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เอกสารประกอบการประชุม 4.4.2 
 

การควบคมุ กํากับ ศูนย�คดักรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพ 
ผู'ติดยาเสพติด 

 
     ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดกําหนดให�คณะอนุกรรมการจัดต้ังและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน        
ศูนย&คัดกรอง  สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคม 
มีอํานาจหน�าท่ีตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลให�คําแนะนําศูนย&คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ)*นฟู
สมรรถภาพผู� ติดยาเสพติดและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคม นั้น ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯได�มอบหมายให�
คณะทํางานจัดต้ังสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด  รับรองคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนย&คัดกรองและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดตรวจสอบ ควบคุม กํากับหน3วยงาน
ดังกล3าว ป4จจุบันกําหนดแนวทางในการควบคุม กํากับ ศูนย&คัดกรอง  สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ)*นฟู
สมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคม  ตามประมวลกฎหมาย ดังนี้ 
 

1. การติดตามศูนย&คัดกรองระดับตําบลทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
    1.1 ศูนย&คัดกรองประเมินตนเอง ตามแบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผล  

การรับรองคุณภาพศูนย&คัดกรองระดับตําบลทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร  ( เอกสาร ก.) ป:ละ 1 
ครั้งส3งให�เลขานุการคณะทํางานฯระดับจังหวัด 

    1.2 คณะทํางานฯระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยม ติดตาม ศูนย&คัดกรองตามแบบสรุปการประเมินตนเอง
เพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลการรับรองคุณภาพศูนย&คัดกรองระดับตําบลทุกจังหวัดและระดับเขตใน
กรุงเทพมหานคร  (เอกสาร ก.) อย3างน�อย ป:ละ 1 ครั้ง 

2. การติดตามการดําเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติดประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว3า 
ด�วยสถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป>นสถานพยาบาลยาเสพติด) และ
สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล มีการดําเนินการ  2 รูปแบบ  
                   2.1  หน3วยงานรายงานผลการดําเนินงานรายเดือน  ให�สถานพยาบาลยาเสพติดประเภท
สถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป>น
สถานพยาบาลยาเสพติด) รวบรวมข�อมูลผลการดําเนินงานรายเดือนตามแบบรายงานการบําบัดรักษาผู�ติดยา
และสารเสพติดของสถานพยาบาลยาเสพติดรายเดือน (เอกสาร ข.) และให�สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพ
ติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศลรวบรวมข�อมูลผลการดําเนินงานรายเดือนตามแบบรายงานการฟ)*นฟู
สมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติดของสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดรายเดือน (เอกสาร ง.)             
ส3งเลขานุการคณะทํางานฯระดับจังหวัด ป:ละ 1 ครั้ง  

    2.2 คณะทํางานฯระดับจังหวัด ตรวจติดตามสถานพยาบาลยาเสพติดประเภทสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล (โรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป>นสถานพยาบาลยา
เสพติด) และสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล ตามแบบนิเทศการตรวจ
ติดตามสถานพยาบาลยาเสพติด ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล ( เอกสาร ค.)   
และแบบนิเทศการตรวจติดตามสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล 
( เอกสาร จ.) อย3างน�อย ป:ละ 1 ครั้ง 
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3. การติดตามการดําเนินงานของสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาครัฐ (ในระยะแรกท่ีเปAด 

บริการใหม3หรือยังไม3ผ3านการประเมิน HA ) ดังนี้ 
3.1 สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาครัฐประเมินตนเอง ตามแบบสรุปการประเมิน 

ตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพสถานฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ติดยาเสพติดท่ี
ให#บริการฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ติดยาและสารเสพติด  ( เอกสาร ช.) ป:ละ 1 ครั้งส3งให�เลขานุการคณะทํางานฯ
ระดับจังหวัด 

3.2 คณะทํางานฯระดับจังหวัด ตรวจเยี่ยม ติดตาม  ตามแบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือ 
ประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพสถานฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ติดยาเสพติดท่ีให#บริการฟ !นฟู
สมรรถภาพผู#ติดยาและสารเสพติด  ( เอกสาร ช.) อย3างน�อย ป:ละ 1 ครั้ง 

4. ให�คณะทํางานฯระดับจังหวัด สรุปรายงานการติดตามการดําเนินงานของศูนย&คัดกรอง  
สถานพยาบาลยาเสพติดประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล(โรงพยาบาลเอกชนหรือ
คลินิกเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนเป>นสถานพยาบาลยาเสพติด) สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือ
องค&กรการกุศล และสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาครัฐ   ป:ละ 1 ครั้ง ส3งให�ฝFายเลขานุการ
คณะทํางานจัดต้ังสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนย&คัดกรองและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคม (สถาบันบําบัดรักษาและฟ)*นฟูผู�ติดยาเสพติดแห3งชาติ
บรมราชชนนี)  เพ่ือรายงานต3อคณะอนุกรรมการฯต3อไป 

5. หากศูนย&คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดมีอุบัติการณ& 
ความเสี่ยงร�ายแรงเกิดความเสียหายแก3ชีวิต คณะทํางานฯระดับจังหวัดต�องลงตรวจสอบศูนย&คัดกรอง 
สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดทันทีภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังเกิดเหตุ และ
สรุปรายงานผลการตรวจสอบต3อคณะทํางานจัดต้ังสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยา
เสพติด รับรองคุณภาพการดําเนินงานศูนย&คัดกรองและศูนย&ฟ)*นฟูสภาพทางสังคมเพ่ือรายงานต3อ
คณะอนุกรรมการฯต3อไป 

 
 
 
 
 
 
 

1. การควบคุม กํากับ ศูนย�คัดกรอง 
        
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :  
           -ศูนย&คัดกรอง: หน3วยงานประเมินตนเองและคณะทํางานฯตรวจติดตาม ป:ละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมิน 
           -สถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลยาเสพติดของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจมีกลไกลในการควบคุมคุณภาพโดยใช�กลไกภาครัฐท่ีมีอยู3  จึงเน�นการติดตาม กํากับสถานพยาบาลยา
เสพติด ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาลและสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด
ภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล   2 รูปแบบ คือ 1. หน3วยงานรายงานผลการดําเนินงานรายเดือนและ2.คณะทํางาน
ระดับจังหวัด ตรวจติดตาม  อย3างน�อย ป:ละ 1 ครั้ง ตามแบบรายงานฯและแบบนิเทศติดตามฯ 

           -กรณีสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาครัฐ (ในระยะแรกท่ีเปAดบริการใหม3หรือไม3ผ3านการประเมิน
HA) :  ให�หน3วยงานประเมินตนเอง  และคณะทํางานตรวจติดตาม ป:ละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินตนเอง จนกว3าผ3าน
การรับรองคุณภาพ            
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1 การควบคุม กํากับศูนย�คัดกรอง 
       การติดตาม การควบคุม กํากับศูนย&คัดกรองระดับตําบลทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานครตาม 

แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพศูนย&คัดกรองระดับตําบล
ทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร (เอกสาร ก.) ระยะเวลา ป:ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

ค3าคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานแต3ละข�อกําหนดเป>น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้ 
เกณฑ�การให'คะแนน:   
   ๑ =  มีการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน และวางกรอบการทํางาน ปรับปรุงโครงสร�าง    ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และแก�ไขเม่ือเกิดป4ญหา 

๒  = เริ่มมีแนวทางการประเมินและพัฒนาคุณภาพ เริ่มต�นปฏิบัติ สื่อสารร3วมกับทีม  
๓  = ปฏิบัติได�ตามเปTาหมายพ้ืนฐาน ครอบคลุม ถูกต�อง และสอดคล�องกับบริบท 
๔  = ทบทวน ปรับปรุงระบบ บูรณาการ ประเมินผล สร�างนวัตกรรม อย3างเป>นระบบ 
๕  = เป>นแบบอย3างท่ีดีของการปฏิบัติ สร�างการเรียนรู�ในหน3วยงานและนอกหน3วยงาน 
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แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผล  การรับรองคุณภาพ 
ศูนย�คัดกรองระดับตําบลทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร 

   ช่ือศูนย�............................................................... จังหวัด.................................................. 
 

เกณฑ�มาตรฐานในการรับรองคุณภาพ คะแนน 
ประเมินตนเอง 

คะแนน 
ของผู'ประเมิน 

     ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป   
๑. การนํา 

  

๒. การวางแผนและการบริหารแผน   
๓. การมุ3งเน�นผู�ปFวย ผู�รับผลงาน และผู�มีส3วนได�ส3วนเสีย   
๔. การวัด วิเคราะห& และจัดการความรู�   
๕. การมุ3งเน�นทรัพยากรบุคคล   
   
      ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ 
๑. ระบบบริหารความเสี่ยง 

  

๒. ระบบการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ   
๓. ระบบสาธารณูปโภคและเครื่องมือ   
๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข�อมูล   
    ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ป วย 
๑. การประเมินผู�ปFวยศูนย&คัดกรอง 

  

๒. การวางแผนดูแลผู�ปFวย   
   ตอนท่ี V  ผลลัพธ%การดําเนินงาน 
 

ไม5มีคะแนน 

รวมคะแนนเฉล่ีย   
 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร ก. 
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ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป มีองค&ประกอบท่ีสําคัญ ๕ องค&ประกอบ ได�แก3 
 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 

ประเมิน 
ตนเอง 

ผู' 
ประเมิน 

๑. การนํา 

 1.1 หัวหน�าศูนย&คัดกรอง ให�ความสําคัญกับงานยาเสพติด 
สนับสนุนท้ังด�านงบประมาณและอัตรากําลัง  มีการกํากับติดตาม
งานอย3างต3อเนื่อง 

  

คะแนนรวม   

๒.การวางแผนและการบริหารแผน 

๒.๑ มีแผนการปฏิบัติงานโดยกําหนด เปTาหมาย วัตถุประสงค&การ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน  

  

๒.๒ มีการประเมินแผนการปฏิบัติงาน   

คะแนนรวม   

๓. การมุ5งเน'นผู'ป=วย ผู'รับผลงาน และผู'มีส5วนได'ส5วนเสีย 

๓.๑ มีการประเมินความพึงพอใจทุก...เดือน/ป:  

  

๓.๒ มีตู�/กล3องรับความคิดเห็น ข�อร�องเรียน จากผู�รับบริการ   

๓.๓ มีกระบวนการแจ�งสิทธิผู�ปFวยและข้ันตอนการรับบริการ   

คะแนนรวม   

๔. การวัด วิเคราะห� และจัดการความรู' 

๔.๑ มีการจัดเก็บข�อมูลอย3างเป>นระบบ   

  

๔.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดของหน3วยงาน   

๔.๓ มีการนําข�อมูลมาวิเคราะห&เพ่ือพัฒนางาน ยกตัวอย3างเช3น  มี
ระบบการประเมินผลการคัดกรอง 

  

คะแนนรวม   

 

 

 

 

เอกสาร ก. 
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--๓- 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 

ประเมิน 
ตนเอง 

ผู' 
ประเมิน 

๕. การมุ5งเน'นทรัพยากรบุคคล  

๕.๑ มีหัวหน�าศูนย&คัดกรอง  

  

๕.๒ มีเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขท่ีผ3านการอบรมเก่ียวกับการคัดกรอง 
และการดูแลช3วยเหลือผู�ปFวยเสพติดยาและสารเสพติด 

  

๕.๓ เจ�าหน�าท่ี หรือผู�เก่ียวข�อง เช3น  กํานัน ผู�ใหญ3บ�าน  ประธาน
ชุมชนหรือตัวแทน  อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู3บ�าน ได�ผ3านการอบรมเก่ียวกับการดูแล
ผู�ปFวยติดยาและสารเสพติด 

  

๕.๔ มีแผนการพัฒนาบุคลากรต3อเนื่อง เพ่ิมพูนความรู�และทักษะ
การคัดกรองผู�ใช�ยาและสารเสพติด ให�เป>นไปตามมาตรฐาน  

  

รวมคะแนน   

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให'คะแนน 
ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป (๕ องค�ประกอบ) 

หน3วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด3น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 

เอกสาร ก. 
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-4- 
ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ มีองค&ประกอบท่ีสําคัญ ๔ องค&ประกอบ ได�แก3 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 

ประเมิน
ตนเอง 

ผู' 

ประเมิน 

๑. ระบบบริหารความเส่ียง 

๑.๑ มีระบบรายงานอุบัติการณ& กรณีท่ีมีการคัดกรองผิดพลาดหรือมีเกิด
เหตุการณ&รุนแรงต3อผู�ให�/ผู�รับบริการ เช3น การข3มขู3 การทําร�ายร3างกาย 

  

๑.๒ มีคู3มือ/แผนการปTองกันความเสี่ยงท่ีจําเป>น   

๑.๓ มีสถานท่ีมีการออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีใช�สอยเอ้ือต3อความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป>นสัดส3วน และการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังความปลอดภัยของผู�ให�/ผู�รับบริการ 

  

1.๔ สถานท่ีเก็บป4สสาวะและตรวจสารเสพติด สะอาด ปลอดภัย 
สามารถควบคุมการปนเป)*อน และระบุตัวตนของสิ่งส3งตรวจได�อย3าง
ชัดเจน 

  

๑.๕ มีระบบระบายอากาศท่ีถ3ายเทสะดวก เพ่ือควบคุมการปนเป)*อนใน
อากาศ  

  

คะแนนรวม   

๒. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ 

๒.๑ มีการซ�อมแผนหากพบผู�ปFวยภาวะฉุกเฉิน เช3น การจํากัดพฤติกรรม
ก�าวร�าว  

  

๒.๒ มีการซ�อมแผนอัคคีภัย   

๒.๓ มีระบบและเครื่องมือต3างๆ ในการปTองกันและควบคุม ภาวะ
ฉุกเฉิน เช3น พฤติกรรมก�าวร�าว อัคคีภัย 

  

คะแนนรวม   

 

 

 

 

เอกสาร ก. 
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-5- 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

ผู' 
ประเมิน 

๓. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
๓.๑ มีระบบไฟฟ)าและระบบน้ําสํารองให#แก,จุดบริการ โดยมีการ
บํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีมีข#อกําหนด
ไว# มีการสํารองน้ําใช�ตลอดเวลา    

  

๓.๒ มีอุปกรณ&ท่ีจําเป>นในการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการ
ติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต เช3น ชุด
ทดสอบหาสารเสพติดในป4สสาวะ เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องความดัน
โลหิตเพียงพอและพร�อมใช�งาน 

  

๓.๓ มีอุปกรณ&อํานวยความสะดวกในการดูแลผู�ปFวย เช3น เครื่องมือ
สื่อสาร คอมพิวเตอร& เป>นต�น และมีระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลา
ท่ีมีข�อกําหนดไว� 

  

คะแนนรวม   
๔. ระบบเวชระเบียนและการบันทึกข'อมูล   
4.1 ผู�ปFวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข�อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร 
การดูแลต3อเนื่อง การเรียนรู�  การวิจัย การประเมินผล การใช�เป>น
หลักฐานทางกฎหมาย องค&กรสร�างความม่ันใจว3าเวชระเบียบมีระบบ
ความปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู�ปFวยยาเสพติดได� (มีการ
จัดเก็บข�อมูลอย3างเป>นระบบถูกต�อง และบันทึกข�อมูลในฐานข�อมูลตาม
ห�วงเวลาท่ีกําหนด ) 

  

รวมคะแนน   
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให'คะแนน 
ตอนท่ี II ระบบงานสําคัญ มีองค�ประกอบสําคัญ ๔ องค�ประกอบ 

หน3วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด3น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 

 
 
 

เอกสาร ก. 
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-6- 
ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู'ป=วยด'านการคัดกรอง มีองค&ประกอบท่ีสําคัญ ๒ องค&ประกอบ ได�แก3 
 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 

ประเมิน 

ตนเอง 

ผู' 

ประเมิน 

๑. กระบวนการดูแลผู'ป=วยด'านการคัดกรอง 

มีการประเมินผู�ปFวยยาเสพติดอย3างรอบด�าน ครอบคลุมด�านร3างกาย 
จิตใจ อารมณ& และสังคม 

๑.๑ มีเอกสารคู3มือการปฏิบัติงาน เช3น คู3มือการประเมินคัดกรอง V๒ 
,Q๒, Q๘, Q๙ 

  

๑.๒ มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช�ยาและสารเสพติด
เบ้ืองต�นเพ่ือแยกกลุ3มผู�ปFวยให�ได�รับการบําบัดรักษาและฟ)*นฟู
สมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามมาตรฐาน 

  

๑.๓ มีการให�ข�อมูลท่ีจําเป>นกับผู�ปFวยและครอบครัว การตรวจ
ป4สสาวะเพ่ือหาสารเสพติด รวมท้ังการแจ�งผลการประเมิน 

  

๑.๔ มีความร3วมมือและประสานงานระหว3างหน3วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
อย3างมีประสิทธิภาพ 

  

คะแนนรวม   

๒. การวางแผนส5งต5อผู'ป=วย 

๒.๑ มีรายชื่อหน3วยงาน/สถานพยาบาลในการส3ง-ต3อผู�ปFวย  

  

๒.๒ มีระบบการส3งต3อข�อมูลไปยังสถานพยาบาลท่ีส3งต3อ    

รวมคะแนน   

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให'คะแนน 
ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู'ป=วยด'านการคัดกรอง มีองค�ประกอบสําคัญ ๒ องค�ประกอบ 

หน3วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด3น 
๓. ข�อเสนอแนะ 

 

เอกสาร ก. 
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  ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ผลลัพธด�านการดําเนินงานของศูนยคัดกรอง 
     องค2กรแสดงให#เห็นผลการดําเนินงานระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดท่ีแสดงให#เห็นผลการ
ดําเนินงานระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดสําคัญด#านการคัดกรอง อาจประกอบด#วยผลลัพธ2ด#าน
กระบวนการคัดกรอง การป)องกันความเสี่ยง ความสําเร็จของการประสานการส,งต,อตามเป)าหมาย รวมท้ัง
ตัวชี้วัดด#านบุคลากรหรือเจ#าหน#าท่ีท่ีเก่ียวข#อง 

ไม!ต�องให�คะแนน 
 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให'คะแนน 
ตอนท่ี IV  ผลลัพธ�การดําเนินงาน 

หน3วยงานประเมินตนเอง ผู�นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด3น 
๓. ข�อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



11 
 

2 การควบคุม กํากับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพผู'ติดยาเสพติด  
            1) การควบคุม กํากับ สถานพยาบาลยาเสพติด ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วย
สถานพยาบาล ดังนี้   
                (1) ให�สถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล รายงานการบําบัดรักษาผู�ติดยาและสาร
เสพติดรายเดือน (เอกสาร ข.)ป:ละ 1 ครั้ง  ให�คณะทํางานฯ  
                (2)  คณะทํางานฯ ระดับจังหวัดตรวจติดตามสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ตามแบบนิเทศการตรวจติดตามสถานพยาบาลตามกฎหมายว3าด�วยสถานพยาบาล (เอกสาร ค.) 
 ป:ละ 1 ครั้ง   
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แบบรายงานการบําบัดรักษาผู'ติดยาและสารเสพติดรายเดือน 
ของสถานพยาบาลยาเสพติด  

ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว5าด'วยสถานพยาบาล (โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน) 
 

ชื่อ สถานพยาบาล............................................................. อําเภอ.............................. จังหวัด.............................  
                                        ประจําเดือน............................................ พ.ศ. ............................. 
 

ลําดับที ่ บําบัดรักษาผู'ติดยาและสารเสพติด (ราย) 
ผู'ป=วย 
นอก 

ผู'ป=วย 
ใน หมายเหตุ 

๑ ยอดผู�ปFวยยกมาจากเดือนก3อน  ............ ............ ..................................... 
๒ ยอดผู�ปFวยรับใหม3รวม ........... ............ ..................................... 
  จําแนกตามชนิดของยาเสพติด    
 -  เฮโรอีน ........... ............ ..................................... 
 -  ยาบ�า/ยาไอซ& ........... ............ ..................................... 
 -  กัญชา ........... ............ ..................................... 
 -  สารระเหย ........... ............ ..................................... 
 -  สุรา ........... ............ ..................................... 
 -  อ่ืนๆ ........... ............ ..................................... 

๓ ยอดผู�ปFวยบาํบดัด�วยยา  ........... ............ .................................... 
๔ ยอดผู�ปFวยฟ)*นฟูสมรรถภาพ(ถ�ามี) ........... ............ ..................................... 
๕ ผู�ปFวยทีไ่ด�รับเมทาโดนระยะยาว ........... ............ ..................................... 
๖ ผู�ปFวยรักษาครบกําหนด ........... ............ ..................................... 
๗ ผู�ปFวยขาดการรักษา /ไม3สมัครใจรักษา ........... ............ ..................................... 
8 ผู�ปFวยได�รับการส3งต3อ -ไปบําบัดรักษาอาการทางกาย ........... ............ ..................................... 
                           -ไปบาํบดัรักษาอาการทางจติ ........... ............ ..................................... 

9 ยอดผู�ปFวยคงเหลือที่ยังคงบําบัดในเดือนต3อไป ........... ........... ..................................... 
 ชนิดของยาเสพติด    
 -  เฮโรอีน ............ ............. ..................................... 
 -  ยาบ�า/ยาไอซ& ........... ............ ..................................... 
 -  กัญชา ........... ............ ..................................... 
 -  สารระเหย ............ .............. ..................................... 
 -  สุรา ........... ............ ..................................... 
 -  อ่ืนๆ  ........... ............ ..................................... 

๑0 ยอดผู�ปFวยได�รับการติดตามหลังการรักษา ........... ............ ..................................... 
     

หมายเหตุ-กรณีไม3มีผู�เข�ารับบําบัดรักษา ขอให�แจ�งว3า “ไม5มีผู'เข'ารับบําบัดรักษา” เป>นหลักฐานด�วยทุกเดือน 
  - กรณีมีผู�เข�ารับการบําบัดเป>นชาวต3างชาติ ให�ใส3ในช3องหมายเหตุของแต3ละข�อด�วยว3ามีจํานวนเท3าไหร3 
      

                                               ลงชื่อ (ตัวบรรจง).................................................. ผู�รายงาน 
      ตําแหน3ง................................................... 

    เบอร&โทรศัพท&ที่สามารถติดต3อได� ..................................................... 

เอกสาร ข. 
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แบบนิเทศการตรวจติดตามสถานพยาบาลยาเสพติด 
ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว5าด'วยสถานพยาบาล(โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน) 

ชื่อสถานพยาบาล  ...............................................................  วันท่ี....................................... 
 

 
ข'อมูลการตรวจเย่ียม 

๑.  ท่ีต้ังสถานพยาบาล  ต้ังอยู5เลขท่ี..........................................................................................................................                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.  ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว5าด'วยสถานพยาบาล 
                       คลินิก 
                        โรงพยาบาลเอกชน 
                        อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................................................   
                    

๓.  ชื่อท่ีขอจัดต้ัง ..................................................................................................................................................... 
     ได'ประกาศจัดต้ังเมื่อ................................................................................................................................................. 
 

๔.  รูปแบบการบําบัดรักษา 
                       ผู�ปFวยนอก 
                       ผู�ปFวยใน 
                       มีการดําเนินการบําบัดรักษาด�วยเมทาโดนระยะยาว  
                       ระบุช่ือเภสัชกร............................................................................................................................................. 
 
     ๕.  ชื่อผู'จัดการหรือผู'แทนซ่ึงเปNนผู'ดําเนินการ………………………………………………………………..………………………… 
               (บุคคล/นิติบุคคล ซ่ึงเป>นผู�ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบกิจการสถานพยาบาล) 
                         เป>นบุคคลเดมิ  
                        มีการเปลี่ยนแปลง  ระบุ............................................................................................................................. 
          ข'อเสนอแนะกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล/นิติบุคคลดังกล5าว............................................................................... 
          ............................................................................................................................................................................ 
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
      ๖.  ชื่อผู'ประกอบวิชาชีพเวชกรรม.................................................................................................................... 
                 มีคุณสมบัติ ดังน้ี  (ระบุได�มากกว3า ๑ ข�อ) 
                             6.1 เป>นบุคคลเดิม 
                                      ผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพตดิตามท่ีอนุกรรมการกําหนด 
                                      ไม3เคยผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพติดติดตามท่ีอนุกรรมการกําหนด 
 
                             6.2 มีการเปลีย่นแปลงผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
                                     มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
                                   ไม3มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม     
                                      ผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพตดิตามท่ีอนุกรรมการกําหนด 
                                      ไม3เคยผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพติดติดตามท่ีอนุกรรมการกําหนด 
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๗.  ชื่อผู'ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือ ผู'ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ�............................. 
............................................................................................................................................................................ 

            มีคุณสมบัติ ดังน้ี (ระบุได�มากกว3า ๑ ข�อ) 
                                 7.1  เป>นบุคคลเดิม 
                                         ผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพติดตามท่ีอนุกรรรมการกําหนด 
                                         ไม3เคยผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพตดิตามท่ีอนุกรรรมการกําหนด 
                                 7.2 มีการเปลี่ยนแปลงผู�ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ผู�ประกอบวิชาชีพการ 
                                         พยาบาลและการผดุงครรภ& 
                                        มีใบประกอบวิชาชีพ     
                                      ไม3มีใบประกอบวิชาชีพ            
                                         ผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพติดตามท่ีอนุกรรรมการกําหนด 
                                         ไม3เคยผ3านการอบรมด�านการบําบัดรักษายาเสพตดิตามท่ีอนุกรรรมการกําหนด 

๘.  สถานท่ี (เช5น ความเหมาะสมของสถานท่ีต้ัง ท่ีทํากิจกรรม เรอืนนอน เปNนต'น)  
                ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานท่ี  
                                   เหมาะสม ปลอดภยั 
                                   ไม3เหมาะสม  ระบุ.......................................................................................................................... 
  

            ข�อเสนอแนะให�ปรับปรงุ/แก�ไข    
............................................................................................................................................................................................    

      ...........................................................................................................................................................................................                 
            ๙.  เครื่องมือเครื่องใช' เวชภัณฑ�และวัสดุสิ่งอํานวยความสะดวก 

            มียาและ/หรือเวชภณัฑ&อ่ืนท่ีจําเป>นเหมาะสม เพียงพอ และพร�อมใช�งาน ได�แก3  
............................................................................................................................................................................................    

      ...........................................................................................................................................................................................                 
              มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกท่ีได�มาตรฐาน และเหมาะสมต3อการใช�งาน ได�แก3 . 

............................................................................................................................................................................................    
      ...........................................................................................................................................................................................                 

๑๐.  มีแผนการบําบัดรักษา หรอืคู5มือการบําบัดรักษาท่ีเหมาะสม 
             เหมาะสม 
            ไม3เหมาะสม  ระบุ.......................................................................................................................................... 
              ข'อเสนอแนะกรณีให'ปรับปรุง
.................................................................................................................................. 

  ...........................................................................................................................................................................................    
        ...........................................................................................................................................................................................                 

๑๑.  ระบบบันทึกข'อมูล แบบประเมินผู'เข'ารับการบําบัดรักษา 
                มีระบบการบันทึกและจัดเก็บเวชระเบียนผู�ปFวย บันทึกอย3างไร ระบุ…………………………………………………… 

  ...........................................................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................................................    
                  มีระบบลงทะเบียนควบคุมยา ได�แก3………………………………………………………………………………………………… 
  ...........................................................................................................................................................................................    

        ...........................................................................................................................................................................................    
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      ๑๒.  ประเภทความเสี่ยงท่ีเคยเกิดขึ้น  
                 การใช�ยาและสารเสพติดขณะบําบัดรักษา 

     การขาดนัด 
     การดื่มสรุาเข�ามาในสถานพยาบาล 

                การลักลอบออกไปภายนอกสถานพยาบาล กรณีแบบผู�ปFวยใน  
               อ่ืนๆ ระบุ....................................................................................................................................... 

๑๓.  มีแนวทางการปUองกันและการจัดการความเสี่ยงท่ีเคยเกิดขึน้ /การควบคุมการปฏิบัติท่ีไม5เหมาะสม 
                  แนวทางการปTองกันความเสี่ยง  อุบัติการณ&ไม3พึงประสงค& ต3างๆ  ระบุ................................................... 
        ........................................................................................................................................................................................... 
                  แนวทางการส3งต3อ  
                  แนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
                  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................ 
        ........................................................................................................................................................................................... 
      ๑๔. ความคิดเห็นของต5อการตรวจติดตาม 
               เห็นควรให�ดําเนินการต3อไป 

     เห็นควรให�ปรับปรุง  ระบุ .........................................................................................................................   
        ........................................................................................................................................................................................... 
 
ประเด็นข'อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการตรวจติดตามสถานพยาบาลตามกฎหมายว5าด'วยสถานพยาบาลครั้งน้ี 
……........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

                                                                 ลงช่ือ .......................................................ผู�ตรวจ 
                                                                (......................................................) 

                                                            ตําแหน3ง ................................................... 
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         2) การควบคุม กํากับ สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด  
                  1) การควบคุม กํากับ สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด ประเภทสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพ    
ผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล ดังนี้   
                       (1) ให�สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค&กรการกุศล ตอบแบบ
รายงานการบําบัดฟ)*นฟูผู�ติดยาและสารเสพติดรายเดือน (เอกสาร ง.) ส3งให�เลขานุการคณะทํางานฯ ระดับ
จังหวัด ป:ละ 1 ครั้ง 
                       (2) คณะทํางานฯระดับจังหวัด ตรวจติดตามสถานฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ติดยาเสพติด
ภาคเอกชนหรือองค2กรการกุศลตามแบบนิเทศการตรวจติดตามสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติด   
(เอกสาร จ.)  ป:ละ 1 ครั้ง 
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แบบรายงานการบําบัดฟ'(นฟูผู�ติดยาและสารเสพตดิรายเดอืน 
ของสถานฟ'(นฟูสมรรถภาพผู�ตดิยาเสพติดภาคเอกชนหรือองคกรการกุศล 

 

ชื่อ สถานฟ)*นฟูสมรรถภาพ....................................................... อําเภอ................................... จังหวัด.............................  
                                        ประจําเดือน................................. พ.ศ. ..................... 
 

ลําดับที ่ การบําบัดฟ#$นฟูผู'ติดยาและสารเสพติด (ราย) 
ผู'ป=วย 
นอก 

ผู'ป=วย 
ใน หมายเหตุ 

๑ ยอดผู�ปFวยยกมาจากเดือนก3อน  ............ ............ ..................................... 
๒ ยอดผู�ปFวยรับใหม3รวม ........... ............ ..................................... 
  จําแนกตามชนิดของยาเสพติด    
 -  เฮโรอีน ........... ............ ..................................... 
 -  ยาบ�า/ยาไอซ& ........... ............ ..................................... 
 -  กัญชา ........... ............ ..................................... 
 -  สารระเหย ........... ............ ..................................... 
 -  สุรา ........... ............ ..................................... 
 -  อ่ืนๆ ........... ............ ..................................... 

3 ยอดผู�ปFวยฟ)*นฟูสมรรถภาพ ........... ............ ..................................... 
๔ ผู�ปFวยทีไ่ด�รับเมทาโดนระยะยาว (ถ�ามี) ........... ............ ..................................... 
๕ ผู�ปFวยรักษาครบกําหนด ........... ............ ..................................... 
๖ ผู�ปFวยขาดการรักษา /ไม3สมัครใจรักษา ........... ............ ..................................... 
๗ ผู�ปFวยได�รับการส3งต3อ  - ไปบําบดัรักษาอาการทางกาย ........... ............ ..................................... 
                            - ไปบาํบดัรักษาอาการทางจิต ........... ............ ..................................... 

๘ ยอดผู�ปFวยคงเหลือที่ยังคงบําบัดในเดือนต3อไป ........... ........... ..................................... 
 ชนิดของยาเสพติด    
 -  เฮโรอีน ............ ............. ..................................... 
 -  ยาบ�า/ยาไอซ& ........... ............ ..................................... 
 -  กัญชา ........... ............ ..................................... 
 -  สารระเหย ............ .............. ..................................... 
 -  สุรา ........... ............ ..................................... 
 -  อ่ืนๆ  ........... ............ ..................................... 

๙ ยอดผู�ปFวยได�รับการติดตามหลังการรักษา ........... ............ ..................................... 
     

 

หมายเหตุ - กรณีไม3มีผู�เข�ารับบาํบัดฟ)*นฟู ขอให�แจ�งว3า “ไม5มีผู'เข'ารับบําบัดฟ#$นฟู” เป>นหลักฐานด�วยทุกเดือน 
    - กรณีมีผู�เข�ารับการบําบัดเป>นชาวต3างชาติ ให�ใส3ในช3องหมายเหตุของแต3ละข�อด�วยว3ามีจํานวนเท3าไหร3 
     ลงชื่อ (ตัวบรรจง).................................................. ผู�รายงาน 
      ตําแหน3ง................................................... 
    เบอร&โทรศัพท&ที่สามารถติดต3อได� .....................................................  
 

 

เอกสาร ง. 
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แบบนิเทศการตรวจติดตามสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพผู'ติดยาเสพติดภาคเอกชนหรือองค�กรการกุศล 

 

ชื่อสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพ  ............................................................  วันท่ี..........................................................................                                 
 

ข'อมูลการตรวจเย่ียม 
๑.  ท่ีต้ังสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพ  ต้ังอยู5เลขท่ี............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.  ประเภทสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพสมรรถภาพผู'ติดยาเสพติด 

                                   เอกชน 
                                   ภาคองค&กรการกุศล 
      ๓.  ชื่อท่ีขอจัดต้ัง ....................................................................................................................................................... 
               รับผู'ป=วยใน มีจํานวนผู�ปFวยท่ีรับ................................................................................. คน  

    ได'ประกาศจัดต้ังเมื่อ...................................................................................................................................... 
 
๔.  ชื่อผู'ย่ืนคําขอ ................................................................ตําแหน5ง...................................................................... 

       
     ๕.  ชื่อผู'ดําเนินการ............................................................................................................................................... 

                                 เป>นผู�ดําเนินการคนเดิม    
                                เปลี่ยนผู�ดําเนินการ      

๖.  ชื่อท่ีปรึกษา.................................................................................................................................................. 
                                   เป>นท่ีปรึกษาคนเดิม    
                                 เปลี่ยนท่ีปรึกษา  
           
            ๗.  บุคลากรผู'ปฏิบัติงานภายในสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพผู'ติดยาเสพติด (ต'องไม5เปNนบุคคลเดียวกับผู'ดําเนินการ 
หรือท่ีปรกึษา)   มีจํานวน ........... คน  ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงผู�ปฏบัิติงาน โปรดระบุ....................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 

            คุณสมบัติผู'ปฏิบัติงาน  (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) 
                                ผ3านการอบรมหลักสตูรบุคลากรสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดท่ีอนุกรรมการกําหนด 
                                 ไม3ผ3านการอบรมหลักสตูรบุคลากรสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพตดิท่ีอนุกรรมการกําหนด 
 

๘.  สถานท่ี (เช5น ความเหมาะสมของสถานท่ีต้ัง ท่ีทํากิจกรรม เรอืนนอน เปNนต'น)  
                ลักษณะโดยท่ัวไปของสถานท่ี  
                                  เหมาะสม 
                                  ไม3เหมาะสม  ระบุ.......................................................................................................................... 
  

ข�อเสนอแนะให�ปรับปรุง/แก�ไข............................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
           
 
 
 
 

เอกสาร จ. 



19 
 

-2- 
๙.  เครื่องมือเครื่องใช' เวชภัณฑ�และวัสดุสิ่งอํานวยความสะดวก 

             มียาและ/หรือเวชภัณฑ&อ่ืนท่ีจําเป>นเหมาะสม เพียงพอ และพร�อมใช�งาน ได�แก3 ....................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                        มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกท่ีได�มาตรฐาน และเหมาะสมต3อการใช�งาน ได�แก3………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑๐.  แผนการฟ#$นฟูสมรรถภาพ 
                ใช�รูปแบบเดิม   ระบุ.................................................................................................................................. 
                เปลี่ยนแปลง (กรณีเปลี่ยนแปลงให�กรอกข�อมลูเพ่ิมเติมด�านล3าง)  

             - รูปแบบท่ีใช� ............................................................................................................................................... 
                          ................................................................................................................................................................... 
              - ระยะเวลาในการฟ)*นฟูฯ........................................................................................................................... 
                 ................................................................................................................................................................ 
              - ค3าใช�จ3ายในการฟ)*นฟูฯ ต3อ/โปรแกรม..................................................................................................... 

๑๑.  ระบบบันทึกข'อมูล แบบประเมินผู'เข'ารับการฟ#$นฟูฯ 
                มีระบบการบันทึกและจัดเก็บเวชระเบียนผู�ปFวย บันทึกอย3างไร ระบุ…………………………………………………… 
              ................................................................................................................................................................................... 
                         มีระบบลงทะเบียนควบคุมยา ได�แก3  ..........................................................................................................        
          .  ..................................................................................................................................................................................... 

     ๑๒.  ประเภทความเสี่ยงท่ีเคยเกิดขึ้น  
     การลักลอบใช�ยาและสารเสพติด 
     การมีเพศสมัพันธ& 
     การดื่มสรุาภายในสถานฟ)*นฟู 

                การลักลอบออกไปภายนอก  
               อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................... 

     ๑๓.  มีแนวทางการปUองกันและการจัดการความเสี่ยงท่ีเคยเกิดขึ้น /การควบคุมการปฏิบัติท่ีไม5เหมาะสม 
                แนวทางการปTองกันความเสีย่ง  อุบัติการณ&ไม3พึงประสงค& ต3างๆ  ระบุ.................................. 
                แนวทางการส3งต3อ  
                แนวทางการปTองกันอัคคีภัย 
                อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................................................................... 
      ๑๔. ความคิดเห็นของอนุกรรมการต5อการตรวจติดตาม 
               เห็นควรให�ดําเนินการต3อไป 

     เห็นควรให�ปรับปรุง  ระบุ........................................................................................................................... 
ประเด็นข'อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการตรวจติดตามสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพครั้งน้ี 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

                                                              
                                                              ลงช่ือ .......................................................ผู�ตรวจ 

                                                                (......................................................) 
                                                          ตําแหน3ง ................................................... 
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 3) การควบคุม กํากับสถานฟ#$นฟูสมรรถภาพผู'ติดยาเสพติดภาครัฐ 
       การติดตามการควบคุม กํากับสถานฟ)*นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดภาครัฐ ตามแบบสรุปการประเมิน
ตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ !นฟู
สมรรถภาพผู#ติดยาเสพติด ทุกระดับท่ีให#บริการบําบัดรักษาผู#ติดยาและสารเสพติด (ภาครัฐ) (เอกสาร ช.)  
อย3างน�อยป:ละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

ค3าคะแนนการปฏิบัติตามมาตรฐานแต3ละข�อกําหนดเป>น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้ 
เกณฑ�การให'คะแนน:   
   ๑ =  มีการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน และวางกรอบการทํางาน ปรับปรุงโครงสร�าง    ปรับปรุง
กระบวนการทํางาน และแก�ไขเม่ือเกิดป4ญหา 

๒  = เริ่มมีแนวทางการประเมินและพัฒนาคุณภาพ เริ่มต�นปฏิบัติ สื่อสารร3วมกับทีม  
๓  = ปฏิบัติได�ตามเปTาหมายพ้ืนฐาน ครอบคลุม ถูกต�อง และสอดคล�องกับบริบท 
๔  = ทบทวน ปรับปรุงระบบ บูรณาการ ประเมินผล สร�างนวัตกรรม อย3างเป>นระบบ 
๕  = เป>นแบบอย3างท่ีดีของการปฏิบัติ สร�างการเรียนรู�ในหน3วยงานและนอกหน3วยงาน 
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แบบสรุปการประเมินตนเองเพ่ือประกอบการนิเทศติดตามผลเพ่ือการรับรองคุณภาพ 
สถานฟ'(นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาเสพติดทุกระดับท่ีให�บริการฟ'(นฟูสมรรถภาพผู�ติดยาและสารเสพติด 

-------------------------------------------------------- 
วันท่ี..............  เดือน .................................... พ.ศ.  .................. 
 
ตอนท่ี I การบริหารจัดการท่ัวไป มีองค2ประกอบท่ีสําคัญ  ๖ องค2ประกอบ ได#แก, 
 

I – ๑ การนํา 
ผู#นําองค2กรให#ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพ่ือให#การดําเนินงานด#านการบําบัดฟ !นฟูผู#ใช#ยาและ
สารเสพติดเป<นไปอย,างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ผู#นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมท้ังมีการกํากับ
ติดตามงานด#านการบําบัดฟ !นฟูผู#ใช#ยาและสารเสพติดอย,างต,อเนื่อง 

 

๒.หน,วยงานและสหสาขาวิชาชีพร,วมกันกําหนด พันธกิจ/เจตจํานง เป)าหมาย และ
ขอบเขตการให#บริการด#านการบําบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ใช#ยาและสารเสพติดท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังมีระบบการสื่อสาร และถ,ายทอดสู,การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดครอบคลุมประเด็นสําคัญ(KPI) เพ่ือติดตามผลการบําบัดฟ !นฟูผู#ติดยาและสาร
เสพติด 

 

๓. ผู#นําสนับสนุนให#มีการสร#างสิ่งแวดล#อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต,อการสร#างความร,วมมือ 
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด#านการบําบัดฟ !นฟูผู#ใช#ยาและสารเสพติดภายใน
องค2กร (Management Innovation)  

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน 
มีการกําหนดกลยุทธ2และเป)าหมายของการบําบัดฟ !นฟูผู#ใช#ยาและสารเสพติด เพ่ือตอบสนองป4ญหาและ
ความต#องการของผู#รับบริการและผู#มีส,วนได#ส,วนเสียรวมท้ังมีการถ,ายทอดไปสู,การปฏิบัติและติดตามผล
เพ่ือให#ม่ันใจว,า การดําเนินงานบรรลุเป)าหมาย/วัตถุประสงค2ท่ีตั้งไว# 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกลยุทธ2 เป)าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ท่ีสอดคล#องตามบริบทของ
หน,วยงาน และข#อมูลการแพร,ระบาดของยาและสารเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมท้ังมี
การถ,ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู,การปฏิบัติอย,างเป<นรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ2การดําเนินงาน เพ่ือให#ม่ันใจว,าการดําเนินงานบรรลุเป)าหมาย/วัตถุประสงค2ท่ีต้ัง
ไว# โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว#อย,างชัดเจน 

 

๒. มีการประสานกับผู#นําองค2กรในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให#
บรรลุเป)าหมาย/วัตถุประสงค2 

 

๓. มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพ่ือให#การดําเนินงานเป<นไปตาม
แผนปฏิบัติงานท่ีวางไว# และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร ช. 



23 
 

 

-3- 
I - ๓ การมุ!งเน�นผู�ป8วย ผู�รับผลงาน และผู�มีส!วนได�ส!วนเสีย 
มีระบบการรับฟ4งและนําข#อมูล จากเสียงสะท#อน ความต#องการ ความคาดหวัง และข#อร#องเรียนของผู#ปUวย 
ผู#รับผลงาน ผู#มีส,วนได#ส,วนเสีย มาใช#ในการวางแผนและปรับปรุงเพ่ือสร#างความเชื่อม่ัน ศรัทธา รวมถึง
ความม่ันใจว,า การจัดบริการของหน,วยงานสอดคล#องกับความต#องการของบุคคลดังกล,าวรวมถึงหน,วยงาน
มีความตระหนักและให#ความคุ#มครองสิทธิผู#ปUวยอย,างเหมาะสม 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ4งเสียงสะท#อนและข#อร#องเรียนจาก
ผู#รับบริการและผู#มีส,วนได#ส,วนเสียมีระบบการตอบสนองและจัดการกับข#อ
ร#องเรียนอย,างเหมาะสมและเป<นธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจ/ เสียงสะท#อนมาใช#ปรับปรุงการให#บริการของหน,วยงาน (use of 
feedback & reflection) 

 

๒. มีช,องทางให#ผู#ปUวย/ผู#รับบริการ ค#นหาข#อมูล ข,าวสารและเสนอข#อร#องเรียน 
เก่ียวกับระบบการบริการของหน,วยงาน และความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับยาและสาร
เสพติดรวมถึงความรู#ในการดูแลตนเอง 

 

๓. มีระบบการให#ข#อมูลเก่ียวกับสิทธิและหน#าท่ีของผู#ปUวย และมีระบบท่ีพร#อมใน
การคุ#มครองสิทธิผู#ปUวยได#อย,างเหมาะสม(patient’s right & responsibilities) 

 

๔.มีช,องทางหรือกลไกท่ีให#ผู#ปUวย ผู#รับบริการ ผู#รับผลงาน และผู#มีส,วนได#ส,วนเสีย 
มีส,วนร,วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด#านยาเสพติดขององค2กร (customer 
& stakeholder engagement with the network) 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสาร ช. 
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I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู� 
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห2 ข#อมูลด#านการบําบัดฟ !นฟูผู#ติดยาและสารเสพติดท่ีจําเป<นเพ่ือนําไปใช#
ประโยชน2ในการปรับปรุงระบบงาน รวมท้ังมีการใช#ข#อมูลเชิงวิชาการและการจัดการความรู#เพ่ือการบําบัด
ฟ !นฟูผู#ติดยาและสารเสพติดให#เกิดคุณภาพตามบริบทของแต,ละสถานพยาบาล/สถานฟ !นฟูสมรรถภาพ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข#อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญเพ่ือใช#ในการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ2ของการจัดบริการ 

 

๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร#อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ 
- ส,งต,อผู#ปUวยเสพติด และการดูแลผู#ปUวยเสพติดอย,างมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ (Information technology support) 

 

๓.มีการนําข#อมูลเชิงวิชาการและ/หรือแนวปฏิบัติทางคลินิกท่ีถูกต#อง เชื่อถือได# 
ทันสมัย และปลอดภัย มาใช#ในการตรวจวินิจฉัย ให#การบําบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ใช#
ยาและสารเสพติด (evidence-based practice) 

 

๔ มีการจัดการความรู# เพ่ือแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดีและเรียนรู#จากเหตุการณ2
สําคัญจากการปฏิบัติงาน หรือองค2ความรู#ท่ีเก่ียวข#องจากท้ังภายในและภายนอก
องค2กร นําไปสู,การปฏิบัติ ท่ีรัดกุมเป<นระบบและมีทิศทางเดียวกันท้ังองค2กร
(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,อ
การให#บริการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย,องชมเชยและแรงจูงใจ
ท่ีส,งเสริมการสร#างผลงานท่ีดี 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.มีบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวข#อง ท่ีมีความรู#ความสามารถและจํานวนท่ีเหมาะสมสําหรับการ
บําบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู# ใช#ยาและสารเสพติด รวมท้ังมีผู#ปฏิ บัติงานประจําและ
ผู#ปฏิบัติงานเสริม 

 

๒.มีโครงสร#าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานท่ีเอ้ือต,อการสื่อสาร การประสานงาน 
การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู# การสร#างนวัตกรรมและมีความคล,องตัว 

 

๓.มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยเสพติดตามมาตรฐาน
วิชาชีพอย,างมีคุณภาพ ต้ังแต,การเตรียมความพร#อม การเพ่ิมพูนความรู#และทักษะการ
บําบัดรักษาผู#ใช#ยาและสารเสพติด 

 

๔.มีระบบการประเมินผลงาน การยกย,องชมเชย จัดระบบค,าตอบแทนและสร#างแรงจูงใจ 
(ความก#าวหน#าของตําแหน,งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความม่ันคงในงาน ฯลฯ) 
เพ่ือสนับสนุนการทํางานเป<นทีม การมุ,งเน#นผู#ปUวยเป<นศูนย2กลาง 

 

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 และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดฟ !นฟูยาและสารเสพติด และ
กระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญ เพ่ือให#การบริการท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยมีการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการให#บริการ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการกําหนดกระบวนการให#บริการผู#ใช#ยาและสารเสพติดท่ีสอดคล#องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เป)าหมายความคาดหวัง รวมท้ังการประสานความร,วมมือกับผู#เก่ียวข#อง เพ่ือ
ส,งมอบคุณค,าของงานให#แก,ผู#รับบริการ (process identification) 

 

๒.มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู#ปUวยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข#อง/ทีมนํา
ทางคลินิกอย,างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บําบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยเสพติดและค#นหาโอกาสพัฒนา 

 

๓. มีการนําข#อมูลจากผู#รับบริการและผู#ร,วมงานมาใช#ประโยชน2ในการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร#างสรรค2นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให#บริการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยหลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย (process design & innovation)   

 

๔.มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ  
ลดความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล,าป)องกันความผิดพลาดและ
เหตุการณ2ไม,พึงประสงค2 ซ่ึงจะส,งผลให#ผลลัพธ2การบําบัดฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยเสพ
ติดดีข้ึนในทุกมิติ 

 

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 และคุณภาพของโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิผลและประสาน
สอดคล#องกัน รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู#ปUวยเสพติดในลักษณะบูรณาการ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการค#นหาความเสี่ยงทางด#านคลินิกและความเสี่ยงท่ัวไปในหน,วยงานยาเสพติดและ
หน,วยงานท่ีเก่ียวข#อง พร#อมท้ังจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือกําหนดเป)าหมาย ความปลอดภัย
และมาตรการป)องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร#างความตระหนักอย,างท่ัวถึง เพ่ือให#
เกิดผลลัพธ2ของการการปฏิบัติงานท่ีดี 

 

๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ2และเหตุการณ2เกือบพลาดท่ีเหมาะสม มีการวิเคราะห2และ
นําข#อมูลท่ีได#ไปใช#ประโยชน2ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู#และวาง
แผนการปฏิบัติงาน 

 

๓. มีการวิเคราะห2สาเหตุท่ีแท#จริง (Root Cause Analysis) เพ่ือค#นหาป4จจัยเชิงระบบ*ท่ี
อยู,เบ้ืองหลัง และนําไปสู,การแก#ป4ญหาท่ีเหมาะสม 

 

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�ป8วย (Healing Environment Safety Laws) 
 

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

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. โครงสร#างอาคารสถานท่ีขององค2กรมีการออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีใช#สอยเอ้ือต,อ
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเป<นสัดส,วน และการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังความปลอดภัยของผู#ให#บริการด#วย 

 

๒.หน,วยงานตรวจสอบอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล#อมเพ่ือค#นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ท่ีไม,ปลอดภัยด#านสิ่งแวดล#อมอย,างน#อยทุก ๖ เดือนในพ้ืนท่ีให#บริการผู#ปUวย/ผู#มาเยือน
และบุคลากร ปlละ ๑ ครั้ง ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 

๓. องค2กรประเมินความเสี่ยงด#านสิ่งแวดล#อมในเชิงรุกจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด#าน
สิ่งแวดล#อมและนําไปปฏิบัติเ พ่ือลดความเสี่ยงท่ีระบุไว# ป)องกันการเกิดอันตราย 
ตอบสนองต,ออุบัติการณ2ท่ีเกิดข้ึน ธํารงไว#ซ่ึงสภาพอาคาร สถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัย
สําหรับผู#ปUวย/ผู#มาเยือนและบุคลากร 

 

๔. มีระบบระบายอากาศท่ีถ,ายเทสะดวก เพ่ือควบคุมการปนเป !อนในอากาศ และมีระบบ
การบํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

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. ดําเนินการวิเคราะห2ความเสี่ยงต,อการเกิดอันตราย เพ่ือระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัย
พิบัติท่ีเป<นไปได# และหน,วยงานต#องเข#าไปมีบทบาทในการให#บริการ 

 

๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร#อมเพ่ือ
รองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 
และนําไปใช#เม่ือเกิดเหตุการณ2 

 

๓ ดําเนินการฝoกซ#อมอย,างน#อยปlละ ๑ ครั้ง เพ่ือทดสอบการบริหารจัดการ เม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ 

 

๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต,างๆ ในการป)องกันและควบคุมภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย,างสมํ่าเสมอ 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ  
หน,วยงานสร#างความม่ันใจว,า มีเครื่องมือท่ีจําเป<นพร#อมใช#งาน และทําหน#าท่ีได#เป<นปกติ รวมท้ังควรมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจําเป<นอยู,ตลอดเวลา 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. องค2กรจัดให#มีระบบไฟฟ)าและระบบน้ํา สํารองให#แก,จุดบริการท่ีจําเป<นท้ังหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว#  

 

๒. ติดตามและรวบรวมข#อมูลเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภครวมถึงมีระบบบํารุงรักษา 
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร#างทดแทน 

 

๓.มีการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเป<น มีความพร#อมในการใช#งาน เพ่ือให#การดูแลผู#ปUวย
เสพติดได#อย,างปลอดภัย เครื่องมือท่ีซับซ#อน/เฉพาะทาง ต#องใช#โดยผู#ท่ีผ,านการฝoกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค2กรให#การอนุญาตในการใช#เครื่องมือชิ้นนั้น พร#อมท้ังมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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ง. ส่ิงแวดล�อมเพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพ 
องค2กรมีความมุ,งม่ันในการท่ีจะทําให#หน,วยงานเป<นสถานท่ีท่ีปลอดภัยและเอ้ือต,อสุขภาพ เอ้ือต,อการสร#าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู#ปUวยและผู#มาใช#บริการ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. จัดให#มีสภาพแวดล#อมเอ้ือต,อการมีสุขภาพทางด#านร,างกาย จิตใจ สังคม ท่ีดีสําหรับ
ผู#ปUวย ครอบครัว และบุคลากร 

 

๒. จัดให#มีสถานท่ีและสิ่งแวดล#อมเพ่ือการเรียนรู#และพัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร 
ผู#ปUวยและครอบครัว 

 

๓.มีการจัดสิ่งแวดล#อมให#มีความปลอดภัย สะอาดเป<นระเบียบและสวยงาม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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II - ๓ ระบบยา 
องค2กรสร#างความม่ันใจในระบบการจัดการด#านยาท่ีปลอดภัย เหมาะสม และได#ผล พร#อมท้ังการมียาท่ีมี
คุณภาพพร#อมใช#สําหรับผู#ปUวยเสพติด 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.จัดทํานโยบายเพ่ือป)องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ2ไม,พึง
ประสงค2จากการใช#ยา พร#อมท้ังนําสู,การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย,างเหมาะสมต,อ
เหตุการณ2ท่ีไม,พึงประสงค2จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา 

 

๒. จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ,ายยาท่ีต#องควบคุมพิเศษ เช,น 
Methadone และยากลุ,มต#านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู#ปUวยเม่ือ
ได#รับยาในกลุ,มดังกล,าว 

 

๓.จัดให#มียาและ/หรือเวชภัณฑ2ฉุกเฉินและยาสามัญท่ีจําเป<นในหน,วยดูแลผู#ปUวย
เสพติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให#เกิดความปลอดภัย และมีการ
จัดยาทดแทนโดยทันทีหลังจากท่ีใช#ไป 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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II - ๔ ระบบเวชระเบียน  
 

เปUาประสงคของข�อกําหนดและเกณฑมาตรฐาน 
ผู#ปUวยทุกรายมีเวชระเบียนซ่ึงมีข#อมูลเพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลต,อเนื่อง การเรียนรู# การวิจัย การ
ประเมินผล การใช#เป<นหลักฐานทางกฎหมาย องค2กรสร#างความม่ันใจว,าเวชระเบียบมีระบบความปลอดภัย
และสามารถรักษาความลับของผู#ปUวยเสพติดได# 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.บันทึกเวชระเบียนมีข#อมูลเพียงพอ  
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเป<นระยะเพ่ือประเมินความสมบูรณ2 ความถูกต#อง 
และการบันทึกในเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. เวชระเบียนได#รับการป)องกันสูญหาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก#ไข
ดัดแปลง เข#าถึง หรือใช#โดยผู#ไม,มีอํานาจหน#าท่ี 

 

๔. องค2กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีจําเป<นเพ่ือรักษาความลับของ
ข#อมูลและสารสนเทศของผู#ปUวยในเวชระเบียน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข!าย 
 

ก.การจัดบริการสร�างเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน 
ทีมผู#ให#บริการร,วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด#านการค#นหา คัดกรอง ป)องกัน บําบัดฟ !นฟูและติดตาม
ผู#ใช#ยาและสารเสพติดร,วมกับภาคีเครือข,าย 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.ทีมผู#ให#บริการกําหนดชุมชนท่ีรับผิดชอบประเมินความต#องการและศักยภาพ
ของชุมชนและกําหนดกลุ,มเป)าหมายสําคัญในชุมชน 

 

๒.ทีมผู#ให#บริการวางแผนและออกแบบบริการสร#างเสริมสุขภาพในการป)องกันและ
แก#ไขป4ญหายาและสารเสพติดร,วมกับชุมชนเพ่ือตอบสนองความต#องการและ
ป4ญหาของชุมชน 

 

๓. ทีมผู#ให#บริการจัดบริการสร#างเสริมสุขภาพในการป)องกันและแก#ไขป4ญหายา
และสารเสพติด สําหรับชุมชนโดยร,วมมือกับองค2กรและผู#ให#บริการอ่ืนๆ 

 

๔.ทีมผู#ให#บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการสร#างเสริมสุขภาพในการ
ป)องกันและแก#ไขป4ญหายาและสารเสพติดในชุมชน 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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ข. การเสริมพลังชุมชน 
ทีมผู#ให#บริการร,วมมือกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก#ไขป4ญหายาและสาร
เสพติดและความเป<นอยู,ท่ีดีของชุมชน 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. ทีมผู#ให#บริการเสริมสร#างความรู#ให#แก,ภาคีเครือข,ายและชุมชนในการค#นหา 
คัดกรอง ดูแลผู#ใช#ยาและสารเสพติด 

 

๒. ทีมผู#ให#บริการประสานหน,วยงานท่ีเก่ียวข#องในการส,งเสริม สนับสนุน
ช,วยเหลือด#านสังคมและเศรษฐกิจให#กับชุมชน เพ่ือการดูแลผู#ใช#ยาและสารเสพ
ติด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี III  กระบวนการดูแลผู�ป8วย 

III - ๑การเข�าถึง และเข�ารับบริการ 
ทีมผู#ให#บริการสร#างความม่ันใจว,า ผู#ปUวยยาเสพติดสามารถเข#าถึงบริการบําบัดฟ !นฟูได#ง,าย กระบวนการรับ
ผู#ปUวยเหมาะสมกับสภาพป4ญหาและความต#องการของผู#ปUวย ทันเวลา และมีการประสานงาน ท่ีดี ภายใต#
ระบบและสิ่งแวดล#อมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีกระบวนการ /ช,องทางการเข#าถึงบริการท่ีชัดเจนว,าผู#ปUวยยาเสพติดจะเข#าถึง
บริการท่ีรวดเร็ว ถูกต#องและเหมาะสม 

 

๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช#ยาและสารเสพติดเบ้ืองต#นเพ่ือแยกกลุ,ม
ผู#ปUวยให#ได#รับการฟ !นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของแต,ละระบบการฟ !นฟู
สมรรถภาพ  โดยใช#แบบประเมินคัดกรองท่ีเป<นมาตรฐานสากล 

 

๓. การเตรียมความพร#อมในการเข#ารับบริการผู#ปUวยยาเสพติดก,อนรับไว#ฟ !นฟู
สมรรถภาพเป<นไปอย,างเหมาะสม ท้ังการให#ข#อมูลท่ีจําเป<นกับผู#ปUวยและครอบครัว การ
เตรียมการตรวจทางห#องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต,างๆรวมท้ังการบันทึกข#อมูล
ผู#ปUวยอย,างเหมาะสม 

 

๔. มีความร,วมมือและประสานงานระหว,างหน,วยงานท่ีเก่ียวข#องอย,างมีประสิทธิภาพท้ัง
ภายในและภายนอกองค2กร 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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III - ๒ การประเมินผู�ป8วย 
ผู#ปUวยเสพติดทุกรายได#รับการประเมินความต#องการและป4ญหาสุขภาพอย,างถูกต#อง ครบถ#วน และเหมาะสม 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู#ปUวยยาเสพติดอย,างรอบด#าน ครอบคลุมด#านร,างกาย จิตใจ อารมณ2 
และสังคม 

 

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

 

๓. ผู#ประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวข#องร,วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู#ปUวยยา
เสพติด มีการใช#ผลการประเมินร,วมกันในทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข#อง 

 

๔. มีการระบุป4ญหา ความต#องการของผู#ปUวยยาเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนก
ความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด รวมท้ังความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ภายหลังการฟ !นฟูสมรรถภาพ 

 

๕. มีการอธิบายผลการประเมินให#ผู#ปUวยและ/หรือครอบครัวเข#าใจอย,างเหมาะสม  
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู#รับบริการ 
และพร#อมให#ผู#เก่ียวข#องใช#ประโยชน2 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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III - ๓ การวางแผนดูแลผู�ป8วย 
 ทีมผู#ให#บริการมีการวางแผนการฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยยาเสพติดท่ีมีการประสานกันอย,างดี และมีเป)าหมายท่ี
ชัดเจนสอดคล#องกับสภาพป4ญหา/ความต#องการด#านสุขภาพของผู#ปUวยยาเสพติด 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการวางแผนการฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยยาเสพติดซ่ึงตอบสนองต,อป4ญหา/ ความ
ต#องการของผู#ปUวยยาเสพติดอย,างครบถ#วน 

 

๒. มีการใช#แนวปฏิบัติการฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ติดยาและสารเสพติดบนพ้ืนฐานวิชาการชี้นํา
การวางแผนการฟ !นฟูสมรรถภาพผู#ปUวยเสพติด 

 

๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร,วมมือกันระหว,างสหสาขาวิชาชีพในการฟ !นฟู
สมรรถภาพผู#ปUวยยาเสพติด 

 

๔. ผู#ปUวยยาเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส,วนร,วมในการวางแผนหลังจากได#รับข#อมูลการ
ฟ !นฟูสมรรถภาพท่ีเพียงพอ 

 

๕. มีการประเมินซํ้าและปรับแผนการฟ !นฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  
๖. มีการวางแผนการจําหน,ายผู#ปUวยยาเสพติด เพ่ือให#ผู#ปUวยยาเสพติดสามารถดูแลตนเอง 
และได#รับการดูแลท่ีเหมาะสมกับสภาพป4ญหาและความต#องการ หลังจําหน,าย 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 
เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 

หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 
 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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III – ๔ การดูแลผู�ป8วย 
ทีมผู#บําบัดให#ความม่ันใจว,าจะให#การดูแลผู#ปUวยเสพติดอย,างทันท,วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเป<นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ประเด็นท่ีประเมิน 

ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑.ผู#ปUวยยาเสพติดได#รับการดูแลตามแผนการฟ !นฟูท่ีเหมาะสมกับสภาพผู#ปUวย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร,วม/ อาการแทรกซ#อนอ่ืนๆ และ
ได#รับการฟ !นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการฟ !นฟูสมรรถภาพ   

 

๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาท้ังภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีม
บําบัด เพ่ือการบําบัดท่ีต,อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส,งต,อไปยัง
สถานพยาบาลท่ีเหมาะสม 

 

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!ายและการดูแลต!อเนื่อง 
ทีมผู#บําบัดให#ข#อมูลเก่ียวกับสภาวะสุขภาพแก,ผู#ปUวยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามท่ี
วางแผนไว# เพ่ือเสริมพลังผู#ปUวยเสพติด/ ครอบครัวให#มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมท้ังเชื่อมโยงการเสริมสร#างสุขภาพเข#าในทุกข้ันตอนของการดูแล 
 

ประเด็นท่ีประเมิน 
ระดับคะแนน 
หน!วยงาน 

ประเมินตนเอง 
๑. มีการประเมินผู#ปUวยเสพติด เพ่ือวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู#ให#ครอบคลุม
ป4ญหา ความต#องการ ขีดความสามารถของผู#ปUวยและความพร#อมในการเรียนรู#ในแต,ละ
ช,วงเวลาสําคัญของการดูแล 

 

๒. มีการให#ความรู#แก,ผู#ปUวยยาเสพติด และครอบครัวในลักษณะท่ีเข#าใจง,าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู# ความเข#าใจและความสามารถ
ในการนําข#อมูลท่ีได#รับไปปฏิบัติของผู#ปUวยยาเสพติดและครอบครัว (ถ#ามี) 

 

๓. มีการประเมินความต#องการการดูแล/ ช,วยเหลือ ท้ังด#านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ 
และอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนหลังจําหน,าย 

 

๔. มีการประเมินความพร#อม และความสามารถในการดูแลตนเองของผู#ปUวยและครอบครัว  
๕. มีการฝoกฝนทักษะท่ีจําเป<นให#แก,ผู#ปUวยยาเสพติดและครอบครัว รวมท้ังการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะท่ีได#เรียนรู# 

 

๖. ผู#ปUวยท่ีจําหน,ายออกจากสถานพยาบาล ได#รับการส,งต,อ ติดตาม ประเมินความก#าวหน#า
และปรับแผนการดูแลเป<นระยะอย,างเหมาะสม มีการส,งต,อข#อมูล ให#แก,หน,วยงานท่ีเก่ียวข#อง 
เพ่ือเตรียมความพร#อมสําหรับการดูแลต,อเนื่องตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

คะแนนเฉล่ีย  
ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  

 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี  IV  ผลลัพธ 
เป<นการกํากับติดตามผลลัพธ2การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห2 สังเคราะห2 และวางแผน 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได#แก, ด#านการดูแลผู#ปUวย/ ผู#รับบริการด#านทรัพยากรบุคคล 
ด#านระบบงานและกระบวนการสําคัญการทํางานกับเครือข,าย 

 

ประเด็นท่ีประเมิน 

IV– ๑ ผลลัพธด�านการดูแลผู�ป8วย/ ผู�รับบริการ 
องค2กรแสดงให#เห็นผลการดําเนินงานระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดสําคัญด#านการดูแลผู#ปUวยยาเสพ
ติด ท้ังในด#านผลลัพธ2 กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน#าท่ี* (functional status) ของ
ผู#ปUวยยาเสพติด คุณค,าจากมุมมองของผู#รับบริการ การคงอยู, การแนะนําและการสร#างสัมพันธภาพกับ
ผู#รับบริการและตัวชี้วัดสําคัญ เช,น อัตราการไม,กลับเสพติดซํ้า (Remission Rate) อัตราการคงอยู,ระบบ
บําบัดรักษาฯ (Retention Rate) ร#อยละความพึงพอใจของผู#ปUวย/ผู#รับบริการ 
IV – ๒ ผลลัพธด�านทรัพยากรบุคคล 
องค2กรแสดงให#เห็นระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลความผูกพันของบุคลากร (ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู#นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว# ทักษะท่ี
เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน2
ของบุคลากร 
IV – ๓ ผลลัพธด�านระบบงานและกระบวนการสําคัญ(ระบบงานสนับสนุน) 
องค2กรแสดงให#เห็นระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงาน (operational 
performance) ของระบบงาน รวมท้ังความพร#อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและกระบวนการสําคัญ 
IV – ๔ ผลลัพธด�านการทํางานกับเครือข!าย 
องค2กรแสดงให#เห็นระดับป4จจุบันและแนวโน#มของตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับการทํางานกับเครือข,ายด#านการค#นหา 
คัดกรองผู#เสพ/ผู#ติดยาเสพติด และด#านการติดตามดูแลช,วยเหลือผู#เสพ/ผู#ติดยาเสพติดท่ีผ,านการบําบัดรักษา 
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช,น จํานวนครั้งในการค#นหา/คัดกรองผู#เสพ/ผู#ติดในชุมชน โรงเรียน โรงงานเป<นต#น 

ระดับคะแนนของผู�นิเทศ  
หมายเหตุ ตอนท่ี IV หน,วยงานไม,ต#องให#คะแนนประเมินตนเอง ผู#นิเทศจะเป<นผู#ให#คะแนนด#วยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธ2การดําเนินงาน 

เอกสารหรือส่ิงท่ีประกอบการให�คะแนน 
หน,วยงานประเมินตนเอง ผู#นิเทศประเมิน 

 
 
 
 
 

๑. สิ่งท่ีพบ 
๒. จุดเด,น 
๓. ข#อเสนอแนะ 
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