
การบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ตดิยาเสพตดิตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ

นายแพทย์ชลอวัฒน์ อนิปา
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

กระทรวงสาธารณสุข



การรองรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

กฎหมายล าดับรองท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

สป.สธ. ๘ ฉบับ อย. ๔๑ ฉบับ
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย แนวทาง และการด าเนินการตามร่างพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. .... 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิ และพ.ร.บ.วิธีพจิารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะอนุกรรมการที่ ๑
(อย. กฤษฎีกา อัยการ สป. กรมแพทย์ 
กรมจิต กรมแพทย์แผนไทย กรมวิทย์ฯ 
สบส. ปปส. สตช. กลาโหม ราชวิทยาลัย 
กองกม. ศอ.ปส.สธ.)

ร่างกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
ส า ธ า รณ สุ ข  ร ะ เ บี ย บ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพตดิ เกีย่วกบัการควบคุมยา
เสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาท และสารระเหย และของกลาง

จ านวน ๔๑ ฉบบั

คณะอนุกรรมการที่ ๒
(กรมแพทย์ กฤษฎีกา สป. กรมจิต กรมแพทย์
แผนไทย กรมวิทย์ฯ สบส. อย. คร. อนามัย 
ปปส. สตช. มท. กลาโหม กทม. แพทยสภา 
กองกม. ศอ.ปส.สธ.)

ร่างประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  
วิ ธี ก า ร  เ ง่ื อ น ไ ข  รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สถานพยาบาลยา เสพติด สถานฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์คัด
กรอง, การบ าบัด รักษา การฟ้ืนฟู การ
ประเมินผล และก าหนดสถานที่ที่เป็นศูนย์
คดักรอง  และการสันนิษฐานว่าเสพ

จ านวน ๕ ฉบบั

คณะอนุกรรมการที่ ๓
(สป. กฤษฎีกา กรมแพทย์ กรมจิต กรมแพทย์
แผนไทย กรมวิทย์ฯ สบส. อย. คร. อนามัย 
ปปส. สตช. มท. พม. กลาโหม แรงงาน กทม. 
ราชวิทยาลัย กองกม. ศอ.ปส.สธ.)

ร่าง ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติด กฎกระทรวง เกีย่วกบัหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเง่ือนไขการจัดตั้ง และการรับรอง
คุณภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม เง่ือนไขการ
ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม และติดตาม ดูแล และ
ช่ วย เห ลือ ผู้ ติ ด ย า เ สพติ ดห รือ ผู้ ผ่ านก า ร
บ าบัดรักษา

จ านวน ๒ ฉบบั

คณะอนุกรรมการที่ ๔
(สป. อัยการ กรมแพทย์ กรมจิต กรมวิทย์ฯ  
กรมแพทย์แผนไทย สบส. อย. แพทยสภา 
ปปส. ชมรมเภสัชสสจ. กองกม. ศอ.ปส.สธ.)
ร่างกฎกระทรวง เกี่ยวกับการขออนุญาต
การออกใบอนุญาต และเงื่อนไขในการ
โฆษณาเกี่ยวกับการบ าบัดรักษายาเสพติด

จ านวน ๑ ฉบับ



การคดักรอง การบ าบดัฟ้ืนฟฯู

ผูเ้สพสมคัรใจ
ปชส. หรือ

ชุมชนชกัชวน
จิตสงัคมบ าบดั (Modified Matrix)
บ าบดัความคิดและพฤติกรรม(CBT) 
ใน รพ.จ านวน 3-12 ครัง้ใน 4 เดือน  
หรือศนูยป์รบัเปล่ียนพฤติกรรม 12 วนั

จนท.ตาม กม. ยสต
พบผู้เสพ โดยการ 

ตัง้ด่าน
จดัระเบียบ

และตรวจปัสสาวะ

ศาลสัง่ควบคมุตวัชัว่คราว
ระหว่างตรวจพิสูจน์ พนง.
จนท.สืบเสาะพฤติการณ์ 
คดักรองสภาพการเสพติด 
เพื่อจดัท าแผนการฟ้ืนฟฯู 
เสนอคณะอนุกรรมการ
ฟ้ืนฟฯู ให้ความเหน็ชอบ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1) แบบควบคมุตวั (หลกัสูตรมาตรฐานแกนกลาง)
1.1) เข้มงวด 6 -12 เดือน : คป./ทอ./ทร./ทบ.
1.2) ไม่เข้มงวด 4 เดือน : ทบ./ทร./ตร./ปค./รพ.เฉพาะทาง  

สมคัรใจ

เน้นการให้โอกาสแก่ผู้เสพผู้ตดิเข้ารับการบ าบัดใน
ระบบสมัครใจ โดยไม่ถอืเป็นความผิดตามกฎหมาย

ต้องโทษ

บงัคบับ าบดั
พนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีฐานเสพ
ก่อนส่งตวัไปศาล
ภายใน 48 ชม. 

(กรณีเยาวชน 24 ชม.)

เดก็และเยาวชน และ
ผูท่ี้กระท าความผิด
และมีประวติัการเสพ
ยาเสพติด

เดก็ต า่กว่า 18 ปี จนท.พินิจ คดักรอง 
โปรกรมกลุ่มผูใ้ช้ครัง้คราว/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่ม
ติดรนุแรง 

18 ปี ขึ้นไป  จนท.รท. ด าเนินการ
จ าแนกคดักรองต้องขงัท่ีติดยาฯ

1) ชุมชนบ าบดั (ผู้ติด) ระยะเวลา 4 เดือน
2) ค่ายปรบัเปล่ียน ระยะเวลา 12 วนั
3) วิวฒัน์พลเมืองลกูเสือราชทณัฑ ์ระยะเวลา 3 เดือน
+เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ระยะเวลา 3 วนั

การติดตาม
และช่วยเหลือ

ต่อเน่ือง               
4 - 7 ครัง้

1 ปี

การบ าบดัแบบผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 
4 เดือนข้ึนไป  

การให้ค าแนะน าแบบสัน้ (BA)/
การบ าบดัแบบสัน้(BI) ใน รพ. อย่าง
น้อย 1 ครัง้

ผู้ใช้
คะแนนแบบคดักรอง V.2
ระหว่าง 2-3 คะแนน 

ผู้เสพ
คะแนนแบบคดักรอง V.2
ระหว่าง 4-26 คะแนน 

ผู้ติด
คะแนนแบบคดักรอง V.2
ตัง้แต่ 27 คะแนนขึน้ไป 

ระบบบ าบดั

สมคัรใจ
คสช.108

ค้นหา
รพ.รัฐทุกแห่ง 
หรือสถาน

บ าบัดที่ได้รับ
อนุญาต

ศูนย์คัดกรอง 
(รพช./สธ.) 
ตรวจสอบ
ประวัติ

จนท.ตาม กม.ยสต
พบผู้ต้องสงสยัว่าเสพ 
ด าเนินการตรวจ
ปัสสาวะเบือ้งต้น/
แจ้งข้อกล่าวหา

ไม่สามารถใช้สิทธิเข้ารับ
บ าบัดฟ้ืนฟูตาม คสช.108

ติดตามช่วยเหลือ

2) แบบไม่ควบคมุตวั 4 เดือน 
(Modified Matrix ใน รพ.)



ผู้เสพ/ผู้ครอบครองเพื่อเสพ

สมัครใจเข้าบ าบัด จพง.ปปส. /ฝ่ายปกครองหรือ ตร. พบพฤติการณ์ 

ไม่สมัครใจ/ไม่เข้าเงื่อนไข ม.112/ม.113
สถานพยาบาลยาเสพติด

นส. รับรองเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฯ

พ้นจาก
ความผิด

ศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคม

ติดตาม/ดูแล/ให้ค าปรึกษา/
ช่วยเหลือ/สงเคราะห์

ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาลยาเสพติด

นส. รับรองเป็น
ผู้ผ่านการบ าบัดฯ

พ้นจาก
ความผิด

พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ

ศาล

ลงโทษ

เปลี่ยนโทษจ าคุกเป็น
วิธีการเพื่อความปลอดภัย/
คุมประพฤติ ตาม ปอ. ม.56

สถานพยาบาล
ยาเสพติด

นส. รับรองฯ

ศาลยุติคดี/         
พ้นความผิด

ไม่ร่วมมือ

ศาลยกคดีขึ้น
พิจารณาต่อไป

ไม่ให้ความร่วมมือ

จัดท าประวัติ
พฤติการณ์

ม.112

หน้าที/่อ านาจ ม.119

ม.112

ม.113

ไม่เป็นผู้ต้องหา/ถูกด าเนินคดีอื่นที่มีโทษจ าคุก/ระหว่างรับโทษ/
ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่ออันตราย และสมัครใจเข้าบ าบัด

จัดให้อยู่ในความดูแลไม่เกิน 24 ชม. ม.114 (6)

ม.113 ว. 2 ม.113 ว. 3

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

ม.160/ม.161/ม.162

ค านึงถึง
การสงเคราะห์/
ความร้ายแรง/
อาย/ุประวัติ 

ม.163

ม.164

สมควรลงโทษ ม.164ยังไม่สมควรลงโทษ ม.166

ม.167 ว.1 ม.167  ว.2

ค าสั่งศาลเป็นที่สุด ม.168

ม.117 ว.2

ม.117 ว.2

ม.117 ว.2

บ าบัดตามประกาศ คกก.บ าบัดฯ ม.112

เข้ารับการบ าบัดฯ ม.112

มท. และ กทม. จัดตั้ง ม.117 ว.1

ม.115

แผนภูมกิารบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ตาม “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”



ผู้เสพ/ผู้ครอบครองเพื่อเสพ

สมัครใจเข้าบ าบัด จพง.ปปส. /ฝ่ายปกครองหรือ 
ตร. พบพฤติการณ์ 

ไม่สมัครใจ/ไม่เข้าเงื่อนไข ม.112/ม.113

ศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคม

ติดตาม/ดูแล/ให้
ค าปรึกษา/ช่วยเหลือ/

สงเคราะห์

ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาลยาเสพติด

นส. รับรองเป็น
ผู้ผ่านการบ าบัดฯ

พ้นจาก
ความผิด

พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ

ศาล

ลงโทษ

เปลี่ยนโทษจ าคุกเป็น
วิธีการเพื่อความปลอดภัย/
คุมประพฤติ ตาม ปอ. ม.56

ไม่ให้ความ
ร่วมมือ

จัดท าประวัติ
พฤติการณ์

ม.112

หน้าที/่อ านาจ 

ม.113

ไม่เป็นผู้ต้องหา/ถูกด าเนินคดีอื่นที่มีโทษจ าคุก/ระหว่างรับโทษ/
ไม่มีพฤติกรรมที่อาจก่ออันตราย และสมัครใจเข้าบ าบัด

จัดให้อยู่ในความดูแลไม่เกิน 24 ชม. ม.114 (6)

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ

ยังไม่สมควรลงโทษ

มท. และ กทม. จัดตั้ง

แผนภูมกิารบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตาม “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”



1.4 ล้านคน : ผู้ใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหนึง่ใน 1 ปี

คัดกรอง
3.2 แสนคน

ผู้เสพ/ผู้ติดติดสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่ง

1.1 ล้านคน
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่งใน1 ปี Primary Care

การดูแลตนเอง
(CARE) 

การติดตาม

ครอบครัว/ชุมชน

การรักษา(Treat) 

การติดตาม
ใช้กลไกครอบครัว ชุมชน ติดตามอย่างเป็น
ระบบ และมีฐานข้อมูล

1. ไม่จ าแนกระบบ (ภายใต้การดูแลของสาธารณสุข)
2. จ าแนกตามภาวะการณ์เสพติด
3. จ าแนกตามโรค อาการ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ครอบครัว      

1. กลไกครอบครัว และชุมชน
2. กลไกระดับต าบล(ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/รพ.สต./อสม. 
3. กลไกระดับอ าเภอ(พชอ)ฺ

แนวคิดการบ าบัดรักษายาเสพติด

ค้นหา

3.2 แสนคน
ผู้เสพ/ผู้ติดติดสารเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่ง

1.1 ล้านคน
ผู้ใช้สารเสพติดชนิดใดชนิดหน่ึง



แนวคิดการบ าบัดในชุมชน  UNODC น าสู่การบ าบัดฟืน้ฟู
ผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community Based Treatment and Care 



โรงเรียน / บ้าน / ชุมชน / วัด

Community Based Treatment

Residential Treatment (ศวว/คป.)

Therapeutic 
Community
กรมสุขภาพจิต/
กรมการแพทย์ 

สถานพยาบาล
ยาเสพติด(สธ.กทม.)

สถานพยาบาล/ฟื้นฟู
ยาเสพติด (เอกชน.)

ระบบบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

ศูนย์คัดกรอง
๘๙๖ แห่ง

ศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคม

๙๗ แห่ง๘๗๘ แห่ง



(ร่าง)แนวทางกระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด
ตาม “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”

ผู้เสพ/ผู้ครอบครองเพือ่เสพ

สมัครใจเข้าบ าบัด สั่งให้บ าบัดแทนการลงโทษ

ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาลยาเสพติด

เลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ไม่เป็นผู้ต้องหา

โรงเรียน
และสถานประกอบการ

Community Based 
Treatment & Care

Residential Treatment
4 เดือน

Therapeutic Community
โดย กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต

สถานพยาบาลยาเสพติด
(สธ.)

สถานพยาบาล/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
(เอกชน)

ผู้ใช้ (v=2-3)
ผู้เสพ (v=4-26)
ผู้ตดิ (v=≥27)

ลงโทษจ าคุก ทณัฑสถาน

?

?



ผู้เสพ/ผู้ครอบครองเพื่อเสพ

สมัครใจเข้าบ าบัด

จพง.ปปส. /ฝ่ายปกครองหรือ ตร. พบ
พฤติการณ์ 

ไม่สมัครใจ/มีคดีอื่นร่วม

สถานพยาบาลยาเสพติด
รพ.ศ รพท.

ศูนย์ฟ้ืนฟู
สภาพทางสังคม

ติดตาม/ดูแล/ให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลือ/สงเคราะห์

ศูนย์คัดกรอง/สถานพยาบาล
ยาเสพติด

นส. รับรองเป็น
ผู้ผ่านการบ าบัดฯ

พนักงานสอบสวน

พนักงานอัยการ

ศาล

ลงโทษ

บ าบัดในเรือนจ า

ประชาสัมพันธ์ ชักจูง เชิญชวน  To Be number 1

ไม่เข้าเง่ืนไจต้องคดี/ไม่มีคดีอื่นร่วม

ส าเร็จ

ม.160/ม.161/ม.162

สมควรลงโทษ ม.164

(ร่าง)ขั้นตอนการบ าบัดรกัษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตาม “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด”

Community Based 
Treatment

(ex-addicted)+จนท รัฐ

Residential 
Treatment

4เหล่าทัพ63+มท7+ คป 2

Therapeutic 
Community

โดย กรมแพทย์ กรมจิต
(20แห่ง)

Therapeutic 
Community
(บูรณาการ)

ส่งบ าบัดก่อน

ไม่ส าเร็จ

ค้นหา

คัดกรอง

บ าบัด

ตดิตาม

คณะอนุกรรมการบ าบัดฯจังหวัด

โรงเรียน และ สถาน
ประกอบการ

สถานพยาบาลยาเสพติด(รพ.ช)

รพ.สต

ศอปส.อ

ศอปส.จ.

คณะกรรมการบ าบัดฯ
จังหวัด

การควบคมุก ากบั

คุมประพฤติ
NGO



ระบบเก่า ระบบตามร่างประมวลกฎหมายใหม่

ราชทณัฑ์ สถานพนิิจ

สธ. ดูแล
คมุประพฤติ 

ราชทณัฑ์ สถาน
พินิจ ดแูล

รพ.896 แห่ง +กรมจิต 13แห่ง + กรมแพทย์  7 แห่ง
บคุลากร
Capacity : 91,000 +3,600+3,350

ศวว 70 + คปป 2 แห่ง
บุคลากร :
Capacity :26,650

ศูนย์ปรับเปลี่ยน116 แห่ง
บุคลากร:
Capacity : 40,000

สธ ดูแลและก ากับควบคุม
มาตรฐาน.

ศวว 70 + คปป 2 แห่ง
บุคลากร :
Capacity : 26,650

เรือนจ า 143 แห่ง
สถานพินิจ 52 แห่ง
บุคลากร:
Capacity:33,000

เรือนจ า 143 แห่ง
สถานพินิจ 52 แห่ง
บุคลากร
Capacity:33000

ชุมชน50,000 ราย
(10,000 ชุมชน)

ศูนย์ปรับเปลี่ยน
116 แห่ง
บุคลากร:
Capacity : 
40,000

รพ.896 แห่ง +กรมจิต 13แห่ง + กรมแพทย์  7 
แห่ง
บุคลากร Capacity : 91,000+36,000+3,350
รวม : 130,350



ระบบสมัครใจรักษาการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพตดิโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ค้นหา กลไกคณะกรรมการฯ (พชอ.) กลไกประชารัฐ คณะกรรมการชุมชน ผู้น า ทีมงานชุมชน ประชาสังคม & ภาครัฐ (มท & ต ารวจมวลชน สธ.และ ภาคีเครือข่าย)

บ าบัด 
ฟื้นฟู

ศูนย์คัดกรอง  
รพ.สต. และ ชุมชน

คะแนนคัดกรอง 
ผู้ใช้ V.2=2-3
ผู้เสพ V.2=4-26

ตดิตาม ตดิตามโดยชุมนุม ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพสต. อสม.

1. มาตรฐานการบ าบัดในชุมชน : ประเมินตนเอง โดย พชอ.
2. ประเมินจากทีมผู้ตรวจประเมินภายนอกระดับจังหวัด

รูปแบบการบ าบัดในชุมชน

กลุ่มผู้ใช้ : ใหค้วามชว่ยเหลือ ข้อมูลความรู้ด้าน
สุขภาพ ควบคู่กระบวนการชุมชนฯ
กลุ่มผู้เสพ : แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม
๑. เสพน้อย คะแนน ๔-๑๕
๒. เสพมาก คะแนน ๑๖-๒๖ 
ให้การบ าบัดแบบ BI ควบคู่การให้ความ
ชว่ยเหลือ ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ ควบคู่
กระบวนการชุมชนฯ พร้อมสุม่ตรวจปัสสาวะเป็น
ระยะฯ ระยะเวลา ๑ ปี

ฐานข้อมูล 
บสต. 
- คัดกรอง : มท.
-บ าบัด สธ. : สธ.
-ศูนย์บ าบัดใน
ชุมชน ฯ : มท.&
สธ.&เครือข่าย 
พชอ.

สธ.ก ากับ
มาตรฐาน

ก ากับ
มาตรฐาน

การบ าบัดในชุมชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (พชอ.) เป็นหลัก ร่วมกับ ภาค ีฯ

กา
รฟ

ื้นฟ
ูทา

งส
ังค
ม

การบ าบัดในชุมชน 
(มท.& สธ & ภาคีเครือข่าย พชอ. & ภาคประชาสังคม)

แนวคิด : รพ.สต. 1 แห่ง : ผู้เข้ารับการบ าบัด  


