
แนวทางการน าผู้เสพติดเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟู 
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ 

--------------------------------- 
 

๑. เจตนารมณ์ของประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การน า      
ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู ฯ 

ด้วยข้อยืนยันทางการแพทย์ปรากฏว่า ผู้เสพยาเสพติดจะท าให้เป็นโรคสมองติดยา ดังนั้นจึงควรให้
โอกาสผู้เสพติดเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยความยินยอม เพ่ือให้ผู้เสพติดกลับฟ้ืนคืนสภาพจากการเสพติด  
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน ได้อย่างปกติ ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์กับผู้เสพติดให้มีโอกาส
ทบทวนและกลับตัวเลิกใช้ยาเสพติดโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการบ าบัดฟ้ืนฟูและดูแลต่อเนื่อง  
ในระยะเวลา ๑๒ เดือน 

ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมิได้ก าหนดโทษกรณีที่ผู้เสพติดฝ่าฝืนไม่ท าตามกระบวนการของ
ประกาศนี้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผู้เสพติดจ านวนหนึ่งถึงแม้จะได้โอกาสให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูแล้ว แต่ยังไม่
สามารถควบคุมตัวเองให้บ าบัดฟ้ืนฟูจนครบกระบวนการ และถึงแม้จะได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูจนครบ
กระบวนการแล้วแต่ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาด จึงเห็นสมควรก าหนดการเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตาม
ประกาศนี้เป็นจ านวน ไม่เกิน ๕ ครั้ง  

๒. กลไกการด าเนินงาน 
    (๑) เพ่ือให้การปฏิบัติตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบก ากับติดตามการด าเนินงาน  

   (๒) อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๓ ของ ประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ประกาศจัดตั้งกลไกตามท่ีก าหนด ดังนี้ 

๒.๑) ศูนย์เพื่อการคัดกรองอ าเภอและเขต 
   ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสมเป็น
ศูนย์ เพ่ือการคัดกรอง โดยพิจารณาจากสภาพการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นหลัก ประกอบด้วย   
(๑) หัวหน้าศูนย์ ท าหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการ (๒) เจ้าหน้าที่คัดกรอง ท าหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้น  
(๓) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

โดยมีบทบาทภารกิจ ในการจ าแนกคัดกรองเบื้องต้น เพ่ือประเมินความรุนแรงของการเสพติด 
ภาวะ แทรกซ้อนทางกายและจิต และการวินิจฉัยเพ่ือส่งต่อผู้เสพติดเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม และ
จัดเก็บและรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูแผนและผลการบ าบัดฟ้ืนฟู และข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๒) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอ าเภอ เขต  เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  
         (๑) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ 

      ประกาศให้ที่ว่าการอ าเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร เป็น
ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ ประกอบด้วย (๑) นายอ าเภอ เป็นหัวหน้า
ศูนย์ (๒) ปลัดอ าเภอผู้ประสานงานประจ าต าบล  (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดเทศบาลต าบล 
(๔) สาธารณสุขอ าเภอ (๕) ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) (๖) ก านัน (๗) ผู้แทนพัฒนา



ชุมชน (๘) ต ารวจชุมชนสัมพันธ์  (๙) ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่  (๑๐) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของ
สถานประกอบการในพ้ืนที่  และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

       (๒) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเขต  
ประกาศให้ส านักงานเขต หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเขต ประกอบด้วย (๑) ผู้อ านวยการ
เขต เป็นหัวหน้าศูนย์ (๒) ผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชน (๓) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขต (๔) ต ารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ (๕) ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ (๖) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (๖) ผู้แทน
สถานประกอบการในพ้ืนที่ และ/หรอื อื่นๆตามความเหมาะสม 

       (๓) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
      เพ่ือให้การติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูมีประสิทธิภาพ  จึงสมควรประกาศให้ที่
ท าการเทศบาลนคร  เทศบาลเมืองหรือสถานที่อ่ืนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นศูนย์เพ่ือประสาน
การดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ประกอบด้วย (๑) ปลัดเทศบาลนครหรือ
ปลัดเทศบาลเมือง เป็นหัวหน้าศูนย์ (๒) ผู้แทนงานสาธารณสุขของเทศบาล (๓) ผู้แทนงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาล (๔) ผู้แทนต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (๕) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (๖) ผู้แทนโรงพยาบาลในพ้ืนที่ (๗) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ (๘) ผู้แทนฝ่ายบุคคลสถานประกอบการในพ้ืนที่ และ/หรือ อ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 
    ทั้งนี ้ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอ เขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มี
บทบาทภารกิจ ดังนี้ 

(๑) รับรายงานตัวผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูเพ่ือเข้าสู่การติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง 
(๒) ประกาศแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ประกอบด้วย ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนผู้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครภาคประชาชน  
(๓) พัฒนาศักยภาพผู้ท าหน้าที่ติดตาม 
(๔) จ าแนกรายชื่อและมอบหมายภารกิจการติดตามดูแล 
(๕) จ าแนกรายชื่อผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือตามประเภทของความประสงค์ เช่น 

การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
(๖) จัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
(๗) ด าเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น  
(๘) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 

๒.๓) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูจังหวัด 
ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม  ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อ 

ประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจังหวัด ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้อ านวยการศูนย์  (๒) นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้แทนสาธารณสุข
จังหวัด  (๓) ผู้แทนส านักงานคุมประพฤติจังหวัด (๔) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๕) ผู้แทนศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด (๖) ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (๗) ผู้แทนส านักงานจัดหางาน
จังหวัด (๘) ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (๙) ผู้แทนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จังหวัด) (๑๐) ผู้แทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด  (๑๑) ผู้แทนกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด (๑๒) ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค (๑๓) 



ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่  (๑๔) ผู้แทนโรงพยาบาล (๑๕) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน (๑๖) 
ผู้แทนฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการในพ้ืนที่ (๑๗) ผู้แทนภาคประชาชน และ/หรือ อ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
บทบาทภารกิจ : 
    (๑) ก าหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

(๒) รณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด 
   (๓) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 

(๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 

๒.๔)  ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร 
ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม  ตามท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรเป็น 

ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ (๒) 
ผู้อ านวยการส านักอนามัยหรือผู้แทน (๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตหรือผู้แทน (๔) ผู้แทนกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล  (๕) ผู้แทนส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร (๖) ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร (๗) ผู้แทนส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (๘) ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
กรุงเทพมหานคร (๙) ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (๑๐) ผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (๑๑) ผู้แทนส านักงาน ปปส. กทม. (๑๒) 
ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๑๓) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน (๑๔) ผู้แทนภาคประชาชน และ/
หรือ อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
บทบาทภารกิจ : 
    (๑) ก าหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

(๒) รณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด 
   (๓) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูท่ีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 

(๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ทั้งนี้ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ทบทวนและยกเลิกศูนย์คัดกรอง ศูนย์ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู  
ที่ได้มีการจัดตั้งไปก่อนหน้าที่จะมี ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓) แนวทางการด าเนินงานตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 

ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
แบบฟอร์มและการ

รายงาน 
๑. การน า 
ผู้เสพติดเข้า
บ าบัดฟื้นฟู
และการคัด
กรอง 

   ศูนยอ์ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ก าหนดแผนการค้นหาเพ่ือน าผู้เสพติด
เข้าบ าบัดฟ้ืนฟู โดย (๑) การจัดท าประชาคมในหมู่บ้าน/
ชุมชน (๒) การตั้งด่านตรวจปัสสาวะ (๓) การจัดระเบียบ
สังคม หรือวิธีการอ่ืนใดตามความเหมาะสมของจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร  โดยเมื่อมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย
แล้วพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ  และเจ้าหน้าที่ผู้ท าการ
ตรวจปัสสาวะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนและสังคม และผู้นั้นยินยอม
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ให้ผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูได้รับการ
คัดกรอง 
     การคัดกรองเบื้องต้น ด าเนินการภายหลังผู้เสพติดลงนาม
ในแบบยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟู ทั้ งนี้ ให้ด า เนินการโดย
เจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ปฏิบัติการ หรือด าเนินการ  
ณ สถานที่ตั้งศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  
     เจ้าหน้าที่คัดกรองต้องแจ้งผลการคัดกรอง รูปแบบและ
ระยะเวลาการบ าบัดฟ้ืนฟู ตลอดจนการติดตาม ดูแลต่อเนื่อง
หลังสิ้นสุดการบ าบัดฟ้ืนฟูให้ผู้ยินยอมและ/หรือญาติได้
รับทราบพร้อมค าแนะน าวิธีการปฏิบัติ และจัดท าเอกสารผล
การคัดกรองและส่งเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูให้ผู้ยินยอมลงนาม
รับทราบและปฏิบัติ 
     เจ้าหน้าที่คัดกรองต้องจัดท าบันทึกข้อมูลประวัติผู้ได้รับ
การคัดกรองให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เช่น หมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน (๑๓ หลัก) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ
ได้ เพ่ือประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟ ู
     กรณีผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูเป็นประชาชนจากจังหวัด
อ่ืนให้ผู้ท าหน้าที่คัดกรองส่งต่อผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูใน
สถานพยาบาลที่ตั้งตามที่อยู่ปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการ
ดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบ าบัดฟื้นฟู 
     กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟู เป็นผู้
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศ คสช.ที่๑๐๘/๒๕๕๗  
เกิน ๕ ครั้ง ให้เจ้าหน้าที่ส่งด าเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๑.ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  
๒. กระทรวงมหาดไทย 
๓. กระทรวงสาธารณสุข 

๑.บันทึกผลการ
ตรวจปัสสาวะ  
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๑ 
๒.การยินยอมเข้า
บ าบัดฟื้นฟู  
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๒ 
๓.แบบคัดกรอง
และส่งต่อผู้ยินยอม
เข้ารับการบ าบัด
ฟ้ืนฟู บ.๑๐๘-
๒๕๕๗-๔/๑-๓ 
๔.บันทึกการส่ง
มอบและรับมอบสิ่ง
ที่สงสัยว่าเป็น 
ยาเสพติด  
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๓ 
*รายงานผลการคัด
กรองในระบบ
รายงานสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) 
 



ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
แบบฟอร์มและการ

รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูเป็น
ผู้อยู่ระหว่างการบังคับบ าบัดตาม พรบ. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ถอนชื่อออกจากการบ าบัดฟ้ืนฟู 
ตามประกาศ คสช.ที๑่๐๘/๒๕๕๗ เพ่ือให้ได้รับการฟ้ืนฟูแบบ
บังคับบ าบัดจนครบกระบวนการ 
    กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูเป็น
ผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดฐานอ่ืน 
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ระหว่างรับโทษจ าคุกตาม
ค าพิพากษาของศาล  ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีน าผู้
ยินยอมเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูไปด าเนินการตามกระบวนการ และ
ถอนชื่อออกจากการบ าบัดฟ้ืนฟู 
     กรณีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่ามีสารเสพติด 
แต่ผู้เสพติดไม่ยินยอมเข้าบ าบัดฟื้นฟูให้ด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     กรณีตรวจสอบพบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติด ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด ประเภท ปริมาณและน้ าหนัก และ
บรรจุสิ่งของที่สงสัยว่าเป็นยาเสพติดลงในภาชนะแข็งแรง 
ปลอดภัยเท่าที่ท าได้ แล้วปิดฉลากบนภาชนะบรรจุนั้น และ
จัดท าบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพ
ติดโดยลงลายมือชื่อเจ้าของสิ่งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพติดเป็นผู้
ส่งมอบ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน ปิด
ภาชนะบรรจุและบันทึกการส่ งมอบและรับมอบตาม
แบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่น าส่งสิ่งของที่สงสัยว่าเป็นยาเสพ
ติดไปตรวจพิสูจน์ที่สถานตรวจพิสูจน์ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนดโดยเร็ว และให้น า
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับยึดและตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติดมาบังคับโดยอนุโลม 
 

  

๒. การบ าบัด
ฟ้ืนฟู 
 
 
 
 

   การคัดกรองเบื้องต้นเพ่ือประเมินสภาพการเสพติด 
ตรวจสอบภาวะโรคทางกายและทางจิต ตรวจสอบประวัติ
จ านวนครั้งของการเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศ คสช.ที่ 
๑๐๘/๒๕๕๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยินยอมเข้ารับ
การบ าบัดฟ้ืนฟู การสัมภาษณ์ ซักถามประวัติ พร้อมส่งต่อไป
เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูตามความเหมาะสม กรณีผลการคัด
กรองเป็น “ผู้เสพ” ให้ส่งเข้าบ าบัดฟื้นฟูรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

๑. กระทรวงสาธารณสุข 
๒. กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

๑.ทะเบียนผู้เข้ารับ
การบ าบัดฟ้ืนฟู
รูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม บ.๑๐๘-
๒๕๕๗-๕/๑-๒ 
๒.แบบส ารวจผู ้
ประสงค์ขอรับ 



ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
แบบฟอร์มและการ

รายงาน 
 พ ฤ ติ ก ร ร ม  ก ร ณี ผ ล ก า ร คั ด ก ร อ ง เ ป็ น “ ผู้ ติ ด ห รื อ 

ผู้ติดรุนแรง” ให้ส่งเข้าบ าบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
   การบ าบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขหรือกรุ ง เทพมหานครให้ด า เนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สถานพยาบาลก าหนด 
   การบ าบัด ฟ้ืนฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม  
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานครประกาศสถานที่เพ่ือเปิด
เป็นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือท า
หน้าที่บริหารจัดการ โดยค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
   ๑) ผู้อ านวยการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท าหน้าที่ 
รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมของการจัดค่าย    
   ๒) ฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ ควบคุมก ากับโปรแกรมการจัด
ค่ายฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับเพ่ิมหรือลดโปรแกรม
ค่าย  ประเมินสภาพการเสพติด ภาวะโรคแทรกซ้อนทางกาย 
และจิตของผู้บ าบัดฟ้ืนฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการ
บ าบัดฟ้ืนฟู ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลักและ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่
   ๓) วิทยากรค่ายฯ ท าหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้และจัด
กระบวนการเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
   ๔) ครูฝึกประจ าค่ายฯ ท าหน้าที่บริหารจัดการและดูแล
ความเรียบร้อยภายในค่าย การฝึกด้านร่างกาย และฝึก
ระเบียบวินัย  
   ๕) เจ้าหน้าที่ค่ายฯ เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและ
จัดท าข้อมูล    
   ระยะเวลาการจัดค่ายฯ ไม่น้อยกว่า ๙ วัน โดยการประกาศ
การบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบค่ายฯ อาจก าหนดวันที่เปิดค่ายฯ เป็น
วาระประจ า ยกตัวอย่างเช่น เปิดค่ายฯ ทุกวันที่ ๑-๙ ของแต่
ละเดือน เป็นต้น การจัดค่ายฯ ให้พิจารณาใช้หลักสูตรค่ายฯ 
มาตรฐานที่ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานได้พัฒนาขึ้น  
กรณีฝ่ายวิชาการประเมินพบว่าผู้เข้าบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีอาการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิต    
 

 ความช่วยเหลือ  
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๖ 
*รายงานข้อมูลการ
บ าบัดฟื้นฟูรูปแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในระบบ
รายงานสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) 
๓.การบ าบัดฟ้ืนฟู
ในสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข จัดท า 
รายงานระบบ
รายงาน  บสต.๓ 
และ บสต.๔ 



ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
แบบฟอร์มและการ

รายงาน 

 

หรือมีพฤติกรรมในลักษณะเป็นผู้เสพติดที่รุนแรงเกินกว่าจะ
บ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ให้รีบส่ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่
หรือกรุงเทพมหานครโดยเร็ว    
   เจ้าหน้าที่ค่ายฯ ต้องจัดท าทะเบียนผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
   ระหว่างการบ าบัดฟื้นฟูทั้งรูปแบบสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และรูปแบบค่าย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการส ารวจผู้บ าบัดฟื้นฟูที่ประสงค์
ขอรับความช่วยเหลือ 
   ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูตามประกาศ คสช.ที่๑๐๘/๒๕๕๗ 
จะต้องได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ – ๗ ครั้ง
ต่อคน โดยในการติดตามแต่ละครั้ งมีระยะห่างในการ
ด าเนินการอย่างน้อย ๓๐ วัน ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ผ่านการ
บ าบัดฟ้ืนฟูมีการใช้ยาเสพติดในช่วงที่มีการติดตาม ให้ผู้ที่ท า
หน้าที่ติดตามด าเนินการติดตามอย่างน้อย ๗ ครั้ง โดยมี
จ านวนครั้งที่ติดตามสูงสุด ๑๒ ครั้ง 
 

  

๓. การ
ประเมินเป็น 
ผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟู 

     การประเมินเพ่ือรับรองเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู กระท า
เมื่อเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูจนครบตามระเบียบ หรือข้อบังคับ
ของสถานพยาบาล โดยการบ าบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานครให้ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานพยาบาลนั้นออกเอกสารรับรองเป็น 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
     การบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ฝ่าย
วิชาการท าการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด และให้ผู้อ านวยการค่ายจัดท าเอกสารรับรองเป็น 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
     ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูท้ังจากสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องรายงานตัวยืนยันเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
พร้อมเอกสารรับรองเป็นผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู แบบส ารวจผู้
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแล  
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูตามสถานที่และวันที่ก าหนด 
 

๑.กระทรวงสาธารณสุข 
๒.กระทรวงมหาดไทย 

หนังสือรับรองเป็น
ผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟู  
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๗ 



ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
แบบฟอร์มและการ

รายงาน 
๔. การติดตาม 
ดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุน
ผู้ผ่านการ
บ าบัดฟื้นฟู 

เมื่อผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูพร้อมด้วยเอกสารรับรองเป็นผู้ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟู และแบบส ารวจผู้ประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือ ไปรายงานตัวที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟูอ าเภอหรือเขตหรือเทศบาลนครหรือเทศบาล
เมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟตู้องแจ้งให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูฯ ที่มารายงานตัวทราบ
ว่าจะได้รับการดูแลต่อเนื่องเพ่ือช่วยเหลือประคับประคอง
จากก านันผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัคร หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ 
โดยการเยี่ยมบ้านอีกอย่างน้อย ๔ - ๗  ครั้ง 
     กรณีผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูไม่เข้ามารายงานตัวที่ศูนย์
ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจากระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) 
   เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
อ าเภอหรือเขตหรือเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ตรวจสอบ
รายชื่อผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูจ าแนกตามที่อยู่และมอบหมาย
ภารกิจให้ผู้ท าหน้าที่ติดตาม เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
อาสาสมัครภาคประชาชน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  
   ก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูควรมี
การตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู เมื่อลงพื้นที่เพ่ือ 
ติดตามเยี่ยมบ้านควรสร้างความเข้าใจกับครอบครัว ญาติ 
และชุมชน ถึง เจตนาของการติดตามเพ่ือต้องการช่วย
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูให้ลด ละ เลิก 
ยาเสพติด ให้ได ้
    ผู้ท าหน้าที่ติดตามต้องรายงานผลการติดตามให้ศูนย์เพ่ือ
ประสานการดูแลช่วยเหลืออ าเภอหรือเขตหรือเทศบาลนคร
หรือเทศบาลเมือง 
    ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลช่วยเหลืออ าเภอหรือเขตหรือ
เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง จ าแนกประเภทและจ านวนผู้
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ และหาข้อมูลเพิ่มเติมถึง
ศักยภาพ ความเป็นไปได้ความพร้อมของผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือและสรุปเป็นผลการพิจารณาผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูที่
เหมาะสมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และประสานงาน
เพ่ือให้การสนับสนุนช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกินศักยภาพของ
ศูนย์ฯ อ าเภอ/เขต  ให้จัดส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์เพ่ือประสาน
การดูแลช่วยเหลือจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และหน่วย 

๑.กระทรวงมหาดไทย 
๒.กระทรวงแรงงาน 
๓.กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
๔.กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบ าบัดฟ้ืนฟู ใน
ระบบรายงาน
สารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA) 
 



ที/่กิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน หน่วยรับผิดชอบหลัก 
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รายงาน 
 สนับสนุนช่วยเหลือของจังหวัดเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

- ความต้องการด้านการศึกษา ส่งข้อมูลต่อไปยังส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมหรือมัธยม หรือส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
- ความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพ ส่งข้อมูลต่อไปยัง 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
- ความต้องการด้านการจัดหางาน ส่งข้อมูลต่อไปยัง 

ส านักงานจัดหางานจังหวัดและส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด 
- ความต้องการทุนสงเคราะห์ ส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาสังคม 

จังหวัด หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กทม. 
- หน่วยงานอื่นๆ แล้วแต่กรณี 

     ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางในการประสาน
การสนับสนุนช่วยเหลือโดยการจัดการประชุมหารือเพ่ือ
วางแผน ตลอดจนก ากับติดตามให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู และรวบรวมรายงานผลการติดตามดูแล
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูและผลการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบ าบัดฟ้ืนฟ ู
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


