เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษา
และระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘ (๘) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษกาหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับ
สถานพยาบาลไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๖๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เรื่อง ระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาล ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สถานพยาบาล” หมายความว่ า สถานพยาบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลซึ่งแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการ ผู้ดาเนินการ หัวหน้า หรือผู้มีอานาจบังคับ
บัญชาสถานพยาบาล
“เจ้าหน้ าที่ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานของ
สถานพยาบาล ซึ่งผู้อานวยการมอบหมายให้ปฏิบัติตามประกาศนี้
“ผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษา” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง สมั ค รใจขอเข้ า รั บ การบ าบั ด รั ก ษา
ในสถานพยาบาลก่ อ นความผิ ด จะปรากฏตามมาตรา ๙๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
หมวด ๑
อานาจหน้าทีข่ องอธิบดี
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ ให้อธิบดีมีอานาจหน้าที่
(๑) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกให้ผู้อานวยการมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบาบัดรักษาและผู้เข้ารับการบาบัดรักษา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) มอบหมายให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ในกรณีที่มีผู้กล่าวหา
หรือปรากฏข้อมูลว่าสถานพยาบาลฝ่าฝืนระเบียบวินัยข้อบังคับตามประกาศนี้
(๓) แนะนา ตักเตือนสถานพยาบาลหรือผู้อานวยการเกี่ยวกับการบาบัดรักษา
(๔) มี ค าสั่ ง ให้ ด าเนิ น การ หรื อ ห้ า มด าเนิ น การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแก่ ส ถานพยาบาลเป็ น
การชั่วคราวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
กระบวนการบาบัดรักษา แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษทราบโดยด่วน
(๕) กาหนดแบบการรายงานการเข้ารับการบาบัดรักษา รวมทั้ง สถิติข้อมูลต่าง ๆ ของการ
บาบัดรักษา หรือรายงานอื่นตามข้อ ๕ (๔)
(๖) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติในกิจการเกี่ยวกับสถานพยาบาล
(๗) พิ จ ารณาอนุ ญ าตวิ ธี ก ารบ าบั ด รั ก ษาอื่ น ๆ ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ก ารบ าบั ด รั ก ษา
ผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
(๘) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมอบหมาย
หมวด ๒
อานาจหน้าทีข่ องผูอ้ านวยการ
ข้อ ๕ ผู้อานวยการมีอานาจหน้าที่
(๑) วางระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับสาหรับสถานพยาบาลโดยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้
(๒) เป็ น หั ว หน้ า ควบคุ ม การบ าบั ด รั ก ษา ตลอดจนรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น กิ จ การทั่ ว ไปของ
สถานพยาบาล และมีอานาจมอบหมายเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
(๓) ในระหว่างรับการบาบัดรักษา เมื่อปรากฏว่า ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาฝ่าฝืนประกาศนี้
และระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับสาหรับสถานพยาบาลตาม (๑) ให้ผู้อานวยการมีอานาจปฏิบัติต่อผู้ฝ่าฝืน
ดังต่อไปนี้
(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ตัดสิทธิบางประการ
(ค) แยกการบาบัดรักษา
(ง) ไม่ออกหนังสือรับรองการบาบัดรักษาตามมาตรา ๙๔
(๔) รายงานอธิบดีเรื่องการรับผู้เข้ารับการบาบัดรักษา และสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของการบาบัดรักษา
หรือรายงานอื่นตามแบบที่อธิบดีกาหนด
(๕) ออกหนังสือรับรองการบาบัดรักษาตามมาตรา ๙๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

หมวด ๓
หน้าทีข่ องผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษา
ข้อ ๖ ผู้เข้ารับการบาบัดรักษามีหน้าที่
(๑) ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับ
สถานพยาบาล และระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับสาหรับสถานพยาบาลซึ่งออกตามข้อ ๕ (๑)
(๒) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๔
การบาบัดรักษาและการรับรอง
ข้อ ๗ การบาบัดรักษาประกอบด้วยการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาด้วยยาหรือวิธีอื่นใด
การฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือการติดตามและการดูแลหลังการรักษา และการประเมินผลทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ
การบาบัดรักษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๘ เมื่อผู้เข้ารับการบาบัดรักษาได้รับการบาบัดรักษาและปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาล ให้ผู้อานวยการซึ่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
พิจารณาออกหนังสือรับรองการบาบัดรักษาให้แก่ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
หมวด ๕
การควบคุมและวินัยสถานพยาบาล
ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเกี่ยวกับการบาบัดรักษา หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาการดังกล่าว
โดยใช้ชื่อของตน หรือชื่อหรือที่ตงั้ หรือกิจการของสถานพยาบาลของตน หรือคุณวุฒิหรือความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลของตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตตามมาตรา ๔๘/๑
ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้สถานพยาบาลกระทาการรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ นอกเหนือไปจาก
หลักเกณฑ์การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษที่กาหนดไว้ในข้อ ๗
ข้อ ๑๑ ให้ สถานพยาบาลให้ ความร่วมมือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีมอบหมายในการ
ตรวจสอบเบื้องต้นให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อนาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อ ๑๒ สถานพยาบาลที่ ท าการฝ่ า ฝื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และวิ นั ย ส าหรั บ สถานพยาบาล
อาจได้รับการลงโทษ ดังนี้
(๑) การตักเตือนตามข้อ ๔ (๓)

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง

หนา้ ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ เมษายน ๒๕๖๒

(๒) การมีคาสั่งของอธิบดีให้ดาเนินการหรือยุติการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อระงับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบาบัดรักษาเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๔ (๔)
(๓) การถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็ น สถานพยาบาลตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑๓ สถานพยาบาลที่ทาการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและวินัยสาหรับสถานพยาบาลและ
ถู ก เพิ ก ถอนจากการเป็น สถานพยาบาลตามมาตรา ๘ (๗) แห่ งพระราชบัญญัติย าเสพติดให้โทษ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สถานพยาบาลดังกล่าวส่งต่อผู้เข้ารับการบาบัดรักษาให้สถานพยาบาลอื่นต่อไปโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-๑-

หลักเกณฑ์การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระเบียบข้อบังคับ
เพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและระเบียบวินัยสาหรับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
การบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน คือ
๑. ขั้นเตรียมการ
๒. ขั้นถอนพิษยา หรือขั้นบาบัดด้วยยา
๓. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
๔. ขั้นติดตามและการดูแลหลังการรักษา
๑. ขั้นเตรียมการ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ คั ด กรองและประเมิ น ระดั บ ความรุ น แรงในการใช้ ย าและสารเสพติ ด ของผู้ เข้ า รั บ
การบาบัดรักษา เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย
๒. เพื่อประเมินและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาตระหนักในปัญหาของการใช้
ยาและสารเสพติด เกิดการยอมรับในการบาบัดรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิต ใจและสังคม
ในการเข้ารับการบาบัดรักษาตามรูปแบบที่เหมาะสม
ระยะเวลา
ประมาณ ๑ - ๗ วัน พิจารณาตามความพร้อมของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
วิธีการ
๑. สร้ างสั มพัน ธภาพกับ ผู้ เข้ารับการบ าบัดรักษา ครอบครัว และญาติ ร่วมกับ การสั มภาษณ์
ซักประวัติทั่วไป ประวัติการใช้ยาและสารเสพติดจากผู้เข้ารับการบาบัดรักษา ครอบครัว ญาติ และผู้เกี่ยวข้อง
๒. คัดกรองและประเมินสภาพด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ระดับความรุนแรงในการใช้ ยาและ
สารเสพติด รวมทั้งประเมินระดับแรงจูงใจในการเข้ารับการบาบัดรักษา
๓. การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหาสารเสพติด การตรวจเลื อด เอกซเรย์ปอด
เพื่อประกอบการวินิจฉัย และการวางแผนดูแลรักษา
๔. วิเคราะห์ และวินิ จ ฉัย ปั ญ หาจากการรวบรวมข้อมู ล เพื่ อนามาวางแผนการบ าบั ดรักษาแก่
ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาและครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
๕. สร้างแรงจู งใจให้ ผู้ เข้ารับการบาบั ดรักษาเห็ นความส าคัญ ของการบาบัดรักษา โดยการให้
ข้อมูลสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้ยาและสารเสพติดต่อตัวผู้เข้ารับการบาบัดรักษา ครอบครัวและญาติ
รวมทั้งข้อมูลทางเลือกเกี่ย วกับ ขั้น ตอนและวิธีการบาบัดรักษาที่เหมาะสม ตลอดจนการให้ คาปรึกษาแนะนา
ให้กาลังใจและความเชื่อมั่นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจและความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในการเข้าสู่กระบวนการ
บาบัดรักษา

-๒-

๒. ขั้นถอนพิษยา หรือขั้นบาบัดด้วยยา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่มีอาการขาดยาได้รับการบาบัดรักษาแบบถอนพิษยาหรือ
ได้รับยาระงับ หรือใช้วิธีอื่นๆในการรักษาอาการขาดยา
๒. เพื่อให้ การรักษาโรคร่วมและโรคแทรกซ้อน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในขณะที่ ผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษาหยุดเสพยา
๓. เพื่ อ ให้ ก ารรั ก ษาแบบประคั บ ประคองทางร่ างกายและจิ ต ใจ ตามอาการของผู้ เข้ ารั บ
การบาบัดรักษา และควรมีการใช้กระบวนการให้คาปรึกษา หรือให้คาแนะนาแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่มในทุก
วิธีการ รวมทั้งการได้รับอาหารและการพักผ่อนที่เพียงพอ
ระยะเวลา
ประมาณ ๑ - ๖ สัปดาห์ พิจารณาตามอาการของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
วิธีการ
๑. การถอนพิษยาโดยการให้ยาทดแทนขนาดสูงในวันแรกจนระงับอาการขาดยาได้ และลด
ขนาดยาลงตามระยะเวลาที่เหมาะสม (ประมาณ ๒ - ๖ สัปดาห์)
๒. การบาบัดด้วยยา ในผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและ
จิตใจ และอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้แก่
๒.๑ การบาบัดรักษาด้วยยาในผู้ที่มีโรคร่วมและโรคแทรกซ้อนทางร่างกาย เช่น ความดัน
โลหิตสูง ตับอักเสบ และวัณโรคปอด เป็นต้น
๒.๒ การบาบัดรักษาด้วยยาในผู้ที่มีโรคร่วมและโรคแทรกซ้อนทางจิตใจ เช่น โรคจิตเภท
โรคซึมเศร้า และโรควิตกกังวล เป็นต้น
๓. การบาบัดรักษาด้วยวิธีอื่นๆ
๓.๑ การหักดิบ (Cold turkey) คือ การให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาหยุดการเสพทัน ทีทันใด
และดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ให้เกิดอันตราย เช่น การให้ได้รับอาหารและน้าอย่างเพียงพอ การให้พักผ่อนอย่าง
เต็มที่
๓.๒ การแพทย์ แผนไทย และแพทย์ทางเลื อก เช่น การใช้ยาสมุ นไพร การนวด การกดจุ ด
การฝังเข็ม เป็นต้น
๓.๓ การถอนพิษยาแบบรวดเร็ว (Ultra rapid detoxification)
๓.๔ การบาบัดรักษาอื่นๆที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลและมีผลงานวิจัยรับรอง
โดยให้ยื่นรายละเอียดของวิธีการบาบัดรักษาต่อกรมการแพทย์ และให้ อธิบดีกรมการแพทย์
พิจารณาอนุญาต
๓. ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพกลับคืนสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง
และมั่นคง มีพฤติกรรมใหม่ที่ไม่เสี่ยงต่อการกลับไปใช้ยาเสพติด โดยครอบครัวมีส่วนสาคัญในกระบวนการตั้งแต่
เริ่มต้นจนกลับไปดูแลต่อที่บ้านได้ ทาให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
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ระยะเวลา
ประมาณ ๒ เดือน - ๑ ปี พิจารณาตามระดับการติดยาและสารเสพติดร่วมกับพฤติกรรมของ
ผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
วิธีการ
๑. การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาและครอบครัวในกลุ่มที่
ใช้ยาเสพติดแบบครั้งคราวหรือกลุ่มเสพโดยการให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice : BA) หรือการบาบัดแบบสั้น
(Brief Intervention : BI)
๒. การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ด้ ว ยรู ป แบบการบ าบั ด เพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงจู ง ใจ (Motivational
Enhancement Therapy : MET) รูปแบบผู้ป่วยนอก เป็นการกระตุ้นผู้เข้ารับการบาบัดเกิดแรงจูงใจด้วยหลักการ
พื้นฐานทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจภายใน องค์ประกอบของการบาบัด คือ การประเมิน
การสะท้อนกลับ และการใช้หลักการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI)
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบาบัดรักษามีจิตใจที่เข้มแข็ง ครอบครัวมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถปรับปรุง
พฤติกรรมและเลิกใช้ยาเสพติด อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพได้
๓. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยเทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
Therapy : CBT) รูปแบบผู้ป่วยนอก เป็นกระบวนการฟื้นฟูฯ ที่ผสมผสานกิจกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีการปรับ
ความคิดและพฤติกรรม เพื่อเปลี่ยนความคิด ความเชื่อของบุคคลที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความคิด ความเชื่อที่ถูกต้อง
เหมาะสม ของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับการบาบัดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนเลิกยาเสพติดได้
๔. การฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบาบัด (Therapeutic Community : TC)
รูปแบบผู้ป่วยใน เป็น กระบวนการฟื้นฟูฯที่ใช้สังคมจาลองที่สร้างขึ้ นเป็นชุมชนซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่ ปลอดภัยทาง
กายภาพและ มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ผสมผสานกับ กิจกรรมการบาบัดเป็น เครื่องมือต่างๆ เช่น กลุ่มจิต
บาบัด กลุ่มบาบัด งานบาบัด ครอบครัวบาบัด กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเอง
เพิ่มความรับผิดชอบ ฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวที่ไม่ใช้ยาเสพติด
๕. การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ เช่น การฟื้นฟูฯ โดยการใช้สิบสอง
ขั้นตอนในการเลิกยาเสพติด (Twelve Step Facilitator : TSF) การฟื้นฟูฯ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การฟื้นฟูฯโดยใช้ศาสนบาบัด เช่น วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มัสยิดศูนย์ส่องทางสู่ชีวิต
ใหม่ ฯลฯ ซึ่งจะนาหลักธรรมคาสอนทางศาสนา มาช่วยทาให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น รู้จักแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรูปแบบการฟื้นฟูฯ ต่าง ๆ ดังกล่าวอาจเหมาะสมกับบางกลุ่มหรือบางรายโดยเฉพาะ ซึ่งต้อง
พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายๆ หรือเฉพาะกลุ่ม
๖. การฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลและมีผลงานวิจัยรับรอง
โดยให้ยื่นรายละเอียดของวิธีการบาบัดรักษาต่อกรมการแพทย์ และให้อธิบดีกรมการแพทย์พิจารณาอนุญาต
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๔. ขั้นติดตามและดูแลหลังการรักษา
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษาไม่กลับไปเสพซ้า สามารถดารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
ระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือน – ๑ ปี พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา
วิธีการ
๑. สร้ างสั ม พั น ธภาพที่ ดี กับ ผู้ ที่ ผ่ านการบ าบั ดรักษาและครอบครัว ให้ เกิด การยอมรับ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของการติดตามและดูแลหลังการรักษา และมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ติดตามในรูปแบบการมาพบปะกัน เช่น การนัดหมายพบกันระหว่างผู้ติดตามกับผู้ที่ผ่าน
การบาบัดรักษาและครอบครัวให้มาพบในหรือนอกสถานพยาบาล ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน การทา Home Health
Care เป็ น ต้น หรือการติดตามด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การติดตามโดยผ่ านบุคคลผู้ เกี่ยวข้อง หรือ การสื่ อสารโดยใช้
เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กโทรนิค เป็นต้น
๓. วิเคราะห์ ปั ญ หา และดาเนิ นการให้ ความช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ผ่ านการบาบัดรักษา ตามสภาพ
ปัญหาที่พบ โดยให้การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม ตามความเหมาะสม
๔. บริหารจัดการทรัพยากรทางสังคม เพื่อให้บริการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่าน
การบาบัดรักษาสามารถกลับไปดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ ได้แก่ การประสานส่งต่อทางการแพทย์ และสังคม
กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประสานเครือข่ายในการส่งต่อผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา
ไปติดตามและดูแลหลังการรักษาใกล้กับที่พักอาศัย ในกรณี ที่ไม่สามารถมาติดตามการรักษาที่สถานพยาบาลที่ให้
การบาบัดรักษาได้
ในกรณีที่ผู้ติดยาเสพติดยังไม่สามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้ควรมีการจูงใจให้ผู้เข้ารับการบาบัด
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางเลือกอื่นๆ ดังต่อไปนี้
๑. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) เป็นการลดปัญหา หรือภาวะเสี่ยง
อัน ตราย การแพร่ระบาด การสู ญเสีย จากยาเสพติดที่อาจเกิดกับตัวบุคคล ชุมชน และสั งคม เป็นการป้องกัน
อั น ตรายโดยการท าให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่ เป็ น อั น ตรายลดลง ในขณะที่ ยั ง ไม่ ส ามารถห ยุ ด ใช้ ย าเสพติ ด ได้
เป็ น การยื ดหยุ่ น วิธีก ารรั กษาที่ ยึ ด ความพร้ อ มของผู้ ติด ยาเสพติด เป็ น ฐาน โดยคานึ งถึงศัก ดิ์ศ รีข องความเป็ น
มนุษย์ มนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน และความเข้าใจธรรมชาติของผู้ ใช้ยาเสพติด โดยการนาผู้เข้ารับการบาบัด
ที่ใช้ยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาในทุกขั้นตอนของการบาบัดรักษา เป็นการทางานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม และใช้หลักการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแบบรอบด้าน
โดยมีมาตรการที่สาคัญ เช่น การให้ยาทดแทนระยะยาวในผู้ที่ใช้ยาประเภทฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น เช่น เมทาโดน
บิวพรีนอร์ฟีน เป็นต้น

-๕-

การให้เมทาโดนระยะยาวในผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่ใช้ยาประเภทฝิ่นและอนุพันธุ์ของฝิ่น
การให้เมทาโดนระยะยาวในผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่ใช้ยาประเภทฝิ่นและอนุพันธุ์ของฝิ่น
เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เป็นการบาบัดรักษาด้วยยาเมทาโดนทดแทนเพื่อไม่ ให้มีอาการขาดยาและลดความเสี่ยงจาก
การใช้อุปกรณ์การเสพร่วมกัน/การแพร่และรับเชื้อ HIV Hepatitis B และ C จากการใช้ยาด้วยวิธีการฉีด เนื่องจาก
ยาเมทาโดนจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จึงต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้ให้บริการด้วย และ
มีการควบคุมและกากับให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายใต้โครงการใช้เมทาโดนระยะยาวของกรมการแพทย์
หลั กเกณฑ์ ในการจ่ ายยาเมทาโดนให้ ผู้ เข้ ารั บการบ าบั ดรั กษาน าไปรั บ ประทานนอก
สถานพยาบาล
๑. การสั่งจ่ายยาเมทาโดนต้องกระทาโดยแพทย์ผู้ทาการบาบัดรักษาเท่านั้น
๒. การจ่ ายยาเมทาโดนต้ อ งจ่ ายให้ กั บ ผู้ เข้ ารั บ การบ าบั ด รั ก ษาที่ ขึ้ น ทะเบี ย นรัก ษากั บ
สถานพยาบาลเท่านั้น ห้ามผู้อื่นมารับแทน
๓. ผู้ เข้ า รั บ การบ าบั ด ที่ มี ค วามจ าเป็ น มี ปั ญ หาในการมารั บ ประทานยาเมทาโดนใน
สถานพยาบาล ทุ กวั น ด้ วยเหตุ ผลที่ เหมาะสม ได้ แก่ ที่ พั กหรื อสถานที่ ท างานอยู่ ไกล การเดิ น ทางมี อุ ป สรรค
มีค่าใช้จ่ายสูง โดยผู้เข้ารับการบาบัดได้รับยานานจนอยู่ในภาวะคงที่ มีการทางานเป็นหลักแหล่ง เหมาะสมที่จะให้
นายาไปรับประทานนอกสถานพยาบาล โดยในการจ่ายยาเมทาโดนที่นากลับไปรับประทานนอกสถานพยาบาลนั้น
ต้องเป็นรูปแบบยาน้าที่ผสมเจือจางแล้ว ไม่ควรเกินครั้งละ ๔๒๐ มิลลิกรัม สาหรับ ๕ - ๗ วัน
๔. สถานพยาบาลนั้ น จะต้ อ งมอบบั ต รประจ าตั ว ตามท้ า ยประกาศนี้ แ ก่ ผู้ เข้ า รั บ การ
บาบัดรักษาเพื่อเป็นเอกสารรับรองการครอบครองยาเมทาโดน
๕. ภาชนะบรรจุ ยาเมทาโดนที่ จ่ายให้ ไปรับประทานนอกสถานพยาบาลจะต้ องมีฉลากระบุ
ข้อความ ชื่อ ผู้เข้ารับ การบาบัดรักษาขนาดรับประทาน ชื่อสถานพยาบาลและคาเตือน “ยาอันตรายไม่ควร
รับประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ หรือยากดประสาทอื่นใด เพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้”
๖. จะต้ องจั ดท าทะเบี ยนผู้ เข้ ารับการบ าบั ดรั กษาและรายงานการจ่ ายยาเมทาโดนให้ ไป
รับประทานนอกสถานพยาบาลเก็บไว้ที่สถานพยาบาล พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
๗. กรณีผู้เข้ารับการบาบัดรักษามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาเมทาโดน สถานพยาบาลจะต้อง
มีแพทย์พร้อมให้คาปรึกษาหรือแนะนาทางโทรศัพท์ทุกวัน ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๘. กรณี ผู้ เ ข้ า รั บ การบ าบั ด อายุ ต่ ากว่ า ๒๐ ปี ต้ อ งมี ผู้ ป กครองควบคุ ม ดู แ ลเรื่ อ ง
การรับประทานยาเมทาโดนให้ถูกต้องตามคาสั่งแพทย์
๒. การบาบัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน
การบาบัดโดยมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง รูปแบบการบาบัดรักษาเชิงบูรณาการโดยเฉพาะ
ต่อผู้ใช้ย าเสพติดและผู้ ติดยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้ เกิดการบาบัด รักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบาบัด รักษา
ในระยะเริ่มต้นจนถึงการบาบัดรักษาแบบถอนพิษยาหรือบาบัดด้วยยา และสร้างเสถียรภาพจนถึงการติดตามผล
การบาบัดรักษา และการคืนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาสู่สังคม รวมถึงการบาบัดรักษาทีต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องโดย
เกี่ยวข้องถึงการประสานงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ สังคม และการบริการอื่นๆ จากบุคคล
ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนครอบครัว และชุม ชนของ
ผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวในการบาบัดรักษา

-๖-

ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๑. สถานที่ มีสถานที่เหมาะสมในการบาบัดรักษาครบตามขั้นตอนที่ได้ขออนุญาต เช่น ขนาด
ความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
๒. บุคลากร มีความเหมาะสมเพียงพอ
๒.๑ ผู้ทาการบาบัดรักษาขั้นบาบัดด้วยยา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาเวชกรรม แผนปัจจุบันหรือแผนโบราณ แล้วแต่กรณี
- มีคุณวุฒิ หรือประสบการณ์ในการบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
๒.๒ บุ ค ลากรอื่น ๆ พิ จารณาตามความเหมาะสม เช่ น พยาบาล นั กสั งคมสงเคราะห์
นักอาชีวบาบัด เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบาบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
เบื้องต้น
๓. วัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสมเพียงพอในการบาบัดรักษาแต่ละขั้นตอน เช่น
- การบาบัดรักษาขั้น ถอนพิษยาหรือขั้น บาบัดด้วยยา ควรมีเวชภัณฑ์ และยาแผนปัจจุบัน
หรือแผนโบราณ แล้วแต่กรณี
- การบ าบั ด รั กษาขั้น ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ควรมี วัส ดุอุ ป กรณ์ เหมาะสมในแต่ ล ะกิจ กรรมที่
กาหนด เช่น อุปกรณ์การกีฬา การออกกาลังกาย เครื่องดนตรี อุปกรณ์การฝึกอาชีพ ฯลฯ
๔. อื่น ๆ
๔.๑ มี ม าตรการป้ อ งกั น การใช้ การลั ก ลอบน าเข้ าหรื อ น าออก และการค้ า ยาเสพติ ด
ให้โทษโดยผิดกฎหมายในสถานพยาบาล
๔.๒ สามารถรักษาโรคแทรกซ้อน และอาการยาเกินขนาด อีกทั้งสามารถจัดส่งผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษาไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เชื่อถือได้
๔.๓ มีระบบการจัดทา การจัดเก็บทะเบียนและรายงานผู้เข้ารับการบาบัดรักษา และการใช้
ยาเสพติดให้โทษในการบาบัดรักษา (เช่น เมทาโดน) ที่มีความถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถ
ตรวจสอบได้
๔.๔ สามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั งคั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบ าบั ด รั ก ษา
การติดยาเสพติดได้อย่างเคร่งครัด

-๗-

แบบ ร.บ.ย.ส.
หนังสือรับรองการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
ลาดับที่.............../....................

ชื่อสถานพยาบาล.....................................................................
ที่อยู่.........................................................................................
................................................................................................

ข้าพเจ้า ....................................................................ตาแหน่ง ........................................................
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................อายุ.....................ปี
เลขประจาตัวประชาชน..............................................................หมายเลขทะเบียนผู้ป่วย.........................................
อยู่บ้านเลขที่.....................................หมู่ที่....................ถนน......................................................................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................
ได้เข้ารับการบาบัดรักษาการเสพติด...........................................................................................................................
ระหว่างวันที่...................................................ถึงวันที่.........................................โดยผู้เข้ารับการบาบัดรักษาดังกล่าว
ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบาบัดรักษาและวินัยสาหรับสถานพยาบาลครบถ้วนแล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............
(ลงนาม) .....................................................
(.............................................)
ตาแหน่ง .....................................................

-๘-

แนวทางการจัดทาหนังสือรับรองการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดให้โทษ
เพื่ อ ให้ ก ารออกหนัง สือ รับ รองการบ าบัด รัก ษาผู้ เสพยาเสพติด ให้โ ทษของสถานพยาบาลที่ ได้ รั บ
การประกาศจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีแนวทาง
การจัดทาหนังสือรับรองดังนี้
๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจออกหนังสือรับ รองการบาบัด รักษาผู้เสพยาเสพติด ให้โทษ ต้องเป็น
ผู ้อ านวยการหรือ หั ว หน้ า สถานพยาบาลที่ เป็ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ผู้ ด าเนิ น การของ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือผู้ดาเนินการของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับการประกาศ
จัดตั้งเป็น สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้ว ยยาเสพติดให้โ ทษ ซึ่งมีอานาจในการออกหนังสือรับรองฯ ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๒) สถานพยาบาลต้องทาสาเนาหนังสือรับรองนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานที่สถานพยาบาลเพื่อการตรวจสอบด้วย
๓) การระบุข้อความในหนังสือรับรองมีดังนี้
ลำดับที.่ ............. /....................
(๑)

ชื่อสถำนพยำบำล ........................……………………………........
ที่อยู่ .........................................……………………………...........
...............................................……………………...............

ข้ำพเจ้ำ ....................................................................ตำแหน่ง (๒) .................................................
เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมมำตรำ ๙๔ แห่งพระรำชบัญญัตยิ ำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอรับรองว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................อำยุ.....................ปี
เลขประจำตัวประชำชน..............................................................หมำยเลขทะเบียนผู้ป่วย............…………...………......
อยู่บ้ำนเลขที.่ .......................………....หมู่ท.ี่ ...................ถนน...............………………………………………………………..........
ตำบล/แขวง.........................….…….....อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................
ได้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำกำรเสพติด (๓)....................…………………………....................................…..............................
ระหว่ำงวันที่...................................................ถึงวันที่.........................................โดยผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำดังกล่ำวได้
ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมกำรบำบัดรักษำและวินัยสำหรับสถำนพยำบำลครบถ้วนแล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่.................เดือน..............................พ.ศ. ...............
(ลงนำม) .....................................................
(.............................................)
ตำแหน่ง .....................................................

(๑) ลาดับที่ หมายถึง ลาดับที่ที่ออกหนังสือรับรอง โดยให้ระบุลาดับที่ที่ออกในแต่ละปีปฏิทิน
เช่น ๑/๒๕๕๗
(๒) ให้ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้อานวยการหรือหัวหน้าสถานพยาบาลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจออกหนังสือรับรอง
(๓) ให้ ร ะบุ ช นิ ด ของยาเสพติ ด ให้ โ ทษที่ ผู้ เสพยาเสพติ ด ให้ โทษใช้ แ ละเป็ น เหตุ ใ ห้ เข้ า รั บ
การบาบัดรักษา เช่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เมทแอมเฟตามีน เป็นต้น

-๙-

บัตรประจาตัวผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
ลำดับที่ ..... / ....... ชื่อสถำนพยำบำล.........................................................
ที่ตั้ง ...............................................................................................................
โทรศัพท์..........................
บัตรนี้ถือเป็นเอกสำรรับรองกำรครอบครองเมทำโดนปริมำณ
ไม่เกิน ๔๒๐ มิลลิกรัม ที่จ่ำยให้กับผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
ชื่อ .......................................................................... อำยุ .......................... ปี
หมำยเลขทะเบียนผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
........................................................................................................................

ได้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำยำเสพติด
ระหว่ำงวันที่ ...................................... ถึงวันที่ ..............................................

บัตรประจำตัวผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำ
ลงชื่อ .......................................... ลงชื่อ...............................................
ผู้อำนวยกำรสถำนพยำบำล
แพทย์ผู้ให้กำรบำบัดรักษำ
ซึ่งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
เพื่อปฏิบัติกำรตำมมำตรำ ๙๔
เวชกรรม เลขที่ ..................
แห่งพระรำชบัญญัติยำเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

