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ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

1

ระบบรายงาน ระบติดตาม
และเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติด 1
	 ตามนโยบายยาเสพติดของประเทศ	แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	(Demand)	

ตามค�าสั่งศูนย์อ�านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	ที่	 82/2546	ลงวันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2546	 เรื่อง	

แนวทางการจัดท�าระบบข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 มอบให้	 กระทรวงสาธารณสุข	 เป็น

เจ้าภาพหลกัในการพฒันาข้อมลูในระดบัชาต	ิและค�าส่ังศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	ท่ี	25/2550	

ลงวันที่	11	กันยายน	พ.ศ.	2550	เรื่องการปรับปรุงแบบรายงาน	ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	บสต.

1-5	ในโปรแกรมระบบรายงาน	ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	โดยปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสขุได้มคี�าสัง่	ที	่1669/2554	ลงวนัที	่29	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2554	เร่ือง	แต่งต้ังคณะกรรมการพฒันา

ระบบรายงาน	ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

	 กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั้งกระทรวงยุติธรรม	 กระทรวง	 มหาดไทย	

กรุงเทพมหานคร	 กระทรวงกลาโหม	 ฯลฯ	 ได้ด�าเนินการพัฒนาแบบรายงานในระบบรายงาน	 ระบบติดตามและ 

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	 (บสต.)	 ขึ้น	 โดยให้ครอบคลุมในกระบวนการตั้งแต่	 การค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด	 

การคัดกรองผู้เสพและผูต้ดิสารเสพตดิ	แบบการบนัทกึประวตั	ิแบบการบ�าบดัรกัษา	แบบบนัทกึการจ�าหน่ายและแบบ

การติดตามดูแลผู้ป่วยที่ผ่าน	การบ�าบัดรักษาแล้ว	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้มีข้อมูล	ชนิด	ประเภทสารเสพติดในพื้นที่	และมีระบบการ	เฝ้าระวัง	

และก�ากับดูแลช่วยเหลือผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอย่างครบวงจร	

	 2.	 เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยทั้งประเทศ	 เป็นฐานข้อมูลกลาง	 ส�าหรับการก�าหนดนโยบาย 

แผนงาน	และงบประมาณสนับสนุนการให้บริการบ�าบัดรักษายาเสพติด	และป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

	 กระทรวงสาธารณสขุได้ก�าหนดระบบข้อมลูให้สอดคล้องกบันโยบายยาเสพติดของชาติ	ตามยทุธศาสตร์

การบ�าบัดรักษา	และฟื้นฟูสมรรถภาพ	โดยพิจารณาจากการบ�าบัดรักษา,	การติดตาม,	การเฝ้าระวัง	และการบริหาร

จัดการระบบการรับ-ส่งต่อ	และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด

ระบบการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 การค้นหารายชื่อผู้ใช้ยาเสพติดหรือการรายงานตัวผู้ใช้ยาเสพติด	ก�าหนดให้มีการด�าเนินการ

	 1.	 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	 ได้แก่	 ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน	 ครู	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ต�ารวจชุมชน 

เจ้าหน้าที่อ�าเภอ	พระ	แกนน�าในชุมชน	เป็นต้น

บทที่



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

3ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

2

	 2.	 ด�าเนินการค้นหาผู้ใช้	(ผู้ติด,	ผู้เสพ	และผู้ติดยาเสพติดรุนแรง)	และผู้ค้า	ด้วยวิธีการที่เหมาะสม	

	 3.	 จัดท�าบัญชีรายช่ือจากการส�ารวจโดยใช้แบบรายงานเบื้องต้นการใช้ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	

บสต.1	 ส�าหรับผู้ใช้	 (ผู้ติด,	 ผู้เสพ	 และผู้ติดยาเสพติดรุนแรง)	 และแบบรายงานการค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	

บสต.6	

	 4.	 คณะกรรมการฯ	 เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการมอบหมายให้ด�าเนินการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูลรายชื่อบุคคลต่าง	ๆ	ตามข้อ	5	เช่น	สังเกตพฤติกรรม	บุคลิกภาพ	พูดคุย/สัมภาษณ์	 เพื่อพิจารณาตรวจ

ยืนยันทางการแพทย์

	 5.	 จัดท�าบัญชีรายชื่อบุคคลต่าง	ๆ	ที่ได้รับการยืนยันแล้วตามข้อ	6.	ด้วยแบบ	บสต.1	ส่งให้	ศพส.อ.	

โดยมีส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	เป็นศูนย์ข้อมูลอ�าเภอ	จัดท�าแบบสรุป	บสต.1

หมายเหตุ

	 การรายงานข้อมูลในส่วนนี้	ให้ส่งรายงาน	บสต.1	ให้	ศพส.อ.	เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังในพื้นที่

และส่งเฉพาะแบบสรุปรายงานเบื้องต้น	การใช้ยาเสพติดในหมู่บ้าน	/	ชุมชน	เข้าสู่ระบบการรายงานของกระทรวง

สาธารณสุข	

การจำาแนกคัดกรอง

	 เมื่อมีการค้นหาผู้เสพ	/	ผู้ติด	ในทุกพื้นที่	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	หรือคณะกรรมการด�าเนิน

การจัดส่งผู้ที่มีรายชื่อว่าเป็นผู้ใช้ยาเสพติดให้ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติดของ	ศพส.กทม.	ศพส.น.1-9	

ศพส.จ.	ศพส.อ.	เพือ่ท�าการจ�าแนกคดักรอง	(ในทางปฏบิตัจิรงิผูท้ีท่�าการจ�าแนกคดักรองควรเป็นเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ทีม่ปีระสบการณ์และจ�าแนกคดักรองโดยการสมัภาษณ์	และสงัเกตพฤติกรรมของผูใ้ช้ยาเสพติดโดยตรง	โดยใช้เกณฑ์

การจ�าแนกคัดกรองจากคู่มือกระทรวงสาธารณสุข)	และส่งตัวผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	เข้ารับการดูแลอย่างเหมาะสม	

โดยใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อรับการบ�าบัด	รักษา	บสต.2	(ปกปิด)

การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด

	 ผู้เสพ	 /	 ผู้ติดยาเสพติด	 เข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในศูนย์บริการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 หรือโรงพยาบาลในพื้นที่	 บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	แบบผู้ป่วยใน	ในสถานบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหรือสถานที่ที่ก�าหนด	

	 สถานที่ท�าการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	ทุกแห่งต้องบันทึกประวัติและ

รายงานผู้ป่วยยาเสพติดด้วยแบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด	ตามแบบรายงาน	บสต.3	(ปกปิด)

หมายเหตุ

	 กรณีที่สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	จะถูกส่งเข้าสู่การ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ตามผลการจ�าแนกในแบบรายงาน	บสต.2	ด้วยวิธีการที่เหมาะสม	จัดท�าประวัติ

จ�าแนกผู้ป่วยยาเสพติดเป็น	3	ประเภท	คือ
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	 1.	 ระบบสมัครใจ

	 2.	 ระบบบังคับบ�าบัด

	 3.	 ระบบต้องโทษ

 

การติดตามผลหลังการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เมื่อส่งกลับชุมชน 

	 ในกรณีที่ผู ้เสพ/ผู้ติด	 ผ่านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามมาตรฐานก�าหนด	 ให้ 

หน่วยงานทีท่�าหน้าทีบ่�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพจดัท�าข้อมลู	ตามแบบจ�าหน่ายเพือ่ตดิตามผลการบ�าบดัรกัษา

ผู้ป่วยสารเสพติด	ตามแบบรายงาน	บสต.4	

	 ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	 /	 ผู้ติดยาเสพติดของ	ศพส.กทม.	 ศพส.น.1-9	 ศพส.จ.	 ศพส.อ.	 ด�าเนินการ

ติดตามช่วยเหลือผู ้เสพ/ผู ้ติด	 เป็นรายบุคคล	 เป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 โดยประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุข	 

สถานีอนามัย	 ประชาคม	 องค์กรชุมชนเข้มแข็ง	 และองค์กรอาสาสมัครในพื้นที่	 ในการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับให้ 

ผู้ป่วยสามารถด�ารงชีวิต	ในสังคมได้อย่างปกติ	และจัดท�ารายงาน	ตามแบบการติดตามผลการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยา

เสพติด	(บสต.	5)	

	 กรณีบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ไม่ครบ ทั้งจากระบบสมัครใจและบังคับบ�าบัดเมื่อกลับเข้าสู่

ชุมชน	คณะกรรมการท้องถิน่ด�าเนนิการเพือ่ให้ผูเ้สพ	/	ผูต้ดิรายนัน้เข้าสูร่ะบบ	การบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

อีก	กรณีถูกบังคับบ�าบัดจะถูกติดตามโดยอาสาสมัคร	คุมประพฤติ

ระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1. การค้นหา 

	 การรายงานข้อมูลในส่วนนี้ให้ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	 /	 ผู้ติดยาเสพติดของ	 ศพส.กทม.	 ศพส.น.1-9	

ศพส.จ.	ศพส.อ.	ส่งรายงาน	บสต.1	ให้	ศพส.กทม.	ศพส.น.	1-9	ศพส.จ.	ศพส.อ.	เพื่อใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังใน

พืน้ที	่และศูนย์ข้อมลูระดบัอ�าเภอ/เขต	รวบรวมส่งเฉพาะแบบสรปุการรายงานเบือ้งต้นการใช้สารเสพตดิในหมู่บ้าน/

ชุมชน	(สรุป	บสต.1)	เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติด	(บสต.)	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

2. การจำาแนกคัดกรองเพื่อส่งต่อเข้าสู่การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 หน่วยสนับสนุนข้อมูลท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว	 โดยใช้แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยา

เสพติด	เพื่อรับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	บสต.2	(ปกปิด)	เข้าสู่ระบบการรายงาน

ยาเสพติด	(บสต.)	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

3. การบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด 

	 ในกรณทีีผู่เ้สพ	/	ผูต้ดิ	เข้ารบัการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	ให้หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีบ�าบดัรกัษา

และฟ้ืนฟสูมรรถภาพรวมทัง้หน่วยบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทกุแห่ง	ท�าการบนัทกึและ

รายงาน	ด้วยแบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด	บสต.3	(ปกปิด)	และกรณีส่งต่อเพื่อการรักษา	เนื่องจาก	

ผู้ป่วยย้ายที่อยู่	 จึงขอย้ายที่บ�าบัด	 หรือเนื่องจากต้องไปบ�าบัดในหน่วยที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น	 หน่วยบ�าบัดที่ท�าการ 

ส่งผู้ป่วยต้องบันทึก	บสต.3	(ในส่วนส่งต่อ)	เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติด	(บสต.)	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
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4. การจำาหน่ายผู้เข้ารับการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสู่ชุมชน

	 เมื่อสิ้นกระบวนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดยาเสพติด	ทั้งแบบครบก�าหนดหรือ

ไม่ครบก�าหนด	ในแต่ละระบบหน่วยบ�าบัดท่ีท�าการบ�าบดัผูป่้วยต้องจดัท�าข้อมลูตามแบบจ�าหน่ายเพือ่ติดตามผลการ

บ�าบดัรกัษาผู้ป่วยสารเสพติด	บสต.4	(ปกปิด)	เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติด	(บสต.)	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

5. การติดตามผลหลังการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดหลังการจำาหน่าย 

	 เมื่อได้รับรายงาน	บสต.4	ที่บันทึกสาเหตุการจ�าหน่ายเป็นแบบ	“ครบก�าหนด”	ให้ชุดปฏิบัติการดูแล

ผู้เสพ	/	ผู้ติดสารเสพติดของ	ศพส.กทม.	ศพส.น.1-9	ศพส.จ.	ศพส.อ.	ประสานทีมติดตามระดับพื้นที่เพื่อติดตามให้

ความช่วยเหลือผู้ป่วย	 หน่วยบ�าบัดใดเป็นผู้ติดตามหน่วยนั้นต้องรายงานผลการติดตามในแต่ละคร้ัง	 ตามแบบการ

ติดตามผลการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด	บสต.5	(ปกปิด)	

หมายเหตุ 

	 	 1.	 กรณผีูใ้ช้สารเสพตดิบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพไม่ส�าเรจ็	รวมทัง้ผูท้ีบ่�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพส�าเร็จ	แต่ไม่สามารถติดตามได้ครบตามก�าหนด	 เมื่อกลับเข้าสู่ชุมชนให้ด�าเนินการตามระบบการค้นหา

ผู้ใช้สารเสพติดของชุมชน	หากบุคคลนั้นยังอยู่ในชุมชน	ให้คงรายชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ	ตามแบบ	บสต.1	และด�าเนิน

การเพื่อให้เข้าสู่ระบบการบ�าบัดรักษาต่อไป

	 	 2.	 การติดตามผลควรติดตามให้ได้	7	ครั้ง	หรืออย่างน้อย	4	ครั้ง	ใน	1	ปี

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

	 ณ	 ปัจจุบัน	 ตั้งแต่ปี	 2554	 เป็นต้นมา	 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบรายงาน	 

บสต.2	–	5	ได้มีการปรับปรุงให้มีโปรแกรมช่วยเตือน	หากมีการลงข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง	ไม่ครบถ้วน	ลงรายการ

ต่าง	ๆ	ไม่ครบถ้วน

 ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ

	 	 1.	 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลแต่ละตัวแปรตามแบบ	บสต.2-5

	 	 2.	 รวบรวมการรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติด	และจัดท�าเป็น	สรุป	บสต.1

 ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด

	 	 1.	 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลแต่ละตัวแปรตามแบบ	บสต.2-5	อีกครั้ง

	 	 2.	 ตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกข้อมูลตามแบบสรุป	บสต.1

แนวทางการจัดทำารายงานยาเสพติด (บสต.)

  สถานพยาบาลภาคเอกชน ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

	 	 สามารถติดต่อขอแบบรายงาน	บสต.2-5	และส่งแบบรายงานดังกล่าว	ได้ที่	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดในพื้นที่
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  สถานพยาบาลภาคเอกชน ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

	 	 สามารถติดต่อขอแบบรายงาน	บสต.2-5	และส่งแบบรายงานดังกล่าว	ได้ที่	กองป้องกันและบ�าบัด

การติดยาเสพติด	ส�านักอนามัย	กทม.	เลขที่	10	ตึกส�านักงานเขตราชเทวีชั้น	7	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพ	

10400	โทรศัพท์	02-	3544239	โทรสาร	02-3544243	

  สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศ

	 	 ให้ประสานที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่	 หรือที่ส�านักบริหารการสาธารณสุข	ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 โทรศัพท์	 02-5901799	 เพื่อด�าเนินการรายงานข้อมูลการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	

ตามแบบ	 บสต.2-5	 โดยน�าเข้าข้อมูลสู ่ระบบรายงาน	 ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	 (บสต.)	 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ที่	http://antidrug.moph.go.th 
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1. หน่วยสนับสนุนข้อมูลชุมชน 

	 ประกอบด้วย	ประชาคมต่าง	ๆ	ค่าย/วัด	ค่ายทหาร	 โรงเรียน	ต�ารวจชุมชนสัมพันธ์	 ฯลฯ	มีบทบาท

หน้าที่ในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

 ผู้รับผิดชอบ	 คือ	 ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	 /	 ผู้ติดสารเสพติดของ	 ศพส.กทม.	 ศพส.น.1-9	 ศพส.จ.	

ศพส.อ.	

 แนวทางการดำาเนินงาน

	 	 ค้นหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในชุมชนตามกระบวนการของชุมชนหรือค่ายนั้นๆ	 และบันทึก	 ข้อมูลตาม

แบบ	บสต.1	ส่งข้อมูล	บสต.1	ให้ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	/	ผู้ติดสารเสพติดของ	ศพส.	กทม.	ศพส.น.1-9	ศพส.จ.	

ศพส.อ.	และส่งสรุปรายงานจากบสต.1	เข้าสู่ระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข	ภายในเวลาที่ก�าหนด	

	 	 ด�าเนินการจ�าแนกคัดกรองร่วมกับเจ้าหน้าที่	 นักวิชาการ/พยาบาล	 ของหน่วยบ�าบัดในพื้นที่	 

ที่รับผิดชอบโดยใช้แบบ	บสต.	2

	 	 ติดตามผลการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	หลังจากผู้ที่มีรายชื่อในแบบ	บสต.2	ได้เข้ารับการ

บ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพครบตามก�าหนดและถูกส่งกลับสู่ชมุชนพร้อมท้ังร่วมติดตามผลการบ�าบดัรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ร่วมวางแผนและสนับสนุนในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน

2. หน่วยจัดทำารายงาน บสต. 

	 ประกอบด้วย	 หน่วยบ�าบัดผู้ป่วยยาเสพติดทุกสังกัด	 มีบทบาทหน้าที่ในการจ�าแนก	 คัดกรอง	 บ�าบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดสารเสพติด	ตรวจสอบข้อมูล	สนับสนุนการควบคุมป้องกัน	การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในชุมชนที่รับผิดชอบ

 ผู ้รับผิดชอบ	 คือ	 บุคลากรที่รับผิดชอบงาน	 ยาเสพติด	 ได้แก่	 นักวิชาการ,	 พยาบาล,	 แพทย	์ 

ในหน่วยบ�าบัดกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงกลาโหม	

 แนวทางการดำาเนินงาน

	 	 1)	 จัดท�ารายงาน	บสต.2	/	บสต.3	/	บสต.4	/	บสต.5	เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติด	ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

บทบาทหน้าที่และแนวทาง
การดำาเนินงานระบบข้อมูล
สารเสพติดในชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2

บทที่
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	 	 2)	 ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงาน	บสต.2	/	บสต.3	/	บสต.4	/	บสต.5

 วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา	จากแบบสรุปรายงานต่างๆ	น�าข้อมูลจากการ

วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์

	 	 1)	 ในการวางแผนควบคุมป้องกันของชุมชนและวางแผนในด้าน	 งบประมาณ	 การคัดกรอง	 

การติดตามการรักษา

	 	 2)	 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 	 3)	 ประสานสนับสนุนครอบครัวชุมชนเพื่อวางแผนการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	 /	 

ผู้ติดยาเสพติดรายบุคคล

	 	 4)	 สนับสนุนชุมชนในการส่งผู้สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	 /	 

ผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางที่ก�าหนด

	 	 5)	 ประสานหน่วยบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ	/	ผู้ติดสารเสพติดเพื่อน�าผู้ติดยาเสพติด

เข้ารับการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

	 	 6)	 ติดตามผลการรักษาหลังจากผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากผู้เสพ	 / 

ผู้ติด	ผ่านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพถูกส่งกลับสู่ชุมชน

3. ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ (สสอ./เขต)

 บทบาทหน้าที่

	 	 การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	รายงานสรุป	บสต.1	ตรวจสอบข้อมูล	วิเคราะห์

ข้อมูล	สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผล	ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและการประสานความ

ร่วมมือ	ให้งานเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 ผูร้ับผดิชอบ คือ	บุคลากรทีร่ับผิดชอบงานยาเสพติด	ในส�านกังานสาธารณสุขอ�าเภอ	หรอืศนูย์บริการ

สาธารณสุข	กรุงเทพมหานคร	

  แนวทางการดำาเนินงาน

	 	 1)	 จัดท�ารายงานสรุป	บสต.1	เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

	 	 2)	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายงาน	 บสต.2	 /	 บสต.3	 /	 บสต.4	 /	 บสต.5 

ของหน่วยบ�าบัดในอ�าเภอ/เขต

	 	 3)	 ตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของข้อมลู	หากพบความผดิปกต	ิแจ้งหน่วยทีร่ายงานข้อมลูให้ตรวจสอบ

แก้ไข	

 วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1)	 สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ	

	 	 2)	 ประสานทกุหน่วยงานในการร่วมมอืแก้ไขปัญหาและแจ้งให้ส�านกังานสาธารณสุขจังหวดัทราบ

	 	 3)	 เผยแพร่สถานการณ์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	(ศตส.อ.	สถานพยาบาลรัฐและเอกชน,	อบต.,	

เทศบาล,	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ฯลฯ)	เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนท�างานร่วมกัน
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	 	 4)	 ก�ากับติดตามและสนับสนุนวิชาการ	 ติดตามการด�าเนินงานยาเสพติดของศูนย์ข้อมูลระดับ

อ�าเภอ/เขต	ให้ค�าแนะน�าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

	 	 5)	 ร่วมสนับสนุนวิชาการ	และเครื่องมือในการด�าเนินงานแก่หน่วยสนับสนุนข้อมูล	หน่วยรายงาน

ข้อมูล	สถานพยาบาลรัฐและเอกชน	ฯลฯ

	 	 6)	 ประเมินผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

4. ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (สสจ./กทม.) 

 บทบาทหน้าที่ 

	 	 บริหารจัดการเครือข่ายงานยาเสพติดในชุมชนโดยการรายงานตรวจสอบข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	

ก�ากับติดตามและสนับสนุนวิชาการและพัฒนาเครือข่าย

 ผู้รับผิดชอบ	 คือ	 ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด	 ในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 หรือส�านักอนามัย	

กรุงเทพมหานคร

 แนวทางการดำาเนินงาน

	 	 1)	 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายงาน	สรุป	บสต.1	/	บสต.2	/	บสต.3	/	บสต.4	/	

บสต.5	ของหน่วยบ�าบัดในอ�าเภอ/เขต

	 	 2)	 ตรวจสอบความซ�า้ซ้อนของข้อมลู	หากพบความผดิปกต	ิแจ้งหน่วยทีร่ายงานข้อมลูให้ตรวจสอบ

แก้ไข	และยืนยันกลับมาตรวจสอบความซ�้าซ้อนของข้อมูลทั้งจังหวัด

 วิเคราะห์ข้อมูล

	 	 1)	 สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน	

	 	 2)	 เผยแพร่สถานการณ์ยาเสพติดต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ	 /	 

ผู้ติดสารเสพติดของ	 ศพส.กทม.	 ศพส.น.1-9,	 ศพส.จ.,	 อบต.,	 เทศบาล,	 อบจ.,	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ	 

เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

 กำากับติดตามและสนับสนุนวิชาการ

	 	 1)	 ประเมนิผลการด�าเนนิงานยาเสพติดในชมุชนของศนูย์ข้อมลูอ�าเภอ	

	 	 2)	 สนบัสนนุความรูท้างวชิาการ	และเครือ่งมอื	 เฝ้าระวงัยาเสพติดในชมุชนแก่หน่วยบ�าบดั	สนบัสนนุ

ให้มกีารศกึษาวจิยัในพืน้ท่ีพฒันาเครอืข่าย

	 	 3)	 ประสานและเสริมสร้างเครือข่ายการด�าเนินงานยาเสพติดในชุมชนในจังหวัด
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แบบรายงานการบำาบัด
รักษาผู้ใช้สารเสพติด

(บสต. 1-5) 3
บทที่

	 แบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด	ประกอบด้วย	แบบ	บสต.1-5	ใช้ส�าหรับกรอกข้อมูลการ

บ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด	มีรายละเอียดของแต่ละแบบรายงาน	คือ

	 -	 บสต.1	เป็นแบบรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

	 -	 บสต.2	เป็นแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อรับการบ�าบัดรักษา

	 -	 บสต.3	เป็นแบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด	

	 -	 บสต.3	ส่วนส่งต่อ	เป็นแบบรายงานการบ�าบัดรักษายาเสพติด	ในกรณีรับส่งต่อจากหน่วยอื่น

	 -	 บสต.4	เปน็แบบจ�าหนา่ยแบบไมค่รบก�าหนด	และแบบครบก�าหนด	เพือ่ตดิตามผลการบ�าบดัรกัษา

ผู้ป่วยสารเสพติด

	 -	 บสต.5	เป็น	แบบการติดตามผลการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด

รายละเอียด	ดังนี้
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 บสต.2 (ปกปิด) 

แบบคดักรองและส่งต่อผู้ป่วยทีใ่ช้สารเสพตดิเพือ่รับการบําบัดรักษา 

    

(1) ช่ือ-สกลุ……………………………………อาย…ุ…….ปี  เลขประจาํตวัประชาชน  �-����-�����-��-� 
() ท่ีอยู ่ภมิูลาํเนาเดิม จงัหวดั..........................................................ท่ีอยูต่ามทะเบียนราษฎร์   จงัหวดั................................................................... 
      ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี………………ซอย/ถนน……..………หมู่บา้น/ชุมชน………………..……………ตาํบล/แขวง……………………………   
      อาํเภอ/เขต…………………………..………………….…จงัหวดั………………………..……………….. 
(3) อาชีพหลกั .............................................................................................................................. 
(4) สารเสพติดท่ี
ใช…้…………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
(5) เกณฑก์ารคดักรอง  
ผู้เสพ หมายถึง ผูท่ี้ใชส้ารเสพติด 
เป็นคร้ังคราว ไม่ต่อเน่ือง ร่วมกบัขอ้ใด
ขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

 พฤติกรรมเร่ิมเปล่ียน แต่ยงัสามารถ  
     ดาํรงชีวติไดต้ามปกติ 

 ใชแ้ลว้มีปัญหาแต่ยงัคงใชย้า 
หยดุยาแลว้ ไม่มีอาการถอน/อยากยา 

ผู้ตดิ หมายถึง ผูท่ี้ใชส้ารเสพติดเป็น
ประจาํและต่อเน่ืองตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป 
ร่วมกบัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

ดาํรงชีวิตผดิปกติและไม่สามารถ
ปฏิบติัภารกิจต่างๆ ได ้และมี
ผลกระทบต่อตนเองและบุคคลอ่ืน 
หยดุยาแลว้ มีอาการถอน/อยากยา 

ผู้ตดิยาเสพตดิรุนแรง หมายถึง  ผูติ้ดยา / สารเสพติด 
อยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานกวา่ 3 ปี ซ่ึงสามารถ
ตรวจสอบไดท้างการแพทยห์รือจากประวติัทางสังคม 
ไม่สามารถเลิกเสพได ้แมผ้า่นการบาํบดัหลายคร้ัง หรือ
หลายวธีิ ร่วมกบัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี 

เคยรักษาแบบบาํบดัดว้ยยา มากกวา่ 3 คร้ัง ใน  ปี 
หรือบาํบดัดว้ยยา และบาํบดัฟ้ืนฟรูวมกนั เกินกวา่      
3 คร้ัง 
ไม่ตั้งใจ หรือไม่ตอ้งการเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจงั
(จากการประเมินในการบาํบดัฯแต่ละคร้ัง) 
เคยถกูจบัหรืออยูร่ะหวา่งการดาํเนินคดีเก่ียวกบัการ
เสพสารเสพติด มากกวา่ 3 คร้ัง 

() ผลการจาํแนก        ผูเ้สพ   ผูติ้ด                      ผูติ้ดยาเสพติดรุนแรง                            
(7) การรักษา     ส่งต่อ ระบุหน่วยงาน ……………………………………..……………             
                        รักษาเอง                                                                                      วนัท่ีคดักรอง / ส่งต่อ ...................................................  
(8) ช่ือผูส้ัมภาษณ์……………………………………………………………..…ช่ือผูบ้นัทึก.......................................……………………………. 
      หน่วยงานท่ีสัมภาษณ์/บนัทึก………………………………………..วนัท่ีสัมภาษณ์………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ   ข้อมูลนีใ้ช้สําหรับการบําบัดฟ้ืนฟูและพฒันาเท่าน้ัน  ห้ามนําไปใช้ในทางอืน่โดยเดด็ขาด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

13

บสต.3 (ปกปิด) 
 

  แบบรายงานการบําบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด   
 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วน
บุคคล 
 

 

เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 
เลขทะเบียนผู้ป่วย 
…… 

(1) ช่ือ-สกลุ………………………………………….…… () วนั/เดือน/ปี เกิด……./…………./………..  () อาย…ุ……….….ปี 
() เพศ      1. ชาย      . หญิง    () สญัชาติ (ถา้เป็นชาวเขาระบุเผา่)…………………..…..… (6) ศาสนา………………………………….. 
() ท่ีอยู ่ภูมิลาํเนาเดิม จงัหวดั ...............................................ท่ีอยูต่ามทะเบียนราษฎร์  จงัหวดั……………………………………….. 
     ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี…………………………ซอย/ถนน……..……………….หมู่บา้น/ชุมชน………………………………..……….………. 
     ตาํบล/แขวง…………………………………อาํเภอ/เขต……………….……………..…………จงัหวดั…………………………………... 
() สถานภาพสมรส       1. โสด          . สมรส               . แยกกนัอยู ่                . หยา่                   . หมา้ย 
(9) สําเร็จการศกึษาสงูสดุชัน้          .ไมมี่การศกึษา            . กําลงัศกึษาระดบัประถมศกึษา                    . ประถมศกึษา         . มธัยมศกึษาตอนต้น 

         .มธัยมศกึษาตอนปลาย                 6. อนปุริญญา/ประกาศนียบตัร                 . ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรีขึน้ไป 

         .การศกึษาทางศาสนา                   . การศกึษาอื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………..….. 

(10) อาชีพปัจจุบนั          1. อาชีพหลกั ระบุ…………………………       . อาชีพเสริม ระบุ……………………………       . วา่งงาน 
                                     . นกัเรียน/นกัศึกษา ระบุ ระดบัชั้น ……………..สถานศึกษา………………………       . อ่ืนๆระบุ………………. 
(11) รายไดข้องตนเองจากงานอาชีพ โดยเฉล่ีย/เดือน……………………………………..บาท 
(1) บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนั 0 วนั ก่อนเขา้รับการบาํบดั / ก่อนถูกจบั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1.บิดา               .มารดา               .คู่สมรส                    .บุตร               .ญาติ               6.เพื่อน          . อยูค่นเดียว         .อ่ืนๆ ระบุ….……  
(1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดามารดาในปัจจุบนั            .อยูด่ว้ยกนัอยา่งราบร่ืน                  .อยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่ราบร่ืน             .หยา่ 
      .แยกกนัอยู ่            .บิดาเสียชีวติ              6.มารดาเสียชีวติ                 .บิดา/มารดาเสียชีวติ 
 
ส่วนที่ 2 : รายละเอยีดการใช้สารเสพติด  ก่อนเข้ารับการบําบัดรักษา 
 
(14) ใชส้ารเสพติดคร้ังแรกอาย…ุ……………ปี ชนิดสารเสพติดท่ีใชค้ร้ังแรก (ยกเวน้บุหร่ี/เหลา้)………………………………………………… 
(15) สาเหตุสาํคญัท่ีใชส้ารเสพติดคร้ังแรก (โปรดระบุขอ้สาํคญัท่ีสุดเพียงขอ้เดียว) 
      1.เพื่อนชวน         .อยากลอง              3.ความสนุกสนาน            .ทาํใหห้ายป่วย          .ไม่สบายใจ           6.ช่วยงานอาชีพ         .อ่ืนๆระบุ….. 
(1)เคยเขา้รับการบาํบดัรักษามาก่อนหรือไม่          เคย จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา(ไม่รวมคร้ังน้ีและการอดเอง)…..คร้ัง       
                                                                                ไม่เคย  (ขา้มไปตอบขอ้ 2) 
(17) เขา้รับการบาํบดัคร้ังแรกท่ี ……………………….….พ.ศ………...ชนิดสารเสพติดท่ีใชใ้นขณะนั้น………………………………… 
(18) ก่อนมารักษาคร้ังน้ี เคยเขา้รับการบาํบดัคร้ังสุดทา้ยท่ี........... พ.ศ. ....... ชนิดสารเสพติดท่ีใชใ้นขณะนั้น ....…………………….. 
(9) หลงัจากบาํบดัคร้ังสุดทา้ยหยดุเสพไดน้าน                ตํ่ากวา่  เดือน                    1เดือนข้ึนไป ระบุ ....… เดือน …….. ปี  
(2) เหตุผลสาํคญัท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาคร้ังน้ี (ระบุขอ้สาํคญัท่ีสุดเพียงขอ้เดียว) 
     1.สุขภาพไม่ดี         .มีปัญหาทางจิตใจ.         . ไม่มีเงินซ้ือสารเสพติด         .หาซ้ือสารเสพติดยาก          .กลวัถูกจบั         6.ทางบา้นบงัคบัหรือขอร้อง 
      7.อยากเลิก            8.โรงเรียนบงัคบั             9. บงัคบับาํบดัตาม พรบ.         .ตอ้งโทษ                1.อ่ืนๆ ระบุ……….. 
(2) สารเสพติด คร้ังสุดท้าย ก่อนเขา้รับการรักษา ...................................... วนั/เดือน/ปีท่ีใช ้........................................ 
(2) ชนิดสารเสพติดท่ีใชก่้อนมารักษา (เรียงลาํดบัสารเสพติดท่ีใชบ่้อยจากมากไปนอ้ย) 

ช่ือสารเสพติด วธีิใช ้ จาํนวนปริมาณสารเสพติดท่ีใช ้/ สปัดาห์ จาํนวนคร้ังท่ีใช ้/ สปัดาห์ 
    
    
    
ลกัษณะการใชส้ารเสพติด (ตอบเพยีงขอ้เดียว) ใชช้นิดเดียว ใชร่้วมกนั ใชส้ลบักนั 
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  แบบรายงานการบําบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด   

 
ส่วนที่ 3 : การประเมินสภาพทางจิตก่อนบําบัดรักษา  
(23) ประเมินความเส่ียงในการทาํร้ายตนเอง  

        23. มีเร่ืองกดดนัหรือคบัแคน้ใจ หรือไม่                                                             ไม่มี                           มี 
        23.2 รู้สึกทอ้แท ้เบ่ือหน่าย ส้ินหวงั หรือไม่  ไม่มี   มี  
        23.3 รู้สึกเป็นทุกขจ์นไม่อยากมีชีวติอยูห่รือไม่  ไม่มี   มี  
        23.4 ขณะน้ีมีความคิดฆ่าตวัตาย หรือหาวธีิฆ่าตวัตายหรือไม่  ไม่มี   มี  
    สรุป                ไม่มีความเส่ียง                         มีความเส่ียง  มีความเส่ียงสูง   
(24) ประเมินความเส่ียงการทาํร้ายผูอ่ื้น    
        24. กา้วร้าว วุน่วาย ทาํร้ายผูอ่ื้น   ไม่มี   มี  
        24.2 หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล   ไม่มี   มี  
        24.3 หูแวว่ หรือเห็นภาพหลอน   ไม่มี   มี  
   สรุป                ไม่มีความเส่ียง                         มีความเส่ียง  

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลการบําบัดรักษา 
(25) ผลการจาํแนก                ผูเ้สพ              ผูติ้ด            ผูติ้ดยาเสพติดรุนแรง 
(6) วนัท่ีที่เข้ารับการบําบดัรักษา     วนัที่ …….เดือน…………..พ.ศ. ………….. 

(27) รูปแบบและวธีิการบาํบดัรักษา     
         จิตสงัคมบาํบดัในชุมชน    จิตสงัคมบาํบดัในโรงเรียน 
         ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม    บาํบดัฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยนอก  
         คลินิกใหค้าํปรึกษาในสถานบาํบดั   บาํบดัฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยใน 
         การใหเ้มธาโดน                                                                      อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………… 
(28)  ลกัษณะของการเขา้รับการบาํบดั   สมคัรใจ  บงัคบับาํบดั   ตอ้งโทษ 
(29) รูปแบบการควบคุมของบงัคบับาํบดั  ไม่ควบคุม  ควบคุมไม่เขม้งวด  ควบคุมเขม้งวด 
 

ช่ือผู้สมัภาษณ์…………………ช่ือผู้บนัทกึ…………………..หน่วยงานท่ีสมัภาษณ์/บนัทกึ ............................………วนัท่ีสมัภาษณ์………… …  

 

ส่วนที่ 5 : ข้อมูลการส่งต่อ 

สง่ตอ่ หน่วยงาน (ระบ)ุ……………………………………………………………………วนัท่ีสง่ตอ่……….........................…………………. 

สาเหตุการส่งต่อ   เกินศกัยภาพ       ผู้ ป่วยต้องการย้ายหน่วยบําบดั      พบโรคทางกาย                 

                              จากระบบบงัคบับําบดั (ผู้ ป่วยได้รับการบําบดัครบกําหนด) 

                              จากระบบบงัคบับําบดั (ผู้ ป่วยได้รับการบําบดัไมค่รบกําหนด)                          อ่ืนๆ ระบ ุ.......... 

                             

 
หมายเหตุ ข้อมูลนีใ้ช้สําหรับการบําบัดฟ้ืนฟูและพฒันาเท่าน้ัน  ห้ามนําไปใช้ในทางอืน่โดยเดด็ขาด 
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บสต.3 (ปกปิด) 
 

  แบบรายงานการบําบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด  (กระทรวงยุติธรรม) 
 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วน
บุคคล 
 

เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 
เลขทะเบียนผู้ป่วย 
……… 

(1) ช่ือ-สกลุ………………………………………….………() วนั/เดือน/ปี เกิด……./…………./………..  () อาย…ุ……….….ปี 
() เพศ      1. ชาย      . หญิง    () สญัชาติ (ถา้เป็นชาวเขาระบุเผา่)…………………..…..… (6) ศาสนา………………………………….. 
() ท่ีอยูภู่มิลาํเนาเดิม จงัหวดั .......................................................  ท่ีอยูต่ามทะเบียนราษฎร์  จงัหวดั…………………………………  
     ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี…………………………ซอย/ถนน……..……………….หมู่บา้น/ชุมชน………………………………..……….………. 
     ตาํบล/แขวง…………………………………....อาํเภอ/เขต……………….……………..…………จงัหวดั…………………………………... 
() สถานภาพสมรส       1. โสด        . สมรส       . แยกกนัอยู ่       . หยา่        . หมา้ย 
(9) สําเร็จการศกึษาสงูสดุชัน้  1.ไมมี่การศกึษา    . กําลงัศกึษาระดบัประถมศกึษา     . ประถมศกึษา   . มธัยมศกึษาตอนต้น 

         .มธัยมศกึษาตอนปลาย        6. อนปุริญญา/ประกาศนียบตัร   . ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรีขึน้ไป 

         .การศกึษาทางศาสนา          . การศกึษาอื่นๆ ระบ…ุ……………………………………………..….. 

(10) อาชีพปัจจุบนั      1. อาชีพหลกั ระบุ………………………… . อาชีพเสริม ระบุ…………………………… . วา่งงาน 
                                     . นกัเรียน/นกัศึกษา ระบุ ระดบัชั้น ……………..สถานศึกษา……………………… . อ่ืนๆระบุ………………. 
(11) รายไดข้องตนเองจากงานอาชีพ โดยเฉล่ีย/เดือน……………………………………..บาท 
(1) บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนั 0 วนั ก่อนเขา้รับการบาํบดั / ก่อนถูกจบั (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      1. บิดา    . มารดา    . คู่สมรส    . บุตร    . ญาติ    6. เพื่อน    . อยูค่นเดียว     .อ่ืนๆ ระบุ………….………. 
(1) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบิดามารดาในปัจจุบนั .อยูด่ว้ยกนัอยา่งราบร่ืน      .อยูด่ว้ยกนัอยา่งไม่ราบร่ืน      .หยา่ 
      .แยกกนัอยู ่   .บิดาเสียชีวติ     6.มารดาเสียชีวติ     .บิดา/มารดาเสียชีวติ 
 
ส่วนที่ 2 : รายละเอยีดการใช้สารเสพติด  ก่อนเข้ารับการบําบัดรักษา 
 
(14) ใชส้ารเสพติดคร้ังแรกอาย…ุ……………ปี ชนิดสารเสพติดท่ีใชค้ร้ังแรก (ยกเวน้บุหร่ี/เหลา้)………………………………………………… 
(15) สาเหตุสาํคญัท่ีใชส้ารเสพติดคร้ังแรก (โปรดระบุขอ้สาํคญัท่ีสุดเพียงขอ้เดียว) 

1. เพื่อนชวน   .อยากลอง . ความสนุกสนาน  . ทาํใหห้ายป่วย   . ไม่สบายใจ  6. ช่วยงานอาชีพ  . อ่ืนๆระบุ………... 
(1)เคยเขา้รับการบาํบดัรักษามาก่อนหรือไม่  เคย     จาํนวนคร้ังท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา(ไม่รวมคร้ังน้ีและการอดเอง)…..คร้ัง 
                                                                     ไม่เคย   (ขา้มไปตอบขอ้ 2) 
(17) เขา้รับการบาํบดัคร้ังแรกท่ี ……………………….….พ.ศ………...ชนิดสารเสพติดท่ีใชใ้นขณะนั้น………………………………… 
(18) ก่อนมาบาํบดัคร้ังน้ี เคยเขา้รับการรักษาคร้ังสุดทา้ยท่ี….……… พ.ศ. ..........ชนิดสารเสพติดท่ีใชใ้นขณะนั้น……..……. 
(9) หลงัจากบาํบดัคร้ังสุดทา้ยหยดุเสพไดน้าน   ตํ่ากวา่  เดือน  1เดือนข้ึนไป ระบุ ....… เดือน …….. ปี  
(2) เหตุผลสาํคญัท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาคร้ังน้ี (ระบุขอ้สาํคญัท่ีสุดเพียงขอ้เดียว) 

1. สุขภาพไม่ดี   .มีปัญหาทางจิตใจ. . ไม่มีเงินซ้ือสารเสพติด .หาซ้ือสารเสพติดยาก .กลวัถูกจบั 6.ทางบา้นบงัคบัหรือขอร้อง 
7.อยากเลิก 8.โรงเรียนบงัคบั  9.บงัคบับาํบดัตาม พรบ. .ตอ้งโทษ     1.อ่ืนๆ ระบุ……….. 

(2) สารเสพติดคร้ังสุดท้ายก่อนเขา้มารับการรักษา ……………………… วนั/เดือน/ปีท่ีใช…้………………….. 
(2) ชนิดสารเสพติดท่ีใชก่้อนมารักษา (เรียงลาํดบัสารเสพติดท่ีใชบ่้อยจากมากไปนอ้ย) 

ช่ือสารเสพติด วธีิใช ้ จาํนวนปริมาณสารเสพติดท่ีใช ้/ สปัดาห์ จาํนวนคร้ังท่ีใช ้/ สปัดาห์ 
    
    
    
ลกัษณะการใชส้ารเสพติด (ตอบเพยีงขอ้เดียว)    ใชช้นิดเดียว    ใชร่้วมกนั    ใชส้ลบักนั 
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  แบบรายงานการบาํบัดรักษาผู้ใช้สารเสพตดิ  (กระทรวงยุตธิรรม) 

 
ส่วนที่ 3 : การประเมินสภาพทางจิตก่อนบําบัดรักษา  
(23) ประเมินความเส่ียงในการทาํร้ายตนเอง  

        23. มีเร่ืองกดดนัหรือคบัแคน้ใจ หรือไม่                                                           ไม่มี                       มี 
        23.2 รู้สึกทอ้แท ้เบ่ือหน่าย ส้ินหวงั หรือไม่   ไม่มี   มี  
        23.3 รู้สึกเป็นทุกขจ์นไม่อยากมีชีวติอยูห่รือไม่   ไม่มี   มี  
        23.4 ขณะน้ีมีความคิดฆ่าตวัตาย หรือหาวธีิฆ่าตวัตายหรือไม่   ไม่มี   มี  
สรุป                ไม่มีความเส่ียง                         มีความเส่ียง  มีความเส่ียงสูง   
(24) ประเมินความเส่ียงการทาํร้ายผูอ่ื้น    
       24. กา้วร้าว วุน่วาย ทาํร้ายผูอ่ื้น   ไม่มี   มี  
        24.2 หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล   ไม่มี   มี  
        24.3 หูแวว่ หรือเห็นภาพหลอน   ไม่มี   มี  
สรุป                ไม่มีความเส่ียง                         มีความเส่ียง  

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลการบําบัดรักษา 
(25) ผลการจาํแนก                ผูเ้สพ       ผูติ้ด     ผูติ้ดยาเสพติดรุนแรง 
(6) วนัท่ีที่เข้ารับการบําบดัรักษา     วนัที่ …….เดือน…………..พ.ศ. ………….. 

(27) รูปแบบและวธีิการบาํบดัรักษา   
         จิตสงัคมบาํบดัในชุมชน    จิตสงัคมบาํบดัในโรงเรียน 
         ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม    บาํบดัฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยนอก  
         คลินิกใหค้าํปรึกษาในสถานบาํบดั   บาํบดัฟ้ืนฟแูบบผูป่้วยใน 
         การใหเ้มธาโดน                                                                       อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………       
                                                                                                           อ่ืนๆ (กระทรวงยติุธรรม) ระบุบาํบดัในโปรแกรมของกรม……………….. 
(28)  ลกัษณะของการเขา้รับการบาํบดั   สมคัรใจ  บงัคบับาํบดั   ตอ้งโทษ 
(29) รูปแบบการควบคุมของบงัคบับาํบดั  ไม่ควบคุม  ควบคุมไม่เขม้งวด  ควบคุมเขม้งวด 
 

ช่ือผู้สมัภาษณ์…………………ช่ือผู้บนัทกึ………………….หน่วยที่สมัภาษณ์/บนัทกึ ...........................................วนัท่ีสมัภาษณ์………………. 

 

ส่วนที่ 5 : ข้อมูลการส่งต่อ 

สง่ตอ่ หน่วยงาน (ระบ)ุ……………………………………………………......………วนัท่ีสง่ตอ่………………......................…………. 

สาเหตุการส่งต่อ    เกินศกัยภาพ       ผู้ ป่วยต้องการย้ายหน่วยบําบดั      พบโรคทางกาย       ศาลมีคําพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรม          

                              จากระบบบงัคบับําบดั (ผู้ ป่วยได้รับการบําบดัครบกําหนด) 

                              จากระบบบงัคบับําบดั (ผู้ ป่วยได้รับการบําบดัไมค่รบกําหนด)                       อ่ืนๆ ระบ ุ.......... 

 

 
หมายเหตุ ข้อมูลนีใ้ช้สําหรับการบําบัดฟ้ืนฟูและพฒันาเท่าน้ัน  ห้ามนําไปใช้ในทางอืน่โดยเด็ดขาด 
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บสต.4 (ปกปิด) 
  แบบจําหน่ายเพือ่ตดิตามผลการบําบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพตดิ 

 
(1) ช่ือหน่วยบําบดั/ฟืน้ฟ…ู………………………… () เลขทะเบียนผู้ ป่วย ………… () หน่วยงานติดตาม…………………………………… 

() ช่ือ – สกลุ……………………………………...อาย…ุ….ปี เลขประจําตวัประชาชน  �-����-�����-��-� 

() ท่ีอยูภ่มิูลําเนาเดิม จงัหวดั ......................................................ท่ีอยูต่ามทะเบียนราษฎร์  จงัหวดั……………………………………………. 

     ท่ีอยูปั่จจบุนั เลขท่ี………ซอย/ถนน……..……หมูบ้่าน/ชมุชน……..….ตําบล/แขวง…………….อําเภอ/เขต…………จงัหวดั……………. 
(6) สารเสพติดท่ีใช้………………………………..…                         () รูปแบบการบําบดัรักษา… …………………………………………. 

() วนัท่ีเข้ารับการบําบดัรักษา วนัท่ี……..เดือน……………..พ.ศ…….    () วนัท่ีสิน้สดุการบําบดัรักษา วนัท่ี……..เดือน…………...พ.ศ…… 
(10) ผลการจําแนก       (   )   ผู้ เสพ                      (   )  ผู้ ติด                        (   )  ผู้ ติดยาเสพติดรุนแรง 

(11) ลกัษณะของการเข้ารับการบําบดัรักษา          (   )  สมคัรใจ                   (   )  บงัคบับําบดั               (   )  ต้องโทษ 
(1) สาเหตกุารจําหน่ายผู้ ป่วย (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ) 
          1. (   ) ครบตามกําหนด                               . (  ) ผู้ ป่วยละเมิดกฎของสถานบําบดัฯ 

          . (   ) ผู้ ป่วยบอกเลกิการบําบดัฯ                 . (  ) ผู้ ป่วยขาดการรักษา 
          . (   ) ถกูจบั                                              6. (  ) เสียชีวิต                       . (   ) อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………                        
(1) ในขณะจําหน่ายผู้ ป่วยรับการบําบดัรักษาในขัน้ตอนใด 
          1. (   ) ขัน้ถอนพิษยา                     . (   ) ขัน้ถอนพิษยาและฟืน้ฟสูมรรถภาพ (พร้อมกนั)               . (   ) ขัน้ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
(1) การประเมินสภาพทางจิต 

1. อาการทางจิตขณะรับการบําบดั 
- เบ่ือหน่าย ซมึเศร้า                       (   )  ไมมี่                  (   )  มี 
- หแูวว่ หรือเหน็ภาพหลอน             (   )  ไมมี่                  (   )  มี 
- หวาดระแวง                                 (   )  ไมมี่                 (   )  มี 
- ก้าวร้าว วุน่วาย  ทําร้ายผู้ อ่ืน         (   )  ไมมี่                  (   )  มี 

. อาการทางจิตขณะจําหน่าย 
- เบ่ือหน่าย ซมึเศร้า                      (   )  หาย/ ไมมี่                        (   )  ดีขึน้            (   )  ไมดี่ขึน้ 
- หแูวว่ หรือเหน็ภาพหลอน            (   )  หาย/ ไมมี่                        (   )  ดีขึน้            (   )  ไมดี่ขึน้ 
- หวาดระแวง                               (   )  หาย/ ไมมี่                        (   )  ดีขึน้            (   )   ไมดี่ขึน้  
- ก้าวร้าว วุน่วาย  ทําร้ายผู้ อ่ืน       (   )  หาย/ ไมมี่                        (   )  ดีขึน้            (   )   ไมดี่ขึน้   

(1) ผลการประเมินจากการบําบดัรักษาท่ีผา่นมาขณะจําหน่าย 

           1. (  ) หยดุเสพได้ทัง้หมด                2. (   ) ดีขึน้             3. (   ) ไมดี่ขึน้           4. (   ) อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………. 

 
ช่ือผู้สมัภาษณ์………………… …….  ช่ือผู้บนัทกึ…………………………หน่วยท่ีสมัภาษณ์/บนัทกึ…………………………………………… 
วนัท่ีสมัภาษณ์………………………………………………  

 

 
หมายเหตุ ข้อมูลนีใ้ช้สาํหรับการบาํบัดฟ้ืนฟูและพัฒนาเท่านัน้  ห้ามนําไปใช้ในทางอ่ืนโดยเดด็ขาด 
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บสต.4 (ปกปิด) 
   แบบจาํหน่ายเพ่ือตดิตามผลการบาํบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพตดิ (กระทรวงยุตธิรรม)   

(1) ช่ือสถานบําบดั/ฟืน้ฟ…ู………………………… () เลขทะเบียนผู้ ป่วย ……………… () หน่วยงานติดตาม………………………………………… 

() ช่ือ – สกลุ……………………………………...อาย…ุ……….ปี เลขประจําตวัประชาชน  �-����-�����-��-� 

() ที่อยู่ภมิูลําเนาเดิม จงัหวดั ...........................................................ทีอ่ยู่ตามทะเบียนราษฎร์  จงัหวดั………………………………...........................  
     ที่อยู่ปัจจบุนั เลขที…่……ซอย/ถนน……..………….หมูบ้่าน/ชมุชน……..…….ตําบล/แขวง………………..อําเภอ/เขต………………………………  
     จงัหวดั………………………………………………... 
(6) สารเสพติดท่ีใช้………………………………..…                                    () รูปแบบการบําบดัรักษา… …………………………………………. 
() วนัท่ีเข้ารับการบําบดัรักษา วนัท่ี……..เดือน……………..พ.ศ………       () วนัที่สิน้สดุการบําบดัรักษา วนัท่ี……..เดือน……………..พ.ศ……….. 
(10) ผลการจําแนก          (   )   ผู้ เสพ                        (   )  ผู้ ติด                 (    )  ผู้ ติดยาเสพติดรุนแรง 

(11) ลกัษณะของการเข้ารับการบําบดัรักษา               (   )  สมคัรใจ            (    )  บงัคบับําบดั        (   )  ต้องโทษ 
(1) การจําหน่ายผู้ ป่วย 

(.) สาเหตกุารจําหน่ายผู้ ป่วย (เลือกตอบเพยีง 1 ข้อ) 
          1. (   ) ครบตามกําหนด                                 . (   ) ผู้ ป่วยละเมิดกฎของสถานบําบดัฯ 

          . (   ) ผู้ ป่วยบอกเลกิการบําบดัฯ                   . (   ) ผู้ ป่วยขาดการรักษา 
          . (   ) ถกูจบั                                                6. (   ) เสียชีวิต                         . (   ) อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………………………         
(.) สาเหตกุารจําหน่ายในระบบบงัคบับําบดั 

          . (   ) สง่คืนกระบวนการยติุธรรม              .(   ) ผ่านการฟืน้ฟฯู                        .(   ) อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………… 

(.) สาเหตกุารจําหน่ายในระบบต้องโทษ 
         ก.กรมคมุประพฤติ                                    ข.กรมราชทณัฑ์                                          ค.กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน 

          .(   ) พ้นคมุประพฤติ                               .  (   ) การปลอ่ยตวัปกติ                             . (   ) สัง่ไมฟ้่องตาม ม.6 

          .(   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………               . (   ) การปลอ่ยตวัแบบมีเง่ือนไข                 . (   ) ปลอ่ยเมือ่ครบขัน้ต่ํา 

                                                                          . (   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………….               . (   ) ปลอ่ยเมือ่ครบขัน้สงู 

                                                                                                                                            . (   ) อ่ืนๆ ระบ…ุ……………… 
1) ในขณะจําหนา่ย ผู้ ป่วยรับการบําบดัรักษาในขัน้ตอนใด 

       1. (   ) ขัน้ถอนพิษยา                     . (   ) ขัน้ถอนพิษยาและฟืน้ฟสูมรรถภาพ (พร้อมกนั)               . (   ) ขัน้ฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
(1) การประเมินสภาพทางจิต 

. อาการทางจิตขณะรับการบําบดั 
- เบื่อหน่าย ซมึเศร้า                           (   )  ไมมี่                   (   )  มี 
- หแูวว่ หรือเหน็ภาพหลอน                 (   )  ไมมี่                  (   )  มี 
- หวาดระแวง                                    (   )  ไมมี่                  (   )  มี 
-ก้าวร้าว  วุน่วาย  ทําร้ายผู้ อ่ืน            (   )  ไมมี่                  (   )  มี 

. อาการทางจิตขณะจําหน่าย 
- เบื่อหน่าย ซมึเศร้า                           (   )  หาย/ ไมมี่                   (   )  ดีขึน้            (   )  ไมดี่ขึน้ 
- หแูวว่ หรือเหน็ภาพหลอน                (   )  หาย/ ไมมี่                   (   )  ดีขึน้             (   )  ไมดี่ขึน้ 
- หวาดระแวง                                    (   )  หาย/ ไมมี่                   (   )  ดีขึน้            (   )   ไมดี่ขึน้  
-ก้าวร้าว  วุน่วาย  ทําร้ายผู้ อ่ืน            (   )  หาย/ ไมมี่                   (   )  ดีขึน้            (   )   ไมดี่ขึน้ 

(1) ผลการประเมินจากการบําบดัรักษาที่ผ่านมา ขณะจําหน่าย 

           1. (  ) หยดุเสพได้ทัง้หมด                2. (   ) ดีขึน้             3. (   ) ไมดี่ขึน้           4. (   ) อ่ืน ๆ ระบ…ุ…………………. 

ช่ือผู้สมัภาษณ์……………………ช่ือผู้บนัทกึ……………………หน่วยท่ีสมัภาษณ์/บนัทกึ…………………………………..….วนัท่ีสมัภาษณ์……………  

หมายเหตุ     ข้อมูลนีใ้ช้สาํหรับการบาํบัดฟ้ืนฟแูละพฒันาเท่านัน้  ห้ามนําไปใช้ในทางอื่นโดยเดด็ขาด 
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บสต.5 (ปกปิด) 
   

 แบบการตดิตามผลการบาํบดัรักษาผู้ป่วยสารเสพตดิ 
 

หน่วยงานท่ีติดตาม/ท่ีตัง้………………………………………......... หน่วยงานท่ีบําบดัรักษา/ท่ีตัง้…........................…………………………  

ช่ือ-สกลุ (ผู้ ป่วย)…………………………..............………อาย ุ…......... ปี     เลขประจําตวัประชาชน  - - - -  

ท่ีอยู่ภมิูลําเนาเดิม จงัหวดั ..................................................ท่ีอยู่ตามทะเบียนราษฎร์  จงัหวดั……………………………………………………… 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั  เลขท่ี …………….................…ซอย/ถนน ……..……...........................….…….หมู่บ้าน/ชมุชน ………………………………… 

ตําบล/แขวง ……………………...............….. อําเภอ/เขต ….................................................... จงัหวดั ………………..................…………  

บคุคลในครอบครัวท่ีให้ความช่วยเหลือ      1.บิดา               2.มารดา            3.คูส่มรส               4.บตุร               5.ญาติ   

                                                              .เพ่ือน              7.อยู่คนเดียว      8.อ่ืนๆระบ…ุ…… 

ลกัษณะของการเข้ารับการบําบดั        (    ) สมคัรใจ      (    ) บงัคบับําบดั    (    ) ต้องโทษ 

 

การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 1  
(2 สปัดาห์ 

หลงัรักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม……. 

………………

ตําแหน่ง……

…………….. 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 

 ไม่ยอมรับ 

 ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน การใช้สารเสพตดิ ปัญหา/การช่วยเหลือ 
 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ …………………………….............................................................................…. 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ …………………………............................................................................……. 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์ ………………............................................................................………………. 

 
สรุปผลการตดิตามครัง้ที่ 1   
 
. การศกึษา                  การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

. การประกอบอาชีพ     อาชีพ (ปัจจบุนั)…………      วา่งงาน                             อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ             มีความต้องการฝึกอาชีพ         ไม่ต้องการฝึกอาชีพ           ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว        

.ผลการติดตาม            ไม่เสพ                              เสพ                             ติดตามไม่ได้                           ถกูจบั                            เสียชีวิต 

                                   สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………. 
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การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 2 
(4 สปัดาห์ 

หลงัรักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม……. 

……………….

ตําแหน่ง……..

………………. 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ……....................................................................................……………………. 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………………....................................................................................… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์ ……………....................................................................................…………… 

 
สรุปผลการตดิตามครัง้ที่    
. การศกึษา                  การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

.การประกอบอาชีพ      อาชีพ (ปัจจบุนั)…………      วา่งงาน         อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ             มีความต้องการฝึกอาชีพ        ไม่ต้องการฝึกอาชีพ           ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว         

.ผลการติดตาม            ไม่เสพ                              เสพ                             ติดตามไม่ได้                           ถกูจบั                            เสียชีวิต 

                                   สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………. 

 

 

การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 3 
( 2 เดือนหลงั

รักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม…. 

…………….

ตําแหน่ง……

…………… 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ………………………...................................................................................... 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………..................................................................................………… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์ …….................................................................................…………………… 

 
สรุปผลการตดิตามครัง้ที่    
. การศกึษา                    การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

. การประกอบอาชีพ       อาชีพ (ปัจจบุนั)…………       วา่งงาน                 อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ               มีความต้องการฝึกอาชีพ         ไม่ต้องการฝึกอาชีพ         ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว     

. ผลการติดตาม             ไม่เสพ                      เสพ                              ติดตามไม่ได้                         ถกูจบั                   เสียชีวิต 

                                      สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่…………………………………  อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………………. 
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การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 4 
( 3 เดือน 

หลงัรักษา) 

วนัท่ี……….......  

ผู้ ติดตาม………  

……………… 

ตําแหน่ง……..

………………  

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ……....................................................................................……………………. 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………………....................................................................................… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/

สปัดาห์ 

……………....................................................................................…………… 

 
สรุปผลการตดิตามครัง้ที่ 4   
. การศกึษา                  การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

.การประกอบอาชีพ      อาชีพ (ปัจจบุนั)…………      วา่งงาน         อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ             มีความต้องการฝึกอาชีพ            ไม่ต้องการฝึกอาชีพ           ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว 

.ผลการติดตาม            ไม่เสพ                              เสพ                             ติดตามไม่ได้                           ถกูจบั                            เสียชีวิต 

                                   สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………. 

 

 

การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 5 
(   เดือน 

หลงัรักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม……. 

……………….

ตําแหน่ง……… 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ………………………...................................................................................... 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………..................................................................................………… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/

สปัดาห์ 

…….................................................................................…………………… 

 
สรุปผลการตดิตามครัง้ที่ 5   
. การศกึษา                    การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

. การประกอบอาชีพ       อาชีพ (ปัจจบุนั)…………       วา่งงาน                 อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ               มีความต้องการฝึกอาชีพ           ไม่ต้องการฝึกอาชีพ            ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว 

. ผลการติดตาม             ไม่เสพ                               เสพ                              ติดตามไม่ได้                            ถกูจบั                       เสียชีวิต                       

                                      สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………………. 
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การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 6 
( 9 เดือน 

หลงัรักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม……. 

……………….

ตําแหน่ง……..

………………. 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ……....................................................................................……………………. 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………………....................................................................................… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์ ……………....................................................................................…………… 

สรุปผลการตดิตามครัง้ที่    
. การศกึษา                  การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

.การประกอบอาชีพ      อาชีพ (ปัจจบุนั)…………      วา่งงาน         อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ             มีความต้องการฝึกอาชีพ            ไม่ต้องการฝึกอาชีพ             ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว 

.ผลการติดตาม            ไม่เสพ                              เสพ                             ติดตามไม่ได้                           ถกูจบั                            เสียชีวิต 

                                   สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ (ระบ)ุ………………………………. 

 

การตดิตาม วิธีการตดิตาม ผลการตรวจปัสสาวะ สภาพร่างกาย สภาพจติใจ สัมพนัธภาพในครอบครัว 
ครัง้ที่ 7 
( 12 เดือนหลงั

รักษา) 

วนัท่ี………... 

ผู้ ติดตาม…. 

…………….

ตําแหน่ง………

………… 

 มาพบท่ีหน่วยงาน  พบสารเสพติด  แข็งแรง  ปกติ  ยอมรับ/ช่วยเหลือ 

 จดหมาย,โทรศพัท์  ไม่พบสารเสพติด  อ่อนแอ  ซมึเศร้า แยกตวั  อยู่ร่วมกนัได้ 

 เย่ียมบ้าน  ไม่ได้ตรวจ  เจ็บป่วย/ทรุดโทรม  ก้าวร้าว 

หวาดระแวงโดยไม่มีเหตผุล 

หแูวว่ หรือเห็นภาพหลอน 

 ไม่ยอมรับ 

  ไม่มีญาติ 

สัมพนัธภาพในชุมชน 
การใช้สารเสพตดิ 

ปัญหา/การช่วยเหลือ 

 ยอมรับและช่วยเหลือ  ไม่ใช้ ………………………...................................................................................... 

 อยู่ร่วมกนัได้  ใช้ 1-2 ครัง้/สปัดาห์ ………………..................................................................................………… 

 ไม่ยอมรับ  ใช้มากกวา่ 2 ครัง้/สปัดาห์ …….................................................................................…………………… 

สรุปผลการตดิตามครัง้ที่7   
. การศกึษา                    การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

. การประกอบอาชีพ       อาชีพ (ปัจจบุนั)…………       วา่งงาน                 อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ               มีความต้องการฝึกอาชีพ         ไม่ต้องการฝึกอาชีพ            ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว 

. ผลการติดตาม             ไม่เสพ                               เสพ                              ติดตามไม่ได้                            ถกูจบั                       เสียชีวิต                            

                                      สง่ตอ่ ระบท่ีุสง่……………………………………       อ่ืน ๆ ระบ…ุ……………………………. 

สิน้สุดการตดิตาม   

. การศกึษา                  การศกึษา (ปัจจบุนั)  ระดบัชัน้……………ปีท่ี…......… สถานศกึษา ………………..  

. การประกอบอาชีพ         อาชีพ(ปัจจบุนั)…………       วา่งงาน                          อ่ืนๆระบ…ุ……. 

3. การฝึกอาชีพ                  มีความต้องการฝึกอาชีพ        ไม่ต้องการฝึกอาชีพ         ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว 

.ผลการติดตาม                 หยดุได้/เลิกได้          เสพซํา้          ติดตามไม่ได้                เสียชีวิต        ถกูจบั         อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…………………………… 

   หมายเหตุ ข้อมูลนีใ้ช้สาํหรับการบาํบดัฟ้ืนฟูและพฒันาเท่านัน้  ห้ามนําไปใช้ในทางอื่นโดยเดด็ขาด 
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แบบ บสต 1. (ปกปิด) แบบรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

สำาหรับผู้ใช้สารเสพติด

 เป็นแบบค้นหารายชื่อผู้เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดและผู้ใช้สารเสพติดในพื้นที่	หมู่บ้าน	ชุมชน	วัด	ค่าย		

และพื้นที่ปิด	 เช่น	 เรือนจ�า	 สถานพินิจฯ	 โรงงาน	 	 โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเป็นผู้ส�ารวจและกรอกข้อมูล

ส่วนแรก		กรณีเป็นพื้นที่ปิด	จะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปิดนั้นๆ	เป็นผู้ส�ารวจและกรอก	ต่อจากนั้นรวบรวมข้อมูลแบบ	

บสต.1	ในพื้นที่รับผิดชอบส่งให้ศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ/เขต	ด�าเนินการต่อไป	ทั้งนี้การใช้แบบ	บสต.1	ในการส�ารวจ

พื้นที่	(Re	X-ray)	ตามนโยบายยาเสพติดของชาติ	เป็นผู้ก�าหนดและหรือการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด

เดือน ปี ระบุ	เดือน	ปี	ขณะท�าการส�ารวจ

ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ชือ่หมูบ่า้น	/	ชมุชน	ทีท่�าการส�ารวจกรณทีีเ่ปน็การส�ารวจในพืน้ทีป่ดิ	เชน่	

เรือนจ�า	สถานพินิจฯ	ให้ลงชื่อของพื้นที่นั้นๆ

ลำาดับที่ ล�าดับของผู้ที่ส�ารวจพบ

เลขประจำาตัวประชาชน เลขประจ�าตัวในบัตรประชาชน	

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ	-	นามสกุล	ให้ตรงกับบัตรประจ�าตัวประชาชน

เพศ จ�าแนก	ชาย	หรือ	หญิง

อายุ อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์	เช่น	อายุ	23	ปี	4	เดือน	ให้ลงรายงาน	เป็น	

23	ปี

อาชีพ การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้	ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	ค่าจ้าง	ผลก�าไร	

ส่วนแบ่ง	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ควรเป็นรายได้หลัก	หรือรายได้ที่ได้รับ

สม�่าเสมอ	จ�าแนก	ดังนี้

คำานิยามแบบรายงานการ
บำาบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด 

(บสต.) 4
บทที่
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	 -	 ข้าราชการ ผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พยาบาล	

ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของราชการ,พนักงานของรัฐ	รวมทั้ง	ข้าราชการ

บ�านาญ	ยกเว้น	ทหาร	ต�ารวจ

	 -	 รัฐวิสาหกิจ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ,	มูลนิธิ

	 -	 ทหาร	/	ต�ารวจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นต�ารวจ	ทหาร	ทหารเกณฑ์

	 -	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น 

พนักงาน	ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของบริษัทเอกชน

	 -	 พนักงานโรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในโรงงาน	เช่น	พนักงานโรงงานท�า

รองเท้า

	 -	 รับจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญ	ไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	ช่างไม้

	 -	 ผู้ใช้แรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบั ติงานโดยใช้แรงงานเป็นหลัก	 ไม่จ�า เป็นต้องใช้ความรู้ 	 

ความช�านาญ	และไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	กรรมกรแบกหาม

	 -	 การค้าขาย	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า,	 ธุรกิจส่วนตัว	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นลูกจ้างในร้านค้า	 เช่น	 เจ้าของร้านเสริมสวย	 ลูกจ้างร้านเสริมสวย	

ร้านขายของช�า

	 -	 การเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้าง	

เช่น	ท�านา	ท�าไร่	ท�าสวน	ลูกจ้างในสวนผลไม้รวมถึงการเลี้ยงสัตว์	ประมง	

เหมืองแร่

	 -	 การคมนาคม	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคม	ขนส่งทุกชนิด	ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ	

และเป็นลูกจ้าง	เช่น	ผู้ขับรถ	พนักงานเก็บค่าโดยสาร	แท็กซี่	มอเตอร์ไซด์

รับจ้าง	สามล้อรับจ้าง	

	 -	 นักบวช ผู้ที่ปฏิบัติงานทางศาสนา	เช่น	พระภิกษุ	สามเณร	ชี	บาทหลวง	และผู้น�า

ทางลัทธิ	ศาสนาต่างๆ	

	 -	 อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

	 -	 นักเรียน/นักศึกษา ก�าลังอยู่ระหว่างศึกษา

	 -	 ว่างงาน ผู้ที่ไม่มีงานท�า	ในขณะที่สัมภาษณ์
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ชนิดสารเสพติดที่ใช้ สารเสพติดหลักที่ใช้ในระยะเวลา	30	วัน	ก่อนส�ารวจพบ	จ�าแนก	ดังนี้

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน	

3.	กัญชา	

4.	ฝิ่น	

5.	สารระเหย	เช่น	กาว	ยาทาเลบ็	น�า้มนัไฟแชก็	ทนิเนอร์	แลกเกอร์	น�า้มัน

เบนชิน	น�้ามันขัดเงา

6.	เมธาโดน	

7.	มอร์ฟีน

8.	ยาอี	

9.	ยาเลิฟ	

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ	 อยู่ใน 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

สถานภาพผู้ใช้สารเสพติด จ�าแนกสถานภาพผู้ใช้สารเสพติด	ดังนี้

	 -	 ยังไม่เข้าสู่การบ�าบัด	 ผู้ใช้สารเสพติดยังไม่เข้ารับการบ�าบัดรักษา

	 -	 อยู่ระหว่างบ�าบัด	 ผู้ใช้สารเสพติดอยู่ระหว่างการบ�าบัดรักษาที่สถานบ�าบัดฯ	 เช่น	 ค่าย	 วัด	

โรงพยาบาล	หรือ	อื่น	ๆ	

	 -	 ติดตามภายหลังการรักษา	 ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการติดตามผลการบ�าบัดรักษาต่อเนื่อง	 1	 ปี	 ภายหลัง

การบ�าบัดรักษาสิ้นสุด

	 -	 อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ	 ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุมประพฤติ

	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ….	 ผู้ป่วยอยู่ในสถานภาพที่นอกเหนือจากข้างต้น

การส่งต่อ หน่วยงานที่ส�ารวจข้อมูลไม่ได้รักษาเอง	ส่งต่อ	ไปยังหน่วยงานอื่น	

	 -	 ระบุสถานที่	 บันทึกชื่อหน่วยบ�าบัดฯที่ส่งผู้ป่วยไปรับการบ�าบัดรักษาต่อ
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  แบบสรุป บสต1. (ปกปิด) สรุปการรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติดใน
หมู่บ้าน /ชุมชน / พื้นที่ปิด สำาหรับ ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ (สสอ. /เขต)

	 เป็นแบบสรุปการรายงานเบื้องต้นการใช้สารเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	 (แบบ	 บสต.1)	 ของทุกพื้นที่	 

ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวบรวม	บสต.1	มาให้ศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ/เขต	เป็นผู้ลงข้อมูลตามแบบสรุป	บสต.1	ใน	

ระบบ	รายงาน	บสต.	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อพื้นที่-ตำาบล รายชื่อหมู่บ้าน	 /	 ชุมชน	 และชื่อต�าบลที่ส�ารวจหรือรับผิดชอบกรณี 

ที่เป็นการส�ารวจในพื้นที่ปิด	 เช่น	 เรือนจ�า	 สถานพินิจฯ	 ให้ลงชื่อของ 

พื้นที่นั้นๆ

จำานวนประชากรที่อยู่จริง จ�านวนประชากรในหมู่บ้าน	 /	 ชุมชน	 /	 พื้นที่ปิด	นับเป็นจำานวนคนที่

สำารวจจริง ในขณะที่ท�าการส�ารวจ

รวมผู้ใช้สารเสพติด ผลรวมของจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดในชุมชน 

เพศ จ�าแนก	ชาย	หรือ	หญิง

อายุ อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์	เช่นอายุ	23	ปี	4	เดือนลงรายงาน

เป็น	23	ปี	โดยแบ่งกลุ่มช่วงอายุ	ดังนี้

น้อยกว่า	7	ปี

7	-	11	ปี

12	-	17	ปี

18	-	24	ปี

25	-	29	ปี

30	-	34	ปี

35	-	39	ปี

มากกว่า	39	ปี

อาชีพ การท�างานท่ีท�าให้เกิดรายได้	 ข้ึนมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 

ผลก�าไร	 ส่วนแบ่ง	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 ควรเป็นรายได้หลัก	 หรือ 

รายได้ที่ได้รับสม�่าเสมอ	จ�าแนก	ดังนี้

	 -	 ว่างงาน ผู้ที่ไม่มีงานท�า	ในขณะที่สัมภาษณ์

	 -	 นักเรียน/นักศึกษา ก�าลังอยู่ระหว่างศึกษา
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	 -	 ข้าราชการ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พยาบาล	

ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของราชการ,	พนักงานของรัฐ	รวมทั้งข้าราชการ

บ�านาญ	ยกเว้น	ทหาร	ต�ารวจ

	 -	 รัฐวิสาหกิจ	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ,	มูลนิธิ

	 -	 ทหาร	/	ต�ารวจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นต�ารวจ	ทหาร	ทหารเกณฑ์

	 -	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น	

พนักงาน	ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของบริษัทเอกชน

	 -	 พนักงานโรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในโรงงาน	 เช่น	 พนักงาน	 โรงงาน

ท�ารองเท้า

	 -	 รับจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญ	ไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	ช่างไม้

	 -	 ผู้ใช้แรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบั ติงานโดยใช้แรงงานเป็นหลัก	 ไม่จ�า เป็นต้องใช้ความรู้ 	 

ความช�านาญ	และไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	กรรมกรแบกหาม

	 -	 การค้าขาย	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า,	 ธุรกิจส่วนตัว	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นลูกจ้างในร้านค้า	 เช่น	 เจ้าของร้านเสริมสวย	 ลูกจ้างร้านเสริมสวย	

ร้านขายของช�า	

	 -	 การเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้าง	

เชน่	ท�านา	ท�าไร	่ท�าสวน	ลกูจา้งในสวนผลไม	้รวมถงึการเลีย้งสตัว	์ประมง	

เหมืองแร่

	 -	 การคมนาคม	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคม	ขนส่งทุกชนิด	ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ	

และเป็นลูกจ้าง	เช่น	ผู้ขับรถ	พนักงานเก็บค่าโดยสาร	แท็กซี่	มอเตอร์ไซด์

รับจ้าง	สามล้อรับจ้าง	

	 -	 นักบวช ผู้ที่ปฏิบัติงานทางศาสนา	เช่น	พระภิกษุ	สามเณร	ชี	บาทหลวง	และผู้น�า

ทางลัทธิ	ศาสนาต่างๆ	

	 -	 อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น
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ชนิดสารเสพติดที่ใช้ สารเสพติดหลักที่ใช้ในระยะเวลา	30	วัน	ก่อนส�ารวจพบ	จ�าแนก	ดังนี้

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน	

3.	กัญชา	

4.	ฝิ่น	

5.	สารระเหย	เช่น	กาว	ยาทาเล็บ	น�้ามันไฟแช็ก	ทินเนอร์	แลกเกอร์	

				น�้ามันเบนชิน	น�้ามันขัดเงา

6.	เมธาโดน	

7.	มอร์ฟีน	

8.	ยาอี	

9.	ยาเลิฟ	

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ	 อยู่ใน	 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

สถานภาพผู้ใช้สารเสพติด จ�าแนกสถานภาพผู้ใช้สารเสพติด	ดังนี้

	 -	 ยังไม่เข้าสู่การบ�าบัด	 ผู้ป่วยยังไม่เข้ารับการบ�าบัดรักษา

	 -	 อยู่ระหว่างบ�าบัด	 ผูป่้วยอยูร่ะหวา่งการบ�าบดัรักษาทีส่ถานบ�าบดัฯ	เชน่	คา่ย	วดั	โรงพยาบาล	

หรือ	อื่น	ๆ	แบบไป	-	กลับ	หรือพักค้างคืน

	 -	 ติดตามภายหลังการรักษา ผู้ป่วยอยู่ระหว่างการติดตามผลการบ�าบัดรักษา	ต่อเนื่อง	1	ปี	ภายหลัง

การบ�าบัดรักษาสิ้นสุด

	 -	 อยู่ในความดูแลของกรมคุม

	 	 ประพฤติ	

ผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุมประพฤติ

	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ….	 ผู้ป่วยอยู่ในสถานภาพที่นอกเหนือจากข้างต้น
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แบบ บสต. 2 (ปกปิด)  แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด
เพื่อรับการบำาบัดรักษา

	 เป็นแบบท่ีใช้ส�าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบ�าบัดจ�าแนกคัดกรองผู้ใช้สารเสพติด	 โดยการสอบถาม

ประวัติการใช้สารเสพติด	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการจ�าแนกคัดกรองผู้เสพ	/ผู้ติด	/ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง	เบื้องต้น	

ส�าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาผู้ใช้สารเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดรักษาให้ตรงตามมาตรฐานการรักษา	

(1) ชื่อ - นามสกุล ชื่อ	-	นามสกุล	ให้ตรงกับบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 -	 อายุ อายุของผู้ป่วยท่ีครบบริบูรณ์	 เช่น	 อายุ	 23	 ปี	 4	 เดือน	 ให้ลงรายงาน 

เป็น	23	ปี

	 -	 เลขประจ�าตัวประชาชน เลขประจ�าตัวในบัตรประจ�าตัวประชาชน	

(2) ที่อยู่

	 -	 ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม	จังหวัด จังหวัดที่เกิด

	 -	 ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์	จังหวัด	 จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 -	 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่	ซึ่งสามารถติดต่อผู้ป่วยได้

(3) อาชีพหลัก การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้ขึ้นมา	ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	ค่าจ้าง	ผลก�าไร	

ส่วนแบ่ง	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ควรเป็นรายได้หลัก	หรือรายได้ที่ได้รับ

สม�่าเสมอ	จ�าแนก	ดังนี้

	 1.	ว่างงาน ผู้ที่ไม่มีงานท�า	ในขณะที่สัมภาษณ์

	 2. อาชีพ การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้ขึ้นมา	ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	ค่าจ้าง	ผลก�าไร	

ส่วนแบ่ง	หรือผลประโยชน์อื่นใด	ควรเป็นรายได้หลัก	หรือรายได้ที่ได้รับ

สม�่าเสมอ	จ�าแนก	ดังนี้

	 	 -	 ข้าราชการ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พยาบาล	

ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของราชการ,	พนักงานของรัฐ	รวมทั้งข้าราชการ

บ�านาญ	ยกเว้น	ทหาร	ต�ารวจ

	 	 -	 รัฐวิสาหกิจ	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ,	มูลนิธิ

	 	 -	 ทหาร	/	ต�ารวจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นต�ารวจ	ทหาร	ทหารเกณฑ์

	 	 -	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น	

พนักงาน	ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของบริษัทเอกชน
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	 	 -	 พนักงานโรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในโรงงาน	 เช่น	 พนักงาน	 โรงงาน

ท�ารองเท้า

	 	 -	 รับจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญ	ไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	ช่างไม้

	 	 -	 ผู้ใช้แรงงาน	 ผูท้ีป่ฏบิตังิานโดยใชแ้รงงานเปน็หลกั	ไมจ่�าเปน็ตอ้งใชค้วามรู	้ความช�านาญ	

และไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	กรรมกรแบกหาม

	 	 -	 การค้าขาย	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า,	 ธุรกิจส่วนตัว	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นลูกจ้างในร้านค้า	 เช่น	 เจ้าของร้านเสริมสวย	 ลูกจ้างร้านเสริมสวย	

ร้านขายของช�า	

	 	 -	 การเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้าง	

เชน่	ท�านา	ท�าไร	่ท�าสวน	ลกูจา้งในสวนผลไม	้รวมถงึการเลีย้งสตัว	์ประมง	

เหมืองแร่

	 	 -	 การคมนาคม	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคม	ขนส่งทุกชนิด	ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ	

และเป็นลูกจ้าง	เช่น	ผู้ขับรถ	พนักงานเก็บค่าโดยสาร	แท็กซี่	มอเตอร์ไซด์

รับจ้าง	สามล้อรับจ้าง	

	 	 -	 นักบวช ผู้ที่ปฏิบัติงานทางศาสนา	เช่น	พระภิกษุ	สามเณร	ชี	บาทหลวง	และผู้น�า

ทางลัทธิ	ศาสนาต่างๆ	

	 	 -	 อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

	 3.	นักเรียน/นักศึกษา ก�าลังอยู่ระหว่างศึกษา

	 4.	อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

(4) ชนิดสารเสพติดที่ใช้ สารเสพติดหลักที่ผิดกฎหมายที่ใช้ก่อนส�ารวจพบ	หรือเข้ารับ	การบ�าบัด

รักษา	จ�าแนก	ดังนี้

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน	

3.	กัญชา	

4.	ฝิ่น	

5.	สารระเหย	เช่น	กาว	ยาทาเลบ็	น�า้มนัไฟแชก็	ทนิเนอร์	แลกเกอร์	น�า้มัน

เบนชิน	น�้ามันขัดเงา
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6.	เมธาโดน	

7.	มอร์ฟีน	

8.	ยาอี

9.	ยาเลิฟ

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ	 อยู่ใน 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

(5) เกณฑ์การคัดกรอง จ�าแนกเป็นผู้เสพ	 /	 ผู้ติด	 /	 ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง	 ตามเกณฑ์การ 

คัดกรอง	ดังนี้

	 -	 ผู้เสพ ผู้ที่ใช้ยา/สารเสพติดเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่องร่วมกับข้อใดข้อ	หนึ่ง	ดังนี้

1.	พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยน	แต่ยังสามารถด�ารงชีวิตได้ตามปกติ

2.	ใช้แล้วมีปัญหาแต่ยังคงใช้ยา

3.	หยุดยาแล้ว	ไม่มีอาการถอนยา/อยากยา

	 -	 ผู้ติด ผู้ที่ใช้ยา/สารเสพติดเป็นประจ�าและต่อเนื่องตั้งแต่	 6	 เดือนขึ้นไป	 

ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง	ดังนี้

1.	 ด�ารงชีวิตผิดปกติ	 และไม่สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง	 ๆ	 ได้	 และมีผล 

กระทบต่อตนเองและบุคคลอื่น

2.	หยุดยาแล้ว	มีอาการถอนยา/อยากยา

	 -	 ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง	 ผู้ติดยา/สารเสพติดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานกว่า	3	ปี	ซึ่งสามารถ	

ตรวจสอบไดท้างการแพทยห์รอืจากประวตัทิางสงัคม	ไมส่ามารถเลกิเสพ

ได้แม้ผ่านการบ�าบัดหลายครั้ง	หรือหลายวิธี	ร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง	ดังนี้

1.	เคยรักษาแบบบ�าบัดด้วยยา	มากกว่า	3	ครั้ง	ใน	1	ปี	หรือบ�าบัดด้วย

ยาและบ�าบัดฟื้นฟูรวมกันเกินกว่า	3	ครั้ง

2.	ไมต้ั่งใจ	หรือไมต้่องการเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจัง	(จากการประเมินใน

การบ�าบัดฯแต่ละครั้ง)

3.	 เคยถูกจับหรืออยู่ระหว่างการด�าเนินคดีเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด	

มากกว่า	3	ครั้ง
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(6) ผลการจำาแนก จ�าแนกเป็นผู้เสพ	/	ผู้ติด	/	ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง	จากผลการจ�าแนกตาม

เกณฑ์การคัดกรอง	

(7) การรักษา การรักษาแบ่งเป็น	2	แบบ	ดังนี้

	 -	 ส่งต่อ ส่งผู้ป่วยไปบ�าบัดต่อที่หน่วยบ�าบัดอื่น	ระบุ	ชื่อหน่วยบ�าบัด

	 -	 รักษาเอง หน่วยบ�าบัดรักษาผู้ป่วยเอง	

	 -	 วันที่คัดกรอง	/	ส่งต่อ	

	 	 วันที่คัดกรอง	 วัน/เดือน/ปี	ที่เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยเพื่อจ�าแนกผู้ป่วย	กรณีรักษาเอง

	 	 วันที่ส่งต่อ	 วัน/เดือน/ปี	ที่ส่งผู้ป่วยไปบ�าบัดที่อื่น	กรณีส่งต่อผู้ป่วย

(8) ชื่อผู้สัมภาษณ์ ชื่อ-นามสกุล	 ของเจ้าหน้าที่ที่ท�าการสัมภาษณ์/คัดกรอง	 หรือ	 ส่งต่อ 

ผู้ป่วยไปยังหน่วยงานอื่น

	 -	 ชื่อผู้บันทึก	 ช่ือ-นามสกุล	 ของเจ้าหน้าที่ที่ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน	 บสต.	 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

	 -	 หน่วยงานที่สัมภาษณ์/บันทึก ชื่อหน่วยบ�าบัดฯที่สัมภาษณ์/บันทึก	

	 -	 วันที่สัมภาษณ์ วัน/เดือน/ปี	ที่สัมภาษณ์ผู้ป่วย

แบบ บสต. 3 (ปกปิด) แบบรายงานการบำาบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด

 ใช้ส�าหรับรายงานข้อมูลส่วนบุคคล	 รายละเอียดการใช้สารเสพติดก่อนบ�าบัดรักษาการประเมินสภาพจิต

ก่อนบ�าบัดรักษา	 ข้อมูลการบ�าบัดรักษา	 และข้อมูลการส่งต่อ	 ซึ่งหน่วยบ�าบัดจะต้องจัดท�าในผู้ป่วย	 ทุกรายที่เข้า 

บ�าบัดรักษา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

เลขประจ�าตัวประชาชน เลขประจ�าตัวในบัตรประจ�าตัวประชาชน	

เลขทะเบียนผู้ป่วย เลขทะเบียนของผู้ป่วยตามที่หน่วยบ�าบัดได้จัดท�า

(1) ชื่อ-สกุล ชื่อ	-	นามสกุลให้ตรงกับบัตรประจ�าตัวประชาชน

(2) วัน/เดือน/ปี เกิด วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย	ตามบัตรประจ�าตัวประชาชน

(3) อายุ อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์	เช่น	อายุ	23	ปี	4	เดือน	ให้ลงรายงาน	เป็น	

23	ปี
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(4) เพศ จ�าแนก	ชาย	หรือ	หญิง

(5) สัญชาติ ระบุว่าผู้รับการรักษาเป็นคนชาติใด	 โดยยึดเอาใบส�าคัญแสดงตน	 

เป็นหลัก	ซึ่งแบ่งกลุ่มดังนี้

1.	 ไทย	 ผู้ที่ถือบัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือใบส�าคัญและแสดงตนระบุ

ว่าเป็นคนไทย	

2.	จีน	ผู้ที่มีใบต่างด้าว	หรือมีใบส�าคัญแสดงตนระบุว่าเป็นคนจีน

3.	 อาเซียน	 ผู้ที่มีใบต่างด้าว	 หรือมีใบส�าคัญแสดงตนระบุว่าเป็นคนชาติ

ในอาเซียน	 (ยกเว้นไทยและจีน)	 ได้แก่	 บรูไน	 กัมพูชา	 อินโดนีเซีย	 ลาว	

มาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	เวียดนาม

4.	อื่นๆ	ผู้ที่ถือใบต่างด้าว	หรือใบส�าคัญแสดงตนระบุว่าเป็นสัญชาติอื่นที่

มใิชส่ญัชาตทิีก่ลา่วขา้งตน้	เชน่	อเมรกินั	องักฤษ	ญีปุ่น่	ฯลฯ	ส�าหรบัชาวเขา

ที่ยังไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน	ให้ระบุว่าเป็นชาวเขา	เผ่า…

(6) ศาสนา จ�าแนกศาสนาเป็น	4	กลุ่ม	คือ

1.	พุทธ

2.	อิสลาม	

3.	คริสต์	

4.	ศาสนาอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น	รวมทั้งผู้ที่ระบุว่าไม่มีศาสนา

(7) ที่อยู่

	 -	 ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม	จังหวัด	 จังหวัดที่เกิด

	 -	 ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์	จังหวัด	 จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 -	 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่	ซึ่งสามารถติดต่อผู้ป่วยได้

(8) สถานภาพสมรส สถานภาพปัจจุบันในขณะสัมภาษณ์โดยพฤตินัย	หรือ	นิตินัย

	 1.	โสด ไม่เคยอยู่กินกันฉันท์สามี	ภรรยา	กับใคร	พระภิกษุ	ถือว่าโสด

	 2.	สมรส การที่ชาย	และหญิงอยู่ร่วมกันฉันท์สามี	ภรรยา	ทั้งที่จดทะเบียนสมรส	/	

ไม่จดทะเบียนสมรส	และทั้งที่มีพิธีทางศาสนา	ไม่มีพิธีทางศาสนา

	 3.	แยกกันอยู่ การที่ชาย	และหญิงมิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามี	ภรรยาแล้ว	แต่ยังไม่ได้หย่า

กันตามกฎหมาย	หรือ	คู่สมรสที่ไม่มีทะเบียนตกลงเลิกร้างกัน

	 4.	หย่า สามี	ภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

	 5.	หม้าย	 ผู้ที่	สามี	หรือ	ภรรยาตาย	และยังมิได้มีสามีหรือภรรยาใหม่
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(9) สำาเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดที่สอบไล่ได้	แบ่ง	9	กลุ่ม	ดังนี้

	 1.	ไม่มีการศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา	ใดๆทั้งสิ้น

	 2.	ก�าลังศึกษาระดับประถมศึกษา	 อยู่ระหว่างศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่	1-	6

	 3.	ประถมศึกษา สอบไล่ได้	ตั้งแต่	ระดับประถมศึกษาปีที่	1	-	6

	 4.	มัธยมศึกษาตอนต้น สอบไล่ได้	ตั้งแต่	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	-	3

	 5.	มัธยมศึกษาตอนปลาย สอบไล่ได้	ตั้งแต่	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	-	6

	 6.	อนุปริญญา	/	ประกาศนียบัตร	 สอบไล่ได้	 ระดับอุดมศึกษาสายสามัญ	 สายอาชีวศึกษา	 และสายอาชีพ 

อื่น	ๆ	เช่น	ประกาศนียบัตรช่างเสริมสวย

	 7.	ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 	 ปริญญาตรีขึ้นไป	

สอบไล่ได้	 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี	 โท	 เอก	หรือสายวิชาชีพ	ที่เทียบเท่า

ปริญญาตรี	อื่น	ๆ	

	 8.	การศึกษาทางศาสนา	 การศึกษาทางศาสนา	เช่น	นักธรรม	เป็นต้น

	 9.	การศึกษาอื่น	ๆ การศึกษาอื่น	ๆ	ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น

(10) อาชีพปัจจุบัน การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้	ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน

	 1.	อาชีพหลัก	 ค่าจ้าง	ผลก�าไร	ส่วนแบ่ง	หรือผลประโยชน์อื่นใด

	 	 -	 ข้าราชการ ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พยาบาล	

ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของราชการ,	พนักงานของรัฐ	รวมทั้งข้าราชการ

บ�านาญ	ยกเว้น	ทหาร	ต�ารวจ

	 	 -	 รัฐวิสาหกิจ	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ,	มูลนิธิ

	 	 -	 ทหาร	/	ต�ารวจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นต�ารวจ	ทหาร	ทหารเกณฑ์

	 	 -	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น	

พนักงาน	ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของบริษัทเอกชน

	 	 -	 พนักงานโรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในโรงงาน	 เช่น	 พนักงาน	 โรงงาน

ท�ารองเท้า

	 	 -	 รับจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญ	ไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	ช่างไม้

	 	 -	 ผู้ใช้แรงงาน	 ผูท้ีป่ฏบิตังิานโดยใชแ้รงงานเปน็หลกั	ไมจ่�าเปน็ตอ้งใชค้วามรู	้ความช�านาญ	

และไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	กรรมกรแบกหาม



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

35

	 	 -	 การค้าขาย	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า,	 ธุรกิจส่วนตัว	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นลูกจ้างในร้านค้า	 เช่น	 เจ้าของร้านเสริมสวย	 ลูกจ้างร้านเสริมสวย	

ร้านขายของช�า	

	 	 -	 การเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้าง	

เชน่	ท�านา	ท�าไร่	ท�าสวน	ลูกจ้างในสวนผลไม	้รวมถงึการเล้ียงสัตว	์ประมง	

เหมืองแร่

	 	 -	 การคมนาคม	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคม	ขนส่งทุกชนิด	ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ	

และเป็นลูกจ้าง	เช่น	ผู้ขับรถ	พนักงานเก็บค่าโดยสาร	แท็กซี่	มอเตอร์ไซด์

รับจ้าง	สามล้อรับจ้าง	

	 	 -	 นักบวช ผู้ที่ปฏิบัติงานทางศาสนา	เช่น	พระภิกษุ	สามเณร	ชี	บาทหลวง	และผู้น�า

ทางลัทธิ	ศาสนาต่างๆ	

	 	 -	 อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

	 2.	อาชีพเสริม	 การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้เสริมรายได้หลัก

	 	 -	 การจ�าแนกอาชีพเสริม	เหมือนกับอาชีพหลัก	ต่างกันเรื่องระยะเวลากับจ�านวนรายได้ที่เป็นประจ�า

	 3.	ว่างงาน ผู้ที่ไม่มีงานท�า	ในขณะที่สัมภาษณ์

	 4.	นักเรียน/นักศึกษา	ระบุชั้น/ปี

	 	 ระดับ...สถานศึกษา....	

อยู่ระหว่างศึกษาชั้น...หลักสูตร	 และสถานที่ศึกษา	 เช่น	 ก�าลังศึกษา	 

ปีที่	3	ปริญญาตรี	มหาวิทยาลัย	เอ	

	 5.	อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

(11) รายได้ของตนเองจากงานอาชีพ 

โดยเฉลี่ยต่อเดือน…… บาท 

ใหร้ะบ	ุรายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน	ของงานทีท่�าอยูไ่มว่า่จะเปน็งานประจ�า	หรอื

งานชัว่คราว	รวมทัง้รายไดพ้เิศษทีไ่ดร้บัเงนิเปน็ประจ�า	กรณไีดร้บัเงินเป็น

รายวัน	ให้เอาจ�านวนวันที่ท�างานใน	1	เดือน	คูณกับอัตราการจ้างต่อวัน	

ถา้มรีายได้เปน็ปใีหค้ดิจากรายได้ปสุีดทา้ยแล้วหารด้วย	12	กรณนีกัเรยีน	

นักศึกษา	ให้ระบุเป็นรายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครอง	เป็นรายเดือน

(12) บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 30 วัน

ก่อนเข้ารับการบำาบัดรักษา/ก่อนถูกจับ 

บุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้เข้ารับการรักษา	ในช่วงระยะเวลา	30	วัน	

กอ่นเขา้รับการรักษา	/	กอ่นถกูจับจ�าแนกตามแบบรายงาน	เชน่	อาศัยอยู่

กับ	บิดา	มารดา
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(13) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา

ในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา	 มารดาในปัจจุบัน	 จ�าแนก	 ตามแบบรายงาน	 

ผู้เข้ารับการรักษา	ดังนี้

	 1.	อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น บิดา	มารดาอยู่ด้วยกัน	และไม่มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาท

	 2.	อยู่ด้วยกันอย่างไม่ราบรื่น บิดา	มารดาอยู่ด้วยกัน	แต่มีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาท

	 3.	หย่า บิดา	มารดาหย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย

	 4.	แยกกันอยู่ บิดา	มารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน	ฉันท์สามี	ภรรยา

	 4.	บิดาเสียชีวิต บิดา	เสียชีวิต

	 5.	มารดาเสียชีวิต มารดาเสียชีวิต

	 6.	บิดา	มารดา	เสียชีวิต บิดา	และมารดา	เสียชีวิต

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการใช้สารเสพติด ก่อนเข้ารับการบำาบัดรักษา

(14) ใช้สารเสพติดครั้งแรกอายุ… ปี ระบุอายุ	(ปี)	ที่เริ่มใช้สารเสพติดครั้งแรก

ชนิดของสารเสพติดที่ใช้ครั้งแรก คือ… สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย	ซึ่งเริ่มใช้ครั้งแรก	ยกเว้น บุหรี่	/	เหล้า	จ�าแนก

สารเสพติด	ดังนี้

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน	

3.	กัญชา	

4.	ฝิ่น	

5.	สารระเหย	เช่น	กาว	ยาทาเลบ็	น�า้มนัไฟแชก็	ทนิเนอร์	แลกเกอร์	น�า้มัน

เบนชิน	น�้ามันขัดเงา

6.	เมธาโดน	

7.	มอร์ฟีน	

8.	ยาอี

9.	ยาเลิฟ

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ	 อยู่ใน	 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545
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(15) สาเหตุสำาคัญที่ใช้สารเสพติด

ครั้งแรก 

 

เหตุผลหลักท่ีท�าให้ตัดสินใจใช้สารเสพติดในคร้ังแรกตามแบบรายงาน 

ผู้เข้ารับการรักษา	ดังนี้

1.	 เพื่อนชวน

2.	 อยากลอง

3.	 ความสนุกสนาน

4.	 ท�าให้หายป่วย

5.	 ไม่สบายใจ

6.	 ช่วยงานอาชีพ

7.	 อื่น	ๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

(16) เคยเข้ารับการบำาบัดรักษา

มาก่อนหรือไม่ 

ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาเกี่ยวกับสารเสพติดก่อนที่เข้ารับการรักษา 

ในครั้งนี้หรือไม่

 - กรณีเคยจ�านวนครั้งที่เข้ารับการ

บ�าบัดรักษา	(ไม่รวมครั้งนี้	และการอดเอง)

จ�านวนครัง้ทีเ่ขา้รบัการบ�าบดัรกัษาทัง้หมดทีเ่คยรกัษามาแลว้	ไมร่วมการ

รักษาครั้งนี้และการอดเอง	(หักดิบ)	

กรณีไม่เคย ครั้งนี้เป็นการบ�าบัดครั้งแรก	ไม่รวมอดเอง	(หักดิบ)

(17) เข้ารับการบำาบัดรักษาครั้งแรก

ที่….พ.ศ…ชนิดของสารเสพติดที่ใช้

ในขณะนั้น……. 

ชือ่หนว่ยบ�าบดัฯ	ท่ีเข้ารับการบ�าบดัรักษาคร้ังแรก	พ.ศ.ท่ีเข้ารับการบ�าบดั

ครั้งแรกและชนิดสารเสพติดที่ใช้ขณะนั้น 

(18) ก่อนมาบำาบัดรักษาครั้งนี้ เคยเข้า

รับการบำาบัดครั้งสุดท้ายที่....พ.ศ.....

ชนิดสารเสพติดที่ใช้ในขณะนั้น…. 

ชื่อหน่วยบ�าบัดฯที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาครั้งก่อนที่จะมาบ�าบัดครั้งนี้	

พ.ศ.	 และ	 ชนิดของสารเสพติดท่ีเข้ารับการบ�าบัดรักษาคร้ังสุดท้ายก่อน

ที่จะมาบ�าบัดครั้งนี้	

(19) หลังจากบำาบัดครั้งสุดท้าย

หยุดเสพได้นาน 

ระยะเวลาทีห่ยดุเสพสารเสพติด	ภายหลงัจากการบ�าบดัรกัษาครัง้สดุทา้ย

ได้นานเท่าไร	สามารถเลือกได้	2	กรณี	ดังนี้

	 -	 ต�่ากว่า	1	เดือน ภายหลงัจากบ�าบดัรกัษาครัง้สดุท้าย	ผูเ้สพ	/	ผูต้ดิ	/	ผูต้ดิยาเสพตดิรุนแรง	

หยุดเสพได้นานต�่ากว่า	1	เดือน	เช่น	กรณีที่ผู้เสพ/ผู้ติด	หยุดเสพ	ได้นาน	

10	วัน	ให้เลือกระบุ	ต�่ากว่า	1	เดือน

	 -	 …	เดือน...ปี	(1	เดือนขึ้นไป) ภายหลังจากการบ�าบัดรักษาครั้งสุดท้าย	ผู้ป่วยหยุดเสพได้นาน	1	เดือน

ขึ้นไป	เช่น	กรณีที่ผู้ป่วยหยุดเสพได้นาน	3	เดือน	7	วัน	ให้ระบุ	3	เดือน
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(20) เหตุผลสำาคัญที่เข้ารับการบำาบัด เหตผุลหลกัทีท่�าใหต้ดัสนิใจเขา้รบัการบ�าบดัรกัษาครัง้นี	้จ�าแนกตามแบบ

รายงานผู้เข้ารับการรักษา	ดังนี้

	 1.	สุขภาพไม่ดี เหตุผลทางด้านการเจ็บป่วยทางร่างกาย

	 2.	มีปัญหาทางจิตใจ มีอาการเครียด	ปัญหาทางอารมณ์	ทางจิต	เช่น	หูแว่ว	อารมณ์แปรปรวน

	 3.	ไม่มีเงินชื้อสารเสพติด ไม่มี	ทุนทรัพย์ในการซื้อสารเสพติด

	 4.	หาซื้อสารเสพติดยาก การหาซื้อสารเสพติดไม่สะดวกเหมือนเดิม

	 5.	กลัวถูกจับ เกรงว่าจะถูกต�ารวจจับ

	 6.	ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง บุคคลในครอบครวั	ญาตพิีน่อ้ง	ชมุชน	บงัคบั/ขอรอ้ง	อยากใหบ้�าบดั	รกัษา	

เช่น	พ่อ	แม่	ภรรยา	เพื่อนบ้าน	ผู้น�าชุมชน	ขอร้องให้เข้าบ�าบัดรักษา

	 7.	อยากเลิก ผู้เข้ารับการบ�าบัดมีความต้องการอยากเลิก

	 8.	โรงเรียนบังคับ ถูกโรงเรียนบังคับให้มาบ�าบัดรักษา

	 9.	บังคับบ�าบัดตาม	พ.ร.บ ผูเ้ขา้รบัการบ�าบดั	ทีถ่กูด�าเนนิการควบคมุ	และจบักมุตามพระราช	บัญญัติ

ฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545	เข้าสู่กระบวนการบ�าบดัรกัษา	

ระบบบังคับบ�าบัด

	 10.	ต้องโทษ ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา	 ถูกด�าเนินการควบคุมและจับกุมตามกฎหมาย

อื่น	เพื่อเข้าสู่ระบบบ�าบัดแบบต้องโทษ	เช่น	ถูกจับในคดียาเสพติด	หรือ

คดีอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติด

	 11.	อื่น	ๆ	 นอกจากที่กล่าวข้างต้น

(21) สารเสพติดครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับ

การรักษา วัน /เดือน/ ปี ที่ใช้ 

ระบุสารเสพติดหลัก,	 ระบุวัน/เดือน/ปีที่ใช้สารเสพติดครั้งสุดท้ายก่อน 

เข้ารับการบ�าบัดรักษาในครั้งนี้	

(22) ชนิดสารเสพติดที่ใช้ ก่อนมารักษา สารเสพตดิหลกัทีผ่ดิกฎหมายทีใ่ชก้อ่นทีส่�ารวจพบ	หรอื	เขา้รบัการบ�าบัด

รักษา

	 -	 ชื่อสารเสพติด ชือ่สารเสพติดทีผ่ดิกฎหมายซ่ึงใชบ้อ่ยทีส่ดุเปน็ล�าดับแรก	และสารเสพตดิ

ที่ใช้รองลงมาตามล�าดับ	จ�าแนกดังนี้	คือ

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน	

3.	กัญชา	

4.	ฝิ่น
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5.	 สารระเหย	 เช ่น	 กาว	 ยาทาเล็บ	 น�้ ามันไฟแช็ก	 ทินเนอร ์	 

แลกเกอร์	น�้ามันเบนชิน	น�้ามันขัดเงา

6.	เมธาโดน	

7.	มอร์ฟีน	

8.	ยาอี	

9.	ยาเลิฟ	

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ	 อยู่ใน 

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

	 -	 วิธีใช้ วิธีใช้ของสารเสพติดแต่ละชนิด	ดังนี้

1.	กิน	เช่น	อม	เคี้ยว	อมไว้ใต้ลิ้น	ซุกไว้ตามซอกเหงือก	ดื่ม

2.	ดม/สูด	เช่น	สูด	นัตถุ์

3.	สูบ	เช่น	คลุกบุหรี่สูบ	สูบเป็นบ้อง	สูบควัน

4.	ฉีด	เช่น	ฉีดใต้ผิวหนัง	ฉีดกล้าม	หรือฉีดเข้าเส้น

5.	อื่นๆ	เช่น	สอดทางทวาร	ซุกใต้หนังตา	ท�าเป็นลิปสติก

	 -	 จ�านวนปริมาณยาที่ใช้	/	สัปดาห์ ปริมาณสารเสพติดแต่ละชนิดที่ใช้ต่อสัปดาห์	 เช่น	 ใช้ยาบ้า	 1	 เม็ด/วัน	 

ให้ระบุเป็น	 7	 เม็ด/สัปดาห์	 สามารถค�านวณเป็นจุดทศนิยมได้	 เช่น	 

1	เม็ด	เท่ากับ	4	ขา	หากใช้	1	ขา	คิดเป็น	0.25	เม็ด	

	 -	 จ�านวนครั้งที่ใช้	/สัปดาห์ จ�านวนครั้งที่ใช้สารเสพติดแต่ละชนิดต่อสัปดาห์	เช่น	ใช้ยาบ้า	1	ครั้ง/วัน	

ให้ระบุเป็น	7	ครั้ง/สัปดาห์	สามารถค�านวณเป็นจุดทศนิยมได้	เช่น	1	ครั้ง

ต่อเดือน	คิดเป็น	0.25	ครั้ง/สัปดาห์

	 -	 ลักษณะการใช้สารเสพติด จ�าแนกลักษณะการใช้สารเสพติด	ดังนี้

	 1.	ชนิดเดียว การใชส้ารเสพติดชนดิเดยีว	โดยไมไ่ด้ใชส้ารเสพติดอืน่ร่วมด้วย	ในการเสพ

	 2.	ใช้ร่วมกัน การใชส้ารเสพตดิตัง้แต ่2 ชนดิรว่มกนั หรอืผสมกนัในการเสพแตล่ะครัง้

	 3.	ใช้สลับกัน	 การใช้สารเสพติดตั้งแต่ 2 ชนิดสลับกันในการเสพ	
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ส่วนที่ 3 การประเมินสภาพทางจิตก่อนบำาบัดรักษา

(23) ประเมินความเสี่ยงในการทำาร้าย

ตนเอง

ประเมินจากการสัมภาษณ์	/	สังเกตผู้ป่วย	หรือสัมภาษณ์ญาติ 

	 23.1	มีเรื่องกดดันหรือคับแค้นใจ มีความรู้สึกว่าอึดอัด	 กดดัน	 เวลามีเหตุการณ์หรือเรื่องราวผ่านเข้ามา 

ในชีวิตและพยายามหาทางออก	จนคับแค้นใจ

 23.2	รู้สึกท้อแท้	เบื่อหน่าย	สิ้นหวัง มคีวามเครยีด	ความกดดนั	มผีลตอ่พฤตกิรรม	อารมณ	์ความคดิในปจัจบุนั	

จนมองไม่เห็นอนาคต

	 23.3	รู้สึกเป็นทุกข์จนไม่อยาก

มีชีวิตอยู่	

มคีวามรูส้กึวา่ตนเองไมม่คีวามสขุ	ทกุขม์าก	จนไมม่ทีางออก	และไมอ่ยาก

มีชีวิต

	 23.4	ขณะนี้มีความคิดฆ่าตัวตาย

หรือหาวิธีฆ่าตัวตาย

มีความคิดว่าไม่สามารถทนต่อภาวะเช่นนี้ได้	หาทางออกไม่ได้และตัดสิน

ใจอยากฆ่าตัวตาย

สรุปการประเมินความเสี่ยงในการทำาร้ายตนเองตามเกณฑ์

โปรแกรมจะแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในการทำาร้ายตนเอง ตามเกณฑ์จากการลงข้อมูล 4 รายการ ดังนี้ 

ไม่มีทุกข้อ = ไม่เสี่ยง มีข้อ 1, 2 = เสี่ยง มีข้อ 3, 4 = เสี่ยงสูง

	 -	 มีความเสี่ยงสูง	 มีความรู้สึกเป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่	 และขณะนี้มีความคิดฆ่า 

ตัวตาย	หรือวางแผนฆ่าตัวตาย

	 -	 มีความเสี่ยง	 มีเรื่องกดดัน	คับแค้นใจ	และรู้สึกท้อแท้	เบื่อหน่าย	สิ้นหวัง	

	 -	 ไม่มีความเสี่ยง	 ผู้ป่วยไม่มีความรู้สึกท้อแท้	 เบื่อหน่าย	 ส้ินหวัง	 ไม่รู้สึกเป็นทุกข์และไม่มี

ความคิดอยากฆ่าตัวตาย	

(24) ประเมินความเสี่ยงการทำาร้ายผู้อื่น ประเมินจากการสัมภาษณ์	/	สังเกตผู้ป่วย	หรือสัมภาษณ์ญาติ 

	 24.1	ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ท�าร้ายผู้อื่น ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว	เช่น	พูดจา	แสดงกริยาอาการก้าวร้าว	รุนแรง	

กับผู้อื่น	

	 24.2	หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล ผู้ป่วยมีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่ง	 ดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนโดยไม่มีเหตุผล		 

ให้ถือว่า	มีอาการหวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล

1.	หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้าย	หรือท�าร้าย

2.	คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง	หรือถูกจับผิด

3.	ระแวงว่า	มีคนคอยติดตาม



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

41

 

	 24.3	หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน

4.	มีความคิดว่า	มีอ�านาจบางอย่างมาบังคับ	หรือควบคุม

5.	คิดว่าคนรอบข้างมักนินทา	หรือพูดถึงตนเอง

6.	มคีวามเชือ่หรอืมคีวามคดิทีไ่มม่เีหตผุล	และไมส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม

7.	สะสมอาวุธใช้ป้องกันตัวจากความระแวง

สัมภาษณ์ผู้ป่วยภายใน	 1	 เดือนจนถึงปัจจุบันมีอาการเหล่านี้ข้อใด 

ข้อหนึ่งต่อไปนี้	ให้ถือว่ามีภาวะหูแว่ว	หรือเห็นภาพหลอน

1.	ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูด	หรือได้ยินเสียงเพียงคนเดียว

2.	พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบกับใคร

3.	ท�าตามเสียงแว่วที่สั่ง

สรุปการประเมินความเสี่ยงในการทำาร้ายผู้อื่นตามเกณฑ์

โปรแกรมจะแสดงผลการประเมินความเสี่ยงในการทำาร้ายตนเอง ตามเกณฑ์จากการลงข้อมูล 3 รายการ ดังนี้ 

ไม่มีทุกข้อ = ไม่มีความเสี่ยง มีข้อใดข้อหนึ่ง = มีความเสี่ยง 

	 -	 ไม่มีความเสี่ยง	 ผูป้ว่ยไมม่อีาการ	กา้วรา้ว	วุน่วาย	ท�ารา้ยผูอ้ืน่	หวาดระแวงโดยไมม่เีหตผุล

หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน

	 -	 มีความเสี่ยง	 ผู้ป่วยมีอาการ	ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ท�าร้ายผู้อื่น	หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล

หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน

      

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการบำาบัดรักษา

(25) ผลการจำาแนก ระบุผลการจ�าแนก	ผู้เสพ/	ผู้ติด	/ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง

(26) วันที่ที่เข้ารับการบำาบัดรักษา ระบุวันที่/เดือน/พ.ศ.	 ที่ เข้ารับการบ�าบัดรักษาในหน่วยบ�าบัดฯ	 

ในกรณีที่รับการส่งต่อ	 ให้ใช้วันที่เข้ารับการบ�าบัดในหน่วยบ�าบัดแรก	 

ในรอบการบ�าบัดรักษานั้น	ๆ

(27) รูปแบบและวิธีการบำาบัดรักษา เลอืกรปูแบบการรกัษา	ขอใหค้�านงึวธิกีาร	/	รปูแบบทีใ่ชก้บัผูป้ว่ยเปน็หลกั

ในการบ�าบดัรักษา	ซ่ึงจัดรูปแบบและ	วธิกีารบ�าบดัรักษา	เปน็	7	กลุม่	ดงันี	้

	 -	 จิตสังคมบ�าบัดในชุมชน	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วย	 โดยใช้กระบวนการจิตสังคมบ�าบัดด�าเนินการใน

ชุมชน	เช่น	วัด	หมู่บ้าน

	 -	 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วย	 โดยใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ซึ่งให้ 

ผู้ป่ วยมาพักค้ าง ในสถานที่ที่ จั ด ไว้ 	 เช่น 	 ค่ าย เยาวชนต้นกล้ า	 

คา่ยชมุชน	คา่ยฟืน้ฟฯู	คา่ยญาลนันนับาร	ูคา่ยกา้วใหม	่คา่ยพฒันารปูแบบ

ของส�านักงาน	ป.ป.ส.	ค่ายวิวัฒน์พลเมือง	เป็นต้น	

 -	 คลินิกให้ค�าปรึกษาในสถานบริการ การบ�าบัดรักษา	โดยให้ผู้ป่วยมาพบที่หน่วยบ�าบัด	และร่วมกิจกรรมกลุ่ม

บ�าบัด	เช่น	คลินิกใกล้ใจในชุมชน	จิตสังคมบ�าบัดในสถานีอนามัย
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	 -	 จิตสังคมบ�าบัดในโรงเรียน	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วย	 การให้ค�าปรึกษาในรูปแบบกาย	 จิต	 สังคม	 ใน

โรงเรียน	/สถานศึกษา	เช่น	การท�า	Matrix	แก่นักเรียนเคยใช้สารเสพติด

ในโรงเรียน	วันจันทร์	พุธ	ศุกร์

	 -	 บ�าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยนอก การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยแบบ	ไป	–	กลับ	ไม่พักค้าง	ในหน่วยบ�าบัด	ลักษณะ

ผู้ป่วยนอก	เช่น	MATRIX	-	Program,	FRESH	Model

	 -	 ผู้ป่วยนอก ผูท้ีไ่ด้รับการวนิจิฉัยวา่ปว่ยและได้ลงทะเบยีนไวเ้ปน็ผู้ปว่ยนอก	(ไป	-	กลบั)

	 -	 บ�าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยใน	 การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในหน่วยบ�าบัดฯ	 แบบผู้ป่วยใน	 

(ค้างคืน)	เช่น	FAST	Model,	ชุมชนบ�าบัด	(TC)	รวมทั้งการรักษาด้วยยา

หรืออื่นๆ	ที่พักค้างคืนในหน่วยบ�าบัด

	 -	 ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลในหน่วยบ�าบัดฯ	 โดยแพทย์สั่งให้อยู่พัก

รักษาในหน่วยบ�าบัดฯ	 และลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน	 ซึ่งต้องผ่านการลง

ทะเบียนเป็นผู้ป่วยนอกมาแล้ว

	 -	 การให้เมธาโดน	 การบ�าบัดรักษาโดยใช้เมธาโดน

	 -	 อื่น	ๆ รูปแบบการรักษานอกเหนือจากข้างต้น	 เช่น	 บ�าบัดโดยการใช้สมุนไพร,	

ฝังเข็ม

กรณีบสต.3 ของกระทรวงยุติธรรม มีรูปแบบเพิ่มเติม ดังนี้ 

	 -	 โปรแกรมกรมคุมประพฤติ	 รูปแบบ	วิธีการ	ของหน่วยงานกรมคุมประพฤติ

	 -	 โปรแกรมกรมราชทัณฑ์ รูปแบบ	วิธีการ	ของหน่วยงานกรมราชทัณฑ์

	 -	 โปรแกรมกรมพนิิจและคุม้ครองเดก็

และเยาวชน

รูปแบบ	วิธีการ	ของหน่วยงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

(28) ลักษณะของการเข้ารับการบำาบัด ลักษณะของการเข้ารับบ�าบัด	มี	3	ระบบ	ดังนี้

	 -	 ระบบสมัครใจ	 ผูป้ว่ยเขา้รบัการบ�าบดัรกัษา	โดยสมคัรใจดว้ยตนเองหรอืผูป้กครอง	ญาต,ิ	

ผู้น�าชุมชน

	 -	 ระบบบังคับบ�าบัด ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัดรักษา	โดยถูกด�าเนินการควบคุมตาม	พ.ร.บ.	ฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

	 -	 ระบบต้องโทษ ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัดรักษาเนื่องจากถูกควบคุมและจับกุมตาม

กฎหมาย	 ยกเว้น	 จากพระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 

เสพติด	พ.ศ.	2545	เช่น	ผู้ป่วยถูกจับกุมในข้อหาค้า	และเสพยาบ้า

(29) รูปแบบการควบคุมของบังคับบำาบัด รปูแบบการบงัคบับ�าบดัตามพระราชบญัญตัฟิืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 

พ.ศ.2545	มีดังนี้

	 -	 ไม่ควบคุม ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัด	 โดยไม่มีการควบคุมตัวแต่อยู่ภายใต้การดูแลของ

พนักงานคุมประพฤติ
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	 -	 ควบคุมไม่เข้มงวด ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัด	โดยมีการควบคุมตัว	แต่ไม่เข้มงวดโดยเข้ารับการ

บ�าบัดในสถานที่ที่เหมาะสม	และก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ป่วยอยู่ภายในเขตที่

ก�าหนด	ในระหว่างบ�าบัดรักษา

	 -	 ควบคุมเข้มงวด ผูป้ว่ยเขา้รบัการบ�าบดั	โดยมกีารควบคมุตวัอยา่งเขม้งวด	เขา้รบัการบ�าบดั

รักษาในหน่วยบ�าบัด	ที่มีระบบการควบคุมตัวไม่ให้หลบหนี	

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ชื่อ	-	นามสกุล	ของเจ้าหน้าที่ที่ท�าการสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้บันทึก ชื่อ	 -	 นามสกุล	 ของเจ้าหน้าที่ที่ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน	 บสต.	 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน่วยงานที่สัมภาษณ์ / บันทึก ชื่อหน่วยบ�าบัดฯที่ท�าการบ�าบัด	

วันที่สัมภาษณ์ วัน/เดือน/ปี	ที่สัมภาษณ์ผู้ป่วย

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการส่งต่อ

ส่งต่อ หน่วยงาน (ระบุ)………… ชื่อหน่วยบ�าบัดที่ต้องการส่งผู้ป่วยไปบ�าบัดรักษา

วันที่ส่งต่อ วัน/เดือน/ปี	ที่ส่งต่อผู้ป่วย

สาเหตุการส่งต่อ สาเหตุของการส่งต่อ	ดังนี้

	 1.	เกินศักยภาพ	 ผู้ป่ วยมีอาการเกินกว่าความสามารถที่หน่วยบ�าบัด	 จะบ�าบัด 

รักษาได้

	 2.	ผู้ป่วยต้องการย้ายหน่วยบ�าบัด	 ผู้ป่วยมีความประสงค์ต้องการย้ายหน่วยบ�าบัด	เช่น	ผู้ป่วยย้าย	ที่อยู่

	 3.	พบโรคทางกาย	 ผู้ป่ วยมีอาการเจ็บป่วยทางกาย	 จ� า เป็นต้องไปรักษาที่หน่ วย 

บ�าบัดอื่น

	 4.	ศาลมีค�าพิพากษาให้เข้ารับการ

	 	 ฝึกอบรม	

เดก็และเยาวชนผูเ้สพ/ผูต้ดิ	ทีอ่ยูใ่นความดแูลของสถานพนิจิและคุม้ครอง

เด็กและเยาวชน	 ซึ่งเข้ารับโปรแกรมการบ�าบัดยาเสพติดของกรมพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชนยังไม่ครบก�าหนด	 และศาลมีค�าพิพากษา

ให้เข้ารับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 สถานพินิจ

และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ส่งต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	

เพ่ือให้การบ�าบัดยาเสพติดต่อให้ครบโปรแกรมการบ�าบัดยาเสพติดของ

กรมพินิจฯ

	 5.	จากระบบบังคับบ�าบัด	(ผู้ป่วย

	 	 ได้รับการบ�าบัดครบก�าหนด)	

ผู้ป่วยบ�าบัดครบตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว	 หน่วยบ�าบัดส่งผู้ป่วยกลับ

ไปยังส�านักงานคุมประพฤติที่ส่งผู้ป่วยมาบ�าบัด

	 6.	จากระบบบังคับบ�าบัด	(ผู้ป่วย

	 	 ได้รับการบ�าบัดไม่ครบก�าหนด)

	 7.	อื่นๆ	

ผูป้ว่ยบ�าบดัยงัไมค่รบตามโปรแกรม	ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดกต็ามหนว่ยบ�าบดั

ส่งผู้ป่วยกลับไปยังส�านักงานคุมประพฤติที่ส่งผู้ป่วยมาบ�าบัด

สาเหตุนอกเหนือจากข้างต้น
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บสต. 4 (ปกปิด)  แบบจำาหน่ายเพื่อติดตามผลการบำาำาบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด
 

	 ใชส้�าหรบัหนว่ยบ�าบดัสรปุรายงานผลการบ�าบดัรกัษาเพือ่จ�าหนา่ยและตดิตามภายหลงัการบ�าบดั	รกัษา

ทั้งนี้หน่วยบ�าบัดที่บ�าบัดรักษาจะท�าการติดตามเองหรือส่งต่อให้หน่วยบ�าบัดอื่นเป็นผู้ติดตามก็ได้

(1) ชื่อหน่วยบำาบัด/ฟื้นฟู ระบุชื่อหน่วยบ�าบัด/ฟื้นฟู

(2) เลขทะเบียนผู้ป่วย เลขทะเบียนของผู้ป่วยตามที่หน่วยบ�าบัดได้จัดท�า

(3) หน่วยงานติดตาม หน่วยงานที่ติดตามผู้ป่วยหลังการบ�าบัดรักษาสิ้นสุด

(4) ชื่อ-สกุล ชื่อ	-นามสกุลของผู้ป่วย	ตามบัตรประชาชน

	 อายุ อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์เช่น	อายุ	23	ปี	4	เดือน	ให้ลง

รายงาน	เป็น	23	ปี

	 เลขประจ�าตัวประชาชน เลขประจ�าตัวในบัตรประชาชน

(5) ที่อยู่

	 -	 ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม	จังหวัด	 จังหวัดที่เกิด

	 -	 ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์	จังหวัด	 จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 -	 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่	ซึ่งสามารถติดต่อผู้ป่วยได้

(6) สารเสพติดที่ใช้ ชื่อสารเสพติดที่ใช้บ่อยที่สุดเป็นล�าดับแรกและสารเสพติดที่ใช้รองลงมา

ตามล�าดับ	จ�าแนกดังนี้	คือ

1.	ยาบ้า	

2.	เฮโรอีน

3.	กัญชา

4.	ฝิ่น

5.	สารระเหย	เช่น	กาว	ยาทาเลบ็	น�า้มนัไฟแชก็	ทนิเนอร์	แลกเกอร์	น�า้มัน

เบนชิน	น�้ามันขัดเงา

6.	เมธาโดน

7.	มอร์ฟีน	

8.	ยาอี	

9.	ยาเลิฟ	

10.	โคเคน

11.	กระท่อม

12.	ยาไอซ์

13.	 อื่น	 ๆ	 ระบุ	 สารเสพติดที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นและ 

อยู่ในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545
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(7) รูปแบบและวิธีการบำาบัดรักษา ระบุรูปแบบและวิธีการบ�าบัดรักษา

(8) วันที่เข้ารับการบำาบัดรักษา

วัน/เดือน/พ.ศ.

วันที่/เดือน/พ.ศ.ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาในหน่วยบ�าบัดฯ

(9) วันที่สิ้นสุดการบำาบัดรักษา

วันที่/เดือน/พ.ศ.

ระบุวันที่/เดือน/พ.ศ.ที่หน่วยบ�าบัดจ�าหน่ายผู้ป่วยออกจากการบ�าบัด

รักษา

(10) ผลการจำาแนก ระบุผลการจ�าแนก	ผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง

(11) ลักษณะของการเข้ารับการ

บำาบัดรักษา 

จ�าแนกลักษณะของการเข้ารับการบ�าบัดรักษา	มี	3	ลักษณะ	

สมัครใจ	บังคับบ�าบัด	ต้องโทษ

(12) สาเหตุการจำาหน่ายผู้ป่วย ระบุสาเหตุการจ�าหน่ายผู้ป่วย

 12.1) สาเหตุการจำาหน่ายระบบ

สมัครใจ

	 	 1.	 ครบตามก�าหนด ผูป้ว่ยได้รบัการบ�าบดัรกัษา	จนครบโปรแกรมทีก่�าหนดหรอืหนว่ยบ�าบดัฯ

พจิารณาเหน็สมควรใหอ้อกจากการบ�าบดั	เนือ่งจากสามารถด�ารงชีวติใน

สังคมได้ตามปกติ

	 	 2.	 ผู้ป่วยละเมิดกฎของ

	 	 	 สถานบ�าบัดฯ

ผู้ป่วยถูกจ�าหน่ายออกจากหน่วยบ�าบัดฯเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎของ

หน่วยบ�าบัดฯ

	 	 3.	 ผู้ป่วยบอกเลิกการ

	 	 	 บ�าบัด

ผู้ป่วยไม่ต้องการรับการรักษาต่อ

	 	 4.	ผู้ป่วยขาดการรักษา ผู้ป่วยไม่มาตามก�าหนด	 หรือขาดการติดต่อการรักษาตามรูปแบบการ

บ�าบัด	ที่หน่วยบ�าบัดฯก�าหนด

	 	 5.	ถูกจับ ผู้ป่วยไม่ไปรับการบ�าบัดรักษาต่อ	 เนื่องจากถูกด�าเนินการควบคุมหรือ

จับกุม

	 	 6.	เสียชีวิต ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

	 	 7.	อื่น	ๆ	ระบุ สาเหตุการจ�าหน่ายที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

สำาหรับการจำาหน่ายแบบบังคับบำาบัด ระบบต้องโทษ ใช้เฉพาะกรมคุมประพฤติ 

กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังนี้

 12.2) สาเหตุการจำาหน่ายในการ 

  บังคับบำาบัด

  กรมคุมประพฤติ

	 	 -	 ส่งคืนกระบวนยุติธรรม	 	 -	 ผู้ เข้ ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 อยู่ ระหว่าง	 

การบ�าบัดฟื้นฟูตามค�าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟู	และปรากฏว่า

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูนั้นต้องหาหรือถูก	ด�าเนินคดีในความผิดฐานอื่น	ซึ่งเป็น

ความผดิทีโ่ทษ	มจี�าคกุ	หรอืตอ้งค�าพพิากษาใหจ้�าคกุ	ตามมาตรา	24	แหง่
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 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 2545	 โดยให้ศาลสั่งให้

ส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีต่อไป	 

-	 กรณีผู้ เข้ารับการฟื้นฟูฯ	 อยู่ ระหว่างการฟื้นฟูฯจนครบถ้วน

ตามแผนและระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูก�าหนดไว้ 	 แต่

ผลการฟ้ืนฟูไม่เป็นที่พอใจ	 ให้คณะกรรมการฟ้ืนฟูฯ	 รายงานไป

ยังพนักงานสอบสวน	 หรือพนักงานอัยการ	 เพื่อพิจารณาด�าเนิน

คดีกับผู้นั้นต่อไป	 ตามมาตรา	 33	 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ 

ฟื้นฟูฯ	ปี	2545

	 	 -	 ผ่านการฟื้นฟู	 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ	เข้ารับการฟื้นฟูจนครบถ้วนตามแผน	และระยะเวลา

ท่ีคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 ก�าหนดไว้	 และผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ	 ให้

ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดท่ีถูกกล่าวหา	 และแจ้งให้พนักงานสอบสวน

หรือพนักงานอัยการทราบต่อไป	ตามมาตรา	38	วรรคสอง	แห่งพระราช

บัญญัติฟื้นฟูฯ	ปี	2545	ซึ่งตามหลักพนักงานอัยการจะมีค�าสั่งไม่ฟ้อง	

	 	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ....	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น	 เช่น	ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯถึงแก่ความตาย

ในระหว่างการเข้ารับการฟื้นฟู	 คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 จะรายงานผล

ให้พนักงานสอบสวน	 หรือพนักงานอัยการทราบ	 เพ่ือด�าเนินการต่อไป

ตามหลักวิธีการพิจารณาคดีความอาญา	มาตรา	39	ที่ว่า	สิทธิในการน�า

คดอีาญามาฟอ้งยอ่มระงบั	เพือ่พนกังานสอบสวนหรอืพนกังานอยัการจะ

ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายคดีต่อไป

 12.3) สาเหตกุารจำาหนา่ยในระบบ

  ต้องโทษ กรมคุมประพฤติ

	 -	 พ้นคุมประพฤติ	 ผู้ถูกคุมประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก�าหนด	 และพ้นการคุม 

ความประพฤติ	

	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ....	 ไม่มารายงานตัว	ยังเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ถูกจับใหม่	อื่น	ๆระบุ

 กรมราชทัณฑ์

	 -	 การปล่อยตัวปกติ	 การปล่อยตัวนักโทษที่ถูกจ�าคุกครบก�าหนดโทษตามหมายศาล

	 -	 การปล่อยตัว

	 	 แบบมีเงื่อนไข	

การปล่อยตัวคมุประพฤติ	คอื	ผู้ต้องโทษเด็ดขาดซ่ึงได้พักการลงโทษ	หรอื

นกัโทษเดด็ขาดซึง่ไดล้ดวนัตอ้งโทษจ�าคกุและปลอ่ยตวัไปกอ่นครบก�าหนด

โทษตามหมายศาล	และตอ้งปฏบิตัติน	โดยเครง่ครดัตามเงือ่นไขทีก่�าหนด

	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
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 กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน 

	 -	 สั่งไม่ฟ้องตาม	ม.63 ผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีความเห็น

ว่ า เด็กหรือ เยาวชนสามารถกลับ เป็น เด็กดี ได้ โดยไม่ต้องฟ้อง 

ซึ่งพนักงานอัยการเห็นชอบและมีค�าสั่งไม่ฟ้องเด็กหรือเยาวชน	

	 -	 ปล่อยเมื่อครบขั้นต�่า เด็กหรือเยาวชน	 รับการฝึกและอบรม	 มาครบระยะเวลาขั้นต�่าตามศาล 

ก�าหนด	 และผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและเยาวชน 

หรือผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 รายงานต่อศาล 

แล้วศาลมีค�าสั่งให้ปล่อยตัว	เด็กหรือเยาวชนนั้น	

	 -	 ปล่อยเมื่อครบขั้นสูง เด็ก	 หรือเยาวชนรับการฝึกและอบรมมาจนครบระยะเวลาขั้นสูง	 ตามที่

ศาลก�าหนดแล้วได้รับการปล่อยไป

	 -	 อื่น	ๆ	ระบุ	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น

(13) ในขณะจำาหน่ายผู้ป่วยรับการ

รักษาในขั้นตอนใด 

ระบุว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาถึงขั้นตอนใดขณะจ�าหน่าย

	 1.	ขั้นถอนพิษยา ขัน้ตอนการบ�าบดัรกัษาอาการทางกายทีเ่กดิจากการใชย้าเสพตดิ	เพือ่ช่วย

ระงบัความต้องการยา	ด้วยการใช	้วชิาชพีเวชกรรม	(อาจใชย้าหรอืไมก่ไ็ด)้	

และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

	 2.	ขั้นถอนพิษยา	และฟื้นฟู

	 	 สมรรถภาพ	(พร้อมกัน)	

ผูป่้วยบ�าบดัรักษาอาการทางกายและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย	จติใจ	

สังคม	ไปพร้อมกัน	

	 3.	ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ ขั้นตอนที่ผู้ป่วยมารับการบ�าบัดรักษา	 โดยได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกาย

และจิตใจ	เพื่อให้เข้าใจตนเอง	มองเห็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตซึ่งมีวิธี

การฟื้นฟูสมรรถภาพกิจกรรม	ดังนี้

1.	จิตบ�าบัดและแนะแนวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม

2.	กิจกรรมบ�าบัดและอาชีวบ�าบัด

3.	การอบรมทางจิตใจ	ทางศีลธรรม	ศาสนา	

4.	นันทนาการ

5.	การฝึกอุปนิสัย	และวินัย

6.	กิจกรรมอื่น	ๆ	ตามที่ยื่นไว้ต่อกรมการแพทย์

(14) การประเมินสภาพทางจิต จากการสังเกตและสัมภาษณผู้์ปว่ย	ซ่ึงผู้สัมภาษณต้์องประเมนิสภาพ

ทางจิตในขณะนั้น

	 1.	อาการทางจิตขณะรับการบ�าบัด

	 	 -	 เบื่อหน่าย	ซึมเศร้า	 สัมภาษณ์	 หรือ	 สังเกตผู้ป่วยช่วง	 1	 -	 2	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	 ผู้ป่วยมี

อาการรู้สกึหดหูใ่จ	ไมม่คีวามสขุ	เศร้าหมองเกอืบทกุวนั	หรือเบือ่หนา่ย

ไมอ่ยากพบปะผู้คน	และมอีาการร่วมกบัอาการดังต่อไปนีต้ั้งแต	่1	-	2	

ข้อ	ขึ้นไปถือว่า	มีภาวะซึมเศร้า
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1.	น�้าหนักลด

2.	นอนไม่หลับ	เพราะคิดมาก	กังวลใจ	หรือตื่นบ่อย

3.	วุ่นวายใจ	หรือรู้สึกเบื่อหน่าย	ไม่อยากท�าอะไร

4.	รู้สึกอ่อนเพลีย	จนไม่มีแรงจะท�าอะไร

5.	รู้สึกหมดหวังในชีวิต	ตนเองไม่มีคุณค่า

6.	รู้สึกตนเองไม่มีสมาธิ	ตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ไม่ได้

7.	ความคิดเกี่ยวกับความตาย	หรือรู้สึกอยากตายบ่อย	ๆ

	 -	 หูแว่ว	หรือเห็นภาพหลอน	 สัมภาษณ์ผู้ป่วยภายใน	1	เดือนจนถึงปัจจุบันมีอาการเหล่านี้หรือไม่	

ผู้ป่วยมีอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ถือว่า	 มีภาวะหูแว่วหรือเห็น

ภาพหลอน

1.	ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นคนพูดหรือได้ยินเสียงเพียงคนเดียว

2.	พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบกับใคร

3.	ท�าตามเสียงแว่วที่สั่ง

	 -	 หวาดระแวง ผูป้ว่ยมพีฤตกิรรมขอ้ใดขอ้หนึง่	ดงัตอ่ไปนี	้ถอืวา่	มอีาการหวาดระแวง

1.	หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้าย	หรือท�าร้าย

2.	คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง	หรือถูกจับผิด

3.	ระแวงว่า	มีคนคอยติดตาม

4.	มีความคิดว่า	มีอ�านาจบางอย่างมาบังคับหรือควบคุม

5.	คิดว่าคนรอบข้างมักนินทา	หรือพูดถึงตนเอง

6.	 มีความเชื่อหรือมีความคิดที่ไม่มีเหตุผล	 และไม่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรม

7.	สะสมอาวุธใช้ป้องกันตัวจากความระแวง

	 -	 ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ท�าร้ายผู้อื่น ผู้ป่วยมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 เช่น	 พูดจา	 แสดงกริยาอาการ	 ก้าวร้าว	

รุนแรงกับผู้อื่น

	 -	 ไม่มี ผู้ป่วยไม่มีอาการเบื่อหน่าย	 ซึมเศร้า	 หูแว่ว	 เห็นภาพหลอน	

หวาดระแวง	ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ท�าร้ายผู้อื่นขณะรับการบ�าบัด

	 -	 มี ผู้ป่วยยังมีอาการเบื่อหน่าย	 ซึมเศร้า	 หูแว่ว	 เห็นภาพหลอน	

หวาดระแวง	ก้าวร้าว	วุ่นวาย	ท�าร้ายผู้อื่น	ขณะรับการบ�าบัด	

	 2.	อาการทางจิตขณะจ�าหน่าย

	 	 -	 หาย/ไม่มี ผูป้ว่ยไมม่อีาการเบือ่หนา่ย	ซมึเศรา้	หแูวว่	หวาดระแวง	ขณะจ�าหนา่ย	

	 	 -	 ดีขึ้น ผู้ป่วยมีอาการเบื่อหน่าย	ซึมเศร้า	หูแว่ว	หวาดระแวงน้อยกว่าก่อน

เข้ารับการรักษา	ในขณะจ�าหน่าย

	 	 -	 ไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยมีอาการเบื่อหน่าย	ซึมเศร้า	หูแว่ว	หวาดระแวง	 ไม่ดีขึ้นขณะ

จ�าหน่าย
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(15) ผลการประเมินจากการบำาบัดรักษาที่ผ่านมาและสภาพผู้ป่วยขณะจำาหน่าย

	 1.	หยุดเสพได้ทั้งหมด ขณะบ�าบดั	จนถงึวนัจ�าหนา่ยจากโปรแกรมการรกัษา	ผูป้ว่ยสามารถหยดุ

เสพสารเสพติดได้ทั้งหมด	และสามารถด�ารงชีวิตได้ตามปกติ

	 2.	ดีขึ้น ขณะจ�าหน่ายผู้ป่วยมีแนวโน้มหยุดเสพสารเสพติดได้	 และอาการทางจิต

และทางกายดีขึ้น	สามารถด�ารงชีวิตได้ตามปกติ

	 3.	ไม่ดีขึ้น ขณะจ�าหน่ายผู้ป่วยยังไม่สามารถหยุดสารเสพติดได้	 และอาการทางจิต

และทางกายไม่ดีขึ้นหรืออาการทางอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ดีขึ้น	 ซึ่งยังต้อง

เข้ารับการบ�าบัดรักษาต่อ

	 4.	อื่น	ๆ	ระบุ…. ขณะจ�าหน่ายผู้ป่วยมีผลการประเมินนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

ชื่อผู้สัมภาษณ์ ชื่อ	-	นามสกุล	ของเจ้าหน้าที่ที่ท�าการสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้บันทึก ชื่อ	 -	 นามสกุล	 ของเจ้าหน้าที่ที่ลงบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน	 บสต.	 

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

หน่วยงานที่สัมภาษณ์ / บันทึก ชื่อหน่วยบ�าบัดฯที่จ�าหน่าย

วันที่สัมภาษณ์ วันที่/เดือน/ปี	ที่สัมภาษณ์ผู้ป่วย

 

บสต 5 (ปกปิด) แบบการติดตามการบำาบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด

	 ใชส้�าหรบัการตดิตามการบ�าบดัรักษาผู้ปว่ยสารเสพติดรายบคุคลตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	ซ่ึงได้ก�าหนด

วธิกีารตดิตามและผลการตรวจวเิคราะหปั์สสาวะ	สภาพรา่งกายและจติใจ	รวมทัง้ปญัหา	และแนวทางการชว่ยเหลอื	

แบบรายงานนี้ทีมติดตามในระดับพื้นที่เป็นผู้ใช้และรายงานกลับตามระบบ	

หน่วยงานที่ติดตาม/ที่ตั้ง ระบุชื่อหน่วยงานที่ติดตามผลหลังการบ�าบัดรักษา/	ที่ตั้ง

หน่วยงานที่บำาบัดรักษา/ที่ตั้ง ระบุชื่อหน่วยงานที่บ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	/ที่ตั้ง

ชื่อ-สกุล (ผู้ป่วย) ชื่อ	-	นามสกุลของผู้ป่วย	ตามบัตรประจ�าตัวประชาชน

อายุ อายุของผู้ป่วยที่ครบบริบูรณ์	เช่น	อายุ	23	ปี	4	เดือนให้ลงรายงาน	เป็น	

23	ปี

เลขประจำาตัวประชาชน เลขประจ�าตัวในบัตรประจ�าตัวประชาชน

ที่อยู่

	 -	 ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม	จังหวัด จังหวัดที่เกิด

	 -	 ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์	จังหวัด	 จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

	 -	 ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่	ซึ่งสามารถติดต่อผู้ป่วยได้

บุคคลในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ ระบุ	 สถานภาพของผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย	

จ�าแนกตามแบบรายงาน	เช่น	บิดา	มารดา	ฯลฯ
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ลักษณะของการเข้ารับการบำาบัด ลักษณะของการเข้ารับบ�าบัด	มี	3	ระบบ	ดังนี้

	 -	 ระบบสมัครใจ ผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัดรักษา	 โดยสมัครใจด้วยตนเอง	 หรือผู้ปกครอง,	

ญาติ,	ผู้น�าชุมชน

	 -	 ระบบบังคับบ�าบัด ผูป่้วยเขา้รับการบ�าบดัรักษา	โดยถกูด�าเนนิการควบคมุตาม	พระราชบัญญัติ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545

	 -	 ระบบต้องโทษ	 ผูป้ว่ยเขา้รบัการบ�าบดัรกัษาเนือ่งจากถกูควบคมุและจบักมุตามกฎหมาย	

ยกเว้น	จากพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	2545	เช่น	

ผู้ป่วยถูกจับกุมในข้อหาค้าและเสพยาบ้า

การติดตาม ในการติดตามการบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดให้ระบุครั้ง	ที่..

ครั้งที่	1	ติดตามผู้ป่วย	2	สัปดาห์	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	2	ติดตามผู้ป่วย	4	สัปดาห์	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	3	ติดตามผู้ป่วย	2	เดือน	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	4	ติดตามผู้ป่วย	3	เดือน	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	5	ติดตามผู้ป่วย	6	เดือน	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	6	ติดตามผู้ป่วย	9	เดือน	หลังการจ�าหน่าย

ครั้งที่	7	ติดตามผู้ป่วย	12	เดือน	หลังการจ�าหน่าย

	 -	 วันที่	….. ระบุวันที่/เดือน/ปี	ที่ติดตามในแต่ละครั้ง

	 -	 ผู้ติดตาม...	ต�าแหน่ง…. บันทึกชื่อผู้ที่ติดตาม	และต�าแหน่ง	ในแต่ละครั้ง

วิธีการติดตาม ระบุวิธีการติดตามในครั้งนั้น

	 -	 มาพบที่หน่วยงาน ผู้ป่วยมารายงานตัวติดตามผลที่หน่วยงานที่ติดตาม

	 -	 จดหมาย	โทรศัพท์ หนว่ยงานตดิตาม	ใชว้ธิตีดิตามผูป้ว่ยโดยสง่จดหมายหรอืโทรศพัท	์ส�าหรบั

ติดตามผลการบ�าบัดรักษา

	 -	 เยี่ยมบ้าน หนว่ยงานตดิตาม	ใชว้ธิตีดิตามผูป้ว่ยโดยออกเยีย่มบา้นผูป้ว่ยเพือ่ตดิตาม

ผลการบ�าบัดรักษา

ผลการตรวจปัสสาวะ จากผลการตรวจปัสสาวะ

สภาพร่างกาย ดูจากการสัมภาษณ์	และการสังเกต

สภาพจิตใจ ดูจากการสัมภาษณ์/สังเกต	ผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิด

	 -	 ปกติ ผู้ป่วยปกติ	จนถึงสดชื่น	ร่าเริง	แจ่มใส

	 -	 ซึมเศร้า	แยกตัว ผูป้ว่ยเกบ็ตวั	ชอบอยูค่นเดยีว	แยกตวั	ไมค่อ่ยพดูกบัผูอ้ืน่	ซึง่ผดิไปจากเดมิ

	 -	 ก้าวร้าว ผู้ป่วยมีลักษณะก้าวร้าว	รุนแรง

	 -	 หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล	 ผู้ป่วยมีพฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่ง	 ดังต่อไปนี้อย่างชัดเจนโดยไม่มีเหตุผล	

ถือว่า	มีอาการหวาดระแวง
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1.	หวาดระแวงกลัวคนจะมาปองร้าย	หรือท�าร้าย

2.	คิดว่าตนเองถูกกลั่นแกล้ง	หรือถูกจับผิด

3.	ระแวงว่า	มีคนคอยติดตาม

4.	มีความคิดว่า	มีอ�านาจบางอย่างมาบังคับหรือ	ควบคุม

5.	คิดว่าคนรอบข้างมักนินทา	หรือพูดถึงตนเอง

6.	มคีวามเชือ่หรอืมคีวามคดิทีไ่มม่เีหตุผล	และไมส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม

7.	สะสมอาวุธใช้ป้องกันตัวจากความระแวง

	 -	 หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน สมัภาษณผ์ูป้ว่ยภายใน	1	เดือนจนถงึปจัจบุนัมอีาการเหลา่นีข้อ้ใดขอ้หนึง่

ต่อไปนี้	ถือว่า	มีภาวะหูแว่ว	หรือเห็นภาพหลอน

ได้ยินเสียงโดยไม่เห็นตัวคนพูด	หรือได้ยินเสียงเพียงคนเดียว

พูดคนเดียวเหมือนกับโต้ตอบกับใคร

ท�าตามเสียงแว่วที่สั่ง

สัมพันธภาพในครอบครัว ดูจากการสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัว	และการสังเกต

สัมพันธภาพในชุมชน ดูจากการสัมภาษณ์	ในชุมชนและการสังเกต

การใช้สารเสพติด ดูจากการสัมภาษณ์	และการสังเกต

ปัญหา/การช่วยเหลือ ระบปุญัหาของผูป้ว่ย	และการใหค้�าแนะน�าความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ที	่

ซึ่งมี	2	กรณี

กรณีที่	1.	ระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากผู้ถูกติดตาม	และระบุความ

ช่วยเหลือ	ของเจ้าหน้าที่ที่ติดตาม

กรณทีี	่2.	ระบปุญัหาและอปุสรรคทีเ่กดิจากการตดิตาม	และความชว่ยเหลอื

ที่เจ้าหน้าที่ที่ติดตามต้องการ
     

กรณีที่พบว่าใช้แอลกอฮอล์ทดแทนภายหลังการบำาบัด ให้พิจารณาลงในช่องปัญหาและการช่วยเหลือ ดังนี้

	 -	 ปัญหาเนื่องจากการใช้

	 	 แอลกอฮอล์แบบเสี่ยง

มีการดื่ม/ใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณไม่เกิน	4	ครั้ง/สัปดาห์	โดยในวันที่	ไม่

ดื่ม/ใช้	 จะไม่มีอาการผิดปกติเนื่องจากขาดแอลกอฮอล์ให้	 อาการขาด

แอลกอฮอล์	ได้แก่	มือสั่น	เหงื่อออก	นอนไม่หลับ	กระวนกระวายใจ)

	 -	 ปัญหาเนื่องจากการใช้

	 	 แอลกอฮอล์แบบ	เสพติด	

มกีารดืม่/ใชแ้อลกอฮอลใ์นปรมิาณและรปูแบบการใชท้ีม่คีวามเสีย่งในอนัที่

จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	เกิดปัญหาครอบครัว	และส่งผลกระทบ

ต่อหน้าที่การงาน	และเมื่อหยุดการดื่ม/จะมีอาการผิดปกติเนื่องจากการ

ขาดแอลกอฮอล์ให้เห็น	(อาการขาดแอลกอฮอล์	ได้แก่	มือสั่น	เหงื่อออก	

นอน	ไม่หลับ	กระวนกระวายใจ)	

สรุปผลการติดตาม ครั้งที่... ในการสรุปผลการติดตามในแต่ละครั้ง	ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ติดตาม

1. การศึกษา (ปัจจุบัน)	 ก�าลังอยู่ระหว่างศึกษาให้ระบุ	ระดับ...ปีที่..สถานศึกษา......
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2. การประกอบอาชีพ 

อาชีพ (ปัจจุบัน) การท�างานท่ีท�าให้เกิดรายได้ข้ึนมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้าง	 ผลก�าไร	

ส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใด	 ควรเป็นรายได้หลัก	 หรือรายได้ที่ได้รับ

สม�่าเสมอ	จ�าแนก	ดังนี้

	 -	 ข้าราชการ ผู้ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานของราชการ	 เช่น	 ข้าราชการครู	 พยาบาล	

ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของราชการ,	พนักงานของรัฐ	รวมทั้งข้าราชการ

บ�านาญ	ยกเว้น	ทหาร	ต�ารวจ

	 -	 รัฐวิสาหกิจ	 ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ,	มูลนิธิ

	 -	 ทหาร	/	ต�ารวจ ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นต�ารวจ	ทหาร	ทหารเกณฑ์

	 -	 พนักงานบริษัทเอกชน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น	

พนักงาน	ลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว	ของบริษัทเอกชน

	 -	 พนักงานโรงงาน	 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญในโรงงาน	เช่น	พนักงานโรงงานท�า

รองเท้า

	 -	 รับจ้าง ผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความช�านาญ	ไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	ช่างไม้

	 -	 ผู้ใช้แรงงาน	 ผูท้ีป่ฏบิตังิานโดยใชแ้รงงานเปน็หลกั	ไมจ่�าเปน็ตอ้งใชค้วามรู	้ความช�านาญ	

และไม่จ�ากัดสถานที่	เช่น	กรรมกรแบกหาม

	 -	 การค้าขาย	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการค้า,	 ธุรกิจส่วนตัว	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นลูกจ้างในร้านค้า	 เช่น	 เจ้าของร้านเสริมสวย	 ลูกจ้างร้านเสริมสวย	

ร้านขายของช�า	

	 -	 การเกษตร ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร	 ทั้งเป็นเจ้าของกิจการและเป็นลูกจ้าง	

เชน่	ท�านา	ท�าไร	่ท�าสวน	ลกูจา้งในสวนผลไม	้รวมถงึการเลีย้งสตัว	์ประมง	

เหมืองแร่

	 -	 การคมนาคม	 ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคมนาคม	ขนส่งทุกชนิด	ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ	

และเป็นลูกจ้าง	เช่น	ผู้ขับรถ	พนักงานเก็บค่าโดยสาร	แท็กซี่	มอเตอร์ไซด์

รับจ้าง	สามล้อรับจ้าง	

	 -	 นักบวช ผู้ที่ปฏิบัติงานทางศาสนา	เช่น	พระภิกษุ	สามเณร	ชี	บาทหลวง	และผู้น�า

ทางลัทธิ	ศาสนาต่างๆ	

	 -	 ว่างงาน ผูท้ีไ่มม่งีานท�า	ถงึแมว้า่ผูท้ีเ่คยท�างานมาแลว้กต็าม	แต่ขณะทีส่มัภาษณไ์ด้

ออกจากงานแล้วหรือผู้ที่ไม่สามารถหารายได้จากงานอาชีพ

	 -	 อื่น	ๆ อาชีพอื่นที่นอกจากที่กล่าวข้างต้น

3. การฝึกอาชีพ การส่งเสริม	แนะน�าศึกษา	ฝึกหัดอาชีพ	ทั้งหลักสูตร	ระยะสั้น	ระยะยาว	

	 -	 มีความต้องการฝึกอาชีพ	 ผู้ผ่านการบ�าบัดมีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ
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	 -	 ไม่ต้องการฝึกอาชีพ	 ผู้ผ่านการบ�าบัดไม่ประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ

	 -	 ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว	 ผูผ้า่นการบ�าบดัไดร้บัการสง่เสรมิ	แนะน�าศกึษา	ฝกึหดัอาชพี	ทัง้หลกัสูตร	

ระยะสั้น	ระยะยาวแล้ว

4. ผลการติดตาม

	 -	 ไม่เสพ ผู้ป่วยไม่ใช้สารเสพติด	ในระหว่างการติดตามหลังการรักษา	ครั้งนั้น

	 -	 เสพ ในการติดตามในครั้งนั้น	พบว่า	ผู้ป่วยมีการใช้สารเสพติด	หรือผู้ป่วยกลับ

ไปใช้สารเสพติด	ในระหว่างการติดตามหลังการรักษาครั้งนั้น

	 -	 ติดตามไม่ได้ ผู้ป่วยขาดการติดต่อ	 หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามผู้ป่วยได้	 ในการ

ติดตามด้วยวิธีใดก็ตาม	เช่น	เยี่ยมบ้าน	จดหมาย	ไม่ได้รับการติดต่อหรือ

ไม่พบผู้ป่วย

	 -	 ถูกจับ ผูป้ว่ยถกูควบคมุ	จบักมุโดยเจา้หนา้ทีต่�ารวจ	และท�าใหไ้มส่ามารถตดิตาม

ได้

	 -	 เสียชีวิต ผู้ป่วยถึงแก่กรรม

	 -	 ส่งต่อ	ระบุที่ส่ง…. ระบุชื่อหน่วยบ�าบัดฯ	ที่ส่งผู้ป่วยไปติดตามต่อ

	 -	 อื่น	ๆ	(ระบุ) สรุปผลการติดตามที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

สิ้นสุดการติดตาม เมื่อติดตามครบ	1	ปี	หรือติดตามไม่ครบ	1	ปี	พบว่าผู้ป่วยกลับไปเสพซ�้า 

ส่งต่อ	 ถูกจับ	 ตาย	 อื่น	 ๆ	 ที่ท�าให้การติดตามสิ้นสุดลง	 ต้องสรุปผลการ

ติดตามทุกครั้ง

1. การศึกษา (ปัจจุบัน) ก�าลังอยู่ระหว่างศึกษาให้ระบุ	ระดับ...ปีที่..สถานศึกษา......

2. การประกอบอาชีพ 

	 -	 อาชีพ (ปัจจุบัน) การท�างานที่ท�าให้เกิดรายได้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน	ค่าจ้าง	ผลก�าไร	

ส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใด	 ควรเป็นรายได้หลัก	 หรือรายได้ที่ได้รับ

สม�่าเสมอ

	 -	 ว่างงาน ผู้ที่ไม่มีงานท�า	ในขณะที่ได้รับการติดตาม

	 -	 อื่น	ๆ	(ระบุ) ระบุอาชีพอื่นที่มิได้ก�าหนดไว้ข้างต้น

3. การฝึกอาชีพ การแนะน�า	ส่งเสริม	การศึกษา	การฝึกอาชีพทั้งระยะสั้น	ระยะยาว	การ

จัดหาแหล่งทุนให้

	 -	 มีความต้องการฝึกอาชีพ	 ผู้ผ่านการบ�าบัดมีความประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ

	 -	 ไม่ต้องการฝึกอาชีพ	 ผู้ผ่านการบ�าบัดไม่ประสงค์ที่จะฝึกอาชีพ

	 -	 ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว	 ผู้ผ่านการบ�าบัดได้รับการการฝึกอาชีพแล้ว
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การใช้ระบบงาน ระบบติดตาม
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
(บสต.)5

บทที่

	 ระบบรายงาน	บสต.ผา่นทางเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็	โดยใชบ้ราวเซอร	์Internet	Explorer	(IE)	Version	

6.0	ขึ้นไป	ห้ามใช้บราวเซอร์	Firefox	หรือ	Google	chrome	เนื่องจากบราวเซอร์	รุ่นใหม่เหล่านี้	ไม่รองรับการใช้

โปรแกรมระบบรายงาน	บสต.นี้	โดยผ่านช่องทางกระทรวงสาธารณสุข	ที่	http://antidrug.moph.go.th

	 ผู้ใช้ระบบรายงานต้องมี	Username	และ	Password	ส�าหรับใช้	login	ก่อนเข้าสู่ระบบUsername	

และ	Password	จะเป็นสิ่งที่บอกว่าหน่วยงาน	หรือบุคคลใดที่	login	เข้าสู่ระบบ	ซึ่งจะมีผลให้เมนู	และการใช้งาน

ในระบบ	แตกต่างกันไปตามสิทธิ	และลักษณะของหน่วยงาน	ที่	login	เข้าสู่ระบบ	

สิทธิ

-	ผู้ดูแลระบบ

-	เพิ่มเติม-แก้ไข

-	เรียกดูข้อมูล

ประเภทของหน่วยงาน

-	หน่วยบ�าบัด

-	ศูนย์ข้อมูลระดับเขต/อ�าเภอ

-	ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด

	 ส�าหรับ	Username	ในสิทธิเพิ่มเติม-แก้ไข	ของทุกประเภทหน่วยงาน	จะสามารถเข้าถึงฐานทะเบียน

ราษฎร์	 ของกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทยได้	 จึงมีเงื่อนไขการออก	 Username	 และการใช้งานตามที่ 

กรมการปกครองก�าหนดให้	 มีระบบระบุเลขท่ีบัตรประชาชนก่อนใช้งาน	 การใช้บัตรประชาชนอัจฉริยะ	 ส�าหรับ 

log	in	เข้าใช้งาน

	 การใช้บัตรประชาชน	 (Smart	 Card)	 เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยในระบบเลข	 13	 หลัก	 ของกระทรวง

มหาดไทย	 จะใช้เฉพาะผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิเพิ่มเติมแก้ไขเท่านั้น	 ซึ่งก่อนจะใช้งานในระบบ	 จ�าเป็นต้องติดตั้งเครื่อง	

Smart	Card	Reader	เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเสียก่อน	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	 ลง	driver	เฉพาะ	Window	XP,	Vista	จากแผ่น	CD	ส�าหรับเครื่องอ่านบัตรที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับ 

ที่ได้รับการจัดสรรจากต้นสังกัดในรุ่นแรก	(Suyu	/	BPS)	ให้ลง	driver	จากแผ่น	CD	เช่นกัน

	 	 2.	 เลือกไฟล์	N99	SmartCardReader	Setup.exe	ดังภาพ
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 ส�าหรับเครื่อง	 Smart	 Card	 Reader	 รุ่น	 Suyu	 (หรือ	 BPS)	 ที่ได้รับแจก	 สามารถลงจากหน้าเว็บ	

โปรแกรมจะติดตั้งอัตโนมัติจนเสร็จ	ดังภาพ

Click ที่ Finish

	 3.	 ต่อเครื่อง	Smart	Card	Reader	ที่ช่อง	USB
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การติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรฯ

	 1.	 Login	เข้าระบบ	บสต.	ด้วยสิทธิ	เพิ่มเติม/แก้ไข

	 2.	 เลือก	คลิกติดตั้งและศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมอ่านบัตร	Smart	Card

	 3.	 Download	โปรแกรมอ่านบัตรฯ	(AntiDrug_SmartCard_Setup.exe)

	 4.	 เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมให้เหมาะสมกับ	Spec	ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่	เช่น	เป็นรุ่น

ที่ต�่ากว่า	 32	bit	 ลงมา	 ให้เลือกดาวน์โหลดด้านซ้ายมือ	ส�าหรับเครื่องรุ่น	 64	bit	 ให้เลือกดาวน์โหลดด้านขวามือ	 

แล้ว	Click	ที่	Run
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เลือกติดตั้ง

เลือก Finish

จะปรากฏ Icon โปรแกรมที่ Taskbar

แสดงว่าโปรแกรมทำางานเรียบร้อย
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การ Login ระบบ บสต. แบบใช้บัตร Smart Card

	 1.	 Login	 เข้าระบบ	บสต.	 ด้วยสิทธิ	 เพิ่มเติม/แก้ไข	 หลังจากติดต้ังอุปกรณ์และโปรแกรมอ่านบัตร

เรียบร้อย

	 2.	 ใส่บัตรประชาชน	Smart	Card	ในเครื่อง	Smart	Card	Reader	และกดปุ่ม	“อ่านข้อมูล”
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	 3.	 ใส่รหัส	Pin	Code

	 4.	 เมื่อตอบตกลงแล้วระบบจะเข้าสู่การรายงาน	ระบบ	บสต.ตามปกติ	และสามารถดึงบัตรประชาชน

ออกได้

จะปรากฏ Icon ของกรมการปกครอง

ที่ Taskbar เมื่อเชื่อมกับทะเบียนราษฎร์
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หมายเหตุ

	 1.	 โปรแกรมอ่านบัตร	ต้อง	Update	ทุกปี	โปรแกรมปี	2555	หมดอายุ	17	มกราคม	2556

	 2.	 การออก	User	สิทธิ	เพิ่มเติม/แก้ไข	ต้องประมาณ	7	วันท�าการ	จึงสามารถเข้าระบบได้

	 3.	 ขอความร่วมมือผู้ดูแลระบบปรับปรุงรายชื่อผู้ใช้ระบบ	ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

วิธีแก้ไข No License สำาหรับ Windows 7

ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้

	 1)	 เข้า	Control	Panel

1
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 2)	 คลิกที่	User	Accounts

 3)	 คลิกที่	Change	User	Account	Control	Settings

2

3
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 4)	 เปลี่ยนระดับ	notify	เป็นระดับต่�าสุด	จากนั้นคลิก	OK

	 5)	 Restart	Computer

4

5
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วิธีการแก้ไข “ERROR: NO LICENSE MANAGER” สาหรับ Windows Vista 

 1.	 คลิก	Windows	Start

	 2.	 เข้า	Control	Panel
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 3.	 คลิกที่	User	Accounts

 4.	 คลิกที่	Turn	User	Account	Control	on	or	off
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	 5.	 ติ๊กเครื่องหมายถูก	ออก

	 6.	 คลิก	OK

	 7.	 คลิก	Restart	Now

หน้าจอของผู้เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสของหน่วยบำาบัด ที่มีสิทธิ เพิ่มเติมแก้ไข 



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

67

หน้าจอของผู้เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสของศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ / เขต ที่มีสิทธิ ผู้ดูแลระบบ

หน้าจอของผู้เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด / กทม ที่มีสิทธิ ผู้ดูแลระบบ



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

69ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

68

 ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด สามารถเพิ่มผู้ใช้ระบบของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด และ ของศูนย์ข้อมูลระดับ

อำาเภอที่อยู่ในความดูแลของจังหวัด

การใช้เมนู
ผู้ใช้ระบบ6

บทที่

สิทธิของผู้ใช้ระบบในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) มี 3 ประเภท ดังนี้

 1. ผู้ดูแลระบบ 

 2. เพิ่มเติม-แก้ไข 

 3. เรียกดู

	 	สิทธิ “ผู้ดูแลระบบ” มีหน้าที่ ดังนี้

 1. เพิ่ม / กำาหนดสิทธิ Username&Password ของผู้ใช้ระบบภายในหน่วยงาน

 2. บริหารจัดการดูแลผู้ใช้ระบบ และหน่วยงานภายใต้การดูแล

 3. เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

 4. สำาหรบั ศนูย์ข้อมลูระดบัอำาเภอ สามารถ เพิม่เติม แก้ไข และยกเลกิ รายการพืน้ทีจ่ดัเกบ็ข้อมลู บสต.

1 ในอำาเภอ, จัดทำาสรุป บสต.1 และรายงานข้อมูลศักยภาพสถานบริการที่ให้การบำาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

	 	สิทธิ “เพิ่มเติม-แก้ไข” 

 หน่วยบำาบัด มีหน้าที่ คือ เพิ่มหน่วยงานส่งต่อเพื่อบำาบัด / หน่วยติดตามหลังบำาบัด ที่สามารถเลือกได้, เพิ่มเติม / 

ลบ ชื่อผู้สัมภาษณ์/ผู้ติดตาม ที่จะปรากฏให้เลือกใน บสต.2, 3, 4 และ 5 และ จัดทำา บสต.2-5 

	 	สิทธิ “เรียกดู” สามารถใช้เมนู “รายงาน” ได้เท่านั้น

เมนูย่อยในเมนูผู้ใช้ระบบ

 1. รายการผู้ใช้ระบบ (เฉพาะประเภทสิทธิ “ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น) 

  1.1 การเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบที่ได้สิทธิ “ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น จึงจะสามารถเพิ่มผู้ใช้

ระบบรายใหม่ได้ 
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การใช้เมนู
ผู้ใช้ระบบ

 ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ สามารถเพิ่มผู้ใช้ระบบของศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ และของหน่วยบำาบัดที่อยู่

ในความดูแลของอำาเภอ ได้ 

 หน่วยบำาบัด สามารถเพิ่มผู้ใช้ระบบ ภายในหน่วยบำาบัดของตนเองได้เท่านั้น

 การเพิ่มผู้ใช้ระบบ ให้คลิกที่เมนู “ผู้ใช้ระบบ” แล้วเลือก “เพิ่มผู้ใช้ระบบคนใหม่” ด้านล่างรายชื่อผู้ใช้

ระบบ ให้คลิกเลือกประเภท (สิทธิ)

   1.1.1) กรณีเพิ่มผู้ใช้ระบบ ที่กำาหนดสิทธิเป็น “เรียกดู” และ “ผู้ดูแลระบบ” จะ ปรากฏหน้าจอ

ดังภาพ 
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ให้กรอกรายรายละเอียด โดยกำาหนด Username & Password, ชื่อหน่วยงาน ที่เป็นเจ้าของ Username & 

Password นั้น, คลิกระบุหน่วยงาน แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” รายชื่อใหม่ที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถมีสิทธิในการใช้ระบบตามที่

กำาหนดได้

   1.1.2) กรณีเพิ่มผู้ใช้ระบบ ที่กำาหนดสิทธิเป็น “เพิ่มเติมแก้ไข” จะ ปรากฏหน้าจอดังภาพ 

ให้กรอกรายรายละเอียด โดยกำาหนด Username & Password, ชือ่-สกลุ ของผูร้บัผดิชอบ Username & Password 

นัน้, คลกิ ระบหุน่วยงาน แล้วกดปุม่ “เพิม่” รายชือ่ใหม่ทีเ่พิม่ขึน้นี ้จะสามารถใช้งานได้จรงิต่อเมือ่ ผูไ้ด้รบั Username 

& Password นี้ต้องทำาการยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ จึงจะสามารถใช้งานได้ 

(ศึกษาการยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ ในท้ายบท)

ข้อแนะน�า - Username ควรกำาหนดเป็นภาษาองักฤษและ/หรอืตัวเลข เมือ่เพิม่ Username แล้วจะเปลีย่นแปลง 

  ไม่ได้ หากกำาหนดซำ้ากับที่มีอยู่ในระบบฯ จะมีข้อความเตือน ไม่สามารถเพิ่มได้

 - ชื่อ นามสกุล ควรใช้ชื่อ นามสกุลจริงของผู้ใช้ระบบฯ  

 - รหัสผ่านควรเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลข และต้องจำาไว้ให้ดี เนื่องจากจะไม่ปรากฏ 

  ข้อความให้เห็น

  1.2 การแก้ไขรายการผู้ใช้ระบบ

   ในกรณีที่ต้องการแก้ไขรายการของผู้ใช้ระบบที่มีอยู่เดิม สามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้ระบบที่เป็น 

“ผู้ดูแลระบบ” เท่านั้น โดยคลิกเลือกเมนูผู้ใช้ระบบ จะปรากฏรายชื่อผู้ใช้ระบบทั้งหมด ให้เลือก “แก้ไข” รายการ

ที่ต้องการแก้ไขนั้น ดังรูปภาพ

เมื่อต้องการแก้ไข
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 ซึง่การแกไ้ขรายการผูใ้ชร้ะบบ สามารถใชไ้ดใ้นกรณทีีผู่ใ้ชร้ะบบลมื รหสัผา่น (Password) ผูด้แูลระบบ

ของแต่ละหน่วยงานสามารถแก้ปัญหาในกรณีที่ผู้ใช้ระบบภายใต้การดูแล ลืม username หรือ password ได้

 ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขให้ผู้ใช้ระบบในระดับศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด และ

ระดับอำาเภอที่อยู่ในความดูแลของจังหวัด 

 ศนูยข้์อมลูระดบัอำาเภอ ผูด้แูลระบบสามารถแกไ้ขใหผู้ใ้ชร้ะบบของ ศนูยข์อ้มลูระดับอำาเภอ และหนว่ย

บำาบัดที่อยู่ในความดูแลของอำาเภอ 

 หน่วยบำาบัด ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขให้ผู้ใช้ระบบที่อยู่ภายในหน่วยบำาบัดของตนเอง 

 ตัวอย่าง กรณีผู้ดูแลระบบของศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ลืมรหัสผ่าน ให้แจ้งต่อ 

ศูนยข์อ้มูลระดบัจงัหวดัลพบรุ ีซึง่ศนูยข์อ้มลูระดบัจงัหวดัลพบรุสีามารถปรบัปรงุแกไ้ขรหสัผา่นของศนูยข์อ้มลูระดบั

อำาเภอโคกเจรญิได ้โดยศนูยข์อ้มลูระดบัจงัหวดัลพบรุ ีใชเ้มน ู“ผูใ้ชร้ะบบ” เมนยูอ่ย “รายการผูใ้ชร้ะบบ” จะปรากฏ

หน้าจอดังภาพ

ต่อจากนั้นคลิก “แก้ไข” (ในบรรทัดของ สสอ.โคกเจริญ) จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ

เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มแก้ไข ซึ่งสามารถแก้ไข ได้เฉพาะรหัสผ่าน 

แก้ไขรหัสผ่าน



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

73ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

72

 ต่อจากนั้นจะเห็น รหัสผ่านตัวเดิมเป็น Ý หรือ • ให้ลบรหัสผ่านเดิมออก และพิมพ์รหัสผ่านให้ใหม่ 

จากนั้นบันทึก โดยคลิกปุ่ม “แก้ไข” และแจ้งรหัสผ่านท่ีกำาหนดข้ึนใหม่ นั้น แก่ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอโคกเจริญ 

ซึง่ศูนย์ข้อมูลระดบัอำาเภอโคกเจรญิ สามารถเข้าสูร่ะบบ และทำาการเปลีย่นรหสัผ่านได้ (กล่าวไว้ในหวัข้อเปลีย่นรหสั

ผ่าน) เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบฯ

กรณีต้องการลบ Username & Password ของผู้ใช้ระบบ

 ผูใ้ช้ระบบทีไ่ด้สทิธ ิ“ผูด้แูลระบบ” เท่านัน้ ใช้ในกรณทีีผู้่ใช้ระบบพ้นจากหน้าทีใ่นการใช้ระบบรายงาน

ยาเสพตดิฯ หรอืไม่ได้ใช้ Username & Password นัน้แล้ว ผูด้แูลระบบของแต่ละหน่วยงานสามารถลบ Username 

& Password ของผู้ใช้ระบบนั้นได้

 โดยเลือกเมนูผู้ใช้ระบบและเลือกเมนูย่อยรายการผู้ใช้ระบบ เลือก “ลบ” รายชื่อท่ี ไม่ต้องการออก  

จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง คลิก “ลบข้อมูล” 

 2. เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

  ผู้ใช้ระบบที่ได้สิทธิ เพิ่มเติมแก้ไข หรือ เรียกดู ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถเข้าระบบด้วยรหัส

ผ่านที่ผู ้ดูแลระบบของแต่ละหน่วยงานกำาหนด หลังจากน้ันสามารถคลิกเมนูผู้ใช้ระบบและเลือกเมนูย่อย  

“เปลี่ยนรหัสผ่าน” ให้กรอกรหัสผ่านเดิม 1 ครั้ง และรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง คลิก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 3. รายการหน่วยงาน

  3.1 กรณีแก้ไขรายละเอียดที่ตั้งของหน่วยงาน

ผู้ใช้ระบบที่ได้สิทธิ “ผู้ดูแลระบบ” สามารถแก้ไขรายละเอียดของหน่วยงาน เช่น ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อของ

หน่วยงาน ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดสามารถแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดหรืออำาเภอในเขต



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

73

ความรับผิดชอบได้ ส่วนในศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ สามารถแก้ไขรายละเอียดของศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอและ 

หน่วยบำาบัดที่อยู่ภายในความรับผิดชอบได้ ส่วนหน่วยบำาบัดสามารถแก้ไขรายละเอียดได้เฉพาะหน่วยบำาบัด 

ของตนเองเท่านั้น 

 โดย คลิกเมนู ผู้ใช้ระบบ เลือกเมนูย่อย รายการหน่วยงาน เลือก “แก้ไข” ตามรายชื่อหน่วยงานที่

ต้องการแก้ไข สำาหรับ รายการ “ประเภท” และ “ข้ึนกับ” จะมีผลกับการทำางานในระบบฯ ดังนั้น สำาหรับ 

หน่วยบำาบัด ในระบบฯปัจจุบันจึงออกแบบ ไม่ให้แก้ไข รายการกระทรวง และกรม ซึ่งจะมีผลกับการประมวลผล

รายงานผลงาน

  3.2 กรณีที่ต้องการยกเลิกหน่วยงาน

   ประสาน กลุ่มงานเทคนิคบริการ สำานักบริหารการสาธารณสุข ดำาเนินการเท่านั้น

  3.3 กรณีที่ต้องการเพิ่มหน่วยงานใหม่ 

   ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด ไม่สามารถเพิ่มศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอใหม่ได้ และศูนย์ข้อมูลระดับ

อำาเภอ ไม่สามารถเพิ่มหน่วยบำาบัดใหม่ได้ หากมีศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอหรือหน่วยบำาบัดใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ 

เพิ่มขึ้น ให้ประสานทาง กลุ่มงานเทคนิคบริการ สำานักบริหารการสาธารณสุข เป็นผู้ดำาเนินการเท่านั้น

  3.4 กรณีเพิ่มหน่วยงานส่งต่อเพื่อบ�าบัดหรือหน่วยงานติดตามหลังการบ�าบัด

   การจัดทำา บสต.2-5 หากต้องมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อบำาบัดต่อ/ติดตามหลังการจำาหน่าย 

ในระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) จะมีหน่วยบำาบัดให้เลือกส่งต่อเฉพาะหน่วยบำาบัดในพื้นที่อำาเภอเดียวกันเท่านั้น 

แต่หากต้องการเพิ่มหน่วยบำาบัดนอกอำาเภอ สามารถทำาได้โดย ผู้ใช้ระบบ สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข ดังนี้ 

   - เลือกเมนู ผู้ใช้ระบบ เลือกเมนูย่อย - รายการหน่วยงาน - รายการหน่วยงานส่งต่อเพื่อ

การบ�าบัดรักษาที่สามารถเลือกได้ สำาหรับส่งต่อ บสต.2 และ บสต.3 และเลือกเมนูย่อย - รายการหน่วยงานติดตาม

เพือ่ตดิตามหลงัการบ�าบัดรกัษาทีส่ามารถเลอืกได้ สำาหรบัส่งต่อเพือ่การตดิตาม บสต.4 และ บสต.5 ดงัภาพด้านล่าง

 จากนั้นค้นหาหน่วยงานที่จะส่งต่อหรือ ติดตาม โดยเลือกจังหวัด อำาเภอและหน่วยงานตามลำาดับ 

และกดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

เพิ่มหน่วยส่งต่อ
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 จะปรากฏหน่วยงานส่งต่อเพิ่มขึ้นในรายการ ของแบบ บสต.2, 3 หรือปรากฎหน่วยงานติดตาม 

เพิ่มขึ้นในรายการ ของแบบ บสต.4, 5 ตามที่ได้เพิ่มเติมไว้โดยอยู่ใต้ “หน่วยงานส่งต่อ/ติดตาม (นอกพื้นที่อำาเภอ) 

ดังภาพถัดไป

 4. การเพิ่มเติม / ยกเลิก ชื่อผู้สัมภาษณ์ / ผู้ติดตาม

   เอกสาร บสต.2-4 จะมีการลงชื่อผู้สัมภาษณ์ /เอกสาร บสต.5 จะมีการลงชื่อผู้ติดตาม ระบบฯ  

จะออกแบบให้ผู้ใช้ระบบสามารถเพิ่มเติม และแก้ไข ชื่อผู้สัมภาษณ์ ได้ ดังนี้คือ เมื่อเข้า ระบบฯ ด้วยสิทธิเพิ่มเติม

แก้ไข ของหน่วยบำาบัด ให้เลือกที่เมนู ผู้ใช้ระบบ เมนูย่อยรายการ ผู้สัมภาษณ์/ผู้ติดตาม และสามารถเพิ่มเติม และ

แก้ไข ชื่อผู้สัมภาษณ์ ได้ทั้ง บสต.2, 3, 4, 5

 กรณีต้องการเพิ่มผู้สัมภาษณ์ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้บันทึกชื่อผู้สัมภาษณ์ และคลิก / ในช่อง

ของ บสต.2 - 5 ตามที่ต้องการให้ชื่อผู้สัมภาษณ์ปรากฏในใบ บสต.นั้นๆ 

 กรณีแก้ไข/ยกเลิก รายการผู้สัมภาษณ์ สามารถเลือกแก้ไขได้ ทั้ง บสต.2, 3, 4, 5 

หน่วยงานส่งต่อที่เพิ่ม
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 เมื่อคลิก “แก้ไข” จะปรากฏหน้าจอ ให้พิมพ์แก้ไขชื่อให้ถูกต้อง หรือหากต้องการยกเลิกรายชื่อ 

ผู้สัมภาษณ์ ให้คลิก / ในช่อง “ยกเลิก” แล้วกด “แก้ไข” 

 5. การเพิ่มพื้นที่ก่อนท�าการกรอกข้อมูลใน แบบสรุป บสต.1

  การกรอกข้อมูลในแบบสรุป บสต.1 ใช้สำาหรับหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ ให้เป็น 

ผู้สำารวจและกรอกข้อมูล ดังน้ันต้องเข้าด้วยรหัสผ่านของศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ ซึ่งสามารถใช้รหัสผ่านที่เป็นสิทธ ิ

ผู้ดูแลระบบ เข้าใช้งาน โดยใช้เมนูในการเพิ่มพื้นที่กรอกข้อมูล สรุป บสต.1 ซึ่งหากไม่มีการเพิ่มพื้นที่ เมื่อเข้าสู่แบบ 

สรปุ บสต.1 จะไม่มรีายการพืน้ทีก่ารจดัเกบ็ข้อมลูให้เลือก ดังนัน้เมือ่เข้าด้วยรหสัผ่านของหน่วยงานท่ีเป็น ศนูย์ข้อมลู

ระดับอำาเภอ ให้เลือกที่เมนู ผู้ใช้ระบบ และเลือกเมนูย่อย รายการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บสต.1 จากนั้นคลิก เพิ่มพื้นที่

จัดเก็บข้อมูล บสต.1

ต้องการแก้ไข/ยกเลิก
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 ระบบจะระบุชื่อจังหวัด อำาเภอไว้แล้ว ให้เลือกตำาบล และระบุพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน ชุมชน หรือชื่อ

ของหน่วยงานที่มีลักษณะปิด เช่น เรือนจำา, ค่ายทหาร ที่มีการบำาบัดผู้ป่วยยาเสพติด

 เมื่อเพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บสต.1 เรียบร้อย ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ สามารถสร้างแบบสรุป บสต.1 

โดยมีพื้นที่ดังระบุข้างต้นปรากฏ ให้กรอกข้อมูลของแต่ละพื้นที่ได้

 6. การยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์

  เมือ่ผูด้แูลระบบเพิม่ Username & Password สทิธเิป็น “เพิม่เติมแก้ไข” แล้ว ให้ผูไ้ด้รบั Username 

& Password สิทธิ “เพิ่มเติมแก้ไข” ดำาเนินการยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิ ค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์  

โดย ซึ่งทำาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการใช้บัตรประชาชน (Smart Card) ส�าหรับ log in เข้าใช้งาน 

 1) ใส่บัตรประชาชน Smart Card ในเครื่อง Smart Card Reader และกดปุ่ม “อ่านบัตร”

 2) ใส่รหัส Pin Code

 3) เมื่อตอบตกลงแล้วระบบจะเข้าสู่การรายงาน ระบบ บสต. ตามปกติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน

บทที่ 5 เรื่อง การใช้ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์

 - ใช้ Username & Password ที่ได้รับ
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 - เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้ว จะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐาน 

ทะเบียนราษฎร์ โดยบันทึกเลขประจำาตัวประชาชน คลิก “ตกลง”

 - บันทึกชื่อ สกุล ตามบัตรประจำาตัวประชาชน (ไม่ต้องใส่คำานำาหน้าชื่อ) ยืนยัน ตัวตน ของผู้รับสิทธิ 

คลิก “ตกลง”

 - เมื่อยืนยันตัวบุคคลในการรับสิทธิค้นข้อมูลจากฐานทะเบียนราษฎร์ ได้สำาเร็จ จะปรากฏหน้าจอ

หลักของหน่วยงาน ดังภาพถัดไป
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 Username & Password ทีด่ำาเนนิการยนืยนัตัวบคุคลในการรับสิทธค้ิน ข้อมลูจากฐานทะเบยีนราษฎร์

แล้ว จะสามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 1 ปี (ระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ส่วนกลางกำาหนด) เมื่อใช้งานมา

เป็นเวลาที่กำาหนดแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้ ต้องมีการดำาเนินการยืนยันต่ออายุสิทธิ Username & Password 

โดยบันทึกเลขประจำาตัวประชาชน และ ระบุ วันเดือนปีเกิด ดังภาพ

 - เมื่อบันทึกเลขประจำาตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด คลิก “ตกลง” ระบบฯจะออก Password 

ให้ใหม่ ให้จด Password ไว้ (ใช้ในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป โดยใช้ Usernameเดิม / Passwordใหม่)

หมายเหตุ – สำาหรับศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ/เขต และศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด/กทม. ไม่ควรเพิ่ม   

         Username & Password สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข เนื่องจากไม่มีหน้าที่จัดทำา บสต.2-5 

 และใช้ข้อมูลรายบุคคล
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การจัดทำาและเงื่อนไขตามแบบสรุป 

บสต.1(สรุปการรายงานเบื้องต้น

การใช้สารเสพติดใน หมู่บ้าน/ชุมชน) 7
บทที่

การจัดทำาแบบสรุปบสต.1

	 การจดัท�าแบบสรปุ	บสต.1	ระบบฯ	ออกแบบให้	ศนูย์ข้อมลูระดับอำาเภอ	(ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ/

เขต) เป็นผู้กรอกเท่านั้น	 ดังนั้นต้องเข้าระบบรายงาน	 ด้วยรหัสผ่านของศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ/เขต	 จึงจะสามารถ 

จัดท�าแบบสรุปบสต.1	โดยมีวิธีการ	ดังนี้

	 1.	 เข้าสู่ระบบด้วย	Username	&	Password	ของศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ/เขต	

	 2.	 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว	จะต้องท�าการตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	บสต.1	ก่อนด�าเนินการจัด

ท�ารายงาน	 โดยเลือก	 เมนูผู้ใช้ระบบ <เลือกเมนูย่อยรายการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสรุป บสต.1	จะปรากฏหน้ารายการ

พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	บสต.1	(พื้นที่หลัก)	ให้ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ครบถ้วน	ถูกต้องหรือไม่	หากไม่ครบ	ให้ท�าการเพิ่ม

พื้นที่	แต่หากพื้นที่ใดไม่ใช้แล้ว	ให้ยกเลิกพื้นที่ดังกล่าวก่อน

 การเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ บสต.1 จะเข้าสู่หน้าต่างการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ	ดังรูป	ท่านต้องพิมพ์ชื่อ	หมู่บ้านหรือ

ชุมชนที่ส�ารวจ	บสต.1	(ไม่ใช่ชื่อสถานีอนามัย)	และเลือกต�าบลหรือแขวงให้ถูกต้องกับพื้นที่ที่จะจัดเก็บ	แล้วกดบันทึก

ข้อมูล	 ซึ่งการตรวจสอบ	พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	 จะต้องท�าการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บให้ครบทุกหมู่บ้านในอ�าเภอนั้นๆ	

โดยพื้นที่ที่สร้างแล้วสามารถทีจ่ะแก้ไขหรือยกเลกิได้	โดยการเพิ่ม	แก้ไข	หรือยกเลิก	จะมีผลกับรายชื่อพื้นที่ในสรุป	บสต.1	

ทีจ่ะสร้างใหม่เท่านัน้	ส�าหรบัเอกสารสรปุ	บสต.1	เดมิทีเ่คยสร้างไว้	รายชือ่พืน้ทีจ่ะคงเหมอืน	วนัทีส่ร้าง/แก้ไข	เอกสาร

สรุป	บสต.1

 การแก้ไขหรือยกเลิกพื้นที่การจัดเก็บ บสต.1	ด�าเนินการที่หน้า	รายการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	บสต.1	

ท�าได้โดย	

	 ก.	 คลิกที่	“แก้ไข”	รายการพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขหรือยกเลิก
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 ข.	 เมื่อปรากฏภาพด้านล่าง	ให้แก้ไขชื่อพื้นที่	หรือต�าบล/แขวง	ส�าหรับการแก้ไขข้อมูลพื้นที่	และคลิก

ในช่อง	“ยกเลิก”	หากต้องการยกเลิกพื้นที่	เพื่อไม่ให้ปรากฏในสรุป	บสต.1

	 ค.	 รายการพื้นที่ที่ยกเลิกจะปรากฏสถานภาพการยกเลิกในหน้ารายการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	บสต.	

ก

ข

ค

	 3.	 เมื่อท่านตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว	ให้ท่านเลือกเมนู	“สรปุ	บสต.1	หลัง	1	ต.ค.2550”	

	 ซึ่งเมนูสรุป	บสต.1	จะมี	2	รายการ	คือ	
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 สรุป	บสต.1	ก่อนตุลาคม	2550	จะมีรายการ	เรียกดู/แก้ไข	สรุป	บสต.1	ที่เคยบันทึกไว้	ก่อน	ตุลาคม	

2550	ก่อนมีการปรับระบบรายงานฯ	

 สรปุบสต.1	หลงัตลุาคม	2550	จะมรีายการ	เรยีกด/ูแก้ไข/ลบ	สรปุ	บสต.1	ทีเ่คยบนัทกึไว้	ก่อน	ตลุาคม	

2550	ก่อนมีการปรับระบบรายงานฯ	และสามารถจัดท�าสรุป	บสต.	ใหม่ได้

	 4.	 เมื่อเข้าสู่เมนู	“สรุป	บสต.1	หลัง	ตุลาคม	2550”	จะพบหน้าต่าง	รายงานสรุป	บสต.1	ของหน่วย

งาน	สสอ.	ให้ท่านเลือกที่เมนู	สร้างเอกสารสรุป บสต.1 ใหม่

 5.	 ท่านจะพบหน้าต่างของรายงานสรปุ	บสต.	1	ของหน่วยงาน	สสอ.	จากนัน้เลอืกช่วง	เวลาของข้อมูล

ทีต้่องการท�า	สรปุ	บสต.1	(ทัง้นี	้ช่วงเวลาทีเ่ลอืกควรเป็นช่วงเวลาทีท่�าการ	X-ray	พ้ืนทีต่ามค�าส่ัง	ศพส.ก�าหนด)	และ	

กดปุ่ม	ยอมรับ	เพื่อเป็นการยืนยันช่วงเวลา,	ข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน	/ชุมชนที่ท่านเพิ่ม	ดังรูปที่ปรากฏในภาพถัดไป

 หมายเหตุ	-	กรณีที่ช่วงเวลาในการท�าสรุป	 บสต.1	 มีการเหลื่อมเวลากับช่วงเวลาของสรุป	 บสต.1 

ที่เคยจัดท�าไว้	จะมีหน้าต่างถามการยืนยันที่จะจะจัดท�าสรุป	บสต.1	ในช่วงเวลาดังกล่าว
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	 6.	 เมื่อท่านยืนยันเรียบร้อยแล้ว	 จะพบหน้าต่างท่ีพร้อมให้กรอกข้อมูล	 (ซ่ึงท่านจะต้องเลือกกรอก	

ข้อมูลครั้งละ	5	พื้นที่)	จากนั้นให้ท่านกดปุ่มเลือก

 7.	 ปรากฏหน้าต่าง	ดังรูปที่ปรากฏด้านล่างนี้	

	 ในการบันทึกรายงาน	 สรุป	 บสต.1	 แต่ละใบ	 สามารถเพิ่มพื้นที่	 แก้ไขพื้นที่	 หรือยกเลิกพ้ืนที่ได	้ 

โดยเป็นการปรับปรุงพื้นที่เฉพาะในสรุป	 บสต.1	 ที่ด�าเนินการอยู่เท่านั้น	 ไม่มีผลการเปลี่ยนแปลงกับสรุป	 บสต.1	 

ใบอื่น	หรือรายการพื้นที่การจัดการข้อมูล	บสต.1	(พื้นที่หลัก)	หากต้องการให้พื้นที่ในสรุป	บสต.1	ที่จะสร้างต่อไป	

มีรายชื่อพื้นที่ตามที่แก้ไขด้วย	ต้องท�าการปรับปรุงพื้นที่ในรายการพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล	บสต.1	ด้วย
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 ข้อควรสังเกต 

	 	 1)	 จ�านวนประชากร	หมายถึง	จ�านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น	ๆ	(ประชาชนทั่วไป	+	ผู้ใช้

สารเสพติด)	ที่อาศัยอยู่จริงในขณะที่ส�ารวจหรือจ�านวนประชากรจากฐานทะเบียนราษฎร์

	 	 2)	 ตั้งแต่ช่อง	 รวมผู้ใช้สารเสพติด,	 เพศ,	 อายุ,	 อาชีพ,	 สารเสพติด,	 สถานภาพผู้ใช้สารเสพติด	 

เป็นรายละเอียดส�าหรับ	“ผู้ที่ถูกค้นหาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นผู้เสพ/ผู้ติดในพื้นที่”	(ผลรวมของผู้ใช้สารเสพติด	

ควรเท่ากับผลรวมของเพศ	 ควรเท่ากับผลรวมของช่องอายุ	 และเท่ากับผลรวมของอาชีพ	 ควรเท่ากับผลรวมของ 

ช่องสถานภาพผู้ใช้สารเสพติด	และน้อยกว่าหรือเท่ากับผลรวมของสารเสพติดที่ใช้)	

	 เมือ่ด�าเนนิการจดัท�าเรยีบร้อยแล้ว	ให้กดปุม่ตรวจสอบข้อมลู	ถ้าข้อมลูถกูต้องทัง้หมด	ปุม่	“ตรวจสอบ

ข้อมูล” จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ่ม	“บันทึกรายการ”	จากนั้นให้กดปุ่มบันทึก
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	 ในการจัดท�าสรุป	 บสต.1	 ถ้ามีพ้ืนท่ีหลายหมู่บ้าน	 หากไม่ได้จัดท�าในคราวเดียวกัน	 เช่น	 วันแรก 

จัดท�า	 หมู่ที่	 1	 -	 10	 วันต่อมาต้องการจัดท�าของ	 หมู่	 11	 -	 หมู่	 20	 ให้เรียกเอกสารเดิมขึ้นมาจัดท�า	 (ดังแสดง 

ตามตวัอย่างข้างล่างนี	้)	ไม่ใช่การสร้างเอกสาร	บสต.1	ใหม่	โดยให้ท�าเช่นเดยีวกนันีจ้นครบทกุหมูบ้่าน	โดยใช้เอกสาร

ใบเดียวกันนี้

คลิกตรงนี้

จะแสดงหน้าต่างดังปรากฏ	

 หมายเหตุ	 :	 เมื่อท่านได้จัดท�า	 สรุป	 บสต.1	 ไม่ครบทุกพื้นที่ในคราวเดียวกัน	 และท่านได้เลือก 

สร้างเอกสาร	 สรุป	 บสต.1	 ใหม่	 โดยไม่ได้ใช้เอกสารใบเดิมในการจัดท�า	 จะท�าให้ระบบประมวลว่ามีการจัดท�า 

สรุป	 บสต.1	 หลายใบ	 ในระบบรายงานผลการด�าเนินงานหากมีเอกสารสรุป	บสต.1	 ในช่วงเวลาที่เลือกหลายใบ	

ระบบฯจะแสดงเฉพาะเอกสารสรุป	 บสต.1	 ที่จัดท�าครั้งหลังสุด	 เท่านั้น	 ซึ่งการสร้างเอกสาร	 สรุป	 บสต.1	 ใหม่	 

ควรจัดท�าเมื่อมีการ	X-ray	พื้นที่ครั้งต่อไป	(ตามค�าสั่ง	ศพส.ชาติ	ก�าหนด)
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เงื่อนไขในการจัดทำา ตามแบบ สรุป บสต.1 

 รายการสรุป	 บสต.1	 เป็นการสรุปแบบรายงาน	บสต.1	 ที่แต่ละพื้นที่/หมู่บ้านส่งให้ศูนย์ข้อมูลระดับ

อ�าเภอ	 (สสอ./เขต)	 เป็นผู้รวบรวม	 กรอกลงในระบบรายงานยาเสพติด	 (บสต.)	 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ดังนั้น 

ผู้ที่มีสิทธิในการเข้ามา	Login	สร้าง	แก้ไข	-	เพิ่มเติม	ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ	(สสอ./เขต)	

เท่านั้น	

	 	 1.1	 ข้อมูลที่ลงในแต่ละช่องบังคับให้กรอกเป็นจ�านวนตัวเลขที่เป็นจ�านวนเต็มเท่านั้น

	 	 1.2	 รวมผู้ใช้สารเสพติด =	ผลรวมของช่องเพศ	(ชาย+หญิง)	=	ผลรวมของช่องอายุ	(ทุกช่องอายุ

รวมกัน)	=	ผลรวมของช่องอาชีพรวมกัน	=	ผลรวมของช่องสถานภาพผู้ใช้สารเสพติด	และต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ

ช่องสารเสพติด	 ทุกช่องรวมกัน	 ถ้ากรอกข้อมูลแต่ละช่องผลรวมไม่ตรงตามเงื่อนไข	 โปรแกรมต้องแจ้งข้อความ 

เตือนด้วยว่าช่องใดผิดพลาดหรือเกิดความผิดพลาด	ต้องกรอกข้อมูลใหม่ให้ตรงตามเงื่อนไข
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การจัดทำาและเงื่อนไข
ตามแบบ บสต.2-58

บทที่

1. การค้นหาชื่อผู้เข้ารับการบำาบัด

 การค้นหาช่ือผู้รับการบ�าบัด สามารถค้นหาได้ 3 วิธี โดยระบบจะท�าการค้นหารายชื่อผู้รับการบ�าบัด

จากภายในระบบฯ ก่อน หากค้นหาไม่พบ ระบบจะท�าการค้นหาจากฐานทะเบยีนราษฎร์ของมหาดไทย ในกรณทีีเ่ป็น

บคุคลทีไ่ม่มปีระวตัใินฐานทะเบยีนราษฎร์ของมหาดไทย สามารถสร้างเลขประจ�าตัวประชาชนแปลง (13 หลักแปลง) 

ของผู้รับการบ�าบัดได้ ดังรายละเอียดตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1.1 การค้นหาจากระบบ

   เมือ่มผีูเ้ข้ามารบัการบ�าบดั ต้องท�าการค้นรายชือ่ผูเ้ข้ารบัการบ�าบดั ด้วยการพมิพ์เลขประจ�าตวั

ประชาชน 13 หลัก หรือพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค�าน�าหน้าชื่อ) ตามช่องที่ก�าหนด จากนั้นกดปุ่ม ค้นหา 

 ระบบจะท�าการค้นรายช่ือผู้ท่ีเคยบ�าบัด และเคยถูกบันทึกการบ�าบัดในระบบรายงานยาเสพติดมา 

แสดงผล 

  1.2 ค้นหาจากฐานทะเบียนราษฎร์ของมหาดไทย

   กรณีท่ีค้นหารายช่ือน้ันไม่พบจากระบบ ระบบฯจะท�าการค้นหาจากฐานทะเบียนราษฎร์ 

ของมหาดไทยโดยอตัโนมตั ิหรอืกรณทีีพ่บรายชือ่ (ชือ่ นามสกลุเดียวกนั) แต่ไม่ใช่บคุคลท่ีต้องการจัดท�า บสต. สามารถ

สั่งให้ระบบฯ ท�าการค้นหาจากฐานทะเบียนราษฎร์ได้ โดย กดที่ปุ่ม “ค้นหาจากทะเบียนราษฎร์”
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การจัดทำาและเงื่อนไข
ตามแบบ บสต.2-5

ค้นหา

ผู้ป่วย

  1.3 กรณีไม่พบรายชื่อในระบบรายงานฯ และในฐานทะเบียนราษฎร์

 กรณีที่เป็นบุคคลที่ไม่มีรายชื่อในระบบรายงานฯ และในฐานทะเบียนราษฎร์ สามารถจัดท�า บสต. 

ส�าหรับ ผู้เข้ารับการบ�าบัด ได้ โดยคลิกเลือก “จัดท�ำ บสต. ส�ำหรับผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดที่ไม่พบรำยชื่อในฐำนข้อมูล

ทะเบียนรำษฎร์” จะแสดงหน้าต่างให้ท่านกรอกรายละเอียดของผู ้เข้ารับการบ�าบัด โดยระบบฯ จะออก 

เลขประจ�าตัวประชาชนแปลง (13 หลักแปลง) แทนการใช้เลขประจ�าตัวประชาชน 

  1.4 การกำาหนดรายละเอียดของผู้เข้ามารับการบำาบัดก่อนสร้าง บสต.

ก่อนสร้าง บสต. ท่านจะต้องตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวของผู้เข้ารับการบ�าบัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทุกครั้ง

ก่อนท�า บสต. 

เมื่อต้องการ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่
เลือก “แก้ไข”

รายละเอียดผู้ป่วย
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  -  หากผู้เข้ารับการบ�าบัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ท่านต้องเลือก “แก้ไขรายละเอียดของ ผู้เข้ารับการ

บ�าบัด” และแก้ไขรายละเอียดให้ถูกต้อง โดยเลือกปุ่มแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย จากนั้นให้เลือกแก้ไขจากจังหวัดก่อน 

ระบบจะคดักรองอ�าเภอทีอ่ยูใ่นจงัหวดันัน้มาแสดง และจากนัน้จึงเลือกอ�าเภอ และต�าบลตามล�าดับ จะท�าให้ง่ายต่อ

การค้นหาข้อมูล 

  -  การแก้ไขวันเกิดกรณีที่ผู้ป่วยจ�า วัน/เดือนเกิด ไม่ได้แต่จ�าปี พ.ศ.ได้ ให้ก�าหนดวัน/เดือนเกิด 

เป็น 1 ม.ค. กรณีที่ผู้ป่วยจ�าวันที่เกิดไม่ได้แต่จ�าเดือน/ปี พ.ศ. เกิดได้ ให้ก�าหนดวันเกิดเป็นวันที่ 1 ของเดือน/ปี พ.ศ. 

นั้น

  หมายเหตุ - การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่ีอยู ่ เพ่ือให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เป็นการ

เปลีย่นแปลงเฉพาะในระบบรายงานฯนีเ้ท่านัน้ ส่วนของฐานทะเบยีนราษฎร์จะไม่มกีารเปลีย่นแปลงแก้ไข และประวตัิ

เก่าที่ถูกแก้ไข จะถูกเก็บประวัติ ในรายละเอียดของผูเ้ข้ารบับ�าบดั

   – ช่องว่างในส่วนของเพิ่มเติม ไม่สามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ 

2. การจัดทำาและเงื่อนไข ตามแบบ บสต.2

 (แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยสารเสพติดเพื่อรับการบำาบัดรักษา)

 เป็นแบบคัดกรองผู้ป่วย และใช้ส�าหรับส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติด เพื่อรับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด 

 ผู้ท่ีสามารถจัดท�าแบบ บสต.2 ได้ จะต้องเป็นหน่วยบ�าบัด เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยบ�าบัด  

โดยใช้ Username & Password สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข ของหน่วยบ�าบัดนั้น ๆ ในการเข้าสู่ระบบ
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 วิธีการจัดทำา

  1) ค้นหาผู้ป่วย (ดูรายละเอียดจากหัวข้อการค้นหาชื่อผู้เข้ารับการบ�าบัด) เมื่อโปรแกรมฯ  

แสดงชื่อและผู้ป่วยขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกผู้ป่วย โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วย (ซึ่งหากต้องการ

เปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ป่วย สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย เพื่อท�าการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย) 

เมื่อต้องการ
จัดท�า บสต.2

  2) เลือกปุ่ม “สร้ำง บสต.2” กรณีท่ีผู้ป่วยถูกจัดท�า บสต.2 มาก่อน จะปรากฏรอบการรักษา 

ดังภาพด้านล่าง หากต้องการจัดท�า บสต.2 ของรอบการรักษารอบต่อไปให้คลิกที ่“สร้าง บสต.2”

เมื่อต้องการจัดท�า 
บสต.2 รอบต่อไป

  3) โปรแกรมจะแสดงแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดเพื่อรับการบ�าบัดรักษาขึ้นมา 

โดยประวัติของผู้ป่วยจะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก ด้านล่างของหน้าจอ
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เมื่อกดปุ่ม บันทึก จะแสดงหน้าต่าง บันทึกรำยกำรบสต.เรียบร้อย 

 หน้าจอจะปรากฏหน้าหลักของผู้ป่วยรายนั้นๆ ซึ่งสามารถเลือก เพื่อแก้ไข/เรียกดู/ลบรายการ  

บสต.2 ได้ ดังภาพด้านล่าง

เลขที่บอกรอบ
การศึกษา
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 กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบ�าบัดท่ีมีศักยภาพในการบ�าบัดสูงกว่าตนเอง ให้คลิกเลือก ส่งต่อ และ

ระบุหน่วยงานส่งต่อ (ในข้อ6) (ซึ่งจะมีชื่อหน่วยบ�าบัดเฉพาะในอ�าเภอของท่าน แต่ท่านสามารถเพิ่มชื่อหน่วยบ�าบัด

ได้อีก โดยใช้เมนู “ผู้ใช้ระบบ” จะขึ้นหน้าต่าง ส่วนจัดกำรผู้ใช้ระบบ เลือก รำยกำรหน่วยงำน เลือก รำยกำรหน่วย

งำนส่งต่อที่สำมำรถเลือกได้ ศึกษารายละเอียดการเพิ่มหน่วยงานส่งต่อได้ในบทที่ 6 การใช้เมนูผู้ใช้ระบบ หัวข้อ 3.4 

กรณีเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ) เมื่อกลับมาที่แบบ บสต.2 ข้อ 7 การรักษา จะสังเกตได้ว่า มีรายชื่อของหน่วยงานส่งต่อ

ที่ได้ท�าการเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในช่องรายการหน่วยงานส่งต่อด้านล่างสุด

หน่วยส่งต่อ
เพิ่มเติม

 ข้อควรระวัง การจัดท�ารายงาน บสต.2 ให้ศึกษา นิยามศัพท์และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานฯ  

ให้ละเอียด

 เงื่อนไขในการจัดทำาตามแบบรายงาน บสต.2

  (1) ชื่อ- สกุล อายุ เลขประจ�าตัวประชาชน จะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์ให้

  (2) - ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัด เป็นตัวเลือกให้เลือกเพียงข้อเดียว

   - ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนราษฎร์ จังหวดั จะดึงข้อมลูมาจากฐานทะเบยีนราษฎร์ (เฉพาะชือ่จงัหวดั)

   -  ทีอ่ยูปั่จจบัุน จะดงึขอ้มลูมาจากฐานทะเบยีนราษฎรใ์หถ้า้มกีารเปลีย่นแปลงทีอ่ยู ่สามารถ

แก้ไขให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันได้ โดยเข้าไปแก้ไขในหน้าของ “การแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย” ควรเลือกแก้ไขที่ จังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ตามล�าดับ

  (3) อาชีพหลัก เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว

  (4) สารเสพติดที่ใช้ มีให้เลือก 3 ข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีสารเสพติด

หลักให้เลือก 12 ชนิด เลือกได้ข้อละ 1 ชนิด หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่าง

เตือนให้ระบุ (กรณีสารเสพติดอันดับ 1, 2 และ 3 ห้ามเป็นสารเสพติดชนิดเดียวกัน จะเลือกอันดับ 1 และข้ามมา

เลือกอันดับ 3 ไม่ได้ ต้องเลือกอันดับ 2 ก่อน)

  (5) เกณฑ์การคัดกรอง มีให้เลือก 3 แบบ เลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ผู้เสพ/ ผู้ติด/ ผู้ติด

ยาเสพติดรุนแรง

  (6) ผลการจ�าแนก เป็นผลการเลือกจากข้อ(4) จะแสดงให้อัตโนมัติ เพราะเป็นเงื่อนไขระหว่าง 

ข้อ(5) กับข้อ(6) แต่สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกได้ ซึ่งมีผลดังนี้

   - ถ้าเลือกช่องใดช่องหนึ่งหรือเลือกทั้งหมดในแบบผู้เสพ ผลการจ�าแนกจะแสดงเป็น ผู้เสพ 

   - ถ้าเลือกช่องใดช่องหนึ่งหรือเลือกทั้งหมดในแบบผู้ติด ผลการจ�าแนกจะแสดงเป็น ผู้ติด
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   - ถ้าเลือกช่องใดช่องหนึ่งหรือเลือกทั้งหมดในแบบผู้ติดรุนแรง ผลการจ�าแนกจะแสดงเป็น

ผู้ติดรุนแรง

  (7) การรักษา มีให้เลือก 2 แบบคือ ส่งต่อ, รักษาเอง 

   - ส่งต่อ ระบุหน่วยงาน......จะปรากฏหน่วยงานให้เลอืกเฉพาะในเขตอ�าเภอของท่าน ยกเว้น

ชื่อหน่วยของท่าน หากต้องการเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ สามารถเพิ่มได้ โดยไปที่หน้าเมนูหลัก เลือกผู้ใช้ระบบ  

เลือกรายการหน่วยงาน เลือกรายการหน่วยงานส่งต่อที่สามารถเพิ่มได้ เลือกเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ

   -  วันที่ส่งต่อ ห้ามเกินวันที่ปัจจุบัน กรอกข้อมูลย้อนหลังได้ไม่มีก�าหนด หากมีการค้างจะมี

การเตือนในการตรวจคุณภาพข้อมูล

  (8) - ชื่อผู้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มตัวเลือกซึ่งสามารถจัดการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อได้ที่เมนูผู้ใช้ระบบ 

รายการย่อย รายการผู้สัมภาษณ์/ผู้ติดตาม

   - ชื่อผู้บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username / Password ที่เข้าระบบ

   - หน่วยงานที่สัมภาษณ์/บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username / Password 

ที่เข้าระบบ

   - วันที่สัมภาษณ์ ให้ระบุวันที่ตามรูปแบบที่ก�าหนดคือ --/--/---- (ว/ด/ป) ห้ามเกินวันที่

ปัจจุบัน ข้อมูลในช่องนี้ จะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏิทินในช่อง สี่เหลี่ยมเล็กที่

ก�าหนดให้ หรือจะพิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด บันทึก จะกลับไปที่หน้ำเมนูเพื่อจัดท�ำ บสต. อื่นๆ ต่อไป

3. การจัดทำาและเงื่อนไข ตามแบบ บสต.3

 (แบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด)

 เป็นแบบรายงานส�าหรับบันทึกข้อมูลเมื่อผู้เสพ / ผู้ติด เข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้

ทีส่ามารถจดัท�าแบบ บสต.3 จะต้องเป็นหน่วยบ�าบดัสิทธเิพ่ิมเติมแก้ไข ทีท่�าหน้าทีบ่�าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วย 

  3.1 กรณีผู้รับการบำาบัดถูกส่งต่อมาจากหน่วยบำาบัดอื่น

   1) หน่วยงานท่ีรับส่งต่อสามารถทราบรายละเอียดของผู้รับการบ�าบัดโดยคลิกที่ “รำยชื่อ 

ผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดจำกหน่วยงำนอื่น” (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ในหน้าหลักของระบบรายงาน) เลือกรายการ “ผู้เข้า

รับบ�าบัดที่ถูกส่งต่อตามเอกสาร บสต.2” หรือ “ผู้เข้ารับบ�าบัดที่ถูกส่งต่อตามเอกสารบสต.3” 
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   2) จะปรากฏชื่อผู้ป่วยที่หน่วยบ�าบัดอื่นส่งต่อ และคลิกที่ปุ่ม “เลือกรับการส่งต่อ” เป็นการ

ลงทะเบียนรับการส่งต่อ จะสามารถท�าแบบ บสต.3 ต่อไปได้ 

คลิกที่ปุ่ม “เลือกรับการส่งต่อ”

  3.2 กรณีผู้เข้าบำาบัดซึ่งไม่ใช่จากการส่งต่อ 

   1)  ค้นหาผู้ป่วย (ดูรายละเอียดจากหัวข้อการค้นหาชื่อผู้เข้ารับการบ�าบัด) เมื่อโปรแกรมฯ 

แสดงชื่อและผู้ป่วยขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกผู้ป่วย โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วย (ซึ่งหากต้องการ

เปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ป่วย สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย เพื่อท�าการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย) 

   2) จากนั้นคลิกเลือกเมนู บสต.3 เลือก “สร้ำง บสต.3” 
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  3.3 กรณทีีผู่ป่้วยเคยได้รบัการรกัษามาก่อน จะปรากฏรอบการรกัษาดงัภาพด้านล่าง หากต้องการ

บันทึก บสต.3 ของรอบการรักษารอบต่อไปให้คลิกที่ “สร้าง บสต.3” 

   1) เมื่อคลิก “สร้าง บสต.3” จะปรากฏ แบบ บสต.3 

   2) จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบ บสต.3 ให้ครบถ้วน ภายใต้นิยามศัพท์และเงื่อนไขในการ 

จัดท�า บสต.3 และกดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะแสดง หน้าต่าง บันทึกรำยกำรบสต.เรียบร้อย คลิกปุ่ม OK หน้าจอจะ

ปรากฏหน้าหลักของผู้ป่วยรายนั้นๆ (ใช้หลักการเดียวกันกับการจัดท�า แบบ บสต.2) 

  3.4 กรณีต้องการส่งต่อ หากต้องการส่งต่อผู้ป่วยไปบ�าบัดยังหน่วยบ�าบัดอื่น อาจจะเนื่องจาก 

ผู้ป่วยย้ายที่อยู่ จึงขอย้ายที่บ�าบัด หรือเนื่องจากต้องไปบ�าบัดในหน่วยที่มีศักยภาพที่สูงขึ้น 

   1) ให้กลับไปรายการของผู้ป่วยรายเดิมที่บันทึก บสต.3 และ คลิกที่ “แก้ไข” (รายการ  

บสต.3) ดังภาพด้านล่าง

เมื่อต้องการส่งต่อ

สร้าง บสต.3
รอบต่อไป
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   2) เมื่อปรากฏหน้า บสต.3 ในส่วน ส่งต่อ ให้เลือกหน่วยบ�าบัดที่ท่านจะส่งต่อผู้ป่วยไปบ�าบัด 

(ซึ่งจะมีชื่อหน่วยบ�าบัดเฉพาะในอ�าเภอของท่าน แต่สามารถเพ่ิมชื่อหน่วยบ�าบัดได้อีก โดยใช้เมนู “ผู้ใช้ระบบ” 

จะขึน้หน้าต่าง ส่วนจดักำรผูใ้ช้ระบบ เลอืก รำยกำรหน่วยงำน เลือก รำยกำรหน่วยงำนส่งต่อท่ีสำมำรถเลือกได้ ศกึษา

รายละเอียดการเพิ่มหน่วยงานส่งต่อได้ในบทที่ 6 การใช้เมนูผู้ใช้ระบบ หัวข้อ 3.4 กรณีเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ)

 ซึ่งหน่วยบ�าบัดท่ีรับการส่งต่อสามารถเห็นใบ บสต.3 ของหน่วยบ�าบัดที่ส่ง และสามารถแก้ไขส่วนที่  

1, 2, 3 และ 4 ได้ ยกเว้นส่วนที่ 4 ของหน่วยงานที่ส่ง จะยังคงอยู่เพื่อเป็นประวัติที่เคยรักษา ซึ่งหน่วยบ�าบัดที่รับ

การส่งต่อจะเห็นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ การส่งต่อในกรณีที่ยังบ�าบัดไม่ครบก�าหนด สามารถส่งต่อได้หลายครั้ง 

หลายหน่วย และหน่วยบ�าบัดใดเป็นผู้ที่บ�าบัดสุดท้าย ต้องเป็นผู้จ�าหน่ายผู้ป่วย (จัดท�า บสต.4)

 ตัวอย่าง ผู้ป่วยชื่อ นายคู่มือ บสต ได้รับการบ�าบัดจาก สอ.บ้านคลองขนาน จังหวัดกระบี่ และต้อง

ส่งตัวกลับไปบ�าบัดต่อที่ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ 

  -  สอ.บ้านคลองขนาน จังหวัดกระบี่ ต้องจัดท�า บสต.3 ของผู้ป่วย และ ท�าการส่งต่อโดย คลิกที่ 

“แก้ไข” (รายการ บสต.3 ใบเดิม) จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง ให้ระบุ หน่วยงานส่งต่อผู้ป่วยไปที่ ส�านักงาน

คุมประพฤติจังหวัดกระบี่ ระบุเหตุผล (จากระบบบังคับบ�าบัดครบก�าหนด), ระบุวันที่เข้ารับการบ�าบัดให้ใช้วันที่ 

ในข้อ 26 ของใบ บสต.3, ระบุวันที่ส่งต่อ และกด “บันทึก”

  -  ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ จะต้อง รับการส่งต่อ โดยคลิกที่ “รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัด

จำกหน่วยงำนอื่น” (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ในหน้าหลักของระบบรายงาน) เลือกรายการ “ผู้เข้ารับบ�าบัดที่ถูก 

ส่งต่อตามเอกสาร บสต.3”
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 เมือ่ ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดักระบี ่คลิกทีปุ่ม่ “เลือกรับการส่งต่อ” จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะ 

การบันทึกการส่งต่อ ดังภาพ

คลิก “เลือกรับการส่งต่อ”

คลิก ชื่อ ผู้ป่วย

 ระบบฯ จะเข้าหน้าจอหลักของผู้ป่วย และเมื่อคลิกที่ “แก้ไข” บสต.3 ของผู้ป่วย จะมีรายละเอียด 

ในใบ บสต.3 ทั้ง 4 ส่วน (ซึ่งเป็นประวัติที่เคยได้รับการสัมภาษณ์จาก สอ.บ้านคลองขนาน แต่สามารถแก้ไขได้ทั้ง  

4 ส่วน) ส่วนที่ 4 จะต้องบันทึกข้อมูลการบ�าบัดรักษาที่ เป็นของ ส�านักงานคุมประพฤติ แต่ประวัติเก่า (ข้อมูลการ

บ�าบัดรักษาที่ สอ.บ้านคลองขนาน) จะยังมีอยู่ในระบบฯ ซ่ึงเรียกดูได้โดย คลิกท่ี ชื่อหน่วยบ�าบัด (ผู้ส่ง) ดังภาพ 

ด้านล่าง

คลิก “ผู้ส่ง”
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 -  สอ.บ้านคลองขนาน จังหวัดกระบี่ เมื่อส่งต่อผู้ป่วยโดยใบ บสต.3 แล้ว และส�านักงาน คุมประพฤติ 

รับการส่งต่อแล้ว จะไม่มีสิทธิแก้ไขใบ บสต.3 นั้นได้ แต่สามารถ “เรียกดู” ได้ 

 ข้อควรระวัง การจัดท�ารายงาน บสต.3 ให้ศึกษา นิยามศัพท์และเงื่อนไขในการจัดท�ารายงานฯ ให้

ละเอียด

 เงื่อนไขในการจัดทำา ตามแบบรายงาน บสต.3 

  เริ่มจัดท�ารายงาน บสต.3 ได้เมื่อ ผู้เสพ/ ผู้ติด/ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง ถูกคัดกรองมาจาก บสต.2 

หรือ ผู้เสพ/ ผู้ติด /ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง เข้ามาบ�าบัดรักษา ที่หน่วยบ�าบัดฯ โดยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง 

(บสต.2)

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

 - เลขประจ�าตัวประชาชน โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์ หรือจาก บสต.2 ให้

  (1) ชื่อ- สกุล  (2) ว.ด.ป.เกิด  (3) อายุ ปี  (4) เพศ  (5) สัญชาติ 

 โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์ หรือจาก บสต.2 มาให้ หากมีการจัดท�า บสต.2 

รายนี้แล้วแต่สามารถแก้ได้ (โดยเข้าไปแก้ไขในหน้าของ “การแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย”) 

  (6) ศาสนา ให้เลือกจากกลุ่มตัวเลือก หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุศาสนานั้นด้วย หากไม่ระบุ

จะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (7) - ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัด เป็นตัวเลือกให้เลือกเพียงข้อเดียว

    - ท่ีอยู ่ตามทะเบียนราษฎร์ จังหวัด โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์  

(เฉพาะชื่อจังหวัด)

   - ที่อยู่ปัจจุบัน โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์ให้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

สามารถแก้ไขให้เป็นที่อยู่ปัจจุบันได้ โดยเข้าไปแก้ไขในหน้าของ “การแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย” ควรเลือกแก้ไขท่ี 

จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ตามล�าดับ

  (8) สถานภาพสมรส มีกลุ่มตัวเลือก 5 ข้อ เลือกได้เพียงข้อเดียว

  (9) ส�าเรจ็การศกึษาสงูสดุ ให้เลอืกจากกลุม่ตวัเลอืก เลอืกได้เพยีงข้อเดยีว หากเลอืกเป็นการศกึษา

อื่นๆ หรือเลือกค่าว่าง ต้องระบุด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ 
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  (10) อาชีพปัจจุบัน เป็นกลุ่มตัวเลือก 5 กลุ่ม

   1. อาชีพหลัก เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว

   2. อาชีพเสริม เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว

   3. ว่างงาน ถ้าเลือกข้อนี้ โปรแกรมจะบังคับไม่สามารถเลือกข้ออื่นได้ และในข้อ (11) 

รายได้ ต้องระบุเป็น 0

   4. นักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น / ปีที่ ให้เลือกจากกลุ่มตัวเลือก ช่องสถานศึกษา ให้พิมพ์ชื่อ

สถานศึกษาได้

   5. อื่นๆ ระบุ หากเลือกอื่นๆ แต่ไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (11) รายได้ ให้กรอกตัวเลขจ�านวนเต็ม ไม่มีทศนิยม ไม่มีจุลภาค 

  (12) บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 30 วันก่อนเข้าบ�าบัด เป็นกลุ่มตัวเลือก 8 ข้อ สามารถเลือกได้

มากกว่า 1 ข้อ หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (13) ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาในปัจจุบัน เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว

 ส่วนที่ 2 รายละเอียดการใช้สารเสพติด ก่อนเข้ารับการบำาบัด

  (14) - ใช้สารเสพติดครั้งแรก อายุ .. ปี ให้กรอกเป็นตัวเลขจ�านวนเต็ม ห้ามเกินอายุปัจจุบัน  

ในกรณีกรอก อายุต�่ากว่า 5 ปี จะมีหน้าต่างแสดงเตือนว่า “แน่ใจในข้อมูลหรือไม่” ถ้าตอบแน่ใจ ระบบจึงผ่านให้ 

   - ชนดิสารเสพตดิทีใ่ช้ครัง้แรก เป็นกลุม่ตวัเลอืก ให้เลอืกได้เพยีงข้อเดยีว หากเลอืกเป็นอ่ืนๆ 

ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (15) สาเหตุส�าคัญที่ใช้ครั้งแรก เป็นกลุ่มตัวเลือก 7 ข้อ ให้ระบุข้อที่ส�าคัญที่สุดเพียงข้อเดียว 

หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุสาเหตุนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (16) เคยเข้ารับการบ�าบัดมาก่อนหรือไม่ มี 2 ข้อให้เลือก ( ) เคย ( ) ไม่เคย ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง 

   - ถ้าเลอืก เคย ให้ระบจุ�านวนครัง้ทีเ่ข้ารบัการรกัษา (ไม่รวมครัง้นีแ้ละอดเอง) เป็นเลขจ�านวน

เต็ม ถ้ากรอกจ�านวนครั้งเกิน 20 ครั้ง จะมีหน้าต่างแสดงเตือนว่าแน่ใจหรือไม่ ถ้าตอบแน่ใจจึงให้ผ่าน ห้ามเป็น 

ค่าว่างหรือ 0 (และหากเป็นการมารักษาที่ไม่ใช่ครั้งแรก ข้อมูลล่าสุดจะถูกดึงมาแสดงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกรอก 

ในรอบถัดไป)

   - ถ้าเลือก ไม่เคย โปรแกรมจะล็อคไม่ให้ท�าข้อ (18) (19) (20) ให้ข้ามไปท�า ข้อ (21)

  (17) เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่...ให้ระบุชื่อหน่วย (ถ้าเป็นการรักษาครั้งต่อไป จะดึงข้อมูลเดิมมา

แสดงไว้

   - พ.ศ. เป็นกลุ่มตัวเลือกให้เลือกตั้งแต่ พ.ศ. 2454 – ปัจจุบัน

   - ชนดิสารเสพตดิทีใ่ช้ขณะนัน้ เป็นกลุม่ตวัเลอืก ให้เลอืกได้เพยีงข้อเดยีว หากเลอืกเป็นอ่ืนๆ 

ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (18) ก่อนมารักษาครั้งนี้ เคยเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายที่.... ให้ระบุชื่อหน่วยบ�าบัด

   - วัน/เดือน/ปีที่เข้ารับการรักษาครั้งสุดท้าย ต้องเป็นวันที่ที่ไม่เกินวันที่เกิด และไม่เกินวันที่

ปัจจุบัน หากผิดเงื่อนไขจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

   - ชนดิสารเสพตดิทีใ่ช้ขณะนัน้ เป็นกลุม่ตวัเลอืก ให้เลอืกได้เพยีงข้อเดยีว หากเลอืกเป็นอ่ืนๆ 

ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ
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  (19) หลังจากรักษาครั้งสุดท้ายหยุดเสพได้นาน มีตัวเลือก 2 ข้อ ( ) ต�่ากว่า 1 เดือน ( ) ... เดือน... ปี

เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ระบุเป็นตัวเลขจ�านวนเต็ม ถ้าเลือกเกิน 12 เดือน โปรแกรมจะแปลงให้เป็น 1 ปี โดย

อัตโนมัติ

  (20) เหตุผลส�าคัญที่เข้ารับการบ�าบัดครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวเลือก 11 ข้อ ให้ระบุข้อส�าคัญที่สุดเพียง

ข้อเดียว หากเลือกข้ออื่นๆ ต้องระบุสาเหตุนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (21) - สารเสพติดครั้งสุดท้ายก่อนมารักษา เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว หากเลือก

เป็นอื่นๆ ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

   - วัน/เดือน/ปีที่ใช้ ให้เลือก ว.ด.ป. ที่ใช้สารเสพติดครั้งสุดท้ายก่อนมารักษา ต้องเป็นวันที่ 

ที่ไม่เกินวันที่ปัจจุบัน หากเลือกวันที่ที่เกินวันที่ปัจจุบัน จะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  (22) ชนิดสารเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา (ให้เรียงตามล�าดับสารเสพติดที่ใช้บ่อย จากมากไปน้อย)

   - ชื่อสารเสพติด ให้เลือกลงได้ 3 ล�าดับ ที่ใช้บ่อยจากมากไปน้อย เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือก

ได้เพียงข้อเดียว หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุสารนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

   - วิธีใช้ เป็นกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุวิธีด้วย  

หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

   - จ�านวนปรมิาณยาทีใ่ช้/สปัดาห์ สามารถใช้ตวัเลขเป็นจดุทศนยิมได้ และเลอืกหน่วยนบัจาก

กลุ่มตัวเลือก ให้เลือกได้เพียงข้อเดียว หากเลือกเป็นอื่นๆ ต้องระบุหน่วยนับด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้

ระบุ 

   - จ�านวนครั้งที่ใช้/สัปดาห์ สามารถคิดตัวเลขจากเศษส่วนให้เป็นจุดทศนิยมได้

   - ลักษณะการใช้สารเสพติด มีให้เลือก 3 ตัว คือ ใช้ชนิดเดียว / ใช้ร่วมกัน / ใช้สลับกัน 

ถ้าระบุใช้สารชนิดเดียว โปรแกรมจะล็อคให้เป็น การใช้ชนิดเดียว   

 ถ้าระบุใช้สาร 2 ชนิดขึ้นไป สามารถเลือกได้ว่าเป็นการใช้ร่วมกัน หรือ ใช้สลับกัน จะเลือกใช้ชนิดเดียว 

ไม่ได้

 ส่วนที่ 3 การประเมินสภาพทางจิตก่อนการรักษา

  (23) ประเมินความเสี่ยงในการท�าร้ายตัวเอง (สัมภาษณ์ผู้ป่วย) มีตัวเลือกให้ 4 ข้อให้ตอบทุกข้อ 

โดยแต่ละข้อก�าหนดให้เลือกได้ระหว่าง ไม่มี หรือ มี เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะสรุปผลให้อัตโนมัติ ดังนี้

   หากเลือกไม่มี ทุกข้อ ผลสรุปเป็น ไม่มีความเสี่ยง

   หากเลือก มี ในข้อ 23.1 หรือ ข้อ 23.2 หรือทั้ง 2 ข้อ แต่เลือก ไม่มี ในข้อ 23.3 และข้อ 

23.4 ผลสรุปเป็น มีความเสี่ยง

   หากเลือก มี ในข้อ 23.3 หรือ ข้อ 23.4 หรือทั้ง 2 ข้อ ผลสรุปเป็น มีความเสี่ยงสูง

  (24) ประเมินความเสี่ยงในการท�าร้ายผู้อื่น ตัวเลือกให้ 3 ข้อให้ตอบทุกข้อ โดยแต่ละข้อ ก�าหนด

ให้เลือกได้ ระหว่าง ไม่มี หรือ มี เมื่อเลือกแล้วโปรแกรมจะสรุปผลให้อัตโนมัติ ดังนี้

   หากเลือก ไม่มี ทุกข้อ ผลสรุปเป็น ไม่มีความเสี่ยง

   หากเลือก มี ในข้อใดข้อหนึ่ง หรือเลือกทั้งหมด ผลสรุปเป็น มีความเสี่ยง
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 ส่วนที่ 4 ข้อมูลการบำาบัดรักษา

  (25) ผลการจ�าแนก มี 3 กลุ่ม คือ ( ) ผู้เสพ ( ) ผู้ติด ( ) ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง โปรแกรมจะดึง

ข้อมูลจาก บสต.2 (ข้อ (5)) มาแสดง แต่สามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์ กรณีที่ไม่ได้จัดท�า บสต.2 

ในข้อนี้ โปรแกรมจะ Default เป็นผู้เสพ แต่สามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่ที่การวินิจฉัยของแพทย์เช่นกัน

  (26) วันที่ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษา ให้ระบุวันที่ตามรูปแบบที่ก�าหนดคือ --/--/---- (ว/ด/ป)  

ห้ามเกนิวนัทีปั่จจบุนั ข้อมลูในช่องนีจ้ะแสดงเป็นวนัทีปั่จจุบนั แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏทินิในช่องส่ีเหลีย่ม

เล็กที่ก�าหนดให้ หรือจะพิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด

  (27) รูปแบบและวิธีการบ�าบัดรักษา เป็นกลุ่มตัวเลือก เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากเลือกข้อ

อื่นๆ ต้องระบุวิธีการบ�าบัดนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

 กรณีหน่วยบำาบัดสังกัดกระทรวงยุติธรรม

  ข้อ (27) รูปแบบและวิธีการบ�าบัดรักษา จะมีรูปแบบเพิ่ม คือ ระบุบ�าบัดในโปรแกรมของกรม.... 

สามารถ เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น

  (28) ลักษณะการเข้ารับการบ�าบัด มี 3 ตัวเลือกคือ ( ) สมัครใจ ( ) บังคับบ�าบัด ( ) ต้องโทษ 

เลือกได้เพียงข้อเดียว 

   หากเลือก สมัครใจ หรือ ต้องโทษ โปรแกรมจะล็อคไม่ต้องตอบ ข้อ (29) 

   หากเลือก บังคับบ�าบัด ต้องไปตอบ ข้อ (29) 

 กรณีหน่วยบำาบัดสังกัดกระทรวงยุติธรรม

   - กรมพินิจฯ และ กรมราชทัณฑ์ สามารถเลือก สมัครใจ หรือบังคับบ�าบัดได้

    - กรมคุมประพฤติ ถ้าเลือก สมัครใจ จะมีหน้าต่างเตือนว่าแน่ใจหรือไม่ ถ้าตอบแน่ใจระบบ

จึงจะผ่านให้ 

  (29) รูปแบบการควบคุมของบังคับบ�าบัด มี 3 ตัวเลือกคือ ( ) ไม่ควบคุม ( ) ควบคุมไม่เข้มงวด 

( ) ควบคุมเข้มงวด เลือกตอบได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น

   - ชื่อผู้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มตัวเลือกซึ่งสามารถจัดการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อได้ที่ส่วนจัดการ

ของหน่วยงาน

   - ชื่อผู้บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username/Password ที่เข้าระบบ

   - หน่วยงานท่ีสัมภาษณ์/บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username/Password  

ที่เข้าระบบ

   - วนัท่ีสมัภาษณ์ ให้ระบวุนัทีต่ามรปูแบบทีก่�าหนดคอื --/--/-- (ว/ด/ป) ห้ามเกนิวนัทีปั่จจบุนั 

ข้อมูลในช่องน้ี จะแสดงเป็นวันท่ีปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏิทินในช่องสี่เหลี่ยมเล็กที่ก�าหนดให้ 

หรือจะพิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด 
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 ส่วนที่ 5 ข้อมูลส่วนการส่งต่อ

  - หน่วยงาน (ระบุ) โปรแกรมจะแสดงรายชื่อหน่วยบ�าบัดให้เลือกเฉพาะในเขตอ�าเภอของท่าน 

ยกเว้นชื่อหน่วย ของท่าน ต้องระบุหน่วยบ�าบัดที่ส่งต่อ บังคับไม่ให้พิมพ์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด หากต้องการ 

ส่งต่อ หน่วยบ�าบัดนอกพื้นที่ สามารถเพิ่มหน่วยงานส่งต่อได้ โดยไปที่หน้าเมนูหลัก เลือก ผู้ใช้ระบบ เลือก รายการ

หน่วยงาน เลือก รายการหน่วยงานส่งต่อที่สามารถเลือกได้ เลือก เพิ่มหน่วยงานส่งต่อ

  - สาเหตุของการส่งต่อ เป็นกลุ่มตัวเลือก เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากเลือกข้ออ่ืนๆ  

ต้องระบุสาเหตุนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  - วันที่เข้าบำาบัด ข้อมูลในช่องนี้จะแสดงวันที่ที่เข้ารับการบ�าบัดจากข้อ (26) แต่ห้ามเกินวันที่

ปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ไขได้ 

  - วนัทีส่่งต่อ ให้ระบวุนัทีต่ามรูปแบบท่ีก�าหนดคอื --/--/---- (ว/ด/ป) ห้ามเกนิ วนัท่ีปัจจุบนั ข้อมลู

ในช่องนี้จะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏิทินในช่องสี่เหลี่ยมเล็กที่ก�าหนดให้ หรือจะ

พิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด

 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กด บันทึก จะกลับไปที่หน้ำเมนูเพื่อจัดท�ำ บสต. อื่นๆ ต่อไป

4. การจัดทำาและเงื่อนไข ตามแบบ บสต.4

 (แบบจ�าหน่ายเพื่อติดตามผลการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด)

 เป็นแบบรายงานส�าหรับบันทึกข้อมูลการจ�าหน่ายเมื่อผู้เสพ/ ผู้ติด เสร็จสิ้นกระบวนการบ�าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ว่าจะครบก�าหนด หรือไม่ครบก�าหนด ก็ตาม

 ผู้ที่สามารถจัดท�าแบบ บสต.4 จะต้องเป็นหน่วยบ�าบัด สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข ที่ท�าหน้าที่บ�าบัดรักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เป็นหน่วยสุดท้ายของการบ�าบัด 

เมื่อต้องการสร้าง บสต.4
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 กรณีที่ผู้ป่วยเคยเข้ารับการบ�าบัดเกิน 1 รอบ จะมีล�าดับของรอบการรักษาปรากฏให้ ดังภาพ 

เมื่อต้องการจัดท�า
บสต.4 รอบต่อไป

สีส้ม แสดงว่าเป็นรอบที่เรามีสิทธิท�า

 การบ�าบัดรอบแรก เป็นการบ�าบัดจากหน่วยบ�าบัดอื่น ไม่สามารถจัดท�า บสต.4 ได้ (ตัวอักษรสีน�้าเงิน) 

การบ�าบัดรอบที่ 2 เป็นการบ�าบัดโดยหน่วยบ�าบัดของเราสามารถจัดท�า บสต.4 ได้ (ตัวอักษรสีส้ม) 

 วิธีการจัดทำา

 คลิก “สร้าง บสต.4” เข้าสู่แบบ บสต.4 และท�าการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม ภายใต้นิยามศัพท์

และเงื่อนไขในการจัดท�า บสต.4

  - ในกรณีผู้ป่วยบ�าบัด ครบก�าหนดตามโปรแกรม ในแบบ บสต.4 ข้อ 12.1 ให้ระบุสาเหตุการ

จ�าหน่ายผู้ป่วย เป็นครบก�าหนดและ ต้องระบุหน่วยงานที่ติดตาม (ข้อ 3) 

 สาเหตุการจ�าหน่ายด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก ครบก�าหนด ไม่ต้องเลือกหน่วยงานติดตาม

หากจ�าหน่ายแบบ
ครบกำาหนด ให้ระบุ
หน่วยงานติดตาม
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 เมื่อจ�าหน่ายแบบครบก�าหนด หน่วยงานที่ต้องท�าการติดตาม สามารถลงทะเบียนรับผู้ป่วยที่จะ 

ติดตามได้ โดยคลิกเลือก “รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดจำกหน่วยงำนอื่น” (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ในหน้าหลักของ

ระบบรายงาน) เลือกรายการ “ผู้เข้ารับบ�าบัดที่ถูกส่งต่อตามเอกสาร บสต.4” และคลิกที่รายชื่อผู้เข้ารับการบ�าบัด

เพื่อท�าการติดตาม สร้างแบบ บสต.5 ต่อไป 

 หาก Login เข้าระบบฯ ด้วย Username & Password สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข ของหน่วยบ�าบัดสังกัด

กระทรวงยุติธรรม ในการจ�าหน่ายผู้ป่วย (จัดท�า บสต.4) จะมีรายละเอียด สาเหตุในการจ�าหน่ายของระบบบังคับ

บ�าบัด ระบบต้องโทษ ให้ระบุให้ถูกต้องตามระบบดังกล่าวด้วย

 เมื่อกรอกข้อมูลในแบบ บสต.4 ครบถ้วน ภายใต้นิยามศัพท์และเง่ือนไขในการจัดท�า บสต.4 และ 

กดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะแสดงหน้าต่าง บันทึกรำยกำร บสต. เรียบร้อย คลิกปุ่ม OK หน้าจอจะปรากฏหน้าหลักของ

ผู้ป่วยรายนั้นๆ (ใช้หลักการเดียวกันกับการจัดท�าแบบ บสต.2, 3) 
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เงื่อนไขในการจัดทำา ตามแบบรายงาน บสต.4 

 • (2) (4) โปรแกรมจะดึงข้อมูลจาก บสต.3 มาแสดงอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

 • (3) หน่วยงานติดตาม โปรแกรมจะแสดงรายชื่อหน่วยบ�าบัดในอ�าเภอของท่าน จะสามารถเลือก

หน่วยบ�าบดัให้ตดิตามได้ ต่อเมือ่มกีารระบสุาเหตกุารจ�าหน่าย (12.1) เป็นแบบ “ครบกำาหนด” เท่านัน้ หากต้องการ

ส่งต่อให้หน่วยบ�าบัดนอกพื้นที่ติดตาม สามารถเพิ่มหน่วยงานนอกพื้นที่ได้ โดยไปที่ หน้าเมนูหลัก เลือก ผู้ใช้ระบบ 

เลือกรายการหน่วยงาน เลือก รายการหน่วยงานติดตามที่สามารถเลือกได้ เลือก เพิ่มหน่วยงานติดตาม

 • (5) จะดึงข้อมูลจาก บสต.3 มาแสดงอัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขให้เป็น

ปัจจุบนัได้ โดยเข้าไปแก้ไขในหน้าของ “การแก้ไขรายละเอยีดผูป่้วย”ควรเลอืกแก้ไขที ่จงัหวดั อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน 

ตามล�าดับ

 • (6) (7) (8) โปรแกรมจะดึงข้อมูลจาก บสต.3 มาแสดงอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

 • (9) วนัสิน้สดุการรกัษา ให้ระบวุนัท่ีตามรูปแบบท่ีก�าหนดคอื --/--/--- (ว/ด/ป) ห้ามเกนิวนัท่ีปัจจบุนั

และ ไม่ก่อนหรือเท่ากับวันที่เข้ารับการรักษาในข้อ (8) ข้อมูลในช่องนี้จะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบันแต่สามารถ แก้ไขได้ 

โดยเลือกจากปฏิทินในช่อง สี่เหลี่ยมเล็กที่ก�าหนดให้ หรือจะพิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด

 • (10) ผลการจ�าแนก มี 3 กลุ่ม คือ ( ) ผู้เสพ ( ) ผู้ติด ( ) ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง โปรแกรมจะดึงข้อมูล

จาก บสต.3 ข้อ (25) มาแสดง แต่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

 • (11) ลักษณะของการเข้ารับการบ�าบัดรักษา มี 3 กลุ่ม คือ ( ) สมัครใจ ( ) บังคับบ�าบัด 

( ) ต้องโทษ โปรแกรม จะดึงข้อมูลจาก บสต.3 ส่วนที่ 4 ข้อ (28) มาแสดง ไม่สามารถแก้ไขได้

 • (12) สาเหตุการจ�าหน่าย เป็นกลุ่มตัวเลือก ดังนี้

  12.1 สาเหตุการจ�าหน่ายผู้ป่วย (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)

   1. ครบตามก�าหนด 2. ผู้ป่วยละเมิดกฎของสถานบ�าบัด 3. ผู้ป่วยบอกเลิกการบ�าบัด

   4. ผู้ป่วยขาดการรักษา 5. ถูกจับ 6. เสียชีวิต 7. อื่นๆ (ระบุ)

กรณีหน่วยบำาบัดสังกัดกระทรวงยุติธรรม

 การจ�าหน่ายผู้ป่วย จะมีสาเหตุการจ�าหน่ายเพิ่ม คือ สาเหตุการจ�าหน่ายในระบบบังคับบ�าบัด สาเหตุ

การจ�าหน่ายในระบบต้องโทษ สามารถ เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น

  12.2 สาเหตุการจ�าหน่ายในระบบบังคับบ�าบัด มี 3 ข้อย่อย เลือกตอบเพียง 1 ข้อ 

   1. ส่งคืนกระบวนการยุติธรรม

   2. ผ่านการฟื้นฟูฯ

   3. อื่นๆ (ระบุ) 
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  12.3 สาเหตกุารจ�าหน่ายในระบบต้องโทษ จะมี 3 หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานเลอืกตอบเพยีง 1 ข้อ 

   ก. กรมคุมประพฤติ ข. กรมราชทัณฑ์ ค. กรมพินิจฯ

   ( ) พ้นคุมประพฤติ ( ) การปล่อยตัวปกติ ( ) สั่งไม่ฟ้องตาม ม.63

   ( ) อื่นๆ ระบุ.... ( ) การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข ( ) ปล่อยตัวเมื่อครบขั้นต�่า

   ( ) ปล่อยตัวเมื่อครบขั้นสูง ( ) อื่นๆ ระบุ....

 ทั้งหมดนี้ หากเลือกตอบข้อ อื่นๆ ให้ระบุสาเหตุการจ�าหน่ายด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือน 

ให้ระบุ

และหากไม่ได้เลือกสาเหตุการจำาหน่ายแบบ “ครบกำาหนด” จะไม่สามารถจัดทำา บสต.5 ได้

 • (13) ในขณะจ�าหน่ายผู้ป่วยรับการรักษาในขั้นตอนใด มี 3 ตัวเลือก เลือกได้เพียง 1 ข้อ

  ( ) ขั้นถอนพิษยา     ( ) ขั้นถอนพิษยาและฟื้นฟูสมรรถภาพ     ( ) ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ

 • (14) การประเมินสภาพทางจิต มี 2 หัวข้อใหญ่ คือ

  1. อาการทางจิตขณะรับการบ�าบัด  

    - เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ( ) ไม่มี  ( ) มี   

    - หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน ( ) ไม่มี  ( ) มี

   - หวาดระแวง ( ) ไม่มี  ( ) มี

   - ก้าวร้าว วุ่นวาย ท�าร้ายผู้อื่น ( ) ไม่มี  ( ) มี

โปรแกรมจะแสดงไว้เป็น ไม่มี แต่สามารถแก้ไขได้ และให้ตอบทุกรายการ โดยเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2. อาการทางจิตขณะจ�าหน่าย

    - เบื่อหน่าย ซึมเศร้า ( ) หาย/ไม่มี ( ) ดีขึ้น ( ) ไม่ดีขึ้น

    - หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน ( ) หาย/ไม่มี ( ) ดีขึ้น ( ) ไม่ดีขึ้น

     - หวาดระแวง ( ) หาย/ไม่มี ( ) ดีขึ้น ( ) ไม่ดีขึ้น

   - ก้าวร้าว วุ่นวาย ท�าร้ายผู้อื่น ( ) หาย/ไม่มี ( ) ดีขึ้น ( ) ไม่ดีขึ้น

โปรแกรมจะแสดงไวเ้ปน็ หาย/ไมม่ ีแตส่ามารถแก้ไขได้ และใหต้อบทกุรายการ โดยเลอืกตอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

 • (15) ผลการประเมนิจากการบ�าบดัรกัษาทีผ่่านมา ขณะจ�าหน่าย เป็นกลุม่ตวัเลอืก 4 ข้อ เลอืกตอบ

ได้เพียงข้อเดียว หากเลือกข้ออื่นๆ ต้องระบุผลการประเมินนั้นด้วย หากไม่ระบุจะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ

  1. ( ) หยุดเสพได้ทั้งหมด  2. ( ) ดีขึ้น  3. ( ) ไม่ดีขึ้น  4. ( ) อื่นๆ ระบุ....

 - ชื่อผู้สัมภาษณ์ เป็นกลุ่มตัวเลือกซึ่งสามารถจัดการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อได้ที่ส่วนจัดการของ 

หน่วยงาน

 - ชื่อผู้บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username/Password ที่เข้าระบบ

 - หน่วยงานที่สัมภาษณ์/บันทึก จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username/Password ที่เข้าระบบ

 - วันที่สัมภาษณ์ ให้ระบุวันที่ตามรูปแบบที่ก�าหนดคือ --/--/-- (ว/ด/ป) ห้ามเกินวันที่ปัจจุบัน ข้อมูล

ในช่องนี้ จะแสดงเป็นวันที่ปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏิทินในช่องส่ีเหล่ียมเล็กท่ีก�าหนดให้ หรือ 

จะพิมพ์เองตามรูปแบบที่ก�าหนด
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5. การจัดทำาและเงื่อนไข ตามแบบรายงาน บสต.5

 (แบบติดตามผลการบำาบัดรักษาผู้ป่วยสารเสพติด)

 เป็นแบบรายงาน ส�าหรับบันทึกข้อมูลการติดตามในแต่ละครั้ง หลังจากที่ผู้ผ่านการบ�าบัด ได้รับการ

จ�าหน่ายเป็นแบบ “ครบก�าหนด” 

 ผูท้ีส่ามารถจดัท�าแบบ บสต.5 คร้ังท่ี 1 ได้ ต้องเป็นหน่วยบ�าบดัสิทธเิพ่ิมเติมแก้ไขท่ีถูกระบใุห้เป็นหน่วย

ติดตามใน บสต.4 ข้อ 3 

  5.1 กรณีผู้รับการบำาบัดถูกส่งต่อมาจากหน่วยบำาบัดอื่น สามารถคลิกที่ “รำยชื่อผู้เข้ำรับกำร

บ�ำบัดจำกหน่วยงำนอื่น” (อยู่ด้านล่างของหน้าจอ ในหน้าหลักของระบบรายงาน) เลือกรายการ “ผู้เข้ารับบ�าบัดที่

ถูกส่งต่อตามเอกสาร บสต.4” หรือ “ผู้เข้ารับบ�าบัดที่ถูกส่งต่อตามเอกสาร บสต.5” จะปรากฎชื่อผู้ป่วยที่หน่วย

บ�าบัดอื่นส่งต่อ และคลิกที่ชื่อของผู้ป่วย เป็นการลงทะเบียนรับการส่งต่อ จะสามารถท�าแบบ บสต.5 ต่อไปได้ 

  5.2 กรณผีูเ้ข้าบำาบดัซึง่ไม่ใช่จากการส่งต่อ ได้แก่ กรณทีีผู่ป่้วยจ�าหน่ายโดยหน่วยบ�าบดัของท่าน 

และระบุหน่วยติดตามเป็นตนเอง 

   1) ค้นหาผู้ป่วย (ดูรายละเอียดจากหัวข้อ การค้นหาชื่อผู้เข้ารับการบ�าบัด) เมื่อโปรแกรมฯ 

แสดงชื่อและผู้ป่วยขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม เลือกผู้ป่วย โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของผู้ป่วย (ซึ่งหากต้องการ

เปลี่ยนแปลงประวัติของผู้ป่วย สามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย เพื่อท�าการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วย) 

   2) จากนั้นคลิกเลือกเมนู บสต.5 เลือก “สร้ำง บสต.5” 
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 กรณีมีการบ�าบัดหลายรอบ หากมี บสต.3 แต่ยังไม่ได้จ�าหน่าย จะขึ้นข้อความ “บสต.4 ยังไม่ได้สร้าง” 

หรือหากมีการจ�าหน่ายด้วย บสต.4 มากกว่า 1 รอบ จะสามารถสร้าง บสต.5 ของแต่ละรอบ แยกจากกันได้

เมื่อต้องการจัดท�า
บสต.5

เมื่อต้องการจัดท�า
บสต.5 ครั้งที่ 2

   3) เมือ่เข้าสูแ่บบ บสต.5 กรอกข้อมลู ให้ครบถ้วน ภายใต้นยิามศพัท์และเงือ่นไขในการจัดท�า 

บสต.5 และกดปุ่ม บันทึกข้อมูล จะแสดงหน้าต่าง บันทึกรำยกำรบสต. เรียบร้อย หากต้องการเปล่ียนแปลงการ

บันทึก ให้เลือกปุ่ม กลับไปรำยกำรผู้ป่วย (ใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างแบบ บสต.2-4) และในการติดตามครั้งที่ 

2, .... ต่อไป ใช้หลักการเดียวกับครั้งที่ 1
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  5.3 กรณีที่จะส่งต่อให้หน่วยงานอื่นติดตามต่อ สามารถเลือกใน สรุปผลการติดตามแต่ละครั้ง 

เลือกช่องส่งต่อ ระบุหน่วยงานที่ส่งต่อ ซึ่งการส่งต่อใน บสต.5 หมายถึง ส่งต่อเพื่อติดตาม เช่นผู้ป่วยย้ายท่ีอยู่  

ที่ท�างาน ในช่วงการติดตาม 1 ปี

 ในช่อง ส่งต่อ ระบุที่ส่ง จะมีชื่อหน่วยบ�าบัดเฉพาะในอ�าเภอของท่าน แต่ท่านสามารถเพิ่มชื่อหน่วยที่

ท่านจะให้ติดตามต่อได้อีก ท�าเช่นเดียวกับการเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทที่ 6  

การใช้เมนูผู้ใช้ระบบ หัวข้อ 3.4 กรณีเพิ่มหน่วยงานส่งต่อ

 แบบ บสต.5 สามารถติดตามได้หลายครั้งตามเกณฑ์การติดตาม เมื่อต้องการหยุดการติดตามหรือไม่

สามารถตดิตามต่อได้ ให้เลอืก “สิน้สดุการตดิตาม” (กรณปิีดการตดิตามของผูป่้วยรายนี)้ จะปรากฎหน้าจอให้กรอก

ข้อมูลด้วย ดังภาพถัดไป
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 ตัวอย่าง กรณีที่มีผู้ป่วยเคยเข้ารับการบ�าบัดเกิน 1 รอบ จะมีล�าดับของรอบการรักษาปรากฏให ้

ดังภาพ 

 จากภาพข้างบน แสดงว่า การบ�าบัดรอบที่ 1 มีการติดตาม 4 ครั้ง และสรุปสิ้นสุดการติดตามแล้ว  

ในการบ�าบัดรอบที่ 2 สามารถจัดท�า บสต.5 ได้ เนื่องจากมีการจัดท�า บสต.4 แล้ว ส่วนในการบ�าบัดรอบที่ 3 

ไม่สามารถจัดท�า บสต.5 ได้เนื่องจากยังไม่มีการจัดท�า บสต.4 

 ข้อควรระวัง การจัดท�ารายงาน บสต.5 ให้ศึกษา นิยามศัพท์ และเง่ือนไขในการจัดท�ารายงานฯ  

ให้ละเอียด

เงื่อนไขในการจัดทำา ตามแบบรายงาน บสต.5 

 แบบรายงาน บสต. 5 ใน Website จะต่างจากแบบรายงานที่เป็นเอกสาร เพื่อสะดวกในการกรอก

ข้อมูลในการติดตามแต่ละครั้ง 
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 - หน่วยงานที่ติดตาม / ที่ตั้ง จะปรากฏให้เองอัตโนมัติ จาก Username/Password ที่เข้าระบบ

 - หน่วยงานที่บ�าบัดรักษา / ที่ตั้ง จะดึงข้อมูลจาก บสต.3 มาแสดงอัตโนมัติ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

แก้ไขได้

 - ช่ือ-สกุลผู้ป่วย.....อายุ......เลขประจ�าตัวประชาชน....โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจาก บสต.4 และไม่

สามารถแก้ไขได้ 

 - ที่อยู่ภูมิล�าเนาเดิม จังหวัด เป็นตัวเลือกให้เลือกเพียงข้อเดียว

 - ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ จังหวัด โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากฐานทะเบียนราษฎร์ (เฉพาะชื่อ

จังหวัด)

 - ทีอ่ยูปั่จจบุนั โปรแกรมจะดงึข้อมลูมาจากฐานทะเบยีนราษฎร์ให้ถ้ามกีารเปล่ียนแปลงทีอ่ยู ่สามารถ

แก้ไขให้เป็นท่ีอยู่ปัจจุบันได้ โดยเข้าไปแก้ไขในหน้าของ “การแก้ไขรายละเอียดผู้ป่วย” ควรเลือกแก้ไขที่ จังหวัด 

อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน ตามล�าดับ

 - บุคคลในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ เป็นกลุ่มตัวเลือก 8 ข้อ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

(เหมือนข้อ (12) ใน บสต.3)

 - ลักษณะของการเข้ารับการบ�าบัดรักษา มี 3 กลุ่ม คือ ( ) สมัครใจ ( ) บังคับบ�าบัด ( ) ต้องโทษ 

โปรแกรมจะดึงข้อมูลจาก บสต.3 ส่วนที่ 4 ข้อ (28) มาแสดง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

 • การติดตาม ก�าหนดให้ติดตาม 7 ครั้งใน 1 ปี หรือ อย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี โดยบันทึก 

  วันที่ติดตาม ให้ระบุวันที่ตามรูปแบบที่ก�าหนดคือ --/--/-- (ว/ด/ป) ข้อมูลในช่องนี้ จะแสดงเป็นวัน

ที่ปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขได้ โดยเลือกจากปฏิทินในช่องส่ีเหล่ียมเล็กท่ีก�าหนดให้ หรือจะพิมพ์เองตามรูปแบบที่

ก�าหนด (หากเป็นการติดตามครั้งแรก ห้ามเกินวันท่ีปัจจุบัน และห้ามก่อนวันท่ีจ�าหน่าย) (หากเป็นการติดตาม 

ครั้งที่ X ห้ามเกินวันที่ปัจจุบัน และห้ามก่อนวันที่ติดตามครั้งที่ X-1)

 ผู้ติดตาม เป็นกลุ่มตัวเลือกซึ่งสามารถจัดการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายชื่อได้ที่ส่วนจัดการของหน่วยงาน

 ต�าแหน่ง เป็นกลุ่มตัวเลือกซึ่งสามารถจัดการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายการได้ที่ส่วนจัดการของหน่วยงาน

 - วิธีการติดตาม มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - ผลการตรวจปัสสาวะ มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ 

 - สภาพร่างกาย มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - สภาพจิตใจ มีตัวเลือกให้ 5 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - สัมพันธภาพในครอบครัว มีตัวเลือกให้ 4 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - สัมพันธภาพในชุมชน มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - การใช้สารเสพติด มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

 - ปัญหา/การช่วยเหลือ มีช่องว่างให้กรอกข้อความได้

 - สรุปผลการติดตาม ครั้งที่... 

  1. การศึกษา การศึกษาปัจจุบัน ระดับชั้น....ปีที่...สถานศึกษา... 

  2. การประกอบอาชีพ ( ) อาชีพ (ปัจจุบัน)..... 

     ( ) ว่างงาน ( ) อื่นๆระบุ...... 
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ในการเลือก ( ) การศึกษา ( ) อาชีพ ( ) ว่างงาน จะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถืออย่างใดเป็นหลัก เช่น หากเรียน

ด้วย ท�างานด้วย ให้เลือกว่าท�าอย่างใดเป็นหลัก หากเป็นนักเรียนเป็นหลัก ไม่ต้องเลือกช่องอาชีพ และว่างงาน

  3. การฝึกอาชีพ มีตัวเลือกให้ 3 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ

  4. ผลการติดตาม เป็นสรุปผลในการติดตามแต่ละครั้ง มีกลุ่มตัวเลือก 7 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ 

ดังนี้

   ( ) ไม่เสพ ( ) เสพ  ( ) ติดตามไม่ได้ ( ) ถูกจับ ( ) เสียชีวิต

   ( )  ส่งต่อ ระบุที่ส่ง......  ( ) อื่นๆ ระบุ.......

กรณีเลือก ( ) ไม่เสพ หรือ ( ) เสพ หรือ ( ) อื่นๆ ต้องบันทึกรายละเอียดในช่องต่างๆ ของการติดตามให้ครบ

 ( ) ติดตามไม่ได้ ( ) ถูกจับ ( ) ส่งต่อ บันทึกเพียง การติดตาม และ วิธีการติดตาม เท่านั้น

 ( ) เสียชีวิต บันทึกเพียง การติดตาม เท่านั้น และโปรแกรมจะสรุปผลเป็น เสียชีวิตโดยอัตโนมัติ 

 • กรณีเลือก ส่งต่อ - จะมีรายชื่อหน่วยงานติดตาม ในเขตอ�าเภอของท่านให้เลือก ยกเว้น ชื่อ 

  หน่วยของท่าน และสามารถเพิ่มหน่วยงานติดตามนอกพื้นที่ได้

 • กรณีเลือก อื่นๆ - ให้ระบุการสรุปผลนั้นด้วย

 • ทั้ง 2 กรณีเลือก หากไม่ระบุหน่วยงานส่งต่อ หรือ ระบุการสรุปผล จะมีหน้าต่างเตือนให้ระบุ  

หากไม่ปฏิบัติตาม โปรแกรมจะไม่บันทึกข้อมูลให้

 สิ้นสุดการติดตาม เป็นการสรุปผลการติดตามครั้งสุดท้าย (ปิด CASE) จะไม่มีการติดตามครั้งต่อไป 

แม้จะติดตามได้เพียง 3 ครั้งก็ตาม (ยกเว้น กรณีเลือก ส่งต่อ เนื่องจากยังต้องมีการติดตามต่อ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน

หน่วยงานตดิตาม ยงัไม่ต้องสรปุผลการตดิตามครัง้สดุท้าย (ไม่ต้องปิด CASE) เป็นหน้าทีข่องหน่วยงานตดิตามสดุท้าย

เป็นผู้สรุปปิด CASE)

ข้อ 1. - ข้อ 3. การศึกษา, การประกอบอาชีพ, การฝึกอาชีพ – เงื่อนไขเหมือนสรุปผลการติดตาม แต่ละครั้ง

4. ผลการติดตาม - เป็นสรุปผลในการติดตามครั้งสุดท้าย มีกลุ่มตัวเลือก 6 ข้อ เลือกได้เพียง 1 ข้อ ดังนี้

 ( ) หยุดได้/เลิกได้   ( ) เสพซ�้า   ( ) ติดตามไม่ได้   ( ) เสียชีวิต   ( ) ถูกจับ  ( ) อื่นๆ ระบุ.......

 • หากสรุปสิ้นสุดการติดตามในครั้งที่ 1 (ยกเว้น ตาย หรือ ถูกจับ) ให้มีหน้าต่างเตือน เลือกค�าว่า 

บันทึก หรือ ไม่ให้บันทึก
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6.การแก้ไขและลบรายการ บสต.

 เมื่อมีการจัดท�า บสต. หน่วยบ�าบัดที่เป็นผู้จัดท�า บสต. นั้นๆ สามารถแก้ไขและลบรายการที่เกิดขึ้นได้ 

  6.1 การแก้ไขรายการ เมื่อต้องการแก้ไข โดยเลือกรายการ บสต. ที่ต้องการแก้ไข คลิกที่ “แก้ไข” 

  6.2 การลบรายการ เมื่อต้องการลบรายการ ให้คลิกที่ “ลบ” แต่ในส่วนท้าย จะต้องระบุเหตุผล

ในการลบรายการนั้น ก่อนลบรายการ 

 ข้อควรระวัง - ถ้ารายการ บสต.3 ที่ถูกโยงไปจัดท�า บสต.4, 5 แล้ว จะท�าการลบ บสต.3 ทันทีไม่ได้ 

จะต้องลบ บสต.5 ในครั้งสุดท้ายก่อนและไล่ลบครั้งถัดขึ้นมาจนหมด ต่อจากนั้นลบ บสต.4 ก่อน จึงจะลบรายการ 

บสต.3 ได้

7. กรณีมีการสร้าง บสต.3 หลายหน่วยบำาบัด 

 กรณีผู้เข้ารับการบ�าบัด ไปรับการบ�าบัดรักษากับหน่วยบ�าบัดอื่นมากกว่า 1 แห่ง โดยที่แต่ละแห่ง 

ยังไม่มีการจ�าหน่ายผู้ป่วย ระบบฯ จะมีเมนูให้ตรวจเช็คความซ�้าซ้อนในการบ�าบัดรักษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

ประสานงานกันระหว่างหน่วยบ�าบัดที่รักษา ป้องกันการบ�าบัดซ�้าซ้อน โดยหน่วยบ�าบัดควรตรวจรายชื่อผู้ป่วยที่เข้า

รับการบ�าบัดซ�้าซ้อนกับหน่วยบ�าบัดอื่นได้ ที่เมนู “รายชื่อผู้ป่วยที่เข้ารับการบ�าบัดซ�้าซ้อนกับหน่วยบ�าบัดอื่น” (ใน

หน้าจอแรกหลังจาก login เข้าสู่ระบบฯ) ดังนี้

×เมื่อต้องการดูรายชื่อ ผู้ป่วย

      ที่รักษาซ้�ากับหน่วยอื่น
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 เมื่อมีการประสานงานกับหน่วยบ�าบัดที่บ�าบัดซ�้า และต้องการปิดหน้าต่างแจ้งเตือนนี้ ให้คลิกที่ช่อง

หน้ารายชื่อผู้ป่วยรายนั้นแล้วกดปุ่มอัพเดตข้อมูล เพื่อท�าการปิดหน้าต่างนี้ 

  1. กรณีที่ผู้ป่วยยาเสพติดรักษาซ�้าซ้อน ให้หน่วยบ�าบัดตกลงว่าหน่วยใดจะเป็นผู้บ�าบัด หน่วยที่

บ�าบัด ต้องด�าเนินการจัดท�า บสต.3 ตามระบบปกติ หน่วยบ�าบัดที่หยุดให้การบ�าบัดให้ท�าการลบ บสต.3 ของผู้ป่วย

รายนี้ออกจากระบบ หรือหากบ�าบัดมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ให้จ�าหน่ายผู้ป่วย โดยเลือกสาเหตุการจ�าหน่าย “อื่นๆ” 

ระบุว่า บ�าบัดซ�้า
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  2. กรณทีีผู่ป่้วยยาเสพตดิเปลีย่นหน่วยบ�าบดั หน่วยบ�าบดัทีใ่ห้การรกัษาต่อไม่ควรท�า บสต.3 ขึน้

มาใหม่ แต่จะต้องเป็นการรบั บสต.3 ใบเดมิของหน่วยบ�าบดัเดมิทีเ่คยให้การรกัษา (หน่วยบ�าบดัเดมิท�า บสต.3 แบบ

ส่งต่อ) 

8. การใช้เมนูรายชื่อผู้เข้ารับการบำาบัดรักษาจากหน่วยงานอื่น

 กรณีที่มีผู้เข้ารับการบ�าบัดจากหน่วยบ�าบัดอื่น สามารถดูรายชื่อได้ทางเมนู รายชื่อ ผู้เข้ารับการบ�าบัด

รักษาจากหน่วยงานอื่น (ในหน้าจอหลักหลังจาก login เข้าสู่ระบบฯ) 

ซึ่งระบบจะแสดงรายชื่อผู้ป่วยตามกลุ่ม ดังนี้ 

 1) ผู้ที่ถูกคัดกรองว่าเป็นผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ติดยาเสพติดรุนแรง จากหน่วยบ�าบัดหนึ่งส่งต่อมาบ�าบัดอีก

หน่วยบ�าบัดหนึ่ง (ส่ง บสต.2 เพื่อบ�าบัดและจัดท�า บสต.3) 

 2) ผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดแล้ว จากหน่วยบ�าบัดหนึ่ง และมีการส่งต่อมาบ�าบัดอีกหน่วยบ�าบัดหนึ่ง  

(ส่ง บสต.3 เพื่อบ�าบัดและจัดท�า บสต.3 ซึ่งเป็นเอกสารใบเดิม)

 3) ผูป่้วยทีบ่�าบดัครบก�าหนดจากหน่วยบ�าบดัหนึง่ มกีารส่งต่อมาให้อกีหน่วยบ�าบดัหนึง่เป็นผู้ตดิตาม 

(ส่ง บสต.4 เพื่อติดตามและจัดท�า บสต.5)

 4) ผู้ป่วยได้รับการติดตามแล้ว และมีการส่งต่อมาให้อีกหน่วยบ�าบัดหนึ่งเป็นผู้ติดตามต่อ ในครั้ง 

ถัดไป (ส่ง บสต.5 เพื่อติดตามต่อและจัดท�า บสต.5)
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 เมนู “รายชื่อผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาจากหน่วยงานอื่น” นี้จัดท�าไว้ส�าหรับ ลงทะเบียนรับ การส่งต่อ 

และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้หากผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาบ�าบัดมาถึงหน่วยบ�าบัดที่รับผู้ป่วย 

 หน่วยที่รับสามารถคลิกปุ่ม “เลือกรับการส่งต่อ” ดูรายชื่อ และคลิกรับการส่งต่อ เข้าสู่แบบ บสต.ของ

ผู้ป่วยนั้นๆ ได้ หากต้องการล้างข้อมูล กรณีที่ผู้ป่วยถูกส่งต่อในระบบรายงาน บสต. ช้ากว่าหรือย้อนหลัง ให้คลิก 

ในรายการผู้ป่วยรายนั้นๆ และคลิก “ยกเลิกรายการ” การยกเลิก สามารถท�าได้ครั้งละหลายรายการ 

แต่การเลือกรับการส่งต่อ สามารถท�าได้ครั้งละ 1 รายการ

	 ตวัอย่างการรบัการส่งต่อ หน่วยบ�าบดั ก. ส่งตัวผูป่้วย (ชือ่นายจดัท�า คูม่อื) มาบ�าบดัต่อ ทีห่น่วยบ�าบดั 

ข. เมื่อนายจัดท�า คู่มือ เดินทางเข้ารับการบ�าบัดที่หน่วยบ�าบัด ข. แล้ว ให้หน่วยบ�าบัด ข. คลิกที่เมนู “รายชื่อผู้เข้า

รับการบ�าบัดรักษาจากหน่วยงานอื่น” จะปรากฏชื่อนายจัดท�า คู่มือ จากหน่วยบ�าบัด ก. ส่งมา ต่อจากนั้นให้คลิกที่

ปุ ่ม “เลือกรับการส่งต่อ” ที่รายการนายจัดท�า คู่มือ จะเข้าสู่ บสต.3 เป็นการลงทะเบียนรับการส่งต่อของ 

นายจัดท�า คู่มือ เพื่อให้หน่วยบ�าบัด ข. บันทึกต่อไป 

9. เทคนิคที่น่ารู้

 9.1 การแปลความหมายของคำาบางคำา ในหน้าจอหลักของผู้ป่วย 

  “แก้ไข” หมายถงึ ข้อมลู บสต.นัน้ๆ ถกูจดัท�าโดยผูท้ีก่�าลงัใช้ระบบฯ อยู ่(Username & Password 

เดียวกัน) จะสามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ แต่ไม่สามารถลบใบ บสต. นั้นได้

 “เรียกดู” หมายถึง ข้อมูล บสต.นั้นๆ ไม่สามารถ แก้ไข หรือลบได้ ซึ่งอาจเกิดจาก

  - ข้อมูล บสต.นั้นๆ ถูกจัดท�าโดยผู้อื่น (Username และ Password ที่ไม่ใช่ ของผู้ที่ก�าลังใช้

ระบบฯ อยู่) จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลนั้นได้ ดังภาพถัดไป
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 “ลบ” หมายถึง ข้อมูล บสต. นั้นๆ ถูกจัดท�าโดยผู้ที่ก�าลังใช้ระบบอยู่ (Username และ Password 

เดียวกัน) จะสามารถลบข้อมูลนั้นได้ ดังภาพถัดไป

 หมายเหตุ หากต้องการลบ บสต.3 ที่ถูกโยงไปจัดท�า บสต.4 และ 5 แล้ว ต้องท�าการลบ บสต.5, ลบ 

บสต.4 แล้วจึงท�าการลบ บสต.3 ที่ต้องการได้

 9.2 การเลือกช่วงวันที่ จากปฏิทินของโปรแกรม

  ในระบบรายงานฯ จะมกีารเลือกวนัที ่เช่น วนัทีเ่ข้ารับการบ�าบดั วนัทีส่่งต่อ วนัทีส้ิ่นสุดการรกัษา 

ฯลฯ 

 ตัวอย่าง ในการบันทึก บสต.3 จะมีการกรอกวันที่เข้ารับการบ�าบัด ดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ 1.

 จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

1
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 เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย ? จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง เป็นการบอกถึงการใช้ปฏิทิน

 เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย >> และ << เป็นการ (คลิก 1 ครั้ง เลื่อน 1 ปี หากคลิกค้างไว้จะเลื่อนได้ 

ครั้งละหลายปี)

 เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย > และ < เป็นการเลื่อน เดือน (คลิก 1 ครั้ง เลื่อน 1เดือน หากคลิกค้างไว้จะ

เลื่อนได้ครั้งละหลายเดือน)

เลื่อนปี

เลื่อนเดือน

พิมพ์แก้ไขตัวเลขได้
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การ
ดาวน์โหลดข้อมูล9

บทที่

	 ระบบรายงานยาเสพติด	 (บสต.)	 เป็นระบบรายงานที่เป็นเอกภาพในเรื่องการบ�าบัดฟื้นฟู	 และติดตาม 

ผูป่้วยยาเสพตดิ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ทกุหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมกีารใช้ข้อมลูร่วมกนั	โดยเฉพาะหน่วยบ�าบดัท่ีเป็นเจ้าของ

ข้อมลูโดยตรง	สามารถน�าข้อมลูไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการพัฒนาศกัยภาพและคณุภาพบริการของหน่วยบ�าบดั	และ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้	ในระบบฯ	จะมเีมน	ู“รายงาน”	ซ่ึงเป็นการน�าข้อมลูจากการจัดท�าแบบ	บสต.1-5	มาประมวล	

วิเคราะห์ผล	 และประเมินสถานการณ์ของพื้นที่แล้ว	 หากพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความต้องการน�าข้อมูลไป

ใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม	การดาวน์โหลดจะตัดข้อมูลออก	คือ	เลขประจ�าตัวประชาชน	(13	หลัก),	ชื่อ	สกุลของผู้เข้าบ�าบัด	

และที่อยู่ของผู้เข้าบ�าบัด	

สิทธิการดาวน์โหลด 

	 หากเข้าระบบฯ	ด้วยรหสัศนูย์ข้อมลูระดับจังหวดั	ท่านสามารถเลือกทีจ่ะดาวน์โหลดข้อมลูได้ทัง้หมดใน

จังหวัดของท่าน	 ระยะเวลาในการดาวน์โหลดขึ้นอยู่กับจ�านวนข้อมูล	 และช่วงเวลาที่เลือกการดาวน์โหลดข้อมูลทั้ง

จังหวัดจะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน	 เนื่องจากมีข้อมูลมาก	 ควรเลือกพื้นที่เป็นรายอ�าเภอ	 จะใช้เวลาในการดาวน์โหลด

น้อยกว่า

	 หากเข้าระบบฯ	ด้วยรหัสศูนย์ข้อมูลระดับอ�าเภอ	ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งหมดใน

อ�าเภอของท่าน

	 หากเข้าระบบฯ	 ด้วยรหัสระดับหน่วยบ�าบัด	 ท่านสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้เฉพาะหน่วย

บ�าบัดของท่านเท่านั้น

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

	 1.	 เข้าระบบด้วยรหัสผ่าน

	 2.	 เลือกเมนูดาวน์โหลด		และเลือกชนิด

	 	 บสต.ที่ต้องการดาวน์โหลด	
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การ
ดาวน์โหลดข้อมูล

	 3.	 เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ	

	 4.	 คลิกปุ่ม	“DOWNLOAD	รายการบสต….”	ในรายการ	บสต.	ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด

	 5.	 เมื่อปรากฏหน้าต่าง	 File	Download	 ให้ลือกว่าจะเปิดหรือจัดเก็บ	 File	ที่จะดาวน์โหลดไว้ที่ใด	 

ให้เลือกต�าแหน่งการจัดเก็บ	เช่น	ใน	My	Document	หรือ	Desktop

	 6.	 File	ดาวน์โหลด	จะไปอยู่ในรูปของการบีบอัด	(Zip	File)	หากต้องการใช้งานให้ท�าการ	แตกไฟล์

ออกด้วยโปรแกรมเกี่ยวกับการบีบอัดไฟล์	

	 7.	 ข้อมูลที่ได้จากการแตกไฟล์จะเป็นรูป	Text	File	(นามสกุลเป็น	.txt)	ที่ท่านสามารถ	น�าไปจัดท�า

เป็นตารางข้อมูลได้โดยใช้โปรแกรม	MS	Excel	หรือ	MS	Access
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การจัดทำาตารางเอกสารเป็น MS Excel

 1.	 คลิกปุ่ม	 “เปิดเอกสาร”	 เลือกเอกสารที่เป็น	 Text	 File	 ในต�าแหน่งที่ท่านจัดเก็บไว้	 (ไฟล์ที่ท่าน

ดาวน์โหลดมา)

 2. คลิกเปิดเอกสาร	
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 8.	 เมื่อคลิกเปิดเอกสารจะปรากฏหน้าต่าง	 Text	 Import	Wizard	 -	 step	 1	 of	 3	 (ตัวช่วยน�าเข้า 

	 	 ข้อความ)

	 	 1)	 เลือกชนิดแฟ้มที่เหมาะสมที่สุดกับข้อมูลของท่าน	เป็นแบบ	“มีการใช้ตัวคั่น”	(Delimited)

	 	 2)	 เลือกแฟ้มต้นฉบับเป็น	แหล่งที่มาของแฟ้ม	:	Windows	(ANSI)

	 	 3)	 คลิก	“ถัดไป”	(next)
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	 9.	 ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง	Text	Import	Wizard	-	step	2	of	3

	 	 1)	 เลือกตัวคั่นเป็นจุลภาค	(comma)	

	 	 2)	 คลิก	“ถัดไป”	(Next)

 10.	 ต่อจากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง	Text	Import	Wizard	-	step	3	of	3

	 	 คลิกปุ่ม	“เสร็จสิ้น”	(Finish)
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	 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการน�าเข้าโปรแกรม	MS	 Excel	 แล้ว	 จะได้ตารางข้อมูล	 บสต.ในรูปแบบ	MS	

Excel	พร้อมใช้งาน	ดังภาพ
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รายงานผลการดำาเนินงาน
และดัชนีของการบำาบัดฟื้นฟู
และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด10

บทที่

	 รายงานผลการด�าเนินงานและดัชนี	เป็นการน�าข้อมูลจากการจัดท�าแบบ	บสต.1-5	มาประมวล	และ

วิเคราะห์ผล	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย

ยาเสพติด	หรือการบริหารจัดการ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับการท�างาน

	 ประเภทของรายงานผลการด�าเนินงานและดัชนีของการบ�าบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด	

ประกอบด้วย	3	ชุด

	 1.	 แบบตรวจสอบ	จ�านวนจัดท�าเอกสาร	บสต.

	 2.	 แบบรายงานผลการด�าเนินงาน

	 3.	 ดัชนีการบ�าบัด/	ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

เงื่อนไขการรายงานผลการดำาเนินงาน และดัชนีการบำาบัดฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด

 1. เวลา	การแสดงผลของรายงานของบสต.2-5	จะอิงตามวัน	เดือน	ปี	ของแต่ละใบ	บสต.คือ	

	 	 บสต.2	 ที่บันทึกก่อนปีงบประมาณ	2551	จะอิงตามวันที่จัดท�า	บสต.2	ที่บันทึกหรือแก้ไข	

	 	 	 	 ที่บันทึกใน	/	หลัง	ปีงบประมาณ	2551	จะอิงตามวันที่คัดกรองหรือส่งต่อ	

	 	 บสต.3	 อิงตามวันที่เข้ารับการบ�าบัด	

	 	 บสต.4	 อิงตามวันที่จ�าหน่าย	

		 	 บสต.5	 อิงตามวันที่ติดตาม	
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 ดังนั้นในการเลือกช่วงเวลาในการประมวลผลรายงาน	ต้องเลือกช่วงเวลาให้ถูกต้อง	เช่น	หน่วยบ�าบัด	

ก.	มีผู้ป่วยเข้ารับการบ�าบัดในเดือนมีนาคม	2554	จ�านวน	4	ราย	แต่เจ้าหน้าที่ได้จัดท�า	บสต.3	(ของผู้ป่วย	4	ราย 

ดงักลา่ว)	เขา้ระบบรายงาน	บสต.	(ผา่นอนิเทอร์เนต็)	เมือ่เดือนมถุินายน	2554	ในการประมวลผลของระบบรายงานฯ	

จะแสดงผลออกมา	เป็นของเดือนมีนาคม	2554	ไม่ใช่เดือน	มิถุนายน	2554

 2. การแสดงผลรายงาน เนื่องจากแบบ	บสต.1-5	ปีงบประมาณ	2551	มีการปรับปรุง	โดยมีการแยก

รายการ	หรือเพิ่มรายการใหม่ในการจ�าแนกข้อมูล	การแสดงผลรายงาน	จะแสดงโดยจ�าแนกรายการตามแบบ	บสต.

ใหม่	จึงมีข้อควรระวังในการดูข้อมูล	ดังนี้

	 	 -	 ไม่ควรเลือกช่วงเวลาข้ามปีงบประมาณ	2550	และ	2551	เนื่องจากจ�านวนข้อมูลที่แสดงจะมี

ความคลาดเคลื่อน

	 	 -	 การดูข้อมูลกรณีเลือกดูข้อมูลก่อนปีงบประมาณ	 2551	 ส�าหรับรายการใหม่จะรายงานผล

เท่ากับ	“0”	หรือ	มีจ�านวนเล็กน้อยหากมีการแก้ไขภายหลัง	ส�าหรับรายการที่มีการแยกเพิ่มเติม	จะมีการประมวล

ผลไปที่รายการหนึ่งรายการใด	เช่น	บสต.ก่อนปีงบประมาณ	2551	อาชีพ	ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	ในแบบรายงาน

จะน�าตัวเลขที่ประมวลได้ไปลงในช่องของ	ข้าราชการ	ส�าหรับรายการ	รัฐวิสาหกิจ	จะเท่ากับ	“0”	หรือ	มีจ�านวน

เล็กน้อยหากมีการแก้ไขภายหลัง

 การแสดงข้อมูลของผลการด�าเนินงานและดัชนีตามระบบ	 จะแสดงข้อมูล บสต. ณ ช่วงเวลาที่ 

ประมวลผล (Real	Time)	ดงันัน้	ในชว่งเวลาของการเรยีกดขูอ้มลูทีต่า่งกนั	ผลการรายงานอาจมกีารคลาดเคลือ่นได	้

เนื่องจากข้อมูลมีการเคลื่อนไหวตามการน�าเข้าข้อมูล	บสต.	ในแต่ละวัน	นอกจากนี้จะมีตัวเลือกเพื่อก�าหนดเงื่อนไข

การแสดงข้อมูล	ได้แก่	

	 1.	 ช่วงเวลา	สามารถก�าหนดวัน,	เดือน,	ปี	เริ่มต้น	และสิ้นสุด

	 2.	 พื้นที่	สามารถก�าหนดพื้นที่จากทั้งประเทศ	à	เขต	à	จังหวัดàอ�าเภอàหน่วยงาน

	 3.	 สังกัด	สามารถก�าหนดสังกัดจาก	กระทรวง	àกรม

การใช้เมนูรายงาน

 สามารถดรูายงานผลด�าเนนิงานและดชันกีารบ�าบดัฟืน้ฟสูมรรถภาพผูป้ว่ย	โดยเลอืกเมนรูายงาน	ตาม

วิธีการดังนี้

 1. แบบตรวจสอบ เป็นแบบรายงานที่แสดงจ�านวนใบของเอกสาร	บสต.	จะมี	2	เมนูย่อย	
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 1.1 สรุป บสต.1 รายอำาเภอ	(ก่อน	1	ตค.	2550	และหลัง	1	ตค.	2550)	ใช้ส�าหรับดูจ�านวนใบ	บสต.

1	ในระดับพื้นที่	จังหวัด	และอ�าเภอ	

 ประโยชน์  

	 	 -	 ใช้ตรวจสอบจ�านวนการจดัท�าเอกสาร	สรปุ	บสต.1	(ทีถ่กูตอ้ง	ในชว่งเวลาเดยีวกนัควรมจี�านวน

สรุป	บสต.1	เพียง	1	ใบเท่านั้น)

	 	 -	 ใช้ตรวจสอบความผิดพลาดการท�าเอกสาร	 สรุป	 บสต.	 1	 กรณีที่จัดท�ามากกว่า	 1	 ใบ	 ใน 

แต่ละครั้งของการค้นหาผู้ป่วยยาเสพติด	(X-ray	พื้นที่)

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง

	 	 -	 สรุป	 บสต.	 1	 มีการจัดท�าเป็นช่วงเวลา	 ในการประมวลผลจะใช้วันสุดท้ายของการค้นหาที่

บันทึกในเอกสาร	สรุป	บสต.1	เป็นเงื่อนไขในการเลือกช่วงเวลา

	 	 -	 การจัดท�าเอกสาร	 สรุป	 บสต.1	 ตามค�าส่ัง	 ศตส.	 ท่ี	 82/2546	 ลงวันท่ี	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	

2546	 เรื่อง	 แนวทางการจัดท�าระบบข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก�าหนดให้จัดท�าตามที่	 

ศูนยอ์�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ	สัง่การ	ดงันัน้	หากเลอืกชว่งเวลาไมเ่หมาะสม	ไดแ้ก	่ชว่งทีไ่ม่มีการ

จัดท�า	สรุป	บสต.1	จะไม่มีข้อมูลแสดง	หรือเลือกช่วงเวลายาวเกินไป	จะท�าให้การแปลผลอาจผิดพลาด

 1.2 บสต.2-5

 ประโยชน์ 

	 	 -	 ใช้ตรวจสอบจ�านวนการจัดท�าเอกสาร	บสต.2-5

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง

	 	 -	 เอกสาร	บสต.	5	ในการติดตามแต่ละครั้ง	จะนับเป็นจ�านวน	1	ใบ	ดังนั้น	หากมีการติดตาม 

ผู้ป่วยยาเสพติดครบ	7	ครั้ง	จะเท่ากับมีเอกสาร	บสต.5	จ�านวน	7	ใบ
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 2. รายงานผลการดำาเนินงาน	 เป็นแบบรายงานที่แสดงจ�านวนและร้อยละของข้อมูล	 ภายในแบบ	

บสต.	โดยแยกลักษณะของผู้รับการบ�าบัดหรือผลการด�าเนินงาน	

 2.1 แบบสรุป บสต.1 (ก่อน	1	ตค.	2550	และ	หลัง	1	ตค.	2550)

 ประโยชน์ 

	 	 -	 ใช้ดูข้อมูลการค้นหาผู้ที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติดเป็นรายพื้นที่

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง

	 	 -	 การเลือกดูข้อมูลก่อนปีงบประมาณ	 2551	 เป็นตามแบบรายงานเดิม	 แต่ส�าหรับข้อมูลของ

ปีงบประมาณ	 2551	 เป็นต้นไป	 จะเป็นแบบใหม่	 โดยมีการจัดกลุ่ม	 อายุ,	 อาชีพ	 และสารเสพติด	 ใหม่	 ตามแบบ

รายงานที่ปรับปรุง	และมีการเพิ่มข้อมูล	สถานภาพของผู้ป่วยเกี่ยวกับการบ�าบัดรักษา

	 	 -	 เหมือนแบบตรวจสอบจ�านวน	ฯ	ของ	สรุป	บสต.1

	 	 -	 ปัจจุบันยังมีปัญหาในการค้นหาตัวผู้ป่วยยาเสพติด	เนื่องจากการด�าเนินการ	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ตามแบบ	บสต.	1	ตอ้งมกีารประสานงานหลายหนว่ยงาน	ท�าใหข้อ้มลูทีไ่ดย้งัไมค่รบถว้น	ดงันัน้	การน�าไปใชง้าน	ควร

พิจารณาจ�านวนประชากรว่าเป็นสัดส่วนเท่าไรกับจ�านวนประชากรจริงในแต่ละพื้นที่

 2.2 เปรียบเทียบรายพื้นที่ตามแบบ บสต.2, 3, 3 ส่วนส่งต่อ, 4 และ 5

	 	 	 หมายถึง	เปรียบเทียบการด�าเนินงานของหน่วยบ�าบัดเป็นพื้นที่	อ�าเภอ,	จังหวัด,	เขต

 ประโยชน์

	 	 -	 ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยยาเสพติด	ตั้งแต่การคัดกรอง	บ�าบัดรักษา	จ�าหน่าย	

และการติดตาม	โดยสามารถเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่	ตั้งแต่ระดับ	เขต	จังหวัด	อ�าเภอ	และหน่วยบ�าบัดได้	

	 	 -	 ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีการใช้งานมาก

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง

	 	 -	 ให้รายละเอียดเท่าที่จ�าเป็น	 เพราะหากมีการจ�าแนกข้อมูลหลายแบบ	 เมื่อประกอบกับพื้นที่ 

ที่ดูเปรียบเทียบจะท�าให้การดูข้อมูลยุ่งยาก
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 2.3 จำาแนกตาม บสต.2, 3, 3 ส่วนส่งต่อ, 4 และ 5

 ประโยชน์  

	 	 -	 เปน็ขอ้มลูผลการคดักรอง	บ�าบดัรกัษา	จ�าหนา่ย	และตดิตามผูป้ว่ยยาเสพตดิของพืน้ที	่ท่ีเลือก

	 	 -	 มีรายละเอียดมากกว่าแบบรายงานผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบรายพื้นที่

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง

	 	 -	 เงื่อนไขเรื่องช่วงเวลา	จะใช้วันที่ภายใน	บสต.นั้นๆ	ตามที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขการรายงานผลฯ	

ตวัเลขทีแ่สดงจะเป็นตามจ�านวนผลงานท่ีเกดิขึน้ตามชว่งเวลา	ไมไ่ดม้ลีกัษณะความสมัพนัธข์องผูป้ว่ยวา่ตอ้งเปน็กลุม่

บุคคลเดียวกัน	จึงอาจเกิดข้อมูล	เช่น	มี	บสต.4	มากกว่า	บสต.3	ซึ่งสามารถ	เป็นไปได้

	 	 -	 ข้อมูลของ	 บสต.3	 หากมีการส่งต่อไปบ�าบัดรักษาที่อื่นต่อเนื่องหรือมีการย้ายสถานบ�าบัด	 

จะนับเป็น	 1	 รายเท่าน้ัน	 เพื่อไม่ให้มีจ�านวนครั้งที่เข้าบ�าบัดรักษามากเกินจริง	 โดยนับเป็นผลงานของหน่วยบ�าบัด

แห่งสุดท้ายที่บ�าบัดรักษา	 ส�าหรับการดูข้อมูลที่เป็นผลงานของหน่วยบ�าบัด	 ควรใช้ข้อมูลใน	 รายงานจ�าแนกตาม	

บสต.3	และ	บสต.3	ส่งต่อ	แล้วรวมข้อมูล	 เพื่อให้ผลงานบ�าบัดรักษาของหน่วยบ�าบัดครบถ้วน	 (ทั้งในส่วนที่รักษา

เองและส่งไปให้ที่อื่นรักษา)

	 	 -	 ข้อมูลของ	บสต.5	ครั้งที่ติดตาม	หมายถึง	ข้อมูลผลงานการติดตามแต่ละครั้งว่ามีการด�าเนิน

การมากน้อยเพียงใด	ไม่ใช่ข้อมูลที่แสดงจ�านวนผู้บ�าบัดที่ได้รับการติดตาม

 หมายเหตุ

	 	 กรณีท่ีสรุปหยุดการติดตามแบบหยุดได้เลิกได้	 อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตามครบตาม

เกณฑท์ีก่�าหนด	จงึตอ้งดใูนรายงานทีเ่ปน็ดชันกีารบ�าบดัร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดทีไ่ด้รับการติดตามครบตามเกณฑ์

ที่ก�าหนดและหยุดได้เลิกได้

 2.4 จำานวนรอบการรักษา ตามช่วงเวลา

   จากการซักประวัติ 

	 	 -	 จ�านวนครั้งของการเข้าบ�าบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติด	 ได้จากการให้ประวัติของผู้ป่วย	 

ว่าเคย	 /	 ไม่เคยเข้ารับการบ�าบัด	 ทั้งนี้ความถูกต้องของข้อมูลขึ้นอยู่กับการให้ประวัติของผู้ป่วย	 (จากแบบ	บสต.3	

ส่วนที่	2	ข้อ	16)
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  จากรอบการบำาบัดของระบบรายงานฯ 

	 	 -	 จ�านวนครั้งของการเข้าบ�าบัดรักษาของผู้ป่วยยาเสพติด	 จากระบบฯ	 โดยนับจากจ�านวน

ใบ	 บสต.3	 ของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล	 เช่น	 นายสม	 เข้ารับการบ�าบัดและมีการรายงานเข้าสู่ระบบฯ	 จัดท�า	 บสต.3	 

ในวันที่	4	มีนาคม	2553	ต่อมานายสม	เข้ารับการบ�าบัดอีกครั้ง	ในวันที่	15	มกราคม	2554	จากระบบจะมี	บสต.3	

ของนายสม	2	ใบ	หมายถึง	วันที่	4	มีนาคม	2553	เป็นการบ�าบัดรอบที่	1	และ	วันที่	15	มกราคม	2554	เป็นการ

บ�าบัดรอบที่	2	แปลผลได้ว่า	นายสม	มีการบ�าบัด	2	รอบ

 3. ดัชนีการบำาบัด/ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

 3.1 ดัชนีความสำาเร็จการบำาบัด ตามช่วงเวลา (ใช้เวลา	ณ	ปัจจุบัน)

 ประโยชน์ 

	 	 -	 ใช้ประเมินผลความส�าเร็จของการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในการบ�าบัดรักษา	 และติดตาม	 ที่มี

ลักษณะของข้อมูล	ทั้งส่วนที่ต้องการวัดกับภาพรวมหรือสิ่งที่ต้องการเทียบเกิดในช่วงเวลาเดียวกันประกอบด้วย

	 	 -	 เป็นชุดดัชนีที่มีความไว	 เหมาะสมส�าหรับการน�าไปใช้ติดตามงานระหว่างปี	 วางแผนงาน	 

งบประมาณในปีต่อไป

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง 

	 	 เนื่องจากดัชนีกลุ่มนี้ใช้ข้อมูลเฉพาะในเอกสาร	บสต.	 ใบใดใบหนึ่งมาค�านวณ	จึงไม่สามารถแสดง

ผลส�าเร็จที่เป็นลักษณะการเปรียบเทียบ	ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่แตกต่างกัน	 เช่น	 เทียบผลการจ�าหน่าย

กับการเข้าบ�าบัดรักษา	อัตราการบ�าบัดครบก�าหนด	เป็นต้น
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  3.1.1) ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดรายใหม่และร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดที่เคยเข้ารับการบำาบัด

	 	 	 	 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่เคยเข้ารับการบ�าบัด	

สูตร	=
จ�านวน	บสต.3	ให้ประวัติว่าไม่เคยเข้ารับการบ�าบัด

x	100
จ�านวน	บสต.3	ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

	 	 	 	 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เคยเข้ารับการบ�าบัด	

สูตร	=
จ�านวน	บสต.3	ให้ประวัติว่าเคยเข้ารับการบ�าบัด

x	100
จ�านวน	บสต.3	ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

  3.1.2) ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการจำาหน่ายครบตามเกณฑ์

สูตร	=
จ�านวน	บสต.4	ที่สรุปว่าจ�าหน่ายแบบครบก�าหนด

x	100
จ�านวน	บสต.4	ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน

  3.1.3) ร้อยละของผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้รับการติดตามตามเกณฑ์ที่กำาหนดและเลิกได้หยุดได้

สูตร	=

จ�านวน	บสต.5	ที่ติดตามครบ	4	ครั้ง	ภายใน	1	ปี	(หยุดการติดตาม)	

สรุปว่าเลิกได้
x	100

จ�านวน	บสต.5	ที่ติดตามครบ	4	ครั้ง	ภายใน	1	ปี	หยุดการติดตาม

ทั้งหมด

หมายเหตุ : จ�านวน	บสต.5	ทีต่ดิตามครบ	4	ครัง้	ภายใน	1	ป	ีหยดุการติดตามทัง้หมด	ไมน่บัรวมสรุปวา่	เสียชวีติ	ถกูจบั

  3.1.4) ร้อยละผู้เสพ/ผู้ติดที่มีอาชีพ

สูตร	=

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและมีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปี	และสรุปการติดตามว่าเลิกได้	แล้วระบุว่าประกอบอาชีพได้
x 100

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและมีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปี	ทั้งหมด

 

  3.1.5) ร้อยละของผู้ผ่านการบำาบัดที่ต้องการฝึกอาชีพ

สูตร	=
ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาที่ได้รับการติดตามในครั้งใดก็ได้และระบุว่าได้รับการฝึกอาชีพแล้ว	

และระบุว่าต้องการฝึกอาชีพในการติดตามในครั้งที่	1	(1	คนนับเพียงครั้งเดียว) x	100
ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาที่ได้รับการติดตามในครั้งที่	1	ที่ต้องการฝึกอาชีพ

  3.1.6) ร้อยละผู้เสพ/ผู้ติดที่มีการศึกษา

สูตร	=

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและมีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปี	และสรุปการติดตามว่าเลิกได้	แล้วระบุว่ามีการศึกษา
x	100

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและมีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปีทั้งหมด
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  3.1.7) แนวโน้มการบำาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลา	 

1	ป	ีเปน็รายเดอืน	เพือ่ใชด้วูา่มจี�านวนลกัษณะของผูป้ว่ยและจ�านวนการบ�าบดัแตล่ะระบบวา่มปีจัจยัทีเ่กีย่วกบัเวลา

หรือไม่	หากมี	จะได้คาดการณ์หรือวางแผนรองรับ	ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

 3.2 ความสำาเร็จการบำาบัด ตามรายปี (เป็นการดูข้อมูลแบบต่อเนื่องของกลุ่มบุคคล)

 ประโยชน์ 

	 	 -	 ใช้ประเมินผลความส�าเร็จของการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	 โดยเป็นการดูข้อมูลต่อเนื่อง

ของกลุ่มบุคคล	(Cohort)	

	 	 -	 ใช้ประเมินผลความส�าเร็จของการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	 เพื่อการวางยุทธศาสตร์ระยะ

ยาว	หรือการศึกษาวิจัย	ประเมินผลที่มีเวลาผ่านไป	อย่างน้อย	1.5	–	2	ปี

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง 

	 	 -	 เป็นชุดดัชนีที่มีความไวน้อย	 เนื่องจากลักษณะของข้อมูลในกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาเพ่ือให้เกิด

ผลลัพธ์	หากเลือกช่วงเวลาใกล้เวลาปัจจุบัน	ข้อมูลที่แสดงมักจะต�่ามาก	เนื่องจากยังไม่เกิดผลส�าเร็จของการบ�าบัด

รักษา	(เลือกช่วงเวลาย้อนหลัง	1	ปี)

 ประกอบด้วย 

  3.2.1) ร้อยละการบำาบัดครบกำาหนด

สูตร	=
จ�านวน	บสต.4	ที่สรุปสาเหตุจ�าหน่ายว่า	“ครบก�าหนด”

x	100
จ�านวน	บสต.3	ทั้งหมด

  3.2.2) ร้อยละการบำาบัดครบกำาหนด และติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง

สูตร	=
จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	1	ครั้ง

x	100
จ�านวน	บสต.4	ทั้งหมด	ที่จ�าหน่ายครบก�าหนด

  3.2.3) ร้อยละการติดตามอย่างน้อย	4	ครั้ง	ใน	1	ปี

สูตร	=

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและ

มีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่ายมากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปี	 x	100
จ�านวน	บสต.4	ทั้งหมด	ที่สรุปว่าครบก�าหนด	

   

  3.2.4) ร้อยละการติดตามอย่างน้อย 4 ครั้ง ใน 1 ปี และสรุปว่าเลิกได้

สูตร	=

จ�านวน	บสต.5	ที่ถูกติดตามอย่างน้อย	4	ครั้งและมีช่วงเวลาติดตามห่างจากวันจ�าหน่าย

มากกว่าหรือเท่ากับ	1	ปี	และ	สรุปสิ้นสุดการติดตามว่าหยุดได้/เลิกได้ x	100
จ�านวน	บสต.4	ทั้งหมด	ที่สรุปว่าครบก�าหนด
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  3.2.5) สถานการณ์บำาบัด

 ประโยชน์  

	 	 -	 เป็นข้อมูลในลักษณะที่เลือกรายการข้อมูลของผู้ป่วยที่เข้าบ�าบัดรักษา	(เอกสาร	บสต.3)	ตาม

เงือ่นไขการเลอืก	แลว้แสดงผลวา่	ณ	ปจัจบุนัมีความคบืหนา้ในการรักษา	ติดตามอยูใ่นขัน้ใด	จ�านวนเทา่ไร	(Cohort)	

	 	 -	 วิธีการประมวลผลระบบจะรวบรวมข้อมูล	 บสต.3	 ตามเงื่อนไขการเลือก	 และจะแสดงผลว่า 

ผู้ป่วยตามแบบ	บสต.3	ข้างต้น	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการมี	/	ไม่มีเอกสารบสต.4	หรือ	5	แล้วแปลผล	ดังนี้

	 	 	 (1)	 กรณียังไม่มี	บสต.4	คือ	อยู่ในระหว่างการบ�าบัด

	 	 	 	 กรณีมี	บสต.4	มี	2	กลุ่ม	คือ	ครบก�าหนด	และไม่ครบก�าหนด

	 	 	 (2)	 ในกลุ่มที่มี	บสต.4	แบบครบก�าหนดจะน�ามาแปลผลการติดตาม

	 	 	 	 กรณียังไม่มี	บสต.5	คือ	ยังไม่ได้รับการติดตาม

	 	 	 	 กรณีมี	บสต.5	คือ	ติดตาม	1	ครั้งขึ้นไป

	 	 	 (3)	 ในกลุ่มที่มี	บสต.5	จะน�ามาแปลผล	การสิ้นสุดการติดตาม

	 	 	 	 กรณียังไม่สรุปการติดตาม	คือ	ยังไม่สิ้นสุดการติดตาม	โดยยังไม่สรุปหยุดการติดตาม

	 	 	 	 กรณีมีการสรุปการติดตาม	มี	3	กลุ่ม	คือ	1)	สิ้นสุดการติดตาม	ผู้ผ่านการบ�าบัดและได้รับ

การติดตามมีลักษณะเป็นอย่างไร	(หยุดได้/เลิกได้,	เสพซ�้า,	ติดตามไม่ได้	ฯลฯ)	2)	การศึกษา/อาชีพ	3)	แสดงจ�านวน

สถานการณ์ศึกษา	หรืออาชีพของผู้ป่วยยาเสพติด	ณ	 เวลาสิ้นสุดการติดตาม	 ในระบบได้ปรับปรุงให้สามารถเลือก

ลักษณะของข้อมูลเป็น	2	ช่วงคือ

	 	 	 	 (3.1)	 สถานการณ์เริ่มจากบ�าบัด
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	 	 	 	 (3.2)	 สถานการณ์เริ่มจากจ�าหน่าย

 ข้อจำากัด/ข้อควรระวัง 

	 	 -		 ลักษณะของข้อมูลในกลุ่มนี้จะต้องการเวลา	 เพื่อให้เกิดผลการบ�าบัด	 ติดตาม	 หากเลือก 

ช่วงเวลาใกล้เวลาปัจจุบันการแปลผลจะแสดงได้เพียงอยู่ในระหว่างบ�าบัด	หรือจ�าหน่ายไม่ครบ	ก�าหนด	เป็นต้น

	 	 -	 รายงานสถานะของผู้ป่วยฯ	 กับรายงานชุดอื่นๆ	 ยกเว้นดัชนีความส�าเร็จการบ�าบัดตามกลุ่ม

บุคคลที่เป็นเป้าหมาย	มีหลักการน�าข้อมูลมาประมวลผลต่างกัน	ดังนั้น	หากเลือกเงื่อนไขเดียวกันจะมีการแสดงผล

ที่แตกต่างกัน	
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การใช้เมนูงบประมาณ 
สำาหรับสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด11

บทที่

	 ตามระเบยีบการใช้จ่ายงบประมาณ	ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	แผนงานป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 งานให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนท่ี	 75	 จังหวัด	 ใน 

หน่วยงานสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 จะต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบปรปะมาณและรายงาน

ผลการด�าเนินงาน	 ของผลผลิตตามเป้าหมาย	 ดังนั้น	 หน่วยงานท่ีต้องรับผิดชอบท�าหน้าท่ีการรายงานงบประมาณ

และรายงานผลการด�าเนินงาน	 คือ	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน	 ตามกิจกรรมและ

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายใต้สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

	 การจดัท�าแบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณนี	้ระบบรายงานฯ	ได้ออกแบบให้ผู้ใช้ระบบท่ีเป็นศนูย์

ข้อมูลระดับจังหวัด	(ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด)	เป็นผู้กรอกเท่านั้น	ดังนั้น	ผู้กรอกข้อมูลต้องเข้าสู่ระบบรายงานฯ	

ด้วยรหัสผ่านของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 ที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบ	 จึงจะสามารถจัดท�ารายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณได้	โดยมีวิธีการดังนี้

	 1.	 เข้าสู่ระบบรายงานฯ	ด้วย	Username	และ	Password	ของศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด

	 2.	 เมื่อคลิก	 เมนู	 “งบประมาณ”	 เลือกเมนูย่อย	 “แบบรายงานผลงานและการใช้จ่ายงบประมาณ”	 

จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง	
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	 3.	 แนวทางการรายงานย่อยที่ต้องปฏิบัติ	คือ	ผลการปฏิบัติงาน	และ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

	 	 3.1	 การลงรายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 	 เป็นการรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	งานให้บรกิาร

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่	 ของหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

ให้เลือกปีงบประมาณ	และคลิก	“เพิ่มข้อมูล”	ในช่องของไตรมาสที่ต้องการบันทึก	ตามล�าดับไตรมาส	
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	 โดยมีเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล	คือ

  	คอลัมน์	“เป้าหมายทั้งปี”

	 	 	 -	 บันทึกเป็นตัวเลข	 ไม่ต้องใส่จุลภาค	หากไม่เป็นตามเงื่อนไข	 จะมีหน้าต่างเตือน	ตัวอย่าง 

	 	 	 	 ดังภาพ

  	คอลัมน์	“ผลงานสะสมที่จังหวัดด�าเนินการ”	

	 	 	 -	 บันทึกเป็นตัวเลข	ไม่ต้องใส่จุลภาค	หากไม่เป็นตามเงื่อนไข	จะมีหน้าต่างเตือน

	 	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	2	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	2

	 	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	3	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	3

	 	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	4	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	4

	 	 	 -	 คอลัมน์	“ผลงานสะสมตามฐานข้อมูล	บสต.”	ข้อมูลจะถูกดึงมาจากฐานข้อมูล	บสต.	โดย 

	 	 	 	 อัตโนมัติ	ไม่ต้องกรอก

 หมายเหตุ

	 	 1.	 หากพบว่าน้อยกว่า	บสต.3	ให้จังหวัดทบทวนตัวเลขใหม่

	 		 2.	 หากผลงานสะสมที่จังหวัดท�าได้	 มีจ�านวนมากกว่า	 บสต.3	 ให้จังหวัดเร่งรัดให้หน่วยบ�าบัด	 

ให้ลงข้อมูลให้ครบ	100	%

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

	 	 คอื	งบประมาณทีไ่ด้รบัการอนมุติัจาก	แผนงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด	งานบ�าบดัรกัษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	โดยส่วนกลางจะบันทึกงบประมาณตั้งต้นให้จังหวัด	ตามกิจกรรมที่ได้จัดสรร
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	 เมื่อเลือกเมนูนี้	จะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง

 โดยมีเงื่อนไขในการบันทึกข้อมูล คือ 

	 	 -	 ในคอลัมน์	ได้รับงบประมาณ,	งวดที่	1,	งวดที่	2	ข้อมูลจะถูกบันทึกจากส่วนกลาง	และแสดง

ผลให้อัตโนมัติ	โดยผู้ใช้ระบบฯ	บันทึกเฉพาะในคอลัมน์	เบิกจ่ายสะสม	และผูกพัน เท่านั้น	เมื่อบันทึกใน	2	คอลัมน์

ดังกล่าวแล้ว	ในช่องของ	รวมทั้งปี	ระบบฯ	จะมีการรวมผลให้อัตโนมัติ

	 	 -	 บันทึกเป็นตัวเลข	ไม่ต้องใส่จุลภาค	หากไม่เป็นตามเงื่อนไข	จะมีหน้าต่างเตือน

	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	2	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	2

	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	3	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	3

	 	 -	 กรณีเป็นไตรมาสที่	4	ให้มีผลงานสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่	1	ถึงไตรมาสที่	4

 การแก้ไข และลบข้อมูล

	 	 -	 หากต้องการแก้ไขข้อมลูผลการเบกิจ่ายงบประมาณ	สามารถปฏบิติัได้	แม้จะมกีารบนัทกึข้อมูล

ของไตรมาสถดัไปแล้ว	เช่น	หากมกีารบันทึกข้อมลูของไตรมาสที	่2	แล้ว	ต้องการแก้ไขข้อมลูของไตรมาสที	่1	สามารถ

แก้ไขได้	 ข้อมูลจากการแก้ไขในไตรมาสที่	 1	 จะไม่มีผลในการแก้ไขของไตรมาสท่ี	 2	 ดังนั้น	 หากต้องการให้ข้อมูล 

ถูกต้อง	ให้ตรวจสอบข้อมูลของไตรมาสที่	2	ว่าถูกต้องหรือไม่
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 วิธีการแก้ไข คลิกที่ “แก้ไขข้อมูล”

 หากต้องการลบข้อมูล	คลิกที่	“ลบข้อมูล”

 จะมีหน้าต่างถามยืนยัน	ในการลบข้อมูล	หากแน่ใจที่จะลบ คลิก “OK”

 ข้อควรระวัง

	 	 -	 กรณีที่บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ของไตรมาสที่	1,	2,	3	

และ	4	แล้ว	หากต้องการลบข้อมูลให้ลบข้อมูลถอยหลัง	ตั้งแต่ไตรมาสที่	4,	3,	2	และ	1	ตามล�าดับ	จึงจะสามารถ

เพิ่มข้อมูลใหม่ได้

 หมายเหตุ

	 	 -	 ในการกรอกรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณ	ควรศึกษานิยามศัพท์	 และเง่ือนไขการ 

จัดท�ารายงานฯ	ให้ละเอียด
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ผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ผลการปฏบิติังาน	ตามแผนงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิ	งานบ�าบดัรกัษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพผูต้ดิยา

เสพตดิ	ของหนว่ยงานในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสุข	

1.	งานบ�าบดัรกัษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพผูป่้วยยาเสพตดิ ผลการด�าเนินงานสะสมด้านบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ	

สะสมทีล่ง	บสต.3	แลว้	และอยูร่ะหวา่งการรอลงขอ้มลู	

โดยนบัผู้เข้ารับการบ�าบดัรักษาต้ังแต่	ต้นปงีบประมาณ	

จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ

1.1	การบ�าบัดรักษา	ระบบสมัครใจ	(ราย) จ�านวนสะสมผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา	 เฉพาะระบบ

สมคัรใจ	ท่ีเข้ารับการบ�าบดัรักษาต้ังแต่ต้นปงีบประมาณ	

จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ

1.2	 การจ�าหน่ายแบบครบก�าหนด	 ในระบบ	 สมัครใจ	

(ราย)

จ�านวนสะสม	 การจ�าหน่ายผู้ป่วย	 เฉพาะผู้ป่วยที่

จ�าหน่าย	 ระบบสมัครใจ	 แบบครบก�าหนด	 ตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ	จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ

2.	งานติดตามผู้ป่วยหลังการบ�าบัดรักษา	(ราย) ผลการด�าเนนิงานสะสมด้านการติดตามผูป้ว่ยหลงัการ

บ�าบัดรักษา	 ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ	 จนถึงช่วงเวลาที่

รายงานฯ

2.1	การติดตามครั้งที่	1	(ราย) จ�านวนสะสมของการติดตามผู้ป่วยหลังการบ�าบัด

รักษาแบบครบก�าหนด	ครั้งที่	1	นับเป็นราย	ตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ	จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ

2.2	รวมการติดตามทุกครั้ง	(ครั้ง) จ�านวนรวมสะสมของการติดตามผู้ป่วยหลังการบ�าบัด

รักษาแบบครบก�าหนด	 ทุกครั้งรวมกัน	 นับเป็นครั้ง	

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ
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3.	 งานด�าเนินการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย

ยาเสพติด

เป็นผลการด�าเนินการในระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 ต�าบล	

ของ	สสจ./สสอ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.	 ในแต่ละ

อ�าเภอ	ที่ได้ร่วมมือกับชุมชน	หมู่บ้าน	 ในพื้นที่พัฒนา

ชุมชนต้นแบบ	 เพื่อช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัดให้มี

กิจกรรมร่วมกัน	โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้มีราย

ได้	ไม่ให้กลับไปท�าผิดกฎหมายหรือเสพติดซ�้า	(ไม่รวม

ชมรม	To	be	No.1)

3.1	อ�าเภอที่ด�าเนินการจัดตั้งชุมชนต้นแบบของ	

ผู้ผ่านการบ�าบัด	(อ�าเภอ)

นับจ�านวนอ�าเภอที่ทีมสาธารณสุขร่วมกับกรรมการ

หมู่บ้าน/ชุมชน	 เป็นเจ้าภาพหลักในการคัดเลือกและ

จัดตั้งเป็นชุมชนต้นแบบ	(ไม่รวมชมรม	To	be	No.1)	

ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ	

3.2	 จ�านวนชุมชนท่ีด�าเนินการจัดตั้งชุมชนต้นแบบ	 ทั้ง

จังหวัด	(ชุมชน)

จ�านวนชุมชนต้นแบบ	 ของผู้ผ่านการบ�าบัดที่จัดตั้ง

ทั้งหมดในจังหวัด	(ไม่รวมชมรม	To	be	No.1)

3.3	จ�านวนชมุชนตน้แบบทีเ่ปน็	Good	Practice	Model	

(ชุมชน)

จ�านวนชุมชนต้นแบบที่เป็น	Good	Practice	Model	

ของแต่ละอ�าเภอรวมกัน	(ไม่รวมชมรม	To	be	No.1)

3.5	คนดีต้นแบบยาเสพติด	(ราย) จ�านวนผู้ผ่านการบ�าบัดฯ	 ที่ผ่านการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติ	สามารถเปน็ตัวอยา่งทีดี่ของสงัคม	หรอืเปน็บคุคล

ต้นแบบ	รวมทั้งจังหวัด	

3.6	จ�านวนผูผ้า่นการบ�าบดัฯ	ทีไ่ดร้บัการฝกึอาชพี	(ราย) จ�านวนรวมของสมาชิกของชุมชนต้นแบบท้ังหมด	

ที่จัดตั้งขึ้น	 ผ่านการฝึกอาชีพ	 ทั้งจังหวัด	 ตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณ	จนถึงช่วงเวลาที่รายงานฯ

5.	การจัดการข้อมูลและรายงานในระบบ

รายงานฯ	(แห่ง)

จ�านวนหน่วยงานท่ีได้รับการบริหารจัดการ	 สามารถ

รายงานข้อมูลในระบบรายงาน	(บสต.1–	5)

5.1	หน่วยงานที่น�าข้อมูลเข้าสู่ระบบ	(แห่ง) จ�านวนหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	ทีเ่ขา้สู่ระบบรายงาน	บริหารจัดการขอ้มูล	

ตั้งแต่	บันทึก	แก้ไข	ลบ	ข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด	ตรวจ

สอบคุณภาพข้อมูล	ด้านการบ�าบัดรักษา	และติดตาม
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6.	 จ�านวนหน่วยบ�าบัดที่ไม่ได้รับผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับบ�าบัด

และติดตาม	(แห่ง)

จ�านวนสถานบ�าบดั	ในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุทีไ่มไ่ดร้บัผูป้ว่ยยาเสพตดิเขา้บ�าบดัรกัษา

ฟื้นฟูสมรรถภาพ	และติดตามในช่วงเวลานั้นๆ	 รวม

ทั้งไม่มีการรายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ	บสต.	โดยแบ่ง

สถานบ�าบัดตามขนาดโรงพยาบาล	ดังนี้

6.1	ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

6.2	โรงพยาบาลชุมชน	

6.3	ระดับสถานีอนามัย

7.	 การพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุข	 สสจ./สสอ./รพศ./

รพท./รพช./รพ.สต.	ตามเกณฑ์มาตรฐานพฒันาระบบงาน

ยาเสพติด	(พบยส.)	กระทรวงสาธารณสุข	(แห่ง)

จ�านวนหน่วยงานสาธารณสุข	 สสจ./สสอ./รพศ./

รพท./รพช./รพ.สต.	 ที่ได้รับการพัฒนาตามคู่มือ

เกณฑ์มาตรฐานระบบงานยาเสพติด	 ด้านการ

บริหารจัดการของหนว่ยงานสาธารณสุขส่วนภมูภิาค	

กระทรวงสาธารณสุข	 (พบยส.)	 ซึ่งต้องมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการและมีการประเมินตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานระบบงานยาเสพติด	(พบยส.)

8.	การด�าเนินงานจัดท�าค่าย

8.1	จ�านวนอ�าเภอจัดท�าค่าย	(อ�าเภอ) นับจ�านวนอ�าเภอที่ท�าค่ายบ�าบัดรักษาหรือค่ายปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดของจังหวัด

8.2	จ�านวนคนที่เข้าค่าย	(ราย) นบัจ�านวนผู้ปว่ยยาเสพติดทีเ่ขา้คา่ยบ�าบดัฯ	ทัง้หมด

ที่ลงรายงาน	 บสต.3	 และที่รอการลงรายงาน	 (เป็น

ยอดสะสม)
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คำานิยาม ความหมาย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากแผนงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	ในปีปัจจุบัน

1.	เบิกจ่ายสะสม	(บาท) จ�านวนเงนิทีเ่บกิจา่ยจากงบประมาณงานบ�าบดัรักษา

และฟื้นฟูฯ	 ในปีปัจจุบัน	 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	

จนถงึชว่งเวลาทีร่ายงานฯ	โดย	ไตรมาสที	่1	ไมใ่ช่การ

เบิกจ่ายสะสม	ส่วนไตรมาสที่	2,	3	และ	4	เป็นการ

เบิกจ่ายสะสม

2.	ผูกพัน	(บาท) จ�านวนเงินตามแผน/โครงการ/กิจกรรม	ทุกรายการ	

ท่ีจังหวัดได้รับการเห็นชอบ	 อนุมัติให้ด�าเนินการไว้

แล้ว	 หรือด�าเนินการเสร็จแล้ว	 หรืออยู่ระหว่างการ

ด�าเนินการ	 หรือต้องรอวางฎีกาการเบิกจ่ายจาก

คลังจังหวัด	 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	 จนถึงช่วงเวลา

ที่รายงานฯ

หมายเหตุ

รายงานนี้ไม่นับรวมผลงาน	สุรา	และบุหรี่

สามารถบันทึกรายการนี้ได้ที่	http://antidrug.moph.go.th	เป็นรายไตรมาส	ภายใน	วันที่	5	ของเดือนถัดไป

หากมีปัญหา	 และค�าแนะน�า	 ติดต่อได้ที่	 งานยาเสพติด	 กลุ่มงานเทคนิคบริการ	 ส�านักบริหารการสาธารสุข	 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	โทรศัพท์	02	–	5901799	โทรสาร	02	–	5901634
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การใช้เมนู แบบสอบถาม
ศักยภาพสถานบริกาสำาหรับ
สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอ 12

บทที่

	 ตามคำาสั่งศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	 ที่	 1/2554	 ลงวันที่	 22	 กันยายน	 

พ.ศ.	2555	เรื่อง	แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	พ.ศ.	2555	ตามผนวก	จ.	ได้กำาหนดบทบาทภารกิจ

ของกระทรวงสาธารณสุข	ไว้ดังนี้	

	 1.	 ให้ดำาเนินการพัฒนา/ปรับปรุง	 โรงพยาบาล	 สถานบำาบัดรักษา	 สถานีอนามัย	 ให้สามารถรองรับ 

ผู้เสพ/	ผู้ติดยาเสพติด	ในระบบสมัครใจ	

	 2.	 เตรียมความพร้อมของบุคลากร	สถานที่ในการรองรับผู้เสพเข้าค่าย/ระบบสมัครใจ	

	 3.	 พัฒนาประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลผู้เข้าบำาบัดฯ	ผ่านระบบรายงาน	บสต.	ทั้งหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 4.	 มอบหมายใหบ้คุลากรสงักดักระทรวงสาธารณสขุสนบัสนนุการดำาเนนิงาน	อำานวยการดา้นการบำาบดั

รักษาฯ	ในทุกพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการนำาผู้เสพเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

	 5.	 สนับสนุนโครงการ	To	Be	Number	One	

	 6.	 ควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่นำามาใช้ในการผลิตยาเสพติด	(มี	4	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ได้แก่	

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมการค้าภายใน	และกระทรวงมหาดไทย)	

	 7.	 การดูแลรักษาและทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลางเพื่อมิให้รั่วไหลกลับคืนสู่สังคม	

	 8.	 การเฝ้าระวังวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์	มิให้ถูกนำาไปใช้นอกวัตถุประสงค์หรือนำาไปใช้ร่วมกับ

ยาเสพติด	

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาระบบงานยาเสพติด

ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข	 จึงได้สำารวจศักยภาพสถานบริการที่ให้การบำาบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	 เพื่อจัดทำาคู่มือทำาเนียบศักยภาพสถานบริการฯและนำาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ

บริหารจัดการระบบการรับ-ส่งต่อและติดตามผู้ติดยาเสพติด	ระบบสมัครใจ	ระบบบังคับบำาบัด	ระบบต้องโทษ	โดย

ขอความรว่มมอืจากสำานกังานสาธารณสขุอำาเภอเปน็หนว่ยแจกจ่ายแบบสำารวจนีใ้หส้ถานบริการทุกแหง่ภายในอำาเภอ

และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับ	นำาข้อมูลมาบันทึกทาง http://antidrug.moph.go.th
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ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศักยภาพสถานบริการที่ให้การบำาบัด

รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข

	 1.	 เข้าสู่ระบบรายงานทางระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) 

http://antidrug.moph.go.th	

	 2.	 สำานักงานสาธารสขุอำาเภอเปน็ผูร้ายงานขอ้มลูศกัยภาพสถานบรกิารทีใ่หก้ารบำาบดั	รกัษาและฟืน้ฟ ู

สมรรถภาพผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	 ดังนั้นต้อง	 log	 in	 เข้าสู่ ระบบ	 ด้วย	 Username/	 Password	 

ในสิทธิ	“ผู้ดูแลระบบ”	ของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ	ดังภาพ

	 3.	 คลิกเลือกเมนูแบบสอบถามศักยภาพสถานบริการท่ีให้การบำาบัด	 รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ 

ผู้ติดยาเสพติด
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	 4.	 เมื่อคลิกเลือกเมนูแบบสอบถามศักยภาพสถานบริการ	จะเข้าสู่หน้าแบบรายงาน

 5.	 มื่อท่านเข้าสู่หน้าแบบสอบถามศักยภาพสถานบริการ	ฯ	แล้ว คลิก     เลือกหน่วยงานที่ต้องการ

บันทึกข้อมูล
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 6.	 กรณีที่มีหน่วยงานใหม่เพิ่มเติม	หรือไม่มีใน	list	รายการหน่วยงาน	ให้เลือกที่รายการหน่วยงานที่

เพิ่มใหม่

	 จะปรากฏหน้าต่างให้กรอข้อมูล	ดังภาพ
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 7.		ทำาการกรอกขอ้มลูตอ่ไปตามแบบสอบถาม	ครบทกุขอ้แลว้คลกิ	“ตกลง”	เพือ่เปน็การบนัทกึขอ้มูล

	 8.	 หากหน่วยงานใดได้ทำาการบันทึกข้อมูลแล้ว	จะปรากฏ	“บันทึกแบบรายงานแล้ว”	ขึ้นหลังรายชื่อ	

	หน่วยงานนั้น	ทำาการกรอกข้อมูลให้ครบทุกหน่วยงาน

	 9.	 กรณตีอ้งการแกไ้ขขอ้มลู	ใหเ้ลอืกหนว่ยงานทีต่อ้งการแกไ้ข	ทำาการแกไ้ขขอ้มลูทีต่อ้งการ	แลว้ทำาการ

บันทึกข้อมูล	ข้อมูลที่มีการแก้ไขล่าสุดจะถูกบันทึกแทนที่ข้อมูลเก่า

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด	ได้ที่งานยาเสพติด	สำานักบริหารการสาธารณสุข	

								 โทร	02-5901799
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การตรวจคุณภาพข้อมูล
ยาเสพติด ตามแบบ บสต. 13

บทที่

	 ข้อมูลการบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด	 จากระบบรายงาน	 ยาเสพติด	 (บสต.)	 

ได้นำามาประมวลผล	วเิคราะห์	และจดัทำารายงาน	เผยแพร่ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังเป็นแนวทางในการกำาหนด

นโยบายและวางแผนการดำาเนนิงานทัง้ระดบัประเทศและระดับจังหวดั	ข้อมลูการบำาบดัรักษาในฐานข้อมลูจึงควรมี

ความถูกต้อง	 ไม่ซำ้าซ้อน	 และเชื่อถือได้	 สำานักบริหารการสาธารณสุข	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ/

แก้ไขคุณภาพข้อมูลยาเสพติด	รวมทั้งจัดทำาโปรแกรมการตรวจคุณภาพข้อมูล	เพื่ออำานวยความสะดวกให้ทุกหน่วย

งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล	สามารถตรวจคุณภาพข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ข้อมูลในฐานข้อมูลระบบรายงาน	ระบบติดตาม	และเฝ้าระวังปัญหา	ยาเสพติด	ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต	มีความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ	เพื่อให้การประมวลผลและจัดทำารายงาน	สามารถสะท้อนให้เห็นปัญหาและ

แก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง

ขอบเขตการตรวจคุณภาพข้อมูล

	 สำานกับรหิารการสาธารณสขุ	ได้กำาหนดให้ตรวจคณุภาพข้อมลูเฉพาะฐานข้อมลูทีม่คีวามสำาคญัต่อการ

ประมวล	วิเคราะห์	และจัดทำารายงาน/ดัชนีชี้วัดความสำาเร็จของการบำาบัดรักษาและการติดตาม	คือ	ฐานข้อมูล	บสต.1, 

บสต.2,	บสต.3,	บสต.3	ส่วนส่งต่อ,	บสต.4	และ	บสต.5	

 การตรวจคุณภาพข้อมูลมี 2 แบบ คือ 

	 1.	 แบบผดิคณุภาพตามเงือ่นไข	ทีต้่องแก้ไข	ได้แก่	สรุป	บสต.1,	บสต.3	เง่ือนไขที1่-13,	บสต.4	เงือ่นไข

ที่	1-	6	และ	บสต.5	

	 2.	 แบบแจ้งเตือน	 แต่ไม่ถือว่าผิดคุณภาพ	 ซ่ึงสามารถแก้ไขได้โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้	 

รับการส่งต่อ	ได้แก่	บสต.2,	บสต.3	เงื่อนไขที่	14	และ	บสต.3	ส่งต่อ

เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล สรุป บสต.1 ดังนี้

  เงื่อนไขที่ 1	 จำานวนประชากรในพื้นที่ต้องมากกว่าจำานวนรวมผู้ใช้สารเสพติด	 เนื่องจากจำานวน

ประชากรตามแบบสรุป	บสต.1	หมายถึง	จำานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่สำารวจค้นหาดังภาพถัดไป



ระบบรายงาน

ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.)

149

 เงือ่นไขที ่2	ไม่ระบจุำานวนประชากร	กรณใีนพืน้ทีส่ำารวจ	แม้จะไม่มผีูใ้ช้สารเสพตดิ	แต่ต้องระบจุำานวน

ประชากรในพื้นที่	ส่วนผู้ใช้สารเสพติดให้ระบุเป็น	0	ได้	ดังภาพด้านล่าง

 เงื่อนไขที่ 3	วันเริ่มต้น	Re	X-ray	ถึง	วันสิ้นสุด	Re	X-ray	ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ	100	วัน	

 เงื่อนไขที่ 4	อำาเภอที่ไม่มีการรายงาน	แบบสรุป	บสต.1	ในช่วงเวลาที่มีการให้	Re	X	–ray	ในครั้งที่

ตรวจสอบข้อมูล	

 เงื่อนไขที่ 5	อำาเภอที่รายงาน	แบบสรุป	บสต.1	เกิน	1	ใบ	ในการ	Re	x-ray	1	ครั้ง	ดังภาพถัดไป

 เงื่อนไขที่ 6	จำานวนรวมประเภทสารเสพติดที่ค้นหาได้ควรมากกว่าหรือเท่ากับจำานวนผู้ใช้สารเสพติด

ที่ค้นหา	
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 เงือ่นไขที ่7	ระบุวนัทีส่ิน้สดุของข้อมลูผดิ	หากสรปุ	บสต.1	ใบใดระบวุนัทีส่ิน้สดุผดิรปูแบบ	เช่น	2011-

04-31	

เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล บสต.2	ดังนี้

	 การตรวจคุณภาพเงื่อนไข	บสต.2	ที่ส่งต่อแล้วยังไม่มีหน่วยงานรับการส่งต่อ	เกินกว่า	45	วัน	ไม่ถือว่า

ผิดคุณภาพข้อมูล แต่เป็นการแจ้งเตือน เพื่อประสานหน่วยงานรับการส่งต่อ	ให้มีการรับการส่งต่อ	(จัดทำา	บสต.3)	

เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล บสต.3	ดังนี้

  เงื่อนไขที่ 1	ข้อมูลซำ้าซ้อน	-	กรณีที่มีบสต.3	มากกว่า	1	ใบโดยมีรหัสผู้เข้ารับบำาบัดเดียวกันและ

วันที่เข้าบำาบัดเดียวกัน	ดังภาพถัดไป

 เงื่อนไขที่ 2	วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยผิดรูปแบบหรือไม่ระบุ	

 เงื่อนไขที่ 3	ไม่ระบุอาชีพหลัก	-	บสต.3	ข้อ	(10)	อาชีพปัจจุบันเลือกอาชีพหลัก	แต่ไม่ระบุประเภท

ของอาชีพหลัก	

 เงื่อนไขที่ 4	ไม่ระบุอาชีพอื่นๆ	-	บสต.3	ข้อ	(10)	อาชีพปัจจุบันเลือกอาชีพอื่นๆแล้วไม่ระบุประเภท

ของอาชีพอื่นๆ	
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 เงือ่นไขที ่5	เลอืกว่างงานแต่มอีาชพีอืน่ร่วมด้วย	-	บสต.3	ข้อ	(10)	อาชพีปัจจบุนัเลอืกว่างงานแต่เลอืก

อาชีพอื่นๆ	ร่วมด้วย	

 เงื่อนไขที่ 6 ไม่ระบุอาชีพใดๆ	-	บสต.3	ข้อ	(10)	อาชีพปัจจุบันไม่ระบุ

 เงื่อนไขที่ 7	ไม่ระบุสารเสพติด	-	บสต.3	ข้อ	(22)	ไม่ระบุชนิดสารเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษา

 เงื่อนไขที่ 8	ไม่ระบุสารเสพติดอื่นๆ	-	บสต.3	ข้อ	(22)	ชนิดสารเสพติดที่ใช้ก่อนมารักษาระบุอื่นๆ	แต่

ไม่ระบุชนิดของสารเสพติดอื่นๆ

 เงื่อนไขที่ 9 ไม่ระบุผลการจำาแนก	-	บสต.3	ข้อ	(25)	ไม่ระบุผลการจำาแนกผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้เสพติดรุนแรง
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 เงื่อนไขที่ 10	ไม่ระบุรูปแบบและวิธีการบำาบัด	-	บสต.3	ข้อ	(27)	ไม่ระบุรูปแบบและวิธีการบำาบัด	

 เงื่อนไขที่ 11	ไม่ระบุรูปแบบและวิธีการบำาบัดกรณีอื่นๆ	-	บสต3	ข้อ	(27)	รูปแบบและวิธีบำาบัดระบุ

อื่นๆ	แต่ไม่ระบุชื่อวิธีการบำาบัด

 เงื่อนไขที่ 12	 ไม่ระบุระบบการบำาบัดหรือลักษณะการเข้ารับการบำาบัด	 -	 บสต.3	 ข้อ	 (28)	 ไม่ระบุ

ลักษณะการเข้ารับบำาบัด	(สมัครใจ,บังคับบำาบัด,	ต้องโทษ)

 เงื่อนไขที่ 13	 วันที่เข้ารับการบำาบัดผิด	 -	 บสต.3	 ข้อ	 (26)	 วันที่	 เข้ารับการบำาบัดผิดรูปแบบ	 เช่น	 

0000-00-00	หรือ	2554/10/10	หรือ	2011/09/31	

 เงื่อนไขที่ 14	บสต.3	ค้างในระบบ	-	บสต.3	ข้อ	(28)	ระบุลักษณะการเข้ารับการบำาบัดไม่ใช่ต้องโทษ	

และข้อ	(27)	ระบุวธิกีารบำาบัดทีไ่ม่ใช่ผูป่้วยใน	และการบำาบดัด้วยเมธาโดนและวธิอีืน่ๆ	แล้วมรีะยะเวลาในการบำาบัด

เกิน	8	 เดือน	และยังไม่ถูกจำาหน่าย,	ยังไม่ถูกนำาไปจัดทำา	บสต.4	และไม่มีการส่งต่อใน	บสต.3	ส่วน	“ส่งต่อ”	ซึ่ง 

ไม่ถือว่าผิดคุณภาพข้อมูล แต่เป็นการแจ้งเตือน 

เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล บสต.3 ส่วนส่งต่อ

 เงื่อนไขที่ 1	ยังไม่มีการรับการส่งต่อจากหน่วยบำาบัดอื่น	(เงื่อนไขนี้จะคัดเลือกเฉพาะข้อมูลของหน่วย

บำาบัดที่เป็นหน่วยรับ	ที่ไม่คลิกรับการส่งต่อจากหน่วยส่ง	 โดยมีระยะเวลานับจากวันส่งต่อเกิน	45	วัน	ซึ่งไม่ถือว่า

ผิดคุณภาพข้อมูล แต่เป็นการแจ้งเตือน 
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เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล บสต.4 ดังนี้

 เงื่อนไขที่ 1	ข้อมูลซำ้าซ้อน	-	บสต.4	มีในระบบมากกว่า	1	ใบ	โดยรหัสผู้เข้าบำาบัดเดียวกันวันจำาหน่าย

วันเดียวกัน	ดังรูปที่	17

 เงื่อนไขที่ 2	 บสต.4	 ยังไม่มีการติดตาม	 กรณีหน่วยบำาบัดและหน่วยที่ถูกระบุให้ติดตาม	 เป็น 

หน่วยเดียวกัน	เอกสาร	บสต.4	จำาหน่ายด้วยสาเหตุครบกำาหนด	แต่ยังไม่มีการติดตาม	และจัดทำา	บสต.5	ครั้งที่	1	

ในระยะเวลาเกินกว่า	4	เดือน

 เงื่อนไขที่ 3	 วันท่ีจำาหน่ายผิด	 -	 บสต.4	 ข้อ	 (9)	 วันสิ้นสุดการรักษาผิดรูปแบบหรือไม่ระบุหรือเกิน 

วันที่ปัจจุบัน

 เงื่อนไขที่ 4	วันจำาหน่ายก่อนวันเข้ารับการบำาบัดเช่น	ระบุวันที่เข้ารับการรักษา	=	15	มีนาคม	2550	

แต่วันสิ้นสุดการรักษาระบุ	=	1	มกราคม	2550	เป็นต้น

 เงื่อนไขที่ 5	ไม่ระบุสาเหตุการจำาหน่าย	-	บสต.4	ข้อ	(12.1)	ไม่ระบุสาเหตุการจำาหน่าย

 เงื่อนไขที่ 6	ไม่ระบุสาเหตุอื่นๆของการจำาหน่าย	-	บสต.4	ข้อ	(12.1)	สาเหตุการจำาหน่ายเลือกอื่นๆ	

แต่ไม่ระบุสาเหตุ	

 เงื่อนไขที่ 7	บสต.4	ค้างในระบบ	กรณีหน่วยบำาบัดที่ถูกระบุให้เป็นหน่วยติดตามในเอกสาร	บสต.4	ที่

จำาหน่ายแบบครบกำาหนด	แล้วไม่คลิกรับการส่งต่อเพื่อติดตาม	หรือยังไม่มีการนำาไปจัดทำา	บสต.5	เกินกว่า	4	เดือน	

ซึ่งไม่ถือว่าผิดคุณภาพข้อมูล แต่เป็นการแจ้งเตือน 
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เงื่อนไขการตรวจคุณภาพข้อมูล บสต.5	ดังนี้

 เงื่อนไขที่ 1	ข้อมูลซำ้าซ้อน	-	บสต.5	มีในระบบซำ้ากันมากกว่า	1	ใบ	โดยรหัสผู้เข้าบำาบัดเดียวกันวันที่

ติดตามวันเดียวกัน	

 เงือ่นไขที ่2	วันตดิตามก่อนวันจำาหน่าย	-	บสต.5	ใบทีร่ะบวุนัทีต่ดิตามก่อนวนัจำาหน่ายหรอืวนัทีต่ดิตาม

ก่อนหน้าครั้งนั้น

 เงื่อนไขที่ 3	เลือกสิ้นสุดการติดตามโดยระบุว่าหยุดได้/เลิกได้	ก่อนครบ	4	ครั้ง	ใน	1	ปี	หมายถึง	บสต.5 

ครั้งสุดท้ายที่หยุดการติดตามเป็นครั้งที่	1	หรือ	ครั้งที่	2	หรือครั้งที่	3	และระบุสาเหตุสรุปสิ้นสุดการติดตาม	เป็น

หยดุได้/เลกิได้	เนือ่งจากตามมาตรฐานในการตดิตาม	ต้องมกีารตดิตาม	4	ครัง้ขึน้ไป	จงึสามารถสรปุสิน้สดุการตดิตาม	

ด้วยสาเหตุหยุดได้/เลิกได้

 เงื่อนไขที่ 4	เลือกสรุปสิ้นสุดการติดตาม	โดยระบุว่าเสพซำ้าในการติดตามครั้งที่	1	

 เงื่อนไขที่ 5	 เลือกสรุปสิ้นสุดการติดตาม	 โดยระบุว่าหยุดได้/เลิกได้	 โดยระยะเวลาติดตามไม่ถึง 

11	เดือน	นับจากวันจำาหน่าย	

 เงื่อนไขที่ 6	บสต.5	ค้างในระบบ	-	การติดตามมากกว่า	3	ครั้งขึ้นไปและระยะเวลาในการติดตามครั้ง

สุดท้ายห่างจากวันจำาหน่ายเท่ากับหรือมากกว่า	11	เดือนขึ้นไป	แต่ยังไม่สรุปหยุดการติดตาม

 เงื่อนไขที่ 7	วันที่ติดตามผิด	-	ระบุวันที่ติดตามแต่ละครั้งผิดรูปแบบหรือไม่ระบุหรือเกินวันที่ปัจจุบัน	

เช่น	0000-00-00	หรือ	31	กุมภาพันธ์	2554	หรือ	3	มีนาคม	2597	เป็นต้น

วิธีการตรวจคุณภาพข้อมูล โดยใช้เมนูตรวจคุณภาพ

	 ในการตรวจคุณภาพข้อมูลยาเสพติด	จะดึงข้อมูลในฐานข้อมูลฯ	ทุก	3	เดือน	หรือตามที่สำานักบริหาร

การสาธารณสุขกำาหนด	และจะแสดงวันที่ตรวจไว้ที่หน้าจอ	

	 เมนูการตรวจคุณภาพข้อมูล	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 เมนูแสดงผลการตรวจสอบกรณีรายการที่ผิดคุณภาพ	

 •	 ศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอ	มีเมนูตรวจสอบ	สรุป	บสต.1

 •	 หน่วยบำาบัด มีเมนู	ดังนี้

	 	 1.1	 ตรวจสอบ	บสต.2

	 	 1.2	 ตรวจสอบ	บสต.3

	 	 1.3	 ตรวจสอบ	บสต.3	ส่วนส่งต่อ

	 	 1.4	 ตรวจสอบ	บสต.4

	 	 1.5	 ตรวจสอบ	บสต.5
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หมายเหตุ - หน่วยบำาบัดสามารถใช้งานได้	โดยรหัสที่เข้าสู่ระบบ	ต้องเป็นสิทธิเพิ่มเติมแก้ไข	เท่านั้น

	 2.	 เมนูแสดงรายงานสรุปผลการตรวจคุณภาพข้อมูล	 เป็นการนำาข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ

ครั้งนั้นๆ	ทั้งหมด	และจำานวนที่ผิดคุณภาพทั้งหมดของ	บสต.3,	บสต.4	 และ	บสต.5	มาคำานวณร้อยละข้อมูลที่มี

คุณภาพ	จัดอันดับร้อยละข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด	โดยผู้ใช้งานทุกระดับและทุกสิทธิที่เข้าใช้ระบบ	

สามารถใช้งานนี้ได้เหมือนกันทุกประการ	ซึ่งเมนูนี้สามารถเรียกดูได้ในมุมมองต่างๆ	ตามพื้นที่	สามารถกำาหนดพื้นที่

จาก	ทั้งประเทศ	à	เขต	à	จังหวัดà	อำาเภอà	หน่วยบำาบัด	เช่น	ในมุมมองทั้งประเทศ	รายงานนี้จะปรากฏ

คณุภาพข้อมลูเปรยีบเทยีบเป็นรายจงัหวดั	และจัดอนัดับร้อยละคณุภาพข้อมลูจากมากไปหาน้อย	หากเลือกมุมมอง

เป็นจงัหวดั	จะปรากฏเปรยีบเทยีบคณุภาพข้อมลูเป็นรายอำาเภอในจังหวดัทีเ่ลือก	รวมทัง้สามารถเรียกดูสรุปผลการ

ตรวจคุณภาพข้อมูล	เป็นสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆ	ได้	

การใช้เมนูรายงานสรุปผลการตรวจคุณภาพข้อมูล ดังนี้

	 รายงานสรุปผลการตรวจคุณภาพข้อมูล	แบ่งเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

	 กลุม่ที	่1	รายงานสรปุ	บสต.3	–	5	แสดงจำานวนรายการทีผ่ดิคณุภาพของ	บสต.3,	4,	5	แต่ไม่นำารายการ

ผิดเงื่อนไขที่	14	(บสต.3)	และเงื่อนไขที่	7	(บสต.4)	มาร่วมคำานวณด้วย	

	 กลุ่มที่	2	รายงานสรุป	บสต.2	และ	บสต.3	ส่งต่อ	แสดงจำานวนรายการที่ผิดคุณภาพของ	บสต.2	และ	

บสต.3	ส่วนส่งต่อ

	 กลุ่มที่	3	รายงานสรุป	บสต.1	แสดงจำานวนรายการที่ผิดคุณภาพ	ของสรุป	บสต.1

• กลุ่มที่ 1  

การใช้งานเมนูตรวจคุณภาพ บสต.3 บสต.4 และ บสต.5 

 ผู้ที่สามารถใช้งานเมนูนี้ได้แก่หน่วยบำาบัด	 สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข	 เท่านั้น	 การใช้งานทำาได้ดังนี้	 (ตัวอย่าง	

เป็นการตรวจคุณภาพข้อมูล	บสต.3)

 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบและเลือกเมนูตรวจสอบ	บสต.3
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 ขั้นตอนที่ 2	 เลือกช่วงเวลาเรียกดูรายการ	 บสต.	 ท่ีผิดคุณภาพ	 การเลือกช่วงเวลา	 สำาหรับ	 บสต.3	

เป็นการเลือกช่วงเวลาวันที่เข้าบำาบัด	บสต.4	เป็นการเลือกช่วงเวลาวันจำาหน่าย	และส่วน	บสต.5	เป็นการเลือกช่วง

เวลาวันที่ติดตาม

 ขัน้ตอนที ่3	เมือ่เลอืกช่วงเวลาทีต้่องการ	จะปรากฏหน้าต่างรายการ	ทีผิ่ดเง่ือนไขเท่านัน้	ส่วนคอลมัน์

เงื่อนไขจะปรากฏหมายเลขเงื่อนไขให้ทราบว่ารายการนั้นผิดเงื่อนไขที่เท่าไร	

 ขั้นตอนที่ 4 เมื่อคลิกเลือกรายการที่ต้องการแก้ไข	เช่น	เลือกหมายเลขเอกสาร	1245804	(ลำาดับที่	1)	

ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักของผู้ป่วย	 แสดงวันที่เข้าบำาบัด,	 วันที่บันทึกเอกสาร	 และเรียกดู/แก้ไข/ลบ	 ดังตัวอย่าง	 

เป็นรายการที่ผิดเงื่อนไขที่	1	(มีข้อมูลซำ้าซ้อน)
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	 หากเลือกหมายเลขเอกสาร	1268459	 (ลำาดับที่	 4)	 ระบบจะเข้าสู่หน้าจอหลักของผู้ป่วย	แสดงวันที่

เข้าบำาบัด,	วันที่บันทึกเอกสาร	และเรียกดู/แก้ไข/ลบ	ดังตัวอย่าง	เป็นรายการที่ผิดเงื่อนไขที่	2	(วันเดือนปีเกิดผู้ป่วย

ผิด)	หากต้องการแก้ไข	สามารถคลิกปุ่มแก้ไข

	 สำาหรับการตรวจสอบ	บสต.4	และ	5	ทำาขั้นตอนเช่นเดียวกับ	ตรวจสอบ	บสต.3	ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

• กลุ่ม 2
การใช้งานเมนูตรวจคุณภาพ บสต.2 และ บสต.3 ส่วนส่งต่อ

	 ผู้ที่สามารถใช้งานเมนูนี้ได้แก่หน่วยบำาบัด	 สิทธิเพิ่มเติมแก้ไข	 เท่านั้น	 การใช้งานทำาได้ดังนี้	 (ตัวอย่าง	

เป็นการตรวจคุณภาพข้อมูล	บสต.2)
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 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบและเลือกเมนูตรวจสอบ	บสต.2	

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกช่วงเวลาที่เรียกดูรายการบสต.2	ที่ผิดคุณภาพ	สำาหรับ	บสต.2	จะเป็นการเลือกช่วง

วันที่คัดกรอง/ส่งต่อ	

 ขั้นตอนที่ 3 เลือกหมายเลขเอกสาร

 ขัน้ตอนที ่4	เมือ่คลกิเลอืกหมายเลขเอกสาร	บสต.2	ทีผ่ดิเงือ่นไข	ระบบจะเข้าสูห่น้าจอหลกัของผูป่้วย	

แสดงวันที่เข้าบำาบัด,	 วันที่บันทึกเอกสาร	 และเรียกดู/แก้ไข/ลบ	 ดังตัวอย่าง	 เป็น	 บสต.2	 ท่ีส่งต่อแล้วยังไม่มี 

หน่วยงานรับการส่งต่อเกิน	45	วัน	หากต้องการแก้ไข	สามารถคลิกปุ่มแก้ไข
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	 เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข	 ระบบฯจะแสดงหน้าจอของเอกสาร	บสต.	 2	 เพื่อให้หน่วยบำาบัดตรวจสอบว่าได้มี

การส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบำาบัดใด	ดังภาพ

	 เพือ่ประสานให้มกีารรบัการส่งต่อ	หรอืยกเลกิการส่งต่อ	กรณทีีห่น่วยทีร่บัการส่งต่อ	(ดงัตวัอย่าง	รพช.

หนองกุงศรี)	 ผู้ป่วยไปรับการบำาบัดแล้ว	 ให้คลิก	 “เลือกรับการส่งต่อ”	 แต่กรณีที่ผู้ป่วยรายดังกล่าวไม่ได้มารับการ

บำาบัด	ให้คลิก	“ยกเลิก”

	 สำาหรับการตรวจคุณภาพข้อมูล	บสต.3	ส่งต่อ	ทำาขั้นตอนเช่นเดียวกับ	ตรวจสอบ	บสต.2	 เนื่องจาก

หลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูล	บสต.3	ส่วนส่งต่อ	 เป็นการแจ้งเตือนกรณียังไม่มีการรับการส่งต่อจากหน่วยบำาบัด

อื่น	เช่นเดียวกับ	บสต.2

• กลุ่ม 3
การใช้งานเมนูตรวจคุณภาพสรุป บสต.1 

 ขั้นตอนที่ 1	เข้าสู่ระบบเลือกเมนูตรวจสอบ	สรุป	บสต.1

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกช่วงเวลาที่เรียกดูรายการสรุป	บสต.1	ที่ผิดคุณภาพตามเงื่อนไข	สำาหรับ	สรุป	บสต.1 

นั้นระบบจะตรวจสอบเฉพาะข้อมูลที่จัดทำาตั้งแต่วันที่	 1	ตุลาคม	2550	 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเท่านั้น	ดังนั้นการ

เลือกช่วงข้อมูลจึงจำาเป็นต้องเลือกช่วงเริ่มต้นได้ตั้งแต่	1	ตุลาคม	2550	เป็นต้นไป
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 ขั้นตอนที่ 3	 เมื่อเลือกช่วงข้อมูล	 จะปรากฏหน้าต่างรายการที่ผิดคุณภาพ	 โดยต้องคลิกเพื่อเลือกดู

รายการในเงื่อนใดๆ	หากไม่มีข้อมูลผิดคุณภาพ	ระบบจะแสดงว่า	ไม่มีข้อมูลผิดคุณภาพ	ดังภาพถัดไป
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ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล

 1. การแก้ไขแบบ สรุป บสต.1 

		 	 (1)	กรณีที่ผิดเงื่อนไขที่	1	-	3	ส่วนจัดการจะมีปุ่มให้สามารถเลือกทำางานได้	3	ปุ่ม	ให้เลือกปุ่ม	  

เพื่อแก้ไขข้อมูลในใบสรุป	บสต.1	ให้ถูกต้องในทุกๆหมู่บ้าน	/	ชุมชน

		 	 (2)	 กรณีที่ผิดเงื่อนไขที่	4	คือ	ทางศูนย์ข้อมูลระดับอำาเภอยังไม่ได้จัดทำาสรุป	บสต.1	ในช่วงเวลา

ที่มีการให้	 Re	 X	 –ray	 ในครั้งที่ตรวจสอบข้อมูล	 ขอให้จัดทำาสรุป	 บสต.1	 เป็นรายหมู่บ้าน	 /	 ชุมชน	 ให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง

   (3)	กรณีที่ผิดเงื่อนไขที่	5	คือ	มีสรุป	บสต.1	มากกว่า	1	ใบในระบบในช่วงเวลา	Re	X	–ray	เดียวกัน	
ให้เลือกลบสรุป	บสต.1	โดยเลือกปุ่ม				เพื่อลบรายการที่ซำ้าซ้อน	จนได้สรุป	บสต.1	จำานวน	1	รายการ	ต่อเวลาการ	
Re	X	–ray	1	ครั้ง	(ควรเลือกลบสรุป	บสต.1	ชุดที่ไม่ถูกต้องออก	โดยคงเหลือชุดที่สมบูรณ์ที่สุดไว้	และหากมีข้อมูล
ภายในไม่ถูกต้อง	จึงทำาการแก้ไขให้มี	ความสมบูรณ์	

 2. การแก้ไขข้อมูล บสต.3, 4 และ 5

	 	 ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อมูล	บสต.3,	4	และ	5	ที่มีคุณภาพ	สามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้

		 	 (1)	 ข้อมูลซำ้าเป็นข้อมูล	บสต.	ของหน่วยบำาบัด	ที่มีลักษณะดังนี้

	 	 	 -	 บสต.3	ซำ้า	คือ	บสต.3	ของผู้ป่วยคนเดียวกัน	วันเข้ารับการบำาบัดวันเดียวกัน	เกิน	1	ใบ

	 	 	 -	 บสต.4	ซำ้า	คือ	บสต.4	ของผู้ป่วยคนเดียวกัน	วันจำาหน่ายวันเดียวกัน	เกิน	1	ใบ	 	

	 	 	 -	 บสต.5	ซำ้า	คือ	บสต.5	ของผู้ป่วยคนเดียวกัน	วันติดตามวันเดียวกัน	เกิน	1	ใบ

	 วิธีแก้ไข	 ให้เลือกลบรายการข้อมูลที่ซำ้าออก	 กรณีที่มีการจัดทำา	 บสต.	 ใบถัดไปแล้ว	 จำาเป็นต้องลบ

รายการจากท้ายสุด	ถอยกลับไปรายการต้นตามลำาดับ	เช่น	บสต.5	ครั้งที่	2	à	บสต.5	ครั้งที่	1	à	บสต.4	à 

บสต.3	หรือ	บสต.4	à	บสต.3	เป็นต้น	โดยเลือกลบรายการที่	ขาดความสมบูรณ์ออก	

   (2)	 ข้อมลูค้างในระบบคอื	ข้อมลู	บสต.	ทีม่กีารจัดทำาแล้วแต่ยงัไม่ได้จัดทำา	บสต.ใบถดัไป	นานเกิน

เวลาที่กำาหนด	(ดูตามเงื่อนไขการตรวจสอบ	บสต.3	–	5)	หากเป็นเอกสาร	บสต.ที่ส่งต่อ	แล้วยังไม่มีการรับการส่งต่อ	

จะไม่นำามาคำานวณคุณภาพ	แต่หน่วยบำาบัดต้องทำาการรับการส่งต่อข้อมูล	

	 	 (3)	 ข้อมูลภายในเอกสาร	บสต.	ไม่ถูกต้อง	เช่น	วันที่ติดตาม	สิ้นสุดการติดตามไม่ได้ตามเงื่อนไข	

เป็นต้น	 ให้ดำาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข	หรือปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง	 เช่น	ติดตามได้	2	ครั้ง	สรุปสิ้นสุดการ

ติดตาม	ให้ระบุเหตุผลตามจริงที่ไม่ใช่	หยุดได้/เลิกได้
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รายนามคณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นายแพทย์ชาญวิทย์	 ทระเทพ	 นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

ทันตแพทย์จารุวัฒน์	 บุษราคัมรุหะ	 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ

แพททย์หญิงดวงตา	 อ่อนสุวรรณ	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข

รศ.พิเศษ	ภก.กิตติ	 พิทักษ์นิตินันท์	 รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสาธารณสุข

เภสัชกรหญิงดวงตา	 ผลากรกุล	 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

รายนามคณะจัดท�า
นางพรรณณี	 วาทิสุนทร	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	 ส�านักบริหารการสาธารณสุข

นางลินลา	 ตุ๊เอี้ยง	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	 ส�านักบริหารการสาธารณสุข

นางอัจฉรา	 วิไลสกุลยง		 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	 ส�านักบริหารการสาธารณสุข

นางกฤติกา	 เฉิดโฉม	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	 ส�านักบริหารการสาธารณสุข




