หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
14. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
หน่วยงาน และกระทรวง
46. ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate)
ผู้ป่วยยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้เสพ (Abuse) หรือผู้ติด
(Dependence) ยาเสพติดและได้รับการบาบัดรักษายาเสพติด

เกณฑ์เป้าหมาย :
(Leading Indicator)
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 90
ร้อยละ 92
ร้อยละ 94
ร้อยละ 96
(lagging Indicator)
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 50
ร้อยละ 52
ร้อยละ 54
ร้อยละ 56
วัตถุประสงค์
ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษา ได้รับการติดตามดูแลและสามารถหยุดเสพ
ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดทุกระบบ ในสถานบาบัดฟื้นฟู
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ ตามรายงานข้อมูลการบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ
(บสต.)
แหล่งข้อมูล
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง
สถานพยาบาล ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เรือนจา ฑัณทสถาน
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
รายการข้อมูล 1
A = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่จาหน่ายจากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และ
หยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน
รายการข้อมูล 2
B = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายครบกาหนด
ตามเกณฑ์จากสถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด
รายการข้อมูล 3
C = จานวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบาบัดรักษาและได้รับการจาหน่ายทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1.Leading Indicator = (A/B) x 100
2.Lagging Indicator = (A/C) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 2, 3 และ 4 (6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน)
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
90/50
90/50
90/50

ปี 2562: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
92/52
92/52
92/52
ปี 2563: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
94/54
94/54
94/54
ปี 2564: Leading / lagging Indicator
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
96/56
96/56
96/56
วิธีการประเมินผล :
ข้อมูล Leading Indicator
สถานบาบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานใน
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข
ข้อมูล lagging Indicator
สถาบันบาบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค
จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดและบันทึกรายงานในฐานข้อมูลบาบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพ
ติดของประเทศ (บสต.) ผ่านเครือข่าย internet ประเมินผลโดย กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์
คุณภาพ และดิจิทัลสถาบันบาบัดรักษายาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
เกณฑ์การให้คะแนน Leading / lagging Indicator
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4 ระดับ 5
70/10
75/20
80/30
85/40
90/50
เอกสารสนับสนุน :
ฐานข้อมูลบาบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
Leading / lagging
2558
2559
2560
Indicator
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพ
ติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3
เดือนหลังจาหน่ายจากการ
บาบัด รักษาทุกระบบ (3
month remission rate)

ร้อยละ 87.57/40.5 90.92/44.0 93.94/35.09
7

7

หมายเหตุ หลังการบาบัดครบให้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นพ.อังกูร ภัทรากร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
โทรศัพท์ที่ทางาน :
โทรศัพท์มือถือ : 086-3316106
โทรสาร :
E-mail :
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
2. นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5908007 โทรศัพท์มือถือ : 089-6667553
โทรสาร : 02-1495533
E-mail : burinsura@hotmail.com
สานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3. นพ.อัครพล คุรุศาสตรา
รองผู้อานวยการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 081-5954450
โทรสาร : 02-5901740
E-mail :
akraponmuk@gmail.ccom
กองบริหารการสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
1. นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901799 โทรศัพท์มือถือ : 089-1050344
โทรสาร : 02-5901740
E-mail : acharawi@gmail.com
กองบริหารการสาธารณสุข
2. นางระเบียบ โตแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5310080 ต่อ 398,399
โทรศัพท์มือถือ : 0970314811
โทรสาร :
E-mail : rabiab_to@yahoo.com
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

