
หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   เมษายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  หลักเกณฑการจัดต้ังสถานพยาบาล 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๘  (๗)  แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ 
ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  ๙๖  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  เร่ือง  หลักเกณฑ
การขอจัดต้ังสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สถานพยาบาล”  หมายความวา  สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“สถานฟนฟูสมรรถภาพ”  หมายความวา  สถานพยาบาลที่ใหการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา 

เสพติดใหโทษทั้งรางกายและจิตใจ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล  ซึ่งแตงตั้งโดย

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ขอ ๓ สถานพยาบาลที่จัดต้ังไดม ี ๓  ประเภท  ดังตอไปนี้ 
(๑) สถานพยาบาลที่เปนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ   
(๒) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(๓) สถานฟนฟูสมรรถภาพ   
ขอ ๔ ผูประสงคจะขอจัดต้ังสถานพยาบาลตามขอ  ๓  ใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐาน 

ตามแบบที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
ขอ ๕ สถานพยาบาลตามขอ  ๓  (๑)  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) มีอาคาร  สถานที่  ส่ิงแวดลอม  เอื้ออํานวยตอการใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 

ใหโทษอยางสะดวก  ปลอดภัย  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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(๒) มีเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน  เหมาะสม  และ
เพียงพอในการใหบริการบําบัดรักษา 

(๓) มีแผนการบําบัดรักษาหรือคูมือในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษที่ถูกตอง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

(๔) สามารถใหการรักษาโรคแทรกซอนอันอาจเกิดข้ึนกับผูปวยได  และในกรณีจําเปน 
ใหสงตอผูที่มีโรคแทรกซอนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได 

ขอ ๖ สถานพยาบาลตามขอ  ๓  (๒)  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) ผูขอจัดต้ังสถานพยาบาลตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒) ผูไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
ตองไมเปนผูดําเนินการสถานพยาบาลตามประกาศนี้มากกวา  ๑  แหง 

(๓) มีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผานการอบรมหลักสูตรดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ใหโทษ  หรือมีประสบการณในการดูแลผูติดยาเสพติดใหโทษอยางนอย  ๑  ป  จํานวนอยางนอย  ๑  คน  
เปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการ 

(๔) มีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  
หรือผูปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพดานการสาธารณสุข  ที่ผานการอบรมการดูแลผูติดยาเสพติดใหโทษ  
หรือมีประสบการณทํางานดูแลชวยเหลือผูติดยาเสพติดใหโทษอยางนอย  ๑  ป  จํานวนอยางนอย  ๑  คน  
เปนผูใหบริการตลอดเวลาเปดทําการ 

(๕) มีอาคาร  สถานที่  ส่ิงแวดลอม  เอื้ออํานวยตอการใหบริการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
ใหโทษอยางสะดวก  ปลอดภัย  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(๖) มีเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐานเหมาะสม  และ
เพียงพอในการใหบริการบําบัดรักษา 

(๗) มีแผนการบําบัดรักษาหรือคูมือในการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษที่ถูกตอง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 

(๘) สามารถใหการรักษาโรคแทรกซอนอันอาจเกิดข้ึนกับผูปวยได  และในกรณีจําเปนใหสง
ตอผูที่มีโรคแทรกซอนไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสมได 
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ในกรณีที่สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งมีการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษดวยยาเสพติด 
ใหโทษในประเภท  ๒  ระยะยาว  (Methadone  Maintenance  Treatment)  ตามหลักเกณฑการบําบัดรักษา 
ผูติดยาเสพติดใหโทษที่รัฐมนตรีกําหนดตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมอยางนอย  ๑  คน 
เปนผูใหบริการ 

ขอ ๗ สถานพยาบาลตามขอ  ๓  (๓)  ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑) มีที่ปรึกษาซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล  หรือ 

ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือนักจิตวิทยาคลินิก  หรือนักสังคมสงเคราะห   
ที่ผานการอบรมเฉพาะทางดานการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษ  และมีประสบการณในการดูแล 
ผูติดยาเสพติดใหโทษอยางนอย  ๑  ป 

(๒) มีผูดําเนินการสถานพยาบาลซึ่งเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  หรือผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล  หรือผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ  หรือนักจิตวิทยาคลินิก  หรือ 
นักสังคมสงเคราะห  หรือผูที่ เคยผานการอบรมการฟนฟูสมรรถภาพและมีประสบการณในการ
ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพอยางนอย  ๖  เดือน   

(๓) มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานประจําสถานพยาบาลระดับวิชาชีพทางดานการแพทยหรือ 
การสาธารณสุข  หรือมีผูที่เคยมีประสบการณดูแลผูติดยาเสพติดใหโทษซึ่งผานการอบรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ  โดยมีจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอในการดูแลผูติดยาเสพติดใหโทษ
และไมเปนบุคคลเดียวกันกับ  (๑),  (๒) 

(๔) มีอาคาร  สถานที่  ส่ิงแวดลอม  เอื้ออํานวยตอการใหการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ใหโทษอยางสะดวก  ปลอดภัย  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(๕) มีเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่ไดมาตรฐาน  เหมาะสม  และ
เพียงพอในการใหการฟนฟูสมรรถภาพ 

(๖) มีแผนหรือคูมือในการฟนฟูสมรรถภาพ  การติดตามผูปวย  ที่ถูกตองเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ 

(๗) มีความพรอมในการจัดสงตอผูปวยที่มีโรคแทรกซอนไปรับการรักษายังสถานพยาบาล 
อื่นที่เหมาะสมได 

ในกรณีที่สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งใหการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษ 
แบบผูปวยในต้ังแต  ๕๐  คนข้ึนไป  ตองจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือผูประกอบวิชาชีพ
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การพยาบาลและการผดุงครรภ  จํานวนอยางนอย  ๑  คน  ใหการดูแลสุขภาพอนามัยของผูติดยาเสพติด
ใหโทษอยางนอยสัปดาหละ  ๕  วัน  วันละอยางนอย  ๒  ชั่วโมง   

ขอ ๘ ผูขอจัดต้ังสถานพยาบาลตามขอ  ๓  (๓)  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพนโทษมาแลวไมนอยกวา  ๒  ป 

(๔) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(๖) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

ในกรณีผูขอจัดต้ังเปนนิติบุคคล  ผูแทนของนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งดวย 

ขอ ๙ การย่ืนคําขอจัดต้ังสถานพยาบาลตามประกาศนี้  สําหรับในกรุงเทพมหานครใหย่ืน 
ตอกรมการแพทย  สําหรับจังหวัดอื่นใหย่ืนตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแหงทองที่ที่ขอจัดต้ัง
สถานพยาบาล  เพื่อดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอจัดต้ังและสงใหกรมการแพทยดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๐ ใหผู ย่ืนคําขอจัดต้ังสถานพยาบาลใหความรวมมือตอคณะอนุกรรมการในกรณี  
ดังตอไปนี้ 

(๑) มาชี้แจง  แกไขเพิ่มเติม   หรือสงเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวของ   เพื่อประกอบ 
การพิจารณา 

(๒) อํานวยความสะดวกตอคณะอนุกรรมการเมื่ อ เข าไปในสถานที่ที่ จะขอจัด ต้ั ง 
เปนสถานพยาบาลเพื่อตรวจสอบ 

ขอ ๑๑ การพิจารณาคําขอจัดต้ังสถานพยาบาล   ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาคําขอ 
และตรวจสอบสถานที่ตามที่เห็นสมควร  และเมื่อเห็นชอบใหจัดต้ังเปนสถานพยาบาล  ใหเสนอ
ความเห็นนั้นตอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศจัดต้ังเปนสถานพยาบาลตอไป   

เมื่อไดประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหกรมการแพทยมีหนังสือแจงใหผูขอจัดต้ังสถาน 
พยาบาลทราบ 
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ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไมเห็นชอบใหจัดต้ังสถานพยาบาล  ใหเสนอความเห็นนั้น 
ตอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษเพื่อพิจารณา  หากคณะกรรมการไมเห็นชอบใหจัดต้ัง
สถานพยาบาล  ใหกรมการแพทยแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการใหผูขอจัดต้ังสถานพยาบาล 
นั้นทราบ 

ขอ ๑๒ การยายที่ ต้ังสถานพยาบาล  จะตองแจงการขอยกเลิกการเปนสถานพยาบาล   
ณ  สถานที่ต้ังเดิมและย่ืนขอจัดต้ังใหมในสถานที่ที่ยายไป  และใหนําความในขอ  ๑๑  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ใหประกาศยกเลิกสถานพยาบาล   ณ  สถานที่ ต้ังเดิมพรอมกับประกาศจัดต้ัง
สถานพยาบาล  ณ  สถานที่  ที่ยายไป   

ขอ ๑๓ สถานพยาบาลที่ไดรับการประกาศจัดต้ังกอนประกาศนี้ใชบังคับ  ใหยังคงดําเนินการ
ตอไปได  จนกวาจะมีประกาศใหยกเลิกจากการเปนสถานพยาบาลหรือประกาศจัดต้ังสถานพยาบาล 
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพนัธ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

วิทยา  แกวภราดัย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 


