
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 24. โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

ระดับการวัดผล จังหวัด เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    41. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และ ติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

คำนิยาม ผู้ป่วยยาเสพติดหมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการ  
บำบัดรักษาและมีคะแนนประเมินความรุนแรงตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. ดังนี้  
- ผู้ใช้ยาเสพติด (User) คะแนน 2 -3  
- ผู้เสพยาเสพติด (Abuse) คะแนน 4-6  
- ผู้ติด ยาเสพติด (Dependence) คะแนน 27 ขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 

50 55 60 
 
วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยยาเสพติด ที่ได้รับการคัดกรองเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ได้รับการ

บำบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงาน

ข้อมูลการบำบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลการบำบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การบำบัดรักษา 

(สถานพยาบาล) จากฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการ

บำบัดรักษาจากสถานพยาบาล  
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง

ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 ครั้งภายใน 1 ปี หลังจำหน่าย  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติด ที่รับการบำบัดรักษาและได้รับการจำหน่ายทั้งหมดใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบำบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยกเว้น ถูกจับ 
เสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT 
(เนื่องจาก เป็นการดูแลต่อเนื่องไม่มีการจำหน่าย) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 
 

ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
 
 



เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 50  50 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 55  55 
ปี 2565 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 60  60 

 

วิธีการประเมินผล :  สถานบำบัดฟื้นฟูผู ้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและ
บันทึกรายงานในฐานข้อมูลบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข  
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
40 45 50 55 60  

เอกสารสนับสนุน :  
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้
ติดยาเสพติด คงอยู่ในระบบการ
บาบัดรักษาติดตามดูแลต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อย 4 
ครั้งภายใน 1 ปี หลังจาหน่าย

(Retention Rate) 

ร้อยละ 
(เฉลี่ย3ปี 
52.38) 

74.90 48.57 41.23 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1.นพ.อังกูร ภัทรากร ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
สถานที่ทางาน สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106  
2.นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ  
สถานที่ทางาน สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-1403884  



3.นพ.อัครพล คุรุศาสตรา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  
สถานที่ทางาน สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  
4.นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 053-298080 โทรศัพท์มือถือ : 093-372732  
5.นพ.ชลอวัฒน์ อินปา ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ  
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สานักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข  
-กองบริหารการสาธารณสุข  
-กรมการแพทย์  

ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 

1.นางอุบล ศรีประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สถานที่ทำงาน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
สาธารณสุข  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5902422 โทรสาร : 02-5901863  
2.นาง อัจฉรา วิไลสกุลยง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
สถานที่ทางาน กองบริหารการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5901799 โทรสาร : 02-5901740  
3. นางระเบียบ โตแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
สถานที่ทางาน สถาบันบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5310080 ต่อ 398,399  

 


