
 

ตัวชี้วัดที ่57 อัตราการหยุดเสพ (remission rate) 
เป้าหมาย(เกณฑ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (เทียบกับคา่กลางท่ีต่างประเทศท าได้) 
ความหมาย /          
ค านิยาม 

อัตราที่ผู้เขา้รับการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอกและรูปแบบผู้ป่วยใน สามารถหยดุ
หรือลดพฤติกรรมการใช้สารเสพตดิต่อเนื่องกัน ระหว่างการบ าบัดจนถึงติดตาม ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป 

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง ระดับประเทศ 
Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
50 ร้อยละ 22.46 31.45 24.49 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบดัรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ท้ังรูปแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน (เฉพาะระบบ
สมัครใจท่ีเข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

A = จ านวนผู้ที่เข้ารับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ท่ีหยุดหรือลดเสพต่อเนื่อง 12 เดือนขึ้นไป ( 
ติดตาม ปี 2557 ที่หยุดเสพ)  
B = จ านวนผู้ที่เข้ารบัการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งหมด  (บ าบัด ปี 2557) 

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

สูตรค านวณ (A/B) x 100 
เกณฑ์การให้คะแนน 

(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

คะแนน 100 คะแนน ของ รพช./สสอ./รพ.สต. 
ประเมิน รอบท่ี 1 และ 2 (100คะแนน) 

ปริมาณ (50คะแนน) คุณภาพ (50คะแนน) 
1. อัตราการหยดุเสพ ร้อยละ คะแนน 1. รพช./สสอ./รพ.สต. ประเมิน 

พบยส. ผ่านร้อยละ 90 
10 

≤ร้อยละ 19  10 2. รพ.ผ่านการรับรอง HA ยาเสพตดิ 
จากสถาบันธัญญารักษ์ 

10 

ร้อยละ 20-29 20 3. มีค าสั่ง/มโีครงการ/มตีาราง
ทะเบียนตดิตามเยี่ยม 7 ครั้ง 
(2สัปดาห์, 1 2, 3, 6, 9, 12เดือน 
ระบุหยดุเสพหรือไม ่

10 

ร้อยละ 30-39 30 4. มีการปฏิบัติงาน (รูปภาพกิจกรรม 
ค้นหา บ าบัด ติดตาม มีแผนท่ี
mapping) 

10 

ร้อยละ 40-49 40 5. มีการบันทึกข้อมูล บสต. และ 
nispa เป็นปัจจุบัน 

10 

≥ ร้อยละ 50 50   
 

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

ระดับจังหวัด 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ าบัด 

    1.1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    1.2 สนับสนุนวิชาการโดยจดัอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคดักรอง 
การบ าบัดรักษา และการตดิตามหลังการบ าบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 



 

    1.3 สนับสนุนให้โรงพยาบาลทกุแห่งประเมินรับรองพัฒนามาตรฐาน (HA) ยาเสพตดิ อย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดอบรม และก ากับติดตามเตรยีมความพร้อมก่อนรับการประเมิน เป้าหมาย ใหม่ 3 รพ.(รพม.
, เทพรัตน์ฯ, เสิงสาง) Rc ac 17 แห่ง 

     1.4 สนับสนุนพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติดใน รพท./รพช./รพ.สต.ทุก
แห่ง โดยการจดัอบรมเครือข่ายบรกิารทุกระดบั 

     1.5 สนับสนุนมาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบริหารจัดการ (พบยส.) ใน รพท./
รพช./สสอ./รพ.สต. โดยสนับสนุนคู่มือประเมิน 

     1.6 สนับสนุนการบ าบดัรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิระบบสมคัรใจแบบผู้ป่วยนอกใน รพ. อัตรา 3,500 
บาท/ราย(รวมค่าติดตาม) 
     1.7 สนับสนุนการบ าบดัรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิระบบบังคับบ าบัดแบบผู้ป่วยนอกใน รพ. อัตรา 
2,500 บาท/ราย(ไม่รวมค่าตดิตาม) 
     1.8 จัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับจังหวัด 1 รุ่น และสนับสนุนให้อ าเภอท่ีมีความพร้อม
จัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับอ าเภอ งบประมาณจาก อปท. อัตรา 3,500 บาท/ราย หลักสูตร 
9 วัน (เป้าหมาย 2,600 ราย), รพช./สสอ.ร่วมจดัค่ายต้นกล้า 9 วัน บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง   
    1.9 ร่วมจัดระเบียบสังคม ค้นหาคัดกรองผูเ้สพ/ผู้ตดิยาเสพตดิระดับจังหวัด ร่วมกับทีม ศพส.จ.นม.  
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการป้องกันเชิงรุก 

    2.1 ด้านการบริหารจัดการก ากับติดตามงานโดยการจดัประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบ าบัด
ระดับจังหวดั ทุกเดือน 

    2.2 สนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติด เพื่อใช้ในการติดตามหลังการบ าบัดแบบบรูณาการกับชุด
ปฏิบัติการระดับต าบล (เป้าหมาย 2,524 ราย) 
     2.3 ศึกษาวิจัยด้านยาเสพติด/ถอดบทเรียนการด าเนินงาน/จัดท า Best Practice 

 

3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรผู้บันทึกข้อมูล บสต./nispa แก่เครือข่าย 3 ระบบ (สมัครใจ, 
บังคับบ าบัด, ต้องโทษ) 
    3.2 ก ากับติดตามผลการบันทึกข้อมูลในท่ีประชุม ศพส.จ.นม.ทกุเดือน 

    3.3 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการบันทึกข้อมูล บสต. 
 ระดับอ าเภอ 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ าบัด 

     1.1 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคัดกรอง 
การบ าบัดรักษา และการตดิตามหลังการบ าบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

     1.2 โรงพยาบาลพัฒนางานประเมินรับรองพัฒนามาตรฐาน (HA) ยาเสพติดจากสถาบันธัญญารักษ์ 

     1.3 รพ./รพ.สต. หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด 

     1.4 รพ./สสอ. พัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบรหิารจดัการ (พบยส.)   
     1.5 รพ.ให้บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพตดิระบบสมคัรใจและระบบบังคับบ าบดั และติดตาม
หลังการบ าบดั หรือส่งต่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตาม เบิกจา่ย งปม.ค่าบ าบัดรักษา 

     1.6 สสอ./รพ. ด าเนินการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลกัสูตร 9 วัน บูรณาการร่วมฝา่ย
ปกครอง   
     1.7 ร่วมกิจกรรมค้นหาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพติดระดับอ าเภอ     
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการป้องกันเชิงรุก 



 

    2.1 จัดประชุม หรือ เข้าร่วมประชุม ศพส.อ. เพื่อก ากับตดิตามและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับ
อ าเภอ 

    2.2 ก ากับติดตาม การติดตามช่วยเหลือหลังการบ าบัดแบบครบวงจร 

     2.3 จัดท า Best Practice 

3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูบ้ันทึกข้อมูล บสต./nispa แก่เครือข่าย 3 ระบบ (สมัครใจ, บังคับ
บ าบัด, ต้องโทษ) 
    3.2 ก ากับติดตามผลการบันทึกข้อมูลในท่ีประชุม ศพส.อ.ทุกเดอืน 

    3.3 เบิกจ่ายงบประมาณในการพัฒนาการบันทึกข้อมูล บสต. 
 ระดับต าบล 

1. มาตรการเพ่ิมการเข้าถึง และคุณภาพด้านการบ าบัด 

     1.1 สนับสนุนบุคลากรเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การค้นหา การคัดกรอง 
การบ าบัดรักษา และการตดิตามหลังการบ าบัดรักษาผูเ้สพ/ผูต้ิดยาเสพติด 

     1.2 รพ.สต. หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service plan สาขายาเสพติด 

     1.3 รพ.สต. พัฒนาระบบงานยาเสพตดิด้านการบรหิารจดัการ (พบยส.)   
     1.4 รพ.สต. ให้ค าปรึกษาแบบ BI BA ส่งต่อเข้าบ าบัด และตดิตามเยี่ยมหลังการบ าบดั 

     1.5 ร่วมกิจกรรม ค้นหา คัดกรอง จัดค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรมระดับอ าเภอ 
2. มาตรการเพ่ิมศักยภาพและรูปแบบการป้องกันเชิงรุก 

    2.1 ร่วมกับชุดปฏิบัติการระดบัต าบลติดตามช่วยเหลือผูผ้่านการบ าบัดครบวงจร 

3. มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล 

    3.1 รพ.สต.บันทีกข้อมูล บสต./nispa ให้ถูกต้อง ทันเวลา 
กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 044 465010-4 ต่อ 452 

 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-mail 

จรูญศรี โคมพุดซา 081 824 0966 

ชัยภัทร ธีรชาญไชย 085 636 9559 

 


