
ยาเสพติดใหโทษ 
 
 “ยาเสพติดใหโทษ”   หมายความวา   สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ  ซ่ึงเมื่อเสพเขาสูรางกายไมวาจะ
โดยรับประทาน  ดม  สูบ  ฉีด  หรือดวยประการใดๆ  แลว  ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะ
สําคัญ  เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเปนลําดับ  มีอาการถอนยาเมื่อขาดยามีความตองการเสพทั้งทางรางกาย
และจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา  และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง  กับใหรวมตลอดถึงพืชที่เปน
หรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ  หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ   และสารเคมีที่ใชใสนการผลิต
ยาเสพติดใหโทษดวย  ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  แตไมหมายความถึงยาสามัญประจํา
บานบางตํารับตามกฎหมายวาดวยยาที่ยาเสพติดใหโทษผสมอยู 
 

ประเภทของยาเสพติด 
 ยาเสพติดใหโทษแบงออกเปน  ๕  ประเภท  คือ  
 (๑)  ประเภท ๑ ยาเสพติดใหโทษชนิดรายแรง  แชน  เฮโรอีน  (HEROIN) 
 (๒) ประเภท ๒ ยาเสพติดใหโทษทั่วไป  เชน  มอรฟน  (MORPHINE)  โคคาอีน   (COCAINE)   
โคเคอีน  (CODEINE)    ฝนยา  (MEDICINAL  OPIUM) 
 (๓) ประเภท ๓ ยาเสพติดใหโทษที่มีลักษณะเปนตํารับยา  และมียาเสพติดใหโทษประเภท  ๒  
ผสมอยูดวย  ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๔) ประเภท ๔ สารเคมีใชใยการผลิตยาเสพติดใหโทษประเภท  ๑  หรือ ประเภท  ๒  เชน อาเซติค
แอนไฮไดรด  (ACETIC  ANHYDRIDE)  อาเซติลคอลไรด  (ACETYL  COLORIDE) 
 (๕) ประเภท ๕ ยาเสพติดใหโทษที่มิไดเขาอยูในประเภท  ๑  หรือประเภท  ๔ เชน พืชกระทอม 
 

ประเภทความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 
ความผิดฐานเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ  แบงออกไดเปน  ๕  ประเภท 

๑. ฐานผลิต  นําเขา  สงออกซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
๒. ฐานจําหนาย  หรือมีไวในความครอบครองเพื่อจําหนายซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
๓. ฐานจําหนาย  หรือมีไวในความครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
๔. ฐานเสพยาเสพติดใหโทษ 
๕. ฐานโมษณาเพื่อการคาซึ่งยาเสพติดใหโทษ 
บทลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

เฮโรอีน 
- ผูจําหนายหรือมีเฮโรอินไวในครอบครอง  น้ําหนักไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  จําคุกตั้งแต  ๕  ปถึง

ตลอดชีวิตและปรับตั้งแต  ๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐  บาท 



- เกิน ๑๐๐  กรัม  ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต 
- มีเฮโรอินไวในครอบครองโทษจําคุกตั้งแต ๑-๑๐  ป  และปรับตั้งแต  ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- ผูเสพเฮโรอินมีโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือน – ๑๐  ป  และปรับตั้งแต  ๕,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 

กัญชา 
- ผูผลิต  นําเขาหรือสงออกยาบาเพื่อจําหนาย  มีโทษประหารชีวิต 
- มียาบาตั้งแต  ๒๐  กรัมขึ้นไป  (สารบริสุทธิ์)  ถือเปนการกระทําเพื่อจําหนายมีโทษประหาร

ชีวิต 
- จําหนายหรือครอบครองเพื่อจําหนายไมเกิน ๑๐๐  กรัม (สารบริสุทธิ์)   มีโทษจําคุก ๕ ปถึง

ตลอดชีวิต และปรับ ๕๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
- เกิน  ๑๐๐  กัรม  โทษจําคุกตลอดชีวิต  หรือประหารชีวิต 
- ครอบครองไมเกิน ๒๐  กรัม  โทษจําคุก ๑ – ๒๐  ป  ปรับ  ๑๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
- ผูเสพโทษจําคุก ๖ เดือน  -  ๑๐  ป  ปรับ  ๕,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
การปองกันการติดยาเสพติด 
1. ปองกันตนเอง  ไมใชยาโดยไมไดรับคําแนะนําจากแพทยและอยาทดลองเสพยาทุกชนิดโดย

เด็ดขาด 
2. ปองกันครอบครัว  ควรสอดสองดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัว อยาใหเกี่ยวของกับยาเสพติด

ตองคอยอบรมสั่งสอนใหรูถึงโทษและภัยของยาเสพติดที่สําคัญควรใหความรักความอบอุนกับลูกหลาน
เพราะความรักของครอบครัวจะเปนปราการสําคัญตานภัยยาเสพติดได  หากมีผูเสพยาในครอบครัวควรจัด
การใหเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลใหหายเด็ดขาด  อยาแสดงความรังเกียจหรือดูหมิ่น  ควรใหกําลังใจใหความ
รักตอเขา  และการรักษาแตเริ่มแรกที่ติดยามีโอกาสหายไดเร็วกวาปลอยไวนานๆ 

3. ปองกันเพื่อนบาน   ชวยช้ีแจงเพื่อนบานใหเขาใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด  หากพบวาเพ่ือน
บานติดยาเสพติด  อยาแสดงความรังเกียจ  ควรชวยแนะนําใหไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 

4. ปองกันโดยใหความรวมมือกับทางราชการ  เมื่อทราบวาสถานที่แหงใดมียาเสพติดแพรระบาด 
ขอใหแจงเจานาที่ตํารวจทุกแหงทองที่ทราบ หรือที่ศูนยปราบปรามยาเสพติดใหโทษ  โทร. 252-7962, 252-
5932  หรือที่ สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป .ป .ส .) โทร . 2459350-9 
 



ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
 
 วัตถุออกฤทธ์ิ  หมายความวา วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนธรรมชาติ  หรือที่ไดจากสิ่ง
ธรรมชาติ  หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทที่เปนวัตถุสังเคราะหตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุ
เบกษาซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจประกาศระบุช่ือและจัดแบงประเภทวัตถุที่ออกฤทธิ์
ออกเปน ๔  ประเภท ที่รูจักกันแพรหลาย  ก็คือ  แอมเฟตามีน  หรือยาบา  ยาขยัน  ซ่ึงจัดอยูในประเภท  ๒  
และกฎหมายหามมิใหผูใดผลิตขาย  นําเขา  หรือสงออก  ถาฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ถึง ๒๐  ป  
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท 
 ผูใดเสพซึ่งวัตถุออกฤทธิ์  เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  หรือผูซ่ึงไดรับมอบ
หมาย โดยใหความเห็นหรือคําแนะนําของคณะกรรมการ มีอํานาจสั่งใหจัดสงผูนั้นไปรับการรักษาพยาบาบ  
หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพ  ณ  สถานพยาบาล หรือสถานพักฟน  ตามที่เห็นสมควรเปนเวลาไม
เกิน ๑๘๐ วัน  และอาจขยายเวลาตอไปอีกไดไมเกิน ๑๘๐  วัน  ถาขัดขืนไมยอมไปตามคําวั่ง  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓  เดือน และปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และเมื่อพนโทษแลว  ใหสงตัวไป
รับการรักษาพยาบาล  หรือการฟนฟูสุขภาพและสมรรถภาพตามคําสั่งเดิม 
 

ความรูเกี่ยวกับพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย 
 ปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย  พ.ศ. ๒๕๓๓  เพื่อปองกัน
การนําสารระเหยประเภททินเนอร  กาวไปใชสูด  ดม  หรือวิธีการอื่น  อันทําใหเกิดอันตรายแกผูสูดดม  ซ่ึง
สวนใหญเปนเยาวชนและทําใหเกิดการเสพติดเชนเดียวกับยาเสพติดใหโทษ  รัฐบาลจึงตราพระราชกําหนด
ฉบับนี้ออกมาเปนการเรงดวย  โดยมีหลักเกณฑสําคัญดังนี้ 
 ๑.  การผลิตสารระเหย  ตองมีภาพ   เครื่องหมาย  และขอความ  เปนการเตือนใหระวังวิธีใชไวใน
ภาชนะ หรือหีบหอที่บรรจุสารระเหย  สารระเหยที่ผูขายจะตองมีส่ิงตางๆ  ที่กลาวมาแลวอยูครบถวน 
 ๒. หามขายสารระเหยแกผูอายุไมเกิน ๑๗  ป  เวนแตการขายโดยสถานศึกษา  เพื่อส่ือการเรียนการ
สอน  ถาฝาฝนมีโทษจําคุกไมเกิน  ๑  ป  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ๓. หามขาย  จัดหา  หรือใหสารระเหยแกผูซ่ึงรู  หรือควรรูวาเปนผูติดสารระเหย  ถาผูใดฝาฝนมี
โทษจําคุกไมเกิน ๒  ป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ๔. หามใหสารระเหยบําบัดความตองการของรางกาย  หรือจิตใจ  ไมวาโดยวิธีสูด  ดม  หรือวิธีอ่ืน
ใด  ถาฝาฝนมีโทษเชนเดียวกับขอ ๓ 
 ๕.  หามจูงใจ  ชักนํา  ยุยงสงเสริม  หรือใชอุบายหลอกหลวงใหบุคคลอ่ืน  ใชสารระเหยตามความ
ตองการของรางกาย  หรือจิตใจ  ไมวาโดยวิธีสูด  ดม  หรือวิธีอ่ืนใด  ถาฝาฝนมีโทษหรือทําเชนเดียวกับขอ ๓ 
และ ๔ 
 ๖.  ถาผูใชสารระเหยสูด  ดม  หรือวิธือ่ืนใดตามขอ ๔  มีอายุไมเกิน  ๑๗ ปตองไมรับโทษแตศาลมี
อานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 



(๑) วากลาวตักเตือน  แลวปลอยตัวไป  และถาเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู ปก
ครอง หรือบุคคลที่ผูนั้นอาศัยอยูมาตักเตือนดวยก็ได 

(๒) ถาเห็นวาผูกระทําความผิดเปนผูติดสารระเหย  ใหศาลสงตัวไปรับการบําบัดรักษาใน
สถานพยาบาลจนกวาจะครบขั้นตอนการบําบัดรักษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
กรุงเทพมหานคร  (รัฐ) 

 
บานพิชิตใจ      โรงพยาบาลราชวิถี 
 ท่ีตั้ง   99/99  ซ.ออนนุช  ถ.สุขุมวิท   ท่ีตั้ง  2  ถ.ราชวิถี  แขวงทุงพญาไท 
 แขวงประเวศ  เขตประเวศ    เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร     2460052  ตอ  4302 
 3291353, 3291566     โทรสาร  2468270 

โทรสาร   3291353     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
บําบัดรักษาผูปวยใน     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 

 
วชิรพยาบาล      โรงพยาบาลตากสิน 
 ท่ีตั้ง  681 ถ.สามเสน  เขตดุสิต    ท่ีตั้ง  543  ถ.สมเด็จเจาพระยา 
 กรุงเทพมหานคร     เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 
 2430151-79  ตอ  4056     4372295, 4370123  ตอ 1156,1248 
 โทรสาร  2414388     โทรสาร  4376605 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม    ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 ท่ีตั้ง  109  ถ.รามอินทรา     ท่ีตั้ง  315  ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี 
 แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว    กรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานคร     โทรสาร   2479553 
 โทรสาร  5174262     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา และติดตาม   และติดตาม 
 



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ     โรงพยาบาลนิติจิตเวช 
 ท่ีตั้ง  183  ถ.พระราม  4      ท่ีตั้ง  23 ม. 8  แขวงทวีวัฒนา 
 เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร     เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร 
 2565180       4410087-93 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      โทรสาร  4419311 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษ      บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม     ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
         และฟนฟูสมรรถภาพ 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ    โรงพยาบาลทหารผานศึก 
 ท่ีตั้ง  8  ถนนเจริญกรุง      ท่ีตั้ง  123  ถ.วิภาวดีรังสิต 
 2921848-51  ตอ 5536      เขตพญาไท  กรุงเทพ 
 โทรสาร  2910195      2450661 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      โทรสาร  2462700 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 

กรุงเทพมหานคร  (เอกชน) 
โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ     โรงพยาบาลเทียนฟามูลนิธิ 
 ท่ีตั้ง  360  ซ.อมร  ถ.นางลิ้นจี่     ท่ีตั้ง  606 ถ.เยาวราช 
 แขวงทุงมหาเมฆ  เขตยานนาวา     เขตสัมพันธวงศ  กรุงเทพฯ 

กรุงเทพมหานคร2866804-6     2330955, 2372192 
โทรสาร  2864788      โท รส าร   2330955,  2372192
บําบัดรักษาผูปวยนอกและใน     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
และฟนฟูสมรรถภาพ   

  
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท     โรงพยาบาลบางขุนเทียน 
 ท่ีตั้ง  80 ซ. โรงพยาบาล 2     ท่ีตั้ง 124/70-75 ถ.ดาวคะนอง 
 ถ. พระราม 4 เขตพระโขนง     แขวงบางคอ  เขตบางขุนเทียน 
 กรุงเทพมหานคร  3812006-20     4772290-93 
 โทรสาร  3812769      บําบัดรักษาผูปวยนอกและใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยาและฟนฟูสมรรถภาพ 



โรงพยาบาลพระราม  2     โรงพยาบาลปยะเวท 
 ท่ีตั้ง 78/1  ม. 6 ถ.พระราม 2       ท่ีตั้ง  998 ถ.ริมคลองสามเสน 
 แขวงแสมดํา  เขตบางขุนเทียน     แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร 4514920-30     กรุงเทพมหานคร 
 โทรสาร  4514933      6414499 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      โทรสาร  2469253 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา      บําบัดรักษาผูปวยนอกและใน 
 ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม     ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 

 
กรุงเทพมหานคร  (เอกชน) 

โรงพยาบาลทวีศักดิ์การแพทย  2    โรงพยาบาลเทพธารินทร 
 ท่ีตั้ง  102/58  ถ.พัฒนาการ     ท่ีตั้ง  3850  ถ.พระราม 4 
 แขวงประเวศ   เขตประเวศ     แขวงคลองเตย เขตพระโขนง 
 กรุงเทพมหานคร      กรุงเทพมหานคร 
 3221066       บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 โทรสาร  7461687      ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      ฟนฟูสมารรถภาพและติดตาม 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
มูลนิธิดวงประทีป      ทวีศักด์ิการแพทย 
 ท่ีตั้ง  54463 ล็อค 9 ถ.อาจนรงค ม.4    ท่ีตั้ง 22/4 ถ.ราชปรารถ 
 แขวงคลองเตย  เขตพระโขนง     แขวงมักกะสัน  เขตพญาไท 
 กรุงเทพมหานคร      กรุงเทพมหานคร 
 2493553, 2494880      2471496 
 บําบัดรักษาผูปวยใน      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 



ภาคกลาง (รัฐ) 
โรงพยาบาลทาใหม      โรงพยาบาลเลาขวัญ 
 ท่ีตั้ง 16 ถ.สรรพกิจ      ท่ีตั้ง 1/1  ม.6 ต.เลาขวัญ 
 อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี      อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 
 039-431001-2       034-576050 
 โทรสาร  039-431002      โทรสาร 034-576050 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลมะการักษ      โรงพยาบาลโปงน้ํารอน 
 ท่ีตั้ง 47/12 ม.4  ต.ทามะกา     ท่ีตั้ง  1/3  ม.1 ต.ทับไทร 
 อ.ทามะกา  จ.กาญจนบุรี      อ.โปงน้ํารอน  จ.จันทบุรี 
 034-542031, 542035, 541859-60     039-387003-4 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลพระปกเกลา     โรงพยาบาลเขาคิชกุฎ 
 ท่ีตั้ง  38 ถ.เลียบเนิน  ต.วัดใหม     ท่ีตั้ง  10 ม. 5  ต.พลวง 
 อ. เมือง  จ.จันทบุรี      กิ่ง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี 
 039-324975 ตอ 215      039-542384-5 

โทรสาร 039-311511      โทรสาร 039-452386 
บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา      ขั้นเตรียมการถอนพิษยา 
ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 

โรงพยาบาลพระปกเกลา      โรงพยาบาลเขาคิชกูฎ 
 ท่ีตั้ง  38 ถ.เลียบเนิน  ต.วัดใหม     ท่ีตั้ง  10 ม. 5  ต.พลวง 
 อ.เมือง  จ.จันทบุรี      กิ่ง อ.เขาคิชกูฎ  จ.จันทบุรี 
 039-324975  ตอ  215      039-452384-5 
 โทรสาร  039-311511      โทรสาร  039-452386 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 

ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม  



โรงพยาบาลบอพลอย      โรงพยาบาลคลองใหญ 
 ท่ีตั้ง 211 ม. 1 ต.บอพลอย     ท่ีตั้ง 415 ม.2 ถ.ชํานิอนุสรณ 2 
 อ.บอพลอย  จ.กาญจนบุรี      ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ  
 034-581139       จ.ตราด 
 โทรสาร  034-581160  ตอ 117     039-581116 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      โทรสาร  039-581116 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา     โรงพยาบาลสอยดาว 
 ท่ีตั้ง ถ.แสงชูโต อ.เมือง      ท่ีตั้ง   399 ม. 1 ต.ปะตง 

จ.กาญจนบุรี        อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
034-511233,  622999 ตอ 2023     039-381376-7 
โทรสาร  034-511507      โทรสาร 039-381376 
บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 

โรงพยาบาลเขาสุกิม      โรงพยาบาลบานบึง 
 ท่ีตั้ง  50/1 ม. 12 ต.เขาบายศรี     ที่ตั้ง 3 ซ.19 ต.บานบึง 
 อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี      อ.บานบึง จ.ชลบุรี 
 039-341974       038-443560,  443574 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลขลุง      โรงพยาบาลบางละมุง 
 ท่ีตั้ง ถ.สุขุมวิท  ต.ขลุง  อ.ขลุง จ.จันทบุรี    ท่ีตั้ง 669 ม. 5 ต.นาเกลือ 
 039-441700       อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
 โทรสาร  039-441700      038-419244 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      บําบัดรักษาผูปวยนอกและใน 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
 
 



โรงพยาบาลสมเด็จพระปยะมหาราชรมณียเขต  โรงพยาบาลแหลมสิงห 
 ท่ีตั้ง  237 ม. 7 ต.ไทรโยค      ท่ีตั้ง ม. 1 ต.ปากน้ํา 
 อ.ไทรโยค  จ.กาจนบุรี      อ.แหลมสิงห  จ.จันทบุรี 
 01-2155411,  034-591117     039-399220,   399255 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      โทรสาร 039-399255 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
         ขั้นเตรียมการถอนพิษยา 
         และฟนฟูสมรรถภาพ 
โรงพยาบาลชัยนาท      โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ 
 ท่ีตั้ง  199 ม. 5 ต.บานกลวย     ท่ีตั้ง 45 ม. 1 ต.สัตหีบ  

อ.เมือง  จ.ชัยนาท      อ.สัตหับ  จ.ชลบุรี 
056-411055,0412355  ตอ 199     038-437172 
โทรสาร  056-411071      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
บําบัดรักษาผูปวยนอก      ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
ขั้นเตรียมการและถอนพิษยาและติดตาม 

 
โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา     โรงพยาบาลชลบุรี 
 ที่ตั้ง  174 .มรุพงษ  อ.เมือง     ที่ตั้ง 69 ม. 2 ต.บานสวน 
 จ.ฉะเชิงเทรา       อ.เมือง  จ.ชลบุรี 
 038-814375-9       038-274200-7 ตอ  313, 495 
 โทรสาร  038-511633      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
 



ภาคกลาง  (เอกชน) 
คลีนิกพิศาลบุตร      โรงพยาบาลสันติสุข 
 ท่ีตั้ง 57/111 ม. 2 ซ.ตลาดกลางรังสิต    ท่ีตั้ง ตู ป.ณ. 18 อ.บานบึง 
 ถ.รังสิต – ปทุม  ต.ประชาธิปไตย     จ.ชลบุรี 
 อ.ธัญญบุรี  จ.ปทุมธานี      หรือ 77 บานเนินสี่ ม.2 
 9591318       ต.หางสูง อ.หนองใหญ 
 โทรสาร  9591318      จ.ชลบุรี 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก      01-2181343 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา     บําบัดรักษาผูปวยใน 
         ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 

และติดตาม 
 

โรงพยาบาลรังสิต     บานตะวันใหม 
 ท่ีตั้ง 264/21-22 ตรงขาม  ธ.กรุงเทพ   ท่ีตั้ง  39/1-11 ถ.ซอยเศรษฐกิจ 
 สาขารังสิต ถ.พหลโยธิน     ต.คลองสวน อ.บางบอ 
 ต.ประชาธิปไตย  อ.ธัฐบุรี จ.ปทุมธานี   จ.สมุทรปราการ 
 02-5310765      01-210573 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    บําบัดรักษาผูปวยใน 
 ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา    ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 
 
วาสนา-ฐิติ  การแพทย     สภานพักฟนถ้ํากระบอก 
 ท่ีตั้ง  30 ถ. ทรัพยคีรี  อ.เมือง    ท่ีตั้ง สํานักสงฆถ้ํากระบอก 
 032-314867      อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     036-266067 
 และฟนฟูสมรรถภาพ     บําบัดรักษาผูปวยใน 
        ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 



ศูนยเกิดใหม      คลีนิกแพทยเมืองใหม 
 ท่ีตั้ง 96 ม. 4 อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    ท่ีตั้ง 336/7 ถ.พหลโยธิน ม.1 
 032-261040      ต.ประชาธิปตย  จ.ปทุมธานี 
 โทรสาร  032-261039     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยใน     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 (เฉพาะผูปวยชาย)    
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ 
 
ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดยาเสพติด    ศูนยเกิดใหม 
คอมมูนิตาอินคอนโทร      ท่ีตั้ง  33  ถ.มิสซังอุทิศ อ.บางคลา 
 ท่ีตั้ง  56 ม. 5 ต.ลําไทร     จ.ฉะเชิงเทรา 
 อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี     038-541693 
 02-5631006-8      บําบัดรักษาผูปวยใน 
 โทรสาร 5631009     (เฉพาะผูปวยหญิง) 
 บําบัดรักษาผูปวยใน     ขั้นเตรียมการและฟนฟูสมรรถภาพ 

ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
 

ภาคเหนือ  (รัฐ) 
 

โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ    โรงพยาบาลกําแพงเพชร 
ท่ีตั้ง 43 ต.ปากน้ําโพ  อ.เมือง    ท่ีตั้ง  ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง 
จ.นครสวรรค      อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 

 056-228688  ตอ  1106     055-714223-5 
โทรสาร  056-228681     บําบัดรักษาผูปวยนอก 

 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 ฟนฟูสมรรถภาพ ถอนพิษยา และติดตาม 
 
 



โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห   โรงพยาบาลอุมผาง 
 ท่ีตั้ง  1039 ถ.สถานพยาบาล ต.เมือง   ท่ีตั้ง  159 ม. 1 ต.อุมผาง อ.อุมผาง 
 อ.เมือง จ.เชียงราย     จ.ตาก 
 053-718009      055-561016 
 โทรสาร  053-713044     บําบัดรักษาผูปวยนอก และ/หรือใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา และติดตาม   ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 
 
โรงพยาบาลเชียงคํา     โรงพยาบาลขุนตาล 
 ท่ีตั้ง  244/4 ถ.สิทธิประชาราษฎร    ท่ีตั้ง  208 ม.12  ต.ยางฮอม 
 อ.เชียงคํา  จ.พะเยา     อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 
 054-541300,  451301     053-606221-2 
 โทรสาร  054-415416     โทรสาร  053-606220 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 
 
โรงพยาบาลจุน     โรงพยาบาลเชียงแสน 
 ท่ีตั้ง  7  ต.หวยขาวก่ํา อ.จุน    ท่ีตั้ง  104  ถ.พหลโยธิน  ม.6 
 จ.พะเยา       ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
 054-459035      053-777017 
 โทรสาร  054-459035     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการและถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลเชียงมวน     โรงพยาบาลบางกระทุม 
 ท่ีตั้ง  ม.6 ต.เชียงมวน     ท่ีตั้ง 100 ม. 11 ต.บางกระทุม 
 อ.เชียงมวน  จ.พะเยา     อ.บางกระทุม  จ.พิษณุโลก 
 054-495018,  495125     055-391061-2 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     โทรสาร  055-391081 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน 
        ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 



 
โรงพยาบาลนาน     โรงพยาบาลปง 
 ท่ีตั้ง  1 ถ.วรวิชัย  อ.เมือง จ.นาน    ท่ีตั้ง  267 ม.3 ถ.ขุนยม 
 054-710138  ตอ 3133     ต.ปง   อ.ปง  จ.พะเยา 
 โทรสาร  054-710977     054-431574 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลชาติตระการ    โรงพยาบาลเวียงสา 
 ท่ีตั้ง  112  ม.5  ต.ปาแดง     ท่ีตั้ง  131 ม.11  ถ.ยันตรกินโกศล 
  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก    ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จ.นาน 
 055-381020-1,  381060     054-781683-4 
 โทรสาร  055-381060     โทรสาร  054-751197 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน    บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม   ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
        ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
โรงพยาบาลพิจิตร    โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 ท่ีตั้ง  136 ถ.บึงสีไฟ  ต.ในเมือง    ท่ีตั้ง  9 หมู 1 ต.มวนคลอง 
 อ.เมือง  จ.พิจิตร      อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 
 056-611355, 613553, 611230    055-251128 
 โทรสาร  056-611311     โทรสาร 055-251128 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน    บําบัดรักษาผูปวยใน 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม    และฟนฟูสมรรถภาพ 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน  โรงพยาบาลพะเยา 
 ท่ีตั้ง  1 ซอย 9 ถ.ชมฐีระเวชเหนือ    ท่ีตั้ง  269 ม.11 ต.ตอม อ.เมือง 
 อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร     จ.พะเยา 
 056-621154, 621355     054-410501-11 
 โทรสาร  056-621154     โทรสาร  054-481708 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม 



โรงพยาบาลดอกคําใต     โรงพยาบาลวังเหนือ 
 ท่ีตั้ง  225 ม.4  ต.ดอนศรีชุม    ท่ีตั้ง  362 ม.4  วังเหนือ 
 อ.ดอกคําใต  จ.พะเยา     อ.วังเหนือ  จ.ลําปาง 
 054-491119      054-279100,  279143-4 
 โทรสาร  054-491507     โทรสาร 054-279013 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลพรหมพิราม    โรงพยาบาลเสริมงาม 
 ท่ีตั้ง  479  ม.1 ต.พรหมพิราม    ท่ีตั้ง  207 ม.11 ต.ทุงงาม 
 อ.พรหมพิราม  จ.พิษณุโลก    อ.เสริมงาม  จ.ลําปาง 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     054-286117-8 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    โทรสาร  054-286029 
        บําบัดรักษาผูปวยนอก 
        ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
โรงพยาบาลลําปาง     โรงพยาบาลปาย 
 ท่ีตั้ง  280 ถ.พหลโยธิน  ต.หัวเวียง   ท่ีตั้ง  111 ม.1 ถ.ชัยสงคราม 
 อ.เมือง  จ.ลําปาง      ต.เวียงใต  อ.ปาย  จ.แมฮองสอน 

054-223623-27      053-699031,  699211, 699331 
โทรสาร  054-226126     โทรสาร 053-699031 

 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 และฟนฟูสมรรถภาพ     ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 
โรงพยาบาลแมพริก     โรงพยาบาลงาว 
 ท่ีตั้ง 29 ม.5 ต.พระบาทวังตวง    ท่ีตั้ง 230 ม.4  ต.หลวงเหนือ 
 อ.แมพริก  จ.ลําปาง     อ.งาว  จ.ลําปาง 
 054-291569      054-216253 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และ/หรือใน   โทรสาร  054-261055 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา  
        ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 



โรงพยาบาลแมเมาะ 
 ท่ีตั้ง   222 ม.7  ต.แมเมาะ 
 อ.แมเมาะ   จ.ลําปาง 
 054-266104 
 โทรสาร  054-266032,  266104 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 และฟนฟูสมรรถภาพ 
 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ    ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด  จังหวัดแมฮองสอน 
 ท่ีตั้ง  38  ถ.เจษฎาบดินทร    ท่ีตั้ง 335 ม.12 บานชานเมือง 
 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ    ต.ปางหมู  อ.เมือง จ.แมฮองสอน 
 055-411064      053-612607 
 โทรสาร  055-413845     โทรสาร  053-612607 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม    ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 
โรงพยาบาลลําพูน     โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหลมเกา 
 ท่ีตั้ง  177 ถ.จามเทวี อ.เมือง จ.ลําพูน   ท่ีตั้ง  15 ม. 5 ต.หลมเกา อ.หลมเกา 
 053-510020-22,  511034     จ.เพชรบูรณ 
 โทรสาร  053-510023     056-747629-32  
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    โทรสาร  056-709140 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    บําบัดรักษาผูปวยนอก 
        ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม 
 



โรงพยาบาลสุโขทัย     โรงพยาบาลปางมะผา 
 ท่ีตั้ง  2/1  หมู 5 ต.บานกลวย    ท่ีตั้ง  240 ม.1 ต.สบปอง 
 อ.เมือง จ.สุโขทัย     อ.ปางมะผา  จ.แมฮองสอน 
 055-611702      053-611711 
 โทรสาร  055-610588     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    และฟนฟูสมรรถภาพ 
 
โรงพยาบาลบางระกํา     โรงพยาบาลสบเมย  

ท่ีตั้ง  1/3 ถ.พิษณุโลก-กําแพงเพชร   ท่ีตั้ง  135/1 ม.1 ต.แมสอด 
ต.บางระกํา  อ.บางระกํา  จ.พิษณุโลก   อ.สบเมย  จ.แมฮองสอน 

 055-371168      053-618082,   618098-99 
 โทรสาร  055-371168     โทรสาร  053-618081 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นถอนพิษยา  และติดตาม 
 
โรงพยาบาลพุทธชินราช    โรงพยาบาลแมสะเรียง 
 ท่ีตั้ง  90 ถ.ศรีธรรมไตรปฎก    ท่ีตั้ง  74 ม.1  ถ.เวียงใหม  
 อ.เมือง  จ.พิษณุโลก     ต.แมสะเรียง  อ.แมสะเรียง 
 055-219844      จ.แมฮองสอน 
 โทรสาร  055-258813     053-681394 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม    
 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ     โรงพยาลศรีสังวาลย 
 ท่ีตั้ง  203  ถ.สามัคคีชัย  ต.ในเมือง   ท่ีตั้ง  101 ถ.สิงหนาทบํารุง ต.จองคํา 
 อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ     อ.เมือง  จ.แมฮองสอน 
 056-711026      053-611378,  611398 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     โทรสาร  053-611408 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 



โรงพยาบาลแพร 
 ท่ีตั้ง  144  ถ.ชอแฮ  อ.เมือง  จ.แพร 
 054-511103,  511582 
 โทรสาร  054-511096 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 

 
ภาคเหนือ  (เอกชน) 

โรงพยาบาลรวมแพทย     คลีนิกแพทยทินกร 
 ท่ีตั้ง  21 ถ.นันทราม  ต.หายยา    ท่ีตั้ง  220/3  ม.1 ถ.เชียงใหม-ลําพูน 
 อ.เมือง  จ.เชียงใหม     ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม 
 053-270144-50      บําบัดรักษาผูปวยนอก  และ/หรือใน 
 โทรสาร  053-279256     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน     
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 
โรงพยาบาลเชียงใหมราม    คลีนิกนายแพทยจําลอง 
 ท่ีตั้ง  8  ถ.บุญเรืองฤทธิ์     ท่ีตั้ง  66/2  ถ.อินทวโรรส  ต.ศรีภูมิ 
 อ.เมือง  จ.เชียงใหม     อ.เมือง   จ.เชียงใหม 
 053-224861      053-213533  
 โทรสาร  053-224880     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 



โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร   ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดตามเสพติด  คอมมูนิตาอินคอนโทร 
 ท่ีตั้ง  14 ถ.เจริญราษฎร ต.วัดเกตุ    ท่ีตั้ง  736 หมู 2 ต.แมปะ 
 อ.เมือง  จ.เชียงใหม     อ.แมสอด  จ.ตาก 
 053-244140      01-9371345 
 โทรสาร  053-243673     โทรสาร  042-769041 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    บําบัดรักษาผูปวยใน 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ 
  
คลีนิกหมอกิติ       สุทธิพันธคลีนิก 
 ท่ีตั้ง  2/3  ถ.ราชวงศ  ต.ชางมอย    ท่ีตั้ง  124 ม. 2  ต.หนองหวย 
 อ.เมือง  จ.เชียงใหม     อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
 053-234787      053-816267 
 โทรสาร  053-218900     โทรสาร  053-816267 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
        ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 
โรงพยาบาลโอเวอรบรุค    โรงพยาบาลแมคคอรมิค 
 ท่ีตั้ง  17  ถ.สิงหโคล  ต.รอบเมือง    ท่ีตั้ง  133  ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกตุ 
 อ.เมือง  จ.เชียงราย     อ.เมือง  จ.เชียงใหม   
 053-711366,  715803-4     053-277049,  252495 
 โทรสาร  053-716755,  711367    บําบัดรักษาผูปวยนอก และ/หรือใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
สันโปงคลีนิก      หมอโตคลีนิก 
 ท่ีตั้ง  200/2  ม.1 ต.สันโปง อ.แมริม   ท่ีตั้ง 406/42-46 ถ.โชตนา ม.4 
 จ.เชียงใหม      ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
 053-860430      053-451624 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก   
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
 



ภาคใต  (รัฐ) 
โรงพยาบาลกระบี่     โรงพยาบาลตรัง 
 ท่ีตั้ง  325 อ.เมือง  จ.กระบี่    ท่ีตั้ง  69 ถ.โคกขับ ต.ทับเที่ยง 
 075-611226      อ.เมือง  จ.ตรัง 
 โทรสาร  075-611202     075-218018, 212243  ตอ  1120 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม   ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
        ฟนฟูสมรรถภาพ 
โรงพยาบาลชุมพร     โรงพยาบาลทาศาลา 
 ท่ีตั้ง  222 ถ.พิศิษฐ  ต.ทาตะเภา    ท่ีตั้ง  158 ม.3 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา 
 อ.เมือง  จ.ชุมพร      จ.นครศรีธรรมราช 
 077-503672-4      075-521133, 521186 
 โทรสาร 077-501716     โทรสาร  075-330746 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม  
    
โรงพยาบาลคายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
 ท่ีตั้ง   283  ต.ปากพูน อ.เมือง    ท่ีตั้ง  1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง 
 จ.นครศรีธรรมราช     อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
 075-312773-80 ตอ 4196    075-343400-5  ตอ  4385 
 บําบัดรักษาผูปวยใน     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 ท่ีตั้ง  80  ถ.ระแงะมรรคา  อ.เมือง    ท่ีตั้ง  353  ถ.เยาวราช  อ.เมือง 
 จ.นราธิวาส      จ.ภูเก็ต 
 073-511379  ตอ  8131     076-211786 
 โทรสาร  073-513481     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
  
 
 



ศูนยบําบัดยาเสพติดจังหวัดปตตานี   โรงพยาบาลประสาทสงขลา 
 ท่ีตั้ง  294 ม. 6 รุสิมแล     ท่ีตั้ง 472 ถ.ไทรบุรี  ต.บอยาง 
 อ.เมือง   จ.ปตตนานี     อ.เมือง  จ. สงขลา 
 073-333291, 313772, 313762    074-311319 
 โทรสาร   073-313801     บําบัดรักษาผูปวยนอก และ/หรือใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 
โรงพยาบาลสุไหงโกลก    โรงพยาบาลเบตง 
 ท่ีตั้ง  1  ต.ทรายทอง 4     ท่ีตั้ง  106 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลา 
 อ. สุไหรโกลก  จ.นราธิวาส    073-231025  ตอ 149 
 073-615161-3      โทรสาร  073-230936 

บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 

โรงพยาบาลปตตานี     ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคใต 
 ท่ีตั้ง  436 ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง   ท่ีตั้ง  186  ม.8 ต.เกาะแตว อ.เมือง 

อ.เมือง  จ.พังงา      จ.สงขลา 
076-412048  ตอ 5003     074-467453,  467468 
โทรสาร 076-411167     โทรสาร  074-467480 
บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 

ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
โรงพยาบาลพังงา 
 ท่ีตั้ง  436 ถ.เพชรเกษม  ต.ทายชาง 
 อ.เมือง  จ.พังงา 
 076-412048  ตอ  5003 
 โทรสาร  076-411167 

บําบัดรักษาผูปวยนอก 
ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 



โรงพยาบาลยะลา     โรงพยาบาลเกาะสมุย 
 ท่ีตั้ง  152  ถ.สิโรรส  อ.เมือง  จ.ยะลา   ท่ีตั้ง  61 ม.1  ต.อางทอง อ.เกาะสมุย 
 073-244711-8  ตอ  180     จ.สุราษฎรธานี 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     077-421232, 421399 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    บําบัดรักษาผูปวยนอก 
        ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
        และฟนฟูสมรรถภาพ 
 
โรงพยาบาลทับปุด     โรงพยาบาลสตูล 
 ท่ีตั้ง  125 ม. 1 ต.ทับปุด     ท่ีตั้ง  55/1  ถ.หัตถกรรมศึกษา 
 อ.ทับปุด  จ.พังงา     ต.พิมาน  อ.เมือง  จ.สตูล 
 076-599019      074-732460-4 
 โทรสาร  076-599115     โทรสาร  074-722301 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม 
 
โรงพยาบาลพัทลุง     โรงพยาบาลสุราษฎรธานี 
 ท่ีตั้ง  421  ถ.ราเมศวร  ต.คูหาสวรรค   ท่ีตั้ง 56 ม.2 ต.มะขามเตี้ย 
 อ.เมือง  จ.พัทลุง      อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 
 074-613008      077-272231 
 โทรสาร  077-612412     โทรสาร  077-283257 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
        ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 
โรงพยาบาลสงขลา     โรงพยาบาลสวนสราญรมย 
 ท่ีตั้ง  666  ม.2  ต.พระงัง     ท่ีตั้ง  298 ถ.ธราธิบดี  ต.ทาขาม 
 อ.เมือง  จ.สงขลา     อ.พุนพิน  จ.สุราษฎรธานี 
 074-447446      077-311308, 311455 
 โทรสาร  074-447625     โทรสาร  077-311844 
 บําบัดรักษาผูปวยใน     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 

เฉพาะที่มีโรคแทรกซอน     ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 



ภาคใต  (เอกชน) 
คลีนิกแพทยปรัชญา     จงพรคลีนิก 
 ท่ีตั้ง  20 ถ.ชีอุทิศ  อ.หาดใหญ    ท่ีตั้ง  1165/12  ถ.วัดคิด ต.ทาวัง 
 จ.สงขลา      อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช 
 074-244476      075-712226 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นถอนพิษยา และติดตาม 
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รัฐ) 
โรงพยาบาลกุสุมาลย     โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
 ท่ีตั้ง  144  ม. 1 ต.นาโพธิ์  อ.กุสุมาลย   ท่ีตั้ง  153  ถ.เลย-อุดร  อ.เมือง 
 จ.สกลนคร      จ.หนองบัวลําภู 
 042-796023      042-312384 
 โทรสาร  042-769041     โทรสาร  042-312148 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน    บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา  
        และติดตาม 
 
โรงพยาบาลเลย     โรงพยาบาลคาประจักษศิลปาคม 
 ท่ีตั้ง  32/1  ถ.มะลิวัลย  ต.กุดปอง    ท่ีตั้ง  550 ถ.ทหาร  อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
 อ.เมือง  จ.เลย      042-341710-3 
 042-811679  ตอ  273     โทรสาร  042-221969,  300020 
 โทรสาร  042-812653     บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม 
 



โรงพยาบาลศรีษะเกษ     โรงพยาบาลปากชม 
 ท่ีตั้ง  0859 ถ.กสิกรรม  ต.เมืองใต    ท่ีตั้ง  443  ม. 1  ถ.เลย-ปากชม 
 อ.เมือง  จ.ศรีษะเกษ     อ.ปากชม  จ.เลย 
 045-611503  ตอ  157     042-213045,  811944 
 โทรสาร 042-612502     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน    ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา 
 ขั้นเตรีมการ ถอนพิษยา     ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 ฟนฟูสมรรถภาพ  และติดตาม 
 
โรงพยาบาลอํานาจเจริญ   ศูนยบําบัดยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ท่ีตั้ง  291  ถ.อรุณประเสริฐ ม.6    ท่ีตั้ง  775  ถ.มะลิวัลย  ต.ศิลา 
 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ    อ.เมือง จ.ขอนแกน 
 045-511941-8      043-245366 
 โทรสาร 045-511941-8     โทรสาร  043-344339,  246253 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
        ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
โรงพยาบาลรอยเอ็ด     โรงพยาบาลชัยภูมิ 
 ท่ีตั้ง  286 สุริยเดชบํารุง  ต.ในเมือง   ท่ีตั้ง  ถ.บรรณาการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
 อ.เมือง จ.รอยเอ็ด     044-811005-8  ตอ 200 
 043-511336      บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 โทรสาร  043-511503     ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา  
 
โรงพยาบาลอุดรธานี     โรงพยาบาลคายสุรนารี 
 ท่ีตั้ง  33 ถ.เพาะนิยม  ต.หมากแขง    ท่ีตั้ง  ถ.พิบูลละเอียด  อ.เมือง 
 อ.เมือง  จ.อุดรธานี     จ.นครราชสีมา 
 042-348888      044-273370  ตอ 23421 
 โทรสาร  042-247711     บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 



โรงพยาบาลสกลนคร     โรงพยาบาลนครพนม 
 ท่ีตั้ง  1041 ถ.เจริญเมือง ม.10    ท่ีตั้ง 270 ถ.อภิบาลบัญชา  อ.เมือง  
 ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร    จ.นครพนม 
 042-711615      042-511422,  511424 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     โทรสาร  042-511327 
 ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    บําบัดรักษาผูปวยนอก 
        ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา และติดตาม 
 
โรงพยาบาลขอนแกน     โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

ท่ีตั้ง  ถ.ศรีจันทร อ.เมือง  จ.ขอนแกน   ท่ีตั้ง  ถ.กาฬสินธุ  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ
043-236974      043-811020,  811520 
โทรสาร  043-236974     โทรสาร  043-811962 
บําบัดรักษาผูปวยนอก และ/หรือใน   บําบัดรักษาผูปวยนอก  และใน 
ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา    ขั้นเตรียมการ  ถอนพิษยา และติดตาม 
 

โรงพยาบาลภูเขียว     โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ท่ีตั้ง 149 ม. 4 ต.ผักปง ต.ภูเขียว    ท่ีตั้ง ถ.ผดุงวิถี อ.เมือง 
 จ.ชัยภูมิ       จ.มหาสารคาม 
 044-861050      043-711029 
 โทรสาร  044-861050 ตอ 110    โทรสาร  043-711433 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยนอก   
 ขั้นเตรียมการ ถอนพิษยา     ขั้นเตรียมการ  และถอนพิษยา 
 ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม     
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  โรงพยาบาลบุรีรัมย 
 ท่ีตั้ง  ม.11 ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก   ที่ตั้ง ถ.หนาสถานีรถไฟ อ.เมือง 
 อ.กระนวน  จ.ขอนแกน     จ.บุรีรัมย 
 043-251302, 251321     044-615002  ตอ  2082 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก  และ/หรือใน   โทรสาร  044-611282 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    บําบัดรักษาผูปวยนอก และใน 
        ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (เอกชน) 
คลีนิกโคกกรวดการแพทย    ศูนยฟนฟูชีวิตผูติดยาเสพติด 
 ท่ีตั้ง  215/12  ม. 1 ต.โคกกรวด   คอมมูนิตาอินคอนโทร 
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา     ท่ีตั้ง  ม.โคกสะอาด ต.ทาแร 
 044-395009      อ.เมือง จ.สกลนคร 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก     บําบัดรักษาผูปวยใน 
 ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา    ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
ศูนยคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล    คลีนิกหมอสุชาติ 
 ท่ีตั้ง  60  ถ.ชยางกูร ม.12  ต.ปุง    ท่ีตั้ง  60/7 ถ.ศรีจันทร  ต.ในเมือง 
 อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ     อ.เมือง  จ.ขอนแกน 
 045-451015      043-239460 
 บําบัดรักษาผูปวยใน     บําบัดรักษาผูปวยนอก 
 ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม    ขั้นเตรียมการ และถอนพิษยา 
 
บานรมเย็น      สํานักชุบชีวิตใหม 
 ท่ีตั้ง  172 ม. 14 ซ.สุขาภิบาล 18   วัดทาชีศรีสุมังคลาราม (วัดบานดินดํา) 
 ถ.วารีราชเดช  ต.กุดชุม  อ.กุดชุม จ.ยโสธร   ท่ีตั้ง ม.9 ต.ดินดํา อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด 
 บําบัดรักษาผูปวยนอก และ/หรือใน   บําบัดรักษาผูปวยใน 
 ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม    ขั้นฟนฟูสมรรถภาพและติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 


