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แนวทางในการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

ตามประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดเรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก าหนด ประเภทสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟู  
ผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 
 สถานพยาบาลยาเสพติด ซึ่งมีกระบวนการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด 
ให้การบ าบัดรักษาด้วยยา หรือให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท  
  (ก) สถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  (ข) สถานพยาบาลของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ  
  (ค) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีกระบวนอันเป็นการบ าบัดพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติด และฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ไม่รวมถึง
ขั้นตอนของการบ าบัดรักษาด้วยยา 
  (ก) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาครัฐ 
   (ข) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคเอกชน หรือองค์กรการกุศล 
 ส าหรับสถานพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องด าเนินการขอจัดตั้งให้เป็น 
สถานพยาบาลยาเสพติดและให้มีคุณลักษณะตามประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
            ในการด าเนินการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่ง
คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้แต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด เพ่ือรับผิดชอบการจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ 
 1. คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม มีรองอธิบดีกรมการแพทย์ที่
ดูแลเรื่องงานยาเสพติดเป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1 พิจารณาค าขอจัดตั้ง การขอยกเลิก  เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือ
พิจารณาเพิกถอนสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะอนุกรรมการ 
                          ๑.2 เชิญผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด 
                          ๑.๓ ตรวจสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น
บางกรณีที่ยังขาดความชัดเจน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  
            ๑.๔ ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับและให้ค าแนะน าแก่ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยา
เสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับ  



...... 
 

 

        ๑.๕ รายงานข้อมูลและพิจารณาศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติดก าหนดเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ 
                             ๑.๖ น าเสนอหลักสูตรการอบรมของบุคลากรศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด
และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือหลักสูตรอื่นใดที่เก่ียวข้องต่อคณะอนุกรรมการ 
                          ๑.๗ เสนอแนวทางนโยบายการพัฒนาและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์
ฟ้ืนฟูสภาพสังคมต่อคณะอนุกรรมการฯ 
                           ๑.๘ ติดตามผลการด าเนินงานการรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
สังคมและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพสังคมแก่
คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด 
  ๑.๙ พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ
ทางสังคมเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ 
                         ๑.๑๐ ส าหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครคณะท างานชุดนี้จะท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด 
                          ๑.๑๑ แต่งตั้งคณะท างานย่อยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาล
ยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 
                 2. คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด 
รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติดเป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  2.1 พิจารณาค าขอจัดตั้ง การขอยกเลิก  เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง    หรือ
พิจารณาเพิกถอน สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดเพ่ือน าเสนอ
คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์ คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
                          ๒.2 ตรวจสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใน
จังหวัดที่ยื่นขอท าการ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถาน
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
                          2.3 เชิญผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ในจังหวัดมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดเพ่ือรายงานคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
                          2.4 ตรวจ ติดตามและให้ค าแนะน าแก่ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับ
เสนอต่อคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพ
การด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
                       2.5 ให้ข้อมูลของศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยา
เสพติดก าหนดรายงานต่อคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
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              2.6 รับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามแนวทางของ
กรมการแพทย์  พิจารณาผลการเยี่ยมส ารวจและรายงานต่อคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคม 
                       2.๗ พิจารณาเสนอความเห็นต่อของคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.๒๕๖๔ 
                       2.๘ อ่ืนๆ ตามทีค่ณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง  
สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมหรือ
คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมอบหมาย 
 

ขั้นตอนการด าเนินการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 การขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้  ๑. สถานพยาบาลยาเสพติด 
ได้แก่ สถานพยาบาลของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ และ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   และ 
2.สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพภาครัฐและ และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ภาคเอกชน หรือองค์กรการกุศล 
 ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  มี 10ขั้นตอน 
รวมระยะเวลาประมาณ ๘ สัปดาห์ (๔0วันท าการ)  ดังนี้ 
              ๑. สถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กรอกเอกสารแบบขอจัดตั้ง (สถานพยาบาลยาเสพติด
ประเภทสถานพยาบาลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามเอกสารหมายเลข 1 สถานพยาบาลยาเสพติด ประเภท
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามเอกสารหมายเลข 2 และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามเอกสารหมายเลข 3) ในต่างจังหวัดให้ยื่นต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ยื่นต่อผู้อ านวยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.)  
               ๒. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช
ชนนี (สบยช.)ที่รับหนังสือ ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นขอจัดตั้ง ถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์ประสานสถานพยาบาล/
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวให้แก้ไขหรือขอเอกสารเพ่ิมให้เอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
      3. คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรอง
คุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด  จัดทีมไปตรวจ
สถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยยึดตามประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  สรุปผลการตรวจสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด กรณีไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดให้สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง  
                ๔. คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรอง
คุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด สรุปรายงานเอกสารผลการ
ตรวจสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพและข้อมูลที่หน่วยงานได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) ส่ง
ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)เพ่ือส่งต่อคณะท างาน
จัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรับรองคุณภาพการด าเนินงาน      
ศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 



...... 
 

 

       ๕. คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรอง
คุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม พิจารณาเอกสารการขอจัดตั้งฯและเสนอ
ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมพิจารณา กรณีขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
เสนอแนะให้ปรับปรุง ให้ประสานกับคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ     
ผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัดเพ่ือแจ้ง
สถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      
               ๖. ทีมเลขานุการคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมจัดท ารายงานและ สรุปการ
พิจารณาการขอจัดตั้งฯเพ่ือเตรียมเสนอคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง 
สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
               ๗. คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด  
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง
สถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดก าหนดสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก าหนด กรณีผลการพิจารณาสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดไม่ผ่านหรือต้องปรับปรุงแก้ไข จะแจ้งยังสถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยผ่าน
คณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการ
ด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมและคณะท างานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดและ
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับรองคุณภาพการด าเนินงานศูนย์คัดกรองและศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคมระดับจังหวัดไปยังสถานพยาบาล/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
      ๘.  ทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดตั้ งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง 
สถานพยาบาลยาเสพติด  สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม สรุปรายงาน
การประชุมและเอกสารเพ่ือเตรียมเสนอส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพ
ติด 

     ๙. เสนอส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด าเนินการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฯ  
     ๑๐. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลยาเสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



...... 
 

 

Y 

Y 

Y 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการจัดตั้ง สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

(เอกสารหมายเลข 1) 

๑. สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูฯ 
ยื่นขอจัดตั้ง 

๒.สบยช.ตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน า 
๒.สสจ.ตรวจสอบเอกสารและให้ค าแนะน า 

๙. เสนอส านักงานเลขาฯคกก.บ าบดัรกัษาฯ 
ลงทะเบยีน 

๑๐. ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นสถานพยาบาลยา
เสพติด/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพติด 

ส่วนกลาง กทม. 
ต่างจังหวัด 

N 
๓. คณะท างานจัดตั้งฯระดบัจังหวดั 

ตรวจสถานที่ เป็นตามหลักเกณฑ์หรือไม่ 
 

๖. ทีมเลขาคณะท างานจัดตั้งฯจดัท ารายงานและเตรยีมน าเสนอผลการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการฯ 

๗.คณะอนุกรรมการฯจัดตัง้ฯพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

๕.คณะท างานจดัตั้งสถานพยาบาลและ
สถานฟื้นฟูฯ พิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละ

เสนอความเห็นต่อคณะอนุกรรมการฯ  

๓Wks. 

๒Wks 

๑Wk. 

๒Wks. 

ระยะเวลา 
8Wks 

๔.คณะท างานจดัตั้งฯระดับจงัหวัด 

สรุปรายงานเอกสารผลการตรวจสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่ง สบยช. 

N 

N 

๘. ทีมเลขาคณะอนุกรรมการฯสรุปรายงานการประชุมและเอกสาร 



...... 
 

 

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 าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอื่นของรัฐชื่อ ...................................................................................... ................................................. 
สังกัด ................................................................. กระทรวง ............................................ ..................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่ ……….……..ตรอก/ซอย…………….........…………….ถนน…………......…….………….……  
ต าบล/แขวง……………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………………………จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย์……………………........โทรศัพท์…………….……….………….…โทรสาร……………....……………………………. 
อีเมล์....................................................................................................................... .............................................. 
3.   รูปแบบการบ าบัดรักษา 
  ผู้ปุวยนอก 

 ผู้ปุวยใน 
 มีการบ าบัดรักษาด้วยการให้เมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance Treatment) 

4.   ลักษณะของสถานที่ในการให้บริการบ าบัดรักษายาเสพติด 
 ตึกหรืออาคารอ านวยการ     จ านวน............................................................................... .......... หลัง 
 ตึกหรืออาคารบ าบัดรักษาผู้ปุวยนอก  จ านวน……………………...…...…………………………………...  หลัง 
 หอพักผู้ปุวยหรือหอนอน   จ านวน .......……............… หลัง  /จุได้ ……………..………….………….  คน 
 อาคารฝึกอาชีพและอาชีวบ าบัดจ านวน..…………………………………..……….…………………………  หลัง 
 ที่ดินใช้ฝึกอาชีพทางเกษตรกรรม   จ านวน................................................................................  ไร่ 
หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกันจ านวน……......................................................  หลัง  

รั้วกั้นบริเวณ  ไม่มี 
                     มี ระบุ............................................................................................  

5.  บุคลากรที่รับผิดชอบ(หลัก)ในการบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
 5.1 แพทย ์ สาขา.....................................................……………….……จ านวน………………………. คน 
                    การอบรมการบ าบัดรักษายาเสพติด เช่น เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ หรืออ่ืนๆตามที่
กรมการแพทย์ก าหนด 
                        ไมเ่คยอบรม 
                        เคยอบรม ระบุหลักสูตร...........................................................................................     

 
 
 
 
 



...... 
 

 

 
5.2 พยาบาลวิชาชีพ    จ านวน………………………. คน 

                    การอบรม ได้แก่ การพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด, การอบรมหลักสูตรเวช
ศาสตร์ส าหรับพยาบาลยาเสพติด(10วัน) ที่ผ่านรับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยจิตเวช หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ระยะเวลา 5ปี ขึ้นไป หรือปริญญาโทสาขาการพยาบาลจิตเวช, 
หรือการอบรมเกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติดตามที่กรมการแพทย์ก าหนด 
                        ไมเ่คยอบรม จ านวน................ คน 
                        เคยอบรม ระบุหลักสูตร..................................................... จ านวน................ คน                  
          ๕.๓ ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ระบุ..................................…………………………….จ านวน................ คน 
    ไมเ่คยอบรม จ านวน................ คน 
                        เคยอบรม ระบุหลักสูตร..................................................... 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.   เวชภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ 
        การบ าบัดรักษา 
          (     )  ยาแผนปัจจุบัน    (     )  ยาแผนโบราณและสมุนไพร (     )  วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์  

     (     )  อุปกรณ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
ระบุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
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8.   งบประมาณและเงินสนับสนุน 
 (     )  ได้จากงบประมาณประจ าของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

(     )  ได้งบประมาณช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน (ระบุท่ีมา) …………………………………………………………….. 
 (     )  คิดค่าบริการจากผู้มารับการบ าบัดรักษา   
9.  อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 

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

 

10. หลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
     (     )  แผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

  (     )  รายชื่อผู้รับผิดชอบหลกั( ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และ/หรือ วิชาชีพอ่ืนๆ) พร้อม
ด้วยหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากร
สถานพยาบาลยาเสพติดตามที่กรมการแพทย์ก าหนด) 
        1. ....................................................................... ต าแหน่ง............................................................. 
                2. .......................................................................ต าแหน่ง........................................... .................. 
                3. .......................................................................ต าแหน่ง................... .......................................... 
                4. .......................................................................ต าแหน่ง............................................................. 

 
      ระบุผู้ประสานงานเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อ..........................................นามสกุล...................................... .... 

       เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวก)............................................................................................ ...................    
 

  (     )  แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด 
 

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

                                                       ต าแหน่ง ……………………………………………………………   
                วันที่ ………….….เดือน……………………พ.ศ.………….... 
 

หมายเหตุ การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู     
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
แห่งท้องที่ท่ีขอจัดตั้งและด าเนินการต่อไป  
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(เอกสารหมายเลข 2) 
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…์…………………………………………........โทรศัพท์…………….......................................………….… 

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

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

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

  ผู้ปุวยนอก 
  ผู้ปุวยใน  
  ด าเนินการโดยมีการบ าบัดรักษาด้วยการให้เมทาโดน ระยะยาว (Methadone Maintenance      
      Treatment)  ชื่อเภสัชกร.......................................................................................... ........................  

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

ตึกหรืออาคารบ าบัดรักษาผู้ปุวยนอก จ านวน……….………………...………..….………….……. หลัง 
ห้องตรวจหรือห้องให้ค าปรึกษาเป็นสัดส่วน  จ านวน...................................................... ..ห้อง 
 
 
 
 



...... 
 

 

 
 หอพักผู้ปุวยหรือหอนอน   จ านวน .......…….......… หลัง  /จุได้ …………….………............ คน 
      ห้องเดี่ยว     จ านวน..........................ห้อง 
      ห้องคู่          จ านวน..........................ห้อง 
      ห้องรวม       จ านวน........................ห้อง  /จุได้.................................คน 
      หอพักผู้ปุวย มีห้องน้ าและห้องสุขา  จ านวน ............. ห้อง 
  หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกัน  จ านวน…….…………....................................หลัง  

รั้วกั้นบริเวณ   
   ไม่มี 
   มี ระบุ........................................................................................................................      

 

8. บุคลากรหลักที่ให้การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจ านวน.............คน  
           8.1 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือแพทย์ที่ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ(ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

อย่างน้อย 1 คนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์ก าหนดหรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพ
ติดอย่างน้อย 1 ปี) จ านวน.............คน  ระบุชื่อ.......................................................และระบุ สาขา ..............  
                    การอบรมการบ าบัดรักษายาเสพติด เช่น เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์  
                        ไมเ่คยอบรม  
                        เคยอบรม ระบุหลักสูตร...........................................................................................     

           8.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขทีใ่ห้บริการตลอดเวลาเปิดท าการ ( จ านวน อย่างน้อย 1 คนที่ผ่านการ 
อบรมหลักสูตรที่กรมการแพทย์ก าหนดหรือมีประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปี) 
จ านวน........................คน  ระบุชื่อ............................................................ ....................................................... 

การอบรม ได้แก่ การพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด, การอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ส าหรับ
พยาบาลยาเสพติด(10วัน) ที่ได้ผ่านการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางผู้ปุวยจิตเวช หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบ าบัดรักษายาเสพติด ระยะเวลา 5ปี ขึ้นไป หรือปริญญาโทสาขาการพยาบาลจิตเวช, หรือการอบรม
เกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติดอ่ืนๆ 
                        ไมเ่คยอบรม จ านวน................ คน  
                        เคยอบรม ระบุหลักสูตร................................................. .... จ านวน.................... คน                  

          8.3 ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน (ระบุ..) จ านวน…………….………………………………………………………….   คน 
        การอบรม ระบุ................................................................................................................. ......      

 
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 
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  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน………..………………………………………………………………. คน 

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

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

             

10.   เวชภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ส าคัญและจ าเป็นในการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับ
การบ าบัดรักษา 

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

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

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

12. อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 
…………………………………………………………………………………………………............…………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………....………………………………………………....... 
13. สถานพยาบาลที่ประสานรับการส่งต่อผู้ปุวยที่มีโรคแทรกซ้อนไปรักษา จ านวน........แห่ง ระบุ  
               1............................................................................................................................. .......................... 
               2........................................................................................ ............................................................... 
 
14.  หลักฐานต่างๆที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
     แผนการบ าบัดรักษาหรือคู่มือในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
     แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด 
   ส าเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  ส าเนาใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล และเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ 
    ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหรือมี  
ประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษอย่างน้อย   1  ปีจ านวนอย่างน้อย   1  คนซึ่งเป็นผู้ให้บริการ
ตลอด เ ว ล า เปิ ดท า ก า รพร้ อ มหลั ก ฐ าน กา รผ่ า นก า รอบ รมแล ะส า เ น า ใ บอนุ ญ าตปร ะกอบ 
วิชาชีพหรือหนังสือรับรองประสบการณ์ในการดูแลผู้ติดยาเสพติด 
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...... 
 

 

 
 ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพด้านการสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือมี
ประสบการณ์ท างานดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้โทษอย่างน้อย   1  ปีจ านวนอย่างน้อย 1   คนและ
เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดท าการพร้อมหลักฐานการผ่านการอบรมหรือหนังสือรับรอง
ประสบการณด์ูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (กรณีจ่ายเมทาโดนระยะยาว) พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานพยาบาลยาเสพ
ติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 

 
ลงชื่อ ………………….……………ผู้ยื่นค ำขอ                               

          (………………………………) 
                                                        ต ำแหน่ง ………………………………………………………   
 

    วันที่ …….เดือน……………………พ.ศ ……..…… 
 
หมายเหตุ        การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู      

ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ ส าหรับจังหวัดอ่ืนให้ยื่นต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่ขอจัดตั้ง เพ่ือด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอจัดตั้ง และ 
ด าเนินการต่อไป    
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(เอกสารหมายเลข ๓) 
ค าขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

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

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์…………...............................โทรศัพท์…………..….………โทรสาร…………………..........……………..…… 
   อีเมล์....................................................................................................................... ........................................... 

2.   ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดชื่อ.............................................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี…………………หมู่ที่ ……………………………ตรอก/ซอย…….....…………….ถนน………......………………… 

 ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต ..…….…………………………….จังหวัด...................................................... 
  รหัสไปรษณีย์…………...............................โทรศัพท์……….…..….………โทรสาร…………………....................…………  

อีเมล์....................................................................................................................... ........................................... 
3.   ขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายใต้การด าเนินการ 

3.1 ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  สังกัด.....................................กระทรวง .... .............. 
3.2 ภาคเอกชน หรือองค์กรการกุศล 

        เอกชน(ส่วนบุคคล)    เอกชน(นิติบุคคล) 
        องค์กรการกุศล(ส่วนบุคคล)   องค์กรการกุศล(นิติบุคคล) 

4.   ที่ปรึกษาชื่อ-สกุล.............................................................ผู้ประกอบวิชาชีพ............................................ ........... 
      (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ    
       ผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์) 
      4.1 ประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยยาเสพติด (อย่างน้อย 1 ปี) ระบุ............................................................... 
      4.2 การอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กรมการแพทย์ก าหนด  
            ระบุ......................................................................................................................... .................................    
5.  ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลชื่อ-สกุล.................................................ผู้ประกอบวิชาชีพ...................................... 
      (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ    
      ผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข หรือนักจิตวิทยาคลินิก หรือนักสังคมสงเคราะห์) 
      ๕.1 ประสบการณ์ในการดูแลผู้ปุวยยาเสพติด (อย่างน้อย ๖เดือน) ระบุ.......................................................... 
      ๕.2 การอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่กรมการแพทย์ก าหนด  
            ระบุ...................................................................................................................................................... ....    
 
 
 
 
 
 



...... 
 

 

6.   รูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
  6.1 ผู้ปุวยนอก       
  6.2  ผู้ปุวยใน   
           1) จ านวนผู้ปุวยไม่ถึง 50 คน ต้องจัดให้มีบุคลากรทางสาธารณสุขประเมินภาวะสุขภาพอนามัย 
ผู้ติดยาเสพติดตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ระบ.ุ................................................. 
........................................................................................................................................................................  
  ๒) จ านวนผู้ปุวยตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป  ต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จ านวนอย่างน้อย 1 คน และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมใน
การให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดเสพติดตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง  จ านวน..............คน   
  ชื่อ-สกุล ........................................................... ........................................................                   
                     ชื่อ-สกุล...................................................................................................................   
 
7.   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระดับวิชาชีพทางด้านการแพทย์ หรือการ
พยาบาล หรือนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ หรือการสาธารณสุขหรือนักกิจกรรมบ าบัดหรือนักอาชีวบ าบัด 
หรือผู้ที่ผ่านการอบรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟื้นฟู
สมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรึกษาหรือ
ผู้ด 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 
 

      การอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกรมการแพทย์ก าหนด จ านวน ................. คน 
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...... 
 

 

 
   8.   ลักษณะของสถานที่ในการให้บริการ 
      8.1 จ านวนอาคารต่างๆ  ..................................หลัง  

ตึกหรืออาคารอ านวยการ     จ านวน.....................................................................................  หลัง  
ตึกหรืออาคารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ปุวยนอกจ านวน……………...…….…………………….………….…  หลัง 
หอประชุมหรืออาคารที่ใช้ท ากิจกรรมพร้อมกัน จ านวน…….................................................... หลัง  
หอพักผู้ปุวยหรือหอนอน   จ านวน .......…….......……………….. หลัง/จุได ้……………………......... คน 

    ห้องพักเดี่ยว จ านวน...........ห้องห้องน้ าและห้องส้วม    มี  ไม่มี.ระบุที่ใช้.....................   
       ห้องพักคู่     จ านวน..........ห้องห้องน้ าและห้องส้วม      มี  ไม่มีระบุที่ใช้........................   
       ห้องพักรวม  จ านวน..........ห้อง  /จุได้.........คน      มหี้องน้ าและห้องส้วม จ านวน............  ห้อง 

 อาคารฝึกอาชีพและอาชีวบ าบัดจ านวน...…………………………………………………………….……… หลัง 
 อ่ืนๆ................................................................................................................................. ............... 

   8.2 สถานที่เอ้ือต่อการท ากิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ 
           1)  ห้อง/สถานที่ให้ค าปรึกษา จ านวน...............หอ้ง 
           2)  สถานที่ใช้ท 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) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานฟ้ืนฟูฯตลอด 24 ชั่วโมง 
               มี จ านวน...... คน  ไม่มี ระบุการด าเนินการ......................................................................... 
   2) ระบบปูองกันอัคคีภัย  
      สัญญาณเตือนเพลิงไหม้      ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจนในทุกอาคาร  
       มีการก าหนดช่องทางหนีไฟ     เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย 
      อ่ืนๆ ระบุ.................................................................................................. ............................... 
     3) ติดกล้องวงจรปิด  
       มี จ านวน..........จุด      ไม่มี 
           4) รั้วกั้นบริเวณ  
              มี  ไม่มีระบุ......................................................... ....................................................... 
           5) อ่ืนๆ(ถ้ามี) ระบุ....................................................................................................... .......................... 
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  9. เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน เหมาะสม และเพียงพอในการให้   

  ก า ร ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพผู้ ติ ด ย า เ สพติ ด และมี อุ ปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้ อม ใช้ ง าน ( โปรดระบุ )        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

  10. ความพร้อมในการจัดส่งต่อผู้ปุวยที่มีโรคแทรกซ้อนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสม   
   มี ระบุชื่อสถานพยาบาลที่ส่งต่อ.............................................................................................  
   ไม่มีแนวทางปรับปรุง.......................................................................................................... .. 
 

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

   12.  งบประมาณและเงินสนับสนุน 
          ได้จากงบประมาณประจ าของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
                    ได้งบประมาณช่วยเหลือจากแหล่งอ่ืน (ระบุท่ีมา) …...………………..……………………… 
           คิดค่าบริการจากผู้มารับการบ าบัดรักษา   
 

   13.  อัตราค่าบริการ (ระบุรายละเอียด) 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…..……… 
 

    14.  หน่วยงานสนับสนุน   
                   มี ได้แก่ ……………………………………………………………..…………………….……  
                   ไม่มี 
 

15.  หลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมค าขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
   แผนหรือคู่มือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
   แผนผังของสถานที่ที่จะขอจัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
     เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคล และเอกสารแสดงความเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็น 
              ผู้ด าเนินการ 
     รายงานการท าเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่จัดตั้งสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
               ผู้ติดยาเสพติด 
          ชื่อที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือผู้ประกอบ 
              วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขหรือ     
              นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟ ู
              สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการด าเนินการฟ้ืนฟู 
              สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อย 1 ปี พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐาน 
              การผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามที่กรมการแพทย์ 
               ก าหนดและหนังสือรับรองประสบการณ์ 

-๔- 



...... 
 

 

 
 
     ชื่อผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผู้ประกอบวิชาชีพการ 
             พยาบาล หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หรือด้านการสาธารณสุข หรือ 
             นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักสังคมสงเคราะห์  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟู  
             สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด และมีประสบการณ์ในการด าเนินการฟ้ืนฟ ู
             สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและ 
             หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
             ที่กรมการแพทย์ก าหนดและหนังสือรับรองประสบการณ์  

     ชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานพยาบาลระดับวิชาชีพทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขหรือ 
                   ผู้ซึ่งผ่านการอบรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ โดยมีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอ 
                    ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดให้โทษ (ต้องไม่เป็นคนเดียวกับท่ีปรึกษาหรือผู้ด าเนินการสถานพยาบาล)  
                   พร้อมหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรของ 
                   บุคลากรสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติที่กรมการแพทย์ก าหนด 
     ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ที่ให้การดูแลสุขภาพ 

        อนามัยผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ในกรณีท่ีให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษตั้งแต่ 50คนขึ้นไป   
                   และมีจ านวนที่เพียงพอตามความเหมาะสมในการให้การดูแลสุขภาพอนามัยผู้ติดยาเสพติดตาม 
                    จ านวนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู พร้อมหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานการผ่านการอบรม 
                     หลักสูตรของบุคลากรสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการก าหนด 
 
                                        ลงชื่อ ………………….…………………………..……ผู้ยื่นค าขอ                               

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

                                วันที่ ..…….เดือน…………………………พ.ศ................. 
 
 
 
หมายเหตุ: การยื่นค าขอจัดตั้งสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ผู้ ติ ดยา เสพติดแห่ งชาติบรมราชชนนี   กรมการแพทย์   ส าหรับจั งหวัด อ่ื นให้ยื่ นต่ อส านั กงาน 
ส า ธ า รณสุ ข จั ง ห วั ด แห่ ง ท้ อ งที่ ที่ ข อ จั ด ตั้ ง  เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า รต ร ว จสอบ เ อกส า รก า รขอจั ด ตั้ ง  
และด าเนินการต่อไป 
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