
(ร่าง) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  ก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรอง 

     

อาศัยอ านาจตามความในประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๑๖ แห่ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัดกรองตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด กระทรวงสาธารณสุขจึงออก
ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์คัด
กรอง” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้สถานพยาบาลระดับต าบล โรงพยาบาลชุมชน สถานที่อ่ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักงานเขต หรือสถานที่อ่ืนที่กรุงเทพมหานครก าหนด เป็นศูนย์คัด
กรองการใช้ยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  ประกาศ ณ วันที่        

 

    (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) 
ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. .... 
     

 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกอบด้วย มาตรา ๑๑๑ (๔) และมาตรา ๑๑๖ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   

  “การคัดกรอง” หมายความว่า การคัดกรองเพ่ือประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด 
ภาวะความเสี่ยงทางกายหรือสุขภาพจิต   

“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” หมายความว่า นายแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะห์ 
  “ผู้รับการตรวจ” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย หรือผู้รับการคัด
กรองและประเมินการเสพยาเสพติด 
  “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษาของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจ พ.ศ. .... 
  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน 
ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 

ข้อ ๔ ให้สถานพยาบาลระดับต าบล โรงพยาบาลชุมชน สถานที่อ่ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด ศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักงานเขต สถานที่อ่ืนที่กรุงเทพมหานครก าหนด และให้มีการขึ้น
ทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยเป็นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์คัดกรองท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์คัดกรอง ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นไป ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์คัดกรอง  
 (๒) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 (๓) ก านัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชนหรือผู้แทน 
 (๔) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 



 (๕) ต ารวจ 
  หัวหน้าศูนย์คัดกรองอาจก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่อ่ืนร่วมปฏิบัติงานประจ าศูนย์คัดกรองได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานน าผู้รับการตรวจไปยังศูนย์คัดกรอง ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรองใช้ผล
การตรวจหาสารเสพติดในร่างกายจากเจ้าพนักงานหรือท าการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพ่ือประกอบการ
ประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต 

ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรองท าการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยา
เสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตตามแบบคัดกรองการใช้ยาเสพติดท้ายระเบียบนี้ เพ่ือ
พิจารณาส่ง ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการ ก าหนด แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่ในศูนย์คัดกรองต้องได้รับการฝึกอบรม ชี้แจง วิธีการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ในแบบคัดกรองจากกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานการประเมินจากกระทรวง
สาธารณสุข 
  ข้อ ๘ เมื่อหัวหน้าศูนย์คัดกรองได้รับรายงานตามข้อ ๗ ให้พิจารณาส่งต่อผู้รับการตรวจไปยัง
สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางการประเมินในแบบคัดกรอง 
การใช้ยาเสพติด ที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ  

กรณีผู้รับการตรวจหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือในการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพ
ติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้จัดท าประวัติเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาเข้ารับการบ าบัดรักษา
ต่อไป 
  ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์คัดกรองจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูล
อ่ืนใดที่จ าเป็นของผู้รับการตรวจประกอบด้วยผลการประเมินในแบบคัดกรองการใช้ยาเสพติด บันทึกผลการ
ตรวจหรือทดสอบสารเสพติดเบื้องต้น หรือข้อมูลอื่นที่คณะอนุกรรมการเห็นชอบ ให้รวบรวมไว้ด้วยกัน 
  
     ให้ไว้  ณ  วันที่   เดือน    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
      
  

                    (               ) 
                   ประธานคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง พ.ศ. .... 

    
 

มาตรฐานศูนย์คัดกรอง 

 

ล าดับ คุณลักษณะ มาตรฐาน 

๑ บุคลากร เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองต้องผ่านการอบรมการใช้
แบบคัดกรองการใช้ยาเสพติด 

2. สถานที่และสิ่งแวดล้อม สถานที่ส าหรับการคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด เป็นสถานที่ไม่มีผู้คน
พลุกพล่านเป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัย 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และ ระบบ
บันทึกข้อมูล 

1. แบบคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติด 

2. แบบส่งต่อผู้ใช้ยาเสพติด 

3. สมุดทะเบียนผู้รับบริการ 

4. เครื่องวัดอุณหภูมิ  เครื่องวัดความดันโลหิต 

5. โปรแกรมการบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด  
 

 แบบคัดกรองหมายเลข…………………../พ.ศ.…………….... 
 

ศูนย์คัดกรอง....................................................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวัด........................ 
 วัน/เดือน/ปี ที่คัดกรอง ........./.................../........... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1 ช่ือ–สกุล ................................................................................................... เลขบัตรประชาชน................................................. 
2 อายุ ....................ปี.........เดือน...................วัน วัน/เดือน/ปี เกิด................./......................./................... 
3 เพศ ❑1 ชาย   ❑2 หญิง    ❑3 อื่นๆ  (เพศภาวะ)ระบุ................................. 
4 สัญชาติ (ถ้าเป็นชาวเขาระบุเผ่า) ❑1ไทย ❑2ชนเผ่า (ระบุ)....................................... ❑3อื่นๆ (ระบุ).................................................. 
5 ศาสนา ❑1 พุทธ    ❑2 ครสิต ์  ❑3 อิสลาม  ❑4 อื่นๆ .................................................................................................................. 
6 ที่อยู่ปัจจุบันท่ีสามารถติดต่อได้ เลขที่.....................ซอย/ถนน.....................................หมู่บ้าน/ชุมชน.........................................................

ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด ................................หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
บุคคลอ้างอิง (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ)............................................................................. มีความเกี่ยวข้อง.....................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

7 สถานภาพสมรส ❑1 โสด     ❑2 คู่   ❑3 แยกกันอยู่     ❑4 หย่า   ❑ 5 หม้าย  ❑ 6 อื่นๆ.................................................... 
8 ๘.1 การศึกษาสูงสุด ❑1 ไมไ่ด้เรียน  ❑2 ก าลังศึกษาระดับ................................................................................................................  

๘.2 ส าเร็จการศึกษาสูงสดุ ❑1 ประถมศึกษา   ❑ 2 มัธยมศึกษาตอนต้น  ❑ 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
                                  ❑4 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตร  ❑ 5 ปริญญาตรี ❑ 6 สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป 

9 ตรวจปสัสาวะวันท่ี................................. หน่วยงานท่ีตรวจ........................................................................................................................ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1 อาชีพหลักใน

ปัจจุบัน 
❑1 แม่บ้าน ❑ 2 นักเรียนนักศึกษา ❑ 3 รับจ้างท่ัวไป ❑ 4 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ❑ 5 เกษตรกร 
❑ 6 พนักงานบริษัท  ❑ 7 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ ❑ 8 ว่างงาน ❑ 9 อ่ืนๆ ระบุ....................................... 

2 อาชีพเสริม ระบุ.............................................................................. 
3 รายได้ของตนเองโดยเฉลีย่/เดือน.........................................บาท รายได้ของครอบครัวโดยเฉลี่ย/เดอืน.........................บาท 
4 หนี้สิน ❑1ไม่มี   ❑2มี จ านวน........................................บาท แหล่งหนี้สิน    ❑1 ในระบบ       ❑2นอกระบบ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านครอบครัว สงัคม 
1 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในครอบครัว ❑1 บ้านตนเอง ❑2 บ้านพ่อแม่  ❑3 บ้านคู่ครอง ❑ 4 อื่นๆ ระบุ............................................ 
2 จ านวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวปัจจุบัน (ระบุ)..............................คน 
3 ระบุบุคคลในครอบครัว ท่ีอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

3.1❑ปจัจุบันอาศัยอยู่ในครอบครัวตนเอง/พ่อแม่ ผู้อาศัยอยู่ด้วย ได้แก่ ❑1. บิดา   ❑2. มารดา   ❑3.คู่สมรส    
         ❑4.บุตร จ านวน...............คน ❑5. ปู่/ตา ❑6. ย่า/ยาย ❑7. ญาต.ิ..............คน ❑8. อื่นๆระบุ................................... 
3.2 ❑ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในครอบครัวของคู่ครอง ผู้อาศัยในครอบครัวของคู่ครอง ได้แก่ ❑1. บดิา   ❑2. มารดา    
          ❑3.คู่สมรส   ❑4.บุตร จ านวน...............คน ❑5. ปู่/ตา     ❑6. ย่า/ยาย   ❑7. ญาต.ิ..............คน   
          ❑8. อื่นๆระบุ................................... 

4 สัมพันธภาพในครอบครัว ❑1.อยู่ด้วยกันราบรื่น   ❑2อยู่ด้วยกันไม่ราบรื่น   ❑3 อื่นๆระบุ.............................................................. 
5 ลักษณะทีต่ั้งของบ้านเรือนตั้งอยู่ใน ❑1 ชนบท ❑2 กึ่งเมือง ❑3 ชุมชนเมือง ❑4 ชุมชนแออัด ❑5 อื่นๆระบุ............................. 
6 ปัญหาในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

     ❑1 ยาเสพติด ❑2 เด็ก-เยาวชน ❑3 อาชญากรรม  ❑4 ความยากจน ❑5 ขดัแย้งขาดความสามคัค ี
     ❑6 อื่นๆระบุ................................................................ 

 



ส่วนที่ 4 ด้านสุขภาพ และสิทธิการรักษาพยาบาล 
1 โรคประจ าตัว ❑1. ไม่มี   ❑ 2.มี  ระบุ.......................................................................................................................................    
2 การเจ็บป่วยปจัจุบัน ❑1.ไมม่ี   ❑ 2.มี  ระบุ..............................................................................................................................    
3 การประเมินสภาพทางจิต ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
 3.1 ประเมินความเสี่ยงในการท าร้ายตนเอง (หากมีต้ังแต่ 1 ข้อขึ้นไปถือว่า “มีความเสี่ยง” ) 
  ❑ มีเรื่องกดดันหรือคับแค้นใจ หรือไม่  ❑ ไม่ม ี ❑ มี สรุป  

❑ ไม่มีความเสีย่ง 
❑ มีความเสี่ยง 

  ❑ รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย สิ้นหวัง หรือไม ่ ❑ ไม่มี ❑ มี 
  ❑ รู้สึกเป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่หรือไม่  ❑ ไม่มี ❑ มี 
  ❑ ขณะนี้มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย หรือหาวิธีฆ่าตัวตายหรือไม่ ❑ ไม่มี ❑ มี 
 3.2 ประเมินความเสี่ยงการท าร้ายผู้อื่น (หากมีต้ังแต่ 1 ข้อขึ้นไปถือว่า “มีความเสี่ยง” ) 
  ❑ ก้าวร้าว วุ่นวาย ท าร้ายผู้อื่น ❑ ไม่มี ❑ มี สรุป  

❑ ไม่มีความเสีย่ง 
❑ มีความเสี่ยง 

  ❑ หวาดระแวงโดยไม่มีเหตุผล ❑ ไม่มี ❑ มี 
  ❑ หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน ❑ ไม่มี ❑ มี 

4 สิทธิการรักษาพยาบาล 
❑1.สวสัดิการข้าราชการ   ❑2.ประกันสังคม ❑3.หลักประกันสขุภาพ 30 บาท ❑จ่ายเอง   ❑อื่นๆ ระบุ.............................    

ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด                     
๑ ยาเสพติดหลักที่ใช้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ❑ 1. ยาบ้า   ❑ 2.ยาไอซ์ ❑ 3 ยาอี  ❑4. กัญชา   

     ❑5.สารระเหย ❑6.เฮโรอีน ❑7.ฝิ่น   ❑8. อ่ืนๆระบุ.............................................................................. 
๒ ยาและสารเสพติดหลักที่ใช้และคดักรองครั้งน้ี 

คือ.............................................................................................. 
ไม่
เคย 

เพียง 1-2 
ครั้ง 

เดือนละ 
1-3 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 
1-4 ครั้ง 

เกือบทุกวัน 
(สัปดาห์ละ 5-7วัน) 

๒.1 คณุใช้...............บ่อยเพียงใด 0 2 3 4 6 
๒.2 คณุมีความต้องการ หรือมีความรู้สึกอยากใช้..........จนทน
ไม่ได้บ่อยเพียงใด 

0 3 4 5 6 

๒.3 การใช้............ท าให้คณุเกดิปญัหาสุขภาพ ครอบครัว 
สังคม กฎหมาย หรือการเงินบ่อยเพียงใด 

0 4 5 6 7 

๒.4 การใช้...................ท าให้คณุไม่สามารถรับผิดชอบหรือท า
กิจกรรมที่คณุเคยท าตามปกติได้บอ่ยเพียงใด 

0 5 6 7 8 

 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่
เคย 

เคยแต่ก่อน 3 เดือน 
ที่ผ่านมา 

เคยในช่วง  
3 เดือนที่ผ่านมา 

๒.5 ญาติ เพื่อน หรือคนทีรู่้จักเคยว่ากล่าวตักเตือน วิพากษ์วิจารณ ์จับผิด 
หรือแสดงท่าทีสงสัยว่าคณุเกี่ยวขอ้งกับการใช้.................หรือไม่ 

0 3 6 

๒.6 คณุเคยลด หรือใช้..................แต่ไม่ประสบผลส าเรจ็หรือไม่  0 3 6 
รวมคะแนน  

 
แปลผล ❑1) 2-3 คะแนน อนุมานว่าเป็นผู้ใช้  ❑2) 4-26 คะแนนอนุมานว่าเป็นผู้เสพ ❑3) 27+ คะแนนอนุมานว่าเป็นผู้ติด 
 

๒.7 คณุเคยใช้สาร
เสพติดชนิดฉีด
หรือไม่  

❑1 ไมเ่คย  ❑2 เคย 
ถ้าเคย, ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา คุณใช้บ่อยเพียงใด   
❑1 ครั้งต่อสปัดาห์ หรือน้อยกว่า 3 วันติดต่อกัน    ❑2 มากกวา่ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่า 3 วัน
ติดต่อกัน  

 
 
 



 ยาเสพติด ระดับคะแนนสภาพจิต สถานที่ส่งต่อ 
สรุปการ
ประเมิน 

❑ ผู้ใช้ (2-3 คะแนน) หรือ 
❑ ผู้เสพ (4-26 คะแนน) 

❑ ไม่มีความเสีย่ง    ❑ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาเสพติด ............................. 
❑ มีความเสี่ยง    ❑ สถานพยาบาล................................................................ 

  ❑ อื่นๆ(ระบุ)....................................................................... 
 ❑ ไม่มีความเสีย่ง  หรือ  ❑ ส่งสถานพยาบาล............................................................ 

❑ อื่นๆ(ระบุ)....................................................................... ❑ ผู้ติด (27 คะแนนขึ้นไป) ❑ มีความเสี่ยง        
 

เคยใช้ยาเสพติดแบบฉีด ภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา และ มี หรือ ไม่มีความด้านสภาพจิต  
 

ส่งสถานพยาบาล................................................. 
 

ลงชื่อผู้ถูกคัดกรอง...................................................  ลงชื่อผู้ปกครอง(กรณีอายุต่ ากว่า18 ปี).................................................. 
ลงชื่อเจ้าหน้าที่น าส่ง(ตัวบรรจง)................................................. ต าแหน่ง................................................................... ......... 
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ ที่ส่งต่อ ............................................................. ต าแหน่ง................................................................. ........... 
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรอง/บันทึก.............................................. . ต าแหน่ง................................................................. ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ที่ ................./...........  ศูนย์คัดกรอง........................................     
 .............................................................  

                                       วัน..............เดือน..................................ปี.......................  

เรื่อง  ขอส่งตัวนาย/นาง/นางสาว............................  

เรียน  ผู้อ านวยการสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟู............................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบคัดกรองการใช้ยาเสพติด จ านวน  1  ฉบับสิ่งที่ นายอ าเภอท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด้วยศูนย์คัดกรอง........................................ได้ด าเนินการคัดกรอง นาย/นาง/นางสาว
..............................อาย.ุ...........ป ีเลขท่ีบตัรประชาชน..............................ท่ีอยู่บา้นเลขท่ี............หมู่...................
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน...................ต าบล..... .........................อ าเภอ...............................จังหวัด......................  
ในวันที่................เดือน............พ.ศ...........ได้รับการคัดกรองเบื้องต้น พบว่า  
   สภาพการเสพติด       ผู้ใช้      ผู้เสพ      ผู้ติด  ชนิดของยาเสพติด …………………… 
   สภาพทางกาย          มี โรคประจ าตัว/การเจ็บป่วย ............................     ไม่มี   
   อาการทางจิต    ความเสี่ยงในการท าร้ายตนเอง     มี       ไม่มี   
                                           ความเสี่ยงในการท าร้ายผู้อื่น        มี      ไม่มี  

         ในการนี้จึงขอส่งตัวนาย/นาง/นางสาว........................................................................เข้ารับการ
รักษา เพ่ือการดูแลผู้ป่วยตามขั้นตอนการรักษาต่อไป และมอบหมายให้นาย/นาง/นางสาว................................
ต าแหน่ง.................................หมายเลขโทรศัพท์.................................เป็นผู้ประสาน     
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ    
                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                              (นาย/นาง/นางสาว............................) 
  หัวหน้าศูนย์คัดกรอง............................ 

 
ศูนย์คัดกรอง......................................... 
โทร./โทรสาร........................................   
E-mail : ................................................  

 

 
 

 

 

 



(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  

และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....  
     

                  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๑๑ (๔) คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออกประกาศ
ไว้  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
         “สถานพยาบาลยาเสพติด” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่ท าการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติด  
          “สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟู  
หรือสถานที่อ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานที่ท าการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด    
         “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคม 
  ข้อ ๔  ให้มีสถานที่ในการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 
   (๑) สถานพยาบาลยาเสพติด ซึ่งมีกระบวนการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ติดยาเสพ
ติด ให้การบ าบัดรักษาด้วยยา หรือให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  

   (ก) สถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   (ข) สถานพยาบาลของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ  

             (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
   (๒) สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีกระบวนอันเป็นการบ าบัดพฤติกรรม 
การเสพยาเสพติด และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ไม่
รวมข้ันตอนของการบ าบัดรักษาด้วยยา  
  ข้อ ๕  ให้สถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานพยาบาลยาเสพ
ติด ตามข้อ ๔ (๑) (ก) โดยต้องมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๗ 
    ให้ผู้อ านวยการหรือผู้มีอ านาจซึ่งเรียกชื่ออย่างอ่ืนของสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ยื่นค าขอจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลยาเสพติดตามข้อ ๔ (๑) (ข) พร้อมด้วยหลักฐานการจัดตั้งตามแบบที่



คณะอนุกรรมการก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ กรณีสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการประกาศ
ให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติดอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
สถานพยาบาลยาเสพติดตามประกาศฉบับนี้ โดยต้องมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ 
   ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๑) (ค) ให้ยื่นค าขอพร้อม
ด้วยหลักฐานตามแบบที่คณะอนุกรรมการก าหนดในแบบค าขอจัดตั้งแนบท้ายประกาศนี้  กรณีสถานพยาบาล 
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติดอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ   
ให้ถือว่าเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด ตามประกาศฉบับนี้ โดยต้องมีลักษณะตามท่ีก าหนดในข้อ ๖ 
   ผู้ประสงค์จะขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๔ (๒) ให้ยื่นค าขอพร้อม
ด้วยหลักฐานตามแบบที่คณะอนุกรรมการก าหนด ในแบบค าขอจัดตั้งแนบท้ายประกาศนี้  กรณีสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหรือศูนย์ฟ้ืนฟูที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประกาศ
ฉบับนี้ โดยต้องมีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๘ ในกรณีผู้ด าเนินการของสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ ๖  สถานพยาบาลยาเสพติดตามข้อ ๔ (๑) (ก) (ข) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
       (๑) มีบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและพยาบาลยาเสพ
ติดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด หรือ ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด  
   (๒) มีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดอย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
   (๓) มีเวชภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม  
และเพียงพอในการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  (๔) มีแผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ  
            (๕) สามารถให้การรักษาโรคแทรกซ้อนอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ 
การบ าบัดรักษาได้และในกรณีจ าเป็นให้ส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่เกินศักยภาพของสถานพยาบาลไปรับการรักษา 
ยังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได ้
 ข้อ ๗  สถานพยาบาลยาเสพติดตามข้อ ๔ (๑) (ค) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (๑) ผู้ขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) หรือรับผู้ป่วยไว้ค้าง
คืน (โรงพยาบาล)   
   (๒) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยาเสพติดต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
         (ก) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) ให้เป็น
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประกาศนี้ได้ไม่เกินสองแห่ง ซึ่งมีวันและเวลาปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อนกัน  



        (ข) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) เป็น
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลตามประกาศนี้ได้หนึ่งแห่ง และต้องมีเวลาปฏิบัติงานในเวลาราชการไม่น้อยกว่าสี่
สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   (๓) มีผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ ผ่ านการอบรมหลักสูตรของบุคลากร
สถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่ง
ปี จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ 
    (๔) มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาล
ยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด หรือมีประสบการณ์ท างานดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งปี 
จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ 
   (๕) มีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพ
ติดอย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องมีการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการอย่างชัดเจนในการ
ให้บริการ มีการจัดห้องส าหรับให้ค าปรึกษาที่เป็นสัดส่วน  
   (๖) มีเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีได้มาตรฐานเหมาะสมและ
เพียงพอในการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   (๗) มีแผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ  
   (๘) สามารถให้การรักษาโรคแทรกซ้อนอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ ติดยาเสพติดได้และใน
กรณีจ าเป็นให้ส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได้ 
กรณีท่ีสถานพยาบาลยาเสพติดตามวรรคหนึ่งมีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยยาเสพติดในประเภท ๒ ระยะ
ยาว (Methadone Maintenance Treatment) ตามหลักเกณฑ์การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่กรมการแพทย์
ก าหนด ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพ
ติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
 ข้อ ๘ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม ๔ (๒) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  
          (๑ ) มีที่ปรึกษาซึ่ ง เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข 
หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนดและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งปี  มีหน้าที่ให้
ค าปรึกษา ให้ความเห็น และให้ค าแนะน าแก่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือผู้ด าเนินการสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ในเรื่องต่อไปนี้ 
       (ก) แนวทางและรูปแบบการให้การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
       (ข) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดให้มีประสิทธิภาพ 
       (ค) การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการในสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
       (ง) ส่งเสริมให้สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาต้องเข้าเยี่ยมสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละอย่างน้อยสี่ชั่วโมง 



   (๒) มีผู้ด าเนินการสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้
ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ
บุคลากร สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหกเดือน มีหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้  
       (ก) ควบคุมและดูแลสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การขอจัดตั้งและการรับรองคุณภาพ รวมถึงดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจ านวนที่ขอจัดตั้ง 
       (ข) ควบคุมและดูแลสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัยและมลีักษณะอันเหมาะสมแก่การเป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
       (ค) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตน ดูแลมิให้ผู้อ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการ
ประกอบวิชาชีพในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  รวมถึงดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ยื่นขอจัดตั้งไว้ 
   (๓) มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระดับวิชาชีพ
ทางด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล หรือการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์   
หรือนักกิจกรรมบ าบัด หรือนักอาชีวบ าบัด หรือผู้ที่ผ่านการอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด โดยมีจ านวนที่
เหมาะสมเพียงพอในการดูแลผู้ติดยาเสพติดหนึ่งคน ต่อผู้รับบริการ ๑๐ – ๑๕ คนและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ (๑) 
และ (๒)  
   (๔) มีรายงานการท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่จัดตั้งสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
   (๕) มีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติดอย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความ
ปลอดภัยจากเหตุร าคาญที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีการท าความสะอาดและจัดสถานที่ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ต้องมีการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการอย่างชัดเจนในการให้บริการ มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการ
และผู้ปฏิบัติงานส าหรับประกอบกิจกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือสันทนาการที่หลากหลาย มีการจัดห้อง
ส าหรับให้ค าปรึกษาและมีการจัดสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีห้องน้ าและห้องส้วมที่เพียงพอ 
ต่อผู้รับบริการ ๑ ห้องต่อผู้รับบริการ ๑๐ – ๑๕ คน และเพ่ืออ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการแต่ละประเภทโดยอย่างน้อยต้องจัดสถานที่ให้ทางลาดเอียง ราวเกาะและห้องส้วมส าหรับผู้พิการด้วย 
          (๖) มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 
ในทุกอาคาร มีการก าหนดช่องทางหนีไฟ และมีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและผู้ปฏิบัติงานและมีการฝึกซ้อม 
แผนอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง     
                              (๗) มีเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานเหมาะสม  
และเพียงพอในการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้งาน 
    (๘) มีแผนหรือคู่มือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ 
            (๙) จัดท าเอกสารเวชระเบียนประจ าตัวผู้ติดยาเสพติดที่รับการฟ้ืนฟูฯและการบันทึก 
การประเมินสุขภาพ การบ าบัดฟ้ืนฟ ูการประเมินผลการบ าบัดฟ้ืนฟูและการติดตามผล 



            (๑๐) มีความพร้อมในการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่รับการฟ้ืนฟูฯที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ในสภาพที่อันตรายและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินไปรับ
การรักษายังสถานพยาบาลอื่นทีเ่หมาะสมได ้เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวพ้นจากสภาพที่อันตราย  
 ในกรณีท่ีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามวรรคหนึ่งให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแบบผู้ป่วยในน้อยกว่าห้าสิบคน ต้องจัดให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขประเมินภาวะสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพ
ติดตามจ านวนของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กรณีผู้ป่วยในตั้งแต่ห้าสิบคน  
ขึ้นไป ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวน
อย่างน้อยหนึ่งคน และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพ
ติดตามจ านวนของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ โดยปฎิบัติงานอย่างน้อยสัปดาห์ละห้าวัน วันละอย่างน้อย
สองชั่วโมง   
 ข้อ ๙  ผู้ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามข้อ ๔ (๒) ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
   (๒) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
   (๓) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
   (๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๕) ไม่เป็นโรคตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ในกรณีผู้ขอจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ 
ตามวรรคหนึ่งด้วย 
 ข้อ ๑๐  การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดตามประกาศนี้ กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอ
จัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและส่งให้
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีด าเนินการต่อไป 
  

 ข้อ ๑๑  ให้ผู้ยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด  ให้ความร่วมมือต่อคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานที่ได้รับมอบหมายในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑) มาชี้แจง แก้ไขเพ่ิมเติม หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 
   (๒) อ านวยความสะดวกเม่ือจะต้องเข้าไปในสถานที่ที่จะขอจัดตั้งเป็นสถานพยาบาล 
ยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือตรวจสอบ  
  ข้อ ๑๒  การพิจารณาค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด          
ยาเสพติด ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค าขอและตรวจสอบสถานที่ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ 
๗ และข้อ ๘ และให้เสนอความเห็นชอบการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ สถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ตามข้อ ๔ (๑)   



  ให้มีการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  โดยให้มีระยะเวลารับรองการขึ้น
ทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเวลาห้าปี  และยื่นค าขอให้ 
มีการรับรองการขึ้นทะเบียนทุกห้าปี เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณารับรองมาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  กรณีที่คณะอนุกรรมการไม่เห็นชอบให้จัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นทราบ พร้อมเหตุผล หรือข้อเสนอแนะให้ผู้ขอจัดตั้งแสดงหลักฐาน หรือด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณามีความเห็นต่อไปได้  
  ข้อ ๑๓ กรณีสถานพยาบาลยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๑) (ก) (ข) เปิดสาขาให้บริการเพ่ิมเติม 
ในจังหวัดเดียวกับสถานพยาบาลยาเสพติดหลัก ให้อยู่ภายใต้การก ากับติดตามของสถานพยาบาลยาเสพติด
หลัก หากประสงค์จะเปิดสาขาให้บริการในจังหวัดอ่ืนให้ด าเนินการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดใหม่  
  ข้อ ๑๔ กรณีสถานพยาบาลยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๑) (ค) หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๒) ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ขยายการรับผู้ติดยาเสพติด 
หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา ผู้ด าเนินการ วิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐาน 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ โดยให้ยื่นค าขอ ตามข้อ ๑๐ 
  ข้อ ๑๕ การย้ายที่ตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๑) (ค) หรือ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  
ผู้ติดยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๒) จะต้องแจ้งขอยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเดิมและด าเนินการขอจัดตั้งใหม่  
 ข้อ ๑๖ การเพิกถอนสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและระเบียบวินัย
ส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือปรากฏในภายหลังว่ามีลักษณะไม่
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศการเพิกถอนในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๑๗ สถานพยาบาลยาเสพติด ตามข้อ ๔ (๑) (ค) หรือ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด ตามข้อ ๔ (๒) ที่ต้องการยกเลิกการให้บริการ ให้ส่งเอกสารขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดท ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรณีสถานท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่ง
ท้องที่ที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือตรวจสอบและส่งให้
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ด าเนินการต่อไป และให้แจ้งเพิกถอน
ทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 ข้อ ๑๘ ให้สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสถานพยาบาลยาเสพติดและ 
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสังกัดกรุงเทพมหานคร และสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี ตรวจติดตาม ก ากับ  การด าเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการก าหนดทุกสามเดือน และรายงานผลการตรวจ
ติดตามต่ออนุกรรมการอย่างน้อยปีละสองครั้ง 



 ข้อ ๑๙ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ด าเนินงานครบ 
สามปี ใหป้ระเมินตนเองเพ่ือขอรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
 
 
                                          ประกาศ ณ วันที่..............................................   
       (ลงชื่อ)...............................................   
                                    ประธานคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด 
ประเภท สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

 

เขียนที่ ………………….……………………………………… 
                                                  วันที่ ……… เดือน …….………………..…. พ.ศ. ……….…… 
 

1.  ข้าพเจ้า……………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 
(ชื่อผู้ยื่นค าขอซึ่งเป็นผู้อ านวยการหรือหัวหน้าสถานพยาบาล) 

อยู่บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่ ……….……..ตรอก/ซอย…………….........…………….ถนน……............…….…………  
ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………………………จังหวัด.............................................. 
2.   ขอจัดตั้งสถานพยาบาลบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ ชื่อ ......................................................................................................... ...................... 
สังกัด ................................................................. กระทรวง ......................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่ ……….……..ตรอก/ซอย…………….........…………….ถนน…………......…….…………  
ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………………………จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย…์…………………........โทรศัพท…์………….……….………….…โทรสาร……………....……………………. 
อีเมล์.......................................................... ............................................................. .......................................  
3.   รูปแบบการบ าบัดรักษา 
  ผู้ป่วยนอก 

 ผู้ป่วยใน 
 มีการบ าบัดรักษาด้วยการให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment) 

4.   ลักษณะของสถานที่ในการให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติด   
 ตึกหรืออาคารอ านวยการ     จ านวน.................................................................. ...............หลัง 
 ตึกหรืออาคารบ าบัดรักษาผู้ป่วยนอก  จ านวน……………………...…...…………………………………...  หลัง 
 หอพักผู้ป่วยหรือหอนอน   จ านวน .......……............… หลัง  / จุได้ ……………..………….………….  คน 
 อาคารฝึกอาชีพและอาชีวบ าบัด  จ านวน..…………………………………..……….…………………………  หลัง 
 ที่ดินใช้ฝึกอาชีพทางเกษตรกรรม   จ านวน................................................................................  ไร่ 
 หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกัน  จ านวน……......................................................  หลัง  

รั้วกั้นบริเวณ    ไม่มี       
                       มี ระบ.ุ....................................................................................... ....  

5.  บุคลากรที่รับผิดชอบ(หลัก)ในการบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
       แพทย์และ/หรือจิตแพทย์ จ านวน………………………………………….……………………………. คน 

พยาบาลวิชาชีพ จ านวน..…………………………….……………………………………………………... คน 
ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน (ระบุ..) จ านวน………………………….………………………………………... คน 

6. ทีมสหวิชาชีพที่ให้การบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                  
แพทย์และ/หรือจิตแพทย์  จ านวน………………………………………….……………………………. คน 
เภสัชกร  จ านวน………………………………………………………..……………………………….…  คน 

            เจ้าพนักงานเภสัชกร  จ านวน............................................................................ ................ คน 



พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน..…………………………….……………………………………………………... คน 
พยาบาลเทคนิค/เจ้าหน้าที่พยาบาล  จ านวน.......................……………………………………... คน 
นักจิตวิทยาและ/หรือนักจิตวิทยาคลินิก  จ านวน…………….…………………...………………… คน 
นักสังคมสงเคราะห์  จ านวน………………………………………………………………….................... คน 
นักเทคนิคการแพทย์  จ านวน...........................................................................................  คน 

   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน………..………………………………………………. คน 
   นักอาชีวบ าบัด  จ านวน.………………………………………………………………………………………. คน 

นักกิจกรรมบ าบัด  จ านวน................................................................................................  คน 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้  จ านวน……...……………………………………………………………………………. คน 
อ่ืนๆ (ระบุ..........) จ านวน...............................................................................................  คน  

       รวม …………………………...….. คน 
 

7.   เวชภัณฑ ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ 
        การบ าบัดรักษา 
          (     )  ยาแผนปัจจุบัน    (     )  ยาแผนโบราณและสมุนไพร  (     )  วัสดุครุภณัฑ์ทางการแพทย์  

     (     )  อุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
8.   งบประมาณและเงินสนับสนุน  

  (     )  ได้จากงบประมาณประจ าของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
(     )  ได้งบประมาณช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน (ระบุที่มา) …………………………………………………………….. 

       (     )  คิดค่าบริการจากผู้มารับการบ าบัดรักษา          
9.  อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 

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

10. หลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
(     )  แผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
(     )  รายชื่อผู้รับผิดชอบหลกั ( ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และ/หรือ วิชาชีพอ่ืนๆ) พร้อมด้วย
หลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากร
สถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
         1. .......................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 

      2. .......................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
      3. .......................................................................ต าแหน่ง.............................................................. 
      4. .......................................................................ต าแหน่ง..............................................................  



ระบุผู้ประสานงานเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ..........................................นามสกุล........................................... 
       เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวก).........................................................................................................    
      

 (     )  แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานพยาบาล 
     

                 ลงชื่อ ………………….………………………… ผู้ยืน่ค าขอ                               
      (……………………………………………) 

                                                              ต าแหน่ง ………………………………………………………   

                           วันที่ ………….….เดือน………………………พ.ศ.………………                                        

หมายเหตุ การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู         
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้ง และ
ส่งให้สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
ด าเนินการต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด 
ประเภท สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

เขียนที่ ………………………………………………… 
                                                            วันที่ ……… เดือน …….………. พ.ศ. ………....…… 

1.   ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………..………………………………… 
               (ชื่อผู้ยื่นค าขอซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล)  
     อยู่บ้านเลขท่ี………………ตรอก/ซอย…………….....…………….ถนน………….......………………………………………. 

     หมู่ที่ …………..  ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………...……จังหวัด ………………… 
        รหัสไปรษณีย…์……….......โทรศัพท…์…………...………….… 

โทรสาร…………………….………...…………อีเมล์.......................................................................  
2.   ขอจัดตั้งสถานพยาบาลบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ชื่อ................................................................…………...  
 ตั้งอยู่เลขที่………..……ตรอก/ซอย………………………...ถนน..……………………….…..หมู่ที…่…………………… 
        ต าบล/แขวง…………………..………….……อ าเภอ/เขต ……………...…….. จังหวัด ………………… 
        รหัสไปรษณีย…์……….......โทรศัพท…์…………...………….… 

โทรสาร…………………….………...…………อีเมล์.......................................................................  
3.  โดยขอจัดตั้งสถานพยาบาลบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล ภายใต้การด าเนินการ 
   ขององค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนขององค์กรการกุศลมูลนิธิหรือสโมสร………………….. 
   ของเอกชน (ส่วนบุคคล) 
   ของเอกชน (นิติบุคคล) 
4.  ผู้ได้รับใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล คือ 
       ชื่อ-สกุล............................................................................ .................................................................. 
5.  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล คือ 
       ชื่อ-สกุล............................................................................ .................................................................. 
6.   รูปแบบการบ าบัดรักษา 

  ผู้ป่วยนอก  
  ผู้ป่วยใน  
  ด าเนินการโดยมีการบ าบัดรักษาด้วยการให้เมทาโดน ระยะยาว (Methadone  Maintenance      
      Treatment)  ชื่อเภสัชกร................................................................. ........................................  

7.   ลักษณะของสถานที่ในการให้บริการ   
   ตึกหรืออาคารอ านวยการ     จ านวน............................................................................ หลัง  

  ตึกหรืออาคารบ าบัดรักษาผู้ป่วยนอก จ านวน……….………………...………..….……………..  หลัง 
  ห้องตรวจหรือห้องให้ค าปรึกษาเป็นสัดส่วน  จ านวน.......................................................ห้อง 
  หอพักผู้ป่วยหรือหอนอน   จ านวน .......…….......… หลงั  / จุได้ …………….……….......... คน 
      ห้องเดี่ยว     จ านวน..........................ห้อง 
      ห้องคู่          จ านวน..........................ห้อง 
      ห้องรวม       จ านวน........................ห้อง  /จุได้.................................คน 
      หอพักผู้ป่วย มีห้องน้ าและห้องสุขา  จ านวน ............. ห้อง 



  หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกัน  จ านวน…….…………....................................หลัง  
รั้วกั้นบริเวณ    ไม่มี       มี ระบ.ุ............     

8. บุคลากรหลักท่ีให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จ านวน.............คน  
        8.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ที่ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ จ านวน.............คน ระบุ 
             ชื่อ-สกุล................................................................................................................ .............................. 
             ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ..................... 
        8.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ 
             ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข จ านวน........................คน ระบุ 
              ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... ..................... 
              ชื่อ-สกุล................................................................... ........................................................................... 
         8.3 ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน (ระบุ..) จ านวน…………….…………………………………………………………. คน 
9. ทีมสหวิชาชีพที่ให้การบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                  

แพทย์และ/หรือจิตแพทย์ จ านวน…………………………………….………………………………………. …   คน 
เภสัชกร   จ านวน……………………………………………………………..……………………………………..… .  คน 

  เจ้าพนักงานเภสัชกร จ านวน............................................................................ .................   คน 
พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน..…………………………….………………………………………………….…………    คน 
พยาบาลเทคนิค/เจ้าหน้าที่พยาบาล จ านวน.......................……………………………………………….   คน 
นักจิตวิทยาและ/หรือนักจิตวิทยาคลินิก จ านวน…………….…………………...………………………….    คน 
นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน………………………………………………………………….....................  คน 
นักเทคนิคการแพทย์ จ านวน.................................................................................... ............  คน 

  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน………..……………………………………………………………..  คน 
นักกิจกรรมบ าบัด   จ านวน..................................................................................... ....................    คน 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้     จ านวน……...…………………………………………………………………….…………… คน 

อ่ืนๆ (ระบุ..........)จ านวน..............................................................................................    คน 
       รวม …………………………...……………. คน 

10.   เวชภัณฑ ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษา 

 (     )  ยาแผนปัจจุบัน  ระบุ.........................................................................................................  
     (     )  ยาแผนโบราณและสมุนไพร  ระบุ.................................................................................. .... 
     (     )  วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ /อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา ระบุ........................................... 
     ............................................................................................................................. ............................. 

           ............................................................................................................................. ........................... 
 11.   งบประมาณและเงินสนับสนุน  
    (     )  คิดค่าบริการจากผู้มารับการบ าบัดรักษา    

     (     )  ได้จากงบประมาณประจ าของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
     (     )  ได้งบประมาณช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน (ระบุที่มา) ………………………………………………………….. 

 
 



12.  อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………............……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………....………………………………………..... 
13. สถานพยาบาลที่ประสานรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนไปรักษา จ านวน........แห่ง ระบุ  
               1.......................................................................................................................  
               2.....................................................................................................................   
14.  หลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล  
    แผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด 
     ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
           ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
     เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล และเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็น 
               ผู้ด าเนินการ 
           ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหรือมี     

       ประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษอย่างน้อย  1 ปี จ านวนอย่างน้อย  1 คน ซึ่งเป็น        
      ผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ พร้อมหลักฐานการผ่านการอบรม  และ ส าเนาใบอนุญาต 
       ประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ 
 ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือ
มีประสบการณ์ท างานดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้โทษอย่างน้อย  1 ปี จ านวนอย่างน้อย 1 
คน และเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ พร้อมหลักฐานการผ่านการอบรม หรือ หนังสือ
รับรองประสบการณ์ และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (กรณีจ่ายเมทาโดนระยะยาว) พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพ
ติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

 
 

                     ลงชื่อ ………………….……………ผู้ยื่นค าขอ                               
           (………………………………) 

                                                                      ต าแหน่ง …………………………………………   
 

                              วันที่ …….เดือน……………………พ.ศ.……… 
 
 

 



หมายเหตุ        การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู       
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้ง และ
ส่งให้สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
ด าเนินการต่อไป     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
เขียนที่ ………………………………………………… 

                                                      วันที่ ……… เดือน ……………………………. พ.ศ...….…… 

1.  ข้าพเจ้า ………………..………………………………………………………………….…………………………………………………… 
              (ชื่อผู้ยื่นค าขอซึ่งเป็นผู้อ านวยการหรือหัวหน้าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือนิติบุคคล)  

     อยู่บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่ ……………………………ตรอก/ซอย…….....…………….ถนน………......………… 
 ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต ..…….……………………….จังหวัด.................................................. 

รหัสไปรษณีย…์………...............................โทรศัพท…์………..….………โทรสาร…………………..........………… 
อีเมล์......................................................................... 

2.     ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตด  ชื่อ...........................................................................................      
อยู่บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที่ ……………………………ตรอก/ซอย…….....…………….ถนน………......……………… 

 ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………………………….จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย…์………...............................โทรศัพท…์…….…..….………โทรสาร………………….................………… 

    อีเมล์.........................................................................         
3.   ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้การด าเนินการ 
  ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  สังกัด...................................กระทรวง .............................. .......... 
  ขององค์กรเอกชนภายใต้การสนับสนุนขององค์กรการกุศล มูลนิธิหรือสโมสร หรือองค์กรทางศาสนา 
  ของเอกชน(ส่วนบุคคล) 
 ของเอกชน (นิติบุคคล) 

4. ที่ปรึกษาชื่อ-สกุล.............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพ...................................................... 
    5. ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลชื่อ-สกุล.................................................ผู้ประกอบวิชาชีพ....................................... 
    6. รูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

  ผู้ป่วยนอก  
  ผู้ป่วยใน      จ านวนผู้ป่วยไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขประเมินภาวะ

สุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติดตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟื้นฟู อย่างต่อเนื่องทุก
สัปดาห์ ระบ ุ

               ชื่อ ........................................................................................................... ........                   
                                      ชื่อ ...................................................................................................................   
 

  จ านวนผู้ป่วยตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป  ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล   
หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน และ
มีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดเสพ
ติดตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟื้นฟู อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 
      อย่างน้อย 2 ชั่วโมง  จ านวน..............คน   

                 



      ชื่อ ...................................................................................................................                   
                                     ชื่อ ...................................................................................................................   
7.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระดับวิชาชีพทางด้านการแพทย์ หรือการ
พยาบาล หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสาธารณสุขหรือนักกิจกรรมบ าบัดหรือนักอาชีว
บ าบัด หรือผู้ที่ผ่านการอบรม ซ่ึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรึกษาหรือผู้ด าเนินการ 
 แพทย์และ/หรือจิตแพทย์ จ านวน……………………………….…..…………………………………………………. คน 
 พยาบาลวิชาชีพ  จ านวน………………….…………………………………………… …………………………………. คน 

พยาบาลเทคนิค/เจ้าหน้าที่พยาบาล  จ านวน.........……………………………… ………………………………. คน 
นักจิตวิทยาและ/หรือนักจิตวิทยาคลินิก  จ านวน…………………...………….……………………………….. คน 
นักสังคมสงเคราะห์  จ านวน………………………………………………………….….……………………………….. คน 
นักอาชีวบ าบัด  จ านวน ……………………………………………………………………..…..….……………………  คน 
นักกิจกรรมบ าบัด  จ านวน..........................................................……………………………………………  คน 
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน.…………………………………………………….………………….……………………..  คน 
อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................. .จ านวน........................... คน 

           รวม ……………………………………….  คน 
        8.  ลักษณะของสถานที่ในการให้บริการ   
       8.1 จ านวนอาคารต่างๆ  ..................................หลัง  

           ตึกหรืออาคารอ านวยการ     จ านวน.....................................................................................  หลัง  
           ตึกหรืออาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนอก จ านวน……………...…….…………………….……………  หลัง 
           หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกัน  จ านวน……................................................... หลัง  
           หอพักผู้ป่วยหรือหอนอน   จ านวน .......…….......……………….. หลัง  / จุได ้……………………...... คน 

       ห้องพักเดี่ยว      จ านวน...........ห้อง  หอ้งน้ าและห้องส้วม   มี     ไม่มี.ระบุที่ใช้...............   
       ห้องพักคู่          จ านวน............ห้อง  ห้องน้ าและห้องส้วม   มี     ไม่มีระบุที่ใช้.................   
       ห้องพักรวม       จ านวน............ห้อง  /จุได้.........คน  มีห้องน้ าและห้องส้วม จ านวน........ห้อง 

           อาคารฝึกอาชีพและอาชีวบ าบัด  จ านวน...…………………………………………………………….……… หลัง 
           อ่ืนๆ............................................................................................................................................  
   8.2 สถานที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ 
           1) ห้อง/สถานที่ให้ค าปรึกษา จ านวน...............ห้อง   
           2)  สถานที่ที่ใช้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
                     มี          ไม่มี   ระบุ........................................................................................... 
           3) สถานที่รับประทานอาหาร            
                     มี          ไม่มี   ระบุ........................................................................................... 
           4) การจัดบริการห้องส้วมในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
               4.1) จ านวนห้องส้วม จ านวน...........ห้อง/ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จ านวน.........คน 



               4.2) ห้องส้วมส าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จ านวน...........ห้อง  
           5) สถานที่ออกก าลังกาย ระบุ...................................................................................................... ........ 
           6) ที่ดินใช้ฝึกอาชีพทางเกษตรกรรม   จ านวน............................................................................. ไร่ 
           7) อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ........ 
   8.3  ระบบรักษาความปลอดภัย 
           1) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานฟ้ืนฟูฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 
                 มี      ไม่มี ระบุการด าเนินการ.......................................................................................... 
           2) ระบบป้องกันอัคคีภัย    
                 สัญญาณเตือนเพลิงไหม้  ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนในทุกอาคาร  
                 มีการก าหนดช่องทางหนีไฟ เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย 
        อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................................  
           3) ติดกล้องวงจรปิด  
                 มี จ านวน..........จุด    ไม่มี 
           4) รั้วกั้นบริเวณ  

        มี       ไม่มี    ระบุ.........................................................................................................                                   
           5) อ่ืนๆ  ระบุ........................................................................................ ...........................................                               

  9.  เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และเพียงพอในการให้   
        การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและมีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมใช้งาน (โปรดระบุ) 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  10. ความพร้อมในการจัดส่งต่อผู้ป่วยที่มีโรคแทรกซ้อนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนที่เหมาะสม   
            มี ระบชุื่อสถานพยาบาลที่ส่งต่อ..............................................................................................  

    ไม่มี  แนวทางปรับปรุง.............................................................................................................  
 11.  จัดท าเอกสารเวชระเบียนประจ าตัวผู้ติดยาเสพติดที่รับการบ าบัดฯและการบันทึก 
           มี 
            ไม่มี แนวทางปรับปรุง.............................................................................................................  

         12.  งบประมาณและเงินสนับสนุน  
     ได้จากงบประมาณประจ าของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

        ได้งบประมาณช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน (ระบุที่มา) ………………………………………..……………………… 
          คิดค่าบริการจากผู้มารับการบ าบัดรักษา    
 13.  อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……… 
 14.  หน่วยงานสนับสนุน      มี ได้แก่ ……………………………………………………………..………………….……  
                                    ไม่มี 



         15.  หลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  
       แผนหรือคู่มือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
       แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
       เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล และเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ 
       รายงานการท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่จัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ   
            ติด 

        ชื่อที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ      
                   ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข  

         หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการด าเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปี พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐานการผ่านการอบรม
หลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนดและหนังสือ
รับรองประสบการณ ์

    ชื่อผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพ             
          การพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือด้านการสาธารณสุข  

  หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟู  
 สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการด าเนินการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติดอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ
หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
คณะอนุกรรมการก าหนดและหนังสือรับรองประสบการณ์  

       ชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานพยาบาลระดับวิชาชีพทางการแพทย์หรือการสาธารณสุข  
                   หรือผู้ซึ่งผ่านการอบรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ โดยมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ  
                   ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษ (ต้องไม่เป็นคนเดียวกับท่ีปรึกษาหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาล)  

           พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของ   
           บุคลากรสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติที่คณะอนุกรรมการก าหนด  

             ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ให้การดูแล 
                  สุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ในกรณีท่ีให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษตั้งแต่ 
                   50 คนขึ้นไป และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพ 
                   ติด ตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู พร้อมหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานการผ่าน 
                  การอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
 
 
                             ลงชื่อ ………………….…………………………..……ผู้ยื่นค าขอ                               

                 (…………………….……………………………) 
                                                                  ต าแหน่ง …..……………………………………………… 

                                  วันที่ ..…….เดือน…………………………พ.ศ................. 
 



หมายเหตุ: การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู                
                     ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  กรมการแพทย์  ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงาน 
                     สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง เพื่อด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้ง และ  

ส่งให้สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี กรมการแพทย์
ด าเนินการต่อไป     

 

 

 

 

 

(ร่าง) 

ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด พ.ศ. .... 

    

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๑๑ (๓) และ (๕) คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออก
ประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

      ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการ
ประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....” 

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

“การบ าบัดรักษา” หมายความว่า การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรวมตลอดถึงการคัด
กรอง การประเมินความรุนแรง การบ าบัดด้วยยา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การลดอันตรายจากยาเสพติด และการ
ติดตามหลังการบ าบัดรักษา โดยกระบวนการทางการแพทย์ในการบ าบัดรักษาอาการทางยาเสพติด 

“การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการบ าบัดพฤติกรรม 
การเสพยาเสพติด และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยไม่มี
กระบวนการทางการแพทยใ์นการบ าบัดรักษาอาการทางยาเสพติด  

  “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  
ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  
ตามประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและ
การรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. .... 



      ข้อ ๔ การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการประเมินผล
การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด  

 

                          ประกาศ ณ วันที่ .......................................... ....................... 

        ประธานคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

 

แนวทางปฏิบัติในการบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

    

        อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด     
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และ   การประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....  คณะอนุกรรมการ
จัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม จึงออกแนวทางปฏิบัติในการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ ๑ การก าหนดความหมาย 

  “การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า การคัดกรอง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การประเมินความรุนแรง การใช้ยาในการรักษาอาการทางยาเสพติด การถอนพิษยา การรักษา
แบบประคับประคองทางร่างกายและจิตใจ  การให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและครอบครัวโดยการ            
ให้ค าแนะน าแบบสั้น (Brief  Advice : BA) หรือการบ าบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) การประเมินผล        
การบ าบัดรักษา หรือวิธีการอ่ืนใด หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตาม
หลังการบ าบัดรักษาและรวมถึง     

                    “การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” การกระท าใด ๆ อันเป็นการบ าบัด
พฤติกรรม การเสพยาเสพติดและฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดย
ไม่มีกระบวนการทางการแพทยใ์นการบ าบัดรักษาอาการทางยาเสพติด 

         ข้อ ๒ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สามารถใช้กระบวนการดูแล
ในรูปแบบการจัดการรายกรณี (Case Management) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องอาศัยทรัพยากรด้าน
สาธารณสุข แหล่งประโยชน์ในชุมชน เครือข่ายในการจัดการระบบการดูแลการท างานแบบบูรณาการ หรือใช้
กระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 



หมวดที่ ๑ 

การคัดกรอง  

 ข้อ ๓ วัตถุประสงค์การคัดกรอง 

         (๑) เพ่ือคัดกรองปัญหาเบื้องต้นทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมถึง
วิเคราะห์จ าแนกระดับความรุนแรงในการใช้ยาเสพติดให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการดูแลรักษาที่
เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย 
         (๒) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการบ าบัดรักษาในเบื้องต้น โดยการให้
ค าแนะน าแบบสั้น (Brief  Advice : BA) หรือการบ าบัดแบบสั้น (Brief  Intervention : BI) หรือการได้รับการ
ช่วยเหลือทางสังคมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
        (๓) เพ่ือประเมินระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการบ าบัดรักษา และสามารถเลือก         
ใช้เทคนิคการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตระหนักในปัญหาของการใช้ยาเสพติด เกิดการ
ยอมรับในการบ าบัดรักษาและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ 
         (๔) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
จติใจอารมณ์และสังคม ในการเข้ารับการบ าบัดรักษาตามรูปแบบที่เหมาะสม 
 ข้อ ๔ ระยะเวลาการคัดกรอง ให้พิจารณาตามความพร้อมและความเหมาะสมจากผล
การคัดกรองผู้ติดยาเสพติด 
 ข้อ ๕ วิธีการคัดกรอง  
         (๑) สร้างสัมพันธภาพกับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ครอบครัวและญาติ โดยการ
ทักทาย พูดคุยตามเทคนิค Small talk 
         (๒) คัดกรองปัญหาเบื้องต้นทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ระดับความรุนแรง
ในการใช้ยาเสพติด โรคทางจิตเวช ประวัติครอบครัว ประวัติอาชญากรรม การกระท าความผิดทางกฎหมาย 
และความต้องการความช่วยเหลือทางสังคม รวมทั้งระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการบ าบัดรักษา โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย 
         (๓) การตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เช่น การตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ การตรวจเลือด เอกซเรย์ปอด เพ่ือประกอบการวินิจฉัยและการวางแผนดูแลรักษา   
         (๔) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น น ามาวางแผนการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และครอบครัวได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่พบ 
         (๕) ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว โดยการให้ค าแนะน าแบบสั้น 
(Brief Advice: BA) หรือการบ าบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI) หรือให้ความช่วยเหลือทางสังคม หรือ
การส่งต่อเพ่ือเข้ารับการบ าบัดรักษาที่เหมาะสม 

 การคัดกรองระดับความรุนแรงของผู้ใช้ยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดให้ใช้ “แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพ่ือรับการบ าบัดรักษา กระทรวง
สาธารณสุข  (บคก.กสธ.) V.2”การคัดกรองทางจิตเวช เช่น ความเครียดโดยใช้แบบประเมิน SPST-20 ภาวะ



ซึมเศร้า โดยใช้แบบประเมิน 2Q ,9Q, 8Q  อาการทางจิต Brief  Psychiatric Rating Scale : BPRS  
พฤติกรรมความรุนแรง (Overt Aggression scale : OAS) เป็นต้น 

 

หมวดที่ ๒ 
การประเมิน 

 ข้อ ๖ วัตถุประสงค์การประเมิน 
         (๑) เพ่ือประเมินผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาครอบคลุมองค์รวมอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
         (๒) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา วาง
แผนการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาเฉพาะ
ราย ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
         (๓) เพ่ือประเมินและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ยาเสพติดตระหนักในปัญหาของ
การใช้ยาเสพติด เกิดการยอมรับในการบ าบัดรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
 ข้อ ๗ ระยะเวลาการประเมิน ตลอดระยะเวลาของการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
 ข้อ ๘ วิธีการประเมิน  
         (๑) การประเมินผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
         (๒) การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตามความเหมาะสม พร้อมให้บริการใน
เวลาที่ต้องการ  
         (๓) ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องประสานและร่วมมือในการประเมิน และมีการ
ใช้ผลการประเมินร่วมกันในทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง  
         (๔) มีการระบุปัญหา ความต้องการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา มีการวินิจฉัยโรค      
การจ าแนกตามรุนแรงการใช้ยาเสพติด ภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความเสี่ยงการใช้สารเสพ
ติด ที่อาจเกิดข้ึนภายหลังการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
         (๕) ต้องมีการอธิบายให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและครอบครัวได้เข้าใจ 
         (๖) ประเมินแรงจูงใจและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาเห็น
ความส าคัญของการบ าบัดรักษา ความพร้อมในกระบวนการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ  
         (๗) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ครอบคลุมปัญหา ความต้องการ ขีด
ความสามารถของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา และความพร้อมในการเรียนรู้ช่วงเวลาส าคัญของการบ าบัดรักษา 
หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
         (๘) ประเมินความพร้อมและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษาและครอบครัวร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ และวางแผนให้การบ าบัดรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือ
การส่งต่อการดูแลอย่างเหมาะสม  



 การประเมินให้ใช้ทีมสหวิชาชีพในการประเมินและวางแผนดูแลร่วมกัน  โดยให้มีการ
ประเมินรอบด้านความจ าเพาะของวิชาชีพต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด  เช่น การตรวจและวินิจฉัยอาการจิต
เวชจากยาเสพติด  การประเมินกระบวนการรู้คิด ประเมินและการวินิจฉัยผู้ ที่รับการบ าบัดรักษาที่มีปัญหา
ซับซ้อนหรือติดเรื้อรัง  พฤติกรรมที่มีความซับซ้อนในการใช้สารเสพติด เป็นต้น 
 

หมวดที่ ๓ 
การบ าบัดด้วยยาหรือการถอนพิษยา 

 ข้อ ๙ วัตถุประสงค์การบ าบัดด้วยยาหรือการถอนพิษยา 
           (๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่มีอาการขาดยาหรืออาการเป็นพิษจากการ
ใช้ยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษา ได้รับยาทดแทนหรือได้รับยาระงับ หรือใช้วิธีอ่ืนๆ ในการรักษาอาการขาด
ยาหรืออาการเป็นพิษจากการใช้ยาเสพติด  
           (๒) เพ่ือให้การรักษาโรคร่วมและโรคแทรกซ้อน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ในขณะที่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาหยุดเสพยา 
       (๓) เพ่ือให้การรักษาแบบประคับประคองทางร่างกายและจิตใจ  สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา และควรมีการใช้กระบวนการให้ค าปรึกษา หรือให้
ค าแนะน าแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่มในทุกวิธีการ รวมทั้งการได้รับอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอ 
 ข้อ ๑๐ ระยะเวลาการบ าบัดด้วยยาหรือถอนพิษยา พิจารณาจากอาการขาดยาของผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษา 
 ข้อ ๑๑ วิธีการบ าบัดด้วยยาหรือถอนพิษยา 
         (๑) การถอนพิษยาในกลุ่มโอปิออยด์โดยการให้ยาทดแทนขนาดสูง เช่น เมทาโดน    
บูพรีนอรฟี์น ในวันแรกจนระงับอาการขาดยาได้ และลดขนาดยาลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม   
         (๒) การบ าบัดด้วยยาเพ่ือลดอาการถอนยา รวมทั้งการรักษาผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษาท่ีมีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจ และอาการเจ็บป่วยอื่นๆ ได้แก่ 
                   ๑. การบ าบัดรักษาอาการถอนยาเสพติด  ซึ่งมีอาการแทรกซ้อนทางกาย
และจิตใจ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หงุดหงิด นอนไม่หลับ  เป็นต้น 
                   ๒. การบ าบัดรักษาด้วยยาในผู้ที่มีโรคร่วมและโรคแทรกซ้อนทางร่างกาย 
เช่น ความดันโลหิตสูง ตับอักเสบ และวัณโรคปอด  เป็นต้น 
                   ๓. การบ าบัดรักษาด้วยยาในผู้ที่มีโรคร่วมและโรคแทรกซ้อนทางจิตใจ  เช่น      
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล  เป็นต้น 
          (๓) การบ าบัดรักษาด้วยวิธีอ่ืนๆ 
                   ๑. การหักดิบ (Cold turkey) คือ การให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาหยุดการ
เสพทันทีทันใด และดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ให้เกิดอันตราย เช่น การให้ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ 
การให้พักผ่อนอย่างเต็มที่  
   ๒. การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก เช่น การใช้ยาสมุนไพร การ
นวด   การกดจุด การฝังเข็ม เป็นต้น   



                   ๓. การถอนพิษยาแบบรวดเร็ว (Ultra rapid detoxification)  
                   ๔. การบ าบัดรักษาอ่ืนๆที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลและมีผลงานวิจัย
รับรอง   โดยให้ยื่นรายละเอียดของวิธีการบ าบัดรักษาต่อกรมการแพทย์  และให้อธิบดีกรมการแพทย์พิจารณา
อนุญาต 
          (๔) การรักษาอาการพิษจากการใช้สารเสพติด เช่น การใช้ยาเสพติดในกลุ่มโอปิ
ออยด์เกินขนาด การใช้กลุ่มแอมเฟตามีน/เมทแอมเฟตามีนในปริมาณมาก การใช้ยาเสพติดหลายชนิดในเวลา
เดียวกัน เป็นต้น 
 

หมวดที่ ๔  
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 ข้อ ๑๒ วัตถุประสงค์การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
             เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลับคืนสภาพร่างกาย
และจิตใจที่เข้มแข็งและม่ันคง  มีพฤติกรรมใหม่ท่ีไม่เสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติด โดยครอบครัวมีส่วนส าคัญ
ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้  ท าให้สามารถด ารงชีวิตอย่างปกติสุข 
 ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พิจารณาจากผลการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 ข้อ ๑๔ วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
           (๑) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดแบบครั้งคราวโดยการให้ความรู้และ
ส่งเสริมสุขภาพ (Health Education and Promotion) การให้ค าแนะน าแบบสั้น (Brief  Advice : BA) หรือ
การบ าบัดแบบสั้น  (Brief  Intervention : BI) การช่วยเหลือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
           (๒) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลุ่มผู้เสพโดยการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม 
(Cognitive Behavior Therapy : CBT) การใช้จิตสังคมบ าบัด ได้แก่ จิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน จิตสังคม
บ าบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกใกล้ใจในชุมชน ฯลฯ 
    (๓) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบผู้ป่วยนอกแบบจิตสังคมบ าบัด 
เช่น  Modified Matrix, Matrix Program การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy 
: CBT) การบ าบัดเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Enhancement Therapy : MET) ครอบครัวบ าบัด 
จิตบ าบัดแบบซาเทียร์ (Satir Model) หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบผู้ป่วยใน เช่น ชุมชนบ าบัด 
(Therapeutic Community : TC) การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) เป็น
ต้น  
           (๔) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยรูปแบบการบ าบัดเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ 
(Motivational Enhancement Therapy : MET) รูปแบบผู้ป่วยนอก  เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการบ าบัด
เกิดแรงจูงใจด้วยหลักการพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายใน องค์ประกอบของ
การบ าบัด คือ การประเมิน การสะท้อนกลับ และการใช้หลักการสัมภาษณ์เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ  
(Motivational Interviewing : MI) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามีจิตใจที่เข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถปรับปรุงพฤติกรรมและเลิกใช้ยาเสพติด อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพได้  



          (๕) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยเทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม 
(Cognitive Behavioral Therapy : CBT) รูปแบบผู้ป่วยนอก เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูฯ ที่ผสมผสานกิจกรรม
จากแนวคิด ทฤษฎีการปรับความคิดและพฤติกรรม เพ่ือเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้เกิด
ความคิด ความเชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้เข้ารับการบ าบัดและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับการบ าบัด
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ น าไปสู่การเลิกยาเสพติด 
           (๖) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) เป็นการพัฒนามา
จากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบ าบัด โดยปรับรูปแบบการบ าบัดให้สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยยาเสพติดที่ไม่ติดเรื้อรัง ใช้ระยะเวลาในการบ าบัดฟื้นฟู ๔-๖ เดือน โดยใช้แนวความคิด
กระบวนการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้สามารถกลับคืนสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและ
มั่นคง  โดยมีครอบครัวเป็นหลักส าคัญที่น ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตั้งแต่เริ่ มต้นการ
บ าบัดรักษา       ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้การบ าบัดเป็นผู้ช่วยชี้แนะ
และส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือน าไปปฏิบัติตนให้ด ารงชีวิตประจ าวันอย่างปกติสุขและท า
ตนเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและชุมชน องค์ประกอบของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสาย
ใหม่ (FAST Model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วมของครอบครัว (Family : F) 
คือ การน าครอบครัวเข้ามา  มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การมาร่วมกิจกรรมกลุ่มครอบครัว
และร่วมวางแผนการดูแลผู้ป่วยและรับผิดชอบดูแลควบคู่กับสังคม ชุมชน ตามสภาพที่เป็นอยู่จริง ๒) กิจกรรม
ทางเลือก (Alternative Treatment Activity : A)  คือ กิจกรรมทางเลือกในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยตามสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วย ซึ่งประกอบด้วย ชมรมที่สนใจและการฝึกอาชีพ ๓) กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือดูแลตนเอง (Self Help :S) คือ การใช้กระบวนการการเรียนรู้มาพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ
ทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม จนเกิดความรู้และทักษะที่น ามาดูแลตนเองได้ ๔) กิจกรรม
ชุมชนบ าบัด (Therapeutic Community :TC)  คือ มีแนวทางในการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าทางสังคม โดยใช้
กระบวนการชุมชนบ าบัดที่ส าคัญ  
           (๗) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบ าบัด (Therapeutic  Community : 
TC) รูปแบบผู้ป่วยใน เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูฯที่ใช้สังคมจ าลองที่สร้างขึ้นเป็นชุมชนซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย 
ทางกายภาพและมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกับกิจกรรมการบ าบัดเป็นเครื่องมือต่างๆ เช่น  
กลุ่มจิตบ าบัด กลุ่มบ าบัด งานบ าบัด ครอบครัวบ าบัด กระบวนการเรียนรู้เพ่ือช่วยเหลือตนเอง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในตนเอง เพ่ิมความรับผิดชอบ ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวที่ไม่ใช้ยาเสพติด 
         (๘) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ เช่น การบ าบัดฟ้ืนฟู
รูปแบบ   จิราสา หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยการใช้สิบสองขั้นตอนในการเลิก 
ยาเสพติด (Twelve Step Facilitator : TSF) หรือกลุ่ม NA (Narcotic Anonymous) การฟ้ืนฟูฯ ในรูปแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การฟ้ืนฟูฯโดยใช้ศาสนบ าบัด น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา มาช่วยท าให้ผู้ที่ใช้ยา
เสพติดมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม เช่น วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด มัสยิดศูนย์ส่องทางสู่ชีวิตใหม่ ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่าง ๆ ดังกล่าวอาจเหมาะสม
กับบางกลุ่มหรือบางรายโดยเฉพาะซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายๆ หรือเฉพาะกลุ่ม 



         (๙) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลและมี
ผลงานวิจัยรับรองโดยให้ยื่นรายละเอียดของวิธีการบ าบัดรักษาต่อกรมการแพทย์ และให้อธิบดีกรมการแพทย์
พิจารณาอนุญาต 

หมวดที่ ๕ 

การติดตามหลังการบ าบัดรักษา 

 ข้อ ๑๕ วัตถุประสงค์การติดตามหลังการบ าบัดรักษา 
         (๑) เพ่ือเป็นการติดตามผลหลังการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ผ่าน
การบ าบัดหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
         (๒) เพ่ือสอบถาม สังเกต และประเมินปัญหาด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ปัจจัยเสี่ยงการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด 
         (๓) เพ่ือให้ค าปรึกษา/แนะน า และให้การช่วยเหลือ เมื่อผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสพยาเสพติด  
         (๔) เพ่ือประสาน/ส่งต่อผู้ผ่านการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับ
เครือข่ายหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม สามารถให้การดูแลได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข  
 ข้อ ๑๖ ระยะเวลาการติดตามหลังการบ าบัดรักษา ประมาณ  ๓  เดือน – ๑ ปี หรือ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ที่ผ่านการบ าบัด 
 ข้อ ๑๗ วิธีการติดตามหลังการบ าบัดรักษา 
         (๑) สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและครอบครัว ให้เกิดการ
ยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญของการติดตามและดูแลหลังการรักษาและมาติดตามการรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง  
         (๒) ติดตามในรูปแบบการมาพบปะกัน เช่น  การนัดหมายพบกันระหว่าง
ผู้ติดตามกับผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและครอบครัวให้มาพบในหรือนอกสถานพยาบาล ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน 
การท า Home Health Care เป็นต้น หรือการติดตามด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น การติดตามโดยผ่านบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
หรือ การสื่อสารโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นต้น    
         (๓) โดยการสอบถาม/สัมภาษณ์  สังเกต เพ่ือประเมินปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม ปัจจัยเสี่ยงการใช้ยาเสพติด พฤติกรรมการดูแลตนเอง และพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดหรือการ
ตรวจหาสาร เสพติด  วิเคราะห์ปัญหา และด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาตามสภาพ
ปัญหาที่พบ โดยให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ตามความเหมาะสม    
         (๔) ประสานเครือข่าย เช่น รพ.สต. ผู้น าชุมชน สถานประกอบการ หรือ
สถานศึกษา เป็นต้น ในการส่งต่อผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาไปติดตามและดูแลหลังการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพใกล้กับที่พักอาศัย หรือในกรณีท่ีไม่สามารถมาติดตามการรักษา  
         (๕) ประสานส่งต่อศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม เพ่ือให้บริการในการดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุนมิติทางด้านสังคม และส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพสามารถกลับไป
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ 



 
หมวดที่ ๖ 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 

         ข้อ ๑๘ กรณีท่ีผู้ติดยาเสพติดยังไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ควรมีการจูงใจให้ผู้เข้ารับ
การบ าบัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือเข้าสู่กระบวนการอ่ืนๆ เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการใช้ ยาเสพติด 
สามารถอยู่ร่วมในชุมชนได้อย่างปกติ ดังต่อไปนี้  
   (๑) การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 
              การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) เป็นมาตรการหนึ่ง 
ที่ต้องท าควบคู่ไปกับกระบวนการบ าบัดรักษาในทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นการลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยงอันตราย  
การแพร่ระบาด การสูญเสียจากยาเสพติดที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นการป้องกัน
อันตรายโดยการเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายลดลง ในขณะที่ยังไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ 
เป็นการยืดหยุ่นวิธีการรักษาที่ยึดความพร้อมของผู้ติดยาเสพติดเป็นฐาน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ และความเข้าใจธรรมชาติของผู้ใช้ยาเสพติด เป็นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาค  
ประชาสังคม และใช้หลักการให้บริการ ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบรอบด้าน  และมีมาตรการที่ส าคัญ
คือ การให้ยาทดแทนระยะยาวในกลุ่มผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ใช้ยาประเภทฝิ่นและอนุพันธุ์ของฝิ่น เช่น  
เมทาโดน บูพรีนอรฟี์น เป็นต้น  
   การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดจึงมิได้มุ่งเป้าแต่เพียงผู้ใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดและเอชไอวีเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ยาเสพติด และบุคคลรอบข้างแบบองค์รวม 
ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้ยาเสพติดชนิดใด และระดับการติดใด นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาการให้บริการ
อย่างต่อเนื่องให้ทันกับรูปแบบการใช้และอันตรายใหม่ ๆ ด้วยชุดบริการ ประกอบด้วย 
               ๑. การส่งเสริม/สนับสนุนการใช้เข็มและกระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์ในการเสพ 
ที่สะอาด 
               ๒. การให้ยาทดแทน เช่น เมทาโดน บูพรีนอร์ฟีน 
               ๓. การตรวจเลือดและการให้ค าปรึกษาโรคเอดส์ 
               ๔. การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ 
               ๕. การป้องกันและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
               ๖. การแจกถุงยางอนามัย 
               ๗. การให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และการสื่อสาร 
               ๘. การให้วัคซีนป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยและการรักษาไวรัสตับอักเสบบี 
   ๙. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาไวรัสตับอักเสบซี 
               ๑๐. การป้องกัน วินิจฉัยและรักษาวัณโรค 
               ๑๑. การให้บริการสุขภาพพ้ืนฐาน รวมถึงการป้องกันและการจัดการใช้ยาเกินขนาด 
               ๑๒. การใหบ้ริการต่อผู้ใช้ยาที่ถูกจ าคุกจากคดีอาญา 



               ๑๓. การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือให้การบริการลดอันตรายจากการใช้ยา
ด าเนินการได้ การลดตราบาปซึ่งเป็นอุปสรรคในการเผชิญหน้ากับผู้ใช้ยา 
               ๑๔. การให้การช่วยเหลือทางจิต สังคม และการเงิน 
               ๑๕. การเข้าถึงบริการด้านกฎหมายและความยุติธรรม 
               ๑๖. การใช้โปรแกรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
               ๑๗. การสนับสนุนด้านการศึกษา ฝึกอาชีพ และการเงิน 
  ๑๘. การให้บริการแก่เพศท่ีอ่อนไหว 
               ๑๙. การตรวจวิเคราะห์สารเสพติด 
              ๒๐. การให้การสนับสนุนทางสังคม เช่น บ้าน ที่พักพิง การจ้างงาน 
               (๒) การให้สารทดแทนในผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ใช้ยาเสพติดประเภทฝิ่นและ 
อนุพันธุ์ของฝิ่น 
        การให้สารทดแทนในผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ใช้ยาเสพติดประเภทฝิ่นและอนุพันธุ์
ประเภทฝิ่นปัจจุบันเป็นการให้เมทาโดนระยะยาวในผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ใช้ยาประเภทฝิ่นและอนุพันธุ์ของ
ฝิ่น เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน  เป็นการบ าบัดรักษาด้วยยาเมทาโดนทดแทนเพ่ือไม่ให้มีอาการขาดยาและลดความ
เสี่ยงจากการใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกัน/การแพร่และรับเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี จากการใช้ยา
ด้วยวิธีการฉีด เนื่องจากยา เมทาโดนจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จึงต้องมีการควบคุมและก ากับให้
เป็นไปตามประกาศนี้ ภายใต้มาตรฐานการบ าบัดด้วยเมทาโดนระยะยาว  
                     (๓) หลักเกณฑ์ในการจ่ายยาเมทาโดนให้ผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาน าไป
รับประทานนอกสถานพยาบาล 
         ๑. การสั่งจ่ายยาเมทาโดนต้องกระท าโดยแพทย์ผู้ท าการบ าบัดรักษาเท่านั้น 
         ๒. การจ่ายยาเมทาโดนต้องจ่ายให้กับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ขึ้นทะเบียนรักษา
กับสถานพยาบาลเท่านั้น ห้ามผู้อื่นมารับแทน 
         ๓. ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่มีความจ าเป็น มีปัญหาในการมารับประทานยาเมทา
โดน ในสถานพยาบาล ทุกวันด้วยเหตุผลที่เหมาะสม ได้แก่ ที่พักหรือสถานที่ท างานอยู่ไกล การเดินทางมี
อุปสรรค มีค่าใช้จ่ายสูง โดยผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับยานานจนอยู่ในภาวะคงที่ มีการท างานเป็นหลัก
แหล่ง เหมาะสมที่จะให้น ายาไปรับประทานนอกสถานพยาบาล  โดยในการจ่ายยาเมทาโดนที่น ากลับไป
รับประทานนอกสถานพยาบาลนั้น ต้องเป็นรูปแบบยาน้ าที่ผสมเจือจางแล้ว ไม่ควรเกินครั้งละ ๔๒๐ มิลลิกรัม 
ส าหรับ ๕ - ๗  วัน 
         ๔. สถานพยาบาลนั้นจะต้องมอบบัตรประจ าตัวตามท้ายประกาศนี้แก่ผู้เข้ารับ
การบ าบัดรักษาเพ่ือเป็นเอกสารรับรองการครอบครองยาเมทาโดน 
         ๕. ภาชนะบรรจุยาเมทาโดนที่จ่ายให้ไปรับประทานนอกสถานพยาบาลจะต้องมี
ฉลากระบุข้อความ  ชื่อ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาขนาดรับประทาน ชื่อสถานพยาบาลและค าเตือน “ยาอันตราย
ไม่ควรรับประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ หรือยากดประสาทอ่ืนใด เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิต
ได”้ 



         ๖. จะต้องจัดท าทะเบียนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและรายงานการจ่ายยาเมทา
โดนให้ไปรับประทานนอกสถานพยาบาลเก็บไว้ที่สถานพยาบาล พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
         ๗. กรณีผู้ เข้ ารับการบ าบัดรักษามีปัญหาเกี่ ยวกับการใช้ยาเมทาโดน 
สถานพยาบาลจะต้องมีแพทย์พร้อมให้ค าปรึกษาหรือแนะน าทางโทรศัพท์ทุกวัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง 
         ๘. กรณีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา อายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ต้องมีผู้ปกครองควบคุมดูแล
เรื่องการรับประทานยาเมทาโดนให้ถูกต้องตามค าสั่งแพทย์ 
 ข้อ  ๑๙ การบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 
         การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นรูปแบบการบ าบัดรักษา           
เชิงบูรณาการที่ประกอบด้วย ชุมชน หน่วยบริการสาธารณสุข และองค์กรพัฒนาสังคม เครือข่าย และ
ภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดแบบรอบด้าน ทั้งปัญหาการเสพติด ครอบครัว สังคม สัมพันธภาพ 
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่  แ ล ะ วิ ถี ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต  ด้ ว ย ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ต า ม บ ริ บ ท แ ล ะ  
ความซับซ้อนของปัญหาในแต่ละบุคคล เป็นการบ าบัดรักษาแบบรอบด้านและต่อเนื่อง ทั้งกายจิตสังคม 
โดยเฉพาะด้านสังคม สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาการติดยาเสพติด โดยใช้ศักยภาพ ทรัพยากร และ  
ความร่วมมือของคนในชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องตามบริบทและวิถีชีวิต ต้นทุนทางวัฒนธรรม ความเชื่อของ
ชุมชนนั้นๆ การติดยาเสพติดเป็นลักษณะโรคเรื้อรัง อาจไม่สามารถเลิกเด็ดขาดได้ทันทีจากการรักษาเพียงครั้ง
เดียว หรือจากการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพียงอย่าง
เดียว การส่งผู้ติดยาเสพติดทุกรายไปบ าบัดรักษาที่สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะการอยู่แบบพักค้างระยะยาวจึงเกินความจ าเป็น เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูง อาจเกิด
ความอับอาย หรือตราบาปต่อผู้ใช้ยาเสพติด การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานจึงเป็นช่องทาง
หนึ่งให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถเข้าถึงบริการ และเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติประกอบด้วยภารกิจหลัก 
๑๒ ข้อ โดยประกอบด้วยกระบวนการพ้ืนฐาน ๖ ข้อ และกระบวนการสร้างความยั่งยืน ๖ ข้อ ดังนี้ 
        ๑. มีบุคคล หรือทีม หรือคณะกรรมการ ในการด าเนินงาน 
        ๒. จัดกิจกรรมเวทีประชาคม วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ชุมชนและการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดที่อยู่ในชุมชน 
        ๓. จัดท าข้อตกลงร่วม ในการปฏิบัติการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของชุมชน 
        ๔. จัดท าแผนชุมชนในด้านการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด 
        ๕. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยบริการสาธารณสุข ฝ่าย
ปกครอง ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านสังคม องค์กรภาคประชาสังคม หรือ 
องค์กรอื่นๆ ที่มีอยู่ในบริบทของชุมชนนั้นๆ  
        ๖. มีการด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
        เมื่อชุมชนด าเนินการตามกระบวนการพ้ืนฐาน ๖ ข้อแล้ว สภาพปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดใน
ชุมชน จะอยู่ในภาวะที่ชุมชนสามารถควบคุม จัดการปัญหาด้วยตนเอง ผู้ใช้ยาเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ เพ่ือให้การด าเนินการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน
เกิดความยั่งยืน ชุมชนควรเพิ่มกระบวนการในข้อที่ ๗ ถึงข้อที่ ๑๒ ดังนี้ 



        ๗. จัดท าทะเบียนข้อมูลที่เก่ียวข้อง และปกปิดเป็นความลับ 
         ๘.  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเป็นเชิงบวก 
         ๙.  อบรมความรู้เพื่อพัฒนา และสร้างแกนน า 
        ๑๐.จัดกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟู ดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน ตามวิถีของชุมชนตาม
ประเพณี/วัฒนธรรม 
       ๑๑. น าเสนอผลงาน เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและได้รับส่งเสริมสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
        ๑๒. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างเพ่ือขยายผลให้กับชุมชนอ่ืนๆ 
ต่อไป  
 

หมวดที่ ๗ 

การประเมินผลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือการเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

 ข้อ ๒๐ ให้มีการประเมินผลของการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในทุก
กระบวนการของการดูแล ทั้งมิติด้านสุขภาพ และมิติทางด้านสังคม เพ่ือให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้รับการดูแลแบบองค์รวม สามารถกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว และชุมชนได้อย่างปกติโดยไม่เกิด
ผลกระทบ  
 ข้อ ๒๑ การเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
         (๑) ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นๆ 
         (๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (๓) ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ต้องให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ   
         (๔) ต้องได้รับการประเมินแบบรอบด้าน กาย จิต และสังคม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ 
      ข้อ ๒๒ ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (๑) สถานที่ มีสถานที่เหมาะสมในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพครบตาม
ขั้นตอนที่ได้ขออนุญาต เช่น ขนาด ความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
         (๒) บุคลากร  มีความเหมาะสมเพียงพอ 
               ๑. ผู้รับผิดชอบหลักท่ีให้การบ าบัดรักษาด้วยยาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 



                      ก. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ   เวชกรรม  หรือได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด หรือมีประสบการณ์ใน 
การดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อย ๑ ปี จ านวนอย่างน้อย ๑ คน เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ  
                        ข. ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ  
การผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขชุมชน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากร
สถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด หรือมีประสบการณ์ท างานดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด
อย่างน้อย ๑ ปี จ านวนอย่างน้อย  ๑ คน เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ 
                         ค. บุคลากรอ่ืน ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น พยาบาล 
นักจิตวิทยา   นักสังคมสงเคราะห์  นักอาชีวบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด  เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น ที่
ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

                                        ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระดับ
วิชาชีพทางด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล หรือการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยา  หรือนักสังคมสงเคราะห์  
หรือนักอาชีวบ าบัด หรือนักกิจกรรมบ าบัด  หรือผู้ผ่านการอบรม เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการ
อบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด โดยมีจ านวนที่
เหมาะสมเพียงพอในการดูแลผู้ติดยาเสพติด ๑ คน ต่อผู้รับบริการ ๑๐ – ๑๕ คนและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับ
ที่ปรึกษาหรือผู้ด าเนินการ  ในกรณีที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแบบผู้ป่วยในน้อยกว่า ๕๐ คน ต้องจัดให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขประเมินภาวะสุขภาพอนามัยผู้ติดยา
เสพติดตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กรณีผู้ป่วยในตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ต้องจัด
ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวนอย่างน้อย ๑ 
คน และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติดตามจ านวนของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง 
                (๓) วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมเพียงพอในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
เช่น 
                    ๑. การบ าบัดรักษาแบบถอนพิษยาหรือบ าบัดด้วยยา ควรมีเวชภัณฑ์ และ
ยาแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ แล้วแต่กรณี 
                           ๒. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ควรมีวัสดุอุปกรณ์เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่
ก าหนด เช่น อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบ าบัด อุปกรณ์การกีฬา/การออกก าลังกาย เครื่องดนตรี อุปกรณ์การ
ฝึกอาชีพ ฯลฯ 
    (๔) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ได้แก่ 
               ๑. มีมาตรการป้องกันการใช้ การลักลอบน าเข้าหรือน าออก และการค้ายา
เสพติดโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
               ๒. สามารถรักษาโรคแทรกซ้อน และอาการยาเกินขนาด อีกทั้งสามารถ
จัดส่งผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เชื่อถือได้ 
               ๓. มีระบบการจัดท า การจัดเก็บทะเบียนและรายงานผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการใช้ยาเสพติดให้โทษในการบ าบัดรักษา (เช่น เมทาโดน) ที่มีความ
ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์และสามารถตรวจสอบได ้



                    ๔. สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพการติดยาเสพติดได้อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 

หนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

ล าดับที่............./............                                ชื่อสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ....................... 

                                ที่อยู่..............................................……………………………....
                                               ...................................................………………....……... 

 ข้าพเจ้า ....................................................................ต าแหนง่ ........................................ ....................... 



เป็นผู้มีอ านาจของสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือปฏิบัติการตามมาตรา 
๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑)  ขอรับรองว่า                                                       
(นาย/นาง/นาง)...............................................อายุ..........ปี เลขประจ าตัวประชาชน... .......................................
หมายเลขทะเบียนผู้ป่วย......................อยู่บ้านเลขท่ี........................……....หมู่ที่....................ถนน............….........
ต าบล/แขวง...........….……...............อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................ 
ได้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด(ประเภท)................…....…....................................…................................... 
ระหว่างวันที่........................................................ถึงวันที่..............................................โดยผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาดังกล่าวได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
ระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครบถ้วนและมีผลการ
บ าบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมการแพทย์ก าหนด 

 ให้ไว้  ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ............... 

      

      (ลงนาม) ..................................................... 

         (.............................................) 

      ต าแหน่ง .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดท าหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

เพ่ือให้การออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษาของสถานพยาบาลยาเสพติด และสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีแนวทางการจัดท า
หนังสือรับรองดังนี้ 

๑) ผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ต้องเป็นผู้อ านวยการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายของสถานพยาบาลยาเสพติด หรือผู้ด าเนินการของสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่



ได้รับการประกาศเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีอ านาจในการออกหนังสือรับรองฯตามบทบัญญัติมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือ
มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑)  

     ๒) สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องท าส าเนาหนังสือรับรองนี้
เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือการตรวจสอบด้วย 

     ๓) การระบุข้อความในหนังสือรับรองมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (๑) ล าดับที่ หมายถึง ล าดับที่ที่ออกหนังสือรับรอง โดยให้ระบุล าดับที่ที่ออกในแต่ละปีปฏิทิน เช่น        
๑/๒๕๖๔ 

             (๒) ให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้อ านวยการหรือผู้ด าเนินการ ของสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจออกหนังสือรับรอง 

             (๓) ให้ระบุชนิดของยาเสพติดที่ผู้เสพยาเสพติดใช้และเป็นเหตุให้เข้ารับการบ าบัดรักษา  เช่น 
เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทแอมเฟตามีน เป็นต้น 

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา             

                         ด้านหน้า                                                                                 

 

ล าดับที.่............. /...................                              ช่ือสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ………………………....... 

              (๑)                                                   ที่อยู่ .........................................…………………………….............   

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

 ข้าพเจ้า ....................................................................ต าแหน่ง (๒)  ................................................. 

เป็นผู้มีอ านาจของสถานพยาบาลยาเสพตดิ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อปฏบิัติการตามมาตรา ๑๑๓  หรือ
มาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) ขอรับรองว่า                                                           
(นาย/นาง/นางสาว)..................................................อาย.ุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน................................................ 

หมายเลขทะเบียนผู้ป่วย............………….............อยู่บ้านเลขท่ี.................หมูท่ี.่...................ถนน...............…………………..…  

ต าบล/แขวง.........................….…….....อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................... 

ได้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพตดิ (ประเภท) (๓)........…………………………...................................…................................... 

ระหว่างวันท่ี...................................................ถึงวันท่ี.........................................โดยผู้เขา้รับการบ าบัดรักษาดังกล่าวได้ปฏิบตัิตาม
ระเบียบข้อบังคับเพือ่ควบคุมการบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยส าหรับ สถานพยาบาลยาเสพตดิ 
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด ครบถ้วนและมผีลการบ าบดัรกัษาเป็นที่น่าพอใจตามหลักเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขท่ี
กรมการแพทย์ก าหนด 

 

 ให้ไว้  ณ วันท่ี.................เดือน..............................พ.ศ. ............... 

      (ลงนาม) ..................................................... 

         (.............................................) 

      ต าแหน่ง ..................................................... 

 

                      บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการบ าบัด 
รูป 
ล าดับที่ ..... / .......  ชื่อสถานพยาบาล............................................. 
ที่ตั้ง ..................................................................................................  
โทรศัพท์....................................... 
บัตรนี้ถือเป็นเอกสารรับรองการครอบครองเมทาโดน                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ด้านหลัง 

                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 

ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง การควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด  

และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ. ....  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
 

ลงชื่อ  ..........................................  ลงชื่อ............................................... 
    ผู้อ านวยการสถานพยาบาล             แพทย์ผู้ให้การบ าบัดรักษา 
    ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจเพื่อปฏิบัติการ        ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ               
    ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งประมวล         เวชกรรม เลขที่ ..................    
    กฎหมายยาเสพติด   
 



     

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบกับ มาตรา ๑๑๑ (๓) และ (๖) คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออก
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง การ
ควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับสามสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 

     “สถานพยาบาลยาเสพติด” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดให้เป็นสถานที่ท าการ
บ าบัดรักษา  ผู้ติดยาเสพติด 

             “สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า สถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟู หรือ
สถานที่ อ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ก าหนดให้เป็นสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

     “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน  
ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
ตามประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและ
การรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พ.ศ. .... 

        “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

        “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานของ 
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้อ านวยการมอบหมายให้ปฏิบัติตาม
ประกาศนี ้

        “ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งสมัครใจ หรือตกลงเข้ารับการบ าบัดรักษาใน
สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา  ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือ
มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) 

 ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับสถานพยาบาลยา
เสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ 

            (๑) วางระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด และสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

                (๒) ควบคุมการบ าบัดรักษา  ตลอดจนรับผิดชอบด าเนินกิจการทั่ว ไปของ
สถานพยาบาล ยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีอ านาจมอบหมายเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ 



               (๓) ในระหว่างรับการบ าบัดรักษา หากปรากฏว่ามีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ หรือระเบียบปฏิบัติ หรือข้อบังคับส าหรับสถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด         
ยาเสพติด ตาม (๑) ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจปฏิบัติต่อผู้ฝ่าฝืน ดังต่อไปนี้ 

              (ก) ว่ากล่าวตักเตือน 
              (ข) ตัดสิทธิบางประการ 
              (ค) แยกการบ าบัดรักษา 
              (ง) ไม่รับรองการบ าบัดรักษาตามมาตรา  ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือ                

มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) 
         (๔) รายงานการรับผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของการ

บ าบัดรักษา หรือรายงานอื่นตามแบบการรายงานแนบท้ายระเบียบนี้ 
         (๕) ออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการบ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา หรือ ๑๑๔    

หรือมาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) หรือมีหนังสือรับรองกรณีที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษา 

 ข้อ ๗ ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษามีหน้าที่ 

           (๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับ                
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับส าหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งออกตาม ข้อ ๖ (๑)  

(๒) ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) รักษาสุขภาพอนามัยและปฏิบัติตัวเพ่ือให้กระบวนการบ าบัดรักษา หรือการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้ผลด ี 
               ข้อ ๘ ห้ามมิให้สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระท า
การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ที่
คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด 

               สถานพยาบาลยาเสพติด และ สถานฟ้ืนฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องให้ความร่วมมือต่อ
บุคคลหรือคณะท างานที่คณะอนุกรรมการมอบหมายในการตรวจสอบเบื้องต้น ให้ได้ข้อเท็จจริงเพ่ือน าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา 

                  ข้อ ๙ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ท าการฝ่าฝืน
ระเบียบนี้อาจได้รับการลงโทษ ดังนี้ 

                 (๑) การตักเตือน 
                 (๒) การด าเนินการหรือยุติการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือระงับความเสียหาย    

ทีเ่กิดข้ึนจากกระบวนการบ าบัดรักษาเป็นการชั่วคราว  
                 (๓) การถูกเพิกถอนจากการเป็น สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ข้อ ๑๐ สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ถูกเพิกถอนจาก

การเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามข้อ ๙ (๓) ให้ส่งต่อผู้เข้ารับ
การบ าบัดรักษาให้สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอ่ืนต่อไปโดยเร็ว  และ
จัดท ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา กรณีสถานที่ตั้ งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ
สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี   กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ



ติด เพ่ือส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณา และแจ้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียน หลังจากที่มีมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาเห็นชอบ 

     ข้อ ๑๑  ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร และสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู    
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีหน้าที่ควบคุมดูแล สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
ผู้ติดยาเสพติดที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ และรายงานต่อคณะอนุกรรมการ
ด าเนินการต่อไป             

                                                 ประกาศ ณ วันที่..................................................... 

                                 ...................................................................... 

           ประธานคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
พ.ศ. .... 

     
 



โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบกับมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าให้ความ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๘ เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับมากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑๑ (๔) และมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเรื่อง
“ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอ านวยการศูนย์

ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
“คณะท างาน” หมายถึง คณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด/ 

กรุงเทพมหานคร 
        “ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”หมายความว่าสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติด

ยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
        “การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่าการกระท าใด ๆ อันเป็นการสงเคราะห์

สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย
การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือ จนสามารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 
ทั้งนี้รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นในพ้ืนที่ด้วย 



……………       “ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ 

        “การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์” หมายความว่าการสนับสนุนช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ในประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ 

(๑) สวัสดิการสังคมได้แก่การรักษาพยาบาลการศึกษาเบี้ยยังชีพ 
(๒) สังคมสงเคราะห์ได้แก่การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
(๓) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว 
(๔) ความช่วยเหลือด้านอาชีพ 
(๕) ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเช่นทุนสถานที่เรียน 
(๖) ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสงเคราะห์เช่นเงินบรรเทาความเดือดร้อน 
(๗) ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
(๘) ความช่วยเหลือด้านอาชีพในสถานประกอบการโรงงาน 
(๙) การสนับสนุนส่งเสริมครอบครัวและชุมชน 
(๑๐) ความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์อื่นๆ 

ข้อ ๔ ให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆเพ่ือเป็นส่วนปฏิบัติการในการให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาดังนี้ 

(๑) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด 
(๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 
(๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

โดยค าแนะน าของคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด / กทม แต่งตั้ง 
การจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูภาพทางสังคมระดับต่างๆให้มีการขึ้นทะเบียนเพ่ือการก ากับตรวจสอบ

คุณภาพการด าเนินงานโดยยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยค าแนะน าของคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
จังหวัด จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด โดยใช้พ้ืนที่ของหน่วยงาน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับมอบหมาย และจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยค าแนะน าของคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ที่ท าการของหน่วยงานด้าน
การพัฒนาสังคมหรือหน่วยงานด้านการปกครองในกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่อ่ืนใดที่เหมาะสมใน
กรุงเทพมหานคร โดยจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมให้มีจานวนครอบคุลมพ้ืนที่ระดับเขต 

ผู้ปฏิบัติงานในที่ท าการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและในกรุงเทพมหานครให้
คัดเลือกจากข้าราชการพนักงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการ
เข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

 

ข้อ ๖ ให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพสังคมท าหน้าที่ในการติดตามดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าให้ความ
ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม โดยให้มีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 



(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมรวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ 
ผ่านการบ าบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 

(๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพการศึกษาเงินทุนสงเคราะห์และให้การสงเคราะห์อื่นๆ 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติด 
หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเข้าท างาน 

(๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาและติดตาม 
ดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

ข้อ ๗ รูปแบบการด าเนินงานและการบริหารจัดการและบทบาทความรับผิดชอบของศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครมีดังนี้ 

(๑) รับค าร้องวิเคราะห์ประสานข้อมูลการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้กับผู้
เข้ารับการบ าบัดรักษาเพ่ือให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมให้เหมาะสม
กับปัญหาและความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาหรือผู้ ผ่านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโดยไม่สร้างผลกระทบทางสุขภาพ
และสังคมต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(๒) ให้บริการและประสานการเข้าถึงการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์
ให้บริการในการท ากิจกรรมให้ค าปรึกษาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการติดตามหลังการบ าบัดฟ้ืนฟูการให้ค าปรึกษา
การท ากิจกรรมกลุ่มการท ากิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

(๓) ติดตามแก้ไขปัญหาและประเมินผลเพ่ือให้การฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๔) สรุปรายงานผลการฟ้ืนฟูไปยังส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 
  ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมอ่ืนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพโดยค าแนะน าของคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมจังหวัด / กทม. แต่งตั้งโดยพิจารณาจัดตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชน หรือองค์กรอ่ืนที่มี
ความประสงค์จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

ผู้ปฏิบัติงานในที่ท าการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ
โดยค าแนะน าของคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด / กทม แต่งตั้งให้คัดเลือกจากบุคลากร
ของหน่วยงานราชการในแต่ละจังหวัด บุคลากรขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน อาสาสมัครหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และภาคประชาสังคมที่สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการ
เข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาการขอจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืน
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืน แจ้งความประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมไปยังประธานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดตั้ง 



(๒) ระบบรูปแบบกลไกโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้น า
รูปแบบการด าเนินงานในศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมใน
กรุงเทพมหานครมาใช้ได้โดยอนุโลม 

ให้องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืนจัดสรรการสนับสนุนช่วยเหลือและ
สงเคราะห์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐได้ 
 
       ให้ไว้ ณ วันที่                        พ.ศ.     
      (   ) 

ประธานคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

พ.ศ. .... 
 

หลักการ 
  ให้มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมและการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 

เหตุผล 
  โดยที่มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประกอบกับมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและ
กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่ในการติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความ
ช่วยเหลือ และสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๘ เพ่ือให้
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวเพ่ือให้บุคคล
ดังกล่าวสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้การฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมตามดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดในกฎกระทรวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
กฎกระทรวง 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

พ.ศ. .... 
 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายประกอบกับมาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 
  ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
   “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอ านวยการ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

  “ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”หมายความว่าสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้
ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

  “การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า การกระท าใด ๆ อันเป็นการสงเคราะห์ 
สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย 
การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข 

  “ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม” หมายความว่า ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙  

  “การสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์” หมายความว่า การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์ในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

  (๑) สวัสดิการสังคม ได้แก่การรักษาพยาบาล การศึกษา เบี้ยยังชีพ 
  (๒) สังคมสงเคราะห์ ได้แก่ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
  (๓) ที่อยู่อาศัยชั่วคราว  
  (๔) ความช่วยเหลือด้านอาชีพ  
  (๕) ความช่วยเหลือด้านการศึกษา เช่น ทุน สถานที่เรียน  



  (๖) ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสงเคราะห์ เช่น เงินบรรเทาความเดือดร้อน  
  (๗) ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
  (๘) ความช่วยเหลือด้านอาชีพในสถานประกอบการ โรงงาน 
  (๙) การสนับสนุน ส่งเสริมครอบครัวและชุมชน 
  (๑๐) ความช่วยเหลือด้านสงเคราะห์อื่น ๆ  

 
หมวด ๒ 

การด าเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 
   

 ข้อ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มี “คณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัด” 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติดและ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นรองประธาน ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน หรือองค์กรอ่ืนในจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้องไม่เกิน
สองคนเป็นกรรมการโดยมีหัวหน้าส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเป็นเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจัดให้มี  “คณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน รองปลัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบส านัก
พัฒนาสังคมเป็นรองประธาน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม ผู้อ านวยการส านักอนามัย ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของส านักงานเขต ๖ กลุ่ม ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้อ านวยการ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และให้ประธาน
คณะท างานแต่งตั้ง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืนในกรุงเทพมหานครไม่เกินสองคนเป็น
กรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงานสวัสดิการสังคม ส านักพัฒนาสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการ  และ
ข้าราชการในสังกัดส านักพัฒนาสังคม จ านวนไม่เกินสองคนที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ 

 ข้อ ๕ คณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ 

สงเคราะห ์ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่ตามทีไ่ด้รับการจัดสรรตามช่องทางที่ก าหนด 
  (๒) รวบรวมการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์จากภาคธุรกิจ เอกชน สมาคม 

องค์กรชุมชนต่าง ๆ ที่สามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา รวมทั้งแสวงหาความ
ร่วมมือ ความตกลงเพ่ือแจ้งไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่

  (๓) ก าหนดช่องทางการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ จากองค์กรพัฒนาเอกชน 
องค์กรชุมชน หรือองค์กรอื่นไปยังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่

  (๔) จัดให้มีการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สังเคราะห์อย่างใดๆ แก่ผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาเพ่ือสามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ   



  (๕) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที่
และก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

  (๖) แต่งตั้งคณะท างานอ่ืนๆเพื่อการสนับสนุนความช่วยเหลือสงเคราะห์ในพ้ืนที่ 
 ข้อ ๖  ให้มีส านั กงานคณะท างานอ านวยการ ฟ้ืนฟูสภาพทางสั งคม จั งหวัดหรือ

กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการเพ่ือด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะท างาน
อ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมและให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินงานในฐานะหน่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะท างาน
อ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

(๒) พิจารณาให้ค าแนะน าและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่  

(๓) ประสานนโยบาย แผน งบประมาณ และความร่วมมือในพ้ืนที่ เพ่ืออ านวยการ
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่ 

(๔) ติดตาม รวบรวมผลด าเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษาที่ได้รับ
การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ภาพรวม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง 
แก้ไข 

ให้ส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ประธาน
คณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครเห็นสมควร และให้มีระบบการ
ด าเนินงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลด้านความต้องการการช่วยเหลือรายบุคคลจาก
สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระบบการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษา เพ่ือ
ทราบความคืบหน้า สถานภาพของบุคคล และการปฏิบัติตามเงื่อนไขระบบข้อมูลการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ
สงเคราะห์ ต่าง ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการออกหนังสือรับรองของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาที่อยู่
ระหว่างการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

 ข้อ ๗ ให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ดังนี้ 
(๑) หัวหน้าส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมซึ่งประธาน

คณะท างานอ านวยการฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากข้าราชการในระดับช านาญ
การหรือเทียบเท่าปฏิบัติงานประจ า 

(๒) เจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานราชการ หรือบุคลากร หรือ
บุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ให้หัวหน้าส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการซักถาม สอบถาม วิเคราะห์ให้ตรงกับความต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
และให้ค าปรึกษารวมทั้งเข้าใจช่องทางการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
และจากภาคีต่าง ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 
หมวด ๓ 

การฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 

 



ข้อ ๘ ในการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ส่วนราชการสนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานของ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ดังนี้ 

 (๑) ให้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดและ
สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาในบทบาทหน้าที่ ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีส่วนราชการในสังกัดท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 

               (ก) ส านักงานปลัดกระทรวง วางแนวทางปฏิบัติ ประสาน บูรณาการ สนับสนุน
การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จังหวัดมีการด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

      (ข) กรมการปกครอง มีบทบาทหน้าที่ในการอ านวยการและบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานภาคีในพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยด าเนินการชี้เป้าหมาย เพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าไปด าเนินการกับเป้าหมาย  

      (ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางแนวด าเนินงานแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา และ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระดับท้องถิ่น 

      (ง) กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการ
บ าบัด น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้าน
อาชีพตามความเหมาะสม 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
      (จ) จังหวัดจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ในอ าเภอ ต าบล หรือหมู่บ้าน ตาม

ความจ าเป็น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดตั้งส านักงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  

 (๒) ให้กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ จัดตั้งส านักงานศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในเขตตามความจ าเป็น รวมทั้งบูรณาการการสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์กับ
ส่วนราชการอ่ืน และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

      (ก) ส านักอนามัย ส านักการแพทย์ บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและจัดท าข้อมูล
ประกอบการพิจารณา การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห ์

      (ข) ส านักพัฒนาสังคม ด าเนินการอบรม พัฒนา ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์
ต่าง ๆ และมอบให้ชุมชนมีบทบาทในการติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยา และผู้ผ่านการบ าบัด 

      (ค) ส านักการศึกษา ประสาน สนับสนุนการศึกษาเล่าเรียน 
(ง) ส านักงานเขต ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย ให้การ

สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ความสงเคราะห์ต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่าน
การบ าบัด 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มอบหมาย 

(๓) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ในด้านสวัสดิการสังคมต่าง ๆ แก่ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัด โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 



(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดย
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์สวัสดิการสังคม  

  (ข) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์สวัสดิการสังคม 
และสงเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 

  (ค) กรมกิจการเด็กและเยาวชน สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชน
ที่ติดยาและเด็กและเยาวชนทีผ่่านการบ าบัดรักษา 

  (ง) กรมกจิการสตรีและสถาบันครอบครัว สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์สตรีที่ติดยาเสพ
ติดและสตรีผ่านการบ าบัดรักษา 

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
  (๔) กระทรวงแรงงาน ด าเนินการ สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาฝีมือแรงงาน หาอาชีพ

ที่เหมาะสมในสถานประกอบการต่าง ๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบ าบัดรักษา โดยให้หน่วยงานในสังกัด
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(ก) กรมการจัดหางาน ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหางานที่เหมาะสมในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ  

(ข) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุน การฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงานในด้านต่าง ๆ  

(๕) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุน ส่งเสริมในด้านการศึกษาต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

(ก) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ส่งเสริม และจัดหาสถานศึกษา
ที่เหมาะสม 

(ข) กรมการศึกษานอกโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
ฝึกฝนอาชีพ 

 (ค) ส านักงานการอาชีวศึกษา สนับสนุนการฝึกอบรมด้านทักษะอาชีพ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

(๖) กระทรวงสาธารณสุข ประสานงาน บริหารจัดการ สนับสนุน ติดตาม ช่วยเหลือผู้ติด
ยาเสพติดและผ่านการบ าบัดรักษาโดยมีหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

(ก) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้เขตบริการสุขภาพ สาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุขอ าเภอประสานด าเนินการและสนับสนุนการบ าบัดรักษาการติดตามหลังการ
บ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

(ข) กรมการแพทย์ พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
การติดตามหลังการบ าบัดรักษาการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลขั้นต้นของผู้ผ่านการบ าบัด
เพ่ือหาความต้องการความสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห ์ 

(ค) กรมสุขภาพจิต พัฒนาระบบ กระบวนการ และวิธีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมี
อาการทางจิตและประสาท ให้การบ าบัดผู้เสพยาที่มีอาการทางจิตและประสาท การติดตามหลังการบ าบัด 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และสนับสนุนข้อมูลขั้นต้นในความต้องการ ช่วยเหลือ สงเคราะห์  

(ง) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สนับสนุนและมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในด้านติดตาม ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและผ่านการบ าบัดรักษาในชุมชนและสังคม 



 (๗) ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประสานนโยบาย 
และส่งเสริมการด าเนินงานในการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  

หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
ข้อ ๙ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร มอบหมาย สั่งการให้
หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและพ้ืนที่ จัดสรรทรัพยากรที่จะสนับสนุนที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือและระบบ
ความต้องการประจ าปี ในด้านความช่วยเหลือ การสนับสนุน สงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสามารถสั่งการ มอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยราชการในสังกัดอ่ืนๆ ได ้ 

ให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์จากทุก
กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังจังหวัดและพ้ืนที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมแต่ละระดับสามารถขอรับการสนับสนุนได้ 

หมวด ๔ 
การสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์และติดตาม 

 
  

ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห ์จะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้  
(๑) เป็นผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ ๑๑๔ และมาตรา ๑๖๙ โดยมี

เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
     (ก) ให้ความร่วมมือให้ถ้อยค าต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม เพ่ือน าไปสู่

การสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์  
     (ข) มีบุคคลรับรองเ พ่ือรับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์  ได้แก่  

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนายจ้าง ผู้ปกครอง หรือผู้น าชุมชน เป็นต้น  
     (ค) ยินยอมรับการติดตามผลความคืบหน้าในการสนับสนุน ช่วยเหลือ และ

สงเคราะห์  
     (ง) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมก าหนด 

(๒) ได้รับการส่งต่อมาจากสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ว่าสมควรได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ สงเคราะห์หรือ เป็นผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการส่ง
ต่อมาจากองค์กรชุมชน และองค์กรหรือภาคส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(๓) คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะท างาน 
เห็นสมควร โดยอาจก าหนดเพ่ิมเติมหรือพิจารณาเป็นรายกรณีก็ได้  

(๔) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับก าหนด 
 ข้อ ๑๑ การขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห ์มีดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้มีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยา

เสพติดสอบถาม รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาแบบรายงานเบื้องต้น เพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผล ความ
จ าเป็นในการสนับสนุนความช่วยเหลือ สงเคราะห์ต่าง ๆ ต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ระหว่างการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟ ูในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด 



  (๒) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยา
เสพติดส่งแบบรายงานเบื้องต้นไปยังส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร หรือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ 

  (๓) ให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหรือ
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ ศึกษา สอบถาม วิเคราะห์รายละเอียดถึงความจ าเป็น ความต้องการ และ
ก าหนดแนวทางการสนับสนุน ช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 
รวมถึงกรณีผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ติดยาเสพติดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์
โดยมิได้ผ่านการบ าบัดรักษา ให้จัดให้มีการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ตามหมวดนี้ 

  (๔) ให้ส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมแต่ละระดับ ประสานและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หรือองค์กรอื่น เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ และสงเคราะห ์

  (๕) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน หรือองค์กร
องค์กรอ่ืนๆพิจารณาการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ และแจ้งกลับมายังส านักงานคณะท างาน
อ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแต่ละระดับ เพ่ือพิจารณาส่งตัวผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาไปรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ต่อไป 

  (๖) ส านักงานคณะท างานอ านวยการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมแต่ละระดับ แจ้งให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาทราบและยอมรับการติดตามผลความคืบหน้าในการสนับสนุน  
ช่วยเหลือ และสงเคราะห์  

หมวด ๕ 
การสร้างเอกภาพกับกลไกแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ 

 
 

ข้อ ๑๒ การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม เป็นระบบและกลไกที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดและผูผ้า่น
การบ าบัดรักษาสามารถกลับมาด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของการแก้ไขปัญหายา
เสพติด ดังนั้น เพ่ือความเป็นเอกภาพของมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดให้มีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบริหาร การอ านวยการการ
ปฏิบัติการ การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ด าเนินการอย่างประสานสอดคล้อง 
สนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกันในพ้ืนที่แต่ละจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน์ในการยุติปัญหายาเสพ
ติดในภาพรวม 

 
                    ให้ไว้ ณ วันที่              พ.ศ.  

 
(                            ) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา 



หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. .... 

   
หลักการ 

 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการ

บ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และเงื่อนไขการโฆษณาตามใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับ
การบ าบัดรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ยาเสพติด  
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา 122 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด บัญญัติให้การขออนุญาต การออก
ใบอนุญาต และเงื่อนไขการในการโฆษณาตามใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดในกฎกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ร่าง 
กฎกระทรวง 

การอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. .... 

   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 

2564 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมาตรา 122 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้  

 “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ 
ภาพ เสียง หรือเครื่องหมายที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจความหมายได้ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า  
  “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด  

ข้อ 3 ค าขอรับใบอนุญาต  ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อนุญาตก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 4 การยื่นค าขอ การอนุญาต และการแจ้งตามกฎกระทรวงนี้ ให้ด าเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือมีเหตุอ่ืนใดท าให้ไม่สามารถด าเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นค าขอ ณ สถานที่หรือโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
(2) ในจังหวัดอ่ืน ให้ยื่น ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานพยาบาลยาเสพติด หรือ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นตั้งอยู่ 
(3) สถานที่หรือวิธีการอ่ืนตามที่ผู้อนุญาตก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 1 

การโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
   

ข้อ 5 การโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้โฆษณาได้
เฉพาะสถานพยาบาล หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

ข้อ 6 ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโฆษณาเกี่ยวกับการ
บ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) การโฆษณาชื่อ ที่ตั้ง หรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(2) การโฆษณาชื่อ คุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลยาเสพติด หรือ

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข 



(3) การโฆษณาเกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เกี่ยวกับการ
บ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  

(4) การโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักเกณฑ์ 
ทีก่ าหนดในข้อ 9  
 ข้อ 7 การแสดงชื่อ หรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งแสดงไว้ ณ สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สามารถ
กระท าได้โดยไม่ต้องยื่นค าขออนุญาต 

ข้อ 8 การขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ให้สถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ยื่นค าขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้  

(๑) เอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ ที่ประสงค์จะโฆษณา  
(๒) ส าเนาประกาศจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

เป็นสถานที่ท าการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
(3) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยตามหลักสากล ต้องมีเอกสารอ้างอิงเป็นที่

ยอมรับและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจก าหนดหลักเกณฑ์การอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยได้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 (4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่ผู้อนุญาตก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ 9 การอนุญาตให้โฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) การโฆษณาคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล 

ยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น 
(2) การโฆษณาเกี่ยวกับยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เกี่ยวกับ  

การบ าบัดรักษาหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
(3) การโฆษณาต้องไม่แสดงข้อความที่ระบุกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ หรือการบ าบัดรักษา หรือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพอันเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความจริง หรือท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นจริง หรือการใช้ข้อความอ่ืนใด
ที่มีความหมายในท านองเดียวกัน 

(4) การโฆษณาที่แสดงข้อความเก่ียวกับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยมีการอ้างอิง 
เอกสารอ้างอิงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ และไม่ท าให้ส าคัญผิดในสาระส าคัญเก่ียวกับการบ าบัดรักษาและ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพนั้น  

(5) การโฆษณาท่ีอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยตามหลักสากล ต้องมีเอกสารอ้างอิงเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
ได้ตามข้อ 8 (3)  

(6) การโฆษณาแจ้งข่าวสารหรือแจ้งกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ กระท าได้เฉพาะกิจกรรมและ  
วันเวลาที่จัดกิจกรรมนั้น 

(7) โฆษณาโดยสุภาพ ไม่แสดงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 



 
 

หมวด 2 
การอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ข้อ 10 ให้สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อ
ผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา เอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบค า
ขอรับใบอนุญาต 

กรณีที่ข้อความโฆษณาได้ท าขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจัดท าค าแปลเป็นภาษาไทยโดยมีค ารับรองของผู้แปล ส่งให้ผู้อนุญาตเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย  

ข้อ 11 เมื่อผู้อนุญาตได้รับค าขอพร้อมด้วยเอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาการโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีค าสั่ง
อนุญาตหรือไม่อนุญาตโฆษณาดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐาน
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว อาจขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลหรือความ
จ าเป็นนั้นให้ผู้ยื่นค าขอทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  

ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตการโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ผู้อนุญาตแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ทั้งนี้ กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาตให้แจ้ง
เป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่
วันที่มีค าสั่งไม่อนุญาต 

ข้อ 12 กรณีผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่อนุญาตการโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ข้อ 13 ผู้รับใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้อง
โฆษณาให้ตรงตามที่ได้รับอนุญาต และต้องระบุเลขท่ีใบอนุญาตโฆษณาไว้ในสื่อโฆษณาทุกครั้ง  

 
หมวด 3 

การขอออกใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

ข้อ 14 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับอนุญาตยื่นค าขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญดังกล่าว  

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม โดยให้ก ากับ
ค าว่า “ใบแทน” ไว้ที่มุมบนด้านซ้าย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย  
 
 
 
 



 
 

หมวด 4 
ค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 15 ค่าธรรมเนียมในการตรวจข้อความ ภาพและเสียงการโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(1) กรณียื่นค าขอทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ก. ใบค าขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

เนื้อหาโฆษณา กระดาษขนาดเอสี่ตัวอักษรขนาดไม่ต่ ากว่าสิบหกพอยต์ หน้าละสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท  
สื่อโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง วินาทีละสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ 

ข. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละสองร้อยยี่สิบห้าบาท  
(2) กรณียื่นค าขอ ณ ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสถานที่  หรือวิธีการอ่ืนตามที่ผู้อนุญาตก าหนด 
ก. ใบค าขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

เนื้อหาโฆษณา กระดาษขนาดเอสี่ตัวอักษรขนาดไม่ต่ ากว่าสิบหกพอยต์  
หน้าละห้าร้อยบาท สื่อโฆษณาที่เป็นภาพหรือเสียง วินาทีละห้าสิบบาท 

ข. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละสามร้อยบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ข้อ 16 ให้ค าขออนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษ ที่ได้ยื่นไว้ต่อผู้อนุญาตก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นค าขอรับใบอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้ 
 ข้อ 17 ใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา หรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดตามเสพติดตาม
กฎกระทรวงนี้  
         
     ให้ไว้ ณ วันที่                              พ.ศ.  
 
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 



 
 


