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บทคัดย่อ 

 การกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจ�า เป็นความผิดเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามตามมาตรา 72 

(1) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และยังเป็นความผิดทางวินัยของเรือนจ�า อย่างไรก็ตาม แม้กรม

ราชทัณฑ์จะออกมาตรการทางกฎหมายที่มีโทษรุนแรง แต่ผู้ต้องขังก็ยังลักลอบเสพยาเสพติดอยู่เสมอ บทความ

ในเรื่องนี้ ได้มุ่งช้ีให้เห็นว่าการใช้มาตรการทางกฎหมายด้านเดียวไม่อาจยับยั้งหรือลดปริมาณการลักลอบ 

เสพยาของผู้ต้องขังได้ หากแต่ต้องใช้วิธีทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังท่ีเสพหรือติดยาเสพติดเสมือนเป็นผู้ป่วยทางการแพทย์ จึงควรได้รับ

การรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคทั่วไป เช่น จัดสถานที่ให้ผู้ต้องขังที่ติดยาใช้สารเสพติดในการรักษาอย่างเปิดเผย 

แนะน�าการใช้อุปกรณ์เสพยาอย่างถูกวิธี อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันเกิดจาก 

การใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ให้ใช้สารเสพติดในปริมาณที่จ�ากัดเพียงเท่าการรักษาในคร้ังหนึ่ง ๆ แล้วลดปริมาณลง 

เรื่อย ๆ ตามความเหมาะสม จนกว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเรือนจ�าจะวินิจฉัยได้ว่าผู้ต้องขังที่เสพยาสามารถ

หยุดใช้สารเสพติดได้โดยไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกาย 

 โดยสรุปแล้ว การใช้สารเสพติดเพื่อการรักษานี้ จึงเกิดประโยชน์มิใช่ท�าให้เกิดโทษ ซ่ึงเป็นวิธ ี

การรักษาทางการแพทย์ ไม่ใช่เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย โดยสามารถใช้ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย 

ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ได้ และประการที่ส�าคัญนั้นต้องออก

กฎหมายขึ้นมารองรับการเสพเพื่อการรักษานี้ด้วย 
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Abstract 

 Offenses related to narcotics in a prison are offenses related to forbidden possessions 

as provided in the Section 72 (1) of Correction Act B.E. 2560. Offenders are also subject to a 

disciplinary punishment. Despite the fact that the Department of Correction imposes the law 

with serious punishments, many prisoners are found to smuggle narcotics into the premise of a 

prison. The writer of this article is trying to prove that only legal measures will never deter an 

offender from smuggling narcotics into a prison or they will never reduce the drugs smuggling 

into a prison. On the other hand, public health measures need to be imposed along with legal 

measures.

 The study shows that a prisoner who is a narcotics abuser or a drug addict is like 

a patient in need of medical services. Therefore it is necessary to treat them like a general 

patient. For example, the institution should designate a place for a drug-addicted prisoner to 

use narcotics as a form of medical treatment openly. There should be an educational program 

to teach them how to use narcotics properly, which will hence reduce the risks of spreading 

diseases caused by equipment sharing. Moreover, it would be possible to limit the quantity of 

drug allocation-just sufficient for one session of treatment. The quantity can later be reduced 

accordingly until an authorized medical personnel reach a diagnosis that the prisoner/patient 

can stop using drugs without any harms on the body. 

 In conclusion, using drugs for treatment is beneficial, not harmful. It is a form of medical 

service or treatment, not a criminal offense. Therefore it can be imposed to accompany the legal 

measures to suppress and prevent drug abuses in compliance with the policy of Department 

of Correction. More importantly, there should be a legal provision to endorse the use of drugs 

for medical treatment.
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