังกล่าว	 ไม่ด�าเนินการตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	 ให้ถือว่าหมดอายุการรับรองคุณภาพ	ต้องเริ่มการรับรอง
คุณภาพใหม่	(Accreditation)

กำรต่ออำยกุำรรบัรองคณุภำพสถำนพยำบำลยำเสพติดและสถำนฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
	 การต่ออายกุารรบัรองคณุภาพ	 ให้สถานพยาบาลยาเสพตดิหรือสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	
ท�าหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมทั้งส่งแบบประเมินตนเองไปยังส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และส่งต่อ 
ตามล�าดบัมายงัสถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพติดแห่งชาตบิรมราชชนนหีรอืโรงพยาบาลธญัญารกัษ์
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	กรณีสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ส่งหนังสือมายังสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
เพื่อขอต่ออายุการรับรองคุณภาพ	(Re	-	accreditation)	ไม่น้อยกว่าหกเดือน	(๖	เดือน)	ก่อนวันหมดอายุ
การรับรองคุณภาพสิ้นสุด
	 กรณีท่ีสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อ
สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที ่
รับผดิชอบ	ให้ถอืว่าใบรบัรองคณุภาพสิน้สดุลงเมือ่ครบก�าหนดอายใุบรบัรองฯ	แต่หากสถานพยาบาลยาเสพตดิ
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวมีความประสงค์จะต่อการรับรองคุณภาพให้ด�าเนินการ
ให้ท�าหนังสือแจ้งมา
	 กรณีท่ีสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการต่อ
อายุการรับรองคุณภาพ	 และอยู่ระหว่างการด�าเนินการของสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี	หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	จนถึงวันที่อายุการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลสิ้นสุดลง	 ให้สถานะสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น
สถานะอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองช่ัวคราวไม่เกินหกเดือนและได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพ
นับแต่วันที่อายุการรับรองสิ้นสุดเมื่อได้รับอนุมัติ	
	 สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการอนุมัติให้ต่ออายุการ
รับรองคุณภาพ	ให้อายุการรับรองที่ได้รับการต่ออายุ	เริ่มนับถัดจากวันที่ครบก�าหนดอายุเดิม	เป็นระยะ
เวลา	3	ปี
	 ให้ถอืว่าสถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิเข้าสูก่ระบวนการต่ออายุ
การรับรอง	 เมื่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจัดส่งเอกสารหรือ
ด�าเนินการครบถ้วนตามแนวทางที่คณะท�างานรับรองคุณภาพ	 สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก�าหนด



๑๖

	 ในกรณทีีส่ถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิแห่งชาตบิรมราชชนน	ี หรอืโรงพยาบาลธญัญารกัษ์

ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	ประสบภัยพิบัติ	หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นใดที่มีผลต่อกระบวนการท�างานต่ออายุ

การรับรองคุณภาพของหน่วยงานฯ	 ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ที่เข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพ	เป็นสถานะอยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรองฯ	ชั่วคราว	

จนกว่าการท�างานของสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	 หรือโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบจะเข้าสู่ภาวะปกติ

กำรปฏิบัติหลังได้รับกำรรับรองคุณภำพ
	 ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	

ต้องส่งแผนการพัฒนาคุณภาพหลังได้รับการรับรองคุณภาพและรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา

คุณภาพให้สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ภูมิภาคที่รับผิดชอบภายหลังการรับรอง	ครบ	๑	ปี	

	 เมือ่เกดิเหตุการณ์ท่ีมผีลกระทบต่อผู้มารบับรกิารอย่างรนุแรงโดยไม่คาดคิดหรือเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผล 

กระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	

ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจัดท�ารายงานเป็นหนังสือแจ้ง

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที ่

รบัผดิชอบทนัทหีรอือย่างช้าไม่เกิน	 7	 วนั	 นบัถดัจากวนัทีเ่กดิเหตุการณ์นัน้หรอืวนัทีเ่กดิผลกระทบต่อความ

เชื่อมั่นของสังคมต่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

	 หากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ไม่ด�าเนินการตามข้อความ

ข้างต้นให้สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ภูมภิาคทีรั่บผดิชอบอาจมหีนงัสอืไปสอบถามสถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	

และท�ารายงานต่อคณะท�างานรับรองคุณภาพ	 สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด

	 เมื่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	มีการยกเลิก/ระงับการ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	จัดท�าหนังสือแจ้งมายังส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	และส่งต่อมายังสถาบันบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	 กรณีสถาน

พยาบาลยาเสพตดิ	หรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร	ให้ส่งมายงัสถาบนั

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	ภายใน	30	วัน

	 ในกรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ประสบภัยพิบัติหรือ

เหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น	ๆ	ที่มีผลต่อกระบวนการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ 

สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	ในระหว่างทีย่งัมสีถานะภาพรบัรองคุณภาพ		คณะท�างานรบัรองคุณภาพ	

สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	อาจพิจารณาตามความเหมาะสม	จัด 

ผู้เยี่ยมส�ารวจประเมินระบบของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ให้ธ�ารงไว้ซึ่งความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและการใช้กระบวนการคุณภาพในการปฏิบัติงาน	
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กำรเพิกถอนกำรรับรองคุณภำพ
	 สถานพยาบาลยาเสพติด	หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะถูกเพิกถอนการรับรอง	เมื่อ

คณะท�างานรบัรองคณุภาพ	สถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 ได้รบัทราบ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับรอง

คุณภาพ	อันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพ	และคณะท�างานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมลูแล้ว	เหน็ว่า	เหตกุารณ์นัน้ 

มีผลกระทบต่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยของผู้มารับบริการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ

สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิแห่งนัน้อย่างมาก	 และเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นผลจากการทีส่ถานพยาบาล 

ยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		ไม่รักษาคุณภาพของกระบวนการตามข้อก�าหนด

และเกณฑ์มาตรฐาน	ส�าหรับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ให้สถาบัน

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ		

เสนอความเห็นต่อคณะท�างานรับรองคุณภาพ	สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพตดิ	 พิจารณาเพกิถอนการรับรองคณุภาพและรายงานคณะอนกุรรมการจดัตัง้และควบคุมคุณภาพมาตรฐาน	

ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม

รับทราบ	พร้อมกับมีหนังสือแจ้งค�าสั่งเพิกถอน	สิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาการใช้สิทธิในการอุทธรณ์	

ให้แก่สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ทราบ

	 เมื่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้มีการทบทวนเหตุการณ์

ไม่พึงประสงค์	 อนัส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของสังคมแล้ว	 น�ามาวิเคราะห์	 จนน�ามาสูก่ารปรับปรงุพฒันา

กระบวนการให้มีความรัดกุมมากข้ึน	 และได้รายงานสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบได้รับทราบและให้จัดเก็บข้อมูลไว้เพื่อ

ประโยชน์ในการเยี่ยมติดตามเพื่อเฝ้าระวังและเยี่ยมส�ารวจต่ออายุการรับรอง

กำรอุทธรณ์
	 การอุทธรณ์ค�าสั่งใด	ๆ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

ข้อมูลกำรเยี่ยมส�ำรวจและสถำนกำรณ์รับรอง
	 สถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิพงึให้ข้อมลูแก่สถาบนับ�าบดัรกัษา

และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคและผู้เยี่ยมส�ารวจตาม

ความเป็นจริง	 ในกรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานพยาบาลผู้ติดยาเสพติด	 มีเจตนาให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือปกปิดข้อมูลที่ส�าคัญและผู้เยี่ยมส�ารวจทราบในขณะเยี่ยมส�ารวจ 

ผู้เย่ียมส�ารวจจะยุติการเยี่ยมส�ารวจทันที	 หรือถ้าสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ 

บรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคท่ีรับผิดชอบทราบภายหลังว่าสถานพยาบาลยาเสพติด

หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว	อาจเป็นเหตุให้สถานพยาบาล 

ยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถูกพิจารณาเพิกถอนการรับรอง

	 เอกสารหรือข้อมูลที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่งให้

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคหรือ
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ผู้เยี่ยมส�ารวจศึกษาก่อนเข้าเยี่ยมรวมท้ังข้อมูลอื่น	 ๆ	 ที่ได้รับเพิ่มเติมในขณะเยี่ยมส�ารวจจะถูกรักษาเป็น 

ความลับ	การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีชื่อของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

หรือข้อมูลที่คาดคะเนได้ว่าเป็นของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใด	

ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสถานพยาบาลยาเสพติด

หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นก่อน

	 เพือ่ประโยชน์แก่สาธารณะและการประชาสมัพนัธ์สถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการรับรองคุณภาพ	สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

หรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ	สามารถเผยแพร่การรับรองคุณภาพ	ตลอดจนประวัติการ

รบัรองคณุภาพของสถานพยาบาลยาเสพตดิหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิแต่ละแห่งผ่านเวบ็ไซท์	

(website)	และสื่ออื่นที่สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ภูมิภาคผลิตขึ้น

	 สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือโรงพยาบาลธัญญารักษ์

ภูมิภาคสามารถน�าข้อมูลที่สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่งมาเพื่อ

ขอรบัการรบัรองคณุภาพไปศกึษาวจิยัเพือ่ประโยชน์ในการวเิคราะห์สถานการณ์งานบรกิารสุขภาพโดยรวม

ของประชาชน	และก�าหนดนโยบายด้านบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิท่ีเหมาะสม	แต่ข้อมลู

การศึกษาวจัิยทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณะต้องเป็นข้อมลูในภาพรวม	ไม่มกีารเปิดเผยรายชือ่เป็นรายสถานพยาบาล

ยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรับสถำนพยำบำลยำเสพติด
และสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

เป้ำหมำยของกำรใช้มำตรฐำน
	 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแบบระบบงานที่เหมาะสมในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ใช้ยาและสารเสพติด	และใช้ประเมินระบบงานเพื่อหาโอกาสพัฒนางานให้เกิดคุณภาพ

ขอบเขตของมำตรฐำน
	 เป็นมาตรฐานส�าหรับการพัฒนาและประเมินหน่วยงานที่ให้การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยครอบคลุมการท�าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

สิ่งที่ต้องใช้ควบคู่กับมำตรฐำน คือ
	 ๑.	การพิจารณาบริบทของหน่วยงาน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ปัญหา	ความท้าทาย	ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

	 ๒.	การใช้ค่านิยมและแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ	ประกอบด้วย

	 	 -	ทิศทางน�า	:	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ระบบการรับฟังความคิดเห็น	ความคล่องตัวของระบบงาน

	 	 -	ผู้รับผล	:	 การมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับบริการ	ชุมชน	และการตอบสนอง

	 	 -	คนท�างาน	:		คุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน	การท�างานเป็นทีม	จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

	 	 -	การพัฒนา	:	 ความคดิสร้างสรรค์	การบริหารจดัการตามความเป็นจรงิ	การพฒันาระบบงานฯลฯ

	 	 -	พาเรียนรู้	:	 การเรียนรู้	การเสริมพลัง

	 3.	วงล้อในการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ยึดหลัก	Plan-Do-Check/Study-Act	หรือ	3P:	 

	 	 Purpose-process-performance

	 ๔.	แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน	(Scoring	Guideline)

กำรใช้มำตรฐำนที่ก่อให้เกิดคุณค่ำ
	 ๑.	ท�าความเข้าใจเป้าหมายและค�าส�าคัญของมาตรฐานให้ชัดเจน

	 ๒.	เน้นการใช้มาตรฐานเพื่อการเรียนรู้และยกระดับผลการด�าเนินงาน

	 3.	เน้นความเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง	ๆ	ในแต่ละระบบ

	 ๔.	เน้นเรือ่งการน�ามาตรฐานไปเรยีนรูแ้ละทบทวนการปฏิบตัใินสถานการณ์จรงิในหน่วยงานชุมชน

	 ๕.	เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่	(ระบบงาน	ผู้ป่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	อย่างเชื่อมโยง

	 ๖.	เน้นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม	และบรรลุเป้าหมายตามระบบที่วางแผนไว้

	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานนี้เป็นข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานที่แสดงหลักการส�าคัญของ

การบรกิารหรือการบริหารหน่วยงานทีใ่ห้บริการบ�าบัดรกัษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ	 ครอบคลมุในเรือ่งทศิทาง

การท�างานที่ชัดเจน	 ทรัพยากรท่ีเหมาะสม	 ระบบงานหรือกระบวนการท�างานที่เหมาะสม	 ระบบติดตาม

ประเมินคุณภาพซ่ึงจะเป็นตัวสะท้อนการท�างานและน�าไปสู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการบ�าบัด

รักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง



๒0

	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานที่มุ่งหมายที่จะใช้เป็นพื้นฐานส�าคัญในการด�าเนินการ	มีดังนี้

	 ๑.	ประเมินการจัดบริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�างานของหลาย

หน่วยงาน		

	 ๒.	ประเมินการให้บริการเฉพาะของหน่วยงานที่ให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อให้สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทุกระดับ	 ที่ให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดมองเห็นรูปธรรมของ

การปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น	สถานพยาบาลควรจะเลือกและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	โดยยึดหลักการ

ส�าคัญ	คือ

 ๑. ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ จะได้รบับรกิารทีด่ทีีส่ดุภายใต้สถานการณ์และทรพัยากรของสถานพยาบาล 

ยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิแห่งนั้น

 ๒. สมาชิกในทีมบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด ท�างานด้วยใจ	ร่วมใจกันท�า	ท�าด้วยใจที่มุ่งมั่น	

ท�าด้วยความเข้าใจในข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

 ๓. มีการออกแบบระบบงานหรือกระบวนการท�างาน เพื่อป้องกันปัญหาและอ�านวยความสะดวก

ในการปฏบิตัติามนโยบาย	หรอืจดุยนืของสถานพยาบาลยาเสพตดิและสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

ด้านการให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 ซึง่หากปราศจากหลกัส�าคัญ	3	ประการนีแ้ล้ว	 การน�าข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานไปสูก่ารปฏิบตัิ

จะเป็นการปฏบิตังิานทีข่าดความมชีวีติชวีา	และไม่ก่อประโยชน์ต่อผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	และผูป้ฏบิตังิาน

 หัวใจส�าคัญของการพัฒนาตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน คือ การวิเคราะห์หาจุดอ่อน/

โอกาสพัฒนาในระบบที่เป็นอยู่ และด�าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	วิธีการง่าย	ๆ	ในการใช้

ข้อก�าหนดและมาตรฐานนี้ได้แก่

 ๑. วเิคราะห์หาจดุอ่อน/โอกาสพฒันาในระบบท่ีเป็นอยู	่คอื	การท่ีทมีงานหรือหน่วยงาน	มาประชมุ	

พูดคุยเพื่อร่วมพิจารณาข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน	ว่าประเด็นใดคือสิ่งที่หน่วยงานท�าได้ดีแล้ว	

ประเด็นใดยงัเป็นจดุอ่อนทีค่วรปรับปรงุให้ดีข้ึน	แยกแยะออกเป็นประเดน็ทีต้่องปรบัปรุงซึง่สามารถท�าได้ง่าย	

และประเด็นที่ต้องปรับปรุงซึ่งมีความซับซ้อน	หรือยากล�าบากก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเพื่อปรับปรุง

พร้อมทั้งระบุงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ	 ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการท�าความเข้าใจกับความมุ่งหมาย

หรอืประโยชน์ของข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานด้วย	มข้ีอเตอืนใจว่าไม่ควรท�าไปโดยปราศจากความเข้าใจ

ในความมุ่งหมายหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

 ๒. ด�าเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม่ โดยเลือกจากประเด็นที่สามารถท�าได้ง่ายให้น�ามา

ด�าเนินการก่อน

 ๓. ทบทวนข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะ		เพือ่ศึกษาความก้าวหน้าในการปรบัปรุง	และ

หาโอกาสพัฒนาที่จะท�าให้ดีขึ้น	 เป็นระบบมากขึ้น	 เชื่อมโยงประสานกันได้ดีขึ้น	ครอบคลุมมากขึ้น	 ใช้

นวัตกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้น	มีตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิภาพการด�าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น

 ๔. จัดท�านโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร	อย่างสั้น	ๆ	และง่ายต่อการน�าไปใช้เพื่อเป็น

หลักประกันว่าจะธ�ารงระบบงานที่ปรับปรุงหรือจัดวางขึ้นใหม่นั้นได้ตลอดไป



๒๑

	 เดิมข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน	 ส�าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด	 มีจ�านวน	 9	 ข้อมาตรฐาน 

แต่ด้วยความเฉพาะของงานด้านการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาและสารเสพตดิ	และเพือ่ความ

สอดคล้องกับการด�าเนินงานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	 (สบยช.)	 จึงได้ทบทวน	 และพัฒนา 

ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานฉบบัใหม่ขึน้ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดยีวกบัมาตรฐานโรงพยาบาล

และบริการสุขภาพ	ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖0	ปี	(ปรับปรุงเมษายน	๒๕๕๔)	ซึ่งเป็น

มาตรฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์สากล	ประกอบด้วย	๔	ตอน	โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมต่อกัน	ดังภาพ

การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้

การน�า

การวางแผนและ
การบริหารแผน

การมุ้งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

การจัดการ
กระบวนการ

การมุ่งเน้นผู้ป่วย/
ผู้รับผลงาน/

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอนที่ II ระบบงำนส�ำคัญ

ตอนที่ IV
ผลลัพธ์

ตอนที่ III กระบวนกำรดูแล

ตอนที่ I กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป

-	ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
-	ด้านทรัพยากรบุคคล
-	ด้านระบบงานและกระบวนการส�าคัญ
-	ด้านการท�างานกับเครือข่าย

-	ระบบบริหารความเสี่ยง
-	สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
-	ระบบยา
-	ระบบเวชระเบียน
-	ชุมชนและภาคีเครือข่าย

-	การเข้าถึงและการรับบริการ
-	การประเมินผู้ป่วย
-	การวางแผนดูแลผู้ป่วย
-	การดูแลผู้ป่วย
-	การให้ความรู้	เสริมพลัง	วางแผน
-	การจ�าหน่าย	การดูแลต่อเนื่อง



๒๒

ตอนที่  I กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป
	 มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๖	องค์ประกอบ	ได้แก่

I - 1 กำรน�ำ
	 ผู้น�าองค์กรให้ความส�าคัญและก�าหนดทิศทางนโยบาย		เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการบ�าบัดรักษา

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 โดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	

ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๑.๑	ผู้น�าก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	สนับสนุนและจัดสรร

ทรัพยากร	รวมทั้งมีการก�ากับติดตามงานด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๑.๒	หน่วยงานและสหสาขาวชิาชพีร่วมกนัก�าหนดพนัธกจิ/ 

เจตจ�านง	 เป้าหมาย	และขอบเขตการให้บรกิารด้านการบ�าบดัรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิทีเ่หมาะสม	รวมทัง้ 

มรีะบบการสือ่สารและถ่ายทอดสูก่ารปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพโดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดั	(Key	Performance	

Indicator:	KPI)	ที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญและสอดคล้องกับพันธกิจ	เพื่อติดตามผลลัพธ์การบ�าบัด	รักษา

ผู้ใช้ยาและสารเสพติด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๑.3	ผู ้น�าสนับสนุนให้มีการสร ้างส่ิงแวดล้อมและ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ	ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบ�าบัดรักษา 

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดภายในองค์กร	(Management	Innovation)

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 ผู้น�าระดับสูงมีการก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร	เพื่อการด�าเนินงาน
ด้านการบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพติดโดยเข้าร่วมประชมุหรอืมผีูแ้ทนเข้าร่วมประชมุก�าหนดทศิทาง	
นโยบายรวมถึงมีการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร	 (บุคลากร	 เงินงบประมาณ	 และวัสดุอุปกรณ์หรือ
สิ่งของเครื่องใช้)	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด 
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี	และสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐทั้งนี้ผู้บริหาร
ระดับสูงควรมีระบบการก�ากับติดตามงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพ
ติดอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการประชุมติดตามระบบงานอย่างน้อยเดือนละ	๑	 ครั้ง	 เพื่อก�ากับคุณภาพของ
การด�าเนินงาน
 พนัธกจิ (mission)	คอื	ข้อความทีร่ะบอุย่างกว้าง	ๆ	ถงึเป้าประสงค์	(purpose)	หน้าทีร่บัผดิชอบ
ซึ่งมุ่งมั่นที่จะท�า	(what	it	does)	และเหตุผลของการมีองค์กรหรือหน่วยงาน	(why	it	exists)	รวมถึง
คณุค่าของการมอีงค์กรหรอืหน่วยงานนัน้ต่อผูร้บับรกิาร	ซึง่จะน�าไปสูก่ารก�าหนดเป้าหมาย	(goals)	และ
วัตถุประสงค์	 (objectives)	 ขององค์กรหรือหน่วยงาน	 ตัวอย่าง	 พันธกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 
ยาเสพติด	 เช่น	 ให้การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด อย่างมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน	ซึง่จะน�าไปสูก่ารก�าหนดเป้าหมาย	เช่น	ผูป่้วยสามารถกลบัไปใช้ชีวติในสงัคมได้อย่างปกติสขุ 

เป็นต้น



๒3

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 พันธกจิในการจดับรกิารบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิของหน่วยงานควรมกีารทบทวนอย่างน้อย 
ทุก	3	ปี	หรือเมื่อจ�าเป็น

 ขอบเขตของการจัดบรกิาร (scope of service หรอื function)	คอื	กรอบของหน้าท่ีรบัผดิชอบ
ในการจดับรกิารบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิของหน่วยงาน	เช่น	การบ�าบดัรกัษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ
แบบผูป่้วยนอก/แบบผูป่้วยใน	ระดบั/ขัน้ตอนการให้บริการบ�าบดัรกัษามีกีข่ัน้ตอน	รวมถงึมีการจดัการเรียน
การสอนหรือการท�าวิจัยด้านยาเสพติดหรือไม่	เป็นต้น

 เป้าหมาย (goals)	คือ	ข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง	ๆ 	ถึงผลลัพธ์ของบริการ	อันเนื่องมาจากหน้าที่
หลกั	ๆ 	เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกบัพนัธกจิท่ีก�าหนดไว้	หน่วยงานหรอืหน่วยบรกิารบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยา
และสารเสพติดแต่ละระดับควรมีเป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 วตัถปุระสงค์ (objectives)	คอื	จดุมุง่หมายของงานทีมุ่ง่กระท�าให้ส�าเรจ็เป็นขัน้ตอนอย่างชดัเจน
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้	ควรเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของแผนปฏิบตัทีิม่กีารก�าหนดตวัผู้รบัผิดชอบ
และเงื่อนเวลาที่ชัดเจน	วัตถุประสงค์ควรเป็นสิ่งที่วัดได้และเป็นไปได้	ควรมีการก�าหนดวัตถุประสงค์เป็น
รายปี	และมีการติดตามผลของการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ว่าบรรลุตามที่ก�าหนดไว้หรือไม่

 การก�าหนดพันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์
	 ๑)	ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมี
ความมุ่งมั่น	ที่จะให้งานบรรลุผลส�าเร็จ
	 ๒)	ควรศกึษาความต้องการและความคาดหวังของผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	ครอบครวัของผู้ป่วย	ลกูค้า	
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้

 ลูกค้า (customer)	ในที่นี้หมายถึง	บุคคลหรือหน่วยงานใดที่เข้ามาครอบครองหรือใช้ประโยชน์
จากกระบวนการจัดบริการ	 โดยไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าบริการเสมอไป	 ลูกค้าแบ่งเป็น	๒	ประเภท	 คือ 
๑)	ลูกค้าภายนอก	 (external	customer)	 เช่น	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดครอบครัวของผู้ป่วย	ผู้มาติดต่อ
งานจากองค์กร	หรือหน่วยงานภายนอก	เป็นต้น	และ	๒)	ลูกค้าภายใน	(internal	customer)	ซึ่งได้แก่	
บคุลากรหรอืผูร่้วมงานในสถานพยาบาลทีท่�างาน	เกีย่วข้องสัมพนัธ์กนัในด้านการบ�าบดัรกัษาผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด
	 การตอบสนองความต้องการในทีน่ีไ้ม่ได้หมายความเพยีงท�าให้ลกูค้าเหล่านีพ้งึพอใจเท่านัน้	แต่เป็น 
การจูงใจให้เลือกใช้บริการท่ีหน่วยงานน้ี	รวมท้ังการตอบสนองความต้องการที่จ�าเป็นที่ผู้รับบริการไม่รู้
หรือไม่ได้บอก	แต่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องตอบสนองให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เช่น	ในรายที่ผู้ป่วยยังไม่
ต้องการรักษาเพราะคิดว่ายังไม่ติดยา	หรือยังไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะเลิกยาเสพติด	ผู้บ�าบัดจะต้องมีการ
ประเมินและท�ากิจกรรมในการสร้างแรงจูงใจ	 เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักและตัดสินใจให้ความร่วมมือในการ

บ�าบัดรักษา	เป็นต้น



๒๔

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 การศกึษาความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า	อาจท�าได้โดยการสนทนากลุม่	การสมัภาษณ์

ตัวต่อตัว	การใช้แบบสอบถาม	การใช้บัตรประเมินความคิดเห็น	การวิเคราะห์ค�าร้องเรียน	เป็นต้น

 กลไกการสื่อสารพันธกิจ ขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ได้แก่	การปฐมนิเทศ	การจัดท�า

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน	การประชุม	การใช้บันทึกข้อความ	เป็นต้น

 ตวัชีวั้ด (Key Performance Indicator : KPI)	เกดิจากการรวมกนัของค�า	3	ค�าทีมี่ความหมาย

ในตัวเอง	คือ	Key,	Performance	และ	Indicator

	 Key	หมายถึง	จุดหลัก	หัวข้อหลัก	หรือ	เป้าหมายหลัก

	 Performance	หมายถึง	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	หรือ	ผลของการกระท�า

	 Indicator	หมายถึง	ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด

	 KPI	 หมายถึง	 ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส�าเร็จของงาน	 โดยจะแสดงให้เห็นรายละเอียดในความ

ส�าเร็จหรอืล้มเหลวของงานนัน้	ๆ	เป็นเทคนคิหนึง่ทีน่ยิมน�ามาใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานในปัจจบุนั	

ทั้งนี้	ตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับพันธกิจ	อาจวัดเป็นจ�านวน	ร้อยละ	หรืออัตราก็ได้	ตัวชี้วัดนี้อาจรายงาน

ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณแสดงเป็นตัวเลข	จ�านวน	ร้อยละ	หรืออัตรา	และสามารถ

น�าเสนอเป็นกราฟหรือตารางได้	 ส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสามารถบรรยายเป็นความเรียง	 บ่งชี้ให้เห็นว่า

หน่วยงานมีผลลัพธ์การด�าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

	 การด�าเนนิงานในองค์ประกอบการน�า	 ควรอาศยัการสร้างสิง่แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการ

สร้างความร่วมมือ	ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ภายในองค์กร	 (Management	 Innovation)	 เป็นการสร้างความร่วมมือของผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติด้วย

การท�างานเป็นทีม	 ผู้บริหารมีระบบการสนับสนุนด้วยการให้ขวัญก�าลังใจส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	 เช่น	 การ

จัดสิ่งแวดล้อม	อาคารสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนการท�างานล่วงเวลา	การพิจารณา

ความดีความชอบจากผลงานการปฏิบัติงาน	ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(career	path)	เป็นต้น

I - ๒ กำรวำงแผนและกำรบริหำรแผน
	 มกีารก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายของการบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	เพือ่ตอบสนองปัญหา	

และความต้องการของผูร้บับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีรวมทัง้มกีารถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามผล

เพือ่ให้มัน่ใจว่า	การด�าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้โดยมข้ีอก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	

ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I - ๒.๑	มีการก�าหนดกลยุทธ์	 เป้าหมายและจัดท�าแผน

ปฏิบัติการ	ที่สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน	และข้อมูลการแพร่ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่

รบัผดิชอบรวมท้ังมกีารถ่ายทอดแผนปฏบิตักิารลงสูก่ารปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม	พร้อมทัง้มรีะบบการตดิตาม

ผลลพัธ์การด�าเนนิงาน	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย/วตัถุประสงค์ทีต่ัง้ไว้	โดยมกีารก�าหนด

กรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน



๒๕

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I - ๒.๒	มีการประสานกับผู ้น�าองค์กรในการสนับสนุน

ทรัพยากร	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I - ๒.3	มีระบบการก�ากับติดตาม	 (Monitoring)	 เพื่อให้ 

การด�าเนนิงานเป็นไปตามแผนปฏบิตังิานทีว่างไว้	และมรีะบบการประเมนิผล	(Evaluation)	การด�าเนนิงาน

ที่มีประสิทธิภาพ

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 หน่วยงานควรมกีารก�าหนดกลยทุธ์	 เป้าหมายการด�าเนนิงานด้านการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิทัง้เชิงรกุและเชิงรบั	รวมถึงจดัท�าแผนปฏบิตักิาร	ทีส่อดคล้องตามบรบิทของหน่วยงาน	

และข้อมูลการแพร่ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งควรมีการถ่ายทอดแผน

ปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	และมีระบบการติดตามผลลัพธ์การด�าเนินงานและประเมิน

แผนการปฏบิตังิาน	หากไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ต้องมรีะบบการปรบัปรงุพฒันางาน	และมกีารประชมุ

ร่วมกนัเพือ่สือ่สารผลการปฏบิตังิานผ่านการการประชุมประจ�าเดอืน	 หรอือาจรายงานเป็นลายลักษณ์อกัษร	

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยมีการก�าหนดกรอบเวลา

ในการติดตามและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน	 ซ่ึงอาจติดตามเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสตามความ

เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

I - ๓ กำรมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 มรีะบบการรบัฟังและน�าข้อมลู	จากเสยีงสะท้อน	ความต้องการ	ความคาดหวงั	และข้อร้องเรยีนของ
ผูป่้วย	ผูรั้บผลงาน	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	มาใช้ในการวางแผนและปรบัปรงุเพือ่สร้างความเชือ่มัน่	ศรทัธา	รวมถงึ
ความมั่นใจว่า	การจัดบริการของหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าวรวมถึงหน่วยงาน
มีความตระหนักและให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่างเหมาะสมโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	
ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	3.๑	มีระบบการประเมินความพงึพอใจ	รบัฟังเสียงสะท้อน
และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข้อร้องเรียน
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	มกีารรวบรวมและน�าผลการประเมนิความพงึพอใจ/เสียงสะท้อนมาใช้ปรบัปรุง
การให้บริการของหน่วยงาน	(use	of	feedback	&	reflection)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	3.๒	มช่ีองทางให้ผูป่้วย/ผูร้บับริการค้นหาข้อมลู	ข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบการบริการของหน่วยงาน	 และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดรวมถึงความรู้ในการ
ดูแลตนเอง

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	3.3	มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ 

ผูป่้วยและมรีะบบท่ีพร้อมในการคุม้ครองสทิธผู้ิป่วยได้อย่างเหมาะสม	(patient’s	right	&	responsibilities)



๒๖

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	3.๔	มช่ีองทางหรอืกลไกทีใ่ห้ผูป่้วย	ผูร้บับรกิาร	ผูร้บัผลงาน	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านยาเสพติดขององค์กร	(customer	&	
stakeholder	engagement	with	the	network)

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 องค์กรมีระบบการประเมินความพึงพอใจ	รับฟังเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
มีการรวบรวมและน�าผลการประเมินความพึงพอใจ/เสียงสะท้อนมาใช้ปรับปรุงการให้บริการของ 
หน่วยงาน	(use	of		feedback&	reflection)
	 ระบบรับฟังเสียงสะท้อนและรับฟังเป็นการสร้างสะพานเช่ือมระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	
หากสะพานนี้เชื่อมส�าเร็จแล้วจะพบปลายทางร่วมกันคือ	 “ความเข้าใจ”	ที่เกิดขึ้น	ประเด็นส�าคัญคือ 
ทุกคนมุ่งหวังสิ่งเดียวกันคือ	“การดูแลรักษาอย่างปลอดภัยและห่วงใยกัน”	โดยมีหลักการคือ	“การฟัง+ 
ระบบสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา+ความเข้าใจ”
	 ระบบการรับฟังเสยีงสะท้อนปฏบิตัไิด้หลายช่องทาง	เช่น	การตัง้กล่องรับความคดิเหน็	การออกแบบ
สอบถาม	การสนทนากลุ่ม	(Focus	Group	Discussion)	การสัมภาษณ์	(Interview)	เป็นต้น	หลักการ
รับฟังเสยีงสะท้อน	คอื	การน�าข้อควรปรบัปรงุมาพฒันางานให้เกดิการบรกิารท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ป่วยเสพติดและญาต	ิโดยค�านงึถึง	๔S	คอื	๑)	Safety	ความปลอดภยัของผูป่้วยเสพตดิ	๒)	Standard	
การบ�าบัดหรือการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน	3)	Spiritual	ความเข้าอกเข้าใจระหว่างผู้บ�าบัดและผู้ป่วย	
๔)	Shared	decision	การร่วมกนัตดัสนิใจเพือ่การบ�าบดัรกัษาระหว่างผูบ้�าบดัและผูป่้วยเพือ่ความร่วมมอื
ในการบ�าบัด
	 ระบบการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยเสพติด	ท้ังในด้านการรักษาความลับของผู้ป่วยเสพติดและญาติ	การ
เข้าถึงข้อมูลการบ�าบัดของทีมผู้บ�าบัดควรมีระบบท่ีรัดกุมและปลอดภัย	 มีล�าดับชั้นในการเข้าถึงข้อมูล	
ห้องส�าหรับให้การบ�าบัดควรเป็นสถานทีท่ีลั่บหแูต่ไม่ลบัตา	เพือ่การพทิกัษ์สิทธผู้ิป่วยเสพตดิ	แต่ควรค�านงึถงึ
ความปลอดภัยของผู้ให้การบ�าบัดด้วย

I - ๔ กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้
	 มีระบบการจัดเก็บ	 วัด	 วิเคราะห์	 ข้อมูลด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและ 
สารเสพติดที่จ�าเป็น	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน	รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการและ
การจัดการความรู้เพื่อการการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดให้เกิดคุณภาพตาม
บริบทของแต่ละสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	 -	๔.๑	มีการก�าหนด	จัดเก็บ	 และทบทวนข้อมูล/ตัวชี้วัด
ส�าคัญเพื่อใช้ในการวางแผนจัดบริการ	พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ์ของการจัดบริการ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	 -	๔.๒	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมส่ิงอ�านวย
ความสะดวกในการสื่อสาร	การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเสพติด	และการดูแลผู้ป่วยเสพติดอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	(IT	support)
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 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	 -	๔.3	มีการน�าข้อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติ

ทางคลินิกที่ถูกต้อง	 เชื่อถือได้	 ทันสมัย	 และปลอดภัย	 มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย	 ให้การบ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด	(evidence-based	practice)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	 -	๔.๔	มีการจัดการความรู้	เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ

ทีด่แีละเรียนรูจ้ากเหตกุารณ์ส�าคญัจากการปฏบิตังิาน	 หรอืองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องจากทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร	น�าไปสู่การปฏิบัติที่รัดกุมเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร	(KM	in	the	network)

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 หน่วยงานจะต้องมีระบบการวัดและการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและทั่วถึงภายในหน่วยงาน	เพื่อใช้ติดตามการปฏิบัติงานประจ�าวันและผลการด�าเนินงานตาม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึงน�าข้อมูลและ
สารสนเทศมาเรยีนรูเ้พือ่ให้สร้างนวตักรรม	 และผลกัดนัให้เกดิการปรบัปรงุพฒันาหน่วยงาน	 อกีประการ
หนึ่งที่ส�าคัญคือองค์กรต้องสร้างความพร้อมในการใช้งานของข้อมูลสารสนเทศและคุณภาพของ 
Hardware	และ	Software	โดยต้องออกแบบระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการใช้
และท�าให้ข้อมูลและสารสนเทศถูกต้องเช่ือถือได้ทันเวลาสามารถน�าไปใช้งานได้และมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล	 สอดคล้องกับระบบ	 ข้อมูลการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ	
(บสต.)	ของประเทศ	รวมถึงการจัดการความรู้ซ่ึงเป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับองค์กร 
โดยพัฒนาระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่องค์กรและมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างรวดเร็วทั่วทั้งองค์กร
	 การวัดและวิเคราะห์ผลการด�าเนินการของหน่วยงานเป็นการปรับปรุงวิธีการที่องค์กรใช้ในการ
เลือกรวบรวมและใช้ข้อมูลและสารสนเทศส�าหรับการวัดผลการด�าเนินการและการวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนการวางแผนการปรับปรุงการด�าเนินการขององค์กรและการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยมีการ
ก�าหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ	 และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	 ทั้งใน
การติดตามผลการปฏิบัติงานประจ�าวันและผลการด�าเนินงานในภาพรวมขององค์กรโดยก�าหนดตัวชี้วัด
หลักและตัวชี้วัดย่อยที่สัมพันธ์กันทั้งในรูปของตัวช้ีวัดน�าและตัวชี้วัดตาม	(Leading	และ	Lagging 
Indicators)	 เพือ่ชีน้�าการจดัการกระบวนการขององค์กรให้บรรลผุลลพัธ์และเป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์
ดังกล่าวรวมทั้งมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลการด�าเนินการให้ทันต่อทิศทางของ
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของ
องค์กรที่ไม่ได้คาดการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อผู้บริหารขององค์กรจะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจและ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
	 การจัดการสารสนเทศและความรู้เป็นการปรับปรุงวิธีการที่หน่วยงานสร้างระบบที่ม่ันใจว่าข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานส�าหรับผู้ใช้งานที่ส�าคัญทั้งหมด	 ได้แก่	 ผู้บริหารบุคลากร	 หน่วยงาน	
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการออกแบบระบบข้อมูลและ
สารสนเทศตรงกับความต้องการ	 สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานต้องการรวมถึงการบริหารข้อมูล
และสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	 ปลอดภัย	 มีระบบรักษาความลับ	 และข้อมูลมีความ 

น่าเชื่อถือด้วย
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การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 การจัดการความรู้	 (Knowledge	 Management	 :	 KM)	 เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กรที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร

สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้มีการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ัง

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

I - 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล
	 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและจ�านวนที่เหมาะสม	มีระบบงานและวัฒนธรรมการท�างานที่

เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ	 มีระบบการพัฒนาบุคลากร	 การประเมินผลงาน	 การยกย่องชมเชยและ

แรงจูงใจที่ส่งเสริมการสร้างผลงานที่ดี	โดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๕.๑	มีบคุลากรสาขาทีเ่กีย่วข้อง	ทีม่คีวามรู้ความสามารถ

และจ�านวนทีเ่หมาะสมส�าหรบัการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	รวมทัง้มผีูป้ฏบิตัิ

งานประจ�าและผู้ปฏิบัติงานเสริม

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๕.๒	มีโครงสร้าง	ระบบงาน	และวัฒนธรรมการท�างาน

ที่เอื้อต่อการสื่อสาร	การประสานงาน	การปรึกษา	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสร้างนวตกรรม	และมีความ

คล่องตัว

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๕.3	มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตั้งแต่การเตรียมความพร้อม 

(มีระบบการสรรหา	 ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 และการมอบหมายงาน)	 การเพิ่มพูนองค์ความรู้และ

พัฒนาทักษะด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด		

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๕.๔	มีระบบการประเมินผลงาน	 การยกย่องชมเชย 

จดัระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ	(ความก้าวหน้าของต�าแหน่งงาน	ความปลอดภยัในการท�างาน	ความมัน่คง

ในงาน	ฯลฯ)	เพื่อสนับสนุนการท�างานเป็นทีมการมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

โครงสร้างองค์กร	ได้แก่
	 ๑)	โครงสร้างของหน่วยงานที่ให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด
	 ๒)	การบรหิารงานในรปูคณะกรรมการซึง่ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุสาขา
ในการให้บริการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด	คณะกรรมการมีการประชุม
สม�่าเสมอไม่น้อยกว่าปีละ	 ๔	 ครัง้	 เพือ่พจิารณาก�าหนดทศิทางการบรหิาร	 การปรบัปรงุคณุภาพการให้

บรกิารบ�าบดัรักษาและการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการ/ทีมการบ�าบัด
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	 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร	ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้

	 ๑)	ระบบการรายงาน	ทั้งระบบรายงานในห้วงเวลาปกติ	และเมื่อเกิดปัญหา/เกิดภาวะฉุกเฉิน

	 ๒)	ความรับผิดชอบของหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ในแต่ละต�าแหน่ง

	 3)	การแก้ปัญหา

	 ๔)	การตัดสินใจ	พิจารณาสั่งการ

	 ๕)	การสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

ควรมแีผนภมูแิสดงสายการบงัคบับญัชาและสายการประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน	

ทีช่่วยให้เจ้าหน้าทีม่คีวามเข้าใจโครงสร้างขององค์กร	และมกีารใช้ประโยชน์จากแผนภูมนิีใ้นการแก้ปัญหา	

มีการทบทวนโครงสร้างอย่างน้อยทุก	3	ปี	หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

 การก�าหนดคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง

	 	 คุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	(job	description)	ควรประกอบด้วย

	 	 *	ขอบเขตความรับผิดชอบ

	 	 *	อ�านาจหน้าที่

	 	 *	คุณวุฒิของต�าแหน่ง

	 	 ควรมีการทบทวนคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งอย่างน้อยทุก	3	ปี

 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแต่ละต�าแหน่ง (เฉพาะต�าแหน่งที่มีความส�าคัญในการให้บริการ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด) ตัวอย่างเช่น

 แพทย์

	 	 *	เป็นแพทย์ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดส�าหรับแพทย์และหลักสูตรการ

บ�าบัดรักษาฟื้นฟูผู ้ป่วยยาและสารเสพติดท่ีมีภาวะแทรกซ้อนวิกฤติและฉุกเฉินหรือหลักสูตรอื่นที่ 

กรมการแพทย์ก�าหนด

 พยาบาล

	 	 *	เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการพยาบาล

ผู้ใช้ยาและสารเสพติด	หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ส�าหรับพยาบาล	๑0	วันหรือหลักสูตรอื่น

ที่กรมการแพทย์ก�าหนด	

 นักบ�าบัดอื่น

	 	 *	อาจเป็น	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	 เป็นต้น	ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรบุคลากรสถาน

พยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กรมการแพทย์ก�าหนด

 หัวหน้าหน่วยงาน  

	 ความเหมาะสมของคณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้าหน่วยงาน	 ควรจะพจิารณาจากการศึกษา		

การฝึกอบรม	และประสบการณ์ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดประกอบกัน	นอกจากน้ัน

ควรน�าข้อก�าหนดขององค์กรวิชาชีพเข้ามาพิจารณาว่าสามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดเหล่านั้นได้หรือไม่	

หากไม่สามารถปฏบิตัติามข้อก�าหนดได้มคีวามพยายามทีจ่ะแก้ปัญหาอย่างไร	ใช้เกณฑ์ความรู	้ประสบการณ์	

ความสามารถ	และการสร้างผลงานเป็นหลักในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
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	 หัวหน้าหน่วยงานควรมคีวามสามารถในการถ่ายทอดพันธกิจ	ขอบเขต	นโยบาย	เป้าหมาย	และ

วัตถุประสงค์ของสถานพยาบาลสู่ยาเสพติด	 หรือ	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดการปฏิบัติของ

หน่วยงาน

	 หัวหน้าหน่วยงานควรมหีน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหน่วยงาน	จัดระบบงาน	จัดท�าแผนปฏิบัติ

การและแผนงบประมาณ	พฒันาเจ้าหน้าที	่ประสานงานกบัหน่วยงานอืน่	วางระบบประเมนิและปรบัปรงุ

คุณภาพบริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 กลไกการก�าหนดแนวทางปฏิบัติงาน การสื่อสาร และแก้ปัญหา 

	 กลไกนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การประชุมภายในหน่วยงาน	การจัดตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ	การจัดท�าจดหมายข่าว	เป็นต้น	ทั้งนี้โดยมีหลักการว่า

	 	 *	กลไกนัน้ควรครอบคลุมทัง้ภายในหน่วยงาน	ระหว่างหน่วยงาน	และระหว่างผูใ้ห้กบัผูรั้บบรกิาร

	 	 *	เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม

	 	 *	การค้นหาปัญหา	การประเมินสถานการณ์	และการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

	 นอกจากนั้นควรมีการประชุมในหน่วยงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย

กิจกรรมของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และพิจารณาผลการให้

บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดของหน่วยงานมีการจัดท�าบันทึกหรือรายงานการประชุมไว้

เป็นหลักฐาน	และถ่ายทอดผลการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึง

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

	 หน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	เช่น	

	 	 *	การก�าหนดพันธกิจ	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสถานพยาบาล

	 	 *	นโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาและสารเสพติดในความรับผิดชอบ

	 	 *	การจัดท�าแผนงานของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	

(แผนงบประมาณ	แผนปฏิบัติการ	แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

	 	 *	การจัดท�าแผนพัฒนาบริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	การเลือกสรรเทคโนโลยี

	 	 *	การมีส่วนร่วมอาจอยู่ในรูปของการร่วมเป็นกรรมการ	 การรายงาน	 หรือการน�าเสนอข้อมูล	

เป็นต้น

 การท�างานเป็นทีม

	 ทมีในทีน่ีห้มายถงึ	 ทมีสหวชิาชีพทีใ่ห้บรกิารบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ

ในหน่วยงาน	 และทีมการป้องกัน	 แก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาและสารเสพติดในชุมชนซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่

เป็นเครือข่ายด้านสุขภาพในชุมชน	 เช่น	 ทีมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 (รพ.สต.)	 หรือ	 อาสาสมัคร

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	และทีมเครือข่ายอื่น	ๆ	เช่น	ฝ่ายปกครอง	ต�ารวจ		ครู		พระ	ผู้น�าชุมชน	เจ้าหน้าที่

ทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ/โรงงาน	 เป็นต้น	 การท�างานเป็นทีมจะต้องมีการประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล

ยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และในชุมชน
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 การจัดก�าลังคน 

	 การจดัก�าลงัคนจะต้องพจิารณาความเพยีงพอในการให้บรกิารบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาและสารเสพตดิ

ทั้งในเวลาท�าการปกติและนอกเวลาท�าการ	รวมท้ังการเตรียมการในยามฉุกเฉินตามความจ�าเป็น	ทั้งนี้ 

มีการจัดท�าตารางเวรตลอดจนบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ติดไว้ให้ทุกคนเห็น

	 การประเมินความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ควรเร่ิมด้วยการศึกษาปริมาณงานด้านการบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดของหน่วยงาน	ซึ่งอาจดูได้จาก

	 	 *	สถิติและแนวโน้มผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่รับผิดชอบ

	 	 *	ประเภท	 ลักษณะผู้ใช้ยาและสารเสพติดและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนในผู้ใช้ยาและ

สารเสพติด

	 	 *	การใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กับผู ้ใช้ยาและสารเสพติดที่มีระดับความรุนแรงแตกต่างกัน 

เมื่อทราบปริมาณงานแล้ว	จึงพิจารณาความเพียงพอของเจ้าหน้าที่	ซึ่งอาจท�าให้โดย	

	 	 *	เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละสาขาวิชาชีพ

	 	 *	ประเมินความต้องการของผู้ใช้ยาและสารเสพติดและครอบครัวที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

	 	 *	เปรียบเทียบปริมาณงานด้านการให้บริการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและ 

สารเสพติดและจ�านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ระหว่างหน่วยบริการสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

 ระบบการพฒันาทรพัยากรบคุคล ด้านการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ  

	 หน่วยงานควรมีการประเมินความต้องการและก�าหนดเน้ือหาหลักสูตรด้านการบ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดรวมท้ังมีการจัดล�าดับความส�าคัญให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่

หน่วยงานมีอยู่โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้

	 	 *	ข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยา

และสารเสพติด

	 	 *	ข้อมูลจากกิจกรรมคุณภาพด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 	 *	การเปลี่ยนแปลงพันธกิจขอบเขตความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการบ�าบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด	

 การจดัท�าแผนพฒันาทรพัยากรบคุคล	ควรสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	อาจประกอบด้วย

	 	 *	แผนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่	

	 	 *	แผนการฝึกอบรมระยะสั้นเฉพาะเรื่องด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและ

สารเสพติด	 เช่น	 หลักสูตรการให้ค�าปรึกษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดการเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกยา

เสพติดการบ�าบดัรปูแบบจติสงัคมบ�าบดั	การบ�าบดัรกัษาผูต้ดิสรุา	เทคนิคการปรบัความคดิและพฤตกิรรม

ในผู้ใช้ยาและสารเสพติด	เป็นต้น

	 	 *	แผนการส่งเจ้าหน้าทีไ่ปรบัการฝึกอบรมระยะยาว	และศกึษาต่อเนือ่ง	เช่นการฝึกอบรมเฉพาะทาง	

สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด	การศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น
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 กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและ 
สารเสพติด 
	 กจิกรรมเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะด้านการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ
ควรสอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการฝึกอบรม	 และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 โดยเน้นสิ่งที่
จ�าเป็นส�าหรับพัฒนาคุณภาพงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด
	 การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะ	อาจท�าได้หลายรูปแบบ	ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ	 ซึง่ควรเลอืกให้เหมาะสมกบัปัญหาและสถานการณ์ของสถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถานฟ้ืนฟ ู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 เช่น	 การฟังบรรยายในที่ประชมุใหญ่	 การประชมุกลุม่ย่อยระหว่างผูป้ระกอบ
วชิาชพีเดยีวกนัและร่วมกบัวชิาชพีอืน่การแลกเปลีย่นเรยีนรูห้น้างานซึง่สามารถท�าได้บ่อย	ๆ	การประชมุ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่	 การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมวิชาการกับกลุ่ม
วิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านยาเสพติด	 การขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง	 การร่วม
ด�าเนินการวจัิยด้านบ�าบดัรกัษาผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	เป็นต้น

การประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
	 หน่วยงานควรมกีารประเมนิแผนพฒันาทรพัยากรบคุคลด้านการบ�าบดัรกัษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ
เป็นระยะว่าสามารถด�าเนินการได้ตามแผนหรือไม่	 แผนนั้นตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
และหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	รวมทั้งควรมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้นการประเมิน
ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลกระทบต่อการดูแล/ 
การให้บริการแก่ผู้ใช้ยาและสารเสพติดและครอบครัวและน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และวางแผน
ในรอบต่อไป

 การเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนเข้าประจ�าการ
	 เจ้าหน้าที่ใหม่ควรได้รับการปฐมนิเทศในภาพรวม	ทั้งระดับสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และระดับหน่วยงาน	ในเร่ืองต่าง	ๆ	เช่น	นโยบายของสถานพยาบาลยาเสพติด/
สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	และหน่วยงาน	ความคาดหวงัต่อตวับคุลากร	ระเบยีบปฏบิตัใินกรณี
ต่าง	ๆ	รวมทัง้การเตรยีมความพร้อมเฉพาะด้าน	ได้แก่	บคุลากรใหม่ทุกคนทีจ่ะต้องท�าหน้าท่ีในการบ�าบดั
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประจ�าการ 
ในการเพ่ิมพูนความรูแ้ละทกัษะทีเ่กีย่วข้องด้านการบ�าบดัรกัษาผู้ใช้ยาและสารเสพตดิ	ทัง้แบบทีเ่ป็นทางการ	
เช่น	การฝึกอบรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการ	หรือแบบไม่เป็นทางการ	เช่น	การสอนงานภายในหน่วยงาน 
(on	the	job	training)	เป็นต้น

 การก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ หรือนักเรียนฝึกงาน 
	 ผูท้ีท่�าหน้าทีก่�ากบัดแูล	คอื	ผูท้ีไ่ด้รบัใบอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพหรอืมใีบประกอบโรคศลิปะ
ในสาขานั้น	ๆ	รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ในการให้บริการบ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
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 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

	 ควรเน้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาและสารเสพติด

 เกณฑ์การประเมิน	ควรก�าหนดให้ชัดเจน	เช่น	

	 	 *	การปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งที่ก�าหนดไว้

	 	 *	การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีท�างานท่ีก�าหนดไว้ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การให้บริการปรึกษา	

การท�ากิจกรรมกลุ่มบ�าบัด

	 	 *	การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 	 *	การร่วมท�างานเป็นทีมในการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 	 *	การปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

	 	 *	การเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ

 กลไกการประเมิน	อาจประกอบด้วย

	 	 *	การประเมินตนเอง	การประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน

	 	 *	การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา

	 	 *	การใช้ข้อมูลจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาร่วมประเมิน

 การบันทึกผล

	 ควรระบุจุดเด่นในการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติด

และประเด็นที่ควรปรับปรุง

 การประเมินผลลัพธ์ของระบบการประเมิน

	 ควรมีการประเมินความเหมาะสมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ	๒	ครั้ง

 การยกย่องชมเชย

	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 ทั้งนี้อาจให้เป็นตัวเงินหรือ

ไม่เป็นตวัเงนิกไ็ด้	 การให้ขวญัก�าลงัใจนีอ้าจให้เป็นทางการหรอืไม่เป็นทางการ	 และอาจให้เป็นรายบคุคล

หรือรายกลุ่มก็ได้เช่นกัน
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I - ๖ กำรจัดกำรกระบวนกำร
	 มกีารออกแบบ	จดัการ	และปรบัปรงุกระบวนการจดับริการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยา
และสารเสพตดิ	และกระบวนการสนบัสนนุทีส่�าคัญ	 เพือ่ให้การบรกิารทีม่คุีณภาพและปลอดภัยมกีารปรบัปรงุ
ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๖.๑	มีการก�าหนดกระบวนการให้บริการผู้ใช้ยาและ
สารเสพติดที่สอดคล้องกับพันธกิจ/เจตจ�านง	เป้าหมายความคาดหวัง	รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับ
ผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งมอบคุณค่าของงานให้แก่ผู้รับบริการ	(process	identification)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๖.๒	มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยเสพติด	 โดย
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง/ทีมน�าทางคลินิกอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อประเมินคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
ของการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดและค้นหาโอกาสพัฒนา	

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๖.3	มีการน�าข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมา 
ใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบงาน	 ปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรมส�าหรับกระบวนการให้บริการ 
โดยค�านึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ	มาตรฐานวิชาชีพ	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 (process	
design	&	innovation)		

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ I	-	๖.๔	มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	 ยกระดับการจัดบริการ	 ลดความเสี่ยง	 ลดความแปรปรวน	 ลดความสูญเปล่าป้องกันความ 
ผดิพลาดและเหตกุารณ์ไม่พึงประสงค์	 ซึง่จะส่งผลให้ผลลพัธ์การบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพตดิ
ดีขึ้นในทุกมิติ

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ใช้ยาและสารเสพติด	ควรระบุถึงวิธีจัดบริการที่พัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไปจากเดิม	เช่น	การปรับระบบ
การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ	 โดยอาจเริ่มจากการเข้าถึงบริการ	
การจดับรกิารภายในหน่วย	การประเมนิและการวางแผนการบ�าบัดรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	การแผน
จ�าหน่าย	และการติดตามการรักษา	เป็นต้น

 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ	การเข้าถึงบริการของผู้ใช้ยาและสารเสพติด	นอกจากสถานที่ท่ีให้
บริการมคีวามสะดวก	สามารถเข้าถึงบรกิารได้ง่ายแล้ว	ควรพจิารณาเรือ่งปัญหาอปุสรรคในการเข้ารับบรกิาร
บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิในชุมชน	 เช่น	 การไม่กล้าแสดงตวัของผูใ้ช้ยา
และสารเสพตดิ	กลัวเสือ่มเสยีช่ือเสยีง	กลวัถูกจบั	เกรงกลวัอทิธิพล	ไม่เช่ือว่าจะรักษาได้	สิง่ต่าง	ๆ	เหล่านี้
เป็นอุปสรรคส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดไม่สามารถเข้าถึงบริการได้	 ดังนั้นจึงควรมีการท�างาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	 ในพื้นที่	 เพื่อลดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวสามารถค้นหาผู้ป่วย	และประเมิน

ระดับความรุนแรง	เพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้อย่างเหมาะสม
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 การประเมินและวางแผนการบ�าบัดรักษา	ได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้
	 	 *	การซักประวัติ	การประเมินด้านร่างกาย	จิตใจ	ความต้องการ	ความคาดหวัง	และข้อก�าจัด
ของผู้ใช้ยาและสารเสพติด
	 	 *	การตรวจวินิจฉัย	(investigation)	ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อจ�าเป็น
	 	 *	การวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	
	 	 *	การวางแผนการบ�าบดัรกัษาส�าหรบัผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิแต่ละราย	 เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ง 
ตามผลการประเมนิ	และสภาพปัญหาทีพ่บ	รวมทัง้มกีารวางแผนการจ�าหน่ายเพ่ือให้สามารถดแูลตนเองได้
เมื่อกลับไปอยู่บ้าน	โดยผู้ใช้ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	สมาชิกของทีม 
ผู้ให้บริการมีการประสานกันเป็นอย่างดี	มีความเข้าใจบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ในการบ�าบัดรักษา

 การดูแลรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด (addict patient care)
	 การดูแลรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดมีความหมายครอบคลุมบริการด้านการบ�าบัดรักษาให้แก ่
ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ	 เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดมีสภาวะทาง
ร่างกาย	จติใจ	อารมณ์	สงัคม	รวมถึงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมขึน้	ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะการบ�าบัดรกัษาท่ีกระท�า 
โดยแพทย์เท่านั้น	แต่รวมการดูแลอื่น	ๆ	ด้วย	เช่น	การให้บริการพยาบาล	การบริบาลทางเภสัชกรรม	
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ	เป็นต้น
	 กระบวนการให้บริการและบ�าบัดรักษาที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ของสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้
	 	 *	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
	 	 *	มีการให้บริการบ�าบัดรักษาครบถ้วนทุกองค์ประกอบตามความเหมาะสม	ได้แก่	
	 	 	 **	การรักษาชีวิต
	 	 	 **	การป้องกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน้าที่ของอวัยวะ
	 	 	 **	การรักษาเพื่อทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ้อนทางร่ายกายและภาวะ
สุขภาพจิต
	 	 	 **	การดูแลความสุขสบายทางร่างกายความอบอุ่นทางจิตใจ
	 	 	 **	ยา	อาหาร
	 	 	 **	หัตถการต่าง	ๆ	
	 	 	 **	การป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์
	 	 *	มีการจัดระบบเพื่อให้บ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ปลอดภัยด้วยการ
	 	 	 **	ให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย	
	 	 	 **	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดทุกรายได้รับการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
	 	 	 **	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดท่ีเป็นผู้ป่วยหนักซึ่งถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นจะมีผู้ติดตามซึ่งมี
ความสามารถในการป้องกนัการเกดิภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขปัญหา/อนัตรายอนัอาจเกดิขึน้ขณะน�าส่ง
	 	 *	มกีารปฏบิติัตามแผนการบ�าบดัรกัษา	ครอบคลมุทัง้ด้าน	ร่างกาย	จติใจ	และสงัคม	โดยบคุคล 

ที่เหมาะสม
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	 	 *	มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและข้อพึงปฏิบัติซ่ึงเป็นที่ยอมรับของสถานพยาบาล
และได้รับการก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
	 	 *	มีการประเมินผลการบ�าบัดรักษาเป็นระยะ	ๆ	เพื่อดูการตอบสนองต่อแผนการบ�าบัดรักษาที่
วางไว้

 การน�าข้อมลูจากผูร้บับรกิารและผูร่้วมงานมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบระบบงาน ปรบัปรงุ
และสร้างสรรค์นวัตกรรมส�าหรับกระบวนการให้บริการ
	 ข้อมูลสถิติที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ	จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนา	เช่น	ข้อมูลสถิติอุบัติการณ์ความเสี่ยง	ข้อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน	การเลือกใช้สถิติเครื่องชี้วัด
ตัวใด	ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
	 	 *	มิติของคุณภาพงานในหน้าที่ของหน่วยงานนั้น	ๆ	ซึ่งมักจะต้องพิจารณาในเชิงผลลัพธ์	ได้แก่
	 	 	 **	ผลลัพธ์ทางคลินกิ	เช่น	อตัราการเกดิภาวะแทรกซ้อน/อนัตราย	อตัราการเสพติดซ�า้	เป็นต้น
	 	 	 **	ผลลพัธ์ด้านบทบาทหน้าท่ีของผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	ได้แก่	ความสามารถในการอยูบ่�าบดั
ครบตามโปรแกรมการบ�าบัด	 ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของผู้ใช้ยาและสารเสพติดและครอบครัว	
ความร่วมมือในการมาติดตามการรักษา	การมีอาชีพ	การศึกษาต่อเนื่องภาวะทางด้านจิตใจ	อารมณ์และ
สังคมของผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นต้น
   **	ผลลพัธ์ด้านความพงึพอใจของผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิและครอบครวั	ทัง้ระดบัความพึงพอใจ
ในภาพรวมในประเด็นส�าคัญ	ๆ	เช่น	ความพึงพอใจต่อการตอบสนองต่อปัญหาของผู้ให้บริการ	ความ 
พึงพอใจต่อระยะเวลารอคอยและค่าบริการ	 ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของผู้ให้บริการ	 ความพึงพอใจ
ต่อสถานที่และความสะดวกทั่วไป
	 	 *	การวัดในส่วนของกระบวนการท�างาน	(process	indicator)	ซึ่งอาจมีผลต่อผลลัพธ์ของการ
ให้บริการ
	 	 *	ความยากง่ายและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการเก็บข้อมูล	 ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดความถี่ของการ
ควบคุมก�ากับข้อมูล
	 	 *	ประโยชน์อันอาจมีขึ้นจากการควบคุมก�ากับเครื่องชี้วัดนั้น	ๆ

 การเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการที่ส�าคัญมาประเมินและพัฒนา
	 	 ควรให้ความส�าคัญกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีลักษณะดังนี้
	 	 *	มีโอกาสปรับปรุงระบบงานในการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดให้ซับซ้อนน้อยลง	
	 	 *	มีความเสี่ยงสูงหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ยาและสารเสพติด
	 	 *	มีความแตกต่างในวิธีการปฏิบัติ
	 	 *	มีปริมาณมากหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
	 	 *	มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาหรือมีความเสี่ยง
	 	 *	ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน/สาขาวิชาชีพ

	 	 *	 เป็นความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้ยาและสารเสพติดและญาติ
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 กิจกรรมทบทวนการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 กิจกรรมทบทวนการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	 (clinical	 review)	หรือเดิมเรียกว่า

เป็นการตรวจสอบ	(medical	audit,	nursing	audit,	clinical	audit)	 ซ่ึงให้ความรู้สึกในทางลบว่า

เป็นการมุง่จบัผดิทีต่วับคุคล	จงึไม่ได้รบัความร่วมมอืเท่าทีค่วร	ในปัจจบุนัได้มกีารน�าแนวคดิในการพฒันา

คุณภาพ	 (quality	 improvement)	 และแนวคิดเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานยอมรับทางวิทยาศาสตร์ 

(evidence-based	practice)	เข้ามาประสานกับแนวคิด	clinical	audit	ดั้งเดิม	เปิดโอกาสให้มีการใช้

แนวคิดเชิงบวกและความรู้ทางวิชาการด้านยาเสพติดในการทบทวนเพื่อหาจุดอ่อนที่ตัวระบบและความ

แตกต่างจากความรู้ทางวิชาการด้านยาเสพติด

 การทบทวนการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	อาจท�าได้หลายรูปแบบ	เช่น

 ๑) ทบทวนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

(clinical	 practice	 guideline)	 เป็นกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนนุการก�าหนดแนวทางการบ�าบัดรกัษาผูใ้ช้ยา

และสารเสพติด	และการน�าไปปฏิบัติจริง	กล่าวคือทบทวนเพื่อดูว่าแนวปฏิบัติ	(guideline)	ที่ก�าหนดไว้

เหมาะสมหรือไม่ขณะเดียวกันเป็นการทบทวนว่าส่ิงที่ปฏิบัติน้ันสอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการด้าน 

ยาเสพติดหรือไม่

 ๒) การทบทวนระหว่างสาขาวิชาชีพทางคลินิก	 เป็นกระบวนการระดมความคิดจากผู้ให้บริการ

ทุกสาขาท่ีบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดรายเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันมาทบทวนปัญหาร่วมกันเพื่อ

หาทางออกที่เหมาะสม	นับว่าเป็นการส่งเสริมการท�างานเป็นทีมได้อีกวิธีหนึ่ง

 ๓) การทบทวนเฉพาะด้าน	เช่น	การเสียชีวิต	การเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น	ๆ	การใช้ยา	วันนอนใน

สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 การใช้ทรัพยากร	 ค�าร้องเรียนการ

พิทักษ์สิทธิผู้ใช้ยาและสารเสพติด

 การปรับปรุงกระบวนการท�างาน

	 มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการท�างานที่หลากหลาย	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน

เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม	การวิเคราะห์กระบวนงาน	การวิจัยและพัฒนา	การวิจัย	

R๒R	 การจัดระบบการเทียบเคียง	 (Benchmarking)	 การน�าข้อมูลตัวช้ีวัดมาวิเคราะห์	 และวางแผน 

การพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้	 การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนางาน 

เช่น	ระบบการบันทึกข้อมูลด้วย	HosXp.	การใช้สื่อสังคม	 (Social	media)	 ในการติดตามผู้ป่วยที่ผ่าน

การบ�าบัด	โดยควรค�านึงถึงการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยเป็นต้น
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	 ประกอบด้วยองค์ประกอบส�าคัญ	๕	องค์ประกอบ	ได้แก่

II  - 1 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
 ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
	 มรีะบบบริหารความเสีย่ง	 ความปลอดภยั	 และคณุภาพของโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธิผลและประสาน
สอดคล้องกัน	 รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเสพติดในลักษณะบูรณาการโดยมีข้อก�าหนดและ
เกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๑ ก	๑	มกีารค้นหาความเสีย่งทางคลนิกิหรือความเส่ียง
ในการบ�าบัดฟื้นฟูฯ	 และความเสี่ยงทั่วไปในหน่วยงานยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งจัด
ล�าดับความส�าคัญ	 เพื่อก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน/การจัดการ	 โดยสื่อสารและ
สร้างความตระหนักอย่างทั่วถึง	เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานที่ดี

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๑ ก	๒	มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบ
พลาดทีเ่หมาะสม	มกีารวเิคราะห์และน�าข้อมลูทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมนิผลงาน	ปรบัปรงุระบบงาน	
เรียนรู้	และวางแผนการปฏิบัติงาน

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๑ ก	3	มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง	 (Root	Cause 
Analysis)	เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงระบบ*ที่อยู่เบื้องหลังและน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๑ ก	 ๔	 มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ	และน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
	 *	ปัจจัยเชิงระบบ	(system	factors)	ที่อยู่เบื้องหลังปัญหา	เช่น	การฝึกอบรม	การสื่อสาร	ข้อมูล
ข่าวสาร	ภาระงาน	เป็นต้น

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 ความเสี่ยง คือ	 โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง	 มีโอกาสที่จะประสบกับ
ความสูญเสียหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์	 ได้แก่	 การบาดเจ็บ	ความเสียหาย	 เหตุร้าย	การเกิดอันตราย	 เกิด
ความไม่แน่นอน	การไม่พทิกัษ์สทิธหิรอืศกัดิศ์รีหรอืเกดิความสญูเสยีจนต้องมกีารชดใช้ค่าเสยีหายเป็นต้น	
	 ความเสี่ยงแบ่งได้หลายประเภท	 เช่น	ความเสี่ยงทางกายภาพ	ทางอารมณ์	ทางสังคม	ทางจิต
วิญญาณ	

 ประเภทของความเสี่ยง	สามารถแบ่งเป็น	๒	ประเภท	คือ	
 ความเสีย่งคลนิกิ	(clinical	risk)	หมายถงึ	เหตกุารณ์ทีอ่าจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผูป่้วยเสพตดิ	
อนัเป็นเหตทุีเ่กดิจากกระบวนการให้บรกิาร	หรอืเหตทุีเ่กดิจากการวนิจิฉยัการตรวจรกัษา	หรอืเหตกุารณ์ 
ที่ไม่พึงประสงค์	 เช่น	 อัตราการติดเชื้อวัณโรคของผู้ป่วยติด	 ร้อยละของผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่มีอาการ	
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แทรกซ้อนทางจิต	หรือผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนมีภาวะ	over	methadone	ความเส่ียงที่จะเกิดจากการ 

ใช้ยาทดแทนหรอืยาทางจติเวช	ความเสีย่งทีผู่ป่้วยมพีฤตกิรรมรนุแรงอนัเนือ่งมาจากการประเมนิได้ล่าช้า	

เป็นต้น

 ความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางคลินิก	(non-clinical	risk)	เป็นความเสี่ยงทางโครงสร้าง	สิ่งแวดล้อม	เช่น	

การเกิดอัคคีภัย	 ไฟดับ	 การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ผิดพลาด	 ความเสี่ยงทางด้านอารมณ์และ

พฤตกิรรมการไม่พทิกัษ์สทิธหิรอืศกัดิศ์ร	ีหรอืเกดิความสญูเสยีจนต้องมกีารชดใช้ค่าเสยีหาย	หรอืมปัีญหา

ข้อร้องเรียน	เป็นต้น	

 การบริหารความเส่ียง	(Risk	management)	คอื	การจัดการความเสีย่ง	ด้วยกระบวนการวเิคราะห์

ความเสี่ยง	 (Risk	 analysis)	 การประเมินความเสี่ยง	 (Risk	 assessment)	 โดยดูแล	 ตรวจสอบ	 และ

ควบคุมความเส่ียงทีส่มัพันธ์กบักจิกรรม	หน้าท่ีและกระบวนการท�างาน	 เพือ่ให้หน่วยงานลดความเสยีหาย

จากความเสี่ยงมากที่สุด	

 การค้นหาความเสี่ยงในหน่วยงาน	แนวคิดหลัก	คือ	การศึกษาจากอดีต	ส�ารวจจากปัจจุบัน	และ

เฝ้าระวังไปข้างหน้า	โดยอาจหาได้จาก

	 ๑.	การทบทวนผู้ป่วยเสพติดข้างเตียงผู้ป่วย	จากการให้การบ�าบัดรักษา	การให้การพยาบาล 

การทบทวนจากเวชระเบียบของผู้ป่วยเสพติด	เช่น	การทบทวนการให้ยารักษาของแพทย์	การบันทึก

ทางการพยาบาล	เป็นต้น

	 ๒.	การทบทวนอื่น	ๆ	เช่น	ทบทวนจากเหตุการณ์ส�าคัญ	ข้อร้องเรียน	อุบัติภัยต่าง	ๆ	ฯลฯ

	 3.	ทบทวนจากการเดินส�ารวจรอบ	ๆ	หน่วยงาน	 (risk	 round)	 หลังจากการค้นหาความเส่ียง 

ได้แล้ว	 ควรมีระบบการบันทึกความเสี่ยงเป็นรายวัน	 รายเดือน	 และน�าความเสี่ยงที่บันทึกได้มาบันทึก 

ลงในบัญชคีวามเสีย่งเพือ่วเิคราะห์ความรนุแรงและหาแนวทางแก้ไข	 ปรบัปรงุ	 หรอืการป้องกันความเส่ียง

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซ�้า

 การประเมินความเสี่ยง	ว่ามีความเสี่ยงระดับใดมาก	-	น้อยเพียงใด	ควรมีการประเมินโดยการ

ท�าตารางประเมินความเสี่ยง	 (Risk	Matrix)	 เพื่อการวางแผนปรับปรุง	 หากเกิดความเสี่ยงสูงต้องมีการ

วางแผน	และวางระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม	ควรมีการควบคุมความเส่ียง	โดยการ 

หลกีเลีย่งไม่ให้เกดิความเสีย่งท่ีสามารถป้องกนัได้	เพือ่ลดการสญูเสยีของหน่วยงาน	ทัง้น้ีควรมกีารประเมนิ

ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ	เพื่อควบคุมคุณภาพ
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ตัวอย่าง Risk matrix

 High Risk

	 เกิดอุบัติการณ์น้อย	แต่ความเสี่ยงสูง	 เกิดอุบัติการณ์บ่อย	ความเสี่ยงสูง

	 เกิดอุบัติการณ์น้อย	ความเสี่ยงต�่า	 เกิดอุบัติการณ์บ่อย	ความเสี่ยงต�่า

                High Volume

II - ๒ สิ่งแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย (Healing environment, Safety, Laws)
 ก. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของหน่วยงานที่เอื้อต่อ

ความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย	 เจ้าหน้าที่	 และผู้รับบริการ	 หน่วยงานสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่อยู่

ในพืน้ที	่ อาคาร	 สถานทีจ่ะปลอดภยัจากอคัคภียัหรอืภาวะฉกุเฉนิโดยมข้ีอก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	

ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ก	 ๑	 โครงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรมีการ

ออกแบบและการจัดการพื้นที่ใช้สอยเอื้อต่อความปลอดภัย	 ความสะดวกสบาย	 ความเป็นสัดส่วน	 และ 

การท�างานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ให้บริการด้วย

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ก	 ๒	 หน่วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และ 

สิง่แวดล้อมเพ่ือค้นหาความเสีย่งและการปฏบิติัทีไ่ม่ปลอดภัยด้านสิง่แวดล้อมอย่างน้อยทกุ	 ๖	 เดอืนในพืน้ที่ 

ให้บริการผู้ป่วย/ผู้มาเยือนและปีละ	๑	ครั้งในพื้นที่อื่น	ๆ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ก	 3	 องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมใน

เชิงรุกจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและน�าไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้ป้องกัน 

การเกิดอันตรายตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	 ธ�ารงไว้ซึ่งสภาพอาคาร	 สถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย

ส�าหรับผู้ป่วย/ผู้มาเยือนและบุคลากร

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ก	 ๔	 มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก	 เพื่อ

ควบคุมการปนเปื้อนในอากาศและมีระบบการบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก�าหนด
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 ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ มีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ข	 ๑	ด�าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิด

อันตรายเพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติที่เป็นไปได้และหน่วยงานต้องเข้าไปมีบทบาทในการให้

บริการ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ข	 ๒	 จัดท�าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ 

ภยัพบัิต	ิ ครอบคลมุการเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัภาวะฉกุเฉนิ/อัคคภียั/ภยัพิบตั	ิ การด�าเนนิงานเมือ่เกดิ

ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ	และน�าไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ข	 3	ด�าเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	เพื่อ

ทดสอบการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ข	 ๔	ตรวจสอบ	ทดสอบ	บ�ารุงรักษาระบบและ

เครื่องมือต่าง	ๆ	ในการป้องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ

 ค. สาธารณูปโภคและเคร่ืองมือ หน่วยงานสร้างความมั่นใจว่ามีเครื่องมือที่จ�าเป็นพร้อมใช้งาน 

ท�าหน้าทีไ่ด้เป็นปกต	ิและมรีะบบสาธารณปูโภคทีจ่�าเป็นอยูต่ลอดเวลามข้ีอก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	

ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ค	 ๑	 องค์กรจดัให้มรีะบบไฟฟ้าและระบบน�า้ส�ารอง 

ให้แก่จุดบริการที่จ�าเป็นทั้งหมด	โดยมีการบ�ารุงรักษา	ทดสอบ	และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่

ก�าหนดไว้	

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ค	 ๒	 ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

สาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบ�ารุงรักษาและการวางแผนปรับปรุงหรือการสร้างทดแทน

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ค	3	มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จ�าเป็น	มีความพร้อม

ในการใช้งานเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเสพติดได้อย่างปลอดภัย	 เครื่องมือที่ซับซ้อน/เฉพาะทาง	 ต้องใช้โดยผู้ที่

ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญและองค์กรให้การอนุญาตในการใช้เครื่องมือชิ้นนั้น	 พร้อมทั้งมีระบบ

ตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่ก�าหนด

 ง. สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะท�าให้หน่วยงานเป็นสถานที่ที่

ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ	เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร	ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ	โดยมี 

ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ง	๑	จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพทาง

ด้านสังคม	จิตใจที่ดีส�าหรับผู้ป่วย	ครอบครัว	และบุคลากร
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 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ง	๒	จัดให้มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

และพัฒนาทักษะส�าหรับบุคลากร	ผู้ป่วยและครอบครัว

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II - ๒ ง	3	มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย	สะอาด	

เป็นระเบียบ	และสวยงามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร
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 ลักษณะสภาพทั่วไปของหน่วยงาน 

	 ลักษณะทั่วไปของอาคารสถานท่ีซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติงานหรือให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาและ

สารเสพติด	ควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

	 	 *	 โครงสร้างอาคารเป็นไปตามข้อก�าหนดว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย	 ตามกฎระเบียบ 

ทางราชการหรือเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

	 	 *	มีการถ่ายเทอากาศดี	หรือการระบายอากาศที่ดี	ไม่มีกล่ินอับชื้นหรือกล่ินเหม็นรบกวน 

ทั้งในบริเวณที่ใช้เครื่องปรับอากาศ	และบริเวณที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

	 	 *	มแีสงสว่างและระดบัอณุหภูมเิหมาะสมต่อการปฏบิตังิานและการให้บรกิารแก่ผูป่้วยยาเสพตดิ

	 	 *	ไม่มีสิ่งรบกวนท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	

เช่น	เสียง	ฝุ่นละออง	กลิ่น	เป็นต้น

	 	 *	มีความสะอาดและความเป็นระเบียบ	จัดวางวัสดุครุภัณฑ์เป็นระเบียบเรียบร้อย	สะดวก 

ต่อการใช้งาน	ไม่กีดขวางทางสัญจรของผู้ให้และผู้รับบริการ

 ลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ส�าหรับการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

 กรณีรับบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอก

	 	 *	สภาพแวดล้อมของสถานบ�าบดัเป็นสดัส่วน	ปราศจากความเสีย่งทางด้านกายภาพในการดแูล

ผู้ใช้ยาและสารเสพติด	และสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการลักลอบน�าสารเสพติดเข้ามาใช้ในสถาน

บ�าบัดได้

	 	 *	มีห้องท�ากิจกรรม/ให้ค�าปรึกษาที่เป็นสัดส่วนบุคคลอื่น/บุคคลภายนอกไม่สามารถมองเห็น 

ผู้ป่วยได้ชัดเจน	หรือได้ยินการพูดคุย	และให้ข้อมูลกับผู้บ�าบัด

 กรณีรับบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน

	 	 *	สภาพแวดล้อมของสถานบ�าบดัเป็นสดัส่วน	ปราศจากความเสีย่งทางด้านกายภาพในการดแูล

ผู้ใช้ยาและสารเสพติด	และสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการลักลอบน�าสารเสพติดเข้ามาใช้ในสถาน

บ�าบัดได้	มีการควบคุมการเข้า	-	ออก

	 	 *	มีจ�านวนเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้

	 	 *	ห้องท�างานของพยาบาลสามารถมองเห็นผู้ป่วยทุกคนได้อย่างทั่วถึง

	 	 *	มีการจัดห้องแยกส�าหรับผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนและติดเชื้อ	 หรือผู้ป่วยที่

มีข้อบ่งชี้ในการแยกห้องนอน	(protective	isolation)	



๔3

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 	 *	มห้ีอง/บรเิวณเกบ็เวชภณัฑ์และยาทีเ่ป็นสดัส่วน	มดิชดิ	มกีารบรหิารความเสีย่งด้านกายภาพ

ในการเกบ็รกัษายาเสพติดและยาทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการบ�าบดัด้านยาเสพติด	เช่น	Methadone,	Narcotic	

antagonist	ยาฉีดเพื่อสงบอาการในกรณีผู้ป่วยสารเสพติดที่มีอาการทางจิตรุนแรง	เป็นต้น

	 	 *	มห้ีองท�ากจิกรรม/ให้ค�าปรกึษาทีเ่ป็นสดัส่วนและมคีวามมดิชดิ	 พ้นจากสายตาและการได้ยนิ

โดยบุคคลอื่น

	 	 *	มห้ีองส�าหรบัให้ญาตขิองผูป่้วยเสพตดิสามารถเยีย่มผูป่้วยได้	และมจีดุให้ญาตติดิต่อสอบถาม	

รวมถึงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการลักลอบน�ายาหรือสารเสพติดมาให้ผู้ป่วยเสพติดได้

 สถานที่อ�านวยความสะดวกส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ 

	 สถานทีอ่�านวยความสะดวกส�าหรบัเจ้าหน้าทีท่ีค่วรมใีนหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้แก่	ห้องจดัเกบ็ยาเวชภัณฑ์

ทีจ่�าเป็น	รวมทัง้ห้องเกบ็วสัดอุปุกรณ์สือ่การสอนและการท�ากลุม่กจิกรรมบ�าบดัต่าง	ๆ	ทีส่ามารถหยบิใช้ 

ได้ง่ายมีแสงสว่างเพียงพอ	อากาศถ่ายเทได้สะดวก	โต๊ะเก้าอี้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

 ภาวะฉกุเฉนิ/อคัคภียั/ภยัพบัิต	ิ เป็นสถานการณ์ทีอ่าจเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาไม่สามารถคาดการณ์ได้	

แต่สามารถเตรียมความพร้อมได้	 หากมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขภาวะฉุกเฉินเหล่านั้น	 เพื่อป้องกัน

หรือลดความเสียหาย	 เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้	 ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวสามารถ

ท�าร่วมกนัในขณะทีท่มีความเสีย่งได้	 โดยด�าเนนิการส�ารวจ	 เกบ็รวบรวมข้อมลูและบนัทกึจดัท�าเป็นบญัชี

ความเสี่ยง	หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์	และวางแผนการเผชิญเหตุ	(แผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่

ครอบคลุม	ทั้งแผนเตรียมรับมือก่อนเกิดเหตุ	แผนเผชิญเหตุ	และแผนการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินที่ไม่

สามารถป้องกันได้)	 ด้วยการก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	 จัดเตรียมวัสดุ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือที่จ�าเป็น	

และควรมีระบบการตรวจคุณภาพและบ�ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมืออย่างสม�่าเสมอเป็นวงรอบตาม

บริบทความจ�าเป็นของหน่วยงาน	ทั้งนี้ควรมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน	อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	โดย

ก�าหนดในแผนประจ�าปีให้ชัดเจนว่าหน่วยงานจะด�าเนินการเมื่อใด

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์ 

	 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกหรอืประเมนิเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในการให้บรกิารบ�าบดัรกัษา

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ใช้ในหน่วยงาน	อาจประกอบด้วย

	 	 *	การรับรองโดยหน่วยงานผู้ควบคุม

	 	 *	การยอมรับของแพทย์/ผู้ใช้

	 	 *	ความคุ้มค่า

	 	 *	บริการหลังจ�าหน่าย

	 	 *	มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท�างาน

	 	 *	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



๔๔

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 สาธารณูปโภคท่ีจ�าเป็นพ้ืนฐานในหน่วยงานบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	 หน่วยงาน 

ควรจัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบน�้าที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน	 รวมทั้งมีระบบการบ�ารุงรักษา	

ทดสอบ	 และตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	 โดยมีระบบการประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบ�ารุง

และมีแผนการดูแลที่ชัดเจน	

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	ได้แก่

	 	 *	 เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน/รถช่วยชีวิตฉุกเฉิน	 พร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ครบถ้วน	

ตามชนิดของผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ให้การดูแลอยู่

	 	 *	 เครื่องตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด	 (อย่างน้อยสามารถตรวจขั้นพื้นฐานได้)	 สามารถตรวจ

พิสูจน์หาสารเสพติดได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

	 	 *	ในกรณทีีไ่ม่มเีครือ่งตรวจพสิจูน์หาสารเสพตดิในสถานบ�าบดั	ควรมกีารวางแนวทางในการส่งต่อ

การตรวจพิสูจน์/ใช้บริการจากหน่วยงานอื่น	ให้สามารถตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดได้อย่างเหมาะสม

และทันเวลา

 ระบบส�ารองเครื่องมือและวัสดุการแพทยอ์าจอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้

	 	 *	หน่วยงานจดัเตรยีมส�ารองเครือ่งมอืและวสัดกุารแพทย์ทีจ่�าเป็นในการให้บรกิารบ�าบดัรกัษา 

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดไว้ให้พร้อม

	 	 *	หน่วยงานมีระบบจัดหาเครื่องมือและวัสดุการแพทย์ที่จ�าเป็นในการให้บริการบ�าบัดรักษา 

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดมาจากหน่วยงานอื่นได้อย่างทันท่วงที

 ระบบบ�ารุงรักษาเครื่องมือ

	 	 ระบบบ�ารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ	ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้

	 	 *	มคีูม่อืปฏบิตัใินการดแูลรกัษาเครือ่งมอืเพือ่ป้องกนัการเสือ่มช�ารดุ	และเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

ในหน่วยงานมีความเข้าใจวิธีการดังกล่าวเป็นอย่างดี

	 	 *	มีระบบในการดูแลเครื่องมือที่มีความละเอียดอ่อนหรือซับซ้อนเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 มีช่าง 

ผู้ให้บริการซึ่งได้รับการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะหรือมีระบบที่ติดต่อหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล 

ได้ทันที

	 	 *	มีระบบการบันทึกประวัติของเครื่องมือ	ผู้ขาย	และการบ�ารุงรักษาเครื่องมือแต่ละชิ้น

	 	 *	มีการบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแต่ละชิ้น	 ประกอบด้วยลักษณะปัญหา	 สาเหตุการ

แก้ไข	ค่าใช้จ่าย	และระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้การได้



๔๕

II - ๓ ระบบยำ
	 องค์กรสร้างความมั่นใจในระบบการจัดการด้านยาที่ปลอดภัย	เหมาะสม	และได้ผล	พร้อมทั้งการมี

ยาที่มีคุณภาพพร้อมใช้ส�าหรับผู้ป่วยเสพติดโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	3.๑	จัดท�านโยบายเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทาง

ยา	และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	พร้อมทั้งน�าสู่การปฏิบัติ	มีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อ

เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	3.๒	จดัท�าแนวปฏิบตัใินการควบคุม	ก�ากบั	การเบกิจ่าย

ยาที่ต้องควบคุมพิเศษ	 เช่น	Methadone	และยากลุ่มต้านอาการทางจิต	 และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย

เมื่อได้รับยาในกลุ่มดังกล่าว

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	3.3	จดัให้มยีาและ/หรอื	เวชภัณฑ์ฉกุเฉนิและยาสามญั

ที่จ�าเป็นในหน่วยดูแลผู้ป่วยเสพติดตลอดเวลา	 มีระบบการควบคุม	 และดูแลให้เกิดความปลอดภัย	 และมี

การจัดยาทดแทนหลังจากที่ใช้ไป

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 มีการวางแผนจัดการเรื่องยาท่ีจ�าเป็นต้องมีใช้ในหน่วยงาน	 มีบัญชีรายการยาและมีระบบการ

ทบทวนบัญชียาที่จ�าเป็น	อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	ควรมีการส�ารองยาที่จ�าเป็น	ได้แก่

	 	 *	ยาส�าหรับให้การดูแลผู้ป่วยเฮโรอีน	เช่น	Methadone,	Narcotic	antagonist

	 	 *	ยาส�าหรับให้การดูแลผู้ป่วยแอมเฟตามีน	 เช่น	 ยาฉีดให้ผู้ป่วยสงบในกรณีที่มีอาการทางจิต

รุนแรง

	 	 *	ยาส�าหรับให้การบ�าบัดรักษาอาการทางยาเสพติดตามอาการ	 (supportive	 treatment)	

เช่น	Major	tranquilizer,	Miner	tranquilizer	เป็นต้น

หมายเหต	ุ ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้สอดคล้องกับบทบาทของสถานพยาบาลยาเสพติด/

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด



๔๖

II - ๔ ระบบเวชระเบียน 
	 ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการสื่อสาร	 การดูแลต่อเนื่อง	 การ

เรียนรู้	 การวิจัย	 การประเมินผล	 การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย	 องค์กรสร้างความมั่นใจว่าเวชระเบียบ 

มรีะบบความปลอดภยัและสามารถรกัษาความลบัของผู้ป่วยเสพติดได้	โดยมข้ีอก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

ย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	 ๔.๑	บันทึกเวชระเบียนรายบุคคลที่มีข้อมูลเพียงพอ

ส�าหรับ

	 -	การระบุตัวบุคคล

	 -	มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยตามบริบทของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด

	 -	ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา

	 -	ทราบความเป็นไป	การเปลี่ยนแปลง	และผลการรักษา

	 -	เอื้อต่อความต่อเนื่องในการดูแล

	 -	การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย

	 -	การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเสพติด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	 ๔.๒	มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพื่อประเมิน

ความสมบูรณ์	ความถูกต้อง	และการบันทึกในเวลาที่ก�าหนด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	 ๔.3	เวชระเบียนได้รบัการป้องกันสญูหาย	 ความเสยีหาย

ทางกายภาพ	และการแก้ไขดัดแปลง	เข้าถึง	หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�านาจหน้าที่

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	 -	 ๔.๔	องค์กรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่

จ�าเป็นเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 เวชระเบียนควรมีการก�าหนดผู้มีสิทธิบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน	 มีระบบบริหารเวชระเบียนที่ดี	

โดยมีแบบบันทึกที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน	ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน	คุณภาพ

ในการบันทึกข้อมูล	การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

	 นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความลับของข้อมูล	 หน่วยงานควรมีการก�าหนดผู้มีสิทธิในการ

เข้าถึงข้อมูล	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับที่สามารถเข้าถึงได้	 มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูล

ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์	 การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยเสพติด	 หน้าที่ในการรักษาความลับของผู้ที่

เข้าถึงข้อมูล	และวิธีปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด
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II - 5 ชุมชนและภำคีเครือข่ำย
 ก. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน

	 ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชน	 จัดบริการเชิงรุกในด้านการค้นหา	 คัดกรอง	 ป้องกัน	 บ�าบัดฟื้นฟู

และติดตามผู้ใช้ยาและสารเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.๑	ทีมผู้ให้บริการก�าหนดชุมชนที่รับผิดชอบประเมิน

ความต้องการและศักยภาพของชุมชนและก�าหนดกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในชุมชน

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.๒	ทีมผู ้ให ้บริการวางแผนและออกแบบบริการ 

สร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดร่วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของชุมชน

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.3	ทีมผู้ให้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	ส�าหรับชุมชนโดยร่วมมือกับองค์กรและผู้ให้บริการอื่น	ๆ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.๔	ทีมผู้ให้บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุง

บริการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

 ข. การเสริมพลังชุมชน

	 ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก้ไข

ปัญหายาและสารเสพติดและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.๑	ทีมผู ้ให ้บริการเสริมสร ้างความรู ้ ให ้แก ่ภาคี 

เครือข่ายและชุมชนในการค้นหา	คัดกรอง	ดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ II	-	๕.๒	ทีมผู้ให้บริการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน

การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 การท�างานกับชุมชน  

	 การท�างานในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เป็นงานที่ยากจ�าเป็นต้องส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการท�างานทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้น�าชุมชนในระดับต่าง	ๆ

การวางระบบการด�าเนนิงานในชุมชน	ทมีงานจะต้องมกีารประเมนิความต้องการและศักยภาพของชมุชน	

หาเครือข่าย	 เพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาด	 ตลอดจนการสร้างเสริมพลังชุมชนโดยการสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาความสามารถของชุมชนในการป้องกัน	-	แก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ควรส่งเสริมให้

เกิดในชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เช่น
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การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 *	การท�าประชาคมโดยมีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามบริบท/ความต้องการของชุมชน	

เช่น	การท�าประชาคมเพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	การท�าประชาคม

เพื่อวางมาตรการค้นหาและให้การช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดในชุมชน	เป็นต้น

	 *	กิจกรรมเชิงรุกในการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน	สถานประกอบการ	วัด/

ศาสนสถาน	(บ้าน	-	วัด/มัสยิด	-	โรงเรียน)	รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่าง	ๆ	ตามบริบทของพื้นที่		

	 *	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามหลังรักษาหรือการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด

ในชุมชนเป็นต้น

 การส่งเสริมความสามารถของกลุ่มในชุมชน	มีขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นล�าดับขั้น	ดังนี้

	 *	การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนในชุมชนรับรู้	 ส่งมอบความรู้	 เรื่องการค้นหา	 ประเมิน	 คัดกรอง	

และการดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด	

	 *	สร้างการยอมรับให้กับบุคคล/กลุ่มคนในชุมชน	ซึ่งอาจเป็นผู้น�าที่เป็นทางการ	หรือผู้น�าตาม

ธรรมชาติ	เป็นต้น

	 *	สนบัสนนุ	หน่วยงานควรมรีะบบการสร้างเครอืข่าย	 เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของกลุม่บคุคล

ทีเ่ป็นผูน้�า	และสนับสนนุให้เกิดการน�าความรู	้ความสามารถของกลุม่บคุคลมาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชน	

โดยการสร้างความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 ทั้งนี้หน่วยงานอาจเป็นผู้ร่วมผลักดันใน

เรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน	เพื่อความสะดวกในการด�าเนินงาน
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ตอนที่ III  กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย

III - 1 กำรเข้ำถึงและเข้ำรับบริกำร 
	 ทีมผู้ให้บริการสร้างความม่ันใจว่า	 ผู้ใช้ยาและสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการบ�าบัดรักษาได้ง่าย	

กระบวนการรับผูป่้วยเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูป่้วย	ทนัเวลาและมกีารประสานงาน

ที่ดีภายใต้ระบบ	สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๑.๑	มกีระบวนการ/ช่องทางการเข้าถงึบรกิารทีชั่ดเจนว่า

ผูป่้วยเสพตดิจะเข้าถึงบรกิารอย่างไร	(รวดเรว็	ถูกต้อง	หากผูป่้วยมโีรคทางกายต้องได้รบัการรกัษาโรคทางกาย

ก่อนและเมื่ออาการดีขึ้นจึงส่งเข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	 โดยความร่วมมือ

ของทมีสหสาขาวชิาชพีมรีะบบการเชือ่มโยง	เพือ่ส่งต่อผูป่้วยเสพตดิเข้ารบัการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ)	

ทีส่อดคล้องกบับรบิทของสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ	(ตวัอย่างช่องทาง 

การเข้าถงึบริการ	เช่น	สมคัรใจเข้ามารับบรกิาร	การค้นหาในชมุชน	การค้นหาในโรงพยาบาลจากแผนกอืน่	ๆ	

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยบุหรี่	สุรา)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๑.๒	มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช้ยา

และสารเสพติดเบื้องต้นเพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยให้ได้รับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตาม

บริบทของแต่ละระบบการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยใช้แบบประเมินคัดกรองท่ีเป็นมาตรฐาน

สากล	(ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตควรมีการประเมินและส่งต่อการรักษาอย่างเป็นระบบ)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๑.3	การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบ�าบัดรักษา

ของผู้ป่วยเสพติดก่อนรับไว้รักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม	ทั้งการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นกับผู้ป่วยและครอบครัว	

การเตรียมการตรวจทางห้องปฏบิตักิารและการตรวจพิเศษต่าง	ๆ 	รวมทัง้การบนัทกึข้อมลูผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๑.๔	มคีวามร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร	 (หน่วยงานภายใน	 เช่น	ห้องชันสูตร	

กายภาพบ�าบัด	ห้อง	x-ray	เภสัชกรรม	เป็นต้น	หน่วยงานภายนอก	เช่น	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	

กระทรวงมหาดไทย	[ฝ่ายปกครอง]	ผูน้�าชมุชน	[ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน]	องค์กรท้องถิน่	โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ	

อาสาสมัครสาธารณสุข	รวมถึงมีระบบการส่ง-ต่อข้อมูลของผู้ป่วยเสพติด	ครอบคลุมทั้งข้อมูลทางกายและ

ทางจิต)
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 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ	การเข้าถึงบริการของผู้ใช้ยาและสารเสพติด	นอกจากสถานที่ท่ีให้

บริการมีความสะดวก	 สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้ว	 ควรพิจารณาเรื่องปัญหา-อุปสรรคในการเข้ารับบริการ

บ�าบดัรกัษาของผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิในชมุชน	เช่น	การไม่กล้าแสดงตวักลวัเสือ่มเสยีชือ่เสยีง	กลวัถกูจบั	

เกรงกลวัอทิธิพล	ไม่เช่ือมัน่ในการบ�าบดัรกัษาสิง่เหล่านีเ้ป็นอปุสรรคส�าคญัทีส่่งผลให้ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ

ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้	ดังนั้นหน่วยงานจึงควรมีการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ในพื้นที่	เพื่อ

ลดปัญหา-อุปสรรคดังกล่าว	จนสามารถค้นหาผู้ป่วย	และประเมินระดับความรุนแรงของการใช้ยาและ

สารเสพติด	 เพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้อย่างเหมาะสมทั้งน้ีสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดควรมีช่องทางในการเข้าถึงบริการที่สะดวก	 มีขั้นตอนที่ไม่ซ�้าซ้อน	

ผู้ป่วยเสพติดไม่ควรเสียเวลารอคอยนานเกินไป	ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยเสพติดไม่ให้ความร่วมมือเข้ารับการ

บ�าบัดรักษา	 ตัวอย่างช่องทางการเข้าถึงบริการ	 เช่น	 สมัครใจเข้ามารับบริการ	 การค้นหาในชุมชน, 

การค้นหาในโรงพยาบาลจากแผนกอืน่	ๆ	โดยเฉพาะกลุม่ผู้ป่วยเสพตดิบุหรี	่สุรา	ซ่ึงหน่วยงานควรมแีนวทาง

การประเมนิสภาพและคดักรองผูป่้วยเสพตดิตามมาตรฐานทีก่ระทรวงสาธารณสขุก�าหนดเป็นอย่างน้อย	

และหน่วยงานควรมีแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยเสพติด	ทั้งด้านการตรวจร่างกายพื้นฐาน 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	และการตรวจที่เกี่ยวข้องตามบริบทของผู้ป่วย	ทั้งนี้หน่วยงานควรมีระบบ

การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเสพติดและครอบครัว	รวมถึงการประสานความร่วมมือที่ดีทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานด้วย

III - ๒ กำรประเมินผู้ป่วย
	 ผู้ป่วยเสพติดทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	

และเหมาะสมโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III -	๒.๑	มีการประเมินผู ้ป ่วยเสพติดอย่างรอบด้าน	

ครอบคลุมด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคม

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๒.๒	มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห ้องปฏิบัติการ 

ตามความเหมาะสมพร้อมให้บริการในเวลาที่ต้องการ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III -	๒.3	ผู ้ประกอบวิชาชีพที่ เ ก่ียวข ้องร ่วมมือและ

ประสานงานกันในการประเมินผู้ป่วยเสพติด	มีการใช้ผลการประเมินร่วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III -	๒.๔	มีการระบปัุญหา	ความต้องการของผูป่้วยเสพตดิ	

การวินิจฉัยโรค	การจ�าแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด	 (ในกรณีที่จ�าเป็นส�าหรับ

การวางแผนการรักษา)	รวมทัง้ความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่างกระบวนการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๒.๕	มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและ/หรือ

ครอบครัวเข้าใจอย่างเหมาะสม	
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 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๒.๖	มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/
เอกสาร/สมุดประจ�าตัวผู้รับบริการ	และพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

III - ๓ กำรวำงแผนดูแลผู้ป่วย
	 ทีมผู้ให้บริการมีการวางแผนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดที่มีการประสานกัน
อย่างดี	และมีเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเสพติด
โดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้
 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.๑	มกีารวางแผนการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผู้ป่วยเสพติดซึ่งตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยเสพติดอย่างครบถ้วน

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.๒	มีการใช้แนวปฏิบัติการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผูติ้ดยาและสารเสพตดิบนพืน้ฐานวชิาการชีน้�าการวางแผนการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ผู้ป่วยเสพติด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.3	มีการวางแผน	การประสานงานและการร่วมมอืกัน
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.๔	ผู้ป่วยเสพติด/ครอบครัวมีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การวางแผนหลังจากได้รับข้อมูลการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.๕	มีการประเมินซ�้าและปรับแผนการบ�าบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	3.๖	มีการวางแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วยเสพติด	 เพื่อให้
ผู ้ป่วยเสพติดสามารถดูแลตนเองและได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ	 
หลังจ�าหน่ายออกจากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

III- ๔ กำรดูแลผู้ป่วย
	 ทีมผู้บ�าบัดให้ความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยเสพติดอย่างทันท่วงที	ปลอดภัย	เหมาะสม	และ
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้
 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๔.๑	ผู้ป่วยเสพติดได้รับการดูแลตามแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๔.๒	มีการบ�าบัดรักษา	 ส่งต่ออย่างเหมาะสมส�าหรับ 
ผู้ป่วยที่มีภาวะถอนพิษยา/โรคร่วม/อาการแทรกซ้อนอื่น	ๆ	

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๔.3	มีการประสานงาน/ขอค�าปรึกษาทั้งภายในทีม	
การบ�าบดัและภายนอกทมีบ�าบดั	เพือ่การบ�าบัดรกัษาทีต่่อเนือ่ง	หากเกนิศกัยภาพมรีะบบการรบั-ส่งต่อไปยัง

สถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสม
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 การประเมินและวางแผนการบ�าบัดรักษา	ได้แก่กิจกรรมต่อไปนี้

	 	 *	การซักประวัติ	 การประเมินด้านร่างกาย	 จิตใจ	ความต้องการ	ความคาดหวัง	 และข้อก�าจัด

ของผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 	 *	การตรวจวินิจฉัย	(investigation)	ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อจ�าเป็น

	 	 *	การวินิจฉัยโรค	(Diagnosis)	ที่ถูกต้องในเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	

	 	 *	การวางแผนการบ�าบดัรกัษาส�าหรบัผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิแต่ละราย	เป็นระยะอย่างต่อเนือ่งตาม

ผลการประเมิน	 และสภาพปัญหาที่พบ	 รวมทั้งมีการวางแผนการจ�าหน่ายเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้

เมื่อกลับไปอยู่บ้าน	โดยผู้ใช้ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	สมาชิกของทีม 

ผู้ให้บริการมีการประสานกันเป็นอย่างดี	มีความเข้าใจบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ในการบ�าบัดรักษา

 การดูแลรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด (addict patient care)

	 การดแูลรักษาผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิมีความหมายครอบคลมุบรกิารด้านการบ�าบัดรกัษาให้แก่ผูใ้ช้ยา

และสารเสพตดิอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวชิาชีพ	 ซ่ึงควรสอดคล้องกบั	Service	Plan	สาขายาเสพตดิ

เพื่อให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดมีสภาวะทางร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น	

ไม่ได้จ�ากดัเฉพาะการบ�าบดัรกัษาทีก่ระท�าโดยแพทย์เท่านัน้	แต่รวมการดแูลอ่ืน	ๆ	ด้วย	เช่น	การให้บรกิาร

พยาบาล	 การบริบาลทางเภสัชกรรม	 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ	

เป็นต้น

	 กระบวนการให้บริการและบ�าบัดรักษาที่ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์ของสถานพยาบาลยาเสพติด	

และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้

	 	 *	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

	 	 *	มีการให้บริการบ�าบัดรักษาครบถ้วนทุกองค์ประกอบตามความเหมาะสม	ได้แก่	

	 	 	 **	การรักษาชีวิต

	 	 	 **	การป้องกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน้าที่ของอวัยวะ

	 	 	 **	การรักษาเพื่อทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ้อนทางกาย

	 	 	 **	การดูแลความสุขสบายทางร่างกายความอบอุ่นทางจิตใจ

	 	 	 **	ยา	อาหาร

	 	 	 **	หัตถการต่าง	ๆ

	 	 	 **	การป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์

	 	 *	มีการจัดระบบเพื่อให้การบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่ปลอดภัย	ด้วยการให้

	 	 	 **	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย	

	 	 	 **	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดทุกรายได้รับการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

	 	 	 **	ผู ้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นผู ้ป่วยหนักซ่ึงถูกเคล่ือนย้ายไปยังจุดอื่นจะมีผู้ติดตาม 

ซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและแก้ไขปัญหา/อันตรายอันอาจเกิดขึ้น 

ขณะน�าส่งได้
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	 	 *	มีการปฏิบัติตามแผนการบ�าบัดรักษาครอบคลุมทั้งด้าน	ร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	โดยบุคคล

ที่เหมาะสม

	 	 *	มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและข้อพึงปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถานพยาบาล

ยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และได้รับการก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

	 	 *	มกีารประเมนิผลการบ�าบดัรกัษาเป็นระยะ	ๆ	เพือ่ตดิตามการตอบสนองต่อแผนการบ�าบดัรกัษา

ที่วางไว้

	 การดูแลผู้ป่วยเสพติดอย่างเป็นระบบอาจใช้หลักการ	C3THER	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

 C = Care	 การดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ	 ตามแนวปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพ	 เช่น	 แพทย์	

พยาบาล	มีแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่างไร	ต้องด�าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น	 เป็นต้น	หัวใจ

ส�าคญัคอืการดแูลผูป่้วยเสพติดอย่างเตม็ความสามารถด้วยความระมดัระวงั	 โดยผู้บ�าบดัค�านงึถงึการป้องกัน

ความเสี่ยงว่าตนเองท�าได้ดีหรือไม่อย่างไร

 C = Communication	 เป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บ�าบัดกับผู้ป่วยเสพติด	และทีมบ�าบัด 

ซึ่งเป็นการสื่อสารที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการบ�าบัดช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเสพติด	 ว่ามีระบบการช่วยเหลือ

ดูแลที่ดีสมบูรณ์หรือยัง

 C = Continuity	คอื	การดแูลช่วยเหลอืผูป่้วยเสพตดิอย่างต่อเนือ่งทัง้ในสถานพยาบาลยาเสพตดิ	

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเมื่อกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน

 T = Team เป็นความร่วมมือระหว่างวิชาชีพต่าง	ๆ 	ในการดูแลผู้ป่วยเสพติดให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน	

 H = Human Resource Development	 หมายถึง	 ความรู้	 ความสามารถและทักษะของ

บุคลากรที่ดูแล	ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดว่ามีเพียงพอหรือไม่อย่างไร	รวมถึงบุคลากรมีคุณภาพ

มากน้อยเพียงพอต่อการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดหรือไม่	 หากมีไม่เพียงพอควรได้รับการพัฒนาทั้งใน

และนอกระบบการฝึกอบรม

 E = Environment and Equipment	 เป็นการจัดสถานที่ให้ผู้ป่วยเสพติดอยู่ในสิ่งแวดล้อม 

ที่ปลอดภัย	 สถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดควรมีอุปกรณ์เครื่องมือ 

เครื่องใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดที่มีคุณภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 R = Record	สถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิควรมรีะบบการบนัทกึ

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเสพติดท่ีครบถ้วน	 และสามารถน�าข้อมูลที่ส�าคัญไปใช้เป็นหลักฐานในการ

วางแผนการบ�าบดัรกัษาและหากเกดิเหตจุ�าเป็นต้องม	ี	ข้อมลูเพียงพอในการใช้เป็นหลกัฐานเชงิกฎหมาย

ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์



๕๔

III - 5 กำรให้ควำมรู้ เสริมพลัง วำงแผนจ�ำหน่ำยและกำรดูแลต่อเนื่อง
	 ทมีผูบ้�าบัดให้ข้อมูลเกีย่วกับสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วยเสพติด/ครอบครัว	มกีารวางแผนและจดักจิกรรม

ตามที่วางแผนไว้	เพื่อเสริมพลังผู้ป่วยเสพติด/ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพ

ของตนเอง	รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร้างสุขภาพเข้าในทุกข้ันตอนของการดูแล	 โดยมีข้อก�าหนดและ

เกณฑ์มาตรฐานย่อย	ดังนี้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๕.๑	มีการประเมินผู้ป่วยเสพติดเพื่อวางแผนและ

ก�าหนดกิจกรรมการเรียนรู้	(โดยการประเมินครอบคลุมถึงปัญหา	ความต้องการ	และขีดความสามารถของ

ผู้ป่วยเสพติด	ความพร้อมในการเรียนรู้)	ในแต่ละช่วงเวลาส�าคัญของการดูแล

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๕.๒	มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเสพติดและครอบครัว 

ในลักษณะที่เข้าใจง่าย	 มีสื่อการเรียนการสอนประกอบตามความเหมาะสม	 มีการประเมินการรับรู้	 ความ

เข้าใจและความสามารถของผู้ป่วยเสพติดและครอบครัวในการน�าข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ	(ถ้ามี)

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III -	๕.3	มีการประเมินความต้องการการดูแล/ช่วยเหลือ	

ทั้งด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	อาชีพ	และอื่น	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นหลังจ�าหน่าย

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๕.๔	มีการประเมินความพร้อม	 และความสามารถใน

การดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๕.๕	มีการฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นให้แก่ผู ้ป่วยเสพติด

และครอบครัว	รวมทั้งการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต่าง	ๆ	ที่ได้เรียนรู้

 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานตอนที่ III	-	๕.๖	ผู้ป่วยทีจ่�าหน่ายออกจากสถานพยาบาลยาเสพตดิ/

สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	ได้รบัการส่ง-ต่อตดิตาม	ประเมนิความก้าวหน้าและปรบัแผนการดแูล

เป็นระยะอย่างเหมาะสม	 มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ

ดูแลต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนด

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 การให้ข้อมูล การเสริมพลังและการดูแลต่อเนื่อง

	 เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้ยาและสารเสพติดกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวและ

ชุมชนได้อย่างเหมาะสม	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	สามารถลด/เลิกยาเสพติดได้

	 กระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับระยะเวลาการนอนในสถานพยาบาลยาเสพติด/

สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิให้เหมาะสมทีส่ดุ	(ในกรณรีบัไว้เป็นผูป่้วยใน)	ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ

ได้รับการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ขณะอยูร่บัการบ�าบดัในสถานพยาบาลยาเสพตดิ/

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชน



๕๕

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 กระบวนการดังกล่าวอาจมีหลายรูปแบบ	 เช่น	 การให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรักษา 

การวางแผนจ�าหน่ายผู้ใช้ยาและสารเสพติด	 (discharge	 planning)	 หรือการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ยาและ 

สารเสพติดและครอบครัวเพื่อดูแลตนเอง	 (self	 care	 education)	 โดยค�านึงถึงระดับความรู้/ความ

สามารถ/ข้อจ�ากัดของผู้ใช้ยาและสารเสพติด	 และ/หรือครอบครัว	 ควรเริ่มกระบวนการน้ีให้เร็วที่สุด 

เท่าทีจ่ะท�าได้	เช่น	ตัง้แต่วนัทีร่บัผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิไว้ในความดแูล	โดยการก�าหนดร่วมกนัในลกัษณะ

สหสาขา	 ด้วยรูปแบบหรือแนวคิด	M-E-T-H-O-D	 ซึ่งจะส่งผลให้สามารถพิจารณาองค์ประกอบได ้

ครบถ้วนขึ้น

  * M (Medication)	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับความรู้เกี่ยวกับยาที่ตนเองได้รับ

  * E (Environment & Economic) ผู้ใช้ยาและสารเสพติดได้รับความรู้ในการจัดการกับ 

สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลิกเสพยาเสพติดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน	การจัดการ

เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	(เช่น	การฝึกการประกอบอาชีพ	การศึกษาต่อเนื่อง	เป็นต้น)

  * T (Treatment)	ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิรวมถงึครอบครวัเข้าใจเป้าหมายของการบ�าบดัรกัษา

สามารถสังเกตอาการหรือพฤติกรรมของตนเองและรายงานอาการหรือพฤติกรรมที่ส�าคัญให้แพทย์/

พยาบาล/ผูบ้�าบดัทราบ	 มคีวามรูเ้พยีงพอทีจ่ะจดัการกบัภาวะทีเ่ส่ียงต่อการกลับไปเสพตดิซ�า้ด้วยตนเอง

อย่างเหมาะสมก่อนมาถึงสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

  * H (Health)	 ผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิและครอบครวัเข้าใจภาวะการป้องกนัการเสพตดิซ�า้ของตน	

เช่น	ข้อจ�ากัดหรือตัวกระตุ้นในการกลับไปเสพติดซ�้า	ผลกระทบจากการเสพติดซ�้าทักษะการปฏิเสธ 

ยาเสพตดิตลอดจนการอยูร่่วมกบัครอบครวัและชุมชน	 รวมถงึความสามารถในการปรบัวถิกีารด�าเนินชวีติ

ประจ�าวันให้เหมาะสม	รู้จักข้อจ�ากัดหรือตัวกระตุ้นในการกลับไปเสพติดซ�้า	เอื้อต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

และสามารถป้องกันการกลับไปเสพติดซ�้าได้

  * O (Outpatient Referral)	 ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเข้าใจและทราบความส�าคัญของการ 

มาพบผู้บ�าบัดตามนัด	 การติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต่อการกลับไปเสพติดซ�้า	 รวมทั้ง

การส่งต่อ	สรุปผลการบ�าบัดรักษาและแผนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	ผู้ใช้ยาและสารเสพติดให้กับ 

หน่วยงานอื่นที่จะรับช่วงดูแลต่อ	 เช่น	อาจมีการประสานความร่วมมือกับทีมสุขภาพในชุมชนของผู้ป่วย

เพื่อให้เกิดการติดตามดูแลช่วยเหลือ	อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม

  * D (Diet)	 ผู้ใช้ยาและสารเสพติดเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับ

ภาวะและข้อจ�ากัดด้านสุขภาพของตนเองได้	(ในกรณีมีภาวะแทรกซ้อนฝ่ายกายร่วมด้วย)

 การดูแลต่อเนื่อง (Continuing of Care)	หมายถึง	การดูแลผู้ป่วยเสพติดแบบองค์รวมและ

บรูณาการทีต่อบสนองความต้องการ	หรอืปัญหาของผูป่้วยเสพตดิทีค่รอบคลมุตัง้แต่สถานพยาบาลยาเสพตดิ/

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดถึงบ้าน	เป็นการดูแลเพื่อจัดเตรียมให้ผู้ป่วยเสพติดมีความพร้อม

ในการดูแลตนเองภายใต้บริบทและทรัพยากรที่เป็นไปได้	การดูแลจะต้องมีความต่อเนื่องในทุกปัญหาที่

ผู้ป่วยเสพติดต้องการ	การดูแลจากผู้บ�าบัดเพื่อให้สามารถช่วยตัวเองในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	ช่วยให้

ผูป่้วยเสพตดิเรยีนรูปั้ญหา	ทีเ่กดิจากภาวะของโรคและกระบวนการแก้ปัญหาทีส่ามารถท�าได้เอง	รวมถงึ 



๕๖

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

ปัญหาสุขภาพที่ต้องให้	 บุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมแก้ปัญหาการดูแลต่อเนื่องจึงเป็นกระบวนการดูแล

ทั้งในระยะที่มีปัญหาวิกฤตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลยาเสพติด	เชื่อมโยงมาถึง

ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ		หลังจ�าหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผูต้ดิยาเสพตดิกลบัมาอยูท่ีบ้่าน	และมกีารตดิตามดแูลจากทมีสขุภาพในสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟ ู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิเป็นระยะ	ๆ	จากทมีผูบ้�าบัดหรอืทมีสหสาขาเพือ่ให้เกดิกระบวนการดแูลต่อเนือ่ง

เน้นการดูแลแบบองค์รวม	โดยมีการสื่อสารระหว่าง

ตอนที่  IV  ผลลัพธ์
IV  - 1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริกำร
	 องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการดูแล 
ผู้ป่วยเสพติด	ทั้งในด้านผลลัพธ์	กระบวนการ	ความปลอดภัย	และสภาวะการท�าหน้าที่*	(functional 
status)	 ของผู้ป่วยเสพติด	 และตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ	 ความไม่พึงพอใจ	 คุณค่าจากมุมมอง
ของผู้รับบริการการคงอยู่	 การแนะน�า	 และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ	 ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	 อาทิ	
อัตราการไม่กลับไปเสพติดซ�้า	(Remission	rate)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ	เป็นต้น
 *สภาวะการท�าหน้าที ่ (functional status)	หมายถึง	ความสามารถของบคุคลทีจ่ะปฏบิตักิิจวตัร
ประจ�าวนั	 เพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานตามบทบาทปกตขิองการด�ารงชีวติ	 เพือ่คงไว้ซึง่ภาวะสขุภาพ	
และความผาสุกของชีวิต	โดยประเมินได้จาก	ความสามารถในการท�าหน้าที่	และสมรรถนะในการท�าหน้าที่

IV - ๒ ผลลัพธ์ด้ำนทรัพยำกรบุคคล
	 องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของ
บุคลากร	 (ความพึงพอใจของบุคลากร	 การพัฒนาบุคลากรและผู้น�า)	 ขีดความสามารถ	 ระดับอัตราก�าลัง	
การรักษาไว้	ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร	บรรยากาศการท�างาน	สุขอนามัย	ความปลอดภัย	สวัสดิภาพ	
บริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร	 ตัวชี้วัดท่ีส�าคัญ	 เช่น	 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
บรรยากาศองค์กรในภาพรวม	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพปีละ	๑0	วัน/คน/ปี	หรือสัดส่วน
ชั่วโมงการฝึกอบรม/คน/ปี	เป็นต้น

IV - ๓ ผลลัพธ์ด้ำนระบบงำนและกระบวนกำรส�ำคัญ (ระบบงำนสนับสนุน)
	 องค์กรแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน
(operational	performance)	ของระบบงาน	รวมทั้งความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
และกระบวนการท�างานที่ส�าคัญ
	 ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของกระบวนการ	 เช่น	ผลิตภาพ	 (productivity)	 รอบเวลา	ประสิทธิผล	
ประสิทธิภาพ	การเข้าถึง	ความเหมาะสม	ความต่อเนื่อง	ความครอบคลุม	ซึ่งอาจเป็นกระบวนการร่วมของ
องค์กรหรือเป็นกระบวนการหลักของหน่วยงานต่าง	ๆ	(ที่ได้จากการวิเคราะห์	service	profile)	ตัวชี้วัดที่
ส�าคัญ	อาทิ	ร้อยละของผู้ป่วยเสพติดที่อยู่รับการบ�าบัดครบก�าหนด	อัตราการคงอยู่ในการติดตามครบ	๑	ปี	
ร้อยละของผู้ป่วยเสพติดที่ได้รับการคัดกรองอาการทางจิตและได้รับการบ�าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง	 ร้อยละ

ของผู้ป่วยสุราที่ไม่เกิดอาการเพ้อคลั่งจากการหยุดสุรา	(Delirium	Tremens)	เป็นต้น	
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IV - ๔ ผลลัพธ์ด้ำนกำรท�ำงำนกับเครือข่ำย
	 องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับการท�างานกับเครือข่าย

ด้านการค้นหา	 คดักรองผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	 และด้านการตดิตามดแูลช่วยเหลอืผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิท่ีผ่าน

การบ�าบัดรักษา	ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ	 เช่น	จ�านวนครั้งในการค้นหา/คัดกรองผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

ในชมุชน/โรงเรยีน/โรงงาน	 ร้อยละของผูป่้วยทีผ่่านการบ�าบดัและมงีานท�างาน/ศกึษาต่อ	จ�านวนครัง้ในการ

จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค์ต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน/โรงเรียน/โรงงานหรือภายใน

โรงพยาบาล/สถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	เป็นต้น

การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

	 ผลลัพธ์การด�าเนินงานในทุกด้านของหน่วยงาน/ทีมบ�าบัดควรร่วมกันก�าหนดเป็นตัวช้ีวัด 

(Key	 PerformanceIndicator	 :	 KPI)	 เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน	 และน�าผลมาวิเคราะห ์

มาปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย	ผู้มารับบริการ	และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้	ดังนี้

 ตัวชี้วัดผลด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ	 ได้มาจากการวิเคราะห์ประเภทของผู้ป่วยยาและ

สารเสพติดแต่ละสาร	ซึ่งแต่ละสารเสพติดมีชุดของตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนประเด็นส�าคัญของโรคนั้น	ๆ	อาทิ

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยเสพติดสุราที่บ�าบัดครบตามเกณฑ์ก�าหนด	

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดระบบสมัครใจหยุดเสพต่อเนื่อง	3	เดือนหลังจ�าหน่ายจากการบ�าบัด

รักษา

	 *	ร้อยละผู้ป่วยเสพติดสุราไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดอาการเพ้อคลั่ง	(Delirium	Tremens)	

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้

	 *	ร้อยละของความพงึพอใจของผูป่้วยเสพตดิ/ญาตต่ิอการบรกิารบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

	 *	ร้อยละของครอบครัวที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาและสารเสพติด

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการแทรกซ้อนทางจิตไม่มีอาการก�าเริบซ�้า	เป็นต้น

	 *	คุณภาพชีวิต

 ตัวชี้วัดผลด้านทรัพยากรบุคคล	เช่น	

	 *	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร	

	 *	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร

	 *	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศองค์กรในภาพรวม	เป็นต้น

 ตัวชี้วัดด้านระบบงานและกระบวนการส�าคัญ (ระบบงานสนับสนุน)	เช่น

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยเสพติดสุราที่บ�าบัดครบตามเกณฑ์ก�าหนด

	 *	อัตราการคงอยู่ในการติดตามครบ	๑	ปี	(Retention	Rate)

	 *	ร้อยละของผู้ใช้ยาและสารเสพติดท่ีได้รับการคัดกรองอาการทางจิตและได้รับการบ�าบัดรักษา

อย่างต่อเนื่อง

	 *	ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเข้ารับบริการในหน่วยงานยาเสพติด	เป็นต้น

	 *	ร้อยละของผูป่้วยเสพติดทีไ่ด้รับการคดักรองอาการทางจติและได้รบัการบ�าบดัรกัษาอย่างต่อเนือ่ง				

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยสุราที่ไม่เกิดอาการเพ้อคลั่งจากการหยุดสุรา	(Delirium	Tremens)
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การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 ตัวชี้วัดผลด้านการท�างานกับเครือข่าย

	 *	จ�านวนคร้ังการมส่ีวนร่วมกบัเครอืข่าย	(พระ/ผูน้�าทางศาสนาอืน่	คร	ูผูน้�าชุมชน	ต�ารวจ	เจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครอง	 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ/โรงงาน)	 เพื่อค้นหา	 คัดกรองผู้ใช้ยาและ 

สารเสพติด

	 *	จ�านวนครั้งในการท�าประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหาปัญหายาเสพติดในชุมชน

	 *	จ�านวนครั้งในการจัดท�ากิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	

โรงเรียน	สถานประกอบการ

	 *	ร้อยละของผู้ป่วยที่ผ่านการบ�าบัดและมีงานท�า/ศึกษาต่อ	เป็นต้น

	 ทัง้นีก้ารน�าเสนอผลลพัธ์ของการด�าเนนิงานทัง้หมด	ควรน�าเสนอด้วยกราฟในรูปแบบต่าง	ๆ	(กราฟเส้น	

กราฟแท่ง	กราฟวงกลม)	ตามความเหมาะสม	 เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มและผลลัพธ์การด�าเนินงาน 

โดยหน่วยงานควรมกีารด�าเนนิงานเพือ่ตอบสนองผลลพัธ์นัน้	ๆ	โดยใช้ความรูเ้รือ่งการพฒันาคณุภาพงาน

อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	 Quality	 Improvement	 :	 CQI)	 ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ร่วมกับการน�าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน	 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ

ผลงานอย่างไม่หยุดยั้งโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 CQI ที่เรียบง่ายสามารถด�าเนินการในงานที่มีขนาดเล็ก	ๆ 	ทดสอบอย่างต่อเนื่อง	และอาจทดสอบ

ในหลาย	ๆ	เรื่องพร้อมกัน	ทั้งนี้การท�า	CQI	ควรยึดหลักการ

 * ตั้งเป้า	 เรื่องที่จะพัฒนา	 ระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและเจาะจง	 ระบุเป้าหมายเป็นตัวเลข	 ก�าหนด

ระดับที่คาดหวังและทุกคนในหน่วยงานต้องรับรู้	:	เป้าหมายชัด	วัดผลได้

 * เฝ้าดู สิ่งที่ต้องการพัฒนา	อาทิ

	 	 **	สร้างมาตรฐานปรับปรุงกระบวนการท�างานปรับระดับการดูแลผู้ป่วยเสพติด	จัดท�าเกณฑ์

หรือแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเสพติดที่ใช้ในหน่วยงาน

	 	 **	ปรับปรุงระบบการไหลเวียนของงาน	

	 	 **	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	 มีรอยต่อตรงส่วนใดที่หน่วยงานสามารถปรับปรุง

หรือเชื่อมรอยต่อนั้น	ๆ	ให้เป็นเนื้อเดียวกัน	“การประสานงานแบบไร้รอยต่อ”	

 * ปรับเปลี่ยนก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญและสอดคล้องกับสิ่งที่ทีมจะด�าเนินการ

	 	 **	ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์	เป็นสิ่งที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพงานที่ดีขึ้น

	 	 **	ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ	บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท�างานของทีม

	 	 **	ผลของตัวชี้วัดอาจไม่สมบูรณ์	 ซึ่งหมายถึงเมื่อปรับปรุงระบบงานผลลัพธ์อาจจะไม่ดีขึ้นก็ได้	

แต่ทีมควรเห็นโอกาสในการพัฒนางานเป็นวงรอบอย่างต่อเนื่องกันไป	 โดยยึดหลักการท�างานตามวงล้อ

คุณภาพ	(P-D-C/S-A)	คือ	วางแผนงาน	(Plan)	การด�าเนินงานตามที่วางแผนไว้	(Do)	การตรวจสอบผล

ของงานปัญหา	-	อุปสรรค์ในการด�าเนินงาน	(Check/Study)	และการลงมือปรับปรุงงานเมื่อผลงานยัง

ไม่เป็นที่พึงพอใจ	(Act)	
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การน�ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ

 การหาโอกาสในการพัฒนางาน	ทีมอาจค้นหาได้จาก

	 *	แผนยุทธศาสตร์	 แผนพฒันาคณุภาพของหน่วยงานหรอืของสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

	 *	ความต้องการของผู้รับผลงาน

	 *	ปัญหา/จุดอ่อนภายในหน่วยงาน

	 *	ความเสี่ยงในหน่วยงาน

	 *	ผลการวิเคราะห์กระบวนการหลัก

	 *	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

	 *	อุบัติการณ์ข้อร้องเรียน	เป็นต้น

	 สรุปว่าการด�าเนนิการพัฒนาคณุภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิ

ในทุกระดับ	ทั้งระบบสมัครใจ	และต้องโทษ	ควรมีการพัฒนาระบบงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ในมาตรฐาน	๔	ตอน	ของการพฒันาคุณภาพงาน	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลักการของสถาบนัรบัรองคณุภาพ

สถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน)	 โดยอ้างอิงจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ	 ฉบับ

เฉลมิพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖0	ปี	 (ปรับปรุงเมษายน	๒๕๕๔)	ที่เป็นมาตรฐานการพัฒนา

คณุภาพโรงพยาบาลของประเทศ	ทัง้น้ีผูร้บัผดิชอบงาน	ยาเสพตดิจะได้มอีงค์ความรูท้ีเ่ป็นแนวทางเดียวกนั

กบัหน่วยงานอืน่	ๆ	ภายในโรงพยาบาล	และผูร้บัผดิชอบยงัสามารถน�าความรูไ้ปปฏิบตัใินลักษณะบรูณาการ

ระหว่างการบ�าบดัรกัษา	การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ	และการส่งเสรมิสขุภาพ	เพือ่มุง่สูค่วามเป็นเลศิในการบ�าบดั

รักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสืบไป
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ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

I - ๑ การน�า
ผู้น�าองค์กรให้ความส�าคัญ	
และก�าหนดทศิทางนโยบาย
เพื่อให้การด�าเนินงาน
ด้านการบ�าบัดรักษายา
และสารเสพติดเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ	และ
ประสิทธิภาพ

๑.	ผู้น�าก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	สนับสนุนและ
จัดสรรทรัพยากร	รวมทั้งมีการก�ากับติดตามงาน
ด้านการบ�าบัดรักษายาและสารเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง

๒.	หน่วยงานและสหสาขาวิชาชีพร่วมกัน
ก�าหนดพันธกิจ/เจตจ�านง	เป้าหมาย	และ
ขอบเขตการให้บริการ	ด้านการบ�าบัดรักษายา
และสารเสพติดที่เหมาะสม	รวมทั้ง	มีระบบการ
สือ่สารและถ่ายทอดสูก่ารปฏิบตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ
โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็น
ส�าคัญ	(KPI)	เพื่อติดตามผลการบ�าบัดรักษา
ผู้ติดยาและสารเสพติด

3.	มีการสนับสนุนให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการ
บ�าบัดรักษายาเสพติดภายในองค์กร
(Management	Innovation)

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
รายงานการประชุม

ดูบันทึก/ข้อมูล
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

สังเกตสิ่งแวดล้อม
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

I - ๒ การวางแผน
และการบริหารแผน
มีการก�าหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายของการบ�าบัด	
รักษาผูต้ดิยาและสารเสพติด	
เพื่อตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งมีการถ่ายทอดไปสู่
การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุ
เป้าหมาย

๑.	มีการก�าหนดกลยุทธ์	เป้าหมายและจัดท�า
แผนปฏิบัติการ	ที่สอดคล้องตามบริบทและ
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รวมทั้งมี
การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุเป้าหมายโดยมีการก�าหนด
กรอบเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
อย่างชัดเจน

๒.	มกีารประสานกับผูน้�าองค์กรในการสนบัสนนุ
ทรัพยากร	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

3.	มรีะบบการก�ากับตดิตามให้เกดิการด�าเนนิงาน
ตามแผน	(Monitoring)	และมีระบบการ
ประเมินผล	(Evaluation)	ที่มีประสิทธิภาพ

ดูความสอดคล้องของ
จากแผนปฏิบัติการ
และระบาดวิทยาของ
ยาเสพติดในพื้นที่
รับผิดชอบ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน

ดูจากรายงานตัวชี้วัด
ดูจากแผนพัฒนางาน

แนวทำงกำรประเมิน เพื่อกำรรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลยำเสพติดและสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดทุกระดับ
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ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

I - ๓ การมุ่งเน้นผู้ป่วย 
ผู้รับผลงานและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีการรับรู้ความต้องการ	
ความคาดหวงั	เสยีงสะท้อน
และข้อร้องเรียนจากผู้ป่วย	
ผู้รับผลงาน	ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย	น�ามาใช้วางแผน
และปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริการที่จัดสอดคล้อง
กับความต้องการดังกล่าว
รวมทั้งมีการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

๑.	มีระบบการประเมินความพึงพอใจ	รับเสียง
สะท้อนและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	มกีารตอบสนองและจดัการกับ
ค�าร้องเรยีนอย่างเหมาะสม	มกีารน�าผลการประเมนิ
ความพึงพอใจและเสียงสะท้อนมาปรับปรุง
การให้บริการขององค์กร	(use	of	feedback	&	
reflection)

๒.	มีช่องทางให้ผู้รับบริการค้นหาข้อมูล	ข่าวสาร
เกีย่วกบัการบรกิาร	และความรูใ้นการดแูลตนเอง

3.	มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของผู้ป่วย	และให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่าง
เหมาะสม
(patient’s	right	&	responsibilities)

๔.	มีช่องทางหรือกลไกที่ให้ผู้ป่วยผู้รับบริการ
ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	ด้านยาเสพติด
ขององค์กร	(customer	&	stakeholder	
engagement	with	the	network)

มีกล่องรับความคิดเห็น
จากผู้รับบริการดู
รายงานการวิเคราะห์
ความพึงพอใจ
ดูร่องรอยของการ
ปรับปรุงระบบงาน
ตามเสียงสะท้อน

-	ดูจากหลักฐานและ
สอบถามผู้ให้บริการ

-	ดเูอกสารมคี�าประกาศ
สิทธิผู้ป่วย
-	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

I - ๔ การวัด วิเคราะห์ 
และจัดการความรู้
มีการจัดเก็บ	วัด	วิเคราะห์	
ข้อมูลด้านการบ�าบัดรักษา
ฟื้นฟูผู้ยาเสพติดที่จ�าเป็น	
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงระบบงาน	
รวมทั้งมีการใช้ข้อมูล
วิชาการและการจัดการ
ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วย
ที่มีคุณภาพ	ตามบริบท
ของแต่ละสถานพยาบาล/
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ

๑.	มีการก�าหนด	จัดเก็บ	และทบทวนข้อมูล/
ตัวชี้วัดส�าคัญเพื่อใช้ในการวางแผนจัดบริการ	
พัฒนาและติดตามผลการจัดบริการ

๒.	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมอ�านวย
ความสะดวกในการสื่อสาร	การส่งต่อ	และ
การดูแลผู้ป่วย	อย่างมีคุณภาพ	ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ	(IT	support)

3.	การน�าข้อมูลวิชาการและแนวปฏิบัติทาง
คลินิกที่ถูกต้อง	เชื่อถือได้ทันสมัยและปลอดภัย
มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยให้การบ�าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
(evidence-based	practice)

๔.	มีการจัดการความรู้	เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงาน	และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก	ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร	น�าไปสู่การปฏิบัติที่
รัดกุมเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
(KM	in	the	network)

-	ดูเอกสารตัวชี้วัด
-	ดูแผนพัฒนา
ระบบงาน

-	ดูเครื่องมืออุปกรณ์		
เช่น	คอมพิวเตอร์
-	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

-	ดูเอกสาร	คู่มือการ
ปฏิบัติงาน	คู่มือการ
บ�าบัดรักษา

-	สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
-	ดูข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพงาน
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วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

I - ๕ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและจ�านวน
ที่เหมาะสม	มีระบบงาน
และวฒันธรรมการท�างาน
ทีเ่อือ้ต่อการให้บริการที่มี
คุณภาพมีระบบการพัฒนา
บุคลากร	การประเมิน
ผลงาน	การยกย่องชมเชย
และแรงจูงใจที่ส่งเสริมการ
สร้างผลงานที่ดี

๑.	มีบุคลากรสาขาต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ที่มีความรู้
ความสามารถและจ�านวนที่เหมาะสมส�าหรับการ
บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด	
รวมทัง้มีผูป้ฏบิตังิานประจ�าและผู้ปฏบิตังิานเสรมิ

๒.	มีโครงสร้าง	ระบบงาน	และวฒันธรรม
การท�างานทีเ่อือ้ต่อการสื่อสารการประสานงาน
การปรึกษา	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสร้าง
นวตกรรม	และมีความคล่องตัว

3.	มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยยาเสพติด	ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่าง 
มีคุณภาพ	ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม 
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบ�าบัด
รักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด

๔.	มีระบบการประเมินผลงาน	การยกย่อง
ชมเชย	และสร้างแรงจูงใจ	เพื่อสนับสนุนการ
ท�างานเป็นทีม	โดยการมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง

-	ดูจากอัตราก�าลัง/
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

-	ดูจากแผนภูมิ
โครงสร้างองค์กร/
สายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานรวมถึง
สายการประสานงาน
ภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน

-	ดูจากแบบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
งาน	และ/หรือแบบ
ติดตามนิเทศงานผู้ที่มี
คุณสมบัติไม่ครบ

-	ดูจากบันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
งานและการน�าผลการ
ประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขที่เน้น 
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

I - ๖ การจดัการกระบวนการ
มีการออกแบบ	จัดการ	
และปรับปรุงกระบวนการ
จัดบริการบ�าบัดรักษา
ยาและสารเสพติด	และ
กระบวนการสนับสนุน
ที่ส�าคัญ	เพื่อให้การบรกิาร
มคีณุภาพและปลอดภยั	
มีการปรับปรุงระบบงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการ

๑.	มีการก�าหนดกระบวนการให้บริการผู้ป่วยยา
และสารเสพตดิทีส่อดคล้องกบัพนัธกจิ/เจตจ�านง	
เป้าหมายความคาดหวัง	รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งมอบคุณค่า
ให้แก่ผู้รับบริการ	(process	identification)

๒.	มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย	โดยทีม
สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง/ทีมน�าทางคลินิกอย่าง
สม�่าเสมอ	เพื่อประเมินคุณภาพ	ประสิทธิภาพ
ของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด	และค้นหาโอกาส
พัฒนา	(process	design	&	innovation)

3.	มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ	ลดความเสี่ยง	ความแปรปรวน	
ลดความสูญเปล่า	ป้องกันความผิดพลาดและ
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	ท�าให้ผลลัพธ์การดูแล
ผู้ป่วยดีขึ้นในทุก	ๆ	มิติ

-	ดูจากกระบวนการให้
บริการและบ�าบัดรักษา
ที่สามารถตอบสนอง
หรือแก้ไขปัญหาได้ทัน
ท่วงที/ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบของการ
บ�าบัดรักษา/ระบบการ
บ�าบัดรักษาที่ปลอดภัย
-	ดูนวัตกรรมการบ�าบัด
รักษาผู้ป่วยการป้องกัน
ความเสี่ยง
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ข้อก�าหนด
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II - ๑ ระบบบริหาร
ความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสีย่ง 
ความปลอดภัย และ
คุณภาพ
มีระบบบริหารความเสี่ยง	
ความปลอดภยั	และคณุภาพ
ของสถานพยาบาล
ยาเสพติด/สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ทีม่ปีระสทิธผิลและประสาน
สอดคล้องกัน	รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผูป่้วยในลกัษณะบรูณาการ

๑.	มีการค้นหาความเสีย่งทางด้านคลนิกิและ
ความเสีย่งทัว่ไป	ในหน่วยงานยาเสพตดิและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	พร้อมทัง้จัดล�าดับความ
ส�าคัญเพื่อก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัย
และมาตรการป้องกัน/การจัดการ	โดยสื่อสาร
และสร้างความตระหนักอย่างทั่วถึง	เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ของการปฏิบัติที่ดี

๒.	ระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบ
พลาดที่เหมาะสม	มีการวิเคราะห์ข้อมูลและน�า
ข้อมูลไปใช้เพื่อการประเมินผล	ปรับปรุง	เรียนรู้	
และวางแผน

3.	มีการวเิคราะห์สาเหตทุีแ่ท้จรงิ	(Root	Cause	
Analysis)	เพ่ือค้นหาปัจจยัเชงิระบบทีอ่ยู่เบือ้งหลงั	
และน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม

๔.	มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ	
และน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

-	ดูบัญชีความเสี่ยง
รายงานการประชุม
ความเสีย่ง
การวิเคราะห์อบุตักิารณ์
ความเสี่ยง	และการ
ผลลัพธ์การจัดการ
ความเสี่ยง

II - ๒ สิ่งแวดล้อมในการ
ดูแลผู้ป่วย (Healing
environment, Safety, 
Laws)
ก. สิง่แวดล้อมทางกายภาพ
และความปลอดภัย

๑.	โครงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรมีการ
ออกแบบและการจัดการพืน้ทีใ่ช้สอยเอือ้ต่อความ
ปลอดภยั	สะดวกสบาย	มีความเป็นสัดส่วนและ
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งความ
ปลอดภัยของผู้ให้บริการด้วย

๒.	องค์กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อม
เพือ่ค้นหาความเสีย่งและการปฏบัิตทิีไ่ม่ปลอดภยั
ด้านสิ่งแวดล้อม	อย่างน้อยทุกหกเดือนในพื้นที่
ให้บริการผู้ป่วย/ผู้มาเยือน	และทุกปีในพื้นที ่
อื่น	ๆ

3.	องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ในเชิงรุกจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงด้าน 
สิ่งแวดล้อมและน�าไปปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่
ระบุไว้	ป้องกันการเกิดอันตรายตอบสนองต่อ
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	ธ�ารงไว้ซึ่งสภาพอาคาร
สถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย	ส�าหรับผู้ป่วย/ 
ผู้มาเยือนและบุคลากร

๔.	มีระบบระบายอากาศที่ถ่ายเทสะดวก	เพื่อ
ควบคุมการปนเปื้อนในอากาศ	และมีการบ�ารุง
รักษาตามระยะเวลาอย่างที่มีข้อก�าหนดไว้

-	สภาพแวดล้อม/
อาคารสถานที่ที่ให้
บริการ
-	รายงานอุบัติการณ์
หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
กับผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเกิดจาก
โครงสร้างทางกายภาพ

-	ดูจากสภาพของ
สถานที่ที่ให้บริการ
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ข. การจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

๑.	ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิด
อนัตราย	เพือ่ระบภุาวะฉกุเฉนิ/อคัคภียั/ภยัพบิตัิ
ที่เป็นไปได้และองค์กรต้องเข้าไปมีบทบาท 
ในการให้บริการ

๒.	จัดท�าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติ	ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัต ิ
การด�าเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติ	และน�าไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์

3.	ด�าเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	
เพื่อทดสอบการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะ 
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

๔.	ตรวจสอบ	ทดสอบ	บ�ารุงรักษาระบบและ
เครื่องมือต่าง	ๆ	ในการป้องกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ

-	ดรูายงานการประชมุ
-	ดรูายงานอุบัติการณ์	
ความเสี่ยง
-	ดูแผนการป้องกัน
ความเสี่ยง/แผนรองรับ
ภาวะฉุกเฉิน
-	ดูจากบัญชีความเสี่ยง	
ระบบการรายงาน
อุบัติการณ์	สถิติ	
แนวปฏิบัติ/คู่มือการ
ป้องกันความเสี่ยง
ในเรื่องที่ส�าคัญ

ค. สาธารณูปโภคและ
เครื่องมือ

๑.	องค์กรจดัให้มรีะบบไฟฟ้าและระบบน�า้	ส�ารอง
ให้แก่จุดบริการที่จ�าเป็นทั้งหมด	โดยมีการบ�ารุง
รักษา	ทดสอบ	และตรวจสอบที่เหมาะสมตาม
ระยะเวลาที่มีข้อก�าหนดไว้

๒.	ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค	รวมถึงมีระบบบ�ารุงรักษาและ 
ใช้วางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน

3.	มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จ�าเป็น	มีความ
พร้อมใช้	เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย	
เครื่องมือที่ซับซ้อนเฉพาะทางต้องใช้โดยผู้ที่ผ่าน
การฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ	และองค์กร
ให้การอนุญาตในการใช้เครื่องมือชิ้นนั้น	และมี
ระบบตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่มี
ข้อก�าหนดไว้

-	ดูจากสภาพของ 
สถานที่	อุปกรณ์	
เครื่องมือที่ให้บริการ
-	ดูรายงานระบบบ�ารุง
รักษาเครื่องมือ	และ
ระบบสาธารณูปโภค	
ผู้รับผิดชอบดูแล 
มีความรู้	ความสามารถ

ง. สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ

๑.	จัดให้มสีภาพแวดล้อมเอือ้ต่อการมสีขุภาพทาง
ด้านร่างกาย	จิตใจและสังคมที่ดีส�าหรับผู้ป่วย	
ครอบครัว	และบุคลากร

๒.	จัดให้มสีถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรยีนรู้
และพัฒนาทักษะส�าหรับบุคลากร	ผู้ป่วยและ
ครอบครัว

3.	มีการจดัสิง่แวดล้อมให้มคีวามปลอดภยั	สะอาด	
เป็นระเบยีบ	และสวยงาม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานของบุคลากร

-	ดูจากสภาพของ
สถานที่ที่ให้บริการ
-	ความพึงพอใจด้าน
สถานที่และสิ่งแวดล้อม



๖๕

ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

II - ๓ ระบบยา ๑.	จัดท�านโยบายเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน
ทางยา	และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการ 
ใช้ยา	พร้อมทั้งน�าสู่การปฏิบัติ		มีการตอบสนอง
อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค ์
จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา

๒.	จัดท�าแนวปฏิบัติในการควบคุม	ก�ากับ 
การเบิกจ่ายยาที่ต้องควบคุมพิเศษ	เช่น	
Methadone	และยากลุ่มต้านอาการทางจิต	
และแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเมื่อได้รับยา 
ดังกล่าว

3.	มีการจัดให้มียาและ/หรือ	เวชภัณฑ์ฉุกเฉิน
และยาสามญัทีจ่�าเป็นในหน่วยดแูลผูป่้วยต่าง	ๆ	
อยู่ตลอดเวลา	มีระบบควบคุม	และดูแลให้เกิด
ความปลอดภัย	และมีการจัดทดแทน	โดยทันที
หลังจากที่ใช้ไป

-	ดูระบบการจัดจ่ายยา	
-	ดูแนวปฏิบัติการ
ควบคุม	ก�ากับการเบิก
จ่ายยาที่ต้องควบคุม
เป็นพิเศษ

II - ๔ ระบบเวชระเบียน ๑.	บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับ
-	การระบุตัวบุคคล
-	มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยตามบริบท
ของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
-	ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
-	ทราบความเป็นไป	การเปลี่ยนแปลง	และ
ผลการรักษา
-	เอื้อต่อความต่อเนื่องในการดูแล
-	การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย
-	การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

๒.	มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะเพื่อ
ประเมินความสมบูรณ์	ความถูกต้อง	และ
การบันทึกในเวลาที่ก�าหนด

3.	เวชระเบียนได้รับการป้องกันสูญหาย	ความ
เสียหายทางกายภาพ	และการแก้ไขดัดแปลง	
เข้าถึง	หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�านาจหน้าที่
๔.	องค์กรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่
จ�าเป็นเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและ
สารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน

-	ดูจากความสมบูรณ์
ของการบันทึก
เวชระเบียนผู้ป่วย
-	ดอุูบตักิารณ์ความเสีย่ง
เกีย่วกบัเวชระเบียน
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II - ๕ ชุมชนและภาคี
เครือข่าย
ก. การจดับริการสร้างเสริม
สุขภาพส�าหรับชุมชน
ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับ
ชุมชน	จัดบริการเชิงรุก
ในด้านการค้นหาป้องกัน	
บ�าบัด	ฟื้นฟูและติดตาม
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

๑.	ทีมผู้ให้บริการก�าหนดชุมชนที่รับผิดชอบ
ประเมินความต้องการและศักยภาพของชมุชน
และก�าหนดกลุม่เป้าหมายส�าคัญในชุมชน

๒.	ทีมผู้ให้บริการวางแผนและออกแบบบริการ
สร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาและสารเสพติดร่วมกับชุมชนเพื่อ 
ตอบสนองความต้องการและปัญหาของชุมชน

3.	ทีมผู้ให้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาและสารเสพตดิ
ในชุมชน	โดยร่วมมือกับองค์กรและผูใ้ห้บรกิารอืน่	ๆ

๔.	ทมีผูใ้ห้บรกิารติดตามประเมนิผลและปรบัปรงุ
บริการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน

-	ดูแผนการท�างาน
ร่วมกับชุมชนเครือข่าย
-	สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิาน
-	สัมภาษณ์ทีมงานที่
เกี่ยวข้อง

ข. การเสริมพลังชุมชน
ทมีผูใ้ห้บริการร่วมมอืกับ
ชมุชนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและความเป็นอยู่
ที่ดีของชุมชน

๑.	ทีมผู้ให้บริการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ภาคี
เครือข่ายและชุมชนในการค้นหา	ดูแล	ผู้ใช้ยา
และสารเสพติด

๒.	ทมีผูใ้ห้บรกิารประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
การส่งเสรมิสนับสนุนช่วยเหลือด้านสังคมและ
เศรษฐกิจให้กับชุมชนเพื่อการดูแลผู้ใช้ยาและ
สารเสพติด

-	ดูแผนการท�างาน
ร่วมกับชุมชนเครือข่าย
-	ดผูลลัพธ์การด�าเนนิงาน

III - ๑ การเข้าถึง และ
เข้ารบับริการ
ผูป่้วยยาเสพตดิสามารถ
เข้าถงึบริการบ�าบัดรักษา
ได้ง่าย	กระบวนการรบั
ผูป่้วยเหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ
ของผู้ป่วยทันเวลา	และ
มีการประสานงานที่ดี
ภายใต้ระบบและส่ิงแวดล้อม
ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

๑.	มีกระบวนการ/ช่องทางการเข้าถึงบริการที่
ชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายจะเข้าถึงบริการ
อย่างไร
๒.	มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการ
ติดยาเสพติดเบื้องต้นเพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยให้ได้
รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตาม
บรบิทของแต่ละระบบการบ�าบดัรกัษา	การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ	โดยใช้แบบประเมินคัดกรองตาม
มาตรฐานสากล
3.	การเตรยีมความพร้อมในการเข้ารบับรกิาร
ผูป่้วยก่อนรบัไว้รักษาเป็นไปอย่างเหมาะสม
ทั้งการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นกับผู้ป่วยและครอบครัว
การเตรียมตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจ
พิเศษต่าง	ๆ	รวมทั้งการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
อย่างเหมาะสม

๔.	มีความร่วมมือและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอก

-	สัมภาษณ์ผูป้ฏิบตังิาน
-	สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
-	ดูแนวปฏิบัติการรับ
ผู้ป่วย
-	ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน
คัดกรองผู้ป่วยเสพติด
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ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

III - ๒ การประเมนิผูป่้วย
ผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ทุกรายได้รับการประเมิน
ความต้องการและปัญหา
สุขภาพอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน	และเหมาะสม

๑.	มีการประเมนิผูป่้วยอย่างรอบด้าน	ครอบคลมุ
ด้านร่างกายจิตใจ	สังคม

๒.	มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	
ตามความเหมาะสม	พร้อมให้บริการในเวลา 
ที่ต้องการ

3.	ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องร่วมมือและ
ประสานงานกันในการประเมินผู้ป่วย	มีการใช้
ผลการประเมินร่วมกันในสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

๔.	มีการระบุปัญหา	ความต้องการของผู้ป่วย	
การวินิจฉัยโรค	การจ�าแนกความรนุแรงของโรค/
การเสพตดิหรอืระยะของการเป็นโรค/การเสพตดิ	
รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

๕.	มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและ/
หรือครอบครัวเข้าใจอย่างเหมาะสม

๖.	มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/
เอกสาร/สมุดประจ�าตัวผู้รับบริการ	และพร้อม
ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

-	สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ
-	ดูทีมผู้บ�าบัดรักษา 
ผู้ป่วยเสพติด
-	ดูจากเอกสาร

-	ดูแผนการดูแลผู้ป่วย
-	ดบัูนทกึความก้าวหน้า
ในการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคล

III - ๓ การวางแผนดูแล
ผู้ป่วย
ทมีผูใ้ห้บริการมกีารวางแผน
การดูแลผู้ป่วยที่มีการ
ประสานกันอย่างดี	
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของ
ผู้ป่วย

๑.	มีการวางแผนการดูแลผู้ป่วยซึ่งตอบสนองต่อ
ปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

๒.	มีการใช้แนวปฏิบัติการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐาน
วิชาการชี้น�าการวางแผนการบ�าบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

3.	ต้องมีการวางแผน	การประสานงานและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพในการดูแล 
ผู้ป่วย

๔.	ผู้ป่วย/ครอบครัวมีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
วางแผนในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
หลังจากได้รับข้อมูลที่เพียงพอ

๕.	มีการประเมินซ�้าและปรับแผนการรักษาที่
เหมาะสม

๖.	มีการวางแผนจ�าหน่วยผู้ป่วย	เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถดแูลตนเองและได้รับการดแูลท่ีเหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการ

-	สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิาน
-	ดูแผนการดูแลผู้ป่วย
เสพติด
-	ดบัูนทกึความก้าวหน้า
ในการดูแลผู้ป่วย
รายบุคคล
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ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

III - ๔ การดูแลผู้ป่วย
ทีมผู้ให้บริการ	มีการดูแล
ผูป่้วยอย่างทนัท่วงที
ปลอดภยั	เหมาะสม
และเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

๑.	ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒.	มีการดูแลในภาวะถอนพิษยา/โรคร่วม/
อาการแทรกซ้อนอืน่	ๆ	และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ตามมาตรฐานการรักษา	

3.	มีการประสานงาน/ขอค�าปรึกษาและมีระบบ
การส่งต่อเมื่อเกินศักยภาพไปยังสถานพยาบาล
ยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่เหมาะสม

-	สมัภาษณ์ผูป้ฏบิตังิาน
-	ดูจากบันทึก
เวชระเบียน

III - ๕  การให้ความรู้
เสริมพลัง วางแผน
จ�าหน่าย การดูแล
ต่อเนื่อง

๑.	มกีารประเมนิผู้ป่วย	เพ่ือวางแผนและก�าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาของการ
ดูแล

๒.	มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวใน
ลักษณะที่เข้าใจง่าย	มีสื่อประกอบตามความ
เหมาะสม	มีการประเมินการรับรู้	ความเข้าใจ
และความสามารถน�าข้อมูลไปใช้ของผู้ป่วยและ
ครอบครัว	(ถ้ามี)

3.	มีการประเมนิความต้องการการดแูล/ช่วยเหลอื	
ทั้งด้านสุขภาพ	อาชีพ	และอื่น	ๆ	ที่จะเกิดขึ้น
หลังจ�าหน่าย

๔.	มีการประเมินความพร้อม	และความสามารถ
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว

๕.	มีการฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นให้แก่ผู้ป่วยและ
ครอบครัว	รวมทั้งการประเมินความสามารถ 
ในการปฏิบัติ

๖.	ผู้ป่วยที่จ�าหน่ายออกจากสถานพยาบาล 
ยาเสพติด/สถานฟืิ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	
ได้รับการส่งต่อ	ติดตาม	ประเมินความก้าวหน้า
และปรับแผนการดูแลเป็นระยะอย่างเหมาะสม	
มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

-	ดูจากการวางแผน
การจ�าหน่ายผู้ป่วย	
-	จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่/จากการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วย/
ครอบครวั	และเครอืข่าย
ด้านสุขภาพในชุมชน
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ข้อก�าหนด
และเกณฑ์มาตรฐาน วิธีด�าเนินการ การประเมิน/หลักฐาน

IV - ๑ ผลลัพธ์ด้านการ
ดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับ
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการ
ดแูลผูป่้วยเสพตดิ	ทัง้ในด้านผลลัพธ์กระบวนการ	
ความปลอดภัย	และสภาวะการท�าหน้าที่*	
(functional	status)	ของผู้ป่วยเสพติด	คุณค่า
จากมมุมองของผูร้บับรกิาร	การคงอยู	่	การแนะน�า	
และการสร้างความสมัพนัธ์กับผูร้บับริการ	ตัวชีว้ดั
ที่ส�าคัญ	อาทิ	อัตราการไม่กลับไปเสพติดซ�้า	
(Remission	rate)	อัตราการคงอยู่ในระบบการ
บ�าบัดรักษาฯ	(Retention	Rate)	ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

-	การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่
ถึงการด�าเนินการ
ดังกล่าวว่ามีหรือไม่
อย่างไร
-	สถิติตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ที่มีแนวโน้มดีขึ้น
ร่องรอยหลกัฐานการ
ปรับปรุงในเรื่องที่
ส�าคัญ	ๆ
-	การสมัภาษณ์เจ้าหน้าที่
และเครอืข่ายการท�างาน
ในชุมชน	และร่องรอย

IV - ๒ ผลลัพธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล

องค์กรแสดงให้เห็นในปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตวัชีว้ดัส�าคญัเกีย่วกบัผลความผกูพนัของบคุลากร	
ความพงึพอใจของบุคลากร	การพัฒนาบุคลากร
และผู้น�า	ขีดความสามารถ	ระดับอัตราก�าลัง
การรักษาไว้ซึ่งทักษะที่ดีและเหมาะสมของ
บุคลากรบรรยากาศการท�างาน	สขุอนามยัความ
ปลอดภยั	สวัสดิภาพบริการ	และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร

หลักฐานอืน่	ๆ	ทีป่รากฏ	
-	จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ทุกระดับว่ามี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพงาน

IV - ๓ ผลลัพธ์ด้านระบบ
งานและกระบวนการส�าคญั
(ระบบงานสนับสนุน)

องค์กรแสดงให้เหน็ระดับปัจจบุนัและแนวโน้ม
ของตวัชีว้ดัส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน	
(operational	performance)	ของระบบงาน	
รวมทั้งความพร้อมส�าหรับภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน	และกระบวนการส�าคัญ

IV - ๔ ผลลัพธ์ด้านการ
ท�างานกับเครือข่าย

องค์กรแสดงให้เหน็ระดบัปัจจบุนัและแนวโน้ม
ของตวัชีว้ดัส�าคญัเกีย่วกบัการท�างานกบัเครอืข่าย
ด้านการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	ด้านการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านการบ�าบัดรักษา



70

ขั้นตอนกำรเยี่ยมส�ำรวจเพื่อรับรองคุณภำพ
พยำบำลยำเสพติดและสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

สถานพยาบาลฯ หรือสถานฟื้นฟูฯ
แจ้งความจ�านงส่งแบบประเมินผ่านสสจ.

มายังสบยช. หรือ รพธ.ภูมิภาค
ที่รับผิดชอบ

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์

เยี่ยมส�ำรวจ

ผู้เยี่ยมจัดท�ำรำยงำนสรุป

คณะท�ำงำนรับรองคุณภำพฯ
พิจำรณำ

สถานพยาบาลฯ หรือสถานฟื้นฟูฯ
ที่ผ่านการรับรองรับกิตติกรรมประกาศ

งานประชุมวิชาการทุกปี

รายงานผลการรับรองคุณภาพ
ให้กับคณะอนุกรรมการจัดตั้ง
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานฯ

ส่งกลับด�าเนินการแก้ไข

สถานพยาบาลฯ	หรือ
สถานฟื้นฟูเพิ่มข้อมูล/แก้ไข

แจ้งสถานพยาบาลหรือ

สถานฟื้นฟูฯ	ที่ผ่านการรับรอง/ไม่ผ่าน

ส่งผลการพิจารณา	จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
ให้	สสจ.	และสถานพยาบาลฯ	หรือ

สถานฟื้นฟู

YES

YES

NO

NO
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ พื้นที่รับผิดชอบ

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด

ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

(สบยช.)

เขตบริการสุขภาพที่ ๓	ได้แก่	จังหวัดก�าแพงเพชร	นครสวรรค์	

พิจิตร	อุทัยธานี	และชัยนาท

เขตบริการสุขภาพที่ ๔	ได้แก่	จังหวัดนนทบุรี	ปทุมธานี	

พระนครศรีอยุธยา	สระบุรี	ลพบุรี	สิงห์บุรี	อ่างทอง

และนครนายก

เขตบริการสุขภาพที่ ๕	ได้แก่	จังหวัดกาญจนบุรี	นครปฐม		

ราชบุรี	สุพรรณบุรี	เพชรบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	สมุทรสงคราม

และสมุทรสาคร

เขตบริการสขุภาพที ่๖	ได้แก่	จงัหวดัฉะเชงิเทรา	ปราจนีบรุ	ี

สมุทรปราการ	สระแก้ว	จันทบุรี	ชลบุรี	ตราด	และระยอง

เขตบริการสุขภาพที่ ๑๓	กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เขตบริการสุขภาพที่ ๑	ได้แก่	จังหวัดเชียงใหม่	ล�าปาง	ล�าพูน	

เชียงราย	น่าน	พะเยา	และแพร่	(ยกเว้นแม่ฮ่องสอน)

เขตบริการสุขภาพที่ ๒ ได้แก่	จังหวัดพิษณุโลก	เพชรบูรณ์	

สุโขทัย	อุตรดิตถ์	และตาก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์

แม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น เขตบริการสุขภาพที่ ๗	ได้แก่	จังหวัดกาฬสินธุ์	ขอนแก่น	

มหาสารคาม	และร้อยเอ็ด

เขตบริการสุขภาพที่ ๙	ได้แก่	จังหวัดชัยภูมิ	นครราชสีมา	

บุรีรัมย์	และสุรินทร์

เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐	ได้แก่	จังหวัดมุกดาหาร	ยโสธร		

อ�านาจเจริญ	ศรีสะเกษ	และอุบลราชธานี

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เขตบริการสุขภาพที่ ๘	ได้แก่	จังหวัดเลย	หนองคาย	

หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	นครพนม	สกลนครและบึงกาฬ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑	ได้แก่	จังหวัดชุมพร	สุราษฎร์ธานี	

นครศรีธรรมราช	ระนอง	กระบี่	พังงา	และภูเก็ต	

เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒	จังหวัด	สงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒	ได้แก่	จังหวัด	สตูล	พัทลุง	ตรัง	ปัตตานี	

ยะลา	และนราธิวาส	(ยกเว้นจังหวัดสงขลา)

กำรแบ่งพื้นที่ควำมรับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ
สถำนพยำบำลยำเสพติดและสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดทั้งระบบสมัครใจและต้องโทษ



7๒

	 แบบให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดินี	้ ออกแบบมาเพือ่ประโยชน์ส�าหรบัสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ผูต้ดิยาเสพตดิ	ใช้ประเมนิตนเอง	และส�าหรบัผูเ้ยีย่มส�ารวจใช้ประเมนิสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 ว่ามกีารด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด

มีความสอดคล้องกันหรือไม่	 ค่าคะแนนที่ประเมินได้ในแต่ละมาตรฐาน	 จะใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ

ตัดสินรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด			

	 การให้คะแนนมาตรฐานแต่ละข้อเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการประเมินเพื่อรับรอง

คณุภาพสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	(Scoring	Guideline)	ตามแผนภมูิ

กำรให้คะแนนประกอบกำรประเมินเพื่อรับรองคุณภำพสถำนพยำบำลยำเสพติด
หรือสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด (Scoring Guideline)

ผลลัพธ์ ไม่น่ำพึงพอใจ

ผลลัพธ์อยู่ใน
ระดับเฉลี่ย

ผลลัพธ์ดีกว่ำ
ระดับเฉลี่ย

ผลลัพธ์ดีเลิศ

1
1.5 2.5 3.5 4.5

2 3 4 5

กิจกรรม
คุณภำพพื้นฐำน

ปรับปรุงระบบ
บูรณำกำร

ประเมินผล
อย่ำงเป็นระบบ

เป็นแบบอย่ำง
ที่ดีของกำรปฏิบัติ

มีนวัตกรรม

แก้ไข
เมื่อเกิดปัญหำ

สอดคล้อง
กับบริบท

บรรลุเป้ำหมำย
พื้นฐำน

น�ำไปปฏิบัติ
ครอบคลุม

ถูกต้อง

เริ่มต้น
น�ำไปปฏิบัติ

สื่อสำร
มีควำมเข้ำใจ

วัฒนธรรม
เรียนรู้

ออกแบบ
กระบวนกำร

เหมำะสม

ตั้งทีมวำงกรอบ
กำรท�ำงำน
ปรับปรุง

โครงสร้ำง
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การปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ละข้อ

	 เกณฑ์การให้คะแนน	:		

	 ๑	=	มีกิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน	๕	ส.	ตั้งทีมวางกรอบการท�างานปรับปรุงโครงสร้าง	แก้ไขเมื่อเกิด 

	 	 	 ปัญหา

	 ๒	=	ออกแบบกระบวนเหมาะสม	เริม่มแีนวทาง	เริม่ต้นปฏิบตั	ิส่ือสารยงัมปีระเดน็ส�าคัญต้องปรบัปรงุ			

	 3	=	ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายพื้นฐาน	น�าไปปฏิบัติครอบคลุมถูกต้อง	สอดคล้องกับบริบท

	 ๔	=	ปรับปรุงระบบบูรณาการ	นวัตกรรม	ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

	 ๕	=	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติมีนวัตกรรมคุณภาพมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน

	 หน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดี	มีคะแนน ๒.๕ คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	ถือว่าผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน	 การให้คะแนนตามเกณฑ์น้ีใช้ได้กับสถานพยาบาลที่ขอต่ออายุการรับรองคุณภาพ	 (Accredit)	

และสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ขอการรับรองซ�้า	(Re-Accredit)	

ควรมีคะแนน ๓ คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	หน่วยงานควรให้คะแนนโดยการประเมินตนเอง 

ตามแบบให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรบัสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด
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ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพ
ศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม

เป้ำหมำยของกำรรับรองคุณภำพศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม
	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการด�าเนนิงานของ	ศูนย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม	ซึง่ประกอบด้วย	 

ศนูย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจงัหวดั	ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมกรงุเทพมหานคร	และศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมอืน่	

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้น	 ตามที่ก�าหนดไว้ในอนุบัญญัติเกี่ยวข้องกับการ

บ�าบัดรักษาฟื้นฟูและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 ท่ีออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	 โดยให้หน่วยงาน

ประเมนิตนเอง	หาโอกาสพฒันา	และวางแผนพฒันาคณุภาพการปฏบิตังิาน	เสนอขอรบัการรบัรองคณุภาพ	

จากคณะท�างานจัดต้ังสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับรองคุณภาพ

การด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด	ยกเว้นในกรุงเทพมหานครเสนอ

ขอรับการรับรองคุณภาพ	จากคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด	รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	(ส่วนกลาง)

ขอบเขตของข้อก�ำหนดมำตรฐำน
	 เป็นข้อก�าหนดมาตรฐานส�าหรับการพัฒนา	 และประเมินตนเองของหน่วยงานที่ให้การฟื้นฟูสภาพ

ทางสังคม	และการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของคณะท�างานในพื้นที่	ภายใต้ค�าสั่งแต่งตั้งของ

คณะอนุกรรมการจดัตัง้และรบัรองคุณภาพมาตรฐาน	ศนูย์คดักรอง	สถานพยาบาลยาเสพตดิ	สถานพยาบาล

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	และ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	

	 ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานนีเ้ป็นเพยีงแนวทางเพ่ือให้ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	เลอืกและปรบัใช้

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	และบริบทของพื้นที่	โดยยึดหลักการส�าคัญ	คือ

 ๑. ผูต้ดิยาเสพตดิหรอืผูผ่้านการบ�าบดัรกัษา	ได้รบัการดแูลช่วยเหลอืด้านสงัคม	โดยการบรูณาการ

ทกุภาคส่วนตามท่ีก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพตดิ	 และอนุบญัญตัทิีเ่ก่ียวข้อง	ตามบริบท	ทรพัยากร	

และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	

 ๒. เจ้าหน้าที่ และสมาชิกในทีมปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	มีความรู้ความเข้าใจ	มี

ทศันคตท่ีิดต่ีอผูใ้ช้ยาเสพตดิ	ในฐานะผูป่้วยทีค่วรได้รบัโอกาสในการฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม	มจีติบรกิารช่วยเหลือ	

สามารถประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่	

 ๓. มีการออกแบบระบบงานหรือกระบวนการท�างาน	ที่เพิ่มการเข้าถึงบริการ	การช่วยเหลือ	และ

การสงเคราะห์	รวมทั้งสิทธิประโยชน์ด้านสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม	ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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ข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก	๔	ตอน	คือ

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๖	องค์ประกอบ	คือ
 ๑. การน�า	 ผู้น�าองค์กรให้ความส�าคัญและก�าหนดทิศทางนโยบาย	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ใช้ยาและสารเสพติดเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	
 ๒. การวางแผนและการบรหิารแผน	มกีารก�าหนดกลยทุธ์และเป้าหมายของการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
ของผู้ใช้ยาและสารเสพติด	เพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทัง้มกีารถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัแิละตดิตามผลเพือ่ให้มัน่ใจว่า	 การด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย/วตัถปุระสงค์
ที่ตั้งไว้
 ๓. การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีระบบการรับฟังและน�าข้อมูล	จาก
เสียงสะท้อน	ความต้องการ	ความคาดหวัง	และข้อร้องเรียนของผู้ป่วย	 ผู้รับผลงาน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 ศรัทธา	 รวมถึงความมั่นใจว่า	 การจัดบริการของ
หน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าวรวมถึงหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความ
คุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	
 ๔. การวดั วเิคราะห์ และจัดการความรู	้มรีะบบการจดัเกบ็	วดั	วเิคราะห์	ข้อมลูด้านการฟ้ืนฟสูภาพ
ทางสังคมของผู้ติดยาและสารเสพติดที่จ�าเป็น	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน	รวมทั้งมี
การใช้ข้อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู้เพื่อการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ติดยาและสารเสพติดให้
เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน
 ๕. การมุ ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	 มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและจ�านวนที่เหมาะสม 
มีระบบงานและวัฒนธรรมการท�างานที่เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ	 มีระบบการพัฒนาบุคลากร	 การ
ประเมินผลงาน	การยกย่องชมเชยและจูงใจให้สร้างเสริมผลงานที่ดี	
 ๖. การจัดการกระบวนการ	มีการออกแบบ	จัดการ	และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการการฟื้นฟู
สภาพทางสงัคม	และกระบวนการสนบัสนนุทีส่�าคญั	เพือ่ให้การบรกิารทีม่คีณุภาพและปลอดภยั	มกีารปรบัปรงุ
ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	คือ
 ๑. ระบบบริหารความเสี่ยง	มีระบบบริหารความเสี่ยง	ความปลอดภัย	และคุณภาพที่มีประสิทธิผล
และประสานสอดคล้องกัน	
 ๒. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 
	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของหน่วยงานที่เอื้อต่อความ
ปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย	เจ้าหน้าที่	และผู้รับบริการ	หน่วยงานสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่	
อาคาร	สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน	
 ๓. ระบบบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย	ทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ได้แก่	การสงเคราะห์การศึกษา	การจ้างงาน	การแสวงหาแหล่งเงิน
ทุนช่วยเหลือ	การจัดหาที่พักอาศัย	และการสงเคราะห์อื่นที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ	จัดบริการเชิงรุกในด้าน

การประสานความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัด	รวมทั้งระดับชุมชน	
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 ๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

	 ผู้รับบริการทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการประสานให้การช่วยเหลือ	

และการดูแลต่อเนื่อง	 การเรียนรู้	 การประเมินผล	 การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย	 การรายงานผลการ

ด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการต่าง	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	จดัระบบความปลอดภยัของเวชระเบยีน	และสามารถรกัษา

ความลับของผู้รับบริการ	พร้อมทั้งลงบันทึกรายงานในฐานข้อมูลที่คณะอนุกรรมการ	ก�าหนด

  

ตอนที ่III กระบวนการดแูลช่วยเหลอืด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม	มอีงค์ประกอบท่ีส�าคญั	๔	องค์ประกอบ	

คือ

 ๑. การเข้าถึงการบริการ	 ทีมผู้ให้บริการสร้างความมั่นใจว่า	 ผู้ติดยาเสพติด	 หรือผู้ผ่านการบ�าบัด

รักษา	สามารถเข้าถึงบริการการช่วยเหลือ	ฟื้นฟูสภาพทางสังคมได้ง่าย	

 ๒. การประเมินผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 ผู้ป่วยท่ีต้องการการช่วยเหลือด้านสังคม	 ทุกราย 

ได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และเหมาะสม

 ๓. การวางแผนดูแลช่วยเหลือ การฟื้นฟูสภาพทางสังคม	 ทีมผู้ให้บริการมีการวางแผนการฟื้นฟู

สภาพทางสงัคม	ทีม่กีารประสานกนัอย่างดี	และมเีป้าหมายท่ีชดัเจนสอดคล้องกบัสภาพปัญหา/ความต้องการ

ด้านสุขภาพของผู้ติดยาเสพติด

 ๔. การดแูลช่วยเหลอืฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม การให้ความรู ้เสรมิพลัง การดแูลช่วยเหลอืต่อเนือ่ง

ผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ร่วมกับครอบครัว ชุมชน	ทีมผู้รับผิดชอบ	มีการวางแผนและจัดกิจกรรม

ตามทีว่างแผนไว้	เพือ่เสรมิพลงัผูป่้วยเสพตดิ/ครอบครวัให้มคีวามสามารถและรบัผดิชอบในการดแูลสขุภาพ

ของตนเอง	รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร้างสุขภาพและการใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข

ตอนที่ IV ผลลัพธ์ ประกอบด้วยผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ดังนี้

 ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและ 

แนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้รับบริการ	 ทั้งในด้านผลลัพธ์	 กระบวนการ	

ความปลอดภยั	และการประสานความร่วมมอืของภาคีเครือข่าย	สมัพนัธภาพและการด�าเนนิชวีติของผูป่้วย

ยาเสพติด

แบบประเมินและการให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน

	 แบบให้คะแนนตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรบัศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมนี	้ ออกแบบมา

เพื่อประโยชน์ส�าหรับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมใช้ประเมินตนเอง	 และคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาล 

ยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์

ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด	 กรณีกรุงเทพมหานครเป็นคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด

และสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 รบัรองคณุภาพการด�าเนนิงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟสูภาพ

ทางสงัคม	หรอืผูต้รวจเยีย่มประเมนิ	ใช้ประเมนิศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมว่ามกีารด�าเนนิงานตามข้อก�าหนด

และเกณฑ์มาตรฐาน	

	 โดยการให้คะแนนมาตรฐานแต่ละข้อ	 เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนประกอบการประเมินเพื่อ

รบัรองคณุภาพศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	ส�าหรบัค่าคะแนนการประเมนิตนเองให้ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม
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ที่จัดตั้งครบ	3	ปี	 ประเมินตนเองเสนอต่อคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 รบัรองคณุภาพการด�าเนนิงานศนูย์คดักรองและศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมระดบั

จังหวัด	กรณีกรุงเทพมหานครเป็นคณะท�างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด	รับรองคุณภาพการด�าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ส่วนคะแนนของ

ผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองคุณภาพเป็นค่าคะแนนสรุปจากความเห็นของทีมผู้ประเมิน

         

ค่าคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานแต่ละข้อก�าหนดเป็น ๕ ระดับคะแนน	ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน:		

	 ๑	=	 มีการด�าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน	และวางกรอบการท�างาน	ปรับปรุงโครงสร้าง	ปรับปรุง 

	 	 		 กระบวนแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

	 ๒	=	 เริ่มมีแนวทางการประเมินและพัฒนาคุณภาพ	เริ่มต้นปฏิบัติ	สื่อสารร่วมกับทีม	

	 3	=	 ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายพื้นฐาน	ครอบคลุม	ถูกต้อง	และสอดคล้องกับบริบท

	 ๔	=	 ทบทวน	ปรับปรุงระบบ	บูรณาการ	ประเมินผล	สร้างนวัตกรรม	อย่างเป็นระบบ

	 ๕	=	 เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติ	สร้างการเรียนรู้ในหน่วยงานและนอก	หน่วยงาน

 

	 ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่มีการปฏิบัติที่ดี	มีคะแนน ๓ คะแนน	จากคะแนนเต็ม	๕	คะแนน	ถือว่า

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	และสมควรได้รับการรบัรองคณุภาพ	การให้คะแนนตามเกณฑ์นีใ้ช้ได้กบัศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ

ทางสังคมที่ด�าเนินการครบ	 3	 ปี	 ต้องขอรับการประเมินการรับรองคุณภาพครั้งแรก	 และการต่ออายุการ

รับรองคุณภาพทุก	 3	 ปี	 (อายุการรับรอง	 3	 ปี)	 และหากมีคะแนนในระดับ	 ๔	 คะแนน	 ขึ้นไป	 สามารถ

เป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่น	ๆ	ได้
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แบบสรุปกำรประเมินตนเองเพื่อประกอบกำรนิเทศติดตำมผล
เพื่อกำรรับรองคุณภำพ ศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม

ชือ่ศนูย์.......................................................................จงัหวดั.........................................................................

เกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนน
ของผู้ประเมิน

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป 
๑.	การน�า

๒.	การวางแผนและการบริหารแผน

3.	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้

๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

๖.	การจัดการกระบวนการ

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ
๑.	ระบบบริหารความเสี่ยง

๒.	สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

3.	ระบบบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้การช่วยเหลือ

๔.	ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

ตอนท่ี III กระบวนการดแูลช่วยเหลอืด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม
๑.	การเข้าถึงการบริการ

๒.	การประเมินผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

3.	การวางแผนดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๔.	การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม	การให้ความรู้	การเสริม 
พลัง	และประสานการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องหลังผ่านการ
บ�าบัดรักษา

ตอนที่ IV ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

รวมคะแนนเฉลี่ย

ไม่มีคะแนน
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ตอนที่ I กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๖	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การน�า
	 ๑.	ผูน้�าก�าหนดทศิทาง	 นโยบาย	 สนบัสนนุและจดัสรรทรพัยากร	
รวมทั้งมีการก�ากับติดตามงานด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของ 
ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	ทีมผู้ปฏิบัติงาน	และภาคีเครือข่ายร่วมกันก�าหนดพันธกิจ/
เจตจ�านง	เป้าหมาย	และขอบเขตการให้บรกิาร	ด้านการฟ้ืนฟสูภาพ
ทางสังคมที่เหมาะสม	 รวมทั้ง	 มีระบบการสื่อสารและถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมีการก�าหนดตัวชี้วัดครอบคลุม
ประเด็นส�าคัญ	 (KPI)	 เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของ 
ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา		

	 3.	ผูน้�าสนบัสนนุให้มกีารสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อ 
การสร้างความร่วมมือ	ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน
การฟ้ืนฟสูภาพทางสังคมภายในองค์กร

รวมคะแนน

๒. การวางแผนและการบริหารแผน
	 ๑.	มีการก�าหนดกลยุทธ์	 เป้าหมายและจัดท�าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน	 และข้อมูลการแพร่ระบาดของ
ยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งมีการถ่ายทอดแผน
ปฏิบตัิการลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม	 และมรีะบบการติดตาม
ผลลัพธ์การด�าเนินงาน	 โดยมีการก�าหนดกรอบเวลาในการติดตาม
และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

	 ๒.	มีการประสานกับผู ้น�าหรือทีมเครือข่ายในการสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให ้บรรลุเป ้าหมาย/
วัตถุประสงค์	

	 3.	มีระบบการก�ากับติดตาม	 และมีระบบการประเมินผล	 การ
ด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๓. การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ๑.	มีระบบการประเมินความพึงพอใจ	 รับฟังเสียงสะท้อนและ
ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีระบบการ 
ตอบสนองและจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	
มีการรวบรวมและน�าผลการประเมินความพึงพอใจ/เสียงสะท้อน
มาใช้ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

	 ๒.	มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้รับบริการ 
และครอบครวั	และมรีะบบทีพ่ร้อมในการคุ้มครองสทิธผิูป่้วยได้อย่าง
เหมาะสม

	 3.	มช่ีองทางหรอืกลไกทีใ่ห้ผูร้บับรกิาร	 เครอืข่าย	และผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสีย	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานขององค์กร

รวมคะแนน

๔. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

	 ๑.	มีการก�าหนด	จดัเกบ็	และทบทวนข้อมลู/ตวัชีว้ดัส�าคญัเพือ่ใช้

ในการวางแผนจัดบริการ	 พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ์ของ

การจัดบริการ

	 ๒.	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการสื่อสาร	การรับ-ส่งต่อผู้ป่วย	และการดูแลช่วยเหลืออย่างมี

คณุภาพมาตรฐาน	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ

	 3.	มกีารน�าข้อมลูเชงิวชิาการและ/หรอืแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบั

การฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมท่ีถกูต้อง	 เชือ่ถือได้	 ทนัสมยั	 และปลอดภยั	

มาใช้ในการปฏิบัติงาน

	 ๔.	มกีารจดัการความรู	้เพือ่แลกเปลีย่นวธิกีารปฏบัิตทิีด่แีละเรยีนรู้

จากเหตกุารณ์ส�าคญัจากการปฏบิตังิาน	 หรอืองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง

จากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	น�าไปสู่การปฏิบัติที่รัดกุมเป็น

ระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๕. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

	 ๑.	มบีคุลากร	หรอืทมีผูร้บัผดิชอบ	หรอืผูป้ฏบิตังิาน	ทีม่เีจตคตทิีดี่	

มีความรู้	ความเข้าใจด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด	หรือ 

ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา	 ในจ�านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ	 รวมทั้งมี 

ผู้ปฏิบัติงานแทนเมื่อจ�าเป็น

	 ๒.	มโีครงสร้าง	ระบบและการมอบหมายงาน	ทีเ่อ้ือต่อการสือ่สาร	

การประสานงาน	สร้างความร่วมมอื	การปรกึษา	การแลกเปลีย่นเรยีนรู้	

การสร้างนวัตกรรม	และมีความคล่องตัว	

	 3.	มรีะบบการพฒันาบคุลากรผูร้บัผดิชอบ	 รวมทัง้ภาคเีครอืข่าย

ทีเ่กีย่วข้อง	ในด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	และการดแูลช่วยเหลอื

ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 ๔.	มีระบบการประเมินผลงาน	 การยกย่องชมเชย	 ค่าตอบแทน

และสร้างแรงจูงใจ	เพื่อสนับสนุนการท�างานเป็นทีม

รวมคะแนน

๖. การจัดการกระบวนการ

	 ๑.	มีการก�าหนดกระบวนการให้บริการผู้ใช้ยาและสารเสพติด 

ที่สอดคล้องกับพันธกิจ/เจตจ�านง	 เป้าหมายความคาดหวัง	 รวมทั้ง

การประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

	 ๒.	มีการทบทวนกระบวนการโดยทีมผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงานที่

เกีย่วข้อง	เพ่ือประเมนิคณุภาพ	ประสทิธภิาพประสทิธผิลของการฟ้ืนฟู

สภาพทางสังคมของผู้ป่วยยาเสพติดและค้นหาโอกาสพัฒนา

	 3.	มีการน�าข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมาใช้ประโยชน์

ในการออกแบบระบบงาน	 ปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม	 โดย

ค�านึงถึงความปลอดภัย	 หลักฐานทางวิชาการ	 สภาพปัญหาและ

ความต้องการของผู้รับบริการ	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 ๔.	มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ยกระดับการจัดบริการ	ลดความเสี่ยง	สิทธิและความเท่าเทียม	

ป้องกันความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ II ระบบงำนส�ำคัญ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. ระบบบริหารความเสี่ยง

	 ๑.	มีการค้นหาความเสี่ยงท่ัวไปในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญ	เพื่อ

ก�าหนดเป้าหมาย	สร้างมาตรการป้องกัน/การจัดการ	 โดยส่ือสาร

และสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง	

	 ๒.	มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่

เหมาะสมมีการวิเคราะห์และน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ประเมนิผลงาน	ปรับปรงุระบบงาน	เรยีนรู้	และวางแผนการปฏบิตังิาน

	 3.	มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง	(Root	Cause	Analysis)	เพื่อ

ค้นหาปัจจัยเชิงระบบที่เกี่ยวข้อง	และน�าไปแก้ปัญหาที่เหมาะสม

	 ๔.	มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียงอย่าง

สม�่าเสมอ	และน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

รวมคะแนน

๒. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 

	 ๑.	โครงสร้างอาคารสถานท่ีท่ีใช้ปฏิบัติงานการฟื ้นฟูสภาพ 

ทางสงัคมมกีารออกแบบ	ก�าหนดและการจดัการพืน้ทีใ่ช้สอยเอือ้ต่อ 

ความปลอดภัย	ความสะดวกสบาย	ง่ายต่อการเข้าถึง	เป็นสัดส่วน	

และช่วยให้การท�างานท่ีมีประสิทธิภาพ	 และปลอดภัยส�าหรับผู้ให้

บรกิารด้วย

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป (๖ องค์ประกอบ)

ระดับคะแนน
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ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

	 ๒.	องค์กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหา

ความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย

ทุก	๖	เดือน

	 3.	องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกจัดท�า

แผนบรหิารความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและน�าไปปฏิบตัเิพ่ือลดความ

เสี่ยงที่ระบุไว้	สถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัยส�าหรับผู้รับบริการ/ 

ผู้มาเยือนและบุคลากร

	 ๔.	มีระบบระบายอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก	และมีระบบการบ�ารุง

รักษาตามระยะเวลาที่มีข้อก�าหนดไว้

รวมคะแนน

๓. ระบบบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย

	 ๑.	ทีมผู้ให้บริการก�าหนดเครือข่าย	และความรับผิดชอบในการ

ช่วยเหลือ	สงเคราะห์	ด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	แก่ผู้ตดิยาเสพตดิ

และผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 ๒.	ทีมผู้ให้บริการมีการให้ความรู้	 สร้างการมีส่วนร่วม	ก�าหนด

บทบาทหน้าที	่และร่วมวางแผนการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมทีเ่หมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย	

	 3.	ทีมผู้ให้บริการก�าหนดแนวทางการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	การสร้างโอกาสแสวงหาแหล่งทนุและทรพัยากร

สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

รวมคะแนน

๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

	 ๑.	บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ

	 ๒.	มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบูรณ์	

ความถูกต้อง	และการบันทึกในเวลาที่ก�าหนด

	 3.	เวชระเบยีนได้รบัการป้องกันสญูหาย	ความเสยีหายทางกายภาพ	

และการแก้ไขดัดแปลง	เข้าถึง	หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�านาจหน้าที่

	 ๔.	องค์กรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีจ่�าเป็นเพือ่รกัษา

ความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนท่ี III กระบวนกำรดแูลช่วยเหลือด้ำนกำรฟ้ืนฟสูภำพทำงสังคม	มอีงค์ประกอบท่ีส�าคญั	๔	องค์ประกอบ	

ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การเข้าถึงการบริการ
	 ๑.	มกีระบวนการ/ช่องทางการเข้าถงึบรกิารทีช่ดัเจนว่าผูป่้วยเสพตดิ
จะเข้าถงึบริการทีร่วดเรว็	สะดวก	ไม่ตตีรา	รวมทัง้มช่ีองทางการประสาน
ช่วยเหลือจากสถานพยาบาล	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

	 ๒.	มีแนวทางในการประเมินปัญหาและความต้องการด้านสังคม
ที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด	 และผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ 
ยาเสพติด	และศักยภาพในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม
ที่เหมาะสมตามบริบท	ทรัพยากร	ของแต่ละพื้นที่	

	 3.	การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการผู้ป่วยเสพติดก่อน
รับไว้ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสม	 ทั้งการให้ข้อมูลที่
จ�าเป็นกบัผูป่้วย	ครอบครวัและชมุชน	รวมทัง้การบนัทกึข้อมลูอย่าง
เหมาะสม

	 ๔.	มีความร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รวมคะแนน

๒. การประเมินผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
	 ๑.	มีการประเมินผู้ป่วยเสพติดอย่างรอบด้านในปัจจัยด้านสังคม
ที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติด	รวมท้ังสัมพันธ์กับปัญหาด้านร่างกาย
และจิตใจของผู้ติดยาเสพติด	ได้แก่	ปัญหาครอบครัว	สัมพันธภาพ	
การศกึษา	อาชีพ	ที่อยู่อาศัย	การใช้ชีวิต/การปรับตัวในสังคม

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ (๔ ระบบ)

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

	 ๒.	ทีมผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง	ร่วมมือและ

ประสานงานกนัในการประเมนิผูป่้วยเสพตดิ	 มกีารใช้ผลการประเมนิ

ร่วมกันในทีมผู้เกี่ยวข้อง

	 3.	มกีารระบปัุญหา	ความต้องการของผู้รบับรกิาร	อย่างรอบด้าน	

ครอบคลุมทุกมิติ	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	และด้านสังคม	ที่ต้องการ

ดูแลช่วยเหลือ	ฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเน่ือง	

	 ๔.	มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู ้ป่วยและ/หรือครอบครัว	

รวมทั้งชุมชน	หรือสถานพยาบาลยาเสพติด	สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผูต้ดิยาเสพตดิ	ทีป่ระสานขอรบัการช่วยเหลอื	 ให้เข้าใจอย่างถกูต้อง 

และเหมาะสม

	 ๕.	มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/เอกสาร/สมุด

ประจ�าตวัผู้รับบริการ	และพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

รวมคะแนน

๓. การวางแผนดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 ๑.	มีการวางแผนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ป่วยเสพติด 

ซึ่งตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู ้ป่วยเสพติดอย่าง 

ครบถ้วน

	 ๒.	มีการวางแผน	 การประสานงานและการร่วมมือกันระหว่าง

ทีมผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการฟื้นฟูสภาพทาง

สังคมของผู้ป่วยเสพติด

	 3.	ผู้รับบริการ/ครอบครัว	 และชุมชน	 และเครือข่าย	 มีโอกาสมี

ส่วนร่วมในการวางแผนในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมหลังจากได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอ

	 ๔.	มีการประเมินซ�้าและปรับแผนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 ๕.	มีการวางแผนการจ�าหน่าย	 เพื่อให้ผู้ป่วยเสพติดสามารถดูแล

ตนเอง	และใช้ชีวิตในสังคม	และดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๔. การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม การให้ความรู้ การ
เสริมพลงั และประสานการตดิตามดูแลช่วยเหลอืต่อเนือ่งหลงัผ่าน
การบ�าบัดรกัษา
	 ๑.	ผู้รับบริการได้รับการดูแลช่วยเหลือตามแผนการฟื้นฟูสภาพ
ทางสังคมอย่างเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเฉพาะราย

	 ๒.	มีกระบวนการให้ค�าปรึกษา	การดูแลช่วยเหลือ	การประสาน

งาน/ขอค�าปรึกษาทั้งภายในทีม/ภายนอกทีม	เพื่อการฟื้นฟูสภาพ

ทางสงัคมทีต่่อเนือ่ง	หากมปัีญหาหรอืเกนิศกัยภาพมรีะบบการรบั	 -	

ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นอย่าง

เหมาะสม

	 3.	มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม	หรือ	การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเสพติด	

ครอบครัว	และชุมชนในลักษณะที่เข้าใจง่าย	มีสื่อการเรียนการสอน

ประกอบตามความเหมาะสม	 มีการประเมินการรับรู้	 ความเข้าใจ

และความสามารถในการน�าข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ

	 ๔.	มีการฝึกฝนทักษะที่จ�าเป็นให้แก่ผู ้รับบริการ	 รวมทั้งการ

ประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต่าง	ๆ	ที่ได้เรียนรู้

	 ๕.	มีการประเมินความก้าวหน้าและปรับแผนการดูแลเป็นระยะ

อย่างเหมาะสม	 มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ

เตรียมความพร้อมส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง

รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ระดับคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ III กระบวนการดูแลช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (๔ กระบวนการ)
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ตอนที่ IV ผลลัพธ์
ประเด็นที่ประเมิน (ไม่ต้อง)

ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการดูแลผู้ป่วย

เสพติด	ทั้งในด้านผลลัพธ์	กระบวนการ	ความปลอดภัย	และสภาวะการฟื้นสภาพของผู้ป่วย	การใช้ชีวิต

ในสังคม	คุณภาพชีวิต	ได้แก่	รายได้	ความผาสุก	ที่อยู่อาศัย	สัมพันธภาพ	การศึกษา	เป็นต้น	และรวมถึง

การกลับไปกระท�าความผิดซ�้า	 การกระท�าผิดกฎหมาย	 รวมถึง	 การประสานส่งต่อความร่วมมือกับภาคี

เครือข่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ไม่ต้องประเมินคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ IV ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
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๑. ข้อมูลทั่วไป

	 	 ๑.๑	 ชื่อศูนย์คัดกรอง.....................…………………………………..................……...............…………………

	 	 ๑.๒	 ต�าบล........................อ�าเภอ…...............……...….…………..จังหวัด…..........................................

	 	 ๑.3	 หน่วยงานที่ตั้ง/ส�านักงานของศูนย์...........................................................................................

	 	 ๑.๔	 สภาพทางภูมิศาสตร์	เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	(อธิบายพอสังเขป)		

	 	 ๑.๕	 ข้อมูลจ�านวนประชากรในต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด/เขตในกทม.	 เช่น	 เพศ,	 กลุ่มอายุ	 และกลุ่ม 

	 	 	 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินงาน

	 	 ๑.๖	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ�าเภอ/จังหวัด/กทม.

	 	 ๑.7	 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	ทั้งระดับจังหวัด/กทม.	และระดับอ�าเภอ/เขต

	 	 ๑.8	 นโยบายและสถานการณ์ความร่วมมอืด้านการคดักรอง	รวมทัง้เครอืข่ายต่าง	ๆ 	ในพืน้ที	่จงัหวดั/ 

	 	 	 กทม.	และระดับอ�าเภอ/เขต

	 	 ๑.9	 วันเดือนปีที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง

	 	 ๑.๑0	ล�าดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของศูนย์คัดกรอง

	 	 	 -	การรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง

๒. จุดเด่นของศูนย์คัดกรอง (เช่น	นโยบาย	หรือ	 เจตนารมณ์การจัดตั้ง	 ผลงานที่โดดเด่น	 การสนับสนุน

ต่าง	ๆ)

	 -	ให้เขียนแบบเรียงความ	หรือตาราง	บรรยายถึงจุดเด่นของหน่วยงานในด้านการคัดกรอง	การประสาน

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	ภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๓. ขอบเขตการให้บริการ/ความสามารถ/แหล่งเงินทุนสนับสนุน

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๔. รปูแบบการด�าเนนิงานการคดักรอง การบรกิารเชงิรกุต่าง ๆ (โปรดระบ	ุกจิกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	

ผลลัพธ์	อย่างชัดเจน	ข้อมูลย้อนหลัง	3	ปี/หรือกรอกเป็นตารางแผนงานโครงการของหน่วยงาน)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

แบบประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
ศูนย์คัดกรอง
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แผนงานโครงการย้อนหลัง	3	ปี

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด�าเนนิการ เป้าหมาย ผลลัพธ์

๕. อัตราก�าลัง/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 (ระบุ	ชื่อ	สกุล	ต�าแหน่งของแต่ละบุคคล	ระบุความรับผิดชอบ	
หลัก/รอง	หรือร่วม/part	time-full	time	คุณวุฒิ	-	ระบุทั้งวุฒิการศึกษา/การอบรมเฉพาะทาง/การอบรม
ที่เกี่ยวข้องงานยาเสพติด	และระบุปี	พ.ศ.ที่จบหรืออบรมมา)

ประเภทของเจ้าหน้าที่
(ระบุชื่อ)

คุณวุฒิ/ประสบการณ์ท�างาน
ด้านยาเสพติด/การอบรมที่

เกี่ยวข้องงานยาเสพติด

ต�าแหน่ง/สถานที่ท�างาน

๖. แผนการฝึกอบรม/ศึกษาต่อเนื่อง	(ระบุ	ชื่อ	สกุล	ต�าแหน่ง	และปีงบประมาณที่มีแผนจะส่งอบรม	หาก
ผ่านการอบรมแล้วให้รายงานสถานะหรือผลการฝึกอบรม)

กลุ่มเป้าหมาย (ระบุชื่อ) เนื้อหา/หลักสูตร ปีที่จะอบรม เหตุผล/สถานะภาพอบรม

๗. ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
  ๗.๑ ด้านการทบทวนกระบวนการ การคัดกรอง

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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  ๗.๒ การทบทวนความเสี่ยง/อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

ความเสี่ยงส�าคัญที่หน่วยงานค้นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ๗.๓ การทบทวนตัวชี้วัดความส�าเร็จของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดส�าคัญคือ……….………………...........................................................................................................…

…….………………...........................................................................................................……….………………......

.................................................................................................................................................................…..

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หมายเหต	ุการวิเคราะห์	ปัญหาและโอกาสพัฒนา	ให้วิเคราะห์	โดยยึดหลัก	3	P
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แบบสรุปกำรประเมินตนเองเพื่อประกอบกำรนิเทศติดตำมผล
เพื่อกำรรับรองคุณภำพ ศูนย์คัดกรองระดับต�ำบลทุกจังหวัดและในระดับเขตในกรุงเทพมหำนคร

ชือ่ศนูย์.......................................................................จงัหวดั.........................................................................

เกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนน
ของผู้ประเมิน

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป 
๑.	การน�า

๒.	การวางแผนและการบริหารแผน

3.	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้

๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ
๑.	ระบบบริหารความเสี่ยง

๒.	ระบบการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

3.	ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องมือ

๔.	ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย
๑.	การประเมินผู้ป่วยศูนย์คัดกรอง

๒.	การวางแผนดูแลผู้ป่วย

ตอนที่ IV ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

รวมคะแนนเฉลี่ย

ไม่มีคะแนน
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ตอนที่ I กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	รวม	๕	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การน�า
	 ๑.๑	หัวหน้าศูนย์คัดกรอง	ให้ความส�าคัญกับงานยาเสพติด	
สนบัสนนุทัง้ด้านงบประมาณและอตัราก�าลงั	มกีารก�ากบัตดิตามงาน
อย่างต่อเนื่อง

รวมคะแนน

๒. การวางแผนและการบริหารแผน
	 ๒.๑	มีแผนการปฏิบัติงานโดยก�าหนด	เป้าหมาย	 วัตถุประสงค์
การด�าเนินงานที่ชัดเจน

	 ๒.๒	มีการประเมินแผนการปฏิบัติงาน	

รวมคะแนน

๓. การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 3.๑	มีการประเมินความพึงพอใจทุก.....เดือน/ปี

	 3.๒	มีตู้/กล่องรับความคิดเห็น	ข้อร้องเรียน	จากผู้รับบริการ

	 3.3	มีกระบวนการแจ้งสิทธิผู้ป่วยและขั้นตอนการรับบริการ

รวมคะแนน

๔. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
	 ๔.๑	มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

	 ๔.๒	มีการก�าหนดตัวชี้วัดของหน่วยงาน

	 ๔.3	มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนางาน	 ยกตัวอย่างเช่น		
มีระบบการประเมินผลการคัดกรอง

รวมคะแนน

๕. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
	 ๕.๑	มีหัวหน้าศูนย์คัดกรอง

	 ๕.๒	มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขผ่านการอบรมเก่ียวกับการคัดกรอง	
และการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาและสารเสพติด	

	 ๕.3	เจ้าหน้าท่ี	หรอืผูเ้กีย่วข้อง	เช่น	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ประธานชมุชน
หรือตวัแทน	อาสาสมัครสาธารณสขุหรอือาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�า
หมูบ้่าน	ได้ผ่านการอบรมเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยตดิยาและสารเสพตดิ

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

	 ๕.๔	มแีผนการพฒันาบคุลากรต่อเนือ่ง	 เพิม่พนูความรู้และทกัษะ
การคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด	ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ II ระบบงำนส�ำคัญ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. ระบบบริหารความเสี่ยง

	 ๑.๑	มีระบบรายงานอุบัติการณ์	 กรณีท่ีมีการคัดกรองผิดพลาด

หรือมีเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่อผู ้ให้/ผู ้รับบริการ	 เช่น	 การข่มขู ่ 

การท�าร้ายร่างกาย	

	 ๑.๒	มีคู่มือ/แผนการป้องกันความเสี่ยงที่จ�าเป็น

	 ๑.3	มีสถานที่มีการออกแบบและการจัดการพื้นท่ีใช้สอยเอื้อต่อ

ความปลอดภัย	ความสะดวกสบาย	ความเป็นสัดส่วน	และการ

ท�างานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ให้/ผู้รับบริการ

	 ๑.๔	สถานทีเ่กบ็ปัสสาวะและตรวจสารเสพตดิ	สะอาด	ปลอดภยั	

สามารถควบคุมการปนเปื้อน	และระบุตัวตนของสิ่งส่งตรวจได้

อย่างชัดเจน

	 ๑.๕	 มีระบบระบายอากาศท่ีถ่ายเทสะดวก	เพือ่ควบคมุการปนเป้ือน

ในอากาศ

รวมคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป (๕ องค์ประกอบ)
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๒. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

	 ๒.๑	มีการซ้อมแผนหากพบผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน	 เช่น	 การจ�ากัด

พฤติกรรมก้าวร้าว

	 ๒.๒	มีการซ้อมแผนอัคคีภัย

	 ๒.3	มีระบบและเครื่องมือต่าง	ๆ	ในการป้องกันและควบคุม	

ภาวะฉุกเฉิน	เช่น	พฤติกรรมก้าวร้าว	อัคคีภัย

รวมคะแนน

๓. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ

	 3.๑	มรีะบบไฟฟ้าและระบบน�า้ส�ารองให้แก่จดุบรกิาร	โดยมกีาร

บ�ารุงรักษา	ทดสอบ	และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่มี

ข้อก�าหนดไว้	มีการส�ารองน�้าใช้ตลอดเวลา

	 3.๒	มีอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในการคัดกรองและประเมินความรุนแรง

ของการติดยาเสพติด	ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพหรือสุขภาพจิต	

เช่น	ชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ	เครื่องวัดอุณหภูมิ	และ

เครื่องความดันโลหิตเพียงพอและพร้อมใช้งาน	

	 3.3	มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการดูแลผู ้ป ่วย	เช่น 

เครื่องมือสื่อสาร	คอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	และมีระบบการบ�ารุงรักษา

ตามระยะเวลาที่มีข้อก�าหนดไว้

รวมคะแนน

๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

	 ๔.๑	ผู ้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่งมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับ 

การสื่อสาร	 การดูแลต่อเนื่อง	 การเรียนรู้	 การวิจัย	 การประเมินผล	

การใช้เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย	องค์กรสร้างความมัน่ใจว่าเวชระเบยีบ

มรีะบบความปลอดภยัและสามารถรกัษาความลบัของผูป่้วยเสพตดิ

ได้	 (มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกต้อง	 และบันทึกข้อมูลใน

ฐานข้อมูลตามห้วงเวลาที่ก�าหนด)

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ III กระบวนกำรดูแลผู้ป่วยด้ำนกำรคัดกรอง	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๒	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. กระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านการคัดกรอง

มีการประเมินผู้ป่วยเสพติดอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมด้านร่างกาย	

จิตใจ	อารมณ์	และสังคม

	 ๑.๑	มเีอกสารคู่มอืการปฏบิตังิาน	เช่น	คูม่อืการประเมนิคดักรอง	

V๒,	Q๒,	Q8,	Q9

 ๑.๒	มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช้ยาและ 

สารเสพติดเบื้องต้นเพื่อแยกกลุ่มผู้ป่วยให้ได้รับการบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 

 ๑.3	มีการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นกับผู้ป่วยและครอบครัว	การตรวจ

ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด	รวมทั้งการแจ้งผลการประเมิน

 ๑.๔	มีความร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมคะแนน

๒. การวางแผนส่งต่อผู้ป่วย

 ๒.๑	มีรายชื่อหน่วยงาน/สถานพยาบาลในการส่ง-ต่อผู้ป่วย

	 ๒.๒	มีระบบการส่งต่อข้อมูลไปยังสถานพยาบาลที่ส่งต่อ

รวมคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ มีองค์ประกอบย่อย ๔ ระบบ

ระดับคะแนน



99

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วยด้านการคัดกรอง มีองค์ประกอบส�าคัญ ๒ องค์ประกอบ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ IV ผลลัพธ์การด�าเนินงาน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ IV ผลลัพธ์
ประเด็นที่ประเมิน

ผลลัพธ์ด้านการด�าเนินงานของศูนย์คัดกรอง

องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลการ

ด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการคัดกรอง	 อาจประกอบด้วยผลลัพธ์ด้าน

กระบวนการคดักรอง	การป้องกนัความเสีย่ง	ความส�าเรจ็ของการประสานการส่งต่อตามเป้าหมาย	รวมทัง้

ตัวชี้วัดด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องให้คะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ



๑00

แบบสรุปกำรติดตำมนิเทศและรับรองคุณภำพ 
ศูนย์คัดกรอง

 	การรับรองคุณภาพ	(Accreditation)
 	การต่ออายุการรับรองคุณภาพ	(Re-Accreditation)

วันที่	...........................................

ทีมผู้นิเทศ/ตรวจเยี่ยม (คณะท�างานระดับจังหวัด)
๑.	 ................................................................................................................................................................
๒.	 ...............................................................................................................................................................
3.	 ...............................................................................................................................................................
๑. ชื่อศูนยค์ัดกรอง................................................................สังกัด.............................................................  
ต�าบล...............................อ�าเภอ………............…….........……..…จงัหวดั..........................................................
๒. รูปแบบ/ขอบเขตการให้บริการ การคัดกรอง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๓. การสนับสนุนจากทีมน�า/ผู้บริหารของจังหวัด และผู้บริหารของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๔. จุดเด่น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๕. โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะต่อศูนย์คัดกรอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ความเห็นของผู้นิเทศที่มีต่อศูนย์คัดกรองแห่งนี้
 	สมควรได้รับการรับรองคุณภาพเป็นเวลา	3	ปี

เหตุผลประกอบ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................................ผู้สรุปรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ

ต�าแหน่ง......................................................................



๑0๑

แบบประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองคุณภำพ (Accreditation)
กำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำและสำรเสพติดของสถำนพยำบำลยำเสพติด

หรือสถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

๑. ข้อมูลทั่วไป  
	 	 ๑.๑	 ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาลฯ/สถานบ�าบัดฟื้นฟูฯ	………………….........................................
	 	 ๑.๒	 อ�าเภอ	…...........………………………..	จังหวัด	…………….....................…….…………
	 	 ๑.3	 สภาพทางภูมิศาสตร์	เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	(อธิบายพอสังเขป)		
	 	 	 -	ที่ตั้งของอ�าเภอในหน่วยงานบ�าบัด	รอบ	ๆ	มีลักษณะอย่างไร	(ขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 ๑.๔	 ข้อมูลจ�านวนประชากรในอ�าเภอ/สถานบ�าบัดฟื้นฟู	(เพศ,	กลุ่มอายุ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 ๑.๕	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ�าเภอและจังหวัด	
	 	 	 -	สภาพปัญหายาเสพติดของพื้นที่	 (ของยุติธรรมตอบได้ในภาพรวม	 หรือสถานการณ์ปัญหา 
	 	 	 	 ในที่ตั้งของหน่วยงาน)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 ๑.๖	 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	(ทั้งระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 ๑.7	 ล�าดบัขัน้การพฒันาคณุภาพของสถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	 
	 	 	 ทีผ่่านหรอืด�าเนนิการอยู่
	 	 	 -	HA	โรงพยาบาล	จาก	สรพ.หรือสถาบันอื่น	ๆ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	



๑0๒

	 	 	 -	สถานะ	HA	ยาเสพติด
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๒. จุดเด่นของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบ�าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาและสารเสพติด
	 -	 ให้เขียนแบบเรยีงความ	หรอืตาราง	บรรยายถึงจดุเด่นของหน่วยงานในการค้นหา	คดักรอง	บ�าบดัรกัษา 
	 	 และฟ้ืนฟผููป่้วยเสพตดิ	 การตดิตาม	 การน�าครอบครวัเข้ามามส่ีวนร่วมในการบ�าบดัฟ้ืนฟูผูป่้วยเสพตดิ	 
	 	 การท�างานกับเครือข่าย	เป็นต้น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ :	 โปรดแสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาตามหลัก	 PDSA	 หรือหลัก	 3P	 (Purpose	 Process	 
Performance)	
๓. สรุปข้อมูลส�าคัญของหน่วยงาน (Unit Profile)
	 	 3.๑	 พันธกิจหรือเจตจ�านง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 3.๒	 เป้าหมาย	
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 	 3.3	 ขอบเขตของการจัดบริการ
	 	 	 -	ขนาดของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 ขนาด	 …………..	 
	 	 	 	 เตียง/คน	(ตามที่จดทะเบียน)
	 	 	 -	ทีมที่รับผิดชอบในการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ได้แก่……….....……....................................
	 	 	 -	รูปแบบการบ�าบัดรักษา	และการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม	(โปรดระบุขั้นตอนการบ�าบัดฯ	 
	 	 	 	 ในผู้ป่วยแต่ละประเภทอย่างละเอียด)										
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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	 	 3.๔	 รูปแบบการด�าเนินงานป้องกันเชิงรุก	(โปรดระบุ	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์อย่าง 
	 	 	 ชัดเจน	ข้อมูลย้อนหลัง	3	ปี/หรือกรอกเป็นตารางให้เห็นชัดเจน)

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลลัพธ์

	 	 3.๕	 อัตราก�าลังของหน่วยงาน	 (ระบุ	 ชื่อ	 สกุล	 ต�าแหน่ง	 ของแต่ละบุคคล	 ระบุความรับผิดชอบ	 
	 	 	 หลกั/รอง	หรอืร่วม/part	time-full	time	คณุวฒุ-ิระบทุัง้วฒุกิารศึกษา/การอบรมเฉพาะทาง/ 
	 	 	 การอบรมที่เกี่ยวข้อง	และระบุปี	พ.ศ.ที่จบหรืออบรมมา)

ประเภทของเจ้าหน้าที่ คุณวุฒิ/ประสบการณ์ท�างานด้านยาเสพติด

๔. แผนการฝึกอบรม/ศึกษาต่อเนื่อง	 (ระบุ	 ชื่อ	สกุล	ต�าแหน่ง	และปีงบประมาณที่มีแผนจะส่งอบรม	
หลกัสตูรใด

กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา/หลักสูตร เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน

๕. ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
	 	 ๕.๑	 การทบทวนกระบวนการบ�าบัดรักษาด้วย	C3-THER		(เขียนเป็นความเรียงหรือตาราง)

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
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	 	 ๕.๒	 การทบทวนความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	

ความเสี่ยงส�าคัญที่หน่วยงานค้นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  

 

 

	 	 ๕.3	 การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ	3	ปีย้อนหลัง	เช่น

	 	 	 (๑)	การทบทวนร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

หมายเหต ุ :	 ชนดิของสารเสพตดิข้ึนอยู่กบัขอบเขตของการบรกิาร	 แต่ละสถานพยาบาลยาเสพตดิหรอืสถาน 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................
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	 	 	 (๒)	 การทบทวนอัตราการไม่เสพติดซ�้าต่อเนื่อง	 3	 เดือน	 หลังจ�าหน่ายจากการบ�าบัดรักษา 

(remission	rate)

 

      

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................
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	 	 	 (3)	การทบทวนอัตราการคงอยู่ในการติดตามเมื่อครบ	๑	ปี	 (Retention	Rate	ติดตาม 

ครบ	๑	ปี)

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หมายเหต ุกระทรวงยตุธิรรม	ไม่มรีะบบตดิตาม	ในเชงินโยบาย	ควรจดัระบบ/ขอข้อมลูจากหน่วยทีเ่กีย่วข้อง

	 	 	 (๔)	ตัวชี้วัดอื่น	ๆ	ที่หน่วยงานต้องการน�าเสนอ

ตัวชี้วัด ปัญหาที่พบ
การปรับปรุง

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
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ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หมายเหต	ุการวิเคราะห์	ปัญหาและโอกาสพัฒนา	ให้วิเคราะห์	โดยยึดหลัก	3	P

๖. กรณีศึกษาผู้ป่วยที่เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ราย โดยเป็นผลงานกรณีศึกษา 

ไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลัง (ระบุกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นศักยภาพของทีมบ�าบัดหรือนวตกรรมกระบวนการ

บ�าบัด ติดตาม ผลลัพธ์ และคุณภาพชีวิตหลังการบ�าบัด ซึ่งเป็นการทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช ้

C3 THER สรุปให้กระชับ ครอบคลุม ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A4)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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แบบประเมินตนเอง
เพื่อต่ออำยุกำรรับรองคุณภำพ (Re-accreditation)

กำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดและสำรเสพติดของสถำนพยำบำลยำเสพติด/
สถำนบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาลยาเสพติด/สถานบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด........….....................
อ�าเภอ……..........…………….…………จังหวัด……..........…………….…………

๑. ข้อมูลทั่วไป
	 ๑.๑	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ�าเภอและจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการรับรอง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 ๑.๒	 ล�าดบัข้ันการพฒันาคณุภาพของโรงพยาบาล/สถานพยาบาลยาเสพตดิ/สถานบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านมาหรือด�าเนินการอยู่
	 	 -	HA	โรงพยาบาล	จาก	สรพ.หรือสถาบันอื่น	ๆ
	 	 -	สถานะ	HA	ยาเสพติด										
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 ๑.3	 ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ	ครั้งที่ผ่านมา
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	
	 ๑.๔	 สรุปความส�าเรจ็หรือการพฒันาคณุภาพงานทีส่�าคัญ	ทีเ่กดิขึน้หลังการรบัรองคุณภาพฯ	ครัง้ทีผ่่านมา
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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๒. สรุปข้อมูลส�าคัญของหน่วยงาน (Unit Profile)
	 ๒.๑	 พันธกิจและเป้าหมาย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................	

	 ๒.๒	 ขอบเขตของการจัดบริการ

	 	 	 -	ขนาดของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขนาด	 

	 	 	 	 ………......…..	เตียง/คน	(ตามที่จดทะเบียน)

	 	 	 -	ทีมที่รับผิดชอบในการบ�าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้แก่…………............

	 	 	 -	รูปแบบการบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการตดิตามทีม่กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงภายหลงั 

	 	 	 	 การรับรองฯ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................	

	 ๒.3	 รูปแบบการด�าเนินงานป้องกันเชิงรุกที่มีการด�าเนินการเพิ่มเติมหลังการรับรองฯ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................	

	 ๒.๔	 อัตราก�าลังของหน่วยงาน

ประเภทของเจ้าหน้าที่ จ�านวนที่มี คุณวุฒิ/ประสบการณ์ท�างานด้านยาเสพติด

๓. แผนการฝึกอบรม/ศึกษาต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา/หลักสูตร เหตุผล/ข้อมูลสนับสนุน



๑๑๑

๔. ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม

	 ๔.๑	 การทบทวนความเสี่ยง/ปัญหาส�าคัญที่ด�าเนินการป้องกันแก้ไขเพิ่มเติมหลังการรับรองฯ

	 	 (๑)	การทบทวนกระบวนการบ�าบดัรักษาด้วย	C3-THER	(เขยีนเป็นความเรยีงหรือตาราง)	(C=care 

การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง,	C=communication	การสื่อสารข้อมูล

ที่จ�าเป็น,	 C=continuityความต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วย	 T=team	 ความร่วมมือของทีมและสหวิชาชีพ	

H=Human	resource	ความรูแ้ละทกัษะของทมีงานทีเ่พยีงพอ	E=Environment/Equipment	สิง่แวดล้อม

และเครื่องมือดีและเพียงพอ	R=Record	ความสมบูรณ์ของการบันทึก	อะไรคือปัญหา	สาเหตุจาก	แก้ไขได้

อย่างไร)

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

	 	 (๒)	การทบทวนความเสี่ยง/เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	

ความเสี่ยงส�าคัญที่หน่วยงานค้นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  

 

 



๑๑๒

	 ๔.๒	 การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ	3	ปีย้อนหลัง	เช่น

	 	 (๑)	การทบทวนร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

       

หมายเหตุ :	 ชนิดของสารเสพติดขึ้นอยู่กับขอบเขตของการบริการ	 แต่ละสถานพยาบาลยาเสพติดหรือ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
ครบตาม
เกณฑ์ที่
ก�าหนด

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................



๑๑3

	 	 (๒)	การทบทวนอัตราการไม่เสพติดซ�้าต่อเนื่อง	3	 เดือน	หลังจ�าหน่ายจากการบ�าบัดรักษา 

(remission	rate)

 

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ตั้งแต่

๓ เดือน
ขึ้นไป
(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย
จากการ
บ�าบัดแล้ว
หยุดเสพ
ต่อเนื่อง
๓ เดือน

(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................
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	 	 (3)	การทบทวนอัตราการคงอยู่ในการติดตามเมื่อครบ	๑	ปี	(Retention	Rate	ติดตามครบ	๑	ปี)

       

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

	 	 (๔)	ตัวชี้วัดอื่นๆ	ที่หน่วยงานต้องการน�าเสนอ

ตัวชี้วัด ปัญหาที่พบ
การปรับปรุง

และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หมายเหต	ุการวิเคราะห์	ปัญหาและโอกาสพัฒนา	ให้วิเคราะห์	โดยยึดหลัก	3	P

ชนิดของสารเสพติด/
จ�าแนกประเภท

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
จ�าหน่าย 
ทั้งหมด

(B)

จ�านวน
ผู้ป่วยที่
คงอยู่

ในระบบ 
การ

ติดตาม
หลัง

จ�าหน่าย 
๑ ปี
(A)

ร้อยละ     
(A/B × 
๑๐๐)

กลุ่มผู้ใช้/ผู้เสพ	(V๒≤๒๖)	

กลุ่มผู้ติด	(V๒≥๒7)

รวม

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ
..................

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
..................



๑๑๕

๕.
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 - 
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๑๑๖

แบบสรุปกำรประเมินตนเองเพื่อประกอบกำรนิเทศติดตำมผลเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำและสำรเสพติดของ

สถำนพยำบำลยำเสพติด/สถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

วันที่..............	เดือน	....................................	พ.ศ.	..................

เกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ ค่าคะแนน

ตอนที่	I	-	๑

ตอนที่	I	-	๒

ตอนที่	I	-	3

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	-	3

ตอนที่	II	-	๔	

ตอนที่	II	-	๕	ก

ตอนที่	II	-	๕	ข

ตอนที่	III	-	๑

ตอนที่	III	-	๒

ตอนที่	III	-	3

ตอนที่	III	-	๔

ตอนที่	III	-	๕

ตอนที่	IV

รวมคะแนนเฉลี่ย
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ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๖	องค์ประกอบ	ได้แก่

I - ๑ การน�า

ผู้น�าองค์กรให้ความส�าคัญและก�าหนดทิศทางนโยบาย	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยา

และสารเสพติดเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	และประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	ผู้น�าก�าหนดทิศทาง	นโยบาย	สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร	รวมทั้งมี

การก�ากับติดตามงานด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่าง 

ต่อเน่ือง

๒.	หน่วยงานและสหสาขาวชิาชพีร่วมกันก�าหนด	พนัธกจิ/เจตจ�านง	 เป้าหมาย	

และขอบเขตการให้บริการด้านการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่

เหมาะสม	 รวมทั้งมีระบบการสื่อสาร	 และถ่ายทอดสู ่การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพโดยมีการก�าหนดตัวช้ีครอบคลุมประเด็นส�าคัญ	(KPI)	เพื่อ

ติดตามผลการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

3.	ผูน้�าสนบัสนนุให้มกีารสร้างสิง่แวดล้อมและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการสร้าง

ความร่วมมือ	 ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการบ�าบัดรักษา

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดภายในองค์กร	(Management	Innovation)	

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน

มีการก�าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด	เพื่อตอบสนองปัญหาและ

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทัง้มกีารถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัแิละตดิตามผล

เพือ่ให้มัน่ใจว่า	การด�าเนนิงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการก�าหนดกลยุทธ์	 เป้าหมายและจัดท�าแผนปฏิบัติการ	ที่สอดคล้อง

ตามบรบิทของหน่วยงาน	 และข้อมลูการแพร่ระบาดของยาและสารเสพตดิ

ในพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม	 และมีระบบการติดตามผลลัพธ์การด�าเนินงาน	 เพื่อให้

มั่นใจว่าการด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 โดยมีการ

ก�าหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

๒.	มีการประสานกับผู้น�าองค์กรในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 

การปฏบิตังิานให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์

3.	มีระบบการก�ากับติดตาม	(Monitoring)	เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป

ตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว้	 และมีระบบการประเมินผล	 (Evaluation)	

การด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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I - ๓ การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีระบบการรับฟังและน�าข้อมูล	จากเสียงสะท้อน	ความต้องการ	ความคาดหวัง	และข้อร้องเรียนของ 

ผู้ป่วย	 ผู้รับผลงาน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 มาใช้ในการวางแผนและปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 ศรัทธา	

รวมถึงความมั่นใจว่า	การจัดบริการของหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลดังกล่าวรวมถึง

หน่วยงานมีความตระหนักและให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีระบบการประเมินความพึงพอใจ	 รับฟังเสียงสะท้อนและข้อร้องเรียน

จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการ

กับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	 มีการรวบรวมและน�าผล 

การประเมินความพึงพอใจ/เสียงสะท้อนมาใช้ปรับปรุงการให้บริการของ

หน่วยงาน	(use	of	feedback	&	reflection)	

๒.	มช่ีองทางให้ผูป่้วย/ผูร้บับริการ	ค้นหาข้อมูล	ข่าวสารและเสนอข้อร้องเรียน	

เกี่ยวกับระบบการบริการของหน่วยงาน	 และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับยาและ

สารเสพติดรวมถึงความรู้ในการดูแลตนเอง

3.	มีระบบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วย	 และมีระบบที่

พร้อมในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม	 (patient’s	 right	 & 

responsibilities)

๔.	มีช่องทางหรือกลไกที่ให้ผู้ป่วย	ผู้รับบริการ	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี	มส่ีวนร่วมในการขับเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านยาเสพตดิขององค์กร	

(customer	&	stakeholder	engagement	with	the	network)	

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒0

I - ๔ การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

มีระบบการจัดเก็บ	วัด	วิเคราะห์	ข้อมูลด้านการบ�าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่จ�าเป็นเพื่อ 

น�าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบงาน	 รวมทั้งมีการใช้ข้อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู้เพื่อ

การบ�าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดให้เกิดคุณภาพตามบริบทของแต่ละสถานพยาบาล/สถาน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการก�าหนด	จัดเก็บ	และทบทวนข้อมูล/ตัวชี้วัดส�าคัญเพื่อใช้ในการ

วางแผนจัดบริการ	พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ์ของการจัดบริการ

๒.	 มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกในการสือ่สาร	

การรับ	-	ส่งต่อผู้ป่วยเสพติด	และการดูแลผู้ป่วยเสพติดอย่างมีคุณภาพ

มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 (Information	 technology	 

support)

3.	มีการน�าข้อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีถูกต้อง 

เชือ่ถอืได้	ทนัสมยั	และปลอดภัย	มาใช้ในการตรวจวนิจิฉยั	ให้การบ�าบดัรกัษา

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	(evidence-based	practice)

๔.	มีการจัดการความรู้	 เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรู้จาก

เหตกุารณ์ส�าคญัจากการปฏบิตังิาน	 หรอืองค์ความรูท้ีเ่กีย่วข้องจากทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร	น�าไปสู่การปฏิบัติที่รัดกุมเป็นระบบและมีทิศทาง

เดียวกันทั้งองค์กร	(Knowledge	Management	in	the	network)

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒๑

I - ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

มบีคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและจ�านวนทีเ่หมาะสม	มรีะบบงานและวฒันธรรมการท�างานทีเ่อือ้ต่อ

การให้บรกิารทีม่คีณุภาพ	มรีะบบการพฒันาบคุลากร	การประเมนิผลงาน	การยกย่องชมเชยและแรงจงูใจ

ที่ส่งเสริมการสร้างผลงานที่ดี

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข้อง	 ท่ีมีความรู ้ความสามารถและจ�านวนที่

เหมาะสมส�าหรบัการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูใ้ช้ยาและสารเสพตดิ	

รวมทั้งมีผู้ปฏิบัติงานประจ�าและผู้ปฏิบัติงานเสริม

๒.	มีโครงสร้าง	 ระบบงาน	 และวัฒนธรรมการท�างานที่เอื้อต่อการสื่อสาร	

การประสานงาน	 การปรึกษา	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การสร้างนวตกรรม

และมีความคล่องตัว	

3.	มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ป่วยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ	ตั้งแต่การเตรียมความ

พร้อม	การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบ�าบัดรักษาผู้ใชยาและสารเสพติด

๔.	มีระบบการประเมินผลงาน	การยกย่องชมเชย	จัดระบบค่าตอบแทน

และสร้างแรงจูงใจ	(ความก้าวหน้าของต�าแหน่งงานความปลอดภัยในการ

ท�างาน	ความม่ันคงในงาน	ฯลฯ)	 เพื่อสนับสนุนการท�างานเป็นทีมการ 

มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒๒

I - ๖ การจัดการกระบวนการ

มีการออกแบบ	 จัดการ	 และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบ�าบัดรักษายาและสารเสพติด	 และ

กระบวนการสนับสนุนท่ีส�าคัญ	 เพื่อให้การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการก�าหนดกระบวนการให้บริการผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่สอดคล้อง

กับพันธกิจ/เจตจ�านง	เป้าหมายความคาดหวัง	รวมทั้งการประสานความ

ร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวข้อง	 เพือ่ส่งมอบคณุค่าของงานให้แก่ผูรั้บบรกิาร	 (process	

identification)

๒.	 มีการทบทวนกระบวนการดแูลผูป่้วยเสพตดิ	โดยทมีสหวชิาชพีทีเ่กีย่วข้อง/

ทีมน�าทางคลินิกอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อประเมินคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผลของการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดและ

ค้นหาโอกาสพัฒนา

3.	มีการน�าข้อมูลจากผู้รับบริการและผู้ร่วมงานมาใช้ประโยชน์ในการ

ออกแบบระบบงาน	 ปรบัปรงุและสร้างสรรค์นวตักรรมส�าหรบักระบวนการ

ให้บริการ	โดยค�านงึถึงความปลอดภยัหลักฐานทางวชิาการ	มาตรฐานวิชาชีพ	

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย	(process	design	&	innovation)

๔.	มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 ยกระดับการ

จัดบริการ	 ลดความเสี่ยง	 ลดความแปรปรวน	 ลดความสูญเปล่าป้องกัน

ความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	 ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์การ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดดีขึ้นในทุกมิติ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒3

ตอนที่ II ระบบงำนส�ำคัญ

II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง

ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

มีระบบบริหารความเสี่ยง	ความปลอดภัย	และคุณภาพของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและประสาน

สอดคล้องกัน	รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการค้นหาความเสี่ยงทางด้านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในหน่วยงาน

ยาเสพติดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	พร้อมท้ังจัดล�าดับความส�าคัญ	เพื่อ

ก�าหนดเป้าหมาย	ความปลอดภัยและมาตรการป้องกัน/การจัดการ	โดย

สื่อสารและสร้างความตระหนักอย่างทั่วถึง	 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการการ

ปฏิบัติงานที่ดี

๒.	มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่เหมาะสม	มีการ

วิเคราะห์และน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลงาน	 ปรับปรุง

ระบบงาน	เรียนรู้และวางแผนการปฏิบัติงาน

3.	มีการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง	 (Root	 Cause	 Analysis)	 เพื่อค้นหา

ปัจจัยเชิงระบบ*ที่อยู่เบื้องหลัง	และน�าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสม	

๔.	มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความ

ปลอดภัยอย่างสม�่าเสมอ	และน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒๔

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน

II - ๒ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (Healing Environment Safety Laws)

ก. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของหน่วยงานท่ีเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของผู้ป่วย	 เจ้าหน้าที่	

และผู้รับบริการ	หน่วยงานสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่	อาคาร	สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัย

หรือภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	โครงสร้างอาคารสถานที่ขององค์กรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่

ใช้สอยเอื้อต่อความปลอดภัย	 ความสะดวกสบาย	 ความเป็นสัดส่วน	 และ

การท�างานที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ให้บริการด้วย

๒.	 หน่วยงานตรวจสอบอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อมเพือ่ค้นหาความเสีย่ง

และการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยทุก	๖	เดือนในพื้นที่

ให้บริการผู้ป่วย/ผู้มาเยือน	และปีละ	๑	ครั้ง	ในพื้นที่อื่น	ๆ

3.	องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกจัดท�าแผนบริหาร

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและน�าไปปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงที่ระบุไว้	

ป้องกันการเกิดอันตรายตอบสนองต่ออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น	 ธ�ารงไว้ซ่ึง 

สภาพอาคาร	 สถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วย/ผู้มาเยือนและ

บุคลากร

๔.	 มรีะบบระบายอากาศทีถ่่ายเทสะดวก	เพือ่ควบคมุการปนเป้ือนในอากาศ	

และมีระบบการบ�ารุงรักษาตามระยะเวลาที่ก�าหนด

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ



๑๒๕

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	ด�าเนนิการวเิคราะห์ความเสีย่งต่อการเกิดอนัตราย	เพือ่ระบภุาวะฉกุเฉนิ/

อัคคีภัย/ภัยพิบัติท่ีเป็นไปได้	 และหน่วยงานต้องเข้าไปมีบทบาทในการให้

บริการ

๒.	จดัท�าแผนรองรบัภาวะฉกุเฉนิ/อคัคภียั/ภยัพบิตั	ิ ครอบคลมุ	 การเตรยีม

ความพร้อมเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ	การด�าเนินงานเมื่อ

เกดิภาวะฉกุเฉนิ/อคัคภียั/ภัยพิบัติ	และน�าไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์

3.	ด�าเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง	เพื่อทดสอบการบริหารจัดการ	

เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ	

๔.	ตรวจสอบ	ทดสอบ	บ�ารงุรกัษาระบบและเครือ่งมอืต่าง	ๆ	ในการป้องกนั

และควบคมุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒๖

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ 
หน่วยงานสร้างความม่ันใจว่า	 มีเครื่องมือท่ีจ�าเป็นพร้อมใช้งาน	และท�าหน้าที่ได้เป็นปกติ	รวมทั้งควรมี
ระบบสาธารณูปโภคที่จ�าเป็นอยู่ตลอดเวลา

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	องค์กรจัดให้มีระบบไฟฟ้าและระบบน�้า	ส�ารองให้แก่จุดบริการที่จ�าเป็น

ทั้งหมด	 โดยมีการบ�ารุงรักษา	 ทดสอบ	 และตรวจสอบที่เหมาะสมตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนดไว้		

๒.	ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมรีะบบ

บ�ารุงรักษา	และการวางแผนปรับปรุง	หรือการสร้างทดแทน

3.	มกีารจดัเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่�าเป็น	มคีวามพร้อมในการใช้งาน	เพือ่ให้การ

ดูแลผู้ป่วยเสพติดได้อย่างปลอดภัย	เครื่องมือที่ซับซ้อน/เฉพาะทาง	ต้องใช้

โดยผูท่ี้ผ่านการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ	 และองค์กรให้การอนญุาตในการ

ใช้เคร่ืองมือชิ้นนั้น	พร้อมท้ังมีระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตาม

ระยะเวลาที่ก�าหนด	

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒7

ง. สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
องค์กรมีความมุ่งมั่นในการที่จะท�าให้หน่วยงานเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ	เอื้อต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร	ผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	จัดให้มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาพทางด้านสังคม	จิตใจ	ที่ดี

ส�าหรับผู้ป่วย	ครอบครัว	และบุคลากร	

๒.	จัดให้มีสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะส�าหรับ

บุคลากรผู้ป่วยและครอบครัว

3.	มกีารจดัสิง่แวดล้อมให้มีความปลอดภัย	 สะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม	

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของบุคลากร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒8

II - ๓ ระบบยา

องค์กรสร้างความมัน่ใจในระบบการจัดการด้านยาท่ีปลอดภยั	 เหมาะสม	และได้ผล	พร้อมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพพร้อมใช้ส�าหรับผู้ป่วยเสพติด

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	จัดท�านโยบายเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา	 และเหตุการณ์ 

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	 พร้อมทั้งน�าสู่การปฏิบัติ	 มีการตอบสนอง

อย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์จากยาและความคลาดเคล่ือน

ทางยา

๒.	จัดท�าแนวปฏิบัติในการควบคุม	 ก�ากับ	 การเบิกจ่ายยาที่ต้องควบคุม

พิเศษ	เช่น	Methadone	และยากลุม่ต้านอาการทางจติ	และมแีนวปฏบิตัิ

การดแูลผูป่้วยเมือ่ได้รบัยาในกลุ่มดังกล่าว

3.	จัดให้มียาและ/หรือเวชภัณฑ์ฉุกเฉินและยาสามัญที่จ�าเป็นในหน่วยดูแล 

ผูป่้วยเสพตดิตลอดเวลา	มรีะบบการควบคมุ	และดแูลให้เกดิความปลอดภยั	

และมกีารจดัยาทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช้ไป

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑๒9

II - ๔ ระบบเวชระเบียน 

เป้าประสงค์ของข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ป่วยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข้อมูลเพียงพอส�าหรับการส่ือสาร	การดูแลต่อเนื่อง	การเรียนรู้	การวิจัย	
การประเมินผล	การใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาย	องค์กรสร้างความม่ันใจว่าเวชระเบียบมีระบบความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู้ป่วยเสพติดได้

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ

๒.	มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบรูณ์	ความถกูต้อง	

และการบันทึกในเวลาที่ก�าหนด

3.	เวชระเบียนได้รับการป้องกันสูญหาย	 ความเสียหายทางกายภาพ	 และ

การแก้ไขดัดแปลง	เข้าถึง	หรือใช้โดยผู้ไม่มีอ�านาจหน้าที่

๔.	องค์กรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจ�าเป็นเพื่อรักษาความลับ

ของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑30

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข่าย

ก. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับชุมชน
ทมีผูใ้ห้บรกิารร่วมมอืกับชมุชน	จดับรกิารเชิงรกุในด้านการค้นหา	คดักรอง	ป้องกัน	บ�าบัดฟื้นฟูและติดตาม
ผู้ใช้ยาและสารเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่าย

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	ทีมผู้ให้บริการก�าหนดชุมชนที่รับผิดชอบประเมินความต้องการและ

ศักยภาพของชุมชนและก�าหนดกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในชุมชน

๒.	ทีมผู้ให้บริการวางแผนและออกแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพในการ

ป้องกันและแก้ไขยาและสารเสพติดร่วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความ

ต้องการและปัญหาของชุมชน

3.	ทีมผู้ให้บริการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันและแก้ไขยา

และสารเสพติด	ส�าหรับชุมชนโดยร่วมมือกับองค์กรและผู้ให้บริการอื่น	ๆ

๔.	ทมีผูใ้ห้บรกิารตดิตามประเมนิผลและปรบัปรงุบรกิารสร้างเสรมิสุขภาพ 

ในการป้องกันและแก้ไขยาและสารเสพติดในชุมชน

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑3๑

ข. การเสริมพลังชุมชน
ทีมผู้ให้บริการร่วมมือกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติดและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	ทีมผู้ให้บริการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ภาคีเครือข่ายและชุมชนในการ

ค้นหา	คัดกรอง	ดูแลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

๒.	ทีมผู้ให้บริการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน

ช่วยเหลือด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชน	 เพื่อการดูแลผู้ใช้ยาและ 

สารเสพติด

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑3๒

ตอนที่ III  กระบวนกำรดูแลผู้ป่วย

III - ๑ การเข้าถึง และเข้ารับบริการ 
ทมีผูใ้ห้บรกิารสร้างความมัน่ใจว่า	ผูป่้วยยาเสพตดิสามารถเข้าถงึบรกิารบ�าบดัรักษาได้ง่าย	กระบวนการรบั
ผูป่้วยเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของผูป่้วย	ทันเวลา	และมกีารประสานงาน	ที่ด	ีภายใต้
ระบบและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มกีระบวนการ/ช่องทางการเข้าถงึบรกิารทีช่ดัเจนว่าผูป่้วยเสพตดิจะเข้าถึง

บริการที่รวดเร็ว	ถูกต้องและเหมาะสม

๒.	มแีนวทางในการประเมนิและคดักรองการใช้ยาและสารเสพตดิเบื้องต้น

เพือ่แยกกลุม่ผูป่้วยให้ได้รบัการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีเ่หมาะสม

ตามบริบทของแต่ละระบบการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยใช้

แบบประเมินคัดกรองท่ีเป็นมาตรฐานสากล

3.	การเตรียมความพรอ้มในการเข้ารับบรกิารผูป้ว่ยเสพตดิกอ่นรับไว้รกัษา

เป็นไปอย่างเหมาะสม	 ท้ังการให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นกับผู้ป่วยและครอบครัว	

การเตรียมการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่าง	ๆ	รวมทั้ง

การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

๔.	มีความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน



๑33

III - ๒ การประเมินผู้ป่วย
ผู้ป่วยเสพติดทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และ
เหมาะสม

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการประเมินผู้ป่วยเสพติดอย่างรอบด้าน	ครอบคลุมด้านร่างกาย	จิตใจ	

อารมณ์	และสังคม

๒.	มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ	ตามความเหมาะสม	พร้อมให้

บริการในเวลาที่ต้องการ

3.	ผูป้ระกอบวชิาชีพทีเ่กีย่วข้องร่วมมือและประสานงานกันในการประเมนิ 

ผูป่้วยเสพตดิ	มีการใช้ผลการประเมินร่วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

๔.	มีการระบุปัญหา	 ความต้องการของผู ้ป่วยเสพติด	 การวินิจฉัยโรค 

การจ�าแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด	รวมทั้ง

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

๕.	มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัวเข้าใจอย่าง

เหมาะสม

๖.	มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/เอกสาร/สมุดประจ�าตัวผู้รับ

บริการ	และพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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III - ๓ การวางแผนดูแลผู้ป่วย

ทมีผูใ้ห้บรกิารมกีารวางแผนการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูป่้วยเสพตดิทีม่กีารประสานกันอย่างดี	
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยเสพติด

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มีการวางแผนการบ�าบัดรักษาและฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด 

ซึ่งตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผู้ป่วยเสพติดอย่างครบถ้วน

๒.	มีการใช้แนวปฏิบัติการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและ

สารเสพติดบนพื้นฐานวิชาการชี้น�าการวางแผนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผูป่้วยเสพตดิ

3.	มกีารวางแผน	การประสานงานและการร่วมมอืกันระหว่างสหสาขาวชิาชพี

ในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด

๔.	ผูป่้วยเสพตดิ/ครอบครวัมโีอกาส	 มส่ีวนร่วมในการวางแผนหลังจากได้รบั

ข้อมูลการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ

๕.	มีการประเมินซ�้าและปรับแผนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่

เหมาะสม

๖.	มีการวางแผนการจ�าหน่ายผู้ป่วยเสพติด	เพื่อให้ผู้ป่วยเสพติดสามารถ

ดแูลตนเอง	และได้รบัการดูแลทีเ่หมาะสมกบัสภาพปัญหาและความต้องการ	

หลังจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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III - ๔ การดูแลผู้ป่วย

ทีมผู้บ�าบัดให้ความมั่นใจว่าจะให้การดูแลผู้ป่วยเสพติดอย่างทันท่วงที	 ปลอดภัย	 เหมาะสม	 และเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	ผู้ป่วยเสพติดได้รับการดูแลตามแผนการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพ 

ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ

๒.	มีการบ�าบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/โรคร่วม/อาการแทรกซ้อนอื่น	 ๆ	

และได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพ		

3.	มีการประสานงาน/ขอค�าปรึกษาท้ังภายในทีมการบ�าบัดและภายนอก

ทีมบ�าบัด	 เพื่อการบ�าบัดรักษาที่ต่อเนื่อง	 หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ	

-	ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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III - ๕ การให้ความรู้ เสริมพลัง วางแผนจ�าหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง

ทมีผูบ้�าบดัให้ข้อมลูเกีย่วกบัสภาวะสขุภาพแก่ผูป่้วยเสพตดิ/ครอบครวั	มกีารวางแผนและจดักจิกรรมตาม

ที่วางแผนไว้	 เพื่อเสริมพลังผู้ป่วยเสพติด/ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพ

ของตนเอง	รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร้างสุขภาพเข้าในทุกขั้นตอนของการดูแล

ประเด็นที่ประเมิน
ระดับคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง

๑.	มกีารประเมนิผูป่้วยเสพตดิ	 เพือ่วางแผนและก�าหนดกจิกรรมการเรยีนรู้

ให้ครอบคลมุปัญหา	ความต้องการ	ขดีความสามารถของผูป่้วยและความพร้อม

ในการเรยีนรูใ้นแต่ละช่วงเวลาส�าคัญของการดูแล

๒.	มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเสพติด	และครอบครัวในลักษณะที่เข้าใจง่าย 

มสีือ่การเรยีนการสอนประกอบตามความเหมาะสม	 มกีารประเมนิการรบัรู้	

ความเข้าใจและความสามารถในการน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัไปปฏบิตัขิองผูป่้วยเสพตดิ

และครอบครัว	(ถ้ามี)

3.	มีการประเมินความต้องการการดูแล/ช่วยเหลือ	 ทั้งด้านสุขภาพกาย	

สุขภาพจิต	อาชีพและอื่น	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นหลังจ�าหน่าย

๔.	มีการประเมินความพร้อม	และความสามารถในการดูแลตนเองของ

ผู้ป่วยและครอบครัว

๕.	มีการฝึกฝนทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ผู้ป่วยเสพติดและครอบครัว	รวมทั้ง

การประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะที่ได้เรียนรู้

๖.	ผูป่้วยทีจ่�าหน่ายออกจากสถานพยาบาล	ได้รบัการส่งต่อ	ตดิตาม	ประเมิน

ความก้าวหน้าและปรับแผนการดูแลเป็นระยะอย่างเหมาะสม	 มีการส่งต่อ

ข้อมูล	 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการดูแล

ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก�าหนด

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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ตอนที่ IV ผลลัพธ์

เป็นการก�ากบัตดิตามผลลัพธ์การด�าเนนิงาน	การน�าผลการด�าเนนิงานมาวเิคราะห์	สงัเคราะห์	และวางแผน	
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นส�าคัญ	ได้แก่	ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการด้านทรัพยากร
บุคคล	ด้านระบบงานและกระบวนการส�าคัญการท�างานกับเครือข่าย

ประเด็นที่ประเมิน

IV - ๑ ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ 
องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญด้านการดูแลผู้ป่วย
เสพติด	ทั้งในด้านผลลัพธ์	กระบวนการ	ความปลอดภัย	และสภาวะการท�าหน้าที่*	(functional	status)	
ของผู้ป่วยเสพติด	คุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการ	การคงอยู่	การแนะน�าและการสร้างสมพันธภาพกับ
ผู้รับบริการและตัวชี้วัดส�าคัญ	เช่น	อัตราการไม่กลับเสพติดซ�้า	(Remission	Rate)	อัตราการคงอยู่ระบบ
บ�าบัดรักษาฯ	(Retention	Rate)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

IV - ๒ ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร	
(ความพึงพอใจของบุคลากร	การพัฒนาบุคลากรและผู้น�า)	ขีดความสามารถ	ระดับอัตราก�าลัง	การรักษา
ไว้	ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการท�างาน	สุขอนามัย	ความปลอดภัย	สวัสดิภาพ	บริการ
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร

IV - ๓ ผลลัพธ์ด้านระบบงานและกระบวนการส�าคัญ (ระบบงานสนับสนุน) 
องค์กรแสดงให้เหน็ระดับปัจจบุนัและแนวโน้มของตวัชีวั้ดส�าคญัเก่ียวกบัผลการด�าเนนิงาน	 (operational	
performance)	ของระบบงาน	รวมทัง้ความพร้อมส�าหรับภยัพบิตัหิรอืภาวะฉุกเฉนิและกระบวนการส�าคญั

IV - ๔ ผลลัพธ์ด้านการท�างานกับเครือข่าย
องค์กรแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดส�าคัญเกี่ยวกับการท�างานกับเครือข่ายด้าน
การค้นหา	คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	และด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่าน
การบ�าบัดรักษา	 ตัวช้ีวัดท่ีส�าคัญ	 เช่น	 จ�านวนครั้งในการค้นหา/คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชน	 โรงเรียน	
โรงงานเป็นต้น

ระดับคะแนนของผู้นิเทศ

หมายเหต	ุตอนที่	IV	หน่วยงานไม่ต้องให้คะแนนประเมินตนเอง	ผู้นิเทศจะเป็นผู้ให้คะแนนด้วยตนเอง	โดย
ดูจากผลลัพธ์การด�าเนินงาน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
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แบบสรุปกำรติดตำมนิเทศเพ่ื่อุกำรรับรองคุณภำพ (Accreditation)
กำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำและสำรเสพติดของสถำนพยำบำลยำเสพติด

หรือสถำนฟื้้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

วันที่	...........................................

ทีมผู้นิเทศ

๑.	 ................................................................................................................................................................

๒.	 ...............................................................................................................................................................

๑. ชื่อสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด................................................................... 

อ�าเภอ………………….................………….......................จังหวัด.......................................................................

๒. รูปแบบ/ขอบเขตการให้บริการบ�าบัดรักษา

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๓. การสนับสนุนจากทีมน�า/ผู้บริหารของสถานพยาบาล

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๔. จุดเด่น

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๕. โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะต่อสถานพยาบาล (ตอนที่ ๑-๔)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ความเห็นของผู้นิเทศที่มีต่อสถานพยาบาลนี้

 	สมควรได้รับการรับรองคุณภาพ	เป็นเวลา	3	ปี	

  เหตุผลประกอบ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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แบบสรุปกำรติดตำมนิเทศเพ่ื่อุกำรรับรองคุณภำพ (Re-accreditation)
กำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำและสำรเสพติดของสถำนพยำบำลยำเสพติด

หรือสถำนฟื้้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

วันที่ติดตามนิเทศ……..............…..............………

ผู้นิเทศ

๑.	 ................................................................................................................................................................

๒.	 ...............................................................................................................................................................

ชื่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

………………...............................................................…………………………………………………………………………

ที่ตั้ง............................................................ต�าบล........................................................

อ�าเภอ…………………….……………...…………..จังหวัด………………….…………………...…...…

๑. ผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผ่านมา

ข้อเสนอแนะ การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ

๑.	จากผู้นิเทศ

๒.	จากคณะกรรมการรบัรองฯ	(ถ้ามี)

๒. สรุปความส�าเร็จหรือการพัฒนาที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผ่านมา

ประเด็นความส�าเร็จหรือพัฒนา รายละเอียดและผลลัพธ์

๑.	กระบวนการบ�าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

๒.	การสร้างเครือข่าย/กิจกรรมเชิงรุกที่เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของการบ�าบัดรักษา	

3.	ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/นวตกรรม/กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพที่มีความโดดเด่น

๔.	ประเด็นความส�าเร็จอื่น	ๆ



๑๔0

ความเห็นของผู้นิเทศที่มีต่อสถานพยาบาลนี้

 	สมควรได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพฯ	เป็นเวลา	3	ปี

  เหตุผลประกอบ

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะที่ผู้นิเทศให้แก่สถานพยาบาลเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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แบบประเมินตนเองเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
ศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม

๑. ข้อมูลทั่วไป

	 	 ๑.๑	 ชื่อศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม.…………………………………..................……...............…………………

	 	 ๑.๒	 ต�าบล........................อ�าเภอ…...............……...….…………..จังหวัด…..........................................

	 	 ๑.3	 หน่วยงานที่ตั้ง/ส�านักงานของศูนย์...........................................................................................

	 	 ๑.๔	 สภาพทางภูมิศาสตร์	เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	(อธิบายพอสังเขป)		

	 	 ๑.๕	 ข้อมูลจ�านวนประชากรในต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด/เขตในกทม.	 เช่น	 เพศ,	 กลุ่มอายุ	 และกลุ่ม 

	 	 	 ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินงาน

	 	 ๑.๖	 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ�าเภอ/จังหวัด/กทม.

	 	 ๑.7	 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	ทั้งระดับจังหวัด/กทม.	และระดับอ�าเภอ/เขต

	 	 ๑.8	 นโยบายและสถานการณ์ความร่วมมอืด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม	รวมทัง้เครอืข่ายต่าง	ๆ	ใน 

	 	 	 พืน้ที	่จงัหวดั/กทม.	และระดับอ�าเภอ/เขต

	 	 ๑.9	 วันเดือนปีที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 	 ๑.๑0	ล�าดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของ	ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 	 	 -	การรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๒. จุดเด่นของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (เช่น	 นโยบาย	 หรือ	 เจตนารมณ์การจัดตั้ง	 ผลงานที่โดดเด่น	

การสนับสนุนต่าง	ๆ)

	 -	ให้เขียนแบบเรียงความ	หรือตาราง	บรรยายถึงจุดเด่นของหน่วยงานในด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม	

การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	ภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	ทั้งในพื้นที่

และนอกพื้นที่

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๓. ขอบเขตการให้บริการ/ความสามารถ/แหล่งเงินทุนสนับสนุน

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

๔. รูปแบบการด�าเนินงานการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการบริการเชิงรุกต่าง ๆ (โปรดระบุ	กิจกรรม/

โครงการ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	อย่างชัดเจน	ข้อมูลย้อนหลัง	3	ปี/หรือกรอกเป็นตารางแผนงานโครงการของ

หน่วยงาน)

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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แผนงานโครงการย้อนหลัง	3	ปี

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด�าเนนิการ เป้าหมาย ผลลัพธ์

๕. อัตราก�าลัง/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 (ระบุ	 ชื่อ	 สกุล	 ต�าแหน่งของแต่ละบุคคล	 ระบุความรับผิดชอบ	
หลัก/รอง	หรือร่วม/part	time-full	time	คุณวุฒิ	-	ระบุทั้งวุฒิการศึกษา/การอบรมเฉพาะทาง/การอบรม
ที่เกี่ยวข้องงานยาเสพติด	และระบุปี	พ.ศ.ที่จบหรืออบรมมา)

ประเภทของเจ้าหน้าที่
(ระบุชื่อ)

คุณวุฒิ/ประสบการณ์ท�างาน
ด้านยาเสพติด/การอบรมที่

เกี่ยวข้องงานยาเสพติด

ต�าแหน่ง/
สถานที่ท�างาน

๖. แผนการฝึกอบรม/ศึกษาต่อเนื่อง	(ระบุ	ชื่อ	สกุล	ต�าแหน่ง	และปีงบประมาณที่มีแผนจะส่งอบรม	หาก
ผ่านการอบรมแล้วให้รายงานสถานะหรือผลการฝึกอบรม)

กลุ่มเป้าหมาย (ระบุชื่อ) เนื้อหา/หลักสูตร ปีที่จะอบรม เหตุผล/สถานะภาพอบรม

๗. ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรม
  ๗.๑ ด้านการทบทวนกระบวนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น



๑๔3

  ๗.๒ การทบทวนความเสี่ยง/อุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  

ความเสี่ยงส�าคัญที่หน่วยงานค้นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

  ๗.๓ การทบทวนตัวชี้วัดความส�าเร็จของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดส�าคัญคือ……….………………...........................................................................................................…

…….………………...........................................................................................................……….………………......

.................................................................................................................................................................…..

ปัญหาที่พบ การปรับปรุงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

หมายเหต	ุการวิเคราะห์	ปัญหาและโอกาสพัฒนา	ให้วิเคราะห์	โดยยึดหลัก	3	P

๖. กรณีศึกษาผู้ติดยาเสพติด ที่รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ที่เป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงาน 

อย่างน้อย ๑ ราย โดยเป็นผลงานกรณีศกึษาไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลงั (ระบกุรณศีกึษาทีแ่สดงให้เหน็ศกัยภาพ 

ของทีมฟื้นฟูสภาพทางสังคม ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเน่ือง การ 

พัฒนาศักยภาพครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชน สรุปให้กระชับ ครอบคลุม ไม่เกิน ๑ หน้า

กระดาษ A4)

…………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………….…

……………..…………………..…………………………………………………………………………………………..……………………

.……………………………………..……………………………………………………..………………………………..…………………

…………….……………………………………..…………………………………..………………………………………..………………

…………………….………………..…………………..………………………………………………………………………..……………

………………………….……………………………………….…………………………………………………………………..…………

………………………………….……………………………………..……………………………………………………………….………

………………………………………...………………..…………………..…………………………………………………………………

………………………….………………….……………………………………..……………………………………………………………

……………..…………………………………….……………………………………..……………………………………………..………

……..…………………………………………………….………………..…………………..………………………………………………
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๑๔๕

แบบสรุปกำรประเมินตนเองเพื่อประกอบกำรนิเทศติดตำมผล
เพื่อกำรรับรองคุณภำพ ศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม

ชือ่ศนูย์.......................................................................จงัหวดั.........................................................................

เกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คะแนน
ประเมินตนเอง

คะแนน
ของผู้ประเมิน

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป 
๑.	การน�า

๒.	การวางแผนและการบริหารแผน

3.	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.	การวัด	วิเคราะห์	และจัดการความรู้

๕.	การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

๖.	การจัดการกระบวนการ

ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ
๑.	ระบบบริหารความเสี่ยง

๒.	สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

3.	ระบบบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายให้การช่วยเหลือ

๔.	ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

ตอนที่ III กระบวนการดูแลช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสภาพทาง
สังคม
๑.	การเข้าถึงการบริการ

๒.	การประเมินผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

3.	การวางแผนดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม

๔.	การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม	การให้ความรู้	การเสริม 
พลัง	และประสานการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องหลังผ่านการ
บ�าบัดรักษา

ตอนที่ IV ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

รวมคะแนนเฉลี่ย

ไม่มีคะแนน



๑๔๖

ตอนที่ I กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๖	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การน�า

	 ๑.๑	ผูน้�าก�าหนดทศิทาง	นโยบาย	สนบัสนนุและจดัสรรทรพัยากร	

รวมทั้งมีการก�ากับติดตามงานด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของ 

ผู้ใช้ยาและสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง

	 ๑.๒	ทีมผู้ปฏิบัติงาน	 และภาคีเครือข่ายร่วมกันก�าหนดพันธกิจ/

เจตจ�านง	เป้าหมาย	และขอบเขตการให้บรกิาร	ด้านการฟ้ืนฟสูภาพ

ทางสงัคมทีเ่หมาะสม	รวมทัง้	มรีะบบการสือ่สารและถ่ายทอดสูก่าร

ปฏบิตัทิีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดัครอบคลมุประเดน็

ส�าคญั	 (KPI)	 เพ่ือตดิตามผลการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมของผูต้ดิยาเสพตดิ

และผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 ๑.3	ผู้น�าสนับสนุนให้มีการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการสร้างความร่วมมอื	 ในการพัฒนาคณุภาพและประสิทธภิาพ

ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมภายในองค์กร

รวมคะแนน

๒. การวางแผนและการบริหารแผน

	 ๒.๑	มีการก�าหนดกลยุทธ์	 เป้าหมายและจัดท�าแผนปฏิบัติการที่

สอดคล้องตามบริบทของหน่วยงาน	 และข้อมูลการแพร่ระบาดของ

ยาและสารเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบรวมท้ังมีการถ่ายทอดแผน

ปฏบิตักิารลงสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม	และมรีะบบการตดิตาม

ผลลัพธ์การด�าเนินงาน	 โดยมีการก�าหนดกรอบเวลาในการติดตาม

และประเมินผลไว้อย่างชัดเจน

	 ๒.๒	มีการประสานกับผู้น�าหรือทีมเครือข่ายในการสนับสนุน

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให ้บรรลุเป ้าหมาย/

วัตถุประสงค์	

	 ๒.3	การมุ่งเน้นผู้ป่วย	ผู้รับผลงาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวมคะแนน

ระดับคะแนน
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ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๓. การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 3.๑	มีระบบการประเมินความพึงพอใจ	 รับฟังเสียงสะท้อนและ

ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มีระบบการ

ตอบสนองและจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม	

มีการรวบรวมและน�าผลการประเมินความพึงพอใจ/เสียงสะท้อน

มาใช้ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน

	 3.๒	มรีะบบการให้ข้อมลูเกีย่วกบัสทิธแิละหน้าทีข่องผู้รบับรกิาร	

และครอบครัว	และมีระบบที่พร้อมในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสม

	 3.3	มช่ีองทางหรอืกลไกทีใ่ห้ผู้รบับรกิาร	เครอืข่าย	และผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสีย	มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานขององค์กร

รวมคะแนน

๔. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

	 ๔.๑	มีการก�าหนด	 จัดเก็บ	 และทบทวนข้อมูล/ตัวชี้วัดส�าคัญ 

เพื่อใช้ในการวางแผนจัดบริการ	พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ์

ของการจัดบริการ

	 ๔.๒	มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	 พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวก

ในการสื่อสาร	การรับ	-	ส่งต่อผู้ป่วย	และการดูแลช่วยเหลืออย่างมี

คุณภาพ	มาตรฐาน	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ

	 ๔.3	มกีารน�าข้อมูลเชงิวชิาการและ/หรอืแนวปฏิบตัทิีเ่กีย่วข้องกบั

การฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ถูกต้อง	เชื่อถือได้	ทันสมัย	และปลอดภัย	

มาใช้ในการปฏิบัติงาน

	 ๔.๔	มีการจัดการความรู้	 เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและ

เรียนรู้จากเหตุการณ์ส�าคัญจากการปฏิบัติงาน	หรือองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร	น�าไปสู่การปฏิบัติที่

รัดกุมเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

รวมคะแนน

ระดับคะแนน



๑๔8

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๕. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

	 ๕.๑	มีบุคลากร	หรือทีมผู้รับผิดชอบ	หรือผู้ปฏิบัติงาน	ที่มีเจตคติ

ที่ดี	มีความรู้	ความเข้าใจด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด	หรือ

ผู ้ผ่านการบ�าบัดรักษา	 ในจ�านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ	 รวมทั้งมี 

ผู้ปฏิบัติงานแทนเมื่อจ�าเป็น

	 ๕.๒	มีโครงสร้าง	ระบบและการมอบหมายงาน	ที่เอื้อต่อการ

สือ่สาร	การประสานงาน	สร้างความร่วมมอื	การปรกึษา	การแลกเปลีย่น

เรียนรู้	การสร้างนวัตกรรม	และมีความคล่องตัว	

	 ๕.3	มรีะบบการพฒันาบุคลากรผูร้บัผดิชอบ	รวมทัง้ภาคีเครอืข่าย

ทีเ่กีย่วข้อง	ในด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	และการดแูลช่วยเหลอื

ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 ๕.๔	มีระบบการประเมินผลงาน	การยกย่องชมเชย	ค่าตอบแทน

และสร้างแรงจูงใจ	เพื่อสนับสนุนการท�างานเป็นทีม

รวมคะแนน

๖. การจัดการกระบวนการ

	 ๖.๑	มีการก�าหนดกระบวนการให้บริการผู้ใช้ยาและสารเสพติด

ที่สอดคล้องกับพันธกิจ/เจตจ�านง	 เป้าหมายความคาดหวัง	 รวมทั้ง

การประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

	 ๖.๒	มกีารทบทวนกระบวนการโดยทีมผูร้บัผดิชอบ/ผูป้ฏบิตังิาน

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อประเมินคุณภาพ	ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ

ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ป่วยยาเสพติดและค้นหาโอกาสพัฒนา

	 ๖.3	มกีารน�าข้อมลูจากผูร้บับริการและผูร่้วมงานมาใช้ประโยชน์

ในการออกแบบระบบงาน	 ปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม	 โดย

ค�านึงถึงความปลอดภัย	หลักฐานทางวิชาการ	สภาพปัญหาและ

ความต้องการของผู้รับบริการ	และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

	 ๖.๔	มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	

ยกระดับการจัดบริการ	ลดความเสี่ยง	สิทธิและความเท่าเทียม	

ป้องกันความผิดพลาดและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

รวมคะแนน

ระดับคะแนนระดับคะแนน



๑๔9

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ II ระบบงำนส�ำคัญ	มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. ระบบบริหารความเสี่ยง

	 ๑.๑	มกีารค้นหาความเสีย่งทัว่ไปในการปฏิบตังิานของหน่วยงาน

และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	พร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญ	เพื่อ

ก�าหนดเป้าหมาย	สร้างมาตรการป้องกัน/การจัดการ	 โดยส่ือสาร

และสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง	

	 ๑.๒	มีระบบรายงานอุบัติการณ์และเหตุการณ์เกือบพลาดที่

เหมาะสมมีการวิเคราะห์และน�าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ประเมนิผลงาน	ปรบัปรงุระบบงาน	เรยีนรู	้และวางแผนการปฏบิตังิาน

	 ๑.3	มีการวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริง	 (Root	 Cause	 Analysis)	

เพ่ือค้นหาปัจจยัเชงิระบบท่ีเกีย่วข้อง	และน�าไปแก้ปัญหาทีเ่หมาะสม

	 ๑.๔	มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเส่ียง

อย่างสม�่าเสมอ	และน�าไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

รวมคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค์ประกอบส�าคัญ ๖ องค์ประกอบ

ระดับคะแนน



๑๕0

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๒. สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 

	 ๒.๑	โครงสร้างอาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานการฟื้นฟูสภาพทาง

สังคมมีการออกแบบ	 ก�าหนดและการจัดการพื้นท่ีใช้สอยเอื้อต่อ

ความปลอดภัย	ความสะดวกสบาย	ง่ายต่อการเข้าถึง	 เป็นสัดส่วน	

และช่วยให้การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	และปลอดภัยส�าหรับผู้ให้

บริการด้วย

	 ๒.๒	องค์กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหา

ความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย

ทุก	๖	เดือน

	 ๒.3	องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกจัดท�า

แผนบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและน�าไปปฏิบัติเพื่อลด

ความเสีย่งทีร่ะบไุว้	สถานทีท่ีส่ะอาดและปลอดภยัส�าหรบัผู้รบับรกิาร/

ผู้มาเยือนและบุคลากร

	 ๒.๔	มรีะบบระบายอากาศทีถ่่ายเทสะดวก	 และมรีะบบการบ�ารงุ

รักษาตามระยะเวลาที่มีข้อก�าหนดไว้

รวมคะแนน

๓. ระบบบูรณาการความร่วมมือเครือข่าย

	 3.๑	ทมีผู้ให้บริการก�าหนดเครอืข่าย	 และความรบัผดิชอบในการ

ช่วยเหลอื	สงเคราะห์	ด้านการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม	แก่ผูต้ดิยาเสพตดิ

และผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา

	 3.๒	ทีมผู้ให้บริการมีการให้ความรู้	สร้างการมีส่วนร่วม	ก�าหนด

บทบาทหน้าที	่และร่วมวางแผนการฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมทีเ่หมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย	

	 3.3	ทมีผูใ้ห้บรกิารก�าหนดแนวทางการประสานความร่วมมอืกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	 การสร้างโอกาสแสวงหาแหล่งทนุและทรพัยากร

สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

รวมคะแนน

ระดับคะแนน



๑๕๑

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข้อมูล

	 ๔.๑	บันทึกเวชระเบียนมีข้อมูลเพียงพอ

	 ๔.๒	มกีารทบทวนเวชระเบยีนเป็นระยะเพือ่ประเมนิความสมบรูณ์	

ความถูกต้อง	และการบันทึกในเวลาที่ก�าหนด

	 ๔.3	เวชระเบียนได้รับการป้องกันสูญหาย	ความเสียหายทาง

กายภาพ	และการแก้ไขดัดแปลง	เข้าถงึ	หรอืใช้โดยผูไ้ม่มีอ�านาจหน้าที่

	 ๔.๔	องค์กรก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จ�าเป็นเพื่อ

รักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน

รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ระดับคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ II ระบบงานส�าคัญ มีองค์ประกอบส�าคัญ ๔ องค์ประกอบ



๑๕๒

ตอนท่ี III กระบวนกำรดแูลช่วยเหลือด้ำนกำรฟ้ืนฟสูภำพทำงสังคม	 มอีงค์ประกอบทีส่�าคัญ	๔	องค์ประกอบ	

ได้แก่

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

๑. การเข้าถึงการบริการ

	 ๑.๑	มีกระบวนการ/ช่องทางการเข้าถึงบริการที่ชัดเจนว่า 

ผู้ป่วยเสพติดจะเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว	 สะดวก	 ไม่ตีตรา	 รวมทั้งมี

ช่องทางการประสานช่วยเหลือจากสถานพยาบาล	 สถานฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 ๑.๒	มแีนวทางในการประเมนิปัญหาและความต้องการด้านสงัคม

ที่เป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด	 และผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้

ยาเสพติด	และศักยภาพในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่

เหมาะสมตามบริบท	ทรัพยากร	ของแต่ละพื้นที ่

 ๑.3	การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการผู้ป่วยเสพติด

ก่อนรบัไว้ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคมเป็นไปอย่างเหมาะสม	 ทัง้การให้ข้อมลู

ที่จ�าเป็นกับผู้ป่วย	ครอบครัวและชุมชน	รวมท้ังการบันทึกข้อมูล

อย่างเหมาะสม

 ๑.๔	มีความร่วมมอืและประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รวมคะแนน

๒. การประเมินผู้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

 ๒.๑	มีการประเมนิผูป่้วยเสพตดิอย่างรอบด้าน	ในปัจจยัด้านสังคม

ทีม่ผีลต่อการใช้ยาเสพตดิ	รวมทัง้สมัพนัธ์กบัปัญหาด้านร่างกายและ

จิตใจของผู้ติดยาเสพติด	ได้แก่	ปัญหาครอบครัว	สัมพันธภาพ	การ

ศึกษา	อาชีพ	ที่อยู่อาศัย	การใช้ชีวิต/การปรับตัวในสังคม

	 ๒.๒	ทีมผู้ปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ร่วมมือและ

ประสานงานกนัในการประเมนิผูป่้วยเสพตดิ	 มกีารใช้ผลการประเมนิ

ร่วมกันในทีมผู้เกี่ยวข้อง

	 ๒.3	มกีารระบปัุญหา	ความต้องการของผูร้บับรกิาร	อย่างรอบด้าน	

ครอบคลุมทุกมิติ	 ทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และด้านสังคม	ที่ต้องการ

ดูแลช่วยเหลือ	ฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง

ระดับคะแนน



๑๕3

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

	 ๒.๔	มีการอธิบายผลการประเมินให้ผู้ป่วยและ/หรือครอบครัว	

รวมท้ังชุมชน	หรือ	 สถานพยาบาล	 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 

ยาเสพติด	ที่ประสานขอรับการช่วยเหลือ	ให้เข้าใจอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม

	 ๒.๕	มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/เอกสาร/สมุด

ประจ�าตัวผู้รับบริการ	และพร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

รวมคะแนน

๓. การวางแผนดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 3.๑ มีการวางแผนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมของผู้ป่วยเสพติด

ซึง่ตอบสนองต่อปัญหา/ความต้องการของผูป่้วยเสพตดิอย่างครบถ้วน

	 3.๒	มีการวางแผน	การประสานงานและการร่วมมือกันระหว่าง

ทีมผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูสภาพทาง

สังคมของผู้ป่วยเสพติด

	 3.3	ผู้รับบริการ/ครอบครัว	และชุมชน	และเครือข่าย	มีโอกาส

มีส่วนร่วมในการวางแผนในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมหลังจากได้รับ

ข้อมูลที่เพียงพอ

	 3.๔	มีการประเมินซ�้าและปรับแผนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

 3.๕	มกีารวางแผนการจ�าหน่าย	เพือ่ให้ผูป่้วยเสพตดิสามารถดแูล

ตนเอง	และใช้ชีวิตในสังคม	และดูแลตัวเองได้อย่างเหมาะสม

รวมคะแนน

๔. การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพทางสังคม การให้ความรู้ การ

เสริมพลงั และประสานการตดิตามดูแลช่วยเหลอืต่อเนือ่งหลงัผ่าน

การบ�าบัดรักษา

	 ๔.๑	ผูร้บับรกิารได้รบัการดแูลช่วยเหลอืตามแผนการฟ้ืนฟสูภาพ

ทางสังคมอย่างเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการเฉพาะราย

	 ๔.๒	มกีระบวนการให้ค�าปรกึษา	การดแูลช่วยเหลอื	การประสานงาน/

ขอค�าปรึกษาทัง้ภายในทมี/ภายนอกทมี	 เพือ่การฟ้ืนฟสูภาพทางสังคม

ทีต่่อเนือ่ง	 หากมปัีญหาหรอืเกนิศกัยภาพมรีะบบการรบั-ส่งต่อไปยงั

สถานพยาบาลหรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอื่นอย่างเหมาะสม

ระดับคะแนน



๑๕๔

ประเด็นที่ประเมิน
ประเมินตนเอง ผู้ประเมิน

	 ๔.3	มีการจัดกิจกรรมกลุ่ม	 หรือ	 การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเสพติด	

ครอบครัว	และชุมชนในลักษณะที่เข้าใจง่าย	มีสื่อการเรียนการสอน

ประกอบตามความเหมาะสม	 มีการประเมินการรับรู้	 ความเข้าใจ

และความสามารถในการน�าข้อมูลที่ได้รับไปปฏิบัติ

	 ๔.๔	มีการฝึกฝนทักษะท่ีจ�าเป็นให้แก่ผู้รับบริการ	 รวมทั้งการ

ประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต่าง	ๆ	ที่ได้เรียนรู้

	 ๔.๕	มีการประเมินความก้าวหน้าและปรับแผนการดูแลเป็น

ระยะอย่างเหมาะสม	มีการส่งต่อข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	

เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการดูแลต่อเนื่อง

รวมคะแนน

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ IV ผลลัพธ์
ประเด็นที่ประเมิน (ไม่ต้อง)

ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

	 องค์กรแสดงให้เห็นผลการด�าเนินงานระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวช้ีวัดส�าคัญด้านการดูแล 

ผู้ป่วยเสพติด	ทั้งในด้านผลลัพธ์	กระบวนการ	ความปลอดภัย	และสภาวะการฟื้นสภาพของผู้ป่วย 

การใช้ชีวิตในสังคม	คุณภาพชีวิต	ได้แก่	รายได้	ความผาสุก	ที่อยู่อาศัย	สัมพันธภาพ	การศึกษา	เป็นต้น	

และรวมถึงการกลับไปกระท�าความผิดซ�้า	 การกระท�าผิดกฎหมาย	 รวมถึง	 การประสานส่งต่อความ 

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ไม่ต้องประเมินคะแนน

ไม่ต้องประเมินคะแนน

ระดับคะแนน

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ III  กระบวนการดูแลช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ๔ องค์ประกอบ



๑๕๕

หน่วยงานประเมินตนเอง ผู้นิเทศประเมิน

๑.	สิ่งที่พบ

๒.	จุดเด่น

3.	ข้อเสนอแนะ

เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการให้คะแนน
ตอนที่ IV – ผลลัพธ์ด้านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม



๑๕๖

แบบสรุปกำรติดตำมนิเทศและรับรองคุณภำพ 
ศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม

 	การรับรองคุณภาพครั้งแรก	(Accreditation)
 	การต่ออายุการรับรองคุณภาพ	(Re-Accreditation)

วันที่	...........................................

ทีมผู้นิเทศ/ตรวจเยี่ยม (คณะท�างานระดับจังหวัด)
๑.	 ................................................................................................................................................................
๒.	 ...............................................................................................................................................................
3.	 ...............................................................................................................................................................
๑. ชือ่ศนูย์ฟ้ืนฟสูภาพทางสงัคม...............................................สงักดั.........................................................  
ต�าบล...............................อ�าเภอ………............…….........……..…จงัหวดั..........................................................
๒. รูปแบบ/ขอบเขตการให้บริการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๓. การสนับสนุนจากทีมน�า/ผู้บริหารของจังหวัด และผู้บริหารของหน่วยงานภาคีเครือข่าย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๔. จุดเด่น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๕. โอกาสพัฒนาและข้อเสนอแนะต่อศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ความเห็นของผู้นิเทศที่มีต่อศูนย์คัดกรอง/ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแห่งนี้
 	สมควรได้รับการรับรองคุณภาพเป็นเวลา	3	ปี

เหตุผลประกอบ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................................ผู้สรุปรายงานการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพ
ต�าแหน่ง......................................................................



๑๕7

บรรรณำนุกรม

ส�านักพัฒนาการป้องกันและไขปัญหายาเสพติด.	 ๒๕๕0.	คู่มือข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับ 

 สถานบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๓ ระบบ.	ส�านักงาน	ป.ป.ส.กระทรวงยุติธรรม

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี.	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข.	 

	 ๒๕๕7.	คูม่อืการด�าเนนิงานตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน ส�าหรับสถานพยาบาลยาเสพตดิ.  

	 พิมพ์ครั้งที่	๒.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี.	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข.	 

	 ๒๕๖0.	คู่มือการด�าเนินงานตามข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน (ฉบับปี ๒๕๖๐) ส�าหรับ 

 สถานพยาบาลยาเสพติดท่ีให้บริการผู้ใช้ยาและสารเสพติด.	กรุงเทพมหานคร:	โรงพิมพ์แห่ง 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (องค์การมหาชน).	 ๒๕๕๔.	มาตรฐานโรงพยาบาลและ 

 บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๔.  

 นนทบุรี:	บริษัทหนังสือดีวัน	จ�ากัด.



๑๕8

รำยชื่อคณะท�ำงำนจัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำน และแนวทำงกำรรับรองคุณภำพ
ศูนย์คัดกรอง สถำนพยำบำลยำเสพติด สถำนฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 

และศูนย์ฟื้นฟูสภำพทำงสังคม ตำมประมวลกฎหมำยยำเสพติด   

๑.	 นายแพทย์สรายุทธ์	บุญชัยพานิชวัฒนา	 ผู้อ�านวยการสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

	 	 ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๒.	 นายแพทย์วรพงษ์	ส�าราญทิวาวัลย์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

3.	 นายแพทย์ธวัช	ลาพินี	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา

๔.	 นายแพทย์ชาญชัย	ธงพานิช	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

๕.	 นายแพทย์อดิศักดิ์	งามขจรวิวัฒน์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

๖.	 นายแพทย์อภิศักดิ์	วิทยานุกูลลักษณ์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน

7.	 นายแพทย์ธิติ	อึ้งอารี	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

8.	 นายแพทย์อังกูร	ภัทรากร	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

9.	 นายแพทย์ล�่าซ�า	ลักขณาภิชนชัช	 นายแพทย์เชี่ยวชาญ

๑0.	แพทย์หญิงภัทราภรณ์	กินร	 นายแพทย์เชี่ยวชาญ

๑๑.	นางพรรนอ	กลิ่นกุหลาบ	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

	 	 ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๑๒.	ทันตแพทย์ชุมพล	ชมะโชติ	 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

๑3.	นายแพทย์ธนูรัตน์	พุทธชาติ	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

๑๔.	แพทย์หญิงนัฐพร	บูรพาขจรพงษ์	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

๑๕.	นายแพทย์ธิติ	ดวงสร้อยทอง	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

๑๖.	นายแพทย์อัครพัฒน์	เตยะราชกุล	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

๑7.	นายแพทย์สุนทรพจน์	ชูช่วย	 นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ

๑8.	นายแพทย์เคารพ	วัฒนยา	 นายแพทย์ปฏิบัติการ

๑9.	นางสาววัชรี	มีศิลป์	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒0.	นางญานี	ตราบดี	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒๑.	นางรัตนา	ดีปัญญา	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒๒.	นางนิภาวัล	บุญทับถม	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒3.	นางระเบียบ	โตแก้ว	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒๔.	นางสมบัติ	มากัน	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ

๒๕.	นางกมลทิพย์	สนวิจิตร	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

๒๖.	นายกงจักร	สอนลา	 พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ



๑๕9

บันทึก



๑๖0

บันทึก



ไฟล์หนังสือ




