การดําเนินงานตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน (ฉบับป ๒๕๖๐)
สําหรับสถานบําบัดรักษายาเสพติดที่ใหบริการผูใชยาและสารเสพติด
เป/าหมายของการใชมาตรฐาน
เพื่อเปนแนวทางในการวางแบบระบบงานที่เหมาะสมในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยา
และสารเสพติด และใช$ประเมินระบบงาน เพื่อหาโอกาสพัฒนางานให$เกิดคุณภาพ
ขอบเขตของมาตรฐาน
เปนมาตรฐานสําหรับการพัฒนาและประเมินหน/วยงานที่ให$การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$
ยาและสารเสพติด โดยครอบคลุมการทําหน$าที่สร$างเสริมสุขภาพของหน/วยงานที่เกี่ยวข$องด$วย
สิ่งที่ตองใชควบคู2กับมาตรฐาน คือ
๑. การพิจารณาบริบทของหน/วยงาน โดยเฉพาะอย/างยิ่ง ป5ญหา ความท$าทาย ความเสี่ยงที่สําคัญ
๒. การใช$ค/านิยมและแนวคิดหลักของการพัฒนาคุณภาพและการสร$างเสริมสุขภาพ ประกอบด$วย
- ทิศทางนํา:

วิสัยทัศน; พันธกิจ ระบบการรับฟ5งความคิดเห็น ความคล/องตัวของ
ระบบงาน
- ผู$รับผล:
การมุ/งเน$นผู$ป>วยและผู$รับบริการ ชุมชน และการตอบสนอง
- คนทํางาน: คุณค/าของผู$ปฏิบัติงาน การทํางานเปนทีม จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
- การพัฒนา: ความคิดสร$างสรรค; การบริหารจัดการตามความเปนจริง การพัฒนา
ระบบงาน ฯลฯ
- พาเรียนรู$: การเรียนรู$ การเสริมพลัง
๓. วงล$อในการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู$ ยึดหลัก Plan-Do-Check /Study-Act หรือ ๓P:
Purpose- process- preferment
๔. แนวทางการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Scoring Guideline)
การใชมาตรฐานที่ก2อใหเกิดคุณค2า
๑. ทําความเข$าใจเป`าหมายและคําสําคัญของมาตรฐานให$ชัดเจน
๒. เน$นการใช$มาตรฐาน เพื่อการเรียนรู$และยกระดับผลการดําเนินงาน
๓. เน$นความเชื่อมโยงองค;ประกอบต/างๆ ในแต/ละระบบ
๔. เน$นเรื่องการนํามาตรฐานไปเรียนรู$และทบทวนการปฏิบัติในสถานการณ;จริงในหน/วยงาน ชุมชน
๕. เน$นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ระบบงาน ผู$ป>วยและหน/วยงานที่เกี่ยวข$อง) อย/างเชื่อมโยง
๖. เน$นการทบทวนประเมินผลในระดับภาพรวม และบรรลุเป`าหมายตามระบบที่วางแผนไว$

ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุก
ระดับที่ใหบริการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานนี้เปนข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานที่แสดงหลักการสําคัญ
ของการบริการหรือการบริหารหน/วยงานที่ให$บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด ครอบคลุมในเรื่องทิศ
ทางการทํางานที่ชัดเจน ทรัพยากรที่เหมาะสม ระบบงานหรือกระบวนการทํางานที่เหมาะสม ระบบติดตาม
ประเมินคุณภาพซึ่งจะเปนตัวสะท$อนการทํางานและนําไปสู/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให$บริการบําบัดรักษา
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานที่มุ/งหมายที่จะใช$เปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินการ มีดังนี้
๑. ประเมินการจัดบริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด ซึ่งเกี่ยวข$องกับการทํางานของ
หลายหน/วยงาน
๒. ประเมินการให$บริการเฉพาะของหน/วยงานที่ให$บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานนี้เปนเพียงแนวทาง เพื่อให$สถานพยาบาลทุกระดับที่ให$บริการ
บําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดมองเห็นรูปธรรมของการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น สถานพยาบาลควรจะเลือกและ
ปรับใช$ให$เหมาะสมกับสถานการณ; โดยยึดหลักการสําคัญ คือ
๑. ผู ใชยาและสารเสพติ ด จะได$ รั บบริ การที่ดี ที่สุ ด ภายใต$ สถานการณ; และทรั พยากรของ
สถานพยาบาลแห/งนั้น
๒. สมาชิกในทีมบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดทํางานด$วยใจ ร/วมใจกันทํา ทําด$วยใจที่
มุ/งมั่น ทําด$วยความเข$าใจในข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐาน
๓. มีการออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทํางาน เพื่อป`องกันป5ญหาและอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบั ติ ต ามนโยบายหรื อจุ ดยื น ของสถานพยาบาลด$า นการให$ บริ การบํ า บั ดรั กษาผู$ ใช$ ยาและ
สารเสพติด
ซึ่งหากปราศจากหลักสําคัญ ๓ ประการนี้แล$ว การนําข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานไปสู/
การปฏิบัติจะเปนการปฏิบัติงานที่ขาดความมีชีวิตชีวา และไม/ก/อประโยชน;ต/อผู$ใช$ยาและสารเสพติด และ
ผู$ปฏิบัติงาน
หัวใจสําคัญของการพัฒนาตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน คือ การวิเคราะหหาจุดอ2อน/
โอกาสพัฒนาในระบบที่เป<นอยู2 และดําเนินการปรับปรุงใหดีขึ้นอย2างต2อเนื่อง วิธีการง/ายๆ ในการใช$
ข$อกําหนดและมาตรฐานนี้ ได$แก/
๑. วิเคราะหหาจุดอ2อน/โอกาสพัฒนาในระบบที่เป<นอยู2 คือ การที่ทีมงานหรือหน/วยงานมา
ประชุม พูดคุยเพื่อร/วมพิจารณาข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐาน ว/าประเด็นใดคือ สิ่งที่หน/วยงานทําได$ดีแล$ว
ประเด็นใดยังเปนจุดอ/อนที่ควรปรับปรุงให$ดีขึ้น แยกแยะออกเปนประเด็นที่ต$องปรับปรุงซึ่งสามารถทําได$ง/าย
และประเด็นที่ต$องปรับปรุงซึ่งมีความซับซ$อนหรือยากลําบาก กําหนดแนวทางการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง
พร$อมทั้งระบุงานหรือบุคคลผู$รับผิดชอบ ในช/วงนี้เปนช/วงเวลาของการทําความเข$าใจกับความมุ/งหมายหรือ
ประโยชน;ของข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานด$วย มีข$อเตือนใจว/าไม/ควรทําไปโดยปราศจากความเข$าใจใน
ความมุ/งหมายหรือประโยชน;ที่จะเกิดขึ้น
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๒

๒. ดําเนินการปรับปรุงหรือจัดวางระบบใหม2 โดยเลือกจากประเด็นที่สามารถทําได$ง/ายให$
นํามาดําเนินการก/อน
๓. ทบทวนขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานเป< น ระยะ เพื่ อศึ ก ษาความก$ า วหน$ าในการ
ปรับปรุง และหาโอกาสพัฒนาที่จะทําให$ดีขึ้น เปนระบบมากขึ้น เชื่อมโยงประสานกันได$ดีขึ้น ครอบคลุมมาก
ขึ้น ใช$นวัตกรรมหรือความคิดสร$างสรรค;ให$มากขึ้น มีตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น
๔. จัดทํานโยบายและวิธีปฏิบัติเป<นลายลักษณอักษร อย/างสั้นๆ และง/ายต/อการนําไปใช$
เพื่อเปนหลักประกันว/าจะธํารงระบบงานที่ปรับปรุงหรือจัดวางขึ้นใหม/นั้นได$ตลอดไป
เดิ ม ข$ อ กํ า หนดและเกณฑ; ม าตรฐาน สํ า หรั บ สถานพยาบาลยาเสพติ ด มี จํ า นวน ๙ ข$ อ
มาตรฐาน แต/ด$วยความเฉพาะของงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติด และ
เพื่อความสอดคล$องกับการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค;การมหาชน)
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู$ติดยาเสพติดแห/งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จึงได$ทบทวน และพัฒนาข$อกําหนด
และเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ขึ้นให$สอดคล$องและเปนไปในแนวทางเดียวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปj (ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๔) ซึ่งเปนมาตรฐานที่
สอดคล$องกับเกณฑ;สากล ประกอบด$วย ๔ ตอน โดยมีความสอดคล$องและเชื่อมต/อกัน ดังภาพ
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป
การวัดวิเคราะหและจัดการความรู
การวางแผนและ
การบริหารแผน
การนํา
การมุ2งเนนผูปEวย/
ผูรับผลงาน/ผูมี
ส2วนไดส2วนเสีย

การมุ2งเนน
ทรัพยากรบุคคล

ตอนที่ IV
ผลลัพธ

การจัดการ
กระบวนการ

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
- ระบบบริหารความเสี่ยง
- สิ่งแวดล$อมในการดูแลผู$ป>วย
- ระบบยา
- ระบบเวชระเบียน
- ชุมชนและภาคีเครือข/าย

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๓

- ด$านการดูแลผู$ป>วย/ผูร$ ับบริการ
- ด$านทรัพยากรบุคคล
- ด$านระบบงานและกระบวนการสําคัญ
- ด$านการทํางานกับเครือข/าย

ตอนที่ III กระบวนการดูแล
- การเข$าถึงและการรับบริการ
- การประเมินผู$ป>วย
- การวางแผนดูแลผู$ป>วย
- การดูแลผู$ป>วย
- การให$ความรู$ เสริมพลัง วางแผน
----การจําหน/าย การดูแลต/อเนื่อง

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป
มีองค;ประกอบที่สําคัญ รวม ๖ องค;ประกอบ ได$แก/
I - ๑ การนํา
ผู$นําองค;กรให$ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให$การดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$
ยาและสารเสพติดเปนไปอย/างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๑ ผู$นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับติดตามงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๒ หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย และขอบเขตการให$บริการด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถ/ายทอดสู/การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance
Indicator: KPI) ที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญและสอดคล$องกับพันธกิจ เพื่อติดตามผลลัพธ;การบําบัด รักษาผู$ใช$
ยาและสารเสพติด
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๓ ผู$ นํ า สนั บ สนุ น ให$ มีก ารสร$ า งสิ่ งแวดล$ อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$างความร/วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดภายในองค;กร (Management Innovation)
I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
มีการกําหนดกลยุทธ;และเป`าหมายของการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองป5ญหา
และความต$องการของผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย รวมทั้งมีการถ/ายทอดไปสู/การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให$มั่นใจว/า การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย
ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๒.๑ มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล$ องตามบริบทของหน/ วยงาน และข$อมู ลการแพร/ร ะบาดของยาและสารเสพติดในพื้ นที่รั บผิด ชอบ
รวมทั้งมีการถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม พร$อมทั้งมีระบบการติดตามผลลัพธ;การ
ดําเนินงาน เพื่อให$มั่นใจว/าการดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาใน
การติดตามและประเมินผลไว$อย/างชัดเจน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๒.๒ มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให$บรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๒.๓ มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพื่อให$การ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว$ และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับผลงาน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย
มีระบบการรับฟ5งและนําข$อมูล จากเสียงสะท$อน ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อร$องเรียนของ
ผู$ป>วย ผู$รับผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มาใช$ในการวางแผนและปรับปรุง เพื่อสร$างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึง
ความมั่นใจว/า การจัดบริการของหน/วยงานสอดคล$องกับความต$องการของบุคคลดังกล/าว รวมถึงหน/วยงานมี
ความตระหนักและให$ความคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกํา หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๑ มีร ะบบการประเมิน ความพึ งพอใจ รับ ฟ5งเสี ย ง
สะท$ อนและข$ อร$ องเรี ย นจากผู$ รั บ บริ การและผู$ มีส/ ว นได$ ส/ ว นเสี ย มี ร ะบบการตอบสนองและจั ด การกั บ ข$ อ
ร$องเรียนอย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ เสียงสะท$อนมาใช$
ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback & reflection)
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๒ มี ช/ อ งทางให$ ผู$ ป> ว ย/ผู$ รั บ บริ ก าร ค$ น หาข$ อ มู ล
ข/าวสาร เกี่ยวกับระบบการบริการของหน/วยงาน และความรู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติดรวมถึงความรู$ใน
การดูแลตนเอง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๓ มีระบบการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของ
ผู$ป>วย และมีระบบที่พร$อมในการคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยได$อย/างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๔ มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$ป>วย ผู$รับบริการ ผู$รับ
ผลงาน และผู$ มี ส/ ว นได$ ส/ ว นเสี ย มี ส/ ว นร/ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด$ า นยาเสพติ ด ขององค; ก ร
(customer & stakeholder engagement with the network)
I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
มีระบบการจัด เก็บ วัด วิเคราะห; ข$อมูล ด$านการบําบัด รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ ติดยาและสาร
เสพติดที่จําเปน เพื่อนําไปใช$ประโยชน;ในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใช$ข$อมูลเชิงวิชาการ และการ
จัดการความรู$ เพื่อการการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดให$เกิดคุณภาพตามบริบท
ของแต/ละสถานพยาบาล/สถานฟนฟูสมรรถภาพ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๑ มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข$อมูล/ตัวชี้วัด
สําคัญ เพื่อใช$ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ;ของการจัดบริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสื่ อ สาร การรั บ - ส/ งต/ อผู$ ป> ว ยเสพติ ด และการดู แลผู$ ป> ว ยเสพติ ด อย/ า งมี คุณ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (IT support)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๓ มีการนําข$อมูลเชิงวิชาการ และ/หรือแนวปฏิบัติทาง
คลิ นิ กที่ ถูกต$ อง เชื่ อถื อได$ ทั น สมั ย และปลอดภั ย มาใช$ ในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ให$ การบํ า บั ด รั กษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด (evidence-based practice)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๔ มีการจัดการความรู$ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี
และเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญจากการปฏิบัติงาน หรือองค;ความรู$ที่เกี่ยวข$องจากทั้งภายในและภายนอก
องค;กร นําไปสู/การปฏิบัติที่รัดกุม เปนระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค;กร (KM in the network)
I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรู$ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่
เอื้ อต/ อการให$ บริ การที่มีคุณภาพ มี ร ะบบการพั ฒ นาบุ คลากร การประเมิ น ผลงาน การยกย/ องชมเชยและ
แรงจูงใจที่ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๕.๑ มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ ความสามารถ
และจํ า นวนที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ การบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด รวมทั้ ง มี
ผู$ปฏิบัติงานประจําและผู$ปฏิบัติงานเสริม
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕

ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๒ มีโครงสร$าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่
เอื้อต/อการสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู$ การสร$างนวตกรรม และมีความคล/องตัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๓ มีระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุณภาพ ตั้งแต/การเตรียมความพร$อม (มีระบบการ
สรรหา กําหนดหน$าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน) การเพิ่มพูนองค;ความรู$ และพัฒนาทักษะด$าน
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ขอกํา หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๔ มี ร ะบบการประเมิน ผลงาน การยกย/ องชมเชย
จัดระบบค/าตอบแทนและแรงจูงใจ (ความก$าวหน$าของตําแหน/งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความมั่นคง
ในงาน ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีม การมุ/งเน$นผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
I - ๖ การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยา
และสารเสพติด และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$การบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให$บริการ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๖.๑ มีการกําหนดกระบวนการให$บริการผู$ใช$ยาและสาร
เสพติ ด ที่ ส อดคล$ องกั บพั น ธกิ จ/เจตจํ านง เป`า หมาย ความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความร/ว มมื อกั บ
ผู$เกี่ยวข$อง เพื่อส/งมอบคุณค/าของงานให$แก/ผู$รับบริการ (process identification)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๖.๒ มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วยเสพติด โดย
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง/ทีมนําทางคลินิกอย/างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดและค$นหาโอกาสพัฒนา
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๖.๓ มีการนําข$อมูลจากผู$รับบริการและผู$ร/วมงานมาใช$
ประโยชน;ในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให$บริการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (process design &
innovation)
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๖.๔ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพ ยกระดับ การจั ดบริการ ลดความเสี่ย ง ลดความแปรปรวน ลดความสูญ เปล/า ป` องกัน ความ
ผิดพลาดและเหตุการณ;ไม/พึงประสงค; ซึ่งจะส/งผลให$ผลลัพธ;การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ดีขึ้นในทุกมิติ
ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
ประกอบด$วย ๕ องค;ประกอบสําคัญ ได$แก/
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผลและ
ประสานสอดคล$องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ โดยมีข$อกําหนด
และเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๑ มีการค$นหาความเสี่ยงทางคลินิกหรือความเสี่ยง
ในการบําบัดฟนฟูฯ และความเสี่ยงทั่วไปในหน/วยงานยาเสพติดและหน/วยงานที่เกี่ยวข$อง พร$อมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อกําหนดเป`าหมาย ความปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร$างความ
ตระหนักอย/างทั่วถึง เพื่อก/อให$เกิดผลลัพธ;ของการปฏิบัติงานที่ดี
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๒ มีระบบรายงานอุบัติการณ;และเหตุการณ;เกือบ
พลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห;และนําข$อมูลที่ได$ไปใช$ประโยชน;ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน
เรียนรู$ และวางแผนการปฏิบัติงาน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๓ มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause
Analysis) เพื่อค$นหาป5จจัยเชิงระบบ* ที่อยู/เบื้องหลัง และนําไปสู/การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๕ มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยอย/างสม่ําเสมอ และนําไปสู/การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
*ป5จจัยเชิงระบบ (system factors) ที่อยู/เบื้องหลังป5ญหา เช/น การฝzกอบรม การสื่อสาร ข$อมูล
ข/าวสาร ภาระงาน เปนต$น
II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปEวย (Healing environment, Safety, Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของหน/วยงานที่เอื้อต/อ
ความปลอดภัยและความผาสุกของผู$ป>วย เจ$าหน$าที่ และผู$รับบริการ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/าผู$ที่อยู/ใน
พื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๑ โครงสร$างอาคารสถานที่ขององค;กรมีการออกแบบ
และการจัดการพื้นที่ใช$สอยเอื้อต/อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปนสัดส/วน และการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๒ หน/วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม
เพื่อค$นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม/ปลอดภัยด$านสิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให$บริการ
ผู$ป>วย/ ผู$มาเยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๓ องค;กรประเมินความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมในเชิงรุก
จัด ทํา แผนบริ หารความเสี่ย งด$ านสิ่ งแวดล$ อมและนําไปปฏิ บั ติ เพื่ อลดความเสี่ย งที่ ร ะบุ ไว$ ป`องกั น การเกิ ด
อันตราย ตอบสนองต/ออุ บัติการณ; ที่เกิดขึ้ น ธํารงไว$ซึ่งสภาพอาคาร สถานที่ที่สะอาดและปลอดภั ยสําหรั บ
ผู$ป>วย/ ผู$มาเยือนและบุคลากร
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๔ มีระบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุม
การปนเปอนในอากาศ และมีระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
ข.การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ มีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๑ ดําเนินการวิเคราะห;ความเสี่ยงต/อการเกิดอันตราย
เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติที่เปนไปได$ และหน/วยงานต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๒ จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ครอบคลุม การเตรียมความพร$อมเพื่อรองรับภาวะฉุ กเฉิน/อัคคีภั ย/ภัย พิบัติ การดํ าเนิน งานเมื่อเกิ ดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๓ ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ทดสอบการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ
ต/างๆ ในการป`องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/า มีเครื่องมือที่จําเปนพร$อมใช$งาน และ
ทําหน$าที่ได$เปนปกติ และมีระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนอยู/ตลอดเวลา มีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย
ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๑ องค;กรจัดให$มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ํา สํารอง
ให$แก/จุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่
กําหนดไว$
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๒ ติ ดตามและรวบรวมข$อมู ลเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงมีระบบบํารุงรักษา และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร$างทดแทน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๓ มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพร$อมใน
การใช$งาน เพื่อให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดได$อย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน/เฉพาะทาง ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/าน
การฝzกฝนจนเกิดความชํานาญ และองค;กรให$การอนุญาตในการใช$เครื่องมือชิ้นนั้น พร$อมทั้งมีระบบตรวจสอบ
เครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ องค;กรมีความมุ/งมั่นที่จะทําให$หน/วยงานเปนสถานที่ที่
ปลอดภั ย และเอื้ อ ต/ อ สุ ขภาพ เอื้ อต/ อการสร$ า งเสริ มสุ ข ภาพของบุ คลากร ผู$ ป> ว ยและผู$ มาใช$ บ ริ ก าร โดยมี
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๑ จัดให$มีสภาพแวดล$อมเอื้อต/อการมีสุขภาพทางด$าน
สังคม จิตใจที่ดีสําหรับผู$ป>วย ครอบครัว และบุคลากร
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๒ จัดให$มีสถานที่และสิ่งแวดล$อมเพื่อการเรียนรู$และ
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู$ป>วยและครอบครัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๓ มีการจัดสิ่งแวดล$อมให$มีความปลอดภัย สะอาด
เปนระเบียบ และสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
II - ๓ ระบบยา
องค;กรสร$างความมั่นใจในระบบการจัดการด$านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได$ผล พร$อมทั้งการมียาที่
มีคุณภาพพร$อมใช$สําหรับผู$ป>วยเสพติด โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๑ จัดทํานโยบายเพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
และเหตุ การณ; ไ ม/ พึง ประสงค; จ ากการใช$ ย า พร$ อมทั้ ง นํ า สู/ การปฏิ บั ติ มี การตอบสนองอย/ า งเหมาะสมต/ อ
เหตุการณ;ที่ไม/พึงประสงค;จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๒ จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ/าย
ยาที่ต$องควบคุมพิเศษ เช/น Methadone และยากลุ/มต$านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อ
ได$รับยาในกลุ/มดังกล/าว
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๓ จัดให$มียา และ/หรือ เวชภัณฑ;ฉุกเฉินและยาสามัญ
ที่จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยเสพติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให$เกิดความปลอดภัย และมีการจัด
ยาทดแทนหลังจากที่ใช$ไป
หมายเหตุ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานข$อนี้ใช$เฉพาะสถานพยาบาลระบบสมัครใจเท/านั้น

II - ๔ ระบบเวชระเบียน
ผู$ป>วยทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซึ่งมีข$อมูลเพียงพอ สําหรับการสื่อสาร การดูแลต/อเนื่อง การ
เรียนรู$ การวิจัย การประเมินผล การใช$เปนหลักฐานทางกฎหมาย องค;กรสร$างความมั่นใจว/าเวชระเบียบมี
ระบบความปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดได$ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย
ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๑ บันทึกเวชระเบียนรายบุคคลที่มีข$อมูลเพียงพอ
สําหรับ
- การระบุตัวบุคคล
- มีข$อมูลที่เพียงพอต/อการวินิจฉัยตามบริบทของสถานพยาบาล/สถานฟนฟูฯ
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
- ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
- เอื้อต/อความต/อเนื่องในการดูแล
- การใช$เปนหลักฐานทางกฎหมาย
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ เพื่อประเมิน
ความสมบูรณ; ความถูกต$อง และการบันทึกในเวลาที่กําหนด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๓ เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก$ไขดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๔ องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปน
เพื่อรักษาความลับของข$อมูลและสารสนเทศของผู$ป>วยในเวชระเบียน
II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก. การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด$านการค$นหา คัดกรอง ป`องกัน บําบัดฟนฟูและ
ติดตามผู$ใช$ยาและสารเสพติดร/วมกับภาคีเครือข/าย โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๑ ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมิน
ความต$องการและศักยภาพของชุมชน และกําหนดกลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๒ ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริม
สุขภาพด$านยาและสารเสพติดร/วมกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๓ ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติด สําหรับชุมชน โดยร/วมมือกับองค;กรและผู$ให$บริการอื่นๆ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๔ ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผล และปรับปรุง
บริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติดในชุมชน
ข. การเสริมพลังชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก$ไขป5ญหา
ยาและสารเสพติดและความเปนอยู/ที่ดีของชุมชน โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๕.๑ ทีมผู$ให$บริการเสริมสร$างความรู$ให$แก/ภาคีเครือข/าย
และชุมชนในการค$นหา คัดกรอง ดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๕.๒ ทีมผู$ให$บริการประสานหน/วยงานที่เกี่ยวข$องในการ
ส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$านสังคมและเศรษฐกิจให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขารับบริการ
ทีมผู$ให$บริการสร$างความมั่ นใจว/า ผู$ ใช$ยาและสารเสพติ ดสามารถเข$าถึ งบริการบํา บัดรั กษาได$ง/า ย
กระบวนการรับผู$ป>วยเหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการของผู$ป>วย ทันเวลา และมีการประสานงาน
ที่ดี ภายใต$ระบบและสิ่งแวดล$อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๑ มีกระบวนการ /ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจน
ว/าผู$ป>วยเสพติดจะเข$าถึงบริการอย/างไร (รวดเร็ว ถูกต$อง หากผู$ป>วยเสพติดมีโรคทางกายต$องได$รับการรักษา
โรคทางกายก/อน เมื่ออาการดีขึ้นจึงส/งเข$ารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพด$านยาเสพติด โดยความ
ร/วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ มีระบบการเชื่อมโยง เพื่อส/งต/อผู$ป>วยเสพติดเข$ารับการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพ) ที่สอดคล$องกับบริบทของสถานบําบัดฟนฟู
(ตัวอย/างช/องทางการเข$าถึงบริการ เช/น walk in, การค$นหาในชุมชน, การค$นหาในโรงพยาบาลจาก
แผนกอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ/มผู$ป>วยบุหรี่ สุรา)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๒ มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช$ยาและ
สารเสพติดเบื้องต$น เพื่อแยกกลุ/มผู$ป>วยให$ได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของ
แต/ละระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ โดยใช$แบบประเมินคัดกรองที่เปนมาตรฐานสากล (ผู$ป>วยที่มี
อาการทางจิต ควรมีการประเมินและส/งต/อการรักษาอย/างเปนระบบ)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๓ การเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบําบัดรักษาของ
ผู$ป>ว ยเสพติด ก/อนรั บไว$รั กษาเปนไปอย/า งเหมาะสม ทั้ งการให$ ข$อมูล ที่จํา เปนกั บผู$ ป>ว ยและครอบครั ว การ
เตรียมการตรวจทางห$องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึกข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๔ มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่
เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค;กร (ภายใน: ห$องชันสูตร กายภาพบําบัด ห$อง x-ray
เภสัชกรรม เปนต$น ภายนอก: สํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานตํารวจแห/งชาติ กระทรวงมหาดไทย [ฝ>าย
ปกครอง] ผู$นําชุมชน [กํานัน ผู$ใหญ/บ$าน] อาสาสมัครสาธารณสุข) รวมถึงมีระบบการส/ง – ต/อข$อมูลของผู$ป>วย
เสพติด (ครอบคลุมทั้งข$อมูลทางกายและทางจิต)
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III - ๒ การประเมินผูปEวย
ผู$ป>วยเสพติดทุกรายได$รับการประเมินความต$องการและป5ญหาสุขภาพอย/างถูกต$อง ครบถ$วน และ
เหมาะสม โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๑ มีการประเมินผู$ป>วยเสพติดอย/างรอบด$าน ครอบคลุม
ด$านร/างกาย จิตใจ อารมณ; และสังคม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๒ มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความ
เหมาะสม พร$อมให$บริการในเวลาที่ต$องการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๓ ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงาน
กันในการประเมินผู$ป>วยเสพติด มีการใช$ผลการประเมินร/วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๔ มีการระบุป5ญหา ความต$องการของผู$ป>วยเสพติด
การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด (ในกรณีที่จําเปนสําหรับการ
วางแผนการรักษา) รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว/างกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๕ มี การอธิ บ ายผลการประเมิ น ให$ ผู$ป> ว ยและ/หรื อ
ครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๖ มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/
สมุดประจําตัวผู$รับบริการ และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$ประโยชน;
III - ๓ การวางแผนดูแลผูปEวย
ทีมผู$ให$บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดที่มีการประสานกัน
อย/างดี และมีเป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$องกับสภาพป5ญหา/ความต$องการด$านสุขภาพของผู$ป>วยเสพติด โดยมี
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๑ มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผู$ป>วยเสพติดซึ่งตอบสนองต/อป5ญหา/ ความต$องการของผู$ป>วยเสพติดอย/างครบถ$วน
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๒ มี ก ารใช$ แ นวปฏิ บั ติ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๓ มีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกัน
ระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๔ ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส/วนร/วมในการ
วางแผนหลังจากได$รับข$อมูลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๕ มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๖ มีการวางแผนการจําหน/ายผู$ป>วยเสพติด เพื่อให$ผู$ป>วย
เสพติดสามารถดูแลตนเอง และได$รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพป5ญหาละความต$องการ หลังจําหน/ายออก
จากโรงพยาบาล
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III - ๔ การดูแลผูปEวย
ทีมผู$บําบัดให$ความมั่นใจว/าจะให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างทันท/วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๑ ผู$ป>ว ยเสพติ ดได$ รับการดูแลตามแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับสภาพผู$ป>วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๒ มีการบําบัดรักษา ส/งต/ออย/างเหมาะสมสําหรับผู$ป>วย
ที่มีภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม/ อาการแทรกซ$อนอื่นๆ
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๓ มีการประสานงาน/ ขอคํ า ปรึ กษาทั้ งภายในที ม
การบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อการบําบัดรักษาที่ต/อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส/งต/อไปยัง
สถานพยาบาลที่เหมาะสม
III – ๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย การดูแลต2อเนื่อง
ทีมผู$บําบัดให$ข$อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก/ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรม
ตามที่วางแผนไว$ เพื่อเสริมพลังผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวให$มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร$างสุขภาพเข$าในทุกขั้นตอนของการดูแล โดยมีข$อกําหนดและเกณฑ;
มาตรฐานย/อย ดังนี้
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๑ มีการประเมินผู$ป>วยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู$ (โดยการประเมินครอบคลุมถึงป5ญหา ความต$องการ และขีดความสามารถของผู$ป>วยเสพติด
ความพร$อมในการเรียนรู$) ในแต/ละช/วงเวลาสําคัญของการดูแล
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๒ มีการให$ความรู$แก/ผู$ป>วยเสพติด และครอบครัวใน
ลักษณะที่เข$าใจง/าย มีสื่อการเรียนการสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู$ ความเข$าใจ
และความสามารถของผู$ป>วยเสพติดและครอบครัวในการนําข$อมูลที่ได$รับไปปฏิบัติ (ถ$ามี)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๓ มีการประเมินความต$องการการดูแล/ ช/วยเหลือ
ทั้งด$านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหน/าย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๔ มี การประเมินความพร$อม และความสามารถใน
การดูแลตนเองของผู$ป>วยและครอบครัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๕ มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยเสพติดและ
ครอบครัว รวมทั้งการประเมินความสามารถในการปฏิบัติตามทักษะต/างๆ ที่ได$เรียนรู$
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๖ ผู$ป>วยที่จําหน/ายออกจากสถานพยาบาล ได$รับการ
ส/ง - ต/อติดตาม ประเมินความก$าวหน$าและปรับแผนการดูแลเปนระยะอย/างเหมาะสม มีการส/งต/อข$อมูล ให$แก/
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อเตรียมความพร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด
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ตอนที่ IV ผลลัพธ
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ
องค;กรแสดงให$เห็นผลการดําเนินงานระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วย
เสพติด ทั้งในด$านผลลัพธ; กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน$าที่* (functional status) ของ
ผู$ป>วยเสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการ
การคงอยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับผู$รับบริการ ตัวชี้วัดที่สําคัญ อาทิ อัตราการไม/กลับไปเสพ
ติดซ้ํา (Remission rate) อัตราการคงอยู/ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate) อัตราการติดตาม
ผลการรักษา ร$อยละความพึงพอใจของผู$ป>วย/ผู$รับบริการ เปนต$น
*สภาวะการทําหนาที่ (functional status) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน เพื่อตอบสนองความต$องการพื้นฐานตามบทบาทปกติของการดํารงชีวิต เพื่อคงไว$ซึ่งภาวะสุขภาพ
และความผาสุกของชีวิต โดยประเมินได$จาก ความสามารถในการทําหน$าที่ และสมรรถนะในการทําหน$าที่
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร
(ความพึงพอใจของบุคลากร การพั ฒนาบุคลากรและผู$ นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลั ง การรักษาไว$
ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน;ของบุคลากร ตัวชี้วัดที่สําคัญ เช/น ร$อยละความพึงพอใจของบุคลากรต/อบรรยากาศองค;กรในภาพรวม
ร$อยละบุคลากรที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพปjละ ๑๐ วัน/ คน/ ปj หรือสัดส/วนชั่วโมงการฝzกอบรม/ คน/ ปj
เปนต$น
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน)
องค; กรแสดงให$ เห็ นถึ งผลลั พธ; ในป5 จจุ บั นและแนวโน$ มของตั วชี้ วั ดสํ าคั ญเกี่ ยวกั บผลการดํ าเนิ นงาน
(operational performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อมในการรับมือกับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกระบวนการ เช/น ผลิตภาพ (productivity) รอบเวลา ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การเข$าถึง ความเหมาะสม ความต/อเนื่อง ความครอบคลุม ซึ่งอาจเปนกระบวนการร/วมของ
องค;กร หรือเปนกระบวนการหลักของหน/วยงานต/างๆ (ที่ได$จากการวิเคราะห; service profile) ตัวชี้วัดที่สําคัญ
อาทิ ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดที่อยู/รับการบําบัดครบกําหนด (Retention Rate) ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดที่
ได$รับการคัดกรองอาการทางจิตและได$รับการบําบัดรักษาอย/างต/อเนื่อง ร$อยละของผู$ป>วยสุราที่ไม/เกิดอาการ
เพ$อคลั่งจากการหยุดสุรา (Delirium Tremens) เปนต$น
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือข2าย
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$าน
การค$นหา คัดกรองผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด และด$านการติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ อาทิ จํานวนครั้งในการคันหา คัดกรองผู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติดในชุมชน
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ร$อยละของผู$ป>วยที่ผ/านการบําบัดและมีงานทํางาน/ ศึกษาต/อ จํานวนครั้งในการ
จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค;ต/อต$าน ป`องกันและแก$ไขป5ญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน หรือภายใน
โรงพยาบาล เปนต$น

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๓

การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป
มีองค;ประกอบที่สําคัญ รวม ๖ องค;ประกอบ ได$แก/
I - ๑ การนํา
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$นําองค;กรให$ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให$การดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดเปนไปอย/างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๑ ผู$นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรร
ทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับติดตามงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๒ หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย และขอบเขตการให$บริการด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถ/ายทอดสู/การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัด (Key Performance
Indicator: KPI) ที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญและสอดคล$องกับพันธกิจ เพื่อติดตามผลลัพธ;การบําบัด รักษาผู$ใช$
ยาและสารเสพติด
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๑.๓ ผู$ นํ า สนั บ สนุ น ให$ มีก ารสร$ า งสิ่ งแวดล$ อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$างความร/วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดภายในองค;กร (Management Innovation)
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
ผู$นําระดับสูงมีการกําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร เพื่อการดําเนินงานด$าน
การบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด โดยเข$าร/วมประชุมหรือมีผู$แทนเข$าร/วมประชุมกําหนดทิศทาง นโยบาย
รวมถึงมีการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร (บุคลากร เงินงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ;หรือสิ่งของเครื่องใช$)
เพื่ อให$ การดํ าเนิ น งานด$า นการบํา บั ด รักษาและฟนฟู สมรรถภาพผู$ ใช$ ย าและสารเสพติด เปนไปในทิ ศทางที่
เหมาะสม สอดคล$องกับบริบทของพื้นที่ และสนับสนุนนโยบายแห/งรัฐ ทั้งนี้ผู$บริหารระดับสูงควรมีระบบการ
กํา กับ ติ ดตามงานด$า นการบํา บัด รั กษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใช$ ยาและสารเสพติด อย/ า งต/ อเนื่ อง ด$ ว ยการ
ประชุมติดตามระบบงานอย/างน$อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อกํากับคุณภาพของการดําเนินงาน
พันธกิจ (mission) คือ ข$อความที่ระบุอย/างกว$างๆ ถึงเป`าประสงค; (purpose) หน$าที่รับผิดชอบซึ่ง
มุ/งมั่นที่จะทํา (what it dose) และเหตุผลของการมีองค;กรหรือหน/วยงาน (why it exists) รวมถึงคุณค/าของ
การมีองค;กรหรือหน/วยงานนั้นต/อผู$รับบริการ ซึ่งจะนําไปสู/การกําหนดเป`าหมาย (goals) และวัตถุประสงค;
(objectives) ขององค;กรหรือหน/วยงาน ตัวอย/าง พันธกิจและเป`าหมายของหน/วยงานยาเสพติด เช/น ใหการ
บําบัดรักษาและฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด อย2างมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ซึ่งจะนําไปสู/การ
กําหนดเป`าหมาย เช/น ผูปEวยสามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอย2างปกติสุข เปนต$น
พันธกิจในการจัด บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดของหน/วยงาน ควรมี การทบทวนอย/า ง
น$อยทุก ๓ ปj หรือเมื่อจําเปน
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๔

ขอบเขตของการจัดบริการ (scope of service หรือ function) คือ กรอบของหน$าที่รับผิดชอบ
ในการจัดบริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดของหน/วยงาน เช/น การบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
แบบผู$ป>วยนอก/แบบผู$ป>วยใน ระดับ/ขั้นตอนการให$บริการบําบัดรักษามีกี่ขั้นตอน รวมถึงมีการจัดการเรียน
การสอนหรือการทําวิจัยด$านยาเสพติดหรือไม/ เปนต$น
เป/าหมาย (goals) คือ ข$อความที่กล/าวอย/างกว$างๆ ถึงผลลัพธ;ของบริการ อันเนื่องมาจากหน$าที่
หลักๆ เป`าหมายจะต$องสอดคล$องกับพันธกิจที่กําหนดไว$ หน/วยงานหรือหน/วยบริการบําบัดรักษาผู$ติดยาและ
สารเสพติดแต/ละระดับควรมีเป`าหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
วัตถุประสงค (objectives) คือ จุดมุ/งหมายของงานที่มุ/งกระทําให$สําเร็จเปนขั้นตอนอย/างชัดเจน
เพื่อให$บรรลุเป`าหมายที่กําหนดไว$ ควรเปนองค;ประกอบที่สําคัญของแผนปฏิบัติที่มีการกําหนดตัวผู$รับผิดชอบ
และเงื่อนเวลาที่ชัดเจน วัตถุประสงค;ควรเปนสิ่งที่วัดได$และเปนไปได$ ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค;เปนรายปj
และมีการติดตามผลของการดําเนินการตามวัตถุประสงค;ว/าบรรลุตามที่กําหนดไว$หรือไม/
การกําหนดพันธกิจ เป/าหมาย วัตถุประสงค
๑) ควรเปƒดโอกาสให$เจ$าหน$าที่มีส/วนร/วมเหมาะสม เพื่อให$เกิดความรู$สึกเปนเจ$าของและมีความมุ/งมั่น
ที่จะให$งานบรรลุผลสําเร็จ
๒) ควรศึกษาความต$องการและความคาดหวังของผู$ใช$ยาและสารเสพติด ครอบครัวของผู$ป>วย ลูกค$า
ตลอดจนหน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อให$สามารถตอบสนองความต$องการเหล/านั้นได$
ลูกคา (customer) ในที่นี้หมายถึง บุคคลหรือหน/วยงานใดที่เข$ามาครอบครองหรือใช$ประโยชน;จาก
กระบวนการจัดบริการ โดยไม/จํ าเปนต$องจ/ ายค/ าบริ การเสมอไป ลู กค$า แบ/งเปน ๒ ประเภท คื อ ๑) ลู กค$ า
ภายนอก (external customer) เช/น ผู$ใช$ยาและสารเสพติด ครอบครัวของผู$ป>วย ผู$มาติดต/องานจากองค;กร
หรือหน/วยงานภายนอก เปนต$น และ ๒) ลูกค$าภายใน (internal customer) ซึ่งได$แก/ บุคลากรหรือผู$ร/วมงาน
ในสถานพยาบาลที่ทํางาน เกี่ยวข$องสัมพันธ;กันในด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
การตอบสนองความต$องการในที่นี้ไม/ได$หมายความเพียงทําให$ลูกค$าเหล/านี้พึงพอใจเท/านั้น แต/เปนการ
จูงใจให$เลือกใช$บริการที่หน/วยงานนี้ รวมทั้งการตอบสนองความต$องการที่จําเปนที่ผู$รับบริการไม/รู$หรือไม/ได$
บอก แต/ผู$ประกอบวิชาชีพต$องตอบสนองให$ได$ตามมาตรฐานวิชาชีพ เช/น ในรายที่ผู$ป>วยยังไม/ต$องการรักษา
เพราะคิดว/ายังไม/ติดยา หรือยังไม/เห็นความจําเปนที่จะเลิกยาเสพติด ผู$บําบัดจะต$องมีการประเมินและทํา
กิจกรรมในการสร$างแรงจูงใจ เพื่อให$ผู$ป>วยตระหนักและตัดสินใจให$ความร/วมมือในการบําบัดรักษา เปนต$น
การศึกษาความต$องการและความคาดหวังของลูกค$า อาจทําได$โดยการสนทนากลุ/ม การสัมภาษณ;ตัว
ต/อตัว การใช$แบบสอบถาม การใช$บัตรประเมินความคิดเห็น การวิเคราะห;คําร$องเรียน เปนต$น
กลไกการสื่อสารพันธกิจ ขอบเขต เป/าหมาย และวัตถุประสงค ได$แก/ การปฐมนิเทศ การจัดทําคู/มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติงาน การประชุม การใช$บันทึกข$อความ เปนต$น
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) เกิดจากการรวมกันของคํา ๓ คําที่มีความหมายใน
ตัวเอง คือ Key, Performance และ Indicator
Key หมายถึง จุดหลัก หัวข$อหลัก หรือ เป`าหมายหลัก
Performance หมายถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือ ผลของการกระทํา
Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดหรือดัชนีชี้วัด
KPI หมายถึง ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน โดยจะแสดงให$เห็นรายละเอียดในความสําเร็จ
หรือล$มเหลวของงานนั้นๆ เปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมนํามาใช$ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในป5จจุบัน ทั้งนี้
ตัวชี้วัดต$องสอดคล$องกับพันธกิจ อาจวัดเปนจํานวน ร$อยละ หรืออัตราก็ได$ ตัวชี้วัดนี้อาจรายงานได$ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณแสดงเปนตัวเลข จํานวน ร$อยละ หรืออัตรา และสามารถนําเสนอเปน
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๕

กราฟหรือตารางได$ ส/วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพสามารถบรรยายเปนความเรียง บ/งชี้ให$เห็นว/าหน/วยงานหรือองค;มี
ผลลัพธ;การดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
การดําเนินงานในส/วนของการนํานี้ ควรอาศัยการสร$างสิ่งแวดล$อมและบรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$าง
ความร/วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดภายในองค;กร
(Management Innovation) เปนการสร$างความร/วมมือของผู$บริหารกับผู$ปฏิบัติด$วยการทํางานเปนทีม
ผู$บริหารมีระบบการสนับสนุนด$วยการให$ขวั ญกําลังใจสําหรับผู$ป ฏิบัติงาน เช/น การจั ดสิ่งแวดล$อม อาคาร
สถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ค/าตอบแทนการทํางานล/วงเวลา การพิจารณาความดีความชอบจากผลงาน
การปฏิบัติงาน ความก$าวหน$าในสายอาชีพ (career path) เปนต$น
I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
มีการกําหนดกลยุทธ;และเป`าหมายของการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองป5ญหาและ
ความต$องการของผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย รวมทั้งมีการถ/ายทอดไปสู/การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให$มั่นใจว/า การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๒.๑ มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติ
การที่สอดคล$องตามบริบทของหน/วยงาน และข$อมูลการแพร/ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งมีการถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธ;การ
ดําเนินงาน เพื่อให$มั่นใจว/าการดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาใน
การติดตามและประเมินผลไว$อย/างชัดเจน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๒.๒ มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให$บรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๒.๓ มีระบบการกํากับติดตาม (Monitoring) เพื่อให$การ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว$ และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
หน/วยงานควรมีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายการดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล$องตามบริบทของหน/วยงาน
และข$อมูลการแพร/ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งควรมีการถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลง
สู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตามผลลัพธ;การดําเนินงานและประเมินแผนการปฏิบัติงาน
หากไม/เปนไปตามแผนที่วางไว$ต$องมีระบบการปรับปรุงพัฒนางาน และมีการประชุมร/วมกัน เพื่อสื่อสารผลการ
ปฏิบัติงานผ/านการการประชุมประจําเดือน หรืออาจรายงานเปนลายลักษณ;อักษร เพื่อสร$างความมั่นใจว/า
การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผล
ไว$อย/างชัดเจน ซึ่งอาจติดตามเปนรายเดือน หรือรายไตรมาสตามความเหมาะสมของแต/ละหน/วยงาน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๖

I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับผลงาน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
มีระบบการรับฟ5งและนําข$อมูลจากเสียงสะท$อน ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อร$องเรียนของผู$ป>วย
ผู$รับผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มาใช$ในการวางแผนและปรับปรุง เพื่อสร$างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึง
ความมั่นใจว/า การจัดบริการของหน/วยงานสอดคล$องกับความต$องการของบุคคลดังกล/าว รวมถึงหน/วยงานมี
ความตระหนักและให$ความคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยเสพติดอย/างเหมาะสม
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๑ มี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รั บ ฟ5 งเสี ย ง
สะท$ อนและข$ อร$ องเรี ย นจากผู$ รั บ บริ การและผู$ มีส/ ว นได$ ส/ ว นเสี ย มี ร ะบบการตอบสนองและจั ด การกั บ ข$ อ
ร$องเรียนอย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ เสียงสะท$อนมาใช$
ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback & reflection)
ขอกํ า หนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๒ มี ช/ อ งทางให$ ผู$ ป> ว ย/ผู$ รั บ บริ ก าร ค$ น หาข$ อ มู ล
ข/าวสารเกี่ยวกับระบบการบริการของหน/วยงาน และความรู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติดรวมถึงความรู$ใน
การดูแลตนเอง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๓ มีระบบการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของ
ผู$ป>วย และมีระบบที่พร$อมในการคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยได$อย/างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๓.๔ มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$ป>วย ผู$รับบริการ ผู$รับ
ผลงาน และผู$ มี ส/ ว นได$ ส/ ว นเสี ย มี ส/ ว นร/ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานด$ า นยาเสพติ ด ขององค; ก ร
(customer & stakeholder engagement with the network)
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
องค;กรมีระบบการประเมินความพึงพอใจ รับฟ5งเสียงสะท$อนและข$อร$องเรียนจากผู$รับบริการและผู$มี
ส/วนได$ส/วนเสีย มีระบบการตอบสนองและจัดการกับข$อร$องเรียนอย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวม
และนําผลการประเมินความพึงพอใจ/ เสียงสะท$อนมาใช$ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback
& reflection
ระบบรับฟ5งเสียงสะท$อนและรับฟ5ง” เปนการสร$างสะพานเชื่อมระหว/างผู$ให$บริการและผู$รับบริการ
หากสะพานนี้เชื่อมสําเร็จแล$วจะพบปลายทางร/วมกันคือ “ความเข$าใจ” ที่เกิดขึ้น ประเด็นสําคัญคือ ทุกคน
มุ/งหวังสิ่งเดียวกันคือ “การดูแลรักษาอย/างปลอดภัยและห/วงใยกัน” โดยมีหลักการคือ “การฟ5ง + ระบบ
สะท$อนกลับเพื่อพัฒนา + ความเข$าใจ”
ระบบการรับฟ5งเสียงสะท$อนปฏิบัติได$หลายช/องทาง เช/น การตั้งกล/องรับความคิดเห็น การออกแบบ
สอบถาม การสนทนากลุ/ม (Focus Group Discussion) การสัมภาษณ; (Interview) เปนต$น หลักการรับฟ5ง
เสียงสะท$อน คือการนําข$อควรปรับปรุงมาพัฒนางานให$เกิดการบริการที่สอดคล$องกับความต$องการของผู$ป>วย
เสพติดและญาติ โดยคํานึงถึง ๔ S คือ ๑) Safety ความปลอดภัยของผู$ป>วยเสพติด ๒) Standard การบําบัด
หรือการให$บริการที่เปนมาตรฐาน ๓) Spiritual ความเข$าอกเข$าใจระหว/างผู$บําบัดและผู$ป>วย ๔) Shared
decision การร/วมกันตัดสินใจ เพื่อการบําบัดรักษาระหว/างผู$บําบัดและผู$ป>วยเพื่อความร/วมมือในการบําบัด
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๗

ระบบการพิทักษ;สิทธิผู$ป>วยเสพติด ทั้งในด$านการรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดและญาติ การเข$าถึง
ข$อมูลการบําบัดของทีมผู$บําบัดควรมีระบบที่รัดกุมและปลอดภัย มีลําดับชั้นในการเข$าถึงข$อมูล ห$องสําหรับให$
การบําบัดควรเปนสถานที่ที่ลับหูแต/ไม/ลับตา เพื่อการพิทักษ;สิทธิผู$ป>วยเสพติด แต/ควรคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู$ให$การบําบัดด$วย
I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห; ข$อมูลด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดที่
จําเปน เพื่อนําไปใช$ประโยชน;ในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใช$ข$อมูลเชิงวิชาการ และการจัดการ
ความรู$ เพื่อการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดให$เกิดคุณภาพตามบริบทของแต/ละ
สถานพยาบาล/สถานฟนฟูสมรรถภาพ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๑ มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข$อมูล/ตัวชี้วัด
สําคัญเพื่อใช$ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ;ของการจัดบริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสื่ อ สาร การรั บ - ส/ งต/ อผู$ ป> ว ยเสพติ ด และการดู แลผู$ ป> ว ยเสพติ ด อย/ า งมี คุณ ภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (Information technology support)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๓ มีการนําข$อมูลเชิงวิชาการ และ/หรือแนวปฏิบัติทาง
คลิ นิ กที่ ถูกต$ อง เชื่ อถื อได$ ทั น สมั ย และปลอดภั ย มาใช$ ในการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ให$ การบํ า บั ด รั กษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด (evidence-based practice)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๔.๔ มีการจัดการความรู$ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดี
และเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญจากการปฏิบัติงาน หรือองค;ความรู$ที่เกี่ยวข$องจากทั้งภายในและภายนอก
องค;กร นําไปสู/การปฏิบัติที่รัดกุม เปนระบบและมีทิศทางเดียวกันทั้งองค;กร (Knowledge Management in
the network)
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
หน/ว ยงานจะต$องมี ระบบการวัด และการวิ เคราะห; ผลการดํา เนิ นงานที่ส อดคล$องเปนไปในทิศทาง
เดี ย วกั น และทั่ ว ถึ งภายในหน/ ว ยงาน เพื่ อใช$ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานประจํ า วั น และผลการดํ า เนิ น งานตาม
เป`าประสงค;เชิงยุทธศาสตร;ขององค;กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู$บริหาร รวมถึงนําข$อมูลและสารสนเทศ
มาเรียนรู$เพื่อให$สร$างนวัตกรรม และผลักดันให$เกิดการปรับปรุงพัฒนาหน/วยงาน อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ
องค;กรต$องสร$างความพร$อมในการใช$งานของข$อมูลสารสนเทศ และคุณภาพของ Hardware และ Software
โดยต$องออกแบบระบบข$อมูลและสารสนเทศให$ตรงกับความต$องการใช$และทําให$ข$อมูลและสารสนเทศถูกต$อง
เชื่อถือได$ ทันเวลา สามารถนําไปใช$งานได$ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข$อมูล สอดคล$องกับระบบ
ข$อมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผู$ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ของประเทศ รวมถึงการจัดการความรู$
ซึ่งเปนการสร$างสินทรัพย;ทางความรู$ให$อยู/กับองค;กร โดยพัฒนาระบบให$องค;ความรู$ถูกถ/ายทอดและเก็บรักษา
ไว$ที่องค;กร และมีการแบ/งป5นความรู$ให$เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู$อย/างรวดเร็วทั่วทั้งองค;กร

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๘

การวัดและวิเคราะห;ผลการดําเนินการของหน/วยงาน เปนการปรับปรุงวิธีการที่องค;กรใช$ในการเลือก
รวบรวมและใช$ข$อมูลและสารสนเทศ สําหรับการวัดผลการดําเนินการและการวิเคราะห; เพื่อสนับสนุนการวาง
แผนการปรับปรุงการดําเนินการขององค;กร และการสร$างนวัตกรรมใหม/ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม
สอดคล$ องกั บพั น ธกิ จ และเป` า ประสงค; เ ชิ งยุ ทธศาสตร; ของหน/ ว ยงาน ทั้ งในการติด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน
ประจําวันและผลการดําเนินงานในภาพรวมขององค;กร โดยกําหนดตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย/อยที่สัมพันธ;กัน
ทั้งในรูปของตัวชี้วัดนําและตัวชี้วัดตาม (Leadingและ Lagging Indicators) เพื่อชี้นําการจัดการกระบวนการ
ขององค;กรให$บรรลุผลลัพธ;และเป`าประสงค;เชิงยุทธศาสตร;ดังกล/าวรวมทั้งมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบ
การวัดผลการดําเนินการให$ทันต/อทิศทางขององค;กรที่เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต/อการเปลี่ยนแปลงของ
ป5จจัยทั้งภายในและภายนอกขององค;กรที่ไม/ได$คาดการณ;ได$อย/างรวดเร็ว เพื่อผู$บริหารขององค;กรจะได$ใช$
ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร;ต/อไป
การจัดการสารสนเทศและความรู$ เปนการปรับปรุงวิธีการที่หน/วยงานสร$างระบบที่มั่นใจว/าข$อมูลและ
สารสนเทศมี ความพร$ อมใช$ งานสํา หรับ ผู$ใช$ งานที่ สํ าคั ญทั้ งหมด ได$แก/ ผู$ บริ หาร บุ คลากร หน/ วยงาน หรื อ
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง ผู$รับบริการ และผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย โดยการออกแบบระบบข$อมูลและสารสนเทศตรงกับ
ความต$องการ สามารถเข$าถึงได$ในรูปแบบที่ผู$ใช$งานต$องการรวมถึงการบริหารข$อมูลและสารสนเทศมีความ
ถูกต$อง ครบถ$วน ทันเวลา ปลอดภัย มีระบบรักษาความลับ และข$อมูลมีความน/าเชื่อถือด$วย
การจัดการความรู$ (Knowledge Management: KM) เปนการรวบรวมองค;ความรู$ที่มีอยู/ในองค;กรที่
กระจัดกระจายอยู/ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให$เปนระบบ เพื่อให$ทุกคนในองค;กรสามารถเข$าถึงความรู$
และพัฒนาตนเองให$เปนผู$รู$ มีการแลกเปลี่ยนความรู$และประสบการณ; รวมทั้งปฏิบัติงานได$อย/างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากรบุคคล
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
มีบุคลากรที่มีความรู$ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อต/อ
การให$บริการที่มีคุณภาพ มีระบบการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย/องชมเชยและแรงจูงใจที่
ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I - ๕.๑ มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ ความสามารถ
และจํ า นวนที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ การบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด รวมทั้ ง มี
ผู$ปฏิบัติงานประจําและผู$ปฏิบัติงานเสริม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๒ มีโครงสร$าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่
เอื้ อต/อการสื่ อสาร การประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู$ การสร$ า งนวตกรรม และมีความ
คล/องตัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๓ มีระบบการพัฒนาบุคลากร เพื่อการบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุณภาพ ตั้งแต/การเตรียมความพร$อม (มีระบบการ
สรรหา กําหนดหน$าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน) การเพิ่มพูนองค;ความรู$ และพัฒนาทักษะด$าน
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๑๙

ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ I – ๕.๔ มีระบบการประเมินผลงาน การยกย/องชมเชย
จัดระบบค/าตอบแทนและแรงจูงใจ (ความก$าวหน$าของตําแหน/งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความมั่นคง
ในงาน ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีม การมุ/งเน$นผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
โครงสรางองคกร ได$แก/
๑) โครงสร$างของหน/วยงานที่ให$บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
๒) การบริหารงานในรูปคณะกรรมการซึ่งประกอบด$วย แพทย; พยาบาล และผู$ที่เกี่ยวข$องทุกสาขาใน
การให$บริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดและสารเสพติด คณะกรรมการมีการประชุมสม่ําเสมอไม/
น$อยกว/าปjละ ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณากําหนดทิศทางการบริหาร การปรับปรุงคุณภาพการให$บริการบําบัดรักษา
และการสร$างบรรยากาศของความร/วมมือระหว/างผู$ให$บริการ/ทีมการบําบัด
การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางองคกร ควรพิจารณาในประเด็นต/อไปนี้
๑) ระบบการรายงาน ทั้งระบบรายงานในห$วงเวลาปกติ และเมื่อเกิดป5ญหา/เกิดภาวะฉุกเฉิน
๒) ความรับผิดชอบของหัวหน$าและเจ$าหน$าที่ในแต/ละตําแหน/ง
๓) การแก$ป5ญหา
๔) การตัดสินใจ พิจารณาสั่งการ
๕) การสื่อสารกับฝ>ายบริหาร
ควรมีแผนภูมิแสดงสายการบังคับบัญชาและสายการประสานงานภายในหน/วยงานและระหว/างหน/วยงาน
ที่ช/วยให$เจ$าหน$าที่มีความเข$าใจโครงสร$างขององค;กร และมีการใช$ประโยชน;จากแผนภูมินี้ในการแก$ป5ญหา
มีการทบทวนโครงสร$างอย/างน$อยทุก ๓ ปj หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน$าที่ของหน/วยงาน
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน2ง
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน/ง (job description) ควรประกอบด$วย
* ขอบเขตความรับผิดชอบ
* อํานาจหน$าที่
* คุณวุฒิของตําแหน/ง
ควรมีการทบทวนคุณสมบัติเฉพาะตําแหน/งอย/างน$อยทุก ๓ ปj
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ปฏิ บั ติ ง านแต2 ล ะตํ า แหน2 ง (เฉพาะตํ า แหน2 ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการใหบริ ก าร
บําบัดรักษาและฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด) ตัวอย/างเช/น
หัวหนาดานบริการการแพทย
* เปนแพทย;ที่ผ/านการอบรมเฉพาะทางด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด และ/หรือ
ด$านจิตเวช และมีประสบการณ;ในการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างน$อย ๑ ปj
หัวหนาดานบริการพยาบาล
* เปนพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ผ/ า นการฝz ก อบรมการดู แ ล/การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ด การให$ บ ริ การปรึ กษา (counseling) และมี ป ระสบการณ; ทํา งานด$ า นการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดไม/น$อยกว/า ๒ ปj

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๒๐

นักบําบัด
* อาจเปนแพทย; พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห;ที่ผ/านการอบรมเฉพาะทางด$านการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด การให$บริการปรึกษา (counseling) และมีประสบการณ;
ทํางานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด
หัวหนาหน2วยงาน
ความเหมาะสมของคุณสมบัติของผู$ดํารงตําแหน/งหัวหน$าหน/วยงาน ควรจะพิจารณาจากการศึกษา
การฝzกอบรม และประสบการณ;ด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดประกอบกัน นอกจากนั้นควรนํา
ข$อกําหนดขององค;กรวิชาชีพเข$ามาพิจารณาว/าสามารถปฏิบัติตามข$อกําหนดเหล/านั้นได$หรือไม/ หากไม/สามารถ
ปฏิบัติตามข$อกําหนดได$มีความพยายามที่จะแก$ป5ญหาอย/างไร ใช$เกณฑ;ความรู$ ประสบการณ; ความสามารถ
และการสร$างผลงานเปนหลักในการคัดเลือกและแต/งตั้ง
หัวหน$า หน/ วยงานควรมีค วามสามารถในการถ/ ายทอดพั นธกิจ ขอบเขต นโยบาย เป` าหมาย และ
วัตถุประสงค;ของสถานพยาบาลสู/การปฏิบัติของหน/วยงาน
หัวหน$าหน/วยงานควรมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารหน/วยงาน จัดระบบงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ พัฒนาเจ$าหน$าที่ ประสานงานกับหน/วยงานอื่น วางระบบประเมินและปรับปรุงคุณภาพ
บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ$าหน$าที่
กลไกการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน การสื่อสาร และแกปjญหา
กลไกนี้อาจจะอยู/ในรูปแบบต/างๆ เช/น การประชุมภายในหน/วยงาน การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ
การจัดทําจดหมายข/าว เปนต$น ทั้งนี้โดยมีหลักการว/า
* กลไกนั้ น ควรครอบคลุ ม ทั้ ง ภายในหน/ ว ยงาน ระหว/ า งหน/ ว ยงาน และระหว/ า งผู$ ใ ห$ กั บ
ผู$รับบริการ
* เจ$าหน$าที่มีส/วนร/วมในการแก$ป5ญหาอย/างเหมาะสม
* การค$นหาป5ญหา การประเมินสถานการณ; และการแก$ป5ญหาเปนไปอย/างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นควรมีการประชุมในหน/วยงานอย/างสม่ําเสมอ เพื่อให$ผู$ที่เกี่ยวข$องรับทราบนโยบายกิจกรรม
ของสถานพยาบาล และพิจารณาผลการให$บริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดของหน/วยงาน มีการจัดทํา
บันทึกหรือรายงานการประชุมไว$เปนหลักฐาน และถ/ายทอดผลการประชุมให$ผู$ที่เกี่ยวข$องทราบโดยทั่วถึง
การมีส2วนร2วมในการตัดสินใจ
หน/วยงานควรมีส/วนร/วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลต/อการปฏิบัติงานของหน/วยงาน เช/น
* การกําหนดพันธกิจ เป`าหมาย วัตถุประสงค;ของหน/วยงานและสถานพยาบาล
* นโยบายที่เกี่ยวข$องกับผู$ใช$ยาและสารเสพติดในความรับผิดชอบ
* การจัดทําแผนงานของสถานพยาบาล (แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)
* การจัดทําแผนพัฒนาบริการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด การเลือกสรรเทคโนโลยี
* การมีส/วนร/วมอาจอยู/ในรูปของการร/วมเปนกรรมการ การรายงาน หรือการนําเสนอข$อมูล
เปนต$น
การทํางานเป<นทีม
ทีมในที่นี้ หมายถึง ทีมสหวิชาชีพที่ให$บริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดใน
หน/ ว ยงาน และที มการป` องกั น แก$ ไขป5 ญ หาผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ดในชุ มชนซึ่ งประกอบด$ ว ยที มงานที่ เ ปน
เครือข/า ยด$ านสุขภาพในชุ มชน เช/ น ทีมในโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) หรือ อาสาสมัครประจํ า
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๒๑

หมู/บ$าน (อสม.) และทีมเครือข/ายอื่นๆ เช/น ฝ>ายปกครอง ตํารวจ ครู พระ ผู$นําชุมชน เจ$าหน$าที่ทรัพยากร
บุคคลในสถานประกอบการ/โรงงาน เปนต$ น การทํ า งานเปนที มจะต$ องมี การประสานงานทั้ งภายในและ
ภายนอกหน/วยงาน เพื่อประโยชน;สูงสุดในการดูแลผู$ป>วยทั้งในโรงพยาบาล และในชุมชน
การจัดกําลังคน
การจัดกําลังคนจะต$องพิจารณาความเพียงพอในการให$บริการบําบัดรักษาผู$ติดยาและสารเสพติดทั้งใน
เวลาทําการปกติและนอกเวลาทําการ รวมทั้งการเตรียมการในยามฉุกเฉินตามความจําเปน ทั้งนี้มีการจัดทํา
ตารางเวรตลอดจนบัญชีรายชื่อเจ$าหน$าที่ติดไว$ให$ทุกคนเห็น
การประเมินความพอเพียงของเจ$าหน$าที่ ควรเริ่มด$วยการศึกษาปริมาณงานดานการบําบัดรักษาและ
ฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติดของหน/วยงาน ซึ่งอาจดูได$จาก
* สถิติและแนวโน$มผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่รับผิดชอบ
* ประเภท ลักษณะผู$ใช$ยาและสารเสพติดและความรุนแรงของภาวะแทรกซ$อนในผู$ใช$ยาและ
สารเสพติด
* การใช$เวลาของเจ$าหน$าที่กับผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่มีระดับความรุนแรงแตกต/างกัน
เมื่อทราบปริมาณงานแล$ว จึงพิจารณาความเพียงพอของเจ$าหน$าที่ ซึ่งอาจทําให$โดย
* เปรียบเทียบกับเกณฑ;มาตรฐานของแต/ละสาขาวิชาชีพ
* ประเมินความต$องการของผู$ใช$ยาและสารเสพติด และครอบครัวที่ไม/ได$รับการตอบสนอง
* เปรียบเทียบปริมาณงานด$านการให$บริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสาร
เสพติด และจํานวนเจ$าหน$าที่ที่มีอยู/ระหว/างหน/วยบริการในโรงพยาบาลหรือภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งมีลักษณะ
คล$ายคลึงกัน
ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดานการบําบัดรักษาและฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด
หน/วยงานควรมีการประเมินความต$องการและกําหนดเนื้อหาหลักสูตรด$านการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด รวมทั้งมีการจัดลําดับความสําคัญให$สอดคล$องกับทรัพยากรที่หน/วยงานมีอยู/
โดยใช$ข$อมูลต/อไปนี้
* ข$อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและ
สารเสพติด
* ข$อมูลจากกิจกรรมคุณภาพด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* การเปลี่ ย นแปลงพั นธกิ จ ขอบเขต ความก$า วหน$ า ทางวิ ช าการและเทคโนโลยี ด$ า นการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด
การจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ควรสอดคล$องกับความต$องการของบุคลากรและหน/วยงาน
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาจประกอบด$วย
* แผนการปฐมนิเทศบุคลากรใหม/
* แผนการฝzกอบรมระยะสั้นเฉพาะเรื่อง ด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและ
สารเสพติด เช/น หลักสูตรการให$คําปรึกษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด การเสริมสร$างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด
การบําบัดรูปแบบจิตสังคมบําบัด การบําบัดรักษาผู$ติดสุรา เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรมในผู$ใช$ยา
และสารเสพติด เปนต$น
* แผนการส/งเจ$าหน$าที่ไปรับการฝzกอบรมระยะยาว และศึกษาต/อเนื่อง เช/น การฝzกอบรม
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู$ใช$ยาและสารเสพติด การศึกษาต/อระดับปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข$อง เปนต$น

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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กิจกรรมเพิ่มพูนความรูและทักษะดานการบําบัดรักษาและฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยาและสารเสพติด
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู$และทักษะด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดควร
สอดคล$องกับผลการประเมิน ความต$องการฝzกอบรม และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเน$นสิ่ งที่จําเปน
สําหรับพัฒนาคุณภาพงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด
การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู$และทักษะ อาจทําได$หลายรูปแบบ ทั้งที่เปนทางการและไม/เปนทางการ
ซึ่งควรเลื อกให$เหมาะสมกับ ป5ญหาและสถานการณ;ของโรงพยาบาล เช/ น การฟ5งบรรยายในที่ป ระชุ มใหญ/
การประชุมกลุ/มย/อยระหว/างผู$ประกอบวิชาชีพเดียวกันและร/วมกับวิชาชีพอื่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู$หน$างานซึ่ง
สามารถทําได$บ/อยๆ การประชุมร/วมกับภาคีเครือข/ายผู$ปฏิบัติงานด$านยาเสพติดในพื้นที่ การส/งเจ$าหน$าที่ไป
ร/วมประชุมวิชาการกับกลุ/มวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด$านยาเสพติด การขวนขวายหาความรู$ด$วย
ตนเอง การร/วมดําเนินการวิจัยด$านบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เปนต$น
การประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน/วยงานควรมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
เปนระยะว/า สามารถดํ า เนิ น การได$ ต ามแผนหรื อไม/ แผนนั้ น ตอบสนองต/ อความต$ องการของบุคลากรและ
หน/วยงานมากน$อยเพียงใด รวมทั้งควรมีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน$นการประเมินในรูปแบบ
ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร และผลกระทบต/อการดูแล/การให$บริการแก/ผู$ใช$ยา
และสารเสพติดและครอบครัว และนําผลการประเมินมาวิเคราะห;และวางแผนในรอบต/อไป
การเตรียมความพรอมบุคลากรใหม2ก2อนเขาประจําการ
เจ$าหน$าที่ใหม/ควรได$รับการปฐมนิเทศในภาพรวม ทั้งระดับโรงพยาบาลและระดับหน/วยงาน ในเรื่อง
ต/างๆ เช/น นโยบายของโรงพยาบาล และหน/วยงาน ความคาดหวังต/อตัวบุคลากร ระเบียบปฏิบัติในกรณีต/างๆ
รวมทั้งการเตรียมความพร$อมเฉพาะด$าน ได$แก/ บุคลากรใหม/ทุกคนที่จะต$องทําหน$าที่ในการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดต$องได$รับการเตรียมความพร$อมก/อนเข$าประจําการ ในการเพิ่มพูน
ความรู$ และทั กษะที่ เ กี่ ย วข$ องด$า นการบํ า บั ด รั กษาผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ด ทั้ งแบบที่ เ ปนทางการ เช/ น การ
ฝzกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือแบบไม/เปนทางการ เช/น การสอนงานภายในหน/วยงาน (on the job
training) เปนต$น
การกํากับดูแลเจาหนาที่ที่มีคุณสมบัติไม2ครบ หรือนักเรียนฝlกงาน
ผู$ที่ทําหน$าที่กํากับดูแล คือ ผู$ที่ได$รับใบอนุญาตให$เปนผู$ประกอบวิชาชีพ หรือมีใบประกอบโรคศิลปะ
ในสาขานั้นๆ รวมถึงเปนผู$ที่มีความรู$ ความสามารถ และประสบการณ;ในการให$บริการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$เสพและผู$ติดยาเสพติด ซึ่งเปนที่ยอมรับของหน/วยงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ควรเน$นการประเมิน เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยา
และสารเสพติด
เกณฑการประเมิน ควรกําหนดให$ชัดเจน เช/น
* การปฏิบัติหน$าที่ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน/งที่กําหนดไว$
* การปฏิบัติตามนโยบายและวิธีทํางานที่กําหนดไว$ในด$านต/างๆ เช/น การให$บริการปรึกษา
การทํากิจกรรมกลุ/มบําบัด
* การบรรลุวัตถุประสงค;ที่กําหนดไว$
* การร/วมทํางานเปนทีมในการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* การปฏิบัติตามมาตรฐานแห/งวิชาชีพ
* การเข$าร/วมในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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กลไกการประเมิน อาจประกอบด$วย
* การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร/วมงาน
* การประเมินโดยผู$บังคับบัญชา
* การใช$ข$อมูลจากกิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาร/วมประเมิน
การบันทึกผล
ควรระบุจุดเด/นในการปฏิบัติงานด$านการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดและ
ประเด็นที่ควรปรับปรุง
การประเมินผลลัพธของระบบการประเมิน
ควรมีการประเมินความเหมาะสมระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด$านการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างสม่ําเสมอ อย/างน$อยปjละ ๒ ครั้ง
การยกย2องชมเชย
เพื่อส/งเสริมสนับสนุนให$บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้อาจให$เปนตัวเงินหรือไม/เปน
ตัวเงินก็ได$ การให$ขวัญกําลังใจนี้อาจให$เปนทางการหรือไม/เปนทางการ และอาจให$เปนรายบุคคลหรือรายกลุ/มก็ได$
เช/นกัน
I - ๖ การจัดการกระบวนการ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสาร
เสพติด และกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$เกิดการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให$บริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานที่ I – ๖.๑ มีการกําหนดกระบวนการให$บริการผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ที่สอดคล$องกับพันธกิจ/เจตจํานง เป`าหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความร/วมมือกับผู$เกี่ยวข$อง เพื่อ
ส/งมอบคุณค/าของงานให$แก/ผู$รับบริการ (process identification)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานที่ I – ๖.๒ มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วยเสพติด โดยทีมสห
วิชาชีพที่เกี่ยวข$อง/ทีมนําทางคลินิกอย/างสม่ําเสมอ เพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดและค$นหาโอกาสพัฒนา
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานที่ I – ๖.๓ มี การนํ าข$ อมู ลจากผู$ รั บ บริ การและผู$ ร/ วมงานมาใช$
ประโยชน;ในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให$บริการ โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย หลักฐานทางวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (process design &
innovation)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานที่ I – ๖.๔ มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ยกระดั บ การจั ด บริ การ ลดความเสี่ ย ง ลดความแปรปรวน ลดความสู ญ เปล/ า ป` องกั น ความผิ ด พลาดและ
เหตุการณ;ไม/พึงประสงค; ซึ่งจะส/งผลให$ผลลัพธ;การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดดีขึ้นในทุกมิติ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษาและฟabนฟูสมรรถภาพผูใชยา
และสารเสพติ ด ควรระบุ ถึ ง วิ ธี จั ด บริ ก ารที่ พั ฒ นาหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม เช/ น การปรั บ ระบบการ
บํา บั ดรั กษาและฟนฟู ส มรรถภาพที่ มีห ลั กฐานเชิ งประจั กษ;ร องรับ โดยอาจเริ่ มจากการเข$า ถึ งบริ การ การ
จัดบริการภายในหน/วย การประเมินและการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ การแผนจําหน/าย
และการติดตามการรักษา เปนต$น
การเขาถึ งและเขารั บ บริ ก าร การเข$ า ถึ ง บริ ก ารของผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด นอกจากสถานที่ ที่
ให$บริ การมี ความสะดวก สามารถเข$าถึงบริการได$ ง/ายแล$ว ควรพิ จารณาเรื่ องป5ญ หาอุ ปสรรคในการเข$ารั บ
บริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผู$ใช$ยาและสารเสพติดในชุมชน เช/น การไม/กล$าแสดงตัวของผู$ใช$ยา
และสารเสพติด กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวถูกจับ เกรงกลัวอิทธิพล ไม/เชื่อว/าจะรักษาได$ สิ่งต/างๆ เหล/านี้เปน
อุปสรรคสําคัญที่ทําให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดไม/สามารถเข$าถึงบริการได$ ดังนั้นจึงควรมีการทํางานร/วมกับภาคี
เครือข/ายต/างๆ ในพื้นที่ เพื่อลดป5ญหาอุปสรรคดังกล/าว สามารถค$นหาผู$ป>วย และประเมินระดับความรุนแรง
เพื่อนําเข$าสู/กระบวนการบําบัดรักษาได$อย/างเหมาะสม
การประเมินและวางแผนการบําบัดรักษา ได$แก/ กิจกรรมต/อไปนี้
* การซักประวัติ การประเมินด$านร/างกาย จิตใจ ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อกําจัด
ของผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* การตรวจวินิจฉัย (investigation) ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อจําเปน
* การวินิจฉัยโรคที่ถูกต$องในเวลาที่เร็วที่สุดเท/าที่จะเปนไปได$
* การวางแผนการบํ า บั ด รั กษาสํ า หรั บ ผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด แต/ ล ะราย เปนระยะอย/ า ง
ต/อเนื่องตามผลการประเมิน และสภาพป5ญหาที่พบ รวมทั้งมีการวางแผนการจําหน/าย เพื่อให$สามารถดูแล
ตนเองได$เมื่อกลับไปอยู/บ$าน โดยผู$ใช$ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส/วนร/วมในการตัดสินใจ สมาชิกของทีม
ผู$ให$บริการมีการประสานกันเปนอย/างดี มีความเข$าใจบทบาทของผู$ที่เกี่ยวข$องอื่นๆ ในการบําบัดรักษา
การดูแลรักษาผูใชยาและสารเสพติด (addict patient care)
การดูแลรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดมีความหมายครอบคลุมบริการด$านการบําบัดรักษาให$แก/ผู$ใช$ยา
และสารเสพติดอย/างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดมีสภาวะทางร/างกาย จิตใจ
อารมณ; สังคม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น ไม/ได$จํากัดเฉพาะการบําบัดรักษาที่กระทําโดยแพทย;เท/านั้น แต/
รวมการดูแลอื่นๆ ด$วย เช/น การให$บริการพยาบาล การบริบาลทางเภสัชกรรม การฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ เปนต$น
กระบวนการให$ บ ริ ก ารและบํ า บั ด รั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต$ ส ถานการณ; ข องสถานพยาบาล ควรมี
องค;ประกอบต/อไปนี้
* ผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$รับการตอบสนองหรือแก$ไขป5ญหาได$ทันท/วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
* มีการให$บริการบําบัดรักษาครบถ$วนทุกองค;ประกอบตามความเหมาะสม ได$แก/
** การรักษาชีวิต
** การป`องกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน$าที่ของอวัยวะ
** การรักษาเพื่อทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ$อนทางร/ายกายและ
ภาวะสุขภาพจิต
** การดูแลความสุขสบายทางร/างกาย ความอบอุ/นทางจิตใจ
** ยา อาหาร
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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** หัตถการต/างๆ
** การป`องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ;
* มีการจัดระบบเพื่อให$บําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่ปลอดภัยด$วยการ
** ให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดอยู/ในสิ่งแวดล$อมที่ปลอดภัย
** ผู$ใช$ยาและสารเสพติดทุกรายได$รับการเฝ`าระวังการเปลี่ยนแปลงอย/างต/อเนื่อง
** ผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เปนผู$ป>วยหนักซึ่งถูกเคลื่อนย$ายไปยังจุดอื่นจะมีผู$ติดตาม
ซึ่งมีความสามารถในการป`องกันการเกิดภาวะแทรกซ$อนและแก$ไขป5ญหา/อันตรายอันอาจเกิดขึ้นขณะนําส/ง
* มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนการบํ า บั ด รั ก ษา ครอบคลุ ม ทั้ ง ด$ า น ร/ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม
โดยบุคคลที่เหมาะสม
* มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห/งวิชาชีพและข$อพึงปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับของสถานพยาบาล
และได$รับการกําหนดไว$เปนลายลักษณ;อักษร
* มีการประเมินผลการบําบัดรักษาเปนระยะๆ เพื่อดูการตอบสนองต/อแผนการบําบัดรักษา
ที่วางไว$
การนําขอมูลจากผูรับบริการและผูร2วมงานมาใชประโยชนในการออกแบบระบบงาน ปรับปรุงและ
สรางสรรคนวัตกรรมสําหรับกระบวนการใหบริการ
ข$อมูลสถิติที่มีการจัดเก็บอย/างเปนระบบ จะเปนประโยชน;อย/างมากในการแสวงหาโอกาสใน
การพัฒนา เช/น ข$อมูลสถิติอุบัติการณ;ความเสี่ยง ข$อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การเลือกใช$สถิติเครื่องชี้วัด
ตัวใด ควรพิจารณาในประเด็นต/อไปนี้
* มิติของคุณภาพงานในหน$าที่ของหน/วยงานนั้นๆ ซึ่งมักจะต$องพิจารณาในเชิงผลลัพธ; ได$แก/
** ผลลั พ ธ; ท างคลิ นิ ก เช/ น อั ต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ$ อ น/อั น ตราย อั ต ราการ
เสพติดซ้ํา เปนต$น
** ผลลัพธ;ด$านบทบาทหน$าที่ของผู$ใช$ยาและสารเสพติด ได$แก/ ความสามารถในการ
อยู/ บํ า บั ด ครบตามโปรแกรมการบํ า บั ด ความร/ ว มมื อในการร/ ว มกิ จ กรรมของผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด และ
ครอบครั ว ความร/ว มมื อในการมาติ ดตามการรักษา การมี อาชี พ การศึ กษาต/ อเนื่ อง ภาวะทางด$ า นจิ ตใจ
อารมณ;และสังคมของผู$ใช$ยาและสารเสพติด เปนต$น
** ผลลัพธ;ด$านความพึงพอใจของผู$ใช$ยาและสารเสพติดและครอบครัว ทั้งระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมในประเด็นสําคัญๆ เช/น ความพึงพอใจต/อการตอบสนองต/อป5ญหาของผู$ให$บริการ
ความพึงพอใจต/อระยะเวลารอคอยและค/าบริการ ความพึงพอใจต/อพฤติกรรมของผู$ให$บริการ ความพึงพอใจต/อ
สถานที่และความสะดวกทั่วไป
* การวัดในส/วนของกระบวนการทํางาน (process indicator) ซึ่งอาจมีผลต/อผลลัพธ;ของการ
ให$บริการ
* ความยากง/ายและทรัพยากรที่ต$องใช$ในการเก็บข$อมูล ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความถี่ของการ
ควบคุมกํากับข$อมูล
* ประโยชน;อันอาจมีขึ้นจากการควบคุมกํากับเครื่องชี้วัดนั้นๆ
การเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการที่สําคัญมาประเมินและพัฒนา
ควรให$ความสําคัญกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีลักษณะดังนี้
* มีโอกาสปรับปรุงระบบงานในการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดให$ซับซ$อนน$อยลง
* มีความเสี่ยงสูงหรืออาจเปนอันตรายต/อผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* มีความแตกต/างในวิธีการปฏิบัติ
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* มีปริมาณมากหรือเกิดขึ้นบ/อยครั้ง
* มีแนวโน$มที่จะเกิดป5ญหาหรือมีความเสี่ยง
* ต$องอาศัยการประสานงานระหว/างหน/วยงาน/สาขาวิชาชีพ
* เปนความต$องการและความคาดหวังของผู$ใช$ยาและสารเสพติดและญาติ
กิจกรรมทบทวนการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด
กิจกรรมทบทวนการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด (clinical review) หรือเดิมเรียกว/าเปนการ
ตรวจสอบ (medical audit, nursing audit, clinical audit) ซึ่งให$ความรู$สึกในทางลบว/า เปนการมุ/งจับผิดที่
ตัว บุ คคล จึงไม/ ได$ รั บความร/ ว มมือเท/ าที่ ควร ในป5 จ จุ บัน ได$มีการนํ า แนวคิ ดในการพั ฒ นาคุ ณภาพ (quality
improvement) และแนวคิดเวชปฏิบัติที่มีหลักฐานยอมรับทางวิทยาศาสตร; (evidence-based practice)
เข$ามาประสานกับแนวคิด clinical audit ดั้งเดิม เปƒดโอกาสให$มีการใช$แนวคิดเชิงบวกและความรู$ทางวิชาการ
ด$านยาเสพติดในการทบทวนเพื่อหาจุดอ/อนที่ตัวระบบและความแตกต/างจากความรู$ทางวิชาการด$านยาเสพติด
การทบทวนการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด อาจทําได$หลายรูปแบบ เช/น
๑) ทบทวนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแนวทางการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด (clinical
practice guideline) เปนกิจกรรมส/งเสริมสนับสนุนการกําหนดแนวทางการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพ
ติด และการนําไปปฏิบัติจริง กล/าวคือ ทบทวนเพื่อดูว/าแนวปฏิบัติ (guideline) ที่กําหนดไว$เหมาะสมหรือไม/
ขณะเดียวกันเปนการทบทวนว/าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นสอดคล$องกับข$อมูลทางวิชาการด$านยาเสพติดหรือไม/
๒) การทบทวนระหว2างสาขาวิชาชีพทางคลินิก เปนกระบวนการระดมความคิดจากผู$ให$บริการทุก
สาขาที่บําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดรายเดียวกันหรือกลุ/มเดียวกันมาทบทวนป5ญหาร/วมกัน เพื่อหาทาง
ออกที่เหมาะสม นับว/าเปนการส/งเสริมการทํางานเปนทีมได$อีกวิธีหนึ่ง
๓) การทบทวนเฉพาะดาน เช/น การเสียชีวิต การเกิดภาวะแทรกซ$อนอื่นๆ การใช$ยา วันนอนใน
โรงพยาบาล การใช$ทรัพยากร คําร$องเรียน การพิทักษ;สิทธิผู$ใช$ยาและสารเสพติด
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน
มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่หลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู$ภายในหน/วยงาน เพื่อ
ขับ เคลื่ อนให$ เ กิด การเรี ย นรู$ และนวั ตกรรม การวิ เ คราะห;กระบวนงาน การวิจั ย และพั ฒ นา การวิ จัย R๒R
การจัดระบบการเทียบเคียง (Benchmarking) การนําข$อมูลตัวชี้วัดมาวิเคราะห; และวางแผนการพัฒนาตัวชี้วัด
เพื่อให$บรรลุเป`าหมายที่วางไว$ การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช$ในการพัฒนางาน เช/น ระบบการบันทึกข$อมูล
ด$วย HosXp. การใช$สื่อสังคมโซเซียนมีเดียในการติดตามผู$ป>วยที่ผ/านการบําบัด โดยควรคํานึงถึงการพิทักษ;
สิทธิผู$ป>วย เปนต$น
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ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
II – ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ข. หารความเสี่ย ง ความปลอดภัยและคุณภาพ ของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิผ ลและประสาน
มีระบบบริ
สอดคล$องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๑ มีการค$นหาความเสี่ยงคลินิกหรือความเสี่ยงใน
การบําบัดฟนฟู และความเสี่ยงทั่วไปในหน/วยงานยาเสพติดรวมถึงหน/วยงานที่เกี่ยวข$อง พร$อมทั้งจัดลําดั บ
ความสําคัญ เพื่อกําหนดเป`าหมาย ความปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร$างความ
ตระหนักอย/างทั่วถึง เพื่อให$เกิดผลลัพธ;ของการการปฏิบัติงานที่ดี
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๒ มีระบบรายงานอุบัติการณ;และเหตุการณ;เกือบ
พลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห;และนําข$อมูลที่ได$ไปใช$ประโยชน;ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน
เรียนรู$ และวางแผนการปฏิบัติงาน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๓ มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause
Analysis) เพื่อค$นหาป5จจัยเชิงระบบ* ที่อยู/เบื้องหลัง และนําไปสู/การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๑ ก ๕ มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความ
เสี่ยงและความปลอดภัยอย/างสม่ําเสมอ และนําไปสู/การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
*ป5จจัยเชิงระบบ (system factors) ที่อยู/เบื้องหลังป5ญหา เช/น การฝzกอบรม การสื่อสาร ข$อมูลข/าวสาร
ภาระงาน เปนต$น
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
ความเสี่ยง คือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ;ที่ไม/เปนไปตามความคาดหวัง มีโอกาสที่จะประสบกับความ
สูญ เสี ย หรื อสิ่ งที่ไม/พึงประสงค; ได$ แก/ การบาดเจ็ บ ความเสี ยหาย เหตุร$ า ย การเกิ ดอั น ตราย เกิ ดความไม/
แน/นอน การไม/พิทักษ;สิทธิหรือศักดิ์ศรี หรือเกิดความสูญเสียจนต$องมีการชดใช$ค/าเสียหาย เปนต$น
ความเสี่ ย ง แบ/ งได$ ห ลายประเภท เช/ น ความเสี่ ย งทางกายภาพ ทางอารมณ; ทางสั ง คม ทางจิ ต
วิญญาณ
ประเภทของความเสี่ยง สามารถแบ/งเปน ๒ ประเภท คือ
ความเสี่ยงคลินิก (clinical risk) หมายถึง เหตุการณ;ที่อาจก/อให$เกิดความเสียหายแก/ผู$ป>วยเสพติด
อันเปนเหตุที่เกิดจากกระบวนการให$บริการหรือเหตุที่เกิดจากการวินิจฉัย การตรวจรักษา หรือเหตุการณ;ที่ไม/
พึงประสงค; เช/น อัตราการติดเชื้อวัณโรคของผู$ป>วยติด ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดยาบ$าที่มีอาการแทรกซ$อนทาง
จิต หรือ ผู$ป>วยเสพติดเฮโรอีนมีภาวะ over methadone ความเสี่ยงที่จะเกิดจากการใช$ยาทดแทนหรือยาทาง
จิตเวช ความเสี่ยงที่ผู$ป>วยมีพฤติกรรมรุนแรงอันเนื่องมาจากการประเมินได$ล/าช$า เปนต$น
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ความเสี่ยงที่ไม2ใช2ทางคลินิก (non-clinical risk) เปนความเสี่ยงทางโครงสร$าง สิ่งแวดล$อม เช/น
การเกิ ด อั ค คี ภั ย ไฟดั บ การประสานงานระหว/ า งหน/ ว ยงานที่ ผิ ด พลาด ความเสี่ ย งทางด$ า นอารมณ; แ ละ
พฤติกรรม การไม/พิทักษ;สิทธิหรือศักดิ์ศรี หรือเกิดความสูญเสียจนต$องมีการชดใช$ค/าเสียหาย หรือมีป5ญหาข$อ
ร$องเรียน เปนต$น
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) คือ การจัดการความเสี่ยง ด$วยกระบวนการวิเคราะห;
ความเสี่ยง (Risk analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) โดยดูแล ตรวจสอบ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สัมพันธ;กับกิจกรรม หน$าที่และกระบวนการทํางาน เพื่อให$หน/วยงานลดความเสียหายจากความเสี่ยงมาก
ที่สุด
การคนหาความเสี่ยงในหน2วยงาน แนวคิดหลัก คือ การศึกษาจากอดีต สํารวจจากป5จจุบัน และเฝ`า
ระวังไปข$างหน$า โดยอาจหาได$จาก
๑. การทบทวนผู$ป>วยเสพติดข$างเตียงผู$ป>วย จากการให$การบําบัดรักษา การให$การพยาบาล
๒. การทบทวนจากเวชระเบียบของผู$ป>วยเสพติด เช/น การทบทวนการให$ยารักษาของแพทย;
การบันทึกทางการพยาบาล เปนต$น
๓. การทบทวนอื่นๆ เช/น ทบทวนจากเหตุการณ;สําคัญ ข$อร$องเรียน อุบัติภัยต/างๆ ฯลฯ
๔. ทบทวนจากการเดินสํารวจรอบๆ หน/วยงาน (risk round) หลังจากการค$นหาความเสี่ยงได$แล$ว
ควรมีระบบการบันทึกความเสี่ยงเปนรายวัน รายเดือน และนําความเสี่ยงที่บันทึกได$มาบันทึกลงในบัญชีความ
เสี่ยง เพื่อวิเคราะห;ความรุนแรงและหาแนวทางแก$ไข ปรับปรุง หรือการป`องกันความเสี่ยงไม/ให$เกิดเหตุการณ;
ความเสี่ยงซ้ํา
การประเมินความเสี่ยง ว/ามีความเสี่ยงระดับใด มาก – น$อยเพียงใด ควรมีการประเมินโดยการทํา
ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อการวางแผนปรับปรุง หากเกิดความเสี่ยงสูงต$องมีการวางแผนและ
วางระบบการบริหารความเสี่ยงให$ครอบคลุม ควรมีการควบคุมคามเสี่ยง โดยการหลีกเลี่ยงไม/ให$เกิดความเสี่ยง
ที่สามารถป`องกันได$ เพื่อลดการสูญเสีย ของหน/วยงาน ทั้งนี้ควรมีการประเมินระบบการบริห ารความเสี่ย ง
เปนระยะ เพื่อควบคุมคุณภาพ
ตัวอย2าง Risk matrix
High Risk
เกิดอุบัติการณ;น$อย แต/ความเสี่ยงสูง

เกิดอุบัติการณ;บ/อย ความเสี่ยงสูง

เกิดอุบัติการณ;น$อย ความเสี่ยงต่ํา

เกิดอุบัติการณ;น$อย ความเสี่ยงต่ํา

High Volume
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II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปEวย (Healing environment, Safety, Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของหน/วยงานที่เอื้อต/อความปลอดภัยและความผาสุกของผู$ป>วย เจ$าหน$าที่ และ
ผู$รับบริการ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/าผู$ที่อยู/ในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๑ โครงสร$างอาคาร สถานที่ขององค;กรมีการ
ออกแบบและการจัดการพื้นที่ใช$สอยเอื้อต/อความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความเปนสัดส/วน และการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๒ หน/วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม
เพื่อค$นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่ไม/ปลอดภัยด$านสิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให$บริการ
ผู$ป>วย/ ผู$มาเยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๓ องค;กรประเมินความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมในเชิงรุก
จัด ทํา แผนบริ หารความเสี่ย งด$ านสิ่ งแวดล$ อมและนําไปปฏิ บั ติ เพื่ อลดความเสี่ย งที่ ร ะบุ ไว$ ป`องกั น การเกิ ด
อันตราย ตอบสนองต/ออุ บัติการณ; ที่เกิดขึ้ น ธํารงไว$ซึ่งสภาพอาคาร สถานที่ที่สะอาดและปลอดภั ยสําหรั บ
ผู$ป>วย/ ผู$มาเยือนและบุคลากร
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ก ๔ มีระบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุม
การปนเปอนในอากาศ และมีระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๑ ดําเนินการวิเคราะห;ความเสี่ยงต/อการเกิดอันตราย
เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติที่เปนไปได$ และหน/วยงานต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๒ จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ครอบคลุม การเตรียมความพร$อมเพื่อรองรับภาวะฉุ กเฉิน/อัคคีภั ย/ภัย พิบัติ การดํ าเนิน งานเมื่อเกิ ดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๓ ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ง เพื่อ
ทดสอบการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ข ๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ
ต/างๆ ในการป`องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/า มีเครื่องมือที่จําเปนพร$อมใช$งาน และทําหน$าที่ได$เปนปกติ รวมทั้งควรมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยู/ตลอดเวลา
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๑ องค;กรจัดให$มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ําสํารอง
ให$แก/จุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่
กําหนดไว$
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๒ ติ ดตามและรวบรวมข$อมู ลเกี่ยวกับระบบ
สาธารณูปโภค รวมถึงมีระบบบํารุงรักษา และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร$างทดแทน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ค ๓ มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพร$อมใน
การใช$งาน เพื่อให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดได$อย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน/เฉพาะทาง ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/าน
การฝzกฝนจนเกิดความชํานาญ และองค;กรให$การอนุญาตในการใช$เครื่องมือชิ้นนั้น พร$อมทั้งมีระบบตรวจสอบ
เครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
องค;กรมีความมุ/งมั่นในการที่จะทําให$หน/วยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต/อสุขภาพ เอื้อต/อการสร$าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู$ป>วยและผู$มาใช$บริการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๑ จัดให$มีสภาพแวดล$อมเอื้อต/อการมีสุขภาพทางด$าน
สังคม จิตใจที่ดีสําหรับผู$ป>วย ครอบครัว และบุคลากร
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๒ จัดให$มีสถานที่และสิ่งแวดล$อม เพื่อการเรียนรู$และ
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู$ป>วยและครอบครัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๒ ง ๓ มีการจัดสิ่งแวดล$อมให$มีความปลอดภัย สะอาด
เปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
ลักษณะสภาพทั่วไปของหน2วยงาน
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของอาคารสถานที่ ซึ่ ง เปนหน/ ว ยปฏิ บั ติ ง านหรื อ ให$ บ ริ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาผู$ ติ ด ยาและ
สารเสพติด ควรมีองค;ประกอบดังต/อไปนี้
* โครงสร$างอาคารเปนไปตามข$อกําหนดว/าด$วยมาตรฐานความปลอดภัย ตามกฎระเบียบทาง
ราชการหรือเปนที่ยอมรับขององค;กรวิชาชีพด$านวิศวกรรม
* มีการถ/ายเทอากาศดี หรือการระบายอากาศที่ดี ไม/มีกลิ่นอับชื้นหรือกลิ่นเหม็นรบกวนทั้งใน
บริเวณที่ใช$เครื่องปรับอากาศ และบริเวณที่ไม/มีเครื่องปรับอากาศ
* มีแสงสว/างและระดับอุณหภูมิเหมาะสมต/อการปฏิบัติงานและการให$บริการแก/ผู$ป>วยยาเสพติด
* ไม/มีสิ่งรบกวนที่มีผลกระทบต/อการปฏิบัติงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด
เช/น เสียง ฝุ>นละออง กลิ่น เปนต$น
* มีความสะอาดและความเปนระเบียบ จัดวางวัสดุครุภัณฑ;เปนระเบียบเรียบร$อย สะดวก
ต/อการใช$งาน ไม/กีดขวางทางสัญจรของผู$ให$และผู$รับบริการ
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ลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดลอม อาคาร สถานที่สําหรับการดูแลผูใชยาและสารเสพติด
กรณีรับบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดแบบผูปEวยนอก
* สภาพแวดล$อมของสถานบําบัดเปนสัดส/วน ปราศจากความเสี่ยงทางด$านกายภาพในการดูแล
ผู$ใช$ยาและสารเสพติด และสามารถบริหารความเสี่ยงด$านการลักลอบนําสารเสพติดเข$ามาใช$ในสถานบําบัดได$
* มีห$องทํากิจกรรม/ให$คําปรึกษาที่เปนสัดส/วน บุคคลอื่น/บุคคลภายนอกไม/สามารถมองเห็น
ผู$ป>วยได$ชัดเจน หรือได$ยินการพูดคุย และให$ข$อมูลกับผู$บําบัด
กรณีรับบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติดแบบผูปEวยใน
* สภาพแวดล$อมของสถานบําบัดเปนสัดส/วน ปราศจากความเสี่ยงทางด$านกายภาพในการดูแล
ผู$ใช$ยาและสารเสพติด และสามารถบริหารความเสี่ยงด$านการลักลอบนําสารเสพติดเข$ามาใช$ในสถานบําบัดได$
มีการควบคุมการเข$า - ออก
* มีจํานวนเตียงเพียงพอในการรองรับผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$
* ห$องทํางานของพยาบาลสามารถมองเห็นผู$ป>วยทุกคนได$อย/างทั่วถึง
* มีการจัดห$องแยกสําหรับผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ$อนและติดเชื้อ หรือผู$ป>วยที่
มีข$อบ/งชี้ในการแยกห$องนอน (protective isolation)
* มีห$อง/บริเ วณเก็บเวชภัณฑ; และยาที่เ ปนสั ดส/วน มิดชิ ด มี การบริหารความเสี่ย งด$า น
กายภาพในการเก็ บ รั กษายาเสพติ ด และยาที่ จํ าเปนต$ องใช$ ในการบํ า บัด ด$ า นยาเสพติ ด เช/ น Methadone,
Narcotic antagonist ยาฉีดเพื่อสงบอาการในกรณีผู$ป>วยสารเสพติดที่มีอาการทางจิตรุนแรง เปนต$น
* มีห$องทํ ากิจกรรม/ให$คําปรึ กษาที่เปนสัดส/วนและมีความมิดชิด พ$น จากสายตาและการ
ได$ยินโดยบุคคลอื่น
* มี ห$องสําหรับให$ญาติของผู$ป> วยเสพติ ดสามารถเยี่ ยมผู$ ป>วยได$ และมีจุดให$ญ าติติ ดต/ อ
สอบถาม รวมถึงสามารถบริหารความเสี่ยงด$านการลักลอบนํายาหรือสารเสพติดมาให$ผู$ป>วยเสพติดได$
สถานที่อํานวยความสะดวกสําหรับเจาหนาที่ในการใหบริการ
สถานที่อํานวยความสะดวกสําหรับเจ$าหน$าที่ที่ควรมีในหน/วยงานต/างๆ ได$แก/ ห$องจัดเก็บยาเวชภัณฑ;
ที่จําเปน รวมทั้งห$องเก็บวัสดุ อุปกรณ;สื่อการสอน และการทํากลุ/มกิจกรรมบําบัดต/างๆ ที่สามารถหยิบใช$ได$ง/าย
มีแสงสว/างเพียงพอ อากาศถ/ายเทได$สะดวก โต•ะเก$าอี้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
ภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ เปนสถานการณ;ที่อาจเกิดขึ้นได$ตลอดเวลาไม/สามารถคาดการณ;ได$
แต/สามารถเตรียมความพร$อมได$ หากมีการวางแผนป`องกันและแก$ไขภาวะฉุกเฉินเหล/านั้น เพื่อป`องกันหรือลด
ความเสียหาย เพิ่มความปลอดภัยในชีวิติและทรัพย;สินได$ ทั้งนี้การดําเนินการดังกล/าวสามารถทําร/วมกันใน
ขณะที่ ทีมความเสี่ ย งได$ โดยดํ า เนิ น การสํ า รวจ เก็ บ รวบรวมข$ อ มู ล และบั น ทึ กจั ด ทํ า เปนบั ญ ชี ค วามเสี่ ย ง
หลังจากนั้นนําข$อมูลที่ได$มาวิเคราะห; และวางแผนการเผชิญเหตุ (แผนรองรับภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุม ทั้งแผน
เตรียมรับมือก/อนเกิดเหตุ แผนเผชิญเหตุ และแผนการฟนฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉินที่ไม/สามารถป`องกันได$) ด$วย
การกําหนดผู$รับผิดชอบที่ชัดเจน จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ; เครื่องมือที่จําเปน และควรมีระบบการตรวจคุณภาพ
และบํารุงรักษาอุปกรณ;เครื่องมืออย/างสม่ําเสมอเปนวงรอบตามบริบทความจําเปนของหน/วยงาน ทั้งนี้ควรมี
การซ$อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน อย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดในแผนประจําปjให$ชัดเจนว/าหน/วยงานจะ
ดําเนินการเมื่อใด
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หลักเกณฑในการคัดเลือก/ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ
หลักเกณฑ;ในการคัดเลือกหรือประเมินเครื่องมือและอุปกรณ;ที่จําเปนในการให$บริการบําบัดรักษาผู$ใช$
ยาและสารเสพติดที่ใช$ในหน/วยงาน อาจประกอบด$วย
* การรับรองโดยหน/วยงานผู$ควบคุม
* การยอมรับของแพทย;/ผู$ใช$
* ความคุ$มค/า
* บริการหลังจําหน/าย
* มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
* ผลกระทบต/อสิ่งแวดล$อม
สาธารณูปโภคที่จําเป<นพื้นฐานในหน2วยงานบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด หน/วยงานควรจัดให$
มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ําที่เหมาะสมกับบริบทของหน/วยงาน รวมทั้งมีระบบการบํารุงรักษา ทดสอบ และ
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว$ โดยมีระบบการประสานงานกับหน/วยงานซ/อมบํารุงและมีแผนการดูแลที่
ชัดเจน
เครื่องมือและอุปกรณที่จําเป<นในการใหบริการบําบัดรักษาผูใชยาและสารเสพติด ได$แก/
* เครื่องช/วยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน/รถช/วยชีวิตฉุกเฉิน พร$อมอุปกรณ;และเวชภัณฑ;ครบถ$วน
ตามชนิดของผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่ให$การดูแลอยู/
* เครื่องตรวจพิสูจน;หาสารเสพติด (อย/างน$อยสามารถตรวจขั้นพื้นฐานได$) สามารถตรวจ
พิสูจน;หาสารเสพติดได$อย/างเหมาะสมและทันเวลา
* ในกรณีที่ไม/มีเครื่องตรวจพิสูจน;หาสารเสพติดในสถานบําบัด ควรมีการวางแนวทางในการ
ส/งต/อการตรวจพิสูจน;/ใช$บริการจากหน/วยงานอื่น ให$สามารถตรวจพิสูจน;หาสารเสพติดได$อย/างเหมาะสมและ
ทันเวลา
ระบบสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทย อาจอยู/ในรูปแบบดังต/อไปนี้
* หน/วยงานจัดเตรียมสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทย;ที่จําเปนในการให$บริการบําบัดรักษา
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดไว$ให$พร$อม
* หน/วยงานมีระบบจัดหาเครื่องมือและวัสดุการแพทย;ที่จําเปนในการให$บริการบําบัดรักษา
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดมาจากหน/วยงานอื่นได$อย/างทันท/วงที
ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ
ระบบบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ควรมีองค;ประกอบต/อไปนี้
* มี คู/ มื อ ปฏิ บั ติ ใ นการดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ป` อ งกั น การเสื่ อ มชํ า รุ ด และเจ$ า หน$ า ที่
ผู$รับผิดชอบในหน/วยงานมีความเข$าใจวิธีการดังกล/าวเปนอย/างดี
* มีระบบในการดูแลเครื่องมือที่มีความละเอียดอ/อนหรือซับซ$อนเปนการเฉพาะ เช/น มีช/างผู$
ให$บริการซึ่งได$รับการฝzกอบรมเปนการเฉพาะ หรือมีระบบที่ติดต/อหน/วยบริการนอกโรงพยาบาลได$ทันที
* มีระบบการบันทึกประวัติของเครื่องมือ ผู$ขาย และการบํารุงรักษาเครื่องมือแต/ละชิ้น
* มีการบันทึกป5ญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแต/ละชิ้น ประกอบด$วยลักษณะป5ญหา สาเหตุการ
แก$ไข ค/าใช$จ/าย และระยะเวลาที่ไม/สามารถใช$การได$
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II - ๓ ระบบยา
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
องค;กรสร$างความมั่นใจในระบบการจัดการด$านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได$ผล พร$อมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพพร$อมใช$สําหรับผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๑ จัดทํานโยบาย เพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
และเหตุ การณ; ไ ม/ พึง ประสงค; จ ากการใช$ ย า พร$ อมทั้ ง นํ า สู/ การปฏิ บั ติ มี การตอบสนองอย/ า งเหมาะสมต/ อ
เหตุการณ;ที่ไม/พึงประสงค;จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๒ จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ/าย
ยาที่ต$องควบคุมพิเศษ เช/น Methadone และยากลุ/มต$านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อ
ได$รับยาในกลุ/มดังกล/าว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๓.๓ จัดให$มียา และ/หรือ เวชภัณฑ;ฉุกเฉินและยาสามัญที่
จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยเสพติดตลอดเวลา มีระบบการควบคุม และดูแลให$เกิดความปลอดภัย และมีการจัด
ยาทดแทนหลังจากที่ใช$ไป
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
มีการวางแผนจัดการเรื่องยาที่จําเปนต$องมีใช$ในหน/วยงาน มีบัญชีรายการยาและมีระบบการทบทวน
บัญชียาที่จําเปนอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ง ควรมีการสํารองยาที่จําเปน ได$แก/
* ยาสําหรับให$การดูแลผู$ป>วยเฮโรอีน เช/น Methadone, Narcotic antagonist
* ยาสําหรับให$การดูแลผู$ป>วยแอมเฟตามีน เช/น ยาฉีดให$ผู$ป>วยสงบในกรณีที่มีอาการทางจิต
รุนแรง
* ยาสําหรับให$การบําบัดรักษาอาการทางยาเสพติดตามอาการ (supportive treatment)
เช/น Major tranquilizer , Miner tranquilizer เปนต$น
หมายเหตุ
สถานบําบัดฟนฟูผู$ป>วยเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบต$องโทษไม/ต$องดําเนินการในส/วนนี้
II - ๔ ระบบเวชระเบียน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$ป>วยทุกรายมีเวชระเบียนรายบุคคลซึ่งมีข$อมูลเพียงพอ สําหรับการสื่อสาร การดูแลต/อเนื่อง การเรียนรู$
การวิจัย การประเมินผล การใช$เปนหลักฐานทางกฎหมาย องค;กรสร$างความมั่นใจว/าเวชระเบียบมีระบบ
ความปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดได$
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๑ บันทึกเวชระเบียนรายบุคคลที่มีข$อมูลเพียงพอ
สําหรับ
- การระบุตัวบุคคล
- มีข$อมูลที่เพียงพอต/อการวินิจฉัยตามบริบทของสถานพยาบาล
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
- ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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- เอื้อต/อความต/อเนื่องในการดูแล
- การใช$เปนหลักฐานทางกฎหมาย
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู$ป>วย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๒ มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ เพื่อประเมิน
ความสมบูรณ; ความถูกต$อง และการบันทึกในเวลาที่กําหนด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๓ เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก$ไขดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๔.๔ องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปน
เพื่อรักษาความลับของข$อมูลและสารสนเทศของผู$ป>วยในเวชระเบียน
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
เวชระเบียนควรมีการกําหนดผู$มีสิทธิบันทึกข$อมูลในเวชระเบียน มีระบบบริหารเวชระเบียนที่ดี โดยมี
แบบบันทึกที่เหมาะสมกับบริบทของหน/วยงาน ความปลอดภัยในการจัดเก็บเวชระเบียน คุณภาพในการบันทึก
ข$อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
นโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อรักษาความลับของข$อมูล หน/วยงานควรมีการกําหนดผู$มีสิทธิในการเข$าถึง
ข$อมูล ข$อมูลที่เกี่ยวข$องแต/ละระดับที่สามารถเข$าถึงได$ มาตรการในการรักษาความลับของข$อมูลที่เก็บไว$ใน
คอมพิวเตอร; การอนุญาตให$เปƒดเผยข$อมูลผู$ป>วยเสพติด หน$าที่ในการรักษาความลับของผู$ที่เข$าถึงข$อมูล และวิธี
ปฏิบัติเมื่อมีการละเมิด
II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก. การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด$านการค$นหา คัดกรอง ป`องกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดร/วมกับภาคีเครือข/าย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๑ ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมิน
ความต$องการและศักยภาพของชุมชน และกําหนดกลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๒ ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริม
สุขภาพด$านยาและสารเสพติดร/วมกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๓ ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติด สําหรับชุมชน โดยร/วมมือกับองค;กรและผู$ให$บริการอื่นๆ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II ๕.๔ ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผล และปรับปรุง
บริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติดในชุมชน
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ข. การเสริมพลังชุมชน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก$ไขป5ญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยู/ที่ดีของชุมชน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๕.๑ ทีมผู$ให$บริการเสริมสร$างความรู$ให$แก/ภาคีเครือข/าย
และชุมชนในการค$นหา คัดกรอง ดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ II – ๕.๒ ทีมผู$ให$บริการประสานหน/วยงานที่เกี่ยวข$องในการ
ส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$านสังคมและเศรษฐกิจให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
การทํางานกับชุมชน
การทํางานในชุมชนเพื่อป`องกันและแก$ไขป5ญหายาเสพติด เปนงานที่ยากจําเปนต$องส/งเสริมการมีส/วน
ร/วมและสร$างเครือข/ายการทํางานทุกภาคส/วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู$นําชุมชนในระดับต/างๆ การวางระบบ
การดําเนินงานในชุมชน ทีมงานจะต$องมีการประเมินความต$องการและศักยภาพของชุมชน หาเครือข/าย เพื่อ
เติมเต็มในส/วนที่ขาด ตลอดจนการสร$างเสริมพลังชุมชนโดยการสนับสนุนให$เกิดการพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในการป`องกัน - แก$ไขป5ญหายาเสพติด กิจกรรมต/างๆ ที่ควรส/งเสริมให$เกิดในชุมชน เพื่อป`องกันและ
แก$ไขป5ญหายาเสพติด เช/น
* การทําประชาคมโดยมีเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ชัดเจนตามบริบท/ความต$องการของชุมชน เช/น
การทําประชาคม เพื่อวางมาตรการป`องกันการแพร/ระบาดของยาเสพติดในชุมชน การทําประชาคมเพื่อวาง
มาตรการค$นหาและให$การช/วยเหลือผู$ใช$ยาและสารเสพติดในชุมชน เปนต$น
* กิจกรรมเชิงรุกในการเฝ`าระวังป`องกันป5ญหายาเสพติดในโรงเรียน สถานประกอบการ วัด/ศาสนสถาน
(บ$าน – วัด/มัสยิด – โรงเรียน) รวมทั้งกิจกรรมรณรงค;ในโอกาสต/างๆ ตามบริบทของพื้นที่
* การสร$างและพัฒนาเครือข/ายในการติดตามหลังรักษาหรือการดูแลช/วยเหลือผู$ผ/านการบําบัดใน
ชุมชน เปนต$น
การส2งเสริมความสามารถของกลุ2มในชุมชน มีขั้นตอนการดําเนินงานเปนลําดับขั้น ดังนี้
* การประชาสัมพันธ;ให$กลุ/มคนในชุมชนชุมชนรับรู$ ส/งมอบความรู$ เรื่องการค$นหา ประเมิน คัดกรอง
และการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* สร$างการยอมรับให$กับบุคคล/กลุ/มคนในชุมชน ซึ่งอาจเปนผู$นําที่เปนทางการ หรือผู$นําตามธรรมชาติ
เปนต$น
* สนับสนุน หน/วยงานควรมีระบบการสร$างเครือข/าย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ/มบุคคลที่
เปนผู$นํา และสนับสนุนให$เกิดการนําความรู$ ความสามารถของกลุ/มบุคคลมาใช$ให$เกิดประโยชน;ต/อชุมชน โดย
การสร$ า งความร/ ว มมื อให$ ชุ มชนมี ส/ ว นร/ว มในการดํ า เนิ น งาน ทั้ งนี้ หน/ ว ยงานอาจเปนผู$ร/ ว มผลั กดัน ในเรื่ อง
เศรษฐกิจและสังคมให$แก/ชุมชน เพื่อความสะดวกในการดําเนินงาน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขารับบริการ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$ให$บริการสร$างความมั่นใจว/า ผู$ป>วยยาเสพติดสามารถเข$าถึงบริการบําบัดรักษาได$ง/าย กระบวนการรับ
ผู$ป>วยเหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการของผู$ป>วย ทันเวลา และมีการประสานงานที่ดี ภายใต$
ระบบและสิ่งแวดล$อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๑ มีกระบวนการ /ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจน
ว/าผู$ป>วยเสพติดจะเข$าถึงบริการอย/างไร (รวดเร็ว ถูกต$อง หากผู$ป>วยเสพติดมีโรคทางกายต$องได$รับการรักษา
โรคทางกายก/อน เมื่ออาการดีขึ้นจึงส/งเข$ารับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพด$านยาเสพติด โดยความ
ร/ ว มมื อ ของที ม สหสาขา มี ร ะบบการเชื่ อ มโยง เพื่ อ ส/ ง ต/ อ ผู$ ป> ว ยเสพติ ด เข$ า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพ) ที่สอดคล$องกับบริบทของสถานบําบัดฟนฟู
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๒ มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช$ยาและ
สารเสพติดเบื้องต$น เพื่อแยกกลุ/มผู$ป>วยให$ได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของ
แต/ละระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ โดยใช$แบบประเมินคัดกรองที่เปนมาตรฐานสากล (ผู$ป>วยที่มี
อาการทางจิตควรมีการประเมินและส/งต/อการรักษาอย/างเปนระบบ)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๓ มีการเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบริการผู$ป>วย
เสพติดก/อนรับไว$รักษาเปนไปอย/างเหมาะสม ทั้งการให$ข$อมูลที่จําเปนกับผู$ป>วยและครอบครัว การเตรียมการ
ตรวจทางห$องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึกข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III- ๑.๔ มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่
เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค;กร (ภายใน: ห$องชันสูตร กายภาพบําบัด ห$อง x-ray
เภสัชกรรม เปนต$น ภายนอก: สํานักงานคุมประพฤติ สํานักงานตํารวจแห/งชาติ กระทรวงมหาดไทย [ฝ>าย
ปกครอง] ผู$นําชุมชน [กํานัน ผู$ใหญ/บ$าน] อาสาสมัครสาธารณสุข) รวมถึงมีระบบการส/ง – ต/อข$อมูลของผู$ป>วย
เสพติด (ครอบคลุมทั้งข$อมูลด$านร/างกายและจิตใจ)
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
การเขาถึ งและเขารั บ บริ ก าร การเข$ า ถึ ง บริ ก ารของผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด นอกจากสถานที่ ที่
ให$บริการมีความสะดวก สามารถเข$าถึงได$ง/ายแล$ว ควรพิจารณาเรื่องป5ญหา - อุปสรรคในการเข$ารับบริการ
บําบัดรักษาของผู$ใช$ยาและสารเสพติดในชุมชน เช/น การไม/กล$าแสดงตัว กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียง กลัวถูกจับ เกรง
กลัวอิทธิพล ไม/เชื่อมั่นในการบําบัดรักษา สิ่งเหล/านี้เปนอุปสรรคสําคัญที่ส/งผลให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดไม/
สามารถเข$าถึงบริการได$ ดังนั้นหน/วยงานจึงควรมีการทํางานร/วมกับภาคีเครือข/ายต/างๆ ในพื้นที่ เพื่อลดป5ญหา อุปสรรคดังกล/าว จนสามารถค$นหาผู$ป>วย และประเมินระดับความรุนแรงของการใช$ยาและสารเสพติด เพื่อ
นําเข$าสู/กระบวนการบําบัดรักษาได$อย/างเหมาะสม ทั้งนี้สถานพยาบาลควรมีช/องทางในการเข$าถึงบริการที่
สะดวก มีขั้นตอนที่ไม/ซ้ําซ$อน ผู$ป>วยเสพติดไม/ควรเสียเวลารอคอยนานเกินไป ซึ่งจะส/งผลให$ผู$ป>วยเสพติดไม/ให$
ความร/วมมือเข$ารับการบําบัดรักษา ตัวอย/างช/องทางการเข$าถึงบริการ เช/น walk in, การค$นหาในชุมชน, การ
ค$นหาในโรงพยาบาลจากแผนกอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ/มผู$ป>วยเสพติดบุหรี่ สุรา ซึ่งหน/วยงานควรมีแนวทางการ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ประเมินสภาพและคัดกรองผู$ป>วยเสพติดตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนอย/างน$อย และ
หน/วยงานควรมีแนวทางการเตรียมความพร$อมผู$ป>วยเสพติด ทั้งด$านการตรวจร/างกายพื้นฐาน การตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ และการตรวจที่เกี่ยวข$องตามบริบทของผู$ป>วย ทั้งนี้หน/วยงานควรมีระบบการให$ข$อมูลแก/ผู$ป>วย
เสพติดและครอบครัว รวมถึงการประสานความร/วมมือที่ดีทั้งภายในและภายนอกหน/วยงานด$วย
III - ๒ การประเมินผูปEวย
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$ป>วยเสพติดทุกรายได$รับการประเมินความต$องการและป5ญหาสุขภาพอย/างถูกต$อง ครบถ$วน และเหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๑ มีการประเมินผู$ป>วยเสพติดอย/างรอบด$าน ครอบคลุม
ด$านร/างกาย จิตใจ อารมณ; และสังคม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๒ มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความ
เหมาะสม พร$อมให$บริการในเวลาที่ต$องการ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๓ ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงาน
กันในการประเมินผู$ป>วยเสพติด มีการใช$ผลการประเมินร/วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๔ มีการระบุป5ญหา ความต$องการของผู$ป>วยเสพติด
การวินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด (ในกรณีที่จําเปนสําหรับการ
วางแผนการรักษา) รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว/างกระบวนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๕ มี การอธิ บ ายผลการประเมิ น ให$ ผู$ป> ว ยและ/หรื อ
ครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๒.๖ มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/
สมุดประจําตัวผู$รับบริการ และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$ประโยชน;
III - ๓ การวางแผนดูแลผูปEวย
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$ให$บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดที่มีการประสานกันอย/างดี
และมีเป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$องกับสภาพป5ญหา/ความต$องการด$านสุขภาพของผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๑ มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผู$ป>วยเสพติดซึ่งตอบสนองต/อป5ญหา/ ความต$องการของผู$ป>วยเสพติดอย/างครบถ$วน
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๒ มี ก ารใช$ แ นวปฏิ บั ติ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๓ มีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกัน
ระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๔ ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส/วนร/วมในการ
วางแผนหลังจากได$รับข$อมูลการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๕ มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๓.๖ มีการวางแผนการจําหน/ายผู$ป>วยเสพติด เพื่อให$ผู$ป>วย
เสพติดสามารถดูแลตนเอง และได$รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการ หลังจําหน/าย
ออกจากโรงพยาบาล
III - ๔ การดูแลผูปEวย
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$บําบัดให$ความมั่นใจว/าจะให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างทันท/วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ขอกํ าหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๑ ผู$ป>ว ยเสพติ ดได$ รับการดูแลตามแผนการรักษาที่
เหมาะสมกับสภาพผู$ป>วยตามมาตรฐานวิชาชีพ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๒ มีการบําบัดรักษา ส/งต/ออย/างเหมาะสมสําหรับผู$ป>วย
ที่มีภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม/ อาการแทรกซ$อนอื่นๆ
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III - ๔.๓ มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการ
บําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อการบําบัดรักษาที่ต/อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส/งต/อไปยัง
สถานพยาบาลที่เหมาะสม
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
การประเมินและวางแผนการบําบัดรักษา ได$แก/กิจกรรมต/อไปนี้
* การซักประวัติ การประเมินด$านร/างกาย จิตใจ ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อกําจัด
ของผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* การตรวจวินิจฉัย (investigation) ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อจําเปน
* การวินิจฉัยโรค (Diagnosis) ที่ถูกต$องในเวลาที่เร็วที่สุดเท/าที่จะเปนไปได$
* การวางแผนการบํ า บั ด รั กษาสํ า หรั บ ผู$ ใ ช$ ย าและสารเสพติ ด แต/ ล ะราย เปนระยะอย/ า ง
ต/อเนื่องตามผลการประเมิน และสภาพป5ญหาที่พบ รวมทั้งมีการวางแผนการจําหน/าย เพื่อให$สามารถดูแล
ตนเองได$เมื่อกลับไปอยู/บ$าน โดยผู$ใช$ยาและสารเสพติดและครอบครัวมีส/วนร/วมในการตัดสินใจ สมาชิกของทีม
ผู$ให$บริการมีการประสานกันเปนอย/างดี มีความเข$าใจบทบาทของผู$ที่เกี่ยวข$องอื่นๆ ในการบําบัดรักษา
การดูแลรักษาผูใชยาและสารเสพติด (addict patient care)
การดูแลรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดมีความหมายครอบคลุมบริการด$านการบําบัดรักษาให$แก/ผู$ใช$ยา
และสารเสพติดอย/างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งควรสอดคล$องกับ Service Plan สาขายาเสพติด
เพื่อให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดมีสภาวะทางร/างกาย จิตใจ อารมณ; สังคม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมขึ้น ไม/ได$
จํากัดเฉพาะการบําบัดรักษาที่กระทําโดยแพทย;เท/านั้น แต/รวมการดูแลอื่นๆ ด$วย เช/น การให$บริการพยาบาล
การบริบาลทางเภสัชกรรม การฟนฟูสมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติดโดยทีมสหวิชาชีพ เปนต$น
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กระบวนการให$ บ ริ ก ารและบํ า บั ด รั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ภายใต$ ส ถานการณ; ข องสถานพยาบาล ควรมี
องค;ประกอบต/อไปนี้
* ผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$รับการตอบสนองหรือแก$ไขป5ญหาได$ทันท/วงทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
* มีการให$บริการบําบัดรักษาครบถ$วนทุกองค;ประกอบตามความเหมาะสม ได$แก/
** การรักษาชีวิต
** การป`องกันการสูญเสียและรักษาสภาพ/หน$าที่ของอวัยวะ
** การรักษาเพื่อทุเลาอาการทางยาเสพติดและอาการแทรกซ$อนทางกาย
** การดูแลความสุขสบายทางร/างกาย ความอบอุ/นทางจิตใจ
** ยา อาหาร
** หัตถการต/างๆ
** การป`องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ;
* มีการจัดระบบ เพื่อให$การบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่ปลอดภัย ด$วยการให$
** ผู$ใช$ยาและสารเสพติดอยู/ในสิ่งแวดล$อมที่ปลอดภัย
** ผู$ใช$ยาและสารเสพติดทุกรายได$รับการเฝ`าระวังการเปลี่ยนแปลงอย/างต/อเนื่อง
** ผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เปนผู$ป>วยหนักซึ่งถูกเคลื่อนย$ายไปยังจุดอื่นจะมีผู$ติดตาม
ซึ่งมีความสามารถในการป`องกันการเกิดภาวะแทรกซ$อนและแก$ไขป5ญหา/อันตรายอันอาจเกิดขึ้นขณะนําส/งได$
* มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนการบํ า บั ด รั ก ษา ครอบคลุ ม ทั้ ง ด$ า น ร/ า งกาย จิ ต ใจ และสั ง คม
โดยบุคคลที่เหมาะสม
* มีการปฏิบัติตามมาตรฐานแห/งวิชาชีพและข$อพึงปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับของสถานพยาบาล
และได$รับการกําหนดไว$เปนลายลักษณ;อักษร
* มี ก ารประเมิ น ผลการบํ า บั ด รั ก ษาเปนระยะๆ เพื่ อ ติ ด ตามการตอบสนองต/ อ แผนการ
บําบัดรักษาที่วางไว$
การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างเปนระบบอาจใช$หลักการ C3THER ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
C = Care การดูแลผู$ป>วยตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัติของแต/ละวิชาชีพ เช/น แพทย;
พยาบาลมีแนวปฏิบัติในการดูแลผู$ป>วยอย/างไรต$องดําเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น เปนต$น หัวใจสําคัญ คือ
การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างเต็มความสามารถด$วยความระมัดระวัง โดยผู$บําบัดคํานึงถึงการป`องกันความเสี่ยงว/า
ตนเองทําได$ดีหรือไม/อย/างไร
C = Communication เปนการสื่อสารข$อมูลระหว/างผู$บําบัดกับผู$ป>วยเสพติด และทีมบําบัด ซึ่งเปน
การสื่ อสารที่ จํ า เปนและสํ า คั ญ ต/ อการบํ า บั ด ช/ วยเหลื อดู แลผู$ ป> ว ยเสพติด ว/ า มี ร ะบบการช/ ว ยเหลื อดู แลที่ ดี
สมบูรณ;หรือยัง
C = Continuity คือ การดูแลช/วยเหลือผู$ป>วยเสพติดอย/างต/อเนื่องทั้งในโรงพยาบาล สถานบําบัด
และเมื่อกลับไปใช$ชีวิตอยู/ที่บ$าน
T = Team เปนความร/วมมือระหว/างวิชาชีพต/างๆ ในการดูแลผู$ป>วยเสพติดให$เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน
H = Human Resource Development หมายถึง ความรู$ ความสามารถและทักษะของบุคลากรที่
ดูแล ให$ความช/วยเหลือผู$ป>วยเสพติดว/ามีเพียงพอหรือไม/อย/างไร รวมถึงบุคลากรมีคุณภาพมากน$อยเพียงพอต/อ
การดูแลช/วยเหลือผู$ป>วยเสพติดหรือไม/ หากมีไม/เพียงพอควรได$รับการพัฒนาทั้งในและนอกระบบการฝzกอบรม
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E = Environment and Equipment เปนการจัดสถานที่ให$ผู$ป>วยเสพติดอยู/ในสิ่งแวดล$อมที่
ปลอดภัย สถานบําบัดควรมีอุปกรณ; เครื่องมือ เครื่องใช$ในการดูแลช/วยเหลือผู$ป>วยเสพติดที่มีคุณภาพและ
พร$อมใช$งานตลอดเวลา
R = Record สถานบําบัดควรมีระบบการบันทึกข$อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู$ป>วยเสพติดที่ครบถ$วน และ
สามารถนําข$อมูลที่สําคัญไปใช$เปนหลักฐานในการวางแผนการบําบัดรักษาและหากเกิดเหตุจําเปนต$องมีข$อมูล
เพียงพอในการใช$เปนหลักฐานเชิงกฎหมายได$อย/างครบถ$วนสมบูรณ;
III – ๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย การดูแลต2อเนื่อง
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ทีมผู$บําบัดให$ข$อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก/ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว$ เพื่อเสริมพลังผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว ให$มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร$างสุขภาพเข$าในทุกขั้นตอนของการดูแล
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๑ มีการประเมินผู$ป>วยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรู$ (โดยประเมินครอบคลุมถึงป5ญหา ความต$องการ และขีดความสามารถของผู$ป>วยเสพติด
ความพร$อมในการเรียนรู$) ในแต/ละช/วงเวลาสําคัญของการดูแล
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๒ มีการให$ความรู$แก/ผู$ป>วยเสพติด และครอบครัวใน
ลักษณะที่เข$าใจง/าย มีสื่อการเรียนการสอนประกอบตามความเหมาะสม มีการประเมินการรับรู$ ความเข$าใจ
และความสามารถในการนําข$อมูลที่ได$รับไปปฏิบัติของผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว (ถ$ามี)
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๓ มีการประเมินความต$องการการดูแล/ ช/วยเหลือ ทั้ง
ด$านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาชีพ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหน/าย
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๔ มีการประเมินความพร$อม และความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู$ป>วยและครอบครัว
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๕ มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยเสพติดและ
ครอบครัว รวมทั้งการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน
ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานตอนที่ III – ๕.๖ ผู$ป>วยที่จําหน/ายออกจากสถานพยาบาล ได$รับการ
ส/งต/อ ติดตาม ประเมินความก$าวหน$าและปรับแผนการดูแลเปนระยะอย/างเหมาะสม มีการส/งต/อข$อมูล ให$แก/
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อเตรียมความพร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
การใหขอมูล การเสริมพลัง และการดูแลต2อเนื่อง
เปนกระบวนการที่จะช/วยให$ผู$ใช$ยาและสารเสพติดกลับไปใช$ชีวิตตามปกติกับครอบครัวและ
ชุมชนได$อย/างเหมาะสมและไม/พึ่งพายาเสพติด
กระบวนการดั ง กล/ า วมี วั ต ถุ ป ระสงค; เพื่ อ ปรั บ ระยะเวลาการนอนในสถานพยาบาลให$
เหมาะสมที่สุด (ในกรณีรับไว$เปนผู$ป>วยใน) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
อย/างต/อเนื่องทั้งขณะอยู/รับการบําบัดในสถานพยาบาลและเมื่อกลับไปอยู/กับครอบครัวและชุมชน
กระบวนการดังกล/าวอาจมีหลายรูปแบบ เช/น การให$ข$อมูลเพื่อเตรียมความพร$อมก/อนรักษา
การวางแผนจําหน/ายผู$ใช$ยาและสารเสพติด (discharge planning) หรือการให$ความรู$แก/ผู$ใช$ยาและสาร
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
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เสพติดและครอบครัวเพื่อดูแลตนเอง (self care education) โดยคํานึงถึงระดับความรู$/ความสามารถ/
ข$อจํากัดของผู$ใช$ยาและสารเสพติด และ/หรือครอบครัว ควรเริ่มกระบวนการนี้ให$เร็วที่สุดเท/าที่จะทําได$ เช/น
ตั้งแต/วันที่รับผู$ใช$ยาและสารเสพติดไว$ในความดูแล โดยการกําหนดร/วมกันในลักษณะสหสาขา ด$วยรูปแบบหรือ
แนวคิด M-E-T-H-O-D ซึ่งจะส/งผลให$สามารถพิจารณาองค;ประกอบได$ครบถ$วนขึ้น
* M (Medication) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$รับความรู$เกี่ยวกับยาที่ตนเองได$รับ
* E (Environment & Economic) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดได$รับความรู$ในการจัดการกับ
สิ่งแวดล$อมให$เหมาะสมกับการเลิกเสพยาเสพติด การใช$ประโยชน;จากทรัพยากรในชุมชน การจัดการเกี่ยวกับ
ป5ญหาเศรษฐกิจและสังคม (เช/น การฝzกการประกอบอาชีพ การศึกษาต/อเนื่อง เปนต$น)
* T (Treatment) ผู$ ใช$ยาและสารเสพติดรวมถึงครอบครัวเข$าใจเป`าหมายของการ
บําบัด รักษา สามารถสังเกตอาการหรือพฤติกรรมของตนเองและรายงานอาการหรื อพฤติ กรรมที่สํา คัญให$
แพทย;/พยาบาลทราบ มีความรู$เพียงพอที่จะจัดการกับภาวะที่เสี่ยงต/อการกลับไปเสพติดซ้ําด$วยตนเองอย/าง
เหมาะสมก/อนมาถึงสถานพยาบาล
* H (Health) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดและครอบครัวเข$าใจภาวะการป`องกันการเสพติดซ้ํา
ของตน เช/น ข$อจํากัดหรือตัวกระตุ$นในการกลับไปเสพติดซ้ํา ผลกระทบจากการเสพติดซ้ํา ทักษะการปฏิเสธ
ยาเสพติ ด ตลอดจนการอยู/ ร/ ว มกั บ ครอบครั ว และชุ ม ชน รวมถึ ง ความสามารถในการปรั บ วิ ถี ก ารดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวันให$เหมาะสม รู$จักข$อจํากัดหรือตัวกระตุ$นในการกลับไปเสพติดซ้ํา เอื้อต/อการฟนฟูสมรรถภาพ
และสามารถป`องกันการกลับไปเสพติดซ้ําได$
* O (Outpatient Referral) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดเข$าใจและทราบความสําคัญของการ
มาพบผู$บําบัดตามนัด การติดต/อขอความช/วยเหลือเมื่อเกิดภาวะเสี่ยงต/อการกลับไปเสพติดซ้ํา รวมทั้งการส/งต/อ
สรุปผลการบําบัดรักษาและแผนการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดให$กับหน/วยงานอื่นที่จะรับช/วงดูแลต/อ
เช/น อาจมีการประสานความร/วมมือกับทีมสุขภาพในชุมชนของผู$ป>วย เพื่อให$เกิดการติดตามดูแลช/วยเหลือ
อย/างใกล$ชิดและต/อเนื่องตามระยะเวลาที่เหมาะสม
* D (Diet) ผู$ใช$ยาและสารเสพติดเข$าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารให$เหมาะสมกับ
ภาวะและข$อจํากัดด$านสุขภาพของตนเองได$ (ในกรณีมีภาวะแทรกซ$อนฝ>ายกายร/วมด$วย)
การดูแลต2อเนื่อง (Continuing of Care) หมายถึง การดูแลผู$ป>วยเสพติดแบบองค;รวมและบูรณา
การที่ตอบสนองความต$องการหรือป5ญหาของผู$ป>วยเสพติดที่ครอบคลุมตั้งแต/โรงพยาลถึงบ$าน (Bull ^& Gross,
๒๐๐๐) เปนการดูแลเพื่อจัดเตรียมให$ผู$ป>วยเสพติดมีความพร$อมในการดูแลตนเองภายใต$บริบทและทรัพยากร
ที่เปนไปได$ การดูแลจะต$องมีความต/อเนื่องในทุกป5ญหาที่ผู$ป>วยเสพติดต$องการการดูแลจากผู$บําบัด เพื่อให$
สามารถช/วยตัวเองในการทํากิจวัตรประจําวัน ช/วยให$ผู$ป>วยเสพติดเรียนรู$ป5ญหาที่เกิดจากภาวะของโรคและ
กระบวนการแก$ป5ญหาที่สามารถทําได$เอง รวมถึงป5ญหาสุขภาพที่ต$องให$บุคลากรสาธารณสุขเข$าร/วมแก$ป5ญหา
การดูแลต/อเนื่องจึงเปนกระบวนการดูแลทั้งในระยะที่มีป5ญหาวิกฤตเข$ารับการรักษาในโรงพยาบาล เชื่อมโยง
มาถึงระยะฟนฟูสภาพหลังจําหน/ายผู$ป>วยออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู/ที่บ$าน และมีการติดตามดูแลจากทีม
สุขภาพในโรงพยาบาลเปนระยะๆ จากพยาบาลหรือทีมสหสาขา เพื่อให$เกิดกระบวนการดูแลต/อเนื่องเน$นการ
ดูแลแบบองค;รวม โดยมีการสื่อสารระหว/างทีมสุขภาพในสถานบริการแต/ละระดับที่ชัดเจน เพื่อการประสาน
แผนการดู แ ลที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การจั ด ระบบสนั บ สนุ น ให$ เ กิ ด กิ จ กรรมการดํ า เนิ น งานร/ ว มกั น ระหว/ า ง
โรงพยาบาลกับโรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เช/น ติดตามการเสพติดซ้ํา การบันทึกและใช$ข$อมูล
ร/วมกัน เปนต$น เพื่อช/วยให$ผู$ป>วยและครอบครัวได$รับการดูแลเหมาะสมตามสภาพป5ญหาในแต/ละระยะ เพื่อมุ/ง
สู/เป`าหมายสุดท$ายของการดูแล คือ ผู$ป>วยสามารถพึ่งพาตนเองได$ในการดูแลสุขภาพและไม/กลับไปใช$ยาหรือ
สารเสพติดต/อไป
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๒

ตอนที่ IV ผลลัพธ
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
เปนการกํากับติดตามผลลัพธ;การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห; สังเคราะห; และวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได$แก/ ด$านการดูแลผู$ป>วย/ ผู$รับบริการ ด$านทรัพยากรบุคคล
ด$านระบบงานและกระบวนการสําคัญ การทํางานกับเครือข/าย
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ
องค;กรแสดงให$เห็นผลการดําเนินงานระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วย
เสพติด ทั้งในด$านผลลัพธ; กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน$าที่* (functional status) ของ
ผู$ป>วยเสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการ
การคงอยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับผู$รับบริการ ตัวชี้วัดที่สําคัญ อาทิ อัตราการไม/กลับไปเสพ
ติดซ้ํา (Remission rate) อัตราการคงอยู/ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate) ร$อยละความพึงพอใจ
ของผู$ป>วย/ผู$รับบริการ เปนต$น
*สภาวะการทําหนาที่ (functional status) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวัน เพื่อตอบสนองความต$องการพื้นฐานตามบทบาทปกติของการดํารงชีวิต เพื่อคงไว$ซึ่งภาวะสุขภาพ
และความผาสุกของชีวิต โดยประเมินได$จาก ความสามารถในการทําหน$าที่ และสมรรถนะในการทําหน$าที่
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร
(ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู$นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว$
ทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน; ของบุ คลากร ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ อาทิ ร$ อยละความพึ งพอใจของบุ คลากรต/ อบรรยากาศองค; กรใน
ภาพรวม ร$อยละบุคลากรที่ได$รับการพัฒนาศักยภาพปjละ ๑๐ วัน/ คน/ ปj หรือสัดส/วนชั่วโมงการฝzกอบรม/
คน/ ปj เปนต$น
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน)
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการสําคัญ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของกระบวนการ เช/น ผลิตภาพ (productivity) รอบเวลา ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การเข$าถึง ความเหมาะสม ความต/อเนื่อง ความครอบคลุม ซึ่งอาจเปนกระบวนการร/วมของ
องค;กร หรือเปนกระบวนการหลักของหน/วยงานต/างๆ (ที่ได$จากการวิเคราะห; service profile) ตัวชี้วัดที่สําคัญ
อาทิ ร$อยละของผู$ป>ว ยเสพติด ที่อยู/ รับ การบําบั ดครบกํา หนด ร$อยละของผู$ป> วยเสพติ ดที่ได$รับ การคัดกรอง
อาการทางจิตและได$รับการบําบัดรักษาอย/างต/อเนื่อง ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย เปนต$น
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือข2าย
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$าน
การค$นหา คัดกรองผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด และด$านการติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ อาทิ จํานวนครั้งในการค$นหา คัดกรองผู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติดในชุมชน
โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ร$อยละของผู$ป>วยที่ผ/านการบําบัดและมีงานทํางาน/ ศึกษาต/อ จํานวนครั้งในการ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๓

จัดนิทรรศการเพื่อรณรงค;ต/อต$าน ป`องกันและแก$ไขป5ญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน โรงงาน หรือภายใน
โรงพยาบาล เปนต$น
การนํามาตรฐานสู2การปฏิบัติ
ผลลั พธ; การดํ า เนิ น งานในทุ กด$ า นของหน/ ว ยงาน/ ที มบํ า บั ด ควรร/ ว มกั น กํ า หนดเปนตั ว ชี้ วั ด (Key
Performance Indicator: KPI) เพื่อแสดงผลลัพธ;ของการปฏิบัติงาน และนําผลมาวิเคราะห;เพื่อปรับปรุง
ระบบงานให$เกิดประโยชน;สูงสุดต/อผู$ป>วย ผู$มารับบริการ และบุคลากรผู$ปฏิบัติงานได$ ดังนี้
ตัวชี้วัดผลดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ ได$มาจากการวิเคราะห;ประเภทของผู$ป>วยยาและสาร
เสพติดแต/ละสาร ซึ่งแต/ละสารเสพติดมีชุดของตัวชี้วัดซึ่งสะท$อนประเด็นสําคัญของโรคนั้นๆ อาทิ
* ร$อยละของผู$ป>วยยาเสพติดระบบสมัครใจหยุดเสพต/อเนื่อง ๓ เดือน หลังการบําบัดรักษาครบตามเกณฑ;
* ร$อยละของผู$ป>วยยาเสพติดระบบสมัครใจหลังการจําหน/ายตามเกณฑ;กําหนด ได$รับการติดตาม
อย/างน$อย ๔ ครั้ง ใน ๑ ปj
* ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดระบบสมัครใจผู$ป>วยจําหน/ายตามเกณฑ;กําหนด ได$รับการติดตามครบ ๑ ปj
ไม/กลับไปเสพซ้ํา
* อัตราการคงอยู/ในระบบการบําบัดรักษาฯ (Retention Rate)
* ร$อยละผู$ป>วยเสพติดสุราไม/มีภาวะแทรกซ$อนจากการเกิดอาการเพ$อคลั่ง (Delirium Tremens)
* ร$อยละของผู$ป>วยบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได$
* ร$อยละของความพึงพอใจของผู$ป>วยเสพติด/ ญาติต/อการบริการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
* ร$อยละของครอบครัวที่เข$ามามีส/วนร/วมในการบําบัดฟนฟูผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* ร$อยละของผู$ป>วยเมทแอมเฟตามีนที่มีอาการแทรกซ$อนทางจิต เปนต$น
ตัวชี้วัดผลดานทรัพยากรบุคคล เช/น
* ร$อยละความพึงพอใจของบุคลากร
* ร$อยละของบุคลากรที่ได$รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
* ร$อยละความพึงพอใจของบุคลากรต/อบรรยากาศองค;กรในภาพรวม เปนต$น
ตัวชี้วัดดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน) เช/น
* ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดที่อยู/รับการบําบัดครบกําหนด
* ร$อยละของผู$ป>วยเสพติดสุราที่บําบัดครบตามเกณฑ;กําหนด
* ร$อยละของผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่ได$รับการคัดกรองอาการทางจิตและได$รับการบําบัดรักษาอย/าง
ต/อเนื่อง
* ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการเข$ารับบริการในหน/วยงานยาเสพติด เปนต$น
ตัวชี้วัดผลดานการทํางานกับเครือข2าย
* จํานวนครั้งการมีส/วนร/วมกับเครือข/าย (พระ/ผู$นําทางศาสนาอื่น ครู ผู$นําชุมชน ตํารวจ เจ$าหน$าที่
ฝ>ายปกครอง เจ$าหน$าที่อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ/โรงงาน) เพื่อค$นหา คัดกรองผู$ใช$ยาและสารเสพติด
* จํานวนครั้งในการทําประชาคมหมู/บ$านเพื่อค$นหาป5ญหายาเสพติดในชุมชน
* จํานวนครั้งในการจัดทํากิจกรรมการรณรงค;ป`องกันและแก$ไขป5ญหายาเสพติดในชุนชน โรงเรียน
สถานประกอบการ
* ร$อยละของผู$ป>วยที่ผ/านการบําบัดและมีงานทํางาน/ ศึกษาต/อ เปนต$น
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๔

ทั้งนี้การนําเสนอผลลัพธ;ของการดําเนินงานทั้งหมดควรนําเสนอด$วยกราฟในรูปแบบต/างๆ (กราฟเส$น
กราฟแท/ ง กราฟวงกลม) ตามความเหมาะสม เพื่ อ แสดงให$ เ ห็ น แนวโน$ มและผลลั พธ; การดํ า เนิ น งาน โดย
หน/วยงานควรมีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองผลลัพธ; นั้นๆ โดยใช$ความรู$เรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอย/าง
ต/อเนื่อง (Continuous Quality Improvement: CQI) ซึ่งเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร;ร/วมกับการนํา
ความคิดสร$างสรรค;มาใช$ในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อตอบสนองความต$องการของผู$รับผลงานอย/างไม/หยุดยั้ง
โดยมุ/งสู/ความเปนเลิศ
CQI ที่เรียบง2ายสามารถดําเนินการในงานที่มีขนาดเล็กๆ ทดสอบอย/างต/อเนื่อง และอาจทดสอบใน
หลายๆ เรื่องพร$อมกัน ทั้งนี้การทํา CQI ควรยึดหลักการ
* ตั้งเป/า เรื่องที่จะพัฒนา ระบุเป`าหมายที่ชัดเจนและเจาะจง ระบุเป`าหมายเปนตัวเลข
กําหนดระดับที่คาดหวังและทุกคนในหน/วยงานต$องรับรู$ : เป`าหมายชัด วัดผลได$
* เฝ/าดู สิ่งที่ต$องการพัฒนา อาทิ
** สร$า งมาตรฐานปรั บปรุงกระบวนการทํา งาน ปรับระดั บการดู แลผู$ป>ว ยเสพติ ด
จัดทําเกณฑ;หรือแนวทางในการดูแลผู$ป>วยเสพติดที่ใช$ในหน/วยงาน
** ปรับปรุงระบบการไหลเวียนของงาน ลดการส/งต/องาน ขจัดจุดบอดหรือคอขวด
ของงาน
** การเข$าถึงข$อมูลข/าวสารและการสื่อสาร มีรอยต/อตรงส/วนใดที่หน/วยงานสามารถ
ปรับปรุงหรือเชื่อมรอยต/อนั้นๆ ให$เปนเนื้อเดียวกัน “การประสานงานแบบไร$รอยต/อ”
* ปรับเปลี่ยน กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญและสอดคล$องกับสิ่งที่ทีมจะดําเนินการ
** ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ; เปนสิ่งที่บ/งบอกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพงานที่ดีขึ้น
** ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ บ/งบอกการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทํางานของทีม
** ผลของตัวชี้วัดอาจไม/สมบูรณ; ซึ่งหมายถึงเมื่อปรับปรุงระบบงาน ผลลัพธ;อาจจะ
ไม/ดีขึ้นก็ได$ แต/ทีมควรเห็นโอกาสในการพัฒนางานเปนวงรอบอย/างต/อเนื่องกันไป โดยยึดหลักการทํางานตาม
วงล$อคุณภาพ (P-D-C/S-D) คือ วางแผนงาน (Plan) การดําเนินงานตามที่วางแผนไว$ (Do) การตรวจสอบผล
ของงานป5ญหา– อุปสรรค;ในการดําเนินงาน (Check/Study) และการลงมือปรับปรุงงานเมื่อผลงานยังไม/เปน
ที่พึงพอใจ (Act)
การหาโอกาสในการพัฒนางาน ทีมอาจค$นหาได$จาก
* แผนยุทธศาสตร; แผนพัฒนาคุณภาพของหน/วยงานหรือของโรงพยาบาล
* ความต$องการของผู$รับผลงาน
* ป5ญหา/ จุดอ/อนภายในหน/วยงาน
* ความเสี่ยงในหน/วยงาน
* ผลการวิเคราะห;กระบวนการหลัก
* ผลการประเมินความพึงพอใจของผู$รับบริการ
* อุบัติการณ;ข$อร$องเรียน เปนต$น
สรุปว/า การดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดในทุกระดับ ทั้งระบบสมัครใจ และ
บังคับบําบัด ควรมีการพัฒนาระบบงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพในมาตรฐาน ๔ ตอนของการพัฒนา
คุณภาพงาน เพื่อให$สอดคล$องกับหลักการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค;การมหาชน) โดย
อ$างอิงจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริ การสุ ขภาพ ฉบับ เฉลิมพระเกีย รติ ฉลองสิริ ราชสมบั ติครบ ๖๐ ปj
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๕

(ปรับปรุงเมษายน ๒๕๕๔) ที่เปนมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของประเทศ ทั้งนี้ผู$รับผิดชอบงาน
ยาเสพติดจะได$มีองค;ความรู$ที่เปนแนวทางเดียวกันกับหน/วยงานอื่นๆ ภายในโรงพยาบาล และผู$รับผิดชอบยัง
สามารถนํ าความรู$ ไปปฏิ บั ติในลักษณะบู ร ณาการระหว/ า งการบํา บั ด รั กษา การฟนฟูส มรรถภาพ และการ
ส/งเสริมสุขภาพ เพื่อมุ/งสู/ความเปนเลิศในการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดสืบไป

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๖

แนวทางการประเมิน เพื่อการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาลยาเสพติดทุกระดับ
ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

ตอนที่ I การบริหารจัดการ
ทั่วไป
I -๑ การนํา
ผู$ นํ า องค; ก รให$ ค วามสํ า คั ญ
และกําหนดทิศทางนโยบาย
เพื่อให$การดําเนินงาน ด$าน
การบํ า บั ด รั ก ษายาและ
สารเสพติ ด เปนไปอย/ า งมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ

I -๒ การวางแผนและการ
บริหารแผน
มี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ; แ ละ
เป` า หมายของการบํ า บั ด
รักษาผู$ติดยาและสารเสพติด
เพื่ อ ตอบสนองป5 ญ หาและ
ความต$องการของผู$รับบริการ
และผู$ มี ส/ วนได$ ส/ วนเสี ย
รวมทั้ ง มี ก ารถ/ า ยทอดไปสู/
การปฏิ บั ติ แ ละติ ด ตามผล
เ พื่ อ ใ ห$ มั่ น ใ จ ว/ า บ ร ร ลุ
เป`าหมาย
I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับ
ผลงาน และผู มี ส2 วนได
ส2วนเสีย
มีการรับรู$ความต$องการ ความ
คาดหวัง เสียงสะท$อนและข$อ
ร$ อ งเรี ย นจากผู$ ป> ว ย ผู$ รั บ
ผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย

วิธีดําเนินการ

ผู$ นํ า กํ าหนดทิ ศทาง นโยบาย สนั บสนุ นและจั ด สรร
ทรั พ ยากร รวมทั้ ง มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามงานด$ า นการ
บําบัดรักษายาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนดพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย และขอบเขตการให$บริการ ด$าน
การบําบัดรักษายาและสารเสพติด ที่เหมาะสม รวมทั้ง
มี ร ะบบการสื่ อ สารและถ/ า ยทอดสู/ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ (KPI) เพื่อติดตามผลการบําบัดรักษา
ผู$ติดยาและสารเสพติด
มีการสนับสนุนให$มีการสร$างสิ่งแวดล$อมและบรรยากาศ
ที่เอื้ อต/ อการสร$ างความร/ วมมื อ ในการพั ฒนาคุ ณภาพ
และประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษายาเสพติดภายใน
องค;กร (Management Innovation)
มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ที่สอดคล$องตามบริบทและการแพร/ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งมีการถ/ายทอดแผนไปสู/การ
ปฏิบัติและติดตามผล เพื่อให$มั่นใจว/าบรรลุเป`าหมาย
โดยมี ก ารกํ า หนดกรอบเวลาที่ จ ะบรรลุ เ ป` า หมาย/
วัตถุประสงค;อย/างชัดเจน
มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุนทรัพยากร
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านให$ บ รรลุ เ ป` า หมาย/
วัตถุประสงค;
มีระบบการกํากับติดตามให$เกิดการดําเนินงานตามแผน
(Monitoring) และมีระบบการเมินผล (Evaluation) ที่มี
ประสิทธิภาพ
มีร ะบบการประเมิน ความพึง พอใจ รั บเสีย งสะท$ อน
และข$ อร$องเรียนจากผู$ รับบริ การและผู$มี ส/วนได$ส/ว น
เสีย มีการตอบสนองและจัดการกับคําร$องเรียนอย/าง
เหมาะสม มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจและ
เสียงสะท$อนมาปรับปรุงการให$บริการขององค;กร (use
of feedback & reflection)
มีช/องทางให$ผู$รับบริการค$นหาข$อมูล ข/าวสารเกี่ยวกับ
การบริการ และความรู$ในการดูแลตนเอง

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๗

การประเมิน/หลักฐาน

สัมภาษณ;ผบู$ ริหาร
สัมภาษณ;เจ$าหน$าที่
รายงานการประชุม
ดูบันทึก
สัมภาษณ;เจ$าหน$าที่ใน
หน/วยงานและเจ$าหน$าที่
ผู$เกี่ยวข$อง

สังเกตสิ่งแวดล$อม
สัมภาษณ;เจ$าหน$าที่
ดูความสอดคล$องของจาก
แผนปฏิบัติการและระบาด
วิทยาของยาเสพติดในพื้นที่
รับผิดชอบ
สัมภาษณ;ผบู$ ริหาร
สัมภาษณ;เจ$าหน$าที่ใน
หน/วยงาน
ดูจากรายงานตัวชี้วัด
ดูจากแผนพัฒนางาน
มีกล/องรับความคิดเห็นจาก
ผู$รับบริการ
ดูรายงานการวิเคราะห;ความ
พึงพอใจ
ดูร/องรอยของการปรับปรุง
ระบบงานตามเสียงสะท$อน

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

ตอนที่ I การบริหารจัดการ
ทั่วไป (ต/อ)
I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับ
ผลงาน และผู มี ส2 วนได
ส2วนเสีย (ต/อ)
นํามาใช$วางแผนและปรับปรุง
เพื่ อให$ มั่ นใจว/ าบริ การที่ จั ด
สอดคล$ องกั บความต$ องการ
ดังกล/าวรวมทั้งมีการคุ$มครอง
สิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
I – ๔ การวัด วิเคราะห และ
จัดการความรู
มี การจั ดเก็ บ วั ด วิ เคราะห;
ข$ อมู ลด$ านการบํ าบั ดรั กษา
ฟนฟู ผู$ ย าเสพติ ด ที่ จํ า เปน
เพื่อนําไปใช$ประโยชน;ในการ
ปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมี
การใช$ข$อมูลวิชาการและการ
จั ดการความรู$ เพื่ อการดู แล
ผู$ป>วยที่มีคุณภาพ ตามบริบท
ของแต/ ล ะสถานพยาบาล/
สถานฟนฟูสมรรถภาพ

วิธีดําเนินการ

การประเมิน/หลักฐาน

มีกระบวนการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของผู$ป>วย ดูเอกสารมีคําประกาศสิทธิ
และให$การคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม (patient’s ผู$ปว> ย
right & responsibilities)
มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$รับบริการ ผู$รับผลงาน และผู$มี ดูรายงานจากเอกสาร
ส/ ว นได$ ส/ ว นเสี ย มี ส/ ว นร/ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการ
ดําเนินงานด$านยาเสพติดขององค;กร (customer &
stakeholder engagement with the network)
มีการกําหนด จัดเก็บ และทบทวนข$อมูล/ตัวชี้วัดสําคัญ
เพื่อใช$ในการวางแผนจัดบริการ พัฒนาและติดตามผลการ
จัดบริการ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมอํานวยความสะดวก
ในการสื่ อสาร การส/ ง ต/ อ และการดู แ ลผู$ ป> ว ย อย/ า งมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ (IT support)
การนําข$อมูลวิชาการและแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ทันสมัย
มาใช$ในการตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษาและฟนฟูผู$ติดยาและ
สารเสพติด (evidence-based practice)
มีก ารจัด การความรู$ เพื่อแลกเปลี่ย นวิ ธีก ารปฏิ บัติ ที่ ดี
และเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญจากผลการปฏิบัติงาน
และองค;ค วามรู$ ที่เกิด ขึ้น จาก ทั้ งภายในและภายนอก
องค;กร นําไปสู/การปฏิบัติที่รัดกุมเปนระบบในแนวทาง
เดียวกันทั้งองค;กร (KM in the network)
มีบุคลากรสาขาต/างๆ ที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ความสามารถ
และจํานวนที่เหมาะสมสําหรับการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ติดยาเสพติด รวมทั้งมีผู$ปฏิบัติงานประจําและ
ผู$ปฏิบัติงานเสริม
มีโครงสร$าง ระบบงาน และวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อต/อ
การสื่อสาร การประสานงาน การปรึกษา การแลกเปลี่ยน
เรียนรู$ การสร$างนวตกรรม และมีความคล/องตัว

I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากร
บุคคล
มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู$
ความสามารถและจํ านวนที่
เหมาะสม มี ระบบงานและ
วั ฒนธรรมการทํ างานที่ เอื้ อ
ต/อการให$บริการที่มีคุณภาพ
มี ระบบการพั ฒนาบุ คลากร
การประเมิ น ผลงาน การ
ยกย/องชมเชยและแรงจูงใจที่
ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี มี ร ะบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ การดู แ ลผู$ ป> ว ยตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุ ณภาพ ตั้ งแต/ การเตรี ยมความ
พร$อม การเพิ่มพูนความรู$และทักษะด$านการบําบัดรักษา
ผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๘

ดูเอกสารตัวชี้วัด
ดูแผนพัฒนาระบบงาน
ดูเครื่องมืออุปกรณ; เช/น
คอมพิวเตอร;
ดูเอกสาร คู/มือการปฏิบัตงิ าน
คู/มือการบําบัดรักษา

ดูจากอัตรากําลัง/
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
ดูจากแผนภูมิโครงสร$าง
องค;กร/สายการบังคับ
บัญชาของหน/วยงาน
รวมถึงสายการประสานงาน
ภายในหน/วยงานและ
ระหว/างหน/วยงาน
ดูจากแบบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
และ/หรือแบบติดตามนิเทศ
งานผู$ที่มีคุณสมบัติไม/ครบ

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

วิธีดําเนินการ

การประเมิน/หลักฐาน

ตอนที่ I การบริหารจัดการ
ทั่วไป (ต/อ)
I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากร มี ระบบการประเมิ นผลงาน การยกย/ องชมเชย และ ดูจากบันทึกการประเมินผล
บุคคล (ต/อ)
แรงจูงใจ เพื่ อสนับสนุนการทํางานเปนที ม การมุ/งเน$ น การปฏิบัติงานและการนําผล
ผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
การประเมินมาวางแผน
ปรับปรุงแก$ไขที่เน$นผูป$ >วย
เปนศูนย;กลาง
I-๖ การจัดการกระบวนการ มี การกํ าหนดกระบวนการให$ บริ การผู$ ป> วยยาและสาร ดูจากกระบวนการให$บริการ
มี การออกแบบ จั ดการ และ เสพติ ดที่ สอดคล$ องกั บพั นธกิ จ/เจตจํ านง เป` าหมาย และบํ า บั ด รั ก ษาที่ ส ามารถ
ปรับปรุงกระบวนการจัด
ความคาดหวั ง รวมทั้ งการประสานความร/ วมมื อกั บ ตอบสนองหรื อ แก$ ไ ขป5 ญ หา
บริการบําบัดรักษายาและสาร ผู$ เ กี่ ย วข$ อ ง เพื่ อ ส/ ง มอบคุ ณ ค/ า ให$ แ ก/ ผู$ รั บ บริ ก าร ได$ ทั น ท/ ว งที / ครบถ$ ว นทุ ก
เสพติ ด และกระบวนการ (process identification)
องค;ประกอบของการบําบัด
สนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$การ มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วย โดยทีมสหวิชาชีพ รักษา/ระบบการบําบัดรักษา
บริการมีคุณภาพและปลอดภัย ที่เกี่ยวข$อง/ทีมนําทางคลินิกอย/างสม่ําเสมอ เพื่อประเมิน ที่ปลอดภัย
มีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อ คุณภาพ ประสิทธิ ภาพของการดูแล และค$ นหาโอกาส ดูนวตกรรมการบํา บัดรั กษา
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการ พัฒนา
ผู$ป>วย การป`องกันความเสี่ยง
ให$บริการ
มีการนําข$อมูลจากผู$รับบริการและผู$ร/วมงานมาออกแบบ
ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการ
ให$ บริ การ โดยคํ านึ งถึ งความปลอดภั ย หลั กฐานทาง
วิชาการ มาตรฐานวิ ชาชี พ เทคโนโลยี ใหม/ ๆ (process
design & innovation)
มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดความเสี่ยง
ความแปรปรวน ลดความสูญเปล/า เพิ่มประสิทธิภาพ
ป`องกันความผิดพลาดและเหตุการณ;ไม/พงึ ประสงค; ทํา
ให$ผลลัพธ;การดูแลผู$ป>วยดีขึ้นในทุกๆ มิติ
ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ มีการค$นหาความเสี่ยงทางด$านคลินิกและความเสี่ยง ดูบัญชีความเสี่ยง รายงาน
II-๑ ระบบบริหารความเสี่ยง ทั่วไป ในหน/วยงานยาเสพติดและหน/วยงานที่เกี่ยวข$อง การประชุมความเสี่ยง
ก.ระบบบริหารความเสี่ยง พร$ อมทั้ งจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญเพื่ อกํ าหนดเป` าหมาย การวิเคราะห;อุบัติการณ;
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ความปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดย ความเสี่ยง และการผลลัพธ;
คุณภาพ
สื่อสารและสร$างความตระหนักอย/างทั่วถึง เพื่อให$เกิด การจัดการความเสี่ยง
มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง การปฏิบัติได$ผล
ความปลอดภัย และคุณภาพ ระบบรายงานอุ บัติการณ;และเหตุการณ;เกือบพลาดที่
ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ที มี เหมาะสม มีการวิเคราะห;ข$อมูลและนําข$อมูลไปใช$เพื่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสาน การประเมินผล ปรับปรุง เรียนรู$ และวางแผน
สอดคล$ อ งกั น รวมทั้ ง การ มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause Analysis)
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการดู แ ล เพื่ อค$ นหาป5จจัยเชิงระบบที่ อยู/ เบื้ องหลัง และนํ าไปสู/
ผู$ป>วยในลักษณะบูรณาการ การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
มีการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง
และความปลอดภั ย อย/ า งสม่ํ า เสมอ และนํ า ไปสู/
การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๔๙

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

วิธีดําเนินการ

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
(ต/อ)
II-๒ สิ่งแวดลอมในการ
ดูแลผูปEวย (Healing
environment, Safety,
Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
และความปลอดภัย

โครงสร$างอาคารสถานที่ขององค;กรมีการออกแบบและ
การจั ด การพื้ น ที่ ใ ช$ ส อยเอื้ อ ต/ อ ความปลอดภั ย
สะดวกสบาย มีความเปนสั ดส/ วน และการทํ างานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
องค; กรตรวจสอบอาคารสถานที่และส/ งแวดล$อม เพื่ อ
ค$ น หาความเสี่ ย งและการปฏิ บั ติ ที่ ไ ม/ ป ลอดภั ย ด$ า น
สิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุ กหกเดื อน ในพื้นที่ให$ บริ การ
ผู$ป>วย/ผู$มาเยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ.
องค; กรประเมิ นความเสี่ ยงด$ านสิ่ งแวดล$ อมในเชิ งรุ ก
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมและนําไป
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ไ ว$ ป` อ งกั น การเกิ ด
อันตราย ตอบสนองต/ออุบัติการณ;ที่เกิดขึ้น
มีระบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุมการ
ปนเปอนในอากาศ และมีการบํารุงรักษาตามเวลาอย/าง
ที่มีข$อกําหนดไว$
ข. การจั ด การกั บ ภาวะ ดํ าเนิ น การวิ เคราะห; ความเสี่ ย งต/ อการเกิ ดอั นตราย
ฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติที่เปนไปได$และ
องค;กรต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
จั ด ทํ า แผนรองรั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น /อั ค คี ภั ย /ภั ย พิ บั ติ
ครอบคลุ ม การเตรี ย มความพร$ อ มเพื่ อ รองรั บ ภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ง เพื่อทดสอบ
การจัดการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือ
ต/างๆ ในการป`องกันและควบคุมภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
ค. สา ธา รณู ปโ ภค แล ะ องค;กรจัดให$มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ํา สํารองให$แก/จุด
เครื่องมือ
บริการที่จําเปนทั้งหมด โดยมีการบํ ารุงรักษา ทดสอบ
และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่มีข$อกําหนดไว$
ติดตามและรวบรวมข$อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค
รวมถึงมีระบบบํารุงรักษาและใช$วางแผนปรับปรุงหรือ
สร$างทดแทน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๐

การประเมิน/หลักฐาน

จากสภาพแวดล$อม/อาคาร
สถานทีท่ ี่ให$บริการ/รายงาน
อุบัติการณ;หรืออุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นกับผู$รับบริการและ
เจ$าหน$าที่ซึ่งเกิดจาก
โครงสร$างทางกายภาพ

ดู จ ากสภาพของสถานที่ ที่
ให$บริการ
ดูรายงานการประชุม
ดูรายงานอุบัติการณ;
ความเสี่ยง
ดูแผนการป`องกันความเสี่ยง/
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
ดูจากบัญชีความเสี่ยง ระบบ
การรายงานอุบัติการณ; สถิติ
แนวปฏิบัต/ิ คู/มือการป`องกัน
ความเสี่ยงในเรื่องที่สําคัญ

ดู จา กส ภา พขอ งสถา น ที่
อุปกรณ; เครื่องมือ ที่ให$บริการ
ดูรายงานระบบบํารุงรักษา
เครื่องมือ และระบบ
สาธารณูปโภค

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

วิธีดําเนินการ

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
(ต/อ)
ค. สาธารณู ป โภคและ มี ก ารจั ด เตรี ย มเครื่ องมื อที่ จํ า เปน มี ค วามพร$ อมใช$
เครื่องมือ (ต/อ)
เพือ่ ให$การดูแลผู$ป>วยอย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน
ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/านการฝzกฝนจนเกิดความชํานาญ และ
องค; ก รให$ ก ารอนุ ญ าตในการใช$ เ ครื่ อ งมื อ ชิ้ น นั้ น
ตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่มีข$อกําหนดไว$
ง.สิ่งแวดลอมเพื่อการสราง จัด ให$ มีส ภาพแวดล$อมเอื้อต/อการมี สุข ภาพทางด$า น
เสริมสุขภาพ
สังคม จิตใจที่ดีสําหรับผู$ป>วย ครอบครัว และบุคลากร
จั ด ให$ มี ส ถานที่ แ ละสิ่ ง แวดล$ อ มเพื่ อการเรี ย นรู$ แ ละ
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากร ผู$ป>วยและครอบครัว
มี ก ารจั ด สิ่ ง แวดล$ อ มให$ มี ค วามปลอดภั ย สะอาด
เปนระเบียบ และสวยงาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของบุคลากร
II-๓ ระบบยา
จัดทํานโยบายเพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
และเหตุการณ;ไม/พึงประสงค;จากการใช$ยา พร$อมทั้ง
นําสู/การปฏิบัติ
จัดทําแนวปฏิบัติในการควบคุม กํากับ การเบิกจ/ายยา
ที่ต$องควบคุมพิเศษ เช/น Methadone และยากลุ/ม
ต$านอาการทางจิต และแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อ
ได$รับยาดังกล/าว
มี ก ารจั ด ให$ มี ย าและ/หรื อ เวชภั ณ ฑ; ฉุ ก เฉิ น และยา
สามัญที่จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยต/างๆ อยู/ตลอดเวลา
มีระบบควบคุม และดูแลให$เกิดความปลอดภัย และมี
การจัดทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช$ไป
II-๔ ระบบเวชระเบียน
บันทึกเวชระเบียนมีข$อมูลเพียงพอสําหรับ
- การระบุตัวบุคคล
- มีข$อมูลที่เพียงพอต/อการวินิจฉัยตามบริบทของ
สถานพยาบาล
- ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษา
- ทราบความเปนไป การเปลี่ยนแปลง และผลการรักษา
- เอื้อต/อความต/อเนื่องในการดูแล
- การใช$เปนหลักฐานทางกฎหมาย
- การประเมินคุณภาพการดูแลผู$ป>วย
มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะเพื่อประเมินความ
สมบูรณ; ความถูกต$อง และการบันทึกในเวลา ที่กําหนด
เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญหาย ความเสียหาย
ทางกายภาพ และการแก$ไขดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$
โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ จําเปน
เพื่อรักษาความลับของข$อมูลและสารสนเทศของผู$ป>วย
ในเวชระเบียน
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๑

การประเมิน/หลักฐาน

ดู จ ากสภาพของสถานที่ ที่
ให$บริการ

ดูระบบการจัดจ/ายยา
ดูแนวปฏิบตั ิการควบคุม
กํากับ การเบิกจ/ายยาที่ต$อง
ควบคุมเปนพิเศษ

ดูจากความสมบูรณ;ของการ
บันทึกเวชระเบียนผูป$ >วย
ดูอุบัติการณ;ความเสี่ยง
เกี่ยวกับเวชระเบียน

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน
ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
(ต/อ)
II-๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก. การจัดบริการสราง
เสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ที ม ผู$ ใ ห$ บ ริ ก ารร/ ว มมื อ กั บ
ชุ ม ชน จั ด บริ ก ารเชิ ง รุ กใน
ด$ า นกา รค$ น หา ป` อ งกั น
บํ า บั ด ฟนฟู แ ละติ ด ตาม
ร/วมกับภาคีเครือข/าย

ข.การเสริมพลังชุมชน
ที ม ผู$ ใ ห$ บ ริ ก ารร/ ว มมื อ กั บ
ชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
พั ฒ นาความสามารถของ
ชุมชนในการแก$ ไขป5 ญหายา
เสพติ ดและความเปนอยู/ ที่ ดี
ของชุมชน
ตอนที่ III กระบวนการ
ดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขา
รับบริการ
ผู$ ป> ว ยยาเสพติ ด สามารถ
เข$าถึงบริการบําบัดรั กษาได$
ง/ าย กระบวนการรั บผู$ ป> วย
เหมาะสมกับสภาพป5ญหาและ
ความต$ อ งการของผู$ ป> ว ย
ทั น เ ว ล า แ ล ะ มี ก า ร
ประสานงานที่ดี ภายใต$ระบบ
และสิ่ งแวดล$ อมที่ เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
III - ๒ การประเมินผูปEวย
ผู$ป>วยยาและสารเสพติดทุก
รายได$รับการประเมินความ
ต$องการและป5ญหาสุขภาพ
อย/างถูกต$อง ครบถ$วน และ
เหมาะสม

วิธีดําเนินการ

การประเมิน/หลักฐาน

ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมินความ
ต$ อ งการและศั ก ยภาพของชุ ม ชน และกํ า หนด
กลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริม
สุ ข ภาพด$ า นยาและสารเสพติ ด ร/ ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ
ตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติด สําหรับชุมชน โดยร/วมมือกับองค;กรและ
ผู$ให$บริการอื่นๆ
ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผลและปรับปรุงบริการ
สร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติดในชุมชน
ทีมผู$ใ ห$บริ การเสริม สร$า งความรู$ ให$แก/ ภาคี เครื อข/า ย
และชุมชนในการค$นหา ดูแล ผู$ใช$ยาและสารเสพติด
ทีมผู$ ให$ บริ การประสานหน/ว ยงานที่ เกี่ ยวข$องในการ
ส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$านสังคมและเศรษฐกิจ
ให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด

ดูแผนการทํางานร/วมกับ
ชุมชน เครือข/าย
สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัตงิ าน
สัมภาษณ;ทีมงานที่เกี่ยวข$อง

มีกระบวนการ/ ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจนว/า
ผู$ป>วยกลุ/มเป`าหมายจะเข$าถึงบริการอย/างไร
มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการติดยาเสพติด
เบื้ อ งต$ น เพื่ อ แยกกลุ/ ม ผู$ ป> ว ยให$ ไ ด$ รั บ การรั ก ษาที่
เหมาะสม ตามบริบทของแต/ละระบบการบําบัดรักษา
โดยใช$แบบประเมินคัดกรองตามมาตรฐานสากล
การเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบริการผู$ป>วยก/อน
รับไว$รัก ษาเปนไปอย/า งเหมาะสม ทั้ งการให$ข$อมูล ที่
จําเปนกับผู$ป>วยและครอบครัว การเตรียมตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการและตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึก
ข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่
เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
มี ก ารประเมิ น ผู$ ป> ว ยอย/ า งรอบด$ า น ครอบคลุ ม ด$ า น
ร/างกายจิตใจ สังคม
มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความ
เหมาะสม พร$อมให$บริการในเวลาที่ต$องการ
ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงาน
กั น ในการประเมิ น ผู$ ป> ว ย มี ก ารใช$ ผ ลการประเมิ น
ร/วมกันในสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง

สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัตงิ าน
สัมภาษณ;ผู$เกี่ยวข$อง
ดูแนวปฏิบตั ิการรับผูป$ >วย
ดูเอกสารที่เกี่ยวข$องกับ
การประเมินคัดกรองผู$ป>วย
เสพติด

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๒

ดูแผนการทํางานร/วมกับ
ชุมชน เครือข/าย
ดูผลลัพธ;การดําเนินงาน

สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัติ
ดูทีมผู$บาํ บัดรักษาผู$ปว> ย
เสพติด

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

วิธีดําเนินการ

ตอนที่ III กระบวนการดูแล
ผูปEวย
III - ๒ การประเมินผูปEวย มี ก ารระบุ ป5 ญ หา ความต$ อ งการของผู$ ป> ว ย การ
วินิจฉัยโรค การจําแนกความรุนแรงของโรคหรือระยะ
(ต/อ)
ของการเปนโรค
มี ก ารอธิ บ ายผลการประเมิ น ให$ ผู$ ป> ว ยและ/หรื อ
ครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน / เอกสาร /
สมุดประจําตัวผู$รับบริการ และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$
ประโยชน;
มีการวางแผนการดูแลผู$ป>วยซึ่งตอบสนองต/อป5ญหา /
III – ๓ การวางแผนดูแล
ความต$องการของผู$ป>วยอย/างครบถ$วน
ผูปEวย
ที ม ผู$ ใ ห$ บ ริ ก ารมี ก ารวาง มี ก ารใช$ แ นวปฏิ บั ติ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟน ฟู
แผนการดู แลผู$ ป> วยที่ มี การ สมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบนพื้นฐานวิชาการ
ประสานกั น อย/ า งดี และมี ชี้นําการวางแผนการดูแลผู$ป>วย
เป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$อง ต$องมีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกัน
กั บ สภาพป5 ญ หาและความ ระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู$ป>วย
ต$องการของผู$ป>วย
ผู$ป>วย/ ครอบครัวมีโอกาสมีส/วนร/วมในการวางแผน
หลังจากได$รับข$อมูลที่เพียงพอ
มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการรักษาที่เหมาะสม
ผู$ป>วยได$รับการดูแลตามแผนการรักษา
III- ๔ การดูแลผูปEวย
ที ม ผู$ ใ ห$ บ ริ ก าร มี ก ารดู แ ล มีการดูแลในภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม / อาการแทรก
ผู$ ป> ว ย อ ย/ า ง ทั น ท/ ว ง ที ซ$อนอื่นๆ และการฟนฟูสภาพตามมาตรฐานการรักษา
ปลอดภั ย เหมาะสม และ มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาและและมีระบบการ
เปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส/งต/อเมื่อเกินศักยภาพไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม
มีการประเมิ นความจําเปนในการได$รั บความรู$ในแต/
III – ๕ การใหความรู
เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย ละช/วงเวลาสําคัญของการดูแล
มีการให$ความรู$แก/ ผู$ป>วยและครอบครั วในลั กษณะที่
การดูแลต2อเนื่อง
เข$ าใจง/า ย มี สื่ อประกอบตามความเหมาะสม มีก าร
ประเมินความเข$าใจของผู$ป>วยและครอบครัว (ถ$ามี)
มี ก ารประเมิ น ความต$ อ งการการดู แ ล/ ช/ ว ยเหลื อ
ทั้ ง ด$ า นสุ ข ภาพ อาชี พ และอื่ น ๆที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น หลั ง
จําหน/าย
มีการประเมินความพร$อม และความสามารถในการ
ดูแลตนเองของผู$ป>วยและครอบครัว
มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยและครอบครัว
รวมทั้งการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๓

การประเมิน/หลักฐาน

ดูแผนการดูแลผู$ป>วย
ดูบันทึกความก$าวหน$าในการ
ดูแลผู$ป>วยรายบุคคล

สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัตงิ าน
ดูแผนการดูแลผู$ป>วยเสพติด
ดูบันทึกความก$าวหน$าใน
การดูแลผู$ป>วยรายบุคคล

สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัตงิ าน
ดูจากบันทึกเวชระเบียน

ดูจากการวางแผนการจําหน/าย
ผู$ ป> ว ย จากการสั ม ภาษณ;
เจ$าหน$าที่/จากการสัมภาษณ;
ผู$ ป> ว ย / ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
เครือข/ายด$านสุขภาพในชุมชน

ขอกําหนดและ
เกณฑมาตรฐาน

วิธีดําเนินการ

ตอนที่ IV ผลลัพธ
ผู$ ป> ว ยที่ จํ า หน/ า ยออกจากสถานพยาบาล ได$ รั บ การ
III – ๕ การใหความรู
เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย ส/ ง ต/ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ความก$ า วหน$ า และปรั บ
แผนการดู แ ลเปนระยะอย/ า งเหมาะสม มี ก ารส/ ง ต/ อ
การดูแลต2อเนื่อง (ต/อ)
ข$ อมู ล ให$ แ ก/ หน/ ว ยงานที่ เกี่ ย วข$ อง เพื่ อเตรี ย มความ
พร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนด
IV– ๑ ผลลั พ ธดานการ องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จ จุ บั น และแนวโน$ ม ของ
ตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วย ทั้งในด$านผลลัพธ;
ดูแลผูปEวย/ผูรับบริการ
กระบวนการ ความปลอดภัย และ functional status
ของผู$ป>วย และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการ,
การคงอยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับ
ผู$รับบริการ ตัวชี้วัดที่สําคัญ
องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จ จุ บั น และแนวโน$ ม ของ
IV – ๒ ผลลัพธดาน
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร
ทรัพยากรบุคคล
ความพึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและ
ผู$นํา
องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จ จุ บั น และแนวโน$ ม ของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับขีดความสามารถ ระดับอัตรา
กําลัง การรักษาไว$ และทักษะที่เหมาะสมของบุคลากร
องค; กรแสดงให$ เห็ น ระดั บป5 จจุ บั นและแนวโน$ ม ของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย
ความปลอดภั ย สวัสดิ ภาพ บริ การและสิ ทธิ ประโยชน;
ของบุคลากร
IV-๓ ผลลัพธดานระบบงาน องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จจุ บั น และแนวโน$ ม ของ
และกระบวนการสํ า คั ญ ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อม
(ระบบงานสนับสนุน)
สําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บป5 จจุ บั น และแนวโน$ มของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของกระบวนการสําคัญ
องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จ จุ บั น และแนวโน$ ม ของ
IV – ๔ ผลลัพธดานการ
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$านการ
ทํางานกับเครือข2าย
ค$นหาผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด
องค; ก รแสดงให$ เห็ น ระดั บ ป5 จ จุ บั น และแนวโน$ ม ของ
ตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$านการ
ติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๔

การประเมิน/หลักฐาน
สัมภาษณ;ผปู$ ฏิบัตงิ าน
สัมภาษณ;ผู$มารับบริการ
ดูบันทึกเวชระเบียน
การสั ม ภาษณ; เ จ$ า หน$ า ที่ ถึ ง
การดํ าเนิ นการดัง กล/า วว/ า มี
หรือไม/อย/างไร สถิติตัวชี้วัด/
ผลลัพธ;ที่มีแนวโน$มดีขึ้น
ร/องรอยหลักฐานการ
ปรับปรุงในเรื่องที่สาํ คัญๆ
การสัมภาษณ;เจ$าหน$าที่และ
เครือข/ายการทํางานในชุมชน
และร/องรอยหลักฐานอื่นๆ
ที่ปรากฏ
จากการสัมภาษณ;เจ$าหน$าที่
ทุกระดับว/ามีส/วนร/วมในการ
พัฒนาคุณภาพงาน

การใหคะแนนประกอบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
(Scoring Guideline)

๑

๒.๕

๑.๕

ผลลัพธไม2น2าพึงพอใจ
กิจกรรม
คุณภาพพื้นฐาน
๕ ส.
ข$อเสนอแนะ
ตั้งทีมวางกรอบ
การทํางาน
ปรับปรุง
โครงสร$าง
แก$ไขเมื่อเกิด
ป5ญหา

เริ่มต$น
นําไปปฏิบัติ

๓.๕
ผลลัพธอยู2ใน
ระดับเฉลี่ย
บรรลุเป`าหมาย
พื้นฐาน

สื่อสาร
มีความเข$าใจ

นําไปปฏิบัติ
ครอบคลุม
ถูกต$อง

ออกแบบ
กระบวนการ
เหมาะสม

สอดคล$อง
กับบริบท

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๕

๕

๔

๓

๒

๔.๕
ผลลัพธดีกว2า
ระดับเฉลี่ย
ปรับปรุงระบบ
บูรณาการ
นวัตกรรม

ผลลัพธดีเลิศ
เปนแบบอย/างที่
ดีของการปฏิบัติ
มีนวัตกรรม
คุณภาพ
วัฒนธรรม
เรียนรู$

ประเมินผล
อย/างเปนระบบ

การใหคะแนนประกอบการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
แบบให$คะแนนตามข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลยาเสพติดนี้ ออกแบบมา
เพื่อประโยชน;สําหรับสถานพยาบาลใช$ประเมินตนเอง และสําหรับผู$เยี่ยมสํารวจใช$ประเมินสถานพยาบาลว/ามี
การดําเนินงานตามข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานแต/ละข$อมากน$อยเพียงใด มีความสอดคล$องกันหรือไม/
ค/ า คะแนนที่ ป ระเมิ น ได$ ใ นแต/ ล ะมาตรฐาน จะใช$ เ ปนองค; ป ระกอบหนึ่ ง ในการตั ด สิ น รั บ รองคุ ณ ภาพ
สถานพยาบาลยาเสพติด
การให$คะแนนมาตรฐานแต/ละข$อเปนไปตามเกณฑ;การให$คะแนนประกอบการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (Scoring Guideline) ตามแผนภูมิ
การปฏิบัติตามมาตรฐานแต2ละขอ
เกณฑ;การให$คะแนน : ๑ = มีกิจกรรมคุณภาพพื้นฐาน ๕ ส. ข$อเสนอแนะ แก$ไขเมื่อเกิดป5ญหา
๒ = เริ่มมีแนวทาง เริ่มต$นปฏิบัติ สื่อสาร ยังมีประเด็นสําคัญต$องปรับปรุง
๓ = ปฏิบัติได$ตามเป`าหมายพื้นฐาน นําไปปฏิบัติครอบคลุมถูกต$อง
สอดคล$องกับบริบท
๔ = ปรับปรุงระบบ บูรณาการ นวัตกรรม ประเมินผลอย/างเปนระบบ
๕ = เปนแบบอย/างที่ดีของการปฏิบัติ มีนวัตกรรมคุณภาพ มีวัฒนธรรม
การเรียนรู$ในหน/วยงาน
หน/วยงานที่มีการปฏิบัติที่ดี มีคะแนน ๒.๕ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ถือว/าผ/านเกณฑ;
มาตรฐาน การให$ คะแนนตามเกณฑ; นี้ ใช$ได$ กับ สถานพยาบาลที่ ขอการรั บรองครั้งแรก (Accredit) และ
สถานพยาบาลที่ ขอการรั บรองซ้ํ า (Re-Accredit) ควรมี คะแนน ๓ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน
หน/วยงานควรให$คะแนนโดยการประเมินตนเอง ตามแบบให$คะแนนตามข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานสําหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๖

แบบใหคะแนนเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค;ประกอบที่สําคัญ รวม ๖ องค;ประกอบ ได$แก/
I - ๑ การนํา
ผู$นําองค;กรให$ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให$การดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดเปนไปอย/างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
๒. หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนด พันธกิจ/เจตจํานง เป`าหมาย และ
ขอบเขตการให$บริการด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถ/ายทอดสู/ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้
๓. ผู$นําสนับสนุนให$มีการสร$างสิ่งแวดล$อมและบรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$างความร/วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดภายใน
องค;กร (Management Innovation)
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
มีการกําหนดกลยุทธ;และเป`าหมายของการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองป5ญหาและ
ความต$องการของผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย รวมทั้งมีการถ/ายทอดไปสู/การปฏิบัติและติดตามผล
เพื่อให$มั่นใจว/า การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล$องตามบริบทของ
หน/วยงาน และข$อมูลการแพร/ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมี
การถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ;การดําเนินงาน เพื่อให$มั่นใจว/าการดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้ง
ไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว$อย/างชัดเจน
๒. มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให$
บรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;
๓. มี ร ะบบการกํ า กั บ ติ ด ตาม (Monitoring) เพื่ อ ให$ ก ารดํ า เนิ น งานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว$ และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๗

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับผลงาน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย
มีระบบการรับฟ5งและนําข$อมูล จากเสียงสะท$อน ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อร$องเรียนของผู$ป>วย
ผู$รับผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มาใช$ในการวางแผนและปรับปรุง เพื่อสร$างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึง
ความมั่นใจว/า การจัดบริการของหน/วยงานสอดคล$องกับความต$องการของบุคคลดังกล/าว รวมถึงหน/วยงานมี
ความตระหนักและให$ความคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รั บ ฟ5 ง เสี ย งสะท$ อ นและข$ อ ร$ อ งเรี ย นจาก
ผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มีระบบการตอบสนองและจัดการกับข$อร$องเรียน
อย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/
เสียงสะท$อนมาใช$ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback &
reflection)
๒. มี ช/ อ งทางให$ ผู$ ป> ว ย/ผู$ รั บ บริ ก าร ค$ น หาข$ อ มู ล ข/ า วสารและเสนอข$ อ ร$ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับระบบการบริการของหน/วยงาน และความรู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู$ในการดูแลตนเอง
๓. มีระบบการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของผู$ป>วย และมีระบบที่พร$อมในการ
คุ$มครองสิทธิผู$ป>วยได$อย/างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities)
๔. มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$ป>วย ผู$รับบริการ ผู$รับผลงาน และผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มี
ส/วนร/วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด$านยาเสพติดขององค;กร (customer &
stakeholder engagement with the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๘

I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห; ข$อมูลด$านการบําบัดรักษาฟนฟูผู$ติดยาและสารเสพติดที่จําเปน เพื่อนําไปใช$
ประโยชน;ในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใช$ข$อมูลเชิงวิชาการ และการจัดการความรู$ เพื่อการการ
บํ า บั ด รั กษาฟนฟู ผู$ ติ ด ยาและสารเสพติ ดให$ เ กิ ด คุ ณภาพตามบริ บ ทของแต/ ล ะสถานพยาบาล/สถานฟนฟู
สมรรถภาพ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ก ารกํ า หนด จั ด เก็ บ และทบทวนข$ อ มู ล /ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ เพื่ อ ใช$ ใ นการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ;ของการจัดบริการ
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ ส/งต/อผู$ป>วยเสพติด และการดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ (Information technology support)
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ และ/หรื อแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ ถู กต$ อ ง เชื่ อ ถื อ ได$
ทั น สมั ย และปลอดภั ย มาใช$ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ให$ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด (evidence-based practice)
๔ มีการจัดการความรู$ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญ
จากการปฏิ บั ติ ง าน หรื อองค; ความรู$ ที่ เ กี่ ย วข$ องจากทั้ งภายในและภายนอกองค; ก ร
นํ าไปสู/ การปฏิ บั ติ ที่รั ด กุ ม เปนระบบและมี ทิศทางเดี ย วกั น ทั้ งองค; กร (Knowledge
Management in the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๕๙

I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรู$ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่ เอื้อต/อการ
ให$บริ การที่มีคุณภาพ มีร ะบบการพัฒนาบุคลากร การประเมิน ผลงาน การยกย/องชมเชยและแรงจู งใจที่
ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม สําหรับ
การบํ า บั ด รั กษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ด รวมทั้ งมี ผู$ ป ฏิ บั ติ งาน
ประจําและผู$ปฏิบัติงานเสริม
๒. มี โ ครงสร$ า ง ระบบงาน และวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต/ อ การสื่ อ สาร การ
ประสานงาน การปรึ กษา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู$ การสร$ า งนวตกรรม และมี ความ
คล/องตัว
๓. มี ร ะบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อการบั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ป> ว ยเสพ
ติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุณภาพ ตั้งแต/การเตรียมความพร$อม
๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย/องชมเชย จัดระบบค/าตอบแทนและแรงจูงใจ
(ความก$าวหน$าของตําแหน/งงาน ความปลอดภัยในการทํางาน ความมั่นคงในงาน ฯลฯ)
เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีม การมุ/งเน$นผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๐

I - ๖ การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$การบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการให$บริการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกระบวนการให$บริการผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่สอดคล$องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความร/วมมือกับผู$เกี่ยวข$อง เพื่อส/ง
มอบคุณค/าของงานให$แก/ผู$รับบริการ (process identification)
๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง/ทีมนํา
ทางคลิ นิกอย/ างสม่ํ าเสมอ เพื่อประเมิน คุณภาพ ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ลของการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดและค$นหาโอกาสพัฒนา
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล จากผู$ รั บ บริ ก ารและผู$ ร/ ว มงานมาใช$ ป ระโยชน; ใ นการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให$บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภั ย หลั ก ฐานทางวิ ช าการ มาตรฐานวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
(process design & innovation)
๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล/า ป`องกันความผิดพลาดและเหตุการณ;
ไม/พึงประสงค; ซึ่งจะส/งผลให$ผลลัพธ;การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ดีขึ้นในทุกมิติ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๑

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริ หารความเสี่ ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที มีป ระสิ ทธิ ผลและประสาน
สอดคล$องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการค$นหาความเสี่ยงทางด$านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในหน/วยงานยาเสพติดและ
หน/ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข$ อง พร$ อมทั้ งจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เพื่ อกํ า หนดเป` า หมาย ความ
ปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร$างความตระหนักอย/าง
ทั่วถึง เพื่อให$เกิดผลลัพธ;ของการการปฏิบัติงานที่ดี
๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ;และเหตุการณ;เกือบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห;และ
นําข$อมูลที่ได$ไปใช$ประโยชน; ในการประเมินผลงาน ปรับ ปรุงระบบงาน เรียนรู$ และ
วางแผนการปฏิบัติงาน
๓. มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause Analysis) เพื่อค$นหาป5จจัยเชิงระบบ*
ที่อยู/เบื้องหลัง และนําไปสู/การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
๔. มีการประเมิ น ประสิทธิ ผ ลของระบบบริ หารความเสี่ ย งและความปลอดภั ยอย/ า ง
สม่ําเสมอ และนําไปสู/การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๒

II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปEวย (Healing environment, Safety, Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของหน/วยงานที่เอื้อต/อความปลอดภัยและความผาสุกของผู$ป>วย เจ$าหน$าที่ และ
ผู$รับบริการ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/าผู$ที่อยู/ในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. โครงสร$างอาคารสถานที่ขององค;กรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่ใช$สอยเอื้อ
ต/ อ ความปลอดภั ย ความสะดวกสบาย ความเปนสั ด ส/ ว น และการทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
๒. หน/วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม เพื่อค$นหาความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติที่ไม/ปลอดภัยด$านสิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให$บริการผู$ป>วย/ผู$มา
เยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ
๓. องค;กรประเมินความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด$าน
สิ่ ง แวดล$ อ มและนํ า ไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ ร ะบุ ไ ว$ ป` อ งกั น การเกิ ด อั น ตราย
ตอบสนองต/ อ อุ บั ติ ก ารณ; ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธํ า รงไว$ ซึ่ ง สภาพอาคาร สถานที่ ที่ ส ะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู$ป>วย/ ผู$มาเยือนและบุคลากร
๔. มีร ะบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ดําเนินการวิเคราะห;ความเสี่ยงต/อการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/
ภัยพิบัติที่เปนไปได$ และหน/วยงานต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร$อม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
๓ ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ ง เพื่อทดสอบการบริ หารจัดการ เมื่อเกิ ด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต/างๆ ในการป`องกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๓

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ
หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/า มีเครื่องมือที่จําเปนพร$อมใช$งาน และทําหน$าที่ได$เปนปกติ รวมทั้งควรมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยู/ตลอดเวลา
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. องค; กรจั ดให$ มีร ะบบไฟฟ` า และระบบน้ํ า สํ า รองให$ แก/ จุ ดบริ การที่ จํ าเปนทั้ งหมด
โดยมีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดไว$
๒. ติดตามและรวบรวมข$อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค รวมถึงมีระบบบํารุงรักษา
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร$างทดแทน
๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพร$อมในการใช$งาน เพื่อให$การดูแลผู$ป>วย
เสพติดได$อย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน/เฉพาะทาง ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/านการฝzกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค;กรให$การอนุญาตในการใช$เครื่องมือชิ้นนั้น พร$อมทั้งมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
องค;กรมีความมุ/งมั่นในการที่จะทําให$หน/วยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต/อสุขภาพ เอื้อต/อการสร$าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู$ป>วยและผู$มาใช$บริการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดให$มีสภาพแวดล$อมเอื้ อต/อการมีสุขภาพทางด$านสั งคม จิตใจที่ ดีสําหรั บผู$ป>ว ย
ครอบครัว และบุคลากร
๒. จั ดให$ มีส ถานที่ และสิ่ งแวดล$อมเพื่อการเรีย นรู$ และพัฒ นาทักษะสํ า หรับ บุ คลากร
ผู$ป>วยและครอบครัว
๓. มีการจัดสิ่งแวดล$อมให$มีความปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๔

II - ๓ ระบบยา
องค;กรสร$างความมั่นใจในระบบการจัดการด$านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได$ผล พร$อมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพพร$อมใช$สําหรับผู$ป>วยเสพติด
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดทํานโยบาย เพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ;ไม/พึงประสงค;
จากการใช$ยา พร$อมทั้งนําสู/การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย/างเหมาะสมต/อเหตุการณ;ที่ไม/
พึงประสงค;จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
๒. จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ในการควบคุ ม กํ า กั บ การเบิ กจ/ า ยยาที่ ต$ องควบคุ มพิ เ ศษ เช/ น
Methadone และยากลุ/มต$านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อได$รับ
ยาในกลุ/มดังกล/าว
๓.จัดให$มียา และ/หรือ เวชภัณฑ;ฉุกเฉินและยาสามัญที่จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยเสพ
ติด ตลอดเวลา มี ร ะบบการควบคุ ม และดู แลให$เ กิ ดความปลอดภั ย และมี การจัด ยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช$ไป
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
II - ๔ ระบบเวชระเบียน

เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$ป>ว ยทุ กรายมีเ วชระเบี ยนซึ่ งมี ข$อมูล เพี ยงพอ สํ าหรับการสื่อสาร การดู แลต/อเนื่อง การเรีย นรู$ การวิจั ย
การประเมิ น ผล การใช$ เ ปนหลั ก ฐานทางกฎหมาย องค; ก รสร$ า งความมั่ น ใจว/ า เวชระเบี ย บมี ร ะบบความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดได$
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข$อมูลเพียงพอ
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ เพื่อประเมินความสมบูรณ; ความถูกต$อง และ
การบันทึกในเวลาที่กําหนด
๓. เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญ หาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก$ไข
ดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
๔. องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปน เพื่อรักษาความลับของข$อมูล
และสารสนเทศของผู$ป>วยในเวชระเบียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๕

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก.การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด$านการค$นหา คัดกรอง ป`องกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดร/วมกับภาคีเครือข/าย
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมินความต$องการและศักยภาพของ
ชุมชน และกําหนดกลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
๒. ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด
ร/วมกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
๓. ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด สําหรับชุมชน โดย
ร/วมมือกับองค;กรและผู$ให$บริการอื่นๆ
๔. ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผล และปรับปรุงบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติดในชุมชน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข. การเสริมพลังชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก$ไขป5ญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยู/ที่ดีของชุมชน
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการเสริมสร$างความรู$ให$แก/ภาคีเครือข/ายและชุมชน ในการค$นหา คัด
กรอง ดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
๒. ทีมผู$ให$บริการประสานหน/วยงานที่เกี่ยวข$องในการส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$าน
สังคมและเศรษฐกิจให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๖

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขารับบริการ
ทีมผู$ให$บริการสร$างความมั่นใจว/า ผู$ป>วยยาเสพติดสามารถเข$าถึงบริการบําบัดรักษาได$ง/าย กระบวนการรับ
ผู$ป>วยเหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการของผู$ป>วย ทันเวลา และมีการประสานงาน ที่ดี ภายใต$
ระบบและสิ่งแวดล$อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีกระบวนการ /ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจนว/าผู$ป>วยเสพติดจะเข$าถึงบริการ
อย/างไร
๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช$ยาและสารเสพติดเบื้องต$น เพื่อแยก
กลุ/มผู$ป>วยให$ได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแต/
ละระบบการบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพ โดยใช$ แบบประเมิ น คั ด กรองที่ เ ปน
มาตรฐานสากล
๓. การเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบริการผู$ป>วยเสพติดก/อนรับไว$รักษาเปนไปอย/าง
เหมาะสม ทั้งการให$ข$อมูลที่จําเปนกับผู$ป>วยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึกข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
๔. มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองค;กร
คะแนนเฉลี่ย

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ระดับคะแนนของผูนิเทศ
III - ๒ การประเมินผูปEวย
ผู$ป>วยเสพติดทุกรายได$รับการประเมินความต$องการและป5ญหาสุขภาพอย/างถูกต$อง ครบถ$วน และเหมาะสม
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติดอย/างรอบด$าน ครอบคลุมด$านร/างกาย จิตใจ อารมณ;
และสังคม
๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร$อมให$บริการใน
เวลาที่ต$องการ
๓. ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู$ป>วยเสพติด
มีการใช$ผลการประเมินร/วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง
๔. มีการระบุป5ญหา ความต$องการของผู$ป>วยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด
๕. มีการอธิบายผลการประเมินให$ผู$ป>วยและ/หรือครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู$รับบริการ
และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$ประโยชน;
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๗

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III - ๓ การวางแผนดูแลผูปEวย
ทีมผู$ให$บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดที่มีการประสานกันอย/างดี
และมีเป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$องกับสภาพป5ญหา/ความต$องการด$านสุขภาพของผู$ป>วยเสพติด
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดซึ่งตอบสนองต/อ
ป5ญหา/ ความต$องการของผู$ป>วยเสพติดอย/างครบถ$วน
๒. มีการใช$แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบน
พื้นฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกันระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๔. ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส/วนร/วมในการวางแผนหลังจากได$รับข$อมูลการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
๕. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๖. มีการวางแผนการจําหน/ายผู$ป>วยเสพติด เพื่อให$ผู$ป>วยเสพติดสามารถดูแลตนเอง
และได$รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพป5ญหาละความต$องการ หลังจําหน/ายออกจาก
โรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
III – ๔ การดูแลผูปEวย

ทีมผู$บําบัดให$ความมั่นใจว/าจะให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างทันท/วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$ ป> ว ยเสพติ ด ได$ รั บ การดู แลตามแผนการรั ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพผู$ ป> ว ยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม/ อาการแทรกซ$อนอื่นๆ และได$รับ
การฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อ
การบําบัดรักษาที่ต/อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส/งต/อไปยังสถานพยาบาล
ที่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๘

III – ๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย การดูแลต2อเนื่อง
ทีมผู$บําบัดให$ข$อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก/ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว$ เพื่อเสริมพลังผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวให$มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร$างสุขภาพเข$าในทุกขั้นตอนของการดูแล
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู$
๒. มีการให$ความรู$แก/ผู$ป>วยเสพติด และครอบครัวในลักษณะที่เข$าใจง/าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มี ก ารประเมิ น การรั บ รู$ ความเข$ า ใจและ
ความสามารถในการนําข$อมูลที่ได$รับไปปฏิบัติของผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว (ถ$ามี)
๓. มีการประเมินความต$องการการดูแล/ ช/วยเหลือ ทั้งด$านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อาชีพ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหน/าย
๔. มี การประเมิ น ความพร$ อ ม และความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู$ ป> ว ยและ
ครอบครัว
๕. มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว รวมทั้งการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ
๖. ผู$ ป> ว ยที่ จํ า หน/ า ยออกจากสถานพยาบาล ได$ รั บ การส/ ง ต/ อ ติ ด ตาม ประเมิ น
ความก$าวหน$าและปรับแผนการดูแลเปนระยะอย/างเหมาะสม มีการส/งต/อข$อมูล ให$แก/
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อเตรียมความพร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่
กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๖๙

ตอนที่ IV ผลลัพธ
เปนการกํากับติดตามผลลัพธ;การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห; สังเคราะห; และวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได$แก/ ด$านการดูแลผู$ป>วย/ ผู$รับบริการ ด$านทรัพยากรบุคคล
ด$านระบบงานและกระบวนการสําคัญ การทํางานกับเครือข/าย
ประเด็นที่ประเมิน
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ
องค;กรแสดงให$เห็นผลการดําเนินงานระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วยเสพติด
ทั้งในด$านผลลัพธ; กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน$าที่* (functional status) ของผู$ป>วย
เสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการการคง
อยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับผู$รับบริการ
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร (ความพึง
พอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู$นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว$ ทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิประโยชน;
ของบุคลากร
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน)
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการสําคัญ
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือข2าย
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$านการ
ค$นหา คัดกรองผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด และด$านการติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
หมายเหตุ ตอนที่ IV หน/วยงานไม/ต$องให$คะแนนประเมินตนเอง ผู$นิเทศจะเปนผู$ให$คะแนนด$วยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธ;การดําเนินงาน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๗๐

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
รพ.แจงความจํานง
(ส/งแบบประเมินผ/านสสจ.)
มาที่ สบยช./รพธ.ภูมิภาคที่
รับผิดชอบ

ไม2

ตรวจสอบความสมบูรณ

ส2งกลับดําเนินการแกไข

ใช2
เยี่ยมสํารวจ

ผูเยี่ยมจัดทํารายงาน

เขาคณะกรรมการพิจารณารับรอง

ไม2ผ2าน

ผ2าน
รับกิตติกรรมประกาศ
งานประชุมวิชาการทุกป

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)

๗๑

ส2งผลการพิจารณา ขอชื่นชม และ
ขอเสนอแนะ ให สสจ. และ รพ.

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

ภาคผนวก

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๒

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

การแบ2งพื้นที่ความรับผิดชอบดานการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
หน2วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันบําบัดรักษาและฟabนฟูผูติด
ยาเสพติดแห2งชาติบรมราชชนนี
(สบยช.)

โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม2

โรงพยาบาลธัญญารักษ
แม2ฮ2องสอน
โรงพยาบาลธัญญารักษขอนแก2น

โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี
โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา

โรงพยาบาลธัญญารักษปjตตานี

พื้นที่รับผิดชอบ
เขตบริการสุขภาพที่ ๓ ได$แก/ จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค; พิจิตร
อุทัยธานี ชัยนาท
เขตบริการสุขภาพที่ ๔ ได$แก/ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห;บุรี อ/างทอง นครนายก
เขตบริการสุขภาพที่ ๕ ได$แก/ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ; สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี
เขตบริการสุขภาพที่ ๖ ได$แก/ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแก$ว จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
เขตบริการสุขภาพที่ ๙ บางส/วน ได$แก/ จังหวัด บุรีรัมย; และสุรินทร;
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ บางส/วน ได$แก/จังหวัดศรีษะเกษ และ
อุบลราชธานี
เขตบริการสุขภาพที่ ๑ ได$แก/ จังหวัดเชียงใหม/ ลําปาง ลําพูน
เชียงราย น/าน พะเยา แพร/ (ยกเว$นแม/ฮ/องสอน)
เขตบริการสุขภาพที่ ๒ ได$แก/ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ; สุโขทัย
อุตรดิตถ; (ยกเว$นตาก)
จังหวัดแม/ฮ/องสอน และจังหวัดตาก
เขตบริการสุขภาพที่ ๗ ได$แก/ จังหวัดกาฬสินธุ; ขอนแก/น
มหาสารคาม ร$อยเอ็ด
เขตบริการสุขภาพที่ ๙ บางส/วน ได$แก/ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ บางส/วน ได$แก/ จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร
อํานาจเจริญ
เขตบริการสุขภาพที่ ๘ ได$แก/ จังหวัด เลย หนองคาย หนองบัวลําภู
อุดรธานี นครพนม สกลนคร บึงกาฬ
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ได$แก/ จังหวัดชุมพร สุราษฎร;ธานี
นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ บางส/วน ได$แก/ จังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง
ตรัง
เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ บางส/วน ได$แก/ จังหวัดป5ตตานี ยะลา
นราธิวาส

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๓

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

แบบประเมินตนเอง เพื่อการรับรองคุณภาพ (Accreditation)
การบําบัดรักษาฟabนฟูยาเสพติดของสถานพยาบาล/สถานบําบัดทุกระดับทั่วประเทศ
สถานพยาบาลยาเสพติดทุกระดับ
๑. ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล /สถานบําบัดฟนฟู …………………………………………………..
๑.๒ อําเภอ ………………………….. จังหวัด ………………….…………
๑.๓ สภาพทางภูมิศาสตร; เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (อธิบายพอสังเขป)
- ที่ตั้งของอําเภอในหน/วยงานบําบัด รอบๆ มีลักษณะอย/างไร (ขึ้นกับบริบทของแต/ละพื้นที่)/เข/น
ติดถนนใหญ/ แม/น้ํา ติดป>า ซึ่งอาจมีผลต/อการบําบัด หรือการหลบหนี)

๑.๔ ข$อมูลจํานวนประชากรในอําเภอ/สถานบําบัดฟนฟู (เพศ, กลุ/มอายุ) (ตามบริบทของแต/ละ
พื้นที่/ ของยุติธรรมตอบได$ในภาพรวม)

๑.๕ สถานการณ;ป5ญหายาเสพติดของอําเภอ /สถานบําบัดฟนฟู
- สภาพป5ญหายาเสพติดของพื้นที่/ ของยุติธรรมตอบได$ในภาพรวม หรือสถานการณ;ป5ญหาในที่ตั้ง
ของหน/วยงาน)

๑.๖ นโยบายการแก$ไขป5ญหายาเสพติดในพื้นที่/สถานบําบัดฟนฟู (ทั้งระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ)

๑.๗ ลําดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผ/านหรือดําเนินการอยู/
- สถานะ HA ยาเสพติดขั้นไหน
- ของโรงพยาบาลเพิ่ม HA ใหญ/ ของ สรพ. ผ/านบันไดขั้นที่เท/าไร

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๔

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

๒. จุดเด2นของโรงพยาบาลที่ช2วยเสริมสรางประสิทธิภาพการบําบัดฟabนฟูผูเสพ/ผูติดยาและสารเสพติด
- ให$เขียนแบบเรียงความ หรือตาราง บรรยายถึงจุดเด/นของหน/วยงานในการค$นหา คัดกรอง บําบัด
รักษาและฟนฟูผู$ป>วยเสพติด การติดตาม การนําครอบครัวเข$ามามีส/วนร/วมในการบําบัดฟนฟูผู$ป>วยเสพ
ติด การทํางานกับเครือข/าย เปนต$น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ : โปรดแสดงให$เห็นกระบวนการพัฒนาตามหลัก PDSA หรือหลัก ๓P (Purpose Process
Performance)
๓. สรุปขอมูลสําคัญของหน2วยงาน(Unit Profile)
๓.๑ พันธกิจหรือเจตจํานง
๓.๒ เป`าหมาย
๓.๓ ขอบเขตของการจัดบริการ
- ขนาดของสถานพยาบาล/สถานบําบัดฟนฟู ขนาด ………….. เตียง/คน (ตามที่จดทะเบียน)
- ทีมที่รับผิดชอบในการบําบัดรักษาผู$ติดยาเสพติดได$แก/………………………………………….
- รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามอย/างเปนรูปธรรม (โปรดระบุขั้นตอนการบําบัดฯ ใน
ผู$ป>วยแต/ละประเภทอย/างละเอียด)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๕

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

๓.๔ รูปแบบการดําเนินงานป`องกันเชิงรุก (โปรดระบุ กิจกรรม/โครงการ เป`าหมาย ผลลัพธ;
อย/างชัดเจน ข$อมูลย$อนหลัง ๓ ปj / หรือกรอกเปนตารางให$เห็นชัดเจน)
โครงการ/กิจกรรม

เป`าหมาย

ผลลัพธ;

๓.๕ อัตรากําลังของหน/วยงาน (ระบุ ชื่อ สกุล ตําแหน/ง ของแต/ละบุคคล ระบุความรับผิดชอบ
หลัก/รอง หรือร/วม/part time-full time คุณวุฒิ– ระบุทั้งวุฒิการศึกษา/ การอบรมเฉพาะทาง/
การอบรมที่เกี่ยวข$อง และระบุปj พ.ศ.ที่จบหรืออบรมมา)
ประเภทของเจาหนาที่

คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยา
เสพติด

๔. แผนการฝlกอบรม / ศึกษาต2อเนื่อง (ระบุ ชื่อ สกุล ตําแหน/ง และปjงบประมาณที่มีแผนจะส/งอบรม
หลักสูตรใดไปอบรมมาแล$ว เช/น อบรมต$นปjงบ แต/ผู$เยี่ยมสํารวจไปเยี่ยมปลายปj อาจเติมวงเล็บว/าอบรม
แล$ว/ เพื่อประเมินว/ามีการประเมินแผนการฝzกอบรม)
กลุ2มเป/าหมาย
เนื้อหา / หลักสูตร
เหตุผล / ขอมูลสนับสนุน

๕. ตัวอย2างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป<นรูปธรรม
๕.๑ การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาด$วย C3-THER (เขียนเปนความเรียงหรือตาราง)
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๖

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

๕.๒ การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณ;ไม/พึงประสงค;
ความเสี่ยงสําคัญที่หน2วยงานคนพบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

๕.๓ การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ ๓ ปjย$อนหลัง
(๑) การทบทวนอัตราการคงอยู/ในการบําบัดฟนฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟนฟู)
ปjงบประมาณ
...........
ชนิดของสารเสพติด/
จําแนกประเภท

จํานวน
ผู$ป>วยที่
รับใหม/
ทั้งหมด
(B)

ปjงบประมาณ
...........

จํานวน
จํานวน
ผู$ป>วยที่ รอยละ ผู$ป>วยที่รับ
คงอยู/ใน [(A/B)
ใหม/
ระบบการ x100]
ทั้งหมด
บําบัด (A)
(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
คงอยู/ใน
ระบบการ
บําบัด (A)

ปjงบประมาณ
...........
รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
รับใหม/
ทั้งหมด
(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่ รอยละ
คงอยู/ใน [(A/B)
ระบบการ x100]
บําบัด (A)

รวม

หมายเหตุ : ชนิดของสารเสพติดขึ้นอยู/กับขอบเขตของการบริการ แต/ละสถานพยาบาล (ยุติธรรม ไม/ได$แยก
ชนิดของ สารเสพติด แต/แยกเปน กลุ/มเสี่ยง กลุ/มเสพ กลุ/มติด โดยใช$ ASSIST ร.พ. เขียนให$ครอบคลุมทุก
สารเสพติด รวมทั้ง สุรา บุหรี่)
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๗

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

(๒) การทบทวนอัตราการไม/เสพติดซ้ําหลังการบําบัดรักษา ๓ เดือน (Early remission rate ๓ เดือน)
ปjงบประมาณ
...........
ชนิดของสารเสพติด/
จําแนกประเภท

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

ปjงบประมาณ
...........

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

ปjงบประมาณ
...........
รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)
x100]

รวม
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

(๓) การทบทวนอัตราการคงอยู/ในการติดตามเมื่อครบ ๑ ปj (Retention rate ติดตามครบ ใน ๑ ปj)
ปjงบประมาณ
...........
ชนิดของสารเสพติด/
จําแนกประเภท

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัด
รักษาและ
ได$รับการ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

จํานวน
ผู$ป>วยที่คง
อยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

ปjงบประมาณ
...........
ร$อยละ
[A/B
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัด
รักษาและ
ได$รับการ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

(B)

(B)

รวม
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๘

จํานวน
ผู$ป>วยที่คง
อยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

ปjงบประมาณ
...........
ร$อยละ
[A/B
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัด
รักษาและ
ได$รับการ
จําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่คง
อยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

ร$อยละ
[A/B
x100]

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ ก.ยุติธรรม ไม/มีระบบติดตาม ในเชิงนโยบาย ควรจัดระบบ/ ขอข$อมูลจากหน/วยที่เกี่ยวข$อง
(๔) ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่หน/วยงานต$องการนําเสนอ
ตัวชี้วัด

ปjงบประมาณ

ป5ญหาที่พบ

ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธ;
ที่เกิดขึ้น

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ การวิเคราะห; ป5ญหาและโอกาสพัฒนา ให$วิเคราะห; โดยยึดหลัก ๓ P

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๗๙

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

๖. กรณีศึกษาผูปEวยที่เป<นความภาคภูมิใจของหน2วยงาน อย2างนอย ๑ ราย โดยเป<นผลงานกรณีศึกษา
ไม2เกิน ๓ ปยอนหลัง (ระบุกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นศักยภาพของทีมบําบัดหรือนวตกรรมกระบวนการ
บําบัด ติดตาม ผลลัพธ และคุณภาพชีวิตหลังการบําบัด ซึ่งเป<นการทบทวนการดูแลผูปEวยโดยใช C3
THER สรุปใหกระชับ ครอบคลุม ไม2เกิน ๑ หนากระดาษ A๔)
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….………………..
…………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๐

(Acc. V. ๑๑-๐๑-๖๐)

๗. การพัฒนาระบบงานและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่กําลังดําเนินการหรือมีแผนที่จะดําเนินการต2อไป
ความทาทาย

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรแกไขปjญหาระยะ ๑ - ๓ ป
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ/
ระยะเวลา
กิจกรรมหลัก
ดําเนินการ

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

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๑

ผลการดําเนินงาน

แหล2งงบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ

แบบสรุปการประเมินตนเองเพื่อประกอบการนิเทศติดตามผลเพื่อการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลทุกระดับที่ใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด
-------------------------------------------------------วันที่.............. เดือน .................................... พ.ศ. ..................
เกณฑมาตรฐานในการรับรองคุณภาพ
ตอนที่ I - ๑
ตอนที่ I – ๒
ตอนที่ I – ๓
ตอนที่ I – ๔
ตอนที่ I – ๕
ตอนที่ I – ๖
ตอนที่ II – ๑ ก
ตอนที่ II – ๒ ก
ตอนที่ II – ๒ ข
ตอนที่ II – ๒ ค
ตอนที่ II – ๒ ง
ตอนที่ II – ๓
ตอนที่ II – ๔
ตอนที่ II – ๕ ก
ตอนที่ II – ๕ ข
ตอนที่ III – ๑
ตอนที่ III – ๒
ตอนที่ III – ๓
ตอนที่ III – ๔
ตอนที่ III – ๕
ตอนที่ IV
รวมคะแนนเฉลี่ย

ค2าคะแนน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๒

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค;ประกอบที่สําคัญ รวม ๖ องค;ประกอบ ได$แก/
I - ๑ การนํา
ผู$นําองค;กรให$ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให$การดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดเปนไปอย/างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
๒. หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนด พันธกิจ/เจตจํานง เป`าหมาย และ
ขอบเขตการให$บริการด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถ/ายทอดสู/ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้
๓. ผู$นําสนับสนุนให$มีการสร$างสิ่งแวดล$อมและบรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$างความร/วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดภายใน
องค;กร (Management Innovation)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๓

I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
มีการกําหนดกลยุทธ;และเป`าหมายของการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองป5ญหาและความ
ต$องการของผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย รวมทั้งมีการถ/ายทอดไปสู/การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อให$
มั่นใจว/า การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล$องตามบริบทของ
หน/วยงาน และข$อมูลการแพร/ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมี
การถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ;การดําเนินงาน เพื่อให$มั่นใจว/าการดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้ง
ไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว$อย/างชัดเจน
๒. มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให$
บรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;
๓. มี ร ะบบการกํ า กั บ ติ ด ตาม (Monitoring) เพื่ อ ให$ ก ารดํ า เนิ น งานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว$ และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๔

I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับผลงาน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย
มีระบบการรับฟ5งและนําข$อมูล จากเสียงสะท$อน ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อร$องเรียนของผู$ป>วย
ผู$รับผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มาใช$ในการวางแผนและปรับปรุง เพื่อสร$างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึงความ
มั่นใจว/า การจัดบริการของหน/วยงานสอดคล$องกับความต$องการของบุคคลดังกล/าว รวมถึงหน/วยงานมีความ
ตระหนักและให$ความคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รั บ ฟ5 ง เสี ย งสะท$ อ นและข$ อ ร$ อ งเรี ย นจาก
ผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มีระบบการตอบสนองและจัดการกับข$อร$องเรียน
อย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/
เสียงสะท$อนมาใช$ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback &
reflection)
๒. มี ช/ อ งทางให$ ผู$ ป> ว ย/ผู$ รั บ บริ ก าร ค$ น หาข$ อ มู ล ข/ า วสารและเสนอข$ อ ร$ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับระบบการบริการของหน/วยงาน และความรู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู$ในการดูแลตนเอง
๓. มีระบบการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของผู$ป>วย และมีระบบที่พร$อมในการ
คุ$มครองสิทธิผู$ป>วยได$อย/างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities)
๔. มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$ป>วย ผู$รับบริการ ผู$รับผลงาน และผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มี
ส/วนร/วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด$านยาเสพติดขององค;กร (customer &
stakeholder engagement with the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๕

I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห; ข$อมูลด$านการบําบัดรักษาฟนฟูผู$ติดยาและสารเสพติดที่จําเปน เพื่อนําไปใช$
ประโยชน;ในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใช$ข$อมูลเชิงวิชาการ และการจัดการความรู$ เพื่อการการ
บํา บั ด รักษาฟนฟู ผู$ ติ ดยาและสารเสพติ ดให$ เ กิ ดคุ ณภาพตามบริ บ ทของแต/ ละสถานพยาบาล/สถานฟนฟู
สมรรถภาพ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ก ารกํ า หนด จั ด เก็ บ และทบทวนข$ อ มู ล /ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ เพื่ อ ใช$ ใ นการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ;ของการจัดบริการ
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ ส/งต/อผู$ป>วยเสพติด และการดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ (Information technology support)
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ และ/หรื อแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ ถู กต$ อ ง เชื่ อ ถื อ ได$
ทั น สมั ย และปลอดภั ย มาใช$ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ให$ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด (evidence-based practice)
๔ มีการจัดการความรู$ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญ
จากการปฏิ บั ติ ง าน หรื อองค; ความรู$ ที่ เ กี่ ย วข$ องจากทั้ งภายในและภายนอกองค; ก ร
นํ าไปสู/ การปฏิ บั ติ ที่รั ด กุ ม เปนระบบและมี ทิศทางเดี ย วกั น ทั้ งองค; กร (Knowledge
Management in the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๖

I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรู$ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่ เอื้อต/อการ
ให$บริการที่มีคุณภาพ มีระบบการพั ฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย/องชมเชยและแรงจูงใจที่
ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม สําหรับ
การบํ า บั ด รั กษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ด รวมทั้ งมี ผู$ ป ฏิ บั ติ งาน
ประจําและผู$ปฏิบัติงานเสริม
๒. มี โ ครงสร$ า ง ระบบงาน และวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต/ อ การสื่ อ สาร การ
ประสานงาน การปรึ กษา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู$ การสร$ า งนวตกรรม และมี ความ
คล/องตัว
๓. มี ร ะบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อการบั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ป> ว ยเสพ
ติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุณภาพ ตั้งแต/การเตรียมความพร$อม
๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย/องชมเชย จัดระบบค/าตอบแทนและแรงจูงใจ
(ความก$ าวหน$ าของตํ าแหน/ งงาน, ความปลอดภั ยในการทํ างาน, ความมั่ นคงในงาน
ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีม การมุ/งเน$นผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๗

I - ๖ การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$การบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการให$บริการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกระบวนการให$บริการผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่สอดคล$องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความร/วมมือกับผู$เกี่ยวข$อง เพื่อส/ง
มอบคุณค/าของงานให$แก/ผู$รับบริการ (process identification)
๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง/ทีมนํา
ทางคลิ นิกอย/ างสม่ํ าเสมอ เพื่อประเมิน คุณภาพ ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ลของการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดและค$นหาโอกาสพัฒนา
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล จากผู$ รั บ บริ ก ารและผู$ ร/ ว มงานมาใช$ ป ระโยชน; ใ นการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให$บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภั ย หลั ก ฐานทางวิ ช าการ มาตรฐานวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
(process design & innovation)
๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล/า ป`องกันความผิดพลาดและเหตุการณ;
ไม/พึงประสงค; ซึ่งจะส/งผลให$ผลลัพธ;การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ดีขึ้นในทุกมิติ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๘

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริ หารความเสี่ ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ ของโรงพยาบาลที มีป ระสิ ทธิ ผลและประสาน
สอดคล$องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการค$นหาความเสี่ยงทางด$านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในหน/วยงานยาเสพติดและ
หน/ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข$ อง พร$ อมทั้ งจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เพื่ อกํ า หนดเป` า หมาย ความ
ปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร$างความตระหนักอย/าง
ทั่วถึง เพื่อให$เกิดผลลัพธ;ของการการปฏิบัติงานที่ดี
๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ;และเหตุการณ;เกือบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห;และ
นําข$อมูลที่ได$ไปใช$ประโยชน; ในการประเมินผลงาน ปรับ ปรุงระบบงาน เรียนรู$ และ
วางแผนการปฏิบัติงาน
๓. มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause Analysis) เพื่อค$นหาป5จจัยเชิงระบบ*
ที่อยู/เบื้องหลัง และนําไปสู/การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
๔. มีการประเมิ น ประสิทธิ ผ ลของระบบบริ หารความเสี่ ย งและความปลอดภั ยอย/ า ง
สม่ําเสมอ และนําไปสู/การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๘๙

II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปEวย (Healing environment Safety Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของหน/วยงานที่เอื้อต/อความปลอดภัยและความผาสุกของผู$ป>วย เจ$าหน$าที่ และ
ผู$รับบริการ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/าผู$ที่อยู/ในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. โครงสร$างอาคารสถานที่ขององค;กรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่ใช$สอยเอื้อ
ต/ อ ความปลอดภั ย ความสะดวกสบาย ความเปนสั ด ส/ ว น และการทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
๒. หน/วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม เพื่อค$นหาความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติที่ไม/ปลอดภัยด$านสิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให$บริการผู$ป>วย/ผู$มา
เยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ
๓. องค;กรประเมินความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมใน เชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ด$านสิ่งแวดล$อมและนําไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว$ ป`องกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต/ อ อุ บั ติ ก ารณ; ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธํ า รงไว$ ซึ่ ง สภาพอาคาร สถานที่ ที่ ส ะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู$ป>วย/ ผู$มาเยือนและบุคลากร
๔. มีร ะบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๐

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ดําเนินการวิเคราะห;ความเสี่ยงต/อการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/
ภัยพิบัติที่เปนไปได$ และหน/วยงานต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร$อม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
๓ ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ ง เพื่อทดสอบการบริ หารจัดการ เมื่อเกิ ด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต/างๆ ในการป`องกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๑

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ
หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/า มีเครื่องมือที่จําเปนพร$อมใช$งาน และทําหน$าที่ได$เปนปกติ รวมทั้งควรมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยู/ตลอดเวลา
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. องค;กรจัดให$มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ํา สํารองให$แก/จุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดไว$
๒. ติดตามและรวบรวมข$อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค รวมถึงมีระบบบํารุงรักษา
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร$างทดแทน
๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพร$อมในการใช$งาน เพื่อให$การดูแลผู$ป>วย
เสพติดได$อย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน/เฉพาะทาง ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/านการฝzกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค;กรให$การอนุญาตในการใช$เครื่องมือชิ้นนั้น พร$อมทั้งมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๒

ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
องค;กรมีความมุ/งมั่นในการที่จะทําให$หน/วยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต/อสุขภาพ เอื้อต/อการสร$าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู$ป>วยและผู$มาใช$บริการ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดให$มีสภาพแวดล$อมเอื้อต/อการมีสุขภาพทางด$านสังคม จิตใจ ที่ดีสําหรับผู$ป>วย
ครอบครัว และบุคลากร
๒. จั ดให$ มีส ถานที่ และสิ่ งแวดล$อมเพื่อการเรีย นรู$ และพัฒ นาทักษะสํ า หรับ บุ คลากร
ผู$ป>วยและครอบครัว
๓. มีการจัดสิ่งแวดล$อมให$มีความปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๓

II - ๓ ระบบยา
องค;กรสร$างความมั่นใจในระบบการจัดการด$านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได$ผล พร$อมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพพร$อมใช$สําหรับผู$ป>วยเสพติด
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดทํานโยบาย เพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ;ไม/พึงประสงค;
จากการใช$ยา พร$อมทั้งนําสู/การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย/างเหมาะสมต/อเหตุการณ;ที่ไม/
พึงประสงค;จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
๒. จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ในการควบคุ ม กํ า กั บ การเบิ กจ/ า ยยาที่ ต$ องควบคุ มพิ เ ศษ เช/ น
Methadone และยากลุ/มต$านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อได$รับ
ยาในกลุ/มดังกล/าว
๓.จัดให$มียา และ/หรือ เวชภัณฑ;ฉุกเฉินและยาสามัญที่จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยเสพ
ติด ตลอดเวลา มี ร ะบบการควบคุ ม และดู แลให$เ กิ ดความปลอดภั ย และมี การจัด ยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช$ไป
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๔

II - ๔ ระบบเวชระเบียน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$ป>ว ยทุ กรายมีเ วชระเบี ยนซึ่ งมี ข$อมูล เพี ยงพอ สํ าหรับการสื่อสาร การดู แลต/อเนื่อง การเรีย นรู$ การวิจั ย
การประเมิ น ผล การใช$ เ ปนหลั ก ฐานทางกฎหมาย องค; ก รสร$ า งความมั่ น ใจว/ า เวชระเบี ย บมี ร ะบบความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดได$
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข$อมูลเพียงพอ
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ เพื่อประเมินความสมบูรณ; ความถูกต$อง และ
การบันทึกในเวลาที่กําหนด
๓. เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญ หาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก$ไข
ดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
๔. องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปน เพื่อรักษาความลับของข$อมูล
และสารสนเทศของผู$ป>วยในเวชระเบียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๕

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก.การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด$านการค$นหา คัดกรอง ป`องกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดร/วมกับภาคีเครือข/าย
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมินความต$องการและศักยภาพของ
ชุมชน และกําหนดกลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
๒. ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด
ร/วมกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
๓. ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด สําหรับชุมชน โดย
ร/วมมือกับองค;กรและผู$ให$บริการอื่นๆ
๔. ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผล และปรับปรุงบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติดในชุมชน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๖

ข. การเสริมพลังชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก$ไขป5ญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยู/ที่ดีของชุมชน
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการเสริมสร$างความรู$ให$แก/ภาคีเครือข/ายและชุมชน ในการค$นหา คัด
กรอง ดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
๒. ทีมผู$ให$บริการประสานหน/วยงานที่เกี่ยวข$องในการส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$าน
สังคมและเศรษฐกิจให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๗

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขารับบริการ
ทีมผู$ให$บริการสร$างความมั่นใจว/า ผู$ป>วยยาเสพติดสามารถเข$าถึงบริการบําบัดรักษาได$ง/าย กระบวนการรับ
ผู$ป>วยเหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการของผู$ป>วย ทันเวลา และมีการประสานงาน ที่ดี ภายใต$
ระบบและสิ่งแวดล$อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีกระบวนการ /ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจนว/าผู$ป>วยเสพติดจะเข$าถึงบริการ
อย/างไร
๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช$ยาและสารเสพติดเบื้องต$น เพื่อแยก
กลุ/มผู$ป>วยให$ได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแต/
ละระบบการบํ า บัด รั กษาและฟนฟูส มรรถภาพ โดยใช$ แบบประเมิ น คั ด กรองที่ เ ปน
มาตรฐานสากล
๓. การเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบริการผู$ป>วยเสพติดก/อนรับไว$รักษาเปนไปอย/าง
เหมาะสม ทั้งการให$ข$อมูลที่จําเปนกับผู$ป>วยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึกข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
๔. มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองค;กร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๘

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III - ๒ การประเมินผูปEวย
ผู$ป>วยเสพติดทุกรายได$รับการประเมินความต$องการและป5ญหาสุขภาพอย/างถูกต$อง ครบถ$วน และเหมาะสม
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติดอย/างรอบด$าน ครอบคลุมด$านร/างกาย จิตใจ อารมณ;
และสังคม
๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร$อมให$บริการใน
เวลาที่ต$องการ
๓. ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู$ป>วยเสพติด
มีการใช$ผลการประเมินร/วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง
๔. มีการระบุป5ญหา ความต$องการของผู$ป>วยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด
๕. มีการอธิบายผลการประเมินให$ผู$ป>วยและ/หรือครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู$รับบริการ
และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$ประโยชน;
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๙๙

III - ๓ การวางแผนดูแลผูปEวย
ทีมผู$ให$บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดที่มีการประสานกันอย/างดี
และมีเป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$องกับสภาพป5ญหา/ความต$องการด$านสุขภาพของผู$ป>วยเสพติด
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดซึ่งตอบสนองต/อ
ป5ญหา/ ความต$องการของผู$ป>วยเสพติดอย/างครบถ$วน
๒. มีการใช$แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบน
พื้นฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกันระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๔. ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส/วนร/วมในการวางแผนหลังจากได$รับข$อมูลการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
๕. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๖. มีการวางแผนการจําหน/ายผู$ป>วยเสพติด เพื่อให$ผู$ป>วยเสพติดสามารถดูแลตนเอง
และได$รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพป5ญหาละความต$องการ หลังจําหน/ายออกจาก
โรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๐

III – ๔ การดูแลผูปEวย

ทีมผู$บําบัดให$ความมั่นใจว/าจะให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างทันท/วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$ ป> ว ยเสพติ ด ได$ รั บ การดู แลตามแผนการรั ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพผู$ ป> ว ยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม/ อาการแทรกซ$อนอื่นๆ และได$รับ
การฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อ
การบําบัดรักษาที่ต/อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส/งต/อไปยังสถานพยาบาล
ที่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๑

III – ๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย การดูแลต2อเนื่อง
ทีมผู$บําบัดให$ข$อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก/ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว$ เพื่อเสริมพลังผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวให$มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร$างสุขภาพเข$าในทุกขั้นตอนของการดูแล
ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู$
๒. มีการให$ความรู$แก/ผู$ป>วยเสพติด และครอบครัวในลักษณะที่เข$าใจง/าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มี ก ารประเมิ น การรั บ รู$ ความเข$ า ใจและ
ความสามารถในการนําข$อมูลที่ได$รับไปปฏิบัติของผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว (ถ$ามี)
๓. มีการประเมินความต$องการการดูแล/ ช/วยเหลือ ทั้งด$านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อาชีพ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหน/าย
๔. มี การประเมิ น ความพร$ อ ม และความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู$ ป> ว ยและ
ครอบครัว
๕. มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว รวมทั้งการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ
๖. ผู$ ป> ว ยที่ จํ า หน/ า ยออกจากสถานพยาบาล ได$ รั บ การส/ ง ต/ อ ติ ด ตาม ประเมิ น
ความก$าวหน$าและปรับแผนการดูแลเปนระยะอย/างเหมาะสม มีการส/งต/อข$อมูล ให$แก/
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อเตรียมความพร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่
กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๒

ตอนที่ IV ผลลัพธ
เปนการกํากับติดตามผลลัพธ;การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห; สังเคราะห; และวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได$แก/ ด$านการดูแลผู$ป>วย/ ผู$รับบริการ ด$านทรัพยากรบุคคล
ด$านระบบงานและกระบวนการสําคัญ การทํางานกับเครือข/าย
ประเด็นที่ประเมิน
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ
องค;กรแสดงให$เห็นผลการดําเนินงานระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วยเสพติด
ทั้งในด$านผลลัพธ; กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน$าที่* (functional status) ของผู$ป>วย
เสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการการคง
อยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับผู$รับบริการ
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร (ความ
พึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู$นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว$ ทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน;ของบุคลากร
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน)
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการสําคัญ
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือข2าย
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$านการ
ค$นหา คัดกรองผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด และด$านการติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
หมายเหตุ ตอนที่ IV หน/วยงานไม/ต$องให$คะแนนประเมินตนเอง ผู$นิเทศจะเปนผู$ให$คะแนนด$วยตนเอง โดยดูจาก
ผลลัพธ;การดําเนินงาน
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๓

แบบประเมินตนเอง
เพื่อการรับรองคุณภาพซ้ํา (Re-accreditation)
การบําบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ
ชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ……………………………………………..
อําเภอ…………………………..จังหวัด………………….…………
๑.ขอมูลทั่วไป
๑.๑ สถานการณ;ป5ญหายาเสพติดของอําเภอที่เปลี่ยนแปลงหลังจากได$รับการรับรอง

๑.๒ ลําดับขั้นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผ/านหรือดําเนินการอยู/ (บันได 3 ขั้นสู/ HA )
๑.๓ ผลการดําเนินงานตามข$อเสนอแนะในการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผ/านมา
๑.๔ สรุปความสําเร็จหรือการพัฒนาคุณภาพงานที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นหลังการรับรองคุณภาพฯ ครั้งที่ผ/านมา
๒.สรุปขอมูลสําคัญของหน2วยงาน(Unit Profile)
๒.๑ พันธกิจและเป`าหมาย
๒.๒ ขอบเขตของการจัดบริการ
- สถานภาพของสถานพยาบาล เปนโรงพยาบาล ขนาด ………….. เตียง
- ทีมที่รับผิดชอบในการบําบัดรักษาผู$ติดยาเสพติดได$แก/………………………………………….
- รูปแบบการบําบัดรักษา และการติดตามที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลังการรับรองฯ
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๔

๒.๓ รูปแบบการดําเนินงานป`องกันเชิงรุกที่มีการดําเนินการเพิ่มเติมหลังการรับรองฯ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒.๔ อัตรากําลังของหน/วยงาน
ประเภทของเจาหนาที่

จํานวนที่มี

คุณวุฒิ/ประสบการณทํางานดานยาเสพติด

๓.แผนการฝlกอบรม / ศึกษาต2อเนื่อง
กลุ2มเป/าหมาย

เนื้อหา / หลักสูตร

เหตุผล / ขอมูลสนับสนุน

๔.ตัวอย2างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่เป<นรูปธรรม
๔.๑ การทบทวนความเสี่ยง/ป5ญหาสําคัญที่ดําเนินการป`องกันแก$ไขเพิ่มเติม หลังการรับรองฯ
(๑) การทบทวนกระบวนการบําบัดรักษาด$วย C3-THER (เขียนเปนความเรียงหรือตาราง)
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

(๒) การทบทวนความเสี่ยง/ เหตุการณ;ไม/พึงประสงค;
ความเสี่ยงสําคัญที่หน2วยงานคนพบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๕

๔.๒ การทบทวนเครื่องชี้วัดคุณภาพ ๓ ปjย$อนหลัง
(๑) การทบทวนอัตราการคงอยู/ในการบําบัดฟนฟู (Retention Rate ระยะบําบัดฟนฟู)
ชนิดของ
สารเสพติด/
จําแนกประเภท

ปjงบประมาณ
...........
จํานวน
ผู$ป>วยที่
รับใหม/
ทั้งหมด
(B)

ปjงบประมาณ
...........

จํานวน
จํานวน
ผู$ป>วยที่ รอยละ ผู$ป>วยที่
คงอยู/ใน [(A/B) คงอยู/ใน
ระบบการ x100] ระบบการ
บําบัด (A)
บําบัด (A)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
รับใหม/
ทั้งหมด
(B)

ปjงบประมาณ
...........
จํานวน
ผู
รอยละ $ป>วยที่
คงอยู/ใน
[(A/B)
ระบบการ
x100]
บําบัด (A)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
รับใหม/
ทั้งหมด
(B)

รอยละ
[(A/B)
x100]

รวม

หมายเหตุ : ชนิดของสารเสพติดขึ้นอยู/กับขอบเขตของการบริการ แต/ละสถานพยาบาล (ยุติธรรม ไม/ได$แยกชนิด
ของ สารเสพติด แต/แยกเปน กลุ/มเสี่ยง กลุ/มเสพ กลุ/มติด โดยใช$ ASSIST ร.พ. เขียนให$ครอบคลุมทุก
สารเสพติด รวมทั้ง สุรา บุหรี่)
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

(๒) การทบทวนอัตราการไม/เสพติดซ้ําหลังการบําบัดรักษา ๓ เดือน (Early remission rate ๓ เดือน)
ปjงบประมาณ
...........
ชนิดของ
สารเสพติด/
จําแนกประเภท

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

ปjงบประมาณ
...........
รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

รวม
ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๖

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

ปjงบประมาณ
...........
รอยละ
[(A/B)
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
(B)

จํานวน ผู$ป>วย
ที่หยุดเสพติด
ต/อเนื่อง ๓
เดือนหลัง
จําหน/ายจาก
การ
บําบัดรักษา
(A)

รอยละ
[(A/B)
x100]

ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

(๓) การทบทวนอัตราการคงอยู/ในการติดตามเมื่อครบ ๑ ปj (Retention rate ติดตามครบ ใน ๑ ปj)
ชนิดของสาร
เสพติด/
จําแนก
ประเภท

ปjงบประมาณ
...........
จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
คงอยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

ปjงบประมาณ
...........
ร$อยละ
[A/B
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
คงอยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

ปjงบประมาณ
...........
ร$อยละ
[A/B
x100]

จํานวน
ผู$ป>วยที่
ได$รับการ
บําบัดรักษา
และได$รับ
การจําหน/าย
ตามเกณฑ;
ทั้งหมด

(B)

จํานวน
ผู$ป>วยที่
คงอยู/ใน
ระบบการ
ติดตาม
หลัง
จําหน/าย
๑ ปj (A)

รวม
ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ ก.ยุติธรรม ไม/มีระบบติดตาม ในเชิงนโยบาย ควรจัดระบบ/ ขอข$อมูลจากหน/วยที่เกี่ยวข$อง

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๗

ร$อยละ
[A/B
x100]

(๔) ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่หน/วยงานต$องการนําเสนอ
ตัวชี้วัด

ปjงบประมาณ

ป5ญหาที่พบ

ปjญหาที่พบ

การปรับปรุงและผลลัพธ;ที่
เกิดขึ้น

การปรับปรุงและผลลัพธที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ การวิเคราะห; ป5ญหาและโอกาสพัฒนา ให$วิเคราะห; โดยยึดหลัก ๓ P

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๘

๔.แผนยุทธศาสตรการแกปjญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ระยะ ๑ – ๓ ป
ความทาทาย

กลยุทธ

แผนยุทธศาสตรแกไขปjญหาระยะ ๑ - ๓ ป
กิจกรรมหลัก
ตัวชี้วัดโครงการ/
ระยะเวลา
กิจกรรมหลัก
ดําเนินการ

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

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๙

ผลการดําเนินงาน

แหล2งงบประมาณ/
ผูรับผิดชอบ

แบบสรุปการประเมินตนเองเพื่อประกอบการนิเทศติดตามผลเพื่อการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลทุกระดับที่ใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด
-------------------------------------------------------วันที่.............. เดือน .................................... พ.ศ. ..................
เกณฑมาตรฐานในการรับรองคุณภาพ
ตอนที่ I - ๑
ตอนที่ I – ๒
ตอนที่ I – ๓
ตอนที่ I – ๔
ตอนที่ I – ๕
ตอนที่ I – ๖
ตอนที่ II – ๑ ก
ตอนที่ II – ๒ ก
ตอนที่ II – ๒ ข
ตอนที่ II – ๒ ค
ตอนที่ II – ๒ ง
ตอนที่ II – ๓
ตอนที่ II – ๔
ตอนที่ II – ๕ ก
ตอนที่ II – ๕ ข
ตอนที่ III – ๑
ตอนที่ III – ๒
ตอนที่ III – ๓
ตอนที่ III – ๔
ตอนที่ III – ๕
ตอนที่ IV
รวมคะแนนเฉลี่ย

ค2าคะแนน

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๐๙

ตอนที่ I การบริหารจัดการทั่วไป มีองค;ประกอบที่สําคัญ รวม ๖ องค;ประกอบ ได$แก/
I - ๑ การนํา
ผู$นําองค;กรให$ความสําคัญและกําหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให$การดําเนินงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและ
สารเสพติดเปนไปอย/างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$นํากําหนดทิศทาง นโยบาย สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งมีการกํากับ
ติดตามงานด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดอย/างต/อเนื่อง
๒. หน/วยงานและสหสาขาวิชาชีพร/วมกันกําหนด พันธกิจ/เจตจํานง เป`าหมาย และ
ขอบเขตการให$บริการด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่เหมาะสม รวมทั้งมี
ระบบการสื่อสาร และถ/ายทอดสู/ การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดตัวชี้
๓. ผู$นําสนับสนุนให$มีการสร$างสิ่งแวดล$อมและบรรยากาศที่เอื้อต/อการสร$างความร/วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพด$านการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติดภายใน
องค;กร (Management Innovation)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๐

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I -๒ การวางแผนและการบริหารแผน
มีการกําหนดกลยุทธ;และเป`าหมายของการบําบัดรักษาผู$ใช$ยาและสารเสพติด เพื่อตอบสนองป5ญหาและความ
ต$องการของผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย รวมทั้งมีการถ/ายทอดไปสู/การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อให$
มั่นใจว/า การดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้งไว$
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกลยุทธ; เป`าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล$องตามบริบทของ
หน/วยงาน และข$อมูลการแพร/ระบาดของยาและสารเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมี
การถ/ายทอดแผนปฏิบัติการลงสู/การปฏิบัติอย/างเปนรูปธรรม และมีระบบการติดตาม
ผลลัพธ;การดําเนินงาน เพื่อให$มั่นใจว/าการดําเนินงานบรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;ที่ตั้ง
ไว$ โดยมีการกําหนดกรอบเวลาในการติดตามและประเมินผลไว$อย/างชัดเจน
๒. มีการประสานกับผู$นําองค;กรในการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให$
บรรลุเป`าหมาย/วัตถุประสงค;
๓. มี ร ะบบการกํ า กั บ ติ ด ตาม (Monitoring) เพื่ อ ให$ ก ารดํ า เนิ น งานเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่วางไว$ และมีระบบการประเมินผล (Evaluation) การดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๑

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I - ๓ การมุ2งเนนผูปEวย ผูรับผลงาน และผูมีส2วนไดส2วนเสีย
มีระบบการรับฟ5งและนําข$อมูล จากเสียงสะท$อน ความต$องการ ความคาดหวัง และข$อร$องเรียนของผู$ป>วย
ผู$รับผลงาน ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มาใช$ในการวางแผนและปรับปรุง เพื่อสร$างความเชื่อมั่น ศรัทธา รวมถึงความ
มั่นใจว/า การจัดบริการของหน/วยงานสอดคล$องกับความต$องการของบุคคลดังกล/าว รวมถึงหน/วยงานมีความ
ตระหนักและให$ความคุ$มครองสิทธิผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ร ะบบการประเมิ น ความพึ ง พอใจ รั บ ฟ5 ง เสี ย งสะท$ อ นและข$ อ ร$ อ งเรี ย นจาก
ผู$รับบริการและผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มีระบบการตอบสนองและจัดการกับข$อร$องเรียน
อย/างเหมาะสมและเปนธรรม มีการรวบรวมและนําผลการประเมินความพึงพอใจ/
เสียงสะท$อนมาใช$ปรับปรุงการให$บริการของหน/วยงาน (use of feedback &
reflection)
๒. มี ช/ อ งทางให$ ผู$ ป> ว ย/ผู$ รั บ บริ ก าร ค$ น หาข$ อ มู ล ข/ า วสารและเสนอข$ อ ร$ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับระบบการบริการของหน/วยงาน และความรู$ที่เกี่ยวข$องกับยาและสารเสพติด
รวมถึงความรู$ในการดูแลตนเอง
๓. มีระบบการให$ข$อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน$าที่ของผู$ป>วย และมีระบบที่พร$อมในการ
คุ$มครองสิทธิผู$ป>วยได$อย/างเหมาะสม (patient’s right & responsibilities)
๔. มีช/องทางหรือกลไกที่ให$ผู$ป>วย ผู$รับบริการ ผู$รับผลงาน และผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย มี
ส/วนร/วมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานด$านยาเสพติดขององค;กร (customer &
stakeholder engagement with the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๒

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I – ๔ การวัด วิเคราะห และจัดการความรู
มีระบบการจัดเก็บ วัด วิเคราะห; ข$อมูลด$านการบําบัดรักษาฟนฟูผู$ติดยาและสารเสพติดที่จําเปน เพื่อนําไปใช$
ประโยชน;ในการปรับปรุงระบบงาน รวมทั้งมีการใช$ข$อมูลเชิงวิชาการ และการจัดการความรู$ เพื่อการการ
บํา บั ด รักษาฟนฟู ผู$ ติ ดยาและสารเสพติ ดให$ เ กิ ดคุ ณภาพตามบริ บ ทของแต/ ละสถานพยาบาล/สถานฟนฟู
สมรรถภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มี ก ารกํ า หนด จั ด เก็ บ และทบทวนข$ อ มู ล /ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ เพื่ อ ใช$ ใ นการวางแผน
จัดบริการ พัฒนาและติดตามประเมินผลลัพธ;ของการจัดบริการ
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร$อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การรับ ส/งต/อผู$ป>วยเสพติด และการดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ (Information technology support)
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล เชิ ง วิ ช าการ และ/หรื อแนวปฏิ บั ติ ท างคลิ นิ ก ที่ ถู กต$ อ ง เชื่ อ ถื อ ได$
ทั น สมั ย และปลอดภั ย มาใช$ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย ให$ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู
สมรรถภาพผู$ใช$ยาและสารเสพติด (evidence-based practice)
๔ มีการจัดการความรู$ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่ดีและเรียนรู$จากเหตุการณ;สําคัญ
จากการปฏิ บั ติ ง าน หรื อองค; ความรู$ ที่ เ กี่ ย วข$ องจากทั้ งภายในและภายนอกองค; ก ร
นํ าไปสู/ การปฏิ บั ติ ที่รั ด กุ ม เปนระบบและมี ทิศทางเดี ย วกั น ทั้ งองค; กร (Knowledge
Management in the network)
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๓

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I - ๕ การมุ2งเนนทรัพยากรบุคคล
มีบุคลากรที่มีความรู$ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม มีระบบงานและวัฒนธรรมการทํางานที่ เอื้อต/อการ
ให$บริการที่มีคุณภาพ มีระบบการพั ฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การยกย/องชมเชยและแรงจูงใจที่
ส/งเสริมการสร$างผลงานที่ดี
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข$อง ที่มีความรู$ ความสามารถและจํานวนที่เหมาะสม สําหรับ
การบํ า บั ด รั กษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ใช$ ย าและสารเสพติ ด รวมทั้ งมี ผู$ ป ฏิ บั ติ งาน
ประจําและผู$ปฏิบัติงานเสริม
๒. มี โ ครงสร$ า ง ระบบงาน และวั ฒ นธรรมการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต/ อ การสื่ อ สาร การ
ประสานงาน การปรึ กษา การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู$ การสร$ า งนวตกรรม และมี ความ
คล/องตัว
๓. มี ร ะบบการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อการบั ด รั ก ษาและฟนฟู ส มรรถภาพผู$ ป> ว ยเสพ
ติดตามมาตรฐานวิชาชีพอย/างมีคุณภาพ ตั้งแต/การเตรียมความพร$อม
๔. มีระบบการประเมินผลงาน การยกย/องชมเชย จัดระบบค/าตอบแทนและแรงจูงใจ
(ความก$ าวหน$ าของตํ าแหน/ งงาน, ความปลอดภั ยในการทํ างาน, ความมั่ นคงในงาน
ฯลฯ) เพื่อสนับสนุนการทํางานเปนทีม การมุ/งเน$นผู$ป>วยเปนศูนย;กลาง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๔

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

I - ๖ การจัดการกระบวนการ
มีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการจัดบริการบําบัดรักษายาและสารเสพติด และกระบวนการ
สนับสนุนที่สําคัญ เพื่อให$การบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย มีการปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการให$บริการ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการกําหนดกระบวนการให$บริการผู$ใช$ยาและสารเสพติดที่สอดคล$องกับพันธกิจ/
เจตจํานง เป`าหมาย ความคาดหวัง รวมทั้งการประสานความร/วมมือกับผู$เกี่ยวข$อง เพื่อส/ง
มอบคุณค/าของงานให$แก/ผู$รับบริการ (process identification)
๒. มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู$ป>วยเสพติด โดยทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง/ทีมนํา
ทางคลิ นิกอย/ างสม่ํ าเสมอ เพื่อประเมิน คุณภาพ ประสิ ทธิภ าพ ประสิทธิผ ลของการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดและค$นหาโอกาสพัฒนา
๓. มี ก ารนํ า ข$ อ มู ล จากผู$ รั บ บริ ก ารและผู$ ร/ ว มงานมาใช$ ป ระโยชน; ใ นการออกแบบ
ระบบงาน ปรับปรุงและสร$างสรรค;นวัตกรรมสําหรับกระบวนการให$บริการ โดยคํานึงถึง
ความปลอดภั ย หลั ก ฐานทางวิ ช าการ มาตรฐานวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
(process design & innovation)
๔. มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับการจัดบริการ ลด
ความเสี่ยง ลดความแปรปรวน ลดความสูญเปล/า ป`องกันความผิดพลาดและเหตุการณ;
ไม/พึงประสงค; ซึ่งจะส/งผลให$ผลลัพธ;การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
ดีขึ้นในทุกมิติ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๕

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ตอนที่ II ระบบงานสําคัญ
II - ๑ ระบบบริหารความเสี่ยง
ก. ระบบบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ
มีระบบบริ หารความเสี่ย ง ความปลอดภัย และคุ ณภาพ ของโรงพยาบาลทีมีประสิทธิ ผลและประสาน
สอดคล$องกัน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู$ป>วยเสพติดในลักษณะบูรณาการ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการค$นหาความเสี่ยงทางด$านคลินิกและความเสี่ยงทั่วไปในหน/วยงานยาเสพติดและ
หน/ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข$ อง พร$ อมทั้ งจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ เพื่ อกํ า หนดเป` า หมาย ความ
ปลอดภัยและมาตรการป`องกัน/การจัดการ โดยสื่อสารและสร$างความตระหนักอย/าง
ทั่วถึง เพื่อให$เกิดผลลัพธ;ของการการปฏิบัติงานที่ดี
๒. มีระบบรายงานอุบัติการณ;และเหตุการณ;เกือบพลาดที่เหมาะสม มีการวิเคราะห;
และนําข$อมูลที่ได$ไปใช$ประโยชน;ในการประเมินผลงาน ปรับปรุงระบบงาน เรียนรู$ และ
วางแผนการปฏิบัติงาน
๓. มีการวิเคราะห;สาเหตุที่แท$จริง (Root Cause Analysis) เพื่อค$นหาป5จจัยเชิงระบบ*
ที่อยู/เบื้องหลัง และนําไปสู/การแก$ป5ญหาที่เหมาะสม
๔. มีการประเมิ น ประสิทธิ ผ ลของระบบบริ หารความเสี่ ย งและความปลอดภั ยอย/ า ง
สม่ําเสมอ และนําไปสู/การปรับปรุงให$ดียิ่งขึ้น
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๖

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

II - ๒ สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปEวย (Healing environment Safety Laws)
ก. สิ่งแวดลอมทางกายภาพและความปลอดภัย
สิ่งแวดล$อมทางกายภาพของหน/วยงานที่เอื้อต/อความปลอดภัยและความผาสุกของผู$ป>วย เจ$าหน$าที่ และ
ผู$รับบริการ หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/าผู$ที่อยู/ในพื้นที่ อาคาร สถานที่จะปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือภาวะ
ฉุกเฉิน
ประเด็นที่ประเมิน
๑. โครงสร$างอาคารสถานที่ขององค;กรมีการออกแบบและการจัดการพื้นที่ใช$สอยเอื้อ
ต/ อ ความปลอดภั ย ความสะดวกสบาย ความเปนสั ด ส/ ว น และการทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งความปลอดภัยของผู$ให$บริการด$วย
๒. หน/วยงานตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล$อม เพื่อค$นหาความเสี่ยงและการ
ปฏิบัติที่ไม/ปลอดภัยด$านสิ่งแวดล$อม อย/างน$อยทุกหกเดือนในพื้นที่ให$บริการผู$ป>วย/ผู$มา
เยือน และทุกปjในพื้นที่อื่นๆ
๓. องค;กรประเมินความเสี่ยงด$านสิ่งแวดล$อมใน เชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ด$านสิ่งแวดล$อมและนําไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว$ ป`องกันการเกิดอันตราย
ตอบสนองต/ อ อุ บั ติ ก ารณ; ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธํ า รงไว$ ซึ่ ง สภาพอาคาร สถานที่ ที่ ส ะอาดและ
ปลอดภัยสําหรับผู$ป>วย/ ผู$มาเยือนและบุคลากร
๔. มีร ะบบระบายอากาศที่ถ/ายเทสะดวก เพื่อควบคุมการปนเปอนในอากาศ และมี
ระบบการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๗

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ข. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/ ภัยพิบัติ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ดําเนินการวิเคราะห;ความเสี่ยงต/อการเกิดอันตราย เพื่อระบุภาวะฉุกเฉิน/ อัคคีภัย/
ภัยพิบัติที่เปนไปได$ และหน/วยงานต$องเข$าไปมีบทบาทในการให$บริการ
๒. จัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ครอบคลุม การเตรียมความพร$อม
เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ การดําเนินงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/
ภัยพิบัติ และนําไปใช$เมื่อเกิดเหตุการณ;
๓ ดําเนินการฝzกซ$อมอย/างน$อยปjละ ๑ ครั้ ง เพื่อทดสอบการบริ หารจัดการ เมื่อเกิ ด
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ
๔ ตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครื่องมือต/างๆ ในการป`องกันและควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน/อัคคีภัย/ภัยพิบัติอย/างสม่ําเสมอ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๘

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ค. สาธารณูปโภคและเครื่องมือ
หน/วยงานสร$างความมั่นใจว/า มีเครื่องมือที่จําเปนพร$อมใช$งาน และทําหน$าที่ได$เปนปกติ รวมทั้งควรมีระบบ
สาธารณูปโภคที่จําเปนอยู/ตลอดเวลา

ประเด็นที่ประเมิน
๑. องค;กรจัดให$มีระบบไฟฟ`าและระบบน้ํา สํารองให$แก/จุดบริการที่จําเปนทั้งหมด โดย
มีการบํารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนดไว$
๒. ติดตามและรวบรวมข$อมูลเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค รวมถึงมีระบบบํารุงรักษา
และการวางแผนปรับปรุง หรือการสร$างทดแทน
๓. มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จําเปน มีความพร$อมในการใช$งาน เพื่อให$การดูแลผู$ป>วย
เสพติดได$อย/างปลอดภัย เครื่องมือที่ซับซ$อน/เฉพาะทาง ต$องใช$โดยผู$ที่ผ/านการฝzกฝน
จนเกิดความชํานาญ และองค;กรให$การอนุญาตในการใช$เครื่องมือชิ้นนั้น พร$อมทั้งมี
ระบบตรวจสอบเครื่องมือที่เหมาะสมตามระยะเวลาที่กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๑๙

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ง. สิ่งแวดลอมเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
องค;กรมีความมุ/งมั่นในการที่จะทําให$หน/วยงานเปนสถานที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต/อสุขภาพ เอื้อต/อการสร$าง
เสริมสุขภาพของบุคลากร ผู$ป>วยและผู$มาใช$บริการ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดให$มีสภาพแวดล$อมเอื้อต/อการมีสุขภาพทางด$านสังคม จิตใจ ที่ดีสําหรับผู$ป>วย
ครอบครัว และบุคลากร
๒. จั ดให$ มีส ถานที่ และสิ่ งแวดล$อมเพื่อการเรีย นรู$ และพัฒ นาทักษะสํ า หรับ บุ คลากร
ผู$ป>วยและครอบครัว
๓. มีการจัดสิ่งแวดล$อมให$มีความปลอดภัย สะอาด เปนระเบียบและสวยงาม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๐

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

II - ๓ ระบบยา
องค;กรสร$างความมั่นใจในระบบการจัดการด$านยาที่ปลอดภัย เหมาะสม และได$ผล พร$อมทั้งการมียาที่มี
คุณภาพพร$อมใช$สําหรับผู$ป>วยเสพติด
ประเด็นที่ประเมิน
๑. จัดทํานโยบาย เพื่อป`องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และเหตุการณ;ไม/พึงประสงค;
จากการใช$ยา พร$อมทั้งนําสู/การปฏิบัติ มีการตอบสนองอย/างเหมาะสมต/อเหตุการณ;ที่ไม/
พึงประสงค;จากยาและความคลาดเคลื่อนทางยา
๒. จั ด ทํ า แนวปฏิ บั ติ ในการควบคุ ม กํ า กั บ การเบิ กจ/ า ยยาที่ ต$ องควบคุ มพิ เ ศษ เช/ น
Methadone และยากลุ/มต$านอาการทางจิต และมีแนวปฏิบัติการดูแลผู$ป>วยเมื่อได$รับ
ยาในกลุ/มดังกล/าว
๓.จัดให$มียา และ/หรือ เวชภัณฑ;ฉุกเฉินและยาสามัญที่จําเปนในหน/วยดูแลผู$ป>วยเสพ
ติด ตลอดเวลา มี ร ะบบการควบคุ ม และดู แลให$เ กิ ดความปลอดภั ย และมี การจัด ยา
ทดแทนโดยทันทีหลังจากที่ใช$ไป
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๑

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

II - ๔ ระบบเวชระเบียน
เป/าประสงคของขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน
ผู$ป>วยทุกรายมีเวชระเบียนซึ่ งมีข$อมูลเพี ยงพอ สําหรับการสื่อสาร การดู แลต/อเนื่อง การเรียนรู$ การวิจั ย
การประเมิ น ผล การใช$ เ ปนหลั กฐานทางกฎหมาย องค; กรสร$ า งความมั่ น ใจว/ า เวชระเบี ย บมี ร ะบบความ
ปลอดภัยและสามารถรักษาความลับของผู$ป>วยเสพติดได$
ประเด็นที่ประเมิน
๑. บันทึกเวชระเบียนมีข$อมูลเพียงพอ
๒. มีการทบทวนเวชระเบียนเปนระยะ เพื่อประเมินความสมบูรณ; ความถูกต$อง และ
การบันทึกในเวลาที่กําหนด
๓. เวชระเบียนได$รับการป`องกันสูญ หาย ความเสียหายทางกายภาพ และการแก$ไข
ดัดแปลง เข$าถึง หรือใช$โดยผู$ไม/มีอํานาจหน$าที่
๔. องค;กรกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จําเปน เพื่อรักษาความลับของข$อมูล
และสารสนเทศของผู$ป>วยในเวชระเบียน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๒

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

II - ๕ ชุมชนและภาคีเครือข2าย
ก.การจัดบริการสรางเสริมสุขภาพสําหรับชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน จัดบริการเชิงรุกในด$านการค$นหา คัดกรอง ป`องกัน บําบัดฟนฟูและติดตาม
ผู$ใช$ยาและสารเสพติดร/วมกับภาคีเครือข/าย
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการกําหนดชุมชนที่รับผิดชอบ ประเมินความต$องการและศักยภาพของ
ชุมชน และกําหนดกลุ/มเป`าหมายสําคัญในชุมชน
๒. ทีมผู$ให$บริการวางแผนและออกแบบบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด
ร/วมกับชุมชน เพื่อตอบสนองความต$องการและป5ญหาของชุมชน
๓. ทีมผู$ให$บริการจัดบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและสารเสพติด สําหรับชุมชน โดย
ร/วมมือกับองค;กรและผู$ให$บริการอื่นๆ
๔. ทีมผู$ให$บริการติดตามประเมินผล และปรับปรุงบริการสร$างเสริมสุขภาพด$านยาและ
สารเสพติดในชุมชน
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๓

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ข. การเสริมพลังชุมชน
ทีมผู$ให$บริการร/วมมือกับชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการแก$ไขป5ญหายาและ
สารเสพติดและความเปนอยู/ที่ดีของชุมชน
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ทีมผู$ให$บริการเสริมสร$างความรู$ให$แก/ภาคีเครือข/ายและชุมชน ในการค$นหา คัด
กรอง ดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
๒. ทีมผู$ให$บริการประสานหน/วยงานที่เกี่ยวข$องในการส/งเสริมสนับสนุนช/วยเหลือด$าน
สังคมและเศรษฐกิจให$กับชุมชน เพื่อการดูแลผู$ใช$ยาและสารเสพติด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๔

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ตอนที่ III กระบวนการดูแลผูปEวย
III- ๑ การเขาถึง และเขารับบริการ
ทีมผู$ให$บริการสร$างความมั่นใจว/า ผู$ป>วยยาเสพติดสามารถเข$าถึงบริการบําบัดรักษาได$ง/าย กระบวนการรับ
ผู$ป>วยเหมาะสมกับสภาพป5ญหาและความต$องการของผู$ป>วย ทันเวลา และมีการประสานงาน ที่ดี ภายใต$
ระบบและสิ่งแวดล$อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีกระบวนการ /ช/องทางการเข$าถึงบริการที่ชัดเจนว/าผู$ป>วยเสพติดจะเข$าถึงบริการ
อย/างไร
๒. มีแนวทางในการประเมินและคัดกรองการใช$ยาและสารเสพติดเบื้องต$น เพื่อแยก
กลุ/มผู$ป>วยให$ได$รับการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมตามบริบทของแต/
ละระบบการบํ า บัด รั กษาและฟนฟูส มรรถภาพ โดยใช$ แบบประเมิ น คั ด กรองที่ เ ปน
มาตรฐานสากล
๓. การเตรียมความพร$อมในการเข$ารับบริการผู$ป>วยเสพติดก/อนรับไว$รักษาเปนไปอย/าง
เหมาะสม ทั้งการให$ข$อมูลที่จําเปนกับผู$ป>วยและครอบครัว การเตรียมการตรวจทาง
ห$องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต/างๆ รวมทั้งการบันทึกข$อมูลผู$ป>วยอย/างเหมาะสม
๔. มีความร/วมมือและประสานงานระหว/างหน/วยงานที่เกี่ยวข$องอย/างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกองค;กร
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๕

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III - ๒ การประเมินผูปEวย
ผู$ป>วยเสพติดทุกรายได$รับการประเมินความต$องการและป5ญหาสุขภาพอย/างถูกต$อง ครบถ$วน และเหมาะสม
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติดอย/างรอบด$าน ครอบคลุมด$านร/างกาย จิตใจ อารมณ;
และสังคม
๒. มีบริการตรวจวินิจฉัยทางห$องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร$อมให$บริการใน
เวลาที่ต$องการ
๓. ผู$ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข$องร/วมมือและประสานงานกันในการประเมินผู$ป>วยเสพติด
มีการใช$ผลการประเมินร/วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข$อง
๔. มีการระบุป5ญหา ความต$องการของผู$ป>วยเสพติด การวินิจฉัยโรค การจําแนกความ
รุนแรงของการเสพติดหรือระยะของการเสพติด
๕. มีการอธิบายผลการประเมินให$ผู$ป>วยและ/หรือครอบครัวเข$าใจอย/างเหมาะสม
๖. มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียน/ เอกสาร/ สมุดประจําตัวผู$รับบริการ
และพร$อมให$ผู$เกี่ยวข$องใช$ประโยชน;
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๖

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III - ๓ การวางแผนดูแลผูปEวย
ทีมผู$ให$บริการมีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดที่มีการประสานกันอย/างดี
และมีเป`าหมายที่ชัดเจนสอดคล$องกับสภาพป5ญหา/ความต$องการด$านสุขภาพของผู$ป>วยเสพติด
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติดซึ่งตอบสนองต/อ
ป5ญหา/ ความต$องการของผู$ป>วยเสพติดอย/างครบถ$วน
๒. มีการใช$แนวปฏิบัติการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ติดยาและสารเสพติดบน
พื้นฐานวิชาการชี้นําการวางแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๓. มีการวางแผน การประสานงานและการร/วมมือกันระหว/างสหสาขาวิชาชีพในการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู$ป>วยเสพติด
๔. ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวมีโอกาส มีส/วนร/วมในการวางแผนหลังจากได$รับข$อมูลการ
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพที่เพียงพอ
๕. มีการประเมินซ้ําและปรับแผนการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
๖. มีการวางแผนการจําหน/ายผู$ป>วยเสพติด เพื่อให$ผู$ป>วยเสพติดสามารถดูแลตนเอง
และได$รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพป5ญหาละความต$องการ หลังจําหน/ายออกจาก
โรงพยาบาล
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๗

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III – ๔ การดูแลผูปEวย

ทีมผู$บําบัดให$ความมั่นใจว/าจะให$การดูแลผู$ป>วยเสพติดอย/างทันท/วงที ปลอดภัย เหมาะสม และเปนไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นที่ประเมิน
๑. ผู$ ป> ว ยเสพติ ด ได$ รั บ การดู แลตามแผนการรั ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพผู$ ป> ว ยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒. มีการบําบัดรักษาในภาวะถอนพิษยา/ โรคร/วม/ อาการแทรกซ$อนอื่นๆ และได$รับ
การฟนฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
๓. มีการประสานงาน/ ขอคําปรึกษาทั้งภายในทีมการบําบัดและภายนอกทีมบําบัด เพื่อ
การบําบัดรักษาที่ต/อเนื่อง หากเกินศักยภาพมีระบบการรับ – ส/งต/อไปยังสถานพยาบาล
ที่เหมาะสม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๘

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

III – ๕ การใหความรู เสริมพลัง วางแผนจําหน2าย การดูแลต2อเนื่อง
ทีมผู$บําบัดให$ข$อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพแก/ผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัว มีการวางแผนและจัดกิจกรรมตามที่
วางแผนไว$ เพื่อเสริมพลังผู$ป>วยเสพติด/ ครอบครัวให$มีความสามารถและรับผิดชอบในการูแลสุขภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงการเสริมสร$างสุขภาพเข$าในทุกขั้นตอนของการดูแล
ประเด็นที่ประเมิน
๑. มีการประเมินผู$ป>วยเสพติด เพื่อวางแผนและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู$
๒. มีการให$ความรู$แก/ผู$ป>วยเสพติด และครอบครัวในลักษณะที่เข$าใจง/าย มีสื่อการเรียน
การสอนประกอบตามความเหมาะสม มี ก ารประเมิ น การรั บ รู$ ความเข$ า ใจและ
ความสามารถในการนําข$อมูลที่ได$รับไปปฏิบัติของผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว (ถ$ามี)
๓. มีการประเมินความต$องการการดูแล/ ช/วยเหลือ ทั้งด$านสุขภาพกาย สุขภาพจิต
อาชีพ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจําหน/าย
๔. มี การประเมิ น ความพร$ อ ม และความสามารถในการดู แ ลตนเองของผู$ ป> ว ยและ
ครอบครัว
๕. มีการฝzกฝนทักษะที่จําเปนให$แก/ผู$ป>วยเสพติดและครอบครัว รวมทั้งการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติ
๖. ผู$ ป> ว ยที่ จํ า หน/ า ยออกจากสถานพยาบาล ได$ รั บ การส/ ง ต/ อ ติ ด ตาม ประเมิ น
ความก$าวหน$าและปรับแผนการดูแลเปนระยะอย/างเหมาะสม มีการส/งต/อข$อมูล ให$แก/
หน/วยงานที่เกี่ยวข$อง เพื่อเตรียมความพร$อมสําหรับการดูแลต/อเนื่องตามระยะเวลาที่
กําหนด
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๒๙

ระดับคะแนน
หน2วยงาน
ประเมินตนเอง

ตอนที่ IV ผลลัพธ
เปนการกํากับติดตามผลลัพธ;การดําเนินงาน การนําผลการดําเนินงานมาวิเคราะห; สังเคราะห; และวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบงานในประเด็นสําคัญ ได$แก/ ด$านการดูแลผู$ป>วย/ ผู$รับบริการ ด$านทรัพยากรบุคคล
ด$านระบบงานและกระบวนการสําคัญ การทํางานกับเครือข/าย
ประเด็นที่ประเมิน
IV– ๑ ผลลัพธดานการดูแลผูปEวย/ ผูรับบริการ
องค;กรแสดงให$เห็นผลการดําเนินงานระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญด$านการดูแลผู$ป>วยเสพติด
ทั้งในด$านผลลัพธ; กระบวนการ ความปลอดภัย และสภาวะการทําหน$าที่* (functional status) ของผู$ป>วย
เสพติด และตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความไม/พึงพอใจ คุณค/าจากมุมมองของผู$รับบริการการคง
อยู/ การแนะนํา และการสร$างความสัมพันธ;กับผู$รับบริการ
IV – ๒ ผลลัพธดานทรัพยากรบุคคล
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลความผูกพันของบุคลากร (ความ
พึงพอใจของบุคลากร การพัฒนาบุคลากรและผู$นํา) ขีดความสามารถ ระดับอัตรากําลัง การรักษาไว$ ทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากร บรรยากาศการทํางาน สุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ บริการและสิทธิ
ประโยชน;ของบุคลากร
IV – ๓ ผลลัพธดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ (ระบบงานสนับสนุน)
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน (operational
performance) ของระบบงาน รวมทั้งความพร$อมสําหรับภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และกระบวนการสําคัญ
IV – ๔ ผลลัพธดานการทํางานกับเครือข2าย
องค;กรแสดงให$เห็นระดับป5จจุบันและแนวโน$มของตัวชี้วัดสําคัญเกี่ยวกับการทํางานกับเครือข/ายด$านการ
ค$นหา คัดกรองผู$เสพ/ผู$ติยาเสพติด และด$านการติดตามดูแลช/วยเหลือผู$เสพ/ผู$ติดยาเสพติดที่ผ/านการ
บําบัดรักษา ตัวชี้วัดที่สําคัญ
ระดับคะแนนของผูนิเทศ
หมายเหตุ ตอนที่ IV หน/วยงานไม/ต$องให$คะแนนประเมินตนเอง ผู$นิเทศจะเปนผู$ให$คะแนนด$วยตนเอง โดยดู
จากผลลัพธ;การดําเนินงาน
เอกสารหรือสิ่งที่ประกอบการใหคะแนน
หน/วยงานประเมินตนเอง
ผู$นิเทศประเมิน
๑. สิ่งที่พบ
๒. จุดเด/น
๓. ข$อเสนอแนะ

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๓๐

แบบบันทึกผลการพิจารณาคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานบําบัดรักษายาเสพติด
สําหรับโรงพยาบาล

•

ข$อมูลเพิ่มเติม (โปรดระบุให$ชัดเจน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•
•

ประเด็นที่ต$องการให$ผเู$ ยี่ยมสํารวจเน$นระหว/างการเยี่ยมสํารวจ สําหรับกรณีโรงพยาบาลนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผลการพิจารณา
ผ/านการรับรอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ผ/านการรับรอง โดยขอให$มีการติดตามในประเด็นต/อไปนี้ (ระบุเวลาที่จะใหติดตาม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ไม/ผา/ นการรับรอง (ระบุเหตุผลเพือ่ ชี้แจงใหโรงพยาบาลทราบ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข$อเสนอแนะ (Recommendation) เพิ่มเติมจากที่ผู$เยีย่ มสํารวจได$เสนอไว$ให$กับโรงพยาบาล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ..................................................................
(วันที่............................... )

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๓๑

บรรณานุกรม
โรงพยาบาลธัญญารักษ;. ๒๕๔๕. ขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานสําหรับสถานพยาบาลทุกระดับที่ใหบริการ
บําบัดรักษาผูติดยาและสารเสพติด. กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุข.
สํานักพัฒนาการป`องกันและไขป5ญหายาเสพติด. ๒๕๕๐. คู2มือขอกําหนดและเกณฑมาตรฐานสําหรับสถาน
บําบัดและฟabนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ๓ ระบบ. สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม”
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผู$จิดยาเสพติดแห/งชาติบรมราชชนนี. กรมการแพทย; กระทรวงสาธารณสุข.
๒๕๕๗. คู2มือการดําเนินงานตามขอกําหนดและเกณฑมาตรฐาน สําหรับสถานพยาบาลยาเสพติด.
พิมพ;ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ;จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย.
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค;การมหาชน). ๒๕๕๔. มาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสินิราชสมบัติครบ ๖๐ ป ปรับปรุง เมษายน ๒๕๕๔.
นนทบุรี: บริษัทหนังสือดีวัน จํากัด.

ข$อกําหนดและเกณฑ;มาตรฐานฉบับใหม/ (๒๕๖๐)
๑๓๒

