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คํานํา
ศาลยาเสพติดเปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการยุตธิ รรมชุมชน (Community Justice)
ศาลที่ดําเนินงานตามปรัชญายุติธรรมชุมชนอื่นๆเชนศาลคดีเมาแลวขับ (DUI Courts) ศาลสําหรับ
คดีผูกระทําผิดมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต (Mental Health Courts) ศาลครอบครัว (FamilyCourts) และศาลที่ใชเด็กและเยาวชนดวยกันเขามาเปนผูพิจารณาคดีที่ผูกระทําผิดเปนเด็กและ
เยาวชน (Teen/Peer Courts)
แตเดิมศาลในแตละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาพิพากษาคดีทุกคดีที่ศาลมี
อํานาจ ตอมาในปค.ศ. 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประกาศสงครามกับยาเสพติด (War on
Drug) ตั้งแตนั้นมาศาลแตละรัฐก็ไดริเริ่มที่จะเขามามีสวนรวมในการเอาชนะปญหายาเสพติดที่
เปนคดีเขามาสูศาลธรรมดาซึ่งมีเปนจํานวนมาก (Goldkamp 2000; Lee 2000; Roman and
Harrell, 2001) ผูบริหารศาลทั้งหลายทํางานรวมกับผูกระทําผิดที่ติดยาเสพติดใหโทษเพื่อปองกัน
มิใหผูกระทําผิดเหลานั้นตองเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนื่องจากปญหาสําคัญคือการ
ติดยาเสพติดของผูกระทําผิดเหลานั้นจะไมไดรับการบําบัดรักษาอยางเหมาะสมผลปรากฎวาศาล
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพตอการลดการกระทําผิดซ้าํ ไดดีกวาวิธีปฏิบัตขิ องศาลแบบดั้งเดิม
(Connor 2000). ตอมาไดมกี ารทําวิจยั ระดับชาติเกี่ยวกับศาลยาเสพติดหรือ”Drug Court”
หลังจากที่ศาลประเภทนีพ้ ฒ
ั นาขึน้ มาในสหรัฐอเมริกาไดประมาณ 10 ป ผลการวิจยั พบวาตั้งแตป
ค.ศ. 1990 มีศาลยาเสพติดมากกวา 500 ศาล ใหบริการแกผูกระทําผิดคดียาเสพติดใหโทษเกือบ
230,000 ราย โดยพบวาศาลยาเสพติดไดผลดีโดยเกือบรอยละ 70 ของผูกระทําผิดเขารับการ
บําบัดตามโปรแกรมจนครบกําหนด สูงกวาการบําบัดยาเสพติดดวยวิธแี บบดั้งเดิมถึงสองเทาตัว (A
Decade of Drug Courts report, pp. 1, 6.)

ในกระบวนการของศาลยาเสพติดผูกระทําผิดที่ติดยาเสพติดจะไดรับการบําบัดฟนฟูที่เปน
การทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนระหวางหนวยงานผูใหการบําบัดหนวยงานผูใหการสนับสนุน
สงเคราะห ชุมชน และหนวยงานบังคับใชกฎหมาย( Holistic, Treatment Oriented Approach)
เพื่อใหการแกไขสาเหตุแหงการติดเสพและลดการเขาไปมั่วสุมกับพฤติกรรมใดๆที่ลอแหลมตอการ
กระทําผิดซ้าํ ศาลยาเสพติดเปนศาลทางเลือกที่ปฏิบัติตอผูกระทําผิดแบบเขมขนสูงเมื่อรวมมือ
ทํางานกับหุนสวนพหุภาคีตา งๆ
ศาลยาเสพติดเปนศาลที่ทาํ งานโดยอาศัยขอมูลขาวสารเปนหลัก(Information-Driven
Courts) ในการปฏิบัติและการบริหารโปรแกรม กระบวนการตัดสินใจในศาลยาเสพติดตองการ
ขอมูลหลายๆดานเกีย่ วกับพฤติกรรมทัง้ ในอดีตและปจจุบันของผูกระทําผิดแตละคน ขอมูลที่
จําเปนเพื่อการ
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ตัดสินใจในคดีของผูกระทําผิดแตละรายไมจํากัดอยูเฉพาะขอมูลประวัติการกระทําผิดและขอมูล
เกี่ยวกับการบําบัดรักษาเทานั้น ขอมูลที่จาํ เปนนอกเหนือจากขอมูลทั้งสองประการดังกลาวแลว
การดําเนินโปรแกรมของศาลยาเสพติดยังตองการขอมูลอื่นๆซึ่งประกอบดวย ประวัตกิ ารศึกษา
ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพกาย/จิต ที่อยู สภาพครอบครัว ตลอดกระบวนการของศาล
ยาเสพติด ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการทีส่ มบูรณทั้งระบบ มีความจําเปนอยางยิง่
ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารถูกออกแบบมาเพื่อชวยในการบริหารงานของผูบ ริหารและการ
ทํางานของโปรแกรม ชวยในการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบําบัดฟนฟูทงั้ หลาย
หนวยงานสนับสนุนเพื่อการสงเคราะหชวยเหลือ ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารเปนระบบ
คอมพิวเตอรทอี่ อกแบบใหสามารถการสืบคนขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผลขอมูล
วิเคราะหขอมูล และจัดระบบขอมูลเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคตางๆของการบริหารจัดการดวย
ขอมูลที่ถูกตอง แมนยํา เหมาะสมอยางเปนระบบเพื่อกํากับดูแลกิจกรรมตางๆ ตรวจสอบ
ความกาวหนา เพื่อการตัดสินใจ เพื่อแยกและแกไขปญหาตางๆ
ดวยจุดเดนของศาลยาเสพติดขอนี้ทําใหผศู ึกษาสนใจในระบบขอมูลตางๆที่ใชในศาล
ยาเสพติด และเมื่อนํามาเทียบเคียงกับระบบขอมูลที่ใชในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทัง้
ขอมูลที่ใชในระบบคุมประพฤติแลวพบวาขอมูลในศาลยาเสพติดมีฐานขอมูลที่ครอบคลุม
กวางขวางมากกวาเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชกับงานคุมประพฤติซึ่งผูกระทําผิดสวนใหญกวา
รอยละ 60 เปนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษโดยเนื้อหาของหนังสือเลมนี้แบงออกเปนสาม
สวน สวนแรกเปนขอมูลที่ใชในศาลยาเสพติดโดยทั่วๆไปแบงเปนสองสวนยอยคือขอมูลที่ใชเพื่อ
การตัดสินใจวาจะรับผูกระทําผิดเขาเปนลูกคาหรือไมและขอมูลที่ใชในการดําเนินงานของ
หนวยงานพหุภาคีในกระบวนการศาลยาเสพติดทั้งหมด สวนที่สองเปนขอมูลที่ใชในการประเมิน
ระดับความรุนแรงของการติดเสพยาเสพติดใหโทษ ของศาลยาเสพติดเคนตั๊กกี้และสวนที่สามเปน
พจนานุกรมขอมูลของศาลยาเสพติดรัฐเท็กซัส
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลเพือ่ การบริหาร (MIS)
ของกรมคุมประพฤติสนับสนุนโครงการทดลองพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติดแบบครบวงจรของกรมคุมประพฤติ พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและ
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ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการบําบัดรักษา
และการติดตามผลของศาลยาเสพติด
ความจําเปนของขอมูลขาวสาร
ขอบเขตของขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินภารกิจของศาลยาเสพติดเพื่อใหบรรลุพันธ
กิจตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้นมีขนาดของขอมูลที่กวางขวางกวาศาลปกติธรรมดา กิจกรรมใดๆใน
ทุกๆขั้นตอนของศาลยาเสพติด ตั้งแตการคนหากลุมเปาหมาย การคัดกรองเบื้องตน การประเมิน
การบําบัด การควบคุมและสอดสอง และการปลดจากพันธะตามโปรแกรม เหลานีล้ วนตอง
ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลทัง้ สิ้น การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูก ับการทีห่ นวยงานพหุภาคี
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดอยางพอเหมาะสม ถูกตองและ มีความสมบูรณ การพัฒนาความ
เคลื่อนไหวของศาลยาเสพติดในชวง 10 ปที่ผานมาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ
(MIS) ในรูปแบบขอมูลออนไลน เปนคุณประโยชนมากมายที่ไมอาจประเมินคาไดตอการ
ดําเนินงานของศาลยาเสพติด ทีมงานของศาลยาเสพติด และหนวยงานตางๆในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทีเ่ ปนสมาชิกทีม และตอหนวยงานผูใหการบําบัดรักษายาเสพติดทั้งปวง
กอนที่ศาลยาเสพติดจะสามารถใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจเพื่อดําเนินพันธกิจของศาลได
อยางมีประสิทธิภาพ พนักงานของศาลตองเขาใจกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ขอบังคับ และ
นโยบายที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารที่กระทบตอการเขาถึงขอมูล การเปดเผยขอมูลบางขอมูลของ
ลูกคา ศาลยาเสพติดก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ และกฎหมายของรัฐบาลกลาง วาดวย
ความลับ กฎหมายของรัฐบาลกลางใหการคุมครองขอมูลของสวนบุคคลที่ไดรับความชวยเหลือทั้ง
โดยตรง หรือโดยออมจากหนวยงานที่ใหการบําบัดในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผูนนั้ อยูใน
ระหวางการบําบัดรักษาและการปองกันยาเสพติดใหโทษและสุรา
ความหมายของการบําบัดยาเสพติดใหโทษ หมายความวา “การที่บุคคล หรือ หนวยงาน
ที่ใหบริการเกีย่ วกับการวิเคราะหการติดยาเสพติดใหโทษแกผูตองพึง่ พายาเสพติด และสงตอเขา
รับการบําบัดรักษารักษารวมไปถึงการใหบริการเพื่อบําบัดฟนฟูดว ย” จากคําจํากัดความดังกลาว
ทําใหศาลยาเสพติดโดยภาพที่ปรากฎ จึงถูกมองวาเปนโปรแกรมสวนหนึง่ ของการบําบัดฟนฟู จึง
ตองอยูภายใตกฎหมายวาดวยความลับของรัฐบาลกลาง ในกรณีที่ผูใหการบําบัดรักษาตอง
เปดเผยขอมูลของลูกคาที่สมัครเขารับบริการอยูใหแกสมาชิกทีมของศาลยาเสพติดทั้งหลาย และ
ผูใหการบําบัดฟนฟูที่เกี่ยวของ จะตองไดรับความยินยอมจากลูกคาโดยการลงลายมือชื่อแสดง
ความยินยอมในแบบฟอรมที่กาํ หนดไวในกฎหมายของรัฐบาลกลาง ความยินยอมประกอบดวย
การยินยอมใหเปดเผยขอมูลประเภทใดบาง และยอมใหเปดเผยไดขนาดใด ภายใตเงือ่ นไขหรือ
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เงื่อนเวลาอยางไรซึ่งหากผิดเงื่อนไขผูยินยอมอาจเพิกถอนความยินยอมเสียก็ได การที่กฎหมาย
สรางความชัดเจนเกีย่ วกับรูปแบบของความยินยอมไวทําใหการคุมครองความลับสวนบุคคล
ไดผลดี
ศาลยาเสพติดจะมีวิธจี ัดการอยางไรเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสมาชิกของทีม
ศาลยาเสพติดที่มีทงั้ สมาชิกสังกัดหนวยงานตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและหนวยงาน
ตางๆที่สงั กัดระบบอื่นรวมทัง้ บุคคลผูใหการบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษ ในการทําขอตกลงเปน
บันทึกชวยจํา (MOU) เปนวิธีการที่ศาลยาเสพติดเลือกใช ในหลายๆรัฐไดทําการแกไขปรับปรุง
กฎหมายใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เมื่อใดก็ตามที่กฎหมายของรัฐเขมงวดกวากฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง เมื่อนัน้ กฎหมายของรัฐถือวาเปนมาตรฐานที่จะตองถือปฏิบัติ
ระบบขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการ (MIS) มีความสําคัญตอการตัดสินใจของศาล
ยาเสพติดในแตละวันเปนอยางมาก แตความสําคัญของขอมูลนี้ไมสิ้นสุดแตเพียงเทานัน้ ศาล
ยาเสพติดสามารถกํากับดูแลกิจกรรมตางๆในกระบวนการของศาลเพือ่ ตรวจสอบวากิจกรรม
เหลานั้นยังคงดําเนินไปไดจริงสอดคลองตามแผนการทีว่ างไวตงั้ แตตนหรือไมเชน ศาลยาเสพติด
ใหโทษไดใหบริการกับกลุมเปาหมายที่ตองการหรือไมขอกําหนดทีเ่ หมาะสมทําใหเกิดผลลัพทที่
เที่ยงตรงและไมลําเอียงหรือไมความสัมพันธระหวางศาล ผูบังคับใชกฎหมาย และบุคคลหรือ
หนวยงานผูใหการบําบัดดําเนินไปดังที่ตั้งวัตถุประสงคไวหรือไมระบบ MIS สามารถชวยศาลไดใน
ประเด็นดังกลาวและยังชวยชั่งน้าํ หนักของปญหาเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแผนทีไ่ ดจัดทําไว
ตั้งแตตน ศาลยาเสพติดไดรับงบประมาณจากแหลงเงินตางๆ ดังนัน้ การรายงานผลการดําเนินงาน
ใหกับแหลงเงินทุน รวมทัง้ ผูเ ปนหุน สวนทัง้ หลายถึงผลการดําเนินงาน จึงมีความจําเปน การวิจยั
และการประเมินผลเพื่อทราบถึงประสิทธิถาพและประสิทธิผลของศาลยาเสพติดจึงเปนความ
จําเปน และระบบ MIS ยังเปนเครื่องมือหนึง่ ทีท่ ําใหศาลพัฒนาฐานขอมูลตางๆเพื่อการ
เปรียบเทียบความกาวหนาไดดวย
วัตถุประสงคของการใชระบบขอมูลขาวสารขั้นพื้นฐานของศาลยาเสพติด
❐เพื่อคัดกรองกลุมเปาหมายทีเ่ หมาะสมกับโปรแกรม
❐เพื่อประเมินความเสี่ยง/ความจําเปน
❐เพื่อประเมินผลการบําบัดของลูกคา
❐เพื่อบริหารจัดการคดีของศาล
❐เพื่อคัดกรองหาผูปฏิบัติงานที่เหมาะสมในศาลยาเสพติด
❐เพื่อบริหารคดีที่สงตอเขารับบริการยังหนวยงาน/บุคคลที่ใหบริการบําบัดรักษา
ยาเสพติด
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❐เพื่อควบคุมกํากับดูแลการบําบัดรักษา
❐เพื่อการควบคุมและสอดสอง
❐เพื่อควบคุมการตรวจหาสารเสพติด
❐เพื่อรายงานการบริหารจัดการคดี
❐เพื่อรายงานตอรัฐบาลกลาง
การเขาถึงขอมูล
ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารของศาลยาเสพติด (DMIS) สามารถเขาถึงไดโดย
เครือขายทั้งหลายโดยระบบคอมพิวเตอรออนไลนทหี่ นวยงานนั้นๆนั่นเอง เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศาลยาเสพติด ทีมงานของศาลยาเสพติด (หมายถึง
หนวยงานพหุภาคีทั้งหมดทีเ่ กี่ยวของกับกระบวนการบําบัดฟนฟู) ตองการขอมูลบุคคลของลูกคา
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของศาลยาเสพติดในสองประการประการแรกเพื่อการตัดสินใจรับ
ผูกระทําผิดเขาเปนลูกคาของศาลยาเสพติด และถาหากตัดสินใจรับก็ตองการขอมูลที่จําเปนเพื่อ
การประเมินเบื้องตนและการบําบัดฟน ฟู ประการที่สองเมื่อรับเขาเปนลูกคาแลวศาลก็ตองการ
ขอมูลที่จําเปนเพื่อการควบคุมกํากับดูแลพฤติกรรมของลูกคาแตละคน และเพื่อการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงแผนการบําบัดฟนฟูใหสอดรับกับระดับการควบคุมและสอดสองและระดับการแกไข
ฟนฟู
SEARCH ไดรับทุนจาก the Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice
ในการศึกษารวบรวมขอมูลที่ใชในศาลยาเสพติดของศาลยาเสพติดทั้งหลายซึ่งขอมูลดังกลาว
ไดรับการจัดพิมพเปนหนังสือชื่อ “Supporting the Drug Court Process: What You Need To
Know for Effective Decision-making and Program Evaluation”.หนังสือดังกลาวผูเขียนได
รวบรวมขอมูลตางๆที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจและการดําเนินงานของศาลยาเสพติดที่ศาล
ยาเสพติดทั้งหลายสามารถคัดเลือกและนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการ
บริหาร(MIS) งานของศาลยาเสพติดใหเหมาะสมสอดคลองกับบริบทของแตละศาลได ขอมูล
ดังกลาวไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลายคน หลายฝายทีม่ ีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทีเ่ กี่ยวของกับศาล ยาเสพติดเชน ผูพ ิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานคุม
ประพฤติฯลฯรวมทัง้ มหาวิทยาลัย ขอมูลตามหนังสือนี้แบงเปนหมวดๆที่สําคัญๆไดแก ขอมูลเพื่อ
การตัดสินใจกอนที่จะรับเขาโปรแกรมและขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานของศาลยาเสพติดดัง
รายละเอียดดังนี้
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สวนที่ 1
ขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะรับเขาสูโปรแกรม
ของศาลยาเสพติด
1.รายการขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิด/ผูสมัครที่สมัครเขาโปรแกรม
❐ ชื่อของผูกระทําผิด/ผูสมัครที่สมัครเขาโปรแกรม
❐ ภาพถายดิจิตอล
❐ พักอาศัยอยูในเขตอํานาจของศาล
❐ พักอาศัยอยูนอกเขตอํานาจของศาล
❐ กรรมสิทธิในทีพ่ ักอาศัย:
■ เปนกรรมสิทธิของผูกระทําผิด/ผูสมัคร
■ เชาอยูอาศัย
■ เปนกรรมสิทธิของญาติพนี่ อง
■ เปนกรรมสิทธิของเพื่อน
■ เรรอนไมมที ี่พักอาศัย
■ ไมมีขอมูล
❐ สถานที่ตงั้ ของบานพักอาศัย
❐ หมายเลขโทรศัพทของ
■ ทีพ่ ักอาศัย
■ โทรศัพทเคลื่อนที.่
■ หมายเลขเพจ
■ หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่สามารถติดตอกับผูกระทําผิด/ผูสมัครไดวาขณะนี้
อยูที่ใด
❐ ขอมูลเกี่ยวการเกิด:
■ วัน เดือน ปที่เกิด
■ สถานทีเ่ กิด
❐ เอกสารทีแ่ สดงชื่อ และ วัน เดือน ปที่เกิดไดแก:
■ ใบสูติบัตร
■ใบอนุญาตการขับขี่
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■ เอกสารประจําตัวทหาร
■ อื่นๆ _____.
❐ ขอมูลเกี่ยวกับเพศ:
■ ชาย.
■ หญิง
■ ชอบทัง้ สองเพศ
■ ชอบเพศเดียวกัน
❐ เชื้อชาติ/เชื้อสาย:
■ อัฟริกนั /อเมริกัน
■ ฮีสแปนิก/ลาติโน
■ เอเซียน/แปซิฟค
■ คนพืน้ เมืองอเมริกนั
■คนพืน้ เมืองอะลาสกา
■ คอเคเซียน
■ อื่นๆ_________.
❐ สัญชาติ/สถานภาพความเปนคนตางดาว:
■ สัญชาติสหรัฐอเมริกา
■ สัญชาติอื่นๆ__________.
■ คนตางดาว
■ สถานภาพของวีซา:
● วันครบกําหนดอายุของสถานภาพการเปนผูอพยพในปจจุบนั
● เลขหมายประจําตัวผูอพยพหรือเลขหมายการแปลงสัญชาติเพื่อขอรับบริการ
จากรัฐ
❐ เลขหมายประจําตัวเพื่อการพิสูจนตัวบุคคลที่ออกใหโดยศาลหรือหนวยงานที่ใหการ
บําบัดฟน ฟู
■ เลขหมายประจําตัวผูท ี่ถูกจับกุม
■ เลขหมายคําฟอง
■ เลขหมายคดีของศาล
■ เลขหมายประจําตัวเพื่อใชสืบคนในระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร
■ เลขหมายใบขับขี่.
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■ เลขหมายประกันสังคม
■ เลขหมายระเบียนการแพทย
■ เลขหมายอืน่ ๆ_________.
❐ ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว:
■ สถานภาพการสมรส
■ บุคคลที่มีความสําคัญตอผูกระทําผิด/ผูส มัคร:
● อยูระหวางการตั้งครรภหรือไม?
¾ วันครบกําหนดคลอด.
● ใชยาเสพติดหรือไม?
¾ ยาเสพติดที่ใชครั้งแรก
¾ -ยาเสพติดชนิดอื่นที่ใช
¾ ความถีท่ ่ใี ช
¾ วิธีเสพ
¾ เฉลี่ยจํานวนเงินที่ใชเสพแตละวัน
¾ การเสพชวยใหชีวิตดีขึ้นหรือไม?
■ จํานวนบุตรที่พักอาศัยอยูกับ: ผูกระทําผิด/ผูสมัคร
● ชื่อของบุตรทุกคน
● อายุของบุตรทุกคน
● วัน เดือน ป เกิดของบุตรทุกคน
● เพศของบุตรทุกคน
● บุตรคนใดบางที่ถูกกักกันมากอน
●ใครที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรเหลานัน้ หากผูกระทําผิด/ผูสมัครตองถูกจําคุก
■ จํานวนบุตรที่แทจริงรวมทั้งบุตรที่ผกู ระทําผิด/ผูสมัครรับเปนบิดาซึง่ ตองรับผิดชอบ
ดานการเงินตอไปอีก:
● ชื่อของบุตรทุกคน
●อายุของบุตรทุกคน
● วัน เดือน ป เกิดของบุตรทุกคน
● เพศของบุตรทุกคน
●บุตรคนใดบางที่ถูกกักกันมากอน
■ การตั้งครรภปจจุบัน:
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● วันครบกําหนดคลอด
●วันเกิดของบุตรคนเล็ก
●จํานวนที่แทงบุตร
● จํานวนบุตรที่เกิดโดยมไดรับผลกระทบจากการใชยาเสพติด
●จํานวนบุตรที่คลอดผิดปกติ
● จํานวนบุตรที่เกิดโดยไดรับผลกระทบจากการใชยาเสพติด
■ บุคคลอื่นๆที่ตองพึง่ พาผูก ระทําผิด/ผูสมัครที่อาศัยอยูดวยกัน
● อายุ
●ความสัมพันธ
❐ การศึกษาในปจจุบนั :
■ ชื่อโรงเรียน
■ ประเภทของโรงเรียน
■ ที่ตั้งของโรงเรียน
■ ชั่วโมงการเรียน
■ เรียนมานานเทาใด
❐ ผลการศึกษาจบการศึกษา:
■ ประถมศึกษา (เกรด 6).
■ ระดับกลาง (เกรด 8)
■ ระดับสูง (เกรด 12)
■ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา (GED)
■ หลักสูตรการฝกอบรมดานวิชาชีพ
■ จบบางสวนจากวิทยาลัย
■ ตามหลักสูตรของวิทยาลัย
■ กําลังเรียนในระดับอนุปริญญา
■ กําลังเรียนในไฮสคูล.
■ กําลังเรียนในโรงเรียนอาชีวะ
■ กําลังเรียนในวิทยาลัย
❐ ความสามารถดานภาษาอังกฤษ:
■ อาน เขียน พูดและเขาใจได
■ ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
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■ ตองการลามที่เขาใจภาษา__________
❐ สถานภาพการทํางาน:
■ งานที่ทาํ อยูในปจจุบนั
■ สภาพของงานที่ทาํ งาน_________:
● วันที่เริ่มทํางาน.
● วุฒิบัตรการศึกษา/ใบอนุญาตที่ตองใชในการทํางาน:
■หนวยงานที่ออกใบอนุญาต
● ทักษะพิเศษที่ตองการ?
¾ ความจําเปนในการพัฒนาทักษะ
เฉพาะเพื่อการเขาทํางาน
■ ชื่อของบริษัทที่ทาํ งาน.
■ ที่อยูของบริษัทนายจาง.
■ หมายเลขโทรศัพททที่ ํางาน.
■ ที่ตั้งของหนวยงานที่สังกัด.
■ หมายเลขโทรศัพทของหนวยงานที่ทาํ .
■ ทํางานเต็มเวลา/บางชวงเวลา.
■ วัน เดือน ป ทีท่ ํางานครั้งหลังสุด
■ ปจจุบันวางงาน:
● วันทีท่ ํางานครั้งสุดทาย
● วางงานมานานเทาใด
● งานที่ทาํ ครั้งสุดทาย.
● จํานวนเดือนที่มงี านทําในรอบ 12 เดือนที่ผา นมา
● งานอืน่ ๆที่เคยทํามา
❐ ขอมูลดานทหาร:
■ สาขาที่สังกัด
■ วันเริ่มประจําการ.
■ ลักษณะความเกีย่ วพันกับทหารในปจจุบัน
■ วันปลดประจําการ
■ รวมระยะเวลาที่ประจําการ
■ ไดรับยศหรือตําแหนงอะไร
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■ ลักษณะการปลดประจําการ
■ ยศขณะปลดจากประจําการ
■ สังกัดทหารขณะปลดประจําการ
■ เกียรติประวัติทางทหาร
■ ภารกิจทางทหารที่ไดรับมอบหมาย
❐ ยาเสพติดใหโทษที่เสพเปนประจํา…
■ เสพบอยเพียงใด
■ วิธีเสพ เชนฉีด สูบ หรือดืม่
■ ระยะเวลาที่เสพ
❐ ยาเสพติดอื่นๆ………..:
■ เสพบอยเพียงใด
■ วิธีเสพ เชนฉีด สูบ หรือดืม่
■ ระยะเวลาที่เสพ
❐ เกี่ยวกับวัณโรค:
■ ผลการตรวจเปนบวก
■ ผลการตรวจเปนลบ
■ ไมทราบ
❐ ปญหาสุขภาพปจจุบนั ขณะที่อยูระหวางการบําบัดรักษา
■ คําอธิบายถึงสภาพปญหาสุขภาพ
■ รายการใบสั่งยาของแพทย
■ ชื่อแพทยทอี่ อกใบสั่งยา
■ วันทีพ่ บแพทครั้งหลังสุด.
■ หมายเลขโทรศัพทของแพทย
❐สุขภาพที่ไดรับการรักษาครั้งหลังสุด
■ คําอธิบายถึงสภาพปญหาสุขภาพ
■ รายการใบสั่งยาของแพทย.
■ ชื่อแพทยทอี่ อกใบสั่งยา
■ วันทีพ่ บแพทครั้งหลังสุด.
■ หมายเลขโทรศัพทของแพทย
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❐ ปญหาสุขภาพทีย่ ังไมไดรับการรักษา
❐ ความเสียหายทางกาย:
■ วันที่คาดวานาจะหายหากปวยชัว่ คราว
■ ความจําเปนที่จะตองไดรับการแกไขกอนเพื่อใหการ บําบัดรักษาสามารถกระทําได
โยสะดวก
■ ความบกพรองทางกาย (เชน งอยเปลีย้ ตาบอด หูหนวก ระบบการรับรูบกพรอง).

2.รายการขอมูลดานการเงิน
2.1 ขอมูลการเงินสวนบุคคลเฉพาะลูกคา
❐ เลขหมายประกันสังคม
❐ ไมมีแหลงรายไดใดๆ.
❐ รายไดรายสัปดาห/รายเดือน
❐ คานายหนา
❐ เงินปนผล/คาตอบแทนจากงานบริการ
❐ รายไดอื่นๆ
❐ คาใชจายเปนคาชวยเหลือผูอื่น
❐ วางงาน
❐ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแตละรัฐ และรัฐบาลทองถิน่ เชน
■ ไดรับปนสวนแสตมอาหาร
■ ความชวยเหลือเฉพาะหนาสําหรับครอบครัวที่ประสบปญหา
■ รายไดเสริมจากสวัสดิการสังคมอื่นๆ
■ Iเงินไดจากประกันสังคม
■ เงินไดจากการประกันการวางงาน
■ รายไดจากเงินชดเชยใหกบั คนงาน
■ รายไดกรณีทหารผานศึกที่พิการ
■ แหลงรายไดอื่นๆ______.
❐ รายไดรวมตลอดทั้งสัปดาห หรือตลอดทั้งเดือน
❐ มูลคาทรัพยสินในรูปหลักทรัพย:
■ เช็คผานมือ
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■ จํานวนเงินในบัญชีธนาคาร (ชื่อธนาคาร)
■ บัญชีออมทรัพย (ชื่อธนาคาร)
■ พันธบัตร/หุน
■ มูลคาเงินทีท่ ําประกันชีวติ ไว
❐ บานที่เปนกรรมสิทธิ:
■ ราคาซื้อขายในทองตลาด
■ มูลคาในปจจุบัน.
■ วันที่ซื้อขาย
❐ รถยนตที่เปนกรรมสิทธิ
■ ปที่ผลิต
■ ผลิตจากประเทศใด
■ รูปโฉม
■ จํานวนเงินที่ผอน
■ มูลคา
❐ ทรัพยสนิ หรือสินทรัพยอื่นๆจํานวนมูลคา
❐ มูลคาทรัพยสินทัง้ หมด
2.2 ขอมูลการเงินของคูส มรส
❐ เลขหมายประกันสังคมของคูสมรส
❐ ที่อยูทางไปรษณีย
❐ ชื่อนายจาง/สถานที่ทาํ งาน
❐ ตําแหนงงาน
❐ สถานที่ตง้ั ของทีท่ ํางาน
❐ หมายเลขโทรศัพทนายจาง
❐ วันทีเ่ ริ่มทํางาน
❐ ทํางานเต็มเวลาหรืองานบางชวงเวลา
❐ คาจางออกทุกสัปดาหหรือรายเดือน
❐ รายไดจากการเปนนายหนา
❐ เงินปนผล/คาตอบแทนจากงานบริการ
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❐ รายไดอื่นๆ.
❐ คาใชจายเปนคาชวยเหลือผูอื่น
❐ วางงาน
❐ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแตละรัฐ และรัฐบาลทองถิน่ เชน
■ ไดรับการชวยเหลือในรูปแสตมอาหาร
■ ความชวยเหลือเฉพาะหนาสําหรับครอบครัวที่ประสบปญหา (ความชวยเหลือครั้ง
กอนแกครอบครัวพรอมเด็กในการดูแลของครอบครัว)
■ รายไดเสริมจากสวัสดิการสังคมอื่นๆ
■ ความชวยเหลือจากประกันสังคม
■ รายไดจากเงินประกันการวางงาน.
■ เงินชดเชยจากการทํางาน
■ เงินสงเคราะหทหารผานศึกที่ทพุ พลภาพ
■ รายไดอื่นๆ______.
❐ รายไดทั้งหมดตอสัปดาหหรือตอเดือน
❐ มูลคาทรัพยสินในรูปหลักทรัพย
2.3 รายการขอมูลการใชจายและความนาเชื่อถือทางการเงิน
❐ คาใชจายรายเดือน:
■ คาผอนชําระคาซื้อ/คาเชาบาน
■ คาอาหาร
■ คาใชจายเกี่ยวกับรถยนต
■ คาน้าํ /คาเก็บขยะ
■ คาโทรศัพทพื้นฐาน
■ คากระแสไฟฟา
■ คาระบบทําความรอน
■ คาเครื่องนุง หม
■ คาการศึกษา
■ การขนสง
■ รวมคาใชจา ยทัง้ หมด
❐ เครดิตรายเดือน:
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■ การเชาซื้อบาน
■ การเชาซื้ออื่นๆ
■ หนี้เกี่ยวกับรถยนต.
■ การประกันภัยรถยนต.
■ หนี้บุคคลอื่นๆ
■ หนี้สินอืน่ ๆ
■ การใชเงินดวยเครดิตคารด
■ การใชจา ยเพื่อการประกันสุขภาพ
■ จํานวนคาใชจายทั้งหมด
❐ เครดิตอื่นๆ:
■ บิลที่ถกู เรียกเก็บตามคําสัง่ ศาล
● คาเลี้ยงดูบตุ ร
● เงินแบงสินสมรสเนื่องจากการหยา
● เงินชดใชแกผูเสียหาย
●คาปรับ
● อื่นๆ _____.
■ บิลคารักษาพยาบาล
■ บิลเรียกเก็บเพื่อหนี้สนิ อื่นๆ
■ มูลคาของบิลที่ถูกเรียกเก็บทัง้ หมด
2.4 รายการขอมูลเกี่ยวกับการประกันภัย
❐ ไมมีการประกันภัยใดๆ
❐ ขอมูลประกันภัยเอกชน
■ ชื่อผูเอาประกัน
■ เลขหมายประกัน
■ หมายเลขโทรศัพท บริษทั ประกัน
■ ประกันโดยรัฐ
■ ประกันโดยรัฐบาลกลาง
❐ การประกันนัน้ ยังใชไดหรือไม
❐ การรับประกันเพื่อการรักษาพยาบาล
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❐ ขอมูลเกี่ยวกับการประกันอื่นๆ.
3 รายการขอมูลเพื่อการติดตอกับลูกคา
❐ ที่ปรึกษาสวนตัว:
■ ชื่อ.
■ ที่อยู
■ หมายเลขโทรศัพท
❐ ทนายความ:
■ ชื่อ
■ ที่อยู.
■ หมายเลขโทรศัพท
❐ นายจาง:
■ ชื่อนายจาง/ชื่อหัวหนางาน
■ ที่อยูของนายจาง
■ หมายเลขโทรศัพทของนายจาง
■ ขอสังเกตุ
❐ ลูกคาพักอาศัยอยูกับใคร:
■ ชื่อ
■ ความสัมพันธกับลูกคา
■ เปนผูเสพยาเสพติดใหโทษหรือไม
■ ขอสังเกตุ
❐ ครอบครัวและบุคคลที่ลูกคาอางถึงจํานวนอยางนอย 3 คน
■ ชื่อ
■ ความสัมพันธกับลูกคา
■ ความถี่ในการพบกัน.
■ ระยะเวลาที่มีความสัมพันธตอกัน.
■ ที่อยู:
● ที่บา น.
● ทีท่ ํางาน.
● ที่อนื่ ๆ.
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■ หมายเลขโทรศัพท
■ ขอสังเกตุอนื่ ๆ
4. รายการขอมูลเพื่อการคัดกรองลูกคาที่เหมาะสมกับโปรแกรม
❐ ขอมูลทางภูมิศาสตร:
■ มีที่อยูอาศัยในพืน้ ที่เปาหมายของศาลยาเสพติดหรือไม
■ รวมระยะเวลาที่อยูในพืน้ ที่ดังกลาว
■ ปจจุบันตองโทษจําคุกอยูห รือไม
■ เลขรหัสประจําถิน่ ที่อยู (ZIP Code).
■ การคนโดยอาศัยขอมูลสํามะโนประชากร
■ การคนหาทางภูมิศาสตรอื่น________.
■ สถานภาพการเปนผูอพยพ:
● วันครบกําหนดอายุของสถานภาพการเปนผูอพยพในปจจุบนั
❐ ระยะเวลาทีพ่ ักอาศัยตามที่อยูปจจุบนั
5. รายการขอมูลเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชญากร.
❐ ขอมูลเกี่ยวกับคําฟองปจจุบันที่บันทึกไวในระบบขอมูล MIS
❐ ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของลูกคาในระบบขอมูล MIS เชนอยูในฐานะ
ถูกคุมความประพฤติ พัก/ลดโทษ หรืออยูร ะหวางการปลอยชั่วคราวโดยมีประกัน ฯลฯ
❐ ขอมูลเกี่ยวกับหมายเลขคดีดํา และเลขที่รับฟองของศาลสําหรับคดีที่อยูระหวางการ
พิจารณาที่บนั ทึกไวในระบบขอมูล MIS รวมทั้งขอมูลที่อยูของลูกคาทีพ่ นักงานศาลหรือ
พนักงานหนาบัลลังกใชเพื่อการติดตอกับลูกคาเพื่อการนัดพรอมหรือเพื่อกิจกรรมอืน่ ใด
ตามที่ศาลนัดหมาย
❐ หมายเลขประจําลายพิมพนวิ้ มือของแตละคนที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาทีม่ ีหนาที่เกี่ยวของของแตละรัฐออกใหแกประชาชนทุกคนเพื่อประโยชนในการ
พิสูจนบุคคลและตรวจสอบประวัติอาชญากรจากระบบขอมูลทั้งของรัฐ และของประเทศที่
บริหารระบบโดย FBI
■ ระบบขอมูลMISยังบันทึกหมายเลขอื่นๆเพื่อการสืบคนตัวบุคคลที่ออกใหโดย
รัฐบาลทองถิน่ ที่สามารถใชเชื่อมตอกับหมายเลขเพื่อการคนหาประวัติอาชญากรของ
รัฐ และของประเทศไดดวย
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❐ ระบบ MIS ที่ใชเพื่อการตรวจสอบประวัติอาชยากรเพื่อคัดกรองหาลูกคที่
เหมาะสมนั้นจะตองไดมาตรฐานตามที่ศาลกําหนดและหากเห็นวาเหมาะสมก็ตอง
สอดคลองกับมาตรฐานของรัฐบาลกลางดวย
❐ ระบบ MIS จัดระบบขอมูลประวัติอาชญากรตามการจับกุม และการตัดสินของศาล
ภายในปที่ผานมาและจะบันทึกตั้งแตผูกระทําผิดอายุตั้งแต 18 ขึ้นไป โดยจะบันทึก
จํานวนของ:
■ ความผิดทีใ่ ชความรุนแรง
■ ความผิดอุกฉกรรจที่ไมใชคดียาเสพติด
■ ความผิดระดับกลางที่ไมใชคดียาเสพติด
■ คดียาเสพติดระดับอุกฉกรรจ
■ คดียาเสพติดระดับกลาง
■ ความผิดตามกฎจราจรและความผิดอืน่ ๆ
❐ กฎหมายกําหนดเกีย่ วกับการบันทึกขอมูลประวัติอาชญากรไวโดยใหลูกคารายงาน
การกระทําผิดของตนในรอบปที่ผานมาและขณะรายงานตองมีอายุ 18 ปบริบูรณแลว
โดยประมาณโดยจะบันทึกจํานวน
■ ความผิดทีใ่ ชความรุนแรง
■ ความผิดยาเสพติดอุกฉกรรจ
■ ความผิดอุกฉกรรจอื่นๆ
■ อาชญากรรมอื่นๆ
❐ ระบบ MIS เก็บรวบรวมขอมูลประวัติอาชญากรของทุกคนที่ผานการคัดกรองหาผูที่
เหมาะสมกับโปรแกรมยาเสพติด
❐ การประสานความรวมมือของรัฐและรัฐบาลกลางเกีย่ วกับขอมูลประวัติอาชญากร:
■ ระบบ MIS จะรับขอมูลประวัติอาชญากรจากศูนยขอ มูลประวัติอาชญากรของรัฐ
และเก็บรักษาขอมูลประวัติอาชญากรของลูกคาทุกคนที่เขาสูกระบวนการคัดกรอง
โดยอัตโนมัติ การเชื่อมตอขอมูลดังกลาวประกอบดวยระบบขอมูลประวัติอาชญากร
ของรัฐและระบบขอมูลประวัติอาชญากรที่บริหารโดย FBI ที่ศูนยประวัติอาชญากร
แหงชาติ
■ ระบบ MIS จะรับขอมูลประวัติอาชญากรผานเครื่องมืออีเลคโทรนิคจากศูนย
ประวัติอาชญากรของรัฐเทานั้น
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■ ศาลและเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆที่เปนทีมของศาลยาเสพติดใชวิธีการคนหา
ขอมูลประวัติอาชญากรจากศูนยขอมูลของรัฐและของชาติผานเครื่องคอมพิวเตอร
หรือคนดวยมือจากระบบขอมูลขาวสาร MIS
■ ศาลและเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆที่เปนทีมของศาลยาเสพติดอาจไดรับประวัติ
อาชญากรจากหนวยงานอืน่ ๆ แลวปอนขอมูลนั้นลงไปในระบบขอมูล
❐ การตัดสินใจที่เหมาะสมและประวัติอาชญากรที่นา เชื่อถือของลูกคาขึ้นอยูกับ:
■ ระบบขอมูลขาวสารของศาลทั้งหลายทั่วทั้งรัฐ
■ ขอมูลขาวสารที่มีการบันทึกลงในระบบขอมูลขอมูลขาวสาร MIS ของหนวยงานที่
รับผิดชอบระดับเทศบาลและจังหวัด
■ การบึกทึกขอมูลในสวนนี้ของศาลทองถิ่น
6. รายการขอมูลเกี่ยวกับการตรวจพิสจู นการใชยาเสพติดและสารเสพติดอื่นๆ
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการบันทึกผลการตรวจพิสูจนการใชสารเสพติดและ
เปนสวนหนึง่ ของกระบวนการคัดกรองหาผูท ี่เหมาะสมกับโปรแกรมของศาล
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการบันทึกคําตอบทีไ่ ดจากเครื่องมือคัดกรองและที่ได
จากการสัมภาษณ:
■ สารเสพติดที่ใชครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งทีส่ าม และครั้งที่สี่จะถูกระบุประเภทสารที่
ใชและบันทึกไวซึ่งประกอบสารเสพติดดังนี้
● แอลกอฮอล
● กัญชา.
● สารระเหย.
● ยากลอมประสาท
● บารบิจูเรท (downers) ยานอนหลับ หรือยาระงับความรูสึก
● ยาที่ทาํ ใหตื่นตัว
● แอมเฟตามีน
● เพนไซคลิดีน (PCP).
● ฝน
● โคเคน
● เครค
● เฮโรอีน
● ยาที่ชอบใชความเร็ว (Speed).
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● ใชทงั้ โคเคน/เฮโรอีน
● ใชเมทาโดนโดยผิดกฎหมาย
● ใชเมทาโดนโดยชอบกฎหมาย.
●การใชยาตามใบสั่งแพทย
● อื่นๆ__________.
■ ความถี่ที่ใชในระยะเวลา 30 วันที่ผานมา:
● ทุกวัน.
● 3-5 ครั้งตอสัปดาห
● 2 ครั้งตอสัปดาห
● สัปดาหละครั้ง
● อื่นๆ __________.
■ ความถี่ที่ใชในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา:
●ทุกวัน.
● 3-5 ครั้งตอสัปดาห
● 2 ครั้งตอสัปดาห
● สัปดาหละครั้ง
● อื่นๆ __________.
■ จํานวนปทใี่ ชยามานับตัง้ แตใชยาครั้งแรก
■ วันที่ใชยาครั้งสุดทาย
■ ระยะเวลาที่นานที่สุดทีห่ ยุดใชยาที่เคยใชในครั้งแรก
■ ระยะเวลาที่นานที่สุดในปจจุบันที่หา งยาและมีความรูสึกวาเปนปกติดี
■ เงินที่ใชในแตละวันเพื่อเสพยาเสพติดและ/หรือสุรา
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ยอมใหผูสมั ภาษณบันทึกขอสังเกตุจากการสัมภาษณได
❐ การบําบัดครั้งกอนๆ:
■ ชือของสถานบําบัดที่ใหการบําบัดฟน ฟู
■ สถานที่ตงั้
■ ชื่อที่สามารถติดตอกันได
■ ใหการบําบัดยา/สารเสพติดชนิดใด
■ หมายเลขโทรศัพทของตัวแทนหรือของสถานทีท่ ี่ใหการบําบัด
■ วันที่เมบําบัดโดยประมาณ
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■ วันสิน้ สุดการบําบัดโดยประมาณ
■ เหตุผลที่การบําบัดสิ้นสุดลง
■ ผลการบําบัด
7. รายการขอมูลเพื่อการตัดสินใจรับ/ไมรับลูกคา
❐ วันที่รับเขาสูกระบวนการคัดกรอง
❐ วันที่ผลความเหมาะสมปรากฎผล.
❐ วันที่สง เขารับการบําบัด
❐ เหตุผลทีป่ ฏิเสธไมรับเขาโปรแกรมเพราะ:
■ ความผิดปจจุบันเปนความผิดที่ใชความรุนแรง
■ เคยทําความผิดที่ใชความรุนแรงมากอน
■ ประวัติการกระทําผิดที่ผา นมา.
■ ไมใชผูติดสุราหรือยาเสพติดใหโทษ
■ มีภาวะเสี่ยงเนื่องจากเปนโรคติดตอหรือมีสภาวะเสีย่ งทางการแพทยในกรณีอื่นๆ
■ ผลการคัดกรองระบุวา ไมเหมาะสม
■ การยอมรับเขาสูโปรแกรมมีแนวโนมปฏิเสธ
8. รายการขอมูลเพื่อการตรวจสอบผลการบําบัดฟนฟู
❐ ระบบจะบันทึกวันทีโ่ ปรแกรมเริ่มตน
❐ ระบบจะบันทึกวันที่ลกู คาออกจากโปรแกรม
■ การออกจากโปรแกรมโดยสมัครใจ:
● เหตุผล ___________
■ การปลดออกจากโปรแกรม:
● เหตุผล ___________.
■ ออกเนื่องจากผลการบําบัดเปนไปดวยดี.
■ เนื่องจากถึงแกกรรม.
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สวนที่ 2
ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานพหุภาคีของศาลยาเสพติด
1. รายการขอมูลเพื่อการตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลและการคัดกรอง
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS มีเครื่องมืออยางนอยหนึ่งเครื่องมือทีใ่ ช
ประเมิน/คัดกรองเพื่อคนหาผูที่มีความเหมาะสมกับมาตรฐานของโปรแกรมบําบัด
ยาเสพติดของศาลยาเสพติด
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS อยางนอยที่สุดจะมีเครื่องมือประเมินที่ได
มาตรฐานและมีความสมบูรณเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและเปนประโยชนตอการบําบัด
ฟนฟูผูติดเสพยาเสพติด
1.1 เครื่องมือเพื่อการประมินและการคัดกรองที่มคี วามสมบูรณ
❐ เครื่องวัดแสดงระดับความรุนแรงของการติดเสพ เปนโปรแกรมสาธารณะ (Addiction
Severity Index หรือ ASI)
❐ อื่นๆ __________.
1.2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินปญหาเกีย่ วกับแอลกอฮอล เชน:
❐ CAGE เปนเครื่องมือที่มี 4 คําถาม (เปนโปรแกรมสาธารณะ).
❐ แบบประเมินปญหาแอลกอฮอลแบบยอของรัฐมิชิแกน (เปนโปรแกรมสาธารณะ)
❐ แบบประเมินปญหาแอลกอฮอลของรัฐมิชิแกน
❐ แบบประเมินปญหาแอลกอฮอลของ Manson
❐ เครื่องมือวัดระดับการติดเสพสุรา (ADS)
❐ อื่นๆ__________.
1.3 เครื่องมือคัดกรองหาผูติดเสพยาเสพติด
❐ “Substance Abuse Screening Instrument” หรือ SASI เปนโปรแกรมสาธารณะ
❐ “Offender Profile Index” หรือ OPI เปนโปรแกรมสาธารณะ
❐ “Drug Abuse Screening Test” หรือ DAST.
❐ “Chemical Dependency Assessment Profile” หรือ CDAP.
❐ “The Structured Clinical Interview for Diagnosis” หรือ SCID.
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❐ “Quantitative Cocaine Inventory” หรือ QCI.
❐ TCU (Texas Christian University) Drug Dependence Screen เปนโปรแกรม
สาธารณะ
❐ Simple Screening Instrument เปนโปรแกรมสาธารณะ
❐ อื่นๆ __________.
1.4 เครื่องมือประเมินสภาพปญหาทางสุขภาพรางกายและการแพทย
❐ “General Health Rating Index” หรือ GHRI.
❐ อื่นๆ __________.
1.5 เครื่องมือประเมินวิเคราะหสภาพปญหาทางจิต
❐ เครื่องตรวจหาอาการตามรายการทีก่ าํ หนด (Symptom Check List หรือ SCL–90–
R).
❐ เครื่องตรวจระบบประสาทของแมดสเลย (Maudsley Neuroticism Scale MNS)
❐ รายการตรวจสภาพความหดหูท างจิตโดยเบค (Beck Depression Inventory หรือ
BDI)
❐ รายการตรวจอาการทางจิตโดยสรุป (Brief Symptom Inventory หรือ BSI)
❐ IPAT (Institute for Personality and Ability Testing) เครื่องมือวัดระดับความหดหู.
❐ การสัมภาษณทางคลีนคิ แบบมีโครงสราง (SCID) for DSM–III–R (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Health Disorders lll–R).
❐ การสัมภาษณทางคลีนคิ แบบมีโครงสรางฉบับยอ (The Mini-SCID)
❐ เครื่องวัดระดับการตัดสินใจเพื่อการสงตอ (Referral Decision Scale)
❐ อื่นๆ__________.
1.6 เครื่องมือวัดแรงจูงใจ
❐ เครื่องมือวัดระดับสภาพแวดลอม ความพรอม ความเหมาะสม และแรงจูงใจ
❐ เครื่องวัดระดับความพรอมที่จะเปลีย่ นแปลงและความมุง มัน่ ในการบําบัดรักษา
❐ เครื่องประเมินความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยโรดไอสแลนด
1.7 เครื่องมือประเมินทักษะทางการศึกษา
❐ แบบทดสอบความสามารถอยางกวาง (The Wide Range Achievement Test)
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❐ อื่นๆ __________.
1.7 เครื่องมือประเมินการทํางาน
❐ แบบวัดระดับความพึงพอใจในงานทีท่ ํา (Index of Job Satisfaction)
❐ อื่นๆ __________.
1.8 เครื่องมือวัดทักษะชีวิตและสังคม
❐ แบบประเมินระดับความรูสึกตอชีวิตและสังคม (Social Life Feelings Scale)
❐ แบบทดสอบเชาวปญญาทางสังคม (Social Intelligence Test)
❐ อื่นๆ__________.
1.9 เครื่องมือประเมินความสัมพันธกบั คูสมรสและครอบครัว
❐ เครื่องวัดระดับสภาพแวดลอมของครอบครัว (Family Environment Scale)
❐ มาตรการประเมินครอบครัว (Family Assessment Measure).
❐ รายการตรวจสอบตนเองถึงระดับความพึงพอใจของตนที่มีตอครอบครัว (Self-Report
Family Inventory of the Family Satisfaction Scale).
❐ เครื่องวัดระดับปญหาสวนบุคคลทีเ่ ปนวิกฤติของครอบครัว (Family Crisis-Oriented
Personal Evaluation Scales)
❐ The ENRICH Inventory.
❐ เครื่องวัดระดับการปรับตัวที่สําคัญ (Dynamic Adjustment Scale)
❐ อื่นๆ __________.
2.รายการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภูมิหลัง
❐ ประวัติเกีย่ วกับความรุนแรงทางรางกาย จิตใจและทางเพศ
■ อายุของลูกคาขณะที่เกิดความรุนแรงทาง รางกาย จิตใจ หรือทางเพศ.
■ ลูกคายังคงอยูกับผูกระทําความรุนแรงหรือไม
■ วัน เดือน ป ที่เกิดความรุนแรงครั้งลาสุด
■ ความถี่ที่เกิดการกระทํารุนแรง
■ ความสัมพันธกับบุคคลทีเ่ ปนผูกระทํารุนแรง
■ วัน เดือน ป โดยประมาณที่เกิดการกระทํารุนแรงครัง้ แรก
■ ความรุนแรงยังคงดําเนินอยูตอไปหรือไม
■ ประเภทของความรุนแรงที่ไดรับ หรือที่กาํ ลังเกิดขึ้นอยู
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■ ขอสังเกตุ
❐ ประวัติเกีย่ วกับความพยายามกระทําอัตวินิบาตกรรม:
■ วัน เดือน ป โดยประมาณของความพยายามครั้งลาสุด
■ เหตุผลที่ลกู คาพยายามกระทําอัตวินบิ าตกรรม
■ จํานวนครั้งโดยประมาณที่เคยพยายามกระทําอัตวินิบาตกรรมมากอน
❐ การตั้งครรภและการคลอดบุตรขณะอยูในโปรแกรมบําบัด:
■ จํานวนการตั้งครรภทั้งหมดกอนหนานัน้
■ จํานวนบุตรทั้งหมด
■ วัน เดือน ป เกิดของบุตรที่คลอดในระหวางการบําบัด
■ น้ําหนักเมือ่ แรกเกิด.
■ ผลการตรวจผลกระทบทางพิษวิทยาตอทารกแรกเกิด
■ ทารกจะพักอาศัยกับใคร และใครจะเปนผูเลี้ยงดูทารก
3.รายการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเงื่อนไข/ขอบังคับ การตอบโต การ
เสริมแรง และการจูงใจ
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะบันทึกเหตุการณการกระทําละเมิดทุกๆครั้ง
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการคํานวนทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห และทุกๆเดือนที่ลวง
พนไปโดยอัตโนมัติ ระหวางการบําบัดรักษาและการกระทําละเมิดเงือ่ นไขเพื่อการบําบัด
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการคํานวนทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห และทุกๆเดือนที่ลวง
พนไปโดยอัตโนมัติเกีย่ วกับการละเมิดแตละครั้งที่เกิดขึน้
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการบันทึกวันเดือน ปทุกครั้งเมื่อมีการใหแรงเสริม
หรือรางวัล
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการคํานวนทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห และทุกๆเดือนที่ลวง
พนไปโดยอัตโนมัติระหวางทีก่ ารบําบัดรักษาตามโปรแกรมดําเนินไปและการไดรับรางวัล
หรือแรงเสริมใดๆ
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการคํานวนทุกๆวัน ทุกๆสัปดาห และทุกๆเดือนที่ลวง
พนไปโดยอัตโนมัติระหวางรางวัลหรือแรงเสริมใดๆที่ไดรับ.
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS จะทําการบันทึกระดับความรุนแรงของการละเมิดไวทุกๆ
ครั้ง
3.1 ตัวอยางตอไปนี้เปนการละเมิดเงื่อนไขเพื่อการบําบัดรักษา:
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■ ไมเขาประชุมกลุมนิรนามเพื่อการบําบัดสุราในระหวางระยะเวลาทีต่ องรายงานตัว
■ ไมเขาประชุมกลุมนิรนามเพื่อการบําบัดยาเสพติดในระหวางระยะเวลาที่ตอง
รายงานตัว
■ มารับการตรวจหาสารเสพติดลาชากวาที่กาํ หนดไวในตารางการนัดหมาย
■ เขาชั้นเรียนเพื่อการบําบัดรักษาลาชากวาเวลาที่นัดหมาย
■ ไมทําการบานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ.
■ ไมไดใหจดหมายแกผูใหการสนับสนุน
■ ไมไปทํางานตามกําหนดนัดหมายโดยไมมีขอแกตัวใดๆ
■ ไมมีงานทํา (กรณีกําหนดเปนเงื่อนไข)
■ ไมสามารถหางานทําไดดังที่ศาลไดใหคาํ แนะนําไว
■ ไมสนใจการเลาเรียน หรือการฝกอาชีพตามคําแนะนําของศาล
■ ไมสามารถจายคาธรรมเนียมตามทีก่ ําหนดนัดไวได
■ จายคาธรรมเนียมเพียงบางสวนโดยไมไดรับความยินยอมจากศาล
■ ไมไปรายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติ
■ ฝาฝนเงื่อนไขการกักขังทีบ่ าน
■ ฝาฝนเงื่อนไขการควบคุมตัวดวยเครื่องอีเลคโทรนิค.
■ ไมไปศาลตามนัดเพื่อการนัดพรอมในการไปปรากฎตัวตอศาลครั้งทีห่ นึง่ ทัง้ ที่ไดรับ
แจงลวงหนาจากผูจัดการคดีหรือผูประสานงานของศาล
■ ทํางานบริการสังคมไดเพียงบางสวนภายในระยะเวลาที่กําหนดให
■ แสดงอาการไมสุภาพตอศาลหรือตอพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานภาคีของศาล
ยาเสพติดในการปรากฎตัวครั้งแรก
■ แตงกายไมสุภาพในหองพิจารณาในการปรากฎตัวครั้งแรก
■ ปลอมแปลงใบสลิปการเขาประชุมกลุม นิรนามเพื่อบําบัดสุรา/ยาเสพติด
■ ยอมรับวาใชยาเสพติดมากอนทีก่ ารตรวจหาสารเสพติดจะลมเหลว
■ ยอมรับวาใชยาเสพติดมากอนทีก่ ารตรวจแอลกอฮอลจะลมเหลว
■ ไมไดเขาคอรสการบําบัดรักษาโดยไมไดขออนุญาตกอน
■ ไมไดไปตรวจหาสารเสพติดตามที่ไดนดั หมายไว
■ ฝาฝนเงื่อนไขการหามออกจากบานในเวลาที่กําหนด
■ หลบหนีงาน
■ ทิง้ งานที่ทาํ อยูโดยไมมีงานใหม
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■ ถูกพบเห็นในแหลงที่มกี ารลักลอบจําหนายยาเสพติดใหโทษ
■ ถูกพบเห็นในแหลงที่มกี ารบริการสุราโดยไมมีหนาที่เกีย่ วของใดๆและไมไดรับ
อนุญาตจากศาล
■ ผลการตรวจหาสารเสพติดเปนบวกในการไปปรากฎตัวตอเจาพนักงานครั้งแรกโดย
ไมยอมรับลวงหนา
■ ผลการตรวจหาแอลกอฮอลเปนบวกในการไปปรากฎตัวตอเจาพนักงานครั้งแรก
โดยไมยอมรับลวงหนา
■ หนวงเหนี่ยวการตรวจหาสารเสพติด
■ ขาดการเขารวมในโปรแกรมเปนเวลานอยกวา 5 วันและกลับเขามาใหมโดยใจ
สมัคร
■ ยอมรับวาใชยาเสพติดมากอนจะเกิดความลมเหลวในการตรวจสารเสพติดในครั้ง
ที่สอง
■ ยอมรับวาใชยาเสพติดมากอนจะเกิดความลมเหลวในการตรวจแอลกอฮอลในครั้ง
ที่สอง
■ ไมไปศาลตามนัดเพื่อการนัดพรอมในการไปปรากฎตัวตอศาลในครัง้ ที่สองทัง้ ที่
ไดรับแจงลวงหนาจากผูจัดการคดีหรือผูประสานงานของศาล
■ ไมทํางานบริการสังคมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด (เมื่อศาล
กําหนดใหทํางานบริการสังคมครั้งแรกเพื่อเปนมาตรการตอบโตในกรณีละเมิด
เงื่อนไข)
■ ทํางานบริการสังคมเสร็จเพียงบางสวนตามเวลาทีก่ ําหนด (เมื่อศาลกําหนดให
ทํางานบริการสังคมเปนครัง้ ที่สองหรือในครั้งตอๆมาเพื่อเปนมาตรการตอบโตในกรณี
ละเมิดเงื่อนไข)
■ แสดงอาการไมสุภาพตอศาลหรือตอพนักงานเจาหนาที่ของหนวยงานภาคีของศาล
ยาเสพติดในการปรากฎตัวครั้งที่สองหรือในครั้งตอๆมา
■ แตงกายไมสุภาพตอหนาศาลในการไปปรากฎตัวครั้งที่สองหรือในครั้งตอๆมา
■ พยายามทําใหตัวอยางของสาร (เชนปสสาวะ) ที่เก็บไวเพื่อใชสําหรับตรวจหาสาร
เสพติดใชไมได
■ สับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนฉลากขวดปสสาวะ
■ ไมไปตรวจหาสารเสพติดตามกําหนดนัดในการไปปรากฎตัวในครั้งที่สองหรือใน
ครั้งตอๆมา
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■ ผลการตรวจหาสารเสพติดเปนบวกโดยไมไดยอมรับไวลวงหนาในการไปปรากฎตัว
ครั้งที่สอง
■ ผลการตรวจแอลกอฮอลเปนบวกโดยไมไดยอมรับไวลวงหนาในการไปปรากฎตัว
ครั้งที่สอง
■ ยอมรับวาใชยาเสพติดมากอนเกิดความลมเหลวในการตรวจในครั้งที่สามหรือใน
ครั้งตอๆมา
■ ยอมรับวาใชแอลกอฮอลมากอนเกิดความลมเหลวในการตรวจในครั้งที่สามหรือใน
ครั้งตอๆมา
■ ขาดจากโปรแกรมมากกวา 5 วัน
■ ไมสามารถผานโปรแกรมของบานกึ่งวิถหี รือโปรแกรมของสถานบําบัดแบบผูปวย
ในได
■ ถูกจับใหมในความผิดที่ไมใชความผิดระดับกลาง (ไมมีการใชความรุนแรง) หรือ
ความผิดในระดับที่นอยกวา
■ ถูกจับใหมในความผิดอุกฉกรรจที่ไมใชความรุนแรง
■ ถูกจับใหมในความผิดที่ใชความรุนแรง
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร (MIS) จะบันทึกการตอบโตโดยศาลในกรณีที่มี
การละเมิดเงื่อนไขทุกๆครั้งตัวอยางของมาตรการตอบโตมีดังนี:้
■ ตักเตือนดวยวาจา
■ ตักเตือนเปนหนังสืออธิบายวาทําไมพฤติกรรมหรือการกระทํานั้นๆจึงไมเหมาะสม
หรือไมมีความรับผิดชอบ
■ ตัดสิทธิพเิ ศษ
■ ใหทาํ งานบริการสังคมจํานวน 8 ชั่วโมงหรือนอยกวา
■ เพิ่มจํานวนชั่วโมงของการเขากลุมนิรนามเพื่อการบําบัดยาเสพติด.
■ เพิ่มจํานวนชั่วโมงของการเขากลุมนิรนามเพื่อการบําบัดสุรา
■ เพิ่มจํานวนชั่วโมงของการเขาโปรแกรมแบบกลุมหรือแบบรายบุคคลในสถาน
บําบัดสําหรับผูปวยนอก
■ เพิ่มจํานวนครั้งของการตรวจสารเสพติด
■ขังที่คอกคณะลูกขุนเปนเวลา 1 วันปฏิทิน
■ ขังในหองขังเปนเวลา 1 วันปฏิทนิ
■ ควบคุมดวยเครื่องอี เลคโทรนิค
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■ จําคุกที่บาน
■ จําคุกนอยกวา 24 ชั่วโมง
■ ขยายระยะเวลาแตละเฟสออกไปหรือขยายระยะเวลาสิ้นสุดการคุมประพฤติ
■ ใหทาํ งานบริการสังคมไดถึง 24 ชั่วโมง
■ เพิ่มเวลาในการเขากลุมนิรนามเพื่อการบําบัดสุรา/ยาเสพติดและตองทํารายงาน
สงหลังเสร็จสิน้ การประชุมกลุมแตละครั้ง
■ เพิ่มการนัดหมายเพื่อพบกับผูพิพากษาใหมากขึ้น.
■ ใหจําคุกเปนระยะเวลาไดถึง 10 วัน
■ ใหทาํ งานบริการสาธารณะไดถึง 60 ชั่วโมง
■ การปรับลดสถานะ (ตําแหนง)
■ ใหจําคุกเปนระยะเวลาไดถึง 30 วัน
■ ใหเขารับการบําบัดแบบผูปวยใน.
■ กําหนดใหเขาระบบการรับสารภาพผิด (ในศาลกอนทีจ่ ะรับสารภาพ การที่จะ
ยอมรับวิธีการตอรองคํารับสารภาพอาจถูกระงับไปหรือลูกคาอาจถอนคํารับสารภาพ
เสียเมื่อใดก็ได)
■ การใหออกจากโปรแกรม.
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ของศาลยาเสพติดมีขอกําหนดใหบนั ทึกการตอบโต
(sanctions) ที่หนวยงานผูใหการบําบัดฟน ฟูแบบผูปว ยนอกเปนผูกระทํา
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ของศาลยาเสพติดมีขอกําหนดใหบนั ทึกการตอบโต
(sanctions) ที่หนวยงานผูใหการบําบัดฟน ฟูแบบผูปว ยในเปนผูก ระทํา
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ของศาลยาเสพติดมีขอกําหนดใหบนั ทึกการตอบโตใดๆ
(sanctions) ที่พนักงานคุมประพฤติผูควบคุมและสอดสองคดีนั้นเปนผูกระทํา
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ของศาลยาเสพติดมีขอกําหนดใหบนั ทึกการตอบโตใดๆ
(sanctions) ที่ผูจัดการคดีที่กํากับดูแลคดีนั้นเปนผูกระทํา
❐ ระบบขอมูลขาวสาร MIS ของศาลยาเสพติดจะเลือกบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับการให
รางวัลหรือแรงเสริมใดๆที่ใหแกลูกคา รางวัลและแรงเสริมไดแก:
■ ลดความเขมงวดของขอหามการออกจากที่พกั ในเวลาตองหาม
■ ยกเลิกคําสัง่ ทีห่ ามออกจากบานในเวลาที่กาํ หนด
■ ลดจํานวนชั่วโมงที่ตองเขาประชุมกลุม นิรนามเพื่อการบําบัดสุรา
■ ลดจํานวนชั่วโมงที่ตองเขาประชุมกลุม นิรนามเพื่อการบําบัดยาเสพติด
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■ ปลอยทันทีภายหลังจากการไตสวนของศาล
■ จัดเขากลุมเพื่อการนัดพรอมโดยใหอยูในลําดับตนๆของวันตามปฏิทิน
■ ลดความถี่ในการตรวจหาสารเสพติดลง
■ ไดรับการสงเสริมใหเปนนักพูดตัวแทนของโปรแกรม
■ มีสิทธิเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนันทนาการของศาลที่มีผูใหการสนับสนุน
■ มีสิทธิที่จะไดรับตั๋วเพื่อการเดินทางไปพักผอน,
■ ใหบัตรรับประทานอาหารในภัตราคารเฉพาะตัวลูกคาหรือใหเพื่อการฉลองในวาระ
สําคัญของครอบครัว
■ ใหบัตรเพื่อการจัดหาเครื่องนุง หม
■ ใหการสนับสนุนดานการเงินเพื่อการศึกษาการฝกอาชีพหรือเพื่อกิจกรรมใดๆที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโปรแกรมแตลูกคาไมสามารถจายได
■ อนุญาตใหออกนอกเขตอํานาจศาลไดเปนการชัว่ คราวตามที่มีคํารองขอ
■ ใหเลื่อนชั้นผานไปสูขั้นตอนที่สงู ขึ้นไปสําหรับโปรแกรมที่ตองผานหลายขัน้ ตอน
■ ไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมสัมมนา
■ ไดรับใบประกาศแสดงวาสําเร็จจากโปรแกรมไปได
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึกทุกครั้ง
เมื่อลูกคาสามารถผานดานที่บังคับวาจะตองผานใหไดเพื่อกาวไปสูขั้นตอนที่สําคัญมาก
ขึ้นของโปรแกรม
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกวัน เดือน ป ที่
ลูกคาสามารถผานขั้นตอนสําคัญๆไปได
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึกทุกครั้ง
เมื่อลูกคาสามารถผานขอกําหนดแตละขอกําหนดทีห่ ากผานไปไดจึงจะถือวาจบหลักสูตร
ของโปรแกรม
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึกวัน เดือน
ป ทีท่ ีมงานของศาลยาเสพติดออกใบประกาศวาลูกคาสามารถผานขอกําหนดทุกประการ
ของโปรแกรมไดรวมทั้งเหตุผลของการชะลอขั้นตอนตอๆไปของโปรแกรม
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึกวัน เดือน
ป ที่ลูกคาสามารถผานโปรแกรมไปได
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4. รายการขอมูลขาวสารเพื่อการตรวจสอบผลและการนัดหมาย
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะจัดทําปฏิทนิ เฉพาะคดี
แตละคดีโดยอัตโนมัติใหกบั ทีมงานพหุภาคีของศาลยาเสพติด
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะจัดทําปฏิทนิ แสดงวัน
นัดพรอมของศาลโดยอัตโนมัติ
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะจัดทําตาราง
กําหนดการเขารวมกิจกรรมกลุมสําหรับลูกคาเชน:
■ การประชุมกลุม.
■ อื่นๆ _____.
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกกําหนดนัดเพื่อ
การตรวจสารเสพติดทุกนัดและผลการตรวจทุกครั้งเชน:
■ วัน เดือน ป และเวลาทีท่ ําการทดสอบหรือเก็บตัวอยาง (ปสสาวะ):
● มีกําหนดการลวงหนาแนนอน
● สุมตรวจ.
● การตรวจยืนยัน
■ สถานทีท่ ที่ าํ การทดสอบ:
● ศาล
● สถานบําบัด
● ในเรือนจํา
● ภายนอกกลางแจง
■ ไมไปตามนัด-ไมมีเหตุผล
■ ไมไปตามนัด-มีเหตุผล
■ ไปสายเกินเวลานัดหมาย-ไมมีเหตุผล
■ ไปสายเกินเวลานัดหมาย-มีเหตุผล
■ ปฏิเสธไมใหตัวอยางปสสาวะ
■ ใหตัวอยางปสสาวะปลอมเพื่อเบี่ยงเบนผลการตรวจ
■ บัญชีแสดงผลการตรวจสารเสพติดและการคัดกรองไดแก:
● แอลกอฮอล
● แอมเฟตามีนทัง้ หลาย เชนเมทแอมเฟตามีน MDA และ MDMA เปนตน.
● บารบิจูเรททั้งหลาย
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● เบนโซไดซเซฟน
● โคเคน
● กัญชา หรือ THC
● เมทาโดน
● เมทาเควลโลน
● ฝน หรืออนุพันธของฝนเชน เฮโรอีน มอรฟน
● PCP เชนเพนซิลไคลไดล PCDE และ PCM
● โพรพรอกซีเฟน เชน ดารวอน
■ วัน เดือน ป และเวลาที่ผลการตรวจชี้ขาดออกมา
■ วัน เดือน ป และเวลาที่ผลการตรวจถูกบันทึกลงในระบบขอมูลขาวสารเพื่อการ
บริหาร MIS
■ ผลการตรวจ:
● เปนบวก:
– ระดับเทาใด.
● เปนลบ.
■ ขอสังเกตุ _____.
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึกกําหนด
นัดพรอมของศาลและผลของการนัดพรอมไดแก:
■ วัน เดือน ป และ เวลานัด
■ ไมไปตามนัด-มีขอแกตัว
■ ไมไปตามนัด-ไมมีขอแกตัว
● หมายเรียกของศาล
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกคาธรรมเนียม
ศาลที่ประเมินแลวและที่ไดจายไปแลว
■ จํานวนครั้งที่ตองชําระและจํานวนเงินทัง้ หมดที่ตองจาย
■ วันครบกําหนดจายและจํานวนที่ตองจายในแตละครั้ง
■ จํานวนเงินที่จายไปแลวในปจจุบนั เทาใดและยังคงคางเทาใด
■ จํานวนเงินที่ถึงกําหนดชําระ
■ ตารางการเปลี่ยนแปลงความถี่และจํานวนเงินที่จะตองชําระในแตละครั้งตาม
คําสั่งของศาล
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❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกจํานวนเงินที่
ลูกคาสามารถที่จะจายใหกบั หนวยงานทีใ่ หการบําบัดรักษาได:
■ ตารางกําหนดจํานวนครั้งพรอมจํานวนเงินที่ตองชําระ
■ จํานวนที่ไดจายไปแลวจนปจจุบันและจํานวนที่ยงั คงคาง
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะทําการบันทึก
กําหนดการนัดหมายและขอมูลอื่นๆเกี่ยวกับคดีอื่นๆที่ไมใชคดียาเสพติดของศาลซึ่งอยู
ระหวางการพิจารณา:
■ วัน เดือน ป และ เวลานัดพรอมของศาล
■ ชื่อผูพพิ ากษา
■ วัตถุประสงคของการนัดหมาย.
■ ลักษณะของคําฟองหรือคดีที่คางพิจารณาเชนเปนคดีแพง คดีของศาลครอบครัว
■ ผลของการพิจารณา
■ วัน เดือนป และคําตัดสินของศาล
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกกําหนดนัด
หมายเพื่อการบําบัดรักษาและผลของการบําบัด:
■ วัน เดือน ป และเวลานัดหมาย
■ ไมไปตามนัด-มีขอแกตัว
■ ไมไปตามนัด-ไมมีขอแกตัว
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกกําหนดนัด
หมายการทํางานบริการสาธารณะ:
■ จํานวนชั่วโมงทํางานบริการสาธารณะทัง้ หมดที่จะตองทําใหสาํ เร็จ
■ วัน เดือน ป ที่การทํางานบริการสาธารณะตองแลวเสร็จ
■ ตารางนัดหมายการทํางานบริการสาธารณะแสดงวันเดือน ป เวลาและจํานวน
ชั่วโมงการทํางานที่จะตองทําในแตละครั้ง
■ สถานทีท่ ี่จะไปทํางานพรอมที่ตั้ง
■ ชื่อและหมายเลขโทรศัพทติดตอของบุคคลผูซึ่งจะเปนผูยนื ยันวาลูกคามาทํางาน
แลวพรอมทัง้ กํากับดูแลการทํางานบริการสาธารณะของลูกคา
■ กํากับการนัดหมาย
■ จํานวนชั่วโมงทีท่ าํ งานแลวเสร็จ
■ จํานวนชั่วโมงการทํางานทั้งหมดทีท่ าํ เสร็จแลว
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■ ไมไปทํางานตามนัด
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกการรายงานตัว
และการติดตอทั้งหมดในคดีแตละคดีที่ศาลมีคําสั่งใหคุมความประพฤติ:
■ วัน เดือน ป เวลา และสถานที่ทนี่ ัดหมายเพื่อการติดตอ/รายงานตัว
■ ไมไปตามนัด –มีขอแกตัว
■ ไมไปตามนัด –ไมมีขอแกตัว
■ หาทีท่ ี่จะไปทํางานไมพบ
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกการติดตอ
ทั้งหลายที่ไดประสานงานเพื่อการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของศาลยาเสพติด:
■ วัน เดือน ป เวลา และสถานที่ที่ติดตอ
■ หาทีท่ ี่จะไปทํางานไมพบ
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะบันทึกพฤติกรรมสวน
บุคคลของลูกคาแตละรายในการหลีกเลีย่ งไมฝาฝนกําหนดนัดใดๆของศาลเพื่อที่จะใหแรง
เสริมในกรณีลกู คาปฏิบัติตามกําหนดนัดหมายของศาลยาเสพติด
5. รายการขอมูลขาวสารเพื่อการตรวจสอบกํากับดูแลโปรแกรมของศาล
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะรวบรวมขอมูลสะสม
อยางตอเนื่องและจัดรายงานโดยสรุปเกีย่ วกับการบําบัดของลูกคาแตละคน
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะใหขอมูลที่ไดสะสมไว
และจัดทํารายงานโดยสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโปรแกรม
❐ ระบบขอมูลขาวสารเพือ่ การบริหาร MIS ของศาลยาเสพติดจะจัดทํารายงานตางๆที่
ตอบคําถามดังตอไปนี:้
■ ประชากรลูกคาของศาลยาเสพติดมีลักษณะนิสัยใดบางที่สอดคลองกับลักษณะ
นิสัยของลูกคาที่ศาลยาเสพติดเห็นวามีความเหมาะสมกับโปรแกรมศาลยาเสพติดที่
ไดวางแผนไว
■ มีจํานวนลูกคาในโปรแกรมเทาใด
■ ระยะเวลาที่อยูในโปรแกรมโดยเฉลี่ยตอลูกคาหนึ่งคน
■ แยกเปนชาย/หญิงเทาใด
■ แยกเปนเชือ้ สายใดเทาใด
● อัฟริกนั -อเมริกัน
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● ฮิสปานิค-ลาติโน
● เอเซียน/แปซิฟค ไอสแลนเดอร
● ชนพื้นเมืองอเมริกัน
● ชนพื้นเมืองอะลาสกา
● คอรเคเซียน
● อื่นๆ _________.
■ มีประชากรลูกคากี่รายที่เคยกระทําผิดอุกฉกรรจมากอน
■ มีประชากรลูกคากี่รายที่เคยกระทําผิดในระดับกลางมากอน
■ จํานวนลูกคาแยกประเภทตามประวัตกิ ารกระทําความผิดเชนจํานวนลูกคาที่เคยมี
ประวัติตองคําพิพากษาคดีอุกฉกรรจ ถูกจับคดีอุกฉกรรจ ตองคําพิพากษาความผิด
ระดับกลาง ถูกจับความผิดระดับกลาง
■ ผลการตรวจหาสารเสพติดดําเนินไปเชนที่ระบุไวในแผนที่เสนอศาลหรือไม
● ความถี่ของการตรวจสารเสพติด
● จํานวนการตรวจหาสารเสพติดทั้งหมดและเกณฑเฉลี่ยของการตรวจสารเสพ
ติดของกลุมประชากรลูกคา
● รูปแบบของการตรวจที่นาํ มาใช
■ ความรวมมือกันระหวางการควบคุมสอดสองและการบําบัดฟนฟูทาํ ใหประสบ
ความสําเร็จในการที่ลูกคาเขารวมในโปรแกรมบําบัดฟน ฟูมากขึน้ เทาใด
● จํานวนของลูกคาหรือรอยละของลูกคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโปรแกรม
ของศาลยาเสพติดและยังคงรับการบําบัดรักษาอยูในโปรแกรมบําบัด
● จํานวนของลูกคาที่สามารถจบจากหลักสูตรการบําบัด
● จํานวนลูกคาที่ออกจากโปรแกรมโดยสมัครใจตั้งแตแรกเริ่มรับเขามาใน
โปรแกรม
● ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ลกู คาอยูรับการบําบัดฟนฟูในโปรแกรมกอนที่จะออก
จากโปรแกรมโดยสมัครใจ
●จํานวนลูกคาโดยเฉลี่ยที่สมัครใจออกจากโปรแกรมในระหวางการบําบัดอยูใน
ขั้นตอนแตละขั้นตอน
● จํานวนลูกคาที่ออกจากโปรแกรมโดยไมสมัครใจตั้งแตแรกรับเขาสูโปรแกรม
บําบัด
■ มีลูกคาที่กาํ ลังอยูระหวางการบําบัดฟน ฟูถกู จับในความผิดไมหรือไม
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■ มีลูกคาจํานวนเทาใดทีถ่ กู จับกุมในความผิดใหมตงั้ แตแรกรับเขาโปรแกรม
● จํานวนลูกคาที่ถกู จับไหมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
● จํานวนลูกคาที่ถกู จับไหมในความผิดอุกฉกรรจที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
● จํานวนลูกคาที่ถกู จับไหมในความผิดระดับกลางที่ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด
●จํานวนลูกคาที่ถกู จับไหมในความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
■ จํานวนลูกคาที่รับการบําบัดอยูในปจจุบันทีถ่ ูกจับกุมในความผิดใหมในความผิด
เกี่ยวกับ
●คดียาเสพติดใหโทษ
● คดีอุกฉกรรจที่ไมใชคดียาเสพติด
● คดีความผิดระดับกลางทีไ่ มใชคดียาเสพติด
● คดีความรุนแรงในครอบครัว
■ ศาลยาเสพติดทําใหสภาพแวดลอมทีเ่ กี่ยวของกับการดํารงชีวิตของลูกคาดีขึ้น
กวาเดิมหรือไม
● รอยละของลูกคาทีม่ ีงานทํา
● รอยละของลูกคาที่ไดเรียนหนังสือ
● รอยละของลูกคาที่ผา นการฝกฝนวิชาชีพ
● จํานวนเด็กทารกแรกเกิดที่ปลอดจากภัยยาเสพติดจากมารดาตั้งแตเขาสู
โปรแกรม
● จํานวนลูกคาที่ไดรับอํานาจในการปกครองบุตรกลับคืนตั้งแตแรกเริ่มที่ลูกคา
เขาสูโปรแกรม
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สวนที่3
ขอมูลที่ใชในการประเมินระดับความรุนแรง
ของการติดเสพยาเสพติดใหโทษ ของศาลยาเสพติดเคนตั๊กกี้
เครื่องมือวัดระดับความรุนแรงของการใชยาเสพติดใหโทษ (ASI)
ASI เปนเครื่องมือทีพ
่ ัฒนาขึน้ และใชเปนเครื่องมือหนึง่ ของระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อการบริหารจัดการ(MIS) ของศาลยาเสพติดทั้งหลายในประเทศสหรัฐอเมริกา สําหรับ
ศาลยาเสพติดรัฐ Kentucky ไดพัฒนาเครื่องมือดังกลาวขึ้นใชในศาลของตน เพื่อการ
บริหารและติดตามการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดียาเสพติดอยางใกลชิดเครื่องมือนีโ้ ดย
ตัวมันเองยังสามารถใชวัดเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการติดเสพยาเสพติดและ
สามารถสรางรายงานในรูปบแบบตางๆ มากมาย การใชเครื่องมือนี้เพือ่ การประเมินจะใช
เวลาประมาณ 45 นาที เครื่องมือนี้ไดรับการยอมรับจาก
❐McLellan, A., Luborsky, L., O’Brien, C., & Woody, G. (1980) วาเปนเครื่องมือที่
ไดพัฒนาขึน้ มาเพื่อประเมินระดับการติดเสพยาเสพติดที่นา เชื่อถือ
❐ “Journal of Nervous and Mental Diseases, 168”, 26-33. โดย McLellan, A.,
Kuchner, H., Metzger, D., Peters, F., Smith, I., Grissom, G., Pettinati, H., &
Argeriou, M. (1992).
❐ “Journal of Substance Abuse Treatment, 9”, 199-213. โดย Brown, E., Frank,
D., & Friedman, A. (1997). “Supplementary Administration Manual for the
Expanded Female Version of the Addiction Severity Index (ASI) Instrument the
ASI-F”. US Department of Health and Human Services, Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, Center for Substance Abuse Treatment.
DHHS Publication Number 96-8056.
ขอมูลที่ใชในการประเมินระดับความรุนแรงของการติดเสพยาเสพติดใหโทษ ของศาลยา
เสพติดเคนตั๊กกี้ประกอบดวย1 ขอมูลเกี่ยวกับที่อยู2 ขอมูลสวนบุคคล3 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติทาง
สุขภาพกายและจิตใจ4 ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา5 ขอมูลเกี่ยวกับแอลกอลอฮล
และยาเสพติดใหโทษ6 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากร7 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติทางสังคม และ
ประวัติครอบครัว8 ขอมูลเกีย่ วกับสุขภาพจิตและ 9 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินโดยผูสัมภาษณ มี
รายละเอียดดังนี้
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ขอมูลเกี่ยวกับที่อยู
สวนที่ 1 รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับที่อยูของลูกคา โดยมีเปาหมายเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ที่อยูของลูกคาใหมากที่สุดเทาที่จะพึงกระทําไดเพื่อประโยชนในการติดตอกับลูกคาในอนาคต
คําถามเกี่ยวกับที่อยูไดแก
❐ชื่อของลูกคา ประกอบชือ่ ตน ชื่อ ทายและชื่อกลาง
❐ปจจุบันพักอาศัยอยูท ี่ใด
❐อยูอาศัยตามที่อยูปจจุบนั มานานเทาใดแลว
❐ที่อยูอาศัยในปจจุบนั เปนกรรมสิทธิ์ของใคร
❐ที่อยูท ี่สามารถติดตอทางจดหมายไดสะดวกที่สุดซึ่งอาจไมใชที่อยูท ี่ลูกคาพักอาศัยอยู
ในปจจุบนั
❐หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอกับลูกคาไดสะดวกและใครบางที่สามารถรับ
โทรศัพทดังกลาวแทนลูกคาได บุคคลที่สามารถรับโทรศัพทแทนลูกคาไดนั้นตองระบุอยาง
นอยสองคนตอโทรศัพทแตละเลขหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการติดตามตัวลูกคาในภาย
หนา
❐สถานภาพการทํางาน (Work status)
❐ชื่อของสถานที่ทที่ ํางาน (Workplace name) และหมายเลขโทรศัพทของที่ทาํ งาน
❐ที่ตั้งของสถานทีท่ ี่ทาํ งาน
❐ที่อยูของมารดา อยาหรือยาย หรือญาติที่ใกลชิด พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท งานวิจยั
พบวามารดาหรือยาหรือยายจะรูถึงที่อยูของลูกหลานเสมอ นอกจากนีย้ ังมีขอมูลเกี่ยวกับ
บุคคลอื่นๆที่อาจจะรูวา ลูกคาอยูที่ใด
❐ญาติใกลชดิ ประกอบดวยที่อยู ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท และความสัมพันธ
กับลูกคา วัตถุประสงคของคําถามดังกลาวนั้นก็เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อพรอมที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่รูวาจะติดตอกับลูกคาไดอยางไร
❐เปดใหผูสมั ภาษณบันทึกเพิ่มเติมซึ่งขอมูลใดๆหรือคําแนะนําใดๆเกี่ยวกับที่อยูของ
ลูกคา
1. ขอมูลสวนบุคคล
วัตถุประสงคของขอมูลสวนบุคคลก็เพื่อเก็บรวบรวมขอมลู พื้นฐานเกี่ยวกับลูกคา
ขอมูลในสวนนี้ถูกจัดเก็บเปนสองสวน คือขอมูลสวนบุคคลที่เปนผูห ญิงกับขอมูลสวน
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บุคคลที่เปนชาย คอมพิวเตอรจะเลือกแบบฟอรมที่สอดคลองกับเพศของลูกคาโดย
อัตโนมัติ ขอมูลในสวนที่ 2 นี้ประกอบดวยคําถามเกีย่ วกับ
❐วัน เดือน ป เกิด
❐เลขหมายประกันสังคม (SSN) เลขหมายนีม้ ีความสําคัญมากที่ใชเปนกุญแจเพือ่ เชื่อ
ขอมูลและคนหาขอมูลของลูกคาจากฐานขอมูลตลอดจนกระทั่งการบําบัดหรือการ
ควบคุมและสอดสองเสร็จสิ้น เมื่อใสรหัสของลูกคาลงไป จะมีขอความเตือนใหผูใชตอ ง
ยืนยันความถูกตองของเลขหมายประกันสังคมจึงจะสามารถทํางานทีเ่ กี่ยวของตอไปได
❐เพศ
❐ประเทศที่เกิดและระยะเวลาที่อยูในประเทศสหรัฐอเมริกา
❐ประเทศบานเกิดของมารดา
❐ประเทศบานเกิดของบิดา
❐สัญชาติ
❐เชื้อชาติ
❐ภาษาที่ใชในปจจุบนั
❐ความเชื่อหรือศาสนาทีน่ ับถือ
❐ในระยะเวลาหนึ่งเดือนทีผ่ านมาอยูภายใตสภาวะที่ถกู ควบคุมใดๆหรือไม
❐จํานวนครั้งของการตั้งครรภ
❐จํานวนครั้งของการคลอดบุตร
❐อายุขณะคลอดบุตรคนแรก
❐จํานวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู
❐ตารางแสดงรายละเอียดของบุตร
❐คาเลี้ยงดูบุตรที่ถูกกําหนดใหตองจาย
❐การจายคาเลี้ยงดูบุตรตามความเปนจริง
❐ขอมูลเกี่ยวกับบุตรและบุคคลที่ลูกคาตองใหความดูแล
❐ความเห็นของผูทําการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
หมายเหตุ ขอมูลสวนที่เกีย่ วกับบุตรของลูกคามีความสําคัญมากที่ตองบันทึกลงไป และ
การบันทึกใหเริ่มตนจากบุตรที่อายุนอยไปหามากตามลําดับ
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คําถามเกี่ยวกับบุตรประกอบดวยขอมูลเกีย่ วกับ
■เพศของบุตร
■วันเดือนปเกิด
■สภาพความเปนอยูของบุตรในปจจุบัน
■เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไมอยางไร
■เฉลี่ยจํานวนวันที่ลกู คาไดพบกับบุตรใน 1 เดือน
■การสนับสนุนชวยเหลือบุตร
2 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติทางสุขภาพกายและจิตใจ
เครื่องมือประเมินสภาพปญหาทางสุขภาพรางกายและการแพทย
❐ “General Health Rating Index” หรือ GHRI.
❐ อื่นๆ __________.
2.1 เครื่องมือประเมินวิเคราะหสภาพปญหาทางจิต
❐ เครื่องตรวจหาอาการตามรายการทีก่ าํ หนด (Symptom Check List หรือ SCL–90–
R).
❐ เครื่องตรวจระบบประสาทของแมดสเลย (Maudsley Neuroticism Scale MNS)
❐ รายการตรวจสภาพความหดหูท างจิตโดยเบค (Beck Depression Inventory หรือ
BDI)
❐ รายการตรวจอาการทางจิตโดยสรุป (Brief Symptom Inventory หรือ BSI)
❐ IPAT (Institute for Personality and Ability Testing) เครื่องมือวัดระดับความหดหู.
❐ การสัมภาษณทางคลีนคิ แบบมีโครงสราง (SCID) for DSM–III–R (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Health Disorders lll–R).
❐ การสัมภาษณทางคลีนคิ แบบมีโครงสรางฉบับยอ (The Mini-SCID)
❐ เครื่องวัดระดับการตัดสินใจเพื่อการสงตอ (Referral Decision Scale)
❐ อื่นๆ__________.
2.2 เครื่องมือวัดแรงจูงใจ
❐ เครื่องมือวัดระดับสภาพแวดลอม ความพรอม ความเหมาะสม และแรงจูงใจ
❐ เครื่องวัดระดับความพรอมที่จะเปลีย่ นแปลงและความมุง มัน่ ในการบําบัดรักษา
วัตถุประสงคของขอมูลดานนี้ก็เพื่อประเมิสภาพปญหาทางดานการแพทยเกี่ยวกับ
รางกายและจิตใจของลูกคาขอมูลในสวนนี้ประกอบดวย

39

❐จํานวนครั้งที่เคยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (รวมถึงการบําบัดยาเสพติดแบบ
ผูปวยนอก/ใน แตไมรวมการคลอดบุตร)
❐ครั้งสุดทายที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล (ไมรวมการคลอดบุตร)
❐ปญหาสุขภาพที่รา ยแรงที่ยังคุกคามชีวิตอยู
❐เคยมีปญหาสุขภาพดังตอไปนี้หรือไม
■ตับอักเสบ B, C
■Chlamydia (NGU)
■ซิฟลิซ
■โกโนเรีย (GC, clap. dose)
■โรคไขดันอักเสบ (pelvic inflammatory disease, PID)
■มีตุมพุพองที่อวัยวะเพศ (HPV, การคันจากกามโรค)
■HIV+
■AIDS
❐มีประวัติการเปนโรคลม
❐ตองใชยาตามใบสั่งของแพทย (Prescribed medications)
❐ความบกพรองทางรางกายที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
❐ปญหาการสูบบุหรี่
❐ปริมาณการสูบบุหรี่
❐พฤติกรรมเกี่ยวกับการหลับนอน /การทํางานที่สมั พันธกับพฤติกรรมการนอน (Sleep
patterns/ work related sleep patterns)
❐ลักษณะการประกันสุขภาพครอบคลุมปญหาสุขภาพในปที่ผานมาหรือไม (Health
insurance coverage status over previous year)
❐คําชี้แจงถึงความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ (Health insurance coverage
description)
❐ปญหาสุขภาพในเวลา 30 วันที่ผานมา (Medical problems in the past 30 days)
❐ปญหาสุขภาพที่รนุ แรงครั้งลาสุด (Severity of recent medical problems
❐ความเห็นของลูกคาเกีย่ วกับความสําคัญของการรักษาสุขภาพ (Importance of
medical treatment)
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❐การประเมินของผูทาํ การสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการของลูกคาที่จาํ เปนตองไดรับ
การรักษา (Interviewer rating for necessity of medical treatment)
❐คําแนะนําของผูทําการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพของลูกคาที่สามารถพิมพ
ออกมาเปนรายงานได (Interviewer comments on medical information)
3. ขอมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา
❐จํานวนปทใี่ ชในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาสายสามัญ
❐จํานวนเดือนที่ใชในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาดานวิชาชีพ
❐ทํางานตามสาขาวิชาชีพ ทําการคา หรือ งานที่ตองใชฝมือ (Profession, trade or
skill)
❐มีใบอนุญาตการขับขี่ หากมีใบขับขี่ใหขอตรวจดูพรอมบันทึกหมายเลขใบอนุญาตการ
ขับขี่
❐การทํางานตองขับรถยนตหรือไม
❐สถานภาพการทํางานในปจจุบันของลูกคา
■ประเภทของงาน
■ทํางานเต็มเวลา
■ทํางานบางชวงเวลา
❐ประวัติการทํางาน (Employment history)
■เวลาทํางานครั้งกอนหนานั้น (Time spent at last job)
■เวลาของการทํางานในปจจุบัน (Time spent at current job)
❐ประเภทของงานที่ทาํ (Job type)
❐ลักษณะของงานที่ทาํ (Job description)
❐วันที่จา งงาน (Hire date)
❐วันที่ออกจากงาน (Departure date)
❐เหตุที่ออก (Reason for leaving)
❐ผูสนับสนุนดานการเงินแกลูกคา (Contributors to financial support of client
❐ผูสนับสนุนดานการเงินรายสําคัญของลูกคา (Greatest contributor of financial
support)
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❐พฤติกรรมการทํางานตลอดทั้งปที่ผานมา (Usual employment pattern over last
year)
❐จํานวนวันที่ไดรับคาตอบแทนจากการทํางานในชวง 30 วันที่ผานมา (Days paid for
work in past 30 days)
❐จํานวนของรายไดและแหลงที่มาของรายไดที่ลูกคาสามารถหาไดในชวง 30 วันทีผ่ าน
มา
❐จํานวนบุคคลที่ตองพึง่ พารายไดของลูกคา
❐ขอตกลงเกี่ยวกับการเลีย้ งดู
❐คาธรรมเนียมศาล
❐คาชดใชใหกับผูเสียหาย
❐คาธรรมเนียมตามกฎหมาย
❐จํานวนหนีส้ ินตางๆ
❐หนี้สินที่สาํ คัญที่ตองประเมินซึง่ ไมใชหนี้สนิ ประเภทผอนชําระราคารถยนต แตเปน
หนี้สนิ ที่ลกู คาจําเปนตองจายขณะที่ตองเขาสูโปรแกรมการบําบัดรักษาของศาลยาเสพติด
นอกเหนือจากหนี้สนิ เพื่อการดํารงชีพตามปกติธรรมดา
❐จํานวนวันที่มีปญหาอันเกิดจากการทํางานในรอบ 30 วันที่ผานมา (Number of days
experiencing employment problems in past 30 days)
❐ความรุนแรงของปญหาเกี่ยวกับการทํางาน (Employment problem severity
❐ใหลูกคาประเมินดวยตนเองถึงสถานการณการทํางานและการเงินของลูกคาวามี
ปญหาการทํางานและการเงินรุนแรงในระดับใด
❐ผูทําการสัมภาษณประเมินความตองการของลูกคาวาจําเปนตองไดรับคําปรึกษาดาน
การทํางานหรือการเงินหรือไมอยางไร
❐คําแนะนําของผูสัมภาษณเกี่ยวกับการทํางานและการเงินของลูกคา ซึ่งคําแนะนํา
สามารถพิมพออกมาเปนรายงานได
หมายเหตุ ประเภทของงานสามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้
■งานวิชาชีพและชางเทคนิค เชนนักบัญชี ชางออกแบบ วิศวกร นักกฎหมาย
นักวิทยาศาสตร พยาบาล ครูอาจารย นักสังคมสงเคราะห นักเขียน นักแสดง
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■ผูจัดการนักบริหาร เชนผูจดั การสํานักงาน ผูจัดการฝายขาย ผูบริหารสถานศึกษา ข
ราชการ เจาของกิจการขนาดยอม
■งานเกี่ยวกับการขายเชน ตัวแทนจําหนาย ตัวแทนประกันภัย นายหนา พนักงาน
ตลาดหุนเสมียนบริษทั พนักงานขายอื่นๆ พนักงานเก็บเงิน
■พนักงานสํานักงาน เชน พนักงานธนาคาร เลขานุการ เสมียน พนักงานพิมพ
พนักงานสงจดหมาย ผูแทนจําหนายตัว๋
■อาชีพที่ตองใชมือ เชน ทําขนมปง ชางไม ชางไฟ กออิฐ ชางกล ทําเครื่องมือ ชาง
ติดตั้ง
■เกี่ยวกับการขนสง เชน ขับรถแทกซี่ ขับรถโดยสาร ขับรถบรรทุก ขับรถสงของ
■Operative เชน ชางคุมเครื่องจักร พนักงานตรวจสอบ บํารุงดูแลสถานีแกส
พนักงานตัดเนื้อ พนักงานบรรจุหีบหอ พนังานซักรีดและซักแหง พนักงานเหมือง
พนักงานเชื่อมโลหะ คนงานโรงรถ
■คนงาน เชนงานกอสราง คนงานดานสุขอนามัย คนลางรถ คนดูแลสวน คนสงของ
■งานบาน เชน แมบา น คนประกอบอาหาร หัวหนาคนรับใช
■งานบริการ เชน คนเตรียมอาหาร พนังานบริการอาหาร บริกรเครื่องดื่ม ชางตัดผม
ภารโรง พีเ่ ลี้ยงเด็ก ชางเสริมความงาม พนักงานตํารวจ พยาบาลปฏิบัติ พนักงาน
ดับเพลิง
■ผูจัดการ/คนงานในฟารม
■งานทหาร
■อื่นๆ นอกจากนี้
■ไมมีงานทํา
4 ขอมูลเกี่ยวกับแอลกอลอฮล และยาเสพติดใหโทษ
ประวัติการเกีย่ วของกับสารเสพติดใหโทษ ประกอบดวยประวัติการเสพ อายุขณะเสพครั้ง
แรก จํานวนวันที่ใชยาเสพติดในชวงระยะเวลา 30 วันที่ผา นมา และจํานวนระยะเวลาที่ลูกคาใช
ยาเสพติดใหโทษ นอกจากนี้ในสวนนี้จะมีที่วา งใหผูสัมภาษณใชบันทึกคําแนะนําเกีย่ วกับการใช
ยาเสพติดแตละชนิดคําแนะนําเหลานัน้ สามารถพิมพออกมาเปนรายงานได มีรายละเอียดดังนี้
❐ชนิดของสารเสพติดใหโทษที่เปนสาเหตุการติดเสพสําคัญของลูกคาไดแก
■การดื่มสุรา
■กัญชา
■โคเคน
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■แคร็คโคเคน
■แอมเฟตามีน
■บารบิจูเรท (downers) ยานอนหลับอืน่ ๆ หรือยาระงับความรูสึก
■ฝน หรือ ยาบรรเทาความเจ็บปวด
■ยากลอมประสาท (hallucinogens)
■สารระเหย/ทินเนอร
■เฮโรอีน
■ประวัติการใชเมทาโดนอยางผิดกฎหมาย (Illegal Methadone history)
■ประวัติการเกี่ยวของกับการใชยาเสพติดมากกวาหนึ่งชนิด
❐ยาเสพติดใหโทษที่เปนปญหาสําคัญของลูกคา (Main problem substance)
❐เคยหยุดการใชยาเสพติดที่ติดเสพ หรือไมเมื่อใด เหตุที่หยุดเสพ
❐หยุดเสพไดนานเทาใดเหตุที่กลับไปเสพอีก
❐จํานวนครั้งที่เคยใชยาเกินขนาด และการรักษา
❐การใชยาเพื่อชวยในการนอนหลับ (Drug related sleep patterns)
❐ตื่นสายกี่ครั้งอันเกิดจากการใชยาเสพติดในชวงเวลา 30 วันที่ผานมา
❐เคยบําบัดสุราหรือไม
❐จํานวนครั้งของการบําบัดสุรา และวิธกี ารบําบัด (Number and types of alcohol
treatments)
❐เคยบําบัดยาเสพติดหรือไม (Drug abuse treatment)
❐จํานวนครั้ที่บําบัดยาเสพติด และวิธกี ารบําบัด (Number and types of drug abuse
treatments)
❐จํานวนวันที่เขารับบริการการบําบัดแบบผูปวยนอกในระยะเวลา 30 วัน ที่ผา นมา
(Days spent in outpatient treatment over the last 30)
❐จํานวนครั้งที่เคยเขากลุม นิรนามเพื่อการบําบัดสุราทัง้ หมด (Lifetime AA meeting
attendance)
❐จํานวนครั้งที่เขากลุมนิรนามเพื่อการบําบัดสุราในรอบปที่ผานมา (AA attendance
over last year)
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❐การเขากลุม นิรนามเพื่อการบําบัดสุราในรอบ 30 วันที่ผานมาAA attendance over
last 30 days
❐จํานวนเงินที่ใชจา ยไปกับแอลกอฮอล และ ยาเสพติดใหโทษในระยะเวลา 30 วันที่
ผานมา (Money spent on alcohol and drugs over last 30 days)
❐จํานวนวันที่เกิดปญหารุนแรงจากการดื่มสุรา และ การใชยาเสพติดใหโทษ ใน
ระยะเวลา 30 วันที่ผานมา (Number of days experiencing alcohol and drug
problems severity over the last 30 days)
❐ระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดจากการใชยาเสพติดใหโทษ และสุรา (Drug
problem severity)
❐ความเห็นของลูกคาถึงความสําคัญของการบําบัดสุรา (Importance of alcohol
treatment)
❐ความเห็นของลูกคาถึงความสําคัญของการบําบัดยาเสพติดใหโทษ (Importance of
drug treatment)
❐ใหลูกคาประเมินดวยตนเองถึงระดับความรุนแรงของการเสพสุราและยาเสพติดให
โทษ
❐ผูสัมภาษณประเมินระดับความตองการของลูกคาวามีความจําเปนตองไดรับความ
ชวยเหลือในการบําบัดรักษายาเสพติดหรือสุราในระดับใด
❐คําแนะนําของผูทําการสัมภาษณเกี่ยวกับปญหายาเสพติดและสุราของลูกคาซึง่
คําแนะนําดังกลาวสามารถพิมพออกมาในรูปรายงานได
5 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากร
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากร (Criminal Justice History Information) การเก็บขอมูล
ในสวนนี้ใชวธิ ใี หลูกคารายงานประวัติดวยตนเอง รายงานดังกลาวไมใชรายงานที่ใชแทนรายงาน
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรในเครือขายของศาล ขอมูลในสวนนี้ประกอบดวย
❐การเริ่มเขาสูโปรแกรมอยางเปนทางการ (Official origin of client in program)
❐สถานภาพการคุมประพฤติ /พักลดโทษ (Probation/Parole status)
❐ประวัติการถูกดําเนินคดีอาญา (Criminal charge history)
❐คําตัดสินของลูกขุน (Resulting convictions)
❐ระยะเวลาการตองโทษทัง้ หมดในเวลาที่ผานมา (Length of lifetime incarceration)
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❐ระยะเวลาการตองโทษครั้งสุดทาย (Length of last incarceration)
หมายเหตุ หากเปนโทษฐานทํารายรางกาย จะแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปน
ความผิดฐานทํารายรางกายโดยทัวๆไป ประเภทที่สองเปนความผิดฐานกระทํารุนแรงใน
ครอบครัว (domestic violence)
❐เหตุที่ตองโทษครั้งสุดทาย (Reason for last incarceration)
❐สถานภาพตามกฎหมายในปจจุบนั มีความผิดอืน่ ที่อยูระหวางการดําเนินคดีอีกหรือไม
เปนความผิดฐานใด (Present legal status)
❐เหตุที่ไดรับการชะลอฟอง (Reason(s) for pending charges)
❐จํานวนวันที่เขาไปมั่วสุมกับกิจกรรมผิดกฎหมายเพือ่ กําไรในรอบเวลา 30 วันที่ผา นมา
(Number of days involved in illegal activities for profit over the last 30 days)
❐ความรูสึกวาการกระทําของตนเปนการขัดตอกฎหมาย (Legal problem feelings)
❐ใหลูกคาประเมินตนเองถึงความจําเปนที่จะตองไดรับการใหคําปรึกษาทางกฎหมาย
(Importance of legal counseling)
❐ผูสัมภาษณประเมินความจําเปนเพื่อใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกลูกคา (Interviewer
rating of client’s need for legal counsel)
❐คําแนะนําของผูประเมินเกี่ยวกับประวัติอาชญากรของลูกคา (Interviewer comments
on criminal justice information)
6 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติทางสังคม และประวัติครอบครัว (Family/Social History
Information) ประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
❐ประวัติครอบครัว (รวมทัง้ ประวัติการเกีย่ วของกับสุรา และ ยาเสพติดใหโทษ รวมทั้ง
ประวัติทางจิตของบุคคลใกลชิดในครอบครัว (includes drug and alcohol abuse
histories as well as psychological histories for all immediate family)
❐สถานภาพการสมรสในปจจุบัน (Current marital status)
❐ระยะเวลาการอยูกนิ กับคูสมรสในปจจุบัน (Length of time in current marital
status)
❐ระดับความพึงพอใจในคูสมรสปจจุบัน (Level of satisfaction with current marital
status)
❐จํานวนครั้งที่ผา นการแตงงาน (Number of times married)

46

❐จํานวนครั้งทีห่ ยา (Number of times divorced)
❐จํานวนครั้งของการอยูกนิ กันเอง (Number of live-in sexual partners)
❐การใชชวี ติ ในรอบปที่ผา นมา (Usual living arrangements over past year)
❐ระยะเวลาที่ไดใชชีวิตเชนในปจจุบัน (Length of time spent in current living
arrangements)
❐ระดับความพึงพอใจกับสภาพชีวิตที่เปนอยูL evel of satisfaction with current living
arrangements)
❐มีผูเสพติดอยูในบาน (Presence of addict in home)
❐ประวัติการไมมีที่อาศัยในรอบ 30 วันที่ผานมา (Homelessness history over last 30
day
❐สถานทีพ่ กั ขณะไมมีที่อยู (Places stayed during homelessness)
❐จํานวนของสถานที่พักในรอบปที่ผา นมา (Number of places lived in the last year)
❐จํานวนเพือ่ นที่ใกลชิด (Number of close friends)
❐ประวัติเกีย่ วกับสภาพอารมฌ/สภาพจิต/การกระทํารุนแรงและการรังควานทางเพศ/
(History of emotional/physical/sexual abuse and sexual harassment)
❐จํานวนวันที่เกิดความขัดแยงรุนแรงกับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนๆใน 30 วันทีผ่ าน
มา (Number of days with serious conflicts with family and friends in past 30)
❐ระดับความรุนแรงของปญหาครอบครัวในรอบ 30 วันที่ผา นมา (Severity of family
problems over last 30 days)
❐ระดับความรุนแรงของปญหาสังคมในรอบ 30 วันทีผ่ านมา (Severity of social
problems over last 30 days)
❐ลูกคาประเมินตนเองถึงความจําเปนทีจ่ ะตองไดรับคําปรึกษาครอบครัว (Importance
of family counseling)
❐ลูกคาประเมินตนเองถึงความจําเปนทีจ่ ะตองไดรับคําปรึกษาทางสังคม (Importance
of social counseling)
❐ ผูสัมภาษณประเมินความจําเปนเพื่อใหการปรึกษาทางสังคมและครอบครัวแกลูกคา
(Interviewer rating of client’s need for family/social counseling)
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❐คําแนะนําของผูสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลดาน สังคม และ ครอบครัว (Interviewer
comments on family/social information)
7 ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตประกอบดวย
❐ประวัติการเปนผูปวยนอก
❐จํานวนครั้งของการเขารับการบําบัดทางจิตในโรงพยาบาล
❐การใชยาตามใบสั่งแพทยเพื่อรักษาอาการของโรคทางจิต และอารมฌ
❐ประวัติการสั่งยาในรอบ 30 วันที่ผานมา
❐หากเคยไดรับใบสั่งยาจากแพทยเพื่อการรักษาปญหาทางอารมณหรือทางจิต ใหระบุ
โดยชัดเจนวายาตามใบสัง่ คือยาอะไร โดยแยกแยะประเภทของยาที่ระบุในใบสั่งยาของ
แพทยใหชัดเจน โดยใชเครื่องหมายคอมมาแยกแตละประเภทของยาซึง่ ขอมูลนี้จะถูก
รวบรวมไวในฐานขอมูลและพิมพออกมาเปนรายงานได
❐สถานะเงินเลี้ยงชีพของผูเปนโรคจิต
❐ชวงเวลาทีเ่ กิดปญหาทางจิตรุนแรง
❐ระดับความรุนแรงของปญหาทางจิตทีเ่ กิดใน 30 วันที่ผานมา
❐จํานวนวันที่ลูกคาประสบปญหาทางจิตในรอบ 30 วันที่ผา นมา
❐ระดับความรุนแรงของปญหาทางจิต
❐ลูกคาประเมินตนเองวาสมควรที่จะรับการบําบัดทางจิตหรือไม
❐ผูสัมภาษณประเมินความจําเปนเกี่ยวกับการใหการบําบัดทางจิตแกลูกคา
❐คําแนะนําของผูสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทางสุขภาพจิต
8 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินโดยผูสัมภาษณ
สวนนี้กาํ หนดใหเปนหนาที่ของผูสัมภาษณที่จะตองทําการประเมินลูกคา หากการประเมิน
ลูกคาผิดพลาดยอมไดคําตอบที่เบี่ยงเบน นอกจากนี้คําแนะนําสุดทายเกี่ยวกับลูกคาจะถูกพิมพ
ออกมาเปนรายงานเกีย่ วกับลูกคาแตละราย ขอมูลที่ผูสมั ภาษณตองบันทึกลงไปไดแกเวลาที่การ
ประเมินสิน้ สุด ผลการประเมินสภาพปญหาพรอมแนวทาง และคําแนะนํา โดยตองประเมินใน
หัวขอดังตอไปนี้
❐อาการหดหูซึมเศราที่เห็นไดชัดเจน
❐อาการมุงรายทีเ่ ห็นไดชัดเจน
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❐อาการวิตกกังวัลหรืออาการของโรคประสาทที่เห็นไดชัดเจน
❐มีปญหาผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการคิด การไมสามารถแยกแยะเหตุและผล
❐มีปญหาเกี่ยวกับความจํา การวิเคราะห และการหยั่งรู
❐มีความคิดที่จะกระทําอัตวินิบาตกรรม
❐ผูสัมภาษณเชื่อวาทุกๆคําตอบของลูกคาเบี่ยงเบนไปเพราะลูกคาหลอกหรือไม
❐ผูสัมภาษณเชื่อวาทุกๆคําตอบของลูกคาเบี่ยงเบนไปเพราะลูกคาไมเขาใจคําถาม
หรือไม
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สวนที่ 4
พจนานุกรมขอมูลของศาลยาเสพติดรัฐเท็กซัส
(TDCJ Profile Data Dictionary)
พจนานุกรมขอมูลมีเจตนารมฌที่จะสนับสนุนระบบขอมูลขาวสาร MIS เพื่อการบริหาร
จัดการกับผูกระทําผิดในปจจุบันและในอนาคตของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของรัฐเท็กซัส
เพื่อใหผูปฏิบตั ิงานที่รับผิดชอบในการปอนขอมูลในงานยุติธรรมทางอาญาของรัฐเท็กซัส (TDCJ)
มีความเขาใจอยางชัดแจงเกี่ยวกับขอมูลของผูกระทําผิดที่จะตองบันทึก รายงาน และที่จะตอง
วิเคราะห เจาพนักงานในหนวยงานเพื่อการวิจัยประเมินผลและการพัฒนา (RED) ภายใตฝา ย
บริหารไดจัดทําขอมูลพืน้ ฐานตางๆพรอมทั้งจัดทําคําอธิบายในรูปคําอธิบายศัพท (dictionary)
เพื่อชวยในการรวบรวมและรายงานเกี่ยวกับขอมูลของผูกระทําผิดทีส่ อดคลองกับขอมูลพื้นฐาน
ดังกาว ขอมูลพื้นฐานเหลานี้ถูกมองวาเปนขอมูลจําเปนขั้นต่ํา (Minimum Needed) ที่จําเปนตอง
รวบรวมบันทึกไวไดแกขอมูลประชากร(Demographics)และขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
(Performance-Related Data) ของผูกระทําผิดที่อยูภายใตการควบคุมและสอดสองของรัฐเท็กซัส
ระบบขอมูลดังกลาวทําใหกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของรัฐสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางานของทุกหนวยงานในสังกัดได ขอมูลจะใหภาพที่เปน “ฐาน”
(Benchmark) เพื่อใชเปรียบเทียบกับ “ผลการปฏิบัติงาน”สําหรับโปรแกรมพิเศษตางๆ ใน
พจนานุกรมขอมูลแบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนขอมูลทั้งหลายที่ใชในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทั่วทั้งรัฐ สวนที่สองเปนคําจํากัดความของขอมูลพื้นฐานดังกลาว ขอมูลพืน้ ฐานแบง
ออกเปน 3 กลุมไดแกขอมูลประชากรหรือขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิด ขอมูลแสดง
บุคคลิกลักษณะประจําตัวของผูกระทําผิด และขอมูลแสดงถึงพัฒนาการของผูกระทําผิด

ขอมูลกลุมที่ 1. ขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิดประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้
ชื่อ ชื่อสกุล| เชื้อชาติ เชื้อสายเผาพันธ| เพศ|วัน เดือน ป เกิด| หมายเลขประกันสังคม
หมายเลขประจําตัวที่ออกโดยรัฐ (SID) หมายเลขประจําตัวที่ออกโดยหนวยบริการการคุม
ประพฤติและการพัก/ลดโทษ (DPS) หมายเลขประจําตัวที่ออกโดยกรมยุติธรรมชุมชนของรัฐ |
หมายเลขตรวจสอบประวัตกิ ารกระทําผิด และหมายเลขอื่นๆเพื่อการติดตามตัว
การบันทึกขอมูลทุกขอมูลดังกลาวขางตนลงไปในระบบคอมพิวเตอร ทุกขอมูลจะมีตัวยอ
กํากับ ระบุความยาวเปนจํานวนของตัวอักษรหรือตัวเลขของแตละขอมูลที่จะบันทึกลงไป และระบุ
วาขอมูลนั้นๆจะใชตัวยอเปนตัวอักษร หรือตัวเลขดังมีรายละเอียดดังนี้
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❐ชื่อ ชื่อสกุล
หมายถึงชื่อทีถ่ ูกตองสมบูรณของผูกระทําผิด
■ชื่อทายใชตวั ยอวา NAMLAST บันทึกเปนตัวอักษร จํานวน ไมเกิน 20 ตัว
■ชื่อตนใชอักษรยอ NAMFIRST บันทึกเปนตัวอักษร จํานวน ไมเกิน 15 ตัว
■ชื่อกลางตัวยอคือ NAMMID (ถามี) บันทึกเปนตัวอักษร จํานวน ไมเกิน 10 ตัว
■ชื่อสกุลตัวยอคือ NAMSUR (ถามี) บันทึกเปนตัวอักษร จํานวน ไมเกิน 5 ตัว
คําอธิบาย
■ชื่อของผูกระทําผิดใหหมายถึงชื่อตน ชือ่ ทาย รวมถึงชื่อกลาง และชื่อสกุล (หากมี)
ตามที่ปรากฎในสํานวนที่เปนทางการของศาล
■ยศ ตําแหนงรวมทั้งฐานันดรของตางประเทศและตัวยอของตําแหนง ยศ ฐานันดร
ศักดิ์ไมใหใสในชื่อตนยกเวนแตตําแหนง ยศ หรือฐานันดรศักดิ์นั้นไดรวมไวในสํานวน
ที่เปนทางการของศาล
■ชื่อทาย ชื่อตน ชื่อกลาง และชื่อสกุลใหเปนเชนที่ปรากฎในสํานวนที่เปนทางการ
ของศาล
❐เชื้อชาติ (Race)
■ใช รหัสวาRAC แสดงความหมายดวยตัวอักษร จํานวน 1 ตัว เชน U
รหัสประจําเชือ้ ชาติเชน
A = Asian or Pacific Islander
N = Native American or Alaskan Native
W = White
B = Black (African-American)
U = Unknown/Other
❐เชื้อสายเผาพันธ|(ETHNICITY):
■ใชรหัสวา ETH แสดงความหมายดวยตัวอักษร จํานวน 1 ตัว
❐เพศ
■ใชรหัสวา GEN

แสดงความหมายดวยตัวอักษร จํานวน 1 ตัว

F = Female
M = Male

❐วัน เดือน ป เกิด
■ใชรหัสวา DOB แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 ตัว เชน 11 08 1959
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❐หมายเลขประกันสังคม (SOCIAL SECURITY NUMBER)
■ใชรหัสวา SOC แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 9 ตัว เชน 467782658
❐หมายเลขประจําตัวทีอ่ อกใหโดยรัฐ (SID)
■ใชรหัสวา SID แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 ตัว เชน 01234567
❐หมายเลขประจําตัวทีอ่ อกใหแกผูกระทําผิดโดยแผนกขอมูลของกรมสวัสดิ
ภาพสาธารณะของรัฐ (DPS)
■ใชรหัสวา DPS ที่แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 9 ตัว เชน123780
หมายเหตุ หมายเลขที่ออกใหโดยรัฐมักถูกอางวาเปนเลขเดียวกันกับทีอ่ อกใหแกผูกระทํา
ผิดโดยแผนกขอมูลของ Department of Public Safety ของรัฐ (DPS)
❐หมายเลขประจําตัวทีอ่ อกโดยกรมยุติธรรมชุมชนของรัฐ
เมื่อผูกระทําผิดถูกสงเขาสูเ รือนจํา สถานทีก่ ักขัง สถานบําบัดฟนฟูยาเสพติดใหโทษกรม
ยุติธรรมชุมชนจะออกหมายเลขประจําตัวให
■ใชรหัสวา TIN แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 ตัว เชน 123780
❐หมายเลขตรวจสอบประวัติการกระทําผิด (TRACKING INCIDENT NUMBER)
ผูกระทําผิดทุกคนเมื่อถูกจับจะไดรับหมายเลขและเปนประโยชนตอการตรวจสอบประวัติ
การถูกจับกุมที่ผานๆมาของผูกระทําผิด
■ใชรหัสวา TRN แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 10 ตัว เชน 1234567899
คําอธิบาย
คือหมายเลขทีป่ รากฎบนแบบฟอรมรายงานประวัติอาชญากรหรือหมายเลขที่ปรากฎบน
บันทึกผลการตรวจลายพิมพนวิ้ มือ
■คือหมายเลขบอกถึงการถูกจับกุมใหมของผูกระทําผิดแตละคน.
■หมายเลขดังกลาวใชบังคับเฉพาะรัฐเท็กซัสตั้งแตเดือนวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1994
■หมายเลข TRN ไมใชหมายเลขของรัฐทีอ่ อกใหแกประชาชนของตน (SID)
❐หมายเลขอื่นๆเพื่อการติดตามตัว (TRACKING SUFFIX NUMBER)
คือหมายเลขของหนวยงานใดๆที่ออกใหแกผูกระทําผิดที่ถูกจับกุมโดยองคกรของตน
■ใชรหัสวา TRS แสดงความหมายดวยตัวเลขและตัวอักษร จํานวน 4 ตัว เชน A001

ขอมูลกลุมที่ 2. ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลิกภาพของผูกระทําผิด (Texas Department
of Criminal Justice)
■ความผิดในปจจุบัน /ความผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
■วันที่กระทําความผิดในปจจุบัน/ความผิดเฉพาะหนา
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■ระดับของความผิด
■ขนาดของความผิด
■วันที่ศาลพิพากษา
■วันที่รับเขาสูเรือนจํา
■หนวยงานทีร่ ับผิดชอบผูกระทําผิด
■สถานะ/ระดับของการควบคุม
■วันที่กําหนดสถานะ/ระดับการควบคุม
■การจําแนกความเสีย่ ง
■วันที่ทาํ การจําแนกความเสี่ยง
■วันที่ทาํ การจําแนกซ้าํ
■การประเมินความตองการ
■วันที่ทาํ การประเมินซ้าํ ของความตองการ| Need (Re) Classification Date
❐ความผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาหรือความผิดในปจจุบัน
■ชรหัสวา OFC แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 ตัว เชน 54050005 (DWI
3rd)
หมายเหตุ
■เลขแปดตัวดังกลาว 4 ตัวแรกเปนเลขรหัสแสดงผลการจําแนกของกรมการแกไข
ฟนฟูแหงชาติ (NCIC) และ 4 ตัวถัดไปคือรหัสแสดงการจําแนกความผิดที่ใชแบบ
เดียวกันทัง้ รัฐ (Texas)
■เลขรหัสความผิดไดจากสํานวนศาล
■เลขรหัสความผิดจะออกใหกับผูกระทําผิดทุกคน
❐วันทีก่ ระทําความผิดในปจจุบัน
หมายถึงวันทีก่ ระทําผิดในคดีที่ศาลมีคําสัง่ ใหคุมความประพฤติวนั ทีด่ ังกลาวปรากฎอยูใน
สํานวนศาล
■ใชรหัสวา OFD แสดงความหมายดวยตัวเลข 8 ตัว เพือ่ บอกวันที่กระทําความผิดใน
ปจจุบัน เชน 09081992
❐ระดับและ/หรือขนาดของความผิด
หมายถึงระดับและหรือขนาดของความผิดที่ศาลมีคําสัง่ ใหคุมความประพฤติ
■ใชรหัสวา LOF (Level of Offense Codes) บอกระดับความผิด แสดงความหมาย
ดวยตัวอักษร จํานวน 1 ตัว เพื่อบอกระดับคของความผิด
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■ใชรหัสวา DOF (Degree of Offense Code) บอกขนาดของความผิด แสดง
ความหมายดวยตัวอักษร/ตัวแลข อยางละ 1 ตัว เพื่อบอกขนาดของความผิด
รหัสบอกระดับความผิด (Level of Offense Codes หรือ LOF) ไดแก
C = Capital หมายถึงความผิดอุกฉกรรจโทษถึงประหารชีวิต
F = Felony หมายถึงความผิดที่รายแรงเชนฆาตกรรม ขมขืน ชําเรา วางเพลิง ปลน
ทรัพย
M = Misdemeanor หมายถึงความผิดระดับกลางที่มีอตั ราโทษต่ํากวาความผิด
Felony
รหัสบอกขนาดของความผิด (Degree of Offense Code หรือ DOF) ไดแก
* = ยังไมไดประเมินขนาดความผิด (Un classed Degree)
วาง = ไมทราบขนาดความผิด (Degree is Unknown)
1 = ขนาดความผิด Felony ระดับที่ 1
2 = ขนาดความผิด Felony ระดับที่ 2
3 = ขนาดความผิด Felony ระดับที่ 3
S = ขนาดความผิด Felony ที่ผูกระทําผิดตองโทษอยูในเรือนจําของรัฐ หรือ Stat-Jail
Felonyเปนความผิด Felonyระดับที่ 4(Fourth-Degree Felony)
A = หมายถึงความผิดระดับกลาง (Misdemeanor) ชั้น A
B = หมายถึงความผิดระดับกลาง (Misdemeanor) ชั้น B
❐วันทีศ่ าลมีคําพิพากษาใหผูกระทําผิดอยูภายใตเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
(DATE OF SENTENCE)
■ใชรหัสวา DOS แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 ตัว แทนวันเดือนป เพื่อบอก
วัน เดือน ป ทีศ่ าลมีคําพิพากษา เชน 09131994
❐วันทีก่ รมการแกไขฟนฟูรับตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการคุมความประพฤติ
(DATE OF INTAKE)
■ใชรหัสวา DOS แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 ตัว เพื่อบอกวันเดือนป เชน
09131996

ขอมูลกลุมที่ 3. ขอมูลที่เกี่ยวกับหนวยงานควบคุมและสอดสองผูกระทํา
ความผิดที่ถูกคุมความประพฤติ (Divisional Responsibility)
■ใชรหัสวา DR แสดงความหมายดวยหนังสือจํานวน 4 ตัว เพื่อบอกวาหนวยงานใด
ที่รับผิดชอบผูกระทําผิด
รหัสเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบผูกระทําผิด เชน
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ID = Institutional Division หมายถึงกองคุมประพฤติของสถานฟน ฟู
SJD = State Jail Division หมายถึงแผนกคุมประพฤติของเรือนจําขนาดเล็กหรือ
ตะราง
CJAD = Community Justice Assistance Division หมายถึงกองยุตธิ รรมชุมชน
PD = Parole Division หมายถึงกองคุมประพฤติผูกระทําผิดที่ไดรับการพัก/ลดโทษ
❐สถานภาพ/ระดับของการคุมประพฤติ (SUPERVISION LEVEL/STATUS)
■ใชรหัสวา SLS แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 1 ตัว เพื่อบอกระดับการคุม
ความประพฤติและบอกสถานะวาเคยถูกคุมความประพฤติมากอนหรือไม.ระดับการ
คุมประพฤติแบงออกเปน 4 ระดับดังนี้
ระดับ 1 หมายถึงการคุมประพฤติที่มีความเขมสูงสุด
ระดับ 2 หมายถึงการคุมประพฤติที่มีความเขมสูง
ระดับ 3 หมายถึงการคุมประพฤติที่มีความเขมปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึงการคุมประพฤติที่มีความเขมต่ํา
❐วันทีร่ ะดับการคุมประพฤติมีผลใชบังคับแกผูกระทํา (SUPERVISION
LEVEL/STATUS DATE)
■ใชรหัสวา SSL-D แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 ตัว เชน 11062000 เพื่อ
บอก วันเดือน ป
❐การประเมินความเสี่ยง (RISK CLASSIFICATION)
■ใชรหัสวา RSC แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 4 ตัว เพื่อบอกระดับความ
เสี่ยงความเสีย่ งแบงออกเปน 3 ระดับตั้งแต
เสี่ยงมาก
ปานกลาง และ
เสี่ยงต่ํา
การจําแนกผูกระทําผิดเพื่อจัดเขาสูระดับความเสีย่ งที่อาจจะเกิดตอสาธารณะ ขึ้นอยู
กับผลการประเมินความเสีย่ งในความผิดทีผ่ ูกระทําความผิด กระทําในปจจุบัน รหัส เลข
หมายประจําตัวของผูกระทําผิด และความหมายของรหัส จะบงบอกถึงระดับความเสี่ยง
และ ระดับของการควบคุมและสอดสอง กรมยุติธรรมชุมชน กองคุมประพฤติ และ การ
พัก/ลดโทษ ของรัฐเท็กซัส แสดงระดับความเสี่ยงจากผลการประเมินออกเปน 3 ระดับดังนี้
มีปญหามาก (Significant Problem)
มีปญหาปานกลาง (Moderate Problem)
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ไมมีปญหา (No Problem)
❐วัน เดือน ป ที่ทําการประเมินความเสี่ยง (RISK CLASSIFICATION STATUS
DATE)
หมายถึงวันทีก่ ารประเมินความเสีย่ งสําเร็จโดยบริบูณ
■ใชรหัสวา RSC-D แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 ตัว เพื่อบอกวัน เดือน
และ ป เชน 12011994
❐การประเมินความจําเปนและความตองการ (NEED CLASSIFICATION)
เพื่อทราบถึงสภาพปญหาของผูกระทําความผิดและเพื่อจัดบริการใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหานั้นๆ
■ใช รหัสวา NSC แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 3 ตัว เชน MAX
ความจําเปนและความตองการ หรือสภาพปญหาของผูก ระทําความผิดแบงออกเปน 3
ระดับไดแก
มีปญหาในระดับสูง (MAX)
มีปญหาในระดับปานกลาง (MED)
มีปญหาในระดับต่ํา (MIN)
❐วัน เดือน ป ที่ทําการประเมินเกีย่ วกับความจําเปนและความตองการ (NEED
(RE) CLASSIFICATION DATE)
หมายถึง วัน เดือน ปที่การประเมินครั้งแรก (หรือ การประเมินซ้าํ ) เกี่ยวกับความจําเปน
หรือความตองการของผูกระทําผิดเสร็จสิน้
■ใชรหัสวา NSC-D แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 ตัว เพื่อบอกวัน เดือน ป
เชน 12011994
สรุป รหัสเกี่ยวกับความจําเปน ที่กรมยุติธรรมชุมชน แผนกคุมประพฤติของสถานกักขุง
ของรัฐ กองคุมประพฤติของสถานฝกอบรม และกองคุมประพฤติผพู กั /ลดโทษใชอยู
MAX = มีปญหามาก (Significant Problem)
MED = มีปญหาปานกลาง (Moderate Problem)
MIN = ไมมีปญหา (No Problem)
❐ตัวชีว้ ัดผลสัมฤทธิข์ องการคุมประพฤติสําหรับผูกระทําผิดแตละคน
(Performance Indicators) ไดแก
■เเหตุที่ปลดจากการคุมความประพฤติ (Reason for Supervision Termination)
■วันที่การคุมความประพฤติสิ้นสุด (Date of Supervision Termination)
■สถานภาพการทํางาน (Employment Status)
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■วันประเมินสถานภาพการทํางาน (Employment Status Date)
■การศึกษาขัน้ สูงที่เรียนจบ (Highest Grade Completed)
■วันที่จบการศึกษาสูงสุด (Date Highest Grade Completed)
■การศึกษาระดับไฮสคูล หรือ อนุปริญญา (High School Diploma/GED)
■คาคะแนนวัดผลศักยภาพและทักษะเมื่อเทียบกับระดับการศึกษา (Educational
Attainment Score)
■วันที่ทาํ การวัดผล (Education Assessment Date)
■วิธีที่ใชในการวัด (Education Assessment Method)
■สถานภาพการศึกษาในระดับไฮสคูล /อนุปริญญา (High School Diploma/GED
Status)
■วันที่ประเมินสถานภาพ (High School Diploma/GED Status Date)
❐เหตุผลเพื่อปลดจากการคุมความประพฤติ (REASON FOR SUPERVISION
TERMINATION)
หมายถึงเหตุผลที่กําหนดไววา ผูกระทําผิดจะหลุดพนจากการคุมประพฤติไดดวยเหตุ
ใดบางเพื่อใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบผูกระทําผิดถือปฏิบัติ
■ใชรหัสวา STC แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 2 ตัว เพื่อบอกผลการคุม
ความประพฤติ
วันที่การคุมประพฤติสิ้นสุดหมายความวาวันที่ศาลเห็นชอบตามทีพ่ นักงานคุมประพฤติ
เสนอในรายงาน
❐ขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพเกี่ยวกับการทํางาน (EMPLOYMENT STATUS)
หมายถึงสถานภาพการทํางานที่ไดรับแจงจากผูกระทําผิดในขณะแรกเริ่มเขาสูระบบคุม
ประพฤติและสถานภาพการทํางานที่ปรากฎจากผลการประเมินซ้าํ ในเวลาตอๆมา
■ใชรหัสวา ES แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 1 ตัวเลข เพื่อบอกสถานภาพ
การทํางานดังคําจํากัดความตอไปนี้
1= ทํางานเต็มเวลา หมายถึงการทํางานที่ถูกตองตามกฎหมายจํานวนชัว่ โมงการ
ทํางาน 35 ชั่วโมง หรือมากกวา
2=ทํางานในบางชวงเวลา หมายถึงการทํางานทีถ่ ูกตองตามกฎหมายจํานวนชัว่ โมง
การทํางานนอยกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห
3= ทํางานเปนครั้งคราว หมายถึงการทํางานที่ชอบดวยกฎหมายจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานไมนอยกวา 35 ชั่วโมงตอสัปดาห แตงานนัน้ มีใหทําตามฟกาล เปนครั้งคราว

57

4=ยังไมเขาสูว ัยแรงงาน แตจะเปนกําลังสําคัญของตลาดแรงงานในภายหนา
5 =อยูในวัยทํางานและควรที่จะมีงานทํา แตก็ไมมีงานทํา
❐วัน เดือน ป แสดงสถานภาพการทํางานของผูกระทําผิดที่เปนปจจุบัน
■ใชรหัสวา EMS-D แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 เพื่อบอกสถานภาพการ
ทํางานของผูกระทําผิดในวันที่สํารวจ
❐การสําเร็จการศึกษาในระดับสูงสุด
หมายถึงการศึกษาระดับสูงสุดที่ผูกระทําความผิดเรียนจบในระหวางการคุมความ
ประพฤติ
■ใชรหัสวา HGC แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 2 หลัก
❐วัน เดือน ป ที่จบการศึกษาในระดับสูงสุด
■ใชรหัสวา HGC-D แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 8 ตัวเลข เพือ่ บอกวีนเดือน ป
ที่ผูกระทําผิดจบการศึกษา
❐การศึกษาระดับอนุปริญญา/มัธยมปลาย (HIGH SCHOOL DIPLOMA/GED)
หมายถึงการประเมินเกี่ยวการศึกษาในระยะแรกเขามาสูร ะบบงานคุมประพฤติ และการ
ประเมินซ้าํ วาผูกระทําผิด ไดจบการศึกษาในระดับมัธยมมาหรือไม
■ใชรหัสวา HSD_1 แสดงควมหมายดวยตัวอักษรจํานวน 1 ตัว รหัสบอกระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญา/มัธยมปลายของผูกระทําผิดขณะเขามาสูระบบคุมประพฤติ
Y = Yes หมายถึงมีการศึกษาในระดับนี้
N = No หมายถึงไมมกี ารศึกษาในระดับนี้
U = ไมทราบ
❐คาคะแนนผลสัมฤทธิทางการศึกษา (EDUCATIONAL ATTAINMENT SCORE)
เปนคาคะแนนที่ไดจากการวัดศักยภาพและทักษะดานการศึกษาของผูกระทําผิดตามที่
ปรากฎในประวัติการศึกษา
■ใชรหัสวาEAS แสดงความหมายดวยตัวเลข จํานวน 2 หลัก
หมายเหตุ คาคะแนนนี้ไมไดหมายถึงระดับการศึกษาตามที่ผกู ระทําผิดไดแจงไว
❐วันทีท่ ําการทดสอบระดับการศึกษา
■ใชรหัสวา EAT แสดงความหมายดวยตัวเลขจํานวน 8 หลัก เพื่อบอกวัน เดือน ป ที
ทําการวัดผล
❐วิธกี ารประเมินผลการศึกษา (EDUCATION ASSESSMENT METHOD)

58

เปนเครื่องมือที่ใชในระดับประเทศเพื่อใหทราบระดับความรูความสามารถดานการศึกษา
ของผูกระทําผิด
■ใชรหัสวา EAM แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 3 ตัว
❐สถานภาพการศึกษาระดับอนุปริญญาและมัธยมปลาย
เพื่อแสดงวาผูก ระทําผิดจบการศึกษาในระดับนี้หรือไม
■ใชรหัสวา HSD แสดงความหมายดวยตัวอักษรจํานวน 1 ตัว เพื่อบอกฐานะวามี
หรือไมมี
Y = Yes = มี
N = No = ไม
U = Unknown= ไมททราบ
❐วัน เดือน ป ที่ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับมัธยมปลาย และอนุปริญญา
ไดรับการตรวจสอบใหเปนปจจุบัน
■ใชรหัสวา HSD_D แสดงความหมายดวยดวยตัวเลข 8 หลัก
สรุป
งานคุมประพฤติกําลังถูกทาทายวาจะเปนเสาหลักในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยไมใช
เรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพไดหรือไมคําตอบนี้ไมมีใครที่จะตอบแทนเราไดนอกจากเราชาวคุม
ประพฤติเทานั้น เราจะทําใหผูกระทําผิดในความดูแลของเราไดรับการแกไขฟนฟู เราจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติโดยระบบขอมูลขาวสารไดอยางไรที่จะชวยอํานวยความสะดวก
ต อ การแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชน เราจะทํ า งานร ว มกั น อย า งเป น หุ น ส ว นกั บ หน ว ยงาน
ทั้งหลายทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมกับทุกภาคสวนโดยอาศัยระบบขอมูล
ขาวสารแปนสายโลหิตแหงการสื่อสารเพื่อใหบริการและการเขาถึงขอมูลเพื่อการเขามามีสวน
รวมกับระบบยุติธรรมทางอาญาไดโดยสะดวกมากที่สุดแกพี่นองประชาชนของเราไดอยางไรหาก
เราไมพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ วิธีการเชนนี้นาจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติ
ของชุมชนจากที่เคยเปนลบตอระบบยุติธรรมทางอาญา ใหเปนความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ศรัทธาวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถลดปญหาอาชญากรรมไดอยางแทจริง
………………………………………………….
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