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เป็นองค์กรน�ำในกำรพัฒนำและ 
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ 
และอำเซียน เพื่อสังคมไทยปลอดภัย 
จำกยำเสพติด



คำ�นำ�

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส�ำนักงำน ป.ป.ส.) ในฐำนะหน่วยงำนหลักด้ำนกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของประเทศ โดยมวีสิยัทศัน์ “เป็นองค์กรน�ำในกำรพฒันำและขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดของประเทศและอำเซียน เพ่ือสังคมไทยปลอดภัยจำกยำเสพติด” และมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ เพื่อด�ำเนินมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  

เฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด บังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ประสำนควำมร่วมมือ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ของหมู่บ้ำน/ชุมชน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ต่อต้ำนยำเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนองค์กรภำคเอกชนและภำคประชำชน 

ในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 เมื่อวันอังคำรที่ 10 มีนำคม 2558 เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำน เป็นเครื่องมือในกำรบริหำร

จัดกำร ประสำนกำรปฏิบัติ จัดสรรทรัพยำกรและติดตำมประเมินผล และให้ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท�ำ

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดประจ�ำปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพติด มีประกำศลงวันที่ 31 ตุลำคม 2561 ก�ำหนดให้มีแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำ 

ยำเสพติด ปี 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ 

มำกยิ่งขึ้น

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทุกภำคส่วนในกำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

มำเป็นอย่ำงดี ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจัง จำกหน่วยงำน

ภำครัฐ ภำคเอกชน ทั้งหน่วยงำนส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และองค์กรภำคประชำชน โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำควำมร่วมมือนี้จะด�ำเนิน

ต่อไป เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจำกยำเสพติด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

กระทรวงยุติธรรม
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¡ÒÃ´Òํà¹Ô¹§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐá¡Œä¢»̃ÞËÒÂÒàÊ¾µỐ  »ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2562
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นโยบ�ยด้�นย�เสพติด

6 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562
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กำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดของโลก ค.ศ. 2016 (United Nations General  

Assembly Special Session 2016: UNGASS 2016) มีนโยบำยใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อปัญหำยำเสพติดว่ำแท้จริงแล้ว 

ปัญหำยำเสพติดเป็นเร่ืองของสุขภำพ ระบบสำธำรณสุข อำชญำกรรม สิทธิมนุษยชน ควำมยำกจน ฯลฯ และให้มีกำรแก้ไข 

ปัญหำยำเสพติดโดยมุ่งเน้นด้ำนสำธำรณสุข เน้นกำรดูแลสุขภำพผู้ป่วยแบบบูรณำกำร ค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่ำงครอบคลุม  

น�ำรูปแบบกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติดมำใช้ภำยใต้กำรควบคุมที่เหมำะสม ซึ่งรำกฐำนของกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติดในปัจจุบัน

จะไม่ได้มีเพียงกำรป้องกัน กำรปรำบปรำม และกำรบ�ำบัดรักษำ แต่ยังมีกำรลดทอนควำมเป็นอำชญำกรรม กำรใช้ประโยชน์ 

จำกยำเสพติดอย่ำงถูกต้อง กำรเปลี่ยนทำงเลือกในกำรด�ำเนินคดี กำรพัฒนำทำงเลือก และกำรจัดกำรปัญหำแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่
 
กรอบทิศทำงและควำมเช่ือมโยง

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงนโยบำยยำเสพติดโลกและกำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด มีประเด็นพิจำรณำ ดังนี้

ประกำรที่ 1 กำรมีมุมมองต่อปัญหำยำเสพติดครอบคลุมบริบทของปัญหำ

ประกำรที่ 2 กำรจัดควำมสมดุลของนโยบำยและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

ประกำรที่ 3 กำรจ�ำแนกและจัดกำรอย่ำงเหมำะสมทั้งตัวคนและตัวยำเสพติด

ประกำรที่ 4 กำรมองปัญหำยำเสพติดเป็นเรื่องของสุขภำพและสำธำรณสุข

ประกำรที่ 5 กำรจัดระบบรองรับนโยบำยและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ

ประกำรที่ 6 กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจต่อนโยบำยให้กับประชำชน

ทั้งนี้ รัฐบำลได้ก�ำหนดให้มียุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับ 

กำรขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บทรองรับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง  

22 แผน และให้มีแผนแม่บทกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็น 1 ใน 22 แผน แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

โครงกำรไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้ำน ซึ่งกรอบทิศทำงและควำมเชื่อมโยงของแผนในระดับต่ำง ๆ  มีดังนี้

7ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
Office of The Narcotics Control Board



▶แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) : ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นประเด็นท่ีอยู่ภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนควำมมัน่คง ซ่ึงมีเป้ำหมำยคือประเทศชำติ 

มั่นคง ประชำชนมีควำมสุข ในประเด็นที่ 4.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง ข้อ 4.2.1 กำรแก้ไข 

ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน โดยผลักดันกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำของทุกภำคส่วน ในทุกประ เด็น 

อย่ำงเป็นระบบ ส่งเสริมกำรหำรือ วำงแผน และยกระดับวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่อำศัยกำรผนึกก�ำลังคนและทรัพยำกร 

ให้มีส่วนร่วมแบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนหลักและรองในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ 

และช่วยเหลือประชำชน ทั้งจำกภัยคุกคำมและปัญหำที่ส่งผลต่อควำมมั่นคงต่ำง ๆ 

▶แผนระดับที่ 2 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจะเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ ท่ี 5 กำรเสริมสร ้ำงควำมม่ันคงแห่งชำต ิ

เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน ในเป้ำหมำยที่ 4 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคง 

ในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน มิตรประเทศและนำนำประเทศ ในกำรป้องกนัภยัคุกคำมในรปูแบบต่ำง ๆ ควบคูไ่ปกับกำรรักษำ 

ผลประโยชน์ของชำติ โดยมีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่ 4.4 คือ จ�ำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดลดลง

▶แผนระดับที่ 3 
แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคำรที่ 10 มีนำคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อเป็นกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำน เครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ประสำนกำรปฏิบัติ จัดสรร

ทรัพยำกร และติดตำมประเมินผลของทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีแนวคิดหลัก คือ ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง 

เพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และก่อให้เกดิผลกระทบในทำงทีด่ต่ีอกำรพฒันำคณุภำพชวีติของประชำชน แก้ไขปัญหำ 

ในเชิงพื้นที่โดยก�ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดเน้นส�ำคัญ 

คือกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคีที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรไปสู่

1) กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนมิให้เป็นผู้เสพรำยใหม่

2) กำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำย 

3) กำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืด้ำนกำรสกดัก้ันยำเสพติด สำรตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ตำมแนวชำยแดน

4) กำรพฒันำและสง่เสรมิควำมร่วมมือเพือ่ให้เกดิแนวทำงปฏบิตัร่ิวมกนัในกระบวนกำรยตุธิรรมของกลุม่ประเทศอำเซยีน

5) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทั้งด้ำนกำรปรำบปรำม กำรป้องกัน กำรบ�ำบัดรักษำ และกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด

6) กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

8 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มีมติเห็นชอบเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยำยน 2561 ก�ำหนดแผนปฏิบัติกำร

ป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 และประกำศ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2561 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงกำรด�ำเนินงำน

ให้กบัหน่วยงำนภำคทีีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดับส่วนกลำงและระดบัพืน้ที ่ประกอบด้วย 4 ด้ำน คอื กำรป้องกนัยำเสพตดิ กำรปรำบปรำม

ยำเสพติด กำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด และกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร ภำยใต้ 8 ยุทธศำสตร์ 22 แผนงำน โดยมีเป้ำประสงค์

เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจำกยำเสพติด อีกทั้งมุ่งเน้นกำรบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเชิงพื้นที่ ตำมสภำพปัญหำที่มีบริบท

ที่แตกต่ำงกัน เพื่อลดปัญหำยำเสพติดในระดับหมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ ดังนี้

1. กำรปอ้งกนัยำเสพตดิ กำรปอ้งกนักลุม่ผูม้โีอกำสเขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบัยำเสพตดิ สง่เสรมิใหเ้กดิภมูคิุม้กนัในกลุม่เดก็

ปฐมวัย ป้องกันเด็ก เยำวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงำนท่ีมีควำมเส่ียงของปัญหำ และสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันยำเสพติด โดยกำรสร้ำง 

หรือปรับสภำพแวดล้อมที่มุ่งเน้นระบบนิเวศทำงสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะเด็กและเยำวชน เพ่ือให้เกิดระบบที่สนับสนุน

กำรปอ้งกนัและแก้ไขปญัหำยำเสพติด โดยกำรบรูณำกำรผำ่นแผนงำนโครงกำร หน่วยงำนทกุระดบั และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

2. กำรปรำบปรำมยำเสพติด พัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน อำเซียน นำนำประเทศ และองค์กร

ระหวำ่งประเทศ เพือ่ควบคมุหรอืลดกำรผลติ กำรคำ้ยำเสพตดิ รวมทัง้กำรสกดักัน้ ปรำบปรำม และแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ พรอ้มทัง้ 

กำรควบคมุตวัยำและผูค้ำ้ยำเสพตดิ โดยกำรพฒันำศกัยภำพกำรสบืสวนปรำบปรำมและสกดักัน้ยำเสพตดิดว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรข่ำวกรองด้ำนยำเสพติด และมีศูนย์กลำงบริหำรจัดกำรข้อมูลในกำรปรำบปรำมยำเสพติด  

เพื่อมุ่งท�ำลำยโครงสร้ำงกำรค้ำยำเสพติดทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถควบคุมปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

3. กำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด โดยผู้เสพ ผู้ติด ได้รับกำรบ�ำบัดรักษำ 

ฟื้นฟูสมรรถภำพอย่ำงมีมำตรฐำน มีระบบทำงเลือกที่ เหมำะสมกับผู้ เสพ ผู้ ติดแต่ละรำย เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึง 

ระบบสำธำรณสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมทั้งสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม โดยกำรติดตำมและช่วยเหลือ 

ให้กลับคืนสู่สังคม 

4. กำรบริหำรจัดกำร สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในกำรสนับสนุน

กำรด�ำเนินงำนป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน

กำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน

แผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 เป็นกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน 

ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยมีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก 

ในกำรบูรณำกำรร่วมกับ 8 กระทรวง 25 หน่วยงำน และ 2 ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  

รวมทั้งสิ้น 27 หน่วยงำน ได้แก่ 1) ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี – กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร  

2) กระทรวงกลำโหม – ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ  

3) กระทรวงมหำดไทย – ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน 4) กระทรวงยุติธรรม – 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยำวชน กรมคมุประพฤต ิกรมรำชทณัฑ์ 

5) กระทรวงสำธำรณสุข – ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต กรมกำรแพทย์ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 6) กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ – กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน  

7) กระทรวงศึกษำธิกำร – ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรอำชีวศึกษำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 8) กระทรวงแรงงำน – ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน  

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 9) ส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง – ส�ำนักงำนป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

กำรลดทอนศักยภำพ 
ควำมสำมำรถ และพ้ืนที่
ก ำ ร ผ ลิ ต ย ำ เ ส พ ติ ด 
ในประเทศเพื่อนบ้ำน

กำรลดหรื อ ตัด โอกำส 
ในกำรลักลอบล�ำ เลียง 
ยำเสพตดิ เพือ่ป้องกนักำรแพร่
กระจำยและส่งออก

กำรลดพื้ นที่ หมู ่ บ ้ ำน/
ชมุชนทีม่ปัีญหำยำเสพตดิ
ในประเทศ

กำรลดควำมต ้ อ งกำร 
ย ำ เ สพติ ด ในประ เทศ  
(กำร เ กิดรำยใหม ่และ 
กำรกลับไปเสพซ�้ำ)

กำรลดกำรเข้ำไปเก่ียวข้อง
กับยำเสพติดของกลุ่มเด็ก
และเยำวชน
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1. สถำนกำรณ์ยำเสพติดภำยนอกประเทศ

1.1 สถำนกำรณ์ยำเสพติดโลก จำกรำยงำน World Drug Report 2019 ของ UNODC พบว่ำ ในปี  

ค.ศ. 2017 มีผู้ใช้ยำเสพติดทั่วโลกประมำณ 271 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชำกรโลก ยำเสพติดที่มีผู้ใช้มำกที่สุด 

คือ กัญชำ 188 ล้ำนคน รองลงมำคือ ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น 53 ล้ำนคน กลุ่มแอมเฟตำมีน 29 ล้ำนคน เอ็กซ์ตำซี 21 ล้ำนคน 

และโคเคน 18 ล้ำนคน ยำเสพติดประเภทสำรสังเครำะห์ในกลุ่มแอมเฟตำมีน โดยเฉพำะเมทแอมเฟตำมีนที่มีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้น 

อย่ำงต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีกำรจับกุมมำกที่สุด ได้แก่ ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกำเหนือ ขณะที่

กำรปลูกฝิ่นภำพรวมทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง โดยประเทศอัฟกำนิสถำน มีพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี ค.ศ. 2018 จ�ำนวน 263,000 เฮกตำร์ 

ลดลงร้อยละ 20 และประเทศเมียนมำ มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 37,300 เฮกตำร์ ลดลงร้อยละ12

1.2 สถำนกำรณ์ยำเสพติดในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำยังเป็นแหล่ง 

ผลิตยำเสพติดที่ส�ำคัญของโลก กลุ่มผู้ผลิตยังสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและไม่จ�ำกัด ถึงแม้ภำพรวมกำรปลูกฝิ่น 

ในประเทศเมียนมำจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเป็นพื้นท่ีแหล่งผลิตหลักในกำรผลิตฝิ่นและเฮโรอีนออกสู่ตลำดโลก  

ส่วนกำรผลิตยำเสพติดประเภทสำรสังเครำะห์ในพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค�ำเกิดภำวะกำรขยำยตัวในช่วง 4 ปีที่ผ่ำนมำ  

โดยเฉพำะกำรผลิตเมทแอมเฟตำมีน (ยำบ้ำและไอซ์) จำกรำยงำนของ UNODC พบว่ำ ภูมิภำคเอเชียตะวันออกและเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลำดเมทแอมเฟตำมีนที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยปี ค.ศ. 2018 มีกำรจับกุมและตรวจยึดเมทแอมเฟตำมีนได้ 

สูงถึง 120 ตัน จำกสถำนกำรณ์กำรผลิตยำเสพติดในพ้ืนท่ีสำมเหล่ียมทองค�ำท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลให้สถำนกำรณ์ยำเสพติดในภูมิภำคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และประเทศนอกภูมิภำคต่ำงได้รับผลกระทบจำกปัญหำดังกล่ำวและมีกำรจับกุมเพิ่มสูงขึ้น

World Drug Report 2019 of UNODC

ผูใชยาเสพติดทั่วโลก 271 ลานคน

กัญชา 188 ลานคน

 ฝนและอนุพันธของฝน 53 ลานคน

แอมเฟตามีน 29 ลานคน

เอ็กซตาซี 21 ลานคน 

โคเคน 18 ลานคน

12 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



2. สถำนกำรณ์ยำเสพติดในประเทศ

ประเทศไทย ยังคงมีสถำนะเป็นแหล่งแพร่ระบำด 

ของยำเสพติดที่มำจำกพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ และถูกใช ้

เป็นเส้นทำงล�ำเลียงผ่ำนของยำเสพติดที่ส่งไปในภูมิภำคต่ำง ๆ  

โดยใช้เส้นทำงทัง้ทำงบก ทำงน�ำ้ และทำงอำกำศ ซึง่สถำนกำรณ์

กำรลักลอบน�ำเข้ำยังคงรุนแรง โดยเฉพำะพื้นที่ภำคเหนือ 

ยงัเป็นพ้ืนทีห่ลกัของกำรน�ำเข้ำ ขณะทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

และภำคตะวันตก มีกำรลักลอบน�ำเข ้ำเพิ่มขึ้นทั้งควำมถ่ี 

และปริมำณ อีกทั้งยังพบกำรลักลอบน�ำเข้ำโคเคนของกลุ่ม 

แอฟริกันตะวันตก ผ่ำนทำงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติต่ำง ๆ  

(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภูเก็ต ฯลฯ)  

ซ่ึงสัง่กำรและจ้ำงวำนคนล�ำเลยีงชำวแอฟรกิำ อเมรกิำใต้และเอเชยี 

โดยเฉพำะหญงิไทยให้ล�ำเลยีงแทน นกัค้ำบำงกลุม่มกีำรปรบัเปลีย่น 

เส ้นทำงไปลงที่ท ่ ำอำกำศยำนนำนำชำติของประเทศ 

เพื่อนบ้ำนแทน เช ่น สนำมบินนำนำชำติหลวงพระบำง 

ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติวัดไต สปป.ลำว ก่อนที่จะลักลอบ

ล�ำเลียงเข้ำไทยทำงชำยแดนทำงบก

ยำเสพติดที่มีกำรลักลอบน�ำ เข ้ ำมำในประเทศ 

เป็นจ�ำนวนมำก ประกอบกับรำคำยำเสพติดมีแนวโน้มลดลง 

ในทุกระดับทั้งขำยส่งและขำยปลีก ส่งผลให้เด็กและเยำวชน

สำมำรถเข้ำถึงยำเสพติดได้ง่ำย รวมทั้งกำรขยำยตัวของกำรค้ำ

ยำเสพติดออนไลน์ควบคู่กับกำรส่งยำเสพติดทำงพัสดุไปรษณีย์  

เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ป ัญหำกำรค้ำยำเสพติดรำยย่อย 

และกำรแพร่ระบำดยำเสพติดขยำยวงกว้ำงได้อย่ำงรวดเร็ว

กำรแพร ่ระบำดของยำเสพติด พบว ่ำ มิติพื้นที ่

แพร่ระบำดยำเสพติด จำกกำรประเมินสถำนะหมู ่บ ้ำน/ 

ชุมชนของกระทรวงมหำดไทย ร่วมกับส�ำนักงำน ป.ป.ส.  

ส�ำรวจหมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ จ�ำนวน 82,127 แห่ง พบว่ำ 

ร้อยละ 30 ยังมีปัญหำยำเสพติด โดยหมู่บ้ำน/ชุมชน จ�ำนวน 

3,440 แห่ง ยังมีปัญหำยำเสพติดมำก กลุ่มประชำกรที่เกี่ยวข้อง

กับยำเสพติดส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยำวชน อำยุ 15 - 24 ปี 

โดยเป็นผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ ร้อยละ 38 เป็นผู้กระท�ำผิด 

คดีเสพยำเสพติด ร้อยละ 35 และข้อมูลจำกกำรประมำณกำร

ของเครือข่ำยองค์กรวิชำกำรสำรเสพติด ในประชำกรกลุ่มเสี่ยง

อำยุ 12 - 65 ปี จ�ำนวน 50 กว่ำล้ำนคนท่ัวประเทศ พบว่ำ  

เป็นกลุ่มผู้เคยใช้สำรเสพติดใน 1 ปี ประมำณ 1.96 ล้ำนคน  

เป็นกลุ่มผู้เคยใช้สำรเสพติดใน 1 เดือน ประมำณ 1.13 ล้ำนคน 

และเป็นกลุ่มผู้ติด (ใช้สำรเสพติด 20 วัน ใน 30 วัน) ประมำณ 

4.5 แสนคน ยำเสพติดที่เป็นปัญหำหลักคือ ยำบ้ำ เป็นผู้ต้องหำ 

ถกูจบักมุในคดยีำบ้ำ ร้อยละ 69 และเป็นผูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำ

ยำบ้ำ ร้อยละ 79 และยำเสพติดที่ต้องมีกำรเฝ้ำระวัง ได้แก่ ไอซ์ 

เฮโรอีน คีตำมีน และเอ็กซ์ตำซี ท่ีพบแนวโน้มกำรแพร่ระบำด

เพิ่มขึ้น

3. แนวโน้มสถำนกำรณ์ยำเสพติด

3.1 พื้นท่ีสำมเหลี่ยมทองค�ำยังคงเป็นแหล่งผลิต 

ยำเสพติดที่ส�ำคัญ และมีผลโดยตรงต่อสถำนกำรณ์ยำเสพติด 

ในประเทศไทย

3.2 ชำยแดนภำคเหนือยังเป็นพื้นที่หลักในกำรลักลอบ

น�ำเข้ำยำเสพติด ในขณะที่ชำยแดนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภำคตะวันตก มีกำรลักลอบน�ำเข้ำเพิ่มข้ึนท้ังควำมถี่และ

ปริมำณ

3.3 ขบวนกำรค้ำยำเสพตดิใช้เทคโนโลยมีำช่วยในกำรท�ำ 

กำรค้ำและกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินมำกขึ้น

3.4 เด็กและเยำวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ

ยำเสพติด โดยมีสัดส่วนมำกกว่ำ 1 ใน 3 ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

        ยำเสพติดที่เป็นปัญหำหลักคือ ยำบ้ำ  
เป็นผู้ต้องหำถูกจับกุมในคดียำบ้ำ  

ร้อยละ 69 และเป็นผู้เข้ำรับ 
กำรบ�ำบัดรักษำยำบ้ำ ร้อยละ 79

13ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
Office of The Narcotics Control Board



นายกรัฐมนตรี

กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

คณะกรรมการ 
ป.ป.ส.

คณะอนุกรรมการ ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปราม

ยาเสพติดแหงชาติ 
(ศอ.ปส.)

สํานักงาน ป.ป.ส.
(เลขานุการ)

กลไกอํานวยการสวนกลาง กลไกอํานวยการพื้นที่ กลไกอํานวยการพื้นที่พิเศษ

• ศอ.ปส.กระทรวงมหาดไทย
• ศอ.ปส.กระทรวงยุติธรรม
• ศอ.ปส.กระทรวงสาธารณสุข
• ศอ.ปส.กระทรวงศึกษาธิการ
• ศอ.ปส.กองทัพไทย
• ศอ.ปส.สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• ศอ.ปส.หนวยงานเกี่ยวของ

• ศอ.ปส.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
• ศป.ปส.อําเภอ/เขต
• ศป.ปส.อปท.

• ศอ.ปส.ชายแดนภาคเหนือ
• ศอ.ปส.ชายแดนภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ
• ศอ.ปส.จังหวัดชายแดนภาคใต

14 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



นายกรัฐมนตรี

กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

คณะกรรมการ 
ป.ป.ส.

คณะอนุกรรมการ ศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปราม

ยาเสพติดแหงชาติ 
(ศอ.ปส.)

สํานักงาน ป.ป.ส.
(เลขานุการ)

กลไกอํานวยการสวนกลาง กลไกอํานวยการพื้นที่ กลไกอํานวยการพื้นที่พิเศษ

• ศอ.ปส.กระทรวงมหาดไทย
• ศอ.ปส.กระทรวงยุติธรรม
• ศอ.ปส.กระทรวงสาธารณสุข
• ศอ.ปส.กระทรวงศึกษาธิการ
• ศอ.ปส.กองทัพไทย
• ศอ.ปส.สํานักงานตํารวจแหงชาติ
• ศอ.ปส.หนวยงานเกี่ยวของ

• ศอ.ปส.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
• ศป.ปส.อําเภอ/เขต
• ศป.ปส.อปท.

• ศอ.ปส.ชายแดนภาคเหนือ
• ศอ.ปส.ชายแดนภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ
• ศอ.ปส.จังหวัดชายแดนภาคใต

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)

พระรำชบัญญัตป้ิองกนัและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพติด 

เรียกโดยย่อว่ำ “ป.ป.ส.” ประกอบด้วย นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำร รฐัมนตรปีระจ�ำส�ำนกันำยกรฐัมนตร ีซึง่นำยกรฐัมนตรี

มอบหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงสำธำรณสุข รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อัยกำรสูงสุด ผู ้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ อธิบดีกรมศุลกำกร  

เป็นกรรมกำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินหกคน และเลขำธิกำร ป.ป.ส. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมอี�ำนำจหน้ำที ่อำท ิก�ำหนดแผนงำนมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมผูก้ระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิ ควบคมุ 

กำรสืบสวน สอบสวน และกำรฟ้องคดีควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด วำงโครงกำรและด�ำเนินกำร ตลอดจนสั่งให้ 

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับยำเสพติด ควบคุม เร่งรัด และประสำนงำนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ 

ส่วนรำชกำรทีม่อี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรปฏบัิติกำรตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิ เสนอควำมเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีพือ่ให้มกีำรปรบัปรุง

กำรปฏิบัติรำชกำรหรืองำนแผนงำน หรือโครงกำรของส่วนรำชกำรที่มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ 

ยำเสพติด พิจำรณำและด�ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมยำเสพติด รวมทั้งก�ำกับและติดตำมกำรใช้งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว และสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ 

หรือเอกชน รวมทั้งประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

โดยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ได้มีกำรประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี 10 กันยำยน 2561 ณ อำคำร 

ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมี พลอำกำศเอก ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม  

เป็นประธำนกำรประชุม พร้อมด้วยหน่วยงำนบูรณำกำรที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรพิจำรณำที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. ร่ำงแผนปฏบิตักิำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ ปี 2562 

2. ร่ำงแผนบริหำรจัดกำรเพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดชำยแดนภำคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)

3. ระบบเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดสำรเสพติดจำกชีววัตถุทำงนิติวิทยำศำสตร์ในผู้เสียชีวิตผิดธรรมชำติ

4. ร่ำงค�ำสั่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง

เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำม

น�ำจับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติดและคณะอนุกรรมกำรเงินค่ำตอบแทนผู้แจ้งควำมน�ำจับและเงิน 

ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติดภำค

5. ร่ำงประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด เรื่อง ก�ำหนดชนิดและปริมำณยำเสพติดของกลำง 

ในกำรพจิำรณำจ่ำยของคณะอนกุรรมกำรเงนิค่ำตอบแทนผูแ้จ้งควำมน�ำจับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรปฏิบัตงิำนยำเสพตดิภำค 

และก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนหรอืเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัตงิำนปรำบปรำมยำเสพตดิ

       สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประชำชน
มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (ศอ.ปส.)

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 เร่ือง กำรจัดตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ 

 โดยเรียกย่อว่ำ “ศอ.ปส.” ท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรอ�ำนวยกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับชำติ ประกอบด้วย รัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงยตุธิรรมเป็นประธำน/ผู้อ�ำนวยกำร คณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง จ�ำนวน 31 หน่วยงำน เลขำธกิำร ป.ป.ส. 

ในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำร และรองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ในฐำนะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ อำทิ  

กำรน�ำนโยบำย ยุทธศำสตร์ แนวทำง และมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติด (ป.ป.ส.) ไปสู่กำรปฏิบัติ จัดให้มีแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ทั้งในระดับส่วนกลำงและระดับพ้ืนที่  

อ�ำนวยกำร สั่งกำร เร่งรัด ก�ำกับดูแล ตรวจสอบกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรและองค์กรต่ำง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

โดยคณะกรรมกำรศนูย์อ�ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ ได้มีกำรประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 

ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลำคม 2561 ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร  

โดยมี พลอำกำศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ในฐำนะประธำนกรรมกำร/ 

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นประธำนกำรประชุม พร้อมด้วย 

คณะกรรมกำร ศอ.ปส. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้บังคับกำรต�ำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด  

ทหำร นำยแพทย์ สำธำรณสุขจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด แรงงำนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนำกำรจังหวัด และพัฒนำ

สงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จังหวัด ผูแ้ทนหวัหน้ำส่วนรำชกำรในระดบัจงัหวดั ท้ัง 76 จงัหวดัและกรุงเทพมหำนคร รวมท้ังผูแ้ทน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจำกส่วนกลำง โดยประธำนกรรมกำร/ผอ.ศอ.ปส. ได้กล่ำวมอบนโยบำยรัฐบำล ภำยใต้กำรบริหำรงำนของ 

พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชำ นำยกรฐัมนตร ีได้ประกำศเจตนำรมณ์และก�ำหนดให้ปัญหำยำเสพตดิเป็นวำระแห่งชำต ิทีต้่องให้ควำมส�ำคญั

และเร่งด�ำเนินกำรจัดกำรกับปัญหำ โดยได้สั่งกำรให้ทุกหน่วยงำนเร่งด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มองปัญหำ 

อย่ำงองค์รวมและด�ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงเป็นระบบ แยกแยะกลไกของปัญหำว่ำส่วนใด คือ ต้นทำงของปัญหำ เช่น แหล่งที่มำ 

ของยำเสพติด กลำงทำงของปัญหำ เช่น กำรเสพกำรติด กำรแพร่ระบำด และปลำยทำงของปัญหำ คือ กำรป้องกันประชำชน 

ไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และเน้นย�้ำต่อที่ประชุมว่ำปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำที่ส�ำคัญ กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม ทุกหน่วยต้องก�ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์อย่ำงชัดเจน

ÈÍ.»Ê.

16 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ มีค�ำส่ังที่ 5/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภำคม 2560 แต่งต้ัง 

คณะอนุกรรมกำรก�ำกบัตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ โดยมรีองปลดักระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน 

รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำยเป็นรองประธำน และแต่งตั้งอนุกรรมกำรจำกส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำน 

ด้ำนยำเสพติด และค�ำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2561 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2561 แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม 1 คน รวมจ�ำนวน 18 คน  

โดยคณะอนุกรรมกำรฯ มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรก�ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนระดับต่ำง ๆ  

รวมถึงรวบรวมปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อรำยงำนผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติทรำบ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผล

กำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ลงพื้นที่ตรวจติดตำมกำรด�ำเนินงำน สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด และเร่งรัด 

กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในระดับพื้นที่ จ�ำนวน 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย นครพนม มุกดำหำร ยะลำ 

ปัตตำนี จันทบุรี ตรำด สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร สิงห์บุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี นครปฐม สุรินทร์ บุรีรัมย์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์  

และกรุงเทพมหำนคร ซึ่งพบว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด และมีข้อสังเกตเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน 

ให้เกิดประสิทธิภำพ ดังนี้

เชียงใหม 
เชียงราย

นครพนม
มุกดาหาร

ยะลา
ปตตานี

จันทบุรี
ตราด

สุราษฎรธานี

ชุมพร

สิงหบุรี

อางทอง

สุพรรณบุรี
นครปฐม

สุรินทร

พิษณุโลก

บุรีรัมย 

อุตรดิตถ

กรุงเทพมหานคร
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1. กำรบริหำรจัดกำร มีกลไกกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในระดับพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพตดิจงัหวัด/กรงุเทพมหำนคร (ศอ.ปส.จ./กทม.) และศนูย์ปฏบิติักำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ�ำเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./เขต) 

โดยพบว่ำปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่ประสบผลส�ำเร็จ ประกอบด้วย (1) ผู้น�ำของหน่วยงำนในระดับพ้ืนท่ี 

ต้องให้ควำมส�ำคัญและเน้นย�้ำควำมส�ำคัญของนโยบำยอย่ำงจริงจัง (2) ผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นท่ีต้องท�ำควำมเข้ำใจนโยบำย  

แผนงำนและแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (3) ก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำนในระดับพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกผลกำรด�ำเนินงำน 

ที่มีกำรรำยงำนผ่ำนระบบสำรสนเทศ และนิเทศติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ

2. กำรสกัดกั้นยำเสพติด พบว่ำ กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้อง มีควำมจริงจังต่อกำรปฏิบัติงำน 

ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนในกำรสกดักัน้ของกลำงยำเสพตดิได้เพิม่มำกข้ึน โดยมปัีจจัยทีส่�ำคญัประกอบด้วย (1) กำรสัง่กำรเชงินโยบำย

เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน (2) กำรพัฒนำทักษะในเรื่องกำรสืบสวนหำขำ่ว (3) กำรสนบัสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติด

3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในหมู่บ้ำน/ชุมชน พบว่ำหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ประสบควำมส�ำเร็จ มีควำมเข้มแข็ง จะมีผู้น�ำที่เข้มแข็ง 

เอำจริงเอำจังและทุ่มเทเวลำเพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ขณะเดียวกันจะมีหน่วยงำนภำคีในพื้นท่ีช่วยสนับสนุน 

กำรด�ำเนินงำนของหมู่บ้ำน/ชุมชน ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน

4. กำรบ�ำบัดรักษำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด พบว่ำ ปัจจัยส�ำคัญท่ีน�ำไปสู่กำรพัฒนำกระบวนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด 

ให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย (1) กำรพัฒนำมำตรฐำนระบบกำรคัดกรองผู้เสพผู้ติดยำเสพติด เน้นกำรคัดกรองที่มีประสิทธิภำพ 

เพ่ือส่งต่อผู้เสพผู้ตดิยำเสพตดิเข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำในระบบบ�ำบดัรกัษำทีเ่หมำะสม (2) กำรตดิตำม ดแูล ช่วยเหลอืผูผ่้ำนกำรบ�ำบดั

รักษำอย่ำงใกล้ชิดและต่อเน่ือง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและติดตำมกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดพฤติกำรณ์เข้ำไปเกี่ยวข้อง 

กับยำเสพติด (3) กำรส่งเสริมให้สังคมเปิดโอกำสและเป็นก�ำลังใจให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติดให้สำมำรถปรับตัวเป็นคนดี 

และใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติสุขต่อไป

ทัง้นี ้กำรตรวจตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ ของคณะอนกุรรมกำรก�ำกบัตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน

ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เป็นกำรกระตุ้นกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนทั้งในระดับส่วนกลำง และระดับพื้นที่ให้เป็นไปตำม 

เป้ำหมำย ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำแนวทำงกำรด�ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปรับปรุงให ้

กำรด�ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับหน่วยงำนและผู้ปฏิบัติงำนในระดับพื้นที่

18 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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ก�รบริห�รจัดก�ร

ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปประเทศ  
ด้วยการพัฒนานวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ 
การพัฒนาประเทศไทย 4.0

19ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณ 

เพือ่กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ ส�ำหรบัแผนงำนบูรณำกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบ�ำบดัรกัษำผูต้ดิยำเสพตดิ 

งบประมาณ 27 หนวยงาน
จํานวน 5,256,373,100 บาท 

ดานการปองกันยาเสพติด 
จํานวน 1,639,433,831.96 บาท

ดานปราบปรามยาเสพติด 
จํานวน 1,697,222,674.49 บาท

ดานบําบัดรักษายาเสพติด 
จํานวน 1,768,640,838.48 บาท

การเบิกจายงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,105,000,442.48 บาท
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งบประมาณเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
สําหรับแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรวมทั้งสิ้น 27 หนวยงาน 
จํานวนทั้งสิ้น 5,256,373,100 บาท โดยจําแนกเปน
ดานการปองกันยาเสพติด จํานวน 1,639,433,831.96 บาท 
ดานปราบปรามยาเสพติด จํานวน 1,697,222,674.49 บาท 
และดานบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 1,768,640,838.48 บาท 
ซึ่งมีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 5,105,000,442.48 บาท 
คิดเปนรอยละ 97.13 คงเหลืองบประมาณ จํานวน 150,984,537.52 บาท
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งบประมาณ 27 หนวยงาน
จํานวน 5,256,373,100 บาท 

ดานการปองกันยาเสพติด 
จํานวน 1,639,433,831.96 บาท

ดานปราบปรามยาเสพติด 
จํานวน 1,697,222,674.49 บาท

ดานบําบัดรักษายาเสพติด 
จํานวน 1,768,640,838.48 บาท

การเบิกจายงบประมาณ 
รวมทั้งสิ้น 5,105,000,442.48 บาท
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งบประมาณเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
สําหรับแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และ
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดรวมทั้งสิ้น 27 หนวยงาน 
จํานวนทั้งสิ้น 5,256,373,100 บาท โดยจําแนกเปน
ดานการปองกันยาเสพติด จํานวน 1,639,433,831.96 บาท 
ดานปราบปรามยาเสพติด จํานวน 1,697,222,674.49 บาท 
และดานบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 1,768,640,838.48 บาท 
ซึ่งมีผลการเบิกจายงบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 5,105,000,442.48 บาท 
คิดเปนรอยละ 97.13 คงเหลืองบประมาณ จํานวน 150,984,537.52 บาท
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โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 8 กระทรวง 25 หน่วยงำน และ 2 ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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เปาหมาย 
2  

ผูคายาเสพตดิและเครอืขาย
ถูกจบักมุและดาํเนนิการ
ตามกฎหมาย และพัฒนา
ความสมัพนัธระหวางประเทศ

เปาหมาย 
3  

ผูใช ผูเสพ ผูตดิยาเสพติด
ไดรบัการบาํบดัรกัษา 
ตดิตามดแูลชวยเหลือ
ตามมาตรฐาน

เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน 
และประชาชน ไดรบัการสราง
ภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 
พื้นที่เปาหมายมีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย 
1  

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

สรางภมูคิุมกนั เฝาระวงั 
และสรางการมสีวนรวม
ของชมุชนในการปองกนั
ยาเสพตดิ

1. จาํนวนของกลุมเปาหมาย/เปาหมาย (9,675,196 คน) 
    ไดรบัการสรางภมูคิุมกนัหรอืเฝาระวงัยาเสพตดิ 
          ผลดาํเนนิงาน  10,359,721  คน

2. หมูบาน/ชมุชน ทีไ่มมปีญหายาเสพตดิ มไีมนอยกวา
    รอยละ 50 ของหมูบาน/ชมุชนทัว่ประเทศ 
    81,983 หมูบาน/ชมุชน
          ผลดาํเนนิงาน รอยละ 70.17

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

1. จาํนวนคดยีาเสพตดิรายสาํคญัทีม่กีารจบักมุ
     ไมนอยกวา 62,000 คด ี
          ผลดาํเนนิงาน  82,077  คดี

2. การดาํเนนิการตามโครงการหรอืกจิกรรมหรอืขอตกลง
    ความรวมมอืระหวางประเทศประจาํป ไมนอยกวา 
    7 โครงการ
          ผลดาํเนนิงาน  7  โครงการ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

รอยละ 20 ของผูติด
ยาเสพติดที่ไดรับ
การบําบัดตามเกณฑ
ทีก่าํหนดของแตละระบบ 
และไดรับการติดตาม
ดูแลตอเนื่อง 1 ป

1. รอยละ 40 ของผูใช ผูเสพทีบ่าํบดัตามเกณฑทีกํ่าหนด
     ของแตละระบบหยดุเสพตอเนือ่งหลงัจาํหนาย
     จากการบาํบัดรกัษา 3 เดอืน (Remission Rate)
          ผลดาํเนนิงาน รอยละ 53.57

รอยละ 80 ของจํานวน
ผูตองหาในความผิด
ฐานสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ  ตองไดรับ
การออกหมายจับ

ผลดําเนินงาน 
รอยละ 71.37

ผลดําเนินงาน 
ไมเกิน 38 คน

ปราบปรามการคายาเสพตดิ
และสงเสรมิความรวมมอื
ระหวางประเทศ

ผลดําเนินงาน 
รอยละ 27.84

บาํบดัรกัษาผูใช ผูเสพ 
ผูตดิยาเสพตดิ ลดอนัตราย
จากการใชยาเสพตดิและ
ตดิตาม ดแูล ชวยเหลอื
ผูผานการบาํบดัรักษา
ยาเสพตดิ

ผูเสพยาเสพติด
รายใหม ไมเกิน 47 คน 
ตอประชากร
กลุมเสีย่ง 100,000 คน

กำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
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เปาหมาย 
2  

ผูคายาเสพตดิและเครือขาย
ถกูจับกมุและดาํเนนิการ
ตามกฎหมาย และพัฒนา
ความสมัพันธระหวางประเทศ

เปาหมาย 
3  

ผูใช ผูเสพ ผูตดิยาเสพติด
ไดรบัการบาํบดัรักษา 
ตดิตามดแูลชวยเหลอื
ตามมาตรฐาน

เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน 
และประชาชน ไดรบัการสราง
ภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 
พื้นที่เปาหมายมีการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย 
1  

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

สรางภมิูคุมกนั เฝาระวงั 
และสรางการมสีวนรวม
ของชมุชนในการปองกนั
ยาเสพตดิ

1. จาํนวนของกลุมเปาหมาย/เปาหมาย (9,675,196 คน) 
    ไดรบัการสรางภมูคิุมกนัหรอืเฝาระวงัยาเสพตดิ 
          ผลดาํเนนิงาน  10,359,721  คน

2. หมูบาน/ชมุชน ทีไ่มมปีญหายาเสพตดิ มไีมนอยกวา
    รอยละ 50 ของหมูบาน/ชมุชนทัว่ประเทศ 
    81,983 หมูบาน/ชมุชน
          ผลดาํเนนิงาน รอยละ 70.17

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

1. จาํนวนคดยีาเสพตดิรายสาํคญัทีม่กีารจบักมุ
     ไมนอยกวา 62,000 คด ี
          ผลดาํเนนิงาน  82,077  คดี

2. การดาํเนนิการตามโครงการหรอืกจิกรรมหรอืขอตกลง
    ความรวมมอืระหวางประเทศประจาํป ไมนอยกวา 
    7 โครงการ
          ผลดาํเนนิงาน  7  โครงการ

ตัวชี้วัด
เปาหมาย

ตัวชี้วัด
แนวทางแนวทาง

รอยละ 20 ของผูติด
ยาเสพติดที่ไดรับ
การบําบัดตามเกณฑ
ทีกํ่าหนดของแตละระบบ 
และไดรับการติดตาม
ดูแลตอเนื่อง 1 ป

1. รอยละ 40 ของผูใช ผูเสพทีบ่าํบดัตามเกณฑทีกํ่าหนด
     ของแตละระบบหยดุเสพตอเนือ่งหลงัจาํหนาย
     จากการบาํบัดรักษา 3 เดอืน (Remission Rate)
          ผลดาํเนนิงาน รอยละ 53.57

รอยละ 80 ของจํานวน
ผูตองหาในความผิด
ฐานสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ  ตองไดรับ
การออกหมายจับ

ผลดําเนินงาน 
รอยละ 71.37

ผลดําเนินงาน 
ไมเกิน 38 คน

ปราบปรามการคายาเสพตดิ
และสงเสรมิความรวมมอื
ระหวางประเทศ

ผลดําเนินงาน 
รอยละ 27.84

บาํบดัรกัษาผูใช ผูเสพ 
ผูตดิยาเสพตดิ ลดอนัตราย
จากการใชยาเสพตดิและ
ตดิตาม ดแูล ชวยเหลอื
ผูผานการบาํบดัรักษา
ยาเสพตดิ

ผูเสพยาเสพติด
รายใหม ไมเกิน 47 คน 
ตอประชากร
กลุมเส่ียง 100,000 คน

23ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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กำรบริหำรจัดกำรอ�ำนวยกำรเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส.

1. อ�ำนำจหน้ำที่เจ้ำพนักงำน ป.ป.ส.
เจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. หมำยถึง ข้ำรำชกำร ผู้ซึ่งเลขำธิกำร ป.ป.ส. แต่งตั้งเป็นเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. ให้มีอ�ำนำจปฏิบัติกำร

ตำมพระรำชบัญญัติป ้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 ผ ่ำนกำรอนุมัติและให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้ง 

จำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด โดยมีอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมมำตรำ 14 (1) – (7) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2519 ดังนี้ (1) เข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนท่ีเพื่อตรวจค้น (2) ค้นบุคคลหรือยำนพำหนะ  

(3) จับกุมบุคคล (4) ยึดหรืออำยัดยำเสพติดหรือทรัพย์สินอื่น (5) ค้นตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

(6) สอบสวนผู้ต้องหำ (7) มีหนังสือสอบถำม หรือเรียกบุคคล หรือเรียกเอกสำร และอ�ำนำจอ่ืน ๆ (นอกเหนือจำกมำตรำ 14)  

ดังนี้ (1) ตรวจตรำสถำนประกอบกำรที่อำจมีกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด (มำตรำ 13 ตรี) (2) ตรวจหรือทดสอบหรือ 

สั่งให้รับกำรตรวจหรือทดสอบ ว่ำบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสำรเสพติดอยู่ในร่ำงกำย (มำตรำ 14 ทวิ) (3) ขอให้บุคคลใดช่วยเหลือ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ (มำตรำ 14 ตรี) (4) เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร อุปกรณ์ในกำรส่ือสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ือทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศ (มำตรำ 14 จัตวำ) (5) ควบคุมผู้ถูกจับไว้เพื่อท�ำกำรสอบสวนได้เป็นเวลำไม่เกินสำมวัน (มำตรำ 15)

โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส�ำนกังำน ป.ป.ส. จดัประชมุคณะอนกุรรมกำรพจิำรณำอนมุตักิำรแต่งตัง้เจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. 

รำยใหม่ จ�ำนวน 2,735 นำย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้น 14,358 นำย ในสังกัดหน่วยงำนต่ำง ๆ  

18 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 24 นำย กองบัญชำกำรกองทัพไทย 35 นำย กองทัพบก  

2,572 นำย กองทัพเรือ 114 นำย กองทัพอำกำศ 112 นำย กรมศุลกำกร 212 นำย กรมสรรพสำมิต 76 นำย ส�ำนักงำนปลัด

กระทรวงมหำดไทย 83 นำย กรมกำรปกครอง 2,328 นำย กรุงเทพมหำนคร 55 นำย ส�ำนักปลัดเมืองพัทยำ 1 นำย กรมรำชทัณฑ์ 

57 นำย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 52 นำย ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 898 นำย ส�ำนักงำน ป.ป.ท. 14 นำย ส�ำนักงำน ปปง. 4 นำย ส�ำนักงำน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม 4 นำย และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 7,717 นำย

2. ผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส.
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดท�ำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. (NEOS) ขึ้น เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลรำยงำน 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด  

โดยระบบดังกล่ำวได้รับกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. ตั้งแต่วันอังคำรท่ี 1 มกรำคม - วันจันทร์ที่  

30 กันยำยน 2562 รวมทั้งสิ้น 8,143 คร้ัง จำกเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. ที่ด�ำเนินกำรรำยงำนผ่ำนระบบ จ�ำนวน 1,504 นำย  

โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนจับกุมคดียำเสพติด 8,529 คดี ของกลำงยำเสพติดท่ีตรวจยึดได้ ประกอบด้วย ยำบ้ำ 9,540 กิโลกรัม  

(ประมำณ 106 ล้ำนเม็ด) เฮโรอีน 563 กิโลกรัม เอ็กซ์ตำซี่ 1.7 กิโลกรัม (ประมำณ 6,780 เม็ด) ไอซ์ 9,783 กิโลกรัม  

และกัญชำแห้ง 1,046 กิโลกรัม

24 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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กำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ด�ำเนนิกำรพฒันำบคุลำกรผูป้ฏบัิตงิำนด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ ท้ังของส�ำนกังำน ป.ป.ส. 

และหน่วยงำนภำคีต่ำง ๆ ภำยในประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะของบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดรองรับ

ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 นโยบำยประชำรัฐ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรของกลุ่ม

ประเทศอำเซียนและประเทศต่ำง ๆ  ตำมข้อตกลง/สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ โดยด�ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร

ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด กำรป้องกันยำเสพติด และกำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 

รวมท้ังส้ิน 18 โครงกำร ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ�ำนวน 4,173 คน ประกอบด้วย

1. กำรพัฒนำบุคลำกรของส�ำนักงำน ป.ป.ส.
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ด�ำเนนิกำรพฒันำข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำท่ีภำยในส�ำนกังำน ป.ป.ส. ทกุระดบั เพ่ือเพิม่พูนและพฒันำควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น มีควำมเป็นมืออำชีพ

ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ และส่งเสริมให้บคุลำกรภำยในได้พฒันำตนเอง

เพือ่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชพี โดยกำรจัดกำรอบรม อำทิ 

1) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้บริหำรเพื่อก�ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส�ำนักงำน ป.ป.ส.

2) หลักสูตรกำรถ่ำยภำพยำเสพติดและวัตถุพยำนทำงนิติวิทยำศำสตร์ในคดียำเสพติด

3) หลักสูตรกำรวิเครำะห์เครือข่ำยองค์กรยำเสพติด

4) โครงกำรพฒันำควำมรู้กำรสกดักัน้ลกัลอบน�ำเข้ำน�ำ้มนักัญชำบรเิวณชำยแดน พืน้ท่ีส�ำนกังำน ปปส.ภำค 3 และ ปปส.ภำค 4

5) หลักสูตรเทคนิคกำรประชุมอย่ำงมีประสิทธิภำพ Smart Meeting

6) หลกัสตูรนกับริหำรเชงิยทุธศำสตร์เพือ่กำรเปลีย่นแปลง

7) กำรขับเคลื่อนงำน KM มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

2. กำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนภำคี
ปัญหำยำเสพติดเป็นภัยอันตรำยที่คุกคำมมวลมนุษยชำติทั่วโลก เป็นเหตุหนึ่งที่ท�ำให้คุณภำพชีวิตของประชำกรต�่ำลง  

ซึง่ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศและก่อให้เกดิปัญหำทำงสงัคมท่ีบ่ันทอนเศรษฐกิจและควำมม่ันคงของประเทศ กำรด�ำเนนิกำรป้องกนั

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำคีต่ำง ๆ  ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน และจ�ำเป็น

ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน�ำไปปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จึงได้จัด 

กำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรเหล่ำนี้ในหลักสูตรต่ำง ๆ อำทิ

1) หลักสูตรเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. 

2) หลักสูตรพัฒนำบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

3) หลักสูตร Airport Interdiction Training for ASEAN Narcotics Law Enforcement Officers

4) หลักสูตรกำรสืบสวนปรำบปรำมยำเสพติดส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ 

(Command Post Exercise: C.P.X.)

นอกจำกนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ยังเห็นควำมจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพำะเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะเฉพำะด้ำน 

โดยพัฒนำหลักสูตรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนและสถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ กำรพัฒนำบุคลำกรอำชีวศึกษำเพื่อกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ร่วมกับมหำวิทยำลัย

สโุขทยัธรรมำธิรำช กำรจดัอบรมหลกัสตูรนกับรหิำรยทุธศำสตร์เพือ่กำรเปลีย่นแปลง เพือ่สร้ำงควำมรู ้ทักษะกำรบรหิำรท่ีมกีำรวิเครำะห์ 

กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งจัดโดยสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ และกำรอบรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge 

Management: KM) โดยมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช เพื่อให้ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นเสำหลักในกำรพัฒนำกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในอนำคตต่อไป
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กำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ (ส�ำนกังำน ป.ป.ส.) กระทรวงยตุธิรรม ร่วมกบัส�ำนกังำนสถติแิห่งชำติ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 

ปรำบปรำม และบ�ำบดัรักษำยำเสพติด ปี 2562 เพือ่เป็นข้อมลูให้รัฐบำลและหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องน�ำไปใช้ในกำรติดตำม ประเมนิผล 

และวำงแผนกำรด�ำเนินงำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดต่อไป โดยใช้วิธีกำรส�ำรวจด้วยตัวอย่ำงแบบ Stratified  

Three - Stage Sampling และให้เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เข้ำสัมภำษณ์สมำชิกในครัวเรือนที่มีอำยุ 18 ปีขึ้นไป  

ในชุมชน/หมู่บ้ำนเป้ำหมำย 2,300 ชุมชน/หมู่บ้ำนตัวอย่ำง ครัวเรือนละ 1 รำย รวมจ�ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 46,000 รำย ระหว่ำง 

วันพุธที่ 10 เมษำยน - วันพุธที่ 15 พฤษภำคม 2562 โดยผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 

ปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 ดังนี้
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1. ประชำชนร้อยละ 5.8 ระบุว่ำพบเห็นปัญหำยำเสพตดิในชุมชน/หมูบ้่ำนด้วยตนเอง 

โดยพื้นที่ที่มีกำรพบเห็นมำกที่สุด ได้แก่ ภำคใต้ตอนล่ำง รองลงมำคือ กรุงเทพมหำนคร  

และภำคใต้ตอนบน ร้อยละ 2.3 ระบุว่ำพบเห็นกำรซื้อขำยยำเสพติดได้ง่ำย ซึ่งในจ�ำนวนนี้ 

ให้เหตุผลว่ำ พบเห็นกำรซื้อขำยยำเสพติดได้ทัว่ไปเหมอืนซือ้ของกนิ - ของใช้ และพบเห็น 

กำรซือ้ขำยยำเสพตดิแบบเปิดเผยไม่เกรงกลัวกฎหมำย เป็นต้น ร้อยละ 5.2 ระบุว่ำ พบเห็น 

ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดยังมีพฤติกำรณ์กำรใช้ยำเสพติดด้วยตนเอง ท้ังนี้ ประชำชนที่พบเห็น

ทรำบว่ำชุมชน/หมู่บ้ำนมีปัญหำยำเสพติด ได้แสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 54.8 ระบุว่ำ 

ประชำชนอำยุ 20 - 24 ปี เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดมำกที่สุด และร้อยละ 18.3 ระบุว่ำ 

คนในชุมชน/หมู่บ้ำนได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด โดยผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน

ระบุว่ำได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด ได้แก่ กำรส่งเสียงดังก่อควำมร�ำคำญ  

(ร้อยละ 9.3) กำรกระท�ำผดิเก่ียวกบัทรัพย์ (ร้อยละ 8.2) และแก๊งมอเตอร์ไซค์ซ่ิง (ร้อยละ 6.7) 

เป็นต้น 

2. ประชำชนร้อยละ 95.2 มคีวำมพงึพอใจต่อผลกำรด�ำเนนิงำนโดยรวมของรฐับำล

ในกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบ�ำบดัรกัษำผูเ้สพผูติ้ดยำเสพตดิ ร้อยละ 94.9 มคีวำมเชือ่ม่ัน

ต่อนโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด และ 

ร้อยละ 97.3 มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำกสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด

3. ประชำชนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรป้องกนั ปรำบปรำม และบ�ำบดัรกัษำ

ยำเสพติด 5 อันดับแรก ได้แก่ กำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง ร้อยละ 55.8  

กำรใช้กฎหมำยลงโทษผูท้ีเ่กีย่วข้องกับยำเสพตดิอย่ำงเดด็ขำด ร้อยละ 45.9 กำรตัง้จดุตรวจ

หรือจุดสกัดเพื่อเฝ้ำระวังในชุมชน/หมู่บ้ำน ร้อยละ 28.1 กำรปลูกฝังให้ครอบครัวช่วยกัน

สอดส่องดูแล ร้อยละ 20.0 และประหำรชีวิตผู้ผลิตและผู้ค้ำยำเสพติด ร้อยละ 15.8  

ตำมล�ำดับ
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ก�รป้องกันย�เสพติด

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพติดให้เหมาะสมกบัช่วงวยั พร้อมท้ังสร้างกลไกเฝ้าระวัง ดแูล
ช่วยเหลอืประชาชน และขจัดปัจจยัเสีย่งต่อการเข้าไปเกีย่วข้องกบั
ยาเสพติด

27ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
Office of The Narcotics Control Board



กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด โดยกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ เพื่อส่งเสริมและ 

มุง่เน้นกำรสร้ำงภมูคิุม้กนัยำเสพติดในกลุม่เด็ก เยำวชน ผูใ้ช้แรงงำน และประชำชนในหมูบ้่ำน/ชมุชน พร้อมทัง้รณรงค์ประชำสมัพนัธ์

สร้ำงกำรรับรู ้ เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง รับรู ้ ถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด ทั้งในมิติของสุขภำพ กฎหมำย และสังคม  

เพื่อลดควำมต้องกำรใช้ยำเสพติดร่วมกับกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันยำเสพติด โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด

1. กลุ่มเด็กและเยำวชน
1.1 เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ 

สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดตำมช่วงวัยอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำน 5 ด้ำน ประกอบด้วย  

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน กำรค้นหำ กำรรักษำ กำรเฝ้ำระวัง และกำรบริหำรจัดกำร

1.1.1 ระดับปฐมวัย พัฒนำกำรสอนเด็กปฐมวัยด้วยกำรพัฒนำทักษะทำงสมอง (Brain Executive Functions: 

EF) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวำงรำกฐำนกำรเสริมสร้ำงวินัย ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบองค์รวม โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้มอบหนังสือ  

คู่มือพัฒนำทักษะสมอง ส�ำหรับครูปฐมวัยผำ่นโรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย 

จ�ำนวน 1,635,966 คน ใน 40,627 แห่ง จำกเป้ำหมำย 52,852 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.87

1.1.2 ระดับประถมศึกษำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อจำกระดับปฐมวัย พัฒนำกำรสอนและทักษะชีวิต 

เพ่ือกำรป้องกันยำเสพติด ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนผ่ำนวิทยำกรบุคคล เช่น ครูต�ำรวจ D.A.R.E.  

ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ ในโรงเรียนประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 จ�ำนวน 3,522,650 คน จำกเป้ำหมำย จ�ำนวน 4,791,053 คน  

คิดเป็นร้อยละ 73.53 ในโรงเรียน จ�ำนวน 28,279 แห่ง จำกเป้ำหมำย จ�ำนวน 31,332 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.26 

1.1.3 ระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ควบคู่กับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน โดยส่งเสริม

ใหน้กัเรียน นักศกึษำแกนน�ำ มีส่วนร่วมในกำรป้องกันยำเสพติดผ่ำนกิจกรรมเครือข่ำยเยำวชน กำรเฝำ้ระวงัยำเสพตดิ และดแูลนกัเรยีน 

นกัศกึษำทีเ่สพ/ตดิยำเสพติดในสถำนศกึษำ ซึง่มเียำวชนทีไ่ดร้บักำรพฒันำและสรำ้งภมูคิุม้กนั จ�ำนวน 4,288,647 คน ในสถำนศกึษำ 

จ�ำนวน 10,617 แห่ง จำกเป้ำหมำย 11,742 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.42 ทั้งนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ในกำรพัฒนำกลไกกำรให้ค�ำปรึกษำในสถำบันอำชีวศึกษำ โดยกำรพัฒนำบุคลำกรครูอำชีวศึกษำ จ�ำนวน 

263 คน เพื่อเสริมกลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำบันอำชีวศึกษำ
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1.2 โครงกำรโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

กระทรวงยุติธรรม ได้ก�ำหนดนโยบำยให้หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรด�ำเนิน

กิจกรรมปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กับเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ “เป็นคนดีควบคู่เป็นคนเก่ง” พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 

รู้เท่ำทันภัยสังคม ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้กับเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำในเรื่องกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

กำรมีวินัย เคำรพ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของยำเสพติด  

โดยให้ 10 หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม  

สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยำวชน กรมคุมประพฤติ กรมรำชทัณฑ์ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด สร้ำงควำมสัมพันธ ์

กับสถำนศึกษำและด�ำเนินกิจกรรมในพื้นที่ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินงำน 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรป้องกันตนเองจำกภัยสังคม  

ด้ำนกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและวินัยในตนเอง ด้ำนกำรรู้เท่ำทันและห่ำงไกลจำกยำเสพติด และด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  

ซึ่งมีสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรทั่วประเทศ จ�ำนวน 881 แห่ง โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินกำร จ�ำนวน 23 แห่ง  

ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษำ 3 แห่ง ขยำยโอกำส 4 แห่ง มัธยมศึกษำ 15 แห่ง และอำชีวศึกษำ 1 แห่ง ท้ังน้ี ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 

ได้ช้ีแจงนโยบำยกำรขับเคล่ือนงำนโครงกำรโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับกรอบกำรขับเคล่ือนงำน 

ให้กับผู้บริหำร ครู อำจำรย์ในสถำนศึกษำทั่วประเทศ จ�ำนวน 881 แห่ง เพื่อน�ำควำมรู้แนวควำมคิดไปพัฒนำเด็กและเยำวชน 

รุ่นใหม่ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยได้

1.3 เด็กและเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 

โดยกำรสำนต่อแนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเส่ียงเป็นพลัง โดยกำรค้นหำ คัดกรองกลุ่มเป้ำหมำยตำมระดับพฤติกรรมเสี่ยง  

เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม รวมทั้งให้กำรช่วยเหลือเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 

ที่ต้องกำรโอกำสในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ�ำนวน 80,260 รำย ประกอบด้วย กำรศึกษำต่อ จ�ำนวน 17,974 รำย ฝึกอำชีพ จ�ำนวน 

11,933 รำย จัดหำงำนท�ำ จ�ำนวน 12,549 รำย และกีฬำนันทนำกำร จ�ำนวน 37,804 รำย พร้อมทั้งอบรมเยำวชนนอกสถำนศึกษำ 

ทีเ่ปน็สมำชกิเยำวชนอำสำรกัษำดนิแดนตำ้นภยัยำเสพตดิ (ย.อส.) จ�ำนวน 8,282 คน ท้ังนี ้ส�ำนักงำน ป.ป.ส. รว่มมอืกับส�ำนกังำนสง่เสรมิ 

กำรศกึษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย (กศน.) ขยำยเป้ำหมำยกำรป้องกนัยำเสพตดิไปยงักลุม่นกัศกึษำ กศน. โดยบรูณำกำร 

กำรด�ำเนินงำน 3 แนวทำง คือ (1) พัฒนำครู กศน. โดยกำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนยำเสพติดไว้ในหลักสูตรกำรอบรมบุคลำกร

ปกติของ กศน. (2) พัฒนำนักศึกษำ กศน. โดยกำรสอดแทรกควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดไว้ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำ 

ผู้เรียน เช่น ค่ำยเสริมทักษะต่ำง ๆ และ (3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ให้รู้เท่ำทันยำเสพติดในช่องทำงประชำสัมพันธ์ 

ของ กศน. เช่น สถำนีโทรทัศน์ เว็บไซต์ โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนสื่อและข้อมูลต่ำง ๆ

29ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
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2. กลุ่มผู้ใช้แรงงำนและผู้ประกอบกำร
โดยมุ่งเน้นเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยำเสพติด แนวทำงป้องกันตนเอง ให้แก่ผู้ประกอบกำร 

และผู้ใช้แรงงำนเพื่อไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมจัดท�ำระบบจัดกำรปัญหำ 

ยำเสพตดิ ผำ่นโครงกำรต่ำง ๆ  อำท ิโครงกำรมำตรฐำนกำรปอ้งกันและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิในสถำนประกอบกิจกำร (มยส.) โครงกำร

โรงงำนสีขำว โครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร พร้อมท้ังส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรมีเจตคติให้โอกำส 

ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด คืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนขยำยเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงำน 

ในสถำนประกอบกำร

2.1 แรงงำนในสถำนประกอบกำร รณรงค์ให้ควำมรู้เพื่อป้องกันยำเสพติดในสถำนประกอบกำรแก่ผู้ประกอบกำรและ 

ผู้ใช้แรงงำน ประกอบด้วย 

2.1.1 สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป เป้ำหมำย 1,200,000 คน ในสถำนประกอบกำร  

20,000 แห่ง ผลกำรด�ำเนินงำน 1,638,366 คน คิดเป็นร้อยละ 136.53 ในสถำนประกอบกำร 21,219 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106.10 

โดยมีสถำนประกอบกำรที่มีระบบกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด ผ่ำนเกณฑ์โครงกำรโรงงำนสีขำว เป้ำหมำย 3,000 แห่ง  

ผลกำรด�ำเนินงำน 3,302 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 110.07 และ มยส. เป้ำหมำย 650 แห่ง ผลกำรด�ำเนินงำน 1,221 แห่ง  

คิดเป็นร้อยละ 187.85 

2.1.2 สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต�่ำกว่ำ 10 คนลงมำ โดยให้ควำมรู้ผ่ำนอำสำสมัครแรงงำน เป้ำหมำย  

13,170 คน ในสถำนประกอบกำร 4,390 แห่ง ผลกำรด�ำเนินงำน 26,388 คน คิดเป็นร้อยละ 200.36 ในสถำนประกอบกำร  

7,901 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 179.98 และให้ควำมรู้ผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยสิ่งแวดล้อมและสุขำภิบำลเขต ในพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร  

เปำ้หมำย 8,720 คน ในสถำนประกอบกำร 8,720 แหง่ ผลกำรด�ำเนนิงำน 84,345 คน คดิเปน็ร้อยละ 967.26 ในสถำนประกอบกำร 

11,013 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 126.30 พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดตั้งและด�ำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER ONE โดยจัดตั้ง 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำรจ�ำนวน 141 แห่ง และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จ�ำนวน 105 แห่ง

2.1.3 ขยำยเครือข่ำยกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงำน โดยกำรจัดตั้ง 

เครือข่ำยในสถำนประกอบกำร จ�ำนวน 560 เครือข่ำย

2.1.4 ปฏบัิติกำรคน้หำผูเ้สพ/ผูติ้ดยำเสพตดิในสถำนประกอบกำร โดยกำรตรวจตรำสถำนประกอบกำรตำมกฎหมำย 

เก่ียวกับยำเสพติด จ�ำนวน 1,372 แห่ง ตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะ จ�ำนวน 69,911 รำย พบผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 

จ�ำนวน 1,113 รำย โดยด�ำเนนิกำรสง่ผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิเขำ้รับกำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิและรบักลบัเขำ้ท�ำงำน จ�ำนวน 1,019 รำย

2.1.5 ให้โอกำสผูเ้สพผูติ้ดยำเสพติดคืนคนดสีูส่งัคม โดยมสีถำนประกอบกำรท่ีแจง้ควำมจ�ำนงเข้ำรว่มโครงกำร จ�ำนวน 

196 แหง่ ผำ่นกำรพจิำรณำไดร้บัมอบประกำศเกยีรตคิณุ จ�ำนวน 93 แหง่ ซึง่สง่ผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิเขำ้รบักำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิ  

จ�ำนวน 624 คน ได้กลับเข้ำท�ำงำน จ�ำนวน 608 คน และเปิดรับผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติดเข้ำท�ำงำน 310 คน นอกจำกนี้  

ยังมีกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเจตคติที่ดีในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 78 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมจ�ำนวน 62,923 คน

2.2 แรงงำนนอกระบบ โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยำเสพติดเพื่อป้องกัน 

ยำเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงำนนอกระบบ จ�ำนวน 62,875 คน

2.3 แรงงำนเฉพำะ ประกอบด้วย แรงงำนไทยที่ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ แรงงำนต่ำงด้ำว โดยกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยำเสพติด กฎหมำย และบทลงโทษในต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

แก่แรงงำนไทยที่ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ โดยมีกำรอบรมคนหำงำนก่อนเดินทำงไปท�ำงำนต่ำงประเทศ 34 รุ่น จ�ำนวน 5,100 คน  

และอบรมผู้รับอนุญำตจัดหำงำนเพื่อไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ หรือผู้แทนในส่วนกลำง จ�ำนวน 100 คน

       เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเก่ียวข้องกับยำเสพติด
ให้เหมำะสมกับช่วงวัย พร้อมทั้งสร้ำงกลไกเฝ้ำระวัง ดูแลช่วยเหลือประชำชน 
และขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด

30 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



นอกจำกน้ี ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ด�ำเนินกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนกลุ่มผู้ใช้แรงงำนและผู้ประกอบกำร โดยกำรลงนำม 

บันทึกข้อตกลงเพื่อบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร ดังนี้ 

1) บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือนิคมอุตสำหกรรมร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด ร่วมกับหน่วยงำนภำคี

ที่ เ ก่ียวข้อง จ�ำนวน 10 หน่วยงำน ได้แก่ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

กรมกำรแพทย์ กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติด เมือ่วนัพธุที ่3 เมษำยน 2562 เพือ่บรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนปอ้งกันและแกไ้ขปญัหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำรในพ้ืนท่ี 

นคิมอตุสำหกรรม ระยะเวลำ 3 ป ี(ปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564) โดยก�ำหนดเปำ้หมำยให้สถำนประกอบกำรมรีะบบกำรจดักำร

ปัญหำยำเสพติด และแรงงำนมีภูมิคุ้มกันยำเสพติด

2) บนัทกึขอ้ตกลงวำ่ด้วยควำมรว่มมอืในกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิรว่มกบักรมสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน 

และส�ำนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ�ำนวน 15 หน่วยงำน ได้แก่ กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กำรประปำนครหลวง กำรประปำ 

ส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรยำงแห่งประเทศไทย กำรยำสูบแห่งประเทศไทย ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร ธนำคำรออมสิน ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด บริษัท วิทยุกำรบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ำกดั โรงพมิพต์�ำรวจ ส�ำนกังำนต�ำรวจแห่งชำต ิองคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์และองคก์ำรอตุสำหกรรมป่ำไม ้เมือ่วนัพธุที ่ 

27 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจมีระบบกำรจัดกำรปัญหำยำเสพติด โดยจัดท�ำ 

มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร (มยส.) หรือโครงกำรโรงงำนสีขำว ระยะเวลำ 3 ปี 

(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564) ซึ่งมีกำรจัดท�ำแผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในส�ำนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ�ำนวน  

10 หน่วยงำน และอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรจัดท�ำแผน จ�ำนวน 5 หน่วยงำน

3. กลุ่มประชำกรทั่วไป
รณรงค์ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้เพื่อสร้ำงทัศนคติที่ถูกต้อง และรู้ถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด ผลกระทบ 

ท้ังตอ่ตนเอง ครอบครวั ชมุชน และสงัคม ทัง้ในมติขิองสขุภำพ กฎหมำย และสงัคม พรอ้มทัง้เสรมิสรำ้งกำรมสีว่นรว่มของประชำชน 

ผ่ำนกลไกในหมู่บ้ำน/ชุมชน กลไกกำรเฝ้ำระวัง สนับสนุนให้เกิดอำสำสมัครในชุมชน ประสำนควำมร่วมมือกับอำสำสมัครต่ำง ๆ 

เพ่ือเป็นแกนหลักของหมู่บ้ำน/ชุมชนในกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด โดยเข้ำไปด�ำเนินกำร

ในหมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ จ�ำนวน 82,034 แห่ง ท้ังนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. สนับสนุนสื่อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด  

“ร่วมใจอาสาชนะยาเสพติด” จ�ำนวน 2,610 ชุด ให้แก่ ผู้น�ำ/แกนน�ำภำคประชำชนท่ัวประเทศในกำรสื่อสำรและ 

เผยแพร่ให้แก่ประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

ในกำรป้องกันยำเสพติด
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          กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด

กำรด�ำเนินกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด โดยกำรสร้ำงหรือปรับสภำพแวดล้อม ท่ีมุ่งเน้นระบบนิเวศ 

ทำงสังคมของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้เกิดระบบที่สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยกำรบูรณำกำรร่วมกับ 

หน่วยงำนที่เก่ียวข้องในระดับพื้นที่ ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด ซึ่งปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

1. การสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ป้องกนัยาเสพตดิในเชงิพืน้ที ่มกีำรด�ำเนนิกจิกรรมทกุอ�ำเภอและทกุเขตของกรงุเทพมหำนคร 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน จ�ำนวน 78,904 หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.09 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนทั้งประเทศ และมีรูปแบบกิจกรรม 

ท่ีหลำกหลำย ประกอบด้วย กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับยำเสพติด จัดกิจกรรมป้องกันเยำวชนกลุ่มเสี่ยง อบรม/พัฒนำ 

แกนน�ำ กลไกปฏิบัติงำนในหมู่บ้ำน/ชุมชน จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ควบคุมและจัดกำรพื้นที่เสี่ยงเพื่อไม่ให ้

เป็นแหล่งแพร่ระบำดของยำเสพติด โดยกำรจัดระเบียบสังคม ตรวจตรำไม่ให้กระท�ำผิดกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นท่ีเส่ียง  

จ�ำนวน 29,896 แห่ง ซึ่งพบกำรกระท�ำผิด จ�ำนวน 743 แห่ง และไม่พบกำรกระท�ำผิด จ�ำนวน 29,153 แห่ง 

2. การพัฒนาทางเลอืกในพืน้ท่ีต�าบลท่าตอน อ�าเภอแม่อาย จงัหวดัเชยีงใหม่ ภายใต้ “โครงการร้อยใจรกัษ์” โดยส�ำนกังำน ป.ป.ส. 

ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินกำรภำยใต้คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 

โครงกำรร้อยใจรักษ์ เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน สร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรเร่ิมด�ำเนินโครงกำรต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมำ ซ่ึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรด�ำเนินงำน 

อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนำพืน้ที ่ประกอบด้วย กำรพฒันำชวีติควำมเป็นอยูข่องประชำชนพืน้ที ่กำรน�ำผูเ้สพยำเสพตดิเข้ำสูก่ระบวนกำร

บ�ำบัดรักษำยำเสพติด จ�ำนวน 146 คน โดยชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและส่งเสริมอำชีพ 

จ�ำนวน 62 รำย ซ่ึงมีผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำที่ไม่กลับไปเสพติดซ�้ำ ร้อยละ 87.5 จำกผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำที่สำมำรถติดตำมได้ 

จ�ำนวน 112 รำย

3. โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา โดยส�ำนักงำน ป.ป.ส. ให้กำรสนับสนุนมลูนธิิ

แม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชปูถมัภ์ จ�ำนวน 35,000,000 บำท เพื่อด�ำเนินโครงกำรพัฒนำทำงเลือกในพื้นที่เป้ำหมำย 2 พื้นที่ คือ พื้นที่

หนองตะยำ อ�ำเภอพินเลำ รฐัฉำนใต้ และพืน้ทีท่ำงตอนเหนอืของท่ำขีเ้หลก็ อ�ำเภอท่ำขีเ้หลก็ รัฐฉำนตะวันออก มุ่งเน้นกำรถ่ำยทอด

องค์ควำมรูด้้ำนกำรพฒันำและทกัษะเชงิเทคนิคต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนรำชกำรท่ีเกีย่วข้องของประเทศเมยีนมำผ่ำนกำรปฏิบัตงิำนจรงิ 

ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ โดยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ เข้ำถึงชุมชน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนำระบบน�้ำเพื่อกำรเกษตรและ

อุปโภคบริโภค ส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร ปศุสัตว์ อบรมเจ้ำหน้ำที่สัตวบำลประจ�ำชุมชน จัดสร้ำงแปลงเกษตรตัวอย่ำง พัฒนำ

ด้ำนสำธำรณสุข สนับสนุนยำรักษำโรค อุปกรณ์กำรแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้แก่สถำนีอนำมัยชุมชนในพื้นที่

4. การพฒันาทางเลอืกเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยัง่ยนืในพ้ืนทีน่�าร่อง จ�านวน 10 พืน้ที ่เพื่อด�ำเนิน

โครงกำรพฒันำทำงเลือกโดยใช้แนวทำงศำสตร์พระรำชำตำมต�ำรำของมลูนธิแิม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชปูถมัภ์ โดยส�ำนกังำน ป.ป.ส. 

ด�ำเนนิกำรชีแ้จงเพ่ือสร้ำงกำรรบัรูแ้ละควำมเข้ำใจแนวคิดในกำรด�ำเนนิโครงกำรให้กับประชำชน และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้ 

จัดต้ังกลไกกำรด�ำเนินงำนพฒันำทำงเลอืกในระดบัอ�ำเภอ/เขต และจงัหวดั ซึง่มกีำรลงพืน้ทีเ่พือ่ท�ำกำรส�ำรวจและจดัท�ำข้อมลูชมุชน 

(Intelligence Preparation of Battlefield: IPB) ร่วมกับผู้น�ำชุมชน อำสำสมัครพัฒนำ เพื่อเก็บข้อมูลและส�ำรวจ 

ควำมต้องกำร ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในชุมชน และน�ำไปก�ำหนดปัญหำเร่งด่วนของชุมชนท่ีต้องร่วมกันแก้ไข โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำ 

ที่ชำวบ้ำนลงควำมเห็นร่วมกันว่ำควรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วนเป็นล�ำดับแรก (Quick Hit) ผ่ำนเวทีประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

ตำมหลักกำร “ระเบิดจำกข้ำงใน” ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ชุมชนแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง โดยไม่รอพึ่งพำควำมช่วยเหลือ 

จำกภำครัฐ พร้อมทั้งท�ำข้อตกลงร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและควำมไว้วำงใจในกำรท�ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่  

ก่อนน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำในเรื่องอื่น ๆ 

32 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



ก�รปร�บปร�มย�เสพติด

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 
อาเซียน นานาประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมหรือ 
ลดการผลิต การค้ายาเสพติด รวมทั้งสกัดกั้น ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

33ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
Office of The Narcotics Control Board



ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด�ำเนินกำรพัฒนำควำมร่วมมือ 

กบัประเทศเพื่อนบ้ำน อำเซียน นำนำประเทศ และองค์กรระหว่ำงประเทศ จำกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเชิงรุกผ่ำนกำรประชุม

เวทีต่ำง ๆ ทุกระดับ เพื่อผลักดันให้นำนำประเทศตระหนักและเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศไทยในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

อย่ำงเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีกำรขับเคลื่อนและเกิดกำรด�ำเนินกำรท่ีส�ำคัญ เพื่อควบคุมหรือลดกำรผลิต กำรค้ำยำเสพติด  

รวมทั้งกำรสกัดกั้น ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

1. กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นกลไกที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยด�ำเนินมำตรกำร 

เพื่อลดปริมำณยำเสพติดที่เข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้ำนและอำเซียน 

อย่ำงต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นกำรปรำบปรำมและสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน กำรเพิ่มควำมร่วมมือด้ำนกำรข่ำวกับประเทศ 

เพื่อนบ้ำน รวมถึงกำรเพิ่มควำมร่วมมือกับนำนำประเทศและองค์กำรระหว่ำงประเทศ

1.1 กำรเพิม่บทบำทของประเทศไทยในกลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ

1.1.1 กำรประชุมหัวหน้ำหน่วยงำนปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (The Meeting of Heads of National Drug 

Law Enforcement Agencies: HONLEA) ประจ�ำภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 42 เมื่อวันอังคำรท่ี 2 ตุลำคม 2561  

ณ ศูนย์กำรประชุมสหประชำชำติ โดยมีหัวหน้ำหน่วยงำนปรำบปรำมยำเสพติดจำกประเทศต่ำง ๆ ในเอเชียและแปซิฟิก จ�ำนวน 

21 ประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ ผู้แทนจำก United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC  

ร่วมกำรประชุมเพื่อติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด แลกเปลี่ยนและติดตำมสถำนกำรณ์และแนวโน้ม 

ยำเสพติดในระดับประเทศ ภูมิภำค และโลก

34 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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1.1.2 กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด (Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ 62 
ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 22 มีนำคม 2562 ณ กรุงเวียนนำ สำธำรณรัฐออสเตรีย เป็นวำระที่ประเทศไทย 
ครบอำยุสมำชิกภำพสมัยที่  12  (พ.ศ.2559  -  2562 )  และได้รับเลือกให้ เ ป็นสมำชิกสมัย ท่ี  13  อีกวำระหนึ่ ง  
(พ.ศ.2563 - 2566) เพื่อร่วมก�ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนยำเสพติดร่วมกับส�ำนักงำนยำเสพติด 
และอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) และนำนำประเทศ 
ท่ัวโลก ในฐำนะคณะกรรมำธิกำรยำเสพติดที่มีบทบำทก�ำหนดนโยบำยด้ำนบริหำร งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำร 
เชิงยุทธศำสตร์ และกำรผลักดันประเด็นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโลกกับประเทศสมำชิก ทั้งนี้ ในกำรประชุมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย ได้ให้กำรรับรองปฏิญญำรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดต่อไปอีก 1 ทศวรรษ (ค.ศ. 2019 - 2029) โดยรัฐบำลไทยเรียกร้องให้มีกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด กำรสกัดกั้น 
สำรตั้งต้นมิให้เข้ำสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สำมเหล่ียมทองค�ำ พร้อมสนับสนุนบทบำทของคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด และยืนยัน 
ทีจ่ะไมท่�ำใหย้ำเสพติดถกูกฎหมำยยกเวน้กำรน�ำมำใชใ้นทำงกำรแพทย ์นอกจำกนี ้ประเทศไทยยงัไดจ้ดันทิรรศกำรเพือ่เผยแพรข่อ้มลู 
เก่ียวกับกำรพัฒนำทำงเลือก ศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย และควำมร่วมมืออำเซียน โดยแสดงให้นำนำประเทศทั่วโลก 
เห็นถึงควำมพยำยำมของประเทศไทย และกำรแสดงบทบำทน�ำของไทยในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในภูมิภำค

1.2 กำรส่งเสริมบทบำทของอำเซียนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
1.2.1 กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนยำเสพติด ครั้งที่ 6 ระหว่ำงวันอังคำรที่ 16 - วันเสำร์ที่ 20 ตุลำคม 2561  

ณ กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เข้ำร่วมกำรประชุม ซ่ึงประเทศไทยเน้นย�้ำถึงปัญหำ 
ยำเสพติดในสำมเหลี่ยมทองค�ำ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศสมำชิกอำเซียนทุกประเทศ และเรียกร้องให้ประเทศสมำชิกอำเซียน
เพิ่มควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินกำรตำมแผนควำมร่วมมืออำเซียน เพื่อต่อสู้กับปัญหำกำรลักลอบผลิตและกำรค้ำยำเสพติดในพ้ืนที่
สำมเหล่ียมทองค�ำ นอกจำกนี้ ได้น�ำเสนอเรื่องกำรบริหำรจัดกำรชำยแดน เพื่อเป็นเกรำะป้องกันอำเซียนส�ำหรับกำรรับมือกับ 
ควำมท้ำทำยและอำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงภัยด้ำนยำเสพติด โดยประเทศสมำชิกส่วนใหญ่ชื่นชมประเทศไทย
ที่ได้ริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมืออำเซียนหลำยโครงกำร เช่น โครงกำรสกัดกั้นยำเสพติด ณ ท่ำอำกำศยำนประเทศอำเซียน โครงกำร
เฝ้ำระวังยำเสพติดอำเซียน เป็นต้น
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1.2.2 กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำนยำเสพติด ครั้งที่ 40 ระหว่ำงวันจันทร์ท่ี 26 - วันเสำร์ท่ี  

31 สิงหำคม 2562 ณ เมืองเสียมรำฐ ประเทศกัมพูชำ เพื่อติดตำมผลควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดของประเทศ

สมำชิกอำเซียน สร้ำงควำมม่ันคงให้ประชำคมอำเซียนปลอดภัยจำกยำเสพติด ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำมำตรกำร

ร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ท้ังด้ำนกำรปรำบปรำม กำรป้องกัน และกำรบ�ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสมรรถภำพ โดยมีกำรเรียกร้อง 

ให้ประเทศสมำชิกอำเซียนเพิ่มควำมร่วมมือด้ำนกำรต่อต้ำนยำเสพติดทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภำคให้มำกขึ้น ทั้งนี้  

แผนควำมรว่มมืออำเซียนเพื่อต่อสู้กับปัญหำกำรลักลอบผลิตและค้ำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ จะสิ้นสุดลงในปี 2562 

ประเทศไทยจึงได้เสนอขอขยำยระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนของแผนออกไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) โดยจะมีกำรประชุม

ทบทวนแผนในปี 2564 และที่ประชุมได้เห็นชอบต่อข้อเสนอดังกล่ำว

1.2.3 กำรประชุมระดับรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมยำเสพติด 

ข้ำมชำติ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮำนอย กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม เมื่อวันอังคำรท่ี 10 กันยำยน 2562  

โดยนำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจำกหน่วยงำน

กลำงด้ำนยำเสพติด หน่วยงำนต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ จีน สปป.ลำว เมียนมำ ฟิลิปปินส์ ไทย 

เวียดนำม DEA AFP และ UNODC เข้ำร่วมกำรประชุม เพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงปัญหำยำเสพติดที่ขยำยตัวอย่ำงมำก อันเป็นผล

จำกกำรลักลอบผลิตยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ พร้อมทั้งหำรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรสถำนกำรณ์ยำเสพติดที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละประเทศ กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรต่อสู้กับปัญหำยำเสพติด กำรก�ำหนดเค้ำโครงมำตรกำรเร่งด่วนเพ่ือยกระดับ 

ควำมร่วมมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดทั้งในและนอกภูมิภำคอำเซียน

1.3 กำรผลักดันควำมร่วมมือตำมพันธกรณีทั้งในระดับไตรภำคี และทวิภำคี ในฐำนะประเทศที่มีบทบำทน�ำในเวท ี

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

1.3.1 กำรประชุมไตรภำคีระดับรัฐมนตรี เรื่อง ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดระหว่ำง 

สปป.ลำว ประเทศเมียนมำ และประเทศไทย ระหว่ำงวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันเสำร์ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยมผีูน้�ำระดบัรัฐมนตรขีองทัง้สำมประเทศประชมุหำรอืรว่มกัน ซึง่เปน็กำรแสดงผลจำกควำมส�ำเรจ็ของควำมรว่มมอืในกำรป้องกนั

และปรำบปรำมยำเสพติด ระหว่ำงประเทศไทยกับ สปป.ลำว และประเทศไทยกับประเทศเมียนมำในห้วงที่ผ่ำนมำ และเจตนำรมณ ์

UNODC
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UNODC

ร่วมกันของประเทศท่ีได้รับผลกระทบจำกปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ีสำมเหล่ียมทองค�ำ โดยท่ีประชุมได้มีกำรพิจำรณำเพ่ือก�ำหนด 

นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ ซึ่งทั้งสำมประเทศเห็นชอบร่วมกันในกำรก�ำหนดแนวทำง 

ควำมร่วมมือและกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดให้มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  

มกีำรจดัก�ำลงัปฏบิตักิำรเพือ่เสรมิมำตรกำรสกดักัน้ยำเสพติด สำรต้ังตน้และเคมภีณัฑใ์หม้ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ รวมทัง้กำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ของทั้งสำมประเทศผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศ 

อื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภำคอำเซียน รวมทั้งกำรหำรือและกำรประสำนงำนผ่ำนกลไกของส�ำนักงำนประสำนงำนแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดชำยแดน (Border Liaison Office: BLO) เพื่อลดปัญหำยำเสพติดในพื้นที่วิกฤติของทั้งสำมประเทศ ได้แก่ จังหวัด 

ท่ำขี้เหล็ก ประเทศเมียนมำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลำว และจังหวัดเชียงรำย ประเทศไทย 

1.3.2 กำรประชุมทวิภำคีไทย - เวียดนำม เรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  

ครั้งที่ 12 ระหว่ำงวันอำทิตย์ที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 

เชิงลึกและสถำนกำรณ์ยำเสพติด ควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำมสืบสวน และกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรปรำบปรำม 

ยำเสพตดิมำกยิง่ข้ึน ทัง้นี ้ได้จดัศกึษำดูงำนกำรจดัต้ังจดุตรวจจดุสกดัตำมแนวชำยแดน และกำรตรวจสอบทรพัยสิ์นคดยีำเสพตดิ 

รวมทัง้กำรฝึกอบรมด้ำนกำรบ�ำบดัรกัษำผูต้ดิยำเสพตดิสงัเครำะหท์ีมี่อำกำรทำงจิตเวชใหก้บัประเทศเวยีดนำม โดยประเทศไทย

ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดในชุมชน และกำรป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน

จำกประเทศเวียดนำมเช่นกัน

1.3.3 กำรประชุมทวิภำคีไทย - สิงคโปร์ ด้ำนยำเสพติด คร้ังท่ี 13 ระหว่ำงวันจันทร์ท่ี 5 - วันพุธท่ี 7 สิงหำคม 2562 

ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรและสถำนกำรณ์ยำเสพติดระหว่ำงกัน และพิจำรณำควำมร่วมมือ 

ท่ีเป็นรูปธรรมในอนำคต ได้แก่ ควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กำรช่วยเหลือสนับสนุนแผนควำมร่วมมืออำเซียนเพ่ือต่อสู้กับกำรลักลอบ

ผลิตและค้ำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ และเปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ไทยได้เรียนรู้กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดและ 

กำรฝึกอบรมภำยใต้โครงกำรสกัดกั้นยำเสพติดทำงท่ำเรือสำกลในอำเซียน ตลอดจนกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและ

ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

37ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
Office of The Narcotics Control Board



2. กำรผลักดันควำมร่วมมือตำมข้อตกลงหรือพันธกรณี ในฐำนะประเทศที่มีบทบำทน�ำในเวที 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำข้อตกลงระหว่ำงประเทศเพิ่มเติม

2.1 แผนปฏิบัติกำรร่วมแม่น�้ำโขงปลอดภัยเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชำ 

จีน สปป.ลำว เมียนมำ ไทย เวียดนำม

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรร่วมแม่น�้ำโขงปลอดภัยเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ. 2562 - 2565) : กัมพูชำ จีน สปป.ลำว เมียนมำ ไทย เวียดนำม เมื่อวันอังคำรที่ 22 มกรำคม 2562 ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่อง 

จำกแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะ 3 ปี (2559 - 2561) เพื่อก�ำหนดทิศทำงควำมร่วมมือแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค�ำร่วมกันอย่ำงมียุทธศำสตร์ และควำมเป็นหนึ่งเดียว ภำยใต้ค�ำขวัญ “one mission one goal one  

family” โดยใช้ยุทธศำสตร์กำรผนึกก�ำลังของสมำชิกทั้ง 6 ประเทศ ในกำรปิดล้อมพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ โดยมีเป้ำหมำยส�ำคัญ 

เพื่อลดศักยภำพกำรผลิตยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของสมำชิกท้ัง 6 ประเทศ ในกำรสกัดกั้น 

ปดิลอ้มยำเสพตดิในพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำเพือ่ลดสถำนกำรณย์ำเสพตดิในพืน้ที ่และพฒันำควำมรว่มมอืของสมำชกิทัง้ 6 ประเทศ 

ให้เป็นแบบอย่ำง (Model) ของกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน และได้รับกำรยอมรับจำกประชำคมยำเสพติดระหว่ำงประเทศ  

โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำมำรถสกัดกั้นและจับกุมด�ำเนินคดียำเสพติด จ�ำนวน 1,023 คดี ผู้ต้องหำ จ�ำนวน 2,021 คน  

ของกลำงยำเสพติด ได้แก่ ยำบ้ำ 444.20 ล้ำนเม็ด กัญชำ 17 ตัน ไอซ์ 19 ตัน เฮโรอีน 3 ตัน ฝิ่น 0.8 ตัน สำรตั้งต้น 43 ตัน และ

เคมภัีณฑเ์ปน็จ�ำนวนมำก ซึง่ปรมิำณสำรเคมทีีจั่บกุมได้สง่ผลใหล้ดกำรผลติยำเสพตดิโดยเฉพำะยำบำ้ไดม้ำกถงึ 740.60 ลำ้นเม็ด หรือ

ลดกำรผลิตไอซ์ 6,027.40 กิโลกรัม หำกน�ำไปผลิตไอซ์ หรือลดกำรผลิตเฮโรอีน 2,720.30 กิโลกรัม หำกน�ำไปผลิตเฮโรอีน เป็นต้น

2.2 แผนปฏิบัติกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนไทย - เมียนมำ 

พ.ศ. 2561 - 2563

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคำรที่  14 สิงหำคม 2561 เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรร่วมว่ำด้วยควำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนไทย-เมยีนมำ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 เป็นผลสบืเนือ่งจำกกำรหำรอื 

ขอ้รำชกำรระหวำ่ง พลอำกำศเอก ประจนิ จัน่ตอง รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงยตุธิรรม รว่มกบั พลโท จอ่ สว่ย รฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ประเทศเมยีนมำ ในระหวำ่งกำรประชมุคณะกรรมำธิกำรยำเสพตดิ ครัง้ที ่61 เมือ่วนัพธุที ่14 มนีำคม 2561  

ณ ศูนย์ประชุมสหประชำชำติ กรุงเวียนนำ ประเทศออสเตรีย เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรไหลทะลักของยำเสพติดจำกพื้นที่

สำมเหลี่ยมทองค�ำเข้ำสู่ประเทศไทยจ�ำนวนมำก ซึ่งทั้งสองฝ่ำยยินดีที่จะยกระดับควำมร่วมมือและจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร่วมว่ำด้วย 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวชำยแดนไทย-เมียนมำ เพื่อก�ำหนดแนวทำงในกำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน อำทิ ให้มีกำรเพิ่มกำรตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทำงกำรลักลอบค้ำยำเสพติดที่ส�ำคัญ กำรควบคุมและ

เฝ้ำระวังเคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้น กำรสืบสวนปรำบปรำมกลุ่มผู้ผลิตและค้ำยำเสพติด กำรประสำนด้ำนกำรข่ำวและกำรสืบสวน

จับกุมผู้หลบหนีหมำยจับข้ำมประเทศ และขยำยควำมร่วมมือให้ครอบคลุมด้ำนกำรป้องกัน บ�ำบัดรักษำ และกำรพัฒนำทำงเลือก  

ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำนของทั้งสองประเทศ  

โดยผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

38 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



1) ประเทศเมียนมำ ได้จัดก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ จ�ำนวน 769 นำย เพื่อปฏิบัติกำรใน 3 เมืองเป้ำหมำยของรัฐฉำน 

สำมำรถจับกุมด�ำเนินคดียำเสพติด จ�ำนวน 113 คดี ผู้ต้องหำ จ�ำนวน 200 คน ของกลำงยำเสพติด ได้แก่ ยำบ้ำ 

36.78 ล้ำนเม็ด เฮโรอีน 393.75 กิโลกรัม ไอซ์ 8,771 กิโลกรัม ฝิ่น 807.77 กิโลกรัม คีตำมีน 130.50 กิโลกรัม  

กระท่อม 266 กิโลกรัม สำรตั้งต้น 4,290 กิโลกรัม เคมีภัณฑ์ 131,988 กิโลกรัม และกำเฟอีน 6,548.50 กิโลกรัม  

ซึ่งสำมำรถลดทอนศักยภำพกำรผลิตเทียบกับไอซ์ 3,435 กิโลกรัม และยำบ้ำ 263 ล้ำนเม็ด 

ทั้งน้ี จำกกำรยกระดับควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่แหล่งผลิตสำมเหลี่ยมทองค�ำท่ีมำกข้ึน  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงเพ่ือกำรควบคุมยำเสพติด (CCDAC) ประเทศเมียนมำ ได้เปิดแผนปฏิบัติกำรพิเศษ ประจ�ำปี 2562  

ภำยใต้ชื่อปฏิบัติกำรฉำนโยมะ 2 ระหว่ำงวันพุธที่ 15 พฤษภำคม - วันศุกร์ที่ 31 สิงหำคม 2562 ส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่เมียนมำ

สำมำรถท�ำลำยแหล่งผลิตยำเสพติดได้ 6 แหล่ง ตรวจยึดยำบ้ำ 29.65 ล้ำนเม็ด ไอซ์ 2,262 กิโลกรัม เฮโรอีน 193 กิโลกรัม  

คีตำมีน 699 กิโลกรัม เคมีภัณฑ์ 659 ตัน และอุปกรณ์กำรผลิต 3,783 ชิ้น

2) ประเทศไทย สำมำรถจับกุมด�ำเนินคดียำเสพติด จ�ำนวน 119 คดี ผู้ต้องหำ จ�ำนวน 165 คน ของกลำงยำเสพติด ได้แก่ 

ยำบ้ำ 248.55 ล้ำนเม็ด ไอซ์ 2,481.7 กิโลกรัม เฮโรอีน 148.97 กิโลกรัม ฝิ่น 20.2 กิโลกรัม คีตำมีน 938.09 กิโลกรัม ผงคำร์บอน 

160 กิโลกรัม และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 90 ลิตร ทั้งนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรสกัดก้ัน ณ พื้นที่ชำยแดนภำคเหนือ  

ท�ำให้สำมำรถด�ำเนินกำรสกัดกั้นได้ ร้อยละ 48.06 ของปริมำณยำบ้ำที่จับยึดได้ทั้งประเทศ

2.3 แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย-สปป.ลำว เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคำรที่ 26 มีนำคม 2562 เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย-สปป.ลำว  

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรยกระดับควำมร่วมมือกับประเทศ

เมียนมำ ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรร่วมฯ ไทย-เมียนมำ ท�ำให้กำรสกัดกั้นยำเสพติดในพื้นที่ชำยแดนภำคเหนือเข้มงวดมำกขึ้น  

ส่งผลให้กลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดเปล่ียนเส้นทำงกำรล�ำเลียงมำทำงด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือมำกข้ึน ซ่ึงจำกกำรประชุม

ทวิภำคีไทย-สปป.ลำว เร่ือง ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด คร้ังท่ี 17 ระหว่ำงวันพฤหัสบดีท่ี 10 - วันศุกร์ท่ี  

11 มกรำคม 2562 โดยมี พลอำกำศเอก ประจิน จ่ันตอง รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ  

พลตร ีสมหวงั ท�ำมะสดิ รองรฐัมนตรกีระทรวงป้องกนัควำมสงบ สปป.ลำว มมีตริบัรอง “แผนปฏบิตักิำรควำมรว่มมอืไทย-สปป.ลำว  

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนำควำมร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน 

ของทั้งสองประเทศ ระยะแรกก�ำหนดพื้นที่เป้ำหมำยน�ำร่องเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน 3 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่เมืองต้นผึ้ง  

เมืองห้วยทรำย และเมืองปำกทำ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลำว กับอ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ และอ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย 

ประเทศไทย 2) พ้ืนท่ีเมืองชนะคำม และเมืองหม่ืน แขวงเวียงจันทน์ และพื้นที่เมืองสังทอง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว  

กับ อ�ำเภอเชียงคำน อ�ำเภอปำกชม จังหวัดเลย และอ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย ประเทศไทย 3) พื้นที่เมืองหินบูน แขวงค�ำม่วน  

สปป.ลำว กับอ�ำเภอท่ำอุเทน จังหวัดนครพนม ประเทศไทย โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ดังนี้

1) สปป.ลำว สำมำรถสกดักัน้ของกลำงยำเสพตดิ ยำบ้ำ 23.42 ลำ้นเมด็ ไอซ์ 1,439.21 กิโลกรมั เฮโรอนี 87 กิโลกรมั  

คีตำมีน 500 กิโลกรัม และกำเฟอีน 10,000 กิโลกรัม 

2) ประเทศไทย สำมำรถสกัดกั้นของกลำงยำเสพติด ยำบ้ำ 215,030 เม็ด และไอซ์ 51.13 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนส่งเสริมบทบำทของทหำรร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพติดแนวชำยแดน 

ร่วมกับกรมกิจกำรชำยแดนทหำร ผลักดันให้มีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดตำมแนวชำยแดน  

โดยขบัเคลือ่นผำ่นกลไกของคณะกรรมกำรร่วมมอืรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยตำมแนวชำยแดนทัว่ไป ไทย-สปป.ลำว (General Border 

Committee: GBC) ภำยใต้คณะท�ำงำนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดชำยแดนไทย-สปป.ลำว
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กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด

1. กำรสกัดกั้นยำเสพติด สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นยำเสพติด เคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้นที่น�ำไปใช้ 

ในกำรผลิตยำเสพติด ตำมพื้นที่แนวชำยแดน เพื่อควบคุมกำรลักลอบล�ำเลียงและน�ำเข้ำ ส่งออกยำเสพติด เคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้น

ที่น�ำไปใช้ในกำรผลิตยำเสพติดไปยังแหล่งผลิตสำมเหลี่ยมทองค�ำ และไม่ให้เข้ำสู่ประเทศ กำรสกัดกั้นตำมเส้นทำงตอนในประเทศ  

โดยกำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดตำมเส้นทำงคมนำคม กำรสกัดกั้นกำรล�ำเลียงทำงจำกระบบกำรขนส่งรถโดยสำรประจ�ำทำง 

รถไฟ พัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์ ท่ำอำกำศยำน และท่ำเรือ โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 -  

วันจันทร์ท่ี 30 กันยำยน 2562 สำมำรถสกัดกั้นยำบ้ำได้ ร้อยละ 64.80 ซ่ึงเป็นกำรสกัดก้ันยำบ้ำ จ�ำนวน 335,095,535 เม็ด  

เมื่อเปรียบเทียบกับกำรจับกุมยำบ้ำทั้งประเทศ จ�ำนวน 517,114,035 เม็ด รำยละเอียดดังนี้

1) พื้นที่จังหวัดชำยแดน สกัดกั้นยำบ้ำ จ�ำนวน 241,749,537 เม็ด

2) ด่ำนตรวจ/จุดตรวจ และระบบขนส่งทุกประเภท สกัดกั้นยำบ้ำ จ�ำนวน 22,609,671 เม็ด

3) กองบังคับกำรสกัดกั้นกำรล�ำเลียงยำเสพติด สกัดกั้นยำบ้ำ จ�ำนวน 70,736,327 เม็ด

4) กำรสกัดกั้นยำเสพติดจำกช่องทำงอื่น ๆ 

4.1) กำรสกัดกั้นกำรลักลอบน�ำเข้ำส่งออกยำเสพติดผ่ำนทำงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติภำยใต้โครงกำรเครือข่ำย 

หน่วยงำนสกัดก้ันและปรำบปรำมยำเสพติด ณ ท่ำอำกำศยำนสำกลในอำเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force: 

AAITF) จ�ำนวน 40 คดี ผู้ต้องหำ จ�ำนวน 53 คน และของกลำงยำเสพติด ประกอบด้วย ยำบ้ำ จ�ำนวน 14,126 เม็ด เฮโรอีน 

จ�ำนวน 107.70 กิโลกรัม โคเคน จ�ำนวน 17.85 กิโลกรัม ไอซ์ จ�ำนวน 54.13 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตำซี จ�ำนวน 59,472 เม็ด  

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรสั่งซื้อหรือน�ำเข้ำยำเสพติดประเภทเอ็กซ์ตำซี โคเคน จำกประเทศทำงแถบยุโรปและอเมริกำใต้  

โดยมีปลำยทำงส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภำคอำเซียน เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ เกำหลีใต้ ไต้หวัน และอิสรำเอล เป็นต้น

4.2) กำรสกัดกั้นกำรซื้อขำยยำเสพติดผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 142 บัญชีผู้ใช้งำน และประสำนกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�ำเนินกำรปิดกั้นบัญชี จ�ำนวน 41 บัญชีผู้ใช้งำน 

4.3) กำรสกัดกั้นกำรซ้ือขำยยำเสพติดผ่ำนทำงพัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์ จ�ำนวน 54 คดี ผู้ต้องหำ จ�ำนวน 36 คน  

และของกลำงยำเสพติด ประกอบด้วย ยำบ้ำ จ�ำนวน 107,215 เม็ด ไอซ์ จ�ำนวน 432.85 กรัม กัญชำ จ�ำนวน 3.34 กิโลกรัม  

คีตำมีน จ�ำนวน 2.01 กิโลกรัม และเอ็กซ์ตำซี จ�ำนวน 2,703 เม็ด
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2. กำรปรำบปรำมยำเสพติด
กำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562 เพื่อกำรปรำบปรำมยำเสพติด 

มุง่เน้นกำรท�ำลำยโครงสร้ำงกำรค้ำยำเสพตดิและอำชญำกรรมทีเ่กิดขึน้จำกยำเสพตดิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ควบคมุปัญหำยำเสพตดิ 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยกำรบูรณำกำรกำรสืบสวนปรำบปรำมเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ นำยทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้ำหน้ำที่รัฐ 

ท่ีเข้ำไปเกีย่วข้องกบัยำเสพตดิทกุรำย เครอืข่ำยข้ำมชำต ิและผูใ้ห้กำรสนบัสนนุ ช่วยเหลอื ตลอดจนนักค้ำรำยย่อยในหมูบ้่ำน/ชมุชน 

โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

2.1 ผลกำรด�ำเนินงำนในกำรปรำบปรำมยำเสพติดทั่วประเทศ 

2.1.1 กำรจับกุมคดียำเสพติด
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2.1.3 กำรรอ้งเรยีนเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัยำเสพติด 313 คน ด�ำเนนิกำรจบักมุเจำ้หนำ้ท่ีของรฐัท่ีมพีฤตกิำรณ์

เกี่ยวข้องกับยำเสพติด และปล่อยละเลย จ�ำนวน 166 คน

2.1.4 เลขำธิกำร ป.ป.ส. อนุมัติค�ำสั่งส�ำนักงำน ป.ป.ส. ในกำรจับกุม/แจ้งข้อหำผู้ต้องหำในควำมผิดฐำนสมคบ 

สนบัสนุน และชว่ยเหลอื จ�ำนวน 1,314 รำย ศำลออกหมำยจบัแล้ว 1,072 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 81.58 และด�ำเนนิกำรจับกมุผู้ตอ้งหำ 

ตำมหมำยจับแล้ว 306 รำย

2.1.5 ด�ำเนนิกำรยดึและอำยดัทรพัยส์นิทีเ่กีย่วข้องกบัคดยีำเสพตดิ จ�ำนวน 1,819 รำย รวมมลูคำ่ทรพัยสิ์นประมำณ 

949.60 ล้ำนบำท

518,896,162
เม็ด

ยาบา ไอซ กัญชา เฮโรอีน คีตามีน โคเคน

16,284.52
กิโลกรัม

14,342.71
กิโลกรัม

941.85
กิโลกรัม

734.82
กิโลกรัม

27.90
กิโลกรัม

2.2 กำรปรำบปรำมเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปรำบปรำมเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติด 

ข้ำมชำติ เครือข่ำยนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญและผู้มีอิทธิพล ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรปรำบปรำมเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติด 

จ�ำนวน 9 เครือข่ำย อำทิ เครือข่ำยนำยเสรี ช่วยชนะ เครือข่ำยนำยสือ ทรงกิตติกุล และเครือข่ำยซ้งลิสซ่ิง เป็นต้น โดยผล 

กำรด�ำเนินงำนสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ จ�ำนวน 43 คน และของกลำงยำเสพติด ได้แก่ ยำบ้ำ จ�ำนวน 13.49 ล้ำนเม็ด เอ็กซ์ตำซี  

จ�ำนวน 93,600 เม็ด พร้อมทั้งยึดและอำยัดทรัพย์สิน รวมมูลค่ำประมำณ 371.41 ล้ำนบำท

2.1.2 ปริมำณของกลำงยำเสพติด
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2.3 กำรสืบสวนขยำยผลทำงกำรเงิน

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง อำทิ ทหำร ต�ำรวจ ปกครอง เปิดปฏิบัติกำรขยำยผลทำงกำรเงิน  

เพื่อด�ำเนินกำรปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหำตำมหมำยจับในข้อหำสมคบกันกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดตำมพระรำชบัญญัติ

มำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ.2534 จ�ำนวน 2 เครือข่ำย ได้แก่ “เครือข่าย PR เงินล้าน” 

และเครือข่ำย “บ้านนา 500 ล้าน” สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ จ�ำนวน 10 คน ของกลำงยำเสพติด ได้แก่ ไอซ์ จ�ำนวน 210 กรัม 

เอ็กซ์ตำซี จ�ำนวน 14 เม็ด คีตำมีน จ�ำนวน 2,813 กรัม พร้อมทั้งตรวจยึดและอำยัดทรัพย์สิน บ้ำนพร้อมที่ดิน จ�ำนวน 4 รำยกำร  

รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต์ จ�ำนวน 18 คัน เงินสด จ�ำนวน 72,947 บำท คอนโดมเินยีม จ�ำนวน 5 หอ้ง โทรศพัทม์อืถอื จ�ำนวน 2 เคร่ือง  

สร้อยทอง เครื่องทองรูปพรรณ และนำฬิกำ จ�ำนวน 22 รำยกำร รวมมูลค่ำประมำณ 58 ล้ำนบำท

2.4 กำรด�ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนของประชำชน

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ด�ำเนินกำรปรำบปรำมยำเสพติดเพ่ือลดควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมแผนปฏิบัติกำร “1386 ท่ัวไทย  

ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” มุ่งเน้นกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน และสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับ

ประชำชนตอ่กำรด�ำเนนิงำนของรฐั เพือ่ใหป้ระชำชนกลำ้เขำ้มำมสีว่นรว่มในกำรแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ โดยปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 มีข้อร้องเรียนของประชำชนทั้งหมด จ�ำนวน 16,595 เรื่อง  

สำมำรถด�ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน จ�ำนวน 14,720 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.70 โดยด�ำเนินกำรปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้ำน/ชุมชน  

ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 8,628 แห่ง สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ จ�ำนวน 4,452 คน น�ำเข้ำบ�ำบัดรักษำ  

จ�ำนวน 1,147 คน ด�ำเนินคดีตำมกฎหมำย จ�ำนวน 3,305 คน และของกลำงยำเสพติด ได้แก่ ยำบ้ำ จ�ำนวน 10.37 ล้ำนเม็ด  

ไอซ์ จ�ำนวน 39.54 กิโลกรัม ยึดและอำยัดทรัพย์สิน รวมมูลค่ำประมำณ 244.30 ล้ำนบำท
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กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. โดยสถำบันวิชำกำรและตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ด�ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ของกลำงยำเสพติดตำมระเบียบ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยำเสพติด ศึกษำวิเครำะห์เอกลักษณ์ และองค์ประกอบของตัวยำเสพติด 

เพื่อพิสูจน์ทรำบแหล่งผลิตและกำรแพร่กระจำยของตัวยำ พัฒนำ สนับสนุนวิชำกำรด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดท้ังในและ 

นอกประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรฐำนกำรตรวจพิสูจน์และก�ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ระหว่ำงวันจันทร์ที่ 1 ตุลำคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 ด�ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ของกลำงยำเสพติด จ�ำนวน  

3,002 คด ี5,927 รำยกำร น�้ำหนักรวม 56,699,065.488 กรัม โดยจ�ำแนกตำมประเภทของยำเสพติด ดังนี้

การตรวจพิสูจน์  ปริมาณของกลาง (กรัม) ร้อยละ

ยำบ้ำ 41,722,541.78
(429,347,869 เม็ด) 65.63

ยำอี 92,860.21
(241,324 เม็ด) 0.15

ไอซ์ 12,432,453.84 19.56

คีตำมีน 944,245.20 1.49

เฮโรอีน       899,279.97 1.41

โคเคน         28,184.66 0.04

น�้ำกระท่อม       162,312.30 0.26

กัญชำน�้ำ           9,674.69 0.02

กัญชำ    6,582,103.52 10.35

กระท่อม       600,598.71 0.94

ฝิ่น         61,809.14 0.10

วัตถุออกฤทธิ์           5,836.95 0.01

เห็ดขี้ควำย                3.56 0.00001

NPS           5,112.84 0.01

โทลูอีน           1,745.38 0.003

ตรวจไม่พบยำเสพติด
และวัตถุออกฤทธิ์

25,192.75 0.04

รวมทั้งสิ้น  63,573,955.50 100.00

ท้ังนี้ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ กระทรวงสำธำรณสขุ ได้จดัพธิเีผำท�ำลำย

ยำเสพตดิให้โทษของกลำง ครัง้ท่ี 49 เนื่องในวัน

ต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ�ำปี 

2562 เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนำยน 2562 ณ ศูนย์

บริหำรสำธำรณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคม 

อตุสำหกรรมบำงปะอิน จงัหวัดพระนครศรอียธุยำ 

โดยมีนำยแพทย ์ ธ เ รศ  ก รัษนั ยร วิ ว งค ์  

เป็นประธำนในพธิ ีพร้อมด้วยนำยวิชัย ไชยมงคล 

รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ทูตำนุทูต ผู้บริหำรจำก

ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ภำครัฐ

และเอกชน อำทิ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

กองทัพบก นิคมอุตสำหกรรมบำงปะอิน และ

สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยำน โดยยำเสพติด 

ให้โทษของกลำงที่เผำท�ำลำย ประกอบด้วย  

1) ของกลำงจำกคลังยำเสพติด ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ จ�ำนวน 16,467 กิโลกรัม  

จำกคดียำเสพติด 6,910 คดี มูลค่ำประมำณ 

20,047 ล้ำนบำท ซึ่งส ่วนใหญ่เป็นยำบ้ำ  

ไอซ์ และเฮโรอนี 2) ของกลำงจำกกองบัญชำกำร

ต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ ได้แก่ เมลด็กญัชง 

จ�ำนวน 16,499 กิโลกรัม ทั้งนี้ ของกลำง 

ทั้งหมดจะถูกเผำท�ำลำยด้วยวิธีไพโรไลติก  

อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ที่อุณหภูมิสูงไม่ต�่ำกว่ำ 850 องศำเซลเซียส ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอำกำศและ 

สิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดวันเผำท�ำลำยออกเป็น 2 วัน คือ วันพุธที่ 26 มิถุนำยน และวันศุกร์ที่ 5 กรกฎำคม 2562
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ประจ�าปีงบประมาณ 2562



กำรควบคุมพืชเสพติด

สถำบนัส�ำรวจและตดิตำมกำรปลูกพชืเสพตดิ มบีทบำทและภำรกจิในกำรด�ำเนนิกำรส�ำรวจ วเิครำะห์ รำยงำนกำรลกัลอบ

ปลูกพืชเสพติด ตรวจสอบ ชี้เป้ำหมำย สนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรแก่หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรตัดฟันท�ำลำยพืชเสพติด 

จดัท�ำและสนบัสนนุข้อมลูภำพถ่ำยทำงอำกำศ ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม และข้อมลูจำกระบบภมูสิำรสนเทศในรปูแบบแผนท่ีสถำนกำรณ์

ปัญหำยำเสพติด จัดท�ำและสนับสนุนระบบข้อมูลด้ำนอุปสงค์และอุปทำนยำเสพติดในรูปภูมิสำรสนเทศ รวมถึงพัฒนำวิชำกำร 

ด้ำนกำรส�ำรวจและตดิตำมกำรปลกูพืชเสพตดิและเป็นศูนย์รวบรวม ถ่ำยทอดควำมรู ้เทคโนโลยทีัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และ

ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำยโดยมีแนวทำงกำรด�ำเนินงำน 

ให้สำมำรถครอบคลุมพืชเสพติดทุกประเภท ได้แก่ ฝิ่น กัญชำ กัญชง (เฮมพ์) และพืชกระท่อม ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ  

เพื่อกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด โดยมีวิธีกำรส�ำรวจทำงอำกำศโดยเฮลิคอปเตอร์ กำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) 

กำรส�ำรวจทำงภำคพื้นดิน และกำรประยุกต์ใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศในกำรอ้ำงอิงและวิเครำะห์ 

เพื่อเพิ่มคุณภำพควำมแม่นย�ำทำงพิกัดที่ตั้งและขนำดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด 

ผลกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด

1. ฝิ่น
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรปลูกฝิ่น โดยใช้หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์จำกลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของฝิ่น  

และข้อมูลจำกกำรส�ำรวจ พบว่ำ ฝิ่นสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลปำนกลำง 800 เมตร

ขึ้นไป ซึ่งพื้นที่ลักษณะเช่นนี้ จะเป็นพื้นที่สูงในภูเขำ กำรเข้ำถึงยำกล�ำบำก และทุรกันดำร โดยได้ก�ำหนดกรอบพื้นท่ีศักยภำพ 

ในกำรปลูกฝิ่นออกเป็น 76 พื้นที่สูง (Highland Unit) จ�ำนวน 12 ล้ำนไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

จังหวัดเชียงรำย จังหวัดล�ำปำง จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่ จังหวัดตำก จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดเพชรบูรณ์  

จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเลย โดยฤดูกำลปลูกฝิ่นปี 2561/2562 ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2561 - เมษำยน 2562  

ด�ำเนนิกำรส�ำรวจครอบคลมุพืน้ทีท่ีม่ศัีกยภำพในกำรปลกูฝิน่ โดยกำรส�ำรวจทำงอำกำศและภำคพืน้ดนิ พบพืน้ทีป่ลกูฝิน่ จ�ำนวนทัง้สิน้  

319 แปลง 267.90 ไร่ ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้

ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

จังหวัด แปลง ไร่ อำาเภอที่พบการปลูกฝิ่น

1) ตำก 136 139.85 ท่ำสองยำง แม่ระมำด อุ้มผำง บ้ำนตำก

2) เชียงใหม่ 158 113.51 เชียงดำว แม่แตง อมก๋อย เวียงแหง พร้ำว แม่อำย ไชยปรำกำร 

3) แม่ฮ่องสอน 15 8.27 ปำย 

4) เชียงรำย 4 2.01 เวียงป่ำเป้ำ 

5) น่ำน 3 2.00 แม่จริม เวียงสำ

6) ก�ำแพงเพชร 2 1.51 คลองลำน

7) ล�ำปำง 1 0.75 งำว

รวมทั้งสิ้น 319 267.90
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2. กัญชำ
กำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและติดตำมพื้นที่กำรลักลอบปลูกกัญชำ โดยกำรส�ำรวจทำงอำกำศด้วยเฮลิคอปเตอร์และ 

อำกำศยำนไรค้นขับ (UAV) จ�ำนวน 9 เทีย่วบนิ พบกำรปลกูกญัชำ รวมทัง้สิน้ 19 แปลง พืน้ทีป่ระมำณ 12 ไร ่โดยพบในเขตอ�ำเภอกดุบำก  

จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 13 แปลง พื้นที่ 8 ไร่ อ�ำเภอวังสำมหมอ จังหวัดอุดรธำนี จ�ำนวน 2 แปลง พื้นที่ 2 ไร่ อ�ำเภอดงหลวง  

จังหวัดมุกดำหำร จ�ำนวน 2 แปลง พื้นท่ี 1 ไร่ อ�ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 2 แปลง พื้นที่ 1 ไร่  

และพบปลูกปะปนกับแปลงฝิ่นในเขต อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3. กัญชง (เฮมพ์)

กัญชง (เฮมพ์) มีสถำนะเป็นยำเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีกำรอนุญำตให้สำมำรถปลูกได้ภำยใต้กฎกระทรวง

กำรขออนุญำตและอนุญำต ผลิต จ�ำหน่ำยหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพำะเฮมพ์ พ.ศ. 2559  

ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นมำ ร่วมกับมำตรกำรควบคุมและก�ำกับดูแลกำรปลูกกัญชง (เฮมพ์)  

เป็นพืชเศรษฐกิจตำมค�ำส่ังศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติที่ 7/2560 ดังนั้นในปี 2561/2562  

ถือว่ำเป็นปีแรกของกำรบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่ำว ซ่ึงจำกกำรด�ำเนินกำรของผู้ขออนุญำตตำมเงื่อนไขกฎกระทรวง  

พบว่ำช่วงเวลำที่จะได้รับกำรอนุญำตจะพ้นช่วงเวลำปลูกที่เหมำะสม จึงยังไม่มีหน่วยงำนใดได้รับอนุญำตให้ปลูกกัญชง (เฮมพ์)  

ตำมกฎกระทรวงดังกล่ำว 

ทั้งนี้  ในปี 2561/2562 มีพื้นที่ได้รับอนุญำตปลูกกัญชง (เฮมพ์) ต่อเนื่องจำกกำรขออนุญำตในปี 2560  

(ซึ่งก่อนกฎกระทรวงจะประกำศใช้บังคับ) จ�ำนวน 54 แปลง 169 ไร่ ใน 8 อ�ำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย  

จังหวัดน่ำน และจังหวัดตำก ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของสถำบันวิจัยและพัฒนำพ้ืนท่ีสูง (องค์กำรมหำชน) หรือ สวพส.  

โดยมีวัตถุประสงค์กำรปลูกเพื่อวิจัยเปรียบเทียบหำค่ำสำรเสพติด THC ให้ได้สำยพันธุ์ท่ีมีสำรเสพติดน้อยท่ีสุด และส่งเสริมให้ 

ชำวเขำมีรำยได้จำกกำรเก็บผลผลิตเส้นใยจำกกัญชง (เฮมพ์) เพื่อน�ำไปพัฒนำใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ และผลิตเมล็ดพันธุ์ 

จ�ำหน่ำยคืนให้กับ สวพส. เพื่อน�ำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ส�ำหรับปลูกฤดูกำลถัดไป 

กำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกกัญชง (เฮมพ์) โดยกำรส�ำรวจและติดตำมทำงอำกำศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ 

และอำกำศยำนไร้คนขับ (UAV) รวมถึงกำรเข้ำส�ำรวจทำงภำคพ้ืนดิน พบวำ่ พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนญุำตใหป้ลกูภำยใตก้ำรควบคมุของ สวพส.  

มพีืน้ทีป่ลกูจรงิ จ�ำนวน 33 แปลง 88 ไร่ และยกเลิกกำรปลูกจ�ำนวน 21 แปลง 81 ไร่ เนือ่งจำกพน้ชว่งเวลำปลูกทีเ่หมำะสม นอกจำกนี ้

ยังส�ำรวจพบพื้นที่ลักลอบปลูกกัญชง (เฮมพ์) ในต�ำบลคีรีรำษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตำก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญำต จ�ำนวน 

14 แปลง 4 ไร่ 3 งำน 25 ตำรำงวำ
4. กระท่อม

กำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและติดตำมพืชกระท่อมในเชิงคุณภำพโดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ี  

โดยกำรส�ำรวจทำงภำคพื้นดินและกำรควบคุมปัญหำในพื้นท่ี รวมถึงมีกำรส�ำรวจทำงอำกำศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์และอำกำศยำน

ไร้คนขับ (UAV) เพื่อจัดท�ำฐำนข้อมูลภำยใต้โครงกำรศึกษำวิจัยกำรส�ำรวจ จัดท�ำฐำนข้อมูลพืชกระท่อม และพัฒนำรูปแบบ 

กำรควบคมุพชืกระทอ่มโดยกำรมสีว่นรว่มของชมุชนในประเทศไทย : กรณศีกึษำ ต�ำบลน�ำ้พ ุอ�ำเภอบำ้นนำสำร จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ี 

ซึ่งได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข ให้เป็นผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งยำเสพติด 

ให้โทษในประเภท 5 โดยผลกำรส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลพืชกระท่อมในปี 2561/2562 พบครัวเรือนที่มีพืชกระท่อมจ�ำนวน  

655 ครัวเรือน ต้นกระท่อม รวมทั้งสิ้น 1,912 ต้น ซึ่งได้ด�ำเนินกำรติด QR Code จ�ำนวน 1,578 ต้น และตัดท�ำลำย จ�ำนวน 334 ต้น  

ซึ่งก�ำหนดให้มีกำรครอบครองพืชกระท่อมได้ไม่เกิน 3 ต้นต่อครัวเรือน
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กำรด�ำเนินกำรรองรับพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

รฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำพชืเสพตดิในกำรศกึษำและวจิยัเพือ่ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ ตำมพระรำชบญัญตัิ

ยำเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันอังคำรท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2562 เพื่อก�ำหนดมำตรกำร 

ในกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษประเภท 5 ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตำมหลักสำกล และเปิดโอกำสให้ 

มกีำรอนญุำตให้ประชำชนใช้กัญชำและพชืกระท่อมเพือ่ประโยชน์ในกำรรกัษำโรคและประโยชน์ในกำรแพทย์ ซึง่ตำมมำตรกำรกญัชำและ

พืชกระท่อม ยังคงเป็นยำเสพติดให้โทษประเภท 5 ห้ำมมิให้ผู้ใดผลิต น�ำเข้ำ หรือส่งออก เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีจ�ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย หรือกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ ท้ังนี้  

ให้รวมถึงกำรเกษตรกรรม พำณิชยกรรม วิทยำศำสตร์ หรืออุตสำหกรรม เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญำต 

จำกผู้อนุญำตโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

2) กรณีที่เป็นกำรน�ำติดตัวเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักรไม่เกินปริมำณที่จ�ำเป็น ส�ำหรับใช้รักษำโรคเฉพำะตัว  

โดยมใีบส่ังยำหรอืหนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชีพเวชกรรม ผูป้ระกอบวชิำชพีทนัตกรรม ผูป้ระกอบวชิำชพีกำรแพทย์แผนไทย  

ผูป้ระกอบวิชำชพีกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์ หรอืหมอพืน้บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวชิำชพีกำรแพทย์แผนไทย ซึง่เป็นผูใ้ห้กำรรกัษำ  

ให้กระท�ำได้เมือ่ได้รบัใบอนญุำตจำกผูอ้นญุำต ทัง้นี ้ผูป้ระกอบวชิำชพีกำรแพทย์แผนไทยและหมอพืน้บ้ำน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

วิธีกำร และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

โดยพระรำชบญัญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ได้ก�ำหนดให้ กรณีท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัย กำรลดอันตรำย 

จำกกำรใช้ยำเสพติดให้โทษ หรือกำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้โทษ อำจมีมติให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบ

ของคณะกรรมกำรก�ำหนดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อกระท�ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ก็ได้

1) ทดลองเพำะปลูกพืชที่เป็นหรือใช้ผลผลิตเป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 หรืออำจใช้ผลิตเป็นยำเสพติด 

ให้โทษในประเภท 5

2) ผลติและทดสอบเกีย่วกบัยำเสพติดให้โทษประเภท 5 

3) เสพหรือครอบครองยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในปริมำณที่ก�ำหนด
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ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรี ได้มีค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ที่ 332/2561 ณ วันที่ 17 ธันวำคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ขับเคลือ่นกำรใช้ประโยชน์จำกกญัชำ เพือ่กำรศึกษำวจัิยและประโยชน์ทำงกำรแพทย์ คณะท�ำงำนด้ำนกำรศกึษำวจิยัและใช้ประโยชน์

ทำงกำรแพทย์ และคณะท�ำงำนด้ำนกฎหมำยและกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งส�ำนักงำน ป.ป.ส. มีอ�ำนำจหน้ำท่ี 

ตำมค�ำสัง่ดงักล่ำว เพือ่ให้กำรด�ำเนินกำรใช้ประโยชน์จำกกญัชำเพ่ือกำรศึกษำวจิยัและใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์เป็นไปเพือ่ประโยชน์

สูงสุดของประเทศชำติ ประชำชน ผู้ป่วย และเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ในด้ำนกำรแพทย์และ 

กำรศึกษำวจัิยกญัชำ จนสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ได้อย่ำงมคุีณภำพภำยใต้กำรควบคมุท่ีเหมำะสม รวมไปถึงกำรพฒันำ

เป็นอุตสำหกรรม อำชีพเสริม หรือยำในกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือกอย่ำงยั่งยืนในอนำคต

โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรขับเคลือ่นกำรใช้ประโยชน์จำกกัญชำ เพือ่กำรศึกษำวจิัยและกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2562 มีมติเห็นชอบแนวทำงตำมมำตรกำรเร่งด่วนในกำรจัดหำกัญชำเพื่อใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์  

โดยกำรขอใช้ประโยชน์จำกกัญชำของกลำงที่ได้จำกกำรจับยึดในคดียำเสพติด เพื่อน�ำมำศึกษำวิจัยและใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ 

เมื่อพ้นก�ำหนด 90 วัน นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ซ่ึงส�ำนักงำน ป.ป.ส.  

ได้มีค�ำสั่งที่ 289/2562 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำสนับสนุนกัญชำของกลำงเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน ์

ในกำรศึกษำวิจัยและประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรรับมอบกัญชำของกลำงจำกหน่วยงำนเก็บรักษำ  

เก็บรักษำกัญชำของกลำง พิจำรณำโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนกัญชำเพื่อใช้ประโยชน์ ส่งมอบกัญชำให้ผู้ขอใช้ประโยชน์  

ติดตำมกำรรำยงำนผลของหน่วยงำนทีข่อใช้ประโยชน์จำกส�ำนกังำน ป.ป.ส. และจัดท�ำรำยงำนปรมิำณ น�ำ้หนกั ทีม่ไีว้ในครอบครอง  

มอบให้หน่วยงำนต่ำง ๆ น�ำไปใช้ประโยชน์ และน�ำ้หนักคงเหลือ ส่งไปยงัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซ่ึงผลกำรด�ำเนนิกำร

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม - วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562 ส�ำนักงำน ป.ป.ส. โดยคณะกรรมกำร

พจิำรณำสนับสนุนกญัชำของกลำงเพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรศกึษำวจิยัและประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ ได้พจิำรณำสนบัสนนุและ

ส่งมอบกัญชำของกลำงให้หน่วยงำนที่ได้รับอนุญำตแล้ว จ�ำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,739 กิโลกรัม ดังนี้ 

ลำาดับที่ หน่วยงานที่ขอรับ นำ้าหนัก
(กิโลกรัม) วัตถุประสงค์

1 โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร์ 662 ผลิตเป็นน�้ำมันกัญชำ จ�ำนวน 196,000 ขวด

2
คณะทันตกรรมแพทย์ศำสตร ์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
10 ศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำยำต้นแบบใช้ในกำรรักษำผู้ป่วย

3 โรงพยำบำลอำจำรย์ฝั้น อำจำโร 7 ผลิตยำต�ำรับที่ใช้กัญชำ 16 ต�ำรับ

4
กองพัฒนำยำแผนไทยและสมุนไพร กรม

กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
1,000

ผลิตเป็นน�้ำมันกัญชำต�ำรับหมอพื้นบ้ำน  

จ�ำนวน 660,000 ขวด

5
ส�ำนักคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัย

อำหำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
5

ศึกษำวิจัยและพัฒนำกัญชำเพื่อประโยชน์

ทำงกำรแพทย์

6
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
5

ศึกษำวิจัยด้ำนกำรสกัดสำระส�ำคัญจำกพืชสมุนไพร 

และทดสอบกำรออกฤทธิ์กำรต้ำนมะเร็งในหลอด

ทดลอง

7 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 50
ศกึษำวจิยัและพฒันำวธิกีำรสกดัและกำรแยกวเิครำะห์

ปริมำณสำรส�ำคัญในกัญชำ

รวมทั้งสิ้น 1,739
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ก�รบำ�บัดรักษ�ย�เสพติด

ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบำาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ 
อย่างมีมาตรฐาน มีระบบทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้เสพผู้ติด
แต่ละราย เพ่ิมช่องทางการเข้าถงึระบบสาธารณสขุ ครอบคลมุ
ทุกพื้นที่
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กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

กำรด�ำเนินกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
กำรด�ำเนินกำรค้นหำและน�ำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ ได้รับ

กำรติดตำม ดแูล ให้ควำมช่วยเหลือ พร้อมท้ังสร้ำงเจตคติในกำรยอมรบัว่ำผูเ้สพคอืผูป่้วย เพ่ือให้ครอบครวั ชุมชน สงัคม มคีวำมเข้ำใจ

ที่ถูกต้อง ยอมรับและให้โอกำสผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำในกำรกลับเข้ำสู่สังคม โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันจันทร์ท่ี  

1 ตุลำคม 2561 - วนัจนัทร์ที ่30 กนัยำยน 2562 สำมำรถน�ำผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิเข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิ จ�ำนวน 229,680 รำย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 104.75 จำกเป้ำหมำย 219,275 รำย จ�ำแนกเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 

1. ระบบสมัครใจ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดสมัครใจเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ หรือเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำตำมประกำศคณะรักษำ

ควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 108/2557 โดยไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 

2. ระบบบังคับบ�ำบัด กำรใช้กฎหมำยบังคับให้ผู ้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2534 

เปาหมาย
136,725 ราย 

ดําเนินการบําบัดรักษา
102,681 ราย

สถานพยาบาล
61,963 ราย 

ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
37,829 ราย 

กระบวนการชุมชนบําบัด 
2,889 ราย 

เปาหมาย

 56,550 ราย

ดําเนินการบําบัดรักษา
99,901 ราย 19,752 ราย

แบบควบคุมตัว 

แบบไมควบคุมตัว 

80,149 ราย 
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ทัง้นี ้ กำรด�ำเนนิกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของผูเ้ข้ำรบักำรตรวจเลอืกทหำรกองเกินเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร  

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งปีน้ีถือเป็นปีท่ี 3 โดยมีกำรหำรือร่วมกับหน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน (นรด.)  

ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทุกรำย ยกเว้นผู้ที่เป็นทหำรกองประจ�ำกำร  

(ผู ้ที่สมัคร และผู้ที่ จับได้ใบแดง) เน่ืองจำกกองทัพจะมีกำรตรวจหำสำรเสพติดให้กับบุคคลดังกล่ำว โดยผลกำรตรวจ 

หำสำรเสพติด จ�ำนวน 387,261 คน พบผู้ที่พบสำรเสพติด จ�ำนวน 24,350 คน คิดเป็นร้อยละ 6.29 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบผู ้ที่พบสำรเสพติดลดลง ร้อยละ 14.28 โดยน�ำผู้ที่พบสำรเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ  

จ�ำนวน 11,767 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32

ตำรำงแสดงผลกำรตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะของผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกิน (รำย)

ปีงบประมาณ ผู้ที่ได้รับ
การตรวจ

ผู้ที่พบ
สารเสพติด ร้อยละ

ตัวยาที่พบ นำาผู้ที่พบสารเสพติด
เข้ารับการบำาบัดรักษา

ยาบ้า กัญชา อื่น ๆ

2561 363,333 28,405 7.80 26,499 1,518 418 11,877

2562 387,261 24,350 6.29 14,173 9,745 432 11,767

3. ระบบต้องโทษ ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดที่กระท�ำควำมผิดและถูกคุมขัง ต้องเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำภำยใต้ข้อบังคับ 

ของกฎหมำย เพ่ือให้ได้รับกำรบ�ำบัดเเละฟื้นฟูสมรรถภำพทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ เเละทักษะทำงสังคมภำยใต้ 

เเนวทำงของสำธำรณสุข ป้องกันกำรกลับไปเสพติดซ�้ำเมื่อกลับไปสู่สภำพเเวดล้อมเดิม

เปาหมาย
26,000 ราย 

ดําเนินการบําบัดรักษา 
27,098 ราย 

กรมราชทัณฑ 
23,532 ราย

กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน 
3,566 ราย
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำที่ส�ำคัญ 

1. ควำมรว่มมือตำมบนัทกึขอ้ตกลงวำ่ดว้ยควำมรว่มมอืเพือ่กำรพฒันำระบบกำรใหค้�ำปรกึษำ
ด้ำนจิตสังคมแก่ผู้ต้องหำคดียำเสพติดและคดีควำมรุนแรงในครอบครัวในระบบศำล 

ส�ำนกังำน ป.ป.ส.  ลงนำมรว่มกบั ส�ำนกังำนศำลยตุธิรรม กรมคมุประพฤต ิศำลอำญำธนบรุ ีศำลจงัหวดัเชยีงใหม ่ศำลจงัหวดั

ปทุมธำนี ศำลจังหวัดตลิ่งชัน เพื่อให้เกิดรูปแบบในกำรด�ำเนินงำนคลินิกให้ค�ำปรึกษำด้ำนจิตสังคมในระบบศำล เพื่อใช้เป็นต้นแบบ 

ในกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมขยำยผลไปยังศำลอื่น ๆ ที่มีควำมสนใจ โดยปัจจุบันมีศำลที่ให้บริกำร

คลินิกจิตสังคม จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ศำลอำญำธนบุรี ศำลอำญำจังหวัดนนทบุรี ศำลจังหวัดเชียงใหม่ ศำลจังหวัดปทุมธำนี  

และศำลจังหวัดตล่ิงชัน ซึ่งปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้เน้นกำรให้ควำมรู้ในกำรด�ำเนินงำนของคลินิกจิตสังคมแก่ศำลที่สนใจ  

ผู้ต้องหำคดียำเสพติดและคดีควำมรุนแรงในครอบครัว โดยผลกำรด�ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคลินิกให้ค�ำปรึกษำด้ำนจิตสังคม

แก่ผู้ต้องหำคดียำเสพติดในภำพรวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้กระท�ำควำมผิดในคดียำเสพติด  

ใน 5 ศำล จ�ำนวน 9,650 รำย โดยในจ�ำนวนนี้ พบกำรกลับไปกระท�ำควำมผิดซ�้ำในเขตพื้นท่ีศำล จ�ำนวน 133 รำย  

คิดเป็นร้อยละ 1.38

2. ควำมร่วมมือตำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือเพ่ือกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไข
ปัญหำผู้ป่วยที่มีอำกำรทำงจิตอันเนื่องมำจำกกำรใช้ยำเสพติด 

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ลงนำมรว่มกบัส�ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ กรมสขุภำพจติ กรมกำรแพทย ์สถำบนักำรแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชำติ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมควบคุมโรค ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริม 

กำรปกครองท้องถิ่น ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กรมประชำสัมพันธ์ และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เพ่ือให้

เกิดกำรบูรณำกำรในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำผู้ ท่ีมีอำกำรทำงจิตอันเนื่องมำจำกกำรใช้ยำเสพติด และ

ลดผลกระทบของผู้ใช้ยำเสพติดบำงรำยที่มีอำกำรทำงจิตและส่งผลกระทบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นกำรช่วยเหลือผู้ป่วย 

ท่ีมีอำกำรทำงจิตอันเน่ืองมำจำกยำเสพติด (ผู้ป่วยจิตเวชยำเสพติด) ให้ได้รับกำรดูแลร่วมกันท้ังปัญหำกำรใช้สำรเสพติด

ท่ีผิดปกติและภำวะควำมผิดปกติทำงจิตใจ ตลอดจนลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดประชุม 

ชี้แจงภำรกิจและหำรือแนวทำงกำรน�ำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบัติร่วมกับผู้ปฏิบัติงำนหลักระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทน 

สำธำรณสุขจังหวัด ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด 76 จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร โดยปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนเพื่อผลักดันแนวทำง ได้แก่ แนวทำงกำรป้องกันเฝ้ำระวัง (Pre Hospital) แนวทำง

กำรส่งต่อและบ�ำบัดรักษำ (In Hospital) และแนวทำงกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ (Post Hospital) ที่ก�ำหนดไว้น�ำไปสู่กำรปฏิบัติ

3. กำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด (Harm Reduction)
ตำมค�ำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 2/2560 ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2560 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด  

(Harm Reduction) ได้ก�ำหนดพื้นที่กำรด�ำเนินงำนใน 36 จังหวัดและกรุงเทพมหำนคร เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ใช้ยำเสพติด 

ให้เข้ำถึงบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรสร้ำงกลไกกำรด�ำเนินงำน รูปแบบและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด 

ทีเ่หมำะสมกบัประเทศไทย ซึง่ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้รบัมอบคูม่อื S3 เวชปฏบิตักิำรบ�ำบดัควำมผดิปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัเมทแอมเฟตำมนี  

จำกคณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด ประเทศเยอรมนี เพื่อน�ำมำไปปรับใช้ในบริบทของประเทศไทย 

ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงเสริมศักยภำพฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะท�ำงำนมำตรกำร 
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ลดอันตรำยจำกยำเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ผู้แทนจำกศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติดจังหวัด ปลัดอ�ำเภอ เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ ผู้แทนภำคประชำสังคม และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องระหว่ำงวันพุธท่ี 21 - วันพฤหัสบดีท่ี  

22 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหำนคร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับมำตรกำรและแนวทำง 

กำรด�ำเนนิงำนลดอนัตรำยจำกยำเสพติดของฝำ่ยเลขำนกุำรคณะท�ำงำนฯ และสำมำรถน�ำไปด�ำเนนิงำนในพืน้ทีไ่ดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ

มำกยิ่งขึ้น โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำน 4 ระยะ ซึ่งมีผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละระยะ ดังนี้

1) เบ้ืองต้น ด�ำเนินกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับอันตรำยท่ีเกิดจำกยำเสพติด เพื่อลดอันตรำยจำกยำเสพติด 

ที่เกิดกับตัวผู้ใช้ยำเสพติด จ�ำนวน 43,823 คน

2) ระยะสั้น ประกอบด้วย 2.1) เข้ำถึงผู้ใช้ยำเสพติดด้วยวิธีกำรฉีด จ�ำนวน 3,836 คน และวิธีกำรอื่น ๆ จ�ำนวน 

23,944 คน 2.2) บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติดด้วยงบประมำณจำกแหล่งต่ำง ๆ ทั้งในระดับประเทศ 

และพื้นที่ ซึ่งได้รับงบประมำณจำกกองทุนโลกและกระทรวงสำธำรณสุข 2.3) จัดตั้งคณะท�ำงำนมำตรกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด 

ในทุกจังหวัดน�ำร่อง เพื่อเป็นกลไกในกำรด�ำเนินงำนในระดับชำติและในระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร 2.4) จัดท�ำระบบฐำนข้อมูล 

โดยมีระบบฐำนข้อมูลในกำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐและภำคประชำสังคม ซึ่งยังขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงระบบข้อมูล

3) ระยะยำว สำธำรณชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด

4) เป้ำหมำยสูงสุด รูปแบบและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด

ทั้งนี้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้ก�ำหนดแนวทำงท่ีจะขยำยมำตรกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด เพื่อให้ 

ผู้ป่วยยำเสพติดทุกคนได้รับบริกำรในด้ำนต่ำง ๆ อันจะเป็นกำรลดอันตรำยที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม

4. กำรขยำยแนวคดิกำรใชช้มุชนเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรแกไ้ขปญัหำผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิ ภำยใต ้
แนวทำงกำรบ�ำบดัฟืน้ฟผููใ้ชย้ำเสพตดิโดยชมุชนเปน็ศนูยก์ลำง (Community Based Treatment and 
rehabilitation: CBTx) 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรด�ำเนินกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยำเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง จ�ำนวน 2,889 คน  

จำกเปำ้หมำย 4,500 คน คดิเปน็รอ้ยละ 64.20 และศกึษำวธิกีำรแนวทำงเพือ่ปรบัปรุงกำรด�ำเนนิงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ ดงันี้

1) หำรือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพยำเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำงและถอดบทเรียนในพื้นท่ี 

ที่มีกำรด�ำเนินงำนดีเด่น (Best Practice) พร้อมท้ังจัดท�ำวีดิทัศน์หมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด 

ใน 2 พื้นที่ คือ จังหวัดกระบี่ และกำญจนบุรี เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรด�ำเนินงำนของหมู่บ้ำน/ชุมชน

2) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยำเสพติดโดยชุมชน 

เป็นศูนย์กลำง เพื่อน�ำเสนอบทเรียนกำรด�ำเนินงำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) จ�ำนวน 19 แห่ง  

ครอบคลุมพื้นที่ 12 เขตสุขภำพและกรุงเทพมหำนคร ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

จำกกระทรวงสำธำรณสขุ กระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนต�ำรวจแหง่ชำติ และผูน้�ำชุมชนในพืน้ท่ี 77 จงัหวดั พรอ้มท้ังช้ีแจงนโยบำย และ 

กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำกำรด�ำเนินงำนร่วมกันระหว่ำง

ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่และวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อน�ำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรด�ำเนินงำนในพื้นท่ีให้มีควำมเหมำะสม 

และยั่งยืน 
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กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ

1. กำรด�ำเนินงำนติดตำมผู ้ผ ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื ้นฟูสมรรถภำพให้ได ้รับกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือและ 

มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนให้กำรสนับสนุนในกำรกลับสู่สังคมตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสม เพื่อให้มีควำมพร้อม 

ทัง้สขุภำพร่ำงกำยและสขุภำพจิต โดยปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวนัจันทร์ท่ี 1 กนัยำยน 2561 - วนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยำยน 2562  

มีผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

1.1 ด�ำเนินกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ จ�ำนวน 182,885 รำย จำกเป้ำหมำย 266,677 รำย  

คิดเป็นร้อยละ 68.58 ประกอบด้วย ระบบสมัครใจ จ�ำนวน 102,087 รำย ระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน 49,051 รำย  

และระบบต้องโทษ จ�ำนวน 31,747 รำย 

1.2 ให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติด ตำมควำมประสงค์ของผู้ขอรับกำรช่วยเหลือ 

อำทิ กำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน 1,022 คน จำกผู้ประสงค์ขอรับกำรช่วยเหลือ จ�ำนวน 6,527 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66

1.3 ให้กำรสนับสนุนทุนประกอบอำชีพแก่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติด จ�ำนวน 79 รำย  

เป็นเงิน 792,000 บำท แบ่งเป็น โครงกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ จ�ำนวน 43 รำย และโครงกำรก�ำลังใจ 

ให้แก่ผู้พ้นโทษ จ�ำนวน 36 รำย

2 .  กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญด้ำนกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ

2.1 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพวิทยำกรแกนน�ำ ด้ำนกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือ 

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด จ�ำนวน 2 รุ่น ให้แก่วิทยำกรแกนน�ำด้ำนกำรติดตำม จำก 39 จังหวัด (จังหวัดละ 6 คน)  

ผู้แทนจำกฝ่ำยปกครอง/ศอ.ปส.จ. ผู้แทนสำธำรณสุขจังหวัด ผู้แทนจำกชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขจังหวัด ผู้บริหำรและ 

เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมรับรู้และเข้ำใจถึงกำรด�ำเนินงำนในเชิงคุณภำพ เน้นกำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด 

เข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำและติดตำมดูแลจนผู้เสพ/ผู้ ติดยำเสพติดสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ำงปกติสุข  

และไม่กลับมำเสพติดซ�้ำ โดยวิทยำกรแกนน�ำด้ำนกำรติดตำมได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำม 

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.2 กำรผลักดันกลไกกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน  

(อสม.) เข้ำมำมีบทบำทในกำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ทั้งในมิติด้ำนสุขภำพและด้ำนสังคม เนื่องจำก อสม.  

เป็นสมำชิกของชุมชน กำรติดตำมโดยชุมชนจะมีศักยภำพและสำมำรถประคับประคองให้ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด 

มีจิตใจที่เข้มแข็งกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งกระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยก�ำหนดให้ อสม. เข้ำมำมีบทบำทในกำรติดตำมผู้ผ่ำน 

กำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ตำมแนวคิด “อสม.บัดดี้” โดยก�ำหนดหน่วยงำนบริหำรจัดกำรในพื้นที่ คือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล (รพ.สต.) และบูรณำกำรร่วมกับโครงกำรต�ำบลจัดกำรสุขภำพสู่ต�ำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต “ชุมชนสร้ำงสุข สุขกำย สุขใจ 

สุขเงิน” ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ทั้งนี้ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้จัดสรรงบประมำณเบิกจ่ำยแทนกัน

ให้แก่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ในกำรจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดในชุมชน ส�ำหรับ อสม. ให้แก่ 

รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด และผู้รับผิดชอบด้ำนยำเสพติด 77 จังหวัด และกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนยำเสพติดเพื่อจัดท�ำ Model Development 

54 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ 2562



ภ�คผนวก
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งบประมำณบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ�ำบัดรักษำยำเสพติด ปี 2562

ก�รจัดสรรงบประม�ณ (บ�ท)

หน่วยง�น ป้องกัน ปร�บปร�ม บำ�บัด รวม

ส�านักนายกรัฐมนตรี 205,666,100.00 - - 205,666,100.00

กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร 205,666,100.00 - - 205,666,100.00

กระทรวงกลาโหม 57,576,500.00 246,642,800.00 7,220,000.00 311,439,300.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 2,027,900.00 397,500.00 359,900.00 2,785,300.00

กองทัพบก 27,256,100.00 177,031,600.00 1,600,000.00 205,887,700.00

กองทัพเรือ 6,479,400.00 38,429,000.00 2,561,900.00 47,470,300.00

กองทัพอำกำศ 11,030,900.00 5,999,500.00 2,698,200.00 19,728,600.00

กองบัญชำกำรกองทัพไทย 10,782,200.00 24,785,200.00 - 35,567,400.00

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 10,000,000.00 - - 10,000,000.00

กระทรวงมหาดไทย 182,162,100.00 - - 182,162,100.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 25,774,200.00 - - 25,774,200.00

กรมกำรปกครอง 129,785,700.00 - - 129,785,700.00

กรมกำรพัฒนำชุมชน 26,602,200.00 - - 26,602,200.00

กระทรวงยุติธรรม 672,688,130.96 903,350,303.87 750,292,538.48 2,326,330,973.31

กรมคุมประพฤติ - - 389,522,100.00 389,522,100.00

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 10,543,900.00 - 6,212,300.00 16,756,200.00

กรมรำชทัณฑ์ 36,711,700.00 - 40,880,700.00 77,592,400.00

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 625,432,530.96 903,350,303.87 313,677,438.48 1,842,460,273.31

กระทรวงแรงงาน 33,247,700.00 - - 33,247,700.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 20,192,600.00 - - 20,192,600.00

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 13,055,100.00 - - 13,055,100.00

กระทรวงศึกษาธิการ 199,885,200.00 - - 199,885,200.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 18,531,600.00 - - 18,531,600.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 133,468,000.00 - - 133,468,000.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 14,297,600.00 - - 14,297,600.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 33,588,000.00 - - 33,588,000.00

กระทรวงสาธารณสุข 95,000,000.00 22,580,800.00 1,011,128,300.00 1,128,709,100.00

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข - - 415,105,100.00 415,105,100.00

กรมกำรแพทย์ - - 400,637,100.00 400,637,100.00

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ - - 111,907,100.00 111,907,100.00

กรมสุขภำพจิต 95,000,000.00 - 83,479,000.00 178,479,000.00

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ - 22,580,800.00 - 22,580,800.00

ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี 183,208,100.00 524,648,770.62 - 707,856,870.62

ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 183,208,100.00 514,014,300.00 - 697,222,400.00

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน - 10,634,470.62 - 10,634,470.62

รวมทั้งสิ้น 1,639,433,830.96 1,697,222,674.49 1,768,640,838.48 5,105,297,343.93
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สถิติข้อมูลย�เสพติด

ตำรำง 1 สถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดภำพรวมทั่วประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ปีงบประม�ณ จำ�นวนคดี (คดี) จำ�นวนผู้ต้องห� (คน)

2558 264,974 284,499

2559 223,247 249,109

2560 261,112 287,238

2561 331,941 357,585

2562 363,769 385,771

ข้อมูล: ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด  ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS  ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562)

ตำรำง 2 สถิติกำรจับกุมรวม 5 ข้อหำส�ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ปีงบประม�ณ จำ�นวนคดี (คดี) ร้อยละ* จำ�นวนผู้ต้องห� (คน) ร้อยละ*

2558 64,768 24.44 77,592 27.27

2559 69,637 31.19 85,606 34.36

2560 77,008 29.49 92,391 32.17

2561 83,711 25.22 99,312 27.77

2562 81,784 22.48 95,207 24.68

ข้อมูล: ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด  ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS  ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562)

หมำยเหตุ: *เมื่อเปรียบเทียบกำรจับกุม 5 ข้อหำส�ำคัญกับกำรจับกุมยำเสพติดภำพรวม

ตำรำง 3 สถิติกำรจับกุมของกลำงยำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ปีงบประม�ณ ย�บ้�
(ล้�นเม็ด)

เฮโรอีน
(กิโลกรัม)

ไอซ์
(กิโลกรัม)

กัญช�
(กิโลกรัม)

คีต�มีน
(กิโลกรัม)

2558 87.46 179.24 1,442.05 22,927.82 -

2559 93.74 147.49 1,161.03 11,183.85 30.91

2560 214.93 376.56 5,200.75 13,797.46 658.38

2561 339.69 940.63 19,347.92 16,401.94 551.44

2562 518.90 941.85 16,284.52 14,342.71 734.82

ข้อมูล: ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด  ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ POLIS  ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562)
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ตำรำง 4 สถิติกำรเผำท�ำลำยยำเสพติดให้โทษของกลำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ชนิดย�เสพติด
(กิโลกรัม) 2558 2559 2560 2561 2562

ยำบ้ำ 5,958 3,781 7,809 5,514 12,369

ไอซ์ 798 387 1,185 486 3,443

เฮโรอีน 418 409 147 108 143

เอ็กซ์ตำซี่ 6 3 2 10 14

โคเคน 35 10 12 5 258

วัตถุออกฤทธิ์ 17 6 11 73 191

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 22,334 10,962 20,719 13,698 20,047

ข้อมูล: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562)

ตำรำง 5 สถิติกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 

ข้อมูล: ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 30 กันยำยน 2562)

ตำรำง 6 สถิติกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด (รำย) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ก�รบำ�บัดฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดย�เสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำ�บัด ระบบต้องโทษ รวม

2558 99,315 91,768 18,776 209,859

2559 104,256 55,193 18,282 177,731

2560 114,659 56,783 26,074 197,516

2561 107,079 76,455   24,516 208,050

2562 102,681 99,901 27,098 229,680

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลำคม 2562)

ปีงบประม�ณ จำ�นวนผู้ต้องห� (ร�ย) มูลค่�ทรัพย์สิน (ล้�นบ�ท)

2558 2,317 996.96

2559 2,053 1,410.00

2560 1,919 1,667.72

2561 2,237 1,228.66

2562 1,819 949.59
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ตำรำงท่ี 7 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกรำยเก่ำ - รำยใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562 

ปีงบประม�ณ
ร�ยเก่�                                                 ร�ยใหม่

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

2558 18,393 17.61 86,028 82.39

2559 17,856 16.43 90,829 83.57

2560 13,090 11.26 103,184 88.74

2561 24,064 22.04 85,119 77.96

2562 34,490 33.71 67,824 66.29

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)

ตำรำงที่ 8 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมชนิดยำเสพติดที่ส�ำคัญ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ชนิดย�เสพติด 2558 2559 2560 2561 2562

กระท่อม 3,227 5,380 6,148 3,925 4,029

กัญชำ 10,143 11,775 10,896 7,936 11,577

โคเคน 28 13 15 18 8

ฝิ่น 3,409 2,936 2,609 3,963 3,849

คีตำมีน 44 31 203 303 885

ยำบ้ำ 59,999 68,106 83,753 82,018 70,116

เอ็กซ์ตำซี่ 78 151 213 178 125

ไอซ์ 2,289 3,776 4,681 4,990 4,788

เฮโรอีน 2,946 3,270 3,198 3,242 3,318

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)
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ตำรำงท่ี 9 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ เฉพำะรำยใหม่ (รำย) จ�ำแนกตำมชนิดยำเสพติดท่ีส�ำคัญ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ชนิดย�เสพติด 2558 2559 2560 2561 2562

กระท่อม 2,922 5,006 5,678 3,271 2,893

กัญชำ 8,963 10,555 10,104 6,815 9,350

โคเคน 22 9 12 16 6

ฝิ่น 1,427 1,120 1,569 2,125 1,062

คีตำมีน 36 26 191 249 753

ยำบ้ำ 49,840 57,978 77,821 66,498 48,925

เอ็กซ์ตำซี่ 70 137 206 161 105

ไอซ์ 1,580 3,124 4,243 4,019 3,259

เฮโรอีน 1,363 1,601 2,027 1,266 1,209

ตำรำงที่ 9 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมรูปแบบกำรเข้ำบ�ำบัดรักษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562        

รูปแบบสถ�นที่ของก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ 
(สมัครใจ) 2558 2559 2560 2561 2562

ผู้ป่วยนอก (Outpatient) ในสถำนพยำบำล 45,102 47,029 48,165 52,296 51,939

ผู้ป่วยใน ระยะบ�ำบัดในสถำนพยำบำล - 1 6,208 6,426 6,221

ผู้ป่วยใน ระยะฟื้นฟูสมรรถภำพในสถำนพยำบำล - - 454 335 204

ฟื้นฟูสมรรถภำพในค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 58,259 60,651 58,354 47,727 37,331

ฟื้นฟูสมรรถภำพในชุมชน - - 242 94 2,808

ฟื้นฟูสมรรถภำพในศำสนสถำน - - 86 79 71

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)

ตำรำงท่ี 10 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมเพศ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

เพศ 2558 2559 2560 2561 2562

ชำย 98,479 101,757 106,591 100,524 92,377

หญิง 4,885 5,924 6,450 6,730 6,743

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)
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ตำรำงที่ 11 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกช่วงอำยุ และเพศ ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 - 2562

ช่วงอ�ยุ
2558 2559 2560 2561 2562

ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง

<15 ปี 2,122 95 1,939 107 1,810 113 1,926 108 1,858 96

15 - 19 ปี 28,180 844 27,933 1,015 23,848 1,058 19,198 1,042 15,579 976

20 - 24 ปี 23,459 728 24,592 991 32,164 1,144 29,591 1,043 26,765 1,160

25 - 29 ปี 14,143 740 15,135 891 15,599 1,071 15,192 1,082 14,325 1,136

30 - 34 ปี 11,703 699 12,048 875 12,078 918 11,797 941 11,108 845

35 - 39 ปี 8,502 554 9,134 700 9,432 767 9,743 838 9,110 810

> 39 ปี 10,646 1,248 11,207 1,373 11,891 1,396 13,238 1,681 13,811 1,741

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)

ตำรำงที่ 12 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกอำยุที่เริ่มใช้ยำ และเพศ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 - 2562

ช่วงอ�ยุ
ที่ใช้ย� 

ครั้งแรก

2558 2559 2560 2561 2562

ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง ช�ย หญิง

< 15 ปี 14,958 465 14,592 544 14,933 616 14,755 628 14,430 639

15 - 19 ปี 43,659 1,553 46,283 2,004 52,154 2,206 47,786 2,148 43,213 2,233

20 - 24 ปี 14,359 913 15,435 1,141 20,056 1,407 19,139 1,397 17,881 1,479

25 - 29 ปี 6,098 545 6,355 684 7,595 725 7,179 780 6,734 734

30 - 34 ปี 3,390 447 3,645 522 4,739 594 4,589 610 4,031 591

35 - 39 ปี 1,764 241 1,860 298 2,363 301 2,340 351 2,105 324

> 39 ปี 2,134 413 2,318 439 2,921 489 3,134 619 2,986 606

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)
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ตำรำงท่ี 13 สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ (รำย) จ�ำแนกตำมสำเหตุส�ำคัญท่ีเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2562

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ บสต. ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลำคม 2562)

ส�เหตุสำ�คัญที่เข้�รับก�รบำ�บัดรักษ�ครั้งนี้ 2558 2559 2560 2561 2562

กลัวถูกจับ 6,149 6,936 3,874 2,607 2,637

โครงกำร TO BE NUMBER ONE - - 214 115 139

เงื่อนไขของสถำนประกอบกำร - - 1,739 1,793 1,457

จัดระเบียบสังคม - 1 3,104 2,528 2,340

ตั้งด่ำน/ตรวจค้น - 7 14,558 10,589 6,914

ทำงบ้ำนบังคับหรือขอร้อง 3,826 3,080 3,270 3,054 2,660

ประชำคมหมู่บ้ำน - - 1,111 439 820

พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545 - - 399 492 728

มีปัญหำด้ำนสุขภำพกำย 1,309 1,466 2,295 3,271 3,496

มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิต 3,608 4,169 6,461 6,446 6,606

ไม่มีเงินซื้อยำเสพติด 504 445 809 1,101 916

โรงเรียน 1,405 1,432 2,506 2,156 1,986

สมัครใจตำม พ.ร.บ.สุขภำพจิต พ.ศ. 2551 - - 101 199 233

สมัครใจตำมประกำศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 - 15 48,755 49,281 46,198

สมัครใจตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ม.56 

(คุมควำมประพฤติ)
- - 1,474 1,349 1,614

สมัครใจระหว่ำงรอกำรพิจำรณำของศำลเยำวชนฯ - 1 2,626 2,009 1,717

หำซื้อยำเสพติดยำก 268 145 191 272 296

อยำกเลิก 20,891 19,556 19,040 18,112 17,179
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ที่ตั้งหน่วยง�นสำ�นักง�น ป.ป.ส.
▷ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.)

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 

โทรศัพท์ 0 2247 0901 - 19  โทรสำร 0 2246 8526, 0 2247 7217

▷ ส�านักงาน ปปส. กทม. 

เลขที่ 213 ซอยวิภำวดีรังสิต 25 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

โทรศัพท์ 0 2589 7964  โทรสำร 0 2589 7964

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 1

เลขที่ 88/9 หมู่ที่ 3  ต�ำบลคูบำงหลวง อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

โทรศัพท์ 0 2593 4529 - 33  โทรสำร 0 2593 4510

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 2

เลขที่ 222/4 หมู่ที่ 3 ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

โทรศัพท์ 038 467 840 - 3  โทรสำร 038 467 844

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 3

เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ถนนรำชสีมำ - โชคชัย ต�ำบลหนองบัวศำลำ อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 30000

โทรศัพท์ 044 327 015 - 7  โทรสำร 044 327 107 - 8

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 4

ตรงข้ำมที่ท�ำกำรป่ำไม้เขต ถนนหน้ำศูนย์รำชกำร อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 043 246 790  โทรสำร 043 241 029

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 5

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053 217 259, 053 217 269, 053 217 279  โทรสำร 053 217 239

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 6

เลขที่ 112 ต�ำบลมะตูม อ�ำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก 65150 

โทรศัพท์ 055 368 165 - 9  โทรสำร 055 368 165 - 9

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 7 

เลขที่ 90/9 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบำงโทรัด อ�ำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000

โทรศัพท์ 034 432 740 - 4  โทรสำร 034 432 745

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 8

เลขที่ 102/27 หมู่ 9 นิคมพัฒนำ ซอย 2 ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  84106 

โทรศัพท์ 077 602 927 โทรสำร 077 602 926

▷ ส�านักงาน ปปส. ภาค 9

เลขที่ 434 ถนนไทรบุรี อ�ำเภอเมืองสงขลำ จังหวัดสงขลำ 90000

โทรศัพท์ 074 312 088, 074 321 515 โทรสำร 074 321 514
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ออกแบบและจัดพิมพ์โดย บริษัท รีปริ้น จ�ำกัด 

คณะผู้จัดทำ� 
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ผู้บริหาร

นำยนิยม             เติมศรีสุข เลขำธิกำร ป.ป.ส.

นำยวิชัย              ไชยมงคล ที่ปรึกษำกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

พ.ต.ต.สุริยำ                   สิงหกมล  รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

นำยวีรวัฒน์             เต็งอ�ำนวย รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

พ.ต.ท.ไพศิษฏ์            สังคหะพงศ์      รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.

บรรณำธิกำร
นำยศิริสุข            ยืนหำญ  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์

คณะบรรณำธิกำร
นำงจิตติมำ          บุญเก็บทอง ผู้อ�ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส�ำนักยุทธศำสตร์

นำงสำวค�ำเพียร     พิมมะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวอุไรวรรณ    บุญญิกำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวรุ่งนภำ      วิชญทินภัทร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวสุภำ         ทองเพิ่ม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวอัญชลี      กัลยำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวยุพำวรรณ  กรองสันเทียะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวเสำวรส     แหม่งปัง   เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

นำงวงจันทร์         โคเลิศ     พนักงำนธุรกำร ส.4

นำงสำวกิตติ์รวี              กีรติพงษ์เวคิน     เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำงสำวศิริรักษ์       บุญมี                เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำยศรำวุฒิ          วัดเล็ก     เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

นำยณัฐปคัลป์       ทองศรี    เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร

จัดท�ำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล ส�านักยุทธศาสตร์
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

โทรศัพท์ 0 2247 0901 - 19  โทรสำร 0 2245 5288 
www.oncb.go.th
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1386 ท่ัวไทย
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด




