
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP 4 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission rate) (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 90) 

1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดสภาพปัญหาการแพร่ระบาด 

 ยาเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของประชาชนในยุคปัจจุบัน ที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ    
ที่ต้องระดมก าลังทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2560  มีการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายใหม่ ในด้านการบ าบัดรักษา การปรับนโยบายทางกฎหมายในการควบคุม
ตัวยาเสพติด การก าหนดแนวทางรองรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 108/2557 รวมทั้งการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจในงานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน  

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน ปี 2560 ด้านพ้ืนที่พบว่า อ าเภอเมืองล าพูน มีการจับกุมคดียา
เสพติดมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อ าเภอแม่ทา, ป่าซาง และ ลี้ จ านวน 812, 321, 267 และ 257 ตามล าดับ ด้าน
บุคคล พบว่า ผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด มีภูมิล าเนาในจังหวัด ร้อยละ 81.90 และต่างจังหวัด ร้อยละ 18.10 ด้าน
การบ าบัด พบว่า มีผู้เข้ารับการบ าบัดทุกระบบจ านวน 1,552 คน คิดเป็น ร้อยละ 104.86 ของเป้าหมาย : 1,480 คน  
ระบบสมัครใจ มีผู้เข้ารับการบ าบัด มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระบบบังคับบ าบัด และ ระบบต้องโทษ จ านวน 
996, 434 และ 121 คน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาแยกรายพ้ืนที่ ผู้ป่วยในระบบสมัครใจ (ไม่รวมศูนย์ขวัญแผ่นดิน) 
พบว่า อ าเภอแม่ทา มีผู้เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน , ลี้ และ เวียงหนองล่อง  
ช่วงอายุ 18-24 ปี เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด ร้อยละ 30.67 ส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 43.36 ยาเสพติด   
ที่ใช้ ร้อยละ 99.42 เป็นยาบ้า การจ าแนกผู้ป่วย เป็นผู้ใช้ ร้อยละ 2.26, ผู้เสพ ร้อยละ 84.47,ผู้ติด ร้อยละ 9.60 
และ ไม่ระบุ ร้อยละ 3.67  

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

2.1 Structure – Function 
  คณะกรรมการด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด  ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการบ าบัดรักษาทุกระบบ 
(คณะอนุกรรมการด้านการบ าบัดรักษาระดับจังหวัด) รวมทั้ง หน่วยบริการระดับอ าเภอ ต าบล 
ระดับจังหวัด  โครงการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด มีภาระงานตามโครงสร้าง ของ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน อยู่ใน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด   มีผู้รับผิดชอบงาน จ านวน    
1 คน ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 
 ส าหรับโรงพยาบาลล าพูน  มีภาระงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานจิตเวช มีจิตแพทย์ 2 ท่าน และผู้รับผิดชอบงานหลัก 
จ านวน 1 คน ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ร่วมกับ นักจิตวิทยา 
ระดับอ าเภอ มีภาระงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานเวชปฏิบัติและบริการปฐมภูมิจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง, 
แม่ทา ,ทุ่งหัวช้าง , บ้านธิ และเวียงหนองล่อง ส าหรับ โรงพยาบาลลี้ และป่าซาง    (2 แห่ง) มีภาระงานอยู่ร่วมกับงาน
สุขภาพจิตและจิตเวช  ส าหรับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 8 แห่ง    มีผู้รับผิดชอบงาน แห่งละ 1 คน  
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ระดับต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน แห่งละ 1-2 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
และ พยาบาลวิชาชีพ หรือ นักวิชาการสาธารณสุข   
  
2.2 GAP Analysis 

จังหวัดล าพูน  มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ภายใต้การอ านวยการ ควบคุมก ากับ   
ของศูนย์อ านวยการ และ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/อ าเภอ  มีส านักงานศูนย์
อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน (ส านักงาน ศอ.ปส.จ.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก ในการ
อ านวยการ การประสานงาน การบริหารจัดการ และประเมินผล  ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์
อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดล าพูน และจัดประชุมคณะท างานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ระดับจังหวัดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีปัญหาที่ต้องเร่งรัด และ/หรือ ต้องด าเนินการแก้ไขเป็นการ
เฉพาะ จะพิจารณาให้จัดการประชุม หรือ แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

แผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 หน่วยงานหลักทุกระบบ มีหน้าที่ทบทวนสถานการณ์  
สภาพปัญหายาเสพติดและพิจารณาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี โดยบูรณาการ งบประมาณจากทุกแหล่ง 
หากมีภารกิจที่เร่งด่วน สามารถขอรับการสนับสนุน จาก ศอ.ปส.จ.  
 
2.3 Framework  

จังหวัดล าพูน ให้บริการการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ใช้สารเสพติด แบบผู้ป่วยนอก : MOD 
Matrix (กายจิตสังคมบ าบัด) ระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัว  ครบ ๔ ขั้นตอน ร่วมกับ
การให้บริการ Brief Advice (BA) ,Brief Intervention (BI) ,Motivational Interviewing (MI) และ Cognitive 
Behavior Therapy (CBT) รวมทั้งการด าเนินการเชิงรุก ร่วมกับ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ในหมู่บ้าน/ชุมชน, วัด, 
โรงเรียน/สถานศึกษา และ สถานประกอบการ  

รูปแบบการติดตาม หลังการบ าบัด 2 สัปดาห์, 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 1 ปี 
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีการเยี่ยมบ้ าน จดหมาย โทรศัพท์ ส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อสม. และ แกนน าประสานพลังแผ่นดินในชุมชนติดตาม ในกรณีโรงพยาบาลชุมชน ที่มีผู้ป่วยยาเสพ
ติด บุหรี่ สุรา ที่มีอาการทางจิตหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เกินขีดความสามารถ มีการประสานงานและปรึกษา
โรงพยาบาลล าพูน หรือส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับเขต คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่  และ 
โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ 
          
  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด าเนินงานตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข มีการแต่งตั้งคณะท างาน และ
ประชุมเตรียมความพร้อม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ คณะท างานให้ค าปรึกษาด้าน
สุขภาพ และคณะท างานด้านปฐมพยาบาลและส่งต่อด้านสุขภาพ การบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
และมีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เป็นเลขานุการ ท าหน้าที่ ประสานงานการบูรณา
การตั้งแต่เริ่มการรณรงค์ค้นหา คัดกรอง โดยศูนย์เพ่ือการคัดกรอง และส่งต่อเข้ารับการบ าบัดรักษาตามสภาพการ
เสพ ตามแบบคัดกรอง V.2 
           การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จังหวัดล าพูน จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ส าหรับการประชุม อบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความทันเวลา 
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           ด้านการบูรณาการเพ่ือจัดบริการและส่งต่อผู้ป่วยทุกระบบ  มีการประสานงานและเชื่อมโยงการแก้ไข
ปัญหาผ่านคณะท างานโต๊ะข่าว,คณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปํญหายาเสพติดจังหวัดและ
คณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

2.4 Task List                                                                                                                      
  ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายด้านการ

บ าบัดฟ้ืนฟู เรื่องการคัดกรอง บ าบัดรักษา  การส่งต่อ และการบันทึกข้อมูลระบบรายงาน บสต. (สมัครใจ
สถานพยาบาล และ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับ สามารถด าเนินการได้ตามประกาศ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 รองรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557  
 จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้น สนับสนุนให้สถานพยาบาล เพ่ือใช้ในการบ าบัดรักษา และติดตามฟ้ืนฟู 
รวมทั้ง ตรวจรับรองผลในขั้นที่ 2 โดยห้องปฏิบัติการ จ านวน 27,000 ชุด  

  ในช่วงไตรมาสที่ 2 ร่วมกับเรือนจ าจังหวัดล าพูน ด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง ในรูปแบบ
ชุมชนบ าบัด โดย โรงพยาบาลล าพูน ได้เข้าไปจัดบริการ โปรแกรม Matrix Model จ านวน 84 ชั่วโมง 

   

2.5 Activities /Project ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ในปี 2561 ดังนี้  
1) การค้นหาชักชวนและติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด 

จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นและร่วมตรวจปัสสาวะกับทีมบูรณาการในพ้ืนที่ เช่น ตั้ง
ด่านจุดตรวจจ , จุดสกัด , ทหารกองเกิน  

2) การคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพการเสพติดโดยศูนย์เพ่ือการคัดกรองทุกอ าเภอ 
- ทบทวนค าสั่งคณะท างานศูนย์เพื่อการคัดกรองทุกอ าเภอ 
- -ระดับอ าเภอจัดประชุมทีมบูรณาการในพ้ืนที่   

3) การบ าบัดฟ้ืนฟู    
 - ก าหนดเป้าหมายจัดบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู ผู้ป่วยระบบสมัครใจ 806 คน, 

ระบบบังคับบ าบัด ไม่ควบคุม 316 คน และศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 คน (2 รุ่นๆละ 100 คน) 
4) โครงการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ( Harm reduction )  

- จังหวัดล าพูน ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย (37 จังหวัด) และในปี 2561 มีการด าเนินงาน
ตามแนวทางลดอันตรายจากยาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน และบันทึกผลงานในระบบรายงาน ฐานข้อมูลด้าน
การแพทย์และสุขภาพ  (43 แฟ้ม) ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า จังหวัดล าพูน ไม่มีบริการผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีด 
(IDU : Injecting drug user) และการบ าบัดผู้ติดอนุพันธ์ของฝิ่นเมทาโดนระยะยาว (MMT : Methadone Therapy)  

- ในปี 2561 ได้วางแผนพัฒนาใหม้ีการสร้างและเตรียมระบบบริการ MMT ในโรงพยาบาลล าพูน  
5) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

- ก าหนดจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ บริการ และคณะอนุกรรมการด้านการ
บ าบัดรักษาระดับจังหวัด 

- จังหวัดล าพูน มี โรงพยาบาลของรัฐที่ ได้ รับการจัดตั้ งเป็นสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ครบทั้ง 8 แห่ง และโรงพยาบาลผ่านการรับรองการประเมินรับรอง
คุณภาพสถานบ าบัดรักษายาเสพติด (Hospital Accreditation) จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 : สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80  

- สนับสนุนงบประมาณ ให้หน่วยบริการ (รพ./สสอ.) ตามผลงาน บสต.และนโยบายส าคัญ 
โดยให้จัดท าโครงการฯ ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอนุมัติด าเนินการ   

- มาตรฐาน Service Plan  
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- สนับสนุนให้มี พยาบาล และ แพทย์ เฉพาะทางสาขาผู้ใช้ยาและสารเสพติดครบทุกแห่ง 
6) การติดตามช่วยเหลือภายหลังการบ าบัดรักษา 4-7 ครั้ง/ปี ตามมาตรฐาน 
7) ระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (บสต.)  

-  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลระบบรายงาน ให้แก่เครือข่ายทุกระบบ รวมทั้ง
ศูนย์ข้อมูลอ าเภอ โดยมีการตรวจสอบผลงานและสอนงานให้เจ้าหน้าที่ใหม่   

8) มาตรการป้องกัน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ ,คณะท างานในสถานศึกษา- สถานประกอบการ และแผนประชารัฐ 
  

2.6 Monitoring and Evalution Process   
ควบคุมก ากับการด าเนินงานตามโครงการฯ ที่อนุมัติ และควบคุมก ากับให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้

ถูกต้องตามภารกิจ ทันเวลา และระเบียบกระทรวงการคลัง  
การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายมีการทบทวนและน าเสนอผลงานทุกเดือนโดยหน่วยงาน

หลัก แยกตามแผนป้องกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ รวบรวมผลงานโดย สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ. โดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน เป็นผู้ ประสาน
และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระบบรายงาน บสต. ทุกระบบ  

มีระบบควบคุมภายใน ก ากับคุณภาพมาตรฐานงาน  และ นิเทศติดตามงานในสถานบริการระดับอ าเภอ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ได้แก่ ทีมผู้บริหาร (A) และ ทีมผู้ปฏิบัติ (B)   
 

3.ผลการด าเนินงาน 

3.1. ร้อยละ ของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา ทุก
ระบบ (3 month remission rate)  เป้าหมาย ร้อยละ 90 ( ตค.60- 26 มกราคม 2561)                 

ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุกระบบ จังหวัดล าพูน 
ปีงบประมาณ 2561 มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็น ร้อยละ100  โดยมีจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้า
รับการบ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา จ านวน 7 คน 
และจ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาและได้รับการจ าหน่ายตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละแห่ง ทั้งนี้
ไม่นับรวมผู้ป่วยจ าหน่ายเนื่องจากเสียชีวิตหรือถูกจับ จ านวน 7 คน เมื่อพิจารณาแยกรายอ าเภอ พบว่า  มีผลการ
ด าเนินงาน 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลล าพูน และ โรงพยาบาลแม่ทา รายละเอียดตามตาราง : 1 ส าหรับ
ระบบบังคับบ าบัดและต้องโทษ ยังไม่มีรายงาน  

ตารางที่ 1 : จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษาทุกระบบ ปี 2561  (ตค.60 - 26 มค.61) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา 
: บสต. ดัชนีชี้วัดการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ปี 2561 กระทรวงสาธารณสุข 

อ าเภอ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ ทุกระบบ 

ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ร้อยละ ข้อมูล 
1 

ข้อมูล 
2 

ร้อยละ ข้อมูล 
1 

ข้อมูล 
2 

ร้ อ ย
ละ 

ข้อมูล
1 

ข้อมูล
2 

ร้อยละ 

เมือง 4 4 100 0 0 0 0 0 0 4 4 100 

แม่ทา 3 3 100 0 0 0 0 0 0 3 3 100 

รวม 7 7 100 0 0 0 0 0 0 7 7 100 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ผลงานการบ าบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561   มีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุก

ระบบ จ านวน 289 คน คิดเป็น ร้อยละ 17.7 ของเป้าหมาย : 1,633 คน แยกเป็น ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล 
จ านวน 117 คน (ร้อยละ 14.52) และ ระบบสมัครใจ ศูนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 38 คน (ร้อยละ 19) ,
ระบบบังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว จ านวน 132 คน (ร้อยละ   41.77) , ระบบบังคับบ าบัด ควบคุมตัว จ านวน 2 คน 
(ร้อยละ 1.24) และระบบต้องโทษ ยังไม่มีรายงาน รายละเอียดตามตาราง : 2  
 ข้อมูลศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 1 จ านวน 102 คน ซึ่งได้มีการด าเนินการระหว่างวันที่ 8-19
มกราคม 2561 ณ วัดกู่ขาว อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน มีผลงานในระบบบสต.จ านวน 38 คน (อยู่ระหว่างการ
บันทึกข้อมูลโดยศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด) ส าหรับข้อมูลระบบบังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว ของ กรมคุมประพฤติ 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม  

ตาราง 2 : จ านวนและร้อยละผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษาทุกระบบ ปี 2561 จังหวัดล าพูน 
ระบบ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ  

1.สมัครใจ  สถานพยาบาล 806 117 14.52 
2.สมัครใจ  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  200                                                                                                                                                                     38 19 
3.บังคับบ าบัด ไม่ควบคุมตัว สถานพยาบาล 316 132 41.77 
4.บังคับบ าบัด ควบคุมตัว  สนง.คุมประพฤติ  161 2 1.24 
5.ระบบต้องโทษ 150 0 0 
รวม 1,633 289 17.7 

ที่มา : บสต. แบบบ าบัดรักษา จังหวัดล าพูน ปี 2561  (ตค.60- 26 มค.61)  

4. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
  การประสานงานและส่งต่อผู้ป่วยมายังศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ตามประกาศ ปปส. พบปัญหาความไม่เข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นการท างานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน โดย สนง.ปปส.ภาค 5 เชียงใหม่ ได้มีการ
ประชุมมอบนโยบายระดับภาคเหนือ และ ศอ.ปส.จ.ลพ. ,ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้จัดประชุมชี้แจง
และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติระดับจังหวัด/อ าเภอ รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขการสื่อสาร ขั้นตอนการท างาน 
ท าให้การด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนได้ในระดับหนึ่ง และยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่อง  

 

 
                                                       ผู้รายงาน นางพัชรี วีรพันธุ์ 
            ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
            วัน/เดือน/ปี 26 มค.61  
            โทร  089 – 9524248 
            E Mail : patvee24@gmail.com 
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