
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขายาเสพติด 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 การบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
 ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตามอย่างน้อย 1 ปี (Retention Rate) 
 
2. สถานการณ์ 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดปี 2562 พบว่า มิติพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติด จากการประเมินสถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชนของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. ส ารวจหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ จ านวน 
82,127 แห่ง พบว่า ร้อยละ 30 ยังมีปัญหายาเสพติด โดยหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 3,440 แห่ง ยังมีปัญหายา
เสพติดมาก กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15 - 24 ป ีโดยเป็น
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ร้อยละ 38 เป็นผู้กระท าผิด คดีเสพยาเสพติด ร้อยละ 35 และข้อมูลจากการประมาณ
การของเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ในประชากรกลุ่มเสี่ยง อายุ 12 - 65 ป ีจ านวน 50 กว่าล้านคนทั่ว
ประเทศ พบว่า เป็นกลุ่มผู้เคยใช้สารเสพติดใน 1 ปี ประมาณ 1.96 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้เคยใช้สารเสพติดใน 1 
เดือน ประมาณ 1.13 ล้านคน และเป็นกลุ่มผู้ติด (ใช้สารเสพติด 20 วัน ใน 30 วัน) ประมาณ 4.5 แสนคน    
ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักคือ ยาบ้า เป็นผู้ต้องหา ถูกจับกุม ในคดียาบ้า ร้อยละ 69 และเป็นผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษายาบ้า ร้อยละ 79 และยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ได้แก่ ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน และเอ็กซ์ตาซี ที่
พบแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน  

ในส่วนสถานการณ์ด้านการบ าบัดรักษาฯ ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) 
พบว่า ผลการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ทั้งหมด 2,014 ราย แบ่งเป็น จากโรงพยาบาล 10 แห่ง จ านวน 
1,081 คน (สมัครใจ 298 ราย และบังคับบ าบัด 783 ราย) และระบบสมัครใจรูปแบบค่ายบ าบัดในชุมชนจาก 
10 อ าเภอ จ านวน 641 ราย พบว่าผู้ติดยาที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ระบบได้รับการติดตามดูแล
ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate ) คิดเป็นร้อยละ 43.39 
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กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้นฟูยาเสพติดในสถานพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2559-2563)

บังคับบ ำบัด
60%

สมัครใจ walk in

6%

สมัครใจ คสช.
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ค่ำยบ ำบัด
32%

จ ำนวนผู้เข้ำบ ำบัดฯแยกตำมระบบปี2563



3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตามอย่างน้อย 1 ปี (Retention Rate) ทุกระบบ 

 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563 

2561 2562 2563 อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 50 เมืองสุพรรณบุรี 84 144 58.33 

61.36 50.99 51.14 เดิมบางนางบวช 12 33 36.36 
เขต 5 ดอนเจดีย์ 8 10 80 

41.99 41.76 44.48 ด่านช้าง 25 48 52.08 
จังหวัดสุพรรณบุรี บางปลาม้า 15 17 88.24 

29.66 39.29 43.39 ศรีประจันต์ 12 14 85.71 
ปีงบประมาณ 2563 สองพ่ีน้อง 12 52 23.08 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 สามชุก 10 15 66.67 

58.06 
 

หนองหญ้าไซ 6 12 50 
อู่ทอง 97 139 69.78 
รวม 281 484 58.06 

ที่มาข้อมูล : https://antidrugnew.moph.go.th ณ 31 ธ.ค. 2563 
 
 

ที่มาข้อมูล : https://antidrugnew.moph.go.th ณ 31 ธ.ค. 2563 
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ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ
ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate)ไตรมาสที1่ เป้าหมาย ร้อยละ 55

ผลงานเขต 41.9% ผลงานจังหวัด 58.06%



4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

Small Success รอบ 3 เดือน ผลการด าเนินงาน 

1.เพิ่มการเข้าถึงบริการ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น
ยาบ้า รองลงมาเป็นผู้ป่วยกัญชากลุ่ม Club Drug(
ยาเค,ยาอี,ยาไอซ์) และปัจจุบันมีผู้ติดเฮโรอีนซึ่งคาด
ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

- ค้นหาคัดกรองผู้เข้ารับการบ าบัดฯทุกรายด้วยแบบ
คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพ่ือรับ
การบ าบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) 
V.2 และคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดที่เสี่ยงก่อความ
รุนแรง (1.การคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิต 2.
ประวัติรักษาโรคทางสุขภาพจิต 3.ประวัติโรคเรื้อรัง/
โรคติดต่อ และ4.ประวัติคดีอาญา) 
- เร่งพัฒนาการบ าบัดฟ้ืนฟูฯให้ได้มาตรฐาน(HAยา
เสพติด)ครบทุกแห่ง ปัจจุบันผ่านแล้ว 8 แห่ง เหลือ 2 
แห่งส่งประเมินเพ่ือรองรับคุณภาพ (Accredit) 
ภายในเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 นี้ 
- ขยายความครอบคลุมด้าน Harm Reduction ลง
ถึง รพ.สต.ทุกแห่ง นอกจากนี้อาจพิจารณาเปิดบริการ 
MMT ในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช 
 ( ซึ่งขณะนี้ก าลังรอหารือเพ่ือด าเนินการ ) 
-ประชุมชี้แจงทุกพ้ืนที่เฝ้าระวังสถานการณ์การเสพ
กัญชาในทางที่ผิดควบคู่กับการด าเนินนโยบายการใช้
สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
 

2.การด าเนินการติดตาม และการช่วยเหลือผู้บ าบัด
ฟ้ืนฟูฯ เนื่องจากผู้ป่วยระบบบังคับบ าบัดมีมากกว่า
ระบบสมัครใจ ผู้เข้ารับการบ าบัดขาดการดูแล
ช่วยเหลือต่อเนื่อง 

-ขยายพ้ืนที่และพัฒนาการด าเนินงานการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ( CBTx ) 
-ประสานงานความร่วมมือและส่งต่อผู้ผ่านการบ าบัด
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านอาชีพกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น มหาดไทย พมจ. 
-สร้างระบบส่ งต่ อผู้ ป่ วยกลุ่ ม  Long stay rehab 
ร่วมกับสถานฟ้ืนฟูอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

 
 
 
 
 
 



5. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ(Key Risk Area / Key Risk Factor) 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

1.ระบบ บสต.ใหม่ไม่เสถียร บันทึกล่าช้า ข้อมูล
น าเข้าไม่เป็นปัจจุบัน กลางวันบันทึกไม่ค่อยได้ 
ต้องบันทึกช่วงกลางคืน หรือหลังเลิกงาน 

- ขอให้พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล บสต.ตอบสนอง
ให้ดีขึ้น เป็นปัจจุบัน 

2.จนท.ที่ให้การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ มีไม่เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 

- ควรมีกรอบอัตราก าลังและโครงสร้างของงานยาเสพติด
ให้ชัดเจน 
-  น าเสนอต่อผู้บริหาร ,สสจ.และส่วนกลางเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหา  
- เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรบ าบัดทุกระดับ เพ่ือลดภาวะ 
Workload 

3.ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาทั้งระบบ
สมัครใจ (คสช.108/57)และบังคับบ าบัด อยู่ไม่
ครบตามโปรแกรมการบ าบัดฯ เนื่องจากต้องไป
ประกอบอาชีพ ไม่อยู่ในพ้ืนที่ และไม่อยากเข้ารับ
การบ าบัดรักษาฯ(อัตรา Drop out ระบบสมัคร
ใจ คิดเป็นร้อยละ 6 ระบบบังคับบ าบัดคิดเป็น
ร้อยละ94) 

- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด าเนินงานก าหนด
ข้อตกลง กฎกติกาในการเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูฯตามเกณฑ์พร้อม
ชี้แจงผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจ และปฏิบัติตามที่ก าหนด 
ควรมีบทลงโทษ ส าหรับผู้ไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น 

- น าเสนอต่อที่ประชุมจังหวัด, ส่วนกลางเพ่ือร่วมกันแก้ไข 
 

4.ระบบการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดมีปัญหายังมี
ช่องว่างของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ขาดความ
ชัดเจน 

- ให้สสจ.จัดระบบการติดตาม/ดูแลต่อเนื่องใหม่  ให้
เชื่อมโยงเครือข่าย โดยลงพ้ืนที่ รพ.สต.ทุกแห่ง 
- ให้ส่วนกลางมีความชัดเจนในเรื่องระบบติดตาม 
- จัดสรรงบประมาณตามผลงาน 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 การด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรมีการบูรณาการด าเนินงานจากทุกภาคส่วน
และการขับเคลื่อนในระดับประเทศอย่างจริงจัง โดยถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่
รับผิดชอบด้านการบ าบัดรักษาเป็นหลัก ควรมีมาตรการ/แผนงานในการเร่งรัดการด าเนินงานผ่านผู้บริหารแต่
ละระดับอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม 
 
7. ผู้รับผิดชอบ 
1. พญ.กนกวรรณ   ลิ้มศรีเจริญ นายแพทย์ช านาญการ  รพ.เจ้าพระยายมราช ประธานกรรมการ 
2. นพ.เอก   อัศวโรจน์พงษ์ นายแพทย์ช านาญการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17  รองประธานคณะท างาน 
3. น.ส.วรารัตน์ ใจอดทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.เจ้าพระยายมราช คณะท างานและเลขานุการ 
4. วราภรณ์  ประทีปธีรานันต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สสจ.สุพรรณบุรี คณะท างานและผู้ประสานงาน 


