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หนังสือแจ้งความประสงค์เข้ารับการบาบัดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
(INFORMED CONSENT FORM)
ข้าพเจ้า ยศ......................ชื่อ.....................................สกุล........................................................อายุ................ปี
สังกัด.................................................ตาแหน่ง..................................................................................................
โทรทีท่ างาน..................................มือถือ..........................................................................................................
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เข้ารับการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ”
ยิ นยอมเข้ ารั บการบ าบั ดและฟื้ นฟู สมรรถภาพ เป็ นผู้ ป่ วยนอกแบบจิ ราสา ณ หน่ วยงานเสพติ ดฯ
ซึ่ง ข้ า พเจ้ า รับ ทราบแนวทางและระเบีย บปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า งการเข้ า รั บ การบ าบั ด ฯ โดยมี ร ายละเอี ย ด
ในการเข้ารับการบาบัดฯ ตามที่บรรยายไว้ข้างล่าง ดังนี้
๑. การเข้ ารั บการบ าบั ดฯ เป็ นผู้ ป่ วยนอกแบบจิ ราสา (ไป - กลั บ) จ านวน ๑๖ ครั้ ง ครั้ งละ ๓๐ - ๖๐ นาที
โดยจะนัดหมายมารับการบาบัดฯ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการให้การบาบัดฯ ได้
ตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบาบัดฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้การบาบัดฯ
๒. ข้าพเจ้าจะปฏิบั ติตามกฎ ระเบี ยบและข้ อบั งคั บของการเข้ ารั บการบ าบั ดฯ อย่างเคร่ งครั ด การกระท า
ที่ผิดกฎ ระเบียบและข้อบังคับของการเข้ารับการบาบัดฯ การตัดสินของหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้การบาบัดฯ
ถือเป็นอันสิ้นสุด ปฏิเสธไม่ได้
๓. เมื่อมีเหตุจาเป็นที่จะต้องเลื่อนการเข้ารับการบาบัดฯ ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จะต้องมีเอกสารรับรอง
จากทางราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ เชื่อถือได้ เท่ านั้น มาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้การบาบัดฯ ในการเข้ารับ
การบาบัดฯ ครั้งถัดไป
๔. กระบวนการให้การบาบัดฯ จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้เข้ารับการบาบัดฯ เข้ารับการบาบัดฯ จนครบ ๑๖
ครั้ง หรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาการให้การบาบัดฯ ได้ตามพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบาบัดฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการผูใ้ ห้การบาบัดฯ และไม่กระทาผิดต่อข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กับหน่วยงานเสพติดฯ
๕. กรณีดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ จะยุติกระบวนการให้การบาบัดฯ แก่ผู้เข้ารับการ
บาบัดฯ
๕.๑ การสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดให้เป็นไปตามแนวทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดฯ
หากตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ๓ ครั้งขึ้นไป หรือ ๒ ครั้งติดต่อกัน ถือว่าผู้เข้ารับการบาบัดยังไม่พร้อม
ที่จะเลิกยาเสพติดด้วยระบบสมัครใจ
๕.๒ ผู้เข้ารับการบาบัดฯ ไม่เข้ารับการบาบัดตามที่หน่วยงานยาเสพติดฯ นัดหมาย โดยไม่มีสาเหตุ
อันควรถือว่าผู้เข้ารับการบาบัดฯ ไม่พร้อมหรือมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเข้ารับการบาบัดฯ
๕.๓ ผู้เ ข้ารับ การบ าบัดฯ ไม่ ให้ความร่วมมื อในการเก็ บ ปัส สาวะ หรือ มี พฤติก รรมหลีก เลี่ย ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบาบัดฯ ขอสุ่มตรวจเพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ เช่น การนาปัสสาวะของผู้อื่นที่ไม่ใช่
ปัสสาวะของตน มาใช้ในการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด เป็นต้น
๕.๔ ระหว่างเข้ารับการบาบัดฯ ผู้เข้ารับการบาบัดฯ ถูกดาเนินคดีทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ
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๕.๕ ผู้เข้ารับการบาบัดฯ มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการรับการบาบัดฯ มีอาการหวาดระแวง พฤติกรรม
ก้ า วร้ า ว หรื อ พฤติ ก รรมอื่ น ๆ ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการผู้ ใ ห้ ก ารบ าบั ด ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ เ หมาะสม
ในการให้การบาบัดฯ ณ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑
๕.๖ ผู้เข้ารับการบาบัดฯ มีหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเข้ารับการบาบัดฯ ณ โรงพยาบาลกองบิน
กองบิน ๑
๖ การไม่ให้ความร่วมมื อไม่ ว่ากรณีใด ๆ ในการเข้ารับ การบาบัดฯ แสดงถึงเจตนาในการหลีกเลี่ยง
การเข้ารับการบาบัดฯ ผู้ให้การบาบัดฯ จะบันทึกไว้ในรายงานความก้าวหน้าในการให้การบาบัดฯ ทุกครั้ง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาปรับรูปแบบการให้การบาบัดฯ
๗. การยุติการให้การบ าบัดฯ ก่อนก าหนดไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามข้อตกลงที่ก ล่าวข้างต้น โรงพยาบาล
กองบิน กองบิน ๑ จะทารายงานให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัดรับทราบ และจะให้คาแนะนาแก่หน่วยต้น
สังกัดในการพิจารณาปรับรูปแบบการให้การบาบัดฯ ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบาบัดฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจคาชี้แจงในข้อความข้างต้น รวมถึงคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ บาบัดฯ
ของหน่ ว ยงานเสพติด ฯ หากมี ค วามเสี ยหายหรื อ ผลกระทบต่อ ข้ า พเจ้ า จะไม่ ถื อว่ า เป็ น ความผิ ด หรื อ
ความบกพร่องของหน่วยงานเสพติดฯ ทั้งนี้จึงลงลายมือชื่อ / พิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
ผู้เข้ารับการบาบัดฯ
ลงชื่อ.......................................................
(........................................................)
พยาน

ลงชื่อ........................................................
(.......................................................)
เจ้าหน้าที่บาบัดฯ
ลงชื่อ..........................................................
(..........................................................)
หน.หน่วยงานเสพติดฯ

วันที่..........................................................

วันที่..........................................................

หมายเหตุ : งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ โทร. ๔-๑๔๙๘

