
นโยบายการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
ด้านยาเสพติด

ประจ าปีงบประมาณ 2563



ยุทธศาสตร์ชาติ : (พ.ศ.2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ด้านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 : 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

1 ใน 23 แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ



9
กระทรวง

26
หน่วยงาน

2
ส่วน

ราชการ
ไม่สังกัดฯ

G1

G2

G3



แผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน (ในราชกิจจาฯ 6 เมษายน 2561)

ประเด็นปฏิรูปที่ 4



1.  แก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน
2.  ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.  ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5. ยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6. วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
7. เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
8. แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า

9. แก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
11. จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
12. สนับสนุนให้มีการศึกษาการรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 
เมื่อครั้งจัดตั้งรัฐบาลปี 2562



กรอบแนวทางการด าเนินงานปี 2563 ของ ป.ป.ส.

1.1 เป็นแกนกลางโดยผลักดันความร่วมมือในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองค า

1.2 แสวงความร่วมมือนานาประเทศ

2.1 การสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์

2.2 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดรายส าคัญ

2.3 การปราบปรามแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด

3.1 ป้องกันกลุ่มทั่วไป

3.2 ป้องกันกลุ่มเฉพาะ

3.3 ปรับสภาพแวดล้อม

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 

3. การป้องกันยาเสพติด

Ref ; ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด Office of the Narcotics Control Board

4.1 พัฒนาคุณภาพระบบบ าบัดรักษา

4.2 ขยายศักยภาพของการบ าบัดรักษา

4.3 ลดจ านวนผู้เสพเข้าสู่เรือนจ า

4.4 พัฒนาแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อ
สังคม

4. การบ าบัดรักษายาเสพติด

5.1 การปฏิบัติต่อนโยบายพืชเสพติดที่ก าหนดใหม่

5.2 การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่พิเศษ

5.3 การปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ

5. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ



การลดความรุนแรงและผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อน
ให้กับชุมชนและสังคม

ลดวงจรด้านอุปสงค ์(Demand) โดยการตัดวงจรรายใหม่ การป้องกันยาเสพติด แบบตรง
เป้าหมาย การบ าบัดรักษา ลดการกระท าผิดซ้ า การติดตาม ช่วยเหลือ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม

ลดวงจรด้านอุปทาน (Supply) โดยการสกัดกั้นยาเสพติดจากนอกประเทศ 
ตามแนวชายแดน การปราบปรามการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกพื้นที่

เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มประชากรช่วงวัย ระหว่าง 15 – 24 ปี
ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงมากท่ีสุดต่อปัญหายาเสพติด

สิ่งที่มุ่งเน้นในการด าเนินงานยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

1.1

1.2

1.3

1.4



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด Office of the Narcotics Control Board

การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ 

แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก
เน้นหนักการสร้างพลังชุมชนเพื่อการป้องปราม เฝ้าระวังยาเสพติด
ร่วมกับการสกัดกั้นยาเสพติดมิให้เข้ามาในพ้ืนที่ตอนใน

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564
เน้นหนักการใช้พลังประชาชนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งการค้าและเสพ การ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดรายส าคัญในพ้ืนท่ี



กรอบแนวทางการด าเนินงานยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปีงบประมาณ 2563





การบริหารจัดการระบบการสนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินงาน ด้านยาเสพติด อย่างบูรณาการ ผ่านกลไกของศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

การบริหารทรัพยากรบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ ข้อมูล ด้านการบ าบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตามผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบ าบัดรักษา ฟื้นฟูติดตามผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ

การควบคุมก ากับ การปฏิบัติตาม การให้ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษา ฟื้นฟู
ยาเสพติด

การพัฒนาระบบบริการด้านการ
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด อย่าง
เป็นระบบให้มีคุณภาพมาตรฐาน

ครอบคลุมทุกแบบบริการ

การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการด้านการบ าบัดรักษา 
ฟื้นฟู ติดตาม ผู้ติดยาเสพติด 
และลดอันตรายจากการใช้ยา

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
วิชาการด้านการบ าบัดรักษา 

ฟื้นฟู ติดตาม  ผู้ติดยาเสพติดของ
ประเทศ และ มีนวัตกรรมบริการ

การด าเนินงานอ านวยการ 
สนับสนุนโครงการพระราชด าริ/
โครงการพิเศษด้านการบ าบัด
บ าบัดรักษา ฟื้นฟู ติดตาม  ผู้ติด
ยาเสพติด

CORE PROCESS

-ระบบบริหาร
จัดการ สนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ

-ระบบบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน

- ประชาชน องค์กร/
หน่วยงานภาคี มีส่วนร่วม

SUPPORT PROCESS

ระบบการจัดการด้านการบ าบดัรกัษา ฟื้นฟผูู้ตดิยาเสพตดิ กระทรวงสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2563

ศอ.ปส.สธ.



ตัวชี้วัด :
[Key Performance Indicators]



ผู้ป่วยยำเสพติด ทั้งหมด บ ำบัดครบ และ ติดตำม 4 ครั้ง ใน 1 ปี (เฉพำะสถำนพยำบำล)

ปี
งบประมำณ

สถำนพยำบำล
เข้ำ

บ ำบัด
(B)

เข้ำ
บ ำบัด 
MMT

บ ำบัด
ครบ

บ ำบัด
ครบ 
MMT

บ ำบัด&
ติดตำม(A)

บ ำบัดMMT&
ติดตำม

% BL
KPI63

2560 25,650 1 22,991 1 19,223 0 74.94
2561 30,504 2263 22,172 695 14,816 483 63.02
2562 41,451 3,802 28,732 2,084 17,093 595 46.38
รวม 97,605 6,066 73,895 2,780 51,132 1,078 52.39

แหล่งขอ้มูล บสต. ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562



ผู้ป่วยยาเสพตดิเส่ียงต่อการก่อความรุนแรง บ าบัดครบ และ ตดิตาม 4 คร้ัง ใน 1 ปี

ปี
งบ

ประมาณ

ระบบสมัครใจ (เฉพาะโรงพยาบาล )

เข้าบ าบัด
(B)

เข้าบ าบัด
MMT

บ าบัด
ครบ

บ าบัดครบ 
MMT

บ าบัด&
ตดิตาม(A)

บ าบัดMMT
&ตดิตาม

% BL
KPI63

2561 4,252 16 3,443 9 2,637 5 62.02

2562 4,077 17 2,978 8 2,308 5 56.61
รวม 8,329 33 6,421 17 4,945 10 59.37

ผู้ป่วยยาเสพติดเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง หมายถึง คัดกรองมีภาวะข้อใดข้อหนึ่ง 
ต่อไปนี้ ; 
1.ก้าวร้าว วุ่นวาย ท าร้ายผู้อื่น
2.หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล
3.มีความคิด /พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
4.มีประวัติคดีอาญา ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

คดีความผิดต่อชีวิต
คดีความผิดต่อร่างกาย
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ

แหล่งขอ้มูล บสต. ณ วนัท่ี 4 กนัยายน 2562

หมายเหตุ :  ผลการด าเนินงานปี 2563ประมวลผล

จาก ข้อมูลขั้นตอนการคัดกรองในระบบ บสต. ส่วนที่ 
2 ข้อที่ 4  และ 7 ตามล าดับ (เดิมมีบันทึกอยู่แล้ว)



ส่วนที่ 2 การคัดกรอง ในระบบ บสต. ; บันทึกส าหรับ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง



โครงการในพระราชด าริ และโครงการส าคัญเกี่ยวกับยาเสพติด
โดย... ศอ.ปส.สธ.



TO BE NUMBER ONE 
(ใครติดยายกมือขึน้)

-ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเขา้ร่วมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
-ศูนย์เพื่อนใจ / แกนน า :  ชวนฝึกคิด แก้ปัญหา พัฒนา E.Q.
-การดูแลช่วยเหลือ ชักน าเข้าสูก่ระบวนการบ าบัดรักษา ฟื้นฟู
-การให้โอกาส  การชื่นชมในการท าดี/กลับตัว 
-ชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมสังคม /ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

กลุ่มหลัก : อายุ 6 – 24 ปีบริบูรณ์ 
กลุ่มรอง : อายุ นอกเหนือจาก 6 – 24 ปี / ประชาชนทั่วไป 

กลุ่มใครติดยา ยกมือขึ้น  : บันทึกสถานะการเป็นสมาชิกในระบบ บสต. ในขั้นตอนการคัดกรอง ข้อ 1.1

กลุ่มเป้าหมาย : 



TO BE NUMBER ONE (ใครติดยายกมือขึน้)



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด Office of the Narcotics Control Board

การปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ 
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน และพะเยา 

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย และตาก
เน้นหนักการสร้างพลังชุมชนเพื่อการป้องปราม เฝ้าระวังยาเสพติด
ร่วมกับการสกัดกั้นยาเสพติดมิให้เข้ามาในพ้ืนที่ตอนใน

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2564
เน้นหนักการใช้พลังประชาชนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ลดปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งการค้าและเสพ การ
ปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดรายส าคัญในพ้ืนท่ี



กรมการแพทย์
ระบบการบ าบัดยาเสพติด และ

การใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบ าบัด 
โดย...         













































กรมสุขภาพจิต

ระบบการบ าบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง
และการบูณรณาการงาน TO BE NUMBER ONE

โดย...



ระบบการบ าบดัฟ้ืนฟกูลุ่มผูป่้วยจิตเวชยาเสพติด
ท่ีมีความเส่ียงต่อการก่อความรนุแรง

กรมสขุภาพจิต



ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข สธ. ปีงบประมาณ 2563

“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)”

ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึง การ
ประเมิน และดูแลช่วยเหลือ บาบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา และได้รับการ
ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate)

ตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดปี 63 กรมสุขภาพจิต ภายใต้:

“ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการ
สุขภาพจิตและจิตเวช”

เป้าประสงค์ (Strategic Goal)
“ประชาชนได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่มี

คุณภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต”

ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดหลัก เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองของกระทรวงสาธารณสุขและ
กรมสุขภาพจิต: 
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือ ตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 1 ปี 
(Retention SMI-V Rate)

ตัวชี้วัดรอง: ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระบบและได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 

ร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย



แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง น าส่ง และติดตามผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในชุมชน ตาม MOU
เพื่อให้เกิดแนวทางการด าเนินงานฯ ที่เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการคัดกรอง บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อรองรับการ
ให้บริการผู้ป่วยจิตเวชสุรา ยาเสพติด และกัญชา 
3. พัฒนารูปแบบ และแนวทางการติดตามต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 
ของกรมสุขภาพจติ
4. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยจติเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 
(SMIV) ในฐานข้อมูล HDC (แฟ้ม Special PP) และฐานข้อมูล บสต.



1. Training
 ร่วมจัดฝึกอบรมเรื่องกำรให้ค ำปรึกษำแบบสั้น (Brief Intervention) แก่ผู้ป่วย
ที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชำทำงกำรแพทย์ ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข ในเขต
สุขภำพ

แผนการด าเนินงาน “กัญชา”

2. การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจิตเวช



Pre Hospital In Hospital Post Hospital

(ร่าง) แนวทางการเฝา้ระวัง ส่งต่อ และดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต

ติดตามหลังการบ าบัด 
การประสานการช่วยเหลือ ด้านอาชีพ ที่อยู่อาศัย

สป.
(ศอ.ปส.สธ+สธฉ.+กบรส.) 

ควบคุม/ก ากับ  

กรมสุขภาพจิต และ สบยช.
สร้างกระบวนการเรียนรู้

HDC บสต.
รายงาน (วินิจฉัยโรคยาเสพติด+SMI-V)

บ าบัดรักษาตามศักยภาพ  เฝ้าระวัง ส่งต่อ

รุนแรงน้อย
รุนแรง

ปำนกลำง
รุนแรงมำก

- ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการประจ าจังหวัด
1669
- มูลนิธิ(กู้ชพี,กู้ภัย)
- ทีมกู้ชีพ กทม.

ต ารวจ(191)

พูดคุย/
เข้าชาร์ต/ผูกยึด

พูดคุยเกลี้ยกล่อม/
จัดการดูแล

ช่วยเหลือเบื้องต้น

ประเมินความรุนแรง

จิตเวช
และ

ยาเสพติด
ER

รพช./รพท./รพศ.
รพ.สต

รพ.ธัญญารักษ์
(กรณีเสพติดรุนแรง/เรื้อรัง)

รพ.จิตเวช
(กรณีมีอำกำรทำงจิตรุนแรง/ยุ่งยำก

ซับซ้อน)

- แบบประเมิน SMI-V (4 ข้อ), แบบประเมิน OAS
- มีประวัติเสพยาภายใน 30 วัน หรือ urine+
- การควบคุมอาการเบื้องต้น (Acute care)

Mind 7,
Mind 6

เฝ้าระวัง
กลุ่มสี่ยง

ชุดปฏิบัติการ
ต าบล

(ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้น าชุมชน 

ฯลฯ)

รพ.
ติดตาม

เอง

อสม ศอ.ปส.
จังหวัด/
อ าเภอ

พม.
ที่อยู่
อาศั
ย

สธ.
สุขภาพ

มท.
บูรณา
การทุก
ภาค
ส่วน

แรงงาน
อาชีพ 
ฝึก

อาชีพ

ศธ.
ศึกษา
ต่อ

ติดตาม

ช่วยเหลือ

ญาติ/
ประชาชน/อส

ม./อสส.
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น า

พนักงานฝ่าย
ปกครอง/
บุคลากร

สาธารณสุข

กลุ่มเสี่ยงมีสัญญาณเตือน
(อาการทางจิต+การก่อความรุนแรง)

ดีข้ึน
หรือไม่

น าส่ง รพ.เพ่ือประเมิน/
รักษา ตามระบบการ

รักษาปกติ

ไม่ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น ส่งกลับ
ชุมชน

Mind 6 (มีอาการแต่ไม่มี
ความผิดปกติด้านจิตใจ),
Mind 7 (เคยมีอาการมา
ก่อนแต่ปัจจุบันไม่มี)

Mind 6 (มีอาการผิดปกติ 1 ข้อ),
Mind 7 (เคยมีอาการมาก่อนแต่
ปัจจุบันไม่มี)

Mind 6 (มีอาการ 2 ข้ึนไป),
Mind 7 (มีอาการ 1 ข้อข้ึนไป)

พูดคุยเกลี้ยกล่อม/
จัดการดูแล

ช่วยเหลือเบื้องต้น

หน่วยงาน
เอกชน/N

GO



(ร่าง) In Hospital การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
ผู้ป่วยยาเสพติด
ที่มีอาการทางจิต

การคัดแยกอาการ
รุนแรงเบื้องต้น 

- แบบประเมิน SMI-V (4 ข้อ), แบบประเมิน OAS
- มีประวัติเสพยาภายใน 30 วัน หรือ urine+
- การควบคุมอาการเบื้องต้น (Acute care)

จ ากัดพฤติกรรม

ปรึกษาจิตแพทย์

รพ.จิตเวช/รพ.ธัญญารักษ์

ประสานทีมช่วยเหลือ 
(ต ารวจ/รปภ./

ผู้ช่วยเหลือคนไข้)

ให้การบ าบัดรักษา

ไม่เสี่ยง

เสี่ยง

ได้

ไม่ได้

จิตเวชและ
ยาเสพติดER

รพช./รพท./รพศ.
รพ.สต

ประเมินความ
เสี่ยง (OAS)

รายงานแพทย์และ
ให้การรักษาเบื้องต้น 

จัดการได้
หรือไม่



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แนวทางการติดตามหลังการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
โดย...



















กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวทางการส่งตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ 
โดย... 











service plan สาขาจิตเวชและยาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต

ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรระบบบ าบัดยาเสพติด
ภายใต้การด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข 
โดย... 



การเปิดโรงพยาบาลจงัหวดัและโรงพยาบาลศนูย์
เพ่ือรองรบัผูป่้วย Acute care



จ านวนการรับผู้ป่วยนอก Refer in ของหน่วยบริการในสงักัดกรมสุขภาพจิต ปี 2560-2561

ท่ีมำ : รำยงำน สจ.รง. 201 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมสุขภำพจิต (จ ำนวนผู้ป่วยจิตเวชจำกหน่วยงำนสำธำรณสุขอื่นๆที่ส่งมำรับบริกำรกำรรักษำต่อในหน่วยงำนบริกำร)

47,279 

0

15,817 

49,152 

21,252 

33,318 

9,986 

29,874 

51,709 

11,692 
4,570 

31,177 

40,616 

60,510 

0

13,502 

54,930 

25,237 

16,664 

9,397 

29,781 

52,795 

11,697 

4,709 

33,762 

44,841 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13

ปี 2560 ปี 2561



เขต 1 : โรงพยาบาลสวนปรุง
(38 คน)

เขต 10: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
(63 คน)

เขต 8 : โรงพยาบาลจิตเวชเลย และ
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม (55 คน )

เขต 7: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น (4 คน)

เขต 9: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
(12 คน)

เขต 6: โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว
(35 คน)

เขต 12 : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
(83 คน)

เขต 11 : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
(43 คน)  

เขต 5 : สถาบันกัลยาณ์ฯ
(23 คน)  

เขต 2 : โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
(0 คน)

เขต 3 : โรงพยาบาลจิตนครสวรรค์
(52 คน)

เขต 13 : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจา้พระยา
(16 คน)

ข้อมูล ณ กันยายน 2561

เขต 4 : โรงพยาบาลศรีธัญญา
(11 คน)

รวม 
435 คน

ข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ปีงบประมาณ 
2561



เขตสุขภาพที่ 8: รพจ.นครพนมฯ (90 เตียง) รพจ.เลย (120 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 25 เตียง

รพ.อุดรธำนี (5 เตียง), รพ.หนองบัวล ำภู (20 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 7: รพจ.ขอนแก่นฯ (250 เตียง)
ส.เด็กและวันรุ่น ตอฉน. (12 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 41 เตียง

รพ.ร้อยเอ็ด (30 เตียง), รพ.กำฬสินธุ์ (11 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 10: รพ.พระศรีฯ (360 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 16 เตียง

รพ.มุกดำหำร (16 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 6: รพจ.สระแก้วฯ (92 เตียง)
รพ ยุวประสำทฯ (150 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป.= 45 เตียง

รพ.ชลบุรี (15 เตียง), รพ.พระปกเกล้ำ (20 เตียง), 
รพ.สมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว (10 เตียง)  

เขตสุขภาพที่ 13: ส.สมเด็จฯ (500 เตียง)
ส.เด็กราชนครินทร์+ราชานุกูล (260 เตียง)

เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. (0 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 12: รพจ.สงขลาฯ (200 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 58 เตียง

- ward = รพ.ยะลำ (14 เตียง), รพ.ปัตตำนี (10 เตียง)
- Unit = รพ.ตรัง (6 เตียง), รพ.เบตง (2 เตียง), 
- Intergrated bed = รพ.นรำธิวำสรำชนครินทร์ (12 เตียง), รพ.พัทลุง (5 เตียง), รพ.สตูล (5 เตียง), 

รพ.สุไหงโกลก (4 เตียง) 

เขตสุขภาพที่ 1: รพจ. สวนปรุง (415 เตียง)
ส.พัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร ์(60 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 54 เตียง

รพ.ล ำปำง (24 เตียง) รพ.น่ำน (20 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 2: รพจ.พิษณุโลก (0 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป.: = 50 เตียง

รพ.อุตรดิตถ์ (30 เตียง), รพ. แม่สอด (20 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 3: รพจ.นครสวรรค์ (94 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. (0 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 5: ส.สถาบันกัลยาฯ (185 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป.: = 16 เตียง

รพ.รำชบุรี (16 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 11: รพ.สวนสราญรมย์ (480 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. = 32 เตียง

รพ.วชิระภูเก็ต (12 เตียง), รพ. ท่ำศำลำ (20 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 4 : รพ.ศรีธัญญา (750 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป. (0 เตียง)

เขตสุขภาพที่ 9 : รพจ.นครราชสีมาฯ (270 เตียง)
เตียงเขตบริกำรสุขภำพ สป.= 61 เตียง

รพ.สุรินทร์ (36 เตียง), รพ.ชัยภูมิ (20 เตียง), รพ.ปรำสำท (5 เตียง),

เตียงจิตเวชท่ีสามารถรับได้ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต และส านักงานปลัด สธ.

เตียง สป.
=398 เตียง

เตียง รพจ. 
=4,288 เตียง



 มีกำรส ำรวจศักยภำพหน่วยบริกำรทุกสังกัดใน กทม. เพ่ือแบ่งระดับหน่วยบริกำรตำม ศักยภำพ 
และ Facility โดยน ำมำก ำหนดเป็นระบบเครือข่ำยกำรบริกำร

 มีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

หน่วยงานที่มีบริการจิตเวชในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยบริการปฐมภูมิ : ศบส.กทม. 68 แห่ง หน่วยบริการที่มีเตียงรองรับ 19 แห่ง

70 เตียง

18 เตียง

19 เตียง

14 เตียง

(750 เตียง)(185 เตียง)

260 เตียงเด็ก

(500 เตียง)

150 เตียงเด็ก

เปิด ward 
รพ. สังกัด 

กรุงเทพมหานคร
และ ward 

รพ. กรมการแพทย์



เขต 1
เชียงราย พะเยา แพร่

เขต 2
เพชรบูรณ์ สุโขทัย

เขต 3 
ชัยนาท ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี

เขต 5 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร

ประจวบคิรีขันธ์ สมุทรสงคราม

เขต 4 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก

เขต 8
บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร

เขต 7
มหาสารคาม

เขต 10
ยโสธร ศรีษะเกษ อ านาจเจริญ 

เขต 9
บุรีรัมย์เขต 6 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ
ตราด ระยอง

เขต 11
ชุมพร กระบี่ พังงา ระนอง

เขต 12
สตูล

ตัวอักษรสีเขียว: จังหวัดที่ต้องเร่งรัดภายใน 1 ปี

จังหวัดที่ต้องการเร่งรัดพัฒนาให้มีบริการเตียงจิตเวชยาเสพติด



เขตสุขภาพ ต้องเปิดภายใน 1 ปี
(พื้นที่ห่างไกล,แพทย์พร้อม 4 คน, มีพยาบาล )

ควรเปิดภายใน 2 ปี  
(แพทย์ไม่พร้อม)

แผนอนาคต
ภายใน 2-3 ปีข้ึนไป

1 แพร่ เชียงรำย  พะเยำ -

2 สุโขทัย เพชรบูรณ์ -

3 พิจิตร อุทัยธำนี  ก ำแพงเพชร  ชัยนำท

4 พระนครศรีอยุธยำ  ลพบุรี** ปทุมธำนี  สระบุรี   สิงห์บุรี  นครนำยก อ่ำงทอง

5 กำญจนบุรี สุพรรณบุรี  สมุทรสำคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครำม

6 ฉะเชิงเทรำ  สมุทรปรำกำร  ปรำจีนบุรี  ตรำด  ระยอง -

7 - มหำสำรคำม -

8 - สกลนคร  หนองคำย  บึงกำฬ -

9 - บุรีรัมย์  -

10 ศรีษะเกษ อ ำนำจเจริญ ยโสธร 

11 - ชุมพร  กระบี่   ระนอง   พังงำ -

12 - - สตูล

จงัหวดัท่ีมีแผนในการเร่งรดัพฒันาให้มีบริการเตียงจิตเวชยาเสพติด

** มีการวางแผนในการเปิดบริการ แต่ขาดความพร้อมด้านสถานท่ี



เกณฑ์การเปิด ward 

 ควำมจ ำเป็น : ระยะทำงห่ำงจำก ward มำกกว่ำ 100 km และมีอัตรำ refer out
รพ.จิตเวชสูง เขตขำด รพ.ธัญญำรักษ์
 ควำมสำมำรถ : จ ำนวนจิตแพทย์ต่อผู้ป่วย 4 คนขึ้นไป และจ ำนวนพยำบำลจิตเวช

ให้บริกำรอย่ำงน้อย 6 คนขึ้นไป 
 มีสถำนที่พร้อมด ำเนินกำร 
 ลักษณะเป็น acute ward ที่มีศักยภำพ ตรึงผู้ป่วยทำงจิตเวชได้ 5-7 วัน 



1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรประเมินคัดกรอง และบ ำบัดรักษำภำวะจิต
เวชยำเสพติดฉุกเฉินของโรงพยำบำลในเขตสุขภำพ

แผนการรองรับผู้ป่วย

2. เพิ่มกำรจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวชยำเสพติดฉุกเฉินในฐำนข้อมูล HDC 
และฐำนข้อมูล บสต.



กองบริหารการสาธารณสุข

การปฏิบัติงาน (SOP) การด าเนินงานบ าบัดฟื้นฟู
ผู้ป่วยยาเสพติด โดย...



















ข้อสั่งการฯ
ด้านยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข

ประจ าปี 2563



1. ครอบคลุมทุกมิติการจัดบริการ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกัน การควบคุมป้องกัน การบ าบัดรักษา 
การฟื้นฟูติตตามให้ความช่วยเหลือ และการลดอันตรายจากการใช้ยา(Harm reduction)

2. ครอบคลุมทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ การค้นหา คัดกรอง บ าบัดรักษาฟื้นฟูและการติดตามให้ความ
ช่วยเหลือ

3. การก าหนดค่าเป้าหมายในการบ าบัดรักษา/ติดตาม การออกแบบการด าเนินงาน จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

4. การรวบรวม จัดการระบบข้อมูลด้านยาเสพติด (บสต.) ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบนั
5. การจัดระบบบริการ (Service plan) การปรึกษา ส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด
6. การก ากับ พัฒนามาตรฐาน ควบคุมคุณภาพการจัดบริการ 
7. การจัดท าฐานข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
8. การจัดท าแผนการลงทุนและพัฒนาด้านยาเสพติดทั้งสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ บุคลากร
9. การบูรณาการ การท างานร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชน 
10. การสนับสนุนและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดบริการดา้นการบ าบดัฟืน้ฟูผูป้ว่ยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข



1.เขตสุขภาพ

(1) อ านวยการ ประสาน สนับสนุนการพฒันาระบบบริการ(service plan)ด้านการ
บ าบัดรักษา ยาเสพติดในระดับเขตสุขภาพ การจัดระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ

(2) ออกแบบ วางแผน สนบัสนุนการจัดบริการบ าบัดรักษายาเสพติด ที่เกี่ยวกับการลงทุน 

การพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ

(3) ก ากับตดิตามการด าเนนิงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ระดับจังหวัดผ่านกลไก

การตรวจราชการและนิเทศงานประจ าปี

(4) ส่งเสริม สนับสนนุการพฒันาดา้นวิชาการและนวัตกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด

(5) อ านวยการ การพจิารณาบ าเหน็จความชอบกรณพีเิศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านยาเสพติดของจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ

ระดับอ านวยการ (เขตสุขภาพ/สสจ/สสอ)



2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๑) เป็นศูนย์อ านวยการด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ปว่ยยาเสพตดิระดับจังหวัดเพื่อบูรณาการแผนงานและ

งบประมาณด้านป้องกัน บ าบัด และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยให้มีผู้รับผิดชอบหลักระดับจังหวัด
(2) หน่วยงานหลักในการประสานศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ใน

การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดทุกระบบ รวมทั้งขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานบูรณาการบ าบัด
ฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community based treatment and rehabilitation ,CBTx)

(3) ส่งเสริม สนับสนุนก ากบัตดิตามการจัดบริการบ าบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติดทีม่ีภาวะก้าวรา้ว
ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตในสถานบริการ ในระดับจังหวัด

(4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานบริการทุกระดบั ด าเนินการตามแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2563 โดยกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(5) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการเข้าถึงและรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดให้กับประชาชน สร้าง
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านยาเสพติดร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภาคประชาสังคมและ
องค์กรภาคตี่างๆ ในจังหวัด

(6) จัดระบบบันทึกข้อมูลการด าเนินงานดา้นการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพตดิ(บสต.)และข้อมูลก าลังพล
ผู้ปฏิบัติงานดา้นยาเสพติด ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ระดับอ านวยการ (เขตสุขภาพ/สสจ/สสอ)



3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
(๑) เป็นศูนย์อ านวยการด้านการบ าบัดฟื้นฟผูู้ป่วยยาเสพติดระดับอ าเภอเพื่อบูรณาการแผนงานและงบประมาณด้าน

ป้องกัน บ าบัด และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยมีผู้รับผิดชอบหลักระดับอ าเภอ
(2) หน่วยงานหลักในการประสานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ(ศป.ปส.อ.) ในการสนับสนุน

การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดทุกระบบ รวมทั้งขับเคลื่อนให้มีการด าเนินงานบูรณาการบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(Community based treatment and rehabilitation ,CBTx)

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการจัดบริการบ าบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะเสีย่งต่อการก่อความ
รุนแรงตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตในสถานบริการระดับอ าเภอและชุมชน 

(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานบริการในระดับอ าเภอ ด าเนินการตามแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติด ปีงบประมาณ 
2563 โดยกองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(๕) สนับสนุน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ด้านการบ าบัดฟื้นฟู การติดตามให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนและสนับสนนุการด าเนินงานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 

(๖) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการเข้าถึงและรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติดให้กับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานด้านยาเสพติดร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ภาคประชาสังคมและองค์กรภาคีต่างๆ ในระดับอ าเภอ
และชุมชน

(๗) ติดตามการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด(บสต.)และข้อมูลก าลงัพลผู้ปฏิบัติงานด้าน         
ยาเสพติดในระดับอ าเภอ ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ระดับอ านวยการ (เขตสุขภาพ/สสจ/สสอ)



1. โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป
(1) จัดบริการด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลตามแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 

2563 และส่งเสริมให้ผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) รวมทั้ง สนับสนุนและ
ร่วมด าเนินงานบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community based treatment and rehabilitation ,CBTx )

(2) พัฒนา จัดระบบบริการด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด (service plan ) และมีระบบการปรกึษา ส่งต่อระหว่างสถาน
บริการระดับจงัหวัด เพิ่มศักยภาพรองรับการส่งต่อผูป้่วยยาเสพตดิจากสถานบรกิารในจงัหวัด จัดให้มีบริการหอผูป้่วยในเพื่อรองรับการดูแล
ผู้ป่วยยาเสพติดที่มภีาวะเร่งดว่นฉุกเฉนิหรือมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงเบื้องต้นในพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของกรมการแพทย์และ
กรมสุขภาพจิต

(3) จัดบริการบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต จัดท าแนวทาง 
การปรึกษา ส่งต่อร่วมกบัสถานบรกิารระดบัพื้นท่ี และเครือข่ายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉนิแห่งชาติ (1669) โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ในโรงพยาบาล มีการจัดท าและซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณเีกดิเหตุการณร์่วมกันระหว่างสถานบริการและองค์กรภาคีอย่างต่อเนือ่ง

(4) สนับสนุนและร่วมด าเนินงานบูรณาการบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community based treatment 
and rehabilitation ,CBTx )ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการด าเนินงานของพื้นทีอ่ืน่ๆในภาพรวมของจงัหวัดฯ

(5) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด (บสต.) และข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใน
โรงพยาบาล ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง

(6) สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร วิชาการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดระดบัจงัหวัดและหน่วยงานภาคีที่เกีย่วข้อง 

ข้อสั่งการระดับปฏิบัติการ(รพศ/รพท/รพช/รพสต.)



2. โรงพยาบาลชุมชน
(1) จัดบริการด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในโรงพยาบาลตามแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 

2563 และส่งเสริมให้ผู้ป่วยยาเสพติดทุกรายสมัครเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) ทั้งสนับสนุนและ
ร่วมด าเนินงานบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community based treatment and rehabilitation ,CBTx )

(2) พัฒนา จัดระบบบริการด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด(service plan ) และมีระบบการปรึกษา ส่งต่อระหว่างสถาน
บริการระดับจังหวัด เพิ่มศักยภาพรองรับการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดจากสถานบริการในจังหวัด จัดให้มีบริการหอผู้ป่วยในเพื่อรองรับ
การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มภีาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีภาวะก้าวร้าวเบ้ืองต้น ในพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของกรมการแพทย์และกรม
สุขภาพจิต

(3) จัดบริการบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการกอ่ความรุนแรงตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต จัดท า
แนวทาง การปรึกษา ส่งต่อร่วมกับสถานบริการระดับพื้นที่ และเครือข่ายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (1669) โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในโรงพยาบาล มีการจัดท าและซ้อมแผนเผชิญเหตกุรณีเกิดเหตุการณ์ร่วมกันระหว่างสถานบริการและองค์กรภาคี
อย่างต่อเนื่อง

(4) สนับสนุนและร่วมด าเนินงานบูรณาการบ าบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community based treatment 
and rehabilitation ,CBTx )ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการด าเนินงานของพื้นที่อื่นๆในภาพรวมของจังหวัด

(5) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด(บสต.)และข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดใน
ระดับโรงพยาบาล ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และก ากับติดตาม การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(6) สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร วิชาการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดระดับจังหวัดและหนว่ยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสั่งการระดับปฏิบัติการ(รพศ/รพท/รพช/รพสต.)



3. โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล
(1) จัดบริการด้านการบ าบัดรกัษาผูต้ิดยาเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตามแนวทาง

การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 และส่งเสริมให้ผู้ป่วยยาเสพตดิทกุรายสมัครเปน็สมาชกิ 
TO BE NUMBER ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) ทั้งสนับสนนุและร่วมด าเนินงานบ าบัดฟื้นฟโูดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(Community based treatment and rehabilitation ,CBTx )

(2) ประสานการสง่ตอ่การบ าบดัรกัษาผู้ติดยาเสพติดไปโรงพยาบาลกรณเีกนิศักยภาพการบ าบัด 
รักษา

(3) บันทึกข้อมูลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟืน้ฟยูาเสพตดิ(บสต.)และข้อมูลก าลงัพลผูป้ฏิบัติงาน
ด้านยาเสพตดิในระดับโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 

(4) สนับสนุน พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู การ
ติดตามให้ความช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนและสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 

(5) ด าเนินการจัดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความเสี่ยงต่อการกอ่ความรุนแรงและการแจ้ง
เหตุตามแนวทางของกรมสุขภาพจิตในชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อสั่งการระดับปฏิบัติการ(รพศ/รพท/รพช/รพสต.)



ขอบคุณทุกท่าน


