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คำนำ 
 กระทรวงสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการระบบขอมูลการ

บำบัดรักษา ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยระบบขอมูลการบำบัดรักษาผูปวย

แบบสมัครใจ ระบบการรักษาผูปวยยาเสพติดแบบบังคับบำบัด และระบบการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติดท่ีอยูใน

เรือนจำหรือทัณฑสถาน ตามแผนงานบูรณาการปองกันปราบปรามและบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยใชระบบ

ขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ทดแทนระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝา

ระวังปญหายาเสพติดของเดิม อันเปนระบบที่มีความซับซอนและสำคัญอยางมากตอการวิเคราะห การแพร

ระบาด และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทยในทุก ๆ ดาน ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนใชใน

การประเมินคุณภาพดานการบำบัดรักษาฟนฟูผูปวยยาเสพติด ที่กระทรวงสาธารณสุขรับเปนหนวยงานเจาภาพ

หลักในการจัดวางมาตรฐานระบบการบริการบำบัด รักษาฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ซึ่งระบบขอมูล บสต.

ไดเริ่มดำเนินมาอยางตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ 2560 จนถึงปจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายให

ศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เปนผูบริหารจัดการระบบภายใตการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการพัฒนาระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศที่ประกอบไป

ดวยหนวยงานภาคีที่รวมใชและเกี่ยวของ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน 

ป.ป.ส.) กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ และกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงกลาโหม กองทัพบก 

กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค   

  ระบบขอมูลที ่มีการบูรณาการหลากหลายหนวยงานและปรับเปลี ่ยนตามสถานการณตลอดเวลา

จำเปนตองมีผูที่เขาใจทั้งในระบบโปรแกรม และการปฏิบัติงานการบำบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติดเปนอยางดีจึง

จะสามารถแกไขปญหาการดำเนินงานดานเทคนิคไดอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ การจัดทำคูมือการใชงาน

ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) มีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาให

สอดคลองและทันสมัยกับระบบท่ีถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเขาใจงายและใชเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ใหบรรลุตามขอกำหนด เปาหมายและผลลัพธที่ตั้งไว และสามารถใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานใหถูกตองมี

ประสิทธิภาพเปนมาตรฐานเดียวกัน  
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1 บทนำ (OVERVIEW) 

1.1 วัตถุประสงคของเอกสาร 

เอกสารฉบับนี ้จัดทำขึ ้น โดยมีว ัตถุประสงค เพื ่อใชเปนคู ม ือของผู ใชงานระบบขอมูลการ

บำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

2 แบบรายงานระบบขอมูลการบำบดัรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ 

(บสต.) 
2.1  การบริหารจัดการ 

การรายงานขอมูลในสวนที่มีการจัดตั้งหนวยหรือศูนยตาง ๆ ตามนโยบาย/ขอสั่งการ เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการใหบริการหรือการบริหารจัดการดานการบำบัดรักษาและฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด 

2.2  ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด 

ผูเขารับการบำบัดรักษาและฟนฟูทุกคนตองมีการลงทะเบียนเพื ่อแสดงตนในการเขารับการ

บำบัดรักษา โดยระบุขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน 

2.3  รายงานการคดักรองผูใชยาเสพติด 

การรายงานขอมูลผลการจำแนกคัดกรองผูเสพผูติดยาเสพติด จำแนกเปน 3 ประเภท คือ ผูใช  

ผูเสพ และผูติด และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

2.4  รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

การรายงานขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟู โดยสถานบำบัดหรือสถานที่ใหการบำบัดฟนฟู ตั้งแต

เริ่มกระบวนการบำบัดรักษาจนจบกระบวนการบำบัดฟนฟูตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระบวนการบำบัดใน

แตละระบบมีระยะเวลาการบำบัดฟนฟูไมเทากัน 

2.5  รายงานการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

การรายงานขอมูลการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการ

ติดตามหลังจากผานการบำบัดฟนฟู โดยมีการติดตามใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข          

ทั้งการติดตามทางการแพทยและการติดตามทางสังคม ดูรายละเอียดไดที่ภาคผนวก 

2.6  รายงานการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

การรายงานขอมูลการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟูหลังจากการติดตามดูแล เพื่อใหผู

ผานการบำบัดฟนฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหผูผานการบำบัดสามารถดำรงชีวิตใน

สังคมไดอยางปกติสุข 

 

 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 6 

 

3 ภาพรวมของระบบ (SYSTEM HIGH LEVEL OVERVIEW) 
ภาพรวมของระบบแสดงดังรูปที่ 1 ระบบจะแบงออกเปนสองสวนดวยกัน คือที่กระทรวงสาธารณสุขและ

สำนักงาน ป.ป.ส. ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขติดตั้งระบบ บสต. ที ่พัฒนาโดยใชซอรฟแวร K2 ซึ่ง

ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสองเครื่อง เครื่องแรกติดตั้งฐานขอมูลสำหรับเกบ็ขอมูลตาง ๆ และอีก

เครื่องสำหรับการติดตั้ง K2 สำหรับใหบริการการคียขอมูลผาน web browser ควบคุมกระบวนการทำงาน 

และบริหารจัดการผูใชงาน  

 
รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 
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3.1 หนวยงานการทำงาน 

  ศูนยเพ่ือการคัดกรอง หมายถึง สถานที่ทำการจำแนกคัดกรองผูเสพผูติดยาเสพติด หรือศูนย

เพ่ือการคดักรองผูเขารับการบำบัดฟนฟูในระดับอำเภอ/เขต ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 

๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำหนาที่ประเมินคัดกรองสภาพการเสพติดและประเมินความ

รุนแรงของสภาพการติดยาเสพติด ตามแบบคัดกรองที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

  สถานบำบัดฟ นฟูหมายถึง สถานที่ใหการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู เสพผูติด 

ยาเสพติด และไดรับการอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  ศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟูหมายถึง ศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผาน

การบำบัดฟนฟูระดับจังหวัด/อำเภอ/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ฉบับที ่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำหนาที่จัดระบบการติดตามดูแลชวยเหลือ และ

สนับสนุนชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู  

 

3.2 หนวยงานของผูใชงาน 

ผูใชงานระบบบสต.จะมาจากหนวยงานตาง ๆ หลากหลายหนวยงาน ประกอบไปดวย 

  โรงพยาบาลและสถานพยาบาล : โรงพยาบาลและสถานพยาบาลตาง ๆ ที่อยูในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร 

  กรมพินิจ : ผูที่สังกัดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

  กรมราชทัณฑ : ผูที่สังกัดกรมราชทัณฑ 

  กรมคุมประพฤติ : ผูที่สังกัดกรมคมุประพฤติ 

  หนวยงานภายนอก : ผูที่สังกัดหนวยงานอื่น ท่ีไมไดระบุไวในเอกสารนี ้

  มท.และกทม. ผูที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร 
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4 การใชระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ 

(บสต.) 
การใชระบบ บสต. ผูใชงานสามารถใชงานผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยรองรับการใชบราวเซอร

ดังตอไปนี้ 

ตาราง 1 รองรับการใชบราวเซอร 

Internet Explorer6 Chrome Firefox Safari Silverlight 

11 10 9 เวอรชันลาสดุ เวอรชันลาสดุ  เวอรชันลาสดุ 5 4 

      81.0.4044 75.0 7.1.8 
  

 

การเขาถึงระบบ บสต. สามารถเขาถึงไดโดยผานชองทางกระทรวงสาธารณสุขที่ URL ลิงคดังนี้ 

http://antidrugnew.moph.go.th 

 

 
รูปที่ 2 หนาเว็บระบบ บสต. 

 

โดยหนาเว็บระบบ บสต. จะมีทั้งหมด 5 เมนูดังนี ้

1.  เขาสูระบบ ผูใชระบบรายงานตองมี ชื่อผูใชงาน และ รหัสผาน สำหรับเขาใชงาน ในเมนู   

เขาสูระบบ กอนเขาสูระบบชื่อผูใชงาน และ รหัสผาน จะเปนสิ่งท่ีบอกวาหนวยงาน หรือบุคคลใดที่สามารถใช

งานในระบบ ซึ่งจะมีผลใหเมนู และการใชงานในระบบแตกตางกันไปตามสิทธิ์ และลักษณะของหนวยงาน ที่

เขาสูระบบ 
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2.  ขอมูลเผยแพร เปนหนาที่สามารถเรียกดูรายงานตาง ๆ ของหนวยงานได โดยจะกลาว

เพ่ิมเติมในหัวขอของ รายงาน 

3.  Dashboard 

4.  ขอมูลบังคับบำบัด จะแสดงรายละเอียดขอมูลรายงานในรูปแบบ Power Bi โดยจะกลาว

เพ่ิมเติมในหัวขอของ รายงาน 

5. คำถามที่พบบอย จะแสดงรายการคำถามที่ผูใชงานพบบอยพรอมแสดงวิธีการแกไข 

 
 รูปที่ 3 หนาจอเขาสูระบบ  

 

 
รูปที่ 4 หนาเว็บคำถามที่พบบอย 
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5 การใชฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
การตรวจสอบรายชื่อขอมูลผูปวย ผูใชงานจำเปนตองใชบัตรประชาชน (Smart Card) เพ่ือเขาถึงขอมูล

ผูปวยในระบบเลข 13 หลัก ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับตรวจสอบและยืนยันตัวตนจะใชเฉพาะผูใชระบบ

ที่มีสิทธิเพ่ิมเติมแกไข และทำหนาที่ลงทะเบียนผูปวยเทานั้น ซึ่งกอนจะใชงานในระบบ จำเปนตองติดตั้งเครื่อง 

Smart Card Reader เขากับเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีใชงานเสียกอน 

สำหรับการติดตั ้งไดรฟเวอรในคูมือฉบับนี ้จะเปนการติดตั ้งไดรเวอรของ Smart Card Reader            

รุน N99 เทานั้น สำหรับรุนอื่น ๆ สามารถติดตั้งตามคูมือของเจาของผลิตภัณฑ 

 

5.1  ขัน้ตอนการติดตั้งไดรฟเวอร 

เครื่องท่ีตองการใช Smart Card Reader ถาใชระบบปฏิบัติการเวอรชันที่ต่ำกวา Windows 7 

ตองติดตั้งไดรฟเวอรกอนใชงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1.  ใสแผน CD ที่บรรจุในกลองลงในชองอานแผน CD-ROM 

2.  ติดตั้งโปรแกรมโดยเปด Windows Explore และ Double Click ที่ไดรฟผาน CD-ROM 

3.  ให Double Click ที่ไฟลที่ชื่อ set up for windows.exe 

 

 
รูปที่ 5 หนาจอแสดงไฟล set up for windows.exe 

 

4.  ให Double Click ที่ไฟลที่ชื่อ set up for windows.exe โปรแกรมจะติดตั้งไดรฟเวอร 
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รูปที่ 6 หนาจอแสดงสถานะระหวางทำการติดตั้ง 

 

5.  คลิก Next เพ่ือติดตั้ง ใหรอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น 

 
รูปที่ 7 หนาจอระหวางการติดตั้ง 
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6.  เม่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งคลิก Finish 

 
รูปที่ 8 หนาจอแสดงการติดตั้งแลวเสร็จ 

 

5.2  การติดตั้งโปรแกรมอานบัตร SMART CARD 

ผูใชงานสามารถดาวนโหลดโปรแกรมอานบัตรไดจากหนาเว็บไซต คลิกที่โปรแกรมอานบัตร 

Smart Card v1.1.x ดังรูปที่ 9 และ รูปที่ 10 

 
รูปที่ 9 ดาวนโหลดโปรแกรมอานบัตร 
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รูปที่ 10 ดาวนโหลดโปรแกรมอานบัตร 

 

เมื่อดาวนโหลดไฟลมาบันทึกไวบนเครื่องของผูใชงาน แลวใหคลิกที่ไฟลดังรูปที่ 11 เพ่ือเปดไฟลข้ึนมา  

 
รูปที่ 11 การแตกไฟล zip เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 

 

เมื่อเปดไฟลที่บีบอัดไวจะมีรายการไฟล ดังรูปที ่ 12 จากนั้นใหคลิกเมาสขางซายสองครั้งที่ไฟล 

Atos.AntiDrugCardReader1.1.5.exe เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 

 
รูปที่ 12 รายการไฟลใน zip ไฟล 
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รูปที่ 13 โปรแกรมการติดตั้ง Smart Card 
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เมื่อหนาตางดังรูปที่ 14 ปรากฏขึ้นมาใหคลิกปุม Next ไปเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 15 รูปที่ 16 เมื่อถึง

รูปที่ 16 ใหคลิกที่ปุม Close เพ่ือเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม 

 
รูปที่ 14 โปรแกรมการติดตั้ง Smart Card 

 
รูปที่ 15 โปรแกรมการติดตั้ง Smart Card 
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รูปที่ 16 เสร็จสิ้นการติดตั้ง Smart Card 
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6 สิทธิ์การเขาใชงาน 

6.1  สิทธิข์องผูใชฐานขอมูลผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

สิทธิ์ของผูใชระบบจะถูกกำหนดโดยบทบาทหนาที่ (Role) และกลุมของผูใชงาน (Group)  

6.1.1 บทบาทหนาที่ของผูใชงานจะเปนตัวกำหนดการเขาถึงเมนูการใชงานตาง ๆ โดยผูใชแต

ละคนสามารถมีบทบาทหนาที่ไดหลายบทบาท บทบาทหนาที่ของผูใชงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตาราง 2 บทบาทหนาที่ของผูใชงาน 

ชื่อบทบาทหนาที่ สิทธิ์การเขาถึง 

ผูดูแลระบบ 

1. เพิ ่ม / กำหนดสิทธิ Username & Password ของผู ใชระบบภายใน

หนวยงานตนเองและหนวยงานภายใตการดูแล 

 2. บริหารจัดการดูแลผูใชระบบในหนวยงานตนเอง และหนวยงานภายใต

การดูแล โดยจะแบงตามเขตของจังหวัด และอำเภอ 

 3. เปนที่ปรึกษาและแกไขปญหาเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูล 

 4. เพ่ิมเติมหนวยงานภายใตการดูแลไดโดยจะแบงตามเขตของจังหวัด และอำเภอ 

คัดกรอง 
หนวยบำบัดมีหนาที่คัดกรองผูบำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 

รายการการลงทะเบียน และรายการคดักรองได 

บำบัดรักษาและฟนฟู 
หนวยบำบัดมีหนาที่คัดกรองผูบำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 

รายการบำบัดรักษาและฟนฟูได 

ติดตามดูแลรักษา 
หนวยบำบัดมีหนาที่คัดกรองผูบำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 

รายการติดตามดูแลรักษาได 

ใหความชวยเหลือ 
หนวยบำบัดมีหนาที่คัดกรองผูบำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ     

ใหความชวยเหลือได 

ปดงาน 
หนวยบำบัดมีหนาท่ีคัดกรองผู บำบัดรักษายาเสพติด สามารถตรวจสอบ

รายการในหนวยงานภายใตการดูแล 
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6.1.2 กลุมผูใชงานจะเปนตัวกำหนดขอบเขตหนาที่ผูใชงานนั้น ๆ และบงบอกสังกัดหนวยงาน

ของตน ใชสำหรับแยกประเภทรายงานที่ผูใชนั้น ๆ กรอกขอมูล โดยบัญชีรายชื่อผูใชแตละบัญชีจะอยูในกลุมได

เพียงกลุมเดียวกลุมผูใชงาน มีดังตอไปนี้ 

ตาราง 3 กลุมผูใชงาน 

ชื่อกลุม รายละเอียดของกลุมผูใชงาน 

โรงพยายบาล 

หนวยงานประเภทโรงพยาบาล สถานบำบัด สถานฟนฟูที่ทำหนาที่

เกี่ยวกับการคัดกรองผูติดยาเสพติด บำบัดฟนฟู ติดตาม และใหความ

ชวยเหลือ แกผูบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

หนวยงานที ่จัดตั ้งโดยกระทรวงมหาดไทยที ่ทำหนาที ่เกี ่ยวกับการ          

คัดกรองผูติดยาเสพติด บำบัดฟนฟู ติดตามและใหความชวยเหลือ แกผู

บำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

กรมพินิจ 

หนวยงานที่จัดตั้งโดยกรมพินิจทำหนาที่เก่ียวกับการคัดกรองผูติดยาเสพ

ติด บำบัดฟนฟู ติดตาม และใหความชวยเหลือ แกผูบำบัดรักษาผูติดยา

เสพติด 

กรมราชทัณฑ 

หนวยงานที่จัดสรางโดยกรมราชทัณฑที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการคัดกรอง    

ผู ติดยาเสพติด บำบัดฟ นฟู ติดตาม และใหความชวยเหลือ แกผู

บำบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

กรมคุมประพฤติ 
หนวยงานที่จัดตั้งโดยกรมคุมประพฤติทำหนาที่เกี ่ยวกับการคัดกรองผู

ติดยาเสพติด และบำบัดฟนฟู 

ศูนยใหความชวยเหลือ 

หนวยงานที ่จ ัดตั ้งสำหรับประสานความช วยเหลือแก ผ ู ผ านการ

บำบัดร ักษายาเสพติดในระดับจังหวัดมีหนาที ่ ใหประสานงานกับ

หนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการชวยเหลือกับผูผานการบำบัดรักษายาเสพ

ติด 

ผูดูแลระบบ 

ผูดูแลระบบสวนกลางทำหนาที ่บริหาจัดการะบบในภาพรวมทั้งหมด 

รวมถึงการสรางสถานที่ ผูดูแลระบบจะไมสามารถสรางรายงานการ

บำบัดได 

ผูดูแลระบบระดับจังหวัด 
ผูดูแลระบบในระดับจังหวัด ทำหนาที่บริหารจัดการผูดูแลระดับอำเภอ 

และหนวยงานภายในสังกัด เชน ศอ.ปส.จ. และ กทม. 

ผูดูแลระบบระดับอำเภอ 
ผูดูแลระบบระดับอำเภอทำหนาที่สรางผูใชงานในหนวยงานภายใตสังกัด

ของตนเอง 
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ผูดูแลระบบระดับ

โรงพยาบาล 

ผูดูแลระบบระดับโรงพยาบาลหนาท่ีสรางผูใชงานในหนวยงานภายใต

สังกัดของตนเอง 

ผูดูแลระบบพินิจจังหวัด 
ผูดูแลระบบของกรมพินิจในระดับจังหวัดที่สรางผูใชงานในหนวยงาน

ภายใตสังกัดของตนเอง 

ผูดูแลระบบเรือนจำจังหวัด

และอำเภอ 

ผู ด ูแลระบบของกรมราชทัณฑในระดับจังหวัดที ่สร างผู  ใชงานใน

หนวยงานภายใตสังกัดของตนเอง 

ผูดูแลระบบศอ.ปส.จ. และ

กทม. 

ผูดูแลระบบของศอ.ปส.จ. ในระดับจังหวัดที่สรางผูใชงานในหนวยงาน

ภายใตสังกัดของตนเอง 

ผูดูแลระบบศป.ปส. อ.และ

เขต 

ผูดูแลระบบของศป.ปส. อ.ในระดับอำเภอที่สรางผูใชงานในหนวยงาน

ภายใตสังกัดของตนเอง 

 

จากตาราง 3 ผูดูแลระบบจะแบงเปนระดับข้ันไดดังรูปที่ 17  

 
รูปที่ 17 แผนภูมิระดับขั้นผูดูแลระบบ 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 20 

 

 

 

ความสัมพันธของบทบาทและกลุมแสดง ดังตาราง 4 

ตาราง 4 ความสัมพันธของกลุมและบทบาท 
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7 การใชเมนขูองผูดูแลระบบ 
เมน ู“ผูดูแลระบบ” ท้ังหมดจะมีเมน ูดังตอไปนี้  

 จัดการผูใช 

 
รูปที่ 18 เมนูของผูดูแลระบบ 

 

7.1  เมนูการจัดการผูใช 

สำหรับผูใชระบบที่ไดสิทธิ “ผูดูแลระบบ” เทานั้น จึงจะสามารถเพ่ิมผูใชระบบรายใหมได แกไข

บัญชีผูใช และลบบัญชีผูใชภายใตสังกัดของตนเองได 

7.1.1  การเพ่ิมผูใช 

การเพิ ่มผู ใช ผู ดูแลระบบ สามารถเพิ ่มเติมผู ใชงานไดโดยใสขอมูลที ่เกี ่ยวของให

ครบถวน ดังตาราง 5 เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลวคลิกที่ปุม  
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ตาราง 5 ขอมูลการสรางบัญชีผูใช 

ชือ่ขอมูล คำอธิบาย 

ชื่อผูใช 

ชื่อบัญชีผูใชงาน เปนชื่อสำหรับ login เขาสูระบบ ตองตั้งไมใหซ้ำกับบัญชีผูใช

อ่ืนในระบบ ชื่อบัญชีผูใชตองประกอบเปนอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข “-” และ 

“_” เทานั้น 

รหัสผาน รหัสผานของบัญชีผูใชงาน ความยาวขั้นต่ำ 4 ตัวอักษร 

ยืนยันรหัสผานอกีครั้ง พิมพยืนยันรหัสผานใหตรงกับชองรหัสผาน 

คำอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติมของบัญชีผูใชงาน 

ชื่อ ชื่อของผูใชงาน 

นามสกุล นามสกุลของผูใชงาน 

เลขบตัรประชาชน เลขบัตรประชาชนของผูใชงาน 

อีเมลล อีเมลลของบัญชีผูใชงาน 

กลุม 
กลุมผูใชงานจะเปนตัวกำหนดขอบเขตหนาที่ผูใชงานนั้น ๆ และบงบอกสังกัด

หนวยงานของตน ผูใชแตละคนจะอยูในกลุมไดเพียงกลุมเดียว 

สถานท่ี หนวยงานที่บัญชีผูใชงานสังกัดอยู 

บทบาทหนาที่ 
บทบาทหนาที่ของผูใชงานจะเปนตัวกำหนดการเขาถึงเมนูการใชงานตาง ๆ โดย

ผูใชแตละคนสามารถมีบทบาทหนาที่ไดหลายบทบาท 

 

 
รูปที่ 17 การสรางบัญชีผูใช 
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7.1.2  การแกไขบัญชีผูใช 

ในกรณทีี่ตองการแกไขรายการของผูใชระบบที่มีอยูเดิม สามารถแกไขได โดยผูใชระบบ

ที่เปน “ผูดูแลระบบ” เทานั้น ผูดูแลตองคนหาบัญชีที่ตองการแกไขกอน โดยสามารถใสคำคนลงในชอง คนหา

โดย ชื่อผูใช หรือ Quick Search ได เชน ตองการคนหาบัญชีรายชื่อ atos_aong ใหพิมพ “atos_aong” 

แลวคลิกปุม กดเพื่อคนหาผูใชระบบ 

 
รูปที่ 19 ตัวอยางการคนหาบัญชีรายชื่อ 

 

ผูใชสามารถพิมพบางสวนของคำคนได และสามารถระบุขอบเขตการคนหาไดโดยเลือก

ที่รายการของฟลดได 

 
รูปที่ 20 ตัวอยางการคนหาฟลดแบบเจาะจง 

 

เมื่อพบรายการที่ตองการแกไขแลวใหคลิกที่รายการเพื่อแกไขรายการ ขอมูลของบัญชี

ผูใชนั้นจะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 21 เมื่อแกไขขอมูลใหถูกตองแลวใหกดปุม  หรือถาตองการยกเลิก

การแกไขใหกดปุม  

7.1.3  การลบบัญชีผูใช 

ในกรณีที่ผูใชระบบพนจากหนาที่ในการใชระบบรายงานยาเสพติดฯ หรือไมไดใชบัญชี

ผูใชนั้นแลว ผูดูแลระบบของแตละหนวยงานสามารถลบบัญชีผูใชของผูใชระบบนั้นได 

โดยการคนหาบัญชีผูใชที่ตองการลบ แลวใหคลิกที่รายการเพื่อแกไขรายการ ขอมูลของ

บัญชีผูใชนั้นจะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 21 แลวกดปุม  
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รูปที่ 21 การแกไขขอมูลผูใชงาน 

 

7.1.4  เปลี่ยนรหัสผาน (Password) 

ผูใชระบบที่ไดสิทธิ เพิ่มเติมแกไข หรือ เรียกดู ตองการเปลี่ยนรหัสผาน สามารถเขา

ระบบดวยรหัสผานที่ผูดูแลระบบของแตละหนวยงานกำหนด หลังจากนั้นสามารถคลิกเมนูการจัดการผูใช 

หนาจอแสดง ดังรูปที่ 22 ใหเลือกบัญชีผูใชของตนเอง แลวคลิกที่ปุม  แลวกรอกรหัสผานใหม 

จำนวน 2 ครั้ง ในชองรหัสผานและยืนยันรหัสผานอีกครั้ง แลวคลิก “เปลี่ยนรหัสผาน” 

 
รูปที่ 22 การจัดการผูใชของตนเอง 
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8 การแจงเตือน 
เพื่อใหการทำงานที่อยูในระบบไมถูกทิ้งคางไวนานเกินไป และทำใหงานมีคุณภาพยิ่งขึ้นระบบจึงมีการ

แจงเตือนไปที่สถานะของงาน เพื่อใหผูใชงานทราบวางานนี้ตองรีบทำใหเสร็จสิ้นตามกำหนดผูดูแลขอมูล

สามารถควบคุมคุณภาพงานได และทราบสถานะของงานตาง ๆ โดยเงื่อนไขการแจงเตือนแสดง ดังตาราง 6 

ตาราง 6 เงื่อนไขการแจงเตือน 

No ชื่อ เงื่อนไข ชองทางการแจง 

1 งานลาชา 

• ทุกระบบ 

• ลงบำบัดลาชา 30 วัน หลังจาก

เสร็จสิ้นการคดักรอง 

• ลงติดตามลาชา 30 วัน หลังจาก

เสร็จสิ้นการบำบัด 

• รายงานการแจงเตือน เขาไปดูผาน

เว็บ 

• เจาหนาที่/หนวยงานเจาของรายการ

นั้น โดยแสดงการแจงเตือนที่หนาจอ 

ทั้งผูสง และผูรับ 

2 จบงานชา 

• ไมปดงานบำบัด 30 วัน หลังจาก

ที่ลงทะเบียนบำบัด (คาย)  

• ไมปดงานบำบัด 180 วัน 

หลังจากที่ลงทะเบียนบำบัด 

• ไมปดงานติดตาม กรณี หลังจาก

สิ้นสุดการบำบัด กรณ ีผูเสพ ผู

ติด และ ผูใช 390 วัน หลังจาก

สิ้นสุดการบำบัด 

• ไมนับการบำบัดแบบ MMT กับ 

HAM 

• รายงานการแจงเตือน  เขาไปดูผาน

เว็บ 

• เจาหนาที่/หนวยงานเจาของรายการ

นั้น โดยแสดงการแจงเตือนที่หนาจอ 

ทั้งผูสง และผูรับ 

3 มีเคสซ้ำ 

• บันทึกซ้ำซอน ใหตรวจสอบ

ประวัติ และประสานหนวยที่

บันทึกกอนหนา ใหจำหนายเคส 

• รายงานการแจงเตือน  เขาไปดูผาน

เว็บ 

• เจาหนาที่/หนวยงานเจาของรายการ

นั้น โดยแสดงการแจงเตือนที่หนาจอ 

ทั้งผูสง และผูรับ  
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4 กรุณาปดงาน 

• มีรายชื่อผูปวยเขาสูระบบท่ีสูงกวา 

ใหตรวจสอบประวัติ และรีบ

จำหนายเคส  

• ถาระบบที่ต่ำกวามาทีหลังใหโชวมี

เคสซ้ำที่ระบบที่มากอน 

• รายงานการแจงเตือน  เขาไปดูผาน

เว็บ 

• เจาหนาที่/หนวยงานเจาของรายการ

นั้น โดยแสดงการแจงเตือนที่หนาจอ 

ทั้งผูสง และผูรับ 

5 SMIV 

• ผูปวยยาเสพติดกลุมเสี่ยงกอความ

รุนแรง หมายถึงผูปวยยาเสพติดที่

มีอาการหรือพฤติกรรมในขอใด

ขอหนึ่ง อยางนอย 1 ขอ ตาม

เกณฑตอไปนี้ 

• มีประวัติการฆาตัวตายดวยวิธีการ

รุนแรงโดยตั้งใจจะใหเสียชีวิต

ตลอดชวงชีวิตที่ผานมาจนถึง

ปจจุบัน = (4) การคัดกรอง

ปญหาทางสุขภาพจิต : มี

ความคิด / พฤติกรรมการฆาตัว

ตาย 

• มีประวัติการกอความรุนแรง ทำ

รายผูอ่ืน หรือสรางความรุนแรงใน

ชุมชนตลอดชวงชีวิตที่ผานมา

จนถึงปจจุบัน = (4) การคัดกรอง

ปญหาทางสุขภาพจิต : กาวราว 

วุนวาย ทํารายผูอื่น 

• อาการทางจิตปจจุบันของผูปวยที่

มีอาการหลงผิด หวาดระแวง 

เสี่ยงตอการกอความรุนแรงตอ

ผูอื่น = (4) การคัดกรองปญหา

ทางสุขภาพจิต : หวาดระแวง

โดยไมมีเหตุผล 

• มีประวัติกอคดีอาญารุนแรงตลอด

ชีวิตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (คดี

• รายงานการแจงเตือน  เขาไปดูผาน

เว็บ 

• เจาหนาที่/หนวยงานเจาของรายการ

นั้น โดยแสดงการแจงเตือนที่หนาจอ 
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ความผิดตอชีวิต ตอรางกาย และ

เก่ียวกับเพศ) = (7) ประวัติ

คดีอาญา : คดีความผิดตอชีวิต, 

คดีความผิดตอรางกาย, คดี

ความผิดเกี่ยวกับเพศ และ คดี

ความผิดท่ีเปนภยันตรายตอ

ประชาชน 

 

8.1  การแจงเตือน 

การแจงเตือนไปยังผูที่เกี่ยวของ คือ การแจงเตือนไปยังผูที่เปนเจาของงานในขณะนั้น ดังรูปที่ 

23 ตัวอยางการแจงเตือนงาน 

 
รูปที่ 23 ตัวอยางการแจงเตือนงาน 
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9 การใชเมนขูองผูใชระบบ 
เมน ู“ผูใชระบบ” ทั้งหมดจะมีเมนู ดังตอไปนี้  

 ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด 

 การคดักรองผูใชยาเสพติด 

 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 การติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 การใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู 

 รายการงานจำหนายในกระบวนการบำบัด 

 รายงานรูปแบบใหม 

 รายงาน 

 รายงานศูนยยาเสพติด 

 ประวัติผูบำบัดยาเสพติด 

 ดาวนโหลดขอมูล 

 รายงานตรวจสอบขอมูลการบำบัด ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

 
รูปที่ 24 เมนูผูใชระบบ 
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9.1 การลงทะเบียนเขาสูการบำบัด 

สามารถคนหาไดโดยคนหาดวยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และการคนหาดวย ชื่อ-นามสกุล 

และระบบจะคนหารายชื่อผูบำบัดได 3 วิธีคือ สรางจากรายชื่อที่มีอยูในระบบแลว (เคยเขารับการบำบัดมา

กอน) สรางจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร และสรางจากเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีรายชื่อไมอยู

ในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร) หลังจากนั้น นำขอมูลจากการคนหามาลงทะเบียนเขาสูการบำบัด 

9.1.1 การคนหา 

- การคนหาจากระบบ 

คนหาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล อยางใดอยางหนึ่ง หลังจาก

นั้นกดคนหาผูบำบัด 

 
รูปที่ 25 คนหาผูบำบัด 

 

ระบบจะทำการคนหาจากฐานขอมูลของระบบ วาผูบำบัดคนนี้ เคยเขามารับการบำบัด

แลวหรือยัง และนำมาแสดงผลใหเลือก 

 
รูปที่ 26 รายชื่อผูที่เคยบำบัด 
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- การคนหาจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

กรณีที่คนหาในระบบแลวไมพบ โปรแกรมจะทำการไปคนหารายชื่อจากฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎร และนำมาแสดง แตผูที่มีสิทธิในการคนหาจากทะเบียนราษฎรเทานั้น ที่จะสามารถคนหาใน

สวนนี้ได โดยขั้นตอนในการคนหา ตองเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเขาไปในเครื่องอานบัตร Smart card 

หลังจากนั้นเลือกอานขอมูล และใส PIN 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน หลังจากนั้นระบบจะทำการแสดงขอมูลที่เรา

คนหามาแสดง 

 
รูปที่ 27 อานขอมูลจากชิบในบัตรประจำตัวประชาชน 

 

 
 รูปที่ 28 ใส PIN ของบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตน  

 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 31 

 

 
รูปที่ 29 รายชื่อจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

 

กรณีท่ีไมใชคนที่เราตองการ แต ชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ใหกดถัดไปเรื่อย ๆ จนกวาจะเจอ

รายชื่อที่เปนเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปเกิด และที่อยูเดียวกับผูเขารับการบำบัด ถากดเลยรายชื่อ

ที่เราตองการ ใหกดปุมยอนกลับ 

−  กรณีไมพบทั้งในระบบและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

หลังจากคนหาไมพบ ระบบจะเพิ่มปุมสรางรายการผูบำบัดขึ้นมาและสรางเลขแทน

บัตรประจำตัวประชาชน โดยมีวิธีการใชงาน คือ กดท่ีปุมสรางผูบำบัด จากนั้นใสจังหวดั อำเภอ และแขวงที่อยู

ปจจุบัน เพ่ือใหระบบสรางเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชนข้ึนมา 

 
รูปที่ 30 ปุมสรางรายการผูบำบัด 

 

 
รูปที่ 31 ระบุที่อยู เพื่อสรางเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 
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รูปที่ 32 เลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 

9.1.2  การลงทะเบียนผูบำบัด 

หลังจากคนหารายชื่อผูบำบัดเจอแลวจะเขาสูขั ้นตอนการลงทะเบียนผูบำบัดโดยตองกรอก

รายละเอียดตาง ๆ ดังรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 แบบฟอรมการลงทะเบียนผูบำบัด 

1. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ ถาหากผูบำบัดคนนี้มีตัวตนในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 

2. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะสรางใหอัตโนมัติ สำหรับผูบำบัดที่ไมมีตัวตนในฐานขอมูลทะเบียน

ราษฎร โดยสรางจากที่อยูปจจุบัน 

3. ชื่อระบบจะสรางใหอัตโนมัติ กรณีที่มีการคนหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานขอมูลของทะเบียนราษฎร 

แตถาไมเจอ ตองทำการกรอกเอง 

4. สกุลระบบจะสรางใหอัตโนมัติ กรณีที่มีการคนหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานขอมูลของทะเบียนราษฎร 

แตถาไมเจอ ตองทำการกรอกเอง 
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5. ชื่อกลาง ชื่อระบบจะสรางใหอัตโนมัติ กรณีที่มีการคนหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานขอมูลของทะเบียน

ราษฎร แตถาไมเจอ ตองทำการกรอกเอง แตสามารถเวนวางไดกรณีที่ไมมี 

6. เพศ ถาคนแลวพบจากทะเบียนราษฎร ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติ แตถาไมตองเลือกระหวางชายหรือหญิง

เทานั้น 

7. สัญชาติ ถาคนแลวพบจากทะเบียนราษฎร ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติ แตถาไมตองเลือกจากรายการที่มีให 

8. ศาสนา เลือกจากรายการที่มีให 

9. วันเดือนปเกิด ถาคนแลวพบจากทะเบียนราษฎร ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติ แตถาไม ตองทำการเลือกเอง 

โดยสามารถเล ือกได จากปฎ ิท ินที่ ม ี ให   หร ือสามารถพ ิมพ  ในร ูปแบบ 01/01/2550 หรือ 

01-01-2550 

10. อาย ุระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยคำนวณจาก วัน/เดือน/ป เกิด 

11. ประเภทคนไข ระบบจะเลือกใหโดยอัตโนมัติ โดยเลือกจากชนิด Username ของผู กรอก ถาเปน

โรงพยาบาลหรือคาย จะเปนสมัครใจ แตถาเปนกรมพินิจฯ หรือกรมราชทัณฑจะเปนตองโทษ 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด เลือกจากรายการที่มีใหเลือก ถาเปนชาวตางชาติ ใหกรอกเอง 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด เลือกจากรายการที่มีใหเลือก ถาเปนชาวตางชาติ ใหกรอกเอง 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1 เลขที่ ใสเปนตัวเลข 

14.2 หมู ใสเปนตัวเลขไมเกิน 2 หลัก ถาไมมีใส 0 

14.3 ถนน กรอกชื่อถนนที่ผูบำบัดอยูในปจจุบัน 

14.4 จังหวัด เลือกจากรายการที่มีให 

14.5 อำเภอ/เขต เลือกจากรายการที่มีให 

14.6 ตำบล/แขวง เลือกจากรายการท่ีมีให 

14.7 หมูบาน/ชุมชน เลือกจากรายการท่ีมีให 

15. โทรศัพทติดตอ ใสเปนรูปแบบของเบอรโทรศัพท เปนตัวเลข ถามีมากกวา 1 เบอรใหคั่นดวย , เชน 

0812345678,023456789 

16. เขาสูระบบบำบัดตามประกาศคสช.ฉบับที่ 108/2557 ถาเลือกใช ตองตอบคำถามอีก 3 ขอยอย 

16.1 การคนหา เลือกวิธีการที่พบผูบำบัดคนนี้ โดยมีตัวเลือกใหเลือก 

16.2 ผลการตรวจปสสาวะ/สารเสพติดเบ้ืองตน เลือกผลตรวจ โดยมีตัวเลือกใหเลือก 

16.3 ความยินยอมในการเขารับการบำบัดฟนฟู เลือกความยินยอม ถายินยอม ตองแนบเอกสาร โดย

มีวิธีการแนบเอกสาร ดังนี ้

คลิกที่ปุมเพิ่มเอกสาร ดังรูปที่ 34 แลวคลิกที่กรุณาเพิ่มเอกสาร ดังรูปที่ 35 หนาตางการเลือก

ไฟลจะปรากฏขึ้น เลือกไฟลที่ตองการเพ่ิมหลังจากนั้นกด Open เพ่ือเพ่ิมเอกสาร จากนั้นเพ่ิมคำอธิบาย ดังรูป

ที่ 37 และกดปุมบันทึก เพ่ือแนบไฟลเขาสูระบบ ดังรูปที่ 38 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 34 

 

 
รูปที่ 34 เลือกเพ่ิมเอกสาร 

 

 
รูปที่ 35 เลือกกรุณาเพิ่มเอกสาร 

 

 
รูปที่ 36 เลือกเอกสารท่ีตองการแนบ 

 

 
รูปที่ 37 เพ่ิมคำอธิบายเอกสารและกดบันทึก 
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รูปที่ 38 แนบไฟลสำเร็จ 

รูปแบบไฟลที่แนบไดตองเปน PDF, TIF, JPG, PNG, JPEG และขนาดไมเกิน 5 MB เทานั้น ถา

แนบผิดรูปแบบจะข้ึนแจงเตือน ดังรูปที่ 39 

 
รูปที่ 39 ไฟลแนบไมตรงรูปแบบ 

 

สำหรับการเขาสูระบบบำบัดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 ถาผูเขารับบำบัดเคยเขา

บำบัดครบ 5 ครั้ง ระบบจะหามคียเขาระบบ 108 อีก แตยังสามารถคียเขาระบบอื่น ๆ ได 

- เงื่อนไขการลงทะเบียนผูปวยที่มีอยูในระบบแลวยังไมจบกระบวนการ  

เงื่อนไขการลงทะเบียนผูปวยที่มีอยูในระบบแลวยังไมจบกระบวนการ คือ การแจงเตือนเมื่อ

ลงทะเบียนผูบำบัดแลวมีชื่ออยูในระบบแลว จะมีเงื่อนไขการจัดการกับผูบำบัดในระบบหลายวิธีดังตาราง 7 

เพื่อปองกันปญหาผูบำบัดซ้ำในระบบ โดยวิธีการดูตาราง คือ ดานซายเปนการบำบัดเดิม ดานบนเปนการ

บำบัดใหม เชน ถาเดิมเปนการบำบัดแบบสมัครใจ แลวเขามาบำบัดแบบคายฯ จะไมสามารถคียขอมูลได หรือ 

กรณีสมัครใจเขามาแลวกรมพินิจฯ เขามาจะมีการแจงเตือนใหปดเคสของระบบสมัครใจ  
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ตาราง 7 ตารางการเพิ่มผูบำบัดกรณีที่มีอยูในระบบอยูแลว 

 
 

ถาผูรับบำบัดกำลังบำบัดอยูในระบบอยูแลว และสามารถคียขอมูลตอไดจะมีขอความ

เตือน ดังรูปที่ 40 สำหรับกรณีที่หามคียขอมูลซ้ำจะมีขอความเตือน ดังรูปที่ 41  

 
รูปที่ 40 การแจงเตือนกรณผีูรับบำบัดอยูในระบบอยูแลว 

 
รูปที่ 41 กรณีไมสามารถเพิ่มได 
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สำหรับงานที่มีการแจงใหปดงานจะแสดงเปนไฮไลทสีแดงที่รายการงานของเจาของงาน 

ดังรูปที่ 42 ถาไมปดงานภายใน 30 วัน ระบบจะทำการปดงานออกไปโดยอัตโนมัต ิ

 
รูปที่ 42 แจงเตือนใหปดงาน 

 

9.2 การคดักรอง 

การคัดกรองแบงออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด และ

รายการผูคดักรองของหนวยงาน ดังรูปที่ 43  

 
รูปที่ 43 การคัดกรอง 

 

9.2.1 รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด 

คือรายการผูคัดกรองของหนวยงาน โดยรูปแบบรายงานจะมี 2 แบบ แตกตางกันตาม

ชนิดของผูเขารับการบำบัด คอื สมัครใจและตองโทษ 

- สมัครใจ 

แบบฟอรมสมัครใจ แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

  คนหาการคัดกรองผูใชยาเสพติด 
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ขอมูลการคัดกรองผูใชยาเสพติดของระบบสมัครใจแสดง ดังรูปที่ 44 ผูใชงานสามารถที่

จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้วาคัดกรองเมื่อใด และที่ไหนบางถาผูใชงาน

ตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถคลิกซายที่รายการเพ่ือเปดดูผลการคัดกรองได ดังแสดงในรูปที่ 45 

 
รูปที่ 44 คนหาการคัดกรองผูใชยาเสพติด 

 

 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลของระบบสมัครใจเปนสวนการกรอกขอมูลพื้นฐานของผูบำบัดแสดง

ดังรูปที่ 52 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 45 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดกรณีที่

พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 39 

 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดใน

กรณีท่ีพิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

10. อาย ุระบบจะใสใหอัตโนมตัิ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 
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14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

15. โทรศัพทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไข

ไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

17. การศกึษา เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

18. อาชีพ เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

19. รายได ใสเปนจำนวนเงิน/เดือน โดยถาไมใชอาชีพวางงาน รายไดหามเปน 0 บาท 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก เลือกไดมากกวา 1 ขอ แตถาเลือกอยู

คนเดียว จะไมสามารถเลือกตัวเลือกอื่น ๆ ได 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

 การคดักรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคมดังแสด งดังรูปที่ 46 ถึงรูปที่ 47 

 
รูปที่ 46 การคัดกรองการใชยาเสพติด 
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รูปที่ 47 การคัดกรองการใชยาเสพติด (ตอ) 

 

วันที่เขารับการคัดกรอง ระบบจะใสใหอัตโนมัติเปนวันที่ปจจุบัน แตสามารถแกไขได ไมสามารถใส

วันที่มากกวาวันปจจุบันได 

1. ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยาเสพติด ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติเปนสมัครใจ ใหเลือก

เหตุผลเพ่ิมเติมวา ทำไมถึงสมัครใจ 

2. ยาเสพติดหลักที่ใช เลือกชนิดเดียวที่ใชมากที่สุด 

3. ผลการคัดกรอง บอกระดับของการติดยาเสพติดวาเปนผูใช,ผูเสพ,ผูติด 

4. การคดักรองปญหาทางสุขภาพจิต เลือกไดมากกวา1ขอ แตถาหากเลือกไมมี จะไมสามารถเลือกขออ่ืนได 

5. ประวัติรักษาโรคทางสุขภาพจิตเลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให 

6. ประวัติโรงเรื้อรัง/โรคติดตอ เลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให 

7. ประวัติคดอีาญา เลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให 

8. คนเรรอน ไรที่พักพิง เลือกมีหรือไมมี 

9. ผูพิการ เลือกพิการทางจิต พิการทางรางกาย หรือไมใช ถาเปนผูพิการ ใหใสเลขที่ใบรับรองผูพิการ 

10. สรุปรายงาน แบงเปน3กรณ ี

10.1. จำหนาย และใสเหตุผลวาจำหนายเพราะอะไรโดยเลือกจากเหตุผลที่มีให จากนั้นผูบำบัดจะออก

จากระบบ 
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10.2. รับรักษา เมื่อรับรักษา งานจะเขาไปอยูในขั้นตอนการบำบัดของหนวยงานตัวเอง แตถาเปนคาย 

จะไมมีการรับรักษาเอง ตองสงตอหรือจำหนายเทานั้น 

10.3. สงตอ เลือกวาจะสงตอไปที่ไหนโดยเงื่อนไขการสงตอเปนไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ  

 
รูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ 

 

การสงตอ มีวิธีการทำดังนี้ 

หลังจากเลือกสงตอ จะมีหนาตาง รูปที่ 49 หนาจอการคนหาสถานที่ขึ้นมา เราสามารถ

กดที่รูปแวนขยายเพ่ือคนหาทุกรายการท่ีมี หรือระบุชื่อสถานที่ลงไปในชองคนหาแลวกดรูปแวนขยายอีกทีเพ่ือ

คนหาเฉพาะสถานที่ที่เราตองการก็ได โดยไมจำเปนตองพิมพชื่อทั้งหมดลงไป ผูใชสามารถพิมพชื่อบางสวนลง

ไปไดเชน บางซื่อ แลวคลิกคนหา หลังจากนั้นคลิกที่ชื่อสถานที่ที่เราตองการสงตอไปแลวกด OK สถานที่ก็จะ

มาปรากฏในชองสงตอ ดังรูปที่ 51 ผลการเลือกสถานที ่ 

 
รูปที่ 49 หนาจอการคนหาสถานที่ 
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รูปที่ 50 คนหาดวยการพิมพชื่อสถานท่ี 

 

 
รูปที่ 51 ผลการเลือกสถานที่ 

 

- ตองโทษ 

แบบฟอรมตองโทษ แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

 คนหาการคดักรองผูใชยาเสพติด 

ขอมูลการคัดกรองผูใชยาเสพติดของระบบตองโทษแสดง ดังรูปที่ 52 ผูใชงานสามารถที่

จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้วาคัดกรองเมื่อใด และที่ไหนบางถาผูใชงาน

ตองการดูรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถคลิกซายที่รายการเพ่ือเปดดูผลการคัดกรองได ดังแสดงในรูปที ่53  

 
รูปที่ 52 คนหาการคัดกรองผูใชยาเสพติด 
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลของระบบตองโทษเปนสวนการกรอกขอมูลพื้นฐานของผูบำบัดแสดง

ดังรูปที่ 53 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 53 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดกรณีที่

พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขไดใน

กรณีท่ีพิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 
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11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

15. โทรศัพทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด สามารถแกไข

ไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

17. การศกึษา เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

18. อาชีพ เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 

19. รายได ใสเปนจำนวนเงิน/เดือน โดยถาไมใชอาชีพวางงาน รายไดหามเปน 0 บาท 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก เลือกไดมากกวา 1 ขอ แตถาเลือกอยู

คนเดียว จะไมสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆได 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา เลือกจากที่ระบบมีใหเลือก 
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 การคดักรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม ดังแสดงดงัรปูที่ 54 ถึงรูปที่ 55 

 
รูปที่ 54 การคัดกรองการใชยาเสพติด 

 
รูปที่ 55 การคัดกรองการใชยาเสพติด (ตอ) 
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1. ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูใชยาเสพติด ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติเปนตองโทษ 

2. ยาเสพติดหลักที่ใช เลือกชนิดเดียวท่ีใชเยอะที่สุด 

3. ผลการคัดกรอง บอกระดับของการติดยาเสพติดวาเปนผูใช,ผูเสพ หรือ ผูติด 

4. การคดักรองปญหาทางสุขภาพจิต เลือกไดมากกวา1ขอ แตถาหากเลือกไมมี จะไมสามารถเลือกขออ่ืนได 

5. ประวัติรักษาโรคทางสุขภาพจิต เลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการท่ีมีให 

6. ประวัติโรงเรื้อรัง/โรคติดตอ เลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให 

7. ประวัติคดอีาญา เลือกมีหรือไมมี แตถาหากมีใหระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให 

8. คนเรรอน ไรที่พักพิง เลือกมีหรือไมมี 

9. ผูพิการ เลือกพิการทางจิต พิการทางรางกาย หรือไมใช ถาเปนผูพิการ ใหใสเลขที่ใบรับรองผูพิการ 

10. สรุปรายงาน แบงเปน 2 กรณี 

10.1. จำหนาย และใสเหตุผลวาจำหนายเพราะอะไรโดยเลือกจากเหตุผลที่มีให จากนั้นผูบำบัดจะออก

จากระบบ 

10.2. รับรักษา เมื่อรับรักษา งานจะเขาไปอยูในขั้นตอนการบำบัดของหนวยงานตัวเอง แตถาเปนคาย 

จะไมมีการรับรักษาเอง ตองสงตอหรือจำหนายเทานั้น 

 

 

ปุมดานลางของแบบฟอรมการคัดกรองมี 5 ปุม ดังรูปที่ 56 แตละปุมมีหนาที ่ดังนี้ 

 
รูปที่ 56 ปุมดานลางของแบบฟอรม 

 

1. ยืนยันการสงตอ คือ การยืนยันวาแบบฟอรมนี้กรอกขอมูลครบถวนและถูกตองแลวขอมูลจะถูกสง

ตอไปยังข้ันตอนถัดไป 

2. บันทึกแบบราง คือ การเก็บแบบฟอรมไวกอนพ่ือมากรอกขอมูลเพิ่มเติมในภายหลังไมจำเปนตอง

กรอกใหครบทุกชอง 

3. ยกเลิก คือ ปดหนาตางฟอรมที่ทำอยูปจจุบัน 

4. ลบงาน คือ การลบรายชื่อผูปวยคนนี้ออกจากระบบโดยจะมีการถามเหตุผลวาทำไมถึงลบงานและใน

ชองประวัติจะมีสถานะบอกวาลบงาน 

5. พิมพ คือ การพิมพรายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 
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9.2.2 รายงานการคัดกรองของหนวยงาน 

คือ รายการทั้งหมดของผูที่เคยผานาการคัดกรองในหนวยงานนั้น ๆ มาแลว สามารถคนหา

ขอมูลของผูคัดกรองแลวนำขอมูลออกมาดูได 

 
รูปที่ 57 รายการผูคดักรองของหนวยงาน 

 

สามารถคนหาผูบำบัดไดในชองดานบน และเมื่อคลิกที่รายชื่อของผูบำบัดตรงสวนไหนก็ได เรา

จะสามารถเขาไปดูประวัติแตละครั้งของเขาวาผานการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัดของผูบำบัด

รายนั้นเปนอยางไรบาง ดังรูปที่ 58 และรูปที่ 59 

 
รูปที่ 58 รายการผลการคัดกรองของผูบำบัด 
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รูปที่ 59 รายละเอียดการคัดกรองของผูบำบัด 
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9.3 การบำบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

การบำบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ คือ รายการงานของ

หนวยงาน รายการงานที่อยูระหวางสงตอ/รอรับ รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น และรายการผูบำบัดของ

หนวยงาน ดังรูปที่ 60 ถึง รูปที่ 62 

 
รูปที่ 60 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 61 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ตอ) 
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รูปที่ 62 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ตอ) 

 

9.3.1 รายการงานของหนวยงาน 

รายการงานของหนวยงานคือรายการงานของหนวยงานที่ผานการคัดกรองจากหนวยงานของ

ตนเอง ไมไดสงตอมาจากที่อื่น ซึ่งแบบฟอรมของการบำบัดมีทั้งหมด 4 ฟอรม ตางกันตามกลุมของหนวยงาน

ดังนี้ โรงพยาบาล, คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, กรมพินิจฯ และกรมราชทันฑ 

-  โรงพยาบาล 

แบบฟอรมโรงพยาบาล แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัดแสดง ดังรูปที่ 63 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียดระบบ

จะเปดหนาตางใหมข้ึนมา  

 
รูปที่ 63 คนหาการบำบัด 

 

  



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 52 

 

 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพ้ืนฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 64 โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 64 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ีพิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 
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4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมลูมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วันเดือนป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด 

หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก

ผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศพัทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ี

เลือกผิด 

17. การศกึษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู กับ (ในชวง30วันที ่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรอง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักที่ใช ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

การเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และประเมิน

ทางสังคม ดังแสดงดังรูปที่ 65 ถึง รูปที่ 70  

 
รูปที่ 65 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล 
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รูปที่ 66 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล (ตอ) 

 

 
รูปที่ 67 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล (ตอ) 
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รูปที่ 68 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล (ตอ) 

 

 
รูปที่ 69 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล (ตอ) 
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รูปที่ 70 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดโรงพยาบาล (ตอ) 

 

วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใสใหเปนวันปจจุบันแตสามารถแกไขได โดยวันที่ใสตองไมมากกวาวัน

ปจจุบัน 

1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ใหเลือกวาเปนสถานภาพไหน ขณะที่เขารับการบำบัดจะมีผลตอ

การติดตามตอเนื่อง 

2. ใชยาเสพติดครั้งแรกอาย ุถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถาไมเคย ตอง

กรอกวาใชครั้งแรกอายุเทาไร และใชสารเสพติดอะไร 

3. สาเหตุสำคัญที่ใชยาเสพติดครั้งแรก ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถา

ไมเคย ตองเลือกเหตุผลสำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

4. ยาเสพติดที่ใชปจจุบัน เลือกจากรายการที่มีใหและกรอกระยะเวลาที่ใชวาใชมาแลวเปนเวลาเทาไร 

โดยเวลาที่กรอกตองไมมากกวาอายุผูบำบัด 

5. วันที่ใชยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทายระบุวาใชยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใสตองไม

มากกวาวันปจจุบัน 

6. เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติถาเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งลาสุดมากรอกใหแตถาเลือกไมเคย จะสามารถแกไขไดวาเคยบำบัดแลวแตเปนนอกระบบ 

7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไร กรณีที่เคย ตองระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 

ตองระบุเวลาดวยวาหยุดไดเปนเวลาเทาไร แตถาไมเคยบำบัดมากอนจะไมสามารถกรอกขอนี้ได 

8. เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 
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9. ชนิดยาเสพติดที่ใชกอนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใชมาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณยา

เสพติดที่ใชมากสุดไปนอยท่ีสุด โดยมีวิธีใชงานดังหัวขอชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา 

10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงขอเดียว 

11. การใหยา เลือกเพียงขอเดียว ถาเลือกใหยาใหระบุชนิดยาดวย 

12. เทคนิคการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอ 

13. โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอแตถาเลือกไมเขารับการฟนฟูจะไม

สามารถเลือกขออื่นได 

14. กรณีเปนผูปวยนอก จากขอ 10 ถาเลือกผูปวยนอก จะตองระบุรายละเอียดการเขารับการบำบัดครั้ง

กอน โดยมีวิธีใชงานดังหัวขอ ผูปวยนอก 

15. สงตอระหวางการบำบัดฟนฟู เลือกสถานที่ทีตองการสงไปบำบัดตอและเลือกเหตุผลท่ีสงตอ โดยมี

วิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ 

16. การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุวาบำบัดครบ

โปรแกรมหรือไม และถาไมตองระบุวาไมครบเพราะอะไร 

17. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพจิต ถาขอ 16 เลือกครบโปรแกรม ตองระบุวาผลการรักษาสุขภาพทาง

จิตเปนอยางไร 

18. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ถาขอ 16 เลือกครบโปรแกรม ตองระบุวาผลการรักษาสุขภาพ

ทางกายเปนอยางไร 

19. สรุปรายงานเม่ือสิ้นสุดการฟนฟู ถาเลือกสงคนืหนวยตนสังกัด ใหระบุหนวยงานที่จะสงไป ถาสงการ

ติดตามชวยเหลือ ตองเลือกวาจะติดตามชวยเหลือเองหรือสงใหหนวยงานไหนติดตามใหโดยมี

วิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไปตาม รูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอและถาเลือก

จำหนายตองระบุเหตุผลในการจำหนายและผูบำบัดจะออกจากระบบ กรณถีาขอ 16 เลือกไมครบ

โปรแกรม ระบบจะเลือกเปนจำหนายใหโดยอัตโนมัติ 
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- คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

แบบฟอรมคาย แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 71 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียดระบบ

จะเปดหนาตางใหมข้ึนมา  

 
รูปที่ 71 คนหาการบำบัด 
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพ้ืนฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 72 โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 72 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ีพิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 
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4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด 

หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก

ผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคดักรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 
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15. โทรศพัทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ี

เลือกผิด 

17. การศกึษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู กับ (ในชวง30วันที ่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรอง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักที่ใช ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 
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 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม แสดงดังรูปที่ 73 ถึงรูปที่ 75 

 
รูปที่ 73 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูปแบบคาย 
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รูปที่ 74 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูปแบบคาย (ตอ) 
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รูปที่ 75 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดรูปแบบคาย (ตอ) 

 

วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใสใหเปนวันปจจุบันแตสามารถแกไขได โดยวันที่ใสตองไมมากกวาวัน

ปจจุบัน 

1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ใหเลือกวาเปนสถานภาพไหน ขณะที่เขารับการบำบัดจะมีผลตอ

การติดตามตอเนื่อง 

2. ใชยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถาไมเคย ตอง

กรอกวาใชครั้งแรกอายุเทาไร และใชสารเสพติดอะไร 

3. สาเหตุสำคัญที่ใชยาเสพติดครั้งแรก ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถา

ไมเคย ตองเลือกเหตุผลสำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

4. ยาเสพติดที่ใชปจจุบัน เลือกจากรายการที่มีใหและกรอกระยะเวลาที่ใชวาใชมาแลวเปนเวลาเทาไร 

โดยเวลาที่กรอกตองไมมากกวาอายุผูบำบัด 

5. วันที่ใชยาเสพติด(ตัวยาหลัก)ครั้งสุดทาย ระบุวาใชยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใสตองไม

มากกวาวันปจจุบัน 

6. เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติถาเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งลาสุดมากรอกใหแตถาเลือกไมเคยจะสามารถแกไขไดวาเคยบำบัดแลวแตเปนนอกระบบ 
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7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไร กรณีที่เคย ตองระบุหากตอบ1เดือนขึ้นไป ตอง

ระบุเวลาดวยวาหยุดไดเปนเวลาเทาไร แตถาไมเคยบำบัดมากอนจะไมสามารถกรอกขอนี้ได 

8. เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

9. ชนิดยาเสพติดที่ใชกอนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใชมาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณ 

ยาเสพติดที่ใชมากสุดไปนอยที่สุด โดยมีวิธีใชงานดังหัวขอชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา 

10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงขอเดียว 

11. การใหยา เลือกเพียงขอเดียว ถาเลือกใหยาใหระบุชนิดยาดวย 

12. โปรแกรมการบำบัดฟ นฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอแตถาเลือกไมเขารับการฟนฟูจะไม

สามารถเลือกขออื่นได 

13. ผลการบำบัดฟนฟูรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกวันที่ประเมินผลและระบุวาบำบัดครบ

โปรแกรมหรือไม และถาไมตองระบุวาไมครบเพราะอะไร 

14. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟนฟู ถาสงการติดตามชวยเหลือ ตองเลือกวาจะติดตามชวยเหลือเองหรือ

สงใหหนวยงานไหนติดตามใหโดยมีวิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 48 

เงื่อนไขในการสงตอ และถาเลือกจำหนายตองระบุเหตุผลในการจำหนายและผูบำบัดจะออกจาก

ระบบ กรณีถาขอ 13 เลือกไมครบโปรแกรม ระบบจะเลือกเปนจำหนายใหโดยอัตโนมัต ิ
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- กรมพินิจ 

แบบฟอรมพินิจ แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 76 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียดระบบ

จะเปดหนาตางใหมข้ึนมา  

 
รูปที่ 76 คนหาการบำบัด 
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพ้ืนฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 77 โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 77 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ีพิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 
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4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด 

หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก

ผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศพัทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ี

เลือกผิด 

17. การศกึษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือ

มกีารเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรอง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักที่ใช ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

 

 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม แสดงดังรูปที่ 78 ถึงรูปที่ 81 

 
รูปที่ 78 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพินิจ 
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รูปที่ 79 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดพิของพนิิจฯ (ตอ) 

 
รูปที่ 80 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของพินิจฯ (ตอ) 
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รูปที่ 81 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของพินิจฯ (ตอ) 

วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใสใหเปนวันปจจุบันแตสามารถแกไขได โดยวันที่ใสตองไมมากกวาวัน

ปจจุบัน 

1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ใหเลือกวาเปนสถานภาพไหน ขณะที่เขารับการบำบัดจะมีผลตอ

การติดตามตอเนื่อง 

2. ใชยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถาไมเคย ตอง

กรอกวาใชครั้งแรกอายุเทาไร และใชสารเสพติดอะไร 

3. สาเหตุสำคัญที่ใชยาเสพติดครั้งแรก ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถา

ไมเคย ตองเลือกเหตุผลสำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

4. ยาเสพติดที่ใชปจจุบัน เบือกจากรายการที่มีใหและกรอกระยะเวลาที่ใชวาใชมาแลวเปนเวลาเทาไร 

โดยเวลาที่กรอกตองไมมากกวาอายุผูบำบัด 

5. วันที่ใชยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย ระบุวาใชยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใสตองไม

มากกวาวันปจจุบัน 

6. เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติถาเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งลาสุดมากรอกให แตถาเลือกไมเคยจะสามารถแกไขไดวาเคยบำบัดแลวแตเปนนอกระบบ 

7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไร กรณีที่เคย ตองระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 

ตองระบุเวลาดวยวาหยุดไดเปนเวลาเทาไร แตถาไมเคยบำบัดมากอนจะไมสามารถกรอกขอนี้ได 

8. เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 
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9. ชนิดยาเสพติดที่ใชกอนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใชมาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณยา

เสพติดที่ใชมากสุดไปนอยท่ีสุด โดยมีวิธีใชงานดังหัวขอชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา 

10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอ 

11. การใหยา เลือกเพียงขอเดียว ถาเลือกใหยาใหระบุชนิดยาดวย 

12. โปรแกรมการบำบัดฟ นฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอแตถาเลือกไมเขารับการฟนฟูจะไม

สามารถเลือกขออื่นได 

13. สงตอระหวางฟนฟู เลือกสถานที่ทีตองการสงไปบำบัดตอและเลือกเหตุผลที่สงตอ โดยมีวิธีการใชงาน

ดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ 

14. ผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุวาบำบัดครบโปรแกรมหรือไม ถา

ครบโปรแกรมตองระบุสถานะของผูบำบัดดวยและถาไมตองระบุวาไมครบเพราะอะไร 

15. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพจิต ถาขอ 14 เลือกครบโปรแกรม ตองระบุวาผลการรักษาสุขภาพทาง

จิตเปนอยางไร 

16. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ถาขอ 14 เลือกครบโปรแกรม ตองระบุวาผลการรักษาสุขภาพ

ทางกายเปนอยางไร 

17. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟนฟู ถาเลือกสงคืนหนวยตนสังกัด ใหระบุหนวยงานที่จะสงไป ถาสงการ

ติดตามชวยเหลือ ตองเลือกวาจะติดตามชวยเหลือเองหรือสงใหหนวยงานไหนติดตามใหโดยมี

วิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ และถาเลือก

จำหนายตองระบุเหตุผลในการจำหนายและผูบำบัดจะออกจากระบบ กรณีถาขอ 14 เลือกไมครบ

โปรแกรม ระบบจะเลือกเปนจำหนายใหโดยอัตโนมัต ิ

 

- กรมราชทัณฑ 

แบบฟอรมราชทัณฑ แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ  

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 82 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียดระบบ

จะเปดหนาตางใหมข้ึนมา  
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รูปที่ 82 คนหาการบำบัด 

 

 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพ้ืนฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 83 โดยมี

รายละเอียด ดังตอไปนี ้
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รูปที่ 83 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ีพิมพผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 
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7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วันเดือนป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด 

หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก

ผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่

เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศพัทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพ

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีท่ี

เลือกผิด 
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17. การศกึษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู กับ (ในชวง30วันที ่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรอง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักที่ใช ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 

23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการคัดกรองไมสามารถแกไขได 
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 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

สวนที่ 2 เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใชยาเสพติด โรครวมทางจิต

เวช และประเมินทางสังคม ดังแสดงดงัรปูที่ 84 ถึงรูปที่ 87 

 
รูปที่ 84 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ 
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รูปที่ 85 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ (ตอ) 

 

 
รูปที่ 86 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ (ตอ) 
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รูปที่ 87 การบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ (ตอ) 

 

วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใสใหเปนวันปจจุบันแตสามารถแกไขได โดยวันที่ใสตองไมมากกวาวัน

ปจจุบัน 

1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ใหเลือกวาเปนสถานภาพไหน ขณะที่เขารับการบำบัดจะมีผลตอ

การติดตามตอเนื่อง 

2. ใชยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถาไมเคย ตอง

กรอกวาใชครั้งแรกอายุเทาไร และใชสารเสพติดอะไร 

3. สาเหตุสำคัญที่ใชยาเสพติดครั้งแรก ถาเคยมีประวัติการบำบัดมากอนระบบจะกรอกใหอัตโนมัติแตถา

ไมเคย ตองเลือกเหตุผลสำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

4. ยาเสพติดที่ใชปจจุบัน เลือกจากรายการที่มีใหและกรอกระยะเวลาที่ใชวาใชมาแลวเปนเวลาเทาไร 

โดยเวลาที่กรอกตองไมมากกวาอายุผูบำบัด 

5. วันที่ใชยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย ระบุวาใชยาเสพติดครั้งลาสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใสตองไม

มากกวาวันปจจุบัน 

6. เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม ระบบจะเลือกใหอัตโนมัติถาเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งลาสุดมากรอกใหแตถาเลือกไมเคยจะสามารถแกไขไดวาเคยบำบัดแลวแตเปนนอกระบบ 

7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไร กรณีที่เคย ตองระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 

ตองระบุเวลาดวยวาหยุดไดเปนเวลาเทาไร แตถาไมเคยบำบัดมากอนจะไมสามารถกรอกขอนี้ได 

8. เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญที่สุดเพียงขอเดียว 

9. ชนิดยาเสพติดที่ใชกอนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใชมาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณยา

เสพติดที่ใชมากสุดไปนอยท่ีสุด โดยมีวิธีใชงานดังหัวขอชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา 

10. รูปแบบ(สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงขอเดียว 

11. การใหยา เลือกเพียงขอเดียว ถาเลือกใหยาใหระบุชนิดยาดวย 

12. โปรแกรมการบำบัดฟ นฟูสมรรถภาพ เลือกไดมากกวา 1 ขอแตถาเลือกไมเขารับการฟนฟูจะไม

สามารถเลือกขออื่นได 
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13. สงตอระหวางฟนฟู เลือกสถานที่ที่ตองการสงไปบำบัดตอและเลือกเหตุผลที่สงตอ โดยมีวิธการใชงาน

ดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 55 เงื่อนไขในการสงตอ 

14. ผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุวาบำบัดครบโปรแกรมหรือไม ถา

ครบโปรแกรมตองระบุสถานะของผูบำบัดดวยและถาไมตองระบุวาไมครบเพราะอะไร 

15. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟนฟู ถาเลือกสงคืนหนวยตนสังกัด ใหระบุหนวยงานที่จะสงไป ถาสงการ

ติดตามชวยเหลือ ตองเลือกวาจะติดตามชวยเหลือเองหรือสงใหหนวยงานไหนติดตามใหโดยมี

วิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ และเงื่อนไขเปนไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการสงตอ และถาเลือก

จำหนายตองระบุเหตุผลในการจำหนายและผูบำบัดจะออกจากระบบ กรณีถาขอ 14 เลือกไมครบ

โปรแกรม ระบบจะเลือกเปนจำหนายใหโดยอัตโนมัต ิ

 

ชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา (ขอ 9) 

 เพ่ิมรายการ 

เพ่ิมรายการยาเสพติดท่ีใชมากอน สามารถใสไดมากกวา 1 รายการ แตไมสามารถใส

รายการซำ้ได โดยรายการยาเสพติดระบบจะเรียงจากใชมากไปใชนอยใหโดยอัตโนมัติ มีวิธีการใชงาน คือ กดที่

คำวาเพิ่ม ดังรูปท่ี 88 ปุมเพิ่มรายการยาเสพติด จากนั้นจะมหีนาตางใหกรอกขอมูลยาเสพติดและปริมานท่ีใช 

กรอกใหครบหลังจากนั้นกดตกลง ขอมูลการยาเสพติดก็จะถูกเพ่ิมเขาไปในรายการ  

 
รูปที่ 88 ปุมเพิ่มรายการยาเสพติด 
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รูปที่ 89 หนาตางกรอกขอมูลยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 90 กรอกขอมูลใหครบแลวกดตกลง 
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รูปที่ 91 รายการยาเสพติดที่ใช 

 

 ลบรายการ 

การลบรายการยาเสพติด สามารถทำไดโดยเลือกรายการที่ตองการลบ หลังจากนั้นกดที่

คำวาลบ ดังรูปที่ 92 ลบรายการ รายการยาเสพติดก็จะถูกลบ 

 
รูปที่ 92 ลบรายการ 

 

 
รูปที่ 93 รายการยาเสพติดถูกลบ 

 

 แกไขรายการ 

สามารถทำไดโดยกดที่รายการที่ตองการแกไข หลังจากนัน้กดที่แกไข จะมีหนาตางข้ึนมา

ใหเราแกไขขอมูลใหถูกตองแลวกดตกลง รายการที่เราเลือกก็จะถูกแกไข 

 
รูปที่ 94 ปุมแกไข 
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รูปที่ 95 หนาตางแกไขรายการ 

 

 
รูปที่ 96 แกไขใหถูกตองแลวกดบันทึก 
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รูปที่ 97 รายการยาเสพติดถูกแกไข 

 

 ผูปวยนอก (โรงพยาบาลขอ 10 และขอ 14) 

ถาในแบบฟอรมของโรงพยาบาลในขอที่ 10 เลือกผูปวยนอก ผูใชงานตองกรอกขอมูล

เพิ่มเติมในขอที่ 14 โดยมีวิธีการใชงาน คือ กดที่ปุมเพิ่ม จะมีหนาตางใหกรอกขอมูลโดยในชองครั้งที่ระบบจะ

สรางใหอัตโนมัติ ผูใชงานตองกรอกวันที่และผลการประเมินของแตละครั้ง จากนั้นกดตกลง ซึ่งการลบและการ

แกไขนั้น ทำไดเหมือนในหัวขอชนิดยาเสพติดที่ใชมากอนรักษา 

 
 รูปที่ 98 ผูปวยนอก 

 

 
รูปที่ 99 รายการผูปวยนอก 
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รูปที่ 100 หนาตางกรอกแบบฟอรมผูปวยนอก 

 

 
รูปที่ 101 กรอกขอมูลใหถูกตองจากนั้นกดตกลง 

 

 

 
รูปที่ 102 ขอมูลถูกเพ่ิมลงไปในรายการผูปวยนอก 
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ปุมตอนทายของแบบฟอรมการบำบัดรักษา 

 
รูปที่ 103 ปุมทายแบบฟอรม 

 

1. ยืนยันการสงตอ คือ การยืนยันวาแบบฟอรมนี้ กรอกขอมูลครบถวนและถูกตองแลว ขอมูลจะถูกสง

ตอไปยังข้ันตอนถัดไป 

2. บันทึกแบบราง คือ การเก็บแบบฟอรมไวกอน เพื่อมากรอกขอมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไมจำเปนตอง

กรอกใหครบทุกชอง 

3. ยกเลิก คือ ปดหนาตางฟอรมที่ทำอยูปจจุบัน 

4. สงกลับ คือ การสงขอมูลของผูบำบัดคนนี้กลับไปขั้นตอนการคัดกรอง และขอมูลที่กรอกไวในขั้นคัด

กรองจะยังอยู ไมมีการถามเหตุผล 

5. ลบงาน คือ การลบรายชื่อผูปวยคนนี้ออกจากขั้นตอนการบำบัด กลับไปอยูในขั้นตอนการคัดกรอง 

แตตองกรอกแบบฟอรมการคัดกรองใหม มีการถามเหตุผลในการลบงานและมีการแจงสถานะวาเปน

งานที่ถูกลบ 

6. พิมพ คือ การพิมพรายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 
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9.3.2 รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ 

รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ คอื รายการงานที่อยูในข้ันตอนรอการยืนยันวาจะรับ

งานมาทำหรือไม งานที่อยูในขั้นตอนนี้จะปรากฏอยูทั้งผูรับและผูสงทั้งสองฝงและเมื่อกดเขาไปในแบบฟอรม 

จะพบปุมรับงาน และปุมยกเลิก ดังรูปที่ 105 เมื่อฝงใดฝงหนึ่งกดรับงาน เพ่ือทำการรับงาน งานจะหายไปจาก

สวนรายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับและไปอยูที่รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 

 
รูปที่ 104 รายการงานจะขึ้นดังรูปทั้งตนทางและปลายทาง 
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รูปที่ 105 รับงาน/ยกเลิก 
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9.3.3 รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 

รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืน คอื รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืนในหัวขอรายการงาน

ที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ ผานการกดที่ปุ มรับงาน รายการจะถูกยายมาปรากฏในชองนี้แทน ดังรูปที่ 

106 ซึ่งเราสามารถทำรายการไดตามปกติเหมือนหัวขอ รายการงานของหนวยงาน 

 
รูปที่ 106 งานที่รับจากหนวยงานอ่ืน 

 

9.3.4 รายการผูบำบัดของหนวยงาน 

รายการผูบำบัดของหนวยงาน คือ รายการทั้งหมดของผูที่เคยผานาการบำบัดในหนวยงานนั้น 

ๆ มาแลว ดังแสดงในรูปที่ 107 สามารถคนหาขอมูลของผูบำบัดแลวนำขอมูลออกมาดูได 

 
รูปที่ 107 รายการผูบำบัดของหนวยงาน 

 

สามารถคนหาผูบำบัดไดในชอง Serch ดานบน และเมื่อคลิกที่รายชื่อของผูบำบัดตรงสวนเลขรอบ

บำบัด เราจะสามารถเขาไปดูประวัติแตละครั้งของเขาวาผานการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัด

ของผูบำบัดรายนั้นเปนอยางไรบาง ดังรูปที่ 108 และรูปที่ 109  
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รูปที่ 108 รายการผลการบำบัดรายบุคคล 

 

 
รูปที่ 109 รายละเอียดการคัดกรองของผูบำบัด 
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9.4 การติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

การติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง แบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ คือ รายการงานของหนวยงาน รายการงาน

ที่อยูระหวางสงตอ/รอรับ รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น และ รายการผูบำบัดของหนวยงาน ดังรูปที่ 110 

ถึงรูปที่ 111 

 
รูปที่ 110 การติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 

 
รูปที่ 111 การติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (ตอ) 
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9.4.1 รายการงานของหนวยงาน 

คือ รายการงานการติดตามของหนวยงานที่ผานการบำบัดจากหนวยงานของตนเอง ไมไดสง

ตอมาจากที่อ่ืน ซึ่งจะมีแบบฟอรมเหมือนกันสำหรับทุกหนวยงาน โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ ดังนี ้

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 112 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผาน

มาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียดระบบจะเปด

หนาตางใหมขึ้นมา ดังรูปที่ 113 

 
รูปที่ 112 ประวัติการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 

 
รูปที่ 113 รายงานการติดตาม  
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพื้นฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 114 ถึงรูปที่ 

115 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 114 ขอมูลสวนบุคคล 

 

 
รูปที่ 115 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

สามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

9. วันเดือนป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟ นฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 
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14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟ นฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

15. โทรศัพทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณทีี่เลือกผิด 

17. การศกึษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและ

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักที่ใช ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติดไมสามารถแกไขได 

23. ผลการบำบัดฟนฟู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ผูติดยาเสพติดไมสามารถแกไขได 
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 ขอมูลการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 
รูปที่ 116 ขอมูลการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 
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รูปที่ 117 ขอมูลการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (ตอ) 

 

 
รูปที่ 118 ขอมูลการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (ตอ) 

 

วันที่ลงทะเบียนการติดตาม, ผลการติดตามครั้งท่ี และวันที่ติดตาม คือ วันที่ทำรายการ ผลการ

ติดตามครั้งที่จะนับใหอัตโนมัติและวันที่ติดตามตองใสเอง โดยตองไมนอยกวาวันที่จบการบำบัด 
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1. สถานะของผูผานการบำบัดฟนฟู กรณีเปนการติดตามครั้งสุดทาย จะทำไดก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข

การจำหนาย ดังรูปที่ 119 ยกเวนถาเสียชีวิตหรือถูกจับ จะสามารถจำหนายไดเลย 

2. สภาวะสุขภาพกาย เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให 

3. สภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให 

4. วิธีการติดตามรักษาตอเนื่องหลังจากการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให 

ถาเลือกอ่ืน ๆ ตองระบุ 

5. รูปแบบการติดตามรักษาตอเนื่อง เลือกจากตัวเลือกที่มีให ถาเปนโรงพยาบาลจะสามารถเลือกการ

ติดตามทางการแพทยได ถาเปนสถานที่อ่ืนๆจะไมสามารถทำได 

6. การใหยา เลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือก แตถาเลือกไมมีจะไมสามารถเลือกขออ่ืน ๆ ได 

7. พฤติกรรมสรางสรรค เลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือกแตถาเลือกไมมีจะไมสามารถเลือกขออื่นๆได 

8. พฤติกรรมเสี่ยง เลือกไดมากกวา 1 ตัวเลือกแตถาเลือกไมมีจะไมสามารถเลือกขออื่น ๆ ได 

9. สัมพันธภาพในครอบครัว เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให 

10. สัมพันธภาพในชุมชน เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มใีห 

11. การขอรับความชวยเหลือ เลือกขอใดขอหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให ถาเลือกตองการตองระบุวาตองการ

ความชวยเหลือดานใดบางและถาเปนสถานพยาบาลตองเลือกวาจะสงความชวยเหลือใหใคร แตถา

สถานที่อ่ืน ๆ จะไมตองเลือกวาใหใครชวยเหลือ ตองชวยเหลือเองเทานั้น 

12. สรุปรายงานถาไมใชการติดตามครั้งสุดทายตองเลือกระหวางติดตามตอเอง หรือสงใหหนวยงาน

ติดตามอ่ืนติดตามตอโดยวิธีการสงตอเปนไปตามหัวขอการสงตอ  

13. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม ถาเปนการติดตามครั้งสุดทายใหเลือกวาครบตามเกณฑหรือไม

พรอมระบุเหตุผล 
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สถานะของผูบำบัดฟนฟู (ขอ 1) 

 
รูปที่ 119 สถานะของผูบำบัดฟนฟู 

 ถูกจับ และ เสียชีวิต 

ถาเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน 2 ตัวนี้จะสามารถจำหนายผูบำบัดไดเลยโดยไมตองเขาเงื่อนไข

การจำหนายและไมตองกรอกรายละเอียดขออื่น ๆ สามารถกดยืนยันการสงตอเพ่ือจำหนายไดเลย 

 ยายที่อยูใหมและเปลี่ยนที่ทำงาน 

ถาเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจะตองทำการกรอกท่ีอยูใหมโดยมีวิธีการใชงาน คือ หลังจาก

เลือกยายที่อยูใหมหรือเปลี่ยนที่ทำงานจะมีปุม กดเพื่อกรอกที่อยูใหม ดังรูปที่ 120 เมื่อกดเขาไปจะปรากฎ

หนาตาง ดังรูปที่ 121 กรอกรายละเอียดที่อยูใหมใหครบแลวกดตกลง ระบบจะทำการเปลี่ยนที่อยูใหมของผู

บำบัดใหอัตโนมัต ิ

 
รูปที่ 120 ปุมกดเพ่ือกรอกที่อยูใหม 
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รูปที่ 121 แกไขท่ีอยู 

 

การสรุปรายงาน (ขอ 12 และ ขอ 13) 

การสรุปผลการติดตามผูเขารับการบำบัดวาจะติดตามดูแลรักษาตอ สงตอ หรือจะจำหนาย 

โดยมีวิธีการใชงานจากขอ 1 ถาเลือกยังไมเปนการติดตามครั้งสุดทาย จะตองสรุปรายงานขอ 12 วาจะติดตาม

ตอเอง หรือสงใหหนวยงานอื่นติดตามโดยมีวิธีการใชงานดังหัวขอการสงตอ   
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รูปที่ 122 สรุปรายงาน 

 

ถาเปนการติดตามครั้งสุดทายตองสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตามขอ 13 และถาจากขอ 1 

เลือกเปนติดตามครั้งสุดทายละเหตุผลเปนเสียชีวิตหรือถูกจับ ระบบจะทำการสรุปรายงานขอ 13 ใหอัตโนมัติ

วาเปนเสียชีวิต หรือถูกจับ  

 

 
รูปที่ 123 สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม 

 

ปุมตอนทายของแบบฟอรมการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 
รูปที่ 124 ปุมทายแบบฟอรม 

 

1. ยืนยัน คือ การยืนยันวาแบบฟอรมนี้ กรอกขอมูลครบถวนและถูกตองแลว ขอมูลจะถูกสงตอไปยัง

ขั้นตอนถัดไป 

2. บันทึกแบบราง คือ การเก็บแบบฟอรมไวกอน เพื่อมากรอกขอมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไมจำเปนตอง

กรอกใหครบทุกชอง 

3. ยกเลิก คือ ปดหนาตางฟอรมทีท่ำอยูปจจุบัน 

4. สงกลับ คือ การสงขอมูลของผูบำบัดคนนี้กลับไปข้ันตอนกอนหนาเชนถาสงกลับจากการติดตามครั้งที่ 

2 ก็จะกลับไปที ่การติดตามครั ้งที ่ 1 และจากการติดตามครั ้งที ่ 1 ถาสงกลับ จะกลับไปที ่การ

บำบัดรักษาและขอมูลที่กรอกไวในข้ันคัดกรองจะยังอยู ไมมกีารถามเหตุผล 

5. ลบงาน คือ การลบฟอรมใบนั้น ๆ แลวกลับไปที่ใบกอนหนาเหมือนกับการสงกลับแตจะแตกตางกับ

การสงกลับตรงท่ีมีการถามเหตุผลในการลบงานและมีการแจงสถานะวาเปนงานที่ถูกลบ 
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6. พิมพ คือ การพิมพรายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 

 

รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรบั 

รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ คือ รายการงานติดตามที่อยูในขั้นตอนรอการยนืยัน

วาจะรับงานมาทำหรือไม หรืออยูระหวางการสงตอ งานที่อยูในข้ันตอนนี้จะปรากฏอยูทั้งผูรับและผูสงทั้งสอง

ฝง เมื่อฝงใดฝงหนึ่งกดรับงาน เพื่อทำการรับงาน งานจะหายไปจากรายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ

และเขาไปอยูที่รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืน 

 
รูปที่ 125 รายการงานที่อยูระหวางสงตอ/รอรับ 

 

9.4.2 รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 

รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืน คอื รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืนในหัวขอรายการงาน

ที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ ผานการกดที่ปุ มรับงาน รายการจะถูกยายมาปรากฏในชองนี้แทน ดังรูปที่ 

126 ซึ่งเราสามารถทำรายการไดตามปกติเหมือนหัวขอ รายการงานของหนวยงาน 

 
รูปที่ 126 รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 
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9.4.3 รายการผูบำบัดของหนวยงาน 

รายการผูบำบัดของหนวยงาน คือ รายการทั้งหมดของผูที่เคยผานการติดตามในหนวยงานนั้น 

ๆ มาแลว ดังแสดงในรูปที่ 127 สามารถคนหาขอมูลของผูบำบัดแลวนำขอมูลออกมาดูได 

 
รูปที่ 127 รายการผูบำบัดของหนวยงาน 

 

สามารถคนหาผูบำบัดไดในชอง Search ดานบน และเมื่อคลิกที่รายชื่อของผูบำบัดตรงสวน

หมายเลขงาน เราจะสามารถเขาไปดูประวัติแตละครั้งของเขาวาผานการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการ

บำบัดของผูบำบัดรายนั้นเปนอยางไรบาง ดังรูปที่ 128 และรูปที่ 129  

 
รูปที่ 128 รายการผลการติดตามรายบุคคล 
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รูปที่ 129 รายละเอียดการติดตาม 

 

9.4.4 เงื่อนไขการจำหนายการติดตาม 

เพื่อใหไดการสรุปผลสิ้นสุดการติดตามที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนขอมูลที่ไดทำการติดตามหลังจาก

ผานการบำบัดฟนฟู โดยมีการติดตามใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการติดตามทาง

การแพทยและการติดตามทางสังคม ดูรายละเอียดไดท่ีภาคผนวก 

 ผูเสพและผูติด ติดตามตามมาตรฐานการติดตามของกท.สธ. อยางนอย 4-7 ครั้ง/ป 

 ผูใช 1 ครั้งขอคำจำกัดความขยายเพ่ิมข้ึน วา 1 ครั้งหางจากวันบำบัดครบโปรแกรม กี่วัน 30 

วัน และไมเกิน 365 วัน 
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9.5 การใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

การใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู แบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ คือ รายการงานของหนวยงาน 

รายการงานที่อยูระหวางสงตอ/รอรับ รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น และ รายการผูบำบัดของหนวยงาน 

ดังรูปที่ 130 

 
รูปที่ 130 การใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู 

 

9.5.1 รายการงานของหนวยงาน 

คือรายการงานการติดตามของหนวยงานที่ผานการบำบัดจากหนวยงานของตนเอง ไมไดสง

ตอมาจากที่อ่ืน โดยจะแบงออกเปน 2 ฟอรม ตามชนิดของศนูยใหความชวยเหลือคือ ศนูยใหความชวยเหลือ

ระดับอำเภอ/หนวยงาน และศูนยใหความชวยเหลือระดับจังหวัด 

- ศูนยใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/หนวยงาน 

แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 131 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรอง

ครั้งที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียด

ระบบจะเปดหนาตางใหมข้ึนมา ดังรูปที่ 132 
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รูปที่ 131 คนหาการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัด 

 

 
รูปที่ 132 รายละเอียดการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟู 
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพื้นฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 133 โดย

มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 

 
รูปที่ 133 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

สามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 
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9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถ

แกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถแกไข

ไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถ

แกไขไดกรณีทีพิ่มพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื ่อง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

15. โทรศัพทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถ

แกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถแกไข

ไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือก 
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19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่องสามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแล

รักษาตอเนื่องสามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษา

ตอเนื่องสามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

22. หนวยบำบัด จะแสดงหนวยงานท่ีกำลังติดตามผูบำบัดอยู จะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

23. เบอรโทร เบอรโทรของหนวยบำบัด จะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

24. การใหยา ขอมูลการใหยาของผูเขารับการบำบัดดังรูปที่ 134 โดยจะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษา

ตอเนื่อง 

25. การขอรับความชวยเหลือ ขอมูลสิ่งที่ผูเขารับการบำบัดขอความชวยเหลือมา ดังรูปที่ 135 โดยจะดึงจาก

หัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 
รูปที่ 134 การใหยา 

 

 
รูปที่ 135 การขอรับความชวยเหลือ 
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 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 

เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจัดการกับความชวยเหลือที่ผูเขารับการบำบัดรอง

ขอมา ดังรูปที่ 136 

 
รูปที่ 136 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 

 

1. การใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/หนวยงาน เลือกวาจะจัดการกับความชวยเหลือที่ถูกขอ

มาจากผูเขารับการบำบัดอยางไร ถาเลือกไมสามารถใหความชวยเหลือได ตองใสเหตุผล ดังรูปที่ 137 และถา

เปนคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือโรงพยาบาลจะสามารถสงตอความชวยเหลือไปอยางศนูยใหความชวยเหลือ

ระดับจังหวัด แตในกรณีเลือกไมสามารถใหความชวยเหลือได เนื่องจาก ผูขอความชวยเหลือไมตองการความ

ชวยเหลือแลว ไมตองสงตอความชวยเหลือไปยัง ศูนยใหความชวยเหลือระดับจังหวัด ดังรูปที่ 138 แตถาเปน

กรมพินิจหรือกรมราชทัณฑ จะไมสามารถสงตอไปยังศูนยใหความชวยเหลือระดับจังหวัดไดและจะสิ้นสุดการ

ชวยเหลือเพียงเทานี ้ถาเลือกอยูระหวางการพิจารณาใหความชวยเหลือก็คือการเก็บงานนี้ไวกอนแลวคอยมา

ทำใหมในภายหลัง ถาเลือกสามารถใหความชวยเหลือได ก็เล ือกความชวยเหลือที ่ช วยจาก ก็จะจบ

กระบวนการ 

 
รูปที่ 137 เหตุผลที่ไมสามารถใหความชวยเหลือได 

 

 
รูปที่ 138 สงตอความชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด 

 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 112 

 

- ศูนยใหความชวยเหลือระดับจังหวัด 

แบงออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

 คนหาการบำบัด 

คนหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 139 ผูใชงานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรอง

ครั้งที่ผานมาของผูบำบัดคนนี้ วาบำบัดที่ไหนมาแลวบางโดยการคลิกซายที่รายการที่ตองการดูรายละเอียด

ระบบจะเปดหนาตางใหมข้ึนมา ดังรูปที่ 140 

 
รูปที่ 139 คนหาการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัด 

 
รูปที่ 140 รายละเอียดการใหความชวยเหลือ 
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 ขอมูลสวนบุคคล 

ขอมูลสวนบุคคลเปนสวนการกรอกขอมูลพื้นฐานของผูบำบัด ดังแสดงในรูปที่ 141 โดย

มีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 
รูปที่ 141 รายละเอียดการใหความชวยเหลือ 

 

1. ชื่อ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

สามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติดสามารถแกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา

เสพติดสามารถแกไขไดในกรณีที่พิมพผิด 

4. เพศ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

5. สัญชาติ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

6. ศาสนา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 
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9. วัน/เดือน/ป เกิด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถ

แกไขได 

10. อายุ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไขได 

11. ประเภทคนไข ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไมสามารถแกไข

ได 

12. ที่อยูภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผูบำบัด ไม

สามารถแกไขได 

13. ที่อยูตามทะเบียนราษฎรจังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอ การลงทะเบียนผู

บำบัด ไมสามารถแกไขได 

14. ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได 

14.1. เลขที่ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถ

แกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2. หมู ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถแกไข

ไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3. ถนน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถ

แกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4. จังหวัด ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.5. อำเภอ/เขต ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.6. ตำบล/แขวง ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

14.7. หมูบาน/ชุมชน ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

สามารถแกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

15. โทรศัพทติดตอ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถ

แกไขไดกรณีที่พิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถ

แกไขไดกรณีที่เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถแกไข

ไดกรณีที่เลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถแกไขได

กรณีท่ีเลือก 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 115 

 

19. รายได ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง สามารถแกไขได

กรณีท่ีพิมพผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยูกับ (ในชวง 30 วันที่ผานมา) ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแล

รักษาตอเนื่อง สามารถแกไขไดกรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธระหวางบิดา มารดา ระบบจะใสใหอัตโนมัติ โดยนำขอมูลมาจากหัวขอการติดตามดูแลรักษา

ตอเนื่อง สามารถแกไขไดกรณทีี่เลือกผิด 

22. หนวยบำบัด จะแสดงหนวยงานท่ีกำลังติดตามผูบำบัดอยู จะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

23. เบอรโทร เบอรโทรของหนวยบำบัด จะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

24. การใหยา ขอมูลการใหยาของผูเขารับการบำบัด โดยจะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

25. การขอรับความชวยเหลือ ขอมูลสิ่งที่ผูเขารับการบำบัด โดยจะดึงจากหัวขอการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

 

 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 

สวนที่ 2 เปนสวนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจัดการกับความชวยเหลือที่ผูเขารับการ

บำบัดรองขอมา ดังรูปที่ 142 ถึงรูปที่ 144 

 
รูปที่ 142 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 
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รูปที่ 143 ขอมูลการใหความชวยเหลือ (ตอ) 

 

 
รูปที่ 144 ขอมูลการใหความชวยเหลือ (ตอ) 

 

1. กรณีไมสามารถใหความชวยเหลือไดประสานงานตอ ใหบันทึกหนวยงานที่พรอมให

ความชวยเหลือในดานท่ีหนวยงานระดับอำเภอใหความชวยเหลือไมไหว 

2. การใหความชวยเหลือของหนวยงานระดับจังหวัด มีวิธีการใชงาน คือ 

 การเพ่ิมการใหความชวยเหลือ 

กดที่เพิ่ม จะมีหนาตางการใหความชวยเหลือปรากฏขึ้นมาดัง กรอกรายละเอียด

ตาง ๆ ใหเรียบรอยจากนั้นกดบันทึก ความชวยเหลือก็จะถูกเพ่ิมลงไปในรายการ ดังรูปที่ 145 

 
รูปที่ 145 รายการใหความชวยเหลือของหนวยงานระดับจังหวัด 

 

 
รูปที่ 146 หนาตางการใหความชวยเหลือ 
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รูปที่ 147 กรอกขอมูลใหครบ 

 

 
รูปที่ 148 ความชวยเหลือระดับจังหวัด 

 

 
รูปที่ 149 ไมสามารถใหความชวยเหลือได 

 
รูปที่ 150 กรอกขอมูลใหเรียบรอย 
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รูปที่ 151 รายการความชวยเหลือระดับจังหวัด 

 

 การแกไขความชวยเหลือ 

เลือกความชวยเหลือที่ตองการแกไข หลังจากนั้นกดที่แกไขหนาตางการให

ความชวยเหลือระดับจังหวัดจะปรากฏขึ้นมาพรอมกับขอมูลเดิม ทำการเปลี่ยนแปลงขอมูลใหถูกตองจากนั้น

กดตกลงความชวยเหลือก็จะถูกแกไข 

 
รูปที่ 152 คลิกที่ความชวยเหลือที่ตองการแกไข 

 
รูปที่ 153 หนาตางความชวยเหลือ 

 

 
รูปที่ 154 แกไขขอมูลใหถูกตองแลวกดบันทึก 
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รูปที่ 155 รายการความชวยเหลือ 

 

 การลบความชวยเหลือ 

เลือกความชวยเหลือที่ตองการลบจากนั้นกดลบ จะมีหนาตางขึ้นมาเพื่อยืนยัน

การลบ ดังรูปที่ 158 กด OK ความชวยเหลือนั้นก็จะถูกลบ 

 
รูปที่ 156 รายการความชวยเหลือ 

 

 
รูปที่ 157 หนาตางยืนยันการลบ 

 

 
รูปที่ 158 รายการความชวยเหลือ 
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ปุมตอนทายของแบบฟอรมการใหความชวยเหลือ 

 
รูปที่ 159 ปุมทายแบบฟอรม 

 

1. ยืนยันจบการชวยเหลือ คือ การยืนยันวาแบบฟอรมนี้บันทึกเรียบรอยแลว และจะจบกระบวนการให

ความชวยเหลือ 

2. บันทึกแบบราง คือ การเก็บแบบฟอรมไวกอน เพื่อมากรอกขอมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไมจำเปนตอง

กรอกใหครบทุกชอง 

3. ยกเลิก คือ ปดหนาตางฟอรมที่ทำอยูปจจุบัน 
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9.5.2 รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ 

รายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ คือ รายการงานติดตามที่อยูในขั้นตอนรอการยนืยัน

วาจะรับงานมาทำหรือไม หรืออยูระหวางการสงตอ งานที่อยูในข้ันตอนนี้จะปรากฏอยูทั้งผูรับและผูสงทั้งสอง

ฝง เมื่อฝงใดฝงหนึ่งกดรับงาน เพื่อทำการรับงาน งานจะหายไปจากรายการงานที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ

และเขาไปอยูที่รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืน ซึ่งจะขึ้นกับกรณีการสงตอความชวยเหลือไปยังศนูยใหความ

ชวยเหลือระดับจังหวัดเทานั้น 

 
รูปที่ 160 รายการงานที่อยูระหวางสงตอ/รอรับ 

 

9.5.3 รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 

รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืน คอื รายการงานที่รับจากหนวยงานอ่ืนในหัวขอรายการงาน

ที่อยูระหวางการสงตอ/รอรับ ผานการกดที่ปุมรับงาน รายการจะถูกยายมาปรากฏในชองนี้แทนดังรูปที่ 161 

ซึ่งเราสามารถทำรายการไดตามปกติเหมือนหัวขอ รายการงานของหนวยงาน 

 
รูปที่ 161 รายการงานที่รับจากหนวยงานอื่น 
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9.5.4 รายการขอรับความชวยเหลือของหนวยงาน 

รายการขอรับความชวยเหลือของหนวยงาน คือ รายการทั ้งหมดของผู ที ่เคยขอรับความ

ชวยเหลือในหนวยงานนั้น ๆ มาแลวดังแสดงในรูปที่ 162 สามารถคนหาขอมูลความชวยเหลือและนำขอมูล

ออกมาดูไดดัง 

 
รูปที่ 162 รายการขอรับความชวยเหลือของหนวยงาน 

 

สามารถคนหาผูบำบัดไดในชองดานบน และเมือ่คลิกที่รายชื่อของผูบำบัดตรงสวนไหนก็ได เรา

จะสามารถเขาไปดูประวัติแตละครั้งของเขาวาผานการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัดของผูบำบัด

รายนั้นเปนอยางไรบาง ดังรูปที่ 163 และรูปที่ 164  

 
รูปที่ 163 รายการขอรับความชวยเหลือรายบุคคล 
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รูปที่ 164 รายละเอียดการขอรับความชวยเหลือ 
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9.6 จบกระบวนการบำบัด 

คือรายการทั้งหมดของผูเขารับการบำบัด สิ้นสุดในหนวยงานนั้น  

 
รูปที่ 165 จบกระบวนการบำบัด 

 

ชื่อรายการ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชนชื่อและ

นามสกุลของผูเขารับการบำบัด 

วันที่ คือ วันท่ีที่สิ้นสุดกระบวนการของผูเขารับการบำบัดรายนั้น 
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9.7 รายงานและรายงานรูปแบบใหม 

เปนหนาที่สามารถเรียกดูรายงานตาง ๆ ของหนวยงานได โดยระบบจะนำขอมูลที่มีอยูในระบบมา

คำนวนแลวแสดงออกมาในรูปรายงาน เพ่ือนำไปใชประโยชนในการสรุปผลในดานตาง ๆ  

 
รูปที่ 166 รายงาน 

 

1. ประเภทรายงาน เลือกประเภทของรายงานอยางหนึ่ง เพื่อความงายในการหารายงานที่ตองการ

เรียกดู 

2. รายงาน เลือกรายงานที่ตองการด ู

3. กำหนดชวงเวลาที ่ตองการ ดูได 2 แบบ คือ ดูเปนประจำป หรือกำหนดระยะเวลาเอง (ใน

ปงบประมาณปจจุบ ันการออกรายงานควรเล ือกแบบกำหนดระยะเวลาเอง ถาเปน

ปงบประมาณเกาสามารถเลือกทั้งปงบประมาณไดเลย) 

4. กำหนดพ้ืนที่ในการสังเกต เลือกพื้นที่ ที่จะนำขอมูลมาคำนวนเพ่ือออกรายงาน 

5. กำหนดหนวยงานในการสังเกต เลือกหนวยงานที่ตองการออกรายงาน 
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รูปที่ 167 ตัวอยางรายงาน 
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เมนูรายงานรูปแบบใหมจะแสดงรายละเอียดขอมูลงานในรูปแบบ Power Bi โดยจำแนกเปน 3 

รายงาน 

 
รูปที่ 168 เมนูรายงานรูปแบบใหม 

 

 รายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามบำบัด 

1.  กดลูกศรเพ่ือเลือกกลุม เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอหรือหนวยงานที่ตองการเพ่ือดึงรายงาน 

2.  เลือกชวงเวลาที่ตองการ 

3.  ดานลางของหนาจอจะแสดงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบบำบัด 

 
รูปที่ 169 ตัวอยางรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามบำบัด 

 

 รายงานผลดำเนินงาน จำแนกตามแบบคัดกรอง 

ขั้นตอนการดึงรายงานมีลักษณะเหมือนกับ รายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบบำบัด 
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รูปที่ 170 ตัวอยางรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบคัดกรอง 

 

 รายงานจำนวนงานสงตอ/รอรับ ระบบบังคับบำบัด 

รายงานจำนวนงานสงตอ/รอรับ ระบบบังคับบำบัด กดที่เมนูรายงานรูปแบบใหมหรือตรงหนาเขาสู

ระบบ ดังรูปที ่171 สามารถตรวจสอบจำนวนงานที่คางอยูในระบบบังคบับำบัดของแตละหนวยงานได ดังรูปที่ 

172 
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รูปที่ 171 ขอมูลบังคับบำบัด 

 

 
รูปที่ 172 รายงานตรวจสอบขอมูลระบบบังคบับำบัด 

โดยมีข้ันตอน ดังนี ้
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1. เลือกหนวยงานท่ีตองการตรวจสอบ 

2. เลือกจังหวัด อำเภอ สถานบำบัด/ชื่อหนวยงาน และชวงเวลาที่ตองการ 

3. ดานขวาของหนาจอจะแสดงขอมูลรายละเอียดงานท่ี รับ/ยังไมรับ  

 
รูปที่ 173 ตัวอยางรายงานแสดงงานที่ยังไมไดรับงานระบบบังคับบำบัด จำแนกตามสถานที่บำบัด 
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9.8 ประวัติผูบำบัดยาเสพติด 

เปนหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลของผูที่เคยเขารับการบำบัดทั้งหมด โดยจะดึงแบบฟอรมทุกใบที่

เปนขอมูลของผูเขารับการบำบัดออกมาแสดง เลือกทีเมนูประวัติผูบำบัดยาเสพติดเพ่ือเขาใชงานดังรูปที่  

 
รูปที่ 174 เมนูผูใชระบบประวัติผูบำบดัยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 175 ประวัติผูบำบัดยาเสพติด 

 

สามารถคนหาผูบำบัดได 4 วิธี 

 คนหาโดยเลขที่บัตรประชาชน 

 คนหาโดยเลขแทนบัตรประชาชน 

 คนหาโดย ชื่อ-นามสกุล 

 คนหาโดย รหัสรอบการเขาสูระบบบำบัด 
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การคนหาโดยรหัสรอบการเขาสูระบบบำบัด จะใชเวลาประมวลผลนอยที่สุด และการคนหาดวย ชื่อ-

นามสกุล อาจมีไดมากกวาหนึ่งคน 

 
รูปที่ 176 คนหาโดยเลขที่บัตรประชาชน 

 

 
รูปที่ 177 คนหาโดยเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 
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รูปที่ 178 คนหาโดย ชื่อ-นามสกุล 

 

 
รูปที่ 179 คนหาโดย รหัสรอบการเขาสูระบบ 

 

สามารถเรียงขอมูลได โดยการคลิกที่หัวตาราง ดังรูปที่ 180 เชน อยากเรียงดวยลำดับที่โดยใหแสดง

ลำดับที่ลาสุดกอน ใหคลิกที่ลำดับที่ที่หัวตาราง และยังสามารถเรียกดูขอมูลใบนั้น ๆ ไดดวยการคลิกที่รายการ

นั้น ๆ ดังรูปที่ 181 
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รูปที่ 180 การเรียงขอมูล 

 

 
รูปที่ 181 ตัวอยางขอมูลที่สามารถเรียกดูได 
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9.9 ดาวนโหลดขอมูล 

เปนหนาที่สามารถดาวนโหลดขอมูลของผูเขารับการบำบัดทั้งหมด ออกมาเก็บไวได โดยสามารถ โหลด

ออกมาไดหลายรูปแบบไฟลเชน Excel, Word, PDF เปนตน เพ่ือนำมาใชประโยชนในหนวยงานไดขอมูลที่ผูใช

ดาวนโหลดไดจะเปนขอมูลของหนวยงานภายใตการดูแลของตนเทานั้น เชน ผูดูแลระบบสวนกลางจะออก

รายงานไดระดับประเทศ โดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแตระดับเขตลงไป ผูดูแลระดับจังหวัดออก

รายงานไดระดับจังหวัดโดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแตระดับอำเภอลงไป ผูดูแลระดับอำเภอ

ออกรายงานไดระดับอำเภอโดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแตระดับหนวยงานลงไป และผูใชงาน

ระดับหนวยงานจะออกรายงานไดเฉพาะในหนวยงานตนเองเทานั้น  

 
รูปที่ 182 ดาวนโหลดขอมูล 

 

1. ประเภทรายงาน เลือกประเภทรายงานท่ีตองการดาวนโหลด 

2. กำหนดขอบเขตในการคนหา  

3. จากวันที่ เลือกวันที่เริ่มตน 

4. ถึงวันที่ เลือกวันที่ปลาย 

หลังจากกรอกขอมูลทุกอยางจนครบ กดที่ตกลง รูปที่ 183 จะแสดงออกมา คลิกที่รูปแผนดิสดานบน 

แลวเลือกชนิดไฟลที่ตองการโหลดออกมา รูปที่ 184 
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รูปที่ 183 ขอมูลที่จะดาวนโหลด 

 

 
รูปที่ 184 ชนิดไฟลที่สามารถโหลดได 
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รูปที่ 185 ตัวอยางไฟลที่ดาวนโหลดออกมา 
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9.10 รายงานตรวจสอบขอมูลการบำบัด ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

เปนหนารายงานที่ใชสำหรับตรวจสอบสถานะการเขารับการบำบัดรักษา ตามประกาศ คสช วามี

สิทธิ์ในการเขารับการรักษาหรือไม ถามีสิทธิ์จะแสดงดังรูปที่ 186 หากมีสิทธิต์องนำหมายเลขบัตรประชาชนไป

ตรวจสอบสถานะงานในเมนู ประวัติการคนหา เพื่อตรวจสอบวายังไมมีงานบำบัดอยูในระบบบังคับ หรือ 

ตองโทษ จึงจะสามารถลงทะเบียนได  

 
รูปที่ 186 ผูที่มีสิทธิ์เขารับการบำบัดรักษา 

 

ถาคนหาแลวขึ้นดังรูปที่ 187 แสดงวาไมมีสิทธิ์เขารับการบำบัด 

 
รูปที่ 187 ผูที่ไมมีสิทธิ์เขารับการบำบัดรักษา 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก. แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 

ภาคผนวก ข. แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 

ภาคผนวก ค. แบบรายงาน บสต. ระบบบังคับบำบัด  

ภาคผนวก ง. แบบรายงาน บสต. ระบบตองโทษ 

ภาคผนวก จ. คำนิยามแบบรายงาน บสต. 

ภาคผนวก ฉ. มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก ก.  

แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 
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ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(สมัครใจ : สถานพยาบาล) 
 

การบริหารจัดการ 

1. ศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

1) ชื่อศูนย............................................................. 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล.............เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 

3) เบอรโทรศัพท....................................... เบอรโทรสาร............................................ 
 

ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 

อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด (Screening) 

วันท่ี เขารับการคัดกรอง  .. วว /ดด/ ปป..        

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 
 

 

สวนท่ี 2 การคัดกรองการใชยาเสพติดโรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

1) ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูใชยาเสพตดิ     

( )สมัครใจ 

( ) สมัครใจมาดวยตนเอง    

( ) สมัครใจยินยอมตามมาตรการกดดันทางกฎหมาย/ประกาศ 108/คำสั่ง 

( ) สมัครใจระหวางรอการพิจารณาของศาลเยาวชนฯ 

( ) สมัครใจตามประมวลกฎหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 

( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  

1.1) สถานะความเปนสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 

( ) ใช   วันท่ีเริ่มเปนสมาชิก : ..วว /ดด/ ปป.. 

( ) ไมใช 

2) ยาเสพตดิหลักที่ใช .................................. (list รายช่ือยาเสพติด)    

3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

(user, กลุมเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุมเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุมเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญหาทางสุขภาพจติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] พูดจาเพอเจอ    [ ] แตงกายที่มีลักษณะแปลกไมเหมาะสม      

[ ] กาวราว วุนวาย ทำรายผูอ่ืน   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไมสุงสิงกับใคร  

[ ] หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล  [ ] หูแวว หรือเห็นภาพหลอน  

[ ] มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่ผิดจากคนปกติท่ัวไป   [ ] คิดวาตนเองมีความสามารถพิเศษกวาคนธรรมดา 

[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆาตัวตาย  [ ] รูสึกหดหูเศรา หรือทอแทสิ้นหวงั หรือเบ่ือหนาย 

[ ] ไมมี 
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5) ประวัตริกัษาโรคทางจิตเวช ( ) ไมมี     ( ) มีระบุ ..................   

(โรคความผิดปกติทางอารมณ/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 

โรคทางจิตเวชอ่ืนๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิตอ ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................   

(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 

ระบบภูมิคุมกัน/โรคเอดส/วัณโรค/ตับอักเสบ/อ่ืนๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................  

(คดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  

คดีความผิดตอชีวิต 

คดีความผิดตอรางกาย 

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

คดีความผิดที่เปนภยันตรายตอประชาชน 

อ่ืนๆ) 

8) คนเรรอน ไรที่พักพิง  ( ) ไมใช    ( ) ใช   

9) ผูพิการ   ( ) ไมใช    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เปนใบ/อ่ืนๆ) 

ระบุใบรับรองผูพิการ เลขที่............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หนวยคัดกรอง)    

( ) สงตอ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ที่หนวยบำบัดอ่ืน) 

( ) คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ชื่อคาย..................อำเภอ................จังหวัด................... 

( ) สถานพยาบาล/ศูนยบำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 

( ) สถานที่เพ่ือการฟนฟูฯ ................................... อำเภอ.................จังหวัด................. 

( ) จำหนาย (discharge) ไปหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  

(เชน ถูกจับ/เสียชีวติ/สงคืนพนักงานสอบสวน/กรณีสมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้ง/สงบำบัดฟนฟูในโรงเรียน/

สงบำบัดฟนฟูในวัด/สงบำบัดฟนฟูในมัสยิด/สงบำบัดฟนฟูในหมูบานชุมชน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 

วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผูใชยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  
    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด .............................. 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการคัดกรอง........................................  

 

สวนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

2) ใชยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป   ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเวน  บุหรี่ , สุรา)  

3) สาเหตุสำคญัที่ใชยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุขอสำคญัที่สุดเพียงขอเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             

( ) ทำใหหายปวย  ( ) ไมสบายใจ             ( ) ชวยงานอาชีพ         ( ) อ่ืนๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิท่ีใชปจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช ....... ป.......เดือน ...... วัน   

5) วันท่ีใชยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย   ..... วว /ดด/ ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 

6) เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม        

( ) ไมเคย  

( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเขารับการบำบัดครั้งสุดทาย    ..... วว /ดด/ ปป..... สถานที่บำบัด ................. 

7) หลังจากบำบดัรักษาครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไหร (ตอบเฉพาะกรณเีคยเขารับการบำบดั)  

( ) นอยกวา 1 เดือน  

( ) 1 เดือนขึ้นไป ระบุ .... เดือน …….. ป 

8) เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งน้ี (ระบุขอสำคญัที่สดุขอเดยีว) 

( ) มีปญหาดานสุขภาพกาย  ( ) มีปญหาดานสุขภาพจิต  ( ) ไมมีเงนิซื้อยาเสพติด 

( ) หาซื้อยาเสพติดยาก         ( ) ทางบานบังคับหรือขอรอง  ( ) โรงเรียน  

( ) เงื่อนไขของสถานประกอบการ  ( ) อยากเลิก   ( ) กลัวถูกจับ 
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( ) โครงการ TOBE NUMBER ONE  ( ) ตั้งดาน/ตรวจคน  ( ) จัดระเบียบสังคม 

( ) ประชาคมหมูบาน   ( ) สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ( ) สมัครใจระหวางรอการพิจารณาของศาล/ศาลเยาวชนฯ 

( ) สมัครใจตามประมวลกฏหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 

( ) พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545   

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

9) ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิท่ีใชปจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใชมากอนหนา) 

ชื่อยาเสพติด วิธีใช 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช / 

สัปดาห 

จำนวนครั้งท่ีใช / สัปดาห 

    

    

    

  

10) รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ  

สมัครใจ 

( ) ผูปวยนอก (out patient) ในสถานพยาบาล  

( ) ผูปวยใน ระยะบำบัดในสถานพยาบาล 

( ) ผูปวยใน ระยะฟนฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล 

( ) ฟนฟูสมรรถภาพในศาสนสถาน 

( ) ฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน (CBTx)   

( ) ฟนฟูสมรรถภาพในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การใหยา        

( ) ใหยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] รักษาเพ่ือถอนพิษยา (Detoxification) 

[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 

[ ] รักษาโรครวมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  

[ ] รักษาโรครวมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 

[ ] การใหเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

( ) ไมมีการใหยา 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

12)  เทคนิคการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] การใหคำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) 

[ ] การบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) 

[ ] การสัมภาษณเพ่ือสรางแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) 
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[ ] การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) 

[ ] การบำบัดโดยการเพ่ิมแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy : MET) 

[ ] การใหความรูทางสุขภาพจิตและโรครวมทางจิตเวช (Comorbidity Psycho-education) 

[ ] กิจกรรมชวยเหลือครอบครัว (Family Intervention) 

[ ] การวางเงื่อนไขเพ่ือสรางผลกรรมที่พึงประสงค (Contingency Management) 

[ ] การบำบัดฟนฟูแบบชวยเหลือกันเอง (Self-help Recovery Group Therapy) 

[ ] กลุมผูติดยาเสพติดนิรนาม (Narcotic Anonymous : NA) 

[ ] การบำบัดโดยการวางเงื่อนไขเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค (Aversion Therapy) 

[ ] การบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน (Twelve-Step Facilitation) 

[ ] การปองกันการกลับไปติดซ้ำ (Relapse Prevention : RP) 

[ ] อื่นๆ ระบุ......... 

13)  โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

[ ] ไมเขารับการฟนฟู 

[ ] โปรแกรมการบำบัดจิตสังคม (psychosocial intervention)  

[ ] โปรแกรมการบำบัดทางศาสนา  

[ ] โปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด (Matrix program)     

[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูแบบจิราสา  

[ ] โปรแกรมการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction)  

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ แบบเขมขนทางสายใหม (FAST Model)  

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามแนวคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  

14) กรณีท่ีเปนผูปวยนอก  

ครั้งที่ .............. วันที่ .................. ผลการประเมิน ( ) เสพ  ( ) ไมเสพ  

ครั้งที่ .............. วันที่ .................. ผลการประเมิน ( ) เสพ  ( ) ไมเสพ 

15) สงตอระหวางการบำบัดฟนฟู (refer) ระบุ ....................................... (หนวยบำบัดฟนฟูอื่น) 

วันท่ีสงตอ วัน.....เดือน....ป....  

เหตุผลในการสงตอ  

( ) ผูปวยตองการยายสถานที่บำบัดฟนฟู 

( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟนฟู 

( ) เกินศักยภาพของหนวยงาน 

( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 
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16) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ     

ผลประเมินการบำบดัฟนฟูสมรรถภาพตามโปรแกรม 

วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... 

( ) ครบโปรแกรม 

 ( ) ไมครบโปรแกรม (หยุดรับการบำบัดฟนฟู : Drop out) เพราะ  

 ( ) ติดตามไมได (loss)       ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต  

( ) ไมสมัครใจรักษาตอ   ( ) หลบหนี   ( ) อื่นๆ  

17) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  

( ) อาการทางสุขภาพจิตสงบ / ดีข้ึน ( ) อาการทางสุขภาพจิตคงเดิม   

( ) อาการทางสุขภาพจิตแยลง ( ) อาการทางสุขภาพจิตแยลงมากจนตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

( ) ไมมีอาการทางสุขภาพจิต 

18) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย  

( ) อาการทางสุขภาพกายดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพกายคงเดิม   

( ) อาการทางสุขภาพกายแยลง ( ) อาการทางสุขภาพกายแยลงมากจนตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

( ) ไมมีอาการทางสุขภาพกาย 

19) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟนฟู    

( ) สงคืนหนวยตนสังกัดระบุ .................. (เชน คป.) 

( ) สงติดตามดูแลชวยเหลือ  

( ) สงในหนวยบำบัดของตนเอง 

( ) สงใหหนวยงานอ่ืนติดตาม ระบุหนวย................................................. 

(กรณีสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ) 

( ) จำหนาย (discharge)                    

(กรณีสมัครใจ: ติดตามไมได ถูกจับ เสียชีวิต ไมสมัครใจรักษาตอ หลบหนี ปรับแผนการรักษา) 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (After care) 

วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาตอเน่ือง  ... วว /ดด/ ปป ….    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) (สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา .......................อาชีพ ........................ รายได ................ บาท/เดือน (แกไขได) 

อาศัยอยูกับ.........................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา................................ (แกไขได) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการบำบัดฟนฟู........... (ใชคำตอบจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ สมคัรใจ(16)) 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลการตดิตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันที่.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดทาย 

1) สถานะของผูผานการบำบดัฟนฟู   

( ) พบ        

( ) ไมเสพ       

( ) เสพ        

( ) ใช 1-2 ครั้งตอสัปดาห   ( ) ใชมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห  

( ) ไมพบ เนื่องจาก (ขามไปตอบขอ 12))      

   ( ) ยายที่อยู กรอกที่อยูใหม       

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกที่อยูใหม     

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) ถูกจับ        ( )เสียชีวิต    

   ( ) ติดตามไมได       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  

( ) แข็งแรง   ( ) ออนแอ  ( ) เจ็บปวย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  

( ) ปกต ิ    ( ) ซึมเศรา/แยกตัว  ( ) กาวราว   

( ) หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล ( ) หูแววหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆาตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาตอเนื่องหลังการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)  

( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดใหมารายงานตัวในสถานที่กำหน  

( ) การติดตามภายในสถานที่ควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบานในชุมชน  

( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาตอเน่ือง (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)  

การติดตามทางการแพทย 

( ) การติดตามเปนรายบุคคล (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 [ ] พบแพทย/รับยา 

 [ ] ใหคำปรึกษา  

 [ ] จิตบำบัด 

 [ ] การใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

 [ ] อื่นๆ ...... 

( ) การติดตามเปนรายกลุม 

 [ ] กลุมปองกันการเสพซ้ำ (relapse prevention) เชน กลุมปญญาสังคม 

 [ ] กลุมชวยเหลือกันเอง (self help group) 

 [ ] อื่นๆ................ 

การติดตามทางสังคม (social support) 

( ) การติดตามเปนรายบุคคล 

( ) การติดตามเปนรายกลุม  

 [ ] กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพ  

 [ ] กิจกรรมดานกีฬา   

 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

 [ ] กิจกรรมการศึกษา 

 [ ] กิจกรรมชมรม       

( ) อื่นๆ ระบุ ....................  
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6) การใหยา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมมี 

[ ] รักษาอาการโรคทางกาย 

 [ ] ยาแกปวด   [ ] ยารักษาวัณโรค    [ ] อื่นๆ 

[ ] รักษาอาการทางจิตเวช 

 [ ] ยารักษาโรคจิต     [ ] ยารักษาซึมเศรา/วติกกังวล 

[ ] ยาปรับสภาพอารมณ/ยากันชัก  [ ] ยานอนหลับ   

[ ] สารกระตุน เชน ยารักษาโรคสมาธิสั้น  [ ] ยาลดภาวะแทรกซอนจากยาโรคจิต  

[ ] อื่นๆ  

[ ] รักษาดวยเมทาโดน 

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................     

7) พฤติกรรมสรางสรรค (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมมี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือตอได [ ] มีงานทำ [ ] รายไดพอเลี้ยงชีพ 

[ ] อื่นๆ ระบุ... 

8) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมพบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโนมใชยาเสพติดมากขึ้น  

[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 

[ ] กออาชญากรรม จี้ปลน ชิงทรัพย ทำรายรางกายผูอื่น 

[ ] พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

9) สัมพันธภาพในครอบครัว  

( ) ยอมรับ/ชวยเหลือ ( ) อยูรวมกันได   ( ) ไมมีญาติ ( )ไมยอมรับ  

10)  สัมพันธภาพในชุมชน  

( ) ยอมรับและชวยเหลือ   ( ) อยูรวมกันได  ( ) ไมยอมรับ    

11)  การขอรับความชวยเหลือ     

[ ] ไมตองการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาตอ   ( ) ไมประสงครับความชวยเหลือใดๆ   

( ) อื่นๆ .......... 

[ ] ตองการ (เลือกความตองการไดมากกวา 1 ขอ)   

  [ ] การศึกษา   [ ] ฝกอาชีพ      

  [ ] จัดหางานใหทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   

  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย 

[ ] อื่นๆ ระบุ............. 

 [ ] ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม (เลือกขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ไดแค 1 ขอเทานั้น) 

[ ] ขึ้นทะเบียนผูพิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 
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  [ ] ฝกอาชีพ     [ ]จัดหางานใหทำ  

  [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 

12) สรุปรายงาน ครั้งที่.......  

[ ] ติดตามตอเนื่อง   

[ ] สงตอ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ตอ)  

 (สมัครใจ: กรณียายที่อยูใหม/เปลี่ยนท่ีทำงาน)     

13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหนายติดตามครบตามเกณฑ  

  ( ) ไมเสพ  ( ) เสพซ้ำ  

 ( ) จำหนายติดตามไมครบตามเกณฑ  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไมได  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 
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รายงานการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) หนวยบำบัด................................ เบอรโทร.................. 

6) การใหยา (ขอมูลการใหยาจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ (9)) 

7) การขอรับความชวยเหลือ (ขอมูลจากแบบติดตาม ขอ (11))    

7.1) ตองการ (เรียงลำดับความตองการมากที่สุด 1..........., 2..........., 3...............)     

7.2) ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ................................ 

สวนท่ี 2 ขอมูลการใหความชวยเหลอื 

1) การใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/หนวยงาน (อ./หนวยงานที่ติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไมสามารถใหความชวยเหลือไดเน่ืองจาก ............................. 

   ( ) สงตอชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)   

( ) อยูระหวางการพิจารณาใหความชวยเหลือ     

( ) สามารถใหความชวยเหลือ ประเภท (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝกอาชีพ     [ ] จัดหางานใหทำ  

 [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย  [ ] อื่นๆ ระบุ.............  

 

**************************** 
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ภาคผนวก ข.  

แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
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ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
 

การบริหารจัดการ(ศอ.ปส.จ./อ.) 

1. ศูนยเพ่ือการคัดกรอง (มีเฉพาะระดับอำเภอ) 

1) ชื่อศูนย............................................................. 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล.............เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 

3) เบอรโทรศัพท....................................... เบอรโทรสาร............................................ 

2. ศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟ(ูมีทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ) 

1) ชื่อศูนย.............................................................    ( ) ระดับอำเภอ ( ) ระดับจังหวัด 

2) ทีอ่ยู หนวยงาน/สถานพยาบาล................เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด.................... 

3) เบอรโทรศัพท.......................................... เบอรโทรสาร............................................ 

3. คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1) ชื่อคาย............................................................. 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล..................เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............ จังหวัด................... 

3) เบอรโทรศัพท............................................ เบอรโทรสาร............................................ 

4) ระยะเวลาจัดคาย.................วนั 

5) ลักษณะคาย  ( ) คายถาวร   ( ) คายจัดตามวงรอบ/แผน 

หมายเหตุ : ศูนยเพ่ือการคัดกรองฯ รวมถึงศนูยเพื่อการคัดกรองตามประกาศ คสช. 108 
 

ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)เลขท่ี ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/

แขวง .......................อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

สวนท่ี 2 การเขาสูระบบบำบัด (ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557) 

1) การคนหา 

( ) ตั้งดาน/ตรวจคน   ( ) จัดระเบียบสังคม ( ) ประชาคมหมูบาน ( ) อื่นๆ ระบุ................ 

2) ผลการตรวจปสสาวะ/สารเสพติดเบ้ืองตน 

( ) พบสารเสพติด ( ) ไมพบสารเสพติด ( ) ไมมีการตรวจ 

3) ความยินยอมในการเขารับการบำบัดฟนฟู 
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( ) ยินยอม  ( ) ไมยินยอม (หมายเหตุ: กรณียินยอม ใหแนบไฟลรูป/เอกสารหลักฐานการยินยอม) 

รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด (Screening) 

วันท่ี เขารับการคัดกรอง  .. วว /ดด/ ปป..        

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 
 

 

สวนท่ี 2 การคัดกรองการใชยาเสพติดโรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

1) ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูใชยาเสพตดิ     

( )สมัครใจ 

( ) สมัครใจมาดวยตนเอง    

( ) สมัครใจยินยอมตามมาตรการกดดันทางกฎหมาย/ประกาศ 108/คำสั่ง 

( ) สมัครใจระหวางรอการพิจารณาของศาลเยาวชนฯ 

( ) สมัครใจตามประมวลกฎหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 

( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  

1.1) สถานะความเปนสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 

( ) ใช   วันท่ีเริ่มเปนสมาชิก : ..วว /ดด/ ปป.. 

( ) ไมใช 

2) ยาเสพตดิหลักที่ใช .................................. (list รายช่ือยาเสพติด)    

3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

(user, กลุมเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุมเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุมเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญหาทางสุขภาพจติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] พูดจาเพอเจอ    [ ] แตงกายที่มีลักษณะแปลกไมเหมาะสม      

[ ] กาวราว วุนวาย ทำรายผูอ่ืน   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไมสุงสิงกับใคร  

[ ] หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล  [ ] หูแวว หรือเห็นภาพหลอน  

[ ] มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่ผิดจากคนปกติท่ัวไป   [ ] คิดวาตนเองมีความสามารถพิเศษกวาคนธรรมดา 

[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆาตัวตาย  [ ] รูสึกหดหูเศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือเบื่อหนาย 
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[ ] ไมมี 

5) ประวัตริกัษาโรคทางจิตเวช ( ) ไมมี     ( ) มีระบุ ..................   

(โรคความผิดปกติทางอารมณ/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 

โรคทางจิตเวชอ่ืนๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิตอ ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................   

(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 

ระบบภูมิคุมกัน/โรคเอดส/วัณโรค/ตับอักเสบ/อ่ืนๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................  

(คดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  

คดีความผิดตอชีวิต 

คดีความผิดตอรางกาย 

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

คดีความผิดที่เปนภยันตรายตอประชาชน 

อ่ืนๆ) 

8) คนเรรอน ไรที่พักพิง  ( ) ไมใช    ( ) ใช   

9) ผูพิการ   ( ) ไมใช    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เปนใบ/อ่ืนๆ) 

ระบุใบรับรองผูพิการ เลขที่............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หนวยคัดกรอง)    

( ) สงตอ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ที่หนวยบำบัดอ่ืน) 

( ) คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชื่อคาย..................อำเภอ................จงัหวัด................... 

( ) สถานพยาบาล/ศูนยบำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 

( ) สถานที่เพ่ือการฟนฟูฯ ................................... อำเภอ.................จังหวัด................. 

( ) จำหนาย (discharge) ไปหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  

(เชน ถูกจับ/เสียชีวติ/สงคืนพนักงานสอบสวน/กรณีสมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้ง/สงบำบัดฟนฟูในโรงเรียน/

สงบำบัดฟนฟูในวัด/สงบำบัดฟนฟูในมัสยิด/สงบำบัดฟนฟูในหมูบานชุมชน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 

วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผูใชยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  
    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด .............................. 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันทีผ่านมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการคัดกรอง........................................  

 

สวนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

2) ใชยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป   ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเวน  บุหรี่ , สุรา)  

3) สาเหตุสำคญัที่ใชยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุขอสำคญัที่สุดเพียงขอเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             

( ) ทำใหหายปวย  ( ) ไมสบายใจ             ( ) ชวยงานอาชีพ         ( ) อ่ืนๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิท่ีใชปจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช ....... ป.......เดือน ...... วัน   

5) วันท่ีใชยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย   ..... วว /ดด/ ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 

6) เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม        

( ) ไมเคย  

( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเขารับการบำบัดครั้งสุดทาย    ..... วว /ดด/ ปป..... สถานที่บำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไหร (ตอบเฉพาะกรณเีคยเขารับการบำบดั)  

( ) นอยกวา 1 เดือน  

( ) 1 เดือนขึ้นไป ระบุ .... เดือน …….. ป 

8) เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งน้ี (ระบุขอสำคญัที่สดุขอเดยีว) 

( ) มีปญหาดานสุขภาพกาย  ( ) มีปญหาดานสุขภาพจิต  ( ) ไมมีเงนิซื้อยาเสพติด 

( ) หาซื้อยาเสพติดยาก         ( ) ทางบานบังคับหรือขอรอง  ( ) โรงเรียน  

( ) เงื่อนไขของสถานประกอบการ  ( ) อยากเลิก   ( ) กลัวถูกจับ 
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( ) โครงการ TOBE NUMBER ONE  ( ) ตั้งดาน/ตรวจคน  ( ) จัดระเบียบสังคม 

( ) ประชาคมหมูบาน   ( ) สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ( ) สมัครใจระหวางรอการพิจารณาของศาล/ศาลเยาวชนฯ 

( ) สมัครใจตามประมวลกฏหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ)   

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

9) ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิท่ีใชปจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใชมากอนหนา) 

ชื่อยาเสพติด วิธีใช 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช / 

สัปดาห 

จำนวนครั้งท่ีใช / สัปดาห 

    

    

    

  

10) รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ  

สมัครใจ 

( ) ฟนฟูสมรรถภาพในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การใหยา        

( ) ใหยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] รักษาเพ่ือถอนพิษยา (Detoxification) 

[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 

[ ] รักษาโรครวมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  

[ ] รักษาโรครวมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 

[ ] การใหเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

( ) ไมมีการใหยา 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

12)  โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

[ ] ไมเขารับการฟนฟู 

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามแนวคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  

 

 

13) ผลการบำบัดฟนฟูรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สมัครใจ) 

วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... 

( ) ครบโปรแกรม 

( ) ไมครบโปรแกรมเนื่องจาก 
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( ) มีอาการทางจิต หรือเปนผูติดรุนแรง สงตอเขาฟนฟูในสถานพยาบาล.................................... 

( ) ออกจากการบำบัดฟนฟูกอนครบกำหนดเชน กลับไปทำงาน ยายท่ีอยู ผูปกครองมารับตัว เปนตน 

( ) หลบหน ี

( ) ตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูอยูระหวางดำเนินคดีอ่ืน 

( ) เสียชีวิต 

( ) อื่นๆ ระบุ........................... 

14) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟนฟู    

( ) สงติดตามดูแลชวยเหลือ  

( ) สงใหหนวยงานอ่ืนติดตาม ระบุหนวย................................................. 

(กรณีสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ) 

( ) จำหนาย (discharge)                    

(กรณีสมัครใจ: ติดตามไมได ถูกจับ เสียชีวิต ไมสมัครใจรักษาตอ หลบหนี  

ปรับแผนการรักษา) 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (After care) 

วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาตอเน่ือง  ... วว /ดด/ ปป ….    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) (สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ......................อาชีพ ........................ รายได ................ บาท/เดือน (แกไขได) 

อาศัยอยูกับ.........................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา................................ (แกไขได) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการบำบัดฟนฟู........... (ใชคำตอบจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ คาย(13)) 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลการตดิตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันที่.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดทาย 

1) สถานะของผูผานการบำบดัฟนฟู   

( ) พบ        

( ) ไมเสพ       

( ) เสพ        

( ) ใช 1-2 ครั้งตอสัปดาห   ( ) ใชมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห  

( ) ไมพบ เนื่องจาก (ขามไปตอบขอ 12))      

   ( ) ยายที่อยู กรอกที่อยูใหม       

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกที่อยูใหม     

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) ถูกจับ        ( ) เสียชีวิต    

   ( ) ติดตามไมได       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  

( ) แข็งแรง   ( ) ออนแอ  ( ) เจ็บปวย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  

( ) ปกต ิ    ( ) ซึมเศรา/แยกตัว  ( ) กาวราว   

( ) หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล ( ) หูแววหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆาตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาตอเนื่องหลังการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)  

( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดใหมารายงานตัวในสถานที่กำหน  

( ) การติดตามภายในสถานที่ควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบานในชมุชน  

( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาตอเน่ือง (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)  

การติดตามทางสังคม (social support) 

( ) การติดตามเปนรายบุคคล 

( ) การติดตามเปนรายกลุม  

 [ ] กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพ  

 [ ] กิจกรรมดานกีฬา   

 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

 [ ] กิจกรรมการศึกษา 

 [ ] กิจกรรมชมรม       

( ) อื่นๆ ระบุ ....................      

6) พฤติกรรมสรางสรรค (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมมี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือตอได [ ] มีงานทำ [ ] รายไดพอเลี้ยงชีพ 

[ ] อื่นๆ ระบุ... 

7) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมพบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโนมใชยาเสพติดมากขึ้น  

[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 

[ ] กออาชญากรรม จี้ปลน ชิงทรัพย ทำรายรางกายผูอื่น 

[ ] พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

8) สัมพันธภาพในครอบครัว  

( ) ยอมรับ/ชวยเหลือ ( ) อยูรวมกันได   ( ) ไมมีญาติ ( )ไมยอมรับ  

9)  สัมพันธภาพในชุมชน  

( ) ยอมรับและชวยเหลือ   ( ) อยูรวมกันได  ( ) ไมยอมรับ 

10)  การขอรับความชวยเหลือ     

[ ] ไมตองการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาตอ   ( ) ไมประสงครับความชวยเหลือใดๆ   

( ) อื่นๆ .......... 
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[ ] ตองการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

  [ ] การศึกษา   [ ] ฝกอาชีพ      

  [ ] จัดหางานใหทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   

  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย 

[ ] อื่นๆ ระบุ............. 

[ ] ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม (เลือกขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ไดแค 1 ขอเทานั้น) 

[ ] ขึ้นทะเบียนผูพิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 

  [ ] ฝกอาชีพ     [ ]จัดหางานใหทำ  

  [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 

11) สรุปรายงาน ครั้งที่.......  

[ ] ติดตามตอเนื่อง   

[ ] สงตอ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ตอ)  

 (สมัครใจ: กรณียายที่อยูใหม/เปลี่ยนท่ีทำงาน)     

12) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหนายติดตามครบตามเกณฑ  

  ( ) ไมเสพ  ( ) เสพซ้ำ  

 ( ) จำหนายติดตามไมครบตามเกณฑ  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไมได  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 163 

 

รายงานการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) หนวยบำบัด................................ เบอรโทร.................. 

6) การใหยา (ขอมูลการใหยาจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ (9)) 

7) การขอรับความชวยเหลือ (ขอมูลจากแบบติดตาม ขอ (11))    

7.1) ตองการ (เรียงลำดับความตองการมากที่สุด 1..........., 2..........., 3...............)     

7.2) ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ................................ 

สวนท่ี 2 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 

1) การใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/หนวยงาน (อ./หนวยงานที่ติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไมสามารถใหความชวยเหลือไดเน่ืองจาก ............................. 

   ( ) สงตอชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)   

( ) อยูระหวางการพิจารณาใหความชวยเหลือ     

( ) สามารถใหความชวยเหลือ ประเภท (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝกอาชีพ     [ ] จัดหางานใหทำ  

 [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย  [ ] อื่นๆ ระบุ.............  

2) กรณีระดับอำเภอ/หนวยงานไมสามารถใหความชวยเหลือได จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ประสานความรวมมือไปยัง  

(จังหวัดบันทึก) 

[ ] การศึกษา 

[ ] สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

[ ] สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

[ ] สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

[ ] สำนักงานอาชีวศกึษาจังหวัด 
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[ ] ฝกอาชีพ 

   [ ] สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

   [ ] ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด/เขต 

   [ ] สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 

   [ ] กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

[ ] สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

    [ ] สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

[ ] สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

[ ] สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 

[ ] สำนักงานอาชีวศกึษาจังหวัด 

[ ] จัดหางานใหทำ 

   [ ] สำนักงานจัดหางานจังหวัด/เขต 

   [ ] สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 

   [ ] สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

[ ] ใหทุนประกอบอาชีพ 

   [ ] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

   [ ] สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

   [ ] สำนักงานป.ป.ส. 

[ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 

   [ ] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   [ ] โรงพยาบาลระดับจังหวัด 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษขอนแกน 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษเชียงใหม 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษแมฮองสอน 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษอุดรธานี 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษสงขลา 

   [ ] โรงพยาบาลธญัญารักษปตตานี 

   [ ] สถาบันบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี 

[ ] ที่พักอาศัย 

   [ ] ศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัด 

   [ ] กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ 

   [ ] สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพ 

[ ] อื่นๆ ระบุ..................... 
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3) การใหความชวยเหลือของหนวยงานระดับจังหวัด (จังหวัดบันทึก) 

3.1) การศึกษา  หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

3.2) ฝกอาชีพ  หนวยงาน............( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

   หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

3.3) จัดหางานใหทำ  หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

   หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

3.4) ใหทุนประกอบอาชีพหนวยงาน...... ( )ใหความชวยเหลือ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเน่ืองจาก.......... 

   หนวยงาน............. ( )ใหความชวยเหลือ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก........... 

3.5) สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนือ่งจาก............ 

   หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

3.6) ที่พักอาศัย หนวยงาน............ ( ) ใหความชวยเหลือ ( ) ไมสามารถใหความชวยเหลือเน่ืองจาก............ 

   หนวยงาน............ ( ) ใหความชวยเหลือ ( ) ไมสามารถใหความชวยเหลือเน่ืองจาก............ 

3.7) อื่นๆ ระบุ.......... หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

   หนวยงาน............ ( )ใหความชวยเหลือ ( )ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก............ 

***เน่ืองจาก... ตัวเลือก ไดแก เกินขีดความสามารถของหนวยงาน/ไมมีแหลงสนับสนุนชวยเหลือ/ผูขอความชวยเหลือไม

ตองการความชวยเหลือแลว/หนวยงานที่ประสานใหความชวยเหลือไมดำเนินการตอ/อื่นๆ.............) 

 

*********************** 
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ภาคผนวก ค.  

แบบรายงาน บสต. ระบบบังคับบำบัด 
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ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(บังคับบำบัด) 
 

การบริหารจัดการ(คป.) 

1. ศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

1) ชื่อศูนย............................................................. 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล.............เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 

3) เบอรโทรศัพท....................................... เบอรโทรสาร............................................ 
 

ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 

อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด (Screening) 

วันท่ี เขารับการคัดกรอง  .. วว /ดด/ ปป..        

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 
 

สวนท่ี 2 การคัดกรองการใชยาเสพติดโรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

1) ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูใชยาเสพตดิ     

( )บังคับบำบัด  

2) ยาเสพตดิหลักที่ใช .................................. (list รายช่ือยาเสพติด)    

3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

(user, กลุมเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุมเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุมเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญหาทางสุขภาพจติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] พูดจาเพอเจอ    [ ] แตงกายที่มีลักษณะแปลกไมเหมาะสม      

[ ] กาวราว วุนวาย ทำรายผูอ่ืน   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไมสุงสิงกับใคร  

[ ] หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล  [ ] หูแวว หรือเห็นภาพหลอน  

[ ] มีพฤติกรรมอ่ืนๆที่ผิดจากคนปกติท่ัวไป   [ ] คิดวาตนเองมีความสามารถพิเศษกวาคนธรรมดา 

[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆาตัวตาย  [ ] รูสึกหดหูเศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือเบื่อหนาย 

[ ] ไมมี 

5) ประวัตริกัษาโรคทางจิตเวช ( ) ไมมี     ( ) มีระบุ ..................   

(โรคความผิดปกติทางอารมณ/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 

โรคทางจิตเวชอ่ืนๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิตอ ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................   

(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 

ระบบภูมิคุมกัน/โรคเอดส/วัณโรค/ตับอักเสบ/อ่ืนๆ)   
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7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................  

(คดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  

คดีความผิดตอชีวิต 

คดีความผิดตอรางกาย 

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

คดีความผิดที่เปนภยันตรายตอประชาชน 

อ่ืนๆ) 

8) คนเรรอน ไรที่พักพิง  ( ) ไมใช    ( ) ใช   

9) ผูพิการ   ( ) ไมใช    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เปนใบ/อ่ืนๆ) 

ระบุใบรับรองผูพิการ เลขที่............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หนวยคัดกรอง)    

( ) สงตอ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ที่หนวยบำบัดอ่ืน) 

( ) สถานพยาบาล/ศูนยบำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 

 ( )จำหนาย (discharge) ไปหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  

(เชน ถูกจับ/เสียชีวิต/สงคืนพนักงานสอบสวน/มาตรา 20) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 

วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผูใชยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  
    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด .............................. 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการคัดกรอง........................................  

 

สวนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

2) ใชยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป   ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเวน  บุหรี่ , สุรา)  

3) สาเหตุสำคญัที่ใชยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุขอสำคญัที่สุดเพียงขอเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             

( ) ทำใหหายปวย  ( ) ไมสบายใจ             ( ) ชวยงานอาชีพ         ( ) อ่ืนๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิท่ีใชปจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช ....... ป.......เดือน ...... วัน   

5) วันท่ีใชยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย   ..... วว /ดด/ ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 

6) เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม        

( ) ไมเคย  

( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเขารับการบำบัดครั้งสุดทาย    ..... วว /ดด/ ปป..... สถานที่บำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไหร (ตอบเฉพาะกรณเีคยเขารับการบำบดั)  

( ) นอยกวา 1 เดือน  

( ) 1 เดือนขึ้นไป ระบุ .... เดือน …….. ป 

8) เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งน้ี (ระบุขอสำคญัที่สดุขอเดยีว) 

บังคับบำบัด     

( ) พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
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9) ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิท่ีใชปจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใชมากอนหนา) 

ชื่อยาเสพติด วิธีใช 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช / 

สัปดาห 

จำนวนครั้งท่ีใช / สัปดาห 

    

    

    

  

10) รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ 

บังคับบำบัด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

  [ ] ควบคุมตัว 

[ ] แบบเขมงวด   ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

[ ] แบบไมเขมงวด   ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

[ ] ไมควบคุมตัว 

[ ] ฟนฟูแบบผูปวยใน  ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

 [ ] ฟนฟูแบบผูปวยนอก  ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

 [ ] บำบัดในชุมชน   ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

 [ ] ฟนฟูในโปรแกรมคุมประพฤติ ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

[ ] โปรแกรมปรับตัวสูสังคม   ที่........................................... เปนเวลา..............วัน 

11) การใหยา   (ระบบขึ้นอัติโนมัติ ตัวเลือก ไมมีการใหยา)     

( )ใหยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] รักษาเพ่ือถอนพิษยา (Detoxification) 

[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 

[ ] รักษาโรครวมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  

[ ] รักษาโรครวมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 

[ ] การใหเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

( ) ไมมีการใหยา 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

12) โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

[ ] ไมเขารับการฟนฟู     

[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูแบบจิราสา  

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามแนวคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง  

[ ] โปรแกรมฟนฟูของกรมคุมประพฤติ  

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  
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13) สงตอระหวางการบำบัดฟนฟู (refer) ระบุ ....................................... (หนวยบำบัดฟนฟูอื่น) 

วันท่ีสงตอ วัน.....เดือน....ป....  

เหตุผลในการสงตอ(ปรับแผน) 

( ) ผูปวยตองการยายสถานที่บำบัดฟนฟู 

( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟนฟู 

( ) เกินศกัยภาพของหนวยงาน 

( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 

14) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ      

บังคับบำบัด 

วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... 

ชวงการฟนฟูสมรรถภาพ  

( ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

( ) ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ตองขยายระยะเวลาการฟนฟูฯ 

( ) ไมเขารับการฟนฟฯู (loss) 

15) ผลการฟนฟูฯ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ   

( ) พอใจ   ( ) ไมพอใจ 

( ) ยุติการฟนฟู (กรณีตาย ถูกจับกุมและดำเนินคดีในความผดิฐานอื่น)  

( ) อ่ืนๆ ระบุ......... 

16) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟนฟู    

( ) สงติดตามดูแลชวยเหลือ  

( ) สงในหนวยบำบัดของตนเอง 

( ) สงใหหนวยงานอ่ืนติดตาม ระบุหนวย................................................. 

(กรณีบังคับบำบัด : ผลการฟนฟูฯ พอใจ) 

( ) จำหนาย (discharge)                    

(กรณีบังคับบำบัด: กรณี ตอบ “ไมพอใจ” และ “ยุติการฟนฟู” ขอ (15)) 

 

************************ 
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ภาคผนวก ง.  

แบบรายงาน บสต. ระบบตองโทษ 
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ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(ระบบตองโทษ) 
 

การบริหารจัดการ(รท./พน.) 

1. ศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

1) ชื่อศูนย............................................................. 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล.............เลขที่...........หมู.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 

3) เบอรโทรศัพท....................................... เบอรโทรสาร............................................ 
 

ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 

อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด (Screening) 

วันท่ี เขารับการคัดกรอง  .. วว /ดด/ ปป..        

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 
 

สวนท่ี 2 การคัดกรองการใชยาเสพติดโรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

1) ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพผูใชยาเสพตดิ     

  ( ) ตองโทษ   

1.1) สถานะความเปนสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 

( ) ใช   วันท่ีเริ่มเปนสมาชิก : ..วว /ดด/ ปป.. 

( ) ไมใช 

2) ยาเสพตดิหลักที่ใช .................................. (list รายช่ือยาเสพติด)    

3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

   (user, กลุมเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุมเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุมเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญหาทางสุขภาพจติ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] ไมม ี    [ ] พูดจาเพอเจอ  

    [ ] กาวราว วุนวาย ทำรายผูอ่ืน  

    [ ] หวาดระแวงโดยไมมีเหตผุล  

    [ ] มีพฤติกรรมอ่ืนๆท่ีผดิจากคนปกติทั่วไป   

    [ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆาตวัตาย 

    [ ] แตงกายที่มีลักษณะแปลกไมเหมาะสม     

    [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไมสุงสิงกับใคร  

    [ ] หูแวว หรือเห็นภาพหลอน  

    [ ] คิดวาตนเองมีความสามารถพิเศษกวาคนธรรมดา 

    [ ] รูสึกหดหูเศรา หรือทอแทสิ้นหวัง หรือเบื่อหนาย 

5) ประวัตริกัษาโรคทางจิตเวช ( ) ไมมี     ( ) มีระบุ ..................   
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(โรคความผิดปกติทางอารมณ/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 

โรคทางจิตเวชอ่ืนๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิตอ ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................   

(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 

ระบบภูมิคุมกัน/โรคเอดส/วัณโรค/ตับอักเสบ/อ่ืนๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไมมี     ( ) มี ระบุ ..................  

(คดีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  

คดีความผิดตอชีวิต 

คดีความผิดตอรางกาย 

คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย 

คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

คดีความผิดที่เปนภยันตรายตอประชาชน 

อ่ืนๆ) 

8) คนเรรอน ไรที่พักพิง  ( ) ไมใช    ( ) ใช   

9) ผูพิการ   ( ) ไมใช    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เปนใบ/อ่ืนๆ) 

ระบุใบรับรองผูพิการ เลขที่............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หนวยคัดกรอง)    

( ) จำหนาย (discharge) ไปหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  

(เชน ถูกจับ/เสียชีวิต/สงคืนพนักงานสอบสวน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 

วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผูใชยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  
    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด .............................. 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการคดักรอง........................................  

 

สวนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผูใช   ( ) ผูเสพ   ( ) ผูติด 

2) ใชยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป   ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเวน  บุหรี่ , สุรา)  

3) สาเหตุสำคญัที่ใชยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุขอสำคญัที่สุดเพียงขอเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             

( ) ทำใหหายปวย  ( ) ไมสบายใจ             ( ) ชวยงานอาชีพ         ( ) อ่ืนๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิท่ีใชปจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช ....... ป.......เดือน ...... วัน   

5) วันท่ีใชยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดทาย   ..... วว /ดด/ ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 

6) เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม        

( ) ไมเคย  

( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเขารับการบำบัดครั้งสุดทาย    ..... วว /ดด/ ปป..... สถานที่บำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดทาย หยุดเสพไดนานเทาไหร (ตอบเฉพาะกรณเีคยเขารับการบำบดั)  

( ) นอยกวา 1 เดือน  

( ) 1 เดือนขึ้นไป ระบุ .... เดือน …….. ป 

8) เหตุผลสำคัญที่เขารับการบำบัดรักษาครั้งน้ี (ระบุขอสำคญัที่สดุขอเดยีว) 

ตองโทษ   

( ) พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57,91 (รท.) 

( ) พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ระบุคดี.................................... (พน.) 
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( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

9) ชนิดยาเสพติดท่ีใชกอนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิท่ีใชปจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใชมากอนหนา) 

ชื่อยาเสพติด วิธีใช 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช / 

สัปดาห 

จำนวนครั้งท่ีใช / สัปดาห 

    

    

    

  

10) รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟนฟูสมรรถภาพ  

ตองโทษ 

( ) โครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ (รท.) 

( ) โปรแกรมการบำบัดฟนฟูของกรมราชทัณฑในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (รท.)    

( ) โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (พน.) 

( ) โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน (พน.) 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การใหยา        

( ) ใหยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

[ ] รักษาเพ่ือถอนพิษยา (Detoxification) 

[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 

[ ] รักษาโรครวมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  

[ ] รักษาโรครวมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 

[ ] การใหเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

( ) ไมมีการใหยา 

( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

12)  โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

[ ] ไมเขารับการฟนฟู 

[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (พน.)  

[ ] โปรแกรมการบำบัดฟนฟูของกรมราชทัณฑ (รท.) 

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  

 

13) สงตอระหวางการบำบัดฟนฟู (refer) ระบุ ....................................... (หนวยบำบัดฟนฟูอื่น) 

วันท่ีสงตอ วัน.....เดือน....ป....  

เหตุผลในการสงตอ  

( ) ผูปวยตองการยายสถานที่บำบัดฟนฟู 
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( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟนฟู 

( ) เกินศักยภาพของหนวยงาน 

( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 

14) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟนฟูสมรรถภาพ     

ตองโทษ 

วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ป....  

( ) จบโปรแกรม โดยที ่  

( ) ยังอยูในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (รท.) 

( ) ออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ/ศูนยฝกอบรมฯ (รท./พน.) 

( ) ยังอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน (พน.)  

( ) ยังอยูในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน (พน.)      

( ) ไมจบโปรแกรม ระบุเหตุผล 

( ) ไมยอมรับโปรแกรม    ( ) พนคุมประพฤต ิ

( ) พักการลงโทษ     ( ) พนโทษ 

( ) ปลอยตัวจากสถานพินิจฯ/พนการฝกอบรม  ( ) ยายเรือนจำ 

( ) ยายสถานควบคุม    ( ) เสียชีวิต 

( ) อื่นๆ ระบุ...... 

15) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  

( ) อาการทางสุขภาพจิตสงบ/ดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพจิตคงเดิม   

( ) อาการทางสุขภาพจิตแยลง ( ) อาการทางสุขภาพจิตแยลงมากจนตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

( ) ไมมีอาการทางสุขภาพจิต 

16) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย  

( ) อาการทางสุขภาพกายดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพกายคงเดิม   

( ) อาการทางสุขภาพกายแยลง ( ) อาการทางสุขภาพกายแยลงมากจนตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

( ) ไมมีอาการทางสุขภาพกาย 

17) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟนฟู    

( ) สงคืนหนวยตนสังกัดระบุ .................. (เชน คป. หรือหนวยอ่ืน) 

( ) สงติดตามดูแลชวยเหลือ  

( ) สงในหนวยบำบัดของตนเอง 

( ) สงใหหนวยงานอ่ืนติดตาม ระบุหนวย.......................(กรณีตองโทษ : จบโปรแกรมการฟนฟูฯ) 

( ) จำหนาย (discharge)                    

(กรณีตองโทษ: ราชทัณฑ ไดแก พนคุมความประพฤติ พักการลงโทษพนโทษ เสียชีวิต อื่นๆ 

พินิจฯ ไดแก เสียชีวิต อื่นๆ) 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (After care) 

วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาตอเน่ือง  ... วว /ดด/ ปป ….    

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) (สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส ................. การศกึษา .......................อาชีพ ........................ รายได ................ บาท/เดือน (แกไขได) 

อาศัยอยูกับ.........................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา................................ (แกไขได) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  

6) ยาเสพตดิหลักที่ใช  ...................................... 

7) ผลการบำบัดฟนฟู........... (ใชคำตอบจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ ตองโทษ(14)) 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลการตดิตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันที่.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดทาย 

1) สถานะของผูผานการบำบดัฟนฟู   

( ) พบ        

( ) ไมเสพ       

( ) เสพ        

( ) ใช 1-2 ครั้งตอสัปดาห   ( ) ใชมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห  

( ) ไมพบ เนื่องจาก (ขามไปตอบขอ 12))      

   ( ) ยายที่อยู กรอกที่อยูใหม       

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกที่อยูใหม     

    เลขที่ .......หมูที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู บาน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  

    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย ..................... 

   ( ) ถูกจับ        ( ) เสียชีวิต    

   ( ) ติดตามไมได       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  

( ) แข็งแรง   ( ) ออนแอ  ( ) เจ็บปวย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  

( ) ปกต ิ    ( ) ซึมเศรา/แยกตัว  ( ) กาวราว   

( ) หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล ( ) หูแววหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆาตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาตอเนื่องหลังการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ (เลือกไดเพียง 1 ขอ)  

( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดใหมารายงานตัวในสถานที่กำหน  

( ) การติดตามภายในสถานที่ควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบานในชมุชน  

( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาตอเน่ือง (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)  

การติดตามทางสังคม (social support) 

( ) การติดตามเปนรายบุคคล 

( ) การติดตามเปนรายกลุม  

 [ ] กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพ  

 [ ] กิจกรรมดานกีฬา   

 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

 [ ] กิจกรรมการศึกษา 

 [ ] กิจกรรมชมรม     

 [ ] กิจกรรมระยะติดตามผลการบำบัดและกิจกรรมเสริมสรางภูมิตานทานสำหรับเด็กและ 

เยาวชนที่เก่ียวของกับยาเสพติด (กรมพินิจฯ)   

( ) อื่นๆ ระบุ ....................       

6) การใหยา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมมี 

[ ] รักษาอาการโรคทางกาย 

 [ ] ยาแกปวด   [ ] ยารักษาวัณโรค    [ ] อื่นๆ 

[ ] รักษาอาการทางจิตเวช 

 [ ] ยารักษาโรคจิต     [ ] ยารักษาซึมเศรา/วติกกังวล 

[ ] ยาปรับสภาพอารมณ/ยากันชัก  [ ] ยานอนหลับ   

[ ] สารกระตุน เชน ยารักษาโรคสมาธิสั้น  [ ] ยาลดภาวะแทรกซอนจากยาโรคจิต  

[ ] อื่นๆ  

[ ] รักษาดวยเมทาโดน 

[ ] อื่นๆ ระบุ ....................     

7) พฤติกรรมสรางสรรค (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมมี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือตอได [ ] มีงานทำ [ ] รายไดพอเลี้ยงชีพ 

[ ] อื่นๆ ระบุ... 
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8) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  

[ ] ไมพบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโนมใชยาเสพติดมากขึ้น  

[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 

[ ] กออาชญากรรม จี้ปลน ชิงทรัพย ทำรายรางกายผูอื่น 

[ ] พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

9) สัมพันธภาพในครอบครัว  

( ) ยอมรับ/ชวยเหลือ ( ) อยูรวมกันได   ( ) ไมมีญาติ ( ) ไมยอมรับ  

10) สัมพันธภาพในชุมชน  

( ) ยอมรับและชวยเหลือ   ( ) อยูรวมกันได  ( ) ไมยอมรับ    

11) การขอรับความชวยเหลือ     

[ ] ไมตองการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาตอ   ( ) ไมประสงครับความชวยเหลือใดๆ   

( ) อื่นๆ .......... 

[ ] ตองการ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

  [ ] การศึกษา   [ ] ฝกอาชีพ      

  [ ] จัดหางานใหทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   

  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย 

[ ] อื่นๆ ระบุ............. 

[ ] ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม (เลือกขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ไดแค 1 ขอเทานั้น) 

[ ] ขึ้นทะเบียนผูพิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 

  [ ] ฝกอาชีพ     [ ]จัดหางานใหทำ  

  [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ  [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 

12) สรุปรายงาน ครั้งที่.......  

[ ] ติดตามตอเนื่อง   

[ ] สงตอ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ตอ)  

 (ตองโทษ : กรณียายเรือนจำ)   

13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหนายติดตามครบตามเกณฑ  

  ( ) ไมเสพ  ( ) เสพซ้ำ  

 ( ) จำหนายติดตามไมครบตามเกณฑ  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไมได  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 
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รายงานการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 

2) เลขที่บัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนป เกิด .................................. อายุ ........... ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยูตามทะเบียนราษฎร จังหวัด ............................... 

ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได)(สามารถแกไขได) 

เลขที่ ........... หมู ......  หมูบาน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  

ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 

โทรศัพทติดตอ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได ................ บาท/เดือน 

อาศัยอยูกับ............................(ในชวง 30 วันที่ผานมา) ความสัมพันธระหวางบิดามารดา........................................ 

5) หนวยบำบัด................................ เบอรโทร.................. 

6) การใหยา (ขอมูลการใหยาจากรายงานบำบัดฟนฟู ขอ (9)) 

7) การขอรับความชวยเหลือ (ขอมูลจากแบบติดตาม ขอ (11))    

7.1) ตองการ (เรียงลำดับความตองการมากที่สุด 1..........., 2..........., 3...............)     

7.2) ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ................................ 

สวนท่ี 2 ขอมูลการใหความชวยเหลือ(สมัครใจ/มท/ตองโทษ) 

1) การใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/หนวยงาน (อ./หนวยงานที่ติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไมสามารถใหความชวยเหลือไดเน่ืองจาก .............................  

( ) อยูระหวางการพิจารณาใหความชวยเหลือ     

( ) สามารถใหความชวยเหลือ ประเภท (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝกอาชีพ     [ ] จัดหางานใหทำ  

 [ ] ใหทุนประกอบอาชีพ [ ] สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย  [ ] อื่นๆ ระบุ.............  

 

 

************************** 
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ภาคผนวก จ.  

คำนิยามแบบรายงาน บสต.  
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คำนิยาม 

ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

 

การบริหารจัดการ 

1. ศูนยเพ่ือการคัดกรอง  สถานที ่ตรวจสอบประวัติการเขารับการบำบัดรักษา  

ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดอาญาตรวจหรือ

ทดสอบหาสารเสพติดในรางกายประเมินความรุนแรงของ

การติดยาเสพติด ภาวะความเสี ่ยงทางส ุขภาพกาย 

ส ุขภาพจ ิตและส งต อผ ู  เข าร ับการค ัดกรองไปยัง

สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ 

ผูติดยาเสพติด หรือศูนยที่ทำหนาที่ดังกลาวขางตน ซึ่ง

เกิดขึ้นตามกฎหมายหรือคำสั ่งของแตละสวนราชการ 

หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

1) ชื่อศูนย     ชื่อของศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล  สถานท่ีตั้งของศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

3) เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท และเบอรโทรสารที ่ใชในการ 

ติดตอประสานงานของศูนยเพ่ือการคัดกรอง 

2. ศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟ ู สถานที่ที ่ทำหนาที ่ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ดานการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบำบัด ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพตามกฎหมายหรือคำสั่งของแตละ

สวนราชการ หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

1) ชื่อศูนย     ระบุชื่อศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟู 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล  สถานท่ีตั้งของศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบำบัด 

ฟนฟู 

3) เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท และเบอรโทรสารที ่ใชในการ 

ติดตอประสานงานของศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผาน

การบำบัดฟนฟู 

3. คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถานที่ใหการบำบัดฟ นฟูในรูปแบบคายปรับเปลี ่ยน 

พฤติกรรม เชน หลักสูตรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ

ยาเสพต ิดกระทรวงสาธารณสุขหล ักส ูตรว ิทยาลัย
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ลูกผูชายของกรมการปกครองหลักสูตรคายจิราสาและ

คายศูนยขวัญแผนดินโดยมีองคประกอบครบถวนตาม

มาตรฐาน เปนตน 

1) ชื่อคาย     ระบุชื่อคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2) ที่อยู หนวยงาน/สถานพยาบาล  สถานท่ีตั้งของคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น ๆ 

3) เบอรโทรศัพท และเบอรโทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท และเบอรโทรสารที ่ใชในการ 

ติดตอประสานงานของคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4)ระยะเวลาจัดคาย(วัน)   จำนวนวัน/.... คืน ในการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

5) ลักษณะคาย     รูปแบบของการจัดคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

-คายถาวร   การดำเนินงานของคายปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม เปดรับ 

ผูเขารับการบำบัดฟนฟูตลอด 24 ชั่วโมง มีเจาหนาที่ดูแล

รับผิดชอบประจำคาย 

-คายจัดตามวงรอบ/แผน การดำเนินงานของคายปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม เปดรับ 

ผูเขารับการบำบัดฟนฟูตามวงรอบหรือแผนงาน มีการจัด

คายเปนรุน ๆ จำนวนตามความเหมาะสม 

ลงทะเบียนเขาสูกระบวนการบำบัด  

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) ชื่อ - สกุล  ชื ่อ – นามสกุล ของผู ร ับบริการ ตามบัตรประจำตัว 

ประชาชน 

- เพศ      จำแนก ชาย หรือ หญิง 

- สัญชาติ ระบุวาผู รับการรักษาเปนคนชาติใดโดยยึดเอาใบสำคัญ 

แสดงตนเปนหลักซึ่งแบงกลุมดังนี ้

1) ไทยผูที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญและ

แสดงตนระบุวาเปนคนไทย 

2) จีนผูท่ีมีใบตางดาวหรือมีใบสำคัญแสดงตนระบุวาเปน

คนจีน 

3) ประเทศอาเซียนผูที่มีใบตางดาวหรือมีใบสำคัญแสดง

ตนระบุวาเปนคนชาติในอาเซียน (ยกเวนไทยและจีน) 

ไดแกบรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพมา

ฟลิปปนสสิงคโปรเวียดนาม 

4) อื่นๆผูที ่ถือใบตางดาวหรือใบสำคัญแสดงตนระบุวา

เปนสัญชาติอื ่นที ่มิใชสัญชาติที ่กลาวขางตน เชน
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อเมริกัน อังกฤษญี่ปุนฯลฯสำหรับชาวเขาที่ยังไมมี

บัตรประจำตัวประชาชนใหระบุวาเปนชาวเขาเผา… 

- ศาสนา     จำแนกศาสนาเปน 4 กลุม คือ 

1) พุทธ 

2) อิสลาม 

3) คริสต 

4) ศาสนาอื่นๆที่ไมไดกลาวขางตนรวมทั้งผูที่ระบุวาไมมี

ศาสนา 

2) เลขที่บัตรประชาชน    เลขประจำตัวในบัตรประจำตัวประชาชน 

- อื่นๆ (กรณีไมมีเลขบัตรแสดงตน) กรอกเลขอื่น ๆ ในกรณีที่ไมมีบัตรแสดงตน ซึ่งเปนเลขท่ี 

ไดรับการรับรองหรือออกจากหนวยงานราชการ 

- วันเดือนป เกิด    วันเดือนปเกิดของผูปวยตามบัตรประจำตัวประชาชน 

- อาย ุ  อายุของผูปวยที่ครบบริบูรณ เชน อายุ 23 ป 4 เดือน  

ใหลงรายงานเปน 23 ป 

3) ที่อยู ภูมิลำเนาเดิม   ที่อยูตามสถานที่เกิด โดยระบุเปนจังหวัด 

- ที่อยูตามทะเบียนราษฎร   ที่อยูตามสำเนาทะเบียนบาน โดยระบุเปนจังหวัด 

- ที่อยูปจจุบัน (ติดตอได) ที่อยูอาศัยครั้งลาสุด กอนจะมารับการบำบัดรักษา และ 

ตองเปนที่อยูอาศัยประจำ  

- โทรศัพทติดตอ ระบุเบอรโทรศัพทของผู ป วย หรือญาติ หรือบุคคล 

ใกลชิดที่สามารถติดตอได 

สวนที่ 2 การเขาสูระบบบำบัด 

1) การคนหา การคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน หรือ 

พ้ืนที่เสี่ยง  

- ตั้งดาน/ตรวจคน การจัดตั ้งจุดตรวจสิ ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติดแบบ 

บูรณาการ โดยอาศัยเจาหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยา

เสพติด             

 

 

- จัดระเบียบสังคม   การจัดระเบียบสังคมท่ีมุงเนนการแกไขปญหายาเสพติด 

โดยการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การตรวจ

สถานบันเทิง รานเกมส โรงงาน หอพัก เปนตน   



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 188 

 

- ประชาคมหมูบาน การดำเนินงานเกิดขึ ้นจากชุมชนเห็นความสำคัญของ 

ปญหายาเสพติด มีการรวมตัวเปดเวทีสาธารณะเพื ่อให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการคิด วิเคราะหปญหา มีการ

วางแผนการดำเนินงานในทุกหมูบานเพื่อคนหาผูเสพผูคา 

โดยมีการวางแผนรวมกับหนวยงานภาครัฐ 

- อื่นๆ ระบุ ว ิธ ีการอื ่นใดตามความเหมาะสม นอกเหนือจากว ิธี 

ขางตน  

2) ผลการตรวจปสสาวะ/สารเสพติดเบื้องตน การตรวจสอบหาสารเสพติดในปสสาวะดวยชุดทดสอบ 

สำเร็จรูป โดยใชปฏิกิริยาทางเคมีในการตรวจ ใชเวลา  

1 – 5 นาที 

- พบสารเสพติด ผลการตรวจปสสาวะ พบวาผลเปนบวกพบสารเสพติด/ 

ยาเสพติดในปสสาวะ 

- ไมพบสารเสพติด   จากผลการตรวจปสสาวะ ไมพบสารเสพติด/ยาเสพติด 

- ไมมีการตรวจ    ไมมีการตรวจปสสาวะผูตองสงสัย  

3)ความยินยอมในการเขารับการบำบัดฟนฟู ผูตองสงสัยวากระทำความผิดฯ ยินยอมเขารับการบำบัด  

ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ หรือมาตรการ

กดดันทางกฎหมายอื่นๆ โดยผูยินยอมเขารับการบำบัดฯ 

(ตรวจสอบจากระบบ polis หรือระบบอ่ืนที่เก่ียวของ) ซึ่ง

จะตองไมเปนผูตองหาหรืออยูในระหวางถูกดำเนินคดีใน

ความผิดฐานอื่นที่มีโทษจำคุกหรืออยูในระหวางรับโทษ

จำคุก ตามคำพิพากษาของศาล 

- ยินยอม ผูเสพผูติดยาเสพติดยินยอมเขารับการบำบัดโดยสมัครใจ 

โดยลงลายมือชื่อเปนหลักฐานในแบบยินยอมเขารับการ

บำบัดฟ นฟูฯ ที ่กำหนด พรอมแนบไฟลร ูป/เอกสาร

หลักฐานการยินยอม 

- ไมยินยอม ผูเสพผูติดยาเสพติดไมยินยอมเขารับการบำบัดโดยสมัครใจ 

ใหสงตัวไปดำเนินการตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของ หรือ

นำเขาบำบัดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติด 
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รายงานการคัดกรองผูใชยาเสพติด(Screening) 

- วันที่เขารับการคดักรอง    วัน/เดือน/ปที่ผูใชยาเสพติดเขารับการคัดกรอง 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) - 3) ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียน ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียนเขาสูกระบวน 

เขาสูกระบวนการบำบัด การบำบัด ไดแก ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่ 

บัตรประชาชน วันเดือนปเกิด อายุ ที่อยูภูมิลำเนา ที่อยู

ตามทะเบียนราษฎร ที่อยู ปจจุบัน และเบอรโทรศัพท

ติดตอ 

4) สถานภาพสมรส สถานภาพปจจุบันในขณะสัมภาษณโดยพฤตินัยหรือนิตินัย 

จำแนกได ดังนี้  

1) โสดคือ ไมเคยอยู ก ินกันฉันทสามีภรรยากับใคร

พระภิกษุถือวาโสด 

2) สมรสคือ การที ่ชายและหญิงอยู รวมกันฉันทสามี

ภรรยาทั้งที ่จดทะเบียนสมรส/ไมจดทะเบียนสมรส

และทั้งที่มีพิธีทางศาสนาไมมีพิธีทางศาสนา 

3) แยกกันอยูคือ การที่ชายและหญิงมิไดอยูรวมกันฉันท

สามีภรรยาแลวแตยังไมไดหยากันตามกฎหมายหรือคู

สมรสท่ีไมไดจดทะเบียนตกลงเลิกรางกัน 

4) หยาคือ สามีภรรยาที่หยากันโดยถูกตองตามกฎหมาย 

5) หมายคอืผูที่สามีหรือภรรยาตายและยังมิไดมีสามีหรือ

ภรรยาใหมหรือหายสาบสูญ 

- การศึกษา     ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สอบไลไดแบง 9 กลุม ดังนี ้

1) ไมมีการศึกษาคือ ไมไดรับการศึกษาใดๆทั้งสิ้น 

2) กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาคือ อยูระหวางศึกษา

อยูในระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 6  

3) ประถมศึกษาคือสอบไลไดระดับประถมศึกษาปที่ 6  

4) มัธยมศกึษาตอนตนคือสอบไลไดระดับมัธยมศึกษาปที่ 

3 

5) มัธยมศึกษาตอนปลายคือสอบไลไดระดับมัธยมศึกษา

ปที ่6  
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6) อน ุ ปร ิญญา/ประกาศน ี ยบ ั ตร ค ื อสอบไล  ไ ด

ระดับอุดมศึกษาสายสามัญสายอาชีวศึกษาและสาย

อาชีพอ่ืนๆเชนประกาศนียบัตรชางเสริมสวย 

7) ปริญญาตรีหรือเทียบเทาคือสอบไลไดตั้งแตระดับ

ปริญญาตรีหรือสายวิชาชีพที่เทียบเทา 

8) ปริญญาตรีขึ้นไปคือสอบไลไดตั้งแตระดับปริญญาโท

เอก หรือสายวิชาชีพที่เทียบเทา 

9) การศกึษาทางศาสนาเชนนักธรรมเปนตน 

10) การศกึษาอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวขางตน 

- อาชีพ  การทำงานสุจริตที่ทำใหเกิดรายไดขึ ้นมาไมวาจะเปน 

เงินเดือนคาจางผลกำไรสวนแบงหรือผลประโยชนอื่นใด

ควรเปนรายไดหลักหรือรายไดที่ไดรับสม่ำเสมอกอนเขา

รับการบำบัดฟนฟู จำแนกได ดังนี ้

o วางงาน    ผูที่ไมมีอาชีพ ไมมีรายได 

o รับจาง    ผู ที ่ปฏิบัติงานที ่มีความรู ความชำนาญไมจำกัดสถานท่ี 

เชนชางไม 

o ผูใชแรงงาน   ผู ที ่ปฏิบัติงานโดยใชแรงงานเปนหลักไมจำเปนตองใช 

     ความรูความชำนาญและไมจำกัดสถานที ่เชนกรรมกร 

     แบกหาม 

o พนักงานโรงงาน   ผูที่ปฏิบัติงานที่มีความรูความชำนาญในโรงงานเชน 

     พนักงานโรงงานทำรองเทา 

o พนักงานบริษัทเอกชน  ผูที ่ปฏิบัติงานที่มีความรูความชำนาญในหนวยงานของ 

     เอกชนเช นพน ักงานล ูกจ า งประจำ/ช ั ่ วคราวของ 

     บริษัทเอกชน 

o รัฐวิสาหกิจ   ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ 

o ขาราชการ/พนักงานของรัฐ  ผูที่ปฏิบัติงานในหนวยงานของราชการเชนคร ู

     พยาบาลลูกจางประจำ, พนักงานของรัฐรวมทั้งขาราชการ 

     บำนาญยกเวนทหารตำรวจ 

o ทหาร /ตำรวจ   ผูที่ปฏิบัติงานเปนตำรวจทหารทหารเกณฑ 

o การคาขาย   ผูที ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคา,ธุรกิจสวนตัวที่เปนเจาของ 

     กิจการเชนเจาของรานเสริมสวยรานขายของชำ 
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o การเกษตร   ผูที ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตรทั้งเปนเจาของกิจการ 

     และเปนลูกจางเช นทำนาทำไร ทำสวนลูกจางในสวน 

     ผลไมรวมถึงการเลี้ยงสัตวประมงเหมืองแร 

o การคมนาคม   ผู ที ่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการคมนาคมขนสงทุกชนิดเชน 

     ผ ู ข ับรถพนักงานเก็บคาโดยสารแท็กซี ่มอเตอรไซค- 

     รับจางสามลอรับจาง 

o นักบวช    ผ ู ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานทางศาสนาเช นพระภิกษุสามเณรชี 

     บาทหลวงและผูนำทางลัทธิศาสนาตาง ๆ 

o นักเรียน/นักศึกษา   ผ ู ที่อย ู  ระหว างศ ึกษาตามหล ักส ูตรของสถานท ี ่ ให  

     การศกึษารวมถึงการศึกษานอกระบบ 

o อ่ืนๆ    อาชีพอ่ืนที่นอกจากที่กลาวขางตน 

- รายได เงินรายรับทั้งหมดที่เกิดจากการประกอบอาชีพสุจริต 

เชน เงินเดือน คาจาง เปนตน   

- อาศัยอยูกับ    บุคคลทีผู่ปวยพักอาศัยอยูดวยในชวงระยะเวลา 30 วัน 

      จำแนกตามแบบรายงานเชนพักอาศัยอยูกับบิดามารดา 

- ความสัมพันธระหวางบิดามารดา  ความสัมพันธระหวางบิดามารดาในปจจุบันจำแนกตาม 

      แบบรายงานผูเขารับการรักษาดังนี ้

1) อยูดวยกันอยางราบรื่นคือ บิดามารดาอยูดวยกันและ

ไมมีปญหาเรื ่องทะเลาะวิวาทรุนแรงชวยกันแกไข

ปญหา 

2) อยูดวยกันอยางไมราบรื่นคือ บิดามารดาอยูดวยกัน

แตมีปญหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันบอยครั้ง  

3) หยาคือ บิดามารดาหยากันโดยถูกตองตามกฎหมาย 

4) แยกกันอยูคือบิดามารดาไมไดอยู ดวยกันฉันทสามี

ภรรยา 

5) บิดาเสียชีวิต 

6) มารดาเสียชีวิต 

7) บิดามารดาเสียชีวิตคือ บิดาและมารดาเสียชีวิตทั้งคู

หรือกำพรา 

8) ไมทราบ 
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สวนที่ 2 การคัดกรองการใชยาเสพติดโรครวมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 

1) ระบบการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ จำแนกลักษณะของการเขารับการบำบัดรักษา มี 3 ระบบ 

ผูใชยาเสพติด    คือ สมัครใจ บังคบับำบัด และตองโทษ   

- สมัครใจ    ระบบการบำบัดโดยผู ปวยเขารับการบำบัดรักษาโดย 

      สมัครใจดวยตนเองหรือผูปกครอง ญาติ, ผูนำชุมชน หรือ 

      สมัครใจยินยอมโดยกระบวนการกดดันทางนโยบาย 

o สมัครใจมาดวยตนเอง   ผูเสพผูติดยาเสพติดมาบำบัดฟนฟูดวยความสมัครใจ  

      หรือไดรับการชักชวน แนะนำจากผูปกครองหรือญาติ  

o สมัครใจยินยอมตามมาตรการ ผูเสพผูติดยาเสพติด หรือผูตองสงสัยวากระทำความผิด      

กดดันทางกฎหมาย/ประกาศ  ยินยอมที่จะเขาสูการบำบัดฟนฟู ซึ่งหากยินยอมเขารับ

108/คำสั ่งการบำบัดฟ นฟูจะถือวาไมมีความผิดตาม

กฎหมายโดยมาตรการกดดันทางกฎหมาย ประกาศ 

คสช. ฉบับที่ 108/2557 หรือนโยบาย/คำสั่ง/ระเบียบ

อ่ืนๆ  

o สมัครใจระหวางรอการพิจารณา เด็กและเยาวชนที่ตองหาวากระทำความผิดและไดรับของ

ศาลเยาวชนฯ   การปลอยตัวช ั ่วคราว (ประกันตัว) ระหว างรอการ 

     พิจารณาคดีไปเขารับการรักษาในระบบสมัครใจ 
o สมัครใจตามประมวลกฎหมาย ผูกระทำความผิดที่ศาลพิพากษารอการกำหนดโทษหรือ

อาญา ม.56   รอการลงโทษจำคุกแลวกำหนดเง ื ่อนไขใหค ุมความ 

(คุมความประพฤติ)   ประพฤติไวและมีเงื่อนไขใหเขารับการบำบัดฟนฟูยาเสพติด 
     หรือกรณีที่สมัครใจเขารับการบำบัดรักษายาเสพติดดวย 
     ตัวเอง 

o พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ผูมีปญหาสุขภาพจิตและมีการใชยาเสพติด ตองถูกนำตัว 

     ไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาตาม 

      เงื่อนไขของ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

- บังคับบำบัด    ผูเขารับการบำบัดที่ถูกดำเนินการควบคุม และจับกุม 

      ตามพ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545  

      เขาสูกระบวนการบำบัดรักษา  

- ตองโทษ    ผูเขารับการบำบัดรักษาเนื ่องจากถูกควบคุมและจับกุม 

      ตามกฎหมาย ยกเว นจากพระราชบ ัญญ ัต ิ ฟ   น ฟู  

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เชน ผู ปวยถูก 

      จับกุมในขอหาคาและเสพยาบา 
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2)ยาเสพติดหลักที่ใช    ยาเสพติด/สารเสพติดหลักที่ผิดกฎหมายที่ใชกอนเขารับ 

      การบำบัดรักษาจำแนก ดังนี ้

1) ยาบา 

2) เฮโรอีน 

3) กัญชา 

4) ฝน 

5) สารระเหยเชนกาวยาทาเล็บน้ำมันไฟแช็ก 

ทินเนอรแลคเกอรน้ำมันเบนซินน้ำมันขัดเงา 

6) เมธาโดน 

7) มอรฟน 

8) ยาอี(เอ็กตาซี่) 

9) ยาเลิฟ 

10) โคเคน 

11) กระทอม 

12) ไอซ 

13) บาธซอลต 

14) แอลเอชดี (LSD) 

15) เห็ดขี้ควาย 

16) ยาเค 

17) สารเสพติดอื่น ๆ ระบุ   

3) ผลการคัดกรอง    จำแนกเปนผูใช/ผูเสพ/ผูติดตามเกณฑการคัดกรองดังนี ้

- ผูใช (user,กลุมเสี่ยงต่ำ)    กลุมที่เพิ่งทดลอง หรือเสพเปนครั้งคราวไมตอเนื่องหรือ 

      ใชยาและสารเสพติดชวงสั้น ๆ เชน ใช 3 - 4 เดือน/ครั้ง  

      พฤติกรรมไมเปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ 

      ได โดยมีคาคะแนนของการประเมิน ตามแบบคัดกรอง 

      กระทรวงสาธารณสุขที่ระดับคะแนน 2-3 

- ผูเสพ(abuse,กลุมเสี่ยงปานกลาง)  กลุมเสพที่เริ่มมีปญหา เปนผูใชยาเสพติดบอยครั้งข้ึนและ 

      เสพตอเนื่อง เชน เสพทุกเดือนๆ ละ 4 – 5 ครั้ง สงผลให 

      มีความเสี่ยง หรือเริ่มมีอันตราย ทั้งดานรางกาย และ 

      จิตใจ ตอตนเองและผูอื่น พฤติกรรมยังไมเปลี่ยนแปลง 

      มากนัก การทำงานเริ่มบกพรอง การเรียนเริ่มตกต่ำลง 
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      สามารถดำเนินชีว ิตตามปกติได หากยังไมไดร ับการ 

      ชวยเหลือจะกลายเปนกลุมเสพจนเปนอันตราย โดยมีคา 

      คะแนนของการประเมินตามแบบคัดกรองกระทรวง 

      สาธารณสุขที่ระดับคะแนน 4-26 

กรณีระบบบังคับบำบ ัด ใช เกณฑการคัดกรองตาม 

 แบบคัดกรองของกรมคมุประพฤติ 

- ผูติด(dependence,กลุมเสี่ยงสูง) กลุมท่ีเสพเปนประจำอยางตอเนื่อง เชน เสพมากกวา4  

วัน/สัปดาห ควบคุมการใชยาเสพติดไมได หมกมุนกับการ

ใชหร ือหายาเสพติดมาใช  พยายามเลิกใช ยาเสพติด

แลวแตไมสำเร็จ มีความบกพรองในหนาที่ทางสังคม การ

งาน หรือการเรียน และพัฒนาเปนกลุมที่ใชยาเสพติดเกิน

กวา 3 ป โดยมีคาคะแนนของการประเมินตามแบบคัด

กรองกระทรวงสาธารณสุขที่ระดับคะแนน 27 ขึ้นไป 

กรณีระบบบังคับบำบัด ใชเกณฑการคัดกรองตาม

แบบคัดกรองของกรมคุมประพฤต ิ

4) การคดักรองปญหาทางสุขภาพจิต  การสำรวจและสังเกตพฤติกรรมการเจ็บปวยทางจิตใจ 

      เชน มีอาการเครียด ปญหาทางอารมณ ทางจิต เชน  

      หูแวว อารมณแปรปรวน 

- พูดจาเพอเจอ    ผูปวยมีอาการพูดในเวลาที่ไมควรพูด พูดเรื่องที่ไมเปน 

      จริง พูดไมเปนประโยชน พูดไมเปนธรรม พูดไมเปนวินัย  

      กลาววาจาไมมีหลักฐาน  

- แตงกายท่ีมีลักษณะแปลกไมเหมาะสม ผู ปวยมีการแตงกายเสื ้อผาไมเหมาะสมกับกาลเทศะ  

      หรือมีลักษณะที่ผิดรูปไป เชน เสื ้อผาขาดวิ ่น สกปรก  

      ใสกลับดาน เปนตน 

- กาวราว วุนวาย ทำรายผูอ่ืน  ผูปวยมีพฤติกรรมกาวราวเชนพูดจาแสดงกริยาอาการ 

      กาวราวรุนแรงกับผูอื่น 

- แยกตัวเองจากสังคม ไมสุงสิงกับใคร ผูปวยมีอาการของโรคซึมเศรา ย้ำคิดย้ำทำ เชื่องชา ซึม  

      เก็บตัว ชอบพูดเปรยวาถาไมมีเขาอะไรคงจะดี และพูด 

      สั่งเสียอยูเรื่อยๆ ซึ่งผูปวยจะมีอาการหนักราว 2-3 เดือน  

      ถือเปนชวงอันตรายที่สุด เพราะมีโอกาสคิดสั้นฆาตัวตายสูง 

- หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล  ผูปวยมีพฤติกรรมขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ไมเกิน 1 เดือน  

อยางชัดเจนโดยไมมีเหตุผลถือวามีอาการหวาดระแวง 
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1) หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองรายหรือทำราย 

2) คิดวาตนเองถูกกลั่นแกลงหรือถูกจับผิด 

3) ระแวงวามีคนคอยติดตาม 

4) มีความคิดวามีอำนาจบางอยางมาบังคบัหรือควบคุม 

5) คิดวาคนรอบขางมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง 

6) มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไมมีเหตุผลและไม

สอดคลองกับวัฒนธรรม 

7) สะสมอาวุธใชปองกันตัวจากความระแวง 

- หูแววหรือเห็นภาพหลอน  มีอาการเหลานี้ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ไมเกิน 1 เดือนถือวา 

      มีภาวะหูแววหรือเห็นภาพหลอน 

1) ไดยินเสียงโดยไมเห็นตัวคนพูดหรือไดยินเสียงเพียงคน

เดียว 

2) พูดคนเดียวเหมือนกับโตตอบกับใคร 

3) ทำตามเสียงแววที่สั่ง 

- มีพฤติกรรมอื่นๆที่ผิดจากคนปกติทั่วไป ผูปวยมีการกระทำหรือมีอารมณที่ผิดแปลกไปจากคนอ่ืน  

      มีความคิดที่ตางไปจากคนปกติทั่วไปที่สงผลตอการแสดง 

      พฤติกรรมออกมาที่ไมเหมาะสม  

- คิดวาตนเองมีความสามารถพิเศษกวา ผูปวยมีความคิดที่ผิดปกติ คิดวาคนอ่ืนไมดีหรือดอยกวา 

คนธรรมดา ตนเอง และมักคิดเสมอวาตัวเองมีพลังหรือความสามารถ

พิเศษที่ไมเหมือนคนธรรมดาทั่วไป 

- มีความคิด/พฤติกรรมการฆาตัวตาย ผู ป วยมีความคิดวาไมสามารถทนตอภาวะเชนนี ้ได 

      หาทางออกไมไดและหรือตัดสินใจอยากฆาตัวตาย 

- รูสึกหดหูเศรา หรือทอแทสิ้นหวัง  ผูปวยมีอาการของโรคซึมเศราจะรูสึกหดหูอารมณทอแท  

หรือเบื่อหนาย    เศราหมอง เบื่อหนาย หรือหงุดหงิดฉุนเฉียว ใจลอยไมมี 

      สมาธิหลง ๆ ลืม ๆ นอนไมหลับ เบื่ออาหาร ออนเพลีย 

      เงียบซึมไมอยากพูดคุยหรือพบปะกับใครและอาจมี 

      อาการอื ่นๆ ทางรางกาย เชน ปวดมึนศีรษะ จุกเสียด 

      แนนทอง ใจสั่น ความดันโลหิตสูง เปนตน 

- ไมม ี     ไมมีอาการทางสุขภาพจิตตามที่กลาวมาขางตน 

5) ประวัติรักษาโรคทางจิตเวช  สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับประวตัิการรักษาโรคทางจิตเวช 

- ไมม ี     จากการสัมภาษณหรือตรวจสอบประวัติ ไมพบ/ไมมี 

      ประวัติการรักษาโรคทางสุขภาพจิต 
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- มีระบุ      ระบุอาการทางสุขภาพจิต ที่ไดจากการสัมภาษณผูปวย 

      หรือตรวจสอบประวัติการรักษาโรคทางสุขภาพจิต ไดแก  

      โรคความผิดปกติทางอารมณ โรควิตกกังวล โรคจิต หรือ 

      โรคทางจิตเวชอ่ืน ๆ  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคติดตอ สัมภาษณผูปวยเก่ียวกับประวัติการมีอาการเจ็บปวยเรื้อรัง 

หรือโรคติดตอ 

- ไมม ี     จากการสัมภาษณหรือตรวจสอบประวัติไมมีอาการหรือ 

      โรคเรื้อรัง/โรคติดตอ 

- มี ระบุ      ระบุอาการหรือโรคเร ื ้อร ัง/โรคติดตอ ที ่ ได จากการ 

      สัมภาษณผ ู ป วยเบื ้องตน ไดแก ความดัน เบาหวาน  

      โรคไตวาย โรคหอบหืด โรคทางระบบภูมิคุมกัน โรคเอดส 

      วัณโรค ตับอักเสบ หรืออ่ืน ๆ  

7) ประวัติคดีอาญา    สัมภาษณผูปวยเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือประวัติ 

      การกระทำผิด  

- ไมม ี     จากการสัมภาษณผู ปวยหรือตรวจสอบประวัติไมพบ 

      ประวัตคิวามผิดทางอาญา     

- มี ระบุ     จากการสัมภาษณผูปวยหรือตรวจสอบประวัติพบประวติั 

      ความผิดทางอาญา โดยแบงออกเปนหมวดดังนี้  

1) คดคีวามผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย 

2) คดีความผิดตอชีวิต 

3) คดคีวามผิดตอรางกาย 

4) คดีความผิดเก่ียวกับทรัพย 

5) คดคีวามผิดเก่ียวกับเพศ 

6) คดคีวามผิดที่เปนภยันตรายตอประชาชน 

7) อื่น ๆ 

8) คนเรรอน ไรที่พักพิง   คนที่ไมมีที่พักพิงที่มั ่นคง ปกติหรือพอเพียง หรือไมมีที่ 

      อยูเปนหลักแหลง รอนเรพเนจรหาที่พักพิงไปเรื่อย ๆ  

- ไมใช      ไมไดเปนผูเรรอน หรือเปนผูไรที่พักพิงอาศัย 

- ใช     เปนผูเรรอน ไรท่ีพักพิงอาศัย 

9) ผูพิการ     ผูท ี ่ม ีความผ ิดปกต ิ หร ือบกพร องทางร างกายทาง 

      สติปญญา หรือทางจิตใจ 
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- ไมใช     ไมไดเปนผูพิการ 

- พิการทางจิต    ผูที่มีความผิดปกติหรือความบกพรองทางจิตใจหรือสมอง 

      ในสวนของการรับรู อารมณความคิดจนไมสามารถ 

      ควบคุมพฤติกรรมที ่จำเปนในการดูแลตนเองหรืออยู 

      รวมกับผูอ่ืน 

- พิการทางกาย    ผูที ่มีความผิดปกติหรือความบกพรองของรางกายที่เห็น 

      ไดอยางชัดเจนและไมสามารถประกอบกิจวัตรหลักใน 

      ชีวิตประจำวันได เชน ตาบอด หูหนวก เปนใบ เปนตน 

- ระบุเลขที่ใบรับรองผูพิการ  หากผูปวยเปนผูพิการทางกายหรือทางจิต ใหระบุเลขที่ 

      ใบรับรองผูพิการ เพื่อประโยชนในการสงตอหรือรับสิทธิ 

      ประโยชนที่เหมาะสม 

10) สรุปรายงาน    สรุปผลการคัดกรองผูเสพผูติดยาเสพติด และพิจารณา 

      สงตอเพ่ือเขารับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม 

- รับรักษา     สถานพยาบาลที่ทำหนาที่เปนศูนยคัดกรอง ทำการข้ึน 

      ทะเบียนการบำบัดท่ีหนวยตนเอง   

- สงตอ (refer)     ส งผูป วยไปบำบัดตอที ่หนวยบำบัดอื ่นระบุประเภท 

      หนวยบำบัด ชื่อหนวย อำเภอ และจังหวัด  

o คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   สงตอผูปวยไปยังคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อใหการ 

     บำบัดฟนฟู โดยระบุชื่อคาย ท่ีตั้งอำเภอ และจังหวัด 

o สถานพยาบาล/ศูนยบำบัด/  สงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาล/ศูนยบำบัด/โรงพยาบาล

โรงพยาบาล   เพื่อใหการบำบัดฟนฟู โดยระบุชื่อสถานพยาบาล/ศูนย 

     บำบัด/โรงพยาบาล ที่ตั้งอำเภอ และจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน 

o สถานที่เพ่ือการฟนฟูฯ   หนวยงานที ่ ให การบำบัด แก ไข ฟ  นฟู  (หน วยงาน 

     ปลายทางที่รับการสงตอ) ที ่ไดรับการขึ ้นทะเบียนตาม  
     พ.ร.บ.ยาเสพใหโทษ พ.ศ.2522 หรือ พ.ร.บ.ฟ นฟู 
     สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545 

กรณีระบบบังคับบำบัด สงตอผูปวยไปยังศูนย

ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดแบบควบคุมตัว 

 
- จำหนาย (discharge) ไปหนวยงานอื่น เมื่อทำการคัดกรองผูปวยแลว ไมสามารถสงตอไปบำบัด 

 ที่เก่ียวของนอกระบบ บสต.  ฟ นฟูตามสถานที่ข างตน หรือไมสามารถสงตอไปยัง 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 198 

 

      สถานที ่ใหการบำบัดฟ นฟูที ่ข ึ ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 

      ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ใหจำหนายไปยังหนวยงาน 

      อื ่น เพื ่อใหการบำบัดฟ นฟู เชน โรงเรียน วัด มัสยิด  

      หมู บานชุมชน เปนตน หรือมีเหตุที ่ตองจำหนาย เชน  

      เสียชีว ิต ถูกจับ สงคืนพนักงานสอบสวน มาตรา 20  

      สมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้งสงบำบัดฟนฟูใน 

      โรงเรียน สงบำบัดฟนฟูในวัด สงบำบัดฟนฟูในมัสยิด สง 

      บำบัดฟนฟูในหมูบานชุมชน เปนตน  
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รายงานการบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 

- วันที่ ลงทะเบียนการบำบัดรักษา  วัน/เดือน/ปที่ผู ปวยลงทะเบียนเขารับการบำบัดรักษา 

ผูใชยาเสพติด    และฟนฟูสมรรถภาพ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) – 7) ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานการ ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียนเขาสู กระบวน 

คัดกรองผูใชยาเสพติด   การบำบัด ไดแก ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่ 

     บัตรประชาชน วันเดือนปเกิด อายุ ที่อยูภูมิลำเนา ที่อยู 

     ตามทะเบียนราษฎร ที่อยูปจจุบัน เบอรโทรศัพทติดตอ  

     สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได อาศัยอยู กับ  

     ความสัมพันธระหวางบิดามารดา ระบบการบำบัดรักษา  

     ยาเสพติดหลักที่ใช และผลการคัดกรอง 

สวนที่ 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด   เมื ่อผู ปวยผานการจำแนกในขั ้นตอนการคัดกรองผูใช 

      ยาเสพติดแลว ใหสังเกตพฤติกรรมและอาการเพิ่มเติม  

      หร ือทำการค ัดกรองและว ิน ิจฉ ัยอ ีกคร ั ้ ง ในขณะ 

      บำบัดรักษา และระบุสถานภาพการเสพติดในขณะเขา 

      รับการบำบัดรักษาวาเปนผูใช ผูเสพ หรือผูติด  

2) ใชยาเสพติดครั้งแรก    ยาเสพต ิดท ี ่ ใช คร ั ้ งแรกโดยระบ ุอาย ุและประเภท 

      ยาเสพติดที่ใช ท้ังนี้ไมรวมการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา 

- อายุ ........ ป      ระบุอายุ (ป) ที่เริ่มใชยาเสพติดครั้งแรก 

- ระบุ ยาเสพติด     ระบุประเภทยาเสพติดที่ใชครั้งแรก  

3) สาเหตุสำคัญที่ใชยาเสพติดครั้งแรก  เหตุผลหลักที่ทำใหตัดสินใจใชยาเสพติดในครั้งแรกตาม 

      แบบรายงานผู เขารับการรักษาโดยระบุขอสำคัญที ่สุด 

      เพียงขอเดียว ดังนี ้

1) เพ่ือนชวน 

2) อยากลอง 

3) ความสนุกสนาน 

4) ทำใหหายปวย 

5) ไมสบายใจ 

6) ชวยงานอาชีพ 

7) อ่ืนๆระบุนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน 
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4) ยาเสพติดที่ใชปจจุบัน   สัมภาษณการใชยาเสพติดตัวหลักที่ใชในปจจุบัน เปน 

      ยาเสพติดประเภทใด ระบุไดเพียง 1 ประเภทเทานั้น 

- ตัวยาหลัก    ยาเสพต ิดหล ักท ี ่ผ ิดกฎหมายท ี ่ ใชก อนเข าร ับการ 

      บำบัดรักษาโดยเปนยาเสพติดที่ใชประจำหรือใชบอยที่สุด 

- ระยะเวลาที่ใช    ผูปวยมีการใชยาเสพติดตัวหลักมาจำนวนก่ีป ก่ีเดือน ก่ีวัน 

5) วันที่ใชยาเสพติด (ตัวยาหลัก)ครั้งสุดทาย    วันที่ใชยาเสพติด ซึ่งเปนตัวยาหลัก ในครั้งสุดทายเมื่อไร 

- วัน เดือน ป    ระบุวันที่/เดือน/ป พ.ศ. ที่ใชยาเสพติดตัวหลักครั้งสุดทาย 

- ระบุ ยาเสพติด    ระบุประเภทยาเสพติดตัวหลักที่ใชในครั้งสุดทาย 

6) เคยเขารับการบำบัดรักษามากอนหรือไม ผูปวยเคยเขารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดกอนที่เขารับ 

      การรักษาในครั้งนี้หรือไม 

- ไมเคย      ครั้งนี้เปนการบำบัดครั้งแรกไมรวมที่เลิกเสพดวยตนเอง 

- เคย      ผูปวยเคยบำบัดรักษารักษามาแลวไมรวมที่เลิกเสพดวย 

     ตนเอง 

o จำนวนครั้ง   จำนวนครั้งที่เขารับการบำบัดรักษาทั้งหมดที่เคยรักษา 

     มาแลวไมรวมการรักษาครั้งนี ้

o วันที่เขารับการบำบัดครั้งสุดทาย     ระบุวัน เดือน ป เขารับการบำบัดครั้งสุดทาย 

o สถานที่บำบัด   ระบุสถานที่บำบัดที่เขาบำบัดครั้งสุดทาย 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดทาย   ระยะเวลาที่หยุดเสพยาเสพติดภายหลังจากการหยุดเสพ 

ไดนานเทาไหร    บำบัดรักษาครั้งสุดทายไดนานเทาไรสามารถเลือกได 2  

      กรณ ีดังนี ้

(ตอบเฉพาะกรณีเคยเขารับการบำบัด)   

- นอยกวา 1 เดือน   ภายหลังจากบำบัดรักษาครั ้งสุดทายหยุดเสพไดนาน 

      นอยกวา 1 เดือน เชน กรณีที่ผูเสพ/ผูติดหยุดเสพไดนาน 

      10 วัน ใหเลือกระบนุอยกวา 1 เดือน  

- 1 เดือนขึ้นไป ระบุ ... เดือน ... ป  ภายหลังจากการบำบัดรักษาครั้งสุดทายผูปวยหยุดเสพ 

      ไดนาน 1 เดือนข้ึนไป เชน กรณีที่ผูปวยหยุดเสพไดนาน 3 

เดือน 7 วันใหระบุ 3 เดือน 

8) เหตุผลสำคัญทีเ่ขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้  ผูปวยเขารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ดวยเหตุผลสำคัญ โดย 

      ใหระบุเหตุผลขอสำคัญที่สุดเพียงขอเดียวเทานั้น 

สมัครใจ 

- มีปญหาดานสุขภาพกาย   การเจ็บปวยทางรางกาย ที ่ม ีผลกระทบมาจากการใช 

      ยาเสพติด 
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- มีปญหาดานสุขภาพจิต   มีอาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม  

      อารมณ ความคิด ความจำ สติปญญา ประสาทรับรูหรือ 

      การรูเวลา สถานที่ หรือบุคคล  

- ไมมีเงนิซื้อยาเสพติด   ไมมีทุนทรัพยในการซื้อยาเสพติด 

- หาซื้อยาเสพติดยาก         การหาซื้อยาเสพติดไมสะดวกเหมือนเดิม 

- ทางบานบังคบัหรือขอรอง บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง บังคับ/ขอรอง อยากให 

บำบัดรักษา เชน พอ แม ภรรยา เพื่อนบาน ผูนำชุมชน

ขอรองใหเขาบำบัดรักษา   

- โรงเรียน    ถูกโรงเรียนบังคับหรือสงมาใหบำบัดรักษา 

- เงื่อนไขของสถานประกอบการ  สถานประกอบการมีมาตรการควบคุมการใชยาเสพติด  

      หากพบผูเสพผูติดยาเสพติดใหสงเขารับการบำบัดรักษา  

      เชน โครงการโรงงานสีขาว หรือสถานประกอบที่เขารวม 

      มาตรฐานการปองก ันและแกไขปญหายาเสพต ิดใน 

      สถานประกอบกิจการ (มยส.) 

- อยากเลิก    ผูเขารับการบำบัดมีความตองการอยากเลิก 

- โครงการ TOBE NUMBER ONE  โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน 

      โครงการใครติดยายกมือขึ้นเปนตน   

- กลัวถูกจับ          เกรงวาจะถูกตำรวจหรือเจาหนาที่ของรัฐจับ 

- ตั้งดาน/ตรวจคน   ถูกจ ับโดยการตั ้งด าน/ตรวจคนของเจ าหนาที ่ตาม 

      กฎหมาย 

- จัดระเบียบสังคม   นำสงตัวมาจากการจัดระเบียบสังคมโดยเจาหนาที่ตาม 

      กฎหมาย 

- ประชาคมหมูบาน   ถูกส งตัวมาโดยวิธ ีการประชาคมหมูบ าน โดยความ 

      รวมมือจากผูนำชุมชน กำนัน ผูใหญบาน และเจาหนาที่ 

      ตามกฎหมาย 

- สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที ่ เปนผูยินยอมสมัครใจเขารับการบำบัดรักษาตามประกาศ  

108/2557    คสช. ฉบับที่ 108/2557  

- พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  เปนผูที ่เขารับการบำบัดฟนฟูฯ ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. 

      สุขภาพจิต พ.ศ.2551  

- สมัครใจระหวางรอการพิจารณาของศาล/ เปนผูที่เขารับการบำบัดฟนฟูฯตามเงื่อนไขของศาลหรือ 

 ศาลเยาวชนฯ    ศาลเยาวชนและครอบครัว ในระหวางรอการพิจารณา 

      ลงโทษ 
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- สมัครใจตามประมวลกฎหมาย  เปนผูที่เขารับการบำบัดฟนฟูฯตามเงื่อนไขเพื่อคุมความ 

 อาญา ม.56     ประพฤติของผู กระทำผิดโดยพิพากษาจากประมวล 

      กฎหมายอาญา มาตรา 56 ในความรับผิดชอบของ 

      กรมคมุประพฤติ 

- อื่นๆ ระบุ    เหตุผลอ่ืนระบุนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

บังคับบำบัด     

- พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูเขารับการบำบัดที่ถูกดำเนินการควบคุมและจับกุมตาม 

 พ.ศ.2545    พระราชบัญญัติฟ นฟูสมรรถภาพผู ต ิดยาเสพติด พ.ศ.  

      2545 เขาสูกระบวนการบำบัดรักษาระบบบังคับบำบัด 

      ตามโปรแกรมบำบัดฟนฟูของกรมคุมประพฤต ิ

ตองโทษ   

- พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ผูเขารับการบำบัดรักษาถูกดำเนินการควบคุมและจับกุม 

มาตรา 57,91    ตามกฎหมายอื่น เพื่อเขาสูระบบบำบัดแบบตองโทษ เชน  

      ถูกจับในคดียาเสพติด หรือคดีอ่ืนที่ไมไดเก่ียวกับยาเสพติด 

- พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว  ผูเขารับการบำบัดรักษาถูกดำเนินคดีอาญาที ่เด็กและ 

พ.ศ.2553ระบุคดี    เยาวชนที ่ต องหาว ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศาล 

      เยาวชนและครอบครัวในครั้งนี้ 
- อื่นๆ ระบุ     ระบุนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

9) ชนิดยาเสพติดที่ใชกอนมารักษา   ยาเสพติด/สารเสพติดที่ผิดกฎหมายที่ใชกอนเขารับการ 

      บำบัดรักษา โดยเรียงลำดับยาเสพติดที่ใชบอยจากมาก 

      ไปนอย 

- ชื่อยาเสพติด    ประเภทยาเสพติดที่ใชกอนมารับการบำบัดรักษา ซึ่งเปน 

      ยาเสพติดที ่ผิดกฎหมายซึ ่งใชบอยที ่ส ุดเปนลำดับแรก  

      และยาเสพติดที่ใชรองลงมาตามลำดับ 

- วิธีใช     วิธีใชยาเสพติดแตละชนิด ดังนี้       

1) กิน เชน อม เคี้ยว อมไวใตลิ้น ซุกไวตามซอกเหงือก 

ดื่ม 

2) ดม/สูด เชน สูด นัตถุ       

3) สูบ เชน คลุกบุหรี่สูบ สบูเปนบอง สูบควัน       

4) ฉีด เชน ฉีดใตผิวหนัง ฉีดกลาม หรือฉีดเขาเสน       

5) อ่ืนๆ เชน สอดทางทวาร ซุกใตหนังตา ทำเปนลิปสติก 
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- จำนวนปริมาณยาเสพติดที่ใช/สัปดาห ปริมาณยาเสพติดแตละชนิดที่ใชตอสัปดาห เชน ใชยาบา  

      1 เม็ด/วัน ใหระบุเปน 7 เม็ด/สัปดาห สามารถคำนวณ 

      เปนจุดทศนิยมได เชน 1 เม็ด เทากับ 4 ขา หากใช 1 ขา  

      คิดเปน 0.25 เม็ด 

- จำนวนครั้งที่ใช/สัปดาห   จำนวนครั้งที่ใชยาเสพติดแตละชนิดตอสัปดาห เชน ใช 

      ยาบา 1ครั้ง/วัน ใหระบุเปน 7 ครั้ง/สัปดาห สามารถ 

      คำนวณเปนจุดทศนิยมได เชน 1 ครั้ง ตอเดือน คิดเปน  

      0.25 ครั้ง/สัปดาห  

10) รูปแบบ(สถานที่/บริบท) ของการ   เลือกรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ ขอใหคำนึงถึงวิธีการ/ 

 ฟนฟูสมรรถภาพ    รูปแบบที่ใชกับผูปวยเปนหลักในการบำบัดรักษา 

สมัครใจ 

- ผูปวยนอก (out patient)  การบำบัดรักษาผูปวยแบบไป – กลับไมพักคางในหนวย 

 ในสถานพยาบาล    บำบัดลักษณะผู ป วยนอกเชน MATRIX - Program,  

      FRESH Model  

- ผูปวยใน ระยะบำบัดในสถานพยาบาล การบำบัดรักษาในหนวยบำบัดฯ โดยแพทยสั่งใหอยูพัก 

รักษาในหนวยบำบัดฯและลงทะเบียนเปนผูปวยใน 

- ผูปวยใน ระยะฟนฟูสมรรถภาพใน การบำบัดรักษาผู ปวยยาเสพติดในหนวยบำบัดฯแบบ 

 สถานพยาบาล    ผูปวยใน (คางคืน) เชน FAST Model, ชุมชนบำบัด(TC)  

      รวมทั้งการรักษาดวยยาหรืออื ่นๆที่พักคางคืนในหนวย 

      บำบัด 

- ฟนฟูสมรรถภาพในศาสนสถาน  การบำบัดฟ นฟูผู ปวยในวัด มัสยิด หรือสถานที่ทาง 

      ศาสนาโดยการนำหลักธรรมศาสนามาชวยจะทำใหผูที่ 

      เสพยาเสพติดมีจิตใจที่เขมแข็งขึ ้นรู จักแกไขปญหาได 

      อยางเหมาะสม 

- ฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน การบำบัดฟ นฟูผูปวยในชุมชน หมูบานเปนรูปแบบการ 

รักษาในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะตอผูใชยาเสพติดและติด

ยาในชุมชนเพื่อใหเกิดการรักษาอยางตอเนื่อง ตั้งแตการ

รักษาในระยะเริ่มตนถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและ

สรางความเสถียรภาพจนถึงการติดตามผลการรักษาและ

การคืนผูปวยสูสังคม โดยเกี่ยวของถึงการประสานงาน

รวมกับหลายหนวยงานที่ใหบริการทางดานสุขภาพสังคม

และการบริการอื่น ๆ  
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- ฟนฟูสมรรถภาพในคายปรับเปลี่ยน การบำบัดฟนฟูในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน  

พฤติกรรม    หลักสูตรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

      กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรวิทยาลัยลูกผูชาย โรงเรียน 

      วิวัฒนพลเมืองของกรมการปกครองหลักสูตรคายจิราสา 

      และคายศูนยขวัญแผนดิน เปนตน 

- อื่นๆ ระบุ     รูปแบบการฟนฟูฯ อื่นระบุนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

บังคับบำบัด 

- ควบคุมตัวแบบเขมงวด   การเขารับการบำบัดโดยมีการควบคุมตัวอยางเขมงวด 

      เขารับการบำบัดร ักษาในหนวยบำบัดที ่ม ีระบบการ 

      ควบคุมตัวไมใหหลบหนีพรอมระบุสถานที ่ฟ นฟู และ 

      จำนวนวันที่บำบัดฟนฟู 

- ควบคุมตัวแบบไมเขมงวด  การเขารับการบำบัด โดยมีการควบคุมตัวแตไมเขมงวด 

      โดยเขารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม และกำหนด 

      เง ื ่อนไขใหผ ู ปวยอยู ภายในเขตที ่กำหนดในระหว าง 

      บำบัดรักษา พรอมระบุสถานที่ฟ นฟู และจำนวนวันท่ี 

      บำบัดฟนฟู   

- ไมควบคุมตัว    การเขารับการบำบัด โดยไมมีการควบคุมตัวแตอยูภายใต 

      การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ พรอมระบุสถานที่ 

      ฟนฟู และจำนวนวันที่บำบัดฟนฟูในแตละรูปแบบของ 

      การฟนฟูแบบไมควบคุมตัว 

o ฟนฟูแบบผูปวยใน   การเขารับการบำบัด กรณีมีความเจ็บปวยทางกายหรือ 

     ทางจ ิตร วมก ันโดยบำบัดฟ  นฟ ูแบบผ ู ป วยใน ตาม 
     โรงพยาบาลของรัฐเชนเดียวกับระบบสมัครใจ ภายใน 
     ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พรอมระบุสถานที่ฟนฟูและ 
     จำนวนวันที่บำบัดฟนฟู  

o ฟนฟูแบบผูปวยนอก  การบำบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบผูปวยนอก 

     ตามโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เชนเดียวกับระบบ 
     สมัครใจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พรอมระบุ 
     สถานที่ฟนฟูและจำนวนวันที่บำบัดฟนฟู 

o บำบัดในชุมชน   ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเขารับการ 

     บำบัดในสถานที ่ท ี ่บ ุคคลอาศัยอยู  ในบริเวณเดียวกัน  
     มีความสนใจรวมกัน มีกฎขอบังคับเดียวกัน มีการทำ 
     กิจกรรมรวมกัน และมีความสัมพันธระหวางบุคคลใน 
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     ทองถิ ่นเดียวกัน เชน ชุมชน หมู บาน เปนตน และมี 
     ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางดาน 
     รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมการศึกษาและอาชีพ รวมทั้ง 
     สามารถด ูแลต ิดตามผลการฟ  นฟ ูสมรรถภาพผ ู  ติด 
     ยาเสพติด พรอมระบุสถานที่ฟนฟูและจำนวนวันที่บำบัด 
     ฟนฟู 

o ฟนฟูในโปรแกรมคุมประพฤต ิ ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดเขารับการ 

     บำบัด โดยสำนักงานคุมประพฤติดำเนินกิจกรรมให 
     สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเขารับ 
     การฟ  นฟ ูสมรรถภาพภายใตการด ูแลของพน ักงาน 
     คุมประพฤติ พรอมระบุสถานท่ีฟ นฟูและจำนวนวันที่ 
     บำบัดฟนฟู 

o โปรแกรมปรับตัวสูสังคม  การดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติเพ่ือเตรียมความ 

     พรอมในการกลับสูสังคมปกติ โดยไมตองพึ่งพายาเสพติด  
     สำหรับผู ท ี ่ผ านกระบวนการฟ นฟูสมรรถภาพผ ู ติด 
     ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (เขมงวด/ไมเขมงวด) หรือผาน 
     การฟนฟูแบบไมควบคุมตัว (แบบผูปวยในหรือผูปวยนอก)  
     พรอมระบุสถานที่ฟนฟูและจำนวนวันที่บำบัดฟนฟ ู

ตองโทษ 

- โครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ เปนโครงการฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังคดียาเสพติดแบบ 

      เขมขน ใชระยะเวลา 90-120 วัน เพื่อเตรียมความพรอม 

      ของผูตองขังดานรางกาย จิตใจ คุณภาพชีวิต อาชีพที่ 

      เหมาะสม กอนพักโทษกรณีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูของ  เป นโปรแกรมสำหร ับผ ู ต องข ั งแยกประเภท เชน  

กรมราชทัณฑในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โปรแกรมสำหรับผูตองขังเตรียมปลอย โปรแกรมสำหรับ 

      ผู ตองขังคดีตองโทษซ้ำ โปรแกรมสำหรับผู ต องขังคดี 

      เก่ียวกับเพศ โปรแกรมสำหรับผูตองขังผิดวินัย โปรแกรม 

      สำหรับผูตองขังเสพยาเสพติด ไดแก โปรแกรมชุมชน 

      บำบัด (TC) ท่ีมีระยะเวลาปกติที่ 4 เดอืน เนนกระบวนการ 

      ฟนฟูสมรรถภาพดวยกลุมผูตองขังดวยกันเอง เพ่ือพัฒนา 

 

      พฤติกรรม สติปญญา จิตใจ อารมณ ความรูสึกและการ 

      อยู ร วมกันในสังคมอยางปลอดยาเสพติด โดยมีคู มือ 

      แนวทางในการปฏิบัติงานให 
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- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯในสถานพินิจ โปรแกรมการแกไขบำบัดฟ นฟูเด็กและเยาวชนที่และ 

 คุมครองเด็กและเยาวชน   เกี ่ยวของกับยาเสพติด กรมพินิจและคุ มครองเด็กและ 

      เยาวชน 
- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯในศูนยฝก โปรแกรมการแกไขบำบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่เก่ียวของ 

และอบรมเด็กและเยาวชน  กับยาเสพติดกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

- อื่นๆ ระบุ     รูปแบบการฟนฟูอ่ืนที่นอกจากที่กลาวขางตน  

11) การใหยา       ประเภทการใหยาผูปวยยาเสพติดในการบำบัดและฟนฟู 

      สมรรถภาพ 

- ใหยา     มีการใหยาในระหวางการบำบัดรักษาผูปวยยาเสพติด 

o รักษาเพ่ือถอนพิษยา  มีการใหยาเพื่อถอนพิษหรือลดอาการพิษของยาเสพติดใน

(Detoxification)   ระยะบำบัดดวยยา  

o รักษาตามอาการ-ประคับประคอง  การใหยาเพื ่อรักษาใหอาการผิดปกติตางๆของผู ปวย

(Symtomato-supportive  บรรเทาลง เชน การลดไขการรักษาอาการปวดการรักษา 

treatment) อาการคลื่นไสอาเจียนเปนตน 

o รักษาโรครวมทางกาย  การรักษาอาการโรครวมทางกาย รวมทั้งการรักษาตอเนื่อง   

(Treatment of Physical   ระยะยาว 

diseases) 

o รักษาโรครวมทางจิตเวช   การร ักษาอาการโรครวมทางจ ิตเวช รวมทั ้งการร ักษา

(Treatment of psychiatric  ตอเนื่องระยะยาว 

disorders)   

o การใหเมทาโดนระยะยาว  วิธีการใหเมทาโดนระยะยาวตอเนื่องแกผูท่ีติดยาเสพติด

(Methadone Maintenance  กลุมโอปออยด ซึ่งสวนใหญมักเปนการใหในผูที่ติดเฮโรอีน 

Therapy)    ชนิดฉีดเขาเสน โดยมีจุดมุ งหมายใหผู ป วยหยุดเสพ 

     เฮโรอีน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคเอดส ไวรัส 

     ตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี จากการใชเข็มฉีดยา   

- ไมมีการใหยา    ในขั้นตอนการบำบัดรักษาและฟนฟูฯ นี้ไมมีการใหยา 

      ผูปวย 

- อื่นๆ ระบุ     มีการใหยาอื่น  ๆ ระบุนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

12) เทคนิคการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ  เทคนิควิธีการสำหรับการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพที่ใชกับ 

      ผูปวยยาเสพติดในขณะนั้น 
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- การใหคำแนะนำแบบสั้น   การใหขอมูลแกผูปวยเพื่อใหเกิดความรูและเกิดแรงจูงใจ 

(Brief Advice : BA)   ในการเล ิกใช ยาเสพติด โดยใช เวลาในการสนทนา 

      ประมาณ5 – 10 นาที 

- การบำบัดแบบสั้น   การใหขอมูลสำหรับผู ใชยาเสพติดแบบเสี่ยงปานกลาง  

 (Brief Intervention : BI)   เพื ่อสรางแรงจูงใจในการบำบัด และใหมีพฤติกรรมที่ 

      คาดหวัง เชนการเขารวมการรักษา มีความคิดในการ 

      เลิกยา ใชเวลาในการบำบัด เปนเวลาสั้นๆ ตั้งแต 4 – 6ครั้ง  

      ครั้งละ 10 – 15 นาท ี

- การสัมภาษณเพ่ือสรางแรงจูงใจ  แนวทางการใหคำปรึกษาแบบยึดผู ป วยเปนหลัก เพ่ือ 

 (Motivational Interviewing : MI) ม ุ  งหว ังให ผ ู ป วยเก ิดแรงจ ูงใจในการเปล ี ่ยนแปลง 

      พฤติกรรมกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในผูปวยเปนไปใน 

      แนวทางการรับรูตนเอง เทคนิคการใหคำปรึกษาที่ตองใช 

      บอยครั้ง คือ การตั้งคำถามปลายเปด การยืนยันรับรอง  

      การฟงอยางตั้งใจและสะทอนความ การสรุปความ เปนตน 

- การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม เปนจิตบำบัดระยะสั้นสาขาหนึ่งซึ่งเนนการบำบัดท่ีอาการ 

(Cognitive Behavioral Therapy : เฉพาะบางอาการ โดยมีสมมติฐานวาสวนใหญของปญหา 

 CBT)     ทางจิตใจและพฤติกรรมเปนผลมาจากกระบวนการคิดที่ 

      ผ ิดปกติ หร ือคิดในแง ลบ โดยม ีความส ัมพันธ ของ 

      ความคิด อารมณ และพฤติกรรมในลักษณะที่มีผลตอกัน 

      และกัน 

- การบำบัดโดยการเพ่ิมแรงจูงใจ  เปนรูปแบบของการบำบัดที ่เปนระบบ และเปนการ 

 (Motivational Enhancement   กระตุนผูปวยใหเกิดแรงจูงใจ โดยมีองคประกอบของการ 

Therapy : MET)   บำบัด คือการประเมิน การสะทอนกลับ และการใช 

      หลักการสัมภาษณเพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจ 

- การใหความรูทางสุขภาพจิตและโรครวม ใหความรูความตระหนักทางดานสุขภาพจิตและโรครวม 

 ทางจิตเวช    ทางจิตเวชที่สามารถเกิดขึ้นได เพื่อสรางความรวมมือใน 

   (Co-morbidity Psycho-education) การรักษามีการรับรู และยอมรับอาการทางจิต มีทัศนคต ิ

      ที่เหมาะสมตอความเจ็บปวย มีความตระหนักถึงความ 

      จำเปนในการรักษาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

      ความรวมมือในการรักษา 

- กิจกรรมชวยเหลือครอบครัว  มีบทบาทหนาที่ในการประสานและสรางความตระหนัก 



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 208 

 

(Family Intervention)   ในการสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเกิดขึ ้นทั ้งในบุคคล  

      ช ุมชนและสังคม ดวยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม 

      ครอบครัวที่ชวยสงเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให 

      เขมแข็ง ดวยกระบวนการรวมกลุมครอบครัวตางๆ เขา 

      เปนเครือขายเพื ่อใหความเหลือกันและกัน ชวยเหลือ 

      สังคม และเรียกรองตอสิทธิอันพึงมีของครอบครัว 

- การวางเงื่อนไขเพ่ือสรางผลกรรม  วิธีการปรับพฤติกรรมที่นิยมมากที่สุด โดยมีทั ้งการให 

 ที่พึงประสงค    และการถอดถอนผลกรรม ซึ่งผลกรรมนั้นมีท้ังการเสริม 

 (Contingency Management)  แรงทางบวกและการลงโทษ 

- การบำบัดฟนฟูแบบชวยเหลือกันเอง การบำบัดที ่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที ่มีป ญหา 

(Self-help Recovery    คล ายคล ึงก ัน มารวมก ันด วยความสม ัครใจและใช  

Group Therapy)   ประสบการณที่ผานมาชวยกันแกปญหาซึ ่งกันและกัน  

      กลุมเปนของสมาชิก กิจกรรมตางๆ ดำเนินโดยสมาชิก 

      เพ่ือสมาชิก 

- กลุมผูติดยาเสพติดนิรนาม  เปนกลุ มของบุคคลทุกเพศทุกวัยที ่มีปญหาจากการใช 

(Narcotic Anonymous : NA)  ยาเสพติด และไดทำการฟ นฟูสมรรถภาพจากการใช 

      ยาเสพติดโดยการมาพบปะเปนประจำเพื่อชวยเหลือซึ่ง 

      กันและกัน ใหแตละคนหยุดใชยาเสพติดดวยการปฏิบัติ 

      ตามโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพใน “กลุมผูติดยาเสพติด 

      นิรนาม” สมาชิกของกลุ มจะมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยจาก 

      ยาเสพติดทุกชนิด 

- การบำบัดโดยการวางเงื่อนไขเพ่ือ  การบำบัดแบบลงโทษ (Punishment) เพ่ือลดพฤติกรรม 

ลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  ไมพึงประสงค 

(Aversion Therapy) 

- การบำบัดแบบ 12 ข้ันตอน  การบำบัดเพื ่อเสร ิมให พัฒนาตามหลัก 12 ขั ้นตอน  

 (Twelve-Step Facilitation)  ซ ึ ่งเปนหลักการพนสภาพเปนลำดับขั ้นทางดานจิต 

      วิญญาณหรือความดีงามในใจของผูที ่มีปญหาดานสุรา 

      หรือยาเสพติด 

 

 

- การปองกันการกลับไปติดซ้ำ  เปนกระบวนการใหความรูดานการปรับตัวทางจิตสังคม  

 (Relapse Prevention : RP)  เพื่อปองกันไมใหผูเสพสารเสพติดกลับไปเสพซ้ำ โดยให 
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      กำลังใจใหการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เนนความคิดเห็นที่ 

      เปนประโยชนสนับสนุนใหเกิดความเชื ่อมั่นในตนเอง  

      ชื ่นชมสวนดีที ่ค นพบใหขอมูลวาหากวามีความตั ้งใจ  

      มีความพยายามจะสามารถเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมให 

      ดีขึ้นได 

- อื่นๆ ระบุ เทคนิคการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ขางตน 

13) โปรแกรมการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ เลือกโปรแกรมสำหรับการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพที่ใชกับ 

      ผูปวยยาเสพติดในขณะนั้น 

- ไมเขารับการฟนฟ ู   ผูใหการบำบัดฟนฟูพิจารณาหรือวินิจฉัยแลววาผูปวยไม 

      จำเปนตองไดรับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพ 

- โปรแกรมการบำบัดจิตสังคม   โปรแกรมการบำบัดรักษาผู ป วยการใหคำปรึกษาใน 

(psychosocial intervention)  รูปแบบกายจิตสังคม สามารถทำไดที ่สถานพยาบาล  

     หรือในโรงเรียน/สถานศึกษาเชนการทำ Matrix แก 

     นักเรียนเคยใชยาเสพติดในโรงเร ียนโปรแกรม PMK  

     Model เปนตน 

- โปรแกรมการบำบัดทางศาสนา  เปนการจัดใหไดร ับการขัดเกลาจิตใจดวยหลักธรรม 

      คำสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ใหไดรับการสั่งสอน 

      อบรมดวยหลักธรรมทางศาสนา เพื่อใหมีแนวทางในการ 

      ดำรงชีวิตที ่ถูกตอง สามารถดำรงตนในสังคมในฐานะ 

      พลเมืองที ่ดีโดยจะจัดใหมีการบรรยายหลักธรรมะหรือ 

      ฝ กปฏ ิบ ัต ิธรรม จะแตกต างก ันออกไปข ึ ้นอย ู กับ 

      สภาพแวดล อมและบร ิบทท ี ่ เก ี ่ยวข อง ครอบคลุม 

      สาระสำคัญของหลักธรรมะท่ีจะชวยใหสามารถนำไปใช 

      ในการดำเนินชีวิตประจำวันได 

- โปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด  เปนโปรแกรมบำบัดรักษาผูติดสารแอมเฟตามีน (ยาบา) 

 (Matrixprogram)   แบบผูปวยนอก เพื่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม ไมใหผูติด 

      สารแอมเฟตามีน หวนกลับไปใชแอมเฟตามีนอีกและคง 

      สภาพนี้อยางตอเนื่องใหยาวนานที่สุด 

- โปรแกรมชุมชนบำบัด   การสน ับสน ุนให บ ุคคลเก ิดการเจร ิญเต ิบโตและ 

  (Therapeutic community)  เปล ี ่ ยนแปลง โดยใช  กา รผสมผสานระหว  า งกั น 

     ใหคำปรึกษา (Counseling)กลุมบำบัด (Grouptherapy)  
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     และแรงกดดันจากกลุมเพื่อน (Peer pressure) เพื่อฟนฟู 

     สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และชวยเหลือใหพวกเขาเปลี่ยน 

     ทางชีวิตไปสูเปาหมายในเชิงบวกที่ชัดเจน โปรแกรมเหลานี้ 

     จะกอให เกิดบรรยากาศแบบครอบคร ัวที ่ เน นความ 

     ซื ่อสัตย ความไววางใจ และการชวยเหลือตนเอง ใน 

     ขณะเดียวกันก็มีระเบียบที ่เขมงวดและการยึดมั ่นใน 

     กฎเกณฑ รวมทั้งความจริงจังกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

     อีกดวย 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯแบบจิราสา เปนรูปแบบของการบำบัดรักษาผู ติดยาเสพติด โดยให 

ความรูดานการปองกันยาเสพติด หัวใจอยูที่การปองกัน 

ปญหายาเสพติดในเยาวชน เนนการปรับเปลี่ยนความคิด

และพฤติกรรมซึ ่งใชหลักการของการดำเนินชีวิตตามวิถี

ของไทยรวมกับอิงหลักปฏิบัติทางศาสนา ตามแนวทาง

พุทธของ อ.นพ. ทรงเกียรติปยะกะ เพื่อใหผูปวยเลิกการ

ใชสารเสพติดไดอยางยั่งยืน 

- โปรแกรมการลดอันตรายจากการ  โปรแกรมชวยใหผูติดยาเสพติด (สวนใหญเปนชนิดฉีด) 

 ใชยาเสพติด(Harm Reduction)  สามารถดำรงชีว ิตอยู ได โดยยังคงใช ยาเสพติดหรือ 

      สารทดแทนในขณะที่ยังไมสามารถหยุดใชยาเสพติดได 

      ทันที โดยดำเนินการแบบเปนกลางตอการใชยา คือไมได 

      ใหอภัยเรื่องการใชยา ขณะเดียวกันก็ไมรังเกียจการใชยา  

      แตเนนอันตรายที่เกิดขึ้นจริงจากการใชยาเสพติด 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ แบบเขมขน เปนกระบวนการที่นำองคประกอบ 4 ดาน มาใชรวมกัน  

ทางสายใหม(FASTModel)  เพื ่อฟ นฟูผ ู เสพยาเสพติดใหสามารถกลับคืนสภาพ 

      รางกายและจิตใจที่เขมแข็ง และมั่นคง โดยมีครอบครัว 

      เปนหลักสำคัญโดยมีระยะเวลาบำบัด 4 เดือน 

 

 

 

 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามแนว โปรแกรมการบำบัดรักษาผูปวยโดยใชหลักการปรับเปลี่ยน 

คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   พฤติกรรมซึ ่งใหผู ปวยมาพักคางในสถานที่ที ่จ ัดไวเชน 

      คายเยาวชนตนกลาคายชุมชนคายฟ นฟูฯคายญาลันนัน 
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      บาร ูค ายก าวใหมค ายศูนย ขว ัญแผ นดินคายว ิว ัฒน 

      พลเมืองเปนตน 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯของกรมพินิจ โปรแกรมการแก ไขบำบ ัดฟ นฟ ู เด ็กและเยาวชนที่ 

 และคุมครองเด็กและเยาวชน   เกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งใชในการบำบัดแกไขฟนฟูเด็ก 

      และเยาวชนที่เกี ่ยวของกับยาเสพติด เพื ่อใหเด็กและ 
      เยาวชนเล ิกใช ยาเสพติดและสามารถกลับไปอยู ใน 
      ครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข  

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯของ  เป นโปรแกรมสำหร ับผ ู ต องข ั งแยกประเภท เชน  

 กรมราชทัณฑ    โปรแกรมสำหรับผูตองขังเตรียมปลอย โปรแกรมสำหรับ 

      ผู ตองขังคดีตองโทษซ้ำ โปรแกรมสำหรับผู ต องขังคดี 

      เก่ียวกับเพศ โปรแกรมสำหรับผูตองขังผิดวินัย โปรแกรม 

      สำหรับผูตองขังเสพยาเสพติด ไดแก โปรแกรมชุมชน 

      บำบ ัด (TC) ท ี ่ม ี ระยะเวลาปกต ิท ี ่  4 เด ือน เนน 

      กระบวนการฟ นฟูสมรรถภาพดวยกลุ มผูตองขังดวย 

      กันเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรม สติปญญา จิตใจ อารมณ  

      ความร ู ส ึกและการอยู ร วมก ันในสังคมอยางปลอด 

      ยาเสพติด โดยมีคูมือแนวทางในการปฏิบัติงานให 

- โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯ ตามหลักสูตร โปรแกรมการบำบัดฟนฟูฯที่สถานที ่ฟนฟูสมรรถภาพผู 

 มาตรฐานแกนกลาง   ติดยาเสพต ิดแบบควบคุมต ัวนำมาใชในการฟ นฟูฯ 

      สำหรับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
- โปรแกรมฟนฟูของกรมคมุประพฤติ โปรแกรมการบำบัดฟ นฟ ูท ี ่สำน ักงานค ุมประพฤติ  

      ดำเนินการจัดก ิจกรรมเองให ก ับผู  เข าร ับการฟ นฟู 
      สมรรถภาพผู ติดยาเสพติดที ่เขารับการฟ นฟูฯแบบไม 
      ควบคุมตัว 

- อื่นๆ ระบุ    โปรแกรมอ่ืนท่ีนอกจากที่กลาวขางตน 

14) กรณท่ีีเปนผูปวยนอก (สมัครใจ)  กรณีผูปวยระบบสมัครใจไดรับการบำบัดรักษาแบบ 

ผูปวยนอก ทำการประเมินผลบำบัดรักษาในแตละครั้ง 

- ครั้งท่ีระบุครั้งท่ีมาบำบัดรักษาในรอบนี้ 

- วันที่      ระบุวันที่มาพบผูใหการบำบัดในครั้งนี้ 

 

- ผลการประเมิน    ประเมินผลการบำบัดรักษาผูปวยในการมาครั้งนี้ผู ปวย 

      ยังเสพยาอยู หรือไมเสพ   
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15) สงตอระหวางการบำบัดฟนฟูฯ(refer)  การสงตอระหวางหนวยงานที ่ใหบริการดานการบำบัด 

 ระบุ     แกไขฟ นฟ ู เพ ื ่อให การบำบัด แก ไข ฟ  นฟ ูผ ู  เข าสู  

      กระบวนการบำบัด โดยระบุชื่อหนวยบำบัดที่ตองการสง 

      ผูปวยไปบำบัดฟนฟูตอ 

- วันที่สงตอ วัน....เดือน...ป....  ระบุวันที่ทำการสงตอผูปวย 

- เหตุผลในการสงตอ   เลือกเหตุผลในการสงตอ ดังนี ้

1) ผูปวยตองการยายสถานที่บำบัดฟนฟู 

2) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟนฟู 

3) เกินศักยภาพของหนวยงาน 

4) อื่นๆ ระบุ  

16) การประเมินผลการบำบัดรักษา/    การประเมินผลหลังจากใหการบำบัดรักษาและฟ นฟู 

 ฟนฟูสมรรถภาพ    ผูปวย  

สมัครใจ 

- ผลประเมินการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพ ผูใหการบำบัดฟนฟูทำการประเมินผลการบำบัดฟ นฟู 

 ตามโปรแกรม    ตามโปรแกรมที่ใหกับผูปวย 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... วันที่ครบกำหนดการประเมินผลการฟนฟูฯ ตามทีก่ำหนด 

- ครบโปรแกรม    ผูปวยไดรับการบำบัดรักษาจนครบโปรแกรมที่กำหนด 

      หรือหนวยบำบัดฯพิจารณาเห็นสมควรใหออกจากการ 

      บำบัดเนื่องจากสามารถดำรงชีวิตในสังคมไดตามปกติ 

- ไมครบโปรแกรม   ผูปวยบำบัดยังไมครบตามโปรแกรมไมวาดวยสาเหตุใดก็ 

 (หยุดรับการบำบัดฟนฟู : Drop out) ตามเชน ติดตามไมได ถูกจับ เสียชีวิต ไมสมัครใจรักษาตอ  

      หลบหนี หรืออื่นๆ ระบุสาเหตุนั้นๆ 

บังคับบำบัด 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... ว ันที ่ครบกำหนดการประเมินผลการฟ นฟ ูฯตามที่  

      กฎหมายกำหนด 
- ชวงการฟนฟูสมรรถภาพ   ระยะเวลาตั ้งแตผ ู เข ารับการฟ นฟูสมรรถภาพผู ติด 

      ยาเสพติดเขารับการบำบัดฟนฟูจนครบระยะเวลาตามท่ี 
  กฎหมายกำหนด 

 
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีข้ึน ผ ู  เข าร ับการฟ  นฟ ูสมรรถภาพผ ู ต ิดยาเสพต ิดไม มี  

      พฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดและในระหวางการฟนฟู 
      สมรรถภาพผู ต ิดยาเสพติดตรวจไมพบสารเสพติดใน 
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      ป สสาวะหร ือไดคะแนนจากการประเมินพฤติกรรม 
      ระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยูในระดับด ี

- ไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดมีพฤติการณ 

ตองขยายระยะเวลาการฟนฟูฯ  เกี ่ยวข องกับยาเสพต ิดหร ือตรวจพบสารเสพต ิดใน 

      ปสสาวะระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือ 
      ไดคะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหวางการฟ นฟู 
      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระดับตองปรับปรุงหรือไม 
      ผ านเกณฑการประเมินหรือการจงใจไมปฏ ิบัต ิตาม 
      แผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

- ไมเขารับการฟนฟูฯ (loss)  ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไมปฏิบัติตาม 

      แผนที่คณะอนุกรรมการฯกำหนด 
ตองโทษ 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... ว ันที ่ครบกำหนดการประเมินผลการฟ นฟ ูฯตามที่  

      กฎหมาย 
- จบโปรแกรม    ระบุเหตุผลที่จบโปรแกรมบำบัดฟนฟู 

o ยังอยูในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู เขารับการบำบัดฟ นฟูจบโปรแกรมแลว แตยังอยู ใน 

     เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

o ออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ผูเขารับการบำบัดฟนฟูจบโปรแกรมแลว และไดออกจาก 

     เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

o ยังอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็ก เด็กและเยาวชนที่ไดรับการบำบัดครบตามโปรแกรมและ 

และเยาวชน   ยังคงถูกควบคุมตัวอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ 

     เยาวชน 
o ยังอยูในศูนยฝกและอบรมเด็ก      เด็กและเยาวชนที่ไดรับการบำบัดครบตามโปรแกรมและ 

และเยาวชน   ยังคงถูกควบคุมตัวอยู ในศูนยฝกและอบรมเด็กและ 

     เยาวชน 
- ไมจบโปรแกรม    ระบุเหตุผลที ่เปนสาเหตุใหไมจบโปรแกรมการบำบัด 

      ฟนฟู ดังนี ้

1) ไมยอมรับโปรแกรม    

2) พนคุมประพฤต ิ

3) พักการลงโทษ     

4) พนโทษ/พนการฝกอบรม 

5) ปลอยตัวจากสถานพินิจฯ    

6) ยายเรือนจำ 
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7) ยายสถานควบคุม    

8) เสียชีวิต 

9) อื่นๆ ระบุ 

17) ผลการบำบัดฟนฟูรูปแบบคายปรับเปลี่ยน สร ุปผลการบำบ ัดฟ  นฟ ู ร ูปแบบค ายปร ับเปล ี ่ ยน 

 พฤติกรรม      พฤติกรรม 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ป.... ระบุวันที ่ไดรับการประเมินผลการเขาคายปรับเปลี่ยน 

      พฤติกรรม 

- ครบโปรแกรม    ผูปวยเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดรับการบำบัดฟนฟ ู

      จนครบโปรแกรมที่กำหนด 

- ไมครบโปรแกรม   ผูเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไมสามารถรับการบำบัด 

      ฟนฟูใหครบตามโปรแกรมที่กำหนด โดยมีสาเหตุ ดังนี ้

1) มีอาการทางจิต หรือเปนผูติดรุนแรง ใหสงตอเขาฟนฟู

ในสถานพยาบาล พรอมระบุชื่อสถานพยาบาล 

2) ออกจากการบำบัดฟนฟูกอนครบกำหนดเชน กลับไป

ทำงาน ยายที่อยู ผูปกครองมารับตัว เปนตน 

3) หลบหน ี

4) ตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูอยูระหวางดำเนินคดี

อ่ืน 

5) เสียชีวิต 

6) อ่ืนๆ ระบุ นอกเหนือจากเหตุผลขางตน 

18) ผลการฟนฟูฯ ตามคำสั่ง   ผลการฟนฟูตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

 คณะอนุกรรมการฯ   มาตรา 33 ดังนี ้

1) กรณีผลการฟนฟูเปนที่พอใจ ใหถือวาผูรับการฟนฟู 

“พน” ขอหา 

2) กรณีผลการฟนฟูไมเปนที่พอใจ และมีการดำเนินคดี 

ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดหรือไม

ลงโทษเลยก็ได โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ไดรับการ

ฟนฟูสมรรถภาพมาประกอบการพิจารณา 

- พอใจ     ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดเขารับการ 

      ฟ  นฟูครบถ วนตามแผนการฟ  นฟ ูสมรรถภาพผ ู  ติด 

      ยาเสพต ิดและระยะเวลาท ี ่คณะอนุกรรมการฟ นฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดกำหนดไว และผลการฟ นฟูฯ 
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      เปนที่พอใจ ใหถือวาผูนั้นพนจากความผิดที่ถูกกลาวหา  

      และคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแจง 

      ใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบตอไป  

      ตามมาตรา 33 วรรคแรกแห งพระราชบัญญัติฟ นฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดพ.ศ. 2545  

- ไมพอใจ    ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เขารับการ 

      ฟ  นฟูครบถ วนตามแผนการฟ  นฟ ูสมรรถภาพผ ู  ติด 

      ยาเสพต ิด และระยะเวลาที ่คณะอนุกรรมการฟ นฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดกำหนดไว แตผลการฟนฟูฯไม 

      เปนที ่พอใจ ใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผู ติด 

      ยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือ 

      พนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู นั ้นตอไป  

      ตามมาตรา 33 วรรคสองแห งพระราชบัญญัต ิฟ  นฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดพ.ศ. 2545 

- ยุติการฟนฟู     ผูเขารับการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอยูระหวาง 

      การฟ นฟูตามคำว ิน ิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟ นฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดและปรากฏวาผูเขารับการฟนฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติดนั้นตองหาหรือถูกดำเนินคดีใน 

      ความผิดฐานอื่นซึ่งเปนความผิดที่มีโทษจำคุกหรือตองคำ 

      พิพากษาใหจำคุก ตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติ 

      ฟ  นฟูสมรรถภาพผ ู ต ิดยาเสพต ิด พ.ศ. 2545 และ 

      คณะอนุกรรมการฟ นฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติดหรือ 

      ศาลมีคำสั่งใหสงตัวไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี 

      ตอไป หรือผูเขารับการฟ นฟูสมรรถภาพผู ติดยาเสพติด 

      เสียชีวิต หรือคดีขาดอายุความ  

- อื่นๆ ระบุ    ผลการฟ นฟ ู สมรรถภาพผ ู  ต ิ ด ย า เสพต ิ ด  ตามที่  

      คณะอนุกรรมการฟ  นฟ ูสมรรถภาพผ ู ต ิดยาเสพติด 
      พิจารณานอกเหนือจากขางตน 
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19) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  ประเมินผลการรักษาอาการทางจิตเวชของผูปวย วามี 

      สุขภาพจิตสงบ/ดีขึ้น คงเดิม แยลง หรือแยลงมากจน 

      ตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

20) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ประเมินผลการรักษาอาการทางสุขภาพกายของผูปวย  

      วามีสุขภาพกายดีขึ ้น คงเดิม แยลง หรือแยลงมากจน 

      ตองนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

21) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการบำบัดฟนฟู ผูปวยสิ้นสุดการบำบัดฟนฟูครบตามโปรแกรมที่กำหนด 

      หรือครบตามเกณฑ   

- สงคนืหนวยตนสังกัดระบุ  กรณีผู ปวยไดรับการบำบัดฟ นฟูครบตามโปรแกรมที่ 

      กำหนดโดยตองการสงคืนใหกับหนวยงานอื ่นๆ หรือ 

      หนวยงานเดิมตนสังกัด เพื่อใหการบำบัดฟนฟูตอหรือ 

      ติดตามดูแลตอ เชน สงกลับคืนกรมคุมประพฤติ เปนตน 

- สงติดตามดูแลชวยเหลือ   ผูปวยไดรับการบำบัดฟนฟูครบตามโปรแกรมที่กำหนด  

      ใหสงติดตาม ดูแล ชวยเหลือ อยางเหมาะสม 

o สงในหนวยบำบัดของตนเอง  เมื่อสิ ้นสุดการบำบัดฟนฟูในรูปแบบใดแบบหนึ่งแลว มี 

     ความจำเปนตองไดรับการบำบัดรักษาตอ ตองการที่จะสง 

     ตอไปบำบัดภายในของหนวยงานตนเอง 

o สงใหหนวยงานอ่ืนติดตาม  กรณีท่ีสงตอใหหนวยงานอ่ืนติดตามตอ ดังนี้ 

ระบุหนวย    1) ระบบสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ 

2) ระบบบังคับบำบัด : ผลการฟนฟูฯ จากคณะอนุกรรมการ

ฟนฟูฯ เปนที่นาพอใจ 

3) ตองโทษ : จบโปรแกรมการฟนฟูฯ 

- จำหนาย (discharge)                  ดำเนินการจำหนายผู ปวยออกจากการบำบัดฟนฟู ใน 

      สาเหตุดังนี ้

1) ระบบสมัครใจ:ติดตามไมได ถูกจับ เสียชีวิต 

2) ระบบบังคบับำบัด: กรณี ตอบ “ไมพอใจ” และ “ยุติ

การฟนฟู” จากผลการฟนฟูฯ ตามคำสั่ง

คณะอนุกรรมการ 

3) ระบบตองโทษ: ของกรมราชทัณฑ ไดแก พนคุมความ

ประพฤติ พักการลงโทษพนโทษเสียชีวิตสวนของกรม

พินิจฯ ไดแก ปลอยตัว เสียชีวิต อื่นๆ 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง (After care) 

- วันที่ ลงทะเบียนการติดตามรักษา   ระบุวันที่/เดือน/ปที่ทำการบันทึกการติดตามในแตละครั้ง

 ตอเนื่อง 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) – 7) ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานการบำบัด ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานการบำบัดรักษาและฟนฟู

รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติด  สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ไดแก ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ 

ยาเสพติด    ศาสนา เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปเกิด อายุ ที่อยู 

     ภูมิลำเนา ที่อยูตามทะเบียนราษฎร ที่อยูปจจุบัน เบอร 

     โทรศัพทต ิดตอ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  

     รายได อาศัยอยูกับ ความสัมพันธระหวางบิดามารดา  

     ระบบการบำบัดรักษา ยาเสพติดหลักที ่ใชและผลการ 

     บำบัดฟนฟู 

สวนที่ 2ขอมูลการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

- ผลการติดตาม ครั้งท่ี    ระบุครั ้งที่ติดตามในแตละครั้งโดยติดตามภายใน 1 ป  

      หลังจากผานการบำบัด 

- ระบุ วันที่/เดือน/ป   ระบุวันที/่เดือน/ปที่ติดตามในแตละครั้ง 

- การติดตามครั้งสุดทาย   เมื่อทำการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบำบัดเปน 

      ครั้งสุดทาย หรือมีเหตุตองจำหนายการติดตาม   

1) สถานะของผูผานการบำบัดฟนฟู   ตรวจสอบสถานะของผูปวยในระหวางการติดตาม ดูแล  

      ชวยเหลือ 

- พบ     ในการต ิดตามคร ั ้งน ั ้นพบว า พบผ ู ป วย ให สำรวจ 

      สถานการณใชยาเสพติด  

o ไมเสพ    ผูปวยไมใชยาเสพติด ในระหวางการติดตามหลังการรักษา 

     ครั้งนั้น 

o เสพ     ในการติดตามในครั ้งนั ้นพบวาผูปวยมีการใชยาเสพติด 

     หรือผูปวยกลับไปใชยาเสพติดในระหวางการติดตามหลัง 

     การรักษาครั้งนั้น 

 ใช 1-2 ครั้งตอสัปดาห   สอบถามลักษณะการเสพ ปริมาณและชนิด รวมทั้งอาการ 

    ผิดปกติทางกายและจิตใจ และใหคำปรึกษาชวยเหลือ 

 ใชมากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห สอบถามลักษณะการเสพ ปริมาณและชนิด รวมทั้งอาการ 

    ผิดปกติทางกายและจิตใจ และใหคำปรึกษาชวยเหลือ  

    จูงใจในการเลิกเบื้องตน 
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- ไมพบ      ในการติดตามครั้งนั้นพบวา ไมพบผูปวย ใหระบุสาเหตุ 

      ของการไมพบ   

o ยายที่อยู      ผูปวยยายที่อยูเดิมไปอยูที่ใหม ใหระบุที่อยูใหมใหชัดเจน 

o เปลี่ยนที่ทำงาน     ผูปวยยายที่อยูเนื่องจากมีการเปลี่ยนที่ทำงานใหม ใหระบุ 

      ที่อยูใหมใหชัดเจน 

o ถูกจับ     ผูปวยถูกควบคุม จับกุมโดยเจาหนาที่ตำรวจ  

o เสียชีวิต     ผูปวยถึงแกกรรม   

o ติดตามไมได    ผูปวยขาดการติดตอ หรือเจาหนาที ่ไมสามารถติดตาม 

      ผูปวยได ขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูตามวา ระยะเวลานาน 

      เทาไรที่จะหยุดการติดตาม เชน ครั้งที่ 1 ออกติดตามแลว 

      ไมพบผูปวย ใหรอการติดตามครั้งถัดไปจึงออกติดตามอีก 

      ครั้งไปเรื่อย ๆ จนแนใจวาไมสามารถติดตามไดแลวจริง ๆ  

      จึงจำหนายการติดตาม 

o อ่ืนๆ ระบุ......    ระบุสาเหตุที่ไมพบนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

2) ภาวะสุขภาพกาย    ดูจากการสัมภาษณ และการสังเกต 

- แข็งแรง    สภาวะของร  า งกายท ี ่ ม ี ความสมบ ู รณ   แข ็ งแรง  

      เจริญเติบโตอยางปกติระบบตางๆของรางกายสามารถ 
      ทำงานไดเปนปกติและมีประสิทธิภาพ รางกายมีความ 
      ต านทานโรคได ด ีปราศจากโรคภ ัยไข  เจ ็บและความ 
      ทุพพลภาพ 

- ออนแอ    สภาวะรางกายมีอาการออนแรง กำลังนอย ไมสดชื่น 

- เจ็บปวย/ทรุดโทรม   สภาพรางกายมีอาการเจ็บปวย ออนเพลีย และทรุดโทรม  

      ไมสามารถดำรงชีวิตไดปกติ 

3) ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  ดูจากการสัมภาษณ/สังเกตผูปวยหรือคนใกลชิด 

- ปกติ     ผูปวยปกติจนถึงสดชื่นราเริงแจมใส 

- ซึมเศรา/แยกตัว   ผูปวยเก็บตัวชอบอยูคนเดียวแยกตัวไมคอยพูดกับผู อ่ืน 

      ซึ่งผิดไปจากเดิม 

- กาวราว    ผูปวยมีลักษณะกาวราวรุนแรง 

- หวาดระแวงโดยไมมีเหตุผล  ผูปวยมีพฤติกรรมขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้อยางชัดเจนโดย 

      ไมมีเหตุผลถือวามีอาการหวาดระแวง 

1)หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองรายหรือทำราย 

2)คิดวาตนเองถูกกลั่นแกลงหรือถูกจับผิด 
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3)ระแวงวามีคนคอยติดตาม 

4) มีความคดิวามีอำนาจบางอยางมาบังคับหรือควบคุม 

5) คิดวาคนรอบขางมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง 

6) มีความเชื่อหรือมีความคิดท่ีไมมีเหตุผลและไม

สอดคลองกับวัฒนธรรม 

7) สะสมอาวุธใชปองกันตัวจากความระแวง 

- หูแววหรือเห็นภาพหลอน สัมภาษณผูปวยภายใน 1 เดือนจนถึงปจจุบันมีอาการ

เหลานี้ขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ถือวามีภาวะหูแววหรือเห็น

ภาพหลอน 

1) ไดยินเสียงโดยไมเห็นตัวคนพูดหรือไดยินเสียงเพียง

คนเดียว 

2) พูดคนเดียวเหมือนกับโตตอบกับใคร 

3) ทำตามเสียงแววที่สั่ง 

- มีความคิดฆาตัวตาย มีความคิดวาไมสามารถทนตอภาวะเชนนี้ไดหาทางออก

ไมไดและหรือตัดสินใจอยากฆาตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาตอเนื่องหลังการบำบัด วิธีการติดตามดูแลใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดให 

 ฟนฟูสมรรถภาพ    สามารถกลับมาดำรงชีวิตไดตามปกติทั้งในดานการศึกษา 

      และการประกอบอาชีพโดยประสานงานกับองคกรที่ 

      เกี ่ยวของรวมทั ้งภาคประชาชนและองคกรชุมชนได 

      เขามามีสวนรวม 

- นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด นัดผูปวยมารายงานตัวติดตามผลท่ีหนวยงานที่ติดตาม 

- นดัใหมารายงานตัวในสถานท่ีกำหนด นัดผูปวยมารายงานตัวติดตามผล ณ สถานที่ที ่กำหนด  

      เชน ศาลาประชาคมหมูบาน ท่ีวาการอำเภอ เปนตน  

- การติดตามภายในสถานที่ควบคุมตัว ใชว ิธ ีการต ิดตามในสถานที ่ป ด เช น เร ือนจำ ศูนย 

      ฝกอบรมเด็กและเยาวชน ศูนยฟนฟูแบบปด เปนตน 

- การติดตามเยี่ยมบานในชุมชน  ใชวิธีติดตามผูปวยโดยออกเยี่ยมบานผูปวยเพื่อติดตาม 

      ผลการบำบัดรักษา  

- การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน ใชวิธีการติดตามโดยอาศัยอาสาสมัครในชุมชน ในการไป 

      เยี่ยมบาน พบปะตามหมูบาน หรือสถานที่ที่อาจพบเจอ 

      เปนประจำ  

- อื่นๆ ระบุ     หนวยงานติดตามใชวิธีติดตามผูปวยโดยสงจดหมายหรือ 

      โทรศพัทสำหรับติดตามผลการบำบัดรักษา   



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 220 

 

5) รูปแบบติดตามรักษาตอเนื่อง  รูปแบบการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบำบัดรักษา 

      อยางตอเนื ่อง ขึ ้นอยู กับบริบทของการทำงานแตละ 

      หนวยงาน 

- การติดตามทางการแพทย  การติดตามการรักษาตามแนวทางของแพทยหรือผู ให 

      การบำบัดฟนฟู โดยแบงรูปแบบการติดตามออกเปน 2  

      ประเภท ดังนี ้

1)การติดตามเปนรายบุคคล โดยวิธีดังนี ้

- พบแพทย/รับยา 

- ใหคำปรึกษา  

- จิตบำบัด 

- การใหบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

- อื่นๆ ใหระบุนอกเหนือจากขางตน 

2)การติดตามเปนรายกลุมโดยวิธ ีดังนี ้

- กลุ มปองกันการเสพซ้ำ (relapse prevention) 

เชน กลุมปญญาสังคม 

- กลุมชวยเหลือกันเอง (self help group) 

- อื่นๆ ใหระบุนอกเหนือจากขางตน 

- การติดตามทางสังคม (social support)  การติดตาม ดูแล ชวยเหลือผู ผานการบำบัดทางดาน 

      สังคม โดยแบงรูปแบบการติดตามออกเปน 2 ประเภท  

      ดังนี้  

1) การติดตามเปนรายบุคคล 

2) การติดตามเปนรายกลุมโดยวิธีดังนี ้

- กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพ  

- กิจกรรมดานกีฬา   

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน  

- กิจกรรมการศึกษา 

- กิจกรรมชมรม     

- กิจกรรมระยะติดตามผลการบำบัดและกิจกรรม 

 เสร ิมสร างภ ูม ิต านทานสำหร ับเด ็กและเยาวชนที่  

 เก่ียวของกับยาเสพติด (กรมพินิจฯ)  
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- อื่นๆ ระบุ     อื่น ๆ ใหระบุรูปแบบการติดตามนอกเหนือจากขางตน

  

6) การใหยา     มีการใหยาระหวางการติดตามดูแลรักษา หลังจากผาน 

      การบำบัดฟนฟู 

- ไมม ี     ไมมีการใหยาระหวางการติดตามดูแลรักษาตอเนื่อง 

- รักษาอาการโรคทางกาย   มีการใหยาเพ่ือรักษาโรคทางกาย ดังนี้ 

1) ยาแกปวด    

2) ยารักษาวัณโรค     

3) อ่ืน ๆ นอกเหนือจากขางตน 

- รักษาอาการทางจิตเวช   มีการใหยาเพ่ือรักษาโรคทางจิตเวช ดังนี้ 

1) ยารักษาโรคจิต  

2) ยารักษาซึมเศรา/วิตกกังวล 

3) ยาปรับสภาพอารมณ/ยากันชัก 

4) ยานอนหลับ 

5) สารกระตุน เชน ยารักษาโรคสมาธิสั้น  

6) ยาลดภาวะแทรกซอนจากยาโรคจิต  

7) อ่ืนๆ นอกเหนือจากขางตน  

- รักษาดวยเมทาโดน   มีการใหสารทดแทนหรือเมทาโดน เพ่ือรักษาตอเนื่อง 

- อื่นๆ ระบุ     อ่ืน ๆ ใหระบุการใหยานอกเหนือจากขางตน 

7) พฤติกรรมสรางสรรค    การกระทำของบุคคลในการคิดริเริ่มที่แปลกใหมแตกตาง 

      กับสิ่งอื่นมีคุณคาหรือมีประโยชนตอสังคมประกอบดวย 

      การสรางความรูสึกการสรางแรงจูงใจรวมทั้งตองมีความรู 

      และความสามารถ 

- ไมม ี     ไมมีพฤติกรรมสรางสรรค หรือไมมีพฤติกรรมที ่เปน 

      ประโยชน 

- จิตอาสา    มีพฤติกรรมเอื้อเฟอ ชวยเหลือเกื้อกูล โดยมีจิตอาสาทำ 

      เพ่ือประโยชนสวนรวม 

- เรียนหนังสือตอได   มีพฤติกรรมที ่สามารถปรับตัวได และสามารถเร ียน 

      หนังสือไดตามปกติ 

- มีงานทำ    สามารถทำงานไดอยางปกติ ไมตกงาน 

- รายไดพอเลี้ยงชีพ   สามารถทำงานจนมีรายได พอเลี ้ยงช ีพตนเอง หรือ 

      ครอบครัว 
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- อื่นๆ ระบุ    อ่ืน ๆ ใหระบุพฤติกรรมสรางสรรคนอกเหนือจากขางตน 

8) พฤติกรรมความเสี่ยง    สังเกตจากการประเมินทั้งดวยวาจา ความคิด อารมณ  

      พฤติกรรม ทั ้งที่แสดงออกหรือคำบอกเลาหรือประวัติ 

      จากญาติและผูใกลชิด 

- ไมพบพฤติกรรมเสี่ยง   จากการสัมภาษณและการสังเกต ไมพบพฤติกรรมเสี่ยงที่ 

      มีลักษณะผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่อาจเปนอันตรายตอ 

      ตนเองและผูอื่น  

- มีแนวโนมใชยาเสพติดมากขึ้น  จากการสัมภาษณและการสังเกตพบขอมูลที่แสดงวาอาจ 

      มีการใชยาเสพติดหรือสารทดแทนเพ่ิมขึ้น 

- ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  การทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใดๆโดยมุงประสงคให 

      เกิดอันตรายแกรางกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดย 

      เจตนาในลักษณะที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย 

      จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 

- ขาดเรียน/หยุดงาน   มีพฤติกรรมขาดเรียน หรือหยุดงาน บอยครั้ง 

- กออาชญากรรม จี้ปลน ชิงทรัพย  มีพฤติกรรมที ่เสี ่ยงอันตรายหรือกระทำโดยรุนแรงตอ 

      ผูอื ่น ทำรายรางกายผูอื ่น โดยมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย  

      เชน กออาชญากรรม จี้ปลน ชิงทรัพย ทำรายรางกาย 

      ผูอื่น เปนตน 

- พฤติกรรมเสี่ยงตอโรคติดตอทาง  มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ เชน  

 เพศสัมพันธ    เอดส หนองใน ซฟิลิส เปนตน  

- อื่นๆ ระบุ    อ่ืนๆ ใหระบุพฤติกรรมเสี่ยงนอกเหนือจากขางตน 

9) สัมพันธภาพในครอบครัว   สังเกตจากการสัมภาษณผูปวยหรือบุคคลในครอบครัว  

- ยอมรับ/ชวยเหลือ   ครอบครัวมีการยอมรับผูปวย ยอมรับไดกับสภาพแบบนี้  

      และพรอมที่จะชวยเหลือเมื่อมีโอกาส  

- อยูรวมกันได     ผูปวยและครอบครัวหรือญาติ สามารถอยูรวมกันได ไมมี 

      ปญหา 

- ไมมีญาติ    ผูปวยไรครอบครัว หรือญาติ ไมมีคนคอยใหคำปรึกษา 

      หรือชวยเหลือ 

- ไมยอมรับ    ครอบครัวหรือญาติไมให การยอมรับผู ป วย และไม 

      ชวยเหลือ 

10) สัมพันธภาพในชุมชน   สังเกตจากการสัมภาษณผูปวยหรือบุคคลในครอบครัว 

      หรือบุคคลในชุมชน 
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- ยอมรับและชวยเหลือ     บุคคลในสังคมชุมชนใหการยอมรับผูปวย และพรอมที่จะ 

      ชวยเหลือเมื่อมีโอกาส 

- อยูรวมกันได    ผูปวยสามารถอยูรวมกับสังคมชุมชนได โดยไมมีปญหา 

- ไมยอมรับ    ชุมชนไมใหการยอมรับผูปวย และไมชวยเหลือ 

11) การขอรับความชวยเหลือ   การสำรวจความตองการความชวยเหลือของผูปวย  

- ไมตองการ    กรณีที่ไมตองการ ใหระบุสาเหตุที่ไมตองการ เชน มีงาน 

      ทำ กำล ังเร ียนหร ือศ ึกษาตอ ไม ประสงค ร ับความ 

      ชวยเหลือใด ๆ หรืออื่น ๆ ใหระบุเหตุผลที่ไมตองการ

ค ว า ม 

      ชวยเหลือ   

- ตองการ กรณีที่ผู ผานการบำบัดตองการความชวยเหลือ ใหระบุ

ความตองการชวยเหลือประเภทตาง ๆ โดยสามารถ

เล ือกความต องการได มากกว า  1 ประเภท และ

เรียงลำดับความตองการชวยเหลือมากที่สุด ลำดับที่ 1 , 

2 , 3 

o การศกึษา    ผู ผ านการบำบัดตองการความชวยเหลือดานการเรียน 

     การศึกษาตอ ทั้งการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอก 

     ระบบ 

o ฝกอาชีพ     ผูผานการบำบัดตองการความชวยเหลือดานการฝกทักษะ 

     อาชีพ ที ่คาดวาจะสามารถนำไปตอยอดเพื ่อประกอบ 

     อาชีพได โดยขอใหหนวยงานของรัฐเปนผูประสานสงตอ 

     เพื่อขอรับการสงเสริมแนะนำการศึกษาฝกหัดอาชีพ มีท้ัง 

     หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

o จัดหางานใหทำ    ผูผานการบำบัดตองการความชวยเหลือที่จะทำงานหรือ 

     ประกอบอาชีพโดยขอใหหนวยงานของรัฐเปนผูประสาน 

     สงตอและหรือจัดหางานที่เหมาะสมให 

o ทุนประกอบอาชีพ   ผูผานการบำบัดตองการความชวยเหลือที่จะขอรับเงิน 

     ทุนอุดหนุนในการประกอบอาชีพอิสระตางๆ เชนคาขาย 

     ชางยนต อุปกรณประกอบอาชีพ เปนตน 

o สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ ผูผานการบำบัดตองการความชวยเหลือที่จะขอรับการ 

 ทางจิตเวช   บำบัดรักษาอาการเจ็บปวย โรคประจำตัว โดยขอให 

     หนวยงานของรัฐเปนผูประสานสงตอ 
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o ที่พักอาศัย    ผ ู ผ านการบำบัดตองการความชวยเหลือที ่อยู อาศัย  

     ที่พักพิงชั่วคราวหรือถาวร 

o อ่ืนๆ ใหระบุ   ผูผานการบำบัดรักษาตองการความชวยเหลืออื่นๆ ให 

     ระบุความตองการชวยเหลือนั้น ๆ   

- ระบุหนวยงานชวยเหลือ   ในกรณีที ่เปนผู ปวยมาจากระบบสมัครใจซึ ่งผานการ 

      บำบัดจากสถานพยาบาลหรือศูนยฟ นฟูสมรรถภาพ  

      ตองการความชวยเหลือหลังจากผานการบำบัด 

o หนวยงานใหความชวยเหลือเอง หนวยงานที่ใหการบำบัดรักษา สามารถใหความชวยเหลือ 

     ผูปวยที่ตองการความชวยเหลือไดเอง หรือประสาน สง 

     ตอหนวยงานภาคีใหความชวยเหลือตอได 

o สงตอชวยเหลือไปยังศนูยเพ่ือ หนวยงานที ่ให การบำบัดร ักษา ไมสามารถใหความ 

ประสานการดูแลผูผานการบำบัด ชวยเหลือผูปวยได เมื่อผูปวยตองการความชวยเหลือมา 

ฟนฟู    โดยหนวยงานที่ใหการบำบัดตองการสงตอไปยังศูนยเพ่ือ 

     ประสานการดูแลผูผานการบำบัดฟนฟู ในระดับอำเภอ 

     หรือเขต พรอมทั ้งระบุท ี ่ต ั ้งของอำเภอหรือเขตนั ้นๆ  

     เพ่ือใหศูนยรับดูแลเรื่องการใหความชวยเหลือตอไป 

- ขอเสนอแนะของผูทำหนาที่ติดตาม ผู ที ่ทำหนาที ่ติดตาม พิจารณาแลวเห็นวา ผู ผ านการ 

      บำบัดรักษาควรไดรับการชวยเหลือในสิ ่งที ่เหมาะสม  

      อาทิเชน ขึ้นทะเบียนผูพิการ สนับสนุนการศึกษา ฝก 

      อาชีพ จัดหางานใหทำ ใหทุนประกอบอาชีพ สงตอเขา 

      รับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช หรืออื ่นๆ โปรด 

      ระบุความตองการชวยเหลือนั้น ๆ 

12) สรุปรายงาน(ครั้งที่ .....)   ในการสรุปผลการติดตามในแตละครั้งขึ้นอยูกับดุลยพินิจ 

      ของผูติดตาม 

- ติดตามตอเนื่อง    ผูทำหนาที่ติดตามครั้งนี้ ทำการติดตามผูผานการบำบัด 

      ตอในครั้งถัดไป จนครบตามเกณฑ 

- สงตอ(refer) ระบุ    ผูทำหนาที่ติดตาม ดูแล ชวยเหลือในปจจุบันทราบวา 

      ผู ผ านการบำบัดมีการยายที ่อยู ใหม เปลี ่ยนที ่ทำงาน  

      ยายเรือนจำ หรือยายสถานที่ควบคุม ตองการสงตอไปยัง 

      หนวยงานในสังกัดหรือหนวยงานอื่น เพื่อทำการติดตาม 

      ตอในครั้งถัดไป   
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13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม  เมื่อติดตามครบตามมาตรฐานการติดตามของกระทรวง 

สาธารณสุข หรือติดตามไมครบตามมาตรฐานมีเหตุที่ตอง 

 สรุปผลการติดตาม เมื ่อสิ ้นสุดการติดตามในรอบการ 

 บำบัดฟนฟูนั้น ๆ 

- จำหนายติดตามครบตามเกณฑ  เมื่อทำการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบำบัด ครบ 

      จำนวนครั ้งและระยะเวลาที ่กำหนด ใหสรุปผลการ 

      ติดตามผูผานการบำบัดกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหรือไม   

o ไมเสพ    ผูผานการบำบัดไดรับการติดตามครบตามเกณฑที่กำหนด  

     โดยไมกลับไปเสพยาเสพติดอีก  

o เสพซ้ำ    ผูผานการบำบัดไดรับการติดตามครบตามเกณฑที่กำหนด  

แตมีกลับไปเสพยาเสพติดอีกในระหวางการติดตาม 

- จำหนายติดตามไมครบตามเกณฑ  เมื่อทำการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบำบัดไป 

      ระยะหนึ่ง พบวา กลับไปเสพซ้ำ ติดตามไมได ถูกจับ  

      หรือเสียชีวิต กอนที่จะครบจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ 

      กำหนดโดยใหสรุปผลการติดตาม ตามสาเหตุขางตน 

o เสพซ้ำ     ผู ผ านการบำบัดไดร ับการติดตามไมครบตามเกณฑที่ 

     กำหนด เนื ่องจากมีการกลับไปเสพซ้ำ มากกวา2 ครั้ง 

     ตอเนื่องกัน 

o ติดตามไมได    ผูปวยขาดการติดตอ หรือเจาหนาที ่ไมสามารถติดตาม 

     ผูปวยได 

o ถูกจับ    ผูปวยถูกควบคุม จับกุมโดยเจาหนาที่ตำรวจ และทำให 

     ไมสามารถติดตามได 

o เสียชีวิต    ผูปวยถึงแกกรรม   
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รายงานการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟ ู

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล  

1) – 4) ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานการ ขอมูลอัตโนมัติจากรายงานการติดตามดูแลรักษาติดตาม

ดูแลรักษาตอเนื่อง  ต อเน ื ่องได แก  ช ื ่อ-สก ุล เพศ ส ัญชาติ ศาสนา เลขท ี ่บ ัตร 

     ประชาชน วันเดือนปเกิด อายุ ที่อยูภูมิลำเนา ที่อยูตาม 

     ทะเบียนราษฎร ที ่อยู ปจจุบัน เบอรโทรศัพทติดตอ  

     สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได อาศัยอยู กับ  

     และความสัมพันธระหวางบิดามารดา  

5) หนวยบำบัดเบอรโทร   หนวยงานที่ใหการบำบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด และ 

      เบอรโทรศัพทติดตอ 

6) การใหยา     ขอมูลการใหยาจากรายงานการบำบัดรักษาและฟนฟู 

      สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 

7) การขอรับความชวยเหลือ    ขอมูลการขอรับความชวยเหลือจากรายงานการติดตาม 

      ดูแลรักษาตอเนื่อง    

สวนที่ 2 ขอมูลการใหความชวยเหลือ 

1) การใหความชวยเหลือระดับอำเภอ/  หน วยงานที ่ ให การบำบ ัดฟ  นฟ ู  หร ือหน วยงานที่  

หนวยงาน     รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือในระดับอำเภอ  

      ใหความชวยเหลือในกรณีที ่ผ ู ผานการบำบัดตองการ 

      ความชวยเหลือ  

- ไมสามารถใหความชวยเหลือไดเนื่องจาก หน วยงานที ่ ให การบำบ ัดฟ  นฟ ู  หร ือหน วยงานที่  

      รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือในระดับอำเภอ  

      ไมสามารถใหความชวยเหลือได ใหระบุสาเหตุท ี ่ ไม 

      สามารถชวยเหลือได  

o สงตอชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด  กรณีที่ไมสามารถใหความชวยเหลือได ใหพิจารณาสงตอ 

     การใหความชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด (กรณีกรมพินิจฯ  

     และกรมราชทัณฑ ติดตามเองไมสามารถสงตอระดับ 

     จังหวัดได)  

- อยูระหวางการพิจารณาใหความ  หน วยงานที ่ ให การบำบ ัดฟ  นฟ ู  หร ือหน วยงานที่  

 ชวยเหลือ    รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือในระดับอำเภอ  

      กำลังอยูระหวางการพิจารณาการใหความชวยเหลือแกผู 

      ผานการบำบัด  



 

คูมือการใชงาน ระบบขอมูลการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 227 

 

- สามารถใหความชวยเหลือ ประเภท  หน วยงานที ่ ให การบำบ ัดฟ  นฟ ู  หร ือหน วยงานที่  

      รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือในระดับอำเภอ  

      สามารถใหความชวยเหลือได โดยระบุประเภทการให 

      ความชวยเหลือไดมากกวา 1 ขอ ดังนี ้

1) การศกึษา   

2) ฝกอาชพี      

3) จัดหางานใหทำ 

4) ใหทุนประกอบอาชีพ 

5) สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 

6) ที่พักอาศยั 

7) อ่ืน ๆ ใหระบุการใหความชวยเหลือนอกเหนือจาก

ขางตน  

2) กรณรีะดับอำเภอ/หนวยงานไมสามารถ ในกรณีหนวยงานที่ใหการบำบัดฟนฟู หรือหนวยงานที่ 

 ใหความชวยเหลือได   รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือในระดับอำเภอ  

      ไมสามารถใหความชวยเหลือได ใหสงตอการใหความ 

      ชวยเหลือไปยังระดับจังหวัด โดยจังหวัดประสานความ 

      รวมมือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดเพื่อใหความ 

      ชวยเหลือตอไป  

3) การใหความชวยเหลือของหนวยงาน  จังหวัดสรุปผลการใหความชวยเหลือผูผานการบำบัด 

 ระดับจังหวัด    ระดับจังหวัด 

- ประเภทการใหความชวยเหลือ  ระบุประเภทการใหความชวยเหลือ ดังนี ้

1) การศกึษา   

2) ฝกอาชีพ      

3) จัดหางานใหทำ 

4) ใหทุนประกอบอาชีพ 

5) สงตอเขารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 

6) ที่พักอาศยั 

7) อ่ืน ๆ ใหระบุการใหความชวยเหลือนอกเหนือจาก

ขางตน 

- หนวยงาน    ระบุหนวยงาน องคกรที่ใหความชวยเหลือ 

- ใหความชวยเหลือ   สามารถใหความช วยเหล ือตามท ี ่ผ ู ผ านการบำบัด 

      ประสงค 
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- ไมสามารถใหความชวยเหลือเนื่องจาก กรณีท่ีไมสามารถใหความชวยเหลือได ระบุสาเหตุ ดังนี้  

1) เกินขีดความสามารถของหนวยงาน 

2) ไมมีแหลงสนับสนุนชวยเหลือ 

3) ผูขอความชวยเหลือไมตองการความชวยเหลือแลว 

4) หนวยงานที่ประสานใหความชวยเหลือไมดำเนินการ

ตอ 

5) อ่ืน ๆ ใหระบุสาเหตุนอกเหนือจากขางตน 

 

******************************  
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ภาคผนวก ฉ.  

มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 
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มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 

การติดตามผูผานการบำบัดฟนฟ ู

เพ่ือติดตามดูแลผูที่ผานการบำบัดฟนฟูสมรรถภาพตามกำหนด เรียบรอยแลวใหสามารถเลิกใชยาเสพ

ติดไดตลอดไป 

การรักษาขั้นตอนติดตามนี้ มีความสำคัญที่จะชวยใหผลของการเลิกยาเสพติดคงอยู และปองกันการ

กลับไปเสพติดใหม ผูใหการบำบัดในขั้นนี้เปรียบพี่เลี้ยงคอยชวยเหลือแนะนำ เสริมสรางและเปนกำลังใจใหผู

ผานการบำบัดรักษาและครอบครัว โดยมีวิธีการติดตาม ดังนี ้

1. การติดตามทางตรง โดยผูใหการบำบัดพบกับผูเลิกยาเสพติด หรือ ผูเกี่ยวของดวยตนเองโดยมี 

วิธีการตางๆ คือ 

1.1 การเยี่ยมบาน เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสามารถใหความชวยเหลือไดอยางเหมาะสม 

1.2 การเยี่ยมที่ทำงานของผูเลิกยาเสพติด ซึ่งไดจากขอมูลการทำงานและไดพบปะกับนายจางหรือ

ผูรวมงาน 

1.3 การนัดใหมาพบที่สถานพยาบาล หรือสำนักงานสาขาหรือสำนักงานชั่วคราว เพื่อทดสอบความ

รวมมือของผูเลิกยาเสพติด โดยการนัดหมายใหมารายงานตัวกับเจาหนาที่ผูบำบัด 

2. การติดตามทางออม โดยผูใหการบำบัดติดตอกับผูเลิกยาเสพติด โดยผานบุคคลหรือสื่อกลางอ่ืน 

ๆ ดังนี้ 

2.1 การติดตอผานบุคคลอื่น เชน ติดตอผานนายจาง ครู ผูใหญบาน อสม. ผูปกครอง ฯลฯ ซึ่งบุคคล

อื่นหรือบุคคลที่ ๓ นี้ ควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อทำหนาที่ชวยเหลือ แนะนำ สงเสริม 

และ เปนกำลังใจใหผูเลิกยาไดอยางมีคุณภาพ โดยมีหลักการพิจารณาบุคคลที่จะเปนสื่อกลาง 

ดังนี้ 

- เปนผูที่นาเชื่อถือ และไววางใจได 

- ไมเปนผูติดยาเสพติด หรือเคยติดยาเสพติดมากอน 

- เปนผูสนใจ และเขาใจการติดตามดูแลผูเลิกยาเสพติด 

- ความเหมาะสมอ่ืน ๆ เชน การมีความรู อานออกเขียนได ฯลฯ 

2.2 การติดตอทางไปรษณีย 

2.3 การติดตอทางโทรศัพท 

ไมวาจะติดตามดวยวิธีใดก็ตาม ควรจะดำเนินการเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เชน ติดตามทุก

เดือนที่ ๑ , ๓ , ๖ , และ ๑๒ หากพบวามีปญหาอาจจะเพ่ิมความถ่ีในการติดตามไดตามความจำเปน 
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๓. กิจกรรมการติดตาม ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 

- การสัมภาษณ หรือสอบขอมูล 

- ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา 

- เสริมกำลังใจ แนะแนว 

- ติดตามผล 

- ปองกันการติดยาเสพติดซ้ำอีก 

 

แนวทางการดำเนินงานติดตามผูผานการบำบัดฟนฟูฯ ในระบบสาธารณสุข ตามระดับ 

การเสพติด มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กลุมผูใช ติดตาม ๑ ครั้งใน ๓๐ วัน หลังจากผานการบำบัดฟนฟูฯ 

๒. กลุมผูเสพ กลุมผูติด ติดตามอยางนอย ๔-7 ครั้ง เปนเวลา ๑ ป และสุมตรวจปสสาวะ 

อยางนอย ๔ ครั้ง หลังจากผานการบำบัดฟนฟูฯ 

 

ตาราง ตัวอยางโปรแกรมการติดตาม 4 ครั้ง 

โปรแกรมการติดตาม 4 ครั้ง 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 

1 1 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

2 3 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

3 6 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

4 12 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

 

ตาราง ตัวอยางโปรแกรมการติดตาม 7 ครั้ง 

โปรแกรมการติดตาม 7 ครั้ง 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 

1 2 สัปดาหหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

2 4 สัปดาหหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

3 2 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

4 3 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

5 6 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

6 9 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 

7 12 เดือนหลังการบำบัดฟนฟูฯ 
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