Template
1.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate) (ระดับประเทศ ร้อยละ 50)
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ / เขต10 / จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
33.ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)
คานิยาม
ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบ ที่เข้ารับการบาบัดรักษา และมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จาแนกเป็นผู้ใช้ (casual use)
คะแนน 2-3 ผู้เสพ (Abuser) คะแนน 4 -26และผู้ติด(dependence) คะแนน ≥27
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
22
60
70
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด

ผู้ป่วยยาเสพติด ที่คัดกรองเป็นผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล
ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี
ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในทุกระบบ และรายงานข้อมูล
การบาบัดรักษาในฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
รวบรวมข้อมูลการบาบัดรักษา จากการรายงานข้อมูลของหน่วยงานผู้ให้การ
บาบัดรักษา (สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) จากฐานข้อมูลการ
บาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ฐานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการ
บาบัดรักษาจากสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ได้แก่
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจังหวัด/ชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
A = จานวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาติดตามดูแล
ต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี หลังจาหน่าย
B = จานวนผู้ใช้ ผู้เสพ และผูต้ ิด ทีไ่ ด้รับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่าย
ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ยกเว้น ถูกจับเสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่ได้รับ MMT
(A/B) x 100 โดย A : เป็นข้อมูลผลการบาบัดในปีงบประมาณ 2563
B : ช่วงวันที่คานวณคือวันที่สรุปผลการบาบัด (วันที่สรุปผลการบาบัดถึงวัน
ปัจจุบันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี)

ระยะเวลาประเมินผล

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
60
วิธีการประเมินผล :

ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
* หมายเหตุ ช่วงวันที่คานวณคือวันที่สรุปผลการบาบัด
* หมายเหตุ ตัวรายงานจะแสดงข้อมูลเฉพาะ จังหวัด อาเภอ หรือ หน่วยงานที่มี
ข้อมูลในระบบเท่านั้น

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
60

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึก
รายงานในฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
54
54
56
58
60
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
54
54

ระดับ 3
56

ระดับ 4
58

ระดับ 5
60

เอกสารสนับสนุน :

ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

Baseline data
หน่วยวัด ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
Indicator
2561
2562 2563
ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยา ร้อยละ
เสพติด เข้ารับการ
บาบัดรักษาและติดตาม
ดูแล ต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)
หมายเหตุ หลังการบาบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Template
2. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษา
และดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (SMIV)
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ / เขต 10 / จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
34. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน
บาบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (SMIV)
คานิยาม
ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง หมายถึงผู้ป่วยยาเสพติดที่ทีอาการหรือ
พฤติกรรมในข้อใดข้อหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการรุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสียชีวิตตลอดช่วง
ชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
2. มีประวัติการก่อความรุนแรง ทาร้ายผู้อื่น หรือสร้างความรุนแรงในชุมชน
ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
3. อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยที่มีอาการหลงผิด หวาดระแวง เสี่ยงต่อการ
ก่อความรุนแรงต่อผู้อื่น
4. มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (คดีความผิด
ต่อชีวิต ต่อร่างกาย และเกี่ยวกับเพศ)
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
60
70
80
วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมินและดูแล
ช่วยเหลือบาบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
ทุกระบบ ในสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.)
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
หมายถึง สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจา
ฑัณทสถาน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
A = จานวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บาบัดรักษาและติตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ภายใน 1 ปี
หลังจาสรุปผลการบาบัดรักษา

รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)

B = จานวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง ที่มีการประเมินผลการบาบัดรักษาทั้ง
แบบครบโปรแกรม/ไม่ครบโปรแกรม (ไม่รวมจาหน่ายผลเสียชีวิต ถูกจับ หรือผู้ป่วยที่
ได้รับ methadone maintenance treatment : MMT( เนื่องจาก เป็นการดูแล
ต่อเนื่องไม่มีการจาหน่าย) โดยวันที่สรุปผลการบาบัดรักษาถึงวันปัจจุบัน ต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

(A/B) x 100
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
* หมายเหตุ ช่วงวันที่คานวณคือวันที่สรุปผลการบาบัด
* หมายเหตุ ตัวรายงานจะแสดงข้อมูลเฉพาะ จังหวัด อาเภอ หรือ หน่วยงานที่มี
ข้อมูลในระบบเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
40
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
60

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึก
รายงานในฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
54
54
56
58
60
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
54
54
56
58
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)

ระดับ 5
60

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline data
หน่วยวัด
Indicator
ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติด ร้อยละ
กลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับ
การประเมิน บาบัดรักษา และ
ดูแลช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง(SMIV)

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
2563
2564

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะ
เกษ

Template
3. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
35. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจใน
โรงพยาบาล
คานิยาม
ผู้ใช้/ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบาบัดรักษา
และมีคะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จาแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2
-3 และผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26 และผู้ติด (dependence) คะแนน ≥27
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
100
100
100
วัตถุประสงค์
ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจในโรงพยาบาล เพิ่มมากขึ้น
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
แหล่งข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล )
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดระบบสมัครใจใน
โรงพยาบาล และ รพ.สต.
รายการข้อมูล 2
B = จานวนเป้าหมายผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด ในระบบสมัครใจ
(Leading Indicator)
ทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
* หมายเหตุ ช่วงวันที่คานวณคือวันที่สรุปผลการบาบัด
* หมายเหตุ ตัวรายงานจะแสดงข้อมูลเฉพาะ จังหวัด อาเภอ หรือ หน่วยงานที่มีข้อมูลใน
ระบบเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
80

รอบ 12 เดือน
100

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
10
10
20
30
40
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
40
40
60
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
Indicator
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยา
เสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาในระบบสมัคร
ใจในโรงพยาบาล

หน่วยวัด

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ร้อยละ

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
4. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัวใน
โรงพยาบาล
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
36. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบบังคับบาบัดแบบไม่
ควบคุมตัวในโรงพยาบาล
คานิยาม
ผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบาบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จาแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2 -3 และ
ผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26 และผู้ติด (dependence) คะแนน ≥27
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
100
100
100
วัตถุประสงค์
ผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัวครบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้/ผู้ เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ระบบ ระบบบังคับบาบัดแบบไม่
ควบคุมตัว
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
แหล่งข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล )
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดระบบระบบบังคับบาบัด
แบบไม่ควบคุมตัว
รายการข้อมูล 2
B = จานวนเป้าหมายผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด ในระบบบังคับ
(Leading Indicator)
บาบัดแบบไม่ควบคุมตัวทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
* หมายเหตุ ช่วงวันที่คานวณคือวันที่สรุปผลการบาบัด
* หมายเหตุ ตัวรายงานจะแสดงข้อมูลเฉพาะ จังหวัด อาเภอ หรือ หน่วยงานที่มีข้อมูลใน
ระบบเท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
60
80
100
วิธีการประเมินผล :
ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
10
10
20
30
40

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
40
40
60
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
หน่วยวัด
Indicator
ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยยา ร้อยละ
เสพติดเข้ารับการ
บาบัดรักษาในระบบบังคับ
บาบัดแบบไม่ควบคุมตัวใน
โรงพยาบาล

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
5. ร้อยละ 100 ของการติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

ประเทศ / จังหวัด
36. ร้อยละ 100 ของการติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดระบบสมัครใจใน
โรงพยาบาล
ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบที่เข้ารับการบาบัดรักษาและมี
คะแนนประเมินตามแบบคัดกรอง บคก.กสธ. V2 จาแนกเป็นผู้ใช้ (User) คะแนน 2 -3 และ
ผู้เสพ (Abuse) คะแนน 4 – 26 และผู้ติด (dependence) คะแนน ≥27

เกณฑ์เป้าหมาย :

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
100
100
100
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจในโรงพยาบาลครบตาม
กาหนดได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
ครบตามกาหนด
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล )
A = จานวนผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดระบบสมัครใจใน
โรงพยาบาล และ รพ.สต. ครบตามกาหนดที่ได้รับการติดตาม
B = จานวนเป้าหมายผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการการบาบัดรักษาในระบบสมัครใจ ครบ
กาหนดทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(A/B) x 100
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
40

รอบ 9 เดือน
80

รอบ 12 เดือน
100

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
10
10
20
30
40
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
40
40
60
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
Indicator
ร้อยละ 100 ของการติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ
บาบัดระบบสมัครใจใน
โรงพยาบาล

หน่วยวัด

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ร้อยละ

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
6. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
37. ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณ
คานิยาม
งบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2563
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65
100
100
100
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และทันเวลา
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมจากระบบการเงินและบัญชี งบประมาณรายจ่ายประจาปี ระดับจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ทะเบียนคุมงบประมาณงานยาเสพติด / ระบบการเงินและพัสดุ
รายการข้อมูล 1
A = จานวนเงินที่เบิก-จ่ายทั้งหมด
รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

B = จานวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี งบประมาณ 2563
(A/B) x 100
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
80
100
100
วิธีการประเมินผล :
ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
10
10
20
30
40

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
40
40
60
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
Baseline data
Indicator
ร้อยละ 100 ของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

หน่วยวัด

ระดับ 4
80

ระดับ 5
100

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ร้อยละ

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
7. ผลงานเด่น/นวัตกรรม อย่างน้อยอาเภอละ 1 เรื่อง
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
37.ผลงานเด่น/นวัตกรรม อย่างน้อยอาเภอละ 1 เรื่อง
คานิยาม
ผลงานเด่น หมายถึง นวัตกรรม หรือ CQI หรืองานวิจัย หรือ Best Practice
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนางานวิชาการด้านยาเสพติด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล /สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด/คีร์อิน
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาล/สสอ. /รพ.สต.
วิธีการประเมินผล :
ข้อมูล : มีการพัฒนางานวิชาการด้านยาเสพติด เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานยาเสพ
ติดตามบริบทของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีชื่อเรื่อง มีระดับ2+ มีระดับ 3 มีระดับ 4+มี
ชัดเจน
เค้าโครง
+มีแบบ
การจัดเก็บ
เก็บข้อมูล
ข้อมูล
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ไม่มี

ระดับ 2
มีการจัดเก็บ
ข้อมูล

เอกสารสนับสนุน :

แบบบันทึกผลงานรายอาเภอ

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับ 3
มี CQI

ระดับ 4
ระดับ 5
มีข้อ 3 +
มีข้อ 4 +
นาเสนอใน นาเสนอหรือ
พื้นที่
เผยแพร่

1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
8. ร้อยละ การดาเนินการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ การดาเนินการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
คานิยาม
1.การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) หมายถึง การลดปัญหา
หรือภาวะเสี่ยงอันตราย การแพร่ระบาด การสูญเสียจากการใช้ยาเสพติด ที่อาจเกิดกับตัว
บุคคล ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกันอันตรายโดยการทาให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
ลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดยาเสพติดได้ เป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษา ที่ยึดความพร้อม
ของผู้ป่วยเป็นฐาน โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชนและ
ความเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติด
2.สถานที่ให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Drop in Center) หมายถึง
สถานที่ที่ให้บริการตามความต้องการที่จาเป็น (Holistic Needs) และปลอดภัยสาหรับผู้ใช้
ยาเสพติด เป็นสถานที่ที่ให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ยาเสพติดในด้านต่างๆ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตวิญญาณ ความรู้ การศึกษา อาชีพ รวมถึงการปกป้องสิทธิ์ในสังคม
อย่างเสมอภาค โดยเน้นบริการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดและป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อทางเลือด ลดการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และนาไปสู่การบาบัดรักษา
อย่างเหมาะสม
3. ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด (Injecting drug user-IDU) หมายถึง ผู้ที่ให้ประวัติ
การใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไม่จากัดประเภทของยาเสพติดที่ใช้
4. Methadone Maintenance Therapy (MMT) หมายถึง การบาบัดรักษาผู้ติด
อนุพันธ์ของฝิ่นด้วยเมทาโดนระยะยาว
5. Voluntary counseling and testing (VCT) หมายถึง การให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อการตรวจหาเชื้อเอชไอวีเอดส์โดยสมัครใจ
6. พื้นที่ดาเนินการ หมายถึง พื้นที่ที่ถูกกาหนดตามคาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 2/2560 ตามแนวทางการดาเนินการลดอันตรายจากยา
เสพติด (Harm Reduction) จานวน 37 จังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 37)
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
22 แห่ง
22 แห่ง
255 แห่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดผลกระทบทางสุขภาพ เช่น โรค HIV โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
2. เพื่อลดผลกระทบทางสังคม ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

3. การดูแลรักษา และติดตามผู้ใช้ยาเสพติดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดเข้าสู่การบาบัดรักษาและฟื้นฟูฯ โดยความสมัคร
ใจให้สามารถ ลด ละ เลิก ยาเสพติดได้ในที่สุด
ผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ระบบสมัครใจในโรงพยาบาล ระบบบังคับบาบัดแบบไม่ควบคุมตัว ระบบการบาบัดโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง(CBTx)
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.) และข้อมูลระบบรายงาน 43 แฟ้ม /
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (รพ.สต. / รพช./รพศ.)
A = จานวน หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต. / รพช. /รพศ.) ที่จัดบริการลดอันตรายจาก
ยาเสพติด (Harm Reduction)
B = จานวน หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สต. / รพช. /รพศ.) ทั้งหมดในพื้นที่
(A/B) x 100
ระดับจังหวัด : ประมวลผล ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน
ระดับเขต : สรุปผลไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
40
60
100
วิธีการประเมินผล :
ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีข้อมูล มีระดับ2+มี มีระดับ 3 มีระดับ 4+มี
คลินิค
+มีผลงาน
ข้อมูลการ
บริการใน 43
แฟ้ม
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีข้อมูล มีระดับ2+มี มีระดับ 3 มีระดับ 4+
คลินิค
+มีข้อมูล เป็นต้นแบบ

การบริการ
ใน 43

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) / ระบบรายงาน 43 แฟ้ม
Baseline data
Indicator
ร้อยละ 100
สถานพยาบาลที่มีการ
จัดบริการ Harm
Reduction

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ร้อยละ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
9. ร้อยละ 100 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
(HA) ยาเสพติด
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
ประเทศ
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 มีการดาเนินงานการจัดบริการตามมาตรฐานการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (HA) ยาเสพติด
คานิยาม
ตามมาตรฐานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (HA) ยาเสพติด
หมายถึง การดาเนินการพัฒนาโรงพยาบาลที่ให้บริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้ได้
มาตรฐานเพื่อการรับรอง (accreditation) จากคณะกรรมการประเมินรับรองสถานพยาบาล
บาบัดรักษายาเสพติดระดับประเทศ
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
22 แห่ง
22 แห่ง
22 แห่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสถานบริการบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และผ่าน
การรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล (HA) ยาเสพ
ติดระดับประเทศ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
โรงพยาบาล 22 แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
จากการสารวจ/หนังสือรับรองมาตรฐาน
แหล่งข้อมูล
โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลชุมชน รวม 22 แห่ง
รายการข้อมูล 1
A = จานวน หน่วยบริการสาธารณสุข ( รพช. /รพศ.) ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน
การบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (HA) ยาเสพติด
รายการข้อมูล 2
B = จานวน หน่วยบริการสาธารณสุข ( / รพช. /รพศ.) ทั้งหมดในพื้นที่
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1 2 3 และ 4 (ทุก 3 เดือน)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
80
90
100

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษ
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีข้อมูล
ข้อ 2+มี มีข้อ 3 + มีข้อ 4 +เตรียม
ผลงานตาม ส่งแบบ
รับประเมิน
มาตรฐาน ประเมินให้
ภายนอก
จังหวัด
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
ส่งแบบ มีข้อ 2 + ส่ง มีข้อ 3 มีข้อ 4 +ผ่าน
ประเมินให้ ประเมิน กรรมการ การประเมิน
จังหวัด
ภายนอก ตรวจเยี่ยม
รับรอง
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) / ระบบรายงาน 43 แฟ้ม
Baseline data
หน่วยวัด
Indicator
ร้อยละ 100 ผ่านการ
ร้อยละ
ประเมินรับรองมาตรฐาน
การบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด (HA) ยาเสพติด

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

Template
10. ร้อยละชุมชนที่มีการบาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment
and Care)
หมวด
Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
แผนที่
6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
โครงการที่
15. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
ระดับการแสดงผล
จังหวัด
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
34. ร้อยละชุมชนที่มีการบาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based
Treatment and Care)
คานิยาม
การบาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and
Care) หมายถึง รูปแบบการบาบัดรักษาเชิงบูรณาการโดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดและติดยา
ในชุมชน เพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการบาบัดรักษาฟื้นฟู
ด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องจนถึงการติดตามผลการรักษา ตามแนวคิดการคืนผู้ป่วยสู่สังคม
มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งด้านสุขภาพ สังคมและการบริการอื่นๆ โดย
บุคคลที่ให้ความร่วมมืออาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่มีความพร้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะ
ช่วยเหลือผู้ใช้ยาและสารเสพติดบนพื้นฐานของความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ป่วย
ตลอดจนให้การสนับสนุนครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วยอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหายา
และสารเสพติด เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว
เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
50
100
100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และเพื่อให้
เกิดการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบองค์รวมด้วยความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตามบริบทและความ
ซับซ้อนของปัญหาในผู้ใช้ยาเสพติดแต่ละราย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จานวนผู้ใช้/ผู้เสพยาเสพติด ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ 1.ชุมชนหมู่บ้าน 2.ชุมชน
วัดหรือศาสนสถาน 3.ชุมชนโรงเรียน 4.ชุมชนสถานประกอบการหรือโรงงาน
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1.รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ในรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
2. รวบรมพื้นที่เป้าหมายจากการสารวจข้อมูลระดับจังหวัด
แหล่งข้อมูล

รายการข้อมูล 1

สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจา ฑัณทสถาน และ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
A = จานวนชุมชนที่ดาเนินการบาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจนถึงการบาบัดรักษาฟื้นฟูด้วยระบบการดูแลต่อเนื่องจนถึงการติดตาม

รายการข้อมูล 2
(Leading Indicator)
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :

ผลการรักษา ตามแนวคิดการคืนผู้ป่วยสู่สังคม
B = จานวนชุมชนเป้าหมายทีกาหนดในปีงบประมาณ 2563
(A/B) x 100
สรุปรายงาน Manual และประมวลผล ทุกวันที่ 20 ของเดือน

ปี 2563:
รอบ 6 เดือน
40

วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :

รอบ 9 เดือน
60

รอบ 12 เดือน
100

ข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
เกณฑ์การให้คะแนน
Ranking รอบที่ 1
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีข้อมูล
มีข้อ 2 +มี มีข้อ 3 +มี มีข้อ 4 +มีการ
หมู่บ้าน/
แผนงาน
การลง
บาบัด
ชุมชน
โครงการ
พื้นที่
Ranking รอบที่ 2
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ไม่มี
มีข้อมูล มีข้อ 2 + มี มีข้อ 3 +มี มีข้อ 4 +มี
พื้นที่ +มี การลงพื้นที่
การ
ผลงานการ
แผนงาน
ประชาคม บาบัด ใน
โครงการ
ระบบ บสต.
-ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
- รายงาน Manual

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล(ระดับ
ส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline data
หน่วยวัด
Indicator
ร้อยละ ชุมชนที่มีการบาบัด ร้อยละ
ฟื้นฟูโดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง (Community
Based Treatment and
Care)

ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
1.นางวนิดา สมภูงา โทร 081-9760839
2. นางจุฑารัศม์ กิ่งมณี โทร 085-4115471
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

