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ความเป็นมาและหลักการส าคัญ 
 ตามที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และควบคุม
ยาเสพติด รวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้กระจายอยู่ในกฎหมาย หลายฉบับ 
และการด าเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบับเป็นหน้าที่และอ านาจของหลายองค์กร ท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มีความสอดคล้องกัน อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยบุคลากรซึ่งมีความหลากหลายจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมยาเสพติด และรวมถึงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 
ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ  

โดยที่ประมวลกฎหมายก าหนดให้มีสถานที่เพ่ือการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดอยู่ 4 ประเภท คือ 
 1. ศูนย์คัดกรอง หมายถึงสถานที่คัดกรองการใช้ยาเสพติด 

2. สถานพยาบาลยาเสพติด หมายถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดให้เป็นสถานที่ท าการบ าบัดรักษาผู้ติด 
ยาเสพติด 

3. สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึงสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟู หรือ สถานที่อ่ืนใด 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ก าหนดให้เป็นสถานที่
ท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

4. ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหมายถึงสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน
การบ าบัดรักษา 

 การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดจ าเป็นต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลายหน่วยงานและมีการท างานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 111 (4) (5) (6) และ มาตรา 118 วรรค 1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขในการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม (ม.111 (4)) และ ม.118 วรรค 1 ส าหรับศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ม.111 (5) ) ตลอดจนก าหนด



ระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับ ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด 
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ม.111 (6) ) โดยมีหลักการในการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 
 1. การจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง  
 2. การจัดตั้งและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด  
 3. การจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
 4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด และการประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่รวมถึง 
การฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม (จะถูกก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตาม ม.118 วรรค 4) 
 5. การควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับเฉพาะศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล
ยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่รวมถึงศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

การจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง  
 เนื่องจากศูนย์คัดกรองถือเป็นด่านแรกของผู้ติดยาเสพติดที่จะเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา
ในกรณีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตรวจพบ ผู้ที่มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า
กระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 
หรือประเภท ๒ (มาตรา ๑๖๒ ) หรือเสพสารระเหย (มาตรา ๑๖๓ ) หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือเสพ
(มาตรา ๑๖๔) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดอ่ืนซึ่งเป็นความผิดที่
มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมที่เกิดจากโรคทางจิตและประสาท 
หรืออาการที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่ใช้ และสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา ให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจส่งตัวผู้นั้นไปสถานพยาบาลยาเสพติดหรือศูนย์คัดกรองต่อไป  (ม.114)  
หากปฏิเสธเข้ารับการบ าบัดรักษาต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ ทั้งจ า
ทั้งปรับ (ม.162 และ 163) แต่ในกรณีครอบครองเพ่ือเสพโทษจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าคือต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ม.164) 
ศูนย์คัดกรองมีหน้าที่และอ านาจ (ม.116) ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
 (๒) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต 
 (๓) พิจารณาส่งต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(๔) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูลอื่นของผู้รับการคัดกรอง 
 โดยที่ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดให้มีศูนย์คัดกรอง  
ในพ้ืนที่ระดับต าบลทุกจังหวัดและระดับเขตในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์คัดกรองจะเป็นสถานที่
ใดใดก็ได้ แต่ต้องประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน ดังนี้ 
 



 1. มาตรฐานสถานที่ 
   สถานที่ส าหรับการคัดกรองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
            1.1 มีสถานที่จัดแยกไว้เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัยไม่มีผู้คนพลุกพล่าน 
             1.2 มีสถานที่เพ่ือจัดเก็บปัสสาวะและตรวจหาสารเสพติด 
 2. มาตรฐานบุคลากร 

    เจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองประกอบด้วย 
                           (๑) หัวหน้าศูนย์คัดกรอง 
                           (๒) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
                           (๓) บุคคลที่ได้รับการอบรมการคัดกรองตามหลักสูตรการอบรมที่คณะอนุกรรมการ
จัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมที่อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ก าหนด เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชนหรือผู้แทน อาสาสมัครสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
       หัวหน้าศูนย์คัดกรองอาจก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประจ าศูนย์คัดกรองได้
ตามท่ีเห็นสมควร เช่น ต ารวจ อพปร. 
 3. มาตรฐานอุปกรณ์ 

    ศูนย์คัดกรองต้องมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการคัดกรองและและประเมินความรุนแรงของการ
ติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต เช่น ชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันโลหิต 
 4. มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

    ศูนย์คัดกรองจะต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือจัดท าทะเบียนหรือข้อมูลผู้รับบริการที่
สามารถจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขได้ 
 โดยให้ขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
กระทรวงสาธารณสุข(สลบ.) ผ่านระบบ e-service  และให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามก ากับการ
ด าเนินงานของศูนย์คัดกรองและเมื่อด าเนินการจัดตั้งครบ 3 ปีให้ยื่นขอรับรองคุณภาพต่อกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข และให้ขอรับรองคุณภาพทุก 3 ปี 
 

 

 

 

 

 

 



การจัดตั้งและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสถานที่ตามประมวลกฎหมาย 
มีหน้าที่และอ านาจ (ม.117) ดังนี้ 
 1. ด าเนินการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 2. ประเมินผล ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
 3. จัดท าและเก็บข้อมูลประวัติของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาหรือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 4. ด าเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด  
 โดยที่ผู้ติดยาเสพติดจะเข้าสู่การบ าบัดรักษาจากสถานพยาบาลยาเสพติดในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาเอง (มาตรา ๑๑๓ ) 
     กรณีที่ผู้เสพยาเสพติดในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์ 
ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ (มาตรา ๑๖๒) หรือเสพสารระเหย (มาตรา ๑๖๓) หรือมีไว้ในครอบครอง 
ซ่ึงยาเสพติดเพ่ือเสพ (มาตรา ๑๖๔) และได้สมัครใจขอเข้ารับการบ าบัดรักษา ก่อนที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือ ต ารวจจะตรวจพบ 
 2. เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจส่งตัวเข้าบ าบัดรักษาโดยไม่ผ่าน
ศูนย์คัดกรอง (มาตรา ๑๑๔ ) 
    กรณีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตรวจพบ ผู้ที่มีพฤติการณ์
อันควรสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดในประเภท ๑ ประเภท ๒ หรือประเภท ๕ หรือเสพวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ (มาตรา ๑๖๒ )หรือเสพสารระเหย (มาตรา ๑๖๓) หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง 
ยาเสพติดเพ่ือเสพ (มาตรา ๑๖๔) ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดอ่ืน
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล ไม่มีพฤติกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมที่เกิดจาก 
โรคทางจิตและประสาท หรืออาการท่ีเกิดจากฤทธิ์ ของยาเสพติดที่ใช้ และสมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษา  
  3. การส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศูนย์คัดกรอง (มาตรา ๑๑๖(๓)) 
         หลังจากที่ศูนย์คัดกรองตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย คัดกรองและประเมินความรุนแรง
ของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพิจารณาส่งต่อ 
มายังสถานพยาบาลยาเสพติด 
 4. การส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาล แบ่งเป็น 2 กรณ ี
     4.1 กรณีที่ศาลเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยตามประมวล
กฎหมายอาญา (มาตรา 39(4)) หรือน าเงื่อนไข เพ่ือคุมความประพฤติข้อเดียวหรือหลายข้อตามมาตรา ๕๖ 
แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาใช้แทนการลงโทษ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่าง  
ถูกด าเนินคดีในความผิดอ่ืนซึง่เป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล 
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่ศาลก าหนดแต่ต้องไม่เกินกว่า 2 ปี (มาตรา ๑๖๖)  

      4.2 กรณีที่ศาลเห็นว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรลงโทษจ าคุก หากจ า เลยส านึก 
ในการกระท าโดยตกลงเข้ารับการบ าบัดรักษา ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี



ในความผิดอ่ีน ซ่ึงเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุก หรืออยู่ในระหว่างรับโทษจ าคุกตามคาพิพากษาของศาล (มาตรา 
๑๖๘) 
 5. การส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากส านักคุมประพฤติจังหวัดตามมาตรา ๕๖ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติ (๔) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ณ สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 6. การส่งตัวเยาวชนจากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
       สถานพยาบาลยาเสพติด 
     สถานพยาบาลยาเสพติดซึ่งมีกระบวนการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด 
ให้การบ าบัดรักษาด้วยยา หรือการบ าบัดรักษาด้วยยาและให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ แบ่งได้ดังนี้ 
      1. สถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. สถานพยาบาลของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ 
 3. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 กรณีสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานพยาบาล
ที่ให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติดอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด  
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมาย กรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดที่มีลักษณะไม่ครบถ้วนตาม
มาตรฐานให้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   มาตรฐานสถานพยาบาลยาเสพติด 
  สถานพยาบาลยาเสพติดที่ขอจัดตั้งต้องมีมาตรฐาน 4 ด้าน คือ 
 1. มาตรฐานสถานที่ 
      มีอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
อย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยที่สถานพยาบาลเอกชนต้องมีการแบ่งเขตพ้ืนที่บริการ
อย่างชัดเจนในการให้บริการมีการจัดห้องส าหรับให้ค าปรึกษาที่เป็นสัดส่วน 
 2. มาตรฐานบุคลากร 
   ๑) มีบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก ได้แก่ 
 (ก) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติด
ส าหรับแพทย์ และหลักสูตรการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน
หรือหลักสูตรอื่นที่คณะอนุกรรมการก าหนด จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ 
 (ข) ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด หรือผ่าน  
การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ส าหรับพยาบาล ๑๐ วัน หรือหลักสูตรอ่ืนที่คณะอนุกรรมการก าหนด จ านวน
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ  
 สถานพยาบาลยาเสพติดอาจจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพสาขาอ่ืนตามความเหมาะสมโดยต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด คณะอนุกรรมการ



อาจก าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือวิชาชีพสาขาอ่ืนได้
ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 กรณีที่สถานพยาบาลยาเสพติดมีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยยาเสพติดในประเภท ๒ 
ระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment) ตามหลักเกณฑ์การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ที่กรมการแพทย์ก าหนด ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากร
สถานพยาบาลยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ 
 3. มาตรฐานเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 มีเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและเพียงพอ
ในการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 4. มาตรฐานการบ าบัดรักษา 
 4.1 มีแผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 
 4.2 สามารถให้การรักษาโรคแทรกซ้อนอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ 
การบ าบัดรักษาได้และในกรณีจ าเป็นให้ส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่เกินศักยภาพของสถานพยาบาลให้ไปรับการรักษา
ยังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได ้

การขึ้นทะเบียน ติดตาม ก ากับและรับรองคุณภาพ 
 1. การขึ้นทะเบียน 
 การยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด 
                         - กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ 
 - จังหวัด ยื่นที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งเอกสาร
มายังสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
   สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์  รวบรวม 
ค าขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด น าเข้าคณะอนุกรรมการจัดตั้งฯ พิจารณา หากครบถ้วนสมบูรณ์  
จะด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (สลบ.) 
 2. การติดตามก ากับ 
  หลังจากขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด คณะอนุกรรมการจัดตั้ง และควบคุม
คุณภาพ มาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะท าหน้าที่
ตรวจติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด 
 3. การรับรองคุณภาพ 
 สถานพยาบาลยาเสพติดที่ด าเนินงานขึ้นทะเบียนครบสามปี ให้ยื่นขอรับรองคุณภาพ  
ต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และให้ขอรับรองคุณภาพทุกสามปี 
 
 
 



 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งมีกระบวนการบ าบัดพฤติกรรมการเสพยาเสพติด 
และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจ ของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ไม่รวมถึงขั้นตอนของการบ าบัดรักษา
ด้วยยา แบ่งได้ดังนี้ 
 1. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาครัฐ 
 2. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคเอกชน หรือองค์กรการกุศล 
 กรณีสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพหรือศูนย์ฟ้ืนฟูที่ได้รับการประกาศให้เป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ที่ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกฎหมายที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการ 
ขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายกรณีที่สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีลักษณะไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานให้ด าเนินการ
ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาหนึ่งปีหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรฐานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ขอจัดตั้งต้องมีรายงานการท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของชุมชนที่จัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีมาตรฐาน 4 ด้าน คือ 
 1. มาตรฐานสถานที่ 
  1.1 อาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม เอ้ืออ านวยต่อการให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อย่างสะดวก ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย
จากเหตุร าคาญที่อาจรบกวนความเป็นอยู่ที่สุขสบาย  
  1.2 มีการท าความสะอาดและจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องมีการแบ่งเขตพ้ืนที่
บริการอย่างชัดเจนในการให้บริการ มีพ้ืนที่ส่วนกลางแก่ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานส าหรับประกอบกิจกรรม
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือสันทนาการที่หลากหลาย  
 1.3 มีการจัดห้องส าหรับให้ค าปรึกษาและสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  
 1.4 มีห้องน้ าและห้องส้วมที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ๑ ห้องต่อผู้รับบริการ ๑๐ – ๑๕ คน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการแต่ละประเภท โดยอย่างน้อยต้องจัดสถานที่ให้ทาง
ลาดเอียง ราวเกาะและห้องส้วมส าหรับผู้พิการด้วย 
 1.5 มีระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ มีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนในทุก
อาคาร มีการก าหนดช่องทางหนีไฟ และมีการฝึกอบรมผู้ด าเนินการและผู้ปฏิบัติงานและมีการฝึกซ้อมแผน
อัคคีภัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 2. มาตรฐานบุคลากร 
 ประกอบด้วยบุคลากร 4 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ผู้ขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 ผู้ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  (๒) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 



  (๓) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ไม่เป็นโรคต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
   (๕.๑) โรคเรื้อนในระยะติดตอ  
 (๕.๒) วัณโรคในระยะติดตอ 
  (๕.๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษอยางร้ายแรง 
  (๕.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง  
  (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ในกรณีผู้ ขอจัดตั้ ง เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ 
ตามวรรคหนึ่งด้วย 
 2.2 ที่ปรึกษา 
  โดยที่ที่ปรึกษาต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข หรือ
นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนดและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหนึ่งปี มีหน้าที่  
ให้ค าปรึกษา ให้ความเห็น และให้ค าแนะน าแก่ผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือผู้ด าเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในเรื่องต่อไปนี้ 
 
  (ก) แนวทางและรูปแบบการให้การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (ข) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริการในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ให้มีประสิทธิภาพ 
  (ค) การป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการในสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (ง) ส่งเสริมให้สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยที่ปรึกษาต้องเข้าเยี่ยมสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพตดิอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละอย่างน้อยสี่ชั่วโมง 
 2.3 ผู้ด าเนินการ 
 ผู้ด าเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการด าเนินการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อยหกเดือน มีหน้าที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  (ก) ควบคุมและดูแลสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การขอจัดตั้งและการรับรองคุณภาพ รวมถึงดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจ านวนที่ขอจัดตั้ง 



  (ข) ควบคุมและดูแลสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สะอาด เรียบร้อย 
ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแก่การเป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (ค) ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของตนดูแลมิให้ผู้ อ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ   
ท าการประกอบวิชาชีพในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพรวมถึงดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามแนวทางการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ยื่นขอจัดตั้งไว้ 
  (ง) ปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาท าการ อย่างน้อย ๖ ชั่วโมงต่อวัน 
 2.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า 
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องเป็นระดับวิชาชีพ
ทางด้านการแพทย์ หรือการพยาบาล หรือการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือ
นักกิจกรรมบ าบัด หรือนักอาชีวบ าบัด หรือผู้ที่ผ่านการอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด โดยมีจ านวนที่
เหมาะสมเพียงพอในการดูแลผู้ติดยาเสพติดหนึ่งคน ต่อผู้รับบริการ ๑๐ – ๑๕ คน และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับท่ีปรึกษาหรือผู้ด าเนินการ 
 ในกรณีที่สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
แบบผู้ป่วยในน้อยกว่าห้าสิบคนต้องจัดให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขประเมินภาวะสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติด 
ตามจ านวนของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ กรณีผู้ป่วยในตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป 
ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวน  
อย่างน้อยหนึ่งคน และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติด 
ตามจ านวนของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ โดยปฏิบัติงานอย่างน้อยสัปดาห์ละห้าวัน วันละอย่างน้อย
สองชั่วโมง 
 3. มาตรฐานเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 มีเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานเหมาะสมและเพียงพอ
ในการให้บริการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 4. มาตรฐานการบริการ 
 4.1 มีแผนหรือคู่มือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ถูกต้องเหมาะสม 
ตามหลักวิชาการ 
 4.2 จัดท าเอกสารเวชระเบียนประจ าตัวผู้ติดยาเสพติดที่รับการฟ้ืนฟูฯ และการบันทึก 
การประเมินสุขภาพ การบ าบัดฟ้ืนฟู การประเมินผลการบ าบัดฟ้ืนฟูและการติดตามผล 
 4.3 มีความพร้อมในการส่งต่อผู้ติดยาเสพติดที่รับการฟ้ืนฟูฯ ที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การรักษาทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ในสภาพที่อันตรายและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินไปรับ  
การรักษายังสถานพยาบาลอ่ืนที่เหมาะสมได้ เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวพ้นจากสภาพที่อันตราย 
 
 
 



การด าเนินการทางทะเบียน 
 1. การขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 - กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี  
 - กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 การพิจารณาค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบค าขอและสถานที่ตามมาตรฐานที่ก าหนดเพ่ือพิจารณาให้เป็นสถานที่ท าการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด หรือสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แล้วแจ้งไปยังส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (สลบ.) เพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 2. การย้ายที่ตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดเอกชนหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
 จะต้องแจ้งขอยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเดิมและ
ด าเนินการขอจัดตั้งใหม ่
 3. การเพิกถอนสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเพ่ือควบคุมการบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและระเบียบวินัยส าหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือปรากฏในภายหลังว่ามีลักษณะไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน หรือไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการเพิกถอนแล้วแจ้งไปยัง
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (สลบ.) เพ่ือด าเนินการเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และให้สถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ถูกเพิกถอนจัดท ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
 กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีขอจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือตรวจสอบและส่งให้คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการต่อไป 
 4. กรณีสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภาครัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจเปิดสาขาให้บริการเพ่ิมเติมในจังหวัดเดียวกับสถานพยาบาลยาเสพติดหลัก ให้อยู่ภายใต้การก ากับ
ติดตามของสถานพยาบาลยาเสพติดหลัก หากประสงค์จะเปิดสาขาให้บริการในจังหวัดอ่ืนให้ด าเนินการขอจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติดใหม ่
  5. กรณีสถานพยาบาลยาเสพติดเอกชนหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ขยายการรับผู้ติดยาเสพติด หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษา 
ผู้ด าเนินการ วิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ส่งเอกสารขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลยาเสพติด 
หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และจัดท ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด 



รักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ยื่นค าขอพร้อมหลักฐานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ประกอบการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการ  
 6. สถานพยาบาลยาเสพติดภาคเอกชน หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องการ
ยกเลิกการให้บริการ ให้ส่งเอกสารขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด และจัดท ารายงานที่จะปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ    
  กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี กรณีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือตรวจสอบและส่งให้คณะอนุกรรมการ
ด าเนินการต่อไป 

การขึ้นทะเบียน ติดตาม ก ากับและรับรองคุณภาพ 
 1. การขึ้นทะเบียน 
 การยื่นขอขึ้นทะเบียนสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
                         - กรุงเทพมหานคร ยื่นที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
กรมการแพทย์ 
 - จังหวัด ยื่นที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งเอกสาร
มายังสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
   สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์  รวบรวม 
ค าขอขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลยาเสพติด น าเข้าคณะอนุกรรมการจัดตั้งฯ พิจารณา หากครบถ้วนสมบูรณ์  
จะด าเนินการขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด (สลบ.) 
 2. การติดตามก ากับ 
  หลังจากขึ้นทะเบียนสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการจัดตั้ง  
และควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
จะท าหน้าที่ตรวจติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 3. การรับรองคุณภาพ 
  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ด าเนินงานขึ้นทะเบียนครบสามปี ให้ยื่นขอรับรอง
คุณภาพ ต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และให้ขอรับรองคุณภาพทุกสามปี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมคือสถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน
การบ าบัดรักษา เป็นหน่วยงานที่คอยติดตาม ดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ 
แก่ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาได้รับการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม โดยได้รับบริการ 
ด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ที่จ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัย 
เป็นการชั่วคราว เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ โดยไม่กลับมากระท าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอีก 
 โดยที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครมีหน้าที่จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
(มาตรา 118 )โดยให้ใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครหรือพ้ืนที่ อ่ืน   
ที่เหมาะสมเป็นที่ตั้งศูนย์พ้ืนฟูสภาพทางสังคมตาม และให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับเขต จังหวัด อ าเภอ ต าบล  
และระดับหมู่บ้าน 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมมีหน้าที่และอ านาจ (มาตรา 120) ดังต่อไปนี้ 
 ๑) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 (๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
 (๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา เงินทุนสงเคราะห์ และให้การสงเคราะห์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา
เข้าท างาน 
 (๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาและติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ 
ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
 (๑) ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการ
เข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 (๒) ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งและศักยภาพในการ
เข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 (๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืนที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้งโดยพิจารณา
จัดตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืนที่ให้ความร่วมมือและมีความประสงค์จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคมขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัด 
รักษา โดยให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 - องค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืนแจ้งความประสงค์ไปยังกระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณา 



 - การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้น ารูปแบบการด าเนินงาน  
ในศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครมาใช้ได้โดยอนุโลม  
 
หน้าที่ของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในระดับจังหวัด 
   ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในระดับจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้ง 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร โดยให้มีหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่ เพ่ือประสานนโยบาย แผนงาน และความร่วมมือต่างๆ 
 (๒) ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ ไปยัง 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 (๓) รวบรวมการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์จากภาคธุรกิจ เอกชน สมาคม องค์กร
ชุมชนต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือต่างๆ เพ่ือแจ้งไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่
 (๔) ก าหนดช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์ จากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน หรือองค์กรอื่นไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับต่างๆ ในพ้ืนที ่
 (๕) จัดให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างใดๆ แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน 
การบ าบัดรักษาเพ่ือให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ   
 (๖) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่และก าหนดมาตรการ  
แก้ไขปัญหาอุปสรรคภาพรวมที่เกิดขึ้น เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง แก้ไขกระบวนการสนับสนุนช่วยเหลือ    
   
การสนับสนุนช่วยเหลือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน ป.ป.ส. ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินการของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การ
สงเคราะห์อื่น ๆ (มาตรา 118 วรรค 3) 
 ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นจากองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรชุมชนหรือองค์กรอ่ืน
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะท างาน
ที่คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม (ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธาน) แต่งตั้ง 
การขึ้นทะเบียน ติดตามก ากับและการรับรองคุณภาพ 
 1. การขึ้นทะเบียน 
 การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูภาพทางสังคมระดับต่างๆ ให้มีการขึ้นทะเบียนเพ่ือการก ากับตรวจสอบ
คุณภาพการด าเนินงานโดยยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด (สลบ.) 
 
 



 2. การติดตามก ากับ 
  หลังจากขึ้นทะเบียนศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม คณะอนุกรรมการประสานนโยบาย 
และอ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม จะท าหน้าที่ตรวจติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมระดับต่างๆ 
 3. การรับรองคุณภาพ 
  ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมที่ด าเนินงานขึ้นทะเบียนครบสามปี ให้ยื่นขอรับรองคุณภาพ 
ต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และให้ขอรับรองคุณภาพทุกสามปี 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด และการประเมินผลการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 ในกระบวนการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนส่งผู้ติดยาเสพติด หรือ
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ไปยังศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจะมีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การคัดกรอง 
 หมายถึงการคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยง 
ทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
       (๑) ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย 
        (๒) คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย
หรือสุขภาพจิต 
          (๓) พิจารณาส่งต่อผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาไปยังสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
         (๔) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูลอื่นของผู้รับการคัดกรอง 
 2. การบ าบัดรักษา หมายถึงการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรวมตลอดถึงการคัดกรอง  
การประเมินความรุนแรงการบ าบัดด้วยยา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตาม
หลังการบ าบัดรักษา 
 3. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพหมายถึงการกระท าใดๆ อันเป็นการกระบ าบัดพฤติกรรมการเสพ  
ยาเสพติด และฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
 ทั้งนี้ให้ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ด าเนินการคัดกรองและประเมินความรุนแรง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทาง
ที่กรมการแพทย์ก าหนด 
 4. การควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับ เฉพาะศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล
ยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 เพ่ือให้การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ในศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด 
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีการควบคุมและมีบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ระเบียบ คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จึงได้ก าหนดดังนี้ 
 



การปฏิบัติตามกฎหมายและหน้าที่ 
 1. ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  ต้องให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง  
การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประเมินผลการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด 
 2. หน้าที่ของผู้อ านวยการ 
   ผู้อ านวยการ ตามระเบียบนี้หมายถึงหัวหน้าศูนย์คัดกรอง ผู้อ านวยการหรือหัวหน้า
สถานพยาบาลยาเสพติด หรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยาเสพติดหรือผู้อ านวยการหรือหัวหน้าสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยผู้อ านวยการมีหน้าที่ในการควบคุมการบ าบัดรักษาและระเบียบวินัยส าหรับศูนย์
คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ควบคุมการด าเนินงานศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด 
 (๒) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  
และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (๓) ออกแนวทางปฏิบัติส าหรับศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือประกาศที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ผู้ติดยาเสพติดก าหนด 
  (๔) รายงานการรับผู้เข้ารับการคัดกรอง การบ าบัดรักษาและสถิติข้อมูลต่างๆ ของการ
บ าบัดรักษาหรือรายงานอื่น 
 (๕) พิจารณาการส่งตัวจากศูนย์คัดกรองไปยังสถานพยาบาลหรือสถานพ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๑๖ การออกหนังสือรับรองผู้ผ่านการบ าบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ 
หรือมาตรา ๑๖๙ หรือมีหนังสือรับรองกรณีที่อยู่ระหว่างการบ าบัดรักษา 
 3. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบนี้หมายถึงเจ้าหน้าที่ของศูนย์คัดกรองผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล 
ยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งหัวหน้าศูนย์คัดกรองหรือผู้อ านวยการมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองหรือสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยมีหน้าที่
ให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการประเมินผลการบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่
คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนด 
 
 
 
 
 
 



บทก าหนดโทษ 
 1. กรณีสถานที่ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล  
ยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมที่อธิบดีกรมการแพทย์เป็น
ประธานอาจมีค าสั่ง ดังนี้ 
     (๑) ตักเตือน 
  (๒) ด าเนินการหรือยุติการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือระงับความเสียหายที่เกิดข้ึน 
จากกระบวนการบ าบัดรักษาเป็นการชั่วคราว 
 (๓) ไม่รับรองคุณภาพหรือถูกเพิกถอนจากการเป็นศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด 
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  (๔) การส่งเรื่องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือใบอนุญาตให้
ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 2. กรณีฝ่าฝืนระเบียบ 
  ผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้อาจได้รับโทษ ดังนี้ 
     (1) ตามมาตรการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพของผู้ที่เป็นผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ 
  (2) ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับต าแหน่งของผู้ที่เป็นผู้อ านวยการหรือเจ้าหน้าที่ 
  (3) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามประมวลกฎหมายอาญา 
  (๔) การตัดสิทธิการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด การฝึกอบรมหลักสูตรของเจ้าหน้าที่ท่ีคณะอนุกรรมการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
1. ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
2. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 
3. ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้ง

และรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง พ.ศ. ๒๕๖๕   
4. ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง

และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ 
5. ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการ

คัดกรอง การบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการประเมินผลการบ าบัดรักษา
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ 

6. ระเบียบคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการควบคุมการบ าบัดรักษาและ
ระเบียบวินัยส าหรับศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2565 

7. ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 


