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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวข้อ การบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

ตรวจราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กค.2561) 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
(1) Leading Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ

บ าบัดรักษาทุก  ระบบ (3 month remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ 90 
การค านวณ : จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา  
3 เดือน x 100  หารด้วย  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายครบก าหนดตามเกณฑ์ 

(2) lagging Indicator  ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ  (3 month remission rate) เป้าหมาย ร้อยละ 50 

การค านวณ : จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ าหน่ายจากสถานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและหยุดเสพต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  x 100 หารด้วย    จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาและจ าหน่ายทั้งหมด 
 
2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดสภาพปัญหา การแพร่ระบาด เจตคติสังคม ศักยภาพด้านบุคลากร คุณภาพ
สถานพยาบาลการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction)   

การบ าบัดรักษายาเสพติดยังถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ และใช้แนวนโยบายการ
ด าเนินงานตามทิศทางของ UNODC ซึ่งใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก ที่เน้นมุมมองการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดในมิติ
ด้านสุขภาพ แทนการเอาผิด ลงโทษทางอาญา ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาปัจจุบันของประเทศไทยที่พบว่าปัจจุบันมีต้องขัง
อยู่ในเรือนจ ามากกว่า 3 แสนคน ขณะที่ศักยภาพเรือนจ าสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 1 แสน และพบว่า มากกว่า 
70 % ของผู้ต้องขังเป็นคดียาเสพติด ซึ่งเกินขีดความสามารถในการดูแลบ าบัดของเรือนจ าที่สามารถบ าบัดยาเสพติดไ ด้
เพียงปีละ 20,000-22,000 ราย จากปัญหาดังกล่าวจึงน าสู่นโยบายการออกประมวลกฏหมายยาเสพติด ที่มีเป้าหมายให้
มีการควบคุมยาเสพติดอย่างสมดุล ไม่ลงโทษเกินเหตุ และมองการติดยาเสพติดเป็นปัญหาเชิงพฤติกรรมและสุขภาพ
มากกว่าปัญหาอาชญากรรม และถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ที่ต้องบูรณาการกับการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกัน การบ าบัด รักษา 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

 ด้านการวางระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรอง
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และมีการพัฒนาศักยภาพให้ รพ.สต. มีบทบาทในการคัดกรองส่งต่อ และติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ร่วมกับ อสม.ในพ้ืนที่ และก าหนดเป้าหมายการบ าบัดรักษาทั่วประเทศอยู่ที่ 204,550 
ราย แต่มีผู้ป่วยได้รับการบ าบัดรักษาเพียง 174,361 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในหน่วยงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 75,984 รายจากเป้าหมายตามการจัดสรรงบประมาณ 91,000 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 83) มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจากเดิม
ส านักงานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลอยู่ อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเพียง 45-50 % ของผู้ป่วยทั้งหมดทั่วประเทศ ดังนั้นกระทรวง
สาธารณสุขต้องเร่งสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่ให้การบ าบัดรักษายาเสพติดนอก สธ. ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยตามศักยภาพ และความรุนแรงของผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม และต้องเร่งรัดพัฒนาการสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ บ าบัดรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

 



3. นโยบายการด าเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด (ศป.ปส.จ.). สสจ. 

ทุกจังหวัดมีความตื่นตัวในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดรักษายาเสพติด แต่ยังขาดแผนการรองรับ
ที่ชัดเจน ตั้งแต่การเตรียมบุคคลากร ยังพบว่า รพ.ศ. รพ.ท. คนที่ท างานยาเสพติดซึ่งอยู่ในกลุ่มงานสุขภาพจิตและให้
ท างานยาเสพติดด้วย ส่วน รพ.ช.ยังไม่มีโครงสร้างงานที่ชัดเจน ในด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย รวมทั้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดชุมชน เช่น ศูนย์ฟ้ืนฟูภาคเอกชน วัดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด  มีนโยบายการขับเคลื่อนเรื่อง PP&P, Harm reduction, Community based treatment และการรับ
ถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดรักษา มีงบประมาณสนับสนุน มีค าสั่งให้ทุกจังหวัดจัดตั้ง Harm reduction unit และมี
รายงานว่ามีการจัดตั้งครบ 100 % (ครบทุกจังหวัด) ที่สามารถให้บริการตามชุดบริการหลัก แต่พบว่า มีเพียง 35 
จังหวัดที่เปิดให้บริการ Methadone maintenance ซึ่งถือเป็นบริการพ้ืนฐาน และเป็นยาทดแทนหลักส าหรับผู้ป่วยติด
สารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์ ดังนั้นนโยบายเรื่อง Harm reduction ควรมุ่งเน้นในประเด็นส าคัญของการให้บริการแบบ
รอบด้าน ตามภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย มากกว่า มากกว่าการออกค าสั่งให้มีการจัดตั้งเชิงกายภาพ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามมาตรฐานจริง 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ (เป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 ตค. 2560-31 กค. 2561) (ผู้ป่วยที่รับการบ าบัดในหน่วยงานของ สป.) 

 
 
 

เขต
สุขภาพ 

 

รายการข้อมูล 

จ านวนผู้ป่วย
ยาเสพติดที่
ได้รับการ

บ าบัดรักษา  

จ านวนผู้ป่วยยา
เสพติดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษา

ตามเกณฑ์
ก าหนดและหยุด
เสพต่อเนื่อง 3 

เดือนหลัง
จ าหน่าย 

(A) 
 

จ านวนผู้ป่วยยาเสพ
ติดที่เข้ารับการ
บ าบัดรักษาและ

ได้รับการจ าหน่าย
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

(Leading 
Indicator) (B) 

 

จ านวนผู้ป่วยยา
เสพติดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษา
และจ าหน่าย

ทั้งหมด 
(Lagging 

Indicator) 
(C) 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง

ร้อยละ 
 

Leading 
Indicator 

= (A/B) × 100 

Lagging 
Indicator 

= (A/C) × 100 

1 12,553 4372 4668 6148 94 71 
2 4,967 1354 1426 1993 95 68 

3 1,532 967 986 1306 98 74 

4 4,835 3277 3674 4308 89 76 

5 5,643 1145 1184 2264 97 51 

6 7,908 2473 2506 3892 99 64 

7 6,379 2428 2487 3586 98 68 

8 6,330 2314 2382 3024 97 77 

9 8,941 2595 2648 3694 98 70 

10 9,354 2884 2925 4722 99 61 

11 3,442 1458 1502 1960 97 74 

12 4,100 2029 2224 3070 91 66 
ภาพรวม
ประเทศ 

75,984 27296 28612 39967 95 68 



   
 3.2 สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

- ไม่มีโครงสร้างงานยาเสพติดใน รพ. ขณะที่ภาระงานเพ่ิมขึ้น ขยายการท างานเชิงรุกร่วมกับเครือข่าย  คนขาด
ขวัญก าลังใจ ขาดแพทย์ที่ท างานยาเสพติด 

-  บุคลากรระดับเชี่ยวชาญเฉพาะยังไม่เพียงพอ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักจิต นักสังคมขาด องค์ความรู้ด้าน PP&P, 
Harm Reduction และ Community based treatment  

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ไม่มีโครงสร้างงานยาเสพติดใน รพ. ขณะที่
ภาระงานเพ่ิมขึ้น ขยายการท างานเชิงรุก
ร่วมกับเครือข่าย  คนขาดขวัญก าลังใจ ขาด
แพทย์ที่ท างานยาเสพติด 

- ทุก รพ. ควรมีโครงสร้างงานยาเสพติด หรือ มีค าสั่ง/
มอบหมาย ก าหนดตัวบุคลที่ท าหน้าที่ด้านการ
บ าบัดรักษายาเสพติดโดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์  

- ก าหนด Carrier path ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การบ าบัดรักษายาเสพติด (ไม่เป็นงานฝาก สามารถ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ) 

- จัดการอบรมความรู้เฉพาะยาเสพติดระดับวิชาชีพ ต่อ
ยอดให้กับบุคลากร โดยเฉพาะพยาบาลที่จบ ป.โท/PG 
สุขภาพจิต และจัดการอบรมในพื้นที่ (มีงบประมาณค่า
เดินทาง ค่าที่พัก) 

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

- พัฒนาด้านการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) 

- ยกระดับคุณภาพและความร่วมมือ รวมทั้งการประสาน
ส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับสถานฟ้ืนฟูนอก สธ. (กองทัพ, 
มหาดไทย, เอกชน) 

-  ชี้แจง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรระดับเชี่ยวชาญเฉพาะยังไม่
เพียงพอ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักจิต นักสังคม 

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

มีหน่วยงานบ าบัดยาเสพติดนอก สธ. ต่าง
ระบบการรักษาและยังขาดความร่วมมืออย่าง
จริงจังในการดูแลผู้ป่วย 

การดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินด้านยาเสพติด 
เตียงรับผู้ป่วย มีไม่เพียงพอ ขาดการประสาน
การดูแลผู้ป่วยภายในหน่วยงาน 

งบประมาณใช้ยาก ไม่เพียงพอ เช่นค่าตรวจ
ปัสสาวะ การจัดบริการเชิงรุก 

ระบบข้อมูล บสต. ยังเป็นปัญหา 

3. ข้อเสนอแนะของพ้ืนที่และทีมตรวจราชการ ต่อนโยบาย /ต่อหน่วยงานส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  
กฎหมาย 

 นโยบายควรมีความชัดเจนในเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด และประกาศนโยบาย
ชัดเจน รวมทั้งการสร้างการรับรู้ของประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงบริการได้ตาม



ความสะดวก ง่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายมาก ไม่ถูกตรีตราความผิด และเม่ือผ่านการบ าบัดรักษาสามารถอยู่ในสังคม
ได้ ไม่ถูกริดรอนสิทธิ มีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 

 วางระบบการเชื่อมประสานการด าเนินงานกับสถานฟ้ืนฟูที่ เป็นภาคีเครือข่าย เช่น วิวัฒพลเมืองทหาร และ
กองร้อยอาสารักษาดินแดน ซึ่งเดิมรับผู้ป่วยในระบบบังคับบ าบัด และกรมคุมประพฤติเป็นผู้ดูแล หากมีการ
ถ่ายโอนภารกิจและรองรับภารกิจหลังการประกาศใช้ประมวลกฏหมายยาเสพติด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข
ต้องวางระบบการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาสนับสุน เรื่องโครงสร้างอาคาร สถานที่ให้เหมาะสม ให้มี
การจัดตั้งเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ และมีการด าเนินงานประสานความร่วมมือและการส่ง
ต่อระหว่างหน่วยงานของ สธ.ในพ้ืนที่ 

 จัดให้มีโครงสร้าง หรือ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และ
ทีมสหวิชาชีพให้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบ าบัดรักษา รวมทั้งการประสาน สนับสนุนภาคีเครือข่าย และ
การท างานเชิงรุกในระดับชุมชน 
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