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คำนำ 

กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการระบบข้อมูลการ
บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วย     
แบบสมัครใจ ระบบการรักษาผู ้ป่วยยาเสพติดแบบบังคับบำบัด และระบบการบำบัดรักษาผู ้ป่วยยาเสพติด                
ที่อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน (ต้องโทษบำบัด) ตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด โดยใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ทดแทนระบบรายงาน 
ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของเดิม อันเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและสำคัญอย่างมากต่อการ
วิเคราะห์ การแพร่ระบาด และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล ตลอดจนใช้ในการประเมินคุณภาพด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด ที่กระทรวงสาธารณสุขรับ
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดวางระบบการบริการบำบัด รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โดยระบบ
ข้อมูล บสต. ได้เริ่มดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้
มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้บริหารจัดการระบบ  

ตามข้อตกลงว่าด้วยการประสาน ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและระบบข้อมูลการ
บำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ระบบข้อมูลการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ อันได้แก่ สำนักบริหารการสาธารณสุข หน่วยงาน
หลักที ่ร ับผิดชอบบริหารจัดการบำบัดฟื ้นฟูของระบบบังคับบำบัดและต้องโทษ ได้แก่ กรมคุมประพฤติ                
กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนานโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และจำเป็นต้องมีผู้ที่เข้าใจระบบโปรแกรม และการเข้าใช้
งานระบบการบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านเทคนิค การบูรณาการ
ของทุก ๆ หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) จำเป็นต้องจัดทำ
คู่มือขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบของการเข้าใช้งาน โดยได้มีการแก้ไขหน้าจอบันทึกข้อมูล และได้จัดทำ
รายละเอียดแยกเป็นแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดและครบถ้วน ตลอดจนผัง ระบบงาน (Flow Chart) เพ่ือให้เข้าใจ
ง่ายและใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกำหนด เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ และสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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1. บทนำ (OVERVIEW) 

1.1 วัตถุประสงค์ของเอกสาร 
เอกสารฉบับนี ้จ ัดทำขึ ้น โดยมีว ัตถุประสงค์ เพื ่อใช้เป็นคู ่มือของผู ้ใช้งานระบบข้อมูลการ

บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

2. แบบรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ
ประเทศ (บสต.) 

2.1  การบริหารจัดการ 
การรายงานข้อมูลในส่วนที่มีการจัดตั้งหน่วยหรือศูนย์ต่าง ๆ ตามนโยบาย/ข้อสั่งการ เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการให้บริการหรือการบริหารจัดการด้านการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

2.2  ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด 
ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทุกคนต้องมีการลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในการเข้ารับการ

บำบัดรักษา โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น 

2.3  รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 
การรายงานข้อมูลผลการจำแนกคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ใช้  

ผู้เสพ และผู้ติด และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต  

2.4  รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
การรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู โดยสถานบำบัดหรือสถานที่ให้การบำบัดฟ้ืนฟู ตั้งแต่

เริ่มกระบวนการบำบัดรักษาจนจบกระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งกระบวนการบำบัดใน
แต่ละระบบมีระยะเวลาการบำบัดฟื้นฟูไม่เท่ากัน 

2.5  รายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
การรายงานข้อมูลการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการ

ติดตามหลังจากผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยมีการติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข          
ทั้งการติดตามทางการแพทย์และการติดตามทางสังคม ดูรายละเอียดได้ท่ีภาคผนวก 

2.6  รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
การรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูหลังจากการติดตามดูแล เพ่ือให้ 

ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถดำรงชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติสุข 
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3. ภาพรวมของระบบ (SYSTEM HIGH LEVEL OVERVIEW) 
ภาพรวมของระบบแสดงดังรูปที่ 1 ระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน คือที่กระทรวงสาธารณสุขและ

สำนักงาน ป.ป.ส. ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขติดตั ้งระบบ บสต. ที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ K2 ซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสองเครื่อง เครื่องแรกติดตั้ งฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ และอีก
เครื่องสำหรับการติดตั้ง K2 สำหรับให้บริการการคีย์ข้อมูลผ่าน web browser ควบคุมกระบวนการทำงาน 
และบริหารจัดการผู้ใช้งาน  

 
รูปที่ 1 ภาพรวมของระบบ 
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3.1 หน่วยงานการทำงาน 

•  ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง หมายถึง สถานที่ทำการจำแนกคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หรือศูนย์
เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูในระดับอำเภอ/เขต ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำหน้าที่ประเมินคัดกรองสภาพการเสพติดและประเมินความ
รุนแรงของสภาพการติดยาเสพติด ตามแบบคัดกรองที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

•  สถานบำบัดฟื ้นฟูหมายถึง สถานที่ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติด 
ยาเสพติด และได้รับการอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

•  ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูหมายถึง ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบำบัดฟื้นฟูระดับจังหวัด/อำเภอ/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทำหน้าที่จัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือ และ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู  
 

3.2 หน่วยงานของผู้ใช้งาน 
ผู้ใช้งานระบบ บสต.จะมาจากหน่วยงานต่างๆ หลากหลายหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 

•  โรงพยาบาลและสถานพยาบาล : โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ ที ่อยู ่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกรุงเทพมหานคร 

•  กรมพินิจ : ผู้ที่สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

•  กรมราชทัณฑ์ : ผู้ที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ 

•  กรมคุมประพฤต ิ: ผู้ที่สังกัดกรมคุมประพฤต ิ

•  หน่วยงานภายนอก : ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ 

•  มท. และ กทม. ผู้ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร 
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4. การใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 
(บสต.) 

การใช้ระบบ บสต. ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรองรับการใช้บราวเซอร์
ดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่1 รองรับการใช้บราวเซอร์ 

Internet Explorer6 Chrome Firefox Safari Silverlight 

11 10 9 เวอร์ชันล่าสดุ เวอร์ชันล่าสดุ  เวอร์ชันล่าสดุ 5 4 

      81.0.4044 75.0 7.1.8 
  

 
การเข้าถึงระบบ บสต. สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยผ่านช่องทางกระทรวงสาธารณสุขที ่URL ลิงก์ดังนี้ 

http://antidrugnew.moph.go.th 
 

 
รูปที่ 2 หนา้เว็บระบบ บสต. 

 
โดยหน้าเว็บระบบ บสต. จะมีทั้งหมด 5 เมนูดังนี้ 

1.  เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ระบบรายงานต้องมี ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน สำหรับเข้าใช้งาน ในเมนู   
เข้าสู่ระบบ ก่อนเข้าสู่ระบบชื่อผู้ใชงาน และรหัสผ่าน จะเป็นสิ่งที่บอกว่าหน่วยงาน หรือบุคคลใดที่สามารถใช้
งานในระบบ ซึ่งจะมีผลให้เมนู และการใช้งานในระบบแตกต่างกันไปตามสิทธิ์ และลักษณะของหน่วยงาน ที่
เข้าสู่ระบบ 

http://antidrugnew.moph.go.th/
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2.  ข้อมูลเผยแพร่ เป็นหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ โดยจะกล่าว
เพ่ิมเติมในหัวข้อของรายงาน 

3.  Dashboard 
4.  ข้อมูลบังคับบำบัด จะแสดงรายละเอียดข้อมูลรายงานในรูปแบบ Power Bi โดยจะกล่าว

เพ่ิมเติมในหัวข้อของรายงาน 
5. คำถามท่ีพบบ่อย จะแสดงรายการคำถามที่ผู้ใช้งานพบบ่อยพร้อมแสดงวิธีการแก้ไข 

 
 รูปที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ  

 

 
รูปที่ 4 หน้าเว็บคำถามท่ีพบบ่อย 
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5. การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
การตรวจสอบรายชื่อข้อมูลผู้ป่วย ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชน (Smart Card) เพ่ือเข้าถึงข้อมูล

ผู้ป่วยในระบบเลข 13 หลัก ของกระทรวงมหาดไทย สำหรับตรวจสอบและยืนยันตัวตนจะใช้เฉพาะผู้ใช้ระบบ
ที่มีสิทธิเพิ่มเติมแก้ไข และทำหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วยเท่านั้น ซึ่งก่อนจะใช้งานในระบบ จำเป็นต้องติดตั้งเครื่อง 
Smart Card Reader เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเสียก่อน 

สำหรับการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ในคู่มือฉบับนี้จะเป็นการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ของ Smart Card Reader            
รุ่น N99 เท่านั้น สำหรับรุ่นอื่น ๆ สามารถติดต้ังตามคู่มือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

 

5.1  ขัน้ตอนการติดตั้งไดรฟ์เวอร ์
เครื่องที่ต้องการใช้ Smart Card Reader ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่ต่ำกว่า Windows 7 

ต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  ใส่แผ่น CD ที่บรรจุในกล่องลงในช่องอ่านแผ่น CD-ROM 
2.  ติดตั้งโปรแกรมโดยเปิด Windows Explore และ Double Click ทีไ่ดรฟ์ผ่าน CD-ROM 
3.  ให้ Double Click ทีไ่ฟล์ที่ชื่อ set up for windows.exe 
 

 
รูปที่ 5 หน้าจอแสดงไฟล์ set up for windows.exe 

 
4.  ให้ Double Click ทีไ่ฟล์ที่ชื่อ set up for windows.exe โปรแกรมจะติดตั้งไดรฟ์เวอร์ 
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รูปที่ 6 หน้าจอแสดงสถานะระหว่างทำการติดตั้ง 

 
5.  คลิก Next เพ่ือติดตั้ง ให้รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น 

 
รูปที่ 7 หน้าจอระหว่างการติดตั้ง 
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6.  เมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งคลิก Finish 

 
รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการติดตั้งแล้วเสร็จ 

 

5.2  การติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตร SMART CARD 
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านบัตรได้จากหน้าเว็บไซต์ คลิกที่โปรแกรมอ่านบัตร 

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

 
รูปที่ 9 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านบัตร 
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รูปที่ 10 ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านบัตร 

 
เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาบันทึกไว้บนเครื่องของผู้ใช้งาน แล้วให้คลิกท่ีไฟล์ดังรูปที่ 11 เพ่ือเปิดไฟล์ขึ้นมา  

 
รูปที่ 11 การแตกไฟล์ zip เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 

 
เมื่อเปิดไฟล์ที่บีบอัดไว้จะมีรายการไฟล์ ดังรูปที่ 12 จากนั้นให้คลิกเม้าส์ข้างซ้ายสองครั้งที่ไฟล์ 

Atos.AntiDrugCardReader1.1.5.exe เพ่ือติดตั้งโปรแกรม 

 
รูปที่ 12 รายการไฟล์ใน zip ไฟล์ 
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รูปที่ 13 โปรแกรมการติดตั้ง Smart Card 
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เมื่อหน้าต่างดังรูปที่ 14 ปรากฏขึ้นมาให้คลิกปุ่ม Next ไปเรื่อย ๆ ดังรูปที่ 15 รูปที่ 16 เมื่อถึง
รูปที่ 16 ให้คลิกท่ีปุ่ม 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. สิทธิ์การเข้าใช้งาน 

6.1  สิทธิ์ของผู้ใช้ฐานข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
สิทธิ์ของผู้ใช้ระบบจะถูกกำหนดโดยบทบาทหน้าที่ (Role) และกลุ่มของผู้ใช้งาน (Group)  

6.1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานจะเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงเมนูการใช้งานต่าง ๆ โดยผู้ใช้ 

แต่ละคนสามารถมีบทบาทหน้าที่ได้หลายบทบาท บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่2 บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งาน 

ชื่อบทบาทหน้าที่ สิทธิ์การเข้าถึง 

ผู้ดูแลระบบ 

1. เพิ ่ม/กำหนดสิทธิ Username & Password ของผู ้ใช้ระบบภายใน
หน่วยงานตนเองและหน่วยงานภายใต้การดูแล 
 2. บริหารจัดการดูแลผู้ใช้ระบบในหน่วยงานตนเอง และหน่วยงานภายใต้
การดูแล โดยจะแบ่งตามเขตของจังหวัด และอำเภอ 
 3. เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
 4. เพ่ิมเติมหน่วยงานภายใต้การดูแลไดโ้ดยจะแบ่งตามเขตของจังหวัด และอำเภอ 

คัดกรอง 
หน่วยบำบัดมีหน้าที่คัดกรองผู้บำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 
รายการการลงทะเบียน และรายการคัดกรองได้ 

บำบัดรักษาและฟื้นฟู 
หน่วยบำบัดมีหน้าที่คัดกรองผู้บำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 
รายการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูได้ 

ติดตามดูแลรักษา 
หน่วยบำบัดมีหน้าที่คัดกรองผู้บำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ 
รายการติดตามดูแลรักษาได้ 

ให้ความช่วยเหลือ 
หน่วยบำบัดมีหน้าที่คัดกรองผู้บำบัดรักษายาเสพติด สามารถเพิ่มเติม/ลบ     
ให้ความช่วยเหลือได้ 

ปิดงาน 
หน่วยบำบัดมีหน้าที่คัดกรองผู ้บำบัดรักษายาเสพติด สามารถตรวจสอบ
รายการในหน่วยงานภายใต้การดูแล 
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6.1.2 กลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตหน้าที่ผู้ใช้งานนั้น ๆ และบ่งบอกสังกัดหน่วยงาน
ของตน ใช้สำหรับแยกประเภทรายงานที่ผู้ใช้นั้น ๆ กรอกข้อมูล โดยบัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละบัญชีจะอยู่ในกลุ่มได้
เพียงกลุ่มเดียวกลุ่มผู้ใช้งาน มีดังต่อไปนี้ 
ตารางที ่3 กลุ่มผู้ใช้งาน 

ชื่อกลุ่ม รายละเอียดของกลุ่มผู้ใช้งาน 

โรงพยายบาล 
หน่วยงานประเภทโรงพยาบาล สถานบำบัด สถานฟื้นฟูที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด บำบัดฟื้นฟู ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือ แก่ผู้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
หน่วยงานที ่จัดตั ้งโดยกระทรวงมหาดไทยที ่ทำหน้าที ่เกี ่ยวกับการ          
คัดกรองผู้ติดยาเสพติด บำบัดฟื้นฟู ติดตามและให้ความช่วยเหลือ  
แก่ผู้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

กรมพินิจ 
หน่วยงานที่จัดตั้งโดยกรมพินิจทำหน้าที ่เกี ่ยวกับการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด 
บำบัดฟื้นฟู ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติด 

กรมราชทัณฑ์ 
หน่วยงานที่จัดสร้างโดยกรมราชทัณฑ์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดกรอง    
ผู้ติดยาเสพติด บำบัดฟื้นฟู ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ  
แก่ผู้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

กรมคุมประพฤติ 
หน่วยงานที่จัดต้ังโดยกรมคุมประพฤตทิำหน้าที่เก่ียวกับการคัดกรอง 
ผู้ติดยาเสพติด และบำบัดฟื้นฟู 

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ 
หน่วยงานที ่จ ัดตั ้งสำหรับประสานความช่วยเหลือแก่ผ ู ้ผ ่านการ
บำบัดรักษายาเสพติดในระดับจังหวัดมีหน้าที ่ให ้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือกับผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 

ผู้ดูแลระบบ 
ผู้ดูแลระบบส่วนกลางทำหน้าที่บริหาจัดการะบบในภาพรวมทั้งหมด 
รวมถึงการสร้างสถานที่ ผู ้ดูแลระบบจะไม่สามารถสร้างรายงานการ
บำบัดได ้

ผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด 
ผู้ดูแลระบบในระดับจังหวัด ทำหน้าที่บริหารจัดการผู้ดูแลระดับอำเภอ 
และหน่วยงานภายในสังกัด เช่น ศอ.ปส.จ. และ กทม. 

ผู้ดูแลระบบระดับอำเภอ 
ผู้ดูแลระบบระดับอำเภอทำหน้าที่สร้างผู้ใช้งานในหน่วยงานภายใต้สังกัด
ของตนเอง 

ผู้ดูแลระบบระดับ
โรงพยาบาล 

ผู้ดูแลระบบระดับโรงพยาบาลหน้าที่สร้างผู้ใช้งานในหน่วยงานภายใต้
สังกัดของตนเอง 
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ผู้ดูแลระบบพินิจจังหวัด 
ผู้ดูแลระบบของกรมพินิจในระดับจังหวัดที่สร้างผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของตนเอง 

ผู้ดูแลระบบเรือนจำจังหวัด
และอำเภอ 

ผู ้ด ูแลระบบของกรมราชทัณฑ์ในระดับจังหวัดที ่สร ้างผู ้ใช้งานใน
หน่วยงานภายใต้สังกัดของตนเอง 

ผู้ดูแลระบบศอ.ปส.จ. และ
กทม. 

ผู้ดูแลระบบของศอ.ปส.จ. ในระดับจังหวัดที่สร้างผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของตนเอง 

ผู้ดูแลระบบศป.ปส. อ.และ
เขต 

ผู้ดูแลระบบของศป.ปส. อ.ในระดับอำเภอที่สร้างผู้ใช้งานในหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของตนเอง 

 
จากตารางที ่3 ผู้ดูแลระบบจะแบ่งเป็นระดับขั้นได้ดังรูปที่ 17  

 
รูปที่ 17 แผนภูมริะดับขั้นผู้ดูแลระบบ 
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ความสัมพันธ์ของบทบาทและกลุ่มแสดง ดังตารางที ่4 
ตารางที ่4 ความสัมพันธ์ของกลุ่มและบทบาท 
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7. การใช้เมนูของผู้ดูแลระบบ 
เมน ู“ผู้ดูแลระบบ” ทั้งหมดจะมีเมน ูดังต่อไปนี้  

• จัดการผู้ใช้ 

 
รูปที่ 18 เมนูของผู้ดูแลระบบ 

 

7.1  เมนูการจัดการผู้ใช้ 
สำหรับผู้ใช้ระบบที่ได้สิทธิ “ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น จึงจะสามารถเพ่ิมผู้ใช้ระบบรายใหม่ได้ แก้ไข

บัญชีผู้ใช้ และลบบัญชีผู้ใช้ภายใต้สังกัดของตนเองได ้

7.1.1  การเพ่ิมผู้ใช้ 
การเพิ ่มผู ้ใช้ ผู ้ดูแลระบบ สามารถเพิ ่มเติมผู ้ใช้งานได้โดยใส่ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องให้

ครบถ้วน ดังตารางที ่5 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกท่ีปุ่ม  
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ตารางที ่5 ข้อมูลการสร้างบัญชีผู้ใช้ 

ชือ่ข้อมูล คำอธิบาย 

ชื่อผู้ใช้ 
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน เป็นชื่อสำหรับ login เข้าสู่ระบบ ต้องตั้งไม่ให้ซ้ำกับบัญชีผู้ใช้
อ่ืนในระบบ ชื่อบัญชีผู้ใช้ต้องประกอบเป็นอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข “-” และ 
“_” เท่านั้น 

รหัสผ่าน รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งาน ความยาวขั้นต่ำ 4 ตัวอักษร 

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง พิมพ์ยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกับช่องรหัสผ่าน 

คำอธิบาย รายละเอียดเพ่ิมเติมของบัญชีผู้ใช้งาน 

ชื่อ ชื่อของผู้ใช้งาน 

นามสกุล นามสกุลของผู้ใช้งาน 

เลขบัตรประชาชน เลขบัตรประชาชนของผู้ใช้งาน 

อีเมล อีเมลของบัญชีผู้ใช้งาน 

กลุ่ม 
กลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตหน้าที่ผู้ใช้งานนั้น ๆ และบ่งบอกสังกัด
หน่วยงานของตน ผู้ใช้แต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้เพียงกลุ่มเดียว 

สถานที ่ หน่วยงานที่บัญชีผู้ใช้งานสังกัดอยู่ 

บทบาทหน้าที่ 
บทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานจะเป็นตัวกำหนดการเข้าถึงเมนูการใช้งานต่าง ๆ โดย
ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีบทบาทหน้าที่ได้หลายบทบาท 

 

 
รูปที่ 17 การสร้างบัญชีผู้ใช้ 
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7.1.2  การแก้ไขบัญชีผู้ใช้ 
ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายการของผู้ใช้ระบบที่มีอยู่เดิม สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ระบบ

ที่เป็น “ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น ผู้ดูแลต้องค้นหาบัญชีที่ต้องการแก้ไขก่อน โดยสามารถใส่คำค้นลงในช่อง ค้นหา
โดย ชื่อผู้ใช้ หรือ Quick Search ได้ เช่น ต้องการค้นหาบัญชีรายชื่อ atos_aong ให้พิมพ์ “atos_aong” 
แล้วคลิกปุ่ม กดเพ่ือค้นหาผู้ใช้ระบบ 

 
รูปที่ 19 ตัวอย่างการค้นหาบัญชีรายชื่อ 

 
ผู้ใช้สามารถพิมพ์บางส่วนของคำค้นได้ และสามารถระบุขอบเขตการค้นหาได้โดยเลือก

ที่รายการของฟิลด์ได ้

 
รูปที่ 20 ตัวอย่างการค้นหาฟิลด์แบบเจาะจง 

 
เมื่อพบรายการที่ต้องการแก้ไขแล้วให้คลิกที่รายการเพื่อแก้ไขรายการ ข้อมูลของบัญชี

ผู้ใช้นั้นจะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 21 เมื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วให้กดปุ่ม  หรือถ้าต้องการยกเลิก
การแก้ไขให้กดปุ่ม  

7.1.3  การลบบัญชีผู้ใช้ 
ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบพ้นจากหน้าที่ในการใช้ระบบรายงานยาเสพติดฯ หรือไม่ได้ใช้บัญชี

ผู้ใช้นั้นแล้ว ผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานสามารถลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ระบบนั้นได้ 
โดยการค้นหาบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการลบ แล้วให้คลิกท่ีรายการเพ่ือแก้ไขรายการ ข้อมูลของ

บัญชีผู้ใช้นั้นจะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 21 แล้วกดปุ่ม  
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รูปที่ 21 การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 

 

7.1.4  เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) 
ผู้ใช้ระบบที่ได้สิทธิ เพิ่มเติมแก้ไข หรือเรียกดู ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถเข้า

ระบบด้วยรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานกำหนด หลังจากนั้นสามารถคลิกเมนูการจัดการผู้ใช้ 

หน้าจอแสดง ดังรูปที่ 22 ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ของตนเอง แล้วคลิกที่ปุ่ม  แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ 
จำนวน 2 ครั้ง ในช่องรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
รูปที่ 22 การจัดการผู้ใช้ของตนเอง 
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8. การแจ้งเตือน 
เพื่อให้การทำงานที่อยู่ในระบบไม่ถูกทิ้งค้างไว้นานเกินไป และทำให้งานมีคุณภาพยิ่งขึ้นระบบจึงมีการ

แจ้งเตือนไปที่สถานะของงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่างานนี้ต้องรีบทำให้เสร็จสิ้นตามกำหนดผู้ดูแลข้อมูล
สามารถควบคุมคุณภาพงานได้ และทราบสถานะของงานต่าง ๆ โดยเงื่อนไขการแจ้งเตือนแสดง ดังตารางที ่6 
ตารางที ่6 เงื่อนไขการแจ้งเตือน 

No ชื่อ เงื่อนไข ช่องทางการแจ้ง 

1 งานล่าช้า 

• ทุกระบบ 

• ลงบำบัดล่าช้า 30 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการคัดกรอง 

• ลงติดตามล่าช้า 30 วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการบำบัด 

• รายงานการแจ้งเตือน เข้าไปดูผ่าน
เว็บ 

• เจ้าหน้าที่/หน่วยงานเจ้าของรายการ
นั้น โดยแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ 
ทั้งผู้ส่ง และผู้รับ 

2 จบงานช้า 

• ไม่ปิดงานบำบัด 30 วัน หลังจาก
ที่ลงทะเบียนบำบัด (ค่าย)  

• ไม่ปิดงานบำบัด 180 วัน 
หลังจากท่ีลงทะเบียนบำบัด 

• ไม่ปิดงานติดตาม กรณี หลังจาก
สิ้นสุดการบำบัด กรณ ีผู้เสพ  
ผู้ติด และ ผู้ใช้ 390 วัน หลังจาก
สิ้นสุดการบำบัด 

• ไม่นับการบำบัดแบบ MMT กับ 
HAM 

• รายงานการแจ้งเตือน  เข้าไปดูผ่าน
เว็บ 

• เจ้าหน้าที่/หน่วยงานเจ้าของรายการ
นั้น โดยแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ 
ทั้งผู้ส่ง และผู้รับ 

3 มีเคสซ้ำ 

• บันทึกซ้ำซ้อน ให้ตรวจสอบ
ประวัติ และประสานหน่วยที่
บันทึกก่อนหน้า ให้จำหน่ายเคส 

• รายงานการแจ้งเตือน  เข้าไปดูผ่าน
เว็บ 

• เจ้าหน้าที่/หน่วยงานเจ้าของรายการ
นั้น โดยแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ 
ทั้งผู้ส่ง และผู้รับ  
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4 กรุณาปิดงาน 

• มีรายชื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบที่สูงกว่า 
ให้ตรวจสอบประวัติ และรีบ
จำหน่ายเคส  

• ถ้าระบบที่ต่ำกว่ามาทีหลังให้โชว์มี
เคสซ้ำที่ระบบที่มาก่อน 

• รายงานการแจ้งเตือน  เข้าไปดูผ่าน
เว็บ 

• เจ้าหน้าที่/หน่วยงานเจ้าของรายการ
นั้น โดยแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ 
ทั้งผู้ส่ง และผู้รับ 

5 SMIV 

• ผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความ
รุนแรง หมายถึงผู้ป่วยยาเสพติดที่
มีอาการหรือพฤติกรรมในข้อใด
ข้อหนึ่ง อย่างน้อย 1 ข้อ ตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้ 

• มีประวัติการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการ
รุนแรงโดยตั้งใจจะให้เสียชีวิต
ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน = (4) การคัดกรอง
ปัญหาทางสุขภาพจิต : มี
ความคิด / พฤติกรรมการฆ่าตัว
ตาย 

• มีประวัติการก่อความรุนแรง ทำ
ร้ายผู้อ่ืน หรือสร้างความรุนแรงใน
ชุมชนตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน = (4) การคัดกรอง
ปัญหาทางสุขภาพจิต : ก้าวร้าว 
วุ่นวาย ทําร้ายผู้อ่ืน 

• อาการทางจิตปัจจุบันของผู้ป่วยที่
มีอาการหลงผิด หวาดระแวง 
เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงต่อ
ผู้อื่น = (4) การคัดกรองปัญหา
ทางสุขภาพจิต : หวาดระแวง
โดยไม่มีเหตุผล 

• มีประวัติก่อคดีอาญารุนแรงตลอด
ชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  

• รายงานการแจ้งเตือน  เข้าไปดูผ่าน
เว็บ 

• เจ้าหน้าที่/หน่วยงานเจ้าของรายการ
นั้น โดยแสดงการแจ้งเตือนที่หน้าจอ 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 28 

 

(คดีความผิดต่อชีวิต ต่อร่างกาย 
และเก่ียวกับเพศ) = (7) ประวัติ
คดีอาญา : คดีความผิดต่อชีวิต, 
คดีความผิดต่อร่างกาย, คดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศ และ คดี
ความผิดที่เป็นภยันตรายต่อ
ประชาชน 

 

8.1  การแจ้งเตือน 
การแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง คือ การแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของงานในขณะนั้น ดังรูป 

ที่ 23 ตัวอย่างการแจ้งเตือนงาน 

 
รูปที่ 23 ตัวอย่างการแจ้งเตือนงาน 
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9. การใช้เมนูของผู้ใช้ระบบ 
เมน ู“ผู้ใช้ระบบ” ทั้งหมดจะมีเมนู ดังต่อไปนี้  

• ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด 

• การคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 

• การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

• การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

• การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 

• รายการงานจำหน่ายในกระบวนการบำบัด 

• รายงานรูปแบบใหม่ 

• รายงาน 

• รายงานศูนย์ยาเสพติด 

• ประวัติผู้บำบัดยาเสพติด 

• ดาวน์โหลดข้อมูล 

• รายงานตรวจสอบข้อมูลการบำบัด ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 

 
รูปที่ 24 เมนูผู้ใช้ระบบ 
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9.1 การลงทะเบียนเข้าสู่การบำบัด 
สามารถค้นหาได้โดยค้นหาด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 

และระบบจะค้นหารายชื่อผู้บำบัดได้ 3 วิธีคือ สร้างจากรายชื่อที่มีอยู่ในระบบแล้ว (เคยเข้ารับการบำบัดมา
ก่อน) สร้างจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และสร้างจากเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีรายชื่อไม่อยู่
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) หลังจากนั้น นำข้อมูลจากการค้นหามาลงทะเบียนเข้าสู่การบำบัด 

9.1.1 การค้นหา 
- การค้นหาจากระบบ 

ค้นหาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากนั้น 
กดค้นหาผู้บำบัด 

 
รูปที่ 25 ค้นหาผู้บำบัด 

 
ระบบจะทำการค้นหาจากฐานข้อมูลของระบบ ว่าผู้บำบัดคนนี้ เคยเข้ามารับการบำบัด

แล้วหรือยัง และนำมาแสดงผลให้เลือก 

 
รูปที่ 26 รายชื่อผู้ที่เคยบำบัด 
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- การค้นหาจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
กรณีที่ค้นหาในระบบแล้วไม่พบ โปรแกรมจะทำการไปค้นหารายชื่อจากฐานข้อมูล

ทะเบียนราษฎร์ และนำมาแสดง แต่ผู้ที่มีสิทธิในการค้นหาจากทะเบียนราษฎร์เท่านั้น ที่จะสามารถค้นหาใน
ส่วนนี้ได้ โดยขั้นตอนในการค้นหา ต้องเสียบบัตรประจำตัวประชาชนเข้าไปในเครื่องอ่านบัตร Smart card 
หลังจากนั้นเลือกอ่านข้อมูล และใส่ PIN 4 หลัก เพ่ือยืนยันตัวตน หลังจากนั้นระบบจะทำการแสดงข้อมูลที่เรา
ค้นหามาแสดง 

 
รูปที่ 27 อ่านข้อมูลจากชิปในบัตรประจำตัวประชาชน 

 

 
 รูปที่ 28 ใส่ PIN ของบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือยืนยันตัวตน  
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รูปที่ 29 รายชื่อจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

 
กรณีท่ีไม่ใช่คนที่เราต้องการ แต่ ชื่อ-นามสกุล ซ้ำกัน ให้กดถัดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอ

รายชื่อที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และท่ีอยู่เดียวกับผู้เข้ารับการบำบัด ถ้ากดเลยรายชื่อ
ที่เราต้องการ ให้กดปุ่มย้อนกลับ 

−  กรณีไม่พบทั้งในระบบและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
หลังจากค้นหาไม่พบ ระบบจะเพิ่มปุ่มสร้างรายการผู้บำบัดขึ้นมาและสร้างเลขแทน

บัตรประจำตัวประชาชน โดยมีวิธีการใช้งาน คือ กดท่ีปุ่มสร้างผู้บำบัด จากนั้นใส่จังหวัด อำเภอ และแขวงที่อยู่
ปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบสร้างเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นมา 

 
รูปที่ 30 ปุ่มสร้างรายการผู้บำบัด 

 

 
รูปที่ 31 ระบุท่ีอยู่ เพ่ือสร้างเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 
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รูปที่ 32 เลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 

9.1.2  การลงทะเบียนผู้บำบัด 
หลังจากค้นหารายชื่อผู้บำบัดเจอแล้วจะเข้าสู่ขั ้นตอนการลงทะเบียนผู้บำบัดโดยต้องกรอก

รายละเอียดต่าง ๆ ดังรูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้บำบัด 

1. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ ถ้าหากผู้บำบัดคนนี้มีตัวตนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
2. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ สำหรับผู้บำบัดที่ไม่มีตัวตนในฐานข้อมูลทะเบียน

ราษฎร์ โดยสร้างจากที่อยู่ปัจจุบัน 
3. ชื่อระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ กรณีที่มีการค้นหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ 

แต่ถ้าไม่เจอ ต้องทำการกรอกเอง 
4. สกุลระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ กรณีที่มีการค้นหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎร์ 

แต่ถ้าไม่เจอ ต้องทำการกรอกเอง 
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5. ชื่อกลาง ชื่อระบบจะสร้างให้อัตโนมัติ กรณีที่มีการค้นหาเจอจากทั้งในระบบ และฐานข้อมูลของทะเบียน
ราษฎร์ แต่ถ้าไม่เจอ ต้องทำการกรอกเอง แต่สามารถเว้นว่างได้กรณีท่ีไม่มี 

6. เพศ ถ้าค้นแล้วพบจากทะเบียนราษฎร์ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องเลือกระหว่างชายหรือหญิง
เท่านั้น 

7. สัญชาติ ถ้าค้นแล้วพบจากทะเบียนราษฎร์ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องเลือกจากรายการที่มีให้ 
8. ศาสนา เลือกจากรายการที่มีให้ 
9. วันเดือนปีเกิด ถ้าค้นแล้วพบจากทะเบียนราษฎร์ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ ต้องทำการเลือกเอง 

โดยสามารถเล ือกได ้จากปฏิท ินท ี ่ ม ี ให ้  หร ือสามารถพ ิมพ ์ ในร ูปแบบ 01/01/2550 หรือ 
01-01-2550 

10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยคำนวณจาก วัน/เดือน/ปี เกิด 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะเลือกให้โดยอัตโนมัติ โดยเลือกจากชนิด Username ของผู ้กรอก ถ้าเป็น

โรงพยาบาลหรือค่าย จะเป็นสมัครใจ แต่ถ้าเป็นกรมพินิจฯ หรือกรมราชทัณฑ์จะเป็นต้องโทษ 
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด เลือกจากรายการที่มีให้เลือก ถ้าเป็นชาวต่างชาติ ให้กรอกเอง 
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด เลือกจากรายการที่มีให้เลือก ถ้าเป็นชาวต่างชาติ ให้กรอกเอง 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที ่ใส่เป็นตัวเลข 
14.2 หมู่ ใส่เป็นตัวเลขไม่เกิน 2 หลัก ถ้าไม่มีใส่ 0 
14.3 ถนน กรอกชื่อถนนที่ผู้บำบัดอยู่ในปัจจุบัน 
14.4 จังหวัด เลือกจากรายการที่มีให้ 
14.5 อำเภอ/เขต เลือกจากรายการที่มีให้ 
14.6 ตำบล/แขวง เลือกจากรายการที่มีให้ 
14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน เลือกจากรายการที่มีให้ 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ใส่เป็นรูปแบบของเบอร์โทรศัพท์ เป็นตัวเลข ถ้ามีมากกว่า 1 เบอร์ให้คั ่นด้วย , เช่น 
0812345678, 023456789 

16. เข้าสู่ระบบบำบัดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 ถ้าเลือกใช่ ต้องตอบคำถามอีก 3 ข้อย่อย 
16.1 การค้นหา เลือกวิธีการที่พบผู้บำบัดคนนี้ โดยมีตัวเลือกให้เลือก 
16.2 ผลการตรวจปัสสาวะ/สารเสพติดเบื้องต้น เลือกผลตรวจ โดยมีตัวเลือกให้เลือก 
16.3 ความยินยอมในการเข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟู เลือกความยินยอม ถ้ายินยอม ต้องแนบเอกสาร โดย
มีวิธีการแนบเอกสาร ดังนี้ 

คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมเอกสาร ดังรูปที่ 34 แล้วคลิกท่ีกรุณาเพ่ิมเอกสาร ดังรูปที่ 35 หน้าต่างการเลือก
ไฟล์จะปรากฏขึ้น เลือกไฟล์ที่ต้องการเพิ่มหลังจากนั้นกด Open เพ่ือเพ่ิมเอกสาร จากนั้นเพ่ิมคำอธิบาย ดังรูป
ที่ 37 และกดปุ่มบันทึก เพ่ือแนบไฟล์เข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 38 
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รูปที่ 34 เลือกเพ่ิมเอกสาร 

 

 
รูปที่ 35 เลือกกรุณาเพ่ิมเอกสาร 

 

 
รูปที่ 36 เลือกเอกสารที่ต้องการแนบ 

 

 
รูปที่ 37 เพ่ิมคำอธิบายเอกสารและกดบันทึก 
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รูปที่ 38 แนบไฟล์สำเร็จ 

รูปแบบไฟล์ที่แนบได้ต้องเป็น PDF, TIF, JPG, PNG, JPEG และขนาดไม่เกิน 5 MB เท่านั้น ถ้า

แนบผิดรูปแบบจะขึ้นแจ้งเตือน ดังรูปที่ 39 

 
รูปที่ 39 ไฟล์แนบไม่ตรงรูปแบบ 

 
สำหรับการเข้าสู่ระบบบำบัดตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 ถ้าผู้เข้ารับบำบัดเคยเข้า

บำบัดครบ 5 ครั้ง ระบบจะห้ามคีย์เข้าระบบ 108 อีก แต่ยังสามารถคีย์เข้าระบบอื่น ๆ ได้ 

- เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีอยู่ในระบบแล้วยังไม่จบกระบวนการ  
เงื่อนไขการลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีอยู่ในระบบแล้วยังไม่จบกระบวนการ คือ การแจ้งเตือนเมื่อ

ลงทะเบียนผู้บำบัดแล้วมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว จะมีเงื่อนไขการจัดการกับผู้บำบัดในระบบหลายวิธีดังตารางที่ 7 
เพื่อป้องกันปัญหาผู้บำบัดซ้ำในระบบ โดยวิธีการดูตาราง คือ ด้านซ้ายเป็นการบำบัดเดิม ด้านบนเป็นการ
บำบัดใหม่ เช่น ถ้าเดิมเป็นการบำบัดแบบสมัครใจ แล้วเข้ามาบำบัดแบบค่ายฯ จะไม่สามารถคีย์ข้อมูลได้ หรือ 
กรณีสมัครใจเข้ามาแล้วกรมพินิจฯ เข้ามาจะมีการแจ้งเตือนให้ปิดเคสของระบบสมัครใจ  
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ตารางที ่7 ตารางการเพิ่มผู้บำบัดกรณีที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว 

 
 

ถ้าผู้รับบำบัดกำลังบำบัดอยู่ในระบบอยู่แล้ว และสามารถคีย์ข้อมูลต่อได้จะมีข้อความ

เตือน ดังรูปที่ 40 สำหรับกรณีที่ห้ามคีย์ข้อมูลซ้ำจะมีข้อความเตือน ดังรูปที่ 41  

 
รูปที่ 40 การแจ้งเตือนกรณีผู้รับบำบัดอยู่ในระบบอยู่แล้ว 

 
รูปที่ 41 กรณีไม่สามารถเพ่ิมได้ 
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สำหรับงานที่มีการแจ้งให้ปิดงานจะแสดงเป็นไฮไลท์สีแดงที่รายการงานของเจ้าของงาน 
ดังรูปที่ 42 ถ้าไม่ปิดงานภายใน 30 วัน ระบบจะทำการปิดงานออกไปโดยอัตโนมัติ 

 
รูปที่ 42 แจ้งเตือนให้ปิดงาน 

 

9.2 การคัดกรอง 
การคัดกรองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด และ

รายการผู้คัดกรองของหน่วยงาน ดังรูปที่ 43  

 
รูปที่ 43 การคัดกรอง 

 

9.2.1 รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 
คือรายการผู้คัดกรองของหน่วยงาน โดยรูปแบบรายงานจะมี 2 แบบ แตกต่างกันตาม

ชนิดของผู้เข้ารับการบำบัด คือ สมัครใจและต้องโทษ 
- สมัครใจ 
แบบฟอร์มสมัครใจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

•  ค้นหาการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 
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ข้อมูลการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดของระบบสมัครใจแสดง ดังรูปที่ 44 ผู้ใช้งานสามารถที่
จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ว่าคัดกรองเมื่อใด และที่ไหนบ้างถ้าผู้ใช้งาน
ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกซ้ายที่รายการเพ่ือเปิดดูผลการคัดกรองได้ ดังแสดงในรูปที่ 45 

 
รูปที่ 44 ค้นหาการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 

 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของระบบสมัครใจเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัดแสดง

ดังรูปที่ 45 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 45 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้กรณีที่

พิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้ใน
กรณีท่ีพิมพ์ผิด 

4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด  

ไม่สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือกผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
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14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อตัโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไข
ได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
17. การศึกษา เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
18. อาชีพ เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
19. รายได ้ใส่เป็นจำนวนเงิน/เดือน โดยถ้าไม่ใช่อาชีพว่างงาน รายได้ห้ามเป็น 0 บาท 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ถ้าเลือกอยู่

คนเดียว จะไม่สามารถเลือกตัวเลือกอ่ืน ๆ ได ้
21. ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดา มารดา เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 

• การคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม ดังรูปที่ 46 และรูปที่ 47 

 
รูปที่ 46 การคัดกรองการใช้ยาเสพติด 
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รูปที่ 47 การคัดกรองการใช้ยาเสพติด  

 
วันที่เข้ารับการคัดกรอง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ ไม่สามารถใส่

วันที่มากกว่าวันปัจจุบันได้ 
1. ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติเป็นสมัครใจ ให้เลือก

เหตุผลเพิ่มเติมว่า ทำไมถึงสมัครใจ 
2. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ เลือกชนิดเดียวที่ใช้มากที่สุด 
3. ผลการคัดกรอง บอกระดับของการติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด 
4. การคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิต เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ถ้าหากเลือกไม่มี จะไม่สามารถเลือกข้ออื่นได้ 
5. ประวัติรักษาโรคทางสุขภาพจิตเลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
6. ประวัติโรงเรื้อรัง/โรคติดต่อ เลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
7. ประวัติคดีอาญา เลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
8. คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง เลือกมีหรือไม่มี 
9. ผู้พิการ เลือกพิการทางจิต พิการทางร่างกาย หรือไม่ใช่ ถ้าเป็นผู้พิการ ให้ใส่เลขท่ีใบรับรองผู้พิการ 
10. สรุปรายงาน แบ่งเป็น 3 กรณ ี

10.1 จำหน่าย และใส่เหตุผลว่าจำหน่ายเพราะอะไรโดยเลือกจากเหตุผลที่มีให้ จากนั้นผู้บำบัดจะออก
จากระบบ 
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10.2 รับรักษา เมื่อรับรักษา งานจะเข้าไปอยู่ในขั้นตอนการบำบัดของหน่วยงานตัวเอง แต่ถ้าเป็นค่าย 
จะไม่มีการรับรักษาเอง ต้องส่งต่อหรือจำหน่ายเท่านั้น 

10.3 ส่งต่อ เลือกว่าจะส่งต่อไปที่ไหนโดยเงื่อนไขการส่งต่อเป็นไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ  

 
รูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ 

 
การส่งต่อ มีวิธีการทำดังนี้ 
หลังจากเลือกส่งต่อ จะมีหน้าต่าง รูปที่ 49 หน้าจอการค้นหาสถานที่ขึ้นมา เราสามารถ

กดท่ีรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาทุกรายการที่มี หรือระบุชื่อสถานที่ลงไปในช่องค้นหาแล้วกดรูปแว่นขยายอีกทีเพ่ือ
ค้นหาเฉพาะสถานที่ที่เราต้องการก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ชื่อทั้งหมดลงไป ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อบางส่วนลง
ไปได้เช่น บางซื่อ แล้วคลิกค้นหา หลังจากนั้นคลิกที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการส่งต่อไปแล้วกด OK สถานที่ก็จะ
มาปรากฏในช่องส่งต่อ ดังรูปที่ 51 ผลการเลือกสถานที่  

 
รูปที่ 49 หน้าจอการค้นหาสถานที่ 
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รูปที่ 50 ค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อสถานที่ 

 

 
รูปที่ 51 ผลการเลือกสถานที่ 

 

- ต้องโทษ 
แบบฟอร์มต้องโทษ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

• ค้นหาการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 
ข้อมูลการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดของระบบต้องโทษแสดง ดังรูปที่ 52 ผู้ใช้งานสามารถที่

จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ว่าคัดกรองเมื่อใด และที่ไหนบ้างถ้าผู้ใช้งาน
ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกซ้ายที่รายการเพ่ือเปิดดูผลการคัดกรองได้ ดังแสดงในรูปที่ 53  

 
รูปที่ 52 ค้นหาการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของระบบต้องโทษเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัดแสดง

ดังรูปที่ 53 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 53 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์

ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้กรณีที่

พิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้ใน

กรณีท่ีพิมพ์ผิด 
4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
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11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่
สามารถแก้ไขได ้

13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ  การลงทะเบียนผู้
บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 

14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 
14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้

กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้

กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้

กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไขได้

กรณีท่ีเลือกผิด 
14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด สามารถแก้ไข

ได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
16. สถานภาพสมรส เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
17. การศึกษา เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
18. อาชีพ เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
19. รายได้ ใส่เป็นจำนวนเงิน/เดือน โดยถ้าไม่ใช่อาชีพว่างงาน รายได้ห้ามเป็น 0 บาท 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ถ้าเลือกอยู่

คนเดียว จะไม่สามารถเลือกตัวเลือกอ่ืนๆ ได ้
21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา เลือกจากที่ระบบมีให้เลือก 
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• การคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม ดังรูปที่ 54 และรูปที่ 55 

 
รูปที่ 54 การคัดกรองการใช้ยาเสพติด 

 
รูปที่ 55 การคัดกรองการใช้ยาเสพติด 
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1. ระบบการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติเป็นต้องโทษ 
2. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ เลือกชนิดเดียวที่ใช้เยอะที่สุด 
3. ผลการคัดกรอง บอกระดับของการติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ หรือผู้ติด 
4. การคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิต เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ถ้าหากเลือกไม่มี จะไม่สามารถเลือกข้ออื่นได้ 
5. ประวัติรักษาโรคทางสุขภาพจิต เลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
6. ประวัติโรงเรื้อรัง/โรคติดต่อ เลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
7. ประวัติคดีอาญา เลือกมีหรือไม่มี แต่ถ้าหากมีให้ระบุโดยเลือกจากรายการที่มีให้ 
8. คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง เลือกมีหรือไม่มี 
9. ผู้พิการ เลือกพิการทางจิต พิการทางร่างกาย หรือไม่ใช่ ถ้าเป็นผู้พิการ ให้ใส่เลขท่ีใบรับรองผู้พิการ 
10. สรุปรายงาน แบ่งเป็น 2 กรณี 

10.1 จำหน่าย และใส่เหตุผลว่าจำหน่ายเพราะอะไรโดยเลือกจากเหตุผลที่มีให้ จากนั้นผู้บำบัดจะออก
จากระบบ 

10.2 รับรักษา เมื่อรับรักษา งานจะเข้าไปอยู่ในขั้นตอนการบำบัดของหน่วยงานตัวเอง แต่ถ้าเป็นค่าย 
จะไม่มีการรับรักษาเอง ต้องส่งต่อหรือจำหน่ายเท่านั้น 

 
 

ปุ่มด้านล่างของแบบฟอร์มการคัดกรองมี 5 ปุ่ม ดังรูปที่ 56 แต่ละปุ่มมีหน้าที่ ดังนี้ 

 
รูปที่ 56 ปุ่มด้านล่างของแบบฟอร์ม 

 
1. ยืนยันการส่งต่อ คือ การยืนยันว่าแบบฟอร์มนี้กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้วข้อมูลจะถูกส่ง

ต่อไปยังขั้นตอนถัดไป 
2. บันทึกแบบร่าง คือ การเก็บแบบฟอร์มไว้ก่อนเพ่ือมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังไม่จำเป็นต้อง

กรอกให้ครบทุกช่อง 
3. ยกเลิก คือ ปิดหน้าต่างฟอร์มที่ทำอยู่ปัจจุบัน 
4. ลบงาน คือ การลบรายชื่อผู้ป่วยคนนี้ออกจากระบบโดยจะมีการถามเหตุผลว่าทำไมถึงลบงานและใน

ช่องประวัติจะมีสถานะบอกว่าลบงาน 
5. พิมพ์ คือ การพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 
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9.2.2 รายงานการคัดกรองของหน่วยงาน 
คือ รายการทั้งหมดของผู้ที่เคยผ่านการคัดกรองในหน่วยงานนั้น ๆ มาแล้ว สามารถค้นหา

ข้อมูลของผู้คัดกรองแล้วนำข้อมูลออกมาดูได้ 

 
รูปที่ 57 รายการผู้คัดกรองของหน่วยงาน 

 
สามารถค้นหาผู้บำบัดได้ในช่องด้านบน และเม่ือคลิกที่รายชื่อของผู้บำบัดตรงส่วนไหนก็ได้ เรา

จะสามารถเข้าไปดูประวัติแต่ละครั้งของเขาว่าผ่านการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัดของผู้บำบัด
รายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 58 และรูปที่ 59 

 
รูปที่ 58 รายการผลการคัดกรองของผู้บำบัด 
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รูปที่ 59 รายละเอียดการคัดกรองของผู้บำบัด 
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9.3 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่  ๆ คือ รายการงานของ

หน่วยงาน รายการงานที่อยู่ระหว่างส่งต่อ/รอรับ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น และรายการผู้บำบัดของ
หน่วยงาน ดังรูปที่ 60 ถึง รูปที่ 62 

 
รูปที่ 60 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 61 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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รูปที่ 62 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

9.3.1 รายการงานของหน่วยงาน 
รายการงานของหน่วยงานคือรายการงานของหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองจากหน่วยงานของ

ตนเอง ไม่ได้ส่งต่อมาจากที่อื่น ซึ่งแบบฟอร์มของการบำบัดมีทั้งหมด 4 ฟอร์ม ต่างกันตามกลุ่มของหน่วยงาน
ดังนี้ โรงพยาบาล ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรมพินิจฯ และกรมราชทันฑ ์

-  โรงพยาบาล 
แบบฟอร์มโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัดแสดง ดังรูปที่ 63 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียดระบบ
จะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา  

 
รูปที่ 63 ค้นหาการบำบัด 
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 64 โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 64 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้ในกรณีท่ีพิมพ์ผิด 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 54 

 

4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วันเดือนปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พมิพ์ผิด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก
ผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือกผิด 
18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรอง

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
22. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 

• การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และประเมิน

ทางสังคม แสดงดังรูปที่ 65 ถึง รูปที่ 70  

 
รูปที่ 65 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 
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รูปที่ 66 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 

 

 
รูปที่ 67 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 
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รูปที่ 68 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 

 

 
รูปที่ 69 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 
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รูปที่ 70 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาล 

 
วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใส่ให้เป็นวันปัจจุบันแต่สามารถแก้ไขได้ โดยวันที่ใส่ต้องไม่มากกว่าวัน

ปัจจุบัน 
1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ให้เลือกว่าเป็นสถานภาพไหน ขณะที่เข้ารับการบำบัดจะมีผลต่อ

การติดตามต่อเนื่อง 
2. ใช้ยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เคย ต้อง

กรอกว่าใช้ครั้งแรกอายุเท่าไร และใช้สารเสพติดอะไร 
3. สาเหตุสำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้า

ไม่เคย ต้องเลือกเหตุผลสำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
4. ยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบัน เลือกจากรายการที่มีให้และกรอกระยะเวลาที่ใช้ว่าใช้มาแล้วเป็นเวลาเท่าไร 

โดยเวลาที่กรอกต้องไม่มากกว่าอายุผู้บำบัด 
5. วันที่ใช้ยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้ายระบุว่าใช้ยาเสพติดครั้งล่าสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใส่ต้องไม่

มากกว่าวันปัจจุบัน 
6. เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติถ้าเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งล่าสุดมากรอกให้แต่ถ้าเลือกไม่เคย จะสามารถแก้ไขได้ว่าเคยบำบัดแล้วแต่เป็นนอกระบบ 
7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไร กรณีที่เคย ต้องระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 

ต้องระบุเวลาด้วยว่าหยุดได้เป็นเวลาเท่าไร แต่ถ้าไม่เคยบำบัดมาก่อนจะไม่สามารถกรอกข้อนี้ได้ 
8. เหตุผลสำคัญท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญที่สุดเพียงข้อเดียว 
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9. ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใช้มาท้ังหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณ   
ยาเสพติดที่ใช้มากสุดไปน้อยที่สุด โดยมีวิธีใช้งานดังหัวข้อชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา 

10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงข้อเดียว 
11. การใหย้า เลือกเพียงข้อเดียว ถ้าเลือกให้ยาให้ระบุชนิดยาด้วย 
12. เทคนิคการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
13. โปรแกรมการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อแต่ถ้าเลือกไม่เข้ารับการฟื้นฟูจะไม่

สามารถเลือกข้ออ่ืนได้ 
14. กรณีเป็นผู้ป่วยนอก จากข้อ 10 ถ้าเลือกผู้ป่วยนอก จะต้องระบุรายละเอียดการเข้ารับการบำบัดครั้ง

ก่อน โดยมีวิธีใช้งานดังหัวข้อ ผู้ป่วยนอก 
15. ส่งต่อระหว่างการบำบัดฟ้ืนฟู เลือกสถานที่ทีต่้องการส่งไปบำบัดต่อและเลือกเหตุผลที่ส่งต่อ โดยมี

วิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ 
16. การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุว่าบำบัดครบ

โปรแกรมหรือไม่ และถ้าไม่ต้องระบุว่าไม่ครบเพราะอะไร 
17. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพจิต ถ้าข้อ 16 เลือกครบโปรแกรม ต้องระบุว่าผลการรักษาสุขภาพทาง

จิตเป็นอย่างไร 
18. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ถ้าข้อ 16 เลือกครบโปรแกรม ต้องระบุว่าผลการรักษาสุขภาพ

ทางกายเป็นอย่างไร 
19. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟู ถ้าเลือกส่งคืนหน่วยต้นสังกัด ให้ระบุหน่วยงานที่จะส่งไป ถ้าส่งการ

ติดตามช่วยเหลือ ต้องเลือกว่าจะติดตามช่วยเหลือเองหรือส่งให้หน่วยงานไหนติดตามให้โดยมี
วิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไปตาม รูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อและถ้าเลือก
จำหน่ายต้องระบุเหตุผลในการจำหน่ายและผู้บำบัดจะออกจากระบบ กรณีถ้าข้อ 16 เลือกไม่ครบ
โปรแกรม ระบบจะเลือกเป็นจำหน่ายให้โดยอัตโนมัติ 
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- ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
แบบฟอร์มค่าย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 71 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียดระบบ
จะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา  

 
รูปที่ 71 ค้นหาการบำบัด 
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 72 โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 72 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้ในกรณีท่ีพิมพ์ผิด 
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4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พมิพ์ผิด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก
ผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือกผิด 
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15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือกผิด 
18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรอง

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
22. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
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• การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม แสดงดังรูปที่ 73 ถึงรูปที่ 75 

 
รูปที่ 73 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่าย 
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รูปที่ 74 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่าย (ต่อ) 
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รูปที่ 75 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่าย 

 
วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใส่ให้เป็นวันปัจจุบันแต่สามารถแก้ไขได้ โดยวันที่ใส่ต้องไม่มากกว่าวัน

ปัจจุบัน 
1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ให้เลือกว่าเป็นสถานภาพไหน ขณะที่เข้ารับการบำบัดจะมีผลต่อ

การติดตามต่อเนื่อง 
2. ใช้ยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เคย ต้อง

กรอกว่าใช้ครั้งแรกอายุเท่าไร และใช้สารเสพติดอะไร 
3. สาเหตุสำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้า

ไม่เคย ต้องเลือกเหตุผลสำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
4. ยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบัน เลือกจากรายการที่มีให้และกรอกระยะเวลาที่ใช้ว่าใช้มาแล้วเป็นเวลาเท่าไร 

โดยเวลาที่กรอกต้องไม่มากกว่าอายุผู้บำบัด 
5. วันที่ใช้ยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย ระบุว่าใช้ยาเสพติดครั้งล่าสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใส่ต้องไม่

มากกว่าวันปัจจุบัน 
6. เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติถ้าเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งล่าสุดมากรอกให้แต่ถ้าเลือกไม่เคยจะสามารถแก้ไขได้ว่าเคยบำบัดแล้วแต่เป็นนอกระบบ 
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7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไร กรณีที่เคย ต้องระบุหากตอบ  1 เดือนขึ้นไป 
ต้องระบุเวลาด้วยว่าหยุดได้เป็นเวลาเท่าไร แต่ถ้าไม่เคยบำบัดมาก่อนจะไม่สามารถกรอกข้อนี้ได้ 

8. เหตุผลสำคัญท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
9. ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใช้มาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณ  

ยาเสพติดที่ใช้มากสุดไปน้อยท่ีสุด โดยมีวิธีใช้งานดังหัวข้อชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา 
10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงข้อเดียว 
11. การให้ยา เลือกเพียงข้อเดียว ถ้าเลือกให้ยาให้ระบุชนิดยาด้วย 
12. โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อแต่ถ้าเลือกไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูจะไม่

สามารถเลือกข้ออ่ืนได้ 
13. ผลการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกวันที่ประเมินผลและระบุว่าบำบัดครบ

โปรแกรมหรือไม่ และถ้าไม่ต้องระบุว่าไม่ครบเพราะอะไร 
14. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟู ถ้าส่งการติดตามช่วยเหลือ ต้องเลือกว่าจะติดตามช่วยเหลือเองหรือ

ส่งให้หน่วยงานไหนติดตามให้โดยมีวิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 48 
เงื่อนไขในการส่งต่อ และถ้าเลือกจำหน่ายต้องระบุเหตุผลในการจำหน่ายและผู้บำบัดจะออกจาก
ระบบ กรณีถ้าข้อ 13 เลือกไมค่รบโปรแกรม ระบบจะเลือกเป็นจำหน่ายให้โดยอัตโนมัติ 
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- กรมพินิจ 
แบบฟอร์มพินิจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 76 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียดระบบ
จะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา  

 
รูปที่ 76 ค้นหาการบำบัด 
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 77 โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 77 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้ในกรณีท่ีพิมพ์ผิด 
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4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไมส่ามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ  การลงทะเบียนผู้

บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พมิพ์ผิด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก
ผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
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16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือกผิด 
18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรอง

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
22. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

• การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิตเวช และ

ประเมินทางสังคม แสดงดังรูปที่ 78 ถึงรูปที่ 81 

 
รูปที่ 78 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพินิจฯ 
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รูปที่ 79 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิของพินิจฯ 

 
รูปที่ 80 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของพินิจฯ 
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รูปที่ 81 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของพินิจฯ 

วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใส่ให้เป็นวันปัจจุบันแต่สามารถแก้ไขได้ โดยวันที่ใส่ต้องไม่มากกว่าวัน
ปัจจุบัน 

1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ให้เลือกว่าเป็นสถานภาพไหน ขณะที่เข้ารับการบำบัดจะมีผลต่อ
การติดตามต่อเนื่อง 

2. ใช้ยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เคย ต้อง
กรอกว่าใช้ครั้งแรกอายุเท่าไร และใช้สารเสพติดอะไร 

3. สาเหตุสำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้า
ไม่เคย ต้องเลือกเหตุผลสำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

4. ยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบัน เลือกจากรายการที่มีให้และกรอกระยะเวลาที่ใช้ว่าใช้มาแล้วเป็นเวลาเท่าไร 
โดยเวลาที่กรอกต้องไม่มากกว่าอายุผู้บำบัด 

5. วันที่ใช้ยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย ระบุว่าใช้ยาเสพติดครั้งล่าสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใส่ต้องไม่
มากกว่าวันปัจจุบัน 

6. เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติถ้าเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด
ครั้งล่าสุดมากรอกให้ แต่ถ้าเลือกไม่เคยจะสามารถแก้ไขได้ว่าเคยบำบัดแล้วแต่เป็นนอกระบบ 

7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไร กรณีที่เคย ต้องระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 
ต้องระบุเวลาด้วยว่าหยุดได้เป็นเวลาเท่าไร แต่ถ้าไม่เคยบำบัดมาก่อนจะไม่สามารถกรอกข้อนี้ได้ 

8. เหตุผลสำคัญท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
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9. ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใช้มาท้ังหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณ 
ยาเสพติดที่ใช้มากสุดไปน้อยท่ีสุด โดยมีวิธีใช้งานดังหัวข้อชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา 

10. รูปแบบ (สถานที่/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 
11. การให้ยา เลือกเพียงข้อเดียว ถ้าเลือกให้ยาให้ระบุชนิดยาด้วย 
12. โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อแต่ถ้าเลือกไม่เข้ารับการฟื้นฟูจะไม่

สามารถเลือกข้ออ่ืนได้ 
13. ส่งต่อระหว่างฟ้ืนฟู เลือกสถานที่ทีต้องการส่งไปบำบัดต่อและเลือกเหตุผลที่ส่งต่อ โดยมีวิธีการใช้งาน

ดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ 
14. ผลการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุว่าบำบัดครบโปรแกรมหรือไม่ ถ้า

ครบโปรแกรมต้องระบุสถานะของผู้บำบัดด้วยและถ้าไม่ต้องระบุว่าไม่ครบเพราะอะไร 
15. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพจิต ถ้าข้อ 14 เลือกครบโปรแกรม ต้องระบุว่าผลการรักษาสุขภาพทาง

จิตเป็นอย่างไร 
16. ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ถ้าข้อ 14 เลือกครบโปรแกรม ต้องระบุว่าผลการรักษาสุขภาพ

ทางกายเป็นอย่างไร 
17. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟู ถ้าเลือกส่งคืนหน่วยต้นสังกัด ให้ระบุหน่วยงานที่จะส่งไป ถ้าส่งการ

ติดตามช่วยเหลือ ต้องเลือกว่าจะติดตามช่วยเหลือเองหรือส่งให้หน่วยงาน ไหนติดตามให้โดยมี
วิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ และถ้าเลือก
จำหน่ายต้องระบุเหตุผลในการจำหน่ายและผู้บำบัดจะออกจากระบบ กรณีถ้าข้อ 14 เลือกไม่ครบ
โปรแกรม ระบบจะเลือกเป็นจำหน่ายให้โดยอัตโนมัติ 
 

- กรมราชทัณฑ์ 
แบบฟอร์มราชทัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คอื  

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 82 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้ง

ที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียดระบบ
จะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา  
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รูปที่ 82 ค้นหาการบำบัด 

 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 83 โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 83 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือมี

การเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้ในกรณีท่ีพิมพ์ผิด 
4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
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7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่
สามารถแก้ไขได ้

9. วันเดือนปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข
ได ้

10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด 
หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก
ผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์
ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่
เลือกผิด 
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17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือกผิด 
18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถแก้ไขได้กรณีที่พิมพ์ผิด หรือ

มีการเปลี่ยนแปลง 
20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง30วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรอง

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 
21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองสามารถ

แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
22. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
23. ผลการคัดกรอง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการคัดกรองไม่สามารถแก้ไขได้ 
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• การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โรคร่วมทางจิต

เวช และประเมินทางสังคม ดังแสดงดังรูปที่ 84 ถึงรูปที่ 87 

 
รูปที่ 84 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ 
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รูปที่ 85 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ (ต่อ) 

 

 
รูปที่ 86 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ 
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รูปที่ 87 การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมราชทัณฑ์ 

 
วันที่ลงทะเบียนการบำบัด ระบบจะใส่ให้เป็นวันปัจจุบันแต่สามารถแก้ไขได้ โดยวันที่ใส่ต้องไม่มากกว่าวัน

ปัจจุบัน 
1. สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด ให้เลือกว่าเป็นสถานภาพไหน ขณะที่เข้ารับการบำบัดจะมีผลต่อ

การติดตามต่อเนื่อง 
2. ใช้ยาเสพติดครั้งแรกอายุ ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้าไม่เคย ต้อง

กรอกว่าใช้ครั้งแรกอายุเท่าไร และใช้สารเสพติดอะไร 
3. สาเหตุสำคัญท่ีใช้ยาเสพติดครั้งแรก ถ้าเคยมีประวัติการบำบัดมาก่อนระบบจะกรอกให้อัตโนมัติแต่ถ้า

ไม่เคย ต้องเลือกเหตุผลสำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
4. ยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบัน เลือกจากรายการที่มีให้และกรอกระยะเวลาที่ใช้ว่าใช้มาแล้วเป็นเวลาเท่าไร 

โดยเวลาที่กรอกต้องไม่มากกว่าอายุผู้บำบัด 
5. วันที่ใช้ยาเสพติด (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย ระบุว่าใช้ยาเสพติดครั้งล่าสุดเมื่อไร โดยที่วันที่ใส่ต้องไม่

มากกว่าวันปัจจุบัน 
6. เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่ ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติถ้าเคยระบบจะเลือกสานที่บำบัด

ครั้งล่าสุดมากรอกให้แต่ถ้าเลือกไม่เคยจะสามารถแก้ไขได้ว่าเคยบำบัดแล้วแต่เป็นนอกระบบ 
7. หลังจากการบำบัดครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไร กรณีที่เคย ต้องระบุหากตอบ 1 เดือนขึ้นไป 

ต้องระบุเวลาด้วยว่าหยุดได้เป็นเวลาเท่าไร แต่ถ้าไม่เคยบำบัดมาก่อนจะไม่สามารถกรอกข้อนี้ได้ 
8. เหตุผลสำคัญท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ เลือกเหตุผลที่สำคัญท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
9. ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา เลือกสารเสพติดที่เคยใช้มาทั้งหมด โดยระบบจะเรียงจากปริมาณยา

เสพติดที่ใช้มากสุดไปน้อยท่ีสุด โดยมีวิธีใช้งานดังหัวข้อชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา 
10. รูปแบบ(สถานที่/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกเพียงข้อเดียว 
11. การให้ยา เลือกเพียงข้อเดียว ถ้าเลือกให้ยาให้ระบุชนิดยาด้วย 
12. โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกได้มากกว่า 1 ข้อแต่ถ้าเลือกไม่เข้ารับการฟื้นฟูจะไม่

สามารถเลือกข้ออ่ืนได้ 
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13. ส่งต่อระหว่างฟ้ืนฟู เลือกสถานที่ที่ต้องการส่งไปบำบัดต่อและเลือกเหตุผลที่ส่งต่อ โดยมีวิธการใช้งาน
ดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 55 เงื่อนไขในการส่งต่อ 

14. ผลการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกวันที่ประเมินผลและระบุว่าบำบัดครบโปรแกรมหรือไม่ ถ้า
ครบโปรแกรมต้องระบุสถานะของผู้บำบัดด้วยและถ้าไม่ต้องระบุว่าไม่ครบเพราะอะไร 

15. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการฟื้นฟู ถ้าเลือกส่งคืนหน่วยต้นสังกัด ให้ระบุหน่วยงานที่จะส่งไป ถ้าส่งการ
ติดตามช่วยเหลือ ต้องเลือกว่าจะติดตามช่วยเหลือเองหรือส่งให้หน่วยงานไหนติดตามให้โดยมี
วิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ และเงื่อนไขเป็นไป ตามรูปที่ 48 เงื่อนไขในการส่งต่อ และถ้าเลือก
จำหน่ายต้องระบุเหตุผลในการจำหน่ายและผู้บำบัดจะออกจากระบบ กรณีถ้าข้อ 14 เลือกไม่ครบ
โปรแกรม ระบบจะเลือกเป็นจำหน่ายให้โดยอัตโนมัติ 
 

ชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา (ข้อ 9) 

• เพ่ิมรายการ 

เพ่ิมรายการยาเสพติดที่ใช้มาก่อน สามารถใส่ได้มากกว่า 1 รายการ แต่ไม่สามารถใส่

รายการซ้ำได้ โดยรายการยาเสพติดระบบจะเรียงจากใช้มากไปใช้น้อยให้โดยอัตโนมัติ มีวิธีการใช้งาน คือ กดที่

คำว่าเพิ่ม ดังรูปที่ 88 ปุ่มเพ่ิมรายการยาเสพติด จากนั้นจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลยาเสพติดและปริมานที่ใช้ 

กรอกให้ครบหลังจากนั้นกดตกลง ข้อมูลการยาเสพติดก็จะถูกเพ่ิมเข้าไปในรายการ  

 
รูปที่ 88 ปุ่มเพ่ิมรายการยาเสพติด 
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รูปที่ 89 หน้าต่างกรอกข้อมูลยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 90 กรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดตกลง 
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รูปที่ 91 รายการยาเสพติดที่ใช้ 

 

• ลบรายการ 

การลบรายการยาเสพติด สามารถทำได้โดยเลือกรายการที่ต้องการลบ หลังจากนั้นกดที่

คำว่าลบ ดังรูปที่ 92 ลบรายการ รายการยาเสพติดก็จะถูกลบ 

 
รูปที่ 92 ลบรายการ 

 

 
รูปที่ 93 รายการยาเสพติดถูกลบ 

 

• แก้ไขรายการ 

สามารถทำได้โดยกดที่รายการที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นกดท่ีแก้ไข จะมีหน้าต่างข้ึนมา

ให้เราแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดตกลง รายการที่เราเลือกก็จะถูกแก้ไข 

 
รูปที่ 94 ปุ่มแก้ไข 
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รูปที่ 95 หน้าต่างแก้ไขรายการ 

 

 
รูปที่ 96 แก้ไขให้ถูกต้องแล้วกดบันทึก 
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รูปที่ 97 รายการยาเสพติดถูกแก้ไข 

 

• ผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลข้อ 10 และข้อ 14) 

ถ้าในแบบฟอร์มของโรงพยาบาลในข้อที่ 10 เลือกผู้ป่วยนอก ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูล
เพิ่มเติมในข้อที่ 14 โดยมีวิธีการใช้งาน คือ กดที่ปุ่มเพิ่ม จะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลโดยในช่องครั้งที่ระบบจะ
สร้างให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานต้องกรอกวันที่และผลการประเมินของแต่ละครั้ง จากนั้นกดตกลง ซึ่งการลบและการ
แก้ไขนั้น ทำได้เหมือนในหัวข้อชนิดยาเสพติดที่ใช้มาก่อนรักษา 

 
 รูปที่ 98 ผู้ป่วยนอก 

 

 
รูปที่ 99 รายการผู้ป่วยนอก 
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รูปที่ 100 หน้าต่างกรอกแบบฟอร์มผู้ป่วยนอก 

 

 
รูปที่ 101 กรอกข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้นกดตกลง 

 

 

 
รูปที่ 102 ข้อมูลถูกเพ่ิมลงไปในรายการผู้ป่วยนอก 
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ปุ่มตอนท้ายของแบบฟอร์มการบำบัดรักษา 

 
รูปที่ 103 ปุ่มท้ายแบบฟอร์ม 

 
1. ยืนยันการส่งต่อ คือ การยืนยันว่าแบบฟอร์มนี้ กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ข้อมูลจะถูกส่ง

ต่อไปยังขั้นตอนถัดไป 
2. บันทึกแบบร่าง คือ การเก็บแบบฟอร์มไว้ก่อน เพื่อมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่จำเป็นต้อง

กรอกให้ครบทุกช่อง 
3. ยกเลิก คือ ปิดหน้าต่างฟอร์มที่ทำอยู่ปัจจุบัน 
4. ส่งกลับ คือ การส่งข้อมูลของผู้บำบัดคนนี้กลับไปขั้นตอนการคัดกรอง และข้อมูลที่กรอกไว้ในขั้นคัด

กรองจะยังอยู่ ไม่มีการถามเหตุผล 
5. ลบงาน คือ การลบรายชื่อผู้ป่วยคนนี้ออกจากขั้นตอนการบำบัด กลับไปอยู่ในขั้นตอนการคัดกรอง 

แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มการคัดกรองใหม่ มีการถามเหตุผลในการลบงานและมีการแจ้งสถานะว่าเป็น
งานที่ถูกลบ 

6. พิมพ์ คือ การพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 
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9.3.2 รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ 
รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ คือ รายการงานที่อยู่ในขั้นตอนรอการยืนยันว่าจะรับ

งานมาทำหรือไม่ งานที่อยู่ในขั้นตอนนี้จะปรากฏอยู่ทั้งผู้รับและผู้ส่งทั้งสองฝั่งและเมื่อกดเข้าไปในแบบฟอร์ม 
จะพบปุ่มรับงาน และปุ่มยกเลิก ดังรูปที่ 105 เมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งกดรับงาน เพ่ือทำการรับงาน งานจะหายไปจาก
ส่วนรายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับและไปอยู่ที่รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 

 
รูปที่ 104 รายการงานจะขึ้นดังรูปทั้งต้นทางและปลายทาง 
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รูปที่ 105 รับงาน/ยกเลิก 
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9.3.3 รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 
รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืน คือ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืนในหัวข้อรายการงาน

ที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ ผ่านการกดที่ปุ่มรับงาน รายการจะถูกย้ายมาปรากฏในช่องนี้แทน ดังรูปที่ 
106 ซึ่งเราสามารถทำรายการได้ตามปกติเหมือนหัวข้อ รายการงานของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 106 งานที่รับจากหน่วยงานอ่ืน 

 

9.3.4 รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน 
รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน คือ รายการทั้งหมดของผู้ที่เคยผ่านาการบำบัดในหน่วยงานนั้น 

ๆ มาแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 107 สามารถค้นหาข้อมูลของผู้บำบัดแล้วนำข้อมูลออกมาดูได้ 

 
รูปที่ 107 รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน 

 
สามารถค้นหาผู้บำบัดได้ในช่อง Serch ด้านบน และเมื่อคลิกที่รายชื่อของผู้บำบัดตรงส่วนเลขรอบ

บำบัด เราจะสามารถเข้าไปดูประวัติแต่ละครั้งของเขาว่าผ่านการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัด
ของผู้บำบัดรายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 108 และรูปที่ 109  
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รูปที่ 108 รายการผลการบำบัดรายบุคคล 

 

 
รูปที่ 109 รายละเอียดการคัดกรองของผู้บำบัด 
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9.4 การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ รายการงานของหน่วยงาน รายการงาน

ที่อยู่ระหว่างส่งต่อ/รอรับ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืน และ รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน ดังรูปที่ 110 
ถึงรูปที่ 111 

 
รูปที่ 110 การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 

 
รูปที่ 111 การติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
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9.4.1 รายการงานของหน่วยงาน 
คือ รายการงานการติดตามของหน่วยงานที่ผ่านการบำบัดจากหน่วยงานของตนเอง ไม่ได้ส่ง

ต่อมาจากที่อ่ืน ซึ่งจะมีแบบฟอร์มเหมือนกันสำหรับทุกหน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 112 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรองครั้งที่ผ่าน

มาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียดระบบจะเปิด
หน้าต่างใหม่ขึ้นมา ดังรูปที่ 113 

 
รูปที่ 112 ประวัติการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 

 
รูปที่ 113 รายงานการติดตาม  
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 114 ถึงรูปที่ 

115 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 114 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 
รูปที่ 115 ข้อมูลส่วนบุคคล 
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1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่พิมพ์ผิด 

4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
9. วันเดือนปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไมส่ามารถแก้ไข

ได ้
10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 
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14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณทีี่เลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 

19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

22. ยาเสพติดหลักท่ีใช้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ 

23. ผลการบำบัดฟื้นฟู ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ 
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• ข้อมูลการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 116 ข้อมูลการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
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รูปที่ 117 ข้อมูลการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 

 
รูปที่ 118 ข้อมูลการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 
วันที่ลงทะเบียนการติดตาม, ผลการติดตามครั้งที่ และวันที่ติดตาม คือ วันที่ทำรายการ ผลการ

ติดตามครั้งที่จะนับให้อัตโนมัติและวันที่ติดตามต้องใส่เอง โดยต้องไม่น้อยกว่าวันที่จบการบำบัด 
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1. สถานะของผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู กรณีเป็นการติดตามครั้งสุดท้าย จะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
การจำหน่าย ดังรูปที่ 119 ยกเว้นถ้าเสียชีวิตหรือถูกจับ จะสามารถจำหน่ายได้เลย 

2. สภาวะสุขภาพกาย เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกท่ีมีให้ 
3. สภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกท่ีมีให้ 
4. วิธีการติดตามรักษาต่อเนื่องหลังจากการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให้ 

ถ้าเลือกอ่ืน ๆ ต้องระบุ 
5. รูปแบบการติดตามรักษาต่อเนื่อง เลือกจากตัวเลือกที่มีให้ ถ้าเป็นโรงพยาบาลจะสามารถเลือกการ

ติดตามทางการแพทย์ได้ ถ้าเป็นสถานที่อ่ืนๆจะไม่สามารถทำได้ 
6. การให้ยา เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก แต่ถ้าเลือกไม่มีจะไม่สามารถเลือกข้ออ่ืน ๆ ได ้
7. พฤติกรรมสร้างสรรค์ เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกแต่ถ้าเลือกไม่มีจะไม่สามารถเลือกข้ออื่นๆได้ 
8. พฤติกรรมเสี่ยง เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือกแต่ถ้าเลือกไม่มีจะไม่สามารถเลือกข้ออื่น ๆ ได ้
9. สัมพันธภาพในครอบครัว เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกท่ีมีให้ 
10. สัมพันธภาพในชุมชน เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกท่ีมีให้ 
11. การขอรับความช่วยเหลือ เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากตัวเลือกที่มีให้ ถ้าเลือกต้องการต้องระบุว่าต้องการ

ความช่วยเหลือด้านใดบ้างและถ้าเป็นสถานพยาบาลต้องเลือกว่าจะส่งความช่วยเหลือให้ใคร แต่ถ้า
สถานที่อ่ืน ๆ จะไม่ต้องเลือกว่าให้ใครช่วยเหลือ ต้องช่วยเหลือเองเท่านั้น 

12. สรุปรายงานถ้าไม่ใช่การติดตามครั้งสุดท้ายต้องเลือกระหว่างติดตามต่อเอง หรือส่งให้หน่วยงาน
ติดตามอ่ืนติดตามต่อโดยวิธีการส่งต่อเป็นไปตามหัวข้อการส่งต่อ  

13. สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม ถ้าเป็นการติดตามครั้งสุดท้ายให้เลือกว่าครบตามเกณฑ์หรือไม่
พร้อมระบุเหตุผล 
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สถานะของผู้บำบัดฟ้ืนฟู (ข้อ 1) 

 
รูปที่ 119 สถานะของผู้บำบัดฟ้ืนฟู 

• ถูกจับ และ เสียชีวิต 
ถ้าเลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งใน 2 ตัวนี้จะสามารถจำหน่ายผู้บำบัดได้เลยโดยไม่ต้องเข้าเงื่อนไข

การจำหน่ายและไม่ต้องกรอกรายละเอียดข้ออ่ืน ๆ สามารถกดยืนยันการส่งต่อเพ่ือจำหน่ายได้เลย 

• ย้ายที่อยู่ใหม่และเปลี่ยนที่ทำงาน 
ถ้าเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจะต้องทำการกรอกที่อยู่ใหม่โดยมีวิธีการใช้งาน คือ หลังจาก

เลือกย้ายที่อยู่ใหม่หรือเปลี่ยนที่ทำงานจะมีปุ่ม กดเพื่อกรอกที่อยู่ใหม่  ดังรูปที่ 120 เมื่อกดเข้าไปจะปรากฎ
หน้าต่าง ดังรูปที่ 121 กรอกรายละเอียดที่อยู่ใหม่ให้ครบแล้วกดตกลง ระบบจะทำการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของผู้
บำบัดให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 120 ปุ่มกดเพ่ือกรอกที่อยู่ใหม่ 
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รูปที่ 121 แก้ไขที่อยู่ 

 
การสรุปรายงาน (ข้อ 12 และ ข้อ 13) 
การสรุปผลการติดตามผู้เข้ารับการบำบัดว่าจะติดตามดูแลรักษาต่อ ส่งต่อ หรือจะจำหน่าย 

โดยมีวิธีการใช้งานจากข้อ 1 ถ้าเลือกยังไม่เป็นการติดตามครั้งสุดท้าย จะต้องสรุปรายงานข้อ 12 ว่าจะติดตาม
ต่อเอง หรือส่งให้หน่วยงานอื่นติดตามโดยมีวิธีการใช้งานดังหัวข้อการส่งต่อ   
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รูปที่ 122 สรุปรายงาน 

 
ถ้าเป็นการติดตามครั้งสุดท้ายต้องสรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตามข้อ 13 และถ้าจากข้อ 1 

เลือกเป็นติดตามครั้งสุดท้ายละเหตุผลเป็นเสียชีวิตหรือถูกจับ ระบบจะทำการสรุปรายงานข้อ 13 ให้อัตโนมัติ
ว่าเป็นเสียชีวิต หรือถูกจับ  

 

 
รูปที่ 123 สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม 

 
ปุม่ตอนท้ายของแบบฟอร์มการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 124 ปุ่มท้ายแบบฟอร์ม 

1. ยืนยัน คือ การยืนยันว่าแบบฟอร์มนี้ กรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยัง
ขั้นตอนถัดไป 

2. บันทึกแบบร่าง คือ การเก็บแบบฟอร์มไว้ก่อน เพื่อมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่จำเป็นต้อง
กรอกให้ครบทุกช่อง 

3. ยกเลิก คือ ปิดหน้าต่างฟอร์มที่ทำอยู่ปัจจุบัน 
4. ส่งกลับ คือ การส่งข้อมูลของผู้บำบัดคนนี้กลับไปขั้นตอนก่อนหน้าเช่นถ้าส่งกลับจากการติดตามครั้งที่ 

2 ก็จะกลับไปที่การติดตามครั ้งที ่ 1 และจากการติดตามครั ้งที ่ 1 ถ้าส่งกลับ จะกลับไปที่การ
บำบัดรักษาและข้อมูลที่กรอกไว้ในขั้นคัดกรองจะยังอยู่ ไม่มีการถามเหตุผล 

5. ลบงาน คือ การลบฟอร์มใบนั้น ๆ แล้วกลับไปที่ใบก่อนหน้าเหมือนกับการส่งกลับแต่จะแตกต่างกับ
การส่งกลับตรงที่มีการถามเหตุผลในการลบงานและมีการแจ้งสถานะว่าเป็นงานที่ถูกลบ 

6. พิมพ์ คือ การพิมพ์รายงานออกมาในรูปแบบเอกสาร 
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รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ 

รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ คือ รายการงานติดตามที่อยู่ในขั้นตอนรอการยนืยัน
ว่าจะรับงานมาทำหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการส่งต่อ งานที่อยู่ในขั้นตอนนี้จะปรากฏอยู่ทั้งผู้รับและผู้ส่งทั้งสอง
ฝั่ง เมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งกดรับงาน เพื่อทำการรับงาน งานจะหายไปจากรายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ
และเขา้ไปอยู่ท่ีรายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 

 
รูปที่ 125 รายการงานที่อยู่ระหว่างส่งต่อ/รอรับ 

 

9.4.2 รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 
รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืน คือ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืนในหัวข้อรายการงาน

ที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ ผ่านการกดที่ปุ่มรับงาน รายการจะถูกย้ายมาปรากฏในช่องนี้แทน ดังรูปที่ 
126 ซึ่งเราสามารถทำรายการได้ตามปกติเหมือนหัวข้อ รายการงานของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 126 รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 
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9.4.3 รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน 
รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน คือ รายการทั้งหมดของผู้ที่เคยผ่านการติดตามในหน่วยงานนั้น 

ๆ มาแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 127 สามารถค้นหาข้อมูลของผู้บำบัดแล้วนำข้อมูลออกมาดูได้ 

 
รูปที่ 127 รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน 

 
สามารถค้นหาผู้บำบัดได้ในช่อง Search ด้านบน และเมื่อคลิกที่รายชื่อของผู้บำบัดตรงส่วน

หมายเลขงาน เราจะสามารถเข้าไปดูประวัติแต่ละครั้งของเขาว่าผ่านการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการ
บำบัดของผู้บำบัดรายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 128 และรูปที่ 129  

 
รูปที่ 128 รายการผลการติดตามรายบุคคล 
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รูปที่ 129 รายละเอียดการติดตาม 

 

9.4.4 เงื่อนไขการจำหน่ายการติดตาม 
เพื่อให้ได้การสรุปผลสิ้นสุดการติดตามที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้ทำการติดตามหลังจาก

ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยมีการติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการติดตามทาง
การแพทย์และการติดตามทางสังคม ดูรายละเอียดได้ท่ีภาคผนวก 

• ผู้เสพและผู้ติด ติดตามตามมาตรฐานการติดตามของกท.สธ. อย่างน้อย 4-7 ครั้ง/ป ี

• ผู้ใช้ 1 ครั้งขอคำจำกัดความขยายเพ่ิมข้ึน ว่า 1 ครั้งห่างจากวันบำบัดครบโปรแกรม กี่วัน 30 
วัน และไม่เกิน 365 วัน 
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9.5 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ รายการงานของหน่วยงาน 

รายการงานที่อยู่ระหว่างส่งต่อ/รอรับ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น และ รายการผู้บำบัดของหน่วยงาน 
ดังรูปที่ 130 

 
รูปที่ 130 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 

 

9.5.1 รายการงานของหน่วยงาน 
คือรายการงานการติดตามของหน่วยงานที่ผ่านการบำบัดจากหน่วยงานของตนเอง ไม่ได้ส่ง

ต่อมาจากที่อ่ืน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ฟอร์ม ตามชนิดของศูนย์ให้ความช่วยเหลือคือ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ระดับอำเภอ/หน่วยงาน และศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด 

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/หน่วยงาน 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 131 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรอง

ครั้งที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอี ยด
ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา ดังรูปที่ 132 
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รูปที่ 131 ค้นหาการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 

 

 
รูปที่ 132 รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 
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• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 133 โดย

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 133 ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่พิมพ์ผิด 
4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
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9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ  การลงทะเบียนผู้

บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถแก้ไข
ได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถแก้ไข
ได้กรณีท่ีเลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือก 
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19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่องสามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแล
รักษาต่อเนื่องสามารถแก้ไขได้กรณีที่เลือก 

21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษา
ต่อเนื่องสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

22. หน่วยบำบัด จะแสดงหน่วยงานที่กำลังติดตามผู้บำบัดอยู่ จะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
23. เบอร์โทร เบอร์โทรของหน่วยบำบัด จะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
24. การให้ยา ข้อมูลการให้ยาของผู้เข้ารับการบำบัดดังรูปที่ 134 โดยจะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษา

ต่อเนื่อง 
25. การขอรับความช่วยเหลือ ข้อมูลสิ่งที่ผู้เข้ารับการบำบัดขอความช่วยเหลือมา ดังรูปที่ 135 โดยจะดึงจาก

หัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 
รูปที่ 134 การให้ยา 

 

 
รูปที่ 135 การขอรับความช่วยเหลือ 
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• ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับความช่วยเหลือที่ผู้เข้ารับการบำบัดร้อง

ขอมา ดังรูปที่ 136 

 
รูปที่ 136 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 

 
1.  การให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/หน่วยงาน เลือกว่าจะจัดการกับความช่วยเหลือที่ถูกขอ

มาจากผู้เข้ารับการบำบัดอย่างไร ถ้าเลือกไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ต้องใส่เหตุผล ดังรูปที่ 137 และถ้า
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือโรงพยาบาลจะสามารถส่งต่อความช่วยเหลือไปอย่างศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
ระดับจังหวัด แต่ในกรณีเลือกไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจาก ผู้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องการความ
ช่วยเหลือแล้ว ไม่ต้องส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง ศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด  ดังรูปที่ 138 แต่ถ้าเป็น
กรมพินิจหรือกรมราชทัณฑ์ จะไม่สามารถส่งต่อไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัดได้และจะสิ้นสุดการ
ช่วยเหลือเพียงเท่านี้ ถ้าเลือกอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือก็คือการเก็บงานนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยมา
ทำใหม่ในภายหลัง ถ้าเลือกสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ก็เลือกความช่วยเหลือที ่ช ่วยจาก ก็จะจบ
กระบวนการ 

 
รูปที่ 137 เหตุผลที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 

 

 
รูปที่ 138 ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด 
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- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือระดับจังหวัด 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

• ค้นหาการบำบัด 
ค้นหาการบำบัด แสดงดังรูปที่ 139 ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกดูรายงานการคัดกรอง

ครั้งที่ผ่านมาของผู้บำบัดคนนี้ ว่าบำบัดที่ไหนมาแล้วบ้างโดยการคลิกซ้ายที่รายการที่ต้องการดูรายละเอียด
ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ข้ึนมา ดังรูปที่ 140 

 
รูปที่ 139 ค้นหาการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 

 
รูปที่ 140 รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ 

  



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 114 

 

• ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนการกรอกข้อมูลพ้ืนฐานของผู้บำบัด ดังแสดงในรูปที่ 141 โดย

มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 141 รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ 

 
1. ชื่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
2. สกุล ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติดสามารถแก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 
3. ชื่อกลาง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่พิมพ์ผิด 
4. เพศ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
5. สัญชาติ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
6. ศาสนา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได ้
7. เลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ

แก้ไขได ้
8. เลขแทนเลขบัตรประชาชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
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9. วัน/เดือน/ปี เกิด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถ
แก้ไขได ้

10. อายุ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
11. ประเภทคนไข้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไข

ได ้
12. ที่อยู่ภูมิลำเนาเดิมจังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียนผู้บำบัด ไม่

สามารถแก้ไขได ้
13. ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อ การลงทะเบียน 

ผู้บำบัด ไม่สามารถแก้ไขได้ 
14. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ 

14.1 เลขที่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.2 หมู่ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถแก้ไข
ได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.3 ถนน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

14.4 จังหวัด ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.5 อำเภอ/เขต ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.6 ตำบล/แขวง ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

14.7 หมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

15. โทรศัพท์ติดต่อ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

16. สถานภาพสมรส ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถ
แก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

17. การศึกษา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถแก้ไข
ได้กรณีท่ีเลือกผิด 

18. อาชีพ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีเลือก 
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19. รายได้ ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง สามารถแก้ไขได้
กรณีท่ีพิมพ์ผิด หรือมีการเปลี่ยนแปลง 

20. อาศัยอยู่กับ (ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา) ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแล
รักษาต่อเนื่อง สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือก 

21. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา ระบบจะใส่ให้อัตโนมัติ โดยนำข้อมูลมาจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษา
ต่อเนื่อง สามารถแก้ไขได้กรณีท่ีเลือกผิด 

22. หน่วยบำบัด จะแสดงหน่วยงานที่กำลังติดตามผู้บำบัดอยู่ จะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
23. เบอร์โทร เบอร์โทรของหน่วยบำบัด จะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
24. การให้ยา ข้อมูลการให้ยาของผู้เข้ารับการบำบัด โดยจะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
25. การขอรับความช่วยเหลือ ข้อมูลสิ่งที่ผู้เข้ารับการบำบัด โดยจะดึงจากหัวข้อการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 

 

• ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับความช่วยเหลือที่ผู้เข้ารับการ

บำบัดร้องขอมา ดังรูปที่ 142 ถึงรูปที่ 144 

 
รูปที่ 142 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
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รูปที่ 143 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 

 

 
รูปที่ 144 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 

 
1. กรณีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ประสานงานต่อ ให้บันทึกหน่วยงานที่พร้อมให้

ความช่วยเหลือในด้านที่หน่วยงานระดับอำเภอให้ความช่วยเหลือไม่ไหว 
2. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานระดับจังหวัด มีวิธีการใช้งาน คือ 

• การเพ่ิมการให้ความช่วยเหลือ 
กดท่ีเพ่ิม จะมีหน้าต่างการให้ความช่วยเหลือปรากฏขึ้นมาดัง กรอกรายละเอียด

ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยจากนั้นกดบันทึก ความช่วยเหลือก็จะถูกเพ่ิมลงไปในรายการ ดังรูปที่ 145 

 
รูปที่ 145 รายการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานระดับจังหวัด 

 

 
รูปที่ 146 หน้าต่างการให้ความช่วยเหลือ 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 118 

 

 

 
รูปที่ 147 กรอกข้อมูลให้ครบ 

 

 
รูปที่ 148 ความช่วยเหลือระดับจังหวัด 

 

 
รูปที่ 149 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 

 
รูปที่ 150 กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
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รูปที่ 151 รายการความช่วยเหลือระดับจังหวัด 

 

• การแก้ไขความช่วยเหลือ 
เลือกความช่วยเหลือที่ต้องการแก้ไข หลังจากนั้นกดที่แก้ไขหน้าต่างการให้

ความช่วยเหลือระดับจังหวัดจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับข้อมูลเดิม ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องจากนั้น
กดตกลงความช่วยเหลือก็จะถูกแก้ไข 

 
รูปที่ 152 คลิกที่ความช่วยเหลือที่ต้องการแก้ไข 

 
รูปที่ 153 หน้าต่างความช่วยเหลือ 

 

 
รูปที่ 154 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกดบันทึก 
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รูปที่ 155 รายการความช่วยเหลือ 

 

• การลบความช่วยเหลือ 
เลือกความช่วยเหลือที่ต้องการลบจากนั้นกดลบ จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อยืนยัน

การลบ ดังรูปที่ 158 กด OK ความช่วยเหลือนั้นก็จะถูกลบ 

 
รูปที่ 156 รายการความช่วยเหลือ 

 

 
รูปที่ 157 หน้าต่างยืนยันการลบ 

 

 
รูปที่ 158 รายการความช่วยเหลือ 
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ปุ่มตอนท้ายของแบบฟอร์มการให้ความช่วยเหลือ 

 
รูปที่ 159 ปุ่มท้ายแบบฟอร์ม 

 
1. ยืนยันจบการช่วยเหลือ คือ การยืนยันว่าแบบฟอร์มนี้บันทึกเรียบร้อยแล้ว และจะจบกระบวนการให้

ความช่วยเหลือ 
2. บันทึกแบบร่าง คือ การเก็บแบบฟอร์มไว้ก่อน เพื่อมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่จำเป็นต้อง

กรอกให้ครบทุกช่อง 
3. ยกเลิก คือ ปิดหน้าต่างฟอร์มที่ทำอยู่ปัจจุบัน 
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9.5.2 รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ 
รายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ คือ รายการงานติดตามที่อยู่ในขั้นตอนรอการยนืยัน

ว่าจะรับงานมาทำหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการส่งต่อ งานที่อยู่ในขั้นตอนนี้จะปรากฏอยู่ทั้งผู้รับและผู้ส่งทั้งสอง
ฝั่ง เมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งกดรับงาน เพื่อทำการรับงาน งานจะหายไปจากรายการงานที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ
และเข้าไปอยู่ท่ีรายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น ซึ่งจะขึ้นกับกรณีการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลือระดับจังหวัดเท่านั้น 

 
รูปที่ 160 รายการงานที่อยู่ระหว่างส่งต่อ/รอรับ 

 

9.5.3 รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 
รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืน คือ รายการงานที่รับจากหน่วยงานอ่ืนในหัวข้อรายการงาน

ที่อยู่ระหว่างการส่งต่อ/รอรับ ผ่านการกดที่ปุ่มรับงาน รายการจะถูกย้ายมาปรากฏในช่องนี้แทนดังรูปที่ 161 
ซึ่งเราสามารถทำรายการได้ตามปกติเหมือนหัวข้อ รายการงานของหน่วยงาน 

 
รูปที่ 161 รายการงานที่รับจากหน่วยงานอื่น 
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9.5.4 รายการขอรับความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
รายการขอรับความช่วยเหลือของหน่วยงาน คือ รายการทั ้งหมดของผู ้ที ่เคยขอรับความ

ช่วยเหลือในหน่วยงานนั้น ๆ มาแล้วดังแสดงในรูปที่ 162 สามารถค้นหาข้อมูลความช่วยเหลือและนำข้อมูล
ออกมาดูได้ดัง 

 
รูปที่ 162 รายการขอรับความช่วยเหลือของหน่วยงาน 

 
สามารถค้นหาผู้บำบัดได้ในช่องด้านบน และเม่ือคลิกที่รายชื่อของผู้บำบัดตรงส่วนไหนก็ได้ เรา

จะสามารถเข้าไปดูประวัติแต่ละครั้งของเขาว่าผ่านการบำบัดมากี่ครั้ง และรายละเอียดการบำบัดของผู้บำบัด
รายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 163 และรูปที่ 164  

 
รูปที่ 163 รายการขอรับความช่วยเหลือรายบุคคล 
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รูปที่ 164 รายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือ 
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9.6 จบกระบวนการบำบัด 
คือรายการทั้งหมดของผู้เข้ารับการบำบัด สิ้นสุดในหน่วยงานนั้น  

 
รูปที่ 165 จบกระบวนการบำบัด 

 
ชื่อรายการ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชนชื่อและ

นามสกุลของผู้เข้ารับการบำบัด 
วันที่ คือ วันที่ที่สิ้นสุดกระบวนการของผู้เข้ารับการบำบัดรายนั้น 
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9.7 รายงานและรายงานรูปแบบใหม่ 
เป็นหน้าที่สามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ โดยระบบจะนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบมา

คำนวนแล้วแสดงออกมาในรูปรายงาน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปผลในด้านต่าง ๆ  

 
รูปที่ 166 รายงาน 

 
1. ประเภทรายงาน เลือกประเภทของรายงานอย่างหนึ่ง เพ่ือความง่ายในการหารายงานที่ต้องการ

เรียกดู 
2. รายงาน เลือกรายงานที่ต้องการดู 
3. กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ ดูได้ 2 แบบ คือ ดูเป็นประจำปี หรือกำหนดระยะเวลาเอง (ใน

ปีงบประมาณปัจจ ุบ ันการออกรายงานควรเล ือกแบบกำหนดระยะเวลาเอง  ถ้าเป็น
ปีงบประมาณเก่าสามารถเลือกท้ังปีงบประมาณได้เลย) 

4. กำหนดพ้ืนที่ในการสังเกต เลือกพ้ืนที่ ที่จะนำข้อมูลมาคำนวนเพื่อออกรายงาน 
5. กำหนดหน่วยงานในการสังเกต เลือกหน่วยงานที่ต้องการออกรายงาน 
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รูปที่ 167 ตัวอย่างรายงาน 
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เมนูรายงานรูปแบบใหม่จะแสดงรายละเอียดข้อมูลงานในรูปแบบ Power Bi โดยจำแนกเป็น 3 

รายงาน 

 
รูปที่ 168 เมนูรายงานรูปแบบใหม่ 

 

• รายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามบำบัด 

1.  กดลูกศรเพื่อเลือกกลุ่ม เขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอหรือหน่วยงานที่ต้องการเพื่อดึงรายงาน 
2.  เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ 
3.  ด้านล่างของหน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบบำบัด 

 
รูปที่ 169 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามบำบัด 

 

• รายงานผลดำเนินงาน จำแนกตามแบบคัดกรอง 

ขั้นตอนการดึงรายงานมีลักษณะเหมือนกับ รายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบบำบัด 
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รูปที่ 170 ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงาน จำแนกตามแบบคัดกรอง 

 

• รายงานจำนวนงานส่งต่อ/รอรับ ระบบบังคับบำบัด 

รายงานจำนวนงานส่งต่อ/รอรับ ระบบบังคับบำบัด กดที่เมนูรายงานรูปแบบใหม่หรือตรงหน้าเข้าสู่ระบบ 

ดังรูปที ่171 สามารถตรวจสอบจำนวนงานที่ค้างอยู่ในระบบบังคับบำบัดของแต่ละหน่วยงานได้ ดังรูปที่ 172 
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รูปที่ 171 ข้อมูลบังคับบำบัด 

 

 
รูปที่ 172 รายงานตรวจสอบข้อมูลระบบบังคับบำบัด 

 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 131 

 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. เลือกหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ 

2. เลือกจังหวัด อำเภอ สถานบำบัด/ชื่อหน่วยงาน และช่วงเวลาที่ต้องการ 

3. ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงข้อมูลรายละเอียดงานที่ รับ/ยังไม่รับ  

 
รูปที่ 173 ตัวอย่างรายงานแสดงงานที่ยังไม่ได้รับงานระบบบังคับบำบัด จำแนกตามสถานที่บำบัด 
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9.8 ประวัติผู้บำบัดยาเสพติด 
เป็นหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดทั้งหมด โดยจะดึงแบบฟอร์มทุกใบที่

เป็นข้อมูลของผู้เข้ารับการบำบัดออกมาแสดง เลือกทีเมนูประวัติผู้บำบัดยาเสพติดเพ่ือเข้าใช้งานดังรูปที่  

 
รูปที่ 174 เมนูผู้ใช้ระบบประวัติผู้บำบัดยาเสพติด 

 

 
รูปที่ 175 ประวัติผู้บำบัดยาเสพติด 

 
สามารถค้นหาผู้บำบัดได้ 4 วิธี 

• ค้นหาโดยเลขที่บัตรประชาชน 

• ค้นหาโดยเลขแทนบัตรประชาชน 

• ค้นหาโดย ชื่อ-นามสกุล 

• ค้นหาโดย รหัสรอบการเข้าสู่ระบบบำบัด 
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การค้นหาโดยรหัสรอบการเข้าสู่ระบบบำบัด จะใช้เวลาประมวลผลน้อยที่สุด และการค้นหาด้วย ชื่อ-
นามสกุล อาจมีได้มากกว่าหนึ่งคน 

 
รูปที่ 176 ค้นหาโดยเลขที่บัตรประชาชน 

 

 
รูปที่ 177 ค้นหาโดยเลขแทนบัตรประจำตัวประชาชน 
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รูปที่ 178 ค้นหาโดย ชื่อ-นามสกุล 

 

 
รูปที่ 179 ค้นหาโดย รหัสรอบการเข้าสู่ระบบ 

 
สามารถเรียงข้อมูลได้ โดยการคลิกที่หัวตาราง ดังรูปที่ 180 เช่น อยากเรียงด้วยลำดับที่โดยให้แสดง

ลำดับที่ล่าสุดก่อน ให้คลิกท่ีลำดับที่ที่หัวตาราง และยังสามารถเรียกดูข้อมูลใบนั้น ๆ ได้ด้วยการคลิกที่รายการ
นั้น ๆ ดังรูปที่ 181 
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รูปที่ 180 การเรียงข้อมูล 

 

 
รูปที่ 181 ตัวอย่างข้อมูลที่สามารถเรียกดูได้ 
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9.9 ดาวน์โหลดข้อมูล 
เป็นหน้าที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด ออกมาเก็บไว้ได้ โดยสามารถ โหลด

ออกมาได้หลายรูปแบบไฟล์เช่น Excel, Word, PDF เป็นตน้ เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้ข้อมูลที่ผู้ใช้
ดาวน์โหลดได้จะเป็นข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การดูแลของตนเท่านั้น เช่น ผู้ดูแลระบบส่วนกลางจะออก
รายงานได้ระดับประเทศ โดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแต่ระดับเขตลงไป ผู้ดูแลระดับจังหวัดออก
รายงานได้ระดับจังหวัดโดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอลงไป ผู้ดูแลระดับอำเภอ
ออกรายงานได้ระดับอำเภอโดยสามารถกำหนดขอบเขตในการเลือกตั้งแต่ระดับหน่วยงานลงไป และผู้ใช้งาน
ระดับหน่วยงานจะออกรายงานได้เฉพาะในหน่วยงานตนเองเท่านั้น  

 
รูปที่ 182 ดาวน์โหลดข้อมูล 

 
1. ประเภทรายงาน เลือกประเภทรายงานที่ต้องการดาวน์โหลด 
2. กำหนดขอบเขตในการค้นหา  
3. จากวันที่ เลือกวันที่เริ่มต้น 
4. ถึงวันที่ เลือกวันที่ปลาย 
หลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างจนครบ กดที่ปุ ่มตกลง รูปที่ 183 จะแสดงออกมา คลิกที่รูปแผ่นดิส

ด้านบน แล้วเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการโหลดออกมา รูปที่ 184 
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รูปที่ 183 ข้อมูลที่จะดาวน์โหลด 

 

 
รูปที่ 184 ชนิดไฟล์ที่สามารถโหลดได้ 
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รูปที่ 185 ตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกมา 
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9.10 รายงานตรวจสอบข้อมูลการบำบัด ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 
เป็นหน้ารายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการเข้ารับการบำบัดรักษา ตามประกาศ คสช ว่ามี

สิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาหรือไม่ ถ้ามีสิทธิ์จะแสดงดังรูปที่ 186 หากมีสิทธิ์ต้องนำหมายเลขบัตรประชาชนไป
ตรวจสอบสถานะงานในเมนู ประวัติการค้นหา เพื่อตรวจสอบว่ายังไม่มีงานบำบัดอยู่ในระบบบังคับ หรือ 
ต้องโทษ จึงจะสามารถลงทะเบียนได้  

 
รูปที่ 186 ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการบำบัดรักษา 

 
ถ้าค้นหาแล้วขึ้นดังรูปที่ 187 แสดงว่าไม่มีสิทธิ์เข้ารับการบำบัด 

 
รูปที่ 187 ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการบำบัดรักษา 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก. แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 
ภาคผนวก ข. แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
ภาคผนวก ค. แบบรายงาน บสต. ระบบบังคับบำบัด  
ภาคผนวก ง. แบบรายงาน บสต. ระบบต้องโทษ 
ภาคผนวก จ. คำนิยามแบบรายงาน บสต. 
ภาคผนวก ฉ. มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก ก.  

แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 
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ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 
(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(สมัครใจ : สถานพยาบาล) 
 

การบริหารจัดการ 

1. ศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
1) ช่ือศูนย์............................................................. 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล.............เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 
3) เบอร์โทรศัพท์....................................... เบอร์โทรสาร............................................ 

 

ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 
อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด (Screening) 
วันท่ี เข้ารับการคัดกรอง  .. วว /ดด/ ปป..        
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ป ี
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

 

 

ส่วนท่ี 2 การคัดกรองการใช้ยาเสพติดโรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
1) ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพตดิ     

( )สมัครใจ 
( ) สมัครใจมาด้วยตนเอง    
( ) สมัครใจยินยอมตามมาตรการกดดันทางกฎหมาย/ประกาศ 108/คำสั่ง 
( ) สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาลเยาวชนฯ 
( ) สมัครใจตามประมวลกฎหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 
( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  

1.1) สถานะความเป็นสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 
( ) ใช่   วันท่ีเริ่มเป็นสมาชิก : ..วว /ดด/ ปป.. 
( ) ไม่ใช่ 

2) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้ .................................. (list รายชื่อยาเสพติด)    
3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
(user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญัหาทางสุขภาพจติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[ ] พูดจาเพ้อเจ้อ    [ ] แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม      
[ ] ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำร้ายผู้อื่น   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร  
[ ] หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  [ ] หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน  
[ ] มีพฤติกรรมอื่นๆที่ผิดจากคนปกติทั่วไป   [ ] คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา 
[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  [ ] รู้สึกหดหู่เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือเบื่อหน่าย 
[ ] ไม่มี 
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5) ประวัตริักษาโรคทางจติเวช ( ) ไม่มี     ( ) มีระบุ ..................   
(โรคความผิดปกติทางอารมณ์/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 
โรคทางจิตเวชอื่นๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิต่อ ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................   
(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 
ระบบภูมิคุ้มกัน/โรคเอดส์/วัณโรค/ตับอักเสบ/อื่นๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................  
(คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  
คดีความผิดต่อชีวิต 
คดีความผิดต่อร่างกาย 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
คดีความผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน 
อื่นๆ) 

8) คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง  ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่   
9) ผู้พิการ   ( ) ไม่ใช่    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เป็นใบ้/อื่นๆ) 
ระบุใบรับรองผู้พิการ เลขท่ี............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หน่วยคัดกรอง)    
( ) ส่งต่อ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ที่หน่วยบำบัดอื่น) 

( ) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ช่ือค่าย..................อำเภอ................จังหวัด................... 
( ) สถานพยาบาล/ศูนย์บำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 
( ) สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูฯ ................................... อำเภอ.................จังหวัด................. 

( ) จำหน่าย (discharge) ไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  
(เช่น ถูกจับ/เสียชีวิต/ส่งคืนพนักงานสอบสวน/กรณีสมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้ง/ส่งบำบัดฟื้นฟูในโรงเรียน/
ส่งบำบัดฟื้นฟูในวัด/ส่งบำบัดฟื้นฟูในมัสยิด/ส่งบำบัดฟื้นฟูในหมู่บ้านชุมชน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 
วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  

    

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด .............................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการคัดกรอง........................................  

 
ส่วนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
2) ใช้ยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป ี  ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเว้น  บุหรี่ , สุรา)  
3) สาเหตุสำคญัที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุข้อสำคญัที่สุดเพียงข้อเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             
( ) ทำให้หายป่วย  ( ) ไม่สบายใจ             ( ) ช่วยงานอาชีพ         ( ) อื่นๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช้ ....... ปี.......เดือน ...... วัน   
5) วันท่ีใช้ยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย   ..... วว /ดด/ ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 
6) เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่        

( ) ไม่เคย  
( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย    ..... วว /ดด/ ปป..... สถานท่ีบำบัด ................. 

7) หลังจากบำบดัรักษาครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไหร่ (ตอบเฉพาะกรณเีคยเข้ารับการบำบดั)  
( ) น้อยกว่า 1 เดือน  
( ) 1 เดือนข้ึนไป ระบุ .... เดือน …….. ปี 

8) เหตุผลสำคัญที่เข้ารับการบำบดัรักษาครั้งน้ี (ระบุข้อสำคญัที่สดุข้อเดยีว) 
( ) มีปัญหาด้านสุขภาพกาย  ( ) มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  ( ) ไม่มีเงินซื้อยาเสพติด 
( ) หาซื้อยาเสพติดยาก         ( ) ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง  ( ) โรงเรียน  
( ) เงื่อนไขของสถานประกอบการ  ( ) อยากเลิก   ( ) กลัวถูกจับ 
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( ) โครงการ TOBE NUMBER ONE  ( ) ตั้งด่าน/ตรวจค้น  ( ) จัดระเบียบสังคม 
( ) ประชาคมหมู่บ้าน   ( ) สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 
( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ( ) สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาล/ศาลเยาวชนฯ 
( ) สมัครใจตามประมวลกฏหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 
( ) พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545   
( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

9) ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใช้มาก่อนหน้า) 

ช่ือยาเสพติด วิธีใช้ 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช้ / 

สัปดาห ์
จำนวนครั้งท่ีใช้ / สัปดาห ์

    

    

    

  
10) รูปแบบ (สถานท่ี/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

สมัครใจ 
( ) ผู้ป่วยนอก (out patient) ในสถานพยาบาล  
( ) ผู้ป่วยใน ระยะบำบัดในสถานพยาบาล 
( ) ผู้ป่วยใน ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล 
( ) ฟื้นฟูสมรรถภาพในศาสนสถาน 
( ) ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน (CBTx)   
( ) ฟื้นฟูสมรรถภาพในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การให้ยา        
( ) ให้ยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] รักษาเพื่อถอนพิษยา (Detoxification) 
[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 
[ ] รักษาโรคร่วมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  
[ ] รักษาโรคร่วมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 
[ ] การให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

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

12)  เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) 
[ ] การบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) 
[ ] การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) 
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[ ] การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) 
[ ] การบำบัดโดยการเพิ่มแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy : MET) 
[ ] การให้ความรู้ทางสุขภาพจิตและโรคร่วมทางจิตเวช (Comorbidity Psycho-education) 
[ ] กิจกรรมช่วยเหลือครอบครัว (Family Intervention) 
[ ] การวางเงื่อนไขเพื่อสร้างผลกรรมที่พึงประสงค์ (Contingency Management) 
[ ] การบำบัดฟื้นฟูแบบช่วยเหลือกันเอง (Self-help Recovery Group Therapy) 
[ ] กลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนาม (Narcotic Anonymous : NA) 
[ ] การบำบัดโดยการวางเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Aversion Therapy) 
[ ] การบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน (Twelve-Step Facilitation) 
[ ] การป้องกันการกลับไปติดซ้ำ (Relapse Prevention : RP) 
[ ] อื่นๆ ระบุ......... 

13)  โปรแกรมการบำบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
[ ] ไม่เข้ารับการฟื้นฟู 
[ ] โปรแกรมการบำบัดจิตสังคม (psychosocial intervention)  
[ ] โปรแกรมการบำบัดทางศาสนา  
[ ] โปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด (Matrix program)     
[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูแบบจิราสา  
[ ] โปรแกรมการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)  
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)  
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  

14) กรณีที่เป็นผู้ป่วยนอก  
ครั้งท่ี .............. วันท่ี .................. ผลการประเมิน ( ) เสพ  ( ) ไม่เสพ  
ครั้งท่ี .............. วันท่ี .................. ผลการประเมิน ( ) เสพ  ( ) ไม่เสพ 

15) ส่งต่อระหว่างการบำบัดฟื้นฟู (refer) ระบุ ....................................... (หน่วยบำบัดฟื้นฟูอื่น) 
วันท่ีส่งต่อ วัน.....เดือน....ปี....  
เหตุผลในการส่งต่อ  

( ) ผู้ป่วยต้องการย้ายสถานท่ีบำบัดฟื้นฟู 
( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู 
( ) เกินศักยภาพของหน่วยงาน 
( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 
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16) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟืน้ฟูสมรรถภาพ     
ผลประเมินการบำบดัฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรม 
วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... 

( ) ครบโปรแกรม 
 ( ) ไม่ครบโปรแกรม (หยุดรับการบำบัดฟื้นฟู : Drop out) เพราะ  

 ( ) ติดตามไม่ได้ (loss)       ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต  
( ) ไม่สมัครใจรักษาต่อ   ( ) หลบหนี   ( ) อื่นๆ  

17) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  
( ) อาการทางสุขภาพจิตสงบ / ดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพจิตคงเดิม   
( ) อาการทางสุขภาพจิตแย่ลง ( ) อาการทางสุขภาพจิตแย่ลงมากจนต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 
( ) ไม่มีอาการทางสุขภาพจิต 

18) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย  
( ) อาการทางสุขภาพกายดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพกายคงเดิม   
( ) อาการทางสุขภาพกายแย่ลง ( ) อาการทางสุขภาพกายแย่ลงมากจนต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 
( ) ไม่มีอาการทางสุขภาพกาย 

19) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟืน้ฟู    
( ) ส่งคืนหน่วยต้นสังกัดระบุ .................. (เช่น คป.) 
( ) ส่งติดตามดูแลช่วยเหลือ  

( ) ส่งในหน่วยบำบัดของตนเอง 
( ) ส่งให้หน่วยงานอ่ืนติดตาม ระบุหน่วย................................................. 

(กรณีสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ) 
( ) จำหน่าย (discharge)                    

(กรณีสมัครใจ: ติดตามไม่ได้ ถูกจับ เสียชีวิต ไม่สมัครใจรักษาต่อ หลบหนี ปรับแผนการรักษา) 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง (After care) 
วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาต่อเนื่อง  ... วว /ดด/ ปป ….    
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมม่ีเลขบัตรแสดงตน)  
วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) (สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา .......................อาชีพ ........................ รายได้ ................ บาท/เดือน (แก้ไขได้) 
อาศัยอยู่กับ.........................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา................................ (แก้ไขได้) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการบำบัดฟื้นฟู........... (ใช้คำตอบจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ สมัครใจ(16)) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการตดิตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันท่ี.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดท้าย 

1) สถานะของผู้ผา่นการบำบดัฟื้นฟู   
( ) พบ        

( ) ไม่เสพ       
( ) เสพ        

( ) ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์   ( ) ใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
( ) ไม่พบ เนื่องจาก (ข้ามไปตอบข้อ 12))      

   ( ) ย้ายที่อยู่ กรอกท่ีอยู่ใหม่       
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน......... ..ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกท่ีอยู่ใหม่     
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน...... .....ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) ถูกจับ        ( )เสียชีวิต    
   ( ) ติดตามไม่ได้       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  
( ) แข็งแรง   ( ) อ่อนแอ  ( ) เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจติเวช  
( ) ปกติ    ( ) ซึมเศร้า/แยกตัว  ( ) ก้าวร้าว   
( ) หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล ( ) หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆ่าตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาต่อเนื่องหลังการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดให้มารายงานตัวในสถานท่ีกำหน  
( ) การติดตามภายในสถานท่ีควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน  
( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท์/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาต่อเนื่อง (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
การติดตามทางการแพทย์ 

( ) การติดตามเป็นรายบุคคล (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 [ ] พบแพทย์/รับยา 
 [ ] ให้คำปรึกษา  
 [ ] จิตบำบัด 
 [ ] การให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
 [ ] อื่นๆ ...... 
( ) การติดตามเป็นรายกลุ่ม 
 [ ] กลุ่มป้องกันการเสพซ้ำ (relapse prevention) เช่น กลุ่มปัญญาสังคม 
 [ ] กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self help group) 
 [ ] อื่นๆ................ 

การติดตามทางสังคม (social support) 
( ) การติดตามเป็นรายบุคคล 
( ) การติดตามเป็นรายกลุ่ม  
 [ ] กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  
 [ ] กิจกรรมด้านกีฬา   
 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
 [ ] กิจกรรมการศึกษา 
 [ ] กิจกรรมชมรม       
( ) อื่นๆ ระบุ ....................  
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6) การให้ยา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่มี 
[ ] รักษาอาการโรคทางกาย 
 [ ] ยาแก้ปวด   [ ] ยารักษาวัณโรค    [ ] อื่นๆ 
[ ] รักษาอาการทางจิตเวช 
 [ ] ยารักษาโรคจิต     [ ] ยารักษาซึมเศร้า/วิตกกังวล 

[ ] ยาปรับสภาพอารมณ์/ยากันชัก  [ ] ยานอนหลับ   
[ ] สารกระตุ้น เช่น ยารักษาโรคสมาธิสั้น  [ ] ยาลดภาวะแทรกซ้อนจากยาโรคจิต  
[ ] อื่นๆ  

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

7) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่มี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือต่อได้ [ ] มีงานทำ [ ] รายได้พอเลี้ยงชีพ 
[ ] อื่นๆ ระบุ... 

8) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดมากข้ึน  
[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 
[ ] ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 
[ ] พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

9) สัมพันธภาพในครอบครัว  
( ) ยอมรับ/ช่วยเหลือ ( ) อยู่ร่วมกันได้   ( ) ไม่มีญาติ ( )ไม่ยอมรับ  

10)  สัมพันธภาพในชุมชน  
( ) ยอมรับและช่วยเหลือ   ( ) อยู่ร่วมกันได้  ( ) ไม่ยอมรับ    

11)  การขอรับความช่วยเหลือ     
[ ] ไม่ต้องการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาต่อ   ( ) ไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือใดๆ   
( ) อื่นๆ .......... 

[ ] ต้องการ (เลือกความต้องการได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  [ ] การศึกษา   [ ] ฝึกอาชีพ      
  [ ] จัดหางานให้ทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   
  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

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

 [ ] ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม (เลือกข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ได้แค่ 1 ข้อเท่านั้น) 
[ ] ขึ้นทะเบียนผู้พิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 
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  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ]จัดหางานให้ทำ  
  [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 
12) สรุปรายงาน ครั้งท่ี.......  

[ ] ติดตามต่อเนื่อง   
[ ] ส่งต่อ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ต่อ)  

 (สมัครใจ: กรณีย้ายที่อยู่ใหม่/เปลี่ยนที่ทำงาน)     
13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหน่ายติดตามครบตามเกณฑ์  
  ( ) ไม่เสพ  ( ) เสพซ้ำ  
 ( ) จำหน่ายติดตามไม่ครบตามเกณฑ์  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไม่ได้  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 
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รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) หน่วยบำบัด................................ เบอร์โทร.................. 
6) การให้ยา (ข้อมูลการให้ยาจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ (9)) 
7) การขอรับความช่วยเหลือ (ข้อมูลจากแบบติดตาม ข้อ (11))    

7.1) ต้องการ (เรียงลำดับความต้องการมากท่ีสุด 1..........., 2..........., 3...............)     
7.2) ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ................................ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
1) การให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/หน่วยงาน (อ./หน่วยงานท่ีติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจาก ............................. 
   ( ) ส่งต่อช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)   

( ) อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ     
( ) สามารถให้ความช่วยเหลือ ประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ] จัดหางานให้ทำ  
 [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

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

 
**************************** 
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ภาคผนวก ข.  
แบบรายงาน บสต. ระบบสมัครใจ (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
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ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 
(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
 

การบริหารจัดการ(ศอ.ปส.จ./อ.) 

1. ศูนย์เพื่อการคัดกรอง (มีเฉพาะระดับอำเภอ) 
1) ช่ือศูนย์............................................................. 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล.............เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 
3) เบอร์โทรศัพท์....................................... เบอร์โทรสาร............................................ 

2. ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู(มีทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ) 
1) ช่ือศูนย์.............................................................    ( ) ระดับอำเภอ ( ) ระดับจังหวัด 
2) ทีอ่ยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล................เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด.................... 
3) เบอร์โทรศัพท์.......................................... เบอร์โทรสาร............................................ 

3. คา่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1) ช่ือค่าย............................................................. 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล..................เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............ จังหวัด................... 
3) เบอร์โทรศัพท์............................................ เบอร์โทรสาร............................................ 
4) ระยะเวลาจัดค่าย.................วัน 
5) ลักษณะค่าย  ( ) ค่ายถาวร   ( ) ค่ายจัดตามวงรอบ/แผน 

หมายเหตุ : ศูนย์เพื่อการคัดกรองฯ รวมถึงศูนย์เพื่อการคัดกรองตามประกาศ คสช. 108 
 

ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดิม จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ............................. ถนน ................................  
ตำบล/แขวง .......................อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

ส่วนท่ี 2 การเข้าสู่ระบบบำบัด (ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี 108/2557) 
1) การค้นหา 

( ) ตั้งด่าน/ตรวจค้น   ( ) จัดระเบียบสังคม ( ) ประชาคมหมู่บ้าน ( ) อื่นๆ ระบุ................ 
2) ผลการตรวจปัสสาวะ/สารเสพติดเบื้องต้น 

( ) พบสารเสพติด ( ) ไม่พบสารเสพติด ( ) ไม่มีการตรวจ 
3) ความยินยอมในการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู 
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( ) ยินยอม  ( ) ไม่ยินยอม (หมายเหตุ: กรณียินยอม ให้แนบไฟล์รูป/เอกสารหลักฐานการยินยอม) 

รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด (Screening) 
วันท่ี เข้ารับการคัดกรอง  .. วว/ดด/ปป..        
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ป ี
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

 

 

ส่วนท่ี 2 การคัดกรองการใช้ยาเสพติดโรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
1) ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพตดิ     

( )สมัครใจ 
( ) สมัครใจมาด้วยตนเอง    
( ) สมัครใจยินยอมตามมาตรการกดดันทางกฎหมาย/ประกาศ 108/คำสั่ง 
( ) สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาลเยาวชนฯ 
( ) สมัครใจตามประมวลกฎหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ) 
( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  

1.1) สถานะความเป็นสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 
( ) ใช่   วันท่ีเริ่มเป็นสมาชิก : ..วว/ดด/ปป.. 
( ) ไม่ใช่ 

2) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้ .................................. (list รายชื่อยาเสพติด)    
3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
(user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) 
4) การคัดกรองปญัหาทางสุขภาพจติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] พูดจาเพ้อเจ้อ    [ ] แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม      
[ ] ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำร้ายผู้อื่น   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร  
[ ] หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  [ ] หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน  
[ ] มีพฤติกรรมอื่นๆที่ผิดจากคนปกติทั่วไป   [ ] คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา 
[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  [ ] รู้สึกหดหู่เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือเบื่อหน่าย 
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[ ] ไม่มี 
5) ประวัตริักษาโรคทางจติเวช ( ) ไม่มี     ( ) มีระบุ ..................   

(โรคความผิดปกติทางอารมณ์/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 
โรคทางจิตเวชอื่นๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิต่อ ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................   
(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 
ระบบภูมิคุ้มกัน/โรคเอดส์/วัณโรค/ตับอักเสบ/อื่นๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................  
(คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  
คดีความผิดต่อชีวิต 
คดีความผิดต่อร่างกาย 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
คดีความผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน 
อื่นๆ) 

8) คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง  ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่   
9) ผู้พิการ   ( ) ไม่ใช่    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เป็นใบ้/อื่นๆ) 
ระบุใบรับรองผู้พิการ เลขท่ี............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หน่วยคัดกรอง)    
( ) ส่งต่อ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ท่ีหน่วยบำบัดอื่น) 

( ) ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่ือค่าย..................อำเภอ................จังหวัด................... 
( ) สถานพยาบาล/ศูนย์บำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 
( ) สถานท่ีเพื่อการฟื้นฟูฯ ................................... อำเภอ.................จังหวัด................. 

( ) จำหน่าย (discharge) ไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  
(เช่น ถูกจับ/เสียชีวิต/ส่งคืนพนักงานสอบสวน/กรณีสมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้ง/ส่งบำบัดฟื้นฟูในโรงเรียน/
ส่งบำบัดฟื้นฟูในวัด/ส่งบำบัดฟื้นฟูในมัสยิด/ส่งบำบัดฟื้นฟูในหมู่บ้านชุมชน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 
วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด  ... วว/ดด/ปป...  

    

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด .............................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการคัดกรอง........................................  

 
ส่วนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
2) ใช้ยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป ี  ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเว้น  บุหรี่ , สุรา)  
3) สาเหตุสำคญัที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุข้อสำคญัที่สุดเพียงข้อเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             
( ) ทำให้หายป่วย  ( ) ไม่สบายใจ             ( ) ช่วยงานอาชีพ         ( ) อื่นๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช้ ....... ปี.......เดือน ...... วัน   
5) วันท่ีใช้ยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย   ..... วว/ดด/ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 
6) เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่        

( ) ไม่เคย  
( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย    ..... วว/ดด/ปป..... สถานท่ีบำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไหร่ (ตอบเฉพาะกรณเีคยเข้ารับการบำบดั)  
( ) น้อยกว่า 1 เดือน  
( ) 1 เดือนข้ึนไป ระบุ .... เดือน …….. ปี 

8) เหตุผลสำคัญที่เข้ารับการบำบดัรักษาครั้งน้ี (ระบุข้อสำคญัที่สดุข้อเดยีว) 
( ) มีปัญหาด้านสุขภาพกาย  ( ) มีปัญหาด้านสุขภาพจิต  ( ) ไม่มีเงินซื้อยาเสพติด 
( ) หาซื้อยาเสพติดยาก         ( ) ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง  ( ) โรงเรียน  
( ) เงื่อนไขของสถานประกอบการ  ( ) อยากเลิก   ( ) กลัวถูกจับ 
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( ) โครงการ TOBE NUMBER ONE  ( ) ตั้งด่าน/ตรวจค้น  ( ) จัดระเบียบสังคม 
( ) ประชาคมหมู่บ้าน   ( ) สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 
( ) พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ( ) สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาล/ศาลเยาวชนฯ 
( ) สมัครใจตามประมวลกฎหมายอาญา ม.56 (คุมความประพฤติ)   
( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

9) ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใช้มาก่อนหน้า) 

ช่ือยาเสพติด วิธีใช้ 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช้ / 

สัปดาห ์
จำนวนครั้งท่ีใช้ / สัปดาห ์

    

    

    

  
10) รูปแบบ (สถานท่ี/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

สมัครใจ 
( ) ฟื้นฟูสมรรถภาพในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การให้ยา        
( ) ให้ยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] รักษาเพื่อถอนพิษยา (Detoxification) 
[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 
[ ] รักษาโรคร่วมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  
[ ] รักษาโรคร่วมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 
[ ] การให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

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

12)  โปรแกรมการบำบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
[ ] ไม่เข้ารับการฟื้นฟู 
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  
 
 

13) ผลการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สมัครใจ) 
วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... 

( ) ครบโปรแกรม 
( ) ไม่ครบโปรแกรมเนื่องจาก 
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( ) มีอาการทางจิต หรือเป็นผู้ติดรุนแรง ส่งต่อเข้าฟ้ืนฟูในสถานพยาบาล.................................... 
( ) ออกจากการบำบัดฟื้นฟูก่อนครบกำหนดเช่น กลับไปทำงาน ย้ายที่อยู่ ผู้ปกครองมารับตัว เป็นต้น 
( ) หลบหนี 
( ) ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างดำเนินคดีอื่น 
( ) เสียชีวิต 
( ) อื่นๆ ระบุ........................... 

14) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟืน้ฟู    
( ) ส่งติดตามดูแลช่วยเหลือ  
( ) ส่งให้หน่วยงานอ่ืนติดตาม ระบุหน่วย................................................. 

(กรณีสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ) 
( ) จำหน่าย (discharge)                    

(กรณีสมัครใจ: ติดตามไม่ได้ ถูกจับ เสียชีวิต ไม่สมัครใจรักษาต่อ หลบหนี  
ปรับแผนการรักษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 161 

 

รายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง (After care) 
วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาต่อเนื่อง  ... วว/ดด/ปป ….    
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมม่ีเลขบัตรแสดงตน)  
วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) (สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ......................อาชีพ ........................ รายได้ ................ บาท/เดือน (แก้ไขได้) 
อาศัยอยู่กับ.........................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดา................................ (แก้ไขได้) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการบำบัดฟื้นฟู........... (ใช้คำตอบจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ ค่าย(13)) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการตดิตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันท่ี.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดท้าย 

1) สถานะของผู้ผา่นการบำบดัฟื้นฟู   
( ) พบ        

( ) ไม่เสพ       
( ) เสพ        

( ) ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์   ( ) ใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
( ) ไม่พบ เนื่องจาก (ข้ามไปตอบข้อ 12))      

   ( ) ย้ายที่อยู่ กรอกท่ีอยู่ใหม่       
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกท่ีอยู่ใหม่     
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) ถูกจับ        ( ) เสียชีวิต    
   ( ) ติดตามไม่ได้       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  
( ) แข็งแรง   ( ) อ่อนแอ  ( ) เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจติเวช  
( ) ปกติ    ( ) ซึมเศร้า/แยกตัว  ( ) ก้าวร้าว   
( ) หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล ( ) หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆ่าตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาต่อเนื่องหลังการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดให้มารายงานตัวในสถานท่ีกำหน  
( ) การติดตามภายในสถานท่ีควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน  
( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท์/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาต่อเนื่อง (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
การติดตามทางสังคม (social support) 

( ) การติดตามเป็นรายบุคคล 
( ) การติดตามเป็นรายกลุ่ม  
 [ ] กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  
 [ ] กิจกรรมด้านกีฬา   
 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
 [ ] กิจกรรมการศึกษา 
 [ ] กิจกรรมชมรม       
( ) อื่นๆ ระบุ ....................      

6) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่มี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือต่อได้ [ ] มีงานทำ [ ] รายได้พอเลี้ยงชีพ 
[ ] อื่นๆ ระบุ... 

7) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดมากข้ึน  
[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 
[ ] ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 
[ ] พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

8) สัมพันธภาพในครอบครัว  
( ) ยอมรับ/ช่วยเหลือ ( ) อยู่ร่วมกันได้   ( ) ไม่มีญาติ ( ) ไม่ยอมรับ  

9)  สัมพันธภาพในชุมชน  
( ) ยอมรับและช่วยเหลือ   ( ) อยู่ร่วมกันได้  ( ) ไม่ยอมรับ 

10)  การขอรับความช่วยเหลือ     
[ ] ไม่ต้องการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาต่อ   ( ) ไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือใดๆ   
( ) อื่นๆ .......... 
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[ ] ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  [ ] การศึกษา   [ ] ฝึกอาชีพ      
  [ ] จัดหางานให้ทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   
  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

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

[ ] ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม (เลือกข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ได้แค่ 1 ข้อเท่านั้น) 
[ ] ขึ้นทะเบียนผู้พิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 

  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ]จัดหางานให้ทำ  
  [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 
11) สรุปรายงาน ครั้งท่ี.......  

[ ] ติดตามต่อเนื่อง   
[ ] ส่งต่อ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ต่อ)  

 (สมัครใจ: กรณีย้ายที่อยู่ใหม่/เปลี่ยนที่ทำงาน)     
12) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหน่ายติดตามครบตามเกณฑ์  
  ( ) ไม่เสพ  ( ) เสพซ้ำ  
 ( ) จำหน่ายติดตามไม่ครบตามเกณฑ์  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไม่ได้  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 
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รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) หน่วยบำบัด................................ เบอร์โทร.................. 
6) การให้ยา (ข้อมูลการให้ยาจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ (9)) 
7) การขอรับความช่วยเหลือ (ข้อมูลจากแบบติดตาม ข้อ (11))    

7.1) ต้องการ (เรียงลำดับความต้องการมากท่ีสุด 1..........., 2..........., 3...............)     
7.2) ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ................................ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 
1) การให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/หน่วยงาน (อ./หน่วยงานท่ีติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจาก ............................. 
   ( ) ส่งต่อช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)   

( ) อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ     
( ) สามารถให้ความช่วยเหลือ ประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ] จัดหางานให้ทำ  
 [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย  [ ] อื่นๆ ระบุ.............  
2) กรณีระดับอำเภอ/หน่วยงานไมส่ามารถให้ความช่วยเหลือได้ จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ประสานความร่วมมือไปยัง  

(จังหวัดบันทึก) 
[ ] การศึกษา 

[ ] สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
[ ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
[ ] สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
[ ] สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
[ ] สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 
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[ ] ฝึกอาชีพ 
   [ ] สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
   [ ] ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/เขต 
   [ ] สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 
   [ ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

[ ] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
    [ ] สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

[ ] สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
[ ] สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 
[ ] สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 

[ ] จัดหางานให้ทำ 
   [ ] สำนักงานจัดหางานจังหวัด/เขต 
   [ ] สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
   [ ] สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

[ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ 
   [ ] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
   [ ] สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
   [ ] สำนักงานป.ป.ส. 

[ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 
   [ ] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   [ ] โรงพยาบาลระดับจังหวัด 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
   [ ] โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 
   [ ] สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

[ ] ที่พักอาศัย 
   [ ] ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด 
   [ ] กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
   [ ] สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพ 

[ ] อื่นๆ ระบุ..................... 
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3) การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานระดับจังหวัด (จังหวัดบันทึก) 
3.1) การศึกษา  หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 

หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
3.2) ฝึกอาชีพ  หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
   หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
3.3) จัดหางานให้ทำ  หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
   หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
3.4) ให้ทุนประกอบอาชีพหน่วยงาน...... ( )ให้ความช่วยเหลือ  ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก.......... 
   หน่วยงาน.............( )ให้ความช่วยเหลือ  ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก........... 
3.5) ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
   หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
3.6) ที่พักอาศัย หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( ) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
   หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( ) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
3.7) อื่นๆ ระบุ.......... หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 
   หน่วยงาน............ ( )ให้ความช่วยเหลือ ( )ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก............ 

***เนื่องจาก... ตัวเลือก ได้แก่ เกินขีดความสามารถของหน่วยงาน/ไม่มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ/ผู้ขอความช่วยเหลือไม่
ต้องการความช่วยเหลือแล้ว/หน่วยงานท่ีประสานให้ความช่วยเหลือไม่ดำเนินการต่อ/อื่นๆ.............) 

 

*********************** 
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ภาคผนวก ค.  
แบบรายงาน บสต. ระบบบังคับบำบัด 
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ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 
(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(บังคับบำบัด) 
 

การบริหารจัดการ(คป.) 

1. ศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
1) ช่ือศูนย์............................................................. 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล.............เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 
3) เบอร์โทรศัพท์....................................... เบอร์โทรสาร............................................ 

 

ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 
อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด (Screening) 
วันท่ี เข้ารับการคัดกรอง  .. วว/ดด/ปป..        
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ป ี
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

 

ส่วนท่ี 2 การคัดกรองการใช้ยาเสพติดโรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
1) ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพตดิ     

( ) บังคับบำบัด  
2) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้ .................................. (list รายชื่อยาเสพติด)    
3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
(user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) 
4) การคัดกรองปญัหาทางสุขภาพจติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] พูดจาเพ้อเจ้อ    [ ] แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม      
[ ] ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำร้ายผู้อื่น   [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร  
[ ] หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  [ ] หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน  
[ ] มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดจากคนปกติทั่วไป   [ ] คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา 
[ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย  [ ] รู้สึกหดหู่เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือเบื่อหน่าย 
[ ] ไม่มี 

5) ประวัตริักษาโรคทางจติเวช ( ) ไม่มี     ( ) มีระบุ ..................   
(โรคความผิดปกติทางอารมณ์/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 
โรคทางจิตเวชอื่นๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิต่อ ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................   
(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 
ระบบภูมิคุ้มกัน/โรคเอดส์/วัณโรค/ตับอักเสบ/อื่นๆ)   
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7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................  

(คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  
คดีความผิดต่อชีวิต 
คดีความผิดต่อร่างกาย 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
คดีความผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน 
อื่นๆ) 

8) คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง  ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่   
9) ผู้พิการ   ( ) ไม่ใช่    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เป็นใบ้/อื่นๆ) 
ระบุใบรับรองผู้พิการ เลขท่ี............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ที่หน่วยคัดกรอง)    
( ) ส่งต่อ (refer) (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯ ท่ีหน่วยบำบัดอื่น) 
( ) สถานพยาบาล/ศูนย์บำบัด/โรงพยาบาล..........อำเภอ..............จังหวัด.................. 
( ) จำหน่าย (discharge) ไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  

(เช่น ถูกจับ/เสียชีวิต/ส่งคืนพนักงานสอบสวน/มาตรา 20) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 
วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด  ... วว/ดด/ปป...  

    

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด .............................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการคัดกรอง........................................  

 
ส่วนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
2) ใช้ยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป ี  ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเว้น  บุหรี่ , สุรา)  
3) สาเหตุสำคญัที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุข้อสำคญัที่สุดเพียงข้อเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             
( ) ทำให้หายป่วย  ( ) ไม่สบายใจ             ( ) ช่วยงานอาชีพ         ( ) อื่นๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช้ ....... ปี.......เดือน ...... วัน   
5) วันท่ีใช้ยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย   ..... วว/ดด/ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 
6) เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่        

( ) ไม่เคย  
( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย    ..... วว/ดด/ปป..... สถานท่ีบำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไหร่ (ตอบเฉพาะกรณเีคยเข้ารับการบำบดั)  
( ) น้อยกว่า 1 เดือน  
( ) 1 เดือนข้ึนไป ระบุ .... เดือน …….. ปี 

8) เหตุผลสำคัญที่เข้ารับการบำบดัรักษาครั้งน้ี (ระบุข้อสำคญัที่สดุข้อเดยีว) 
บังคับบำบัด     

( ) พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 
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9) ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใช้มาก่อนหน้า) 

ช่ือยาเสพติด วิธีใช้ 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช้ / 

สัปดาห ์
จำนวนครั้งท่ีใช้ / สัปดาห ์

    

    

    

  
10) รูปแบบ (สถานท่ี/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

บังคับบำบัด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  [ ] ควบคุมตัว 

[ ] แบบเข้มงวด   ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 
[ ] แบบไม่เข้มงวด   ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 

[ ] ไม่ควบคุมตัว 
[ ] ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน  ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 

 [ ] ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก  ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 
 [ ] บำบัดในชุมชน   ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 
 [ ] ฟื้นฟูในโปรแกรมคุมประพฤติ ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 
[ ] โปรแกรมปรับตัวสู่สังคม   ที่........................................... เป็นเวลา..............วัน 

11) การให้ยา   (ระบบขึ้นอัตโนมัติ ตัวเลือก ไมม่ีการให้ยา)     
( ) ให้ยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] รักษาเพื่อถอนพิษยา (Detoxification) 
[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 
[ ] รักษาโรคร่วมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  
[ ] รักษาโรคร่วมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 
[ ] การให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

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

12) โปรแกรมการบำบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ)   
[ ] ไม่เข้ารับการฟื้นฟู     
[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูแบบจิราสา  
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนวค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง  
[ ] โปรแกรมฟื้นฟูของกรมคุมประพฤติ  
[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  
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13) ส่งต่อระหว่างการบำบัดฟื้นฟู (refer) ระบุ ....................................... (หน่วยบำบัดฟื้นฟูอื่น) 
วันท่ีส่งต่อ วัน.....เดือน....ปี....  
เหตุผลในการส่งต่อ(ปรับแผน) 

( ) ผู้ป่วยต้องการย้ายสถานท่ีบำบัดฟื้นฟู 
( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู 
( ) เกินศักยภาพของหน่วยงาน 
( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 

14) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟืน้ฟูสมรรถภาพ      
บังคับบำบัด 
วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... 
ช่วงการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

( ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางทีด่ีขึ้น 
( ) ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องขยายระยะเวลาการฟื้นฟูฯ 
( ) ไม่เข้ารับการฟื้นฟูฯ (loss) 

15) ผลการฟื้นฟูฯ ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ   
( ) พอใจ   ( ) ไม่พอใจ 
( ) ยุติการฟื้นฟู (กรณีตาย ถูกจับกุมและดำเนินคดีในความผดิฐานอื่น)  
( ) อื่นๆ ระบุ......... 

16) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟืน้ฟู    
( ) ส่งติดตามดูแลช่วยเหลือ  

( ) ส่งในหน่วยบำบัดของตนเอง 
( ) ส่งให้หน่วยงานอ่ืนติดตาม ระบุหน่วย................................................. 

(กรณีบังคับบำบัด : ผลการฟื้นฟูฯ พอใจ) 
( ) จำหน่าย (discharge)                    

(กรณีบังคับบำบัด: กรณี ตอบ “ไม่พอใจ” และ “ยุติการฟื้นฟู” ข้อ (15)) 

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

แบบรายงาน บสต. ระบบต้องโทษ 
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ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 

(ระบบต้องโทษ) 
 

การบริหารจัดการ(รท./พน.) 

1. ศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
1) ช่ือศูนย์............................................................. 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล.............เลขท่ี...........หมู่.............. ตำบล............ อำเภอ............. จังหวัด...................... 
3) เบอร์โทรศัพท์....................................... เบอร์โทรสาร............................................ 

 

ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ............................. ถนน ................................ ตำบล/แขวง ........................ 
อำเภอ/เขต ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 
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รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด (Screening) 
วันท่ี เข้ารับการคัดกรอง  .. วว/ดด/ปป..        
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สัญชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ป ี
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ............................อาชีพ ............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

 

ส่วนท่ี 2 การคัดกรองการใช้ยาเสพติดโรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
1) ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพตดิ     

  ( ) ต้องโทษ   
1.1) สถานะความเป็นสมาชิก ToBeNumber ONE (ใครติดยายกมือขึ้น) : 

( ) ใช่   วันท่ีเริ่มเป็นสมาชิก : ..วว/ดด/ปป.. 
( ) ไม่ใช่ 

2) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้ .................................. (list รายชื่อยาเสพติด)    
3) ผลการคัดกรอง         

( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
   (user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ)   (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง)   (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) 

4) การคัดกรองปญัหาทางสุขภาพจติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[ ] ไม่ม ี    [ ] พูดจาเพ้อเจ้อ  
    [ ] ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำร้ายผู้อื่น  
    [ ] หวาดระแวงโดยไม่มเีหตผุล  
    [ ] มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดจากคนปกติทั่วไป   
    [ ] มีความคิด /พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย 
    [ ] แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไมเ่หมาะสม     
    [ ] แยกตัวเองจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร  
    [ ] หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน  
    [ ] คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดา 
    [ ] รู้สึกหดหู่เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือเบื่อหน่าย 
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5) ประวัตริักษาโรคทางจติเวช ( ) ไม่มี     ( ) มีระบุ ..................   
(โรคความผิดปกติทางอารมณ์/โรควิตกกังวล/โรคจิต/ 
โรคทางจิตเวชอื่นๆ)  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคตดิต่อ ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................   
(ความดัน/เบาหวาน/โรคไตวาย/ โรคหอบหืด/โรคทาง 
ระบบภูมิคุ้มกัน/โรคเอดส์/วัณโรค/ตับอักเสบ/อื่นๆ)   

7) ประวัติคดีอาญา  ( ) ไม่มี     ( ) มี ระบุ ..................  
(คดีความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย  
คดีความผิดต่อชีวิต 
คดีความผิดต่อร่างกาย 
คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
คดีความผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน 
อื่นๆ) 

8) คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง  ( ) ไม่ใช่    ( ) ใช่   
9) ผู้พิการ   ( ) ไม่ใช่    ( ) พิการทางจิต    ( ) พิการทางกาย  

(ตาบอด/หูหนวก/เป็นใบ้/อื่นๆ) 
ระบุใบรับรองผู้พิการ เลขท่ี............ 

10) สรุปรายงาน ( ) รับรักษา (ข้ึนทะเบียน รายงานการบำบัดฯที่หน่วยคัดกรอง)    
( ) จำหน่าย (discharge) ไปหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกระบบ บสต. ระบุ ......................  
(เช่น ถูกจับ/เสียชีวิต/ส่งคืนพนักงานสอบสวน) 
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รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 
วันท่ี ลงทะเบียนการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติด  ... วว /ดด/ ปป...  

    

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา ........... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด .............................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล/แขวง ...............................   อำเภอ/เขต...............................จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) ระบบการบำบัดรักษา.....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการคัดกรอง........................................  

 
ส่วนท่ี 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด  ( ) ผู้ใช้   ( ) ผู้เสพ   ( ) ผู้ติด 
2) ใช้ยาเสพตดิครั้งแรก อายุ ........ ป ี  ระบุ ยาเสพติด .......................... (ยกเว้น  บุหรี่ , สุรา)  
3) สาเหตุสำคญัที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก (โปรดระบุข้อสำคญัที่สุดเพียงข้อเดียว)  

( ) เพื่อนชวน          ( ) อยากลอง               ( ) ความสนุกสนาน             
( ) ทำให้หายป่วย  ( ) ไม่สบายใจ             ( ) ช่วยงานอาชีพ         ( ) อื่นๆระบุ….. 

4) ยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบัน.................... (ตัวยาหลัก) ระยะเวลาที่ใช้ ....... ปี.......เดือน ...... วัน   
5) วันท่ีใช้ยาเสพตดิ (ตัวยาหลัก) ครั้งสุดท้าย   ..... วว/ดด/ปป..... ระบุ ยาเสพติด ............................ 
6) เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่        

( ) ไม่เคย  
( ) เคย จำนวน ...... ครั้ง  วันท่ีเข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย    ..... วว/ดด/ปป..... สถานท่ีบำบัด ................. 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดท้าย หยุดเสพได้นานเท่าไหร่ (ตอบเฉพาะกรณเีคยเข้ารับการบำบดั)  
( ) น้อยกว่า 1 เดือน  
( ) 1 เดือนข้ึนไป ระบุ .... เดือน …….. ปี 

8) เหตุผลสำคัญที่เข้ารับการบำบดัรักษาครั้งน้ี (ระบุข้อสำคญัที่สดุข้อเดยีว) 
ต้องโทษ   

( ) พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 57,91 (รท.) 
( ) พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ระบุคดี.................................... (พน.) 
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( ) อื่นๆ ระบุ .................... 
9) ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา (เรียงลำดับจากยาเสพตดิที่ใช้ปัจจุบนั(ตัวยาหลัก) และยาเสพตดิที่เคยใช้มาก่อนหน้า) 

ช่ือยาเสพติด วิธีใช้ 
จำนวนปริมาณยาเสพตดิที่ใช้ / 

สัปดาห ์
จำนวนครั้งท่ีใช้ / สัปดาห ์

    

    

    

  
10) รูปแบบ (สถานท่ี/บริบท) ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

ต้องโทษ 
( ) โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ (รท.) 
( ) โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูของกรมราชทัณฑ์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (รท.)    
( ) โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พน.) 
( ) โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (พน.) 
( ) อื่นๆ ระบุ .................... 

11) การให้ยา        
( ) ให้ยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

[ ] รักษาเพื่อถอนพิษยา (Detoxification) 
[ ] รักษาตามอาการ-ประคับประคอง (Symptomato-supportive treatment) 
[ ] รักษาโรคร่วมทางกาย (Treatment of Physical diseases)  
[ ] รักษาโรคร่วมทางจิตเวช (Treatment of psychiatric disorders) 
[ ] การให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Therapy)  

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

12)  โปรแกรมการบำบดัฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
[ ] ไม่เข้ารับการฟื้นฟู 
[ ] โปรแกรมชุมชนบำบัด (Therapeutic community)   
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พน.)  
[ ] โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูของกรมราชทัณฑ์ (รท.) 
[ ] อื่นๆ ระบุ ....................  
 

13) ส่งต่อระหว่างการบำบัดฟื้นฟู (refer) ระบุ ....................................... (หน่วยบำบัดฟื้นฟูอื่น) 
วันท่ีส่งต่อ วัน.....เดือน....ปี....  
เหตุผลในการส่งต่อ  

( ) ผู้ป่วยต้องการย้ายสถานท่ีบำบัดฟื้นฟู 
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( ) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟื้นฟู 
( ) เกินศักยภาพของหน่วยงาน 
( ) อื่นๆ ระบุ ......................... 

14) การประเมินผลการบำบัดรักษา/ฟืน้ฟูสมรรถภาพ     
ต้องโทษ 

วันท่ีประเมินผล  วัน...เดือน....ปี....  
( ) จบโปรแกรม โดยที่  

( ) ยังอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน (รท.) 
( ) ออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน/สถานพินิจ/ศูนย์ฝึกอบรมฯ (รท./พน.) 
( ) ยังอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พน.)  
( ) ยังอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (พน.)      

( ) ไม่จบโปรแกรม ระบุเหตุผล 
( ) ไม่ยอมรับโปรแกรม    ( ) พ้นคุมประพฤติ 
( ) พักการลงโทษ     ( ) พ้นโทษ 
( ) ปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ/พ้นการฝึกอบรม  ( ) ย้ายเรือนจำ 
( ) ย้ายสถานควบคุม    ( ) เสียชีวิต 
( ) อื่นๆ ระบุ...... 

15) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  
( ) อาการทางสุขภาพจิตสงบ/ดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพจิตคงเดิม   
( ) อาการทางสุขภาพจิตแย่ลง ( ) อาการทางสุขภาพจิตแย่ลงมากจนต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 
( ) ไม่มีอาการทางสุขภาพจิต 

16) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย  
( ) อาการทางสุขภาพกายดีขึ้น ( ) อาการทางสุขภาพกายคงเดิม   
( ) อาการทางสุขภาพกายแย่ลง ( ) อาการทางสุขภาพกายแย่ลงมากจนต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 
( ) ไม่มีอาการทางสุขภาพกาย 

17) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการบำบดัฟืน้ฟู    
( ) ส่งคืนหน่วยต้นสังกัดระบุ .................. (เช่น คป. หรือหน่วยอื่น) 
( ) ส่งติดตามดูแลช่วยเหลือ  

( ) ส่งในหน่วยบำบัดของตนเอง 
( ) ส่งให้หน่วยงานอ่ืนติดตาม ระบุหน่วย.......................(กรณีต้องโทษ : จบโปรแกรมการฟื้นฟูฯ) 
( ) จำหน่าย (discharge)                    
(กรณีต้องโทษ: ราชทัณฑ์ ได้แก่ พ้นคุมความประพฤติ พักการลงโทษพ้นโทษ เสียชีวิต อื่นๆ 

พินิจฯ ได้แก่ เสียชีวิต อื่นๆ) 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง (After care) 
วันท่ี ลงทะเบียนการติดตามรักษาต่อเนื่อง  ... วว/ดด/ปป ….    
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ........................................... อื่นๆ ............................... (กรณีไมม่ีเลขบัตรแสดงตน)  
วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) (สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส ................. การศกึษา .......................อาชีพ ........................ รายได้ ................ บาท/เดือน (แก้ไขได้) 
อาศัยอยู่กับ.........................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพนัธ์ระหว่างบิดามารดา................................ (แก้ไขได้) 

5) ระบบการบำบัดรักษา  .....................................  
6) ยาเสพตดิหลักท่ีใช้  ...................................... 
7) ผลการบำบัดฟื้นฟู........... (ใช้คำตอบจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ ตอ้งโทษ(14)) 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการตดิตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
ผลการติดตาม ครั้งท่ี.......................... ระบุ วันท่ี.......... เดือน................พ.ศ. ................ ( ) การติดตามครั้งสุดท้าย 

1) สถานะของผู้ผา่นการบำบดัฟื้นฟู   
( ) พบ        

( ) ไม่เสพ       
( ) เสพ        

( ) ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์   ( ) ใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  
( ) ไม่พบ เนื่องจาก (ข้ามไปตอบข้อ 12))      

   ( ) ย้ายที่อยู่ กรอกท่ีอยู่ใหม่       
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) เปลี่ยนที่ทำงาน กรอกท่ีอยู่ใหม่     
    เลขที่ .......หมู่ที ่ ......  ซอย............ถนน ............. หมู่บ้าน/ชุมชน...........ตำบล/

แขวง ...................  
    อำเภอ/เขต/เทศบาล ............จังหวัด ................ รหัสไปรษณีย์ ..................... 
   ( ) ถูกจับ        ( ) เสียชีวิต    
   ( ) ติดตามไม่ได้       ( ) อื่นๆ ระบุ......  
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2) ภาวะสุขภาพกาย  
( ) แข็งแรง   ( ) อ่อนแอ  ( ) เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  

3) ภาวะสุขภาพจิตและจติเวช  
( ) ปกติ    ( ) ซึมเศร้า/แยกตัว  ( ) ก้าวร้าว   
( ) หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล ( ) หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน ( ) มีความคิดฆ่าตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาต่อเนื่องหลังการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ)  
( ) นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด  ( ) นัดให้มารายงานตัวในสถานท่ีกำหน  
( ) การติดตามภายในสถานท่ีควบคุมตัว  ( ) การติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน  
( ) การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน  ( ) อื่นๆ ระบุ ....................(โทรศัพท์/จดหมาย)  

5) รูปแบบติดตามรักษาต่อเนื่อง (เลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
การติดตามทางสังคม (social support) 

( ) การติดตามเป็นรายบุคคล 
( ) การติดตามเป็นรายกลุ่ม  
 [ ] กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  
 [ ] กิจกรรมด้านกีฬา   
 [ ] กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
 [ ] กิจกรรมการศึกษา 
 [ ] กิจกรรมชมรม     
 [ ] กิจกรรมระยะติดตามผลการบำบัดและกิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทานสำหรับเด็กและ 

เยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กรมพินิจฯ)   
( ) อื่นๆ ระบุ ....................       

6) การให้ยา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่มี 
[ ] รักษาอาการโรคทางกาย 
 [ ] ยาแก้ปวด   [ ] ยารักษาวัณโรค    [ ] อื่นๆ 
[ ] รักษาอาการทางจิตเวช 
 [ ] ยารักษาโรคจิต     [ ] ยารักษาซึมเศร้า/วิตกกังวล 

[ ] ยาปรับสภาพอารมณ์/ยากันชัก  [ ] ยานอนหลับ   
[ ] สารกระตุ้น เช่น ยารักษาโรคสมาธิสั้น  [ ] ยาลดภาวะแทรกซ้อนจากยาโรคจิต  
[ ] อื่นๆ  

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

7) พฤติกรรมสร้างสรรค์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่มี     [ ] จิตอาสา     [ ] เรียนหนังสือต่อได้ [ ] มีงานทำ [ ] รายได้พอเลี้ยงชีพ 
[ ] อื่นๆ ระบุ... 
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8) พฤติกรรมความเสี่ยง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
[ ] ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง   [ ] มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดมากข้ึน  
[ ] ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  [ ] ขาดเรียน/หยุดงาน 
[ ] ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกายผู้อื่น 
[ ] พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
[ ] อื่นๆ ระบุ......................................  

9) สัมพันธภาพในครอบครัว  
( ) ยอมรับ/ช่วยเหลือ ( ) อยู่ร่วมกันได้   ( ) ไม่มีญาติ ( ) ไม่ยอมรับ  

10) สัมพันธภาพในชุมชน  
( ) ยอมรับและช่วยเหลือ   ( ) อยู่ร่วมกันได้  ( ) ไม่ยอมรับ    

11) การขอรับความช่วยเหลือ     
[ ] ไม่ต้องการ เนื่องจาก      

( ) มีงานทำ   ( ) กำลังเรียน/ศึกษาต่อ   ( ) ไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือใดๆ   
( ) อื่นๆ .......... 

[ ] ต้องการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  [ ] การศึกษา   [ ] ฝึกอาชีพ      
  [ ] จัดหางานให้ทำ    [ ] ทุนประกอบอาชีพ   
  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

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

[ ] ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม (เลือกข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ได้แค่ 1 ข้อเท่านั้น) 
[ ] ขึ้นทะเบียนผู้พิการฯ  [ ] สนับสนุนการศึกษา 

  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ] จัดหางานให้ทำ  
  [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ  [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

[ ] ที่พักอาศัย   [ ] อื่นๆ ระบุ............ 
12) สรุปรายงาน ครั้งท่ี.......  

[ ] ติดตามต่อเนื่อง   
[ ] ส่งต่อ (refer) ระบุ .................. (ทำรายงานการติดตามฯ ต่อ)  

 (ต้องโทษ : กรณีย้ายเรือนจำ)   
13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสดุการติดตาม  

( ) จำหน่ายติดตามครบตามเกณฑ์  
  ( ) ไม่เสพ  ( ) เสพซ้ำ  
 ( ) จำหน่ายติดตามไม่ครบตามเกณฑ์  

( ) เสพซ้ำ  ( ) ติดตามไม่ได้  ( ) ถูกจับ  ( ) เสียชีวิต 
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รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) ช่ือ - สกุล ...........................................................  เพศ .........สญัชาติ................. ศาสนา .......... 
2) เลขท่ีบัตรประชาชน ...........................................  อื่นๆ ............................... (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน)  

วันเดือนปี เกิด .................................. อายุ ........... ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดมิ จังหวัด ............................... ที่อยู่ตามทะเบยีนราษฎร์ จังหวัด ............................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)(สามารถแก้ไขได้) 
เลขท่ี ........... หมู่ ......  หมู่บ้าน /ชุมชน ..............................  ถนน ................................  
ตำบล ...............................   อำเภอ ............................... จังหวัด .............................. 
โทรศัพท์ติดต่อ ......................................................... 

4) สถานภาพสมรส .................. การศึกษา ..............................อาชีพ ...............................   รายได้ ................ บาท/เดือน 
อาศัยอยู่กับ............................(ในช่วง 30 วันท่ีผ่านมา) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา........................................ 

5) หน่วยบำบัด................................ เบอร์โทร.................. 
6) การให้ยา (ข้อมูลการให้ยาจากรายงานบำบัดฟื้นฟู ข้อ (9)) 
7) การขอรับความช่วยเหลือ (ข้อมูลจากแบบติดตาม ข้อ (11))    

7.1) ต้องการ (เรียงลำดับความต้องการมากท่ีสุด 1..........., 2..........., 3...............)     
7.2) ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ................................ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ(สมัครใจ/มท/ต้องโทษ) 
1) การให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/หน่วยงาน (อ./หน่วยงานท่ีติดตามเอง บันทึก) 

( ) ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจาก .............................  
( ) อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ     
( ) สามารถให้ความช่วยเหลือ ประเภท (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)     

[ ] การศึกษา  [ ] ฝึกอาชีพ     [ ] จัดหางานให้ทำ  
 [ ] ให้ทุนประกอบอาชีพ [ ] ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช  

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

************************** 
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ภาคผนวก จ.  
คำนิยามแบบรายงาน บสต.  
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คำนิยาม 
ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ : บสต. 

(National Narcotics Treatment and Rehabilitation Data System) 
 

การบริหารจัดการ 
1. ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  สถานที ่ตรวจสอบประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษา  

ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดอาญาตรวจหรือ
ทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายประเมินความรุนแรงของ
การติดยาเสพติด ภาวะความเสี ่ยงทางส ุขภาพกาย 
ส ุขภาพจ ิตและส ่งต ่อผ ู ้ เข ้ าร ับการค ัดกรองไปยั ง
สถานพยาบาลหรือสถานที่อื่นเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด หรือศูนย์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
เกิดขึ ้นตามกฎหมายหรือคำสั่งของแต่ละส่วนราชการ 
หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

1) ชื่อศูนย์     ชื่อของศูนย์เพ่ือการคัดกรอง 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล  สถานที่ตั้งของศูนย์เพ่ือการคัดกรอง 
3) เบอร์โทรศัพท ์และเบอร์โทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์โทรสารที ่ใช้ในการ 

ติดต่อประสานงานของศูนย์เพ่ือการคัดกรอง 
2. ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู สถานที่ที ่ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายหรือคำสั่งของแต่ละ
ส่วนราชการ หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

1) ชื่อศูนย์     ระบุชื่อศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล  สถานที่ตั้งของศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด 

ฟ้ืนฟ ู
3) เบอร์โทรศัพท ์และเบอร์โทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์โทรสารที ่ใช้ในการ 

ติดต่อประสานงานของศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบำบัดฟ้ืนฟ ู

3. ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถานที่ให้การบำบัดฟื ้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี ่ยน 
พฤติกรรม เช่น หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพต ิดกระทรวงสาธารณสุขหลักส ูตรว ิทยาลัย
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ลูกผู้ชายของกรมการปกครองหลักสูตรค่ายจิราสาและ
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินโดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
มาตรฐาน เป็นต้น 

1) ชื่อค่าย     ระบุชื่อค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2) ที่อยู่ หน่วยงาน/สถานพยาบาล  สถานที่ตั้งของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นๆ 
3) เบอรโ์ทรศัพท ์และเบอร์โทรสาร ระบุหมายเลขโทรศัพท์ และเบอร์โทรสารที ่ใช้ในการ 

ติดต่อประสานงานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
4) ระยะเวลาจัดค่าย(วัน)   จำนวนวัน/.... คืน ในการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
5) ลักษณะค่าย     รูปแบบของการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   

-ค่ายถาวร   การดำเนินงานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปิดรับ 
ผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูตลอด 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบประจำค่าย 

-ค่ายจัดตามวงรอบ/แผน การดำเนินงานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปิดรับ 
ผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูตามวงรอบหรือแผนงาน มีการจัด
ค่ายเป็นรุ่นๆ จำนวนตามความเหมาะสม 

ลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการบำบัด  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

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

- เพศ      จำแนก ชาย หรือ หญิง 
- สัญชาติ ระบุว่าผู้รับการรักษาเป็นคนชาติใดโดยยึดเอาใบสำคัญ 

แสดงตนเป็นหลักซ่ึงแบ่งกลุ่มดังนี้ 
1) ไทยผู้ที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญและ

แสดงตนระบุว่าเป็นคนไทย 
2) จีนผู้ที่มีใบต่างด้าวหรือมีใบสำคัญแสดงตนระบุว่าเป็น

คนจีน 
3) ประเทศอาเซียนผู้ที่มีใบต่างด้าวหรือมีใบสำคัญแสดง

ตนระบุว่าเป็นคนชาติในอาเซียน (ยกเว้นไทยและจีน) ได้แก่
บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์
สิงคโปร์เวียดนาม 

4) อื่นๆ ผู้ที่ถือใบต่างด้าวหรือใบสำคัญแสดงตนระบุว่า
เป็นสัญชาติอื ่นที ่มิใช่สัญชาติที ่กล่าวข้างต้น เช่น
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อเมริกัน อังกฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ สำหรับชาวเขาที่ยังไม่มี
บัตรประจำตัวประชาชนให้ระบุว่าเป็นชาวเขาเผ่า… 

- ศาสนา     จำแนกศาสนาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1) พุทธ 
2) อิสลาม 
3) คริสต์ 
4) ศาสนาอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้นรวมทั้งผู้ที่ระบุว่าไม่มี

ศาสนา 
2) เลขที่บัตรประชาชน    เลขประจำตัวในบัตรประจำตัวประชาชน 

- อ่ืนๆ (กรณีไม่มีเลขบัตรแสดงตน) กรอกเลขอื่นๆ ในกรณีที่ไม่มีบัตรแสดงตน ซึ่งเป็นเลขที่ 
ได้รับการรับรองหรือออกจากหน่วยงานราชการ 

- วันเดือนปี เกิด    วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยตามบัตรประจำตัวประชาชน 
- อายุ  อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์ เช่น อายุ 23 ปี 4 เดือน  

ให้ลงรายงานเป็น 23 ปี 
3) ที่อยู่ ภูมิลำเนาเดิม   ที่อยู่ตามสถานที่เกิด โดยระบุเป็นจังหวัด 

- ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์   ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยระบุเป็นจังหวัด 
- ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) ที่อยู่อาศัยครั้งล่าสุด ก่อนจะมารับการบำบัดรักษา และ 

ต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำ  
- โทรศัพท์ติดต่อ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู ้ป ่วย หรือญาติ หรือบุคคล 

ใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้ 
ส่วนที่ 2 การเข้าสู่ระบบบำบัด 

1) การค้นหา การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ 
พ้ืนที่เสี่ยง  

- ตั้งด่าน/ตรวจค้น การจัดตั ้งจุดตรวจสิ ่งผิดกฎหมายหรือยาเสพติดแบบ 
บูรณาการ โดยอาศัยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยา
เสพติด             

 
 
- จัดระเบียบสังคม   การจัดระเบียบสังคมทีมุ่่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจ
สถานบันเทิง ร้านเกมส์ โรงงาน หอพัก เป็นต้น   
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- ประชาคมหมู่บ้าน การดำเนินงานเกิดขึ ้นจากชุมชนเห็นความสำคัญของ 
ปัญหายาเสพติด มีการรวมตัวเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ปัญหา มีการ
วางแผนการดำเนินงานในทุกหมู่บ้านเพ่ือค้นหาผู้เสพผู้ค้า 
โดยมีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

- อ่ืนๆ ระบุ วิธ ีการอื ่นใดตามความเหมาะสม นอกเหนือจากวิธี  
ข้างต้น  

2) ผลการตรวจปัสสาวะ/สารเสพติดเบื้องต้น การตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบ 
สำเร็จรูป โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมีในการตรวจ ใช้เวลา  
1 – 5 นาที 

- พบสารเสพติด ผลการตรวจปัสสาวะ พบว่าผลเป็นบวกพบสารเสพติด/ 
ยาเสพติดในปัสสาวะ 

- ไม่พบสารเสพติด   จากผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติด/ยาเสพติด 
- ไม่มีการตรวจ    ไม่มีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย  

3) ความยินยอมในการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดฯ ยินยอมเข้ารับการบำบัด  
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ หรือมาตรการ
กดดันทางกฎหมายอื่นๆ โดยผู้ยินยอมเข้ารับการบำบัดฯ 
(ตรวจสอบจากระบบ polis หรือระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) ซึ่ง
จะต้องไม่เป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีใน
ความผิดฐานอื่นที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษ
จำคุก ตามคำพิพากษาของศาล 

- ยินยอม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดยินยอมเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจ 
โดยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในแบบยินยอมเข้ารับการ
บำบัดฟื ้นฟูฯ ที ่กำหนด พร้อมแนบไฟล์ร ูป/เอกสาร
หลักฐานการยินยอม 

- ไม่ยินยอม ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดไม่ยินยอมเข้ารับการบำบัดโดยสมัครใจ 
ให้ส่งตัวไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หรือ
นำเข้าบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด 
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รายงานการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด(Screening) 
- วันที่เข้ารับการคัดกรอง    วัน/เดือน/ปีทีผู่้ใช้ยาเสพติดเข้ารับการคัดกรอง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) - 3) ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียน ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียนเข้าสู่กระบวน  

เข้าสู่กระบวนการบำบัด การบำบัด ได้แก่ ชื ่อ-สกุล เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่ 
บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ภูมิลำเนา ที่อยู่
ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ปัจจุบัน และเบอร์ โทรศัพท์
ติดต่อ 

4) สถานภาพสมรส สถานภาพปัจจุบันในขณะสัมภาษณ์โดยพฤตินัยหรือนิตินัย 
จำแนกได้ ดังนี้  
1) โสดคือ ไม่เคยอยู ่ก ินกันฉันท์สามีภรรยากับใคร

พระภิกษุถือว่าโสด 
2) สมรสคือ การที ่ชายและหญิงอยู ่ร่วมกันฉันท์สามี

ภรรยาทั้งที่จดทะเบียนสมรส/ไม่จดทะเบียนสมรส
และท้ังที่มีพิธีทางศาสนาไม่มีพิธีทางศาสนา 

3) แยกกันอยู่คือ การที่ชายและหญิงมิได้อยู่ร่วมกันฉันท์
สามีภรรยาแล้วแต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายหรือคู่
สมรสที่ไมไ่ด้จดทะเบียนตกลงเลิกร้างกัน 

4) หย่าคือ สามีภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
5) หม้ายคือผู้ที่สามีหรือภรรยาตายและยังมิได้มีสามีหรือ

ภรรยาใหมห่รือหายสาบสูญ 
- การศึกษา     ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สอบไล่ได้แบ่ง 9 กลุ่ม ดังนี้ 

1) ไม่มีการศึกษาคือ ไม่ได้รับการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น 
2) กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาคือ อยู่ระหว่างศึกษา

อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที ่1 - 6  
3) ประถมศึกษาคือสอบไล่ไดร้ะดับประถมศึกษาปีที่ 6  
4) มัธยมศึกษาตอนต้นคือสอบไล่ได้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 

3 
5) มัธยมศึกษาตอนปลายคือสอบไล่ได้ระดับมัธยมศึกษา

ปีที ่6  
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6) อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรคือสอบไล่ได้ระดับอุดมศึกษา
สายสาม ัญสายอาช ีวศ ึกษาและสายอาช ีพอ ื ่นๆ เช่น 
ประกาศนียบัตรช่างเสริมสวย 

7) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคือสอบไล่ได้ตั ้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีหรือสายวิชาชีพที่เทียบเท่า 

8) ปริญญาตรีขึ้นไปคือสอบไล่ได้ตั้งแต่ระดับปริญญาโท
เอก หรือสายวิชาชีพที่เทียบเท่า 

9) การศึกษาทางศาสนา เช่น นักธรรมเป็นต้น 
10) การศึกษาอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น 

- อาชีพ  การทำงานสุจริตที่ทำให้เกิดรายได้ขึ ้นมาไม่ว่าจะเป็น 
เงินเดือนค่าจ้างผลกำไรส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใด
ควรเป็นรายได้หลักหรือรายได้ที่ได้รับสม่ำเสมอก่อนเข้า
รับการบำบัดฟื้นฟู จำแนกได้ ดังนี้ 

o ว่างงาน    ผู้ที่ไม่มอีาชีพ ไม่มีรายได ้
o รับจ้าง    ผู ้ที ่ปฏิบัติงานที ่มีความรู้ความชำนาญไม่จำกัดสถานที่  

                                            เช่น ช่างไม ้
o ผู้ใช้แรงงาน   ผู ้ที ่ปฏิบัติงานโดยใช้แรงงานเป็นหลักไม่จำเป็นต้องใช้  

     ความรู้ความชำนาญและไม่จำกัดสถานที่ เช่น กรรมกร 
     แบกหาม 

o พนักงานโรงงาน   ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญในโรงงานเช่น 
     พนักงานโรงงานทำรองเท้า 

o พนักงานบริษัทเอกชน  ผู้ที ่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญในหน่วยงานของ 
     เอกชน เช ่น พน ักงานล ูกจ ้างประจำ/ช ั ่วคราวของ 
     บริษัทเอกชน 

o รัฐวิสาหกิจ   ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ 
o ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ เช่น คร ู

     พยาบาลลูกจ้างประจำ, พนักงานของรัฐรวมทั้งข้าราชการ 
     บำนาญยกเว้นทหารตำรวจ 

o ทหาร /ตำรวจ   ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นตำรวจทหารทหารเกณฑ์ 
o การค้าขาย   ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า, ธุรกิจส่วนตัวที่เป็นเจ้าของ 

     กิจการ เช่น เจ้าของร้านเสริมสวยร้านขายของชำ 
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o การเกษตร   ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตรทั้งเป็นเจ้าของกิจการ 
     และเป็นลูกจ้าง เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ลูกจ้างในสวน 
     ผลไม้ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ ประมง เหมืองแร ่

o การคมนาคม   ผู้ที ่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งทุกชนิด เช่น 
     ผู ้ขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์- 
     รับจ้าง สามล้อรับจ้าง 

o นักบวช    ผู ้ที ่ปฏิบัติงานทางศาสนา เช่น พระภิกษุ สามเณร ชี 
     บาทหลวง และผู้นำทางลัทธิศาสนาต่างๆ 

o นักเรียน/นักศึกษา   ผ ู ้ที่อย ู ่ระหว ่างศ ึกษาตามหล ักส ูตรของสถานท ี ่ ให้  
     การศึกษารวมถึงการศึกษานอกระบบ 

o อ่ืนๆ    อาชีพอ่ืนที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น 
- รายได ้                                           เงินรายรับทั้งหมดท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพสุจริต 
                                                    เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น   
- อาศัยอยู่กับ    บุคคลที่ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ด้วยในช่วงระยะเวลา 30 วัน 
      จำแนกตามแบบรายงาน เช่น พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา  ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในปัจจุบันจำแนกตาม 

      แบบรายงานผู้เข้ารับการรักษาดังนี ้
1) อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นคือ บิดามารดาอยู่ด้วยกันและ

ไม่มีปัญหาเรื ่องทะเลาะวิวาทรุนแรงช่วยกันแก้ไข
ปัญหา 

2) อยู่ด้วยกันอย่างไม่ราบรื่นคือ บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
แต่มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง  

3) หย่าคือ บิดามารดาหย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
4) แยกกันอยู่คือบิดามารดาไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันท์สามี

ภรรยา 
5) บิดาเสียชีวิต 
6) มารดาเสียชีวิต 
7) บิดามารดาเสียชีวิตคือ บิดาและมารดาเสียชีวิตทั้งคู่

หรือกำพร้า 
8) ไม่ทราบ 
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ส่วนที่ 2 การคัดกรองการใช้ยาเสพติดโรคร่วมทางจิตเวช และประเมินทางสังคม 
1) ระบบการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จำแนกลักษณะของการเข้ารับการบำบัดรักษา มี 3 ระบบ 
ผู้ใช้ยาเสพติด    คือ สมัครใจ บังคับบำบัด และต้องโทษ   

- สมัครใจ    ระบบการบำบัดโดยผู ้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาโดย 
      สมัครใจด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง ญาติ, ผู้นำชุมชน หรือ 
      สมัครใจยินยอมโดยกระบวนการกดดันทางนโยบาย 

o สมัครใจมาด้วยตนเอง   ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดมาบำบัดฟ้ืนฟูด้วยความสมัครใจ  
      หรือได้รับการชักชวน แนะนำจากผู้ปกครองหรือญาติ  
o สมัครใจยินยอมตามมาตรการ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด      
กดดันทางกฎหมาย/ประกาศ  ยินยอมที่จะเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ซึ่งหากยินยอมเข้ารับ

108/คำสั ่งการบำบัดฟื ้นฟูจะถือว่าไม่มีความผิดตาม
กฎหมายโดยมาตรการกดดันทางกฎหมาย ประกาศ 
คสช. ฉบับที่ 108/2557 หรือนโยบาย/คำสั่ง/ระเบียบ
อ่ืนๆ  

o สมัครใจระหว่างรอการพิจารณา เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดและได้รับ 
ของศาลเยาวชนฯ   การปล่อยตัวช ั ่วคราว (ประกันตัว) ระหว่างรอการ 
     พิจารณาคดีไปเข้ารับการรักษาในระบบสมัครใจ 

o สมัครใจตามประมวลกฎหมาย ผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษารอการกำหนดโทษหรือ
อาญา ม.56   รอการลงโทษจำคุกแล้วกำหนดเงื ่อนไขให้คุมความ 
(คุมความประพฤติ)   ประพฤติไว้และมีเงื่อนไขให้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด 
     หรือกรณีที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดด้วย 
     ตัวเอง 

o พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและมีการใช้ยาเสพติด ต้องถูกนำตัว 
     ไปยังสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบำบัดรักษาตาม 

      เงื่อนไขของ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
- บังคับบำบัด    ผู้เข้ารับการบำบัดที่ถูกดำเนินการควบคุม และจับกุม 

      ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545  
      เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา  

- ต้องโทษ    ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเนื่องจากถูกควบคุมและจับกุม 
      ตามกฎหมาย ยกเว ้นจากพระราชบ ัญญ ัต ิฟ ื ้ น ฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เช่น ผู ้ป่วยถูก 
      จับกุมในข้อหาค้าและเสพยาบ้า 
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2)ยาเสพติดหลักท่ีใช้    ยาเสพติด/สารเสพติดหลักที่ผิดกฎหมายที่ใช้ก่อนเข้ารับ 
      การบำบัดรักษาจำแนก ดังนี้ 

1) ยาบ้า 
2) เฮโรอีน 
3) กัญชา 
4) ฝิ่น 
5) สารระเหย เช่น กาว ยาทาเล็บ น้ำมันไฟแช็ก 
ทินเนอร ์แลคเกอร์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันขัดเงา 
6) เมธาโดน 
7) มอร์ฟีน 
8) ยาอ ี(เอ็กตาซ่ี) 
9) ยาเลิฟ 
10) โคเคน 
11) กระท่อม 
12) ไอซ ์
13) บาธซอลต์ 
14) แอลเอชดี (LSD) 
15) เห็ดขี้ควาย 
16) ยาเค 
17) สารเสพติดอ่ืนๆ ระบ ุ  

3) ผลการคัดกรอง    จำแนกเป็นผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดตามเกณฑ์การคัดกรองดังนี้ 
- ผู้ใช้ (user, กลุ่มเสี่ยงต่ำ)    กลุ่มที่เพิ่งทดลอง หรือเสพเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่องหรือ 

      ใช้ยาและสารเสพติดช่วงสั้นๆ เช่น ใช้ 3 - 4 เดือน/ครั้ง  
      พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินชีวิตตามปกติ  
      ได้ โดยมีค่าคะแนนของการประเมิน ตามแบบคัดกรอง 
      กระทรวงสาธารณสุขที่ระดับคะแนน 2 - 3 

- ผู้เสพ (abuse, กลุ่มเสี่ยงปานกลาง)  กลุ่มเสพท่ีเริ่มมีปัญหา เป็นผู้ใช้ยาเสพติดบ่อยครั้งขึ้นและ 
      เสพต่อเนื ่อง เช่น เสพทุกเดือน เดือนละ 4 – 5 ครั้ง ส่งผลให้ 
      มีความเสี่ยง หรือเริ ่มมีอันตราย ทั้งด้านร่างกาย และ 
      จิตใจ ต่อตนเองและผู้อื่น พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลง 
      มากนัก การทำงานเริ่มบกพร่อง การเรียนเริ่มตกต่ำลง 
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      สามารถดำเนินชีว ิตตามปกติได้ หากยังไม่ได้ร ับการ 
      ช่วยเหลือจะกลายเป็นกลุ่มเสพจนเป็นอันตราย โดยมีค่า 
      คะแนนของการประเมินตามแบบคัดกรองกระทรวง 
      สาธารณสุขที่ระดับคะแนน 4 - 26 

กรณีระบบบังคับบำบัด ใช ้เกณฑ์การคัดกรองตาม 
 แบบคัดกรองของกรมคุมประพฤติ 

- ผู้ติด (dependence, กลุ่มเสี่ยงสูง) กลุ่มที่เสพเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น เสพมากกว่า  
4 วัน/สัปดาห์ ควบคุมการใช้ยาเสพติดไม่ได้ หมกมุ่นกับ
การใช้หรือหายาเสพติดมาใช้ พยายามเลิกใช้ยาเสพติด
แล้วแต่ไม่สำเร็จ มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม การ
งาน หรือการเรียน และพัฒนาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดเกิน
กว่า 3 ปี โดยมีค่าคะแนนของการประเมินตามแบบคัด
กรองกระทรวงสาธารณสุขที่ระดับคะแนน 27 ขึ้นไป 

กรณีระบบบังคับบำบัด ใช้เกณฑ์การคัดกรองตาม
แบบคัดกรองของกรมคุมประพฤติ 

4) การคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิต  การสำรวจและสังเกตพฤติกรรมการเจ็บป่วยทางจิตใจ 
      เช่น มีอาการเครียด ปัญหาทางอารมณ์ ทางจิต เช่น  
      หูแว่ว อารมณ์แปรปรวน 

- พูดจาเพ้อเจ้อ    ผู้ป่วยมีอาการพูดในเวลาที่ไม่ควรพูด พูดเรื่องที่ไม่เป็น 
      จริง พูดไม่เป็นประโยชน์ พูดไม่เป็นธรรม พูดไม่เป็นวินัย  
      กล่าววาจาไม่มีหลักฐาน  

- แต่งกายที่มีลักษณะแปลกไม่เหมาะสม ผู ้ป่วยมีการแต่งกายเสื ้อผ้าไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  
      หรือมีลักษณะที่ผิดรูปไป เช่น เสื ้อผ้าขาดวิ่น สกปรก  
      ใส่กลับด้าน เป็นต้น 

- ก้าวร้าว วุ่นวาย ทำร้ายผู้อื่น  ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว เช่น พูดจาแสดงกิริยาอาการ 
      ก้าวร้าวรุนแรงกับผู้อื่น 

- แยกตัวเองจากสังคม ไม่สุงสิงกับใคร ผู้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้า ย้ำคิดย้ำทำ เชื่องช้า ซึม  
      เก็บตัว ชอบพูดเปรยว่าถ้าไม่มีเขาอะไรคงจะดี และพูด 
      สั่งเสียอยู่เรื่อยๆ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหนักราว 2 - 3 เดือน  
      ถือเป็นช่วงอันตรายที่สุด เพราะมีโอกาสคิดสั้นฆ่าตัวตายสูง 

- หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  ผู้ป่วยมีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ไม่เกิน 1 เดือน  
อย่างชัดเจนโดยไม่มีเหตุผลถือว่ามีอาการหวาดระแวง 
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1) หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้ายหรือทำร้าย 
2) คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งหรือถูกจับผิด 
3) ระแวงว่ามีคนคอยติดตาม 
4) มีความคิดว่ามีอำนาจบางอย่างมาบังคับหรือควบคุม 
5) คิดว่าคนรอบข้างมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง 
6) มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไม่มีเหตุผลและไม่

สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
7) สะสมอาวุธใช้ป้องกันตัวจากความระแวง 

- หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน  มีอาการเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ไม่เกิน 1 เดือนถือว่า 
      มีภาวะหูแว่วหรือเห็นภาพหลอน 

1) ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูดหรือได้ยินเสียงเพียงคน
เดียว 

2) พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบกับใคร 
3) ทำตามเสียงแว่วที่สั่ง 

- มีพฤติกรรมอื่นๆ ที่ผิดจากคนปกติทั่วไป ผู้ป่วยมีการกระทำหรือมีอารมณ์ที่ผิดแปลกไปจากคนอ่ืน  
      มีความคิดที่ต่างไปจากคนปกติทั่วไปที่ส่งผลต่อการแสดง 
      พฤติกรรมออกมาที่ไม่เหมาะสม  

- คิดว่าตนเองมีความสามารถพิเศษกว่า ผู้ป่วยมีความคิดที่ผิดปกติ คิดว่าคนอ่ืนไม่ดีหรือด้อยกว่า 
คนธรรมดา ตนเอง และมักคิดเสมอว่าตัวเองมีพลังหรือความสามารถ

พิเศษที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไป 
- มีความคิด/พฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ผู ้ป ่วยมีความคิดว่าไม่สามารถทนต่อภาวะเช่นนี ้ได้  

      หาทางออกไม่ได้และหรือตัดสินใจอยากฆ่าตัวตาย 
- รู้สึกหดหู่เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง  ผู้ป่วยมีอาการของโรคซึมเศร้าจะรู้สึกหดหู่อารมณ์ท้อแท้  
  หรือเบื่อหน่าย    เศร้าหมอง เบื่อหน่าย หรือหงุดหงิดฉุนเฉียว ใจลอยไม่มี 
      สมาธิหลงๆ ลืมๆ นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 
      เงียบซึมไม่อยากพูดคุยหรือพบปะกับใครและอาจมี  
      อาการอื ่นๆ ทางร่างกาย เช่น ปวดมึนศีรษะ จุกเสียด 
      แน่นท้อง ใจสั่น ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 
- ไม่มี     ไม่มีอาการทางสุขภาพจิตตามที่กล่าวมาข้างต้น 

5) ประวัติรักษาโรคทางจิตเวช  สัมภาษณ์ผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการรักษาโรคทางจิตเวช 
- ไม่มี     จากการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบประวัติ ไม่พบ/ไม่มี 

      ประวัติการรักษาโรคทางสุขภาพจิต 
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- มีระบุ      ระบุอาการทางสุขภาพจิต ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 
      หรือตรวจสอบประวัติการรักษาโรคทางสุขภาพจิต ได้แก่  
      โรคความผิดปกติทางอารมณ์ โรควิตกกังวล โรคจิต หรือ 
      โรคทางจิตเวชอ่ืนๆ  

6) ประวัติโรคเรื้อรัง/โรคติดต่อ สัมภาษณ์ผู ้ป่วยเกี ่ยวกับประวัติการมีอาการเจ็บป่วย                                        
เรื้อรัง หรือโรคติดต่อ 

- ไม่มี     จากการสัมภาษณ์หรือตรวจสอบประวัติไม่มีอาการหรือ 
      โรคเรื้อรัง/โรคติดต่อ 

- มี ระบุ      ระบุอาการหรือโรคเร ื ้อร ัง/โรคติดต่อ ที ่ได ้จากการ 
      สัมภาษณ์ผู ้ป่วยเบื ้องต้น ได้แก่ ความดัน เบาหวาน  
      โรคไตวาย โรคหอบหืด โรคทางระบบภูมิคุ้มกัน โรคเอดส์ 

      วัณโรค ตับอักเสบ หรืออ่ืนๆ  
7) ประวัติคดีอาญา    สัมภาษณ์ผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมหรือประวัติ 

      การกระทำผิด  
- ไม่มี     จากการสัมภาษณ์ผู ้ป่วยหรือตรวจสอบประวัติไม่พบ 

      ประวัติความผิดทางอาญา     
- มี ระบ ุ    จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือตรวจสอบประวัติพบประวตัิ 

      ความผิดทางอาญา โดยแบ่งออกเป็นหมวดดังนี้  
1) คดคีวามผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย 
2) คดีความผิดต่อชีวิต 
3) คดคีวามผิดต่อร่างกาย 
4) คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
5) คดคีวามผิดเกี่ยวกับเพศ 
6) คดคีวามผิดที่เป็นภยันตรายต่อประชาชน 
7) อ่ืนๆ 

8) คนเร่ร่อน ไร้ที่พักพิง   คนที่ไม่มีที่พักพิงที่มั่นคง ปกติหรือพอเพียง หรือไม่มีที่  
      อยู่เป็นหลักแหล่ง ร่อนเร่พเนจรหาที่พักพิงไปเรื่อยๆ  

- ไม่ใช่      ไม่ได้เป็นผู้เร่ร่อน หรือเป็นผู้ไร้ที่พักพิงอาศัย 
- ใช่     เป็นผู้เร่ร่อน ไร้ที่พักพิงอาศัย 

9) ผู้พิการ     ผู้ท ี ่ม ีความผ ิดปกต ิ หร ือบกพร่องทางร ่างกายทาง 
      สติปัญญา หรือทางจิตใจ 
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- ไม่ใช่     ไม่ได้เป็นผู้พิการ 
- พิการทางจิต    ผู้ที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางจิตใจหรือสมอง 

      ในส่วนของการรับรู ้อารมณ์ความคิดจนไม่สามารถ 
      ควบคุมพฤติกรรมที ่จำเป็นในการดูแลตนเองหรืออยู่  
      ร่วมกับผู้อ่ืน 

- พิการทางกาย    ผู้ที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องของร่างกายที่เห็น 
      ได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักใน 
      ชีวิตประจำวันได้ เช่น ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ เป็นต้น 

- ระบุเลขที่ใบรับรองผู้พิการ  หากผู้ป่วยเป็นผู้พิการทางกายหรือทางจิต ให้ระบุเลขที่ 
      ใบรับรองผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อหรือรับสิทธิ 
      ประโยชน์ที่เหมาะสม 

10) สรุปรายงาน    สรุปผลการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และพิจารณา 
      ส่งต่อเพ่ือเข้ารับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม 

- รับรักษา     สถานพยาบาลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์คัดกรอง ทำการขึ้น 
      ทะเบียนการบำบัดที่หน่วยตนเอง   

- ส่งต่อ (refer)     ส่งผู ้ป่วยไปบำบัดต่อที ่หน่วยบำบัดอื ่นระบุประเภท 
      หน่วยบำบัด ชื่อหน่วย อำเภอ และจังหวัด  

o ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   ส่งต่อผู้ป่วยไปยังค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การ 
     บำบัดฟ้ืนฟู โดยระบุชื่อค่าย ที่ตั้งอำเภอ และจังหวัด 

o สถานพยาบาล/ศูนย์บำบัด/  ส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล/ศูนย์บำบัด/โรงพยาบาล
โรงพยาบาล   เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟู โดยระบุชื ่อสถานพยาบาล/ศูนย์ 
     บำบัด/โรงพยาบาล ที่ตั้งอำเภอ และจังหวัดที่ข้ึนทะเบียน 

o สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ   หน่วยงานที ่ ให ้การบำบัด แก ้ไข ฟ ื ้นฟู  (หน ่วยงาน 
     ปลายทางที่รับการส่งต่อ) ที่ได้รับการขึ ้นทะเบียนตาม  
     พ.ร.บ.ยาเสพให้โทษ พ.ศ.2522 หรือ พ.ร.บ.ฟื ้นฟู 
     สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 

กรณีระบบบังคับบำบัด ส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมหรือสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดแบบควบคุมตัว 

 
- จำหน่าย (discharge) ไปหน่วยงานอื่น เมื่อทำการคัดกรองผู้ป่วยแล้ว ไม่สามารถส่งต่อไปบำบัด 

 ที่เก่ียวข้องนอกระบบ บสต.  ฟื ้นฟูตามสถานที่ข้างต้น หรือไม่สามารถส่งต่อไปยัง 
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      สถานที ่ให้การบำบัดฟื ้นฟูที ่ข ึ ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
      ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ให้จำหน่ายไปยังหน่วยงาน 
      อื ่น เพื ่อให้การบำบัดฟื ้นฟู เช่น โรงเรียน วัด มัสยิด  
      หมู่บ้านชุมชน เป็นต้น หรือมีเหตุที ่ต้องจำหน่าย เช่น  
      เสียชีว ิต ถูกจับ ส่งคืนพนักงานสอบสวน มาตรา 20  
      สมัครใจตามประกาศ 108 ครบ 5 ครั้งส่งบำบัดฟื้นฟูใน 
      โรงเรียน ส่งบำบัดฟ้ืนฟูในวัด ส่งบำบัดฟื้นฟูในมัสยิด  

                                                    ส่งบำบัดฟ้ืนฟูในหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น  
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รายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Treatment & Rehabilitation) 
- วันที่ ลงทะเบียนการบำบัดรักษา  วัน/เดือน/ปีที่ผู ้ป่วยลงทะเบียนเข้ารับการบำบัดรักษา 
ผู้ใช้ยาเสพติด    และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
1) – 7) ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานการ ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานลงทะเบียนเข้าสู ่กระบวน 

คัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด   การบำบัด ได้แก่ ชื ่อ-สกุล เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่ 
     บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ภูมิลำเนา ที่อยู่ 
     ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
     สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ อาศัยอยู่กับ  
     ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ระบบการบำบัดรักษา  
     ยาเสพติดหลักท่ีใช้ และผลการคัดกรอง 
ส่วนที่ 2 

1) สถานภาพการเสพติดขณะบำบัด   เมื ่อผู ้ป่วยผ่านการจำแนกในขั ้นตอนการคัดกรองผู้ใช้  
      ยาเสพติดแล้ว ให้สังเกตพฤติกรรมและอาการเพิ่มเติม  
      หร ือทำการค ัดกรองและว ิน ิจฉ ัยอ ีกคร ั ้ ง ในขณะ 
      บำบัดรักษา และระบุสถานภาพการเสพติดในขณะเข้า 
      รับการบำบัดรักษาว่าเป็นผู้ใช้ ผู้เสพ หรือผู้ติด  

2) ใช้ยาเสพติดครั้งแรก    ยาเสพต ิดท ี ่ ใช ้คร ั ้ งแรกโดยระบ ุอาย ุและประเภท 
      ยาเสพติดที่ใช้ ทั้งนี้ไม่รวมการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา 

- อายุ ........ ปี      ระบุอายุ (ปี) ที่เริ่มใช้ยาเสพติดครั้งแรก 
- ระบุ ยาเสพติด     ระบุประเภทยาเสพติดท่ีใช้ครั้งแรก  

3) สาเหตุสำคัญที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรก  เหตุผลหลักที่ทำให้ตัดสินใจใช้ยาเสพติดในครั้งแรกตาม 
      แบบรายงานผู ้เข้ารับการรักษาโดยระบุข้อสำคัญที ่สุด 
      เพียงข้อเดียว ดังนี้ 

1) เพ่ือนชวน 
2) อยากลอง 
3) ความสนุกสนาน 
4) ทำให้หายป่วย 
5) ไม่สบายใจ 
6) ช่วยงานอาชีพ 
7) อ่ืนๆ ระบนุอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 
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4) ยาเสพติดที่ใช้ปัจจุบัน   สัมภาษณ์การใช้ยาเสพติดตัวหลักที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น 
      ยาเสพติดประเภทใด ระบุได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น 

- ตัวยาหลัก    ยาเสพต ิดหล ักท ี ่ผ ิดกฎหมายที ่ ใช้ ก ่อนเข ้าร ับการ 
      บำบัดรักษาโดยเป็นยาเสพติดที่ใช้ประจำหรือใช้บ่อยที่สุด 

- ระยะเวลาที่ใช้    ผู้ป่วยมีการใช้ยาเสพติดตัวหลักมาจำนวนกี่ปี กี่เดือน กี่วัน 
5) วันที่ใช้ยาเสพติด (ตัวยาหลัก)ครั้งสุดท้าย    วันที่ใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นตัวยาหลัก ในครั้งสุดท้ายเมื่อไร 

- วัน เดือน ปี    ระบุวันที่/เดือน/ปี พ.ศ. ที่ใช้ยาเสพติดตัวหลักครั้งสุดท้าย 
- ระบุ ยาเสพติด    ระบุประเภทยาเสพติดตัวหลักที่ใช้ในครั้งสุดท้าย 

6) เคยเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนหรือไม่ ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนที่เข้ารับ 
      การรักษาในครั้งนี้หรือไม่ 

- ไม่เคย      ครั้งนี้เป็นการบำบัดครั้งแรกไม่รวมที่เลิกเสพด้วยตนเอง 
- เคย      ผู้ป่วยเคยบำบัดรักษารักษามาแล้วไม่รวมที่เลิกเสพด้วย 

     ตนเอง 
o จำนวนครั้ง   จำนวนครั้งที่เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งหมดที่เคยรักษา 

     มาแล้วไม่รวมการรักษาครั้งนี้ 
o วันที่เข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย     ระบวุัน เดือน ปี เข้ารับการบำบัดครั้งสุดท้าย 
o สถานที่บำบัด   ระบุสถานที่บำบัดที่เข้าบำบัดครั้งสุดท้าย 

7) หลังจากบำบัดรักษาครั้งสุดท้าย   ระยะเวลาที่หยุดเสพยาเสพติดภายหลังจากการหยุดเสพ 
ได้นานเท่าไหร่    บำบัดรักษาครั้งสุดท้ายได้นานเท่าไรสามารถเลือกได้  2  
      กรณ ีดังนี้ 

(ตอบเฉพาะกรณีเคยเข้ารับการบำบัด)   
- น้อยกว่า 1 เดือน   ภายหลังจากบำบัดรักษาครั ้งสุดท้ายหยุดเสพได้นาน 

      น้อยกว่า 1 เดือน เช่น กรณีที่ผู้เสพ/ผู้ติดหยุดเสพได้นาน 
      10 วัน ให้เลือกระบนุ้อยกว่า 1 เดือน  

- 1 เดือนข้ึนไป ระบุ ... เดือน ... ป ี ภายหลังจากการบำบัดรักษาครั้งสุดท้ายผู้ป่วยหยุดเสพ 
      ได้นาน 1 เดือนขึ้นไป เช่น กรณีท่ีผู้ป่วยหยุดเสพได้นาน  

                                                           3 เดือน 7 วันให้ระบุ 3 เดือน                              
8) เหตุผลสำคัญท่ีเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้  ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดรักษาครั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญ โดย 

      ให้ระบุเหตุผลข้อสำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น 
สมัครใจ 
- มีปัญหาด้านสุขภาพกาย   การเจ็บป่วยทางร่างกาย ที ่มีผลกระทบมาจากการใช้ 

      ยาเสพติด 
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- มีปัญหาด้านสุขภาพจิต   มีอาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทางพฤติกรรม  
      อารมณ์ ความคิด ความจำ สติปัญญา ประสาทรับรู้หรือ 
      การรู้เวลา สถานที่ หรือบุคคล  

- ไม่มีเงินซื้อยาเสพติด   ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อยาเสพติด 
- หาซื้อยาเสพติดยาก         การหาซื้อยาเสพติดไม่สะดวกเหมือนเดิม 
- ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง บังคับ/ขอร้อง อยากให้  

บำบัดรักษา เช่น พ่อ แม่ ภรรยา เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน
ขอร้องให้เข้าบำบัดรักษา   

- โรงเรียน    ถูกโรงเรียนบังคับหรือส่งมาให้บำบัดรักษา 
- เงื่อนไขของสถานประกอบการ  สถานประกอบการมีมาตรการควบคุมการใช้ยาเสพติด  

      หากพบผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้ส่งเข้ารับการบำบัดรักษา  
      เช่น โครงการโรงงานสีขาว หรือสถานประกอบที่เข้าร่วม 
      มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
      สถานประกอบกิจการ (มยส.) 

- อยากเลิก    ผู้เข้ารับการบำบัดมีความต้องการอยากเลิก 
- โครงการ TOBE NUMBER ONE  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น 

      โครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นต้น   
- กลัวถูกจับ          เกรงว่าจะถูกตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจับ 
- ตั้งด่าน/ตรวจค้น   ถูกจ ับโดยการตั ้งด่าน/ตรวจค้นของเจ้าหน้าที ่ตาม 

      กฎหมาย 
- จัดระเบียบสังคม   นำส่งตัวมาจากการจัดระเบียบสังคมโดยเจ้าหน้าที่ตาม 

      กฎหมาย 
- ประชาคมหมู่บ้าน   ถูกส่งตัวมาโดยวิธ ีการประชาคมหมู ่บ้าน โดยความ 

      ร่วมมือจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ 
      ตามกฎหมาย 

- สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ เป็นผู้ยินยอมสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาตามประกาศ  
  108/2557    คสช. ฉบับที่ 108/2557  
- พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551  เป็นผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามเงื่อนไขของ พ.ร.บ. 

      สุขภาพจิต พ.ศ.2551  
- สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาล/ เป็นผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯตามเงื่อนไขของศาลหรือ 

   ศาลเยาวชนฯ    ศาลเยาวชนและครอบครัว ในระหว่างรอการพิจารณา 
      ลงโทษ 
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- สมัครใจตามประมวลกฎหมาย  เป็นผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯตามเงื่อนไขเพื่อคุมความ 
   อาญา ม.56     ประพฤติของผู ้กระทำผิดโดยพิพากษาจากประมวล 
      กฎหมายอาญา มาตรา 56 ในความรับผิดชอบของ 
      กรมคุมประพฤต ิ

- อ่ืนๆ ระบุ    เหตุผลอื่นระบุนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 
บังคับบำบัด     
- พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้เข้ารับการบำบัดที่ถูกดำเนินการควบคุมและจับกุมตาม 

   พ.ศ.2545    พระราชบัญญัติฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ต ิดยาเสพติด พ.ศ.  
      2545 เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบบังคับบำบัด 
      ตามโปรแกรมบำบัดฟ้ืนฟูของกรมคุมประพฤติ 

ต้องโทษ   
- พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาถูกดำเนินการควบคุมและจับกุม 
  มาตรา 57,91    ตามกฎหมายอื่น เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดแบบต้องโทษ เช่น  
      ถูกจับในคดียาเสพติด หรือคดีอ่ืนที่ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด 

- พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัว  ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาถูกดำเนินคดีอาญาที ่เด็กและ 
  พ.ศ.2553ระบุคดี    เยาวชนที ่ต ้องหาว่ากระทำความผิดตามพ.ร.บ.ศาล 
      เยาวชนและครอบครัวในครั้งนี้ 
- อ่ืนๆ ระบุ     ระบุนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

9) ชนิดยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา   ยาเสพติด/สารเสพติดที่ผิดกฎหมายที่ใช้ก่อนเข้ารับการ 
      บำบัดรักษา โดยเรียงลำดับยาเสพติดที่ใช้บ่อยจากมาก 
      ไปน้อย 

- ชื่อยาเสพติด    ประเภทยาเสพติดที่ใช้ก่อนมารับการบำบัดรักษา ซึ่งเป็น 
      ยาเสพติดที ่ผิดกฎหมายซึ ่งใช้บ่อยที ่สุดเป็นลำดับแรก  
      และยาเสพติดท่ีใช้รองลงมาตามลำดับ 

- วิธีใช้     วิธีใช้ยาเสพติดแต่ละชนิด ดังนี้       
1) กิน เช่น อม เคี้ยว อมไว้ใต้ลิ้น ซุกไว้ตามซอกเหงือก 

ด่ืม 
2) ดม/สูด เช่น สูด นัตถุ์       
3) สูบ เช่น คลุกบุหรี่สูบ สูบเป็นบ้อง สูบควัน       
4) ฉีด เช่น ฉีดใต้ผิวหนัง ฉีดกล้าม หรือฉีดเข้าเส้น       
5) อ่ืนๆ เช่น สอดทางทวาร ซุกใต้หนังตา ทำเป็นลิปสติก 
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- จำนวนปริมาณยาเสพติดที่ใช้/สัปดาห์ ปริมาณยาเสพติดแต่ละชนิดที่ใช้ต่อสัปดาห์ เช่น ใช้ยาบ้า  
      1 เม็ด/วัน ให้ระบุเป็น 7 เม็ด/สัปดาห์ สามารถคำนวณ 
      เป็นจุดทศนิยมได้ เช่น 1 เม็ด เท่ากับ 4 ขา หากใช้ 1 ขา  
      คิดเป็น 0.25 เม็ด 

- จำนวนครั้งที่ใช้/สัปดาห์   จำนวนครั้งที่ใช้ยาเสพติดแต่ละชนิดต่อสัปดาห์ เช่น ใช้ 
      ยาบ้า 1ครั้ง/วัน ให้ระบุเป็น 7 ครั้ง/สัปดาห์ สามารถ 
      คำนวณเป็นจุดทศนิยมได้ เช่น 1 ครั้ง ต่อเดือน คิดเป็น  
      0.25 ครั้ง/สัปดาห์  

10) รูปแบบ(สถานที่/บริบท) ของการ   เลือกรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขอให้คำนึงถึงวิธีการ/ 
 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    รูปแบบที่ใช้กับผู้ป่วยเป็นหลักในการบำบัดรักษา 

สมัครใจ 
- ผู้ป่วยนอก (out patient)  การบำบัดรักษาผู้ป่วยแบบไป – กลับไม่พักค้างในหน่วย 

   ในสถานพยาบาล   บำบัดลักษณะผู ้ป่วยนอกเช่น MATRIX - Program,  
      FRESH Model  

- ผู้ป่วยใน ระยะบำบัดในสถานพยาบาล การบำบัดรักษาในหน่วยบำบัดฯ โดยแพทย์สั่งให้อยู่พัก 
รักษาในหน่วยบำบัดฯและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน 

- ผู้ป่วยใน ระยะฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน การบำบัดรักษาผู ้ป่วยยาเสพติดในหน่วยบำบัดฯแบบ 
   สถานพยาบาล    ผู้ป่วยใน (ค้างคืน) เช่น FAST Model, ชุมชนบำบัด(TC)  
      รวมทั้งการรักษาด้วยยาหรืออื่นๆที่พักค้างคืนในหน่วย 
      บำบัด 

- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในศาสนสถาน  การบำบัดฟื ้นฟูผู ้ป่วยในวัด มัสยิด หรือสถานที ่ทาง 
      ศาสนาโดยการนำหลักธรรมศาสนามาช่วยจะทำให้ผู้ที่ 
      เสพยาเสพติดมีจิตใจที่ เข้มแข็งขึ ้นรู ้จักแก้ไขปัญหาได้ 
      อย่างเหมาะสม 

- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน หมู่บ้านเป็นรูปแบบการ 
รักษาในเชิงบูรณาการโดยเฉพาะต่อผู้ใช้ยาเสพติดและติด
ยาในชุมชนเพื่อให้เกิดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
รักษาในระยะเริ่มต้นถึงการรักษาแบบการถอนพิษยาและ
สร้างความเสถียรภาพจนถึงการติดตามผลการรักษาและ
การคืนผู้ป่วยสู่สังคม โดยเกี่ยวข้องถึงการประสานงาน
ร่วมกับหลายหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพสังคม
และการบริการอื่น ๆ  



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 205 

 

- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในค่ายปรับเปลี่ยน การบำบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น  
  พฤติกรรม    หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
      กระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรวิทยาลัยลูกผู้ชาย โรงเรียน 
      วิวัฒน์พลเมืองของกรมการปกครองหลักสูตรค่ายจิราสา 
      และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป็นต้น 
- อ่ืนๆ ระบุ     รูปแบบการฟื้นฟูฯ อ่ืนระบุนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 
บังคับบำบัด 
- ควบคุมตัวแบบเข้มงวด   การเข้ารับการบำบัดโดยมีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวด 

      เข้าร ับการบำบัดรักษาในหน่วยบำบัดที ่ม ีระบบการ 
      ควบคุมตัวไม่ให้หลบหนีพร้อมระบุสถานที ่ฟื ้นฟู และ 
      จำนวนวันที่บำบัดฟื้นฟู 

- ควบคุมตัวแบบไมเ่ข้มงวด  การเข้ารับการบำบัด โดยมีการควบคุมตัวแต่ไม่เข้มงวด 
      โดยเข้ารับการบำบัดในสถานที่ที่เหมาะสม และกำหนด 
      เง ื ่อนไขให้ผ ู ้ป่วยอยู ่ภายในเขตที ่กำหนดในระหว ่าง 
      บำบัดรักษา พร้อมระบุสถานที่ฟื ้นฟู และจำนวนวันที่ 
      บำบัดฟื้นฟู   

- ไม่ควบคุมตัว    การเข้ารับการบำบัด โดยไม่มีการควบคุมตัวแต่อยู่ภายใต้ 
      การดูแลของพนักงานคุมประพฤติ พร้อมระบุสถานที่ 
      ฟื้นฟู และจำนวนวันที่บำบัดฟื้นฟูในแต่ละรูปแบบของ 
      การฟ้ืนฟแูบบไม่ควบคุมตัว 

o ฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน   การเข้ารับการบำบัด กรณีมีความเจ็บป่วยทางกายหรือ 
     ทางจ ิตร ่วมก ันโดยบำบ ัดฟ ื ้นฟ ูแบบผ ู ้ป ่วยใน ตาม 
     โรงพยาบาลของรัฐเช่นเดียวกับระบบสมัครใจ ภายใน 
     ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมระบุสถานที่ฟื้นฟูและ 
     จำนวนวันที่บำบัดฟื้นฟู  

o ฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยนอก  การบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก 
     ตามโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน เช่นเดียวกับระบบ 
     สมัครใจ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมระบุ 
     สถานที่ฟ้ืนฟูและจำนวนวันที่บำบัดฟื้นฟู 

o บำบัดในชุมชน   ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ 
     บำบัดในสถานที ่ท ี ่บ ุคคลอาศัยอยู ่ในบริเวณเดียวกัน  
     มีความสนใจร่วมกัน มีกฎข้อบังคับเดียวกัน มีการทำ 
     กิจกรรมร่วมกัน และมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน 



 

คู่มือการใช้งาน ระบบข้อมลูการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพตดิของประเทศ (บสต.) 206 

 

     ท้องถิ ่นเดียวกัน เช่น ชุมชน หมู ่บ้าน เป็นต้น และมี 
     ความสามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้าน 
     ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมการศึกษาและอาชีพ รวมทั้ง 
     สามารถด ูแลต ิดตามผลการฟ ื ้นฟ ูสมรรถภาพผ ู ้ ติด 
     ยาเสพติด พร้อมระบุสถานที่ฟื ้นฟูและจำนวนวันที่บำบัด 
     ฟ้ืนฟ ู

o ฟ้ืนฟูในโปรแกรมคุมประพฤต ิ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ 
     บำบัด โดยสำนักงานคุมประพฤติดำเนินกิจกรรมให้  
     สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับ 
     การฟื ้นฟ ูสมรรถภาพภายใต้การด ูแลของพนักงาน 
     คุมประพฤติ พร้อมระบุสถานที ่ฟื ้นฟูและจำนวนวันที่  
     บำบัดฟื้นฟู 

o โปรแกรมปรับตัวสู่สังคม  การดำเนินการของสำนักงานคุมประพฤติเพ่ือเตรียมความ 
     พร้อมในการกลับสู่สังคมปกติ โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด  
     สำหรับผ ู ้ท ี ่ผ ่านกระบวนการฟื ้นฟูสมรรถภาพผ ู ้ติด 
     ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (เข้มงวด/ไม่เข้มงวด) หรือผ่าน 
     การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว (แบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก)  
     พร้อมระบุสถานที่ฟ้ืนฟูและจำนวนวันที่บำบัดฟื้นฟู 

ต้องโทษ 
- โครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ เป็นโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดแบบ 

      เข้มข้น ใช้ระยะเวลา 90-120 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม 
      ของผู้ต้องขังด้านร่างกาย จิตใจ คุณภาพชีวิต อาชีพที่  
      เหมาะสม ก่อนพักโทษกรณีพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูของ  เป ็นโปรแกรมสำหร ับผ ู ้ต ้องข ังแยกประเภท เช่น  
  กรมราชทัณฑ์ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน โปรแกรมสำหรับผู้ต้องขังเตรียมปล่อย โปรแกรมสำหรับ 
      ผู ้ต้องขังคดีต้องโทษซ้ำ โปรแกรมสำหรับผู ้ต้องขังคดี 
      เกี่ยวกับเพศ โปรแกรมสำหรับผู้ต้องขังผิดวินัย โปรแกรม 
      สำหรับผู้ต้องขังเสพยาเสพติด ได้แก่ โปรแกรมชุมชน 
      บำบัด (TC) ที่มีระยะเวลาปกติที่ 4 เดือน เน้นกระบวนการ 
      ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกันเอง เพ่ือพัฒนา 
      พฤติกรรม สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกและการ 
      อยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างปลอดยาเสพติด โดยมีคู ่มือ 
      แนวทางในการปฏิบัติงานให้ 
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- โปรแกรมการบำบัดฟ้ืนฟูฯในสถานพินิจ โปรแกรมการแก้ไขบำบัดฟื ้นฟูเด็กและเยาวชนที่และ 
   คุ้มครองเด็กและเยาวชน   เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและ 
      เยาวชน 

- โปรแกรมการบำบัดฟ้ืนฟูฯในศูนย์ฝึก โปรแกรมการแก้ไขบำบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง 

  และอบรมเด็กและเยาวชน  กับยาเสพติดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
- อ่ืนๆ ระบุ     รูปแบบการฟื้นฟูอ่ืนที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น  

11) การให้ยา       ประเภทการให้ยาผู้ป่วยยาเสพติดในการบำบัดและฟื้นฟู 
      สมรรถภาพ 

- ให้ยา     มีการให้ยาในระหว่างการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
o รักษาเพ่ือถอนพิษยา  มีการให้ยาเพื่อถอนพิษหรือลดอาการพิษของยาเสพติดใน

(Detoxification)   ระยะบำบัดด้วยยา  
o รักษาตามอาการ-ประคับประคอง  การให้ยาเพื ่อรักษาให้อาการผิดปกติต่างๆ ของผู ้ป่วย

(Symtomato-supportive  บรรเทาลง เช่น การลดไข ้การรักษาอาการปวดการรักษา 
treatment) อาการคลื่นไส้อาเจียน เป็นต้น 

o รักษาโรคร่วมทางกาย  การรักษาอาการโรคร่วมทางกาย รวมทั้งการรักษาต่อเนื่อง   
   (Treatment of Physical   ระยะยาว 

diseases) 
o รักษาโรคร่วมทางจิตเวช   การรักษาอาการโรคร ่วมทางจิตเวช รวมทั ้งการร ักษา

(Treatment of psychiatric  ต่อเนื่องระยะยาว 
    disorders)   
o การให้เมทาโดนระยะยาว  วิธีการให้เมทาโดนระยะยาวต่อเนื่องแก่ผู้ที่ติดยาเสพติด

(Methadone Maintenance  กลุ่มโอปิออยด์ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการให้ในผู้ที่ติดเฮโรอีน 
Therapy)    ชนิดฉีดเข้าเส้น โดยมีจุดมุ ่งหมายให้ผู ้ป่วยหยุดเสพ 

     เฮโรอีน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคเอดส์ ไวรัส 
     ตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี จากการใช้เข็มฉีดยา   
- ไม่มีการให้ยา    ในขั้นตอนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ นี้ไม่มีการให้ยา 

      ผู้ป่วย 
- อ่ืนๆ ระบุ     มีการให้ยาอื่นๆ ระบุนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น 

12) เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ  เทคนิควิธีการสำหรับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใช้กับ 
      ผู้ป่วยยาเสพติดในขณะนั้น 

http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
http://haamor.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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- การให้คำแนะนำแบบสั้น   การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความรู้และเกิดแรงจูงใจ 
  (Brief Advice : BA)   ในการเล ิกใช ้ยาเสพติด โดยใช ้เวลาในการสนทนา 
      ประมาณ 5 – 10 นาที 
- การบำบัดแบบสั้น   การให้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ยาเสพติดแบบเสี่ยงปานกลาง  

   (Brief Intervention : BI)  เพื ่อสร้างแรงจูงใจในการบำบัด และให้มีพฤติกรรมที่  
      คาดหวัง เช่น การเข้าร่วมการรักษา มีความคิดในการ 
      เลิกยา ใช้เวลาในการบำบัด เป็นเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ 4 – 6 ครั้ง  
      ครั้งละ 10 – 15 นาท ี

- การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ  แนวทางการให้คำปรึกษาแบบยึดผู ้ป่วยเป็นหลัก เพ่ือ 
   (Motivational Interviewing : MI) มุ ่งหว ังให ้ผ ู ้ป ่วยเก ิดแรงจ ูงใจในการเปลี ่ยนแปลง 
      พฤติกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเป็นไปใน 
      แนวทางการรับรู้ตนเอง เทคนิคการให้คำปรึกษาที่ต้องใช้ 
      บ่อยครั้ง คือ การตั้งคำถามปลายเปิด การยืนยันรับรอง  
      การฟังอย่างตั้งใจและสะท้อนความ การสรุปความ เป็นต้น 

- การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม เป็นจิตบำบัดระยะสั้นสาขาหนึ่งซึ่งเน้นการบำบัดที่อาการ 
  (Cognitive Behavioral Therapy : เฉพาะบางอาการ โดยมีสมมติฐานว่าส่วนใหญ่ของปัญหา 

   CBT)     ทางจิตใจและพฤติกรรมเป็นผลมาจากกระบวนการคิดที่ 
      ผิดปกติ หร ือค ิดในแง ่ลบ โดยมีความสัมพันธ ์ของ 
      ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในลักษณะที่มีผลต่อกัน 
      และกัน 

- การบำบัดโดยการเพ่ิมแรงจูงใจ  เป็นรูปแบบของการบำบัดที ่เป็นระบบ และเป็นการ 
   (Motivational Enhancement   กระตุ้นผู้ป่วยให้เกิดแรงจูงใจ โดยมีองค์ประกอบของการ 

  Therapy : MET)   บำบัด คือการประเมิน การสะท้อนกลับ และการใช้  
      หลักการสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 

- การใหค้วามรู้ทางสุขภาพจิตและโรคร่วม ให้ความรู้ความตระหนักทางด้านสุขภาพจิตและโรคร่วม 
   ทางจิตเวช    ทางจิตเวชที่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความร่วมมือใน 
   (Co-morbidity Psycho-education) การรักษามีการรับรู้ และยอมรับอาการทางจิต มีทัศนคติ 
      ที่เหมาะสมต่อความเจ็บป่วย มีความตระหนักถึงความ 
      จำเป็นในการรักษาและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
      ความร่วมมือในการรักษา 

- กิจกรรมช่วยเหลือครอบครัว  มีบทบาทหน้าที่ในการประสานและสร้างความตระหนัก 
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(Family Intervention)   ในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล  
      ชุมชนและสังคม ด้วยการนำเสนอรูปแบบกิจกรรม 
      ครอบครัวที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัวไทยให้ 
      เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการรวมกลุ่มครอบครัวต่างๆ เข้า 
      เป็นเครือข่ายเพื่อให้ความเหลือกันและกัน ช่วยเหลือ 
      สังคม และเรียกร้องต่อสิทธิอันพึงมีของครอบครัว 

- การวางเงื่อนไขเพ่ือสร้างผลกรรม  วิธีการปรับพฤติกรรมที่นิยมมากที่สุด โดยมีทั้งการให้  
   ที่พึงประสงค ์    และการถอดถอนผลกรรม ซึ่งผลกรรมนั้นมีทั้งการเสริม 

 (Contingency Management)  แรงทางบวกและการลงโทษ 
- การบำบัดฟ้ืนฟูแบบช่วยเหลือกันเอง การบำบัดที ่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลที ่มีปัญหา 
  (Self-help Recovery    คล ้ายคล ึงก ัน มารวมก ันด ้วยความสม ัครใจและใช้  
  Group Therapy)   ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยกันแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน  
      กลุ่มเป็นของสมาชิก กิจกรรมต่างๆ ดำเนินโดยสมาชิก 
      เพ่ือสมาชิก 
- กลุ่มผู้ติดยาเสพติดนิรนาม  เป็นกลุ่มของบุคคลทุกเพศทุกวัยที่มีปัญหาจากการใช้  
  (Narcotic Anonymous : NA)  ยาเสพติด และได้ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพจากการใช้  
      ยาเสพติดโดยการมาพบปะเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือซึ่ง 
      กันและกัน ให้แต่ละคนหยุดใช้ยาเสพติดด้วยการปฏิบัติ 
      ตามโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพใน “กลุ่มผู้ติดยาเสพติด 
      นิรนาม” สมาชิกของกลุ ่มจะมีวิถีชีวิตที่ปลอดภัยจาก 
      ยาเสพติดทุกชนิด 
- การบำบัดโดยการวางเงื่อนไขเพ่ือ  การบำบัดแบบลงโทษ (Punishment) เพ่ือลดพฤติกรรม 
  ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์  ไมพึ่งประสงค ์
  (Aversion Therapy) 
- การบำบัดแบบ 12 ขั้นตอน  การบำบัดเพื ่อเสริมให้พัฒนาตามหลัก 12 ขั ้นตอน  

   (Twelve-Step Facilitation)  ซึ ่งเป็นหลักการพ้นสภาพเป็นลำดับขั ้นทางด้านจิต 
      วิญญาณหรือความดีงามในใจของผู้ที ่มีปัญหาด้านสุรา 
      หรือยาเสพติด 

 
 
- การป้องกันการกลับไปติดซ้ำ  เป็นกระบวนการให้ความรู้ด้านการปรับตัวทางจิตสังคม  

   (Relapse Prevention : RP)  เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสพสารเสพติดกลับไปเสพซ้ำ โดยให้ 
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      กำลังใจให้การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น เน้นความคิดเห็นที่ 
      เป็นประโยชน์สนับสนุนให้เกิดความเชื ่อมั่นในตนเอง  
      ชื ่นชมส่วนดีที ่ค้นพบให้ข้อมูลว่าหากว่ามีความตั ้งใจ  
      มีความพยายามจะสามารถเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมให้ 
      ดีขึ้นได้ 

- อ่ืนๆ ระบุ เทคนิคการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอื่นๆ นอกเหนือจาก
ข้างต้น 

13) โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เลือกโปรแกรมสำหรับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ใชก้ับ 
      ผู้ป่วยยาเสพติดในขณะนั้น 

- ไม่เข้ารับการฟื้นฟู   ผู้ให้การบำบัดฟื้นฟูพิจารณาหรือวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยไม่ 
      จำเป็นต้องได้รับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

- โปรแกรมการบำบัดจิตสังคม   โปรแกรมการบำบัดรักษาผู ้ป่วยการให้คำปรึกษาใน 
  (psychosocial intervention)  รูปแบบกายจิตสังคม สามารถทำได้ที ่สถานพยาบาล  
     หรือในโรงเรียน/สถานศึกษา เช่น การทำ Matrix แก่ 
     นักเรียนเคยใช้ยาเสพติดในโรงเร ียนโปรแกรม PMK  
     Model เป็นต้น 
- โปรแกรมการบำบัดทางศาสนา  เป็นการจัดให้ได้ร ับการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรม 

      คำสอนทางศาสนาตามที่ตนนับถือ ให้ได้รับการสั่งสอน 
      อบรมด้วยหลักธรรมทางศาสนา เพื่อให้มีแนวทางในการ 
      ดำรงชีวิตที ่ถูกต้อง สามารถดำรงตนในสังคมในฐานะ 
      พลเมืองที่ดีโดยจะจัดให้มีการบรรยายหลักธรรมะหรือ 
      ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิธรรม จะแตกต ่างก ันออกไปข ึ ้นอย ู ่กับ 
      สภาพแวดล ้อมและบร ิบทที ่ เก ี ่ยวข ้อง ครอบคลุม 
      สาระสำคัญของหลักธรรมะที่จะช่วยให้สามารถนำไปใช้ 
      ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

- โปรแกรมกายจิตสังคมบำบัด  เป็นโปรแกรมบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า) 
   (Matrixprogram)   แบบผู้ป่วยนอก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ให้ผู ้ติด 
      สารแอมเฟตามีน หวนกลับไปใช้แอมเฟตามีนอีกและคง 
      สภาพนี้อย่างต่อเนื่องให้ยาวนานที่สุด 

- โปรแกรมชุมชนบำบัด   การสน ับสน ุนให ้บ ุคคลเก ิดการเจร ิญเต ิบโตและ 
  (Therapeutic community)  เปล ี ่ ยนแปลง โดย ใช ้ การผสมผสานระหว ่ า ง กั น 
     ให้คำปรึกษา (Counseling) กลุ่มบำบัด (Grouptherapy)  
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     และแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน (Peer pressure) เพื่อฟื้นฟู 
     สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และช่วยเหลือให้พวกเขาเปลี่ยน 
     ทางชีวิตไปสู่เป้าหมายในเชิงบวกที่ชัดเจน โปรแกรมเหล่านี้ 
     จะก่อให้เกิดบรรยากาศแบบครอบครัวที ่ เน ้นความ 
     ซื ่อสัตย์ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือตนเอง ใน 
     ขณะเดียวกันก็มีระเบียบที ่เข้มงวดและการยึดมั ่นใน 
     กฎเกณฑ์ รวมทั้งความจริงจังกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
     อีกด้วย 
- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯแบบจิราสา เป็นรูปแบบของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยให้ 

ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด หัวใจอยู่ที่การป้องกัน 
ปัญหายาเสพติดในเยาวชน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิด
และพฤติกรรมซึ่งใช้หลักการของการดำเนินชีวิตตามวิถี
ของไทยร่วมกับอิงหลักปฏิบัติทางศาสนา ตามแนวทาง
พุทธของ อ.นพ. ทรงเกียรติ ปิยะกะ เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกการ
ใช้สารเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

- โปรแกรมการลดอันตรายจากการ  โปรแกรมช่วยให้ผู้ติดยาเสพติด (ส่วนใหญ่เป็นชนิดฉีด) 
   ใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)  สามารถดำรงชีว ิตอยู ่ได ้ โดยยังคงใช้ยาเสพติดหรือ 
      สารทดแทนในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้  
      ทันที โดยดำเนินการแบบเป็นกลางต่อการใช้ยา คือไม่ได้ 
      ให้อภัยเรื่องการใช้ยา ขณะเดียวกันก็ไม่รังเกียจการใช้ยา  
      แต่เน้นอันตรายที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้ยาเสพติด 

- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ แบบเข้มข้น เป็นกระบวนการที่นำองค์ประกอบ 4 ด้าน มาใช้ร่วมกัน  
  ทางสายใหม ่(FASTModel)  เพื ่อฟื ้นฟูผ ู ้ เสพยาเสพติดให้สามารถกลับคืนสภาพ 
      ร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง และมั่นคง โดยมีครอบครัว 
      เป็นหลักสำคัญโดยมีระยะเวลาบำบัด 4 เดือน 
 
 
 
 
- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามแนว โปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยใช้หลักการปรับเปลี่ยน 
  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  พฤติกรรมซึ ่งให้ผู ้ป่วยมาพักค้างในสถานที่ที ่จัดไว้เช่น 

      ค่ายเยาวชนต้นกล้า ค่ายชุมชนค่ายฟื้นฟูฯ ค่ายญาลันนัน 
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      บารู ค่ายก้าวใหม่ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ค่ายวิว ัฒน์ 
      พลเมือง เป็นต้น 

- โปรแกรมการบำบัดฟ้ืนฟฯูของกรมพินิจ โปรแกรมการแก ้ไขบำบ ัดฟ ื ้นฟ ู เด ็กและเยาวชนที่  
   และคุ้มครองเด็กและเยาวชน   เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งใช้ในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็ก 
      และเยาวชนที่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด เพื ่อให้เด็กและ 
      เยาวชนเล ิกใช ้ยาเสพติดและสามารถกลับไปอยู ่ใน 
      ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข  

- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯของ  เป ็นโปรแกรมสำหร ับผ ู ้ต ้องข ังแยกประเภท เช่น  
   กรมราชทัณฑ์    โปรแกรมสำหรับผู้ต้องขังเตรียมปล่อย โปรแกรมสำหรับ 
      ผู ้ต้องขังคดีต้องโทษซ้ำ โปรแกรมสำหรับผู ้ต้องขังคดี  
      เกี่ยวกับเพศ โปรแกรมสำหรับผู้ต้องขังผิดวินัย โปรแกรม 
      สำหรับผู้ต้องขังเสพยาเสพติด ได้แก่ โปรแกรมชุมชน 
      บำบ ัด (TC) ท ี ่ม ี ระยะเวลาปกต ิท ี ่  4 เด ือน เน้น 
      กระบวนการฟื ้นฟูสมรรถภาพด้วยกลุ ่มผู ้ต ้องขังด้วย 
      กันเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรม สติปัญญา จิตใจ อารมณ์  
      ความร ู ้ส ึกและการอยู ่ร ่วมกันในสังคมอย่างปลอด 
      ยาเสพติด โดยมีคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานให้ 

- โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯ ตามหลักสูตร โปรแกรมการบำบัดฟื้นฟูฯที่สถานที่ฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
   มาตรฐานแกนกลาง   ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวนำมาใช้ในการฟื ้นฟูฯ 
      สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

- โปรแกรมฟ้ืนฟูของกรมคุมประพฤติ โปรแกรมการบำบัดฟื ้นฟูท ี ่สำน ักงานคุมประพฤติ  
      ดำเนินการจัดกิจกรรมเองให ้ก ับผ ู ้ เข ้าร ับการฟื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที ่เข้ารับการฟื ้นฟูฯแบบไม่  
      ควบคุมตัว 

- อ่ืนๆ ระบุ    โปรแกรมอ่ืนที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น 
14) กรณีท่ีเป็นผู้ป่วยนอก (สมัครใจ)  กรณีผู้ป่วยระบบสมัครใจได้รับการบำบัดรักษาแบบ 

ผู้ป่วยนอก ทำการประเมินผลบำบัดรักษาในแต่ละครั้ง 
- ครั้งทีร่ะบุครั้งที่มาบำบัดรักษาในรอบนี้ 
- วันที่      ระบุวันที่มาพบผู้ให้การบำบัดในครั้งนี้ 
 
- ผลการประเมิน    ประเมินผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยในการมาครั้งนี้ผู ้ป่วย 

      ยังเสพยาอยู่ หรือไม่เสพ   
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15) ส่งต่อระหว่างการบำบัดฟื้นฟูฯ(refer)  การส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่ให้บริการด้านการบำบัด 
 ระบ ุ     แก้ไขฟื ้นฟู เพื ่อให ้การบำบัด แก้ไข ฟื ้นฟูผ ู ้ เข ้ าสู่  
      กระบวนการบำบัด โดยระบุชื่อหน่วยบำบัดที่ต้องการส่ง 
      ผู้ป่วยไปบำบัดฟ้ืนฟูต่อ 

- วันที่ส่งต่อ วัน....เดือน...ปี....  ระบุวันที่ทำการส่งต่อผู้ป่วย 
- เหตุผลในการส่งต่อ   เลือกเหตุผลในการส่งต่อ ดังนี้ 

1) ผู้ป่วยต้องการย้ายสถานที่บำบัดฟื้นฟู 
2) เปลี่ยนรูปแบบโปรแกรมบำบัดฟ้ืนฟู 
3) เกินศักยภาพของหน่วยงาน 
4) อ่ืนๆ ระบุ  

16) การประเมินผลการบำบัดรักษา/    การประเมินผลหลังจากให้การบำบัดรักษาและฟื ้นฟู  
 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    ผู้ป่วย  

สมัครใจ 
- ผลประเมินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ให้การบำบัดฟื้นฟูทำการประเมินผลการบำบัดฟื ้นฟู  

   ตามโปรแกรม    ตามโปรแกรมที่ให้กับผู้ป่วย 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... วันที่ครบกำหนดการประเมินผลการฟ้ืนฟูฯ ตามทีก่ำหนด 
- ครบโปรแกรม    ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาจนครบโปรแกรมที่กำหนด 

      หรือหน่วยบำบัดฯพิจารณาเห็นสมควรให้ออกจากการ 
      บำบัดเนื่องจากสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ 

- ไม่ครบโปรแกรม   ผู้ป่วยบำบัดยังไม่ครบตามโปรแกรมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ 
 (หยุดรับการบำบัดฟื้นฟู : Drop out) ตามเช่น ติดตามไม่ได้ ถูกจับ เสียชีวิต ไม่สมัครใจรักษาต่อ  
      หลบหนี หรืออ่ืนๆ ระบุสาเหตุนั้นๆ 

บังคับบำบัด 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... ว ันที ่ครบกำหนดการประเมินผลการฟื ้นฟูฯตามที่  
      กฎหมายกำหนด 

- ช่วงการฟื้นฟูสมรรถภาพ   ระยะเวลาตั ้งแต่ผ ู ้ เข ้าร ับการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติด 
      ยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจนครบระยะเวลาตามที่ 
                                            กฎหมายกำหนด 

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

      พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและในระหว่างการฟื้นฟู 
      สมรรถภาพผู ้ต ิดยาเสพติดตรวจไม่พบสารเสพติดใน 
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      ปัสสาวะหรือได ้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรม 
      ระหว่างการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดับดี 

- ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีพฤติการณ์ 

  ต้องขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูฯ  เก ี ่ยวข ้องกับยาเสพติดหร ือตรวจพบสารเสพต ิดใน 
      ปัสสาวะระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ 
      ได้คะแนนจากการประเมินพฤติกรรมระหว่างการฟื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระดับต้องปรับปรุงหรือไม่ 
      ผ่านเกณฑ์การประเมินหร ือการจงใจไม่ปฏ ิบัต ิตาม 
      แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

- ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ (loss)  ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ปฏิบัติตาม 
      แผนที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด 

ต้องโทษ 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... ว ันที ่ครบกำหนดการประเมินผลการฟื ้นฟูฯตามที่  
      กฎหมาย 

- จบโปรแกรม    ระบุเหตุผลที่จบโปรแกรมบำบัดฟ้ืนฟู 
o ยังอยู่ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู ้เข้ารับการบำบัดฟื ้นฟูจบโปรแกรมแล้ว แต่ยังอยู ่ใน 

     เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
o ออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูจบโปรแกรมแล้ว และได้ออกจาก 

     เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
o ยังอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรมและ 

และเยาวชน   ยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
     เยาวชน 

o ยังอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก      เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรมและ 
และเยาวชน   ยังคงถูกควบคุมตัวอยู ่ในศูนย์ฝ ึกและอบรมเด็กและ 
     เยาวชน 

- ไม่จบโปรแกรม    ระบุเหตุผลที ่เป็นสาเหตุให้ไม่จบโปรแกรมการบำบัด 
      ฟ้ืนฟู ดังนี้ 

1) ไม่ยอมรับโปรแกรม    
2) พ้นคุมประพฤต ิ
3) พักการลงโทษ     
4) พ้นโทษ/พ้นการฝึกอบรม 
5) ปล่อยตัวจากสถานพินิจฯ    
6) ย้ายเรือนจำ 
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7) ย้ายสถานควบคุม    
8) เสียชีวิต 
9) อ่ืนๆ ระบ ุ

17) ผลการบำบัดฟ้ืนฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน สร ุปผลการบำบ ัดฟ ื ้นฟ ูร ูปแบบค ่ายปร ับเปล ี ่ ยน 
  พฤติกรรม      พฤติกรรม 

- วันที่ประเมินผล  วัน...เดือน....ปี.... ระบุวันที่ได้รับการประเมินผลการเข้าค่ายปรับเปลี่ยน 
      พฤติกรรม 

- ครบโปรแกรม    ผู้ป่วยเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รับการบำบัดฟื้นฟ ู
      จนครบโปรแกรมท่ีกำหนด 

- ไม่ครบโปรแกรม   ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่สามารถรับการบำบัด 
      ฟ้ืนฟูให้ครบตามโปรแกรมท่ีกำหนด โดยมีสาเหตุ ดังนี้ 

1) มีอาการทางจิต หรือเป็นผู้ติดรุนแรง ให้ส่งต่อเข้าฟ้ืนฟู
ในสถานพยาบาล พร้อมระบุชื่อสถานพยาบาล 

2) ออกจากการบำบัดฟ้ืนฟูก่อนครบกำหนด เช่น กลับไป
ทำงาน ย้ายที่อยู่ ผู้ปกครองมารับตัว เป็นต้น 

3) หลบหนี 
4) ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างดำเนินคดี

อ่ืน 
5) เสียชีวิต 
6) อ่ืนๆ ระบุ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น 

18) ผลการฟ้ืนฟูฯ ตามคำสั่ง   ผลการฟื้นฟูตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  
 คณะอนุกรรมการฯ   มาตรา 33 ดังนี้ 

1) กรณีผลการฟ้ืนฟูเป็นที่พอใจ ให้ถือว่าผู้รับการฟ้ืนฟู 
“พ้น” ข้อหา 

2) กรณีผลการฟ้ืนฟูไม่เป็นที่พอใจ และมีการดำเนินคดี 
ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
ลงโทษเลยก็ได้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพมาประกอบการพิจารณา 

- พอใจ     ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ 
      ฟื ้นฟูครบถ ้วนตามแผนการฟ ื ้นฟ ูสมรรถภาพผ ู ้ ติด 
      ยาเสพต ิดและระยะเวลาท ี ่คณะอนุกรรมการฟื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกำหนดไว้ และผลการฟื้นฟูฯ 
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      เป็นที่พอใจ ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหา  
      และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแจ้ง 
      ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบต่อไป  
      ตามมาตรา 33 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติฟ ื ้นฟู 
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

- ไม่พอใจ    ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการ 
      ฟื ้นฟูครบถ ้วนตามแผนการฟ ื ้นฟ ูสมรรถภาพผ ู ้ ติด 
      ยาเสพติด และระยะเวลาที ่คณะอนุกรรมการฟื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกำหนดไว้ แต่ผลการฟื้นฟูฯไม่ 
      เป็นที่พอใจ ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติด 
      ยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือ 
      พนักงานอัยการ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู ้นั ้นต่อไป  
      ตามมาตรา 33 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติฟ ื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

- ยุติการฟ้ืนฟู     ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่ระหว่าง 
      การฟื ้นฟูตามคำวิน ิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื ้นฟู  
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปรากฏว่าผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู 
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต้องหาหรือถูกดำเนินคดีใน 
      ความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรือต้องคำ 
      พิพากษาให้จำคุก ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ  
      ฟื ้นฟูสมรรถภาพผ ู ้ต ิดยาเสพต ิด  พ.ศ. 2545 และ 
      คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือ 
      ศาลมีคำสั่งให้ส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี 
      ต่อไป หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
      เสียชีวิต หรือคดีขาดอายุความ  

- อ่ืนๆ ระบุ    ผลการ ฟ้ืนฟ ู สมรรถภาพผ ู ้ ต ิ ดย า เสพต ิ ด  ตามที่  
      คณะอนุกรรมการฟื ้นฟ ูสมรรถภาพผ ู ้ต ิดยาเสพติด 
      พิจารณานอกเหนือจากข้างต้น 
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19) ผลการรักษาอาการทางจิตเวช  ประเมินผลการรักษาอาการทางจิตเวชของผู้ป่วย ว่ามี 
      สุขภาพจิตสงบ/ดีขึ ้น คงเดิม แย่ลง หรือแย่ลงมากจน 
      ต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 
20) ผลการรักษาอาการทางสุขภาพกาย ประเมินผลการรักษาอาการทางสุขภาพกายของผู้ป่วย  

      ว่ามีสุขภาพกายดีขึ ้น คงเดิม แย่ลง หรือแย่ลงมากจน 
      ต้องนอนโรงพยาบาลซ้ำ 

21) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการบำบัดฟ้ืนฟู ผู้ป่วยสิ้นสุดการบำบัดฟื้นฟูครบตามโปรแกรมที่กำหนด 
      หรือครบตามเกณฑ์   

- ส่งคืนหน่วยต้นสังกัดระบุ  กรณีผู ้ป่วยได้รับการบำบัดฟื ้นฟูครบตามโปรแกรมที่  
      กำหนดโดยต้องการส่งคืนให้กับหน่วยงานอื ่นๆ หรือ 
      หน่วยงานเดิมต้นสังกัด เพื่อให้การบำบัดฟื้นฟูต่อหรือ 
      ติดตามดูแลต่อ เช่น ส่งกลับคืนกรมคุมประพฤติ เป็นต้น 

- ส่งติดตามดูแลช่วยเหลือ   ผู้ป่วยได้รับการบำบัดฟื้นฟูครบตามโปรแกรมที่กำหนด  
      ให้ส่งติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม 

o ส่งในหน่วยบำบัดของตนเอง  เมื่อสิ้นสุดการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบใดแบบหนึ่งแล้ว มี  
     ความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาต่อ ต้องการที่จะส่ง 
     ต่อไปบำบัดภายในของหน่วยงานตนเอง 

o ส่งให้หน่วยงานอื่นติดตาม  กรณีท่ีส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนติดตามต่อ ดังนี้ 
ระบุหน่วย    1) ระบบสมัครใจ : หยุดเสพ ลดการเสพ 

2) ระบบบังคับบำบัด : ผลการฟ้ืนฟูฯ จากคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟูฯ เป็นที่น่าพอใจ 
3) ต้องโทษ : จบโปรแกรมการฟื้นฟูฯ 

- จำหน่าย (discharge)                  ดำเนินการจำหน่ายผู ้ป่วยออกจากการบำบัดฟื้นฟู ใน 
      สาเหตุดังนี้ 

1) ระบบสมัครใจ: ติดตามไม่ได้ ถูกจับ เสียชีวิต 
2) ระบบบังคับบำบัด: กรณี ตอบ “ไม่พอใจ” และ “ยุติ

การฟ้ืนฟู” จากผลการฟ้ืนฟูฯ ตามคำสั่ง
คณะอนุกรรมการ 

3) ระบบต้องโทษ: ของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ พ้นคุมความ
ประพฤติ พักการลงโทษพ้นโทษเสียชีวิตส่วนของกรม
พินิจฯ ได้แก่ ปล่อยตัว เสียชีวิต อื่นๆ 
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รายงานการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง (After care) 
- วันที่ ลงทะเบียนการติดตามรักษา   ระบุวันที่/เดือน/ปีที่ทำการบันทึกการติดตามในแต่ละครั้ง

   ต่อเนื่อง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) – 7) ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานการบำบัด ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด  สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ 
ยาเสพติด    ศาสนา เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ 
     ภูมิลำเนา ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์ 
     โทรศัพท์ต ิดต ่อ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ  
     รายได้ อาศัยอยู่กับ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา  
     ระบบการบำบัดรักษา ยาเสพติดหลักที ่ใช้และผลการ 
     บำบัดฟื้นฟู 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
- ผลการติดตาม ครั้งที่    ระบุครั้งที่ติดตามในแต่ละครั้งโดยติดตามภายใน 1 ปี  

      หลังจากผ่านการบำบัด 
- ระบุ วันที่/เดือน/ปี   ระบุวันที่/เดือน/ปีที่ติดตามในแต่ละครั้ง 
- การติดตามครั้งสุดท้าย   เมื่อทำการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดเป็น 

      ครั้งสุดท้าย หรือมีเหตุต้องจำหน่ายการติดตาม   
1) สถานะของผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู   ตรวจสอบสถานะของผู้ป่วยในระหว่างการติดตาม ดูแล  

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

      สถานการณ์ใช้ยาเสพติด  
o ไม่เสพ    ผู้ป่วยไม่ใช้ยาเสพติด ในระหว่างการติดตามหลังการรักษา 

     ครั้งนั้น 
o เสพ     ในการติดตามในครั ้งนั ้นพบว่าผู้ป่วยมีการใช้ยาเสพติด 

     หรือผู้ป่วยกลับไปใช้ยาเสพติดในระหว่างการติดตามหลัง 
     การรักษาครั้งนั้น 

➢ ใช้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์   สอบถามลักษณะการเสพ ปริมาณและชนิด รวมทั้งอาการ 
    ผิดปกติทางกายและจิตใจ และให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 

➢ ใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ สอบถามลักษณะการเสพ ปริมาณและชนิด รวมทั้งอาการ 
    ผิดปกติทางกายและจิตใจ และให้คำปรึกษาช่วยเหลือ  
    จูงใจในการเลิกเบื้องต้น 
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- ไม่พบ      ในการติดตามครั้งนั้นพบว่า ไม่พบผู้ป่วย ให้ระบุสาเหตุ 
      ของการไม่พบ   

o ย้ายที่อยู่      ผู้ป่วยย้ายที่อยู่เดิมไปอยู่ท่ีใหม่ ให้ระบุที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน 
o เปลี่ยนที่ทำงาน     ผู้ป่วยย้ายที่อยู่เนื่องจากมีการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ ให้ระบุ 

      ที่อยู่ใหม่ให้ชัดเจน 
o ถูกจับ     ผู้ป่วยถูกควบคุม จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
o เสียชีวิต     ผู้ป่วยถึงแก่กรรม   
o ติดตามไม่ได้    ผู้ป่วยขาดการติดต่อ หรือเจ้าหน้าที ่ไม่สามารถติดตาม 

      ผู้ป่วยได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตามว่า ระยะเวลานาน  
      เท่าไรที่จะหยุดการติดตาม เช่น ครั้งที่ 1 ออกติดตามแล้ว 
      ไม่พบผู้ป่วย ให้รอการติดตามครั้งถัดไปจึงออกติดตามอีก 
      ครั้งไปเรื่อยๆ จนแน่ใจว่าไม่สามารถติดตามได้แล้วจริงๆ  
      จึงจำหน่ายการติดตาม 

o อ่ืนๆ ระบุ......    ระบุสาเหตุที่ไม่พบนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น 
2) ภาวะสุขภาพกาย    ดูจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต 

- แข็งแรง    สภาวะของร ่ า งกายท ี ่ ม ี ความสมบ ู รณ ์  แข ็ งแรง  
      เจริญเติบโตอย่างปกติระบบต่างๆ ของร่างกายสามารถ 
      ทำงานได้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ร่างกายมีความ 
      ต ้านทานโรคได ้ด ีปราศจากโรคภ ัยไข ้ เจ ็บและความ 
      ทุพพลภาพ 

- อ่อนแอ    สภาวะร่างกายมีอาการอ่อนแรง กำลังน้อย ไม่สดชื่น 
- เจ็บป่วย/ทรุดโทรม   สภาพร่างกายมีอาการเจ็บป่วย อ่อนเพลีย และทรุดโทรม  

      ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ปกต ิ
3) ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช  ดูจากการสัมภาษณ์/สังเกตผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิด 

- ปกต ิ     ผู้ป่วยปกติจนถึงสดชื่นร่าเริงแจ่มใส 
- ซึมเศร้า/แยกตัว   ผู้ป่วยเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวแยกตัวไม่ค่อยพูดกับผู้อ่ืน  

      ซึ่งผิดไปจากเดิม 
- ก้าวร้าว    ผู้ป่วยมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง 
- หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล  ผู้ป่วยมีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนโดย 

      ไม่มีเหตุผลถือว่ามีอาการหวาดระแวง 
1)หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้ายหรือทำร้าย 
2)คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้งหรือถูกจับผิด 
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3) ระแวงว่ามีคนคอยติดตาม 
4) มีความคิดว่ามีอำนาจบางอย่างมาบังคับหรือควบคุม 
5) คิดว่าคนรอบข้างมักนินทาหรือพูดถึงตนเอง 
6) มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไม่มีเหตุผลและไม่

สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
7) สะสมอาวุธใช้ป้องกันตัวจากความระแวง 

- หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน สัมภาษณ์ผู้ป่วยภายใน 1 เดือนจนถึงปัจจุบันมีอาการ
เหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ถือว่ามีภาวะหูแว่วหรือเห็น
ภาพหลอน 
1) ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูดหรือได้ยินเสียงเพียง

คนเดียว 
2) พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบกับใคร 
3) ทำตามเสียงแว่วที่สั่ง 

- มีความคิดฆ่าตัวตาย มีความคิดว่าไม่สามารถทนต่อภาวะเช่นนี้ได้หาทางออก
ไม่ได้และหรือตัดสินใจอยากฆ่าตัวตาย 

4) วิธีการติดตามรักษาต่อเนื่องหลังการบำบัด วิธีการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้  
 ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ    สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติทั้งในด้านการศึกษา 
      และการประกอบอาชีพโดยประสานงานกับองค์กรที่  
      เกี ่ยวข้องรวมทั ้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนได้  
      เข้ามามีส่วนร่วม 

- นัดติดตามการรักษาในสถานบำบัด นัดผู้ป่วยมารายงานตัวติดตามผลที่หน่วยงานที่ติดตาม 
- นัดให้มารายงานตัวในสถานที่กำหนด นัดผู้ป่วยมารายงานตัวติดตามผล ณ สถานที่ที ่กำหนด  

      เช่น ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น  
- การติดตามภายในสถานที่ควบคุมตัว ใช ้ว ิธ ีการติดตามในสถานที ่ป ิด เช ่น เร ือนจำ ศูนย์  

      ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ศูนย์ฟ้ืนฟูแบบปิด เป็นต้น 
- การติดตามเยี่ยมบ้านในชุมชน  ใช้วิธีติดตามผู้ป่วยโดยออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อติดตาม 

      ผลการบำบัดรักษา  
- การติดตามโดยอาสาสมัครในชุมชน ใช้วิธีการติดตามโดยอาศัยอาสาสมัครในชุมชน ในการไป 

      เยี่ยมบ้าน พบปะตามหมู่บ้าน หรือสถานที่ที่อาจพบเจอ 
      เป็นประจำ  

- อ่ืนๆ ระบุ     หน่วยงานติดตามใช้วิธีติดตามผู้ป่วยโดยส่งจดหมายหรือ 
      โทรศัพท์สำหรับติดตามผลการบำบัดรักษา   
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5) รูปแบบติดตามรักษาต่อเนื่อง  รูปแบบการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา 
      อย่างต่อเนื ่อง ขึ ้นอยู ่กับบริบทของการทำงานแต่ละ 
      หน่วยงาน 

- การติดตามทางการแพทย์  การติดตามการรักษาตามแนวทางของแพทย์หรือผู ้ให้  
      การบำบัดฟ้ืนฟู โดยแบ่งรูปแบบการติดตามออกเป็น  

      2 ประเภท ดังนี้ 
1) การติดตามเป็นรายบุคคล โดยวิธีดังนี้ 

- พบแพทย์/รับยา 
- ให้คำปรึกษา  
- จิตบำบัด 
- การให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
- อ่ืนๆ ให้ระบุนอกเหนือจากข้างต้น 

2) การติดตามเป็นรายกลุ่มโดยวิธี ดังนี้ 
- กลุ่มป้องกันการเสพซ้ำ (relapse prevention) 
  เช่น กลุ่มปัญญาสังคม 
- กลุ่มช่วยเหลือกันเอง (self help group) 
- อ่ืนๆ ให้ระบุนอกเหนือจากข้างต้น 

- การติดตามทางสังคม (social support)  การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู ้ผ่านการบำบัดทางด้าน 
      สังคม โดยแบ่งรูปแบบการติดตามออกเป็น 2 ประเภท  
      ดังนี้  

1) การติดตามเป็นรายบุคคล 
2) การติดตามเป็นรายกลุ่มโดยวิธีดังนี้ 

- กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ  
- กิจกรรมด้านกีฬา   
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
- กิจกรรมการศึกษา 
- กิจกรรมชมรม     

- กิจกรรมระยะติดตามผลการบำบัดและกิจกรรม 
 เสร ิมสร ้างภ ูม ิต ้านทานสำหร ับเด ็กและเยาวชนที่  
 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (กรมพินิจฯ)  
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- อ่ืนๆ ระบุ     อื่นๆ ให้ระบุรูปแบบการติดตามนอกเหนือจากข้างต้น
  

6) การให้ยา     มีการให้ยาระหว่างการติดตามดูแลรักษา หลังจากผ่าน 
      การบำบัดฟ้ืนฟ ู

- ไม่มี     ไม่มีการให้ยาระหว่างการติดตามดูแลรักษาต่อเนื่อง 
- รักษาอาการโรคทางกาย   มีการให้ยาเพื่อรักษาโรคทางกาย ดังนี้ 

1) ยาแก้ปวด    
2) ยารักษาวัณโรค     
3) อ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้น 

- รักษาอาการทางจิตเวช   มีการให้ยาเพื่อรักษาโรคทางจิตเวช ดังนี้ 
1) ยารักษาโรคจิต  
2) ยารักษาซึมเศร้า/วิตกกังวล 
3) ยาปรับสภาพอารมณ์/ยากันชัก 
4) ยานอนหลับ 
5) สารกระตุ้น เช่น ยารักษาโรคสมาธิสั้น  
6) ยาลดภาวะแทรกซ้อนจากยาโรคจิต  
7) อ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้น  

- รักษาด้วยเมทาโดน   มีการให้สารทดแทนหรือเมทาโดน เพ่ือรักษาต่อเนื่อง 
- อ่ืนๆ ระบุ     อ่ืนๆ ให้ระบุการให้ยานอกเหนือจากข้างต้น 

7) พฤติกรรมสร้างสรรค์    การกระทำของบุคคลในการคิดริเริ่มที่แปลกใหม่แตกตา่ง 
      กับสิ่งอื่นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อสังคมประกอบด้วย 
      การสร้างความรู้สึกการสร้างแรงจูงใจรวมทั้งต้องมีความรู้ 
      และความสามารถ 

- ไม่มี     ไม่มีพฤติกรรมสร้างสรรค์ หรือไม่มีพฤติกรรมที ่เป็น 
      ประโยชน์ 

- จิตอาสา    มีพฤติกรรมเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล โดยมีจิตอาสาทำ 
      เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

- เรียนหนังสือต่อได้   มีพฤติกรรมที ่สามารถปรับตัวได้ และสามารถเร ียน 
      หนังสือได้ตามปกติ 

- มีงานทำ    สามารถทำงานได้อย่างปกติ ไม่ตกงาน 
- รายได้พอเลี้ยงชีพ   สามารถทำงานจนมีรายได ้พอเลี ้ยงชีพตนเอง หรือ 

      ครอบครัว 
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- อ่ืนๆ ระบุ    อ่ืนๆ ให้ระบุพฤติกรรมสร้างสรรค์นอกเหนือจากข้างต้น 
8) พฤติกรรมความเสี่ยง    สังเกตจากการประเมินทั้งด้วยวาจา ความคิด อารมณ์  

      พฤติกรรม ทั้งที่แสดงออกหรือคำบอกเล่าหรือประวัติ  
      จากญาติและผู้ใกล้ชิด 

- ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยง   จากการสัมภาษณ์และการสังเกต ไม่พบพฤติกรรมเสี่ยงที่ 
      มีลักษณะผิดปกติ หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อ 
      ตนเองและผู้อ่ืน  

- มีแนวโน้มใช้ยาเสพติดมากขึ้น  จากการสัมภาษณ์และการสังเกตพบข้อมูลที่แสดงว่าอาจ 
      มีการใช้ยาเสพติดหรือสารทดแทนเพ่ิมข้ึน 

- ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัว  การทะเลาะวิวาทหรือการกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้ 
      เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดย 
      เจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย 
      จิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว 

- ขาดเรียน/หยุดงาน   มีพฤติกรรมขาดเรียน หรือหยุดงาน บ่อยครั้ง 
- ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์  มีพฤติกรรมที่เสี ่ยงอันตรายหรือกระทำโดยรุนแรงต่อ 

      ผู้อื ่น ทำร้ายร่างกายผู้อื ่น โดยมีลักษณะที่ผิดกฎหมาย  
      เช่น ก่ออาชญากรรม จี้ปล้น ชิงทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย 
      ผู้อื่น เป็นต้น 

- พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง  มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น  
   เพศสัมพันธ์    เอดส์ หนองใน ซิฟิลิส เป็นต้น  

- อ่ืนๆ ระบุ    อ่ืนๆ ให้ระบุพฤติกรรมเสี่ยงนอกเหนือจากข้างต้น 
9) สัมพันธภาพในครอบครัว   สังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัว  

- ยอมรับ/ช่วยเหลือ   ครอบครัวมีการยอมรับผู้ป่วย ยอมรับได้กับสภาพแบบนี้  
      และพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส  

- อยู่ร่วมกันได้     ผู้ป่วยและครอบครัวหรือญาติ สามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่มี 
      ปัญหา 

- ไม่มีญาต ิ    ผู้ป่วยไร้ครอบครัว หรือญาติ ไม่มีคนคอยให้คำปรึกษา 
      หรือช่วยเหลือ 

- ไม่ยอมรับ    ครอบครัวหรือญาติไม่ให้การยอมรับผู ้ป ่วย และไม่  
      ช่วยเหลือ 

10) สัมพันธภาพในชุมชน   สังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยหรือบุคคลในครอบครัว 
      หรือบุคคลในชุมชน 
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- ยอมรับและช่วยเหลือ     บุคคลในสังคมชุมชนให้การยอมรับผู้ป่วย และพร้อมที่จะ 
      ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส 

- อยู่ร่วมกันได ้    ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับสังคมชุมชนได้ โดยไม่มีปัญหา 
- ไม่ยอมรับ    ชุมชนไม่ให้การยอมรับผู้ป่วย และไม่ช่วยเหลือ 

11) การขอรับความช่วยเหลือ   การสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของผู้ป่วย  
- ไม่ต้องการ    กรณีที ่ไม่ต้องการ ให้ระบุสาเหตุที ่ไม่ต้องการ เช่น มีงาน 

      ทำ กำล ั งเร ี ยนหร ือศ ึกษาต ่อ ไม ่ประสงค ์ ร ับความ 
      ช่วยเหลือใดๆ หรืออื่นๆ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่ต้องการความ 
      ช่วยเหลือ   

- ต้องการ                                         กรณีที่ผู้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือ   
                                                ให้ระบุความต้องการช่วยเหลือประเภทต่างๆ  
                                                โดยสามารถเลือความต้องการได้มากกว่า 1 ประเภท  
                                                และเรียงลำดับความต้องการช่วยเหลือมากที ่ส ุด 

ลำดับที่ 1 , 2 , 3 
o การศึกษา    ผู ้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน 

     การศึกษาต่อ ทั้งการศึกษาในระบบ หรือการศึกษานอก 
     ระบบ 

o ฝึกอาชีพ     ผู้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะ 
     อาชีพ ที ่คาดว่าจะสามารถนำไปต่อยอดเพื ่อประกอบ 
     อาชีพได้ โดยขอให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ประสานส่งต่อ 
     เพื่อขอรับการส่งเสริมแนะนำการศึกษาฝึกหัดอาชีพ มีทั้ง 
     หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 

o จัดหางานให้ทำ    ผู้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือที่จะทำงานหรือ 
     ประกอบอาชีพโดยขอให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ประสาน 
     ส่งต่อและหรือจัดหางานที่เหมาะสมให้ 

o ทุนประกอบอาชีพ   ผู้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือที่จะขอรับเงิน 
     ทุนอุดหนุนในการประกอบอาชีพอิสระต่างๆ เช่น ค้าขาย 
     ช่างยนต์ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ เป็นต้น 

o ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ ผู้ผ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือที่จะขอรับการ 
 ทางจิตเวช   บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย โรคประจำตัว โดยขอให้ 
     หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ประสานส่งต่อ 
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o ที่พักอาศัย    ผู ้ผ ่านการบำบัดต้องการความช่วยเหลือที ่อยู ่อาศัย  
     ที่พักพิงชั่วคราวหรือถาวร 

o อ่ืนๆ ให้ระบุ   ผู้ผ่านการบำบัดรักษาต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ให้  
     ระบคุวามต้องการช่วยเหลือนั้นๆ   

- ระบุหน่วยงานช่วยเหลือ   ในกรณีที ่เป็นผู ้ป่วยมาจากระบบสมัครใจซึ ่งผ่านการ 
      บำบัดจากสถานพยาบาลหรือศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพ  
      ต้องการความช่วยเหลือหลังจากผ่านการบำบัด 

o หน่วยงานให้ความช่วยเหลือเอง หน่วยงานที่ให้การบำบัดรักษา สามารถให้ความช่วยเหลือ 
     ผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือได้เอง หรือประสาน ส่ง 
     ต่อหน่วยงานภาคีให้ความช่วยเหลือต่อได้ 

o ส่งต่อช่วยเหลือไปยังศูนย์เพื่อ หน่วยงานที ่ให ้การบำบัดรักษา ไม่สามารถให้ความ 
ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัด ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ เมื่อผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือมา 
ฟ้ืนฟ ู    โดยหน่วยงานที่ให้การบำบัดต้องการส่งต่อไปยังศูนย์เพ่ือ 
     ประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในระดับอำเภอ 
     หรือเขต พร้อมทั ้งระบุที ่ต ั ้งของอำเภอหรือเขตนั ้นๆ  
     เพ่ือให้ศูนย์รับดูแลเรื่องการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

- ข้อเสนอแนะของผู้ทำหน้าที่ติดตาม ผู ้ที ่ทำหน้าที ่ติดตาม พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู ้ผ่านการ 
      บำบัดรักษาควรได้รับการช่วยเหลือในสิ ่งที ่เหมาะสม  
      อาทิเช่น ขึ้นทะเบียนผู้พิการ สนับสนุนการศึกษา ฝึก 
      อาชีพ จัดหางานให้ทำ ให้ทุนประกอบอาชีพ ส่งต่อเข้า 
      รับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช หรืออื ่นๆ โปรด 
      ระบุความต้องการช่วยเหลือนั้นๆ 

12) สรุปรายงาน (ครั้งที่ .....)   ในการสรุปผลการติดตามในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ 
      ของผู้ติดตาม 

- ติดตามต่อเนื่อง    ผู้ทำหน้าที่ติดตามครั้งนี้ ทำการติดตามผู้ผ่านการบำบัด 
      ต่อในครั้งถัดไป จนครบตามเกณฑ์ 

- ส่งต่อ(refer) ระบุ    ผู้ทำหน้าที่ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในปัจจุบันทราบว่า 
      ผู ้ผ่านการบำบัดมีการย้ายที ่อยู ่ใหม่ เปลี ่ยนที ่ทำงาน  
      ย้ายเรือนจำ หรือย้ายสถานที่ควบคุม ต้องการส่งต่อไปยัง 
      หน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่น เพื่อทำการติดตาม 
      ต่อในครั้งถัดไป   
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13) สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการติดตาม  เมื่อติดตามครบตามมาตรฐานการติดตามของกระทรวง 
สาธารณสุข หรือติดตามไม่ครบตามมาตรฐานมีเหตุที่ต้อง 
 สรุปผลการติดตาม เมื ่อสิ ้นสุดการติดตามในรอบการ 
 บำบัดฟื้นฟูนั้นๆ 

- จำหน่ายติดตามครบตามเกณฑ์  เมื่อทำการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ครบ 
      จำนวนครั ้งและระยะเวลาที ่กำหนด ให้สร ุปผลการ 
      ติดตามผู้ผ่านการบำบัดกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหรือไม่   

o ไม่เสพ    ผู้ผ่านการบำบัดได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
     โดยไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีก  

o เสพซ้ำ    ผู้ผ่านการบำบัดได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
แต่มีกลับไปเสพยาเสพติดอีกในระหว่างการติดตาม 

- จำหน่ายติดตามไม่ครบตามเกณฑ์  เมื่อทำการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดไป 
      ระยะหนึ่ง พบว่า กลับไปเสพซ้ำ ติดตามไม่ได้ ถูกจับ  
      หรือเสียชีวิต ก่อนที่จะครบจำนวนครั้งและระยะเวลาที่  
      กำหนดโดยให้สรุปผลการติดตาม ตามสาเหตุข้างต้น 

o เสพซ้ำ     ผู ้ผ ่านการบำบัดได้ร ับการติดตามไม่ครบตามเกณฑ์ที่ 
     กำหนด เนื่องจากมีการกลับไปเสพซ้ำ มากกว่า 2 ครั้ง 
     ต่อเนื่องกัน 

o ติดตามไม่ได้    ผู้ป่วยขาดการติดต่อ หรือเจ้าหน้าที ่ไม่สามารถติดตาม 
     ผู้ป่วยได ้

o ถูกจับ    ผู้ป่วยถูกควบคุม จับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทำให้  
     ไม่สามารถติดตามได้ 

o เสียชีวิต    ผู้ป่วยถึงแก่กรรม   
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รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

1) – 4) ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานการ ข้อมูลอัตโนมัติจากรายงานการติดตามดูแลรักษาติดตาม
ดูแลรักษาต่อเนื่อง            ต่อเนื่องได้แก่ ชื่อ-สกุล เพศ สัญชาติ ศาสนา เลขที่บัตร 
     ประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ภูมิลำเนา ที่อยู่ตาม 
     ทะเบียนราษฎร์ ที ่อยู ่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  
     สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ อาศัยอยู่กับ  
     และความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา  

5) หน่วยบำบัดเบอร์โทร   หน่วยงานที่ให้การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และ 
      เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

6) การให้ยา     ข้อมูลการให้ยาจากรายงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟู 
      สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

7) การขอรับความช่วยเหลือ    ข้อมูลการขอรับความช่วยเหลือจากรายงานการติดตาม 
      ดูแลรักษาต่อเนื่อง    
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ 

1) การให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอ/  หน่วยงานที ่ ให ้การบำบ ัดฟ ื ้นฟ ู  หร ือหน ่วยงานที่  
หน่วยงาน     รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในระดับอำเภอ  
      ให้ความช่วยเหลือในกรณีที ่ผ ู ้ผ่านการบำบัดต้องการ 
      ความช่วยเหลือ  

- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้เนื่องจาก หน่วยงานที ่ ให ้การบำบ ัดฟ ื ้นฟ ู  หร ือหน ่วยงานที่  
      รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในระดับอำเภอ  
      ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ระบุสาเหตุที ่ ไม่  
      สามารถช่วยเหลือได้  

o ส่งต่อช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด  กรณีที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้พิจารณาส่งต่อ 
     การให้ความช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด (กรณีกรมพินิจฯ  
     และกรมราชทัณฑ์ ติดตามเองไม่สามารถส่งต่อระดับ 
     จังหวัดได้)  

- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความ  หน่วยงานที ่ ให ้การบำบ ัดฟ ื ้นฟ ู  หร ือหน ่วยงานที่  
 ช่วยเหลือ    รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในระดับอำเภอ  
      กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ 

                                                    ผู้ผ่านการบำบัด  
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- สามารถให้ความช่วยเหลือ ประเภท  หน่วยงานที ่ ให ้การบำบ ัดฟ ื ้นฟ ู  หร ือหน ่วยงานที่  
      รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในระดับอำเภอ  
      สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยระบุประเภทการให้  
      ความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 ข้อ ดังนี้ 

1) การศึกษา   
2) ฝึกอาชีพ      
3) จัดหางานให้ทำ 
4) ให้ทุนประกอบอาชีพ 
5) ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 
6) ที่พักอาศัย 
7) อ่ืนๆ ให้ระบุการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจาก

ข้างต้น  
2) กรณีระดับอำเภอ/หน่วยงานไม่สามารถ ในกรณีหน่วยงานที่ให้การบำบัดฟื้นฟู หรือหน่วยงานที่  

 ให้ความช่วยเหลือได้   รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในระดับอำเภอ  
      ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อการให้ความ 
      ช่วยเหลือไปยังระดับจังหวัด โดยจังหวัดประสานความ 
      ร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้ความ 
      ช่วยเหลือต่อไป  

3) การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน  จังหวัดสรุปผลการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 
 ระดับจังหวัด    ระดับจังหวัด 

- ประเภทการให้ความช่วยเหลือ  ระบุประเภทการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
1) การศึกษา   
2) ฝึกอาชีพ      
3) จัดหางานให้ทำ 
4) ให้ทุนประกอบอาชีพ 
5) ส่งต่อเข้ารับการรักษาโรคทางกาย/ทางจิตเวช 
6) ที่พักอาศัย 
7) อ่ืนๆ ให้ระบุการให้ความช่วยเหลือนอกเหนือจาก

ข้างต้น 
- หน่วยงาน    ระบุหน่วยงาน องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ 
- ให้ความช่วยเหลือ   สามารถให้ความช ่วยเหล ือตามที ่ผ ู ้ผ ่านการบำบัด 

      ประสงค ์
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- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเนื่องจาก กรณีท่ีไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ระบุสาเหตุ ดังนี้  
1) เกินขีดความสามารถของหน่วยงาน 
2) ไม่มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ 
3) ผู้ขอความช่วยเหลือไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว 
4) หน่วยงานที่ประสานให้ความช่วยเหลือไม่ดำเนินการ

ต่อ 
5) อ่ืนๆ ให้ระบุสาเหตุนอกเหนือจากข้างต้น 

 
******************************  
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ภาคผนวก ฉ.  
มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 
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มาตรฐานการติดตามของกระทรวงสาธารณสุข 
การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 

เพ่ือติดตามดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกำหนด เรียบร้อยแล้วให้สามารถเลิกใช้ยาเสพ
ติดได้ตลอดไป 

การรักษาขั้นตอนติดตามนี้ มีความสำคัญที่จะช่วยให้ผลของการเลิกยาเสพติดคงอยู่ และป้องกันการ
กลับไปเสพติดใหม่ ผู้ให้การบำบัดในขั้นนี้เปรียบพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแนะนำ เสริมสร้างและเป็นกำลังใจให้ 
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและครอบครัว โดยมีวิธีการติดตาม ดังนี้ 

1. การติดตามทางตรง โดยผู้ให้การบำบัดพบกับผู้เลิกยาเสพติด หรือผู้เกี่ยวข้องด้วยตนเองโดยมี 
วิธีการต่างๆ คือ 

1.1 การเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม 
1.2 การเยี่ยมที่ทำงานของผู้เลิกยาเสพติด ซึ่งได้จากข้อมูลการทำงานและได้พบปะกับนายจ้างหรือ

ผู้ร่วมงาน 
1.3 การนัดให้มาพบที่สถานพยาบาล หรือสำนักงานสาขาหรือสำนักงานชั่วคราว เพื่อทดสอบความ

ร่วมมือของผู้เลิกยาเสพติด โดยการนัดหมายให้มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้บำบัด 
2. การติดตามทางอ้อม โดยผู้ให้การบำบัดติดต่อกับผู้เลิกยาเสพติด โดยผ่านบุคคลหรือสื่อกลาง 

 อ่ืน ๆ ดังนี้ 
2.1 การติดต่อผ่านบุคคลอื่น เช่น ติดต่อผ่านนายจ้าง ครู ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ปกครอง ฯลฯ ซึ่งบุคคล

อื่นหรือบุคคลที่ ๓ นี้ ควรมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม 
และ เป็นกำลังใจให้ผู้เลิกยาได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีหลักการพิจารณาบุคคลที่จะเป็นสื่อกลาง 
ดังนี้ 

- เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ 
- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือเคยติดยาเสพติดมาก่อน 
- เป็นผู้สนใจ และเข้าใจการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติด 
- ความเหมาะสมอื่นๆ เช่น การมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ ฯลฯ 

2.2 การติดต่อทางไปรษณีย์ 
2.3 การติดต่อทางโทรศัพท์ 
ไม่ว่าจะติดตามด้วยวิธีใดก็ตาม ควรจะดำเนินการเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เช่น ติดตามทุก

เดือนที่ 1, 3, 6, และ 12 หากพบว่ามีปัญหาอาจจะเพ่ิมความถ่ีในการติดตามได้ตามความจำเป็น  
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3. กิจกรรมการติดตาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
- การสัมภาษณ์ หรือสอบข้อมูล 
- ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา 
- เสริมกำลังใจ แนะแนว 
- ติดตามผล 
- ป้องกันการติดยาเสพติดซ้ำอีก 

 
แนวทางการดำเนินงานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูฯ ในระบบสาธารณสุข ตามระดับ 

การเสพติด มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ใช้ ติดตาม 1 ครั้งใน 30 วัน หลังจากผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูฯ 
2. กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด ติดตามอย่างน้อย 4-7 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะ 
อย่างน้อย 4 ครั้ง หลังจากผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ 
 

ตาราง ตัวอย่างโปรแกรมการติดตาม 4 ครั้ง 

โปรแกรมการติดตาม 4 ครั้ง 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 

1 1 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

2 3 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

3 6 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

4 12 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

 
ตาราง ตัวอย่างโปรแกรมการติดตาม 7 ครั้ง 

โปรแกรมการติดตาม 7 ครั้ง 

ครั้งที่ ระยะเวลาที่ทำการติดตาม 

1 2 สัปดาห์หลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

2 4 สัปดาห์หลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

3 2 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

4 3 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

5 6 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

6 9 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 

7 12 เดือนหลังการบำบัดฟื้นฟูฯ 
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