
  

 
  
          

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน (ฉบับป! ๒๕๖๐) 

สําหรับสถานบําบัดรักษายาเสพติดท่ีให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

สถาบันบําบัดรักษาและฟ34นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) 
กรมการแพทย�  กระทรวงสาธารณสุข 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒ 

 

 

 
 
 

   คู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน (ฉบับป! ๒๕๖๐) 
สําหรับสถานบําบัดรักษายาเสพติดท่ีให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพตดิ 

 
จัดพิมพ�โดย: 

สํานักพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) 
เลขท่ี ๖๐ ตําบลประชาธิป;ตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 
โทร./โทรสาร ๐-๒๕๓๑-๙๙๔๓ 
 

พิมพ�ครั้งท่ี ๑ : มกราคม ๒๕๖๑ 
จํานวน  ๑,๕๐๐  เล�ม 
พิมพ� :  โรงพิมพ�แห�งจุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน
ส�วน ได�แก� ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
ซ่ึงดําเนินการต้ังแต�ปJ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปJ  

การผสมผสานเชิงบูรณาการระหว�างมาตรฐานท้ัง 
ท่ีมีส�วนคล�ายกันรวมถึงช�วยให�สถานพยาบาลสามารถนําข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานไปปฏิบัติได�ในลักษณะ
บูรณาการงานเข�าด�วยกันระหว�างงานบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยา
ส�งเสริมปMองกันป;ญหายาและสารเสพติด ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ สถานพยาบาลยาเสพติดจะสามารถนําแนวคิด 
หลักการไปเปOนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาลเพ่ือเข�าสู�การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติดได�อย�างสมภาคภูมิท้ังงานด�

การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดเปOนโครงการร�วมกัน
ระหว�าง สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 
คุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) และสํานักงานปMองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ร�วมกันมาอย�างต�อเนื่องเปOนระยะเวลา 
ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานให�มีความละเอียด เหมาะสม และสอดคล�องกับบริบทป;ญหายาเสพติดของ
ประเทศ รวมถึงเปOนการปูพ้ืนฐานสําหรับสถานพย
เปMาหมายได�เร็วข้ึน 

สบยช. จึงพัฒนาคู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุก
ระดับท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดฉบับใหม� 
ปJ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีความมุ�งหวังให�สถานพยาบาลทุกระดับทุกระบบ 
ระบบต�องโทษ) สามารถนําแนวคิดหลักการจากคู�มือฉบับนี้ไปพัฒนางานยาเสพติด จนก�อให�เกิดประโยชน�ใน
การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบต�อตัวผู�ปQวย ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศสืบไป

 
 
 
   

   
  ผู�อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๓ 

คํานํา

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (ปJ พ.ศ. ๒๕๖๐) มีท่ีมาจากมาตรฐาน
ส�วน ได�แก� ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

๒๕๔๕ และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
 

การผสมผสานเชิงบูรณาการระหว�างมาตรฐานท้ัง ๒ ส�วนนี้ เพ่ือลดความซํ้าซ�อนของเนื้อหามาตรฐาน
ท่ีมีส�วนคล�ายกันรวมถึงช�วยให�สถานพยาบาลสามารถนําข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานไปปฏิบัติได�ในลักษณะ
บูรณาการงานเข�าด�วยกันระหว�างงานบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเพติดกับงานด�านการ
ส�งเสริมปMองกันป;ญหายาและสารเสพติด ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ สถานพยาบาลยาเสพติดจะสามารถนําแนวคิด 
หลักการไปเปOนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาลเพ่ือเข�าสู�การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติดได�อย�างสมภาคภูมิท้ังงานด�านบริการกับด�านวิชาการ

การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดเปOนโครงการร�วมกัน
ระหว�าง สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) 

และสํานักงานปMองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป
ร�วมกันมาอย�างต�อเนื่องเปOนระยะเวลา ๑๕ ปJ ในปJนี้นับเปOนปJแห�งการเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานให�มีความละเอียด เหมาะสม และสอดคล�องกับบริบทป;ญหายาเสพติดของ
ประเทศ รวมถึงเปOนการปูพ้ืนฐานสําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดท่ีมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการพัฒนางานให�ก�าวสู�

จึงพัฒนาคู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุก
ระดับท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดฉบับใหม� (ปJ พ.ศ.๒๕๖๐) ข้ึน และได�ดําเนินการจัดพิมพ�ใน

โดยมีความมุ�งหวังให�สถานพยาบาลทุกระดับทุกระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และ
สามารถนําแนวคิดหลักการจากคู�มือฉบับนี้ไปพัฒนางานยาเสพติด จนก�อให�เกิดประโยชน�ใน

การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบต�อตัวผู�ปQวย ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศสืบไป 

   

          (นายสรายุทธ�  บุญชัยพานิชวัฒนา) 
ผู�อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี

  มกราคม ๒๕๖๑ 

  

คํานํา 

มีท่ีมาจากมาตรฐาน/เกณฑ�คุณภาพ ๒ 
ส�วน ได�แก� ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุข ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

ส�วนนี้ เพ่ือลดความซํ้าซ�อนของเนื้อหามาตรฐาน
ท่ีมีส�วนคล�ายกันรวมถึงช�วยให�สถานพยาบาลสามารถนําข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานไปปฏิบัติได�ในลักษณะ

และสารเพติดกับงานด�านการ
ส�งเสริมปMองกันป;ญหายาและสารเสพติด ท้ังนี้สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ สถานพยาบาลยาเสพติดจะสามารถนําแนวคิด 
หลักการไปเปOนกรอบในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาลเพ่ือเข�าสู�การรับรองคุณภาพ

านบริการกับด�านวิชาการ 

การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดเปOนโครงการร�วมกัน
.) สถาบันพัฒนาและรับรอง

สํานักงาน ป.ป.ส.) ท่ีดําเนินการ
ปJ ในปJนี้นับเปOนปJแห�งการเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับปรุงคุณภาพ

ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานให�มีความละเอียด เหมาะสม และสอดคล�องกับบริบทป;ญหายาเสพติดของ
าบาลยาเสพติดท่ีมีความมุ�งม่ันต้ังใจในการพัฒนางานให�ก�าวสู�

จึงพัฒนาคู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุก
และได�ดําเนินการจัดพิมพ�ใน

ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และ
สามารถนําแนวคิดหลักการจากคู�มือฉบับนี้ไปพัฒนางานยาเสพติด จนก�อให�เกิดประโยชน�ใน

ผู�อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔ 

 

 

สารบัญ 
 

 หน�า 
การดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน (ฉบับปJ ๒๕๖๐) สําหรับสถาน
บําบัดรักษายาเสพติดท่ีให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

๑ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�
ยาและสารเสพติด 

๒ 

 ตอนท่ี I  การบริหารจัดการท่ัวไป ๔ 

 ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ ๖ 

 ตอนท่ี III กระบวนการดูแลผู�ปQวย ๑๐ 

 ตอนท่ี IV ผลลัพธ� ๑๓ 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ ๑๔ 
 ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป ๑๔ 

  I– ๑ การนํา ๑๔ 

  I� ๒ การวางแผนและการบริหารแผน ๑๖ 

  I– ๓ การมุ�งเน�นผู�ปQวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ๑๗ 

  I� ๔ การวัด วิเคราะห� และการจัดการความรู� ๑๘ 

  I� ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล ๑๙ 

  I� ๖ การจัดการกระบวนการ ๒๔ 

 ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ ๒๘ 

  II– ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง ๒๘ 

  II� ๒ สิ่งแวดล�อมในการดูแลผู�ปQวย ๓๐ 

  II– ๓ ระบบยา ๓๔ 

  II� ๔ ระบบเวชระเบียน ๓๔ 

  II– ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย ๓๕ 

 ตอนท่ี III กระบวนการดูแลผู�ปQวย ๓๗ 

  III– ๑ การเข�าถึง และการรับบริการ ๓๗ 

  III� ๒ การประเมินผู�ปQวย ๓๘ 

  III– ๓ การวางแผนดูแลผู�ปQวย ๓๘ 

  III� ๔ การดูแลผู�ปQวย ๓๙ 

  III� ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนการจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง ๔๑ 

 ตอนท่ี IV ผลลัพธ� ๔๓ 

  IV– ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปQวย/ ผู�ใช�บริการ ๔๓ 

  IV� ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล ๔๓ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕ 

 

 

  IV– ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน) ๔๓ 

  IV– ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย ๔๓ 

แนวทางการประเมิน เพ่ือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระดับ ๔๗ 
การให�คะแนนประกอบการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด  
(Scoring Guideline) 

๕๕ 

การให�คะแนนประกอบการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ๕๖ 
แบบให�คะแนนเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ๕๗ 
แผนภูมิ: แสดงข้ันตอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ๗๑ 
ภาคผนวก ๗๒ 
 การแบ�งเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบด�านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ยาเสพติด 
๗๓ 

 แบบประเมินตนเอง เพ่ือการรับรองคุณภาพ (Accreditation) ๗๔ 
 แบบประเมินตนเอง เพ่ือการรับรองคุณภาพซํ้า (Re-Accreditation) ๑๐๔ 
 แบบบันทึกผลการพิจารณาคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานบําบัดรักษายาเสพติด

สําหรับโรงพยาบาล 
๑๓๒ 

 บรรณานุกรม 
คณะผู�จัดทํา 

๑๓๓ 
๑๓๔ 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖ 

 

 

การดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน (ฉบับป! ๒๕๖๐) 
สําหรับสถานบําบัดรักษายาเสพติดที่ให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 
เป:าหมายของการใช�มาตรฐาน 
 เพ่ือเปOนแนวทางในการวางแบบระบบงานท่ีเหมาะสมในการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยา
และสารเสพติด และใช�ประเมินระบบงานเพ่ือหาโอกาสพัฒนางานให�เกิดคุณภาพ 
 
ขอบเขตของมาตรฐาน 
 เปOนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาและประเมินหน�วยงานท่ีให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�
ยาและสารเสพติดโดยครอบคลุมการทําหน�าท่ีสร�างเสริมสุขภาพของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องด�วย 
 
ส่ิงท่ีต�องใช�ควบคู�กับมาตรฐาน คือ 

๑. การพิจารณาบริบทของหน�วยงาน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ป;ญหา ความท�าทาย ความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
๒. การใช�ค�านิยมและแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพและการสร�างเสริมสุขภาพ ประกอบด�วย 

 

- ทิศทางนํา: วิสัยทัศน� พันธกิจ ระบบการรับฟ;งความคิดเห็น ความคล�องตัวของ
ระบบงาน 

- ผู�รับผล: การมุ�งเน�นผู�ปQวยและผู�รับบริการ ชุมชน และการตอบสนอง 
- คนทํางาน:  คุณค�าของผู�ปฏิบัติงาน การทํางานเปOนทีม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 
- การพัฒนา: ความคิดสร�างสรรค� การบริหารจัดการตามความเปOนจริง การพัฒนา

ระบบงานฯลฯ 
- พาเรียนรู�: การเรียนรู� การเสริมพลัง 

๓. วงล�อในการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู�ยึดหลัก Plan-Do-Check/Study-Act หรือ ๓P: 
Purpose- process- performance 

๔. แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Scoring Guideline) 
 
การใช�มาตรฐานท่ีก�อให�เกิดคุณค�า 

๑. ทําความเข�าใจเปMาหมายและคําสําคัญของมาตรฐานให�ชัดเจน 
๒. เน�นการใช�มาตรฐานเพ่ือการเรียนรู�และยกระดับผลการดําเนินงาน 
๓. เน�นความเชื่อมโยงองค�ประกอบต�างๆในแต�ละระบบ 
๔. เน�นเรื่องการนํามาตรฐานไปเรียนรู�และทบทวนการปฏิบัติในสถานการณ�จริงในหน�วยงาน ชุมชน 
๕. เน�นการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี (ระบบงาน ผู�ปQวยและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง) อย�างเชื่อมโยง 
๖. เน�นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และบรรลุเปMาหมายตามระบบท่ีวางแผนไว� 

 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗ 

 

 

 
 

 
 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานนี้เปOนข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ีแสดงหลักการสําคัญ

ของการบริการหรือการบริหารหน�วยงานท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด ครอบคลุมในเรื่องทิศ
ทางการทํางานท่ีชัดเจน ทรัพยากรท่ีเหมาะสม ระบบงานหรือกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสม ระบบติดตาม
ประเมินคุณภาพซ่ึงจะเปOนตัวสะท�อนการทํางานและนําไปสู�กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให�บริการบําบัดรักษา
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ีมุ�งหมายท่ีจะใช�เปOนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินการ มีดังนี้ 
๑. ประเมินการจัดบริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดซ่ึงเก่ียวข�องกับการทํางานของ

หลายหน�วยงาน   
๒. ประเมินการให�บริการเฉพาะของหน�วยงานท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานนี้เปOนเพียงแนวทางเพ่ือให�สถานพยาบาลทุกระดับท่ีให�บริการ
บําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดมองเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติท่ีชัดเจนข้ึน  สถานพยาบาลควรจะเลือกและ
ปรับใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณ� โดยยึดหลักการสําคัญ คือ 

๑. ผู�ใช�ยาและสารเสพติดจะได�รับบริการท่ีดีท่ีสุดภายใต�สถานการณ�และทรัพยากรของ
สถานพยาบาลแห�งนั้น 

๒. สมาชิกในทีมบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดทํางานด�วยใจ ร�วมใจกันทํา ทําด�วยใจท่ี
มุ�งม่ัน ทําด�วยความเข�าใจในข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 

๓. มีการออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทํางานเพ่ือปMองกันป;ญหาและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติตามนโยบายหรือจุดยืนของสถานพยาบาลด�านการให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสาร
เสพติด 

ซ่ึงหากปราศจากหลักสําคัญ ๓ ประการนี้แล�ว การนําข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานไปสู�
การปฏิบัติจะเปOนการปฏิบัติงานท่ีขาดความมีชีวิตชีวา และไม�ก�อประโยชน�ต�อผู�ใช�ยาและสารเสพติด และ
ผู�ปฏิบัติงาน 

 

๑. วิเคราะห�หาจุดอ�อน/โอกาสพัฒนาในระบบท่ีเปAนอยู�  คือ การท่ีทีมงานหรือหน�วยงานมา
ประชุม พูดคุยเพ่ือร�วมพิจารณาข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน ว�าประเด็นใดคือสิ่งท่ีหน�วยงานทําได�ดีแล�ว 
ประเด็นใดยังเปOนจุดอ�อนท่ีควรปรับปรุงให�ดีข้ึน แยกแยะออกเปOนประเด็นท่ีต�องปรับปรุงซ่ึงสามารถทําได�ง�าย 
และประเด็นท่ีต�องปรับปรุงซ่ึงมีความซับซ�อนหรือยากลําบากกําหนดแนวทางการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงพร�อม
ท้ังระบุงานหรือบุคคลผู�รับผิดชอบ ในช�วงนี้เปOนช�วงเวลาของการทําความเข�าใจกับความมุ�งหมายหรือประโยชน�
ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานด�วย มีข�อเตือนใจว�าไม�ควรทําไปโดยปราศจากความเข�าใจในความมุ�งหมาย
หรือประโยชน�ท่ีจะเกิดข้ึน 

 

หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน คือ การวิเคราะห�หาจุดอ�อน/
โอกาสพัฒนาในระบบท่ีเปAนอยู� และดําเนินการปรับปรุงให�ดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง  วิธีการง�ายๆ ในการใช�
ข�อกําหนดและมาตรฐานนี้ได�แก� 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุก
ระดับที่ให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๘ 

 

 

๒. ดําเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม�  โดยเลือกจากประเด็นท่ีสามารถทําได�ง�ายให�
นํามาดําเนินการก�อน 

๓. ทบทวนข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานเปAนระยะ  เพ่ือศึกษาความก�าวหน�าในการ
ปรับปรุง และหาโอกาสพัฒนาท่ีจะทําให�ดีข้ึน  เปOนระบบมากข้ึน  เชื่อมโยงประสานกันได�ดีข้ึน ครอบคลุมมาก
ข้ึน ใช�นวัตกรรมหรือความคิดสร�างสรรค�ให�มากข้ึน มีตัวชี้วัดท่ีแสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน 

๔. จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเปAนลายลักษณ�อักษร  อย�างสั้นๆ และง�ายต�อการนําไปใช�
เพ่ือเปOนหลักประกันว�าจะธํารงระบบงานท่ีปรับปรุงหรือจัดวางข้ึนใหม�นั้นได�ตลอดไป 

เดิมข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน สําหรับสถานพยาบาลยาเสพติด มีจํานวน ๙ ข�อ
มาตรฐาน แต�ด�วยความเฉพาะของงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติด และ
เพ่ือความสอดคล�องกับการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค�การมหาชน) 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จึงได�ทบทวน และพัฒนาข�อกําหนด
และเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม�ข้ึนให�สอดคล�องและเปOนไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปJ (ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๔) ซ่ึงเปOนมาตรฐานท่ี
สอดคล�องกับเกณฑ�สากล ประกอบด�วย ๔ ตอน โดยมีความสอดคล�องและเชื่อมต�อกัน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป 

การนํา 

การวางแผนและ 
การบริหารแผน 

การมุ�งเน�นผู�ปHวย/
ผู�รับผลงาน/ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย 

การวัดวิเคราะห�และจัดการความรู� 

การมุ�งเน�น
ทรัพยากรบุคคล 

การจัดการ
กระบวนการ 

 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 

- ระบบบริหารความเสี่ยง 
- สิ่งแวดล�อมในการดูแลผู�ปQวย 
- ระบบยา 
- ระบบเวชระเบียน 
- ชุมชนและภาคีเครือข�าย 

 

ตอนท่ี III กระบวนการดูแล

- การเข�าถึงและการรับบริการ 

- การประเมินผู�ปQวย 

- การวางแผนดูแลผู�ปQวย 

- การดูแลผู�ปQวย  
- การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผน     
- การจําหน�าย การดูแลต�อเน่ือง 

 

ตอนท่ี IV 
ผลลัพธ� 

- ด�านการดูแลผู�ปQวย/ผู�รับบริการ 
- ด�านทรัพยากรบุคคล 
- ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ 
- ด�านการทํางานกับเครือข�าย 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๙ 

 

 

ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป 
มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ รวม ๖ องค�ประกอบ ได�แก� 

 

I - ๑ การนํา 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย  เพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�

ยาและสารเสพติดเปOนไปอย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๑ ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับติดตามงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๒ หน�วยงานและสหสาขาวิชาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมาย และขอบเขตการให�บริการด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีเหมาะสม รวมท้ังมี
ระบบการสื่อสารและถ�ายทอดสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด(Key Performance 
Indicator: KPI)ท่ีครอบคลุมประเด็นสําคัญและสอดคล�องกับพันธกิจ เพ่ือติดตามผลลัพธ�การบําบัด รักษาผู�ติด
ยาและสารเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๓ ผู�นําสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดภายในองค�กร (Management Innovation)  

 

I - ๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และเปMาหมายของการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป;ญหา 

และความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรวมท้ังมีการถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติและติดตามผล
เพ่ือให�ม่ันใจว�า การดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�โดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย 
ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๒.๑ มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ท่ีสอดคล�องตามบริบทของหน�วยงาน และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ังมีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม พร�อมท้ังมีระบบการติดตามผลลัพธ�การ
ดําเนินงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าการดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาใน
การติดตามและประเมินผลไว�อย�างชัดเจน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๒.๒ มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุน
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�บรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค� 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๒.๓ มีระบบการกํากับติดตาม(Monitoring) เพ่ือให�การ
ดําเนินงานเปOนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว� และมีระบบการประเมินผล (Evaluation)การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
มีระบบการรับฟ;งและนําข�อมูล จากเสียงสะท�อน ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อร�องเรียนของ

ผู�ปQวย ผู�รับผลงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มาใช�ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึง
ความม่ันใจว�า การจัดบริการของหน�วยงานสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลดังกล�าวรวมถึงหน�วยงานมี
ความตระหนักและให�ความคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสมโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๐ 

 

 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๑ มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียง
สะท�อนและข�อร�องเรียนจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อ
ร�องเรียนอย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ เสียงสะท�อนมาใช�
ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน(use of  feedback & reflection) 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๒  มีช�องทางให�ผู�ปQวย/ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสาร
เก่ียวกับระบบการบริการของหน�วยงาน และความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติดรวมถึงความรู�ในการดูแล
ตนเอง 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๓ มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของ
ผู�ปQวย และมีระบบท่ีพร�อมในการคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยได�อย�างเหมาะสม(patient’s right & responsibilities) 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๔  มีช�องทางหรือกลไกท่ีให�ผู�ปQวย ผู�รับบริการ ผู�รับ
ผลงาน และผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านยาเสพติดขององค�กร 
(customer & stakeholder engagement with the network) 
 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู� 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� ข�อมูลด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพ

ติดท่ีจําเปOน เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช�ข�อมูลเชิงวิชาการและการจัดการ
ความรู�เพ่ือการการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดให�เกิดคุณภาพตามบริบทของแต�ละ
สถานพยาบาล/สถานฟ01นฟูสมรรถภาพโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๑ มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัด
สําคัญเพ่ือใช�ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ�ของการจัดบริการ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร การรับ - ส�งต�อผู�ปQวยเสพติด และการดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างมีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (IT support) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๓ มีการนําข�อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีถูกต�อง เชื่อถือได� ทันสมัย และปลอดภัย มาใช�ในการตรวจวินิจฉัย ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๔ มีการจัดการความรู� เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดี
และเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญจากการปฏิบัติงาน หรือองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องจากท้ังภายในและภายนอก
องค�กร นําไปสู�การปฏิบัติท่ีรัดกุมเปOนระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค�กร(KM in the network) 

 

I - ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือ

ต�อการให�บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย�องชมเชยและจูงใจให�
สร�างเสริมผลงานท่ีดี โดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๕.๑ มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความรู�ความสามารถ
และจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด รวมท้ังมี
ผู�ปฏิบัติงานประจําและผู�ปฏิบัติงานเสริม 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๑ 

 

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๒ มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ี
เอ้ือต�อการสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความคล�องตัว 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๓ มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย�างมีคุณภาพต้ังแต�การเตรียมความพร�อม (มีระบบการ     
สรรหา กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน) การเพ่ิมพูนองค�ความรู�และพัฒนาทักษะด�าน
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด   
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๔ มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย 
จัดระบบค�าตอบแทนและแรงจูงใจ (ความก�าวหน�าของตําแหน�งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคง
ในงาน ฯลฯ) เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปOนทีมโดยการมุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 
 

I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยา

และสารเสพติด และกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให�การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุง
ระบบงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให�บริการโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๖.๑ มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ใช�ยาและสาร
เสพติด ท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร�วมมือกับ
ผู�เก่ียวข�อง เพ่ือส�งมอบคุณค�าของงานให�แก�ผู�รับบริการ(process identification) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๖.๒ มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวยเสพติด โดย
ทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง/ทีมนําทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดและค�นหาโอกาสพัฒนา  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๖.๓ มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�
ประโยชน�ในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (process design & 
innovation)   

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๖.๔ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลดความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล�าปMองกันความ
ผิดพลาดและเหตุการณ�ไม�พึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�ผลลัพธ�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด
ดีข้ึนในทุกมิติ 

 
 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
 ประกอบด�วย๕ องค�ประกอบสําคัญ ได�แก� 
II - ๑ ระบบบริหารความเส่ียง 

ก. ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
 มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและ

ประสานสอดคล�องกัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติดในลักษณะบูรณาการโดยมีข�อกําหนด
และเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๒ 

 

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๑ มีการค�นหาความเสี่ยงทางคลินิกหรือความเสี่ยง
ในการบําบัดฟ01นฟูฯ และความเสี่ยงท่ัวไปในหน�วยงานยาเสพติดและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือกําหนดเปMาหมายความปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร�างความ
ตระหนักอย�างท่ัวถึง เพ่ือก�อให�เกิดผลลัพธ�ของการปฏิบัติงานท่ีดี 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๒ มีระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบ
พลาดท่ีเหมาะสม มีการวิเคราะห�และนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน 
เรียนรู� และวางแผนการปฏิบัติงาน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๓ มีการวิเคราะห�สาเหตุท่ีแท�จริง (Root Cause 
Analysis) เพ่ือค�นหาป;จจัยเชิงระบบ*ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง และนําไปสู�การแก�ป;ญหาท่ีเหมาะสม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๔ มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัยอย�างสมํ่าเสมอ และนําไปสู�การปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 

*ป;จจัยเชิงระบบ (system factors) ท่ีอยู�เบ้ืองหลังป;ญหา เช�น  การฝ}กอบรม การสื่อสาร ข�อมูล
ข�าวสาร ภาระงาน เปOนต�น 

 

II - ๒ ส่ิงแวดล�อมในการดูแลผู�ปHวย (Healing environment, Safety, Laws) 
ก. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและความปลอดภัยสิ่งแวดล�อมทางกายภาพของหน�วยงานท่ีเอ้ือต�อความ

ปลอดภัยและความผาสุกของผู�ปQวย เจ�าหน�าท่ี และผู�รับบริการ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�าผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี 
อาคาร สถานท่ีจะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉินโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๑ โครงสร�างอาคารสถานท่ีขององค�กรมีการออกแบบ
และการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือต�อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปOนสัดส�วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๒ องค�กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม
เพ่ือค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม�ปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมอย�างน�อยทุก ๖ เดือนในพ้ืนท่ีให�บริการผู�ปQวย    
/ผู�มาเยือน และทุกปJในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๓ องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว�ปMองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต�ออุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว�ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู�ปQวย/ผู�มา
เยือนและบุคลากร 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๔ มีระบบระบายอากาศท่ีถ�ายเทสะดวก เพ่ือควบคุม
การปนเป01อนในอากาศ และมีระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 
 

ข.การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๑ ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย 
เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติท่ีเปOนไปได�และองค�กรต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๒ จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 
ครอบคลุมการเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๓ 

 

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๓ ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง เพ่ือ
ทดสอบการบริหารจัดการเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ 
ต�างๆ ในการปMองกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 
 

ค.สาธารณูปโภคและเครื่องมือ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�า มีเครื่องมือท่ีจําเปOนพร�อมใช�งาน และ
ทําหน�าท่ีได�เปOนปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคท่ีจําเปOนอยู�ตลอดเวลามีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย 
ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๑ องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ํา สํารอง
ให�แก�จุดบริการท่ีจําเปOนท้ังหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๒ ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา และการวางแผนปรับปรุงหรือการสร�างทดแทน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๓ มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมใน
การใช�งาน เพ่ือให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดได�อย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อน/เฉพาะทาง ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�าน
การฝ}กฝนจนเกิดความชํานาญ และองค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือชิ้นนั้น พร�อมท้ังมีระบบตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

ง.ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ องค�กรมีความมุ�งม่ันท่ีจะทําให�หน�วยงานเปOนสถานท่ีท่ี
ปลอดภัยและเอ้ือต�อสุขภาพ เอ้ือต�อการสร�างเสริมสุขภาพของบุคลากร ผู�ปQวยและผู�มาใช�บริการ โดยมี
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๑ จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทางด�าน
ร�างกาย จิตใจและสังคมท่ีดีสําหรับผู�ปQวย ครอบครัว และบุคลากร 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๒ จัดให�มีสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�และ
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู�ปQวยและครอบครัว 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๓ มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาด 
เปOนระเบียบ และสวยงามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

 
II - ๓ ระบบยา 

องค�กรสร�างความม่ันใจในระบบการจัดการด�านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได�ผล พร�อมท้ังการมียาท่ี
มีคุณภาพพร�อมใช�สําหรับผู�ปQวยเสพติดโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II– ๓.๑ จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
และเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อ
เหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๓.๒ จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�าย
ยาท่ีต�องควบคุมพิเศษ เช�น Methadone และยากลุ�มต�านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือ
ได�รับยาในกลุ�มดังกล�าว 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๔ 

 

 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๓.๓ จัดให�มียา และ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยาสามัญ
ท่ีจําเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยเสพติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมีการจัด
ยาทดแทนหลังจากท่ีใช�ไป 
 

หมายเหตุ ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานข�อนี้ใช�เฉพาะสถานพยาบาลระบบสมัครใจเท�านั้น 
 

II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
ผู�ปQวยทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต�อเนื่อง การ

เรียนรู� การวิจัย การประเมินผล การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย องค�กรสร�างความม่ันใจว�าเวชระเบียบมี
ระบบความปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดได� โดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย 
ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๑ บันทึกเวชระเบียนรายบุคคลท่ีมีข�อมูลเพียงพอ
สําหรับ 

- การระบุตัวบุคคล 
- มีข�อมูลท่ีเพียงพอต�อการวินิจฉัยตามบริบทของสถานพยาบาล/สถานฟ01นฟูฯ 
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
- ทราบความเปOนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา 
- เอ้ือต�อความต�อเนื่องในการดูแล 
- การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย 
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพ่ือประเมินความ
สมบูรณ� ความถูกต�อง และการบันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๓ เวชระเบียนได�รับการปMองกันสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก�ไขดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าท่ี 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๔ องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปOน
เพ่ือรักษาความลับของข�อมูลและสารสนเทศของผู�ปQวยในเวชระเบียน 

 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
ก. การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด�านการค�นหา คัดกรอง ปMองกัน บําบัดฟ01นฟูและ

ติดตามผู�ใช�ยาและสารเสพติดร�วมกับภาคีเครือข�ายโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๑ ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมิน
ความต�องการและศักยภาพของชุมชนและกําหนดกลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๒ ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริม
สุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดร�วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต�องการและป;ญหา
ของชุมชน 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๓ ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชนโดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๕ 

 

 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๔ ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
บริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 

ข. การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก�ไขป;ญหา 

ยาและสารเสพติดและความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชนโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๕.๑ ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�าย

และชุมชนในการค�นหา คัดกรอง ดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๕.๒ ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการ

ส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือด�านสังคมและเศรษฐกิจให�กับชุมชนเพ่ือการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 
ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปHวย 
 

III – ๑ การเข�าถึง และเข�ารับบริการ  
ทีมผู�ให�บริการสร�างความม่ันใจว�า ผู�ใช�ยาและสารเสพติดสามารถเข�าถึงบริการบําบัดรักษาได�ง�าย 

กระบวนการรับผู�ปQวยเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการของผู�ปQวย ทันเวลา และมีการประสานงาน 
ท่ีดีภายใต�ระบบและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๑ มีกระบวนการ /ช�องทางการเข�าถึงบริการท่ีชัดเจนว�า
ผู�ปQวยเสพติดจะเข�าถึงบริการอย�างไร (รวดเร็ว ถูกต�อง หากผู�ปQวยเสพติดมีโรคทางกายต�องได�รับการรักษาโรค
ทางกายก�อน เม่ืออาการดีข้ึนจึงส�งเข�ารับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพด�านยาเสพติด โดยความร�วมมือ
ของทีมสหสาขาวิชาชีพมีระบบการเชื่อมโยง เพ่ือส�งต�อผู�ปQวยเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพ)ท่ีสอดคล�องกับบริบทของสถานบําบัดฟ01นฟู 

(ตัวอย�างช�องทางการเข�าถึงบริการเช�นwalk in,การค�นหาในชุมชน,การค�นหาในโรงพยาบาลจากแผนก
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ�มผู�ปQวยบุหรี่ สุรา) 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๒ มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและ
สารเสพติดเบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ�มผู�ปQวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
แต�ละระบบการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพโดยใช�แบบประเมินคัดกรองท่ีเปOนมาตรฐานสากล (ผู�ปQวยท่ีมี
อาการทางจิตควรมีการประเมินและส�งต�อการรักษาอย�างเปOนระบบ) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๓ การเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบําบัดรักษาของ
ผู�ปQวยเสพติดก�อนรับไว�รักษาเปOนไปอย�างเหมาะสม ท้ังการให�ข�อมูลท่ีจําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัว การ
เตรียมการตรวจทางห�องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต�างๆรวมท้ังการบันทึกข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๔ มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค�กร (ภายใน:ห�องชันสูตร กายภาพบําบัด ห�อง x-ray 
เภสัชกรรม เปOนต�น ภายนอก: สํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานตํารวจแห�งชาติกระทรวงมหาดไทย [ฝQาย
ปกครอง] ผู�นําชุมชน[กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน] อาสาสมัครสาธารณสุข) รวมถึงมีระบบการส�ง–ต�อข�อมูลของผู�ปQวย
เสพติด (ครอบคลุมท้ังข�อมูลทางกายและทางจิต) 

 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๖ 

 

 

III - ๒ การประเมินผู�ปHวย 
ผู�ปQวยเสพติดทุกรายได�รับการประเมินความต�องการและป;ญหาสุขภาพอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และ

เหมาะสมโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๑ มีการประเมินผู�ปQวยเสพติดอย�างรอบด�าน ครอบคลุม

ด�านร�างกายจิตใจ อารมณ� และสังคม 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๒ มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความ

เหมาะสม พร�อมให�บริการในเวลาท่ีต�องการ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๓ ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องร�วมมือและประสานงาน

กันในการประเมินผู�ปQวยเสพติด มีการใช�ผลการประเมินร�วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๔ มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวยเสพติด       

การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด (ในกรณีท่ีจําเปOนสําหรับการ
วางแผนการรักษา) รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว�างกระบวนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๕ มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือ
ครอบครัวเข�าใจอย�างเหมาะสม  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๖ มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ 
สมุดประจําตัวผู�รับบริการ และพร�อมให�ผู�เก่ียวข�องใช�ประโยชน� 
 

III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�ให�บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดท่ีมีการประสานกัน

อย�างดี และมีเปMาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับสภาพป;ญหา/ความต�องการด�านสุขภาพของผู�ปQวยเสพติดโดยมี
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๑ มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ
ผู�ปQวยเสพติดซ่ึงตอบสนองต�อป;ญหา/ ความต�องการของผู�ปQวยเสพติดอย�างครบถ�วน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๒ มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดบนพ้ืนฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ
ผู�ปQวยเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๓ มีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกัน
ระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๔ ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาสมีส�วนร�วมในการ
วางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพหลังจากได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๕ มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๖ มีการวางแผนการจําหน�ายผู�ปQวยเสพติด เพ่ือให�ผู�ปQวย
เสพติดสามารถดูแลตนเอง และได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการ หลังจําหน�ายออก
จากโรงพยาบาล 
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III - ๔ การดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�บําบัดให�ความม่ันใจว�าจะให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างทันท�วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปOนไป

ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๑ ผู�ปQวยเสพติดได�รับการดูแลตามแผนการรักษาท่ี

เหมาะสมกับสภาพผู�ปQวยตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๒ มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร�วม/ 

อาการแทรกซ�อนอ่ืนๆ และได�รับการฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๓ มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีม    

การบําบัดภายนอกทีมบําบัด เพ่ือการบําบัดรักษาท่ีต�อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ –ส�งต�อไปยัง
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 
 

III – ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง 
ทีมผู�บําบัดให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก�ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรม

ตามท่ีวางแผนไว� เพ่ือเสริมพลังผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวให�มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร�างสุขภาพเข�าในทุกข้ันตอนของการดูแลโดยมีข�อกําหนดและเกณฑ�
มาตรฐานย�อย ดังนี้ 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๑ มีการประเมินผู�ปQวยเสพติด เพ่ือวางแผนและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู� (โดยการประเมินครอบคลุมถึงป;ญหา ความต�องการ และขีดความสามารถของผู�ปQวยเสพติด 
ความพร�อมในการเรียนรู�) ในแต�ละช�วงเวลาสําคัญของการดูแล 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๒ มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยเสพติด และครอบครัวใน
ลักษณะท่ีเข�าใจง�าย มีสื่อการเรียนการสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู� ความเข�าใจ
และความสามารถของผู�ปQวยเสพติดและครอบครัวในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติ (ถ�ามี) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๓ มีการประเมินความต�องการการดูแล/ ช�วยเหลือ ท้ัง
ด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๔ มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู�ปQวยและครอบครัว 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๕ มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยเสพติดและ
ครอบครัว รวมท้ังการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต�างๆ ท่ีได�เรียนรู� 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๖ ผู�ปQวยท่ีจําหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการส�ง 
- ต�อติดตาม ประเมินความก�าวหน�าและปรับแผนการดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๑๘ 

 

 

ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ� 
IV – ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 

องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวย 
เสพติด ท้ังในด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน�าท่ี* (functional status)ของ
ผู�ปQวยเสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับความพึงพอใจ  ความไม�พึงพอใจ  คุณค�าจากมุมมองของผู�รับบริการ
การคงอยู� การแนะนํา และการสร�างความสัมพันธ�กับผู�รับบริการ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการไม�กลับไปเสพ
ติดซํ้า (Remission rate) อัตราการคงอยู�ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate)อัตราการติดตาม
ผลการรักษา ร�อยละความพึงพอใจของผู�ปQวย/ผู�รับบริการ เปOนต�น 

*สภาวะการทําหน�าท่ี (functional status)หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน เพ่ือตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานตามบทบาทปกติของการดํารงชีวิต เพ่ือคงไว�ซ่ึงภาวะสุขภาพ 
และความผาสุกของชีวิต โดยประเมินได�จาก ความสามารถในการทําหน�าท่ี และสมรรถนะในการทําหน�าท่ี 

 

IV – ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร

(ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว� 
ทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน�ของบุคลากรตัวชี้วัดท่ีสําคัญเช�นร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรต�อบรรยากาศองค�กรในภาพรวม 
ร�อยละบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาศักยภาพปJละ ๑๐ วัน/คน/ปJ หรือสัดส�วนชั่วโมงการฝ}กอบรม/คน/ปJ  เปOนต�น 
 

IV – ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค�กรแสดงให�เห็นถึงผลลัพธ�ในป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน

(operational performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร�อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและ
กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกระบวนการเช�น ผลิตภาพ (productivity) รอบเวลาประสิทธิผล
ประสิทธิภาพการเข�าถึงความเหมาะสมความต�อเนื่องความครอบคลุม ซ่ึงอาจเปOนกระบวนการร�วมขององค�กร 
หรือเปOนกระบวนการหลักของหน�วยงานต�างๆ (ท่ีได�จากการวิเคราะห� service profile) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ 
ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดท่ีอยู�รับการบําบัดครบกําหนด(Retention Rate) ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดท่ีได�รับการ
คัดกรองอาการทางจิตและได�รับการบําบัดรักษาอย�างต�อเนื่อง ร�อยละของผู�ปQวยสุราท่ีไม�เกิดอาการเพ�อคลั่งจาก
การหยุดสุรา (Delirium Tremens) เปOนต�น  

 

IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�าน

การค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และด�านการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท่ีผ�านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ จํานวนครั้งในการค�นหา คัดกรองผู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติดในชุมชน 
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ร�อยละของผู�ปQวยท่ีผ�านการบําบัดและมีงานทํา/ศึกษาต�อ จํานวนครั้งในการจัด
นิทรรศการเพ่ือรณรงค�ต�อต�าน ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน หรือภายใน
โรงพยาบาล เปOนต�น 
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ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป 

มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ รวม ๖ องค�ประกอบ ได�แก� 
 

I - ๑ การนํา 
 
 
 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๑ ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับติดตามงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๒ หน�วยงานและสหสาขาวิชาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมาย และขอบเขตการให�บริการด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีเหมาะสม รวมท้ังมี
ระบบการสื่อสารและถ�ายทอดสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด(Key Performance 
Indicator: KPI)ท่ีครอบคลุมประเด็นสําคัญและสอดคล�องกับพันธกิจ เพ่ือติดตามผลลัพธ�การบําบัด รักษาผู�ใช�
ยาและสารเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๑.๓ ผู�นําสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดภายในองค�กร (Management Innovation)  

 
 
 

ผู�นําระดับสูงมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร เพ่ือการดําเนินงานด�าน
การบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดโดยเข�าร�วมประชุมหรือมีผู�แทนเข�าร�วมประชุมกําหนดทิศทาง นโยบาย
รวมถึงมีการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เงินงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ�หรือสิ่งของเครื่องใช�) 
เพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดเปOนไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม สอดคล�องกับบริบทของพ้ืนท่ี และสนับสนุนนโยบายแห�งรัฐท้ังนี้ผู�บริหารระดับสูงควรมีระบบการ
กํากับติดตามงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง ด�วยการ
ประชุมติดตามระบบงานอย�างน�อยเดือนละ๑ ครั้ง เพ่ือกํากับคุณภาพของการดําเนินงาน 

พันธกิจ (mission) คือ ข�อความท่ีระบุอย�างกว�างๆ ถึงเปMาประสงค� (purpose) หน�าท่ีรับผิดชอบซ่ึง
มุ�งม่ันท่ีจะทํา (what it dose) และเหตุผลของการมีองค�กรหรือหน�วยงาน (why it exists) รวมถึงคุณค�าของ
การมีองค�กรหรือหน�วยงานนั้นต�อผู�รับบริการ ซ่ึงจะนําไปสู�การกําหนดเปMาหมาย (goals) และวัตถุประสงค�
(objectives) ขององค�กรหรือหน�วยงาน ตัวอย�าง พันธกิจและเปMาหมายของหน�วยงานยาเสพติด เช�น ให�การ
บําบัดรักษาและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด อย�างมีคุณภาพ ได�มาตรฐาน ซ่ึงจะนําไปสู�การ
กําหนดเปMาหมาย เช�น ผู�ปHวยสามารถกลับไปใช�ชีวิตในสังคมได�อย�างปกติสุขเปOนต�น 
 พันธกิจในการจัดบริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดของหน�วยงานควรมีการทบทวนอย�างน�อย
ทุก ๓ ปJ หรือเม่ือจําเปOน 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบายเพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดเปOนไปอย�างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๐ 

 

 

 ขอบเขตของการจัดบริการ (scope of service หรือ function) คือ กรอบของหน�าท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดบริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดของหน�วยงาน เช�น การบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด
แบบผู�ปQวยนอก/แบบผู�ปQวยใน ระดับ/ข้ันตอนการให�บริการบําบัดรักษามีก่ีข้ันตอน รวมถึงมีการจัดการเรียน
การสอนหรือการทําวิจัยด�านยาเสพติดหรือไม� เปOนต�น 
 เป:าหมาย (goals)  คือ ข�อความท่ีกล�าวอย�างกว�างๆ ถึงผลลัพธ�ของบริการ อันเนื่องมาจากหน�าท่ี
หลักๆ เปMาหมายจะต�องสอดคล�องกับพันธกิจท่ีกําหนดไว� หน�วยงานหรือหน�วยบริการบําบัดรักษาผู�ติดยาและ
สารเสพติดแต�ละระดับควรมีเปMาหมายของตนเองท่ีชัดเจนและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
 วัตถุประสงค� (objectives) คือ จุดมุ�งหมายของงานท่ีมุ�งกระทําให�สําเร็จเปOนข้ันตอนอย�างชัดเจน
เพ่ือให�บรรลุเปMาหมายท่ีกําหนดไว� ควรเปOนองค�ประกอบท่ีสําคัญของแผนปฏิบัติท่ีมีการกําหนดตัวผู�รับผิดชอบ
และเง่ือนเวลาท่ีชัดเจน วัตถุประสงค�ควรเปOนสิ่งท่ีวัดได�และเปOนไปได� ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค�เปOนรายปJ 
และมีการติดตามผลของการดําเนินการตามวัตถุประสงค�ว�าบรรลุตามท่ีกําหนดไว�หรือไม� 
 การกําหนดพันธกิจ เป:าหมาย วัตถุประสงค� 
 ๑) ควรเป�ดโอกาสให�เจ�าหน�าท่ีมีส�วนร�วมอย�างเหมาะสมเพ่ือให�เกิดความรู�สึกเปOนเจ�าของและมีความ
มุ�งม่ัน ท่ีจะให�งานบรรลุผลสําเร็จ 
 ๒) ควรศึกษาความต�องการและความคาดหวังของผู�ใช�ยาและสารเสพติด ครอบครัวของผู�ปQวย ลูกค�า 
ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เพ่ือให�สามารถตอบสนองความต�องการเหล�านั้นได� 
 ลูกค�า (customer) ในท่ีนี้หมายถึง บุคคลหรือหน�วยงานใดท่ีเข�ามาครอบครองหรือใช�ประโยชน�จาก
กระบวนการจัดบริการ โดยไม�จําเปOนต�องจ�ายค�าบริการเสมอไป ลูกค�าแบ�งเปOน ๒ ประเภท คือ ๑) ลูกค�า
ภายนอก(external customer) เช�น ผู�ใช�ยาและสารเสพติดครอบครัวของผู�ปQวย ผู�มาติดต�องานจากองค�กร 
หรือหน�วยงานภายนอก เปOนต�น และ ๒) ลูกค�าภายใน (internal customer) ซ่ึงได�แก� บุคลากรหรือผู�ร�วมงาน
ในสถานพยาบาลท่ีทํางาน เก่ียวข�องสัมพันธ�กันในด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 การตอบสนองความต�องการในท่ีนี้ไม�ได�หมายความเพียงทําให�ลูกค�าเหล�านี้พึงพอใจเท�านั้น แต�เปOนการ
จูงใจให�เลือกใช�บริการท่ีหน�วยงานนี้ รวมท้ังการตอบสนองความต�องการท่ีจําเปOนท่ีผู�รับบริการไม�รู�หรือไม�ได�
บอก แต�ผู�ประกอบวิชาชีพต�องตอบสนองให�ได�ตามมาตรฐานวิชาชีพ เช�น ในรายท่ีผู�ปQวยยังไม�ต�องการรักษา
เพราะคิดว�ายังไม�ติดยา หรือยังไม�เห็นความจําเปOนท่ีจะเลิกยาเสพติด ผู�บําบัดจะต�องมีการประเมินและทํา
กิจกรรมในการสร�างแรงจูงใจ เพ่ือให�ผู�ปQวยตระหนักและตัดสินใจให�ความร�วมมือในการบําบัดรักษา เปOนต�น 
 การศึกษาความต�องการและความคาดหวังของลูกค�า อาจทําได�โดยการสนทนากลุ�ม การสัมภาษณ�ตัว
ต�อตัว การใช�แบบสอบถาม การใช�บัตรประเมินความคิดเห็น การวิเคราะห�คําร�องเรียน เปOนต�น 
 กลไกการส่ือสารพันธกิจ ขอบเขต เป:าหมาย และวัตถุประสงค� ได�แก� การปฐมนิเทศ การจัดทําคู�มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติงาน การประชุม การใช�บันทึกข�อความ เปOนต�น 

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI)เกิดจากการรวมกันของคํา ๓ คําท่ีมีความหมายใน 
ตัวเอง คือ Key, Performance และ Indicator 

Key หมายถึง จุดหลัก หัวข�อหลัก หรือ เปMาหมายหลัก 
Performance หมายถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ผลของการกระทํา 
Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด 

KPI หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน โดยจะแสดงให�เห็นรายละเอียดในความสําเร็จ
หรือล�มเหลวของงานนั้นๆเปOนเทคนิคหนึ่งท่ีนิยมนํามาใช�ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในป;จจุบัน ท้ังนี้ 
ตัวชี้วัดต�องสอดคล�องกับพันธกิจ อาจวัดเปOนจํานวน ร�อยละ หรืออัตราก็ได� ตัวชี้วัดนี้อาจรายงานได�ท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณแสดงเปOนตัวเลข จํานวน ร�อยละ หรืออัตรา และสามารถนําเสนอเปOน



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๑ 

 

 

กราฟหรือตารางได� ส�วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสามารถบรรยายเปOนความเรียง บ�งชี้ให�เห็นว�าหน�วยงานหรือองค�มี
ผลลัพธ�การดําเนินงานท่ีชัดเจนเปOนรูปธรรม  

การดําเนินงานในองค�ประกอบการนํา ควรอาศัยการสร�างสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�าง
ความร�วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดภายในองค�กร 
(Management Innovation) เปOนการสร�างความร�วมมือของผู�บริหารกับผู�ปฏิบัติด�วยการทํางานเปOนทีม 
ผู�บริหารมีระบบการสนับสนุนด�วยการให�ขวัญกําลังใจสําหรับผู�ปฏิบัติงาน เช�น การจัดสิ่งแวดล�อม อาคาร
สถานท่ีท่ีเหมาะกับการปฏิบัติงาน ค�าตอบแทนการทํางานล�วงเวลา การพิจารณาความดีความชอบจากผลงาน
การปฏิบัติงาน ความก�าวหน�าในสายอาชีพ (career path) เปOนต�น 

 

I - ๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๒.๑ มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติ
การท่ีสอดคล�องตามบริบทของหน�วยงาน และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
รวมท้ังมีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธ�การ
ดําเนินงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าการดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาใน
การติดตามและประเมินผลไว�อย�างชัดเจน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๒.๒ มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุน
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�บรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค� 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๒.๓ มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพ่ือให�การ
ดําเนินงานเปOนไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีวางไว� และมีระบบการประเมินผล (Evaluation)การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

หน�วยงานควรมีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายการดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดท้ังเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล�องตามบริบทของหน�วยงาน 
และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ังควรมีการถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลง
สู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธ�การดําเนินงานและประเมินแผนการปฏิบัติงาน 
หากไม�เปOนไปตามแผนท่ีวางไว�ต�องมีระบบการปรับปรุงพัฒนางาน และมีการประชุมร�วมกันเพ่ือสื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานผ�านการการประชุมประจําเดือน หรืออาจรายงานเปOนลายลักษณ�อักษร เพ่ือสร�างความม่ันใจว�าการ
ดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว�
อย�างชัดเจน ซ่ึงอาจติดตามเปOนรายเดือนหรือรายไตรมาสตามความเหมาะสมของแต�ละหน�วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และเปMาหมายของการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป;ญหาและ
ความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรวมท้ังมีการถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติและติดตามผล
เพ่ือให�ม่ันใจว�า การดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๒ 

 

 

 

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๑ มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียง
สะท�อนและข�อร�องเรียนจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อ
ร�องเรียนอย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ เสียงสะท�อนมาใช�
ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน(use of  feedback & reflection) 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๒  มีช�องทางให�ผู�ปQวย/ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสาร
เก่ียวกับระบบการบริการของหน�วยงาน และความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติดรวมถึงความรู�ในการดูแล
ตนเอง 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๓ มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของ
ผู�ปQวย และมีระบบท่ีพร�อมในการคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยได�อย�างเหมาะสม(patient’s right & responsibilities) 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๓.๔  มีช�องทางหรือกลไกท่ีให�ผู�ปQวย ผู�รับบริการ ผู�รับ
ผลงาน และผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านยาเสพติดขององค�กร 
(customer & stakeholder engagement with the network) 

 
 
 

องค�กรมีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียงสะท�อนและข�อร�องเรียนจากผู�รับบริการและผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อร�องเรียนอย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวม
และนําผลการประเมินความพึงพอใจ/เสียงสะท�อนมาใช�ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน (use of  feedback 
& reflection) 

ระบบรับฟ;งเสียงสะท�อนและรับฟ;ง เปOนการสร�างสะพานเชื่อมระหว�างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ  
หากสะพานนี้เชื่อมสําเร็จแล�วจะพบปลายทางร�วมกันคือ “ความเข�าใจ” ท่ีเกิดข้ึน ประเด็นสําคัญคือ ทุกคน
มุ�งหวังสิ่งเดียวกันคือ “การดูแลรักษาอย�างปลอดภัยและห�วงใยกัน” โดยมีหลักการคือ “การฟ;ง+ระบบสะท�อน
กลับเพ่ือพัฒนา+ความเข�าใจ” 

ระบบการรับฟ;งเสียงสะท�อนปฏิบัติได�หลายช�องทาง เช�น การต้ังกล�องรับความคิดเห็น การออกแบบ
สอบถาม การสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ� (Interview) เปOนต�น หลักการรับฟ;ง
เสียงสะท�อน คือการนําข�อควรปรับปรุงมาพัฒนางานให�เกิดการบริการท่ีสอดคล�องกับความต�องการของผู�ปQวย
เสพติดและญาติ โดยคํานึงถึง ๔S คือ ๑) Safety ความปลอดภัยของผู�ปQวยเสพติด ๒) Standard การบําบัด
หรือการให�บริการท่ีเปOนมาตรฐาน ๓) Spiritual ความเข�าอกเข�าใจระหว�างผู�บําบัดและผู�ปQวย ๔) Shared 
decision การร�วมกันตัดสินใจเพ่ือการบําบัดรักษาระหว�างผู�บําบัดและผู�ปQวยเพ่ือความร�วมมือในการบําบัด 

 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีระบบการรับฟ;งและนําข�อมูลจากเสียงสะท�อน ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อร�องเรียนของผู�ปQวย 
ผู�รับผลงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มาใช�ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึงความ
ม่ันใจว�า การจัดบริการของหน�วยงานสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลดังกล�าวรวมถึงหน�วยงานมีความ
ตระหนักและให�ความคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยเสพติดอย�างเหมาะสม 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๓ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

ระบบการพิทักษ�สิทธิผู�ปQวยเสพติด ท้ังในด�านการรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดและญาติ การเข�าถึง
ข�อมูลการบําบัดของทีมผู�บําบัดควรมีระบบท่ีรัดกุมและปลอดภัย มีลําดับชั้นในการเข�าถึงข�อมูล ห�องสําหรับให�
การบําบัดควรเปOนสถานท่ีท่ีลับหูแต�ไม�ลับตา เพ่ือการพิทักษ�สิทธิผู�ปQวยเสพติด แต�ควรคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู�ให�การบําบัดด�วย 

 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู� 
 
 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๑ มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัด
สําคัญเพ่ือใช�ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ�ของการจัดบริการ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสื่อสาร การรับ - ส�งต�อผู�ปQวยเสพติด และการดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างมีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Information technology support) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๓ มีการนําข�อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทาง
คลินิกท่ีถูกต�อง เชื่อถือได� ทันสมัย และปลอดภัย มาใช�ในการตรวจวินิจฉัย ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๔.๔ มีการจัดการความรู� เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดี
และเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญจากการปฏิบัติงาน หรือองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องจากท้ังภายในและภายนอก
องค�กร นําไปสู�การปฏิบัติท่ีรัดกุมเปOนระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค�กร (Knowledge Management in 
the network) 

 
 

หน�วยงานจะต�องมีระบบการวัดและการวิเคราะห�ผลการดําเนินงานท่ีสอดคล�องเปOนไปในทิศทาง
เดียวกันและท่ัวถึงภายในหน�วยงาน เพ่ือใช�ติดตามการปฏิบัติงานประจําวันและผลการดําเนินงานตาม
เปMาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ขององค�กรเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู�บริหารรวมถึงนําข�อมูลและสารสนเทศ
มาเรียนรู�เพ่ือให�สร�างนวัตกรรม และผลักดันให�เกิดการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ
องค�กรต�องสร�างความพร�อมในการใช�งานของข�อมูลสารสนเทศและคุณภาพของ Hardware และ Software 
โดยต�องออกแบบระบบข�อมูลและสารสนเทศให�ตรงกับความต�องการใช�และทําให�ข�อมูลและสารสนเทศถูกต�อง
เชื่อถือได�ทันเวลาสามารถนําไปใช�งานได�และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข�อมูล สอดคล�องกับระบบ  
ข�อมูลการบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ของประเทศ รวมถึงการจัดการความรู�ซ่ึง
เปOนการสร�างสินทรัพย�ทางความรู�ให�อยู�กับองค�กรโดยพัฒนาระบบให�องค�ความรู�ถูกถ�ายทอดและเก็บรักษาไว�ท่ี
องค�กรและมีการแบ�งป;นความรู�ให�เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�อย�างรวดเร็วท่ัวท้ังองค�กร 

 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� ข�อมูลด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดท่ี
จําเปOน เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช�ข�อมูลเชิงวิชาการและการจัดการ
ความรู�เพ่ือการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดให�เกิดคุณภาพตามบริบทของแต�ละ
สถานพยาบาล/สถานฟ01นฟูสมรรถภาพ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๔ 

 

 

การวัดและวิเคราะห�ผลการดําเนินการของหน�วยงานเปOนการปรับปรุงวิธีการท่ีองค�กรใช�ในการเลือก
รวบรวมและใช�ข�อมูลและสารสนเทศสําหรับการวัดผลการดําเนินการและการวิเคราะห�เพ่ือสนับสนุนการวาง
แผนการปรับปรุงการดําเนินการขององค�กรและการสร�างนวัตกรรมใหม�โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม
สอดคล�องกับพันธกิจ และเปMาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของหน�วยงาน ท้ังในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประจําวันและผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค�กรโดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย�อยท่ีสัมพันธ�กัน  
ท้ังในรูปของตัวชี้วัดนําและตัวชี้วัดตาม (Leadingและ Lagging Indicators) เพ่ือชี้นําการจัดการกระบวนการ
ขององค�กรให�บรรลุผลลัพธ�และเปMาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ดังกล�าวรวมท้ังมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบ
การวัดผลการดําเนินการให�ทันต�อทิศทางขององค�กรท่ีเปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของ
ป;จจัยท้ังภายในและภายนอกขององค�กรท่ีไม�ได�คาดการณ�ได�อย�างรวดเร็วเพ่ือผู�บริหารขององค�กรจะได�ใช�
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร�ต�อไป 

การจัดการสารสนเทศและความรู�เปOนการปรับปรุงวิธีการท่ีหน�วยงานสร�างระบบท่ีม่ันใจว�าข�อมูลและ
สารสนเทศมีความพร�อมใช�งานสําหรับผู�ใช�งานท่ีสําคัญท้ังหมดได�แก�ผู�บริหารบุคลากร หน�วยงาน หรือ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยการออกแบบระบบข�อมูลและสารสนเทศตรงกับ
ความต�องการ สามารถเข�าถึงได�ในรูปแบบท่ีผู�ใช�งานต�องการรวมถึงการบริหารข�อมูลและสารสนเทศมีความ
ถูกต�องครบถ�วนทันเวลา ปลอดภัย มีระบบรักษาความลับ และข�อมูลมีความน�าเชื่อถือด�วย 

การจัดการความรู� (Knowledge Management: KM) เปOนการรวบรวมองค�ความรู�ท่ีมีอยู�ในองค�กรท่ี
กระจัดกระจายอยู�ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให�เปOนระบบเพ่ือให�ทุกคนในองค�กรสามารถเข�าถึงความรู� 
และพัฒนาตนเองให�เปOนผู�รู�มีการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�รวมท้ังปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

I - ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 

 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I - ๕.๑ มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความรู�ความสามารถ

และจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด รวมท้ังมี
ผู�ปฏิบัติงานประจําและผู�ปฏิบัติงานเสริม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๒ มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ี
เอ้ือต�อการสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความ
คล�องตัว 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๓ มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย�างมีคุณภาพต้ังแต�การเตรียมความพร�อม (มีระบบการ
สรรหา กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน) การเพ่ิมพูนองค�ความรู�และพัฒนาทักษะด�าน
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด   

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อ
การให�บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย�องชมเชยและแรงจูงใจท่ี
ส�งเสริมการสร�างผลงานท่ีดี 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๒๕ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี I – ๕.๔ มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย 
จัดระบบค�าตอบแทนและแรงจูงใจ (ความก�าวหน�าของตําแหน�งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคง
ในงาน ฯลฯ) เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปOนทีมโดยการมุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 
 

 
 

 

โครงสร�างองค�กร ได�แก� 
 ๑) โครงสร�างของหน�วยงานท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 ๒) การบริหารงานในรูปคณะกรรมการซ่ึงประกอบด�วยแพทย� พยาบาล และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกสาขาใน
การให�บริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดและสารเสพติด  คณะกรรมการมีการประชุมสมํ่าเสมอไม�
น�อยกว�าปJละ ๔ ครั้ง เพ่ือพิจารณากําหนดทิศทางการบริหาร  การปรับปรุงคุณภาพการให�บริการบําบัดรักษา
และการสร�างบรรยากาศของความร�วมมือระหว�างผู�ให�บริการ/ทีมการบําบัด 
 การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร�างองค�กร  ควรพิจารณาในประเด็นต�อไปนี้ 
 ๑) ระบบการรายงาน ท้ังระบบรายงานในห�วงเวลาปกติ และเม่ือเกิดป;ญหา/เกิดภาวะฉุกเฉิน 
 ๒) ความรับผิดชอบของหัวหน�าและเจ�าหน�าท่ีในแต�ละตําแหน�ง 
 ๓) การแก�ป;ญหา 
 ๔) การตัดสินใจ พิจารณาสั่งการ 
 ๕) การสื่อสารกับฝQายบริหาร 
ควรมีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาและสายการประสานงานภายในหน�วยงานและระหว�างหน�วยงาน       
ท่ีช�วยให�เจ�าหน�าท่ีมีความเข�าใจโครงสร�างขององค�กร และมีการใช�ประโยชน�จากแผนภูมินี้ในการแก�ป;ญหา     
มีการทบทวนโครงสร�างอย�างน�อยทุก ๓ ปJ หรือเม่ือมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน�าท่ีของหน�วยงาน 
 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง 
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง (job description) ควรประกอบด�วย 
   * ขอบเขตความรับผิดชอบ 
   * อํานาจหน�าท่ี 
   * คุณวุฒิของตําแหน�ง 
  ควรมีการทบทวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งอย�างน�อยทุก ๓ ปJ 
 คุณสมบัติของผู�ปฏิบัติงานแต�ละตําแหน�ง (เฉพาะตําแหน�งท่ีมีความสําคัญในการให�บริการ
บําบัดรักษาและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด) ตัวอย�างเช�น 
 หัวหน�าด�านบริการการแพทย� 
  * เปOนแพทย�ท่ีผ�านการอบรมเฉพาะทางด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด และ/หรือ
ด�านจิตเวช และมีประสบการณ�ในการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างน�อย ๑ ปJ 
 หัวหน�าด�านบริการพยาบาล 
  * เปOนพยาบาลวิชาชีพท่ีผ�านการฝ}กอบรมการดูแล/การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู�ใช�ยาและสารเสพติด การให�บริการปรึกษา (counseling) และมีประสบการณ�ทํางานด�านการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดไม�น�อยกว�า ๒ ปJ 
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นักบําบัด 
  * อาจเปOนแพทย� พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห�ท่ีผ�านการอบรมเฉพาะทางด�านการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด การให�บริการปรึกษา (counseling) และมีประสบการณ�
ทํางานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 หัวหน�าหน�วยงาน   
 ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู�ดํารงตําแหน�งหัวหน�าหน�วยงาน ควรจะพิจารณาจากการศึกษา  
การฝ}กอบรม และประสบการณ�ด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดประกอบกัน นอกจากนั้นควรนํา
ข�อกําหนดขององค�กรวิชาชีพเข�ามาพิจารณาว�าสามารถปฏิบัติตามข�อกําหนดเหล�านั้นได�หรือไม� หากไม�สามารถ
ปฏิบัติตามข�อกําหนดได�มีความพยายามท่ีจะแก�ป;ญหาอย�างไร ใช�เกณฑ�ความรู� ประสบการณ� ความสามารถ 
และการสร�างผลงานเปOนหลักในการคัดเลือกและแต�งต้ัง 
 หัวหน�าหน�วยงานควรมีความสามารถในการถ�ายทอดพันธกิจ ขอบเขต นโยบาย เปMาหมาย และ
วัตถุประสงค�ของสถานพยาบาลสู�การปฏิบัติของหน�วยงาน 
 หัวหน�าหน�วยงานควรมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการบริหารหน�วยงาน จัดระบบงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ พัฒนาเจ�าหน�าท่ี ประสานงานกับหน�วยงานอ่ืน วางระบบประเมินและปรับปรุงคุณภาพ
บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 

 

กลไกการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน การส่ือสาร และแก�ปjญหา  
 กลไกนี้อาจจะอยู�ในรูปแบบต�างๆ เช�น การประชุมภายในหน�วยงาน การจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
การจัดทําจดหมายข�าว เปOนต�น ท้ังนี้โดยมีหลักการว�า 
  * กลไกนั้นควรครอบคลุมท้ังภายในหน�วยงาน ระหว�างหน�วยงาน และระหว�างผู�ให�กับ
ผู�รับบริการ 
  * เจ�าหน�าท่ีมีส�วนร�วมในการแก�ป;ญหาอย�างเหมาะสม 
  * การค�นหาป;ญหา การประเมินสถานการณ� และการแก�ป;ญหาเปOนไปอย�างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 นอกจากนั้นควรมีการประชุมในหน�วยงานอย�างสมํ่าเสมอเพ่ือให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องรับทราบนโยบายกิจกรรมของ
สถานพยาบาล และพิจารณาผลการให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดของหน�วยงานมีการจัดทํา
บันทึกหรือรายงานการประชุมไว�เปOนหลักฐาน และถ�ายทอดผลการประชุมให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบโดยท่ัวถึง 
 การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ 
 หน�วยงานควรมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลต�อการปฏิบัติงานของหน�วยงาน เช�น  
  * การกําหนดพันธกิจ เปMาหมาย วัตถุประสงค�ของหน�วยงานและสถานพยาบาล 
  * นโยบายท่ีเก่ียวข�องกับผู�ใช�ยาและสารเสพติดในความรับผิดชอบ 
  * การจัดทําแผนงานของสถานพยาบาล (แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล) 
  * การจัดทําแผนพัฒนาบริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด การเลือกสรรเทคโนโลยี
  * การมีส�วนร�วมอาจอยู�ในรูปของการร�วมเปOนกรรมการ การรายงาน หรือการนําเสนอข�อมูล 
เปOนต�น  

การทํางานเปAนทีม 
ทีมในท่ีนี้หมายถึง ทีมสหวิชาชีพท่ีให�บริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดใน

หน�วยงาน และทีมการปMองกัน แก�ไขป;ญหาผู�ใช�ยาและสารเสพติดในชุมชนซ่ึงประกอบด�วยทีมงานท่ีเปOน
เครือข�ายด�านสุขภาพในชุมชนเช�น ทีมในโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) หรือ อาสาสมัครประจําหมู�บ�าน 
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(อสม.) และทีมเครือข�ายอ่ืนๆ เช�น ฝQายปกครอง ตํารวจ  ครู  พระ ผู�นําชุมชน เจ�าหน�าท่ีทรัพยากรบุคคลใน
สถานประกอบการ/โรงงาน เปOนต�น การทํางานเปOนทีมจะต�องมีการประสานงานท้ังภายในและภายนอก
หน�วยงานเพ่ือประโยชน�สูงสุดในการดูแลผู�ปQวยท้ังในโรงพยาบาล และในชุมชน 

การจัดกําลังคน  
 การจัดกําลังคนจะต�องพิจารณาความเพียงพอในการให�บริการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติดท้ังใน
เวลาทําการปกติและนอกเวลาทําการ รวมท้ังการเตรียมการในยามฉุกเฉินตามความจําเปOน ท้ังนี้มีการจัดทํา
ตารางเวรตลอดจนบัญชีรายชื่อเจ�าหน�าท่ีติดไว�ให�ทุกคนเห็น 

การประเมินความพอเพียงของเจ�าหน�าท่ีควรเริ่มด�วยการศึกษาปริมาณงานด�านการบําบัดรักษาและ
ฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดของหน�วยงาน ซ่ึงอาจดูได�จาก 
  * สถิติและแนวโน�มผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีรับผิดชอบ 
  * ประเภท ลักษณะผู�ใช�ยาและสารเสพติดและความรุนแรงของภาวะแทรกซ�อนในผู�ใช�ยาและ
สารเสพติด 
  * การใช�เวลาของเจ�าหน�าท่ีกับผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีมีระดับความรุนแรงแตกต�างกัน 

เม่ือทราบปริมาณงานแล�ว จึงพิจารณาความเพียงพอของเจ�าหน�าท่ี  ซ่ึงอาจทําให�โดย  
  * เปรียบเทียบกับเกณฑ�มาตรฐานของแต�ละสาขาวิชาชีพ 
  * ประเมินความต�องการของผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัวท่ีไม�ได�รับการตอบสนอง 
  * เปรียบเทียบปริมาณงานด�านการให�บริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสาร
เสพติดและจํานวนเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอยู�ระหว�างหน�วยบริการในโรงพยาบาลหรือภายนอกโรงพยาบาล ซ่ึงมีลักษณะ
คล�ายคลึงกัน 
 

ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด�านการบําบัดรักษาและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด   
หน�วยงานควรมีการประเมินความต�องการและกําหนดเนื้อหาหลักสูตรด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟู

สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดรวมท้ังมีการจัดลําดับความสําคัญให�สอดคล�องกับทรัพยากรท่ีหน�วยงานมีอยู�
โดยใช�ข�อมูลต�อไปนี้ 
  * ข�อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและ
สารเสพติด 
  * ข�อมูลจากกิจกรรมคุณภาพด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
  * การเปลี่ยนแปลงพันธกิจขอบเขตความก�าวหน�าทางวิชาการและเทคโนโลยีด�านการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด  

การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรสอดคล�องกับความต�องการของบุคลากรและหน�วยงาน
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาจประกอบด�วย  
  * แผนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม�  
  * แผนการฝ}กอบรมระยะสั้นเฉพาะเรื่องด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและ
สารเสพติด เช�นหลักสูตรการให�คําปรึกษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดการเสริมสร�างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด
การบําบัดรูปแบบจิตสังคมบําบัด การบําบัดรักษาผู�ติดสุรา เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมในผู�ใช�ยา
และสารเสพติด เปOนต�น 
  * แผนการส�งเจ�าหน�าท่ีไปรับการฝ}กอบรมระยะยาว และศึกษาต�อเนื่อง เช�นการฝ}กอบรม
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู�ใช�ยาและสารเสพติด การศึกษาต�อระดับปริญญาโทสาขาท่ีเก่ียวข�อง เปOนต�น 
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กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�และทักษะด�านการบําบัดรักษาและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด  
 กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�และทักษะด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดควร
สอดคล�องกับผลการประเมินความต�องการฝ}กอบรม และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเน�นสิ่งท่ีจําเปOน
สําหรับพัฒนาคุณภาพงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 การจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู�และทักษะ อาจทําได�หลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปOนทางการและไม�เปOนทางการ 
ซ่ึงควรเลือกให�เหมาะสมกับป;ญหาและสถานการณ�ของโรงพยาบาล เช�น การฟ;งบรรยายในท่ีประชุมใหญ� การ
ประชุมกลุ�มย�อยระหว�างผู�ประกอบวิชาชีพเดียวกันและร�วมกับวิชาชีพอ่ืนการแลกเปลี่ยนเรียนรู�หน�างานซ่ึง
สามารถทําได�บ�อยๆ  การประชุมร�วมกับภาคีเครือข�ายผู�ปฏิบัติงานด�านยาเสพติดในพ้ืนท่ี การส�งเจ�าหน�าท่ีไป
ร�วมประชุมวิชาการกับกลุ�มวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด�านยาเสพติด การขวนขวายหาความรู�ด�วย
ตนเอง การร�วมดําเนินการวิจัยด�านบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เปOนต�น 
 การประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

หน�วยงานควรมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด
เปOนระยะว�าสามารถดําเนินการได�ตามแผนหรือไม� แผนนั้นตอบสนองต�อความต�องการของบุคลากรและ
หน�วยงานมากน�อยเพียงใด รวมท้ังควรมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีเน�นการประเมินในรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรและผลกระทบต�อการดูแล/การให�บริการแก�ผู�ใช�ยา
และสารเสพติดและครอบครัวและนําผลการประเมินมาวิเคราะห�และวางแผนในรอบต�อไป 

การเตรียมความพร�อมบุคลากรใหม�ก�อนเข�าประจําการ 
เจ�าหน�าท่ีใหม�ควรได�รับการปฐมนิเทศในภาพรวม ท้ังระดับโรงพยาบาลและระดับหน�วยงาน ในเรื่อง

ต�างๆ เช�น นโยบายของโรงพยาบาล และหน�วยงาน  ความคาดหวังต�อตัวบุคลากร ระเบียบปฏิบัติในกรณีต�างๆ  
รวมท้ังการเตรียมความพร�อมเฉพาะด�านได�แก�  บุคลากรใหม�ทุกคนท่ีจะต�องทําหน�าท่ีในการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดต�องได�รับการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าประจําการในการเพ่ิมพูน
ความรู�และทักษะท่ีเก่ียวข�องด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด ท้ังแบบท่ีเปOนทางการ เช�น การ
ฝ}กอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือแบบไม�เปOนทางการ เช�น การสอนงานภายในหน�วยงาน (on the job 
training) เปOนต�น 

การกํากับดูแลเจ�าหน�าท่ีท่ีมีคุณสมบัติไม�ครบ หรือนักเรียนฝlกงาน  
 ผู�ท่ีทําหน�าท่ีกํากับดูแล คือ ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตให�เปOนผู�ประกอบวิชาชีพหรือมีใบประกอบโรคศิลปะใน
สาขานั้นๆ  รวมถึงเปOนผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถ และประสบการณ�ในการให�บริการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�เสพและผู�ติดยาเสพติด ซ่ึงเปOนท่ียอมรับของหน�วยงาน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 ควรเน�นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยา
และสารเสพติด 
 เกณฑ�การประเมิน  ควรกําหนดให�ชัดเจน เช�น  
  * การปฏิบัติหน�าท่ีตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งท่ีกําหนดไว� 
  * การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีทํางานท่ีกําหนดไว�ในด�านต�างๆ เช�น การให�บริการปรึกษา 
การทํากิจกรรมกลุ�มบําบัด 
  * การบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� 
  * การร�วมทํางานเปOนทีมในการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
  * การปฏิบัติตามมาตรฐานแห�งวิชาชีพ 
  * การเข�าร�วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ 
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 กลไกการประเมิน อาจประกอบด�วย 
  * การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนร�วมงาน 
  * การประเมินโดยผู�บังคับบัญชา 
  * การใช�ข�อมูลจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาร�วมประเมิน 
 การบันทึกผล 
 ควรระบุจุดเด�นในการปฏิบัติงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดและ
ประเด็นท่ีควรปรับปรุง 
 การประเมินผลลัพธ�ของระบบการประเมิน 
 ควรมีการประเมินความเหมาะสมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด�านการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างสมํ่าเสมออย�างน�อยปJละ ๒ ครั้ง 

การยกย�องชมเชย 
 เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนให�บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาจให�เปOนตัวเงินหรือไม�เปOน
ตัวเงินก็ได� การให�ขวัญกําลังใจนี้อาจให�เปOนทางการหรือไม�เปOนทางการ และอาจให�เปOนรายบุคคลหรือรายกลุ�มก็ได�
เช�นกัน 
 

I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
 
 
 
 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ี I – ๖.๑ มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติด ท่ี
สอดคล�องกับพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง เพ่ือส�ง
มอบคุณค�าของงานให�แก�ผู�รับบริการ(process identification) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ี I – ๖.๒ มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวยเสพติด โดยทีมสห
วิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง/ทีมนําทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดและค�นหาโอกาสพัฒนา  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ี I – ๖.๓ มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�ประโยชน�
ในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (process design & innovation)   

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานท่ี I – ๖.๔ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ยกระดับการจัดบริการ ลดความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล�าปMองกันความผิดพลาดและ
เหตุการณ�ไม�พึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�ผลลัพธ�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดดีข้ึนในทุกมิติ 

 
 
 
 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสาร
เสพติด และกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให�เกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุง
ระบบงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให�บริการ 
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การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

 
 

 

 การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยา
และสารเสพติด ควรระบุถึงวิธีจัดบริการท่ีพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไปจากเดิม เช�น การปรับระบบการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ�รองรับ โดยอาจเริ่มจากการเข�าถึงบริการ การ
จัดบริการภายในหน�วย การประเมินและการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ การแผนจําหน�าย 
และการติดตามการรักษา เปOนต�น 

การเข�าถึงและเข�ารับบริการ  การเข�าถึงบริการของผู�ใช�ยาและสารเสพติด นอกจากสถานท่ีท่ี
ให�บริการมีความสะดวก สามารถเข�าถึงบริการได�ง�ายแล�ว ควรพิจารณาเรื่องป;ญหาอุปสรรคในการเข�ารับ
บริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพของผู�ใช�ยาและสารเสพติดในชุมชน เช�น การไม�กล�าแสดงตัวของผู�ใช�ยา
และสารเสพติด กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวถูกจับ เกรงกลัวอิทธิพล ไม�เชื่อว�าจะรักษาได� สิ่งต�างๆ เหล�านี้เปOน
อุปสรรคสําคัญท่ีทําให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดไม�สามารถเข�าถึงบริการได� ดังนั้นจึงควรมีการทํางานร�วมกับภาคี
เครือข�ายต�างๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือลดป;ญหาอุปสรรคดังกล�าวสามารถค�นหาผู�ปQวย และประเมินระดับความรุนแรง 
เพ่ือนําเข�าสู�กระบวนการบําบัดรักษาได�อย�างเหมาะสม 
 การประเมินและวางแผนการบําบัดรักษา ได�แก�กิจกรรมต�อไปนี้ 
  * การซักประวัติ การประเมินด�านร�างกาย จิตใจ ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อกําจัด
ของผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
  * การตรวจวินิจฉัย (investigation) ในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือจําเปOน 
  * การวินิจฉัยโรคท่ีถูกต�องในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะเปOนไปได�  
  * การวางแผนการบําบัดรักษาสําหรับผู�ใช�ยาและสารเสพติดแต�ละราย เปOนระยะอย�าง
ต�อเนื่องตามผลการประเมิน และสภาพป;ญหาท่ีพบ รวมท้ังมีการวางแผนการจําหน�ายเพ่ือให�สามารถดูแล
ตนเองได�เม่ือกลับไปอยู�บ�าน โดยผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ สมาชิกของทีม
ผู�ให�บริการมีการประสานกันเปOนอย�างดี มีความเข�าใจบทบาทของผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ ในการบําบัดรักษา 

การดูแลรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด (addict patient care) 
 การดูแลรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดมีความหมายครอบคลุมบริการด�านการบําบัดรักษาให�แก�ผู�ใช�ยา
และสารเสพติดอย�างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดมีสภาวะทางร�างกาย จิตใจ 
อารมณ� สังคม รวมถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมข้ึน ไม�ได�จํากัดเฉพาะการบําบัดรักษาท่ีกระทําโดยแพทย�เท�านั้น แต�
รวมการดูแลอ่ืนๆ ด�วย เช�น การให�บริการพยาบาล การบริบาลทางเภสัชกรรม การฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ  เปOนต�น  
 กระบวนการให�บริการและบําบัดรักษาท่ีดีท่ีสุดภายใต�สถานการณ�ของสถานพยาบาล ควรมี
องค�ประกอบต�อไปนี้ 
  * ผู�ใช�ยาและสารเสพติดได�รับการตอบสนองหรือแก�ไขป;ญหาได�ทันท�วงทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  * มีการให�บริการบําบัดรักษาครบถ�วนทุกองค�ประกอบตามความเหมาะสม ได�แก�  
   ** การรักษาชีวิต 
   ** การปMองกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน�าท่ีของอวัยวะ 
   ** การรักษาเพ่ือทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ�อนทางร�ายกายและ
ภาวะสุขภาพจิต 

  ** การดูแลความสุขสบายทางร�างกายความอบอุ�นทางจิตใจ 
   ** ยา อาหาร 
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   ** หัตถการต�างๆ 
   ** การปMองกันการติดเชื้อและอุบัติการณ� 
  * มีการจัดระบบเพ่ือให�บําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีปลอดภัยด�วยการ 
   ** ให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัย  
   ** ผู�ใช�ยาและสารเสพติดทุกรายได�รับการเฝMาระวังการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง 
   ** ผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีเปOนผู�ปQวยหนักซ่ึงถูกเคลื่อนย�ายไปยังจุดอ่ืนจะมีผู�ติดตาม
ซ่ึงมีความสามารถในการปMองกันการเกิดภาวะแทรกซ�อนและแก�ไขป;ญหา/อันตรายอันอาจเกิดข้ึนขณะนําส�ง 
  * มีการปฏิบัติตามแผนการบําบัดรักษา ครอบคลุมท้ังด�าน ร�างกาย จิตใจ และสังคม        
โดยบุคคลท่ีเหมาะสม 
  * มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห�งวิชาชีพและข�อพึงปฏิบัติซ่ึงเปOนท่ียอมรับของสถานพยาบาล
และได�รับการกําหนดไว�เปOนลายลักษณ�อักษร 
  * มีการประเมินผลการบําบัดรักษาเปOนระยะๆ เพ่ือดูการตอบสนองต�อแผนการบําบัดรักษา  
ท่ีวางไว� 

การนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�ประโยชน�ในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและ
สร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ 
  ข�อมูลสถิติท่ีมีการจัดเก็บอย�างเปOนระบบ จะเปOนประโยชน�อย�างมากในการแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนา  เช�น ข�อมูลสถิติอุบัติการณ�ความเสี่ยง ข�อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การเลือกใช�สถิติเครื่องชี้วัด
ตัวใด ควรพิจารณาในประเด็นต�อไปนี้ 
  * มิติของคุณภาพงานในหน�าท่ีของหน�วยงานนั้นๆ ซ่ึงมักจะต�องพิจารณาในเชิงผลลัพธ� ได�แก� 
   ** ผลลัพธ�ทางคลินิก เช�น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ�อน/อันตราย อัตราการ      
เสพติดซํ้า  เปOนต�น 
   ** ผลลัพธ�ด�านบทบาทหน�าท่ีของผู�ใช�ยาและสารเสพติด  ได�แก� ความสามารถในการ
อยู�บําบัดครบตามโปรแกรมการบําบัดความร�วมมือในการร�วมกิจกรรมของผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัว  
ความร�วมมือในการมาติดตามการรักษา การมีอาชีพ การศึกษาต�อเนื่องภาวะทางด�านจิตใจ อารมณ�และสังคม
ของผู�ใช�ยาและสารเสพติดเปOนต�น 
   ** ผลลัพธ�ด�านความพึงพอใจของผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัว ท้ังระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมในประเด็นสําคัญๆ เช�น ความพึงพอใจต�อการตอบสนองต�อป;ญหาของผู�ให�บริการ 
ความพึงพอใจต�อระยะเวลารอคอยและค�าบริการ ความพึงพอใจต�อพฤติกรรมของผู�ให�บริการ ความพึงพอใจต�อ
สถานท่ีและความสะดวกท่ัวไป 
  * การวัดในส�วนของกระบวนการทํางาน (process indicator) ซ่ึงอาจมีผลต�อผลลัพธ�ของการ
ให�บริการ 
  * ความยากง�ายและทรัพยากรท่ีต�องใช�ในการเก็บข�อมูล  ซ่ึงจะเปOนตัวกําหนดความถ่ีของการ
ควบคุมกํากับข�อมูล 
  * ประโยชน�อันอาจมีข้ึนจากการควบคุมกํากับเครื่องชี้วัดนั้นๆ 
 การเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีสําคัญมาประเมินและพัฒนา 
  ควรให�ความสําคัญกับกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีลักษณะดังนี้ 
  * มีโอกาสปรับปรุงระบบงานในการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดให�ซับซ�อนน�อยลง  
  * มีความเสี่ยงสูงหรืออาจเปOนอันตรายต�อผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
  * มีความแตกต�างในวิธีการปฏิบัติ 
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  * มีปริมาณมากหรือเกิดข้ึนบ�อยครั้ง 
  * มีแนวโน�มท่ีจะเกิดป;ญหาหรือมีความเสี่ยง 
  * ต�องอาศัยการประสานงานระหว�างหน�วยงาน/สาขาวิชาชีพ 
  * เปOนความต�องการและความคาดหวังของผู�ใช�ยาและสารเสพติดและญาติ 
 กิจกรรมทบทวนการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 กิจกรรมทบทวนการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด (clinical review) หรือเดิมเรียกว�าเปOนการ
ตรวจสอบ (medical audit, nursing audit, clinical audit) ซ่ึงให�ความรู�สึกในทางลบว�าเปOนการมุ�งจับผิดท่ี
ตัวบุคคล จึงไม�ได�รับความร�วมมือเท�าท่ีควร ในป;จจุบันได�มีการนําแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ (quality 
improvement) และแนวคิดเวชปฏิบัติท่ีมีหลักฐานยอมรับทางวิทยาศาสตร� (evidence-based practice) 
เข�ามาประสานกับแนวคิด clinical audit ด้ังเดิม เป�ดโอกาสให�มีการใช�แนวคิดเชิงบวกและความรู�ทางวิชาการ
ด�านยาเสพติดในการทบทวนเพ่ือหาจุดอ�อนท่ีตัวระบบและความแตกต�างจากความรู�ทางวิชาการด�านยาเสพติด 
 การทบทวนการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด อาจทําได�หลายรูปแบบ เช�น 
 ๑) ทบทวนเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด (clinical 
practice guideline)  เปOนกิจกรรมส�งเสริมสนับสนุนการกําหนดแนวทางการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพ
ติด และการนําไปปฏิบัติจริง กล�าวคือทบทวนเพ่ือดูว�าแนวปฏิบัติ (guideline) ท่ีกําหนดไว�เหมาะสมหรือไม�
ขณะเดียวกันเปOนการทบทวนว�าสิ่งท่ีปฏิบัตินั้นสอดคล�องกับข�อมูลทางวิชาการด�านยาเสพติดหรือไม� 
 ๒) การทบทวนระหว�างสาขาวิชาชีพทางคลินิก เปOนกระบวนการระดมความคิดจากผู�ให�บริการทุก
สาขาท่ีบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดรายเดียวกันหรือกลุ�มเดียวกันมาทบทวนป;ญหาร�วมกันเพ่ือหา 
ทางออกท่ีเหมาะสม นับว�าเปOนการส�งเสริมการทํางานเปOนทีมได�อีกวิธีหนึ่ง 
 ๓) การทบทวนเฉพาะด�าน เช�น การเสียชีวิต การเกิดภาวะแทรกซ�อนอ่ืนๆ การใช�ยา วันนอนใน
โรงพยาบาล การใช�ทรัพยากร คําร�องเรียนการพิทักษ�สิทธิผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
 มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู�ภายในหน�วยงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนให�เกิดการเรียนรู�และนวัตกรรม การวิเคราะห�กระบวนงาน การวิจัยและพัฒนา การวิจัย R๒R การ
จัดระบบการเทียบเคียง (Benchmarking) การนําข�อมูลตัวชี้วัดมาวิเคราะห� และวางแผนการพัฒนาตัวชี้วัด
เพ่ือให�บรรลุเปMาหมายท่ีวางไว� การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการพัฒนางาน เช�น ระบบการบันทึกข�อมูล
ด�วย HosXp.การใช�สื่อสังคม (Social media) ในการติดตามผู�ปQวยท่ีผ�านการบําบัด โดยควรคํานึงถึงการพิทักษ�
สิทธิผู�ปQวยเปOนต�น 
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การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
 

II – ๑ ระบบบริหารความเส่ียง 
ก. ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 

 
ข.  
 

 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๑  มีการค�นหาความเสี่ยงคลินิกหรือความเสี่ยงใน

การบําบัดฟ01นฟูและความเสี่ยงท่ัวไปในหน�วยงานยาเสพติดรวมถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือกําหนดเปMาหมายความปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร�างความ
ตระหนักอย�างท่ัวถึง เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ของการการปฏิบัติงานท่ีดี 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๒ มีระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบ
พลาดท่ีเหมาะสม มีการวิเคราะห�และนําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน 
เรียนรู� และวางแผนการปฏิบัติงาน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๓ มีการวิเคราะห�สาเหตุท่ีแท�จริง(Root Cause 
Analysis)เพ่ือค�นหาป;จจัยเชิงระบบ*ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง และนําไปสู�การแก�ป;ญหาท่ีเหมาะสม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๑ ก ๕ มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัยอย�างสมํ่าเสมอ และนําไปสู�การปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 

*ป;จจัยเชิงระบบ (system factors) ท่ีอยู�เบ้ืองหลังป;ญหา เช�นการฝ}กอบรม การสื่อสาร ข�อมูลข�าวสาร 
ภาระงาน เปOนต�น 

 

 
 

ความเส่ียงคือ โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ�ท่ีไม�เปOนไปตามความคาดหวัง  มีโอกาสท่ีจะประสบกับความ
สูญเสียหรือสิ่งท่ีไม�พึงประสงค� ได�แก� การบาดเจ็บ ความเสียหาย เหตุร�าย การเกิดอันตราย เกิดความไม�
แน�นอน การไม�พิทักษ�สิทธิหรือศักด์ิศรีหรือเกิดความสูญเสียจนต�องมีการชดใช�ค�าเสียหาย เปOนต�น  

ความเสี่ยงแบ�งได�หลายประเภท เช�น ความเสี่ยงทางกายภาพ  ทางอารมณ� ทางสังคม ทางจิตวิญญาณ  
ประเภทของความเส่ียง สามารถแบ�งเปOน ๒ ประเภท คือ  
ความเส่ียงคลินิก (clinical risk) หมายถึง เหตุการณ�ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสียหายแก�ผู�ปQวยเสพติด 

อันเปOนเหตุท่ีเกิดจากกระบวนการให�บริการหรือเหตุท่ีเกิดจากการวินิจฉัยการตรวจรักษา หรือเหตุการณ�ท่ีไม�พึง
ประสงค� เช�น อัตราการติดเชื้อวัณโรคของผู�ปQวยติด ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดยาบ�าท่ีมีอาการแทรกซ�อนทางจิต 
หรือ ผู�ปQวยเสพติดเฮโรอีนมีภาวะ over methadone ความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการใช�ยาทดแทนหรือยาทางจิต
เวช ความเสี่ยงท่ีผู�ปQวยมีพฤติกรรมรุนแรงอันเนื่องมาจากการประเมินได�ล�าช�า เปOนต�น 

 
 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล�องกัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๓๔ 

 

 

ความเส่ียงท่ีไม�ใช�ทางคลินิก (non-clinical risk) เปOนความเสี่ยงทางโครงสร�าง สิ่งแวดล�อม เช�น  
การเกิดอัคคีภัย ไฟดับ การประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีผิดพลาด ความเสี่ยงทางด�านอารมณ�และ
พฤติกรรมการไม�พิทักษ�สิทธิหรือศักด์ิศรีหรือเกิดความสูญเสียจนต�องมีการชดใช�ค�าเสียหาย หรือมีป;ญหาข�อ
ร�องเรียน เปOนต�น  

การบริหารความเส่ียง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ด�วยกระบวนการวิเคราะห�
ความเสี่ยง (Risk analysis)การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)โดยดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงท่ีสัมพันธ�กับกิจกรรม หน�าท่ีและกระบวนการทํางาน เพ่ือให�หน�วยงานลดความเสียหายจากความเสี่ยง 
มากท่ีสุด  

การค�นหาความเส่ียงในหน�วยงาน แนวคิดหลัก คือ การศึกษาจากอดีต สํารวจจากป;จจุบัน และเฝMา
ระวังไปข�างหน�า โดยอาจหาได�จาก 

๑. การทบทวนผู�ปQวยเสพติดข�างเตียงผู�ปQวย จากการให�การบําบัดรักษา การให�การพยาบาล 
๒. การทบทวนจากเวชระเบียบของผู�ปQวยเสพติด เช�น การทบทวนการให�ยารักษาของแพทย�  

การบันทึกทางการพยาบาล เปOนต�น 
๓. การทบทวนอ่ืนๆ เช�น ทบทวนจากเหตุการณ�สําคัญ ข�อร�องเรียน อุบัติภัยต�างๆ ฯลฯ 
๔. ทบทวนจากการเดินสํารวจรอบๆ หน�วยงาน (risk round) หลังจากการค�นหาความเสี่ยงได�แล�ว 

ควรมีระบบการบันทึกความเสี่ยงเปOนรายวัน รายเดือน และนําความเสี่ยงท่ีบันทึกได�มาบันทึกลงในบัญชีความ
เสี่ยงเพ่ือวิเคราะห�ความรุนแรงและหาแนวทางแก�ไข ปรับปรุง หรือการปMองกันความเสี่ยงไม�ให�เกิดเหตุการณ�
ความเสี่ยงซํ้า  

การประเมินความเส่ียง ว�ามีความเสี่ยงระดับใดมาก – น�อยเพียงใด ควรมีการประเมินโดยการทํา
ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เพ่ือการวางแผนปรับปรุง หากเกิดความเสี่ยงสูงต�องมีการวางแผน 
และวางระบบการบริหารความเสี่ยงให�ครอบคลุม ควรมีการควบคุมความเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความ
เสี่ยงท่ีสามารถปMองกันได� เพ่ือลดการสูญเสียของหน�วยงาน ท้ังนี้ควรมีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง
เปOนระยะ เพ่ือควบคุมคุณภาพ 
 

ตัวอย�าง Risk matrix 
 

High Risk 
เกิดอุบัติการณ�น�อย แต�ความเสี่ยงสูง 
 
 
 
 

เกิดอุบัติการณ�บ�อย ความเสี่ยงสูง 
 

เกิดอุบัติการณ�น�อย ความเสี่ยงตํ่า 
 
 
 
 

เกิดอุบัติการณ�บ�อย ความเสี่ยงตํ่า 
 

    High Volume 
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II - ๒ ส่ิงแวดล�อมในการดูแลผู�ปHวย (Healing environment, Safety, Laws) 
ก. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและความปลอดภัย 
 
 
 
 

 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๑ โครงสร�างอาคารสถานท่ีขององค�กรมีการออกแบบ

และการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือต�อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปOนสัดส�วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๒ หน�วยงานตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อม
เพ่ือค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติท่ีไม�ปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมอย�างน�อยทุกหกเดือนในพ้ืนท่ีให�บริการ
ผู�ปQวย/ผู�มาเยือน และทุกปJในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๓ องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว� ปMองกันการเกิด
อันตรายตอบสนองต�ออุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว�ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู�ปQวย/ 
ผู�มาเยือนและบุคลากร 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ก ๔ มีระบบระบายอากาศท่ีถ�ายเทสะดวก เพ่ือควบคุม
การปนเป01อนในอากาศ และมีระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๑ ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย 

เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติท่ีเปOนไปได� และหน�วยงานต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๒ จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

ครอบคลุม การเตรียมความพร�อมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๓ ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง        
เพ่ือทดสอบการบริหารจัดการ เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ข ๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต�างๆ  
ในการปMองกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 

 

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
 
 
 

 
 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพของหน�วยงานท่ีเอ้ือต�อความปลอดภัยและความผาสุกของผู�ปQวย เจ�าหน�าท่ี และ
ผู�รับบริการ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�าผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี อาคาร สถานท่ีจะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�า มีเครื่องมือท่ีจําเปOนพร�อมใช�งาน และทําหน�าท่ีได�เปOนปกติ รวมท้ังควรมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจําเปOนอยู�ตลอดเวลา 
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การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๑ องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ําสํารอง
ให�แก�จุดบริการท่ีจําเปOนท้ังหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๒ ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร�างทดแทน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ค ๓ มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมใน
การใช�งาน เพ่ือให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดได�อย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อน/เฉพาะทาง ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�าน
การฝ}กฝนจนเกิดความชํานาญ และองค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือชิ้นนั้น พร�อมท้ังมีระบบตรวจสอบ
เครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ง. ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ 
 
 
 
 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๑ จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทาง 

ด�านสังคม จิตใจท่ีดีสําหรับผู�ปQวย ครอบครัว และบุคลากร 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๒ จัดให�มีสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�และ

พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู�ปQวยและครอบครัว 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๒ ง ๓ มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาด      

เปOนระเบียบและสวยงามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 
 

 
 

ลักษณะสภาพท่ัวไปของหน�วยงาน  
 ลักษณะท่ัวไปของอาคารสถานท่ีซ่ึงเปOนหน�วยปฏิบัติงานหรือให�บริการบําบัดรักษาผู�ติดยาและ      
สารเสพติด ควรมีองค�ประกอบดังต�อไปนี้ 
  * โครงสร�างอาคารเปOนไปตามข�อกําหนดว�าด�วยมาตรฐานความปลอดภัย ตามกฎระเบียบทาง
ราชการหรือเปOนท่ียอมรับขององค�กรวิชาชีพด�านวิศวกรรม 
  * มีการถ�ายเทอากาศดี หรือการระบายอากาศท่ีดี ไม�มีกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นเหม็นรบกวนท้ัง 
ในบริเวณท่ีใช�เครื่องปรับอากาศ และบริเวณท่ีไม�มีเครื่องปรับอากาศ 
  * มีแสงสว�างและระดับอุณหภูมิเหมาะสมต�อการปฏิบัติงานและการให�บริการแก�ผู�ปQวยยาเสพติด 
  * ไม�มีสิ่งรบกวนท่ีมีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
เช�น เสียง ฝุQนละออง กลิ่น เปOนต�น 
  * มีความสะอาดและความเปOนระเบียบ จัดวางวัสดุครุภัณฑ�เปOนระเบียบเรียบร�อย สะดวก  
ต�อการใช�งาน ไม�กีดขวางทางสัญจรของผู�ให�และผู�รับบริการ 
 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
องค�กรมีความมุ�งม่ันในการท่ีจะทําให�หน�วยงานเปOนสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือต�อสุขภาพ เอ้ือต�อการสร�าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู�ปQวยและผู�มาใช�บริการ 
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 ลักษณะเฉพาะของส่ิงแวดล�อม อาคาร สถานท่ีสําหรับการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 กรณีรับบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดแบบผู�ปHวยนอก 
  * สภาพแวดล�อมของสถานบําบัดเปOนสัดส�วน ปราศจากความเสี่ยงทางด�านกายภาพในการ ดูแล
ผู�ใช�ยาและสารเสพติด และสามารถบริหารความเสี่ยงด�านการลักลอบนําสารเสพติดเข�ามาใช�ในสถานบําบัดได� 
  * มีห�องทํากิจกรรม/ให�คําปรึกษาท่ีเปOนสัดส�วนบุคคลอ่ืน/บุคคลภายนอกไม�สามารถมองเห็น
ผู�ปQวยได�ชัดเจน หรือได�ยินการพูดคุย และให�ข�อมูลกับผู�บําบัด 
 กรณีรับบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดแบบผู�ปHวยใน 
  * สภาพแวดล�อมของสถานบําบัดเปOนสัดส�วน ปราศจากความเสี่ยงทางด�านกายภาพในการดูแล
ผู�ใช�ยาและสารเสพติด และสามารถบริหารความเสี่ยงด�านการลักลอบนําสารเสพติดเข�ามาใช�ในสถานบําบัดได�     
มีการควบคุมการเข�า - ออก 
  * มีจํานวนเตียงเพียงพอในการรองรับผู�ใช�ยาและสารเสพติดได� 
  * ห�องทํางานของพยาบาลสามารถมองเห็นผู�ปQวยทุกคนได�อย�างท่ัวถึง 
  * มีการจัดห�องแยกสําหรับผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีมีภาวะแทรกซ�อนและติดเชื้อ  หรือผู�ปQวยท่ี
มีข�อบ�งชี้ในการแยกห�องนอน(protective isolation) 
  * มีห�อง/บริเวณเก็บเวชภัณฑ�และยาท่ีเปOนสัดส�วน มิดชิด มีการบริหารความเสี่ยงด�าน
กายภาพในการเก็บรักษายาเสพติดและยาท่ีจําเปOนต�องใช�ในการบําบัดด�านยาเสพติด เช�น Methadone, 
Narcotic antagonist ยาฉีดเพ่ือสงบอาการในกรณีผู�ปQวยสารเสพติดท่ีมีอาการทางจิตรุนแรง เปOนต�น 
  * มีห�องทํากิจกรรม/ให�คําปรึกษาท่ีเปOนสัดส�วนและมีความมิดชิด พ�นจากสายตาและการได�
ยินโดยบุคคลอ่ืน 
  * มีห�องสําหรับให�ญาติของผู�ปQวยเสพติดสามารถเยี่ยมผู�ปQวยได� และมีจุดให�ญาติติดต�อ
สอบถาม รวมถึงสามารถบริหารความเสี่ยงด�านการลักลอบนํายาหรือสารเสพติดมาให�ผู�ปQวยเสพติดได� 
 สถานท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับเจ�าหน�าท่ีในการให�บริการ  
 สถานท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับเจ�าหน�าท่ีท่ีควรมีในหน�วยงานต�างๆ ได�แก�  ห�องจัดเก็บยาเวชภัณฑ�
ท่ีจําเปOน รวมท้ังห�องเก็บวัสดุอุปกรณ�สื่อการสอนและการทํากลุ�มกิจกรรมบําบัดต�างๆท่ีสามารถหยิบใช�ได�ง�ายมี
แสงสว�างเพียงพอ อากาศถ�ายเทได�สะดวก โต�ะเก�าอ้ีเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 
 ภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ เปOนสถานการณ�ท่ีอาจเกิดข้ึนได�ตลอดเวลาไม�สามารถคาดการณ�ได� 
แต�สามารถเตรียมความพร�อมได� หากมีการวางแผนปMองกันและแก�ไขภาวะฉุกเฉินเหล�านั้น เพ่ือปMองกันหรือลด
ความเสียหาย เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินได� ท้ังนี้การดําเนินการดังกล�าวสามารถทําร�วมกันใน
ขณะท่ีทีมความเสี่ยงได�  โดยดําเนินการสํารวจ เก็บรวบรวมข�อมูลและบันทึกจัดทําเปOนบัญชีความเสี่ยง 
หลังจากนั้นนําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห� และวางแผนการเผชิญเหตุ (แผนรองรับภาวะฉุกเฉินท่ีครอบคลุม ท้ังแผน
เตรียมรับมือก�อนเกิดเหตุ แผนเผชิญเหตุ และแผนการฟ01นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินท่ีไม�สามารถปMองกันได�) ด�วย
การกําหนดผู�รับผิดชอบท่ีชัดเจน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ� เครื่องมือท่ีจําเปOน และควรมีระบบการตรวจคุณภาพ
และบํารุงรักษาอุปกรณ�เครื่องมืออย�างสมํ่าเสมอเปOนวงรอบตามบริบทความจําเปOนของหน�วยงาน ท้ังนี้ควรมี
การซ�อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน อย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดในแผนประจําปJให�ชัดเจนว�าหน�วยงานจะ
ดําเนินการเม่ือใด 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๓๘ 

 

 

หลักเกณฑ�ในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ�  
 หลักเกณฑ�ในการคัดเลือกหรือประเมินเครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีจําเปOนในการให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�
ยาและสารเสพติดท่ีใช�ในหน�วยงาน อาจประกอบด�วย 
  * การรับรองโดยหน�วยงานผู�ควบคุม 
  * การยอมรับของแพทย�/ผู�ใช� 
  * ความคุ�มค�า 
  * บริการหลังจําหน�าย 
  * มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในท่ีทํางาน 
  * ผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม 

สาธารณูปโภคท่ีจําเปAนพ้ืนฐานในหน�วยงานบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด หน�วยงานควรจัดให�
มีระบบไฟฟMาและระบบน้ําท่ีเหมาะสมกับบริบทของหน�วยงาน รวมท้ังมีระบบการบํารุงรักษา ทดสอบ และ
ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว� โดยมีระบบการประสานงานกับหน�วยงานซ�อมบํารุงและมีแผนการดูแลท่ี
ชัดเจน  
 เครื่องมือและอุปกรณ�ท่ีจําเปAนในการให�บริการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด ได�แก� 
  * เครื่องช�วยฟ01นคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน/รถช�วยชีวิตฉุกเฉิน  พร�อมอุปกรณ�และเวชภัณฑ�ครบถ�วน 
ตามชนิดของผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีให�การดูแลอยู� 
  * เครื่องตรวจพิสูจน�หาสารเสพติด (อย�างน�อยสามารถตรวจข้ันพ้ืนฐานได�) สามารถตรวจ
พิสูจน�หาสารเสพติดได�อย�างเหมาะสมและทันเวลา 
  * ในกรณีท่ีไม�มีเครื่องตรวจพิสูจน�หาสารเสพติดในสถานบําบัด ควรมีการวางแนวทางในการ
ส�งต�อการตรวจพิสูจน�/ใช�บริการจากหน�วยงานอ่ืน ให�สามารถตรวจพิสูจน�หาสารเสพติดได�อย�างเหมาะสมและ
ทันเวลา 
 ระบบสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทย�อาจอยู�ในรูปแบบดังต�อไปนี้ 
  * หน�วยงานจัดเตรียมสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทย�ท่ีจําเปOนในการให�บริการบําบัดรักษา
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดไว�ให�พร�อม 
  * หน�วยงานมีระบบจัดหาเครื่องมือและวัสดุการแพทย�ท่ีจําเปOนในการให�บริการบําบัดรักษา
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดมาจากหน�วยงานอ่ืนได�อย�างทันท�วงที 
 ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ 

ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีองค�ประกอบต�อไปนี้ 
  * มีคู�มือปฏิบัติในการดูแลรักษาเครื่องมือเพ่ือปMองกันการเสื่อมชํารุด และเจ�าหน�าท่ี
ผู�รับผิดชอบในหน�วยงานมีความเข�าใจวิธีการดังกล�าวเปOนอย�างดี 
  * มีระบบในการดูแลเครื่องมือท่ีมีความละเอียดอ�อนหรือซับซ�อนเปOนการเฉพาะ เช�น มีช�าง   
ผู�ให�บริการซ่ึงได�รับการฝ}กอบรมเปOนการเฉพาะหรือมีระบบท่ีติดต�อหน�วยบริการนอกโรงพยาบาลได�ทันที 
  * มีระบบการบันทึกประวัติของเครื่องมือ ผู�ขาย และการบํารุงรักษาเครื่องมือแต�ละชิ้น 
  * มีการบันทึกป;ญหาท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องมือแต�ละชิ้น ประกอบด�วยลักษณะป;ญหา สาเหตุการ
แก�ไข ค�าใช�จ�าย และระยะเวลาท่ีไม�สามารถใช�การได� 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๓๙ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�ปQวยทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต�อเนื่อง การเรียนรู� การ
วิจัยการประเมินผล การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย องค�กรสร�างความม่ันใจว�าเวชระเบียบมีระบบความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดได� 

II - ๓ ระบบยา 
 
 
 
 
 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๓.๑ จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา 
และเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อ
เหตุการณ�ท่ีไม�พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๓.๒ จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�ายยา
ท่ีต�องควบคุมพิเศษ เช�น Methadone และยากลุ�มต�านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือได�รับ
ยาในกลุ�มดังกล�าว 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๓.๓ จัดให�มียา และ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยาสามัญท่ี
จําเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยเสพติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมีการจัด
ยาทดแทนหลังจากท่ีใช�ไป 

 

 

 

 มีการวางแผนจัดการเรื่องยาท่ีจําเปOนต�องมีใช�ในหน�วยงาน มีบัญชีรายการยาและมีระบบการทบทวน
บัญชียาท่ีจําเปOนอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง ควรมีการสํารองยาท่ีจําเปOนได�แก� 
  * ยาสําหรับให�การดูแลผู�ปQวยเฮโรอีน  เช�น Methadone, Narcotic antagonist 
  * ยาสําหรับให�การดูแลผู�ปQวยแอมเฟตามีน เช�น ยาฉีดให�ผู�ปQวยสงบในกรณีท่ีมีอาการทางจิต 
รุนแรง 
  * ยาสําหรับให�การบําบัดรักษาอาการทางยาเสพติดตามอาการ (supportive treatment) 
เช�น Major tranquilizer , Miner tranquilizer เปOนต�น 
 

หมายเหตุ 
สถานบําบัดฟ01นฟูผู�ปQวยเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบต�องโทษไม�ต�องดําเนินการในส�วนนี้ 

 

II - ๔ ระบบเวชระเบียน  

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๑ บันทึกเวชระเบียนรายบุคคลท่ีมีข�อมูลเพียงพอ
สําหรับ 

- การระบุตัวบุคคล 
- มีข�อมูลท่ีเพียงพอต�อการวินิจฉัยตามบริบทของสถานพยาบาล 
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
- ทราบความเปOนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
องค�กรสร�างความม่ันใจในระบบการจัดการด�านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได�ผล พร�อมท้ังการมียาท่ีมี
คุณภาพพร�อมใช�สําหรับผู�ปQวยเสพติด 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔๐ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด�านการค�นหา คัดกรอง ปMองกัน บําบัดฟ01นฟูและติดตาม
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดร�วมกับภาคีเครือข�าย 

- เอ้ือต�อความต�อเนื่องในการดูแล 
- การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย 
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู�ปQวย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพ่ือประเมินความ
สมบูรณ� ความถูกต�อง และการบันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๓ เวชระเบียนได�รับการปMองกันสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก�ไขดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าท่ี 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๔.๔ องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปOน
เพ่ือรักษาความลับของข�อมูลและสารสนเทศของผู�ปQวยในเวชระเบียน 
 

 
 
 
 

 

เวชระเบียนควรมีการกําหนดผู�มีสิทธิบันทึกข�อมูลในเวชระเบียน มีระบบบริหารเวชระเบียนท่ีดี โดยมี
แบบบันทึกท่ีเหมาะสมกับบริบทของหน�วยงาน ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน คุณภาพในการบันทึก
ข�อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

นโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือรักษาความลับของข�อมูล หน�วยงานควรมีการกําหนดผู�มีสิทธิในการเข�าถึง
ข�อมูล ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องแต�ละระดับท่ีสามารถเข�าถึงได� มาตรการในการรักษาความลับของข�อมูลท่ีเก็บไว�ใน
คอมพิวเตอร� การอนุญาตให�เป�ดเผยข�อมูลผู�ปQวยเสพติด หน�าท่ีในการรักษาความลับของผู�ท่ีเข�าถึงข�อมูล และวิธี
ปฏิบัติเม่ือมีการละเมิด 

 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
ก. การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๑ ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมิน
ความต�องการและศักยภาพของชุมชนและกําหนดกลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๒ ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริม
สุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดร�วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต�องการและป;ญหา
ของชุมชน 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๓ ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชนโดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 
 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II � ๕.๔ ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการ
สร�างเสริมสุขภาพด�านยาและสารเสพติดในชุมชน 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔๑ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก�ไขป;ญหายาและ
สารเสพติดและความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชน 

ข. การเสริมพลังชุมชน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๕.๑ ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�าย
และชุมชนในการค�นหา คัดกรอง ดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี II – ๕.๒ ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการ
ส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือด�านสังคมและเศรษฐกิจให�กับชุมชน เพ่ือการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
 

 
 

การทํางานกับชุมชน   
การทํางานในชุมชนเพ่ือปMองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด เปOนงานท่ียากจําเปOนต�องส�งเสริมการมีส�วน

ร�วมและสร�างเครือข�ายการทํางานทุกภาคส�วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ผู�นําชุมชนในระดับต�างๆการวางระบบ
การดําเนินงานในชุมชน ทีมงานจะต�องมีการประเมินความต�องการและศักยภาพของชุมชน หาเครือข�าย เพ่ือ
เติมเต็มในส�วนท่ีขาด ตลอดจนการสร�างเสริมพลังชุมชนโดยการสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการปMองกัน - แก�ไขป;ญหายาเสพติด กิจกรรมต�างๆ ท่ีควรส�งเสริมให�เกิดในชุมชนเพ่ือปMองกันและแก�ไข
ป;ญหายาเสพติด เช�น  

* การทําประชาคมโดยมีเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนตามบริบท/ความต�องการของชุมชน เช�น 
การทําประชาคมเพ่ือวางมาตรการปMองกันการแพร�ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การทําประชาคมเพ่ือวาง
มาตรการค�นหาและให�การช�วยเหลือผู�ใช�ยาและสารเสพติดในชุมชน เปOนต�น 

* กิจกรรมเชิงรุกในการเฝMาระวังปMองกันป;ญหายาเสพติดในโรงเรียน สถานประกอบการ วัด/ศาสนสถาน 
(บ�าน – วัด/มัสยิด – โรงเรียน) รวมท้ังกิจกรรมรณรงค�ในโอกาสต�างๆ ตามบริบทของพ้ืนท่ี   

* การสร�างและพัฒนาเครือข�ายในการติดตามหลังรักษาหรือการดูแลช�วยเหลือผู�ผ�านการบําบัดใน
ชุมชนเปOนต�น 

การส�งเสริมความสามารถของกลุ�มในชุมชน มีข้ันตอนการดําเนินงานเปOนลําดับข้ัน ดังนี้ 
* การประชาสัมพันธ�ให�กลุ�มคนในชุมชนรับรู� ส�งมอบความรู� เรื่องการค�นหา ประเมิน คัดกรอง และ

การดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด  
* สร�างการยอมรับให�กับบุคคล/กลุ�มคนในชุมชน ซ่ึงอาจเปOนผู�นําท่ีเปOนทางการ หรือผู�นําตามธรรมชาติ 

เปOนต�น 
* สนับสนุน หน�วยงานควรมีระบบการสร�างเครือข�าย เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ�มบุคคลท่ี

เปOนผู�นํา และสนับสนุนให�เกิดการนําความรู� ความสามารถของกลุ�มบุคคลมาใช�ให�เกิดประโยชน�ต�อชุมชน โดย
การสร�างความร�วมมือให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน ท้ังนี้หน�วยงานอาจเปOนผู�ร�วมผลักดันในเรื่อง
เศรษฐกิจและสังคมให�แก�ชุมชน เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔๒ 

 

 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�ให�บริการสร�างความม่ันใจว�า ผู�ปQวยยาเสพติดสามารถเข�าถึงบริการบําบัดรักษาได�ง�าย กระบวนการรับ
ผู�ปQวยเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการของผู�ปQวย ทันเวลา และมีการประสานงานท่ีดีภายใต�
ระบบและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปHวย 
 

III – ๑ การเข�าถึง และเข�ารับบริการ  

 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๑ มีกระบวนการ /ช�องทางการเข�าถึงบริการท่ีชัดเจนว�า
ผู�ปQวยเสพติดจะเข�าถึงบริการอย�างไร (รวดเร็ว ถูกต�อง หากผู�ปQวยเสพติดมีโรคทางกายต�องได�รับการรักษาโรค
ทางกายก�อน เม่ืออาการดีข้ึนจึงส�งเข�ารับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพด�านยาเสพติด โดยความร�วมมือ
ของทีมสหสาขา มีระบบการเชื่อมโยง เพ่ือส�งต�อผู�ปQวยเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ)ท่ี
สอดคล�องกับบริบทของสถานบําบัดฟ01นฟู 

 ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๒ มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและ     
สารเสพติดเบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ�มผู�ปQวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของ
แต�ละระบบการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ  โดยใช�แบบประเมินคัดกรองท่ีเปOนมาตรฐานสากล (ผู�ปQวยท่ีมี
อาการทางจิตควรมีการประเมินและส�งต�อการรักษาอย�างเปOนระบบ) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๓ มีการเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบริการผู�ปQวยเสพ
ติดก�อนรับไว�รักษาเปOนไปอย�างเหมาะสม ท้ังการให�ข�อมูลท่ีจําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจ
ทางห�องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต�างๆรวมท้ังการบันทึกข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๑.๔ มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค�กร (ภายใน:ห�องชันสูตร กายภาพบําบัด ห�อง x-ray 
เภสัชกรรม เปOนต�น ภายนอก: สํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานตํารวจแห�งชาติกระทรวงมหาดไทย [ฝQาย
ปกครอง] ผู�นําชุมชน[กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน] อาสาสมัครสาธารณสุข) รวมถึงมีระบบการส�ง–ต�อข�อมูลของผู�ปQวย
เสพติด (ครอบคลุมท้ังข�อมูลด�านร�างกายและจิตใจ) 

 

 
 

 

การเข�าถึงและเข�ารับบริการ  การเข�าถึงบริการของผู�ใช�ยาและสารเสพติด นอกจากสถานท่ีท่ี
ให�บริการมีความสะดวก สามารถเข�าถึงได�ง�ายแล�ว ควรพิจารณาเรื่องป;ญหา - อุปสรรคในการเข�ารับบริการ
บําบัดรักษาของผู�ใช�ยาและสารเสพติดในชุมชน เช�น การไม�กล�าแสดงตัวกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวถูกจับ เกรง
กลัวอิทธิพล ไม�เชื่อม่ันในการบําบัดรักษาสิ่งเหล�านี้เปOนอุปสรรคสําคัญท่ีส�งผลให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดไม�
สามารถเข�าถึงบริการได�  ดังนั้นหน�วยงานจึงควรมีการทํางานร�วมกับภาคีเครือข�ายต�างๆ ในพ้ืนท่ี เพ่ือลดป;ญหา -
อุปสรรคดังกล�าว จนสามารถค�นหาผู�ปQวย และประเมินระดับความรุนแรงของการใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือ
นําเข�าสู�กระบวนการบําบัดรักษาได�อย�างเหมาะสมท้ังนี้สถานพยาบาลควรมีช�องทางในการเข�าถึงบริการท่ี
สะดวก มีข้ันตอนท่ีไม�ซํ้าซ�อน ผู�ปQวยเสพติดไม�ควรเสียเวลารอคอยนานเกินไป ซ่ึงจะส�งผลให�ผู�ปQวยเสพติดไม�ให�
ความร�วมมือเข�ารับการบําบัดรักษาตัวอย�างช�องทางการเข�าถึงบริการเช�น walk in,การค�นหาในชุมชน,การ
ค�นหาในโรงพยาบาลจากแผนกอ่ืนๆโดยเฉพาะกลุ�มผู�ปQวยเสพติดบุหรี่ สุรา ซ่ึงหน�วยงานควรมีแนวทางการ



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔๓ 

 

 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�ปQวยเสพติดทุกรายได�รับการประเมินความต�องการและป;ญหาสุขภาพอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และเหมาะสม 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�ให�บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดท่ีมีการประสานกันอย�างดี 
และมีเปMาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับสภาพป;ญหา/ความต�องการด�านสุขภาพของผู�ปQวยเสพติด 
 

ประเมินสภาพและคัดกรองผู�ปQวยเสพติดตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปOนอย�างน�อย และ
หน�วยงานควรมีแนวทางการเตรียมความพร�อมผู�ปQวยเสพติด ท้ังด�านการตรวจร�างกายพ้ืนฐาน การตรวจทาง
ห�องปฏิบัติการ และการตรวจท่ีเก่ียวข�องตามบริบทของผู�ปQวย ท้ังนี้หน�วยงานควรมีระบบการให�ข�อมูลแก�ผู�ปQวย
เสพติดและครอบครัว รวมถึงการประสานความร�วมมือท่ีดีท้ังภายในและภายนอกหน�วยงานด�วย 

 
III - ๒ การประเมินผู�ปHวย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๑ มีการประเมินผู�ปQวยเสพติดอย�างรอบด�าน ครอบคลุม
ด�านร�างกายจิตใจ อารมณ� และสังคม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๒ มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความ
เหมาะสม พร�อมให�บริการในเวลาท่ีต�องการ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๓ ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องร�วมมือและประสานงาน
กันในการประเมินผู�ปQวยเสพติด มีการใช�ผลการประเมินร�วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๔ มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวยเสพติด       
การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด (ในกรณีท่ีจําเปOนสําหรับการ
วางแผนการรักษา) รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนระหว�างกระบวนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๕ มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือ
ครอบครัวเข�าใจอย�างเหมาะสม  

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๒.๖ มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ 
สมุดประจําตัวผู�รับบริการ และพร�อมให�ผู�เก่ียวข�องใช�ประโยชน� 
 

III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ปHวย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๑ มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ
ผู�ปQวยเสพติดซ่ึงตอบสนองต�อป;ญหา/ ความต�องการของผู�ปQวยเสพติดอย�างครบถ�วน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๒ มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดบนพ้ืนฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ
ผู�ปQวยเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๓ มีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกัน
ระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๔ ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาสมีส�วนร�วมในการ
วางแผนหลังจากได�รับข�อมูลการบําบัดฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเพียงพอ 
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เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�บําบัดให�ความม่ันใจว�าจะให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างทันท�วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปOนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๕ มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๓.๖ มีการวางแผนการจําหน�ายผู�ปQวยเสพติด เพ่ือให�ผู�ปQวย
เสพติดสามารถดูแลตนเอง และได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการ หลังจําหน�ายออก
จากโรงพยาบาล 
 

III - ๔ การดูแลผู�ปHวย 

 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๑ ผู�ปQวยเสพติดได�รับการดูแลตามแผนการรักษาท่ี

เหมาะสมกับสภาพผู�ปQวยตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๒ มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร�วม/ 

อาการแทรกซ�อนอ่ืนๆ และการฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษา  
ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III - ๔.๓ มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีมการ

บําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพ่ือการบําบัดรักษาท่ีต�อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ –ส�งต�อไปยัง
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 

การประเมินและวางแผนการบําบัดรักษา  ได�แก�กิจกรรมต�อไปนี้ 
  * การซักประวัติ การประเมินด�านร�างกาย จิตใจ ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อกําจัด
ของผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
  * การตรวจวินิจฉัย (investigation)  ในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือจําเปOน 
  * การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) ท่ีถูกต�องในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะเปOนไปได�  
  * การวางแผนการบําบัดรักษาสําหรับผู�ใช�ยาและสารเสพติดแต�ละราย เปOนระยะอย�าง
ต�อเนื่องตามผลการประเมิน และสภาพป;ญหาท่ีพบ รวมท้ังมีการวางแผนการจําหน�ายเพ่ือให�สามารถดูแล
ตนเองได�เม่ือกลับไปอยู�บ�าน โดยผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ สมาชิกของทีม
ผู�ให�บริการมีการประสานกันเปOนอย�างดี มีความเข�าใจบทบาทของผู�ท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆ ในการบําบัดรักษา 

การดูแลรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด (addict patient care) 
 การดูแลรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดมีความหมายครอบคลุมบริการด�านการบําบัดรักษาให�แก�ผู�ใช�ยา
และสารเสพติดอย�างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงควรสอดคล�องกับ Service Plan สาขายาเสพติด
เพ่ือให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดมีสภาวะทางร�างกาย จิตใจ อารมณ� สังคม รวมถึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมข้ึน ไม�ได�
จํากัดเฉพาะการบําบัดรักษาท่ีกระทําโดยแพทย�เท�านั้น แต�รวมการดูแลอ่ืนๆ ด�วย เช�น การให�บริการพยาบาล  
การบริบาลทางเภสัชกรรม การฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ  เปOนต�น  
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 กระบวนการให�บริการและบําบัดรักษาท่ีดีท่ีสุดภายใต�สถานการณ�ของสถานพยาบาล ควรมี
องค�ประกอบต�อไปนี้ 
  * ผู�ใช�ยาและสารเสพติดได�รับการตอบสนองหรือแก�ไขป;ญหาได�ทันท�วงทีเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 
  * มีการให�บริการบําบัดรักษาครบถ�วนทุกองค�ประกอบตามความเหมาะสม ได�แก�  
   ** การรักษาชีวิต 
   ** การปMองกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน�าท่ีของอวัยวะ 
   ** การรักษาเพ่ือทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ�อนทางกาย 

  ** การดูแลความสุขสบายทางร�างกายความอบอุ�นทางจิตใจ 
   ** ยา อาหาร 
   ** หัตถการต�างๆ 
   ** การปMองกันการติดเชื้อและอุบัติการณ� 
  * มีการจัดระบบเพ่ือให�การบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีปลอดภัย ด�วยการให� 
   ** ผู�ใช�ยาและสารเสพติดอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ีปลอดภัย  
   ** ผู�ใช�ยาและสารเสพติดทุกรายได�รับการเฝMาระวังการเปลี่ยนแปลงอย�างต�อเนื่อง 
   ** ผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีเปOนผู�ปQวยหนักซ่ึงถูกเคลื่อนย�ายไปยังจุดอ่ืนจะมีผู�ติดตาม
ซ่ึงมีความสามารถในการปMองกันการเกิดภาวะแทรกซ�อนและแก�ไขป;ญหา/อันตรายอันอาจเกิดข้ึนขณะนําส�งได� 
  * มีการปฏิบัติตามแผนการบําบัดรักษาครอบคลุมท้ังด�าน ร�างกาย จิตใจ และสังคม โดย
บุคคลท่ีเหมาะสม 
  * มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห�งวิชาชีพและข�อพึงปฏิบัติซ่ึงเปOนท่ียอมรับของสถานพยาบาล
และได�รับการกําหนดไว�เปOนลายลักษณ�อักษร 
  * มีการประเมินผลการบําบัดรักษาเปOนระยะๆ เพ่ือติดตามการตอบสนองต�อแผนการ
บําบัดรักษาท่ีวางไว� 
 การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างเปOนระบบอาจใช�หลักการ C3THER ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 C = Care การดูแลผู�ปQวยตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัติของแต�ละวิชาชีพ เช�น แพทย� 
พยาบาลมีแนวปฏิบัติในการดูแลผู�ปQวยอย�างไรต�องดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เปOนต�นหัวใจสําคัญคือ
การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างเต็มความสามารถด�วยความระมัดระวังโดยผู�บําบัดคํานึงถึงการปMองกันความเสี่ยงว�า
ตนเองทําได�ดีหรือไม�อย�างไร 
 C = Communication เปOนการสื่อสารข�อมูลระหว�างผู�บําบัดกับผู�ปQวยเสพติด และทีมบําบัด ซ่ึงเปOน
การสื่อสารท่ีจําเปOนและสําคัญต�อการบําบัดช�วยเหลือดูแลผู�ปQวยเสพติด ว�ามีระบบการช�วยเหลือดูแลท่ีดี
สมบูรณ�หรือยัง 

C = Continuity คือ การดูแลช�วยเหลือผู�ปQวยเสพติดอย�างต�อเนื่องท้ังในโรงพยาบาล สถานบําบัด 
และเม่ือกลับไปใช�ชีวิตอยู�ท่ีบ�าน 

T = Team เปOนความร�วมมือระหว�างวิชาชีพต�างๆในการดูแลผู�ปQวยเสพติดให�เปOนไปในแนวทาง 
เดียวกัน  

H = Human Resource Development หมายถึง ความรู� ความสามารถและทักษะของบุคลากรท่ี 
ดูแล ให�ความช�วยเหลือผู�ปQวยเสพติดว�ามีเพียงพอหรือไม�อย�างไร รวมถึงบุคลากรมีคุณภาพมากน�อยเพียงพอต�อ
การดูแลช�วยเหลือผู�ปQวยเสพติดหรือไม� หากมีไม�เพียงพอควรได�รับการพัฒนาท้ังในและนอกระบบการฝ}กอบรม 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๔๖ 

 

 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
 

E = Environment and Equipment เปOนการจัดสถานท่ีให�ผู�ปQวยเสพติดอยู�ในสิ่งแวดล�อมท่ี
ปลอดภัย สถานบําบัดควรมีอุปกรณ�เครื่องมือ เครื่องใช�ในการดูแลช�วยเหลือผู�ปQวยเสพติดท่ีมีคุณภาพและ 
พร�อมใช�งานตลอดเวลา 

R = Record สถานบําบัดควรมีระบบการบันทึกข�อมูลเก่ียวกับการดูแลผู�ปQวยเสพติดท่ีครบถ�วน และ
สามารถนําข�อมูลท่ีสําคัญไปใช�เปOนหลักฐานในการวางแผนการบําบัดรักษาและหากเกิดเหตุจําเปOนต�องมี  
ข�อมูลเพียงพอในการใช�เปOนหลักฐานเชิงกฎหมายได�อย�างครบถ�วนสมบูรณ� 

 

III – ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง 
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ทีมผู�บําบัดให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก�ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว� เพ่ือเสริมพลังผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวให�มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร�างสุขภาพเข�าในทุกข้ันตอนของการดูแล 
 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๑ มีการประเมินผู�ปQวยเสพติด เพ่ือวางแผนและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู� (โดยประเมินครอบคลุมถึงป;ญหา ความต�องการ ขีดความสามารถของผู�ปQวยเสพติดและ 
ความพร�อมในการเรียนรู�) ในแต�ละช�วงเวลาสําคัญของการดูแล 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๒ มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยเสพติด และครอบครัวใน
ลักษณะท่ีเข�าใจง�าย มีสื่อการเรียนการสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู� ความเข�าใจ
และความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติของผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว (ถ�ามี) 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๓ มีการประเมินความต�องการการดูแล/ ช�วยเหลือ ท้ัง
ด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๔ มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู�ปQวยและครอบครัว 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๕ มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยเสพติดและ
ครอบครัว รวมท้ังการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานตอนท่ี III – ๕.๖ ผู�ปQวยท่ีจําหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการ
ส�งต�อ ติดตาม ประเมินความก�าวหน�าและปรับแผนการดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 
 
 

 การให�ข�อมูล การเสริมพลังและการดูแลต�อเนื่อง 
เปOนกระบวนการท่ีจะช�วยให�ผู�ใช�ยาและสารเสพติดกลับไปใช�ชีวิตตามปกติกับครอบครัวและ

ชุมชนได�อย�างเหมาะสมและไม�พ่ึงพายาเสพติด 
  กระบวนการดังกล�าวมีวัตถุประสงค�เพ่ือปรับระยะเวลาการนอนในสถานพยาบาลให�เหมาะสม
ท่ีสุด (ในกรณีรับไว�เปOนผู�ปQวยใน) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพอย�าง
ต�อเนื่องท้ังขณะอยู�รับการบําบัดในสถานพยาบาลและเม่ือกลับไปอยู�กับครอบครัวและชุมชน 
  กระบวนการดังกล�าวอาจมีหลายรูปแบบ เช�น การให�ข�อมูลเพ่ือเตรียมความพร�อมก�อนรักษา  
การวางแผนจําหน�ายผู�ใช�ยาและสารเสพติด (discharge planning) หรือการให�ความรู�แก�ผู�ใช�ยาและ         
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สารเสพติดและครอบครัวเพ่ือดูแลตนเอง (self care education)  โดยคํานึงถึงระดับความรู�/ความสามารถ/
ข�อจํากัดของผู�ใช�ยาและสารเสพติด และ/หรือครอบครัว  ควรเริ่มกระบวนการนี้ให�เร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะทําได� เช�น 
ต้ังแต�วันท่ีรับผู�ใช�ยาและสารเสพติดไว�ในความดูแล โดยการกําหนดร�วมกันในลักษณะสหสาขา ด�วยรูปแบบหรือ
แนวคิด M-E-T-H-O-D ซ่ึงจะส�งผลให�สามารถพิจารณาองค�ประกอบได�ครบถ�วนข้ึน 
  * M (Medication) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดได�รับความรู�เก่ียวกับยาท่ีตนเองได�รับ 

* E (Environment & Economic) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดได�รับความรู�ในการจัดการกับ 
สิ่งแวดล�อมให�เหมาะสมกับการเลิกเสพยาเสพติด การใช�ประโยชน�จากทรัพยากรในชุมชน การจัดการเก่ียวกับ
ป;ญหาเศรษฐกิจและสังคม (เช�น การฝ}กการประกอบอาชีพ การศึกษาต�อเนื่อง เปOนต�น) 
  * T (Treatment) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดรวมถึงครอบครัวเข�าใจเปMาหมายของการ
บําบัดรักษาสามารถสังเกตอาการหรือพฤติกรรมของตนเองและรายงานอาการหรือพฤติกรรมท่ีสําคัญให�แพทย�/
พยาบาลทราบ มีความรู�เพียงพอท่ีจะจัดการกับภาวะท่ีเสี่ยงต�อการกลับไปเสพติดซํ้าด�วยตนเองอย�างเหมาะสม
ก�อนมาถึงสถานพยาบาล 
  * H (Health) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดและครอบครัวเข�าใจภาวะการปMองกันการเสพติดซํ้า 
ของตน เช�น ข�อจํากัดหรือตัวกระตุ�นในการกลับไปเสพติดซํ้า  ผลกระทบจากการเสพติดซํ้าทักษะการปฏิเสธ 
ยาเสพติดตลอดจนการอยู�ร�วมกับครอบครัวและชุมชน รวมถึงความสามารถในการปรับวิถีการดําเนิน
ชีวิตประจําวันให�เหมาะสม รู�จักข�อจํากัดหรือตัวกระตุ�นในการกลับไปเสพติดซํ้า เอ้ือต�อการฟ01นฟูสมรรถภาพ
และสามารถปMองกันการกลับไปเสพติดซํ้าได� 
  * O (Outpatient Referral) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดเข�าใจและทราบความสําคัญของการ
มาพบผู�บําบัดตามนัด การติดต�อขอความช�วยเหลือเม่ือเกิดภาวะเสี่ยงต�อการกลับไปเสพติดซํ้ารวมท้ังการส�งต�อ
สรุปผลการบําบัดรักษาและแผนการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดให�กับหน�วยงานอ่ืนท่ีจะรับช�วงดูแลต�อ 
เช�นอาจมีการประสานความร�วมมือกับทีมสุขภาพในชุมชนของผู�ปQวยเพ่ือให�เกิดการติดตามดูแลช�วยเหลือ อย�าง
ใกล�ชิดและต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
  * D (Diet) ผู�ใช�ยาและสารเสพติดเข�าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารให�เหมาะสมกับ
ภาวะและข�อจํากัดด�านสุขภาพของตนเองได� (ในกรณีมีภาวะแทรกซ�อนฝQายกายร�วมด�วย) 
 การดูแลต�อเนื่อง (Continuing of Care) หมายถึง การดูแลผู�ปQวยเสพติดแบบองค�รวมและบูรณา
การท่ีตอบสนองความต�องการหรือป;ญหาของผู�ปQวยเสพติดท่ีครอบคลุมต้ังแต�โรงพยาบาลถึงบ�าน (Bull ^& 
Gross, ๒๐๐๐)  เปOนการดูแลเพ่ือจัดเตรียมให�ผู�ปQวยเสพติดมีความพร�อมในการดูแลตนเองภายใต�บริบทและ
ทรัพยากรท่ีเปOนไปได� การดูแลจะต�องมีความต�อเนื่องในทุกป;ญหาท่ีผู�ปQวยเสพติดต�องการการดูแลจากผู�บําบัด 
เพ่ือให�สามารถช�วยตัวเองในการทํากิจวัตรประจําวัน ช�วยให�ผู�ปQวยเสพติดเรียนรู�ป;ญหาท่ีเกิดจากภาวะของโรค
และกระบวนการแก�ป;ญหาท่ีสามารถทําได�เอง รวมถึงป;ญหาสุขภาพท่ีต�องให�บุคลากรสาธารณสุขเข�าร�วม
แก�ป;ญหา การดูแลต�อเนื่องจึงเปOนกระบวนการดูแลท้ังในระยะท่ีมีป;ญหาวิกฤตเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล  
เชื่อมโยงมาถึงระยะฟ01นฟูสภาพหลังจําหน�ายผู�ปQวยออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู�ท่ีบ�าน  และมีการติดตาม
ดูแลจากทีมสุขภาพในโรงพยาบาลเปOนระยะๆ จากพยาบาลหรือทีมสหสาขา เพ่ือให�เกิดกระบวนการดูแล
ต�อเนื่องเน�นการดูแลแบบองค�รวม โดยมีการสื่อสารระหว�างทีมสุขภาพในสถานบริการแต�ละระดับท่ีชัดเจน เพ่ือ
การประสานแผนการดูแลท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการจัดระบบสนับสนุนให�เกิดกิจกรรมการดําเนินงานร�วมกัน
ระหว�างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เช�น ติดตามการเสพติดซํ้า การบันทึกและ
ใช�ข�อมูลร�วมกัน เปOนต�น เพ่ือช�วยให�ผู�ปQวยและครอบครัวได�รับการดูแลเหมาะสมตามสภาพป;ญหาในแต�ละระยะ
เพ่ือมุ�งสู�เปMาหมายสุดท�ายของการดูแล คือ ผู�ปQวยสามารถพ่ึงพาตนเองได�ในการดูแลสุขภาพและไม�กลับไปใช�ยา
หรือสารเสพติดต�อไป 
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ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ� 
เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
เปOนการกํากับติดตามผลลัพธ�การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห� สังเคราะห� และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได�แก� ด�านการดูแลผู�ปQวย/ ผู�รับบริการด�านทรัพยากรบุคคล 
ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือข�าย 
 

IV – ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 
องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวย 

เสพติด ท้ังในด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน�าท่ี* (functional status) ของ
ผู�ปQวยเสพติด คุณค�าจากมุมมองของผู�รับบริการ การคงอยู� การแนะนํา และการสร�างความสัมพันธ�กับ
ผู�รับบริการ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการไม�กลับไปเสพติดซํ้า (Remission rate) อัตราการคงอยู�ในระบบการ
บําบัดรักษาฯ (Retention Rate) ร�อยละความพึงพอใจของผู�ปQวย/ผู�รับบริการ เปOนต�น 

*สภาวะการทําหน�าท่ี (functional status) หมายถึง ความสามารถของบุคคลท่ีจะปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน เพ่ือตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานตามบทบาทปกติของการดํารงชีวิต เพ่ือคงไว�ซ่ึงภาวะสุขภาพ 
และความผาสุกของชีวิต โดยประเมินได�จาก ความสามารถในการทําหน�าท่ี และสมรรถนะในการทําหน�าท่ี 
 

IV – ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร

(ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว� 
ทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน�ของบุคลากร ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรต�อบรรยากาศองค�กรใน
ภาพรวม ร�อยละบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาองค�ความรู�ตามแผนพัฒนาบุคลากร เปOนต�น 
 

IV – ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน (operational 

performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร�อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสําคัญ 
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกระบวนการเช�น ผลผลิต (productivity) รอบเวลาประสิทธิผล

ประสิทธิภาพการเข�าถึงความเหมาะสมความต�อเนื่องความครอบคลุม ซ่ึงอาจเปOนกระบวนการร�วมขององค�กร 
หรือเปOนกระบวนการหลักของหน�วยงานต�างๆ (ท่ีได�จากการวิเคราะห� service profile) ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ 
ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดท่ีอยู�รับการบําบัดครบกําหนด ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดท่ีได�รับการคัดกรองอาการทาง
จิตและได�รับการบําบัดรักษาอย�างต�อเนื่อง ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย เปOนต�น  

 

IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�าน

การค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และด�านการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท่ีผ�านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ จํานวนครั้งในการค�นหา คัดกรองผู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติดในชุมชน 
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ร�อยละของผู�ปQวยท่ีผ�านการบําบัดและมีงานทํางาน/ ศึกษาต�อ จํานวนครั้งในการ
จัดนิทรรศการเพ่ือรณรงค�ต�อต�าน ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน หรือภายใน
โรงพยาบาล เปOนต�น 
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 ผลลัพธ�การดําเนินงานในทุกด�านของหน�วยงาน/ ทีมบําบัดควรร�วมกันกําหนดเปOนตัวชี้วัด (Key 
Performance Indicator: KPI) เพ่ือแสดงผลลัพธ�ของการปฏิบัติงาน และนําผลมาวิเคราะห�มาปรับปรุง
ระบบงานให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ปQวย ผู�มารับบริการ และบุคลากรผู�ปฏิบัติงานได� ดังนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดผลด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ ได�มาจากการวิเคราะห�ประเภทของผู�ปQวยยาและสารเสพ
ติดแต�ละสาร ซ่ึงแต�ละสารเสพติดมีชุดของตัวชี้วัดซ่ึงสะท�อนประเด็นสําคัญของโรคนั้นๆ อาทิ 
 * อัตราการคงอยู�ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate) 
 * อัตราการคงอยู�ในการติดตามครบ ๑ ปJ 

* ร�อยละของผู�ปQวยยาเสพติดระบบสมัครใจหยุดเสพต�อเนื่อง ๓ เดือน หลังการบําบัดรักษาครบตามเกณฑ�  
 * ร�อยละของผู�ปQวยยาเสพติดระบบสมัครใจหยุดเสพต�อเนื่อง ๓ เดือน หลังจําหน�ายจากการบําบัดรักษา 
 * ร�อยละผู�ปQวยเสพติดสุราไม�มีภาวะแทรกซ�อนจากการเกิดอาการเพ�อคลั่ง (Delirium Tremens)  
 * ร�อยละของผู�ปQวยบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได� 
 * ร�อยละของความพึงพอใจของผู�ปQวยเสพติด/ ญาติต�อการบริการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 
 * ร�อยละของครอบครัวท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการบําบัดฟ01นฟูผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

* ร�อยละของผู�ปQวยเมทแอมเฟตามีนท่ีมีอาการแทรกซ�อนทางจิต เปOนต�น 
 
ตัวช้ีวัดผลด�านทรัพยากรบุคคลเช�น  
* ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากร  
* ร�อยละของบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนาองค�ความรู�ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
* ร�อยละความพึงพอใจของบุคลากรต�อบรรยากาศองค�กรในภาพรวม เปOนต�น 
 
ตัวช้ีวัดด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน) เช�น 
* ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดท่ีบําบัดครบกําหนด 
*ร�อยละของผู�ปQวยเสพติดสุราท่ีบําบัดครบตามเกณฑ�กําหนด 
* ร�อยละของผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีได�รับการคัดกรองอาการทางจิตและได�รับการบําบัดรักษาอย�าง

ต�อเนื่อง 
* ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเข�ารับบริการในหน�วยงานยาเสพติด เปOนต�น 
 
ตัวช้ีวัดผลด�านการทํางานกับเครือข�าย 
* จํานวนครั้งการมีส�วนร�วมกับเครือข�าย (พระ/ผู�นําทางศาสนาอ่ืน ครู ผู�นําชุมชน ตํารวจ เจ�าหน�าท่ี

ฝQายปกครอง เจ�าหน�าท่ีอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ/โรงงาน) เพ่ือค�นหา คัดกรองผู�ใช�ยาและสารเสพติด 
* จํานวนครั้งในการทําประชาคมหมู�บ�านเพ่ือค�นหาป;ญหายาเสพติดในชุมชน 
* จํานวนครั้งในการจัดทํากิจกรรมการรณรงค�ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติดในชุนชน โรงเรียน 

สถานประกอบการ 
* ร�อยละของผู�ปQวยท่ีผ�านการบําบัดและมีงานทํางาน/ ศึกษาต�อ เปOนต�น 
 
 

การนํามาตรฐานสู�การปฏิบัติ 
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ท้ังนี้การนําเสนอผลลัพธ�ของการดําเนินงานท้ังหมดควรนําเสนอด�วยกราฟในรูปแบบต�างๆ  (กราฟ
เส�น กราฟแท�ง กราฟวงกลม) ตามความเหมาะสม เพ่ือแสดงให�เห็นแนวโน�มและผลลัพธ�การดําเนินงาน            
โดยหน�วยงานควรมีการดําเนินงานเพ่ือตอบสนองผลลัพธ�นั้นๆ โดยใช�ความรู�เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอย�าง
ต�อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) ซ่ึงเปOนกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ร�วมกับการนํา
ความคิดสร�างสรรค�มาใช�ในการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�รับผลงานอย�างไม�หยุดยั้ง
โดยมุ�งสู�ความเปOนเลิศ 

 
CQI ท่ีเรียบง�ายสามารถดําเนินการในงานท่ีมีขนาดเล็กๆ ทดสอบอย�างต�อเนื่อง และอาจทดสอบใน

หลายๆเรื่องพร�อมกัน ท้ังนี้การทํา CQI ควรยึดหลักการ 
* ตั้งเป:า เรื่องท่ีจะพัฒนา ระบุเปMาหมายท่ีชัดเจนและเจาะจง ระบุเปMาหมายเปOนตัวเลข 

กําหนดระดับท่ีคาดหวังและทุกคนในหน�วยงานต�องรับรู� : เปMาหมายชัด วัดผลได� 
  * เฝ:าดู สิ่งท่ีต�องการพัฒนา อาทิ 
   ** สร�างมาตรฐานปรับปรุงกระบวนการทํางานปรับระดับการดูแลผู�ปQวยเสพติด 
จัดทําเกณฑ�หรือแนวทางในการดูแลผู�ปQวยเสพติดท่ีใช�ในหน�วยงาน 
   ** ปรับปรุงระบบการไหลเวียนของงาน  
   ** การเข�าถึงข�อมูลข�าวสารและการสื่อสาร มีรอยต�อตรงส�วนใดท่ีหน�วยงานสามารถ
ปรับปรุงหรือเชื่อมรอยต�อนั้นๆ ให�เปOนเนื้อเดียวกัน “การประสานงานแบบไร�รอยต�อ”  

* ปรับเปล่ียน กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญและสอดคล�องกับสิ่งท่ีทีมจะดําเนินการ 
 ** ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ� เปOนสิ่งท่ีบ�งบอกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพงานท่ีดีข้ึน 

  ** ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ บ�งบอกการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานของทีม 
  ** ผลของตัวชี้วัดอาจไม�สมบูรณ� ซ่ึงหมายถึงเม่ือปรับปรุงระบบงานผลลัพธ�อาจจะไม�

ดีข้ึนก็ได� แต�ทีมควรเห็นโอกาสในการพัฒนางานเปOนวงรอบอย�างต�อเนื่องกันไป โดยยึดหลักการทํางานตามวง
ล�อคุณภาพ (P-D-C/S-A) คือ วางแผนงาน (Plan) การดําเนินงานตามท่ีวางแผนไว� (Do) การตรวจสอบผลของ
งานป;ญหา– อุปสรรค�ในการดําเนินงาน (Check/Study) และการลงมือปรับปรุงงานเม่ือผลงานยังไม�เปOนท่ีพึง
พอใจ (Act)  

 
  การหาโอกาสในการพัฒนางาน ทีมอาจค�นหาได�จาก 
  * แผนยุทธศาสตร� แผนพัฒนาคุณภาพของหน�วยงานหรือของโรงพยาบาล 
  * ความต�องการของผู�รับผลงาน 
  * ป;ญหา/ จุดอ�อนภายในหน�วยงาน 
  * ความเสี่ยงในหน�วยงาน 
  * ผลการวิเคราะห�กระบวนการหลัก 
  * ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
  * อุบัติการณ�ข�อร�องเรียน เปOนต�น 
 สรุปว�าการดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในทุกระดับ ท้ังระบบสมัครใจ และ
บังคับบําบัด ควรมีการพัฒนาระบบงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ๔ ตอนของการพัฒนา
คุณภาพงาน เพ่ือให�สอดคล�องกับหลักการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค�การมหาชน) โดย
อ�างอิงจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปJ 
(ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๔) ท่ีเปOนมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศ ท้ังนี้ผู�รับผิดชอบงาน 
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ยาเสพติดจะได�มีองค�ความรู�ท่ีเปOนแนวทางเดียวกันกับหน�วยงานอ่ืนๆ ภายในโรงพยาบาล และผู�รับผิดชอบยัง
สามารถนําความรู�ไปปฏิบัติในลักษณะบูรณาการระหว�างการบําบัดรักษา การฟ01นฟูสมรรถภาพ และการ
ส�งเสริมสุขภาพ เพ่ือมุ�งสู�ความเปOนเลิศในการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดสืบไป 
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ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนที่ I การบริหารจัดการ
ทั่วไป 

  

I - ๑ การนํา 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญ 
และกําหนดทิศทางนโยบาย
เพื่อให�การดําเนินงาน ด�าน
การบําบดัรักษายาและสาร
เสพติดเปOนไปอย�างมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ  

ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับติดตามงานด�านการ
บําบัดรักษายาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

สัมภาษณ�ผู�บริหาร 
สัมภาษณ�เจ�าหน�าที ่
รายงานการประชุม 

หน�วยงานและสหสาขาวชิาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมาย และขอบเขตการให�บริการ ด�าน
การบําบดัรักษายาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้ง 
มีระบบการสื่อสารและถ�ายทอดสู�การปฏิบัตทิี่มี
ประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดครอบคลุม
ประเด็นสาํคัญ (KPI) เพื่อติดตามผลการบาํบัดรักษา  
ผู�ติดยาและสารเสพติด 

ดูบันทึก/ข�อมูล 
สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่ใน
หน�วยงานและเจ�าหน�าที่
ผู�เก่ียวข�อง 

มีการสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศ
ที่เอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษายาเสพติดภายใน
องค�กร (Management Innovation) 

สังเกตสิ่งแวดล�อม 
สัมภาษณ�เจ�าหน�าที ่

I - ๒  การวางแผนและ
การบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และ
เปMาหมายของการบําบัด 
รักษาผู�ติดยาและสารเสพติด 
เพื่อตอบสนองป;ญหาและ
ความต�องการของผู�รับบริการ 
และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
รวมทั้งมีการถ�ายทอดไปสู�
การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให�มั่นใจว�าบรรลุ
เปMาหมาย 

มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทาํแผนปฏิบัติ
การ ที่สอดคล�องตามบริบทและการแพร�ระบาดของ 
ยาเสพติดในพืน้ที่รวมทั้งมีการถ�ายทอดแผนไปสู�การ
ปฏิบัติและติดตามผลเพื่อให�มั่นใจว�าบรรลุเปMาหมาย
โดยมีการกําหนดกรอบเวลาที่จะบรรลุเปMาหมาย/
วัตถุประสงค�อย�างชัดเจน 

ดูความสอดคล�องของจาก
แผนปฏิบัติการและระบาด
วิทยาของยาเสพตดิในพื้นที่
รับผิดชอบ 

มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุนทรัพยากร 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให�บรรลุเปMาหมาย/
วัตถุประสงค� 

สัมภาษณ�ผู�บริหาร 
สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่ใน
หน�วยงาน 

มีระบบการกํากับติดตามให�เกิดการดําเนินงานตามแผน 
(Monitoring) และมีระบบการเมินผล (Evaluation) ที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดูจากรายงานตัวชี้วัด 
ดูจากแผนพฒันางาน 

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับ
ผลงาน และผู�มีส�วนได� 
ส�วนเสีย 
มีการรับรู�ความต�องการ ความ
คาดหวัง เสียงสะท�อนและข�อ
ร�องเรียนจากผู�ปQวย ผู�รับ
ผลงาน ผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย 

มีระบบการประเมินความพงึพอใจ รับเสียงสะท�อน
และข�อร�องเรียนจากผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสียมีการตอบสนองและจัดการกับคําร�องเรียนอย�าง
เหมาะสม มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและ
เสียงสะท�อนมาปรับปรุงการให�บริการขององค�กร  
(use of feedback & reflection) 

มีกล�องรับความคิดเห็นจาก
ผู�รับบริการ  
ดูรายงานการวิเคราะห�ความ
พึงพอใจ 
ดูร�องรอยของการปรับปรุง
ระบบงานตามเสียงสะท�อน 

มีช�องทางให�ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสารเก่ียวกับ
การบริการ และความรู�ในการดูแลตนเอง 

 

แนวทางการประเมิน เพ่ือการรับรองคุณภาพ 

สถานพยาบาลยาเสพติดทุกระดับ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๓ 

 

 

ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนที่ I การบริหารจัดการ
ทั่วไป (ต�อ) 

  

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับ
ผลงาน และผู�มีส�วนได� 
ส�วนเสีย (ต�อ) 
นํามาใช�วางแผนและปรับปรุง
เพื่อให�มั่นใจว�าบริการที่จัด
สอดคล�องกับความต�องการ
ดังกล�าวรวมทั้งมีการคุ�มครอง
สิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าที่ของผู�ปQวย 
และให�การคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสม  
(patient’s right & responsibilities) 

-ดูเอกสารมีคําประกาศสิทธิ
ผู�ปQวย 
-สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบ 

มีช�องทางหรือกลไกที่ให�ผู�รับบริการ ผู�รับผลงาน และผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานด�านยาเสพตดิขององค�กร (customer& 
stakeholder engagement with the network) 

-ดูรายงานจากเอกสาร 
-สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบ 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และ
จัดการความรู� 
มีการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� 
ข�อมูลด�านการบําบัดรักษา
ฟ01นฟูผู�ยาเสพติดที่จําเปOน 
เพื่อนําไปใช�ประโยชน�ในการ
ปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมี
การใช�ข�อมูลวิชาการและการ
จัดการความรู�เพื่อการดูแล
ผู�ปQวยที่มีคุณภาพ ตามบริบท
ของแต�ละสถานพยาบาล/
สถานฟ01นฟูสมรรถภาพ 

มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญ
เพื่อใช�ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามผลการ
จัดบริการ 

-ดูเอกสารตัวชี้วัด 
-ดูแผนพัฒนาระบบงาน 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมอํานวยความสะดวก
ในการสื่อสาร การส�งต�อ และการดูแลผู�ปQวย อย�างมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ (IT support) 

-ดูเคร่ืองมืออุปกรณ�  เช�น 
คอมพิวเตอร�  
-สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบ 

การนําข�อมูลวิชาการและแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ถูกต�อง 
เชื่อถือได� ทันสมัยและปลอดภัยมาใช�ในการตรวจวินิจฉัย
ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติด 
(evidence-based practice) 

-ดูเอกสาร คู�มือการ
ปฏิบัตงิาน คู�มือการ
บําบัดรักษา 
-สัมภาษณ�เจ�าหน�าที่
ผู�รับผิดชอบ 
-ดูข�อมูลการพัฒนาคุณภาพ
งาน 

มีการจัดการความรู� เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทีด่ี
และเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญจากการปฏิบัตงิาน และ
องค�ความรู�ที่เกิดข้ึนจาก ทั้งภายในและภายนอกองค�กร 
นําไปสู�การปฏิบัตทิี่รัดกุมเปOนระบบและมีทิศทาง
เดียวกันทั้งองค�กร (KM in the network) 

I - ๕  การมุ�งเน�นทรัพยากร
บุคคล 
มีบุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถและจาํนวนที่
เหมาะสม มีระบบงานและ
วัฒนธรรมการทาํงานที่เอ้ือ
ต�อการให�บริการที่มีคุณภาพ 
มีระบบการพัฒนาบุคลากร 
การประเมินผลงาน การยก
ย�องชมเชยและแรงจูงใจที่
ส�งเสริมการสร�างผลงานทีด่ ี

มีบุคลากรสาขาต�างๆ ที่เก่ียวข�อง ที่มีความรู�ความสามารถ
และจาํนวนที่เหมาะสมสาํหรับการบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ตดิยาเสพตดิ รวมทัง้มีผู�ปฏิบัติงานประจําและ
ผู�ปฏิบัติงานเสริม 

ดูจากอัตรากําลัง/
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่เอ้ือต�อ
การสื่อสาร การประสานงานการปรึกษา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความคล�องตัว 

ดูจากแผนภูมิโครงสร�าง
องค�กร/สายการบังคับ
บัญชาของหน�วยงานรวมถึง
สายการประสานงานภายใน
หน�วยงานและระหว�าง
หน�วยงาน 

มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดูแลผู�ปQวยยาเสพติด 
ตามมาตรฐานวชิาชีพอย�างมีคุณภาพ ตั้งแต�การเตรียม
ความพร�อม  การเพิ่มพูนความรู�และทักษะด�านการ
บําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด   

ดูจากแบบตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
และ/หรือแบบติดตามนิเทศ
งานผู�ที่มีคุณสมบัติไม�ครบ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๔ 
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เกณฑ�มาตรฐาน 
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ทั่วไป (ต�อ) 

  

I - ๕  การมุ�งเน�นทรัพยากร
บุคคล (ต�อ) 

มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย และสร�าง
แรงจูงใจ เพื่อสนับสนุนการทํางานเปOนทีม โดยการ
มุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 

ดูจากบันทึกการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการนาํผล
การประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงแก�ไขที่เน�นผู�ปQวย
เปOนศูนย�กลาง 

I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
มีการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุงกระบวนการจัด 
บริการบําบัดรักษายาและสาร
เสพติด และกระบวนการ
สนับสนนุที่สาํคัญ เพื่อให�การ
บริการมีคุณภาพและปลอดภัย 
มีการปรับปรุงระบบงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให�บริการ  

มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ปQวยยาและสาร   
เสพติดที่สอดคล�องกับพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมายความ
คาดหวัง รวมทั้งการประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง 
เพื่อส�งมอบคุณค�าให�แก�ผู�รับบริการ  
(process identification) 

ดูจากกระบวนการให�บริการ
และบาํบัดรักษาที่สามารถ
ตอบสนองหรือแก�ไขป;ญหา
ได�ทันท�วงที/ครบถ�วนทุก
องค�ประกอบของการบําบัด 
รักษา/ระบบการบาํบัดรักษา 
ที่ปลอดภัย 
ดูนวตกรรมการบําบัดรักษา
ผู�ปQวย การปMองกันความเสี่ยง 

มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวย โดยทีมสหวิชาชีพ
ที่เก่ียวข�อง/ทีมนําทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมิน
คุณภาพ ประสิทธิภาพของการดูแลผู�ปQวยยาเสพติด และ
ค�นหาโอกาสพัฒนา 
มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาออกแบบ 
ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการ
ให�บริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทาง
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยีใหม�ๆ  
(process design & innovation)   
มีการปรับปรุงกระบวนการทาํงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง ความแปรปรวน ลดความ
สูญเปล�า ปMองกันความผิดพลาดและเหตุการณ�ไม�พึง
ประสงค� ทาํให�ผลลัพธ�การดูแลผู�ปQวยดีข้ึนในทุกๆ มิต ิ

ตอนที่ II  ระบบงานสําคัญ 
II - ๑ ระบบบริหารความ
เสี่ยง 
ก.ระบบบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และ
คุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และคุณภาพ
ของโรงพยาบาลทีมี
ประสิทธผิลและประสาน
สอดคล�องกัน รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพการดูแล
ผู�ปQวยในลักษณะบูรณาการ 

มีการค�นหาความเสี่ยงทางด�านคลินิกและความเสี่ยง
ทั่วไป ในหน�วยงานยาเสพติดและหน�วยงานที่เก่ียวข�อง 
พร�อมทั้งจดัลาํดบัความสาํคัญเพือ่กําหนดเปMาหมายความ
ปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดย
สื่อสารและสร�างความตระหนักอย�างทั่วถึง เพื่อให�เกิด
ผลลัพธ�ของการปฏิบัติที่ด ี

ดูบัญชีความเสี่ยงรายงานการ
ประชุมความเสี่ยง  
การวิเคราะห�อุบัติการณ�
ความเสี่ยง และการผลลัพธ�
การจัดการความเสี่ยง 

ระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบพลาดที่
เหมาะสม มีการวิเคราะห�ข�อมูลและนําข�อมูลไปใช�เพื่อ
การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู� และวางแผน 
มีการวิเคราะห�สาเหตุที่แท�จริง (Root Cause Analysis) 
เพื่อค�นหาป;จจัยเชิงระบบที่อยู�เบื้องหลัง และนําไปสู�การ
แก�ป;ญหาที่เหมาะสม 
มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภัยอย�างสมํ่าเสมอ และนําไปสู�การ
ปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๕ 
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II - ๒ สิ่งแวดล�อมในการ
ดูแลผู�ปHวย (Healing 
environment, Safety, 
Laws) 
ก.สิ่งแวดล�อมทางกายภาพ
และความปลอดภัย 

โครงสร�างอาคารสถานที่ขององค�กรมีการออกแบบและ
การจัดการพื้นที่ใช�สอยเอ้ือต�อความปลอดภัย 
สะดวกสบาย มีความเปOนสัดส�วนและการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

จากสภาพแวดล�อม/อาคาร
สถานทีท่ี่ให�บริการ/รายงาน
อุบัติการณ�หรืออุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนกับผู�รับบริการและ
เจ�าหน�าที่ซึ่งเกิดจาก
โครงสร�างทางกายภาพ 

องค�กรตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล�อมเพื่อ
ค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม�ปลอดภัยด�าน
สิ่งแวดล�อม อย�างน�อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให�บริการ
ผู�ปQวย/ผู�มาเยือน และทุกปJในพื้นที่อ่ืนๆ 
องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมและนําไป
ปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว� ปMองกันการเกิด
อันตรายตอบสนองต�ออุบัติการณ�ที่เกิดข้ึน ธํารงไว�ซึ่ง
สภาพอาคารสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย สําหรับ
ผู�ปQวย/ผู�มาเยือนและบุคลากร 
มีระบบระบายอากาศที่ถ�ายเทสะดวก เพื่อควบคุมการ
ปนเป01อนในอากาศ และมีการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
อย�างที่มีข�อกําหนดไว� 

ดูจากสภาพของสถานทีท่ี่
ให�บริการ 
 

ข.การจัดการกับภาวะ
ฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 

ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย เพื่อ
ระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติที่เปOนไปได�และ
องค�กรต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 

ดูรายงานการประชุม 
ดูรายงานอุบัติการณ� 
ความเสี่ยง 
ดูแผนการปMองกันความเสี่ยง/ 
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
ดูจากบัญชีความเสี่ยง ระบบ
การรายงานอุบัติการณ�  สถิติ  
แนวปฏิบัต/ิคู�มือการปMองกัน
ความเสี่ยงในเร่ืองที่สําคัญ 

จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 
ครอบคลุมการเตรียมความพร�อมเพื่อรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 
ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ คร้ัง เพื่อทดสอบ
การบริหารจัดการเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติ 
ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเคร่ืองมือ 
ต�างๆ ในการปMองกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ 
ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 

ค.สาธารณูปโภคและ
เคร่ืองมือ 
 

องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ํา สํารองให�แก�จุด
บริการที่จําเปOนทั้งหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ 
และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่มีข�อกําหนดไว�  

ดูจากสภาพของสถานที่ 
อุปกรณ� เคร่ืองมือ ที่ให�บริการ 
ดูรายงานระบบบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ และระบบ
สาธารณูปโภค 

ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค 
รวมถึงมีระบบบํารุงรักษาและใช�วางแผนปรับปรุงหรือ
สร�างทดแทน 

 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๖ 

 

 

ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ(ต�อ)   
ค.สาธารณูปโภคและ
เคร่ืองมือ (ต�อ) 
 

มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมใช� เพ่ือให�
การดูแลผู�ปQวยอย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อนเฉพาะทาง
ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�านการฝ}กฝนจนเกิดความชํานาญ และ
องค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือช้ินน้ัน และมีระบบ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

ผู�รับผิดชอบดูแลมีความรู� 
ความสามารถ 

ง.สิ่งแวดล�อมเพ่ือการสร�าง
เสริมสุขภาพ 
 

จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทางด�าน
ร�างกาย จิตใจและสังคมที่ดสีําหรับผู�ปQวย ครอบครัว 
และบุคลากร 

-ดูจากสภาพของสถานทีท่ี่
ให�บริการ 
-ความพึงพอใจด�านสถานที่
และสิ่งแวดล�อม จัดให�มีสถานที่และสิ่งแวดล�อมเพื่อการเรียนรู�และ

พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู�ปQวยและครอบครัว 
มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาด เปOน
ระเบียบ และสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของบุคลากร 

II - ๓ ระบบยา 
 

จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และ
เหตุการณ�ไม�พึงประสงค�จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การ
ปฏิบัติ  มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อเหตุการณ�ท่ีไม�
พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

ดูระบบการจัดจ�ายยา  
ดูแนวปฏิบตัิการควบคุม 
กํากับ การเบิกจ�ายยาที่ต�อง
ควบคุมเปOนพิเศษ 

จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�ายยา
ที่ต�องควบคุมพิเศษ เช�น Methadone และยากลุ�ม
ต�านอาการทางจิต และแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือ
ได�รับยาดังกล�าว 
มีการจัดให�มียาและ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยา
สามัญที่จาํเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยต�างๆอยู�ตลอดเวลา 
มีระบบควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมี
การจัดทดแทนโดยทนัทีหลังจากที่ใช�ไป 

II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 

บันทึกเวชระเบยีนมีข�อมูลเพียงพอสําหรับ 
- การระบุตัวบุคคล 
- มีข�อมูลที่เพียงพอต�อการวินิจฉัยตามบริบทของ 
สถานพยาบาล 
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา 
- ทราบความเปOนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา 
- เอ้ือต�อความต�อเนื่องในการดูแล 
- การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย 
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู�ปQวย 

ดูจากความสมบูรณ�ของการ
บันทึกเวชระเบยีนผู�ปQวย 
ดูอุบัติการณ�ความเสี่ยง
เก่ียวกับเวชระเบียน 

มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพื่อประเมินความ
สมบูรณ� ความถูกต�อง และการบันทึกในเวลาที่กําหนด 
เวชระเบียนได�รับการปMองกันสญูหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก�ไขดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�
โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าที ่
องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จาํเปOน
เพื่อรักษาความลับของข�อมูลและสารสนเทศของผู�ปQวย
ในเวชระเบียน 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๗ 

 

 

ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ(ต�อ)   
II -๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
ก. การจัดบริการสร�าง
เสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับ
ชุมชน จัดบริการเชิงรุกใน
ด�านการค�นหาปMองกัน 
บําบดั ฟ01นฟูและติดตาม
ร�วมกับภาคีเครือข�าย 
 
 

ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบประเมินความ
ต�องการและศักยภาพของชุมชนและกําหนด
กลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 

ดูแผนการทาํงานร�วมกับ
ชุมชน เครือข�าย 
สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัตงิาน 
สัมภาษณ�ทีมงานที่เก่ียวข�อง 
 

ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริม
สุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพ
ติดร�วมกับชุมชนเพื่อตอบสนองความต�องการและ
ป;ญหาของชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 
โดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 
ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการ
สร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายา
และสารเสพตดิในชุมชน 

ข.การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในการ
แก�ไขป;ญหายาเสพติดและ
ความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชน 

ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�าย
และชุมชนในการค�นหา ดูแล ผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

ดูแผนการทาํงานร�วมกับ
ชุมชน เครือข�าย 
ดูผลลัพธ�การดําเนนิงาน ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานที่เก่ียวข�องในการ

ส�งเสริมสนบัสนุนช�วยเหลือด�านสังคมและเศรษฐกิจ
ให�กับชุมชนเพื่อการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพตดิ 

ตอนที่ III  กระบวนการ
ดูแลผู�ปHวย 

  

III - ๑  การเข�าถึง และเข�า
รับบริการ  
ผู�ปQวยยาเสพตดิสามารถ
เข�าถึงบริการบาํบดัรักษาได�
ง�าย กระบวนการรับผู�ปQวย
เหมาะสมกับสภาพป;ญหาและ
ความต�องการของผู�ปQวย 
ทันเวลา และมีการ
ประสานงานทีด่ี ภายใต�ระบบ
และสิง่แวดล�อมที่เหมาะสม
และมีประสิทธภิาพ 

มีกระบวนการ/ ช�องทางการเข�าถึงบริการที่ชัดเจนว�า
ผู�ปQวยกลุ�มเปMาหมายจะเข�าถึงบริการอย�างไร 

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัตงิาน 
สัมภาษณ�ผู�เก่ียวข�อง 
ดูแนวปฏิบตัิการรับผู�ปQวย 
ดูเอกสารที่เก่ียวข�องกับการ
ประเมินคัดกรองผู�ปQวย 
เสพติด 

มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการติดยาเสพติด
เบื้องต�นเพื่อแยกกลุ�มผู�ปQวยให�ได�รับการรักษาฟ01นฟู
สมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแต�ละระบบการ
บําบัดรักษา การฟ01นฟูสมรรถภาพ โดยใช�แบบประเมิน
คัดกรองตามมาตรฐานสากล 
การเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบริการผู�ปQวยก�อน
รับไว�รักษาเปOนไปอย�างเหมาะสม ทั้งการให�ข�อมูลที่
จําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัวการเตรียมตรวจทาง
ห�องปฏิบัติการและตรวจพิเศษต�างๆรวมทั้งการบันทึก
ข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 
มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานที่
เก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพทัง้ภายในและภายนอก 

III - ๒  การประเมินผู�ปHวย 
ผู�ปQวยยาและสารเสพติดทุก
รายได�รับการประเมินความ
ต�องการและป;ญหาสุขภาพ
อย�างถูกต�อง ครบถ�วน และ
เหมาะสม 

มีการประเมินผู�ปQวยอย�างรอบด�าน ครอบคลุมด�าน
ร�างกายจิตใจ สงัคม 

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัต ิ
ดูทีมผู�บาํบัดรักษาผู�ปQวย 
เสพติด มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความ

เหมาะสม พร�อมให�บริการในเวลาที่ต�องการ 
ผู�ประกอบวิชาชพีที่เก่ียวข�องร�วมมือและประสานงาน
กันในการประเมินผู�ปQวย มีการใช�ผลการประเมิน
ร�วมกันในสหวิชาชีพที่เก่ียวข�อง 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๘ 

 

 

ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนที ่III กระบวนการดูแล
ผู�ปHวย 

  

III - ๒  การประเมินผู�ปHวย 
(ต�อ) 

มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวย การวินิจฉัยโรค 
การจําแนกความรุนแรงของโรค/การเสพติดหรือระยะของ
การเปOนโรค/การเสพติด รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว�างการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

ดูแผนการดูแลผู�ปQวย 
ดูบันทึกความก�าวหน�าในการ
ดูแลผู�ปQวยรายบุคคล 

มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือครอบครัว
เข�าใจอย�างเหมาะสม 
มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน / เอกสาร / สมุด
ประจําตัวผู�รับบริการ และพร�อมให�ผู�เกี่ยวข�องใช�ประโยชน� 

III – ๓ การวางแผนดูแล
ผู�ปHวย 
ทีมผู�ให�บริการมีการวาง
แผนการดูแลผู�ปQวยที่มีการ
ประสานกันอย�างดี และมี
เปMาหมายที่ชัดเจนสอดคล�อง
กับสภาพป;ญหาและความ
ต�องการของผู�ปQวย 
 

มีการวางแผนการดูแลผู�ปQวยซ่ึงตอบสนองต�อป;ญหา / 
ความต�องการของผู�ปQวยอย�างครบถ�วน 

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัตงิาน 
ดูแผนการดูแลผู�ปQวยเสพติด 
ดูบันทึกความก�าวหน�าใน 
การดูแลผู�ปQวยรายบุคคล 

มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�
ติดยาและสารเสพตดิบนพ้ืนฐานวิชาการช้ีนําการวาง
แผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวย 
ต�องมีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกัน
ระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู�ปQวย 
ผู�ปQวย/ ครอบครัวมโีอกาสมีส�วนร�วมในการวางแผนในการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพหลังจากได�รับข�อมลูท่ี
เพียงพอ 
มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการรักษาท่ีเหมาะสม 
มีการวางแผนจําหน�วยผู�ปQวย เพ่ือให�ผู�ปQวยสามารถดูแล
ตนเองและได�รบัการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและ
ความต�องการ 

III - ๔ การดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�ให�บริการ มีการดูแล
ผู�ปQวยอย�างทันท�วงที 
ปลอดภัย เหมาะสม และ
เปOนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ผู�ปQวยได�รับการดูแลตามแผนการรกัษาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพผู�ปQวยตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัตงิาน 
ดูจากบันทึกเวชระเบียน 
 มีการดูแลในภาวะถอนพิษยา/โรคร�วม/อาการแทรกซ�อน

อ่ืนๆ และการฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการรักษา   
มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาและมรีะบบการส�ง
ต�อเมื่อเกินศักยภาพไปยังสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

III - ๕  การให�ความรู� เสริม
พลัง วางแผนจําหน�าย การ
ดูแลต�อเน่ือง 
 

มีการประเมินผู�ปQวย เพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู�ในแต�ละช�วงเวลาของการดแูล 

ดูจากการวางแผนการจําหน�าย
ผู� ปQ วย จากการสั มภาษณ�
เจ�าหน�าที่/จากการสัมภาษณ�
ผู� ปQ ว ย / ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ
เครือข�ายด�านสุขภาพในชุมชน 
 

มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยและครอบครัวในลักษณะท่ีเข�าใจ
ง�าย มีสื่อประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการ
รับรู� ความเข�าใจและความสามารถนําข�อมูลไปใช�ของ
ผู�ปQวยและครอบครัว (ถ�ามี) 
มีการประเมินความต�องการการดแูล/ ช�วยเหลือ ท้ังด�าน
สุขภาพ อาชีพ และอ่ืนๆท่ีจะเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 
มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการดูแล
ตนเองของผู�ปQวยและครอบครัว 
มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยและครอบครัว 
รวมท้ังการประเมินความสามารถในการปฏิบัต ิ



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๕๙ 

 

 

ข�อกําหนดและ 
เกณฑ�มาตรฐาน 

 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมิน/หลักฐาน 

ตอนที่  IV  ผลลัพธ�   
III - ๕  การให�ความรู� เสริม
พลัง วางแผนจําหน�าย การ
ดูแลต�อเน่ือง (ต�อ) 
 

ผู�ปQวยที่จาํหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการส�ง
ต�อ ติดตาม ประเมินความก�าวหน�าและปรับแผนการ
ดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานที่เก่ียวข�อง เพื่อเตรียมความพร�อมสําหรับ
การดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด 

สัมภาษณ�ผู�ปฏิบัตงิาน 
สัมภาษณ�ผู�มารับบริการ 
ดูบันทึกเวชระเบียน 

IV – ๑ ผลลัพธ�ด�านการ
ดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 
 
 

องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและ
แนวโน�มของตัวช้ีวัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวยเสพตดิ ท้ังใน
ด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการ
ทําหน�าท่ี* (functional status)ของผู�ปQวยเสพตดิ คุณค�า
จากมุมมองของผู�รับบริการการคงอยู� การแนะนํา และการ
สร�างความสัมพันธ�กับผู�รับบริการ ตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ อาทิ 
อัตราการไม�กลับไปเสพตดิซํ้า (Remission rate) อัตรา
การคงอยู�ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate)
ร�อยละความพึงพอใจของผู�ปQวย/ผู�รับบริการ  

การสัมภาษณ�เจ�าหน�าที่ถึง
การดําเนินการดงักล�าวว�ามี
หรือไม�อย�างไรสถิติตัวชี้วัด/
ผลลัพธ�ที่มีแนวโน�มดีข้ึน 
ร�องรอยหลักฐานการ
ปรับปรุงในเร่ืองที่สาํคัญๆ 
การสัมภาษณ�เจ�าหน�าที่และ
เครือข�ายการทํางานในชุมชน 
และร�องรอยหลักฐานอ่ืนๆที่
ปรากฏ 
จากการสัมภาษณ�เจ�าหน�าที่
ทุกระดับว�ามีส�วนร�วมในการ
พัฒนาคุณภาพงาน 

IV – ๒ ผลลัพธ�ด�าน
ทรัพยากรบุคคล 

องค�กรแสดงให�เห็นในป;จจุบนัและแนวโน�มของตัวชีว้ัด
สําคัญเก่ียวกับผลความผูกพนัของบุคลากร ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบคุลากรและผู�นําขีด
ความสามารถ ระดับอัตรากําลังการรักษาไว�ซึ่งทักษะที่
ดีและเหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน 
สุขอนามัยความปลอดภัย สวสัดิภาพบริการและสิทธิ
ประโยชน�ของบุคลากร 

IV - ๓ ผลลัพธ�ด�าน
ระบบงานและกระบวนการ
สําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 

องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของ
ตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน (operational 
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร�อม
สําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการ
สําคัญ 

IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการ
ทํางานกับเครือข�าย 

องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจบุนัและแนวโน�มของ
ตัวชี้วัดสาํคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�านการ
ค�นหาผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด ด�านการติดตามดูแล
ช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ตดิยาเสพตดิท่ีผ�านการบําบัดรักษา          
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การให�คะแนนประกอบการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด  
(Scoring Guideline) 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕
๑.๕ ๒.๕ ๓.๕ ๔.๕ 

ผลลัพธ�ไม�น�าพึงพอใจ 

ผลลัพธ�อยู�ใน
ระดับเฉล่ีย 

ผลลัพธ�ดีกว�า
ระดับเฉล่ีย 

ผลลัพธ�ดีเลิศ 

กิจกรรม 

คุณภาพพื้นฐาน 

ตั้งทีมวางกรอบ
การทํางาน
ปรับปรุง
โครงสร�าง 

แก�ไขเม่ือเกิด
ป;ญหา 

เร่ิมต�น 

นําไปปฏิบัต ิ

สื่อสาร 

มีความเข�าใจ 

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม 

บรรลุเปMาหมาย
พื้นฐาน 

นําไปปฏิบัติ
ครอบคลุม

ถูกต�อง 

สอดคล�อง 

กับบริบท 

ปรับปรุงระบบ 

บูรณาการ 

ประเมินผล 

อย�างเปOนระบบ 

เปOนแบบอย�างที่
ดีของการปฏิบัต ิ

มีนวัตกรรม
คุณภาพ 

วัฒนธรรม
เรียนรู� 
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แบบให�คะแนนตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดนี้ ออกแบบมา
เพ่ือประโยชน�สําหรับสถานพยาบาลใช�ประเมินตนเอง และสําหรับผู�เยี่ยมสํารวจใช�ประเมินสถานพยาบาลว�ามี
การดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานแต�ละข�อมากน�อยเพียงใดมีความสอดคล�องกันหรือไม� ค�า
คะแนนท่ีประเมินได�ในแต�ละมาตรฐาน จะใช�เปOนองค�ประกอบหนึ่งในการตัดสินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ยาเสพติด    
 การให�คะแนนมาตรฐานแต�ละข�อเปOนไปตามเกณฑ�การให�คะแนนประกอบการประเมินเพ่ือรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (Scoring Guideline) ตามแผนภูมิ 
การปฏิบัติตามมาตรฐานแต�ละข�อ 
 เกณฑ�การให�คะแนน:  ๑ = มีกิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน ๕ส. ตั้งทีมวางกรอบการทํางานปรับปรุงโครงสร�าง 
           แก�ไขเม่ือเกิดป;ญหา 

๒ = ออกแบบกระบวนเหมาะสม เริ่มมีแนวทาง เริ่มต�นปฏิบัติ สื่อสาร       
      ยังมีประเด็นสําคัญต�องปรับปรุง    
๓ = ปฏิบัติได�ตามเปMาหมายพ้ืนฐาน นําไปปฏิบัติครอบคลุมถูกต�อง  
       สอดคล�องกับบริบท 
๔ = ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวัตกรรม ประเมินผลอย�างเปOนระบบ 
๕ = เปOนแบบอย�างท่ีดีของการปฏิบัติมีนวัตกรรมคุณภาพมีวัฒนธรรม 
      การเรียนรู�ในหน�วยงาน 

 หน�วยงานท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี มีคะแนน ๒.๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ถือว�าผ�านเกณฑ�
มาตรฐาน การให�คะแนนตามเกณฑ�นี้ใช�ได�กับสถานพยาบาลท่ีขอการรับรองครั้งแรก(Accredit) และ
สถานพยาบาลท่ีขอการรับรองซํ้า (Re-Accredit) ควรมีคะแนน ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
หน�วยงานควรให�คะแนนโดยการประเมินตนเอง ตามแบบให�คะแนนตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การให�คะแนนประกอบการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 
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ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ รวม ๖ องค�ประกอบ ได�แก� 
I - ๑ การนํา 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบายเพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดเปOนไปอย�างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับ
ติดตามงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

 

๒. หน�วยงานและสหสาขาวิชาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมาย และ
ขอบเขตการให�บริการ ด�านการบําบัดรักษายาและสารเสพติดท่ีเหมาะสม รวมท้ัง มี
ระบบการสื่อสารและถ�ายทอดสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ (KPI) เพ่ือติดตามผลการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด   

 

๓. ผู�นําสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดภายใน
องค�กร (Management Innovation)  

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

I - ๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และเปMาหมายของการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป;ญหาและ
ความต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรวมท้ังมีการถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติและติดตามผล
เพ่ือให�ม่ันใจว�า การดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล�องตามบริบทของ
หน�วยงาน และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ังมี
การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ�การดําเนินงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าการดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ัง
ไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว�อย�างชัดเจน 

 

๒. มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�
บรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค� 

 

๓. มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพ่ือให�การดําเนินงานเปOนไปตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีวางไว� และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเฉล่ีย  

 

แบบให�คะแนนเพ่ือรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๓ 

 

 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
มีระบบการรับฟ;งและนําข�อมูล จากเสียงสะท�อน ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อร�องเรียนของผู�ปQวย 
ผู�รับผลงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มาใช�ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึงความ
ม่ันใจว�า การจัดบริการของหน�วยงานสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลดังกล�าวรวมถึงหน�วยงานมีความ
ตระหนักและให�ความคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียงสะท�อนและข�อร�องเรียนจาก
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อร�องเรียน
อย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
เสียงสะท�อนมาใช�ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน (use of feedback & 
reflection) 

 

๒. มีช�องทางให�ผู�ปQวย/ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสารและเสนอข�อร�องเรียน 
เก่ียวกับระบบการบริการของหน�วยงาน และความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู�ในการดูแลตนเอง 

 

๓. มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปQวย และมีระบบท่ีพร�อมในการ
คุ�มครองสิทธิผู�ปQวยได�อย�างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities) 

 

๔. มีช�องทางหรือกลไกท่ีให�ผู�ปQวย ผู�รับบริการ ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย   
มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านยาเสพติดขององค�กร (customer & 
stakeholder engagement with the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๔ 

 

 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู� 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� ข�อมูลด�านการบําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดท่ีจําเปOนเพ่ือนําไปใช�
ประโยชน�ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช�ข�อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู�เ พ่ือการ
บําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดให�เกิดคุณภาพตามบริบทของแต�ละสถานพยาบาล/สถานฟ01นฟู
สมรรถภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือใช�ในการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ�ของการจัดบริการ 

 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ - 
ส�งต�อผู�ปQวยเสพติด และการดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ (Information technology support) 

 

๓. มีการนําข�อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีถูกต�อง เชื่อถือได� 
ทันสมัย และปลอดภัย มาใช�ในการตรวจวินิจฉัย ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

 

๔. มีการจัดการความรู� เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดีและเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญ
จากการปฏิบัติงาน หรือองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องจากท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
นําไปสู�การปฏิบัติท่ีรัดกุมเปOนระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค�กร (Knowledge 
Management in the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๕ 

 

 

I - ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการ
ให�บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย�องชมเชยและแรงจูงใจท่ี
ส�งเสริมการสร�างผลงานท่ีดี 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด รวมท้ังมีผู�ปฏิบัติงาน
ประจําและผู�ปฏิบัติงานเสริม 

 

๒. มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการสื่อสาร การ
ประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความ
คล�องตัว 

 

๓. มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย�างมีคุณภาพต้ังแต�การเตรียมความพร�อม การเพ่ิมพูนความรู�และ
ทักษะการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย จัดระบบค�าตอบแทนและสร�าง
แรงจูงใจ (ความก�าวหน�าของตําแหน�งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคงใน
งาน ฯลฯ) เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปOนทีมการมุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๖ 

 

 

I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให�การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง เพ่ือส�ง
มอบคุณค�าของงานให�แก�ผู�รับบริการ (process identification) 

 

๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง/ทีมนํา
ทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดและค�นหาโอกาสพัฒนา 

 

๓. มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�ประโยชน�ในการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(process design & innovation)   

 

๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล�าปMองกันความผิดพลาดและเหตุการณ�
ไม�พึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�ผลลัพธ�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด
ดีข้ึนในทุกมิติ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๗ 

 

 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
 

II - ๑ ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ก. ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล�อง
กัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการค�นหาความเสี่ยงทางด�านคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไปในหน�วยงานยาเสพติดและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดเปMาหมายความ
ปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร�างความตระหนักอย�าง
ท่ัวถึง เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ของการการปฏิบัติงานท่ีดี 

 

๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบพลาดท่ีเหมาะสมมีการวิเคราะห�และ
นําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู� และ
วางแผนการปฏิบัติงาน 

 

๓. มีการวิเคราะห�สาเหตุท่ีแท�จริง (Root Cause Analysis) เพ่ือค�นหาป;จจัยเชิงระบบ*
ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง และนําไปสู�การแก�ป;ญหาท่ีเหมาะสม 

 

๔. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย�าง
สมํ่าเสมอ และนําไปสู�การปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๘ 

 

 

II - ๒ ส่ิงแวดล�อมในการดูแลผู�ปHวย (Healing environment, Safety, Laws) 
 

ก. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพของหน�วยงานท่ีเอ้ือต�อความปลอดภัยและความผาสุกของผู�ปQวย เจ�าหน�าท่ี และ
ผู�รับบริการ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�าผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี อาคาร สถานท่ีจะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. โครงสร�างอาคารสถานท่ีขององค�กรมีการออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือ
ต�อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปOนสัดส�วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

 

๒. องค�กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ท่ีไม�ปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมอย�างน�อยทุกหกเดือนในพ้ืนท่ีให�บริการผู�ปQวย/ผู�มาเยือน 
และทุกปJในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 

๓. องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�าน
สิ่งแวดล�อมและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว� ปMองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต�ออุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว� ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู�ปQวย/ ผู�มาเยือนและบุคลากร 

 

๔. มีระบบระบายอากาศท่ีถ�ายเทสะดวก เพ่ือควบคุมการปนเป01อนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติท่ีเปOนไปได� และองค�กรต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 

 

๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร�อม
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 

 

๓. ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง เพ่ือทดสอบการบริหารจัดการ เม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

 

๔. ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต�างๆ ในการปMองกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๖๙ 

 

 

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�า มีเครื่องมือท่ีจําเปOนพร�อมใช�งาน และทําหน�าท่ีได�เปOนปกติ รวมท้ังควรมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจําเปOนอยู�ตลอดเวลา 
 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ํา สํารองให�แก�จุดบริการท่ีจําเปOนท้ังหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  

 

๒. ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา 
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร�างทดแทน 

 

๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมในการใช�งาน เพ่ือให�การดูแลผู�ปQวย
เสพติดได�อย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อน/เฉพาะทาง ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�านการฝ}กฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือชิ้นนั้น พร�อมท้ังมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

ง. ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ 
องค�กรมีความมุ�งม่ันในการท่ีจะทําให�หน�วยงานเปOนสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือต�อสุขภาพ เอ้ือต�อการสร�าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู�ปQวยและผู�มาใช�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทางด�านร�างกาย จิตใจและสังคมท่ีดี
สําหรับผู�ปQวย ครอบครัว และบุคลากร 

 

๒. จัดให�มีสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร 
ผู�ปQวยและครอบครัว 

 

๓. มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาดเปOนระเบียบและสวยงามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๐ 

 

 

II - ๓ ระบบยา 
องค�กรสร�างความม่ันใจในระบบการจัดการด�านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได�ผล พร�อมท้ังการมียาท่ีมี
คุณภาพพร�อมใช�สําหรับผู�ปQวยเสพติด 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�
จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อเหตุการณ�ท่ีไม�
พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�ายยาท่ีต�องควบคุมพิเศษ เช�น 
Methadone และยากลุ�มต�านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือได�รับ
ยาในกลุ�มดังกล�าว 

 

๓. จัดให�มียา และ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยาสามัญท่ีจําเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยเสพ
ติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมีการจัดยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใช�ไป 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�ปQวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต�อเนื่อง การเรียนรู� การวิจัย การ
ประเมินผล การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย องค�กรสร�างความม่ันใจว�าเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดได� 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข�อมูลเพียงพอ  
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ� ความถูกต�อง และการ
บันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. เวชระเบียนได�รับการปMองกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก�ไข
ดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าท่ี 

 

๔. องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปOนเพ่ือรักษาความลับของข�อมูลและ
สารสนเทศของผู�ปQวยในเวชระเบียน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๑ 

 

 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
 
ก. การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด�านการค�นหา คัดกรอง ปMองกัน บําบัดฟ01นฟูและติดตาม
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดร�วมกับภาคีเครือข�าย 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมินความต�องการและศักยภาพของ
ชุมชนและกําหนดกลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและ
แก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดร�วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต�องการและป;ญหาของ
ชุมชน 

 

๓. ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสาร
เสพติดในชุมชนโดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 

 

๔. ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
  

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
  
ข. การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก�ไขป;ญหายาและสาร
เสพติดและความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชน 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�ายและชุมชน ในการค�นหา คัดกรอง 
ดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือด�าน
สังคมและเศรษฐกิจให�กับชุมชน เพ่ือการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

คะแนนเฉล่ีย   
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๒ 

 

 

ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปHวย 
III – ๑ การเข�าถึง และเข�ารับบริการ 
ทีมผู�ให�บริการสร�างความม่ันใจว�า ผู�ปQวยยาเสพติดสามารถเข�าถึงบริการบําบัดรักษาได�ง�าย กระบวนการรับ
ผู�ปQวยเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการของผู�ปQวย ทันเวลา และมีการประสานงานท่ีดีภายใต�ระบบ
และสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีกระบวนการ /ช�องทางการเข�าถึงบริการท่ีชัดเจนว�าผู�ปQวยเสพติดจะเข�าถึงบริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต�องและเหมาะสม 

 

๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและสารเสพติดเบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ�ม
ผู�ปQวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต�ละ
ระบบการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ โดยใช�แบบประเมินคัดกรองท่ีเปOน
มาตรฐานสากล 

 

๓. การเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบริการผู�ปQวยเสพติดก�อนรับไว�รักษาเปOนไปอย�าง
เหมาะสม ท้ังการให�ข�อมูลท่ีจําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห�องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต�างๆรวมท้ังการบันทึกข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 

๔. มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพท้ัง
ภายในและภายนอกองค�กร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

III - ๒ การประเมินผู�ปHวย 
ผู�ปQวยเสพติดทุกรายได�รับการประเมินความต�องการและป;ญหาสุขภาพอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และเหมาะสม 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติดอย�างรอบด�าน ครอบคลุมด�านร�างกายจิตใจ อารมณ� และ
สังคม 

 

๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร�อมให�บริการใน
เวลาท่ีต�องการ 

 

๓. ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องร�วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู�ปQวยเสพติด 
มีการใช�ผลการประเมินร�วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

 

๔. มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลัง
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

 

๕. มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือครอบครัวเข�าใจอย�างเหมาะสม  
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู�รับบริการ 
และพร�อมให�ผู�เก่ียวข�องใช�ประโยชน� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๓ 

 

 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ปHวย 
 ทีมผู�ให�บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดท่ีมีการประสานกันอย�างดี 
และมีเปMาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับสภาพป;ญหา/ความต�องการด�านสุขภาพของผู�ปQวยเสพติด 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดซ่ึงตอบสนองต�อ
ป;ญหา/ ความต�องการของผู�ปQวยเสพติดอย�างครบถ�วน 

 

๒. มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดบน
พ้ืนฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกันระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๔. ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาสมีส�วนร�วมในการวางแผนในการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพหลังจากได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอ 

 

๕. มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
๖. มีการวางแผนการจําหน�ายผู�ปQวยเสพติด เพ่ือให�ผู�ปQวยเสพติดสามารถดูแลตนเอง 
และได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาละความต�องการ หลังจําหน�ายออกจาก
โรงพยาบาล 

 

คะแนนเฉล่ีย  
  

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
  

III – ๔ การดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�บําบัดให�ความม่ันใจว�าจะให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างทันท�วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปOนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�ปQวยเสพติดได�รับการดูแลตามแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพผู�ปQวยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร�วม/ อาการแทรกซ�อนอ่ืนๆ และได�รับ
การฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

 

๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีมการบําบัด/ภายนอกทีมบําบัด เพ่ือ
การบําบัดรักษาท่ีต�อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ –ส�งต�อไปยังสถานพยาบาล
ท่ีเหมาะสม 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๔ 

 

 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

III - ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง 
ทีมผู�บําบัดให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก�ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว� เพ่ือเสริมพลังผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวให�มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร�างสุขภาพเข�าในทุกข้ันตอนของการดูแล 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติด เพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู� ให�
ครอบคลุมป;ญหา ความต�องการ ขีดความสามารถของผู�ปQวย และความพร�อมในการ
เรียนรู� ในแต�ละช�วงเวลาสําคัญของการดูแล 

 

๒. มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยเสพติด และครอบครัวในลักษณะท่ีเข�าใจง�าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู�  ความเข�าใจและ
ความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติของผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว (ถ�ามี) 

 

๓. มีการประเมินความต�องการการดูแล/ ช�วยเหลือ ท้ังด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อาชีพ และอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 

 

๔. มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการดูแลตนเองของผู�ปQวยและ
ครอบครัว 

 

๕. มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว รวมท้ังการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต�างๆ ท่ีได�เรียนรู� 

 

๖. ผู�ปQวยท่ีจําหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการส�งต�อ ติดตาม ประเมิน
ความก�าวหน�าและปรับแผนการดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๕ 

 

 

 

ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ� 
เปOนการกํากับติดตามผลลัพธ�การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห� สังเคราะห� และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได�แก� ด�านการดูแลผู�ปQวย/ ผู�รับบริการด�านทรัพยากรบุคคล 
ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือข�าย 

 
 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

IV – ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 
องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวยเสพติด 
ท้ังในด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน�าท่ี* (functional status) ของผู�ปQวย
เสพติด คุณค�าจากมุมมองของผู�รับบริการการคงอยู� การแนะนํา และการสร�างความสัมพันธ�กับผู�รับบริการ 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการไม�กลับไปเสพติดซํ้า (Remission rate) อัตราการคงอยู�ในระบบการ
บําบัดรักษาฯ (Retention Rate) ร�อยละความพึงพอใจของผู�ปQวย/ผู�รับบริการ  
IV – ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร(ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว� ทักษะท่ี
เหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน�
ของบุคลากร 
IV – ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน (operational 
performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร�อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสําคัญ 
IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�านการ
ค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และด�านการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท่ีผ�านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช�น จาํนวนคร้ังในการค�นหา/คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน เปOนต�น 

 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

หมายเหตุ ตอนท่ี IV หน�วยงานไม�ต�องให�คะแนนประเมินตนเอง ผู�นิเทศจะเปOนผู�ให�คะแนนด�วยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธ�การดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)            ๗๖ 

 

 

ผ�าน 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม�ผ�าน 

 
แผนภูมิ : แสดงข้ันตอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 

เย่ียมสํารวจ 

ผู�เย่ียมจัดทํารายงาน 

ส�งผลการพิจารณา ข�อช่ืนชม และ
ข�อเสนอแนะ ให� สสจ. และ รพ.

รพ.แจ�งความจํานง 
(ส�งแบบประเมินผ�านสสจ.) 
มาท่ี สบยช./รพธ.ภูมิภาคท่ี

รับผิดชอบ 

รับกิตติกรรมประกาศ 
งานประชุมวิชาการทุกป! 

เข�าคณะกรรมการพิจารณารับรอง 

ตรวจสอบความสมบูรณ� 

ใช� 

ไม� 
ส�งกลับดําเนินการแก�ไข 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๗๗ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๗๘ 

 

 
 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ34นฟูผู�ติด
ยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี
(สบยช.) 

เขตบริการสุขภาพท่ี ๓ ได�แก� จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค� พิจิตร 
อุทัยธานี ชัยนาท 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๔ ได�แก� จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห�บุรี อ�างทอง นครนายก 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๕ได�แก� จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  ราชบุรี 
สุพรรณบุรี  เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ� สมุทรสงคราม สมุทรสาคร    
เพชรบุรี 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๖ ได�แก� จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ  สระแก�ว  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๙ บางส�วน ได�แก� จังหวัด บุรีรัมย� และสุรินทร� 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๐ บางส�วน ได�แก�จังหวัดศรีสะเกษ  และ
อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� เขตบริการสุขภาพท่ี ๑  ได�แก� จังหวัดเชียงใหม� ลําปาง ลําพูน 
เชียงราย น�าน  พะเยา แพร� (ยกเว�นแม�ฮ�องสอน) 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๒ ได�แก� จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ� สุโขทัย 
อุตรดิตถ� ตาก 

โรงพยาบาลธัญญารักษ�
แม�ฮ�องสอน 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น เขตบริการสุขภาพท่ี ๗ ได�แก� จังหวัดกาฬสินธุ�  ขอนแก�น 
มหาสารคาม ร�อยเอ็ด 
เขตบริการสุขภาพท่ี ๙ บางส�วน ได�แก� จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา  
เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๐ บางส�วน ได�แก� จังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  
อํานาจเจริญ  

โรงพยาบาลธัญญารักษ�อุดรธาน ี เขตบริการสุขภาพท่ี ๘  ได�แก� จังหวัด เลย หนองคาย หนองบัวลําภู 
อุดรธานี นครพนม สกลนคร บึงกาฬ 

โรงพยาบาลธัญญารักษ�สงขลา เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๑ ได�แก� จังหวัดชุมพร สุราษฎร�ธานี 
นครศรีธรรมราช ระนอง กระบ่ี  พังงา ภูเก็ต  
เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ บางส�วน ได�แก� จังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง 
ตรัง (ยกเว�นจังหวัดป;ตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

โรงพยาบาลธัญญารักษ�ปjตตานี เขตบริการสุขภาพท่ี ๑๒ บางส�วน ได�แก� จังหวัดป;ตตานี  ยะลา 
นราธิวาส 

 
 
 
 

การแบ�งพ้ืนที่ความรับผิดชอบด�านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๗๙ 

 

 
 
 
 
๑. ข�อมูลท่ัวไป 

๑.๑ ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล /สถานบําบัดฟ01นฟู ………………………………………………….. 
๑.๒อําเภอ …………………………..จังหวัด ………………….………… 
๑.๓ สภาพทางภูมิศาสตร�  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (อธิบายพอสังเขป)   
- ท่ีตั้งของอําเภอในหน�วยงานบําบัด รอบๆมีลักษณะอย�างไร (ข้ึนกับบริบทของแต�ละพ้ืนท่ี)/เข�น  
ติดถนนใหญ� แม�น้ํา ติดปQา ซ่ึงอาจมีผลต�อการบําบัด หรือการหลบหนี) 
 
 
 
 
๑.๔ ข�อมูลจํานวนประชากรในอําเภอ/สถานบําบัดฟ01นฟู เช�น เพศ, กลุ�มอายุ (ตามบริบทของแต�ละ
พ้ืนท่ี/ ของยุติธรรมตอบได�ในภาพรวม) 
 
 
 
๑.๕ สถานการณ�ป;ญหายาเสพติดของอําเภอ /สถานบําบัดฟ01นฟู 
- สภาพป;ญหายาเสพติดของพ้ืนท่ี/ ของยุติธรรมตอบได�ในภาพรวม หรือสถานการณ�ป;ญหาในท่ีตั้ง
ของหน�วยงาน 
 
 
 
 
๑.๖ นโยบายการแก�ไขป;ญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี/สถานบําบัดฟ01นฟู (ท้ังระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ) 
 
 
 
 
๑.๗ ลําดับข้ันการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีผ�านหรือดําเนินการอยู� 
- สถานะ HA ยาเสพติดข้ันไหน 
- ของโรงพยาบาลเพ่ิม HA ใหญ� ของ สรพ.ผ�านบันไดข้ันท่ีเท�าไร 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเองเพ่ือการรับรองคุณภาพ(Accreditation) 
การบําบัดรักษาฟ34นฟูยาเสพติดของสถานพยาบาล/สถานบําบัดทุกระดับท่ัวประเทศ 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๐ 

 

๒. จุดเด�นของโรงพยาบาลท่ีช�วยเสริมสร�างประสิทธิภาพการบําบัดฟ34นฟูผู�เสพ/ผู�ติดยาและสารเสพติด 
- ให�เขียนแบบเรียงความ หรือตาราง บรรยายถึงจุดเด�นของหน�วยงานในการค�นหา คัดกรอง บําบัด 
รักษาและฟ01นฟูผู�ปQวยเสพติด การติดตาม การนําครอบครัวเข�ามามีส�วนร�วมในการบําบัดฟ01นฟูผู�ปQวยเสพ
ติด การทํางานกับเครือข�าย เปOนต�น
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ :  โปรดแสดงให�เห็นกระบวนการพัฒนาตามหลัก PDSA หรือหลัก ๓P(Purpose Process 
Performance)  
 

๓. สรุปข�อมูลสําคัญของหน�วยงาน(Unit Profile) 
 

๓.๑ พันธกิจหรือเจตจํานง 
 
 
๓.๒ เปMาหมาย  

 
 

๓.๓ ขอบเขตของการจัดบริการ 
- ขนาดของสถานพยาบาล/สถานบําบัดฟ01นฟู ขนาด …………..  เตียง/คน (ตามท่ีจดทะเบียน) 
 
- ทีมท่ีรับผิดชอบในการบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดได�แก�…………………………………………. 
 
- รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามอย�างเปOนรูปธรรม(โปรดระบุข้ันตอนการบําบัดฯ ใน

ผู�ปQวยแต�ละประเภทอย�างละเอียด) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๑ 

 

๓.๔ รูปแบบการดําเนินงานปMองกันเชิงรุก(โปรดระบุ กิจกรรม/โครงการ เปMาหมาย ผลลัพธ� อย�าง
ชัดเจน ข�อมูลย�อนหลัง ๓ ปJ / หรือกรอกเปOนตารางให�เห็นชัดเจน) 
 

โครงการ/กิจกรรม เปMาหมาย ผลลัพธ� 
   
   
   
   
   
   
 
๓.๕ อัตรากําลังของหน�วยงาน (ระบุ ชื่อ สกุล ตําแหน�งของแต�ละบุคคล ระบุความรับผิดชอบ 

หลัก/รอง หรือร�วม/part time-full time คุณวุฒิ– ระบุท้ังวุฒิการศึกษา/ การอบรมเฉพาะทาง/ การอบรม
ท่ีเก่ียวข�องงานยาเสพติด และระบุปJ พ.ศ.ท่ีจบหรืออบรมมา) 

 

ประเภทของเจ�าหน�าท่ี คุณวุฒิ/ประสบการณ�ทํางานด�านยา
เสพติด 

 
 
 

 

 

 
๔. แผนการฝlกอบรม / ศึกษาต�อเนื่อง (ระบุ ชื่อ สกุล ตําแหน�ง และปJงบประมาณท่ีมีแผนจะส�งอบรม 
หลักสูตรใดไปอบรมมาแล�ว เช�น  อบรมต�นปJงบ แต�ผู�เยี่ยมสํารวจไปเยี่ยมปลายปJ อาจเติมวงเล็บว�าอบรม
แล�ว/ เพ่ือประเมินว�ามีการประเมินแผนการฝ}กอบรม) 

กลุ�มเป:าหมาย เนื้อหา / หลักสูตร เหตุผล / ข�อมูลสนับสนุน 
   
   
   
   

 
๕. ตัวอย�างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีเปAนรูปธรรม 

๕.๑ การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาด�วย C๓-THER  (เขียนเปOนความเรียงหรือตาราง) 
 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  
  
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๒ 

 

๕.๒ การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณ�ไม�พึงประสงค�  
 

ความเส่ียงสําคัญท่ีหน�วยงานค�นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  
  
 

๕.๓ การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ๓ ปJย�อนหลัง 
 (๑) การทบทวนอัตราการคงอยู�ในการบําบัดฟ01นฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟ01นฟู)  

   

 
 

ชนิดของสารเสพติด/
จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี
รับใหม�
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด(A)  

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ีรับ

ใหม�
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด(A)  

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี
รับใหม�
ท้ังหมด 

 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด(A)  

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

          

          

          

          

รวม          

 

หมายเหตุ: ชนิดของสารเสพติดข้ึนอยู�กับขอบเขตของการบริการ แต�ละสถานพยาบาล (กระทรวงยุติธรรม 
ไม�ได�แยกชนิดของสารเสพติด แต�แยกเปOน กลุ�มเสี่ยง กลุ�มเสพ กลุ�มติด โดยใช� ASSIST โรงพยาบาลเขียนให�
ครอบคลุมทุกสารเสพติด รวมท้ัง สุรา บุหรี่) 
 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  

  

  

 
 
 
 

 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๓ 

 

(๒)  การทบทวนอัตราการไม�เสพติดซํ้าต�อเนื่อง ๓ เดือน (Early remission rate ๓ เดือน)    
     หลังบําบัดรักษาครบตามเกณฑ� 

 

 
 
 
ชนิดของสารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวนผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษาและ
ได�รับการจําหน�าย
ตามเกณฑ�มาแล�ว
เปOนระยะเวลา ๓ 
เดือน (๙๐ วัน) 
ทั้งนี้ไม�นับรวม
ผู�ปQวยจําหน�าย

เนื่องจากเสียชีวิต
หรือถูกจับ 

 (B) 

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A)  

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัดรักษา
และได�รับ

การ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
 (B) 

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A)  

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัดรักษา
และได�รับ

การ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
 (B) 

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A)  

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

          

          

          

รวม          

 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  
 

(๓) การทบทวนอัตราการไม�เสพติดซํ้าต�อเนื่อง ๓ เดือน หลังจําหน�ายจากการบําบัดรักษา 
 

 
 
 
ชนิดของสารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผู�ปQวยที่คง

อยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ (A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผู�ปQวยที่คง

อยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ (A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

          

          

          

          

รวม          

          



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๔ 

 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  

หมายเหตุ  กระทรวงยุติธรรม ไม�มีระบบติดตาม ในเชิงนโยบายควรจัดระบบ/ ขอข�อมูลจากหน�วยท่ีเก่ียวข�อง 
 

(๔) การทบทวนอัตราการคงอยู�ในการติดตามเม่ือครบ ๑ ปJ (Retention rate ติดตามครบใน ๑ ปJ 
 
 
 
ชนิดของสารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย 

ตามเกณฑ� 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผู�ปQวยที่คง

อยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ (A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผู�ปQวยที่คง

อยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ (A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่

ได�รับการ
บําบัด 

รักษาและ
ได�รับการ
จําหน�าย

ตามเกณฑ� 
ทั้งหมด 

(B) 

จํานวน
ผู�ปQวยที่คง

อยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ (A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

          

          

          

          

รวม          

          

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  

 (๔) ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีหน�วยงานต�องการนําเสนอ 
 

 

ตัวช้ีวัด ปJงบประมาณ ป;ญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�
ท่ีเกิดข้ึน    

      
      
      

 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  
  
  

 

หมายเหตุ  การวิเคราะห� ป;ญหาและโอกาสพัฒนา ให�วิเคราะห� โดยยึดหลัก ๓ P 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๕ 

 

๖. กรณีศึกษาผู�ปHวยท่ีเปAนความภาคภูมิใจของหน�วยงาน อย�างน�อย ๑ราย โดยเปAนผลงานกรณีศึกษาไม�
เกิน ๓ ป!ย�อนหลัง  (ระบุกรณีศึกษาท่ีแสดงให�เห็นศักยภาพของทีมบําบัดหรือนวตกรรมกระบวนการ
บําบัด ติดตาม ผลลัพธ� และคุณภาพชีวิตหลังการบําบัด ซ่ึงเปAนการทบทวนการดูแลผู�ปHวยโดยใช� C3 
THER สรุปให�กระชับ ครอบคลุม ไม�เกิน ๑หน�ากระดาษ A๔) 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………….. 
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                   ๘๖ 

 

๗. การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่กําลังดําเนินการหรือมีแผนที่จะดําเนินการต�อไป 
 

ความท�าทาย 
แผนยุทธศาสตร�แก�ไขปjญหาระยะ ๑ - ๓ป! 

กลยุทธ� กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหล�งงบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ 

เช�น 
-สถานการณ�ยาเสพติด
ของพื้นที่ 
-ข�อจํากัดในการให�บริการ 
-เหตุการณ�ที่มีผลต�อการ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลง
นโยบาย 
-อื่นๆ 

      
     
     
     

      
     
     

      
     
     

      
     
     

 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๘๗ 
 

แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาลทุกระดับท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด 

 
-------------------------------------------------------- 

 
วันท่ี..............  เดือน .................................... พ.ศ.  .................. 
 

เกณฑ�มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ ค�าคะแนน 
ตอนท่ี I - ๑  

ตอนท่ี I – ๒  

ตอนท่ี I – ๓  

ตอนท่ี I – ๔  

ตอนท่ี I – ๕  

ตอนท่ี I – ๖  

ตอนท่ี II – ๑ ก  

ตอนท่ี II – ๒ ก  

ตอนท่ี II – ๒ ข  

ตอนท่ี II – ๒ ค  

ตอนท่ี II – ๒ ง  

ตอนท่ี II – ๓  

ตอนท่ี II – ๔   

ตอนท่ี II – ๕ ก  

ตอนท่ี II – ๕ ข  

ตอนท่ี III – ๑  

ตอนท่ี III – ๒  

ตอนท่ี III – ๓  

ตอนท่ี III – ๔  

ตอนท่ี III – ๕  

ตอนท่ี IV  

รวมคะแนนเฉล่ีย  
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๘๘ 
 

ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไปมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ รวม ๖ องค�ประกอบ ได�แก� 
 

I - ๑ การนํา 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบายเพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดเปOนไปอย�างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับ
ติดตามงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

 

๒. หน�วยงานและสหสาขาวิชาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมาย และขอบเขต
การให�บริการ ด�านการบําบัดรักษายาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้ง มีระบบการสื่อสาร
และถ�ายทอดสู�การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
(KPI) เพื่อติดตามผลการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด 

 

๓. ผู�นําสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดภายใน
องค�กร (Management Innovation)  

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๘๙ 
 

I - ๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และเปMาหมายของการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป;ญหาและความ
ต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรวมท้ังมีการถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือให�ม่ันใจ
ว�า การดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล�องตามบริบทของ
หน�วยงาน และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ังมี
การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ�การดําเนินงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าการดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ัง
ไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว�อย�างชัดเจน 

 

๒. มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�
บรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค� 

 

๓. มีระบบการกํากับติดตาม(Monitoring) เพ่ือให�การดําเนินงานเปOนไปตามแผนปฏิบัติ
งานท่ีวางไว� และมีระบบการประเมินผล (Evaluation)การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๙๐ 
 

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
มีระบบการรับฟ;งและนําข�อมูล จากเสียงสะท�อน ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อร�องเรียนของผู�ปQวย 
ผู�รับผลงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มาใช�ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึงความ
ม่ันใจว�า การจัดบริการของหน�วยงานสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลดังกล�าวรวมถึงหน�วยงานมีความ
ตระหนักและให�ความคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียงสะท�อนและข�อร�องเรียนจาก
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อร�องเรียน
อย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
เสียงสะท�อนมาใช�ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน (use of feedback & 
reflection) 

 

๒. มีช�องทางให�ผู�ปQวย/ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสารและเสนอข�อร�องเรียน 
เก่ียวกับระบบการบริการของหน�วยงาน และความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู�ในการดูแลตนเอง 

 

๓. มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปQวย และมีระบบท่ีพร�อมในการ
คุ�มครองสิทธิผู�ปQวยได�อย�างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities) 

 

๔. มีช�องทางหรือกลไกท่ีให�ผู�ปQวย ผู�รับบริการ ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มี
ส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านยาเสพติดขององค�กร (customer & 
stakeholder engagement with the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๙๑ 
 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู� 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� ข�อมูลด�านการบําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดท่ีจําเปOนเพ่ือนําไปใช�
ประโยชน�ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช�ข�อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู�เพ่ือการ
บําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดให�เกิดคุณภาพตามบริบทของแต�ละสถานพยาบาล/สถานฟ01นฟู
สมรรถภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือใช�ในการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ�ของการจัดบริการ 

 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ - 
ส�งต�อผู�ปQวยเสพติด และการดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ (Information technology support) 

 

๓. มีการนําข�อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีถูกต�อง เชื่อถือได� 
ทันสมัย และปลอดภัย มาใช�ในการตรวจวินิจฉัย ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

 

๔. มีการจัดการความรู� เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดีและเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญ
จากการปฏิบัติงาน หรือองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องจากท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
นําไปสู�การปฏิบัติท่ีรัดกุมเปOนระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค�กร (Knowledge 
Management in the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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I - ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการ
ให�บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย�องชมเชยและแรงจูงใจท่ี
ส�งเสริมการสร�างผลงานท่ีดี 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีบุคลากรสาขาต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม
สําหรับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู� ใช�ยาและสารเสพติด รวมท้ังมี
ผู�ปฏิบัติงานประจําและผู�ปฏิบัติงานเสริม 

 

๒. มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการสื่อสาร การ
ประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความ
คล�องตัว 

 

๓. มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย�างมีคุณภาพต้ังแต�การเตรียมความพร�อม การเพ่ิมพูนความรู�และ
ทักษะด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย จัดระบบค�าตอบแทนและสร�าง
แรงจูงใจ (ความก�าวหน�าของตําแหน�งงาน, ความปลอดภัยในการทํางาน, ความม่ันคงใน
งาน ฯลฯ) เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปOนทีมโดยการมุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให�การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง เพ่ือส�ง
มอบคุณค�าของงานให�แก�ผู�รับบริการ (process identification) 

 

๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง/ทีมนํา
ทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดและค�นหาโอกาสพัฒนา 

 

๓. มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�ประโยชน�ในการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(process design & innovation)   

 

๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล�าปMองกันความผิดพลาดและเหตุการณ�
ไม�พึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�ผลลัพธ�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด
ดีข้ึนในทุกมิติ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
 

II - ๑ ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ก. ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสานสอดคล�อง
กัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการค�นหาความเสี่ยงทางด�านคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไปในหน�วยงานยาเสพติดและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดเปMาหมายความ
ปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร�างความตระหนักอย�าง
ท่ัวถึง เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ของการปฏิบัติงานท่ีดี 

 

๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบพลาดท่ีเหมาะสมมีการวิเคราะห�และ
นําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู� และ
วางแผนการปฏิบัติงาน 

 

๓. มีการวิเคราะห�สาเหตุท่ีแท�จริง (Root Cause Analysis) เพ่ือค�นหาป;จจัยเชิงระบบ*
ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง และนําไปสู�การแก�ป;ญหาท่ีเหมาะสม 

 

๔. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย�าง
สมํ่าเสมอ และนําไปสู�การปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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II - ๒ ส่ิงแวดล�อมในการดูแลผู�ปHวย (Healing environment Safety Laws) 
 

ก. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพของหน�วยงานท่ีเอ้ือต�อความปลอดภัยและความผาสุกของผู�ปQวย เจ�าหน�าท่ี และ
ผู�รับบริการ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�าผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี อาคาร สถานท่ีจะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. โครงสร�างอาคารสถานท่ีขององค�กรมีการออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือ
ต�อความปลอดภัยความสะดวกสบาย ความเปOนสัดส�วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

 

๒. องค�กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ท่ีไม�ปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมอย�างน�อยทุกหกเดือนในพ้ืนท่ีให�บริการผู�ปQวย/ผู�มาเยือน 
และทุกปJในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 

๓. องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�าน
สิ่งแวดล�อมและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว� ปMองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต�ออุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว� ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู�ปQวย/ ผู�มาเยือนและบุคลากร 

 

๔. มีระบบระบายอากาศท่ีถ�ายเทสะดวก เพ่ือควบคุมการปนเป01อนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
. 
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ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติท่ีเปOนไปได� และองค�กรหน�วยงานต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 

 

๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร�อม
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 

 

๓. ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง เพ่ือทดสอบการบริหารจัดการ เม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

 

๔. ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต�างๆ ในการปMองกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๙๗ 
 

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�า มีเครื่องมือท่ีจําเปOนพร�อมใช�งาน และทําหน�าท่ีได�เปOนปกติ รวมท้ังควรมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจําเปOนอยู�ตลอดเวลา 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ํา สํารองให�แก�จุดบริการท่ีจําเปOนท้ังหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  

 

๒. ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา 
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร�างทดแทน 

 

๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมในการใช�งาน เพ่ือให�การดูแลผู�ปQวย
เสพติดได�อย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อน/เฉพาะทาง ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�านการฝ}กฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือชิ้นนั้น พร�อมท้ังมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๙๘ 
 

ง. ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ 
องค�กรมีความมุ�งม่ันในการท่ีจะทําให�หน�วยงานเปOนสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือต�อสุขภาพ เอ้ือต�อการสร�าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู�ปQวยและผู�มาใช�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทางด�านร�างกาย จิตใจ และสังคมท่ีดี
สําหรับผู�ปQวย ครอบครัว และบุคลากร 

 

๒. จัดให�มีสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร 
ผู�ปQวยและครอบครัว 

 

๓. มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาดเปOนระเบียบและสวยงามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๙๙ 
 

II - ๓ ระบบยา 
องค�กรสร�างความม่ันใจในระบบการจัดการด�านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได�ผล พร�อมท้ังการมียาท่ีมี
คุณภาพพร�อมใช�สําหรับผู�ปQวยเสพติด 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�
จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อเหตุการณ�ท่ีไม�
พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�ายยาท่ีต�องควบคุมพิเศษ เช�น 
Methadone และยากลุ�มต�านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือได�รับ
ยาในกลุ�มดังกล�าว 

 

๓. จัดให�มียา และ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยาสามัญท่ีจําเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยเสพ
ติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมีการจัดยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใช�ไป 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๐๐ 
 

II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�ปQวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต�อเนื่อง การเรียนรู� การวิจัย การ
ประเมินผล การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย องค�กรสร�างความม่ันใจว�าเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดได� 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข�อมูลเพียงพอ  
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ� ความถูกต�อง และการ
บันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. เวชระเบียนได�รับการปMองกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก�ไข
ดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าท่ี 

 

๔. องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปOนเพ่ือรักษาความลับของข�อมูลและ
สารสนเทศของผู�ปQวยในเวชระเบียน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๐๑ 
 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
 

ก.การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด�านการค�นหา คัดกรอง ปMองกัน บําบัดฟ01นฟูและติดตาม
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดร�วมกับภาคีเครือข�าย 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมินความต�องการและศักยภาพของ
ชุมชนและกําหนดกลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและ
แก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดร�วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต�องการและป;ญหาของ
ชุมชน 

 

๓. ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสาร
เสพติด สําหรับชุมชนโดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 

 

๔. ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
  

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
  

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

                   



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๐๒ 
 

ข. การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก�ไขป;ญหายาและ
สารเสพติดและความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชน 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�ายและชุมชน ในการค�นหา คัดกรอง 
ดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือด�าน
สังคมและเศรษฐกิจให�กับชุมชน เพ่ือการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

คะแนนเฉล่ีย   
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๐๓ 
 

ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปHวย 
III – ๑ การเข�าถึง และเข�ารับบริการ 
ทีมผู�ให�บริการสร�างความม่ันใจว�า ผู�ปQวยยาเสพติดสามารถเข�าถึงบริการบําบัดรักษาได�ง�าย กระบวนการรับ
ผู�ปQวยเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการของผู�ปQวย ทันเวลา และมีการประสานงานท่ีดีภายใต�
ระบบและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีกระบวนการ /ช�องทางการเข�าถึงบริการท่ีชัดเจนว�าผู�ปQวยเสพติดจะเข�าถึงบริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต�องและเหมาะสม 

 

๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและสารเสพติดเบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ�ม
ผู�ปQวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต�ละ
ระบบการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ โดยใช�แบบประเมินคัดกรองท่ีเปOน
มาตรฐานสากล 

 

๓. การเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบริการผู�ปQวยเสพติดก�อนรับไว�รักษาเปOนไปอย�าง
เหมาะสม ท้ังการให�ข�อมูลท่ีจําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห�องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต�างๆรวมท้ังการบันทึกข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 

๔. มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพ 
ท้ังภายในและภายนอกองค�กร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๐๔ 
 

III - ๒ การประเมินผู�ปHวย 
ผู�ปQวยเสพติดทุกรายได�รับการประเมินความต�องการและป;ญหาสุขภาพอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และเหมาะสม 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติดอย�างรอบด�าน ครอบคลุมด�านร�างกายจิตใจ อารมณ� และ
สังคม 

 

๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร�อมให�บริการใน
เวลาท่ีต�องการ 

 

๓. ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องร�วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู�ปQวยเสพติด 
มีการใช�ผลการประเมินร�วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

 

๔. มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ระหว�างการบําบัดรักษา 

 

๕. มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือครอบครัวเข�าใจอย�างเหมาะสม  
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู�รับบริการ 
และพร�อมให�ผู�เก่ียวข�องใช�ประโยชน� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ปHวย 
 ทีมผู�ให�บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดท่ีมีการประสานกันอย�างดี 
และมีเปMาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับสภาพป;ญหา/ความต�องการด�านสุขภาพของผู�ปQวยเสพติด 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดซ่ึงตอบสนองต�อ
ป;ญหา/ ความต�องการของผู�ปQวยเสพติดอย�างครบถ�วน 

 

๒. มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดบน
พ้ืนฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกันระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๔. ผู�ปQวยเสพติด/ครอบครัวมีโอกาสมีส�วนร�วมในการวางแผนในการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพหลังจากได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอ 

 

๕. มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
๖. มีการวางแผนการจําหน�ายผู�ปQวยเสพติด เพ่ือให�ผู�ปQวยเสพติดสามารถดูแลตนเอง 
และได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการ หลังจําหน�ายออกจาก
โรงพยาบาล 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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III – ๔ การดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�บําบัดให�ความม่ันใจว�าจะให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างทันท�วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปOนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�ปQวยเสพติดได�รับการดูแลตามแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพผู�ปQวยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร�วม/ อาการแทรกซ�อนอ่ืนๆ และได�รับ
การฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

 

๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีมการบําบัด/ภายนอกทีมบําบัด เพ่ือ
การบําบัดรักษาท่ีต�อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ –ส�งต�อไปยังสถานพยาบาล
ท่ีเหมาะสม 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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III – ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง 
ทีมผู�บําบัดให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก�ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว� เพ่ือเสริมพลังผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวให�มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร�างสุขภาพเข�าในทุกข้ันตอนของการดูแล 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติด เพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู� ให�
ครอบคลุมป;ญหา ความต�องการ ขีดความสามารถของผู�ปQวยและความพร�อมในการ
เรียนรู� ในแต�ละช�วงเวลาสําคัญของการดูแล  

 

๒. มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยเสพติด และครอบครัวในลักษณะท่ีเข�าใจง�าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู�  ความเข�าใจและ
ความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติของผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว (ถ�ามี) 

 

๓. มีการประเมินความต�องการการดูแล/ ช�วยเหลือ ท้ังด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อาชีพ และอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 

 

๔. มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการดูแลตนเองของผู�ปQวยและ
ครอบครัว 

 

๕. มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว รวมท้ังการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต�างๆ ท่ีได�เรียนรู� 

 

๖. ผู�ปQวยท่ีจําหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการส�งต�อ ติดตาม ประเมิน
ความก�าวหน�าและปรับแผนการดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ� 
เปOนการกํากับติดตามผลลัพธ�การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห� สังเคราะห� และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได�แก� ด�านการดูแลผู�ปQวย/ ผู�รับบริการด�านทรัพยากรบุคคล 
ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือข�าย 

 
 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

IV – ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 
องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวยเสพติด 
ท้ังในด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน�าท่ี* (functional status) ของผู�ปQวย
เสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับความพึงพอใจ ความไม�พึงพอใจ  คุณค�าจากมุมมองของผู�รับบริการการคง
อยู� การแนะนํา และการสร�างความสัมพันธ�กับผู�รับบริการ 
IV – ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร     
(ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว� 
ทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน�ของบุคลากร 
IV – ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน (operational 
performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร�อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสําคัญ 
IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�านการ
ค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และด�านการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท่ีผ�านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช�น จํานวนคร้ังในการค�นหา/คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด ในชุมชน โรงเรียน 
โรงงาน เปOนต�น 

 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

หมายเหตุ ตอนท่ี IV หน�วยงานไม�ต�องให�คะแนนประเมินตนเอง ผู�นิเทศจะเปOนผู�ให�คะแนนด�วยตนเอง  
โดยดูจากผลลัพธ�การดําเนินงาน 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
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แบบประเมินตนเอง 
เพ่ือการรับรองคุณภาพซํ้า (Re-accreditation) 

การบําบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาลทุกระดับท่ัวประเทศ 
 

ช่ือโรงพยาบาล/สถานพยาบาล …………………………………………….. 
อําเภอ…………………………..จังหวัด………………….………… 

 
๑.ข�อมูลท่ัวไป 
๑.๑ สถานการณ�ป;ญหายาเสพติดของอําเภอท่ีเปลี่ยนแปลงหลังจากได�รับการรับรอง 

 
 
 

๑.๒ ลําดับข้ันการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีผ�านหรือดําเนินการอยู� (บันได ๓ ข้ันสู� HA ) 
 
 

๑.๓ ผลการดําเนินงานตามข�อเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ ครั้งท่ีผ�านมา 
 
 

๑.๔ สรุปความสําเร็จหรือการพัฒนาคุณภาพงานท่ีสําคัญ ท่ีเกิดข้ึนหลังการรับรองคุณภาพฯ ครั้งท่ีผ�านมา 
 
 

๒.สรุปข�อมูลสําคัญของหน�วยงาน(Unit Profile) 
 

๒.๑ พันธกิจและเปMาหมาย 
 

๒.๒ ขอบเขตของการจัดบริการ 
- สถานภาพของสถานพยาบาล เปOนโรงพยาบาล ขนาด …………..  เตียง 
- ทีมท่ีรับผิดชอบในการบําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดได�แก�…………………………………………. 

  - รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองฯ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๐ 
 

๒.๓ รูปแบบการดําเนินงานปMองกันเชิงรุกท่ีมีการดําเนินการเพ่ิมเติมหลังการรับรองฯ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๔ อัตรากําลังของหน�วยงาน 

 

ประเภทของเจ�าหน�าท่ี จํานวนท่ีมี คุณวุฒิ/ประสบการณ�ทํางานด�านยาเสพติด 
 
 
 

 

  

 

๓.แผนการฝlกอบรม / ศึกษาต�อเนื่อง 
 

กลุ�มเป:าหมาย เนื้อหา / หลักสูตร เหตุผล / ข�อมูลสนับสนุน 
   
   
   
   

 

๔.ตัวอย�างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท่ีเปAนรูปธรรม 
๔.๑ การทบทวนความเสี่ยง/ป;ญหาสําคัญท่ีดําเนินการปMองกันแก�ไขเพ่ิมเติม หลังการรับรองฯ 
(๑) การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาด�วย C๓-THER  (เขียนเปOนความเรียงหรือตาราง) 

 
ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 

  
  
  
  

 
(๒)การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณ�ไม�พึงประสงค�  

 
ความเส่ียงสําคัญท่ีหน�วยงานค�นพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 

  
  
  
  

 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๑ 
 

๔.๒ การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ ๓ ปJย�อนหลัง 
 (๑) การทบทวนอัตราการคงอยู�ในการบําบัดฟ01นฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟ01นฟู)  

   

 
ชนิดของ 

สารเสพติด/
จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
รับใหม�
ท้ังหมด 

(B)  

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
รับใหม�
ท้ังหมด 

(B)  

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
คงอยู�ใน

ระบบการ
บําบัด (A) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี 
รับใหม�
ท้ังหมด 

(B)  

 
ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

          

          

รวม          

 

หมายเหตุ: ชนิดของสารเสพติดข้ึนอยู�กับขอบเขตของการบริการ แต�ละสถานพยาบาล (กระทรวงยุติธรรม ไม�ได�
แยกชนิดของสารเสพติด แต�แยกเปOน กลุ�มเสี่ยง กลุ�มเสพ กลุ�มติด โดยใช� ASSIST โรงพยาบาลเขียนให�ครอบคลุมทุกสาร
เสพติด รวมท้ัง สุรา บุหรี่) 
 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  

  
 

(๒) การทบทวนอัตราผู�ปQวยยาเสพติดท่ีเข�ารับการบําบัดรักษาและหยุดเสพต�อเนื่องเปOนระยะเวลา ๓ 
เดือน (๙๐ วัน) หลังจําหน�ายตามเกณฑ�ของการบําบัดรักษา (Early remission rate ๓ เดือน) 

 

 
 

ชนิดของ 
สารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวนผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับการ
จําหน�ายตาม
เกณฑ�มาแล�ว
เปOนระยะเวลา 

๓ เดือน 
(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ� 

(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ� 

(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

          

          

รวม          

  
ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 

  
  

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๒ 
 

(๓) การทบทวนอัตราผู�ปQวยยาเสพติดท่ีเข�ารับการบําบัดรักษาและหยุดเสพต�อเนื่องเปOนระยะเวลา ๓ 
เดือน (๙๐ วัน) หลังจําหน�ายจากการบําบัดรักษา 

 

 
 

ชนิดของ 
สารเสพติด/

จําแนกประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวนผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับการ

จําหน�ายมาแล�ว
เปOนระยะเวลา 

๓ เดือน 
(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ� 

(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ� 

(B)  

จํานวน ผู�ปQวย
ที่หยุดเสพติด
ต�อเนื่อง ๓ 
เดือนหลัง

จําหน�ายจาก
การ

บําบัดรักษา 
(A) 

 
 

ร�อยละ 

[(A/B) 
x100] 

          

          

รวม          

  
ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 

  
  

  
(๔) การทบทวนอัตราการคงอยู�ในการติดตามเม่ือครบ ๑ ปJ (Retention rate ติดตามครบ ใน ๑ ปJ) 

 

 
ชนิดของสาร

เสพติด/
จําแนก
ประเภท 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

ปJงบประมาณ 
........... 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ�
ทั้งหมด 
 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี
คงอยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ(A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ�
ทั้งหมด 
 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี
คงอยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ(A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

จํานวน
ผู�ปQวยที่
ได�รับการ

บําบัดรักษา
และได�รับ

การจําหน�าย
ตามเกณฑ�
ทั้งหมด 
 (B) 

จํานวน
ผู�ปQวยท่ี
คงอยู�ใน
ระบบการ
ติดตาม 
หลัง

จําหน�าย 
๑ ปJ(A) 

 
 
 

ร�อยละ 
[A/B 
x100] 

          

          

          

รวม          

 
ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 

  

  
หมายเหตุ  กระทรวงยุติธรรม ไม�มีระบบติดตาม ในเชิงนโยบายควรจัดระบบ/ ขอข�อมูลจากหน�วยท่ีเก่ียวข�อง 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๓ 
 

 (๕) ตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีหน�วยงานต�องการนําเสนอ 
 

 

ตัวช้ีวัด ปJงบประมาณ ป;ญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ี
เกิดข้ึน    

      
      
      
      
      

 

ปjญหาท่ีพบ การปรับปรุงและผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึน 
  

  

  

 

 หมายเหตุ  การวิเคราะห� ป;ญหาและโอกาสพัฒนา ให�วิเคราะห� โดยยึดหลัก ๓ P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๔ 
 

๔.แผนยุทธศาสตร�การแก�ปjญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ระยะ ๑ – ๓ ป! 
 

ความท�าทาย 
แผนยุทธศาสตร�แก�ไขปjญหาระยะ ๑ - ๓ป! 

กลยุทธ�/แผนงานโครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลการดําเนินงาน แหล�งงบประมาณ/
ผู�รับผิดชอบ 

เช�น 
-สถานการณ�ยาเสพติด
ของพื้นที่ 
-ข�อจํากัดในการให�บริการ 
-เหตุการณ�ที่มีผลต�อการ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลง
นโยบาย 
-อื่นๆ 

      
     
     
     

      
     
     

      
     
     

      
     
     

 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๐ 
 

แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาลทุกระดับท่ีให�บริการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด 

 
-------------------------------------------------------- 

 
วันท่ี..............  เดือน .................................... พ.ศ.  .................. 

 
เกณฑ�มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ ค�าคะแนน 

ตอนท่ี I - ๑  
ตอนท่ี I – ๒  
ตอนท่ี I – ๓  
ตอนท่ี I – ๔  
ตอนท่ี I – ๕  
ตอนท่ี I – ๖  
ตอนท่ี II – ๑ ก  
ตอนท่ี II – ๒ ก  
ตอนท่ี II – ๒ ข  
ตอนท่ี II – ๒ ค  
ตอนท่ี II – ๒ ง  
ตอนท่ี II – ๓  
ตอนท่ี II – ๔   
ตอนท่ี II – ๕ ก  

ตอนท่ี II – ๕ ข  

ตอนท่ี III – ๑  

ตอนท่ี III – ๒  

ตอนท่ี III – ๓  

ตอนท่ี III – ๔  

ตอนท่ี III – ๕  

ตอนท่ี IV  

รวมคะแนนเฉล่ีย  
 

 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๑ 
 

ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ รวม ๖ องค�ประกอบ ได�แก� 
 

I – ๑ การนํา 
ผู�นําองค�กรให�ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบายเพ่ือให�การดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและ
สารเสพติดเปOนไปอย�างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับ
ติดตามงานด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

 

๒. หน�วยงานและสหสาขาวิชาชีพร�วมกันกําหนดพันธกิจ/เจตจํานง เปMาหมาย และ
ขอบเขตการให�บริการ ด�านการบําบัดรักษายาและสารเสพติดท่ีเหมาะสม รวมท้ัง มี
ระบบการสื่อสารและถ�ายทอดสู�การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนดตัวชี้วัด
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ (KPI) เพ่ือติดตามผลการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด 

 

๓. ผู�นําสนับสนุนให�มีการสร�างสิ่งแวดล�อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการสร�างความร�วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติดภายใน
องค�กร (Management Innovation)  

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๒ 
 

I - ๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ�และเปMาหมายของการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป;ญหาและความ
ต�องการของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียรวมท้ังมีการถ�ายทอดไปสู�การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือให�ม่ันใจ
ว�า การดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกลยุทธ� เปMาหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล�องตามบริบทของ
หน�วยงาน และข�อมูลการแพร�ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ังมี
การถ�ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู�การปฏิบัติอย�างเปOนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ�การดําเนินงาน เพ่ือให�ม่ันใจว�าการดําเนินงานบรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค�ท่ีต้ัง
ไว� โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว�อย�างชัดเจน 

 

๒. มีการประสานกับผู�นําองค�กรในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให�
บรรลุเปMาหมาย/วัตถุประสงค� 

 

๓. มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพ่ือให�การดําเนินงานเปOนไปตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีวางไว� และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๓ 
 

I - ๓ การมุ�งเน�นผู�ปHวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
มีระบบการรับฟ;งและนําข�อมูล จากเสียงสะท�อน ความต�องการ ความคาดหวัง และข�อร�องเรียนของผู�ปQวย 
ผู�รับผลงาน ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มาใช�ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึงความ
ม่ันใจว�า การจัดบริการของหน�วยงานสอดคล�องกับความต�องการของบุคคลดังกล�าวรวมถึงหน�วยงานมีความ
ตระหนักและให�ความคุ�มครองสิทธิผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ;งเสียงสะท�อนและข�อร�องเรียนจาก
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข�อร�องเรียน
อย�างเหมาะสมและเปOนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ 
เสียงสะท�อนมาใช�ปรับปรุงการให�บริการของหน�วยงาน (use of feedback & 
reflection) 

 

๒. มีช�องทางให�ผู�ปQวย/ผู�รับบริการค�นหาข�อมูล ข�าวสารและเสนอข�อร�องเรียน 
เก่ียวกับระบบการบริการของหน�วยงาน และความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู�ในการดูแลตนเอง 

 

๓. มีระบบการให�ข�อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของผู�ปQวย และมีระบบท่ีพร�อมในการ
คุ�มครองสิทธิผู�ปQวยได�อย�างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities) 

 

๔. มีช�องทางหรือกลไกท่ีให�ผู�ปQวย ผู�รับบริการ ผู�รับผลงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย    
มีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด�านยาเสพติดขององค�กร (customer & 
stakeholder engagement with the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๔ 
 

I – ๔ การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู� 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห� ข�อมูลด�านการบําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดท่ีจําเปOนเพ่ือนําไปใช�
ประโยชน�ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช�ข�อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู�เพ่ือการการ
บําบัดรักษาฟ01นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดให�เกิดคุณภาพตามบริบทของแต�ละสถานพยาบาล/สถานฟ01นฟู
สมรรถภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข�อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือใช�ในการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ�ของการจัดบริการ 

 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ - 
ส�งต�อผู�ปQวยเสพติด และการดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ (Information technology support) 

 

๓. มีการนําข�อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีถูกต�อง เชื่อถือได� 
ทันสมัย และปลอดภัย มาใช�ในการตรวจวินิจฉัย ให�การบําบัดรักษาและฟ01นฟู
สมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

 

๔. มีการจัดการความรู� เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดีและเรียนรู�จากเหตุการณ�สําคัญ
จากการปฏิบัติงาน หรือองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องจากท้ังภายในและภายนอกองค�กร 
นําไปสู�การปฏิบัติท่ีรัดกุมเปOนระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค�กร (Knowledge 
Management in the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๕ 
 

I - ๕ การมุ�งเน�นทรัพยากรบุคคล 
มีบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการ
ให�บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย�องชมเชยและแรงจูงใจท่ี
ส�งเสริมการสร�างผลงานท่ีดี 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข�อง ท่ีมีความรู�ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับ
การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ใช�ยาและสารเสพติด รวมท้ังมีผู�ปฏิบัติงาน
ประจําและผู�ปฏิบัติงานเสริม 

 

๒. มีโครงสร�าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต�อการสื่อสาร การ
ประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู� การสร�างนวตกรรม และมีความ
คล�องตัว 

 

๓. มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย�างมีคุณภาพต้ังแต�การเตรียมความพร�อม การเพ่ิมพูนความรู�และ
ทักษะด�านการบําบัดรักษาผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย�องชมเชย จัดระบบค�าตอบแทนและสร�าง
แรงจูงใจ (ความก�าวหน�าของตําแหน�งงาน, ความปลอดภัยในการทํางาน, ความม่ันคง 
ในงาน ฯลฯ) เพ่ือสนับสนุนการทํางานเปOนทีม โดยการมุ�งเน�นผู�ปQวยเปOนศูนย�กลาง 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๖ 
 

I – ๖ การจัดการกระบวนการ 
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให�การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการให�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกระบวนการให�บริการผู�ใช�ยาและสารเสพติดท่ีสอดคล�องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เปMาหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร�วมมือกับผู�เก่ียวข�อง เพ่ือส�ง
มอบคุณค�าของงานให�แก�ผู�รับบริการ (process identification) 

 

๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู�ปQวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง/ทีมนํา
ทางคลินิกอย�างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดและค�นหาโอกาสพัฒนา 

 

๓. มีการนําข�อมูลจากผู�รับบริการและผู�ร�วมงานมาใช�ประโยชน�ในการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร�างสรรค�นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให�บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
(process design & innovation)   

 

๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล�าปMองกันความผิดพลาดและเหตุการณ�
ไม�พึงประสงค� ซ่ึงจะส�งผลให�ผลลัพธ�การบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด
ดีข้ึนในทุกมิติ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๗ 
 

ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
 

II - ๑ ระบบบริหารความเส่ียง 
 

ก. ระบบบริหารความเส่ียง ความปลอดภัย และคุณภาพ 
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล�องกัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู�ปQวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการค�นหาความเสี่ยงทางด�านคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไปในหน�วยงานยาเสพติดและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมท้ังจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดเปMาหมายความ
ปลอดภัยและมาตรการปMองกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร�างความตระหนักอย�าง
ท่ัวถึง เพ่ือให�เกิดผลลัพธ�ของการปฏิบัติงานท่ีดี 

 

๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ�และเหตุการณ�เกือบพลาดท่ีเหมาะสม มีการวิเคราะห�และ
นําข�อมูลท่ีได�ไปใช�ประโยชน�ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู� และ
วางแผนการปฏิบัติงาน 

 

๓. มีการวิเคราะห�สาเหตุท่ีแท�จริง (Root Cause Analysis) เพ่ือค�นหาป;จจัยเชิงระบบ*
ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง และนําไปสู�การแก�ป;ญหาท่ีเหมาะสม 

 

๔. มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยอย�าง
สมํ่าเสมอ และนําไปสู�การปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๘ 
 

II - ๒ ส่ิงแวดล�อมในการดูแลผู�ปHวย (Healing environment Safety Laws) 
 

ก. ส่ิงแวดล�อมทางกายภาพและความปลอดภัย 
สิ่งแวดล�อมทางกายภาพของหน�วยงานท่ีเอ้ือต�อความปลอดภัยและความผาสุกของผู�ปQวย เจ�าหน�าท่ี และ
ผู�รับบริการ หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�าผู�ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี อาคาร สถานท่ีจะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. โครงสร�างอาคารสถานท่ีขององค�กรมีการออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือ
ต�อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปOนสัดส�วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�บริการด�วย 

 

๒. องค�กรตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือค�นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ท่ีไม�ปลอดภัยด�านสิ่งแวดล�อมอย�างน�อยทุกหกเดือนในพ้ืนท่ีให�บริการผู�ปQวย/ผู�มาเยือน 
และทุกปJในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 

๓. องค�กรประเมินความเสี่ยงด�านสิ่งแวดล�อมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด�าน
สิ่งแวดล�อมและนําไปปฏิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว� ปMองกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต�ออุบัติการณ�ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว� ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู�ปQวย/ ผู�มาเยือนและบุคลากร 

 

๔. มีระบบระบายอากาศท่ีถ�ายเทสะดวก เพ่ือควบคุมการปนเป01อนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๑๙ 
 

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ดําเนินการวิเคราะห�ความเสี่ยงต�อการเกิดอันตราย เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติท่ีเปOนไปได� และองค�กรต�องเข�าไปมีบทบาทในการให�บริการ 

 

๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร�อม
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช�เม่ือเกิดเหตุการณ� 

 

๓. ดําเนินการฝ}กซ�อมอย�างน�อยปJละ ๑ ครั้ง เพ่ือทดสอบการบริหารจัดการ เม่ือเกิด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

 

๔. ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต�างๆ ในการปMองกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย�างสมํ่าเสมอ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๐ 
 

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
หน�วยงานสร�างความม่ันใจว�า มีเครื่องมือท่ีจําเปOนพร�อมใช�งาน และทําหน�าท่ีได�เปOนปกติ รวมท้ังควรมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจําเปOนอยู�ตลอดเวลา 
 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. องค�กรจัดให�มีระบบไฟฟMาและระบบน้ํา สํารองให�แก�จุดบริการท่ีจําเปOนท้ังหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  

 

๒. ติดตามและรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา 
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร�างทดแทน 

 

๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปOน มีความพร�อมในการใช�งาน เพ่ือให�การดูแลผู�ปQวย
เสพติดได�อย�างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ�อน/เฉพาะทาง ต�องใช�โดยผู�ท่ีผ�านการฝ}กฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค�กรให�การอนุญาตในการใช�เครื่องมือชิ้นนั้น พร�อมท้ังมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข�อกําหนดไว� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๑ 
 

ง. ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ 
องค�กรมีความมุ�งม่ันในการท่ีจะทําให�หน�วยงานเปOนสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือต�อสุขภาพ เอ้ือต�อการสร�าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู�ปQวยและผู�มาใช�บริการ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดให�มีสภาพแวดล�อมเอ้ือต�อการมีสุขภาพทางด�านร�างกาย จิตใจ และสังคมท่ีดี
สําหรับผู�ปQวย ครอบครัว และบุคลากร 

 

๒. จัดให�มีสถานท่ีและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการเรียนรู�และพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร 
ผู�ปQวยและครอบครัว 

 

๓. มีการจัดสิ่งแวดล�อมให�มีความปลอดภัย สะอาดเปOนระเบียบและสวยงามเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๒ 
 

II - ๓ ระบบยา 
องค�กรสร�างความม่ันใจในระบบการจัดการด�านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได�ผล พร�อมท้ังการมียาท่ีมี
คุณภาพพร�อมใช�สําหรับผู�ปQวยเสพติด 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดทํานโยบายเพ่ือปMองกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ�ไม�พึงประสงค�
จากการใช�ยา พร�อมท้ังนําสู�การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย�างเหมาะสมต�อเหตุการณ�ท่ีไม�
พึงประสงค�จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ�ายยาท่ีต�องควบคุมพิเศษ เช�น 
Methadone และยากลุ�มต�านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู�ปQวยเม่ือได�รับ
ยาในกลุ�มดังกล�าว 

 

๓. จัดให�มียา และ/หรือ เวชภัณฑ�ฉุกเฉินและยาสามัญท่ีจําเปOนในหน�วยดูแลผู�ปQวยเสพ
ติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให�เกิดความปลอดภัย และมีการจัดยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใช�ไป 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๓ 
 

II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 

เป:าประสงค�ของข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน 
ผู�ปQวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต�อเนื่อง การเรียนรู� การวิจัย การ
ประเมินผล การใช�เปOนหลักฐานทางกฎหมาย องค�กรสร�างความม่ันใจว�าเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผู�ปQวยเสพติดได� 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข�อมูลเพียงพอ  
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปOนระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ� ความถูกต�อง และการ
บันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. เวชระเบียนได�รับการปMองกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก�ไข
ดัดแปลง เข�าถึง หรือใช�โดยผู�ไม�มีอํานาจหน�าท่ี 

 

๔. องค�กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเปOนเพ่ือรักษาความลับของข�อมูลและ
สารสนเทศของผู�ปQวยในเวชระเบียน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๔ 
 

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข�าย 
 
ก.การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด�านการค�นหา คัดกรอง ปMองกัน บําบัดฟ01นฟูและติดตาม
ผู�ใช�ยาและสารเสพติดร�วมกับภาคีเครือข�าย 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมินความต�องการและศักยภาพของ
ชุมชนและกําหนดกลุ�มเปMาหมายสําคัญในชุมชน 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการวางแผนและออกแบบบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและ
แก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดร�วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต�องการและป;ญหาของ
ชุมชน 

 

๓. ทีมผู�ให�บริการจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพในการปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสาร
เสพติด สําหรับชุมชนโดยร�วมมือกับองค�กรและผู�ให�บริการอ่ืนๆ 

 

๔. ทีมผู�ให�บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร�างเสริมสุขภาพในการ
ปMองกันและแก�ไขป;ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
  

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
  

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

                  



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๕ 
 

ข. การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู�ให�บริการร�วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก�ไขป;ญหายาและ
สารเสพติดและความเปOนอยู�ท่ีดีของชุมชน 

  
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู�ให�บริการเสริมสร�างความรู�ให�แก�ภาคีเครือข�ายและชุมชน ในการค�นหา คัดกรอง 
ดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

๒. ทีมผู�ให�บริการประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมสนับสนุนช�วยเหลือด�าน
สังคมและเศรษฐกิจให�กับชุมชน เพ่ือการดูแลผู�ใช�ยาและสารเสพติด 

 

คะแนนเฉล่ีย   
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๖ 
 

ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ปHวย 
III – ๑ การเข�าถึง และเข�ารับบริการ 
ทีมผู�ให�บริการสร�างความม่ันใจว�า ผู�ปQวยยาเสพติดสามารถเข�าถึงบริการบําบัดรักษาได�ง�าย กระบวนการรับ
ผู�ปQวยเหมาะสมกับสภาพป;ญหาและความต�องการของผู�ปQวย ทันเวลา และมีการประสานงานท่ีดีภายใต�
ระบบและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีกระบวนการ /ช�องทางการเข�าถึงบริการท่ีชัดเจนว�าผู�ปQวยเสพติดจะเข�าถึงบริการท่ี
รวดเร็ว ถูกต�องและเหมาะสม 

 

๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและสารเสพติดเบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ�ม
ผู�ปQวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต�ละ
ระบบการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ  โดยใช�แบบประเมินคัดกรองท่ีเปOน
มาตรฐานสากล 

 

๓. การเตรียมความพร�อมในการเข�ารับบริการผู�ปQวยเสพติดก�อนรับไว�รักษาเปOนไปอย�าง
เหมาะสม ท้ังการให�ข�อมูลท่ีจําเปOนกับผู�ปQวยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห�องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต�างๆรวมท้ังการบันทึกข�อมูลผู�ปQวยอย�างเหมาะสม 

 

๔. มีความร�วมมือและประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพท้ัง
ภายในและภายนอกองค�กร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๗ 
 

III - ๒ การประเมินผู�ปHวย 
ผู�ปQวยเสพติดทุกรายได�รับการประเมินความต�องการและป;ญหาสุขภาพอย�างถูกต�อง ครบถ�วน และเหมาะสม 
 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติดอย�างรอบด�าน ครอบคลุมด�านร�างกายจิตใจ อารมณ� และ
สังคม 

 

๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห�องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร�อมให�บริการใน
เวลาท่ีต�องการ 

 

๓. ผู�ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องร�วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู�ปQวยเสพติด 
มีการใช�ผลการประเมินร�วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข�อง 

 

๔. มีการระบุป;ญหา ความต�องการของผู�ปQวยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
ระหว�างการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

 

๕. มีการอธิบายผลการประเมินให�ผู�ปQวยและ/หรือครอบครัวเข�าใจอย�างเหมาะสม  
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู�รับบริการ 
และพร�อมให�ผู�เก่ียวข�องใช�ประโยชน� 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๘ 
 

III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ปHวย 
 ทีมผู�ให�บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดท่ีมีการประสานกันอย�างดี 
และมีเปMาหมายท่ีชัดเจนสอดคล�องกับสภาพป;ญหา/ความต�องการด�านสุขภาพของผู�ปQวยเสพติด 
 

 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติดซ่ึงตอบสนองต�อ
ป;ญหา/ ความต�องการของผู�ปQวยเสพติดอย�างครบถ�วน 

 

๒. มีการใช�แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดบน
พ้ืนฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร�วมมือกันระหว�างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพผู�ปQวยเสพติด 

 

๔. ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาสมีส�วนร�วมในการวางแผนในการบําบัดรักษาและ
ฟ01นฟูสมรรถภาพหลังจากได�รับข�อมูลท่ีเพียงพอ 

 

๕. มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
๖. มีการวางแผนการจําหน�ายผู�ปQวยเสพติด เพ่ือให�ผู�ปQวยเสพติดสามารถดูแลตนเอง 
และได�รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป;ญหาละความต�องการ หลังจําหน�ายออกจาก
โรงพยาบาล 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 

                



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๒๙ 
 

III – ๔ การดูแลผู�ปHวย 
ทีมผู�บําบัดให�ความม่ันใจว�าจะให�การดูแลผู�ปQวยเสพติดอย�างทันท�วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปOนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู�ปQวยเสพติดได�รับการดูแลตามแผนการรักษาท่ีเหมาะสมกับสภาพผู�ปQวยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร�วม/ อาการแทรกซ�อนอ่ืนๆ และได�รับ
การฟ01นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟ01นฟูสมรรถภาพ 

 

๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีมการบําบัด/ภายนอกทีมบําบัด เพ่ือ
การบําบัดรักษาท่ีต�อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ –ส�งต�อไปยังสถานพยาบาล
ท่ีเหมาะสม 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๐ 
 

III – ๕ การให�ความรู� เสริมพลัง วางแผนจําหน�าย การดูแลต�อเนื่อง 
ทีมผู�บําบัดให�ข�อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก�ผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว� เพ่ือเสริมพลังผู�ปQวยเสพติด/ ครอบครัวให�มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร�างสุขภาพเข�าในทุกข้ันตอนของการดูแล 

 
 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน�วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู�ปQวยเสพติด เ พ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู�             
ให�ครอบคลุมป;ญหาความต�องการ ขีดความสามารถของผู�ปQวยและความพร�อมในการ
เรียนรู�ในแต�ละช�วงเวลาสําคัญของการดูแล 

 

๒. มีการให�ความรู�แก�ผู�ปQวยเสพติด และครอบครัวในลักษณะท่ีเข�าใจง�าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู�  ความเข�าใจและ
ความสามารถในการนําข�อมูลท่ีได�รับไปปฏิบัติของผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว (ถ�ามี) 

 

๓. มีการประเมินความต�องการการดูแล/ ช�วยเหลือ ท้ังด�านสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
อาชีพ และอ่ืนๆท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน�าย 

 

๔. มีการประเมินความพร�อม และความสามารถในการดูแลตนเองของผู�ปQวยและ
ครอบครัว 

 

๕. มีการฝ}กฝนทักษะท่ีจําเปOนให�แก�ผู�ปQวยเสพติดและครอบครัว รวมท้ังการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต�างๆ ท่ีได�เรียนรู� 

 

๖. ผู�ปQวยท่ีจําหน�ายออกจากสถานพยาบาล ได�รับการส�งต�อ ติดตาม ประเมิน
ความก�าวหน�าและปรับแผนการดูแลเปOนระยะอย�างเหมาะสม มีการส�งต�อข�อมูลให�แก�
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเตรียมความพร�อมสําหรับการดูแลต�อเนื่องตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๑ 
 

ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ� 
เปOนการกํากับติดตามผลลัพธ�การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห� สังเคราะห� และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได�แก� ด�านการดูแลผู�ปQวย/ ผู�รับบริการด�านทรัพยากรบุคคล 
ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือข�าย 

 
 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

IV– ๑ ผลลัพธ�ด�านการดูแลผู�ปHวย/ผู�รับบริการ 
องค�กรแสดงให�เห็นผลการดําเนินงานระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญด�านการดูแลผู�ปQวยเสพติด 
ท้ังในด�านผลลัพธ� กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน�าท่ี* (functional status)ของผู�ปQวย
เสพติด คุณค�าจากมุมมองของผู�รับบริการการคงอยู� การแนะนํา และการสร�างความสัมพันธ�กับผู�รับบริการ 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการไม�กลับไปเสพติดซํ้า (Remission rate) อัตราการคงอยู�ในระบบการ
บําบัดรักษาฯ (Retention Rate)ร�อยละความพึงพอใจของผู�ปQวย/ผู�รับบริการ  
IV – ๒ ผลลัพธ�ด�านทรัพยากรบุคคล 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร(ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว� ทักษะท่ี
เหมาะสมของบุคลากรบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน�
ของบุคลากร 
IV – ๓ ผลลัพธ�ด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน(operational 
performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร�อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสําคัญ 
IV – ๔ ผลลัพธ�ด�านการทํางานกับเครือข�าย 
องค�กรแสดงให�เห็นระดับป;จจุบันและแนวโน�มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข�ายด�านการ
ค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และด�านการติดตามดูแลช�วยเหลือผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดท่ีผ�านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช�น จาํนวนคร้ังในการค�นหา คัดกรองผู�เสพ/ผู�ติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน เปOนต�น 

 
 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
 

หมายเหตุ ตอนท่ี IVหน�วยงานไม�ต�องให�คะแนนประเมินตนเอง ผู�นิเทศจะเปOนผู�ให�คะแนนด�วยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธ�การดําเนินงาน 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน�วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 

 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด�น 
๓. ข�อเสนอแนะ 

 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๒ 
 

 

 

 

แบบบันทึกผลการพิจารณาคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานบําบัดรักษายาเสพติด 

สําหรับโรงพยาบาล 

 

• ข�อมูลเพ่ิมเติม (โปรดระบุให�ชัดเจน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ประเด็นท่ีต�องการให�ผู�เยี่ยมสํารวจเน�นระหว�างการเยี่ยมสํารวจ สําหรับกรณีโรงพยาบาลน้ี 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการพิจารณา 

� ผ�านการรับรอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ผ�านการรับรองโดยขอให�มีการติดตามในประเด็นต�อไปน้ี (ระบุเวลาท่ีจะให�ติดตาม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ไม�ผ�านการรับรอง(ระบุเหตผุลเพ่ือช้ีแจงให�โรงพยาบาลทราบ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข�อเสนอแนะ (Recommendation) เพ่ิมเติมจากท่ีผู�เยีย่มสํารวจได�เสนอไว�ให�กับโรงพยาบาล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       

          ลงช่ือ .................................................................. 

                      (วันท่ี............................... ) 

 

 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๓ 
 

บรรณานุกรม 
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ�.  ๒๕๔๕.  ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับท่ีให�บริการ  
        บําบัดรักษาผู�ติดยาและสารเสพติด.กรมการแพทย�  กระทรวงสาธารณสุข. 
สํานักพัฒนาการปMองกันและไขป;ญหายาเสพติด. ๒๕๕๐.  คู�มือข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานสําหรับสถาน 
        บําบัดและฟ34นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด ๓ ระบบ.สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม” 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�จิดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี. กรมการแพทย�  กระทรวงสาธารณสุข. 

๒๕๕๗. คู�มือการดําเนินงานตามข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐาน สําหรับสถานพยาบาลยาเสพติด. 
พิมพ�ครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ�จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค�การมหาชน). ๒๕๕๔. มาตรฐานโรงพยาบาลและ 
บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสินิราชสมบัติครบ ๖๐ ป! ปรับปรุง เมษายน ๒๕๕๔. 
นนทบุรี: บริษัทหนังสือดีวัน จํากัด. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๔ 
 

ท่ีปรึกษา 
 

๑. นพ.เฉลิมชัย ชูเมือง   ประธานคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ 
สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒. นพ.วิโรจน�  วีรชัย   ผู�อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติด 
แห�งชาติบรมราชชนนี ปJ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๐ 

๓. นพ.สรายุทธ� บุญชัยพานิชวัฒนา ผู�อํานวยการสถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติด 
แห�งชาติบรมราชชนนี ปJ พ.ศ.๒๕๖๐-ป;จจุบัน  

๔. ร.ท.มงคล  มณฑา   คณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให�โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  

๕. นางกฤษณา จันทร�ตรี  กรมสุขภาพจิต   
๖. ทพ.ชุมพล  ชมะโชติ   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี  

 
 

คณะผู�จัดทํา 
 

๑. นางดุษณีย�   ชาญปรีชา  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๒. นางรุจิรา  อาภาบุษยพันธุ�  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๓. นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๔. นางวิมล  ลักขณาภิชนชัช  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๕. ดร.นันทา  ชัยพิชิตพันธ�  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๖. นางรัตนา  ดีป;ญญา   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๗. นางนิภาวัล บุญทับถม  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๘. นางสมบัติ  มากัน   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๙. น.ส.วชัร ี  มีศิลป�   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๐. นางระเบียบ โตแก�ว   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๑. นางญานี ตราบดี   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๒. น.ส.ศศิธร คุณธรรม  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๓. นางเสาวคนธ� กลักทองกรณ�  สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๔. นางนัทธมน ไชยวงศ�   สถาบันบําบัดรักษาและฟ01นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนน ี
๑๕. นางลูกจันทร� วิทยถาวรวงศ�  กรมสุขภาพจิต 
๑๖. นางอรุณีย� โสตถิวนิชวงษ�  กรมสุขภาพจิต 
๑๗. นายอานนท� เนียมเงิน  กรมราชทัณฑ� 
๑๘. น.ส.ฝนทิพ ชลชัยไพศาล  กรมคุมประพฤติ 
๑๙. น.ส.ณัฐญา คชประเสริฐ  กรมคุมประพฤติ 
๒๐. นางอ�อมฤดี วีระกะลัส  กรมคุมประพฤติ 
๒๑. น.ส.น้ําฝน ผ�านภพ   กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาชน 
๒๒. น.ส.นิธิพร ระรวยรื่น  กรมพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาชน 
๒๓. น.ส.ลัดดาวัลย� พงศ�ดีตระกูล  สํานักงาน ป.ป.ส. 



 

ข�อกําหนดและเกณฑ�มาตรฐานฉบับใหม� (๒๕๖๐)                    ๑๓๕ 
 

๒๔. นพ.ชาญชัย ธงพานิช   โรงพยาบาลธัญญารักษ�ขอนแก�น 
๒๕. นายกิจวัฒ นาถวิล   โรงพยาบาลธัญญารักษ�อุดรธานี 
๒๖. นพ.ดนัย  อินทรกําแหง  โรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� 
๒๗. นางนภัสสรณ� รังสิเวโรจน�  โรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� 
๒๘. นางอรัญญา แพจุ�ย   โรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� 
๒๙. นายชัยณรงค� ไชยชนะ   โรงพยาบาลธัญญารักษ�แม�ฮ�องสอน 
๓๐. นายไพบูลย� สืบนุสนธิ ์  โรงพยาบาลธัญญารักษ�แม�ฮ�องสอน 
๓๑. นางมณฑาทิพย� บุญมณี   โรงพยาบาลธัญญารักษ�สงขลา 
๓๒. นายสยาม มุสิกะไชย  โรงพยาบาลธัญญารักษ�สงขลา 
๓๓. พญ.นริศรา งามขจรวิวัฒน�  โรงพยาบาลธัญญารักษ�ป;ตตานี 
๓๔. น.ส.นุรมา ยีดะหมะ  โรงพยาบาลธัญญารักษ�ป;ตตานี 


