
 
 

 

ฉบับส่งคณะกรรมการอำนวยการ 7 ตค.64 
(ร่าง) 

 
ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  

เรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และ 
ระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

พ.ศ..........  
   

 
อาศัยอำนาจตามความใน  มาตรา ๑๑๑ (๖) มาตรา ๑๑๗ และมาตรา ๑๒๒ แห่งประมวลกฎหมาย         

ยาเสพติด ประกอบมติในการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่.......วันที่........
ประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด จึงกำหนดระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการ
บำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ๓๐ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ประกาศนี้เรียกว่า “ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบำบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
ระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “สถานพยาบาลยาเสพติด” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบำบัดรักษาแลฟ้ืนฟูผู้ ติดยาเสพติดกำหนดให้เป็นสถานที่ทำการบำบัดรักษาผู้                   
ติดยาเสพติด 

“สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” หมายความว่า สถานพยาบาล สถานฟื้นฟู หรือสถานที่อ่ืนใด
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดกำหนดให้เป็นสถานที่ทำ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
      “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการ
บำบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด   
ยาเสพติด ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วยอธิบดีกรมการ
แพทย์เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เภสัชกรเชี่ยวชาญด้านระบาด
วิทยาของวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน ๕ คน 
ซึ่งประธานอนุกรรมการเห็นสมควร  นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหรือผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษา
และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการ
ติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 



 
 

 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน  หัวหน้ากลุ่มงาน
กฎหมายและคดีการแพทย์ หรือผู้แทน พยาบาลวิชาชีพ สบยช. ที่ผู้อำนวยการ สบยช. กรมการแพทย์มอบหมาย 
จำนวน ๒ คน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้แทนศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และให้อนุกรรมการ
มีหน้าที ่

๑. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้ง สถานพยาบาลยาเสพติด  
     สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด     
๒. พิจารณาเสนอหรือปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบำบัดรักษา การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

๓. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดกำหนดให้เป็นหน้าที่
และอำนาจของคณะอนุกรรมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการ
บำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด 
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์  
“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานพยาบาลยาเสพติด หรือผู้ดำเนินการ

ของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานของ สถานพยาบาล

ยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งผู้อำนวยการมอบหมายให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ 
“ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งสมัครใจ หรือตกลงเข้ารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล

ยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามมาตรา  ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๖๘ และมาตรา 
๑๖๙ (๑)  

 
หมวด ๑ 

อำนาจหน้าที่ของอธิบดี 
 

ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ 
(๑) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกให้ผู้อำนวยการมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูล

เกี่ยวกับการบำบัดรักษาและผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 
(๒)  มอบหมายให้บุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้กล่าวหาหรือปรากฏข้อมูลว่า สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟู
สรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฝ่าฝืนระเบียบวินัยข้อบังคับตามประกาศนี้ 
               (๓)  แนะนำ ตักเตือน สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือ
ผู้อำนวยการเกี่ยวกับการบำบัดรักษา  



 
 

 

               (๔)  มีคำสั่งให้ดำเนินการ หรือห้ามดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่สถานพยาบาลยาเสพติด และ          
สถานฟ้ืนฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการชั่วคราวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการบำบัดรักษา แล้วรายงานให้คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดทราบโดยด่วน 
               (๕) กำหนดหลักสูตรการอบรมของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 
               (๖) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด 
                (๗) กำหนดแบบการรายงานการเข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้ง สถิติข้อมูลต่าง  ๆของการบำบัดรักษา การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หรือรายงานอ่ืนตามข้อ ๕ (๔) 
               (๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติในกิจการเกี่ยวกับ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสรรถ
ภาพผู้ติดยาเสพติด 

               (๙) พิจารณาอนุญาตวิธีการบำบัดรักษาอ่ืนๆ ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบำบัดรักษา การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการประเมินผลการบำบัดรักษา ของประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
               (๑๐) ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดมอบหมาย 

 

หมวด ๒ 
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ 

 

ข้อ ๕ ผู้อำนวยการมีอำนาจหน้าที่ 
(๑) วางระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ติดยาเสพติด โดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ 
(๒) เป็นหัวหน้าควบคุมการบำบัดรักษา ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินกิจการทั่วไปของสถานพยาบาล 

ยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และมีอำนาจมอบหมายเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ 

(๓) ในระหว่างรับการบำบัดรักษา เมื่อปรากฏว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฝ่าฝืนประกาศนี้ และ
ระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม (๑) ให้
ผู้อำนวยการมีอำนาจปฏิบัติต่อผู้ฝ่าฝืน ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (ข) ตัดสิทธิบางประการ 
 (ค) แยกการบำบัดรักษา 
 (ง) ไม่ออกหนั งสือรับรองการบำบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๔ หรือ                

มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) 
(๔) รายงานอธิบดีเรื่องการรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของการบำบัดรักษา 

หรือรายงานอื่นตามที่อธิบดีกำหนด 
(๕) ออกหนังสือรับรองการบำบัดรักษาตามมาตรา ๑๑๓ มาตราหรือ ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๖๘ และ

มาตรา ๑๖๙ (๑) 
 



 
 

 

หมวด ๓ 
หน้าที่ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 

 

ข้อ ๖ ผู้เข้ารับการบำบัดรักษามีหน้าที่ 
(๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบำบัดรักษาและระเบียบวินัยสำหรับ                

สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับสำหรับ
สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งออกตามข้อ ๕ (๑) 

(๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

หมวด ๔ 
การบำบัดรักษาและการรับรอง 

 

    ข้อ ๗ การบำบัดรักษา ประกอบด้วยการคัดกรอง การประเมินความรุนแรง การบำบัดด้วยยา หรือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การลดอันตรายจากยาเสพติด และการติดตามหลังการบำบัดรักษา  

                การบำบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
บำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบำบัดรักษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการประเมินผลการบำบัดรักษา 

ข้อ ๘ เมื่อผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ได้รับการบำบัดรักษาและปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดกำหนด มีการประเมินผลการบำบัดรักษาเป็นที่น่า
พอใจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กรมการแพทย์กำหนด ให้ผู้อำนวยการปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา 
๑๑๔ หรือมาตรา มาตรา ๑๖๘ และมาตรา ๑๖๙ (๑) พิจารณาออกหนังสือรับรองว่าผ่านการบำบัดรักษาเป็นที่น่า
พอใจตามแบบที่กรมการแพทย์กำหนด 

 
หมวด ๕ 

การควบคุมและวินัยสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษายาเสพติด หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการดังกล่าว
โดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือท่ีตั้งหรือกิจการของสถานพยาบาลยาเสพติดของตน หรือสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

              ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กระทำการ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ ์ วิธีการ เงื่อนไข การคัดกรอง การบำบัดรักษา การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และการประเมินผลการบำบัดรักษาที่คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดประกาศกำหนด  
              ข้อ ๑๑ ให้สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ความร่วมมือต่อบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมายในการตรวจสอบเบื้องต้นให้ได้ข้อเท็จจริงเพ่ือนำเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาต่อไป 



 
 

 

               ข้อ ๑๒ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ทำการฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับเพ่ือควบคุมการบำบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด และ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอาจได้รับการลงโทษ ดังนี้ 

(๑) การตักเตือนตามข้อ ๔ (๓) 
(๒) การดำเนินการหรือยุติการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือระงับความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการบำบัดรักษาเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๔ (๔) 
(๓) การถูกเพิกถอนจากการเป็น สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ข้อ ๑๓ สถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อ 

บังคับเพ่ือควบคุมการบำบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด และ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และถูกเพิกถอนจากการเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา ๑๑๔ (๔) มาตรา ๑๒๑ แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้สถานพยาบาล         
ยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวส่งต่อผู้เข้ารับการบำบัดรักษาให้สถานพยาบาลยาเสพ
ติด และสถานฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอ่ืนต่อไปโดยเร็ว 

ข้อ ๑๔  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่ควบคุมดูแล สถานพยาบาลยาเสพติด และสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดรับผิดชอบของตน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
เพ่ือควบคุมการบำบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด และสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฉบับนี้ เพ่ือประสานกรมการแพทย์แก้ไขปัญหา หรือดำเนินการอ่ืนใดให้เกิดความ
เรียบร้อย             

                                                    ประกาศ ณ วันที..................................................... 

                                      ...................................................................... 
                                        รองนายกรัฐมนตรี 
                                                                 ประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 


