
บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 
สาขา ยาเสพติดรอบที ่2 ปีงบประมาณ 2561 

ผลการด าเนินงาน 
การบ าบัดรักษายาเสพติดยังถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และใช้แนวนโยบายการ

ด าเนินงานตามทิศทางของ UNODC ซึ่งใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก ที่เน้นมุมมองการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดใน
มิติด้านสุขภาพ แทนการเอาผิด ลงโทษทางอาญา ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาปัจจุบันของประเทศไทยที่พบว่า
ปัจจุบันมีต้องขังอยู่ในเรือนจ ามากกว่า 3 แสนคน ขณะที่ศักยภาพเรือนจ าสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 1 แสน 
และพบว่า มากกว่า 70 % ของผู้ต้องขังเป็นคดียาเสพติด ซึ่งเกินขีดความสามารถในการดูแลบ าบัดของเรือนจ าที่
สามารถบ าบัดยาเสพติดได้เพียงปีละ 20,000-22,000 ราย จากปัญหาดังกล่าวจึงน าสู่นโยบายการออกประมวล
กฏหมายยาเสพติด ที่มีเป้าหมายให้มีการควบคุมยาเสพติดอย่างสมดุล ไม่ลงโทษเกินเหตุ และมองการติดยาเสพ
ติดเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรมและสุขภาพมากกว่าปัญหาอาชญากรรม และถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดรักษายา
เสพติดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ที่ต้องบูรณาการกับการพัฒนาระบบบริการด้าน
สุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การบ าบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ด้านการวางระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรอง
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และมีการพัฒนาศักยภาพให้ รพ.สต. มีบทบาทในการคัดกรองส่งต่อ และติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ร่วมกับ อสม.ในพ้ืนที่ และก าหนดเป้าหมายการบ าบัดรักษาทั่วประเทศอยู่ที่ 
204,550 ราย แต่มีผู้ป่วยได้รับการบ าบัดรักษาเพียง 174,361 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาในหน่วยงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 75,984 รายจากเป้าหมายตามการจัดสรร
งบประมาณ 91,000 ราย (คิดเป็นร้อยละ 83) มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่
ควบคุมตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากเดิมส านักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลอยู่ อย่างไรก็ตามหาก
วิเคราะห์จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพียง 45-50 % 
ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วประเทศ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่ให้การ
บ าบัดรักษายาเสพติดนอก สธ. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยตามศักยภาพ และความรุนแรง
ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม และต้องเร่งรัดพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ บ าบัดรักษา 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ 

ความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่าร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา
และหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังการบ าบัดรักษา ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95 ในกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดรักแบบ
ครบตามเกณฑ์ก าหนด (leading indicator) และคิดเป็นร้อยละ 68 ในกลุ่มผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาทั้งหมด ทุก
เขตสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 การบ าบัดรักษายาเสพติดถือเป็นนโยบายส าคัญของประเทศ หน่วยงานในพ้ืนที่ ให้ความส าคัญ
ในระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และมีกลไกการด าเนินงาน โดย ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.อ.  

 ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับจังหวัดมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีการประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 หน่วยงานระดับกระทรวง (ศอ.สป.สธ.) สนับสนุนด้านนโยบายและงบประมาณ และ กรม
วิชาการ ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ  

 

 



ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ไม่มีโครงสร้างงานยาเสพติดใน รพ. ขณะที่ภาระ

งานเพิ่มขึ้น ขยายการท างานเชิงรุกร่วมกับเครือข่าย  
คนขาดขวัญก าลังใจ ขาดแพทย์ท่ีท างานยาเสพติด 

- ทุก รพ. ควรมีโครงสร้างงานยาเสพติด หรือ มีค าสั่ง/มอบหมาย 
ก าหนดตัวบุคลที่ท าหน้าที่ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดโดยเฉพาะ
วิชาชีพแพทย์  

- ก าหนด Carrier path ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ
บ าบัดรักษายาเสพติด (ไม่เป็นงานฝาก สามารถก้าวหน้าในวิชาชีพ) 

- จัดการอบรมความรู้ เฉพาะยาเสพติดระดับวิชาชีพ ต่อยอดให้กับ
บุคลากร โดยเฉพาะพยาบาลที่จบ ป.โท/PG สุขภาพจิต และจัดการ
อบรมในพื้นที่ (มีงบประมาณค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก) 

- ช้ีแจงนโยบายและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ชัดเจน เรื่อง PP&P, Harm 
Reduction และ Community based treatment  

- พัฒนาด้านการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) 

- ยกระดับคุณภาพและความร่วมมือ รวมทั้งการประสานส่งต่อผู้ป่วย
ร่วมกับสถานฟ้ืนฟูนอก สธ. (กองทัพ, มหาดไทย, เอกชน) 

-  ช้ีแจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เ รื่ องการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 บุคลากรระดับเช่ียวชาญเฉพาะยังไม่เพียงพอ 
ทั้งแพทย์ พยาบาล นักจิต นักสังคม 

ขาด องค์ความรู้ด้าน PP&P, Harm Reduction 
และ Community based treatment  

มีหน่วยงานบ าบัดยาเสพติดนอก สธ. ต่างระบบ
การรักษาและยังขาดความร่วมมอือย่างจริงจังในการ
ดูแลผู้ป่วย 

การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้านยาเสพติด เตียง
รับผู้ป่วย มีไม่เพียงพอ ขาดการประสานการดูแล
ผู้ป่วยภายในหน่วยงาน 

งบประมาณใช้ยาก ไม่เพยีงพอ เช่นค่าตรวจ
ปัสสาวะ การจัดบริการเชิงรุก 

ระบบข้อมลู บสต. ยังเป็นปัญหา 

ข้อเสนอการด าเนินงานในปี 2562 

 การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จด้านการบ าบัดรักษา ควรแบ่งตามระดับความรุนแรงของการเสพติดของผู้ป่วย 
กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ไม่ควรก าหนดเป้าหมายรวมให้ผู้ป่วยหยุดเสพอย่างเดียว เนื่องจากผู้ติดยาเสพติด 
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโรคร่วมทางจิต หรือ กลุ่มที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนทางสังคม เป็นกลุ่มเรื้อรังที่มีโอกาส
กลับไปใช้ยาเสพติดได้สูง การให้คงอยู่ในระบบการดูแลต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคลอื่นในสังคมโดยไม่เกิดผลกระทบ จะเป็นเป้าหมายการดูแลที่
เหมาะสมกว่าการมุ่งให้ผู้ป่วยหยุดเสพยาเสพติดเพียงอย่างเดียว 

 เร่งรัดด าเนินการตามนโยบาย เรื่อง Harm reduction  ให้เกิดการรับรู้และสร้างเจตคติแก่สังคมและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติ รวมทั้งผู้รักษากฏหมาย และเร่งรัดการจัดบริการลดอันตรายอย่างรอบด้านตามมาตรฐาน
การดูแลในเชิงสุขภาพ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ 

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานการบ าบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment) 
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบ าบัดรักษาเชิงบูรณาการ และต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ที่เชื่อมประสาน ทั้งระบบบริการในระดับยุ่งยากซับซ้อน จนถึงกลุ่มที่เรื้อรัง และกลุ่มที่สามารถ
จัดการดูแลร่วมกันได้ในชุมชน 

 นโยบายการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ส าคัญคือการเป็นผู้จัดการ
ระบบ ที่ต้องประสานเครือข่าย สร้างความร่วมมือ และยกระดับ พัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่ให้การ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง ภาคเอกชน ในด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การจัดระบบและการควบคุมดูแลคุณภาพรวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานจากกระทรวง
สาธารณสุข 

 


