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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด เพื่อน�าเสนอมาตรการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
จากการศึกษาพบปัญหาดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ การคัดกรองและ
ดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557, 2) ปัญหาทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 และ 3) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94 จากปัญหาทั้งหมดดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะทาง และให้มีอ�านาจหน้าที่ในการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ไปบ�าบัดฟื้นฟู
ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และท�าการตรวจสอบการด�าเนินงานของสถานพยาบาลแต่ละแห่งที่ให้บริการบ�าบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ผู้ได้รับการบ�าบัดรักษาสามารถด�ารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ค�าส�าคัญ: การคุ้มครองสิทธิ; การบ�าบัดฟื้นฟู; ผู้ติดยาเสพติด
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Abstract
The main purpose of this article is to study the legal measures relating to rehabilitation
of drug addicts so as to identify some measures to promote more rehabilitation as well as
other recommendations to solve this problem in Thailand.
The results of the study show three main problems: 1) legal problems of establishing
a center to screen and to take care of rehabilitated persons in compliance with the Notice of
National Council for Peace and Order no. 108/2014, 2) legal problems of ensuring the standard
of drug addict rehabilitation as provided in Section 63 of the Narcotics Act B.E. 2522 and
3) legal problems of encouraging drug addicts to undergo rehabilitation process as provided in
Section 94 of the Narcotics Act B.E. 2522. As a solution, there should be a specific center with
full authority to screen and control drug addicts who violate related orders or regulations or
fail to undergo rehabilitation process within designated time. The center should be able to
scrutinize the performance to rehabilitation clinics in order to ensure standardized supervision
and efficient treatment for drug addicts. The ultimate goal is to ensure that rehabilitated addicts
are able to resume a peaceful life in the society.
Keywords: Right Protection; Rehabilitation; Drug Addicts
1. บทน�า
นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งแต่มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จ�านวนผู้ติดยาเสพติด
รวมถึงผู้ที่เข้ารับการบ�าบัดรักษาแล้วกลับไปเสพยาซ�้า มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยยังขาดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการบ�าบัดรักษาโดยสมัครใจ ท�าให้
ผูต้ ดิ ยาเสพติดไม่มนั่ ใจเพียงพอในการเข้าสูร่ ะบบบ�าบัดรักษาเพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม นอกจากนีก้ ารให้บริการ
บ�าบัดรักษาทีด่ า� เนินงานโดยภาคเอกชน ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งให้บริการด้านการบ�าบัดรักษายังไม่มีกฎหมายที่ออก
มาก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดรักษา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบ�าบัดรักษา และความปลอดภัยในสิทธิเกีย่ ว
กับชีวิต ร่างกาย และจิตใจ3 ของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ติดยาเสพติดผ่านการบ�าบัด
รักษามาแล้วยังต้องได้รับการติดตามและดูแลภายหลังการบ�าบัดรักษาด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาด
การดูแลช่วยเหลือและติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาอย่างครบวงจรและทั่วถึง ท�าให้ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่ที่
ผ่านกระบวนการบ�าบัดรักษาไม่ได้รับการดูแลและช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม ส่งผลให้
ผู้ติดยาส่วนใหญ่กลับไปเสพยาซ�้า ท�าให้ปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
Bureau of Development and Prevention of Drug Problems Academic Section on Drugs Prathathi, “The Results of
the Treatment and Rehabilitation of Drug Users in Pattern Change Camp Behavior,” Journal of the NCC 30, no. 3 (AugustNovember 2014): 21-26. [In Thai]
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แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในอดีตนั้นถือว่า ผู้เสพยาเสพติดถือเป็น
อาชญากร เน้นการลงโทษจ�าคุกมากกว่าการบ�าบัดรักษาทางร่างกาย ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดในปัจจุบัน ผู้เสพยา
เสพติดมีสภาพเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร อนึ่งการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์และหลักการส�าคัญถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด โดยให้มีการ
ครอบคลุมถึงผู้เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่ายยาเสพติด
นอกจากนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94 ซึ่งก�าหนดเรื่องการ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดไว้ว่า ให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถขอเข้ารับการบ�าบัดยาเสพติดในสถานพยาบาลทั้งของ
รัฐและเอกชนได้ เมือ่ ผ่านการบ�าบัดจนได้รบั ใบรับรองจากสถานพยาบาลแล้ว ให้ถอื ว่าความผิดในฐานเสพ ครอบ
ครอง และครอบครองเพื่อจ�าหน่ายเป็นอันยุติไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวยังขาดบทบัญญัติที่ก�าหนดบทบาท
และหน้าทีห่ น่วยงานของรัฐในการให้ความช่วยเหลือและติดตามผูผ้ า่ นการบ�าบัด ส่งผลให้เกิดปัญหาการดูแลช่วย
เหลือและติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการก�าหนดมาตรการในการด�าเนินการบ�าบัด
รักษาโดยภาคเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยที่ขาดมาตรฐาน
จึงควรศึกษาแนวคิดทางกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาแนวคิดและข้อกฎหมายของต่างประเทศเพื่อ
น�ามาปรับใช้กับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้โอกาสผู้ติด
ยาเสพติดกลับคืนสูส่ งั คมอย่างปกติสขุ 4 พร้อมกับการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกับการบ�าบัด
รักษาทางสาธารณสุข5 อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามแนวทางกระบวนการทางกฎหมายได้ในอนาคต
2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
จากการศึกษาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พบว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองสิทธิของผูต้ ดิ ยาเสพติด อันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อหลักประกันสิทธิในชีวติ และ
ร่างกายของผู้ติดยาเสพติดในเรื่องกระบวนการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทยนั้น พบว่ามีปัญหาอยู่
หลายประการดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแลผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูนั้น6 โดยให้โอกาส
ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดทีไ่ ม่มคี วามผิดฐานอืน่ หรืออยูร่ ะหว่างรอลงอาญา หรือมีของกลางเกินกว่าทีก่ า� หนด ซึง่ ถือว่า
The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, Article 3
Paragraph Four (b) (c) (d).
5
Office of the Narcotics Control Board, The Development of Drug Abuse Prevention and Solution System in Schools:
A Report on the Implementation, Board of Directors (Bangkok: Office of the Narcotics Control Board, 2018), 6. [In Thai]
6
National Council for Peace and Order (NCPO), “National Peacekeeping Council Announcement no. 108/2014:
Treatment of Persons Suspected of Committing a Drug Offense to Receive Rehabilitation and Care Through Rehabilitation
Therapy,” July 21, 2014. [In Thai]
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กลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ผูป้ ว่ ยโดยไม่ถอื ว่ามีความผิด ซึง่ เป็นการให้ความคุม้ ครองตามกฎหมาย7 ท�าให้ผเู้ สพได้มโี อกาสเข้า
รับการบ�าบัดฟืน้ ฟูโดยความยินยอม เพือ่ ให้ผเู้ สพติดกลับฟืน้ คืนสภาพจากการเสพติด และสามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างปกติสขุ นัน้ พบว่าเกิดปัญหาในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่ การคัดกรองและดูแลผูผ้ า่ น
การบ�าบัดฟืน้ ฟู ผูเ้ สพทีย่ นิ ยอมเข้ารับการบ�าบัด เนือ่ งจากไม่มรี ะบบการบังคับบ�าบัด เมือ่ ถึงเวลาเข้ารับการบ�าบัด
ผู้เสพกลับไม่เข้ารับการบ�าบัดตามที่ก�าหนด โดยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่เข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู หรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบหรือข้อก�าหนดของสถานบ�าบัดฟื้นฟู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความเชื่อมั่น
ของประชาชน
ดังนีแ้ ล้ว จะเห็นได้วา่ การทีป่ ระเทศไทยไม่มบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายทีช่ ดั เจนในการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่
การคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูโดยก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้ชุมชนทุกระดับเข้ามามีบทบาทในการ
ควบคุมบังคับดูแลและติดตามผูผ้ า่ นการบ�าบัดรักษาในระบบสมัครใจ ส่งผลเสียท�าให้กลุม่ คนทีม่ พี ฤติการณ์หลบ
เลี่ยงไม่เข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูอาศัยช่องว่างดังกล่าวในการให้ความยินยอมเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกด�าเนินคดี แต่กลับ
ไม่เข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟู รวมไปถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสพซ�้าหรือไม่มีความตั้งใจที่จะเลิกยาเสพติดหวนกลับมาสร้าง
ปัญหาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมซ�้าแล้วซ�้าอีก ส่งผลให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทวีความ
รุนแรงเพิม่ มากขึน้ และน�าไปสูก่ ารท�าลายชุมชน สังคม ประเทศชาติในทีส่ ดุ 8 ดังนีแ้ ล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหา
คือ เห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ�าบัด
ฟื้นฟู โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติอย่างชัดเจนในการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองในทุกระดับให้เข้ามามี
บทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล และติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และตรงตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติฉบับดังกล่าวอย่างแท้จริง และสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยได้อย่างต่อเนือ่ ง
2.2 ปัญหาทางกฎหมายในการก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดตามมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
การบ�าบัดรักษายาเสพติดเป็นรูปแบบที่มุ่งหมายจะให้โอกาสแก่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีความ
ต้องการที่จะลด ละ เลิกยาเสพติด สามารถสมัครขอเข้ารับการบ�าบัด9 ในสถานพยาบาลและหมายถึงสถานอื่น ๆ
หรือศูนย์บ�าบัดอื่น ๆ ที่ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจัดหาให้ส�าหรับดูแลและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษทั้ง
ของรัฐและเอกชนได้ หรือในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยกระบวนการบ�าบัดรักษาจะเน้นการบ�าบัดทางการแพทย์โดยใช้กระบวนการถอนพิษ และลดปริมาณยา

Boonsri Mewongukote, Consititutional Law, 9th ed. (Bangkok: Thammasat University Press, 2016), 36. [In Thai]
Yossawat Lerdpyaphumchai, “The Roles of Public Prosecutors in Criminal Process in Drug Case: A Case Study of
the Measure Encouraging an in Offenders to Providing Important Information to Competent Officials in Prevention and Combat
Against Drug Organize Crimes,” Graduate Law Journal 10, no.1 (June 2016): 137-154. [In Thai]
9
James Alm, Betty R. Jackson and McKee Michael, “Getting the Word Out: Enforcement Information Dissemination
and Compliance Behavior,” Journal of Public Economics 93, no. 3-4 (2009): 392-402.
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เสพติดที่ใช้ให้น้อยลงจนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดไม่มีอาการอยากยาอีก ควบคู่ไปกับการบ�าบัดทางจิตใจหรือการให้
ค�าปรึกษาทางจิต เพื่อท�าให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 63 ได้ก�าหนด
ว่าเมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลส�าหรับบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายแล้ว ให้รัฐมนตรีก�าหนด
ระเบียบข้อบังคับเพื่อการบ�าบัดรักษา และระเบียบวินัยส�าหรับสถานพยาบาล ดังกล่าวยังไม่ได้มีการก�าหนด
บทบัญญัติในเรื่องของการด�าเนินงานบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยภาคเอกชน ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าการที่ประเทศไทยไม่มีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มิใช่
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ได้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อคุณภาพการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดในด้านสุขภาพอนามัย ชีวิตและร่างกาย หรือจิตใจของผู้เข้ารับการบ�าบัดโดยตรงที่อาจไม่ได้รับการบ�าบัด
รักษาที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดได้รับอันตรายแก่สุขภาพร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนี้แล้ว
แนวทางในการแก้ไข คือ เพิ่มเติมเนื้อหาของกฎหมายที่ก�าหนดให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเป็น
ผู้ประกาศก�าหนดหลักสูตรและมาตรการกลางส�าหรับการบ�าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
นอกเหนือจากสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ด�าเนินการโดยภาคเอกชน ซึ่งจะสามารถคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของผูเ้ ข้ารับการบ�าบัดรักษาให้ได้รบั การบ�าบัดรักษาและฟืน้ ฟูทไี่ ด้มาตรฐาน สอดคล้องกับการบ�าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจที่ด�าเนินการในสถานพยาบาลของรัฐในประเทศไทยด้วย
2.3 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัดติดตาม
ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งก�าหนดเรื่องการบ�าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจไว้ โดยมีสาระส�าคัญ คือ การก�าหนดให้ผู้เสพ ครอบครอง ครอบครองเพื่อเสพ
และครอบครองเพือ่ จ�าหน่ายซึง่ ยาเสพติดให้โทษทีม่ ปี ริมาณไม่เกินทีก่ ฎกระทรวงก�าหนด และหากเจ้าหน้าทีต่ า� รวจ
หรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองยังไม่พบการกระท�าผิดดังกล่าว ผู้ที่กระท�าผิดสามารถขอเข้ารับการบ�าบัดยาเสพ
ติดในสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนได้ โดยเมื่อผ่านการบ�าบัดจนได้รับใบรับรองจากสถานพยาบาลแล้วให้
ถือว่าความผิดในฐานเสพ ครอบครอง และครอบครองเพื่อจ�าหน่ายเป็นอันยุติไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น
รวมทั้งกฎกระทรวง แต่ประกาศกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว กลับไม่พบบทบัญญัติที่
เป็นการคุ้มครองส่งเสริม จูงใจ หรือสนับสนุนให้ผู้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดรักษา
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าเมื่อกฎหมายไม่มีการก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้ผ้เู สพ ผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัดเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้จ�านวนผูต้ ิดยาเสพติดทีส่ มัครใจเข้ารับ
การบ�าบัดรักษา ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีจ�านวนน้อย ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจ�านงสูงสุดแห่งรัฐ10 ซึ่งมุ่งหมายที่จะท�าให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดสามารถลด ละ เลิก
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การใช้ยาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาไปพร้อมกัน11 การที่ไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังส่งผลให้จา� นวนผูต้ ดิ ยาเสพติดถูกจับกุมด�าเนินคดี และน�าเข้าสูร่ ะบบ
บังคับบ�าบัดและระบบต้องโทษ ซึ่งท�าให้เกิดภาวะนักโทษล้นเรือนจ�า12 การบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดระบบ
สมัครใจ จึงไม่มีมาตรการในการบังคับให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดต้องอยู่ครบกระบวนการ และข้อเท็จจริงปรากฏว่ามี
ผูเ้ ข้ารับการบ�าบัดบางส่วนหลบหนีการบ�าบัดรักษา หรือไม่ปฏิบตั ติ ามโปรแกรมการบ�าบัดทีว่ างไว้ ท�าให้การบ�าบัด
ฟื้นฟูไม่ประสบผลส�าเร็จ และขาดประสิทธิภาพในการลดจ�านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างเห็นได้ชัด ดังนี้แล้ว
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษา เพื่อให้มีผู้ขอเข้ารับการบ�าบัดรักษาให้ได้มากที่สุด
และสามารถลดจ�านวนปริมาณผู้เข้าสู่การกระท�าผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนและสังคม
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
การบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดในประเทศไทย ยังมีปญ
ั หาทางกฎหมายเกีย่ วกับการจัดตัง้ ศูนย์เพือ่
การคัดกรองและดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การที่ประเทศไทยไม่มี
บทบัญญัติของกฎหมายที่ก�าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเพื่อสนับสนุนการบ�าบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยอย่างเต็มที่และยังคงเกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายอันแสดงให้เห็นถึง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยมาตรการบ�าบัดรักษายังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่าที่
ควร จึงส่งผลเสียต่อประชาชน สังคม และความมัน่ คงของประเทศชาติ เป็นสาเหตุหลักของการเพิม่ อาชญากรรม
ภายในรัฐ เนื่องจากผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ได้รับการบ�าบัดรักษายาเสพติดให้หายขาดจากอาการติดยาเสพติด
ท�าให้คนเหล่านี้กลายเป็นอาชญากร ถูกกีดกันออกจากสังคม ยิ่งมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ปัญหา
อาชญากรรมก็มอี ตั ราเพิม่ ขึน้ ตามมาด้วย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนโดยทัว่ ไปที่
ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของผู้ติดยาเสพติด และท้ายที่สุดส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของชุมชน สังคม
โดยรวม รวมไปถึงความมั่นคงภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางกฎหมายในการคุ้มครองมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติด ตาม
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีปัญหาด้านการปฏิบัติได้แก่ ความเชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่ในการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและการรักษาไม่ได้มาตรฐานของศูนย์ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ในการบ�าบัดรักษายังไม่ชัดเจน รวมตลอดทั้ง
ไม่มีการบัญญัติถึงมาตรการติดตามหลังจากปล่อยผู้ติดยาเสพติดออกจากสถานบ�าบัดฟื้นฟู จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น ผู้เขียนเห็นควรน�าแนวคิด หลักการ และแนวทางการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ รวมถึง

Wissanu Kumnonmuang, “The Drung Addiction Treatment Measures: To Study on the Usage of the Voluntariness
Method to Treat the Drug Addict,” Graduate Law Journal 10, no. 1 (March 2016): 295-308. [In Thai]
12
Reza Ali Mohseni, “The Sociological Analysis of Prison: Costs and Consequences,” Journal of Law and Conflict
Resolution 4, no. 1 (January 2012): 13-19.
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นโยบาย13 มาปรับใช้กบั การคุม้ ครองสิทธิเพือ่ สนับสนุนการบ�าบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดในประเทศไทย และควรให้
มีการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการก�าหนดจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางในการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การสนับสนุน
เงินงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อด�าเนินการแก้ไขและบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เกิดผลดีต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเห็นควรให้ประเทศไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแล
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูดังต่อไปนี้
3.2.1 เห็นควรให้หน่วยงานของรัฐและสถานบริการเอกชน จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับ
การบ�าบัดฟื้นฟู และจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูขึ้นในชุมชนหรือสถานที่อื่นใดในเขต
ชุมชนนัน้ ให้มอี า� นาจหน้าทีใ่ นการคัดกรองผูเ้ สพทีม่ พี ฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ไปเข้ารับการบ�าบัดฟืน้ ฟูภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด โดยให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือสถานบ�าบัดฟื้นฟูจัดท�าบันทึกการไม่มาแสดงตัวพร้อมเอกสาร
หลักฐานส่งไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นด�าเนินการออกหมายเรียก เพื่อน�าส่งเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟูใน
ระบบบังคับบ�าบัดต่อไป และการติดตามนัดหมายให้ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูมาแสดงตนเพื่อรับการดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังการบ�าบัดฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งทุกเดือน โดยให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่ ลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดก�าหนด โดยค�านึงถึงประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ เป็นส�าคัญ
3.2.2 เห็นควรให้นา� หลักประกันการคุม้ ครองสิทธิภายใต้กระบวนการยุตธิ รรม โดยเน้นการบ�าบัด
ฟืน้ ฟูมากกว่าการลงโทษอาญาตามกฎหมาย และนอกจากนัน้ รัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตัง้
ศูนย์บา� บัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดเป็นศูนย์เฉพาะทาง เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้ารับการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดได้รบั การบ�าบัด
รักษาที่แท้จริง และควรมีบุคลากรหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้ดูแลหรือบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดนอกเหนือจาก
โรงพยาบาลของรัฐ เพือ่ ให้การบ�าบัดรักษาเกิดความต่อเนือ่ งเชือ่ มโยงอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ซึง่ จะส่งผลต่อการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
3.2.3 เห็นควรให้มีการแก้ไขความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ในเรื่องของการก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลโดยภาคเอกชน ดังความต่อไปนี้
เมื่อได้จัดตั้งสถานพยาบาลส�าหรับบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายแล้ว
ให้รัฐมนตรีก�าหนดระเบียบข้อบังคับมาตรฐานขั้นต�่า รูปแบบ วิธีการ และอัตราค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการขอ
อนุญาตด�าเนินการส�าหรับการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดนอกเหนือจากสถานพยาบาลตามทีก่ า� หนดไว้ในพระราช
บัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการประกาศก�าหนดให้มีองค์กรกลางที่เป็นองค์กรวิชาชีพมาก�ากับดูแลและท�าการตรวจ
สอบการด�าเนินงานของแต่ละสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการในการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดแต่ละแห่งให้มกี ารด�าเนิน
การในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสามารถก�ากับดูแลและคุ้มครองผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้ให้
Pramote Phansa-ard, “Comparative Study on Drug Policy: A “should be” Guideline,” Thammasat Journal 37,
no. 2 (2018): 3. [In Thai]
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อยู่ในขอบเขต เพื่อให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชนสามารถด�าเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
3.2.4 เห็นควรให้มีการแก้ไขความในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ในเรื่องของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ�าบัด ดังความ
ต่อไปนี้
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษ เสพและมีไว้ในครอบครอง และได้สมัครใจขอเข้ารับการบ�าบัด
รักษาในสถานพยาบาลก่อนความผิดจะปรากฏต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ
อีกทั้งได้ปฏิบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับเพื่อคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายจิตใจของผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษา
และระเบียบวินยั ส�าหรับสถานพยาบาลดังกล่าว จนได้รบั การรับรองเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าทีท่ รี่ ฐั มนตรี
ก�าหนดแล้วให้พ้นจากความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีความผิดที่ได้กระท�าไปภายหลัง
การสมัครใจเข้ารับการบ�าบัดรักษา
รัฐมนตรีอาจออกประกาศก�าหนดมาตรการจูงใจ ส่งเสริมหรือสนับสนุน หรือให้สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่สมัครเข้ารับการบ�าบัดตามวรรคสองได้ โดยไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรม
ผู้ติดยาเสพติดเพื่อลดการตีตราทางสังคม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
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