
การบาํบดัรกัษาและฟืน้ฟผููเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิตามประมวลกฎหมายใหม่ 

 ช่องทางในการเข้ารับการบําบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยผู้เสพที่สมัครใจ 
ขอเข้ารับการบําบัดรักษา สามารถเดินทางเข้ามารับการบําบัดรักษาด้วยตนเองในสถานพยาบาลยาเสพติด 
ก่อนที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจจะตรวจพบ หรืออาจจะเป็นผู้เสพ หรือผู้ที่มี 
ยาเสพติด ในความครอบครองเพ่ือเสพที่ไม่เกินกว่าปริมาณที่กฎหมายกําหนด ที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือ
พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจตรวจพบ และสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษา เมื่อถูกส่งตัวไปสถานพยาบาล
ยาเสพติด และได้ปฏิบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ก็จะถือว่าไม่มีความผิด 

ช่องทางการนําผู้เสพเข้าสู่การบําบัดมี 3 รูปแบบ 
 1. ผู้เสพ สมัครใจเข้าบําบัด 
 2. เจ้าหน้าที่ พบผู้ต้องสงสัยที่สมัครใจบําบัด และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 3. เจ้าหน้าที่ พบผู้ต้องสงสัยที่ไม่สมัครใจบําบัด หรือมีลักษณะต้องห้าม 

 
รปูแบบ 1 : ผูเ้สพสมัครใจเข้าบําบดั 
 เมื่อผู้ เสพมีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการบําบัดรักษาก่อนที่ เจ้าหน้าจะพบตัว  
ท่านสามารถเดินทางไปเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดได้ด้วยตนเอง หรือครอบครัวก็สามารถพาท่านไป
บําบัดรักษาที่สถานพยาบาลยาเสพติดตามสิทธิได้ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใกล้บ้านท่าน เพ่ือเข้ารับการคัดกรองเป็นผู้ป่วย 
 ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการประเมินว่า ต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้เสพจะได้รับการ
ช่วยเหลือจาก ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ในแต่ละจังหวัดของผู้เสพ ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการบําบัดรักษา 
ซึ่งจะมีการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหางาน ที่พักช่ัวคราวในกรณีฉุกเฉิน 
การบริการด้านสุขภาพ รวมถึง การช่วยเหลือดูและและให้คําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ  
 เมื่อผู้เสพได้รับการบําบัดรักษาครบถ้วนแล้ว จะได้รับ หนังสือรับรอง และถือว่าไม่มีความผิด 
สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมของท่านได้อย่างปกติสุข 

 
รูปแบบ ๒... 
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รปูแบบ 2 : จพง.ป.ป.ส./ปค./ตร. พบผูต้อ้งสงสัยที่สมัครใจบาํบดัและไม่มีลักษณะต้องหา้ม 
 เมื่อผู้เสพ ถูกเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ พบตัวและมีผลตรวจ
ปัสสาวะเป็นบวก หรือมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพ่ือเสพ (ซึ่งมี ชนิด ประเภท และปริมาณไม่เกินกว่าที่ 
กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด) และ ผู้เสพคนน้ัน ได้แสดงความ “สมัครใจ” เข้ารับการบําบัดรักษา ให้เจ้าหน้าที่
ที่เป็นผู้พบตัว มีอํานาจควบคุมตัวผู้เสพคนน้ัน ไว้ในความดูแลเป็นการช่ัวคราวเพ่ือตรวจสอบประวัติ 
 ทั้งน้ี ผู้เสพจะอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นการช่ัวคราวไม่เกิน 24 ช่ัวโมง ซึ่งการตรวจสอบ
ประวัติน้ัน ก็เพ่ือพิจารณาว่า ผู้เสพคนน้ัน จะต้อง “ไม่มีลักษณะต้องห้าม” ประกอบไปด้วย  
 1. ไม่เป็น ผู้ต้องหา/อยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีในฐานความผิดอ่ืน /โทษจําคุก/อยู่ระหว่าง 
รับโทษจําคุกตามคําพิพากษา 
 2. ไม่มี พฤติกรรม ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้อ่ืน/สังคม 
 3. ไม่มี พฤติกรรม อันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่ผู้อ่ืน/สังคม อันเกิดจากโรคทางจิต-
ประสาท/อาการจากฤทธ์ิยาเสพติด 
  เมื่อพบว่าไม่มีเง่ือนไขต้องห้ามตามด้านบนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะพาผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับ 
การบําบัดรักษา ไปยังศูนย์คัดกรองหรือสถานพยาบาลยาเสพติด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ 
สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใกล้บ้านผู้เสพ เพ่ือเข้ารับการคัดกรองเป็นผู้ป่วย 
 ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการประเมิน ว่าต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้เสพจะได้รับ 
การช่วยเหลือ/สงเคราะห์จากศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดของผู้เสพที่ได้ลงทะเบียน
เข้ารับการบําบัดรักษาซึ่งจะมีการช่วยเหลือ/สนับสนุน ด้านการให้การศึกษา การฝึกอาชีพ การจัดหางาน  
ที่พักช่ัวคราวในกรณีฉุกเฉิน การบริการด้านสุขภาพ รวมถึง การช่วยเหลือดูแล และให้คําปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ 
 เมื่อผู้เสพได้รับการบําบัดรักษาครบถ้วนแล้ว ผู้เสพจะได้รับ หนังสือรับรอง และถือว่าไม่มี
ความผิด สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ถ้าหากมีการหลบหนีหรือไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะถูก
จัดทําประวัติพฤติการณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการเข้ารับการบําบัดรักษาครั้งหน้า ทั้งน้ี ในกรณีที่พบว่า
ผู้เสพรายน้ัน ไม่เข้าเง่ือนไข หรือไม่สมัครใจ ก็จะส่งตัวไปดําเนินคดีตามฐานความผิดที่พบ 

รปูแบบ 3 : จพง.ป.ป.ส./ปค./ตร. พบผูต้อ้งสงสัยที่ไม่สมัครใจบาํบดั/มีลักษณะต้องหา้ม 
 เมื่อผู้เสพ ถูกเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจ พบตัว และมีผลตรวจ
ปัสสาวะเป็นบวก หรือมียาเสพติดไว้ในความครอบครองเพ่ือเสพ (ซึ่งมี ชนิด ประเภท และปริมาณไม่เกินกว่าที่ 
กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด) และ ผู้เสพคนน้ัน มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้ต้องหา ถูกดําเนินคดีอยู่ระหว่าง 
รับโทษจําคุก หรือมีพฤติกรรมอันตราย จะถูกดําเนินคดี ให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้พบตัว มีอํานาจควบคุมตัวผู้เสพ 
คนน้ันส่งพนักงานสอบสวน เพ่ือรวบรวม บันทึกพฤติการณ์จากเจ้าพนักงาน และพิจารณาส่งฟ้องคดี  
เพ่ือพิจารณาส่งฟ้องศาลตามฐานความผิดไปยังศาลแขวง ซึ่งการพิจารณาคดีในลักษณะเช่นน้ี ศาลจะไม่เน้น
การลงโทษจําคุก แต่จะมุ่งเน้นในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ จําเลยให้ “เลิกเสพ” แทน “การลงโทษจําคุก” 
 กรณีที่จําเลยสํานึกในการกระทําและเข้ารับการบําบัด หากศาลได้สอบถามพนักงานอัยการ
แล้ว ให้ส่งตัวจําเลยไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพ่ือเข้ารับ 
การบําบัดรักษาต่อไป 
 ทั้งน้ี เมื่อจําเลยน้ัน ๆ ได้เข้ารับการบําบัดรักษาแล้ว ในกรณีที่ประเมินว่าต้องได้รับ 
การสงเคราะห์ ช่วยเหลือจําเลยก็จะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด เพ่ือได้รับ 
การสนับสนุนการศึกษา การฝึกอาชีพ จัดหางาน สนับสนุนที่พักช่ัวคราว รวมถึงการบริการด้านสุขภาพ 
  
 แต่ถ้า... 
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 แต่ถ้าขณะบําบัดรักษาจําเลยหลบหนี/ไม่ให้ความร่วมมือ สถานพยาบาลยาเสพติดจะแจ้งผล
ต่อศาลเพ่ือให้พิจารณาคดีใหม่ 
 หากจําเลยบําบัดครบก็จะได้หนังสือรับรอง ศาลจะยุติคดีและพ้นความผิด สามารถกลับคืนสู่
สังคมได้ ถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ในการดําเนินการกับผู้เสพตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จะเน้นให้ศาล 
ให้การสงเคราะห์ จําเลยแทนการลงโทษ แต่การเสพยาเสพติดก็ยังมีโทษตามกฎหมาย ดังน้ัน หากจําเป็นต้อง
ลงโทษจําคุกจําเลย ศาลก็มีอํานาจสั่งลงโทษจําคุกจําเลยได้ 
 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ศาลพิจารณาลงโทษจําคุกจําเลย ถ้ายังไม่สมควรแก่เหตุที่ต้องจําคุก  
ศาลอาจ พิจารณาโดยเปลี่ยน โทษจําคุก เป็น วิธีการเพ่ือความปลอดภัย ซึ่งเป็นอํานาจของอัยการในการเสนอ  
และกํากับ ประกอบไปด้วย การกักกัน ห้ามเข้าเขตกําหนด เรียกประกันทัณฑ์บน คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
ยาเสพติด และห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง หรือ ศาล อาจเปลี่ยน “โทษจําคุก” เป็น “การคุมประพฤติ” 
จําเลยก็จะถูกส่งตัวไปคุมประพฤติ และ พนักงานคุมประพฤติ จะทําแผนการคุมประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟูฯ 
ให้จําเลย รวมทั้ง จะมีการติดตาม พฤติการณ์ตามกําหนดระยะเวลาที่ศาลสั่ง 
 หากจําเลยไม่ปฏิบัติตาม พนังงานคุมประพฤติจะแจ้งไปยังศาล เพ่ือมีคําสั่งตักเตือน หรือ
กําหนด แนวทางใหม่ หรือลงโทษ หากจําเลยปฏิบัติตาม ก็จะพ้นจากโทษ จะได้หนังสือรับรอง ศาลจะยุติคดี 
และพ้นความผิด สามารถ กลับคืนสู่สังคมได้ (โทษเสพ จําคุก 1 ปี โทษครองครอบเพ่ือเสพ จําคุก 2 ปี) 
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