
  

 
เรื่อง พัฒนาคุณภาพงานบริการบ าบดัรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 
          

             ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญท้ังทางด้านสังคมและการสาธารณสุข  

ยังความเสียหายแก่มวลมนุษยชาติอย่างมากมาย การด าเนินงานจึงต้องให้

ความส าคัญในมาตรการด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การติดตาม
ช่วยเหลือดูแลหลังบ าบัดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย รวมท้ังการสร้างและ

พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ในขั้นตอนการติดตามดูแลและช่วยเหลือ

หลังจากท่ีบ าบัดเสร็จสิ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหวนกลับมาใช้สารเสพติดอีก ดังนั้น

การดูแลต่อเนื่องในชุมชนจึงจ าเป็นต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือ

ผู้ป่วยหลังการบ าบัดเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะเครือข่ายเหล่านี้ มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย
และสามารถสอดส่องดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 

ท่ีมา 

 
 
๑. พัฒนาระบบการบ าบัดรักษาฯ และระบบการ   
    ติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการบ าบัดแบบครบวงจร 
๒. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และ 
    ชุมชนในการติดตามดูแลและเฝ้าระวังปัญหา 
    ยาเสพติดในพื้นท่ี 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ   
    ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๑. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการ 
    จ าหน่ายครบตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐  
๒. ผู้ได้รับการจ าหน่ายครบตามเกณฑ์ได้รับการติดตาม 
    ตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๐  
๓. ผู้ได้รับการจ าหน่ายครบตามเกณฑ์ และติดตาม 
    ระยะเวลาที่ก าหนด  สิ้นสุดการติดตามสรุปว่า 
    หยุด/เลิกได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐.๐๐  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
กิจกรรมส าคัญ 

๑. จัดอบรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการช่วยเหลือ   
    ดูแลผู้ป่วย 
๒. จัดประชาคมชุมชนเข้มแข็ง เน้นให้ประชาชนร่วมกันคิดเอง  
    ท าเอง โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุน ในการป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติดของชุมชน 
๓. จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนน าสถานประกอบการ  
    แกนน านักเรียน ติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยหลังการบ าบัด  
    และด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 
๔. บูรณาการงานยาเสพติดร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONE   
    ในสถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน เพ่ิมขึ้นปีละ ๙ แห่ง  
๕. ส่งเสริมในการเพ่ิมศักยภาพของผู้บ าบัด(Terapist) อย่างต่อเนื่อง 
    และสม่ าเสมอ 
๖. สร้างเครือข่ายในการบ าบัดรักษาฯ ในสถานีอนามัยทุกต าบล  
    ให้ครอบคลุมท้ังอ าเภอ และพัฒนาสถานบ าบัดรักษายาเสพติด 
    ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน H.A. (ด้านยาเสพติด) 
๗. ศึกษาวิจัย นวตกรรม และ Best Practices  ปีละ ๓ เร่ือง 

                                                                                                       
จากส านักงานปลัดกระทรวง จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ลบ

จาก อปท. ๒๐,๐๐๐ บาท  

 

งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน 

ผลการด าเนินงาน 
หลังการบ าบัดรักษาฯและติดตามผล  ผู้ป่วยสามารถ 
เลิกยาเสพติดได้ร้อยละ ๙๒.๐๖ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

ได้อย่างปกติสุข ประกอบอาชีพที่สุจริต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น  
ความไว้วางใจระหว่างกัน (TRUST) 

T  Teamwork  - ร่วมกันท างานเป็นทีม 
R  Relationship  - มีการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ  
U Unity  - มีความเข้าใจกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
S Sincere  - มีความจริงใจ ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน  
T Themselves  - มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน 
 

รางวัล/ความภาคภูมิใจ 

-ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด              
 H.A. ยาเสพติด (Re-accreditation ครั้งที่ ๓) 
-รางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๖๐ 
-ผลงาน Best Practice ด้านยาเสพติด จ.ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศ  
 ปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ รองชนะเลิศ ปี ๒๕๕๙  
 น.ส.มุกดา ไชยมโน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานสุขภาพจิต  กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลบางปะกง   

โทร. 083 531031  E-mail: mukdachai@hotmail.co.th 



 
Best Practice การควบคุมโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 

   ความท้าทายในการท างาน 

1. ท าอย่างไรให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย? 
2. ท าอย่างไรให้ข้อมูล HDC ข้ึนได้ตามผลงาน ? 
 
 
 

ระบบในโรงพยาบาล 
ประชุมทีมผู้ให้บริการให้มีเป้าหมายการท างานเดียวกัน 
จัดท ามาตรฐานการวัด BP และสร้างการเรียนรู้ เตรียมความ  
  พร้อม Pt. ก่อนวัด BP 
จัดระบบการให้ค าปรึกษารายกลุ่ม และรายบุคคลโดยทีม 
  สหวิชาชีพ คือ แพทย์ เภสัชกร นักโภชนากร พยาบาลให้ค าปรึกษา    
  DPAC CM 
ใช้ Motivational Interviewing ในการให้ค าปรึกษา เน้นท า   
  Family Counselling (ความส าเร็จแบบยั่งยืน ร้อยละ 60) 
สนับสนุนการติดตามตนเอง โดย SMBG และ SMBP 
ใช้นวตกรรมกังหันลม และห้องดนตรีบ าบัด เพ่ือช่วยลด BP  
 

ระบบใน รพ.สต. 

มีแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
  ออกตรวจทุก รพ.สต. 
มีคลินิก DPAC ปรับเปลี่ยน 
  พฤติกรรมผู้ป่วยในกลุ่มสีส้มข้ึนไป 
 

งานในชุมชน 
จัดท าโครงการ เมนูชูสุขภาพ 
ชุมชนต้นแบบ หมู่บ้านบางเกลือ ลดหวาน มัน เค็ม 
 

พัฒนาระบบข้อมูล 
จัดต้ังทีม IT อ าเภอ 
ศึกษาระบบงาน HDC/ Template  
ก าหนดกลยุทธ์ คือ Key ตัวต้ัง Clear ตัวหาร จัดการประชากรเป้าหมาย พาเครือข่ายไปด้วยกัน 
ศึกษาดูงาน รพ. ที่มีผลงานดี คือ รพ.พนมสารคาม รพ.บางน้ าเปร้ียว 
ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด วิเคราะห์ GAP และปรับปรุงระบบ เช่น ระบบการบันทึกข้อมูลให้ทันเวลา วิธีการบันทึกข้อมูล 

  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร สสจ./ Service Plan/ ผอ. 
ความเข้มแข็งของทีมสหวิชาชีพ และเครือข่าย 
มีระบบติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด 
กระบวนการ CQI งานอย่างต่อเนื่อง 
 น.ส.หทัยรัตน์  เมธนาวิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  งานคลินิกพิเศษ  กลุ่มการพยาบาล   

โรงพยาบาลบางปะกง  โทร. 083 531031  E-mail: june-oo@hotmail.com 


