
 

 

รายละเอียดแผนพัฒนาระบบบริการ สาขายาและสารเสพติด (Service Plan) 
 

คํานํา 
  

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญในระดับชาติ เป็นปัญหาท่ีมีความสลับซับซ้อนเก่ียวข้องกับปัญหาหลายด้าน เป็นท้ัง
สาเหตุและผลของปัญหาอ่ืน ๆ ได้แก่ปัญหาสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและความม่ันคง  เป็นต้น อย่างไรก็ตามในด้าน
สาธารณสุข ถือว่าการติดยาเสพติดเป็นปัญหาทางสุขภาพ ท่ีมีผลกระทบต่อผู้เสพซ่ึงถือเป็นผู้ป่วย และมีผลกระทบต่อ
ครอบครัว สังคมและชุมชน 

บทนํา 
 
สถานการณ์ปัญหา 

ยาและสารเสพติดเป็นปัญหาท่ีสําคัญระดับชาติ และเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 
รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติท่ีต้องระดมกําลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
จากข้อมูลพบว่าในเพศชายการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALYs) ในปี ๒๕๕๒ ของประเทศไทยอันดับ ๑ จากการด่ืมสุรา (สํานัก
พัฒนานโยบายเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศ, ๒๕๕๒) และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุการตายอันดับท่ี ๒ และ ๓ คือการเสพติด
บุหรี่และสุรา ซ่ึงบุหรี่และสุราเป็นยาเสพติดท่ีถูกกฏหมายท่ีมักเป็นสารเสพติดเริ่มต้นของผู้ใช้ยาเสพติดท่ีผิดกฏหมายอ่ืน ๆ ใน
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าประมาณการผู้ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนจากปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ คือ 
๑,๐๘๔,๙๐๐ ,๑,๒๐๐,๐๐๐ และ ๑,๙๐๐,๐๐๐ รายตามลําดับ จากเหตุปัจจัยท่ีเก่ียวข้องได้แก่สภาพสังคมอ่อนแอ สถาบัน
ครอบครัวไม่เข้มแข็ง สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเอ้ือต่อการติดยาเสพติด อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดเพ่ิม
มากข้ึนแต่พบว่าผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการรักษาประมาณปีละ ๑-๕ แสนราย โดยปี ๒๕๕๕ มีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
รักษาจํานวน ๕๖๐,๐๐๐ ราย และปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔๓๔,๑๓๑ ราย (สํานักงาน ป.ป.ส.,๒๕๕๕) คิดเป็นร้อยละ ๒๕-๔๕ ของ
ประมาณการผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดท้ังหมด โดยจํานวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการรักษามีความสัมพันธ์กับนโยบายการ
ปราบปรามของภาครัฐ และการณรงค์ค้นหาของพ้ืนท่ีชุมชน จากข้อมูลผู้ท่ีเข้ารับการรักษาในปี ๒๕๕๖พบว่าผู้ป่วยยาเสพติดท่ี
เข้ารับการรักษามากท่ีสุดคือยาบ้า ซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๘๓.๘ ยาเสพติดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนคือไอซ์ รองลงมาคือ
กระท่อมโดยการใช้แบบผสมท่ีเรียกว่า สี่คูณร้อย กลุ่มอายุหลักท่ีเข้าไปเก่ียวข้องอยู่ในช่วง ๑๕-๒๔ ปี  ในจํานวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับ
การรักษาร้อยละ ๔๙ เข้ารับการรักษาในระบบบังคับบําบัด และระบบสมัครใจร้อยละ ๔๓  โดยพบว่าในจํานวนผู้ป่วยระบบ
บังคับบําบัดท้ังหมด ร้อยละ ๘๓ ได้รับการรักษาแบบไม่ควบคุมตัวและมากกว่าร้อยละ ๗๐ ได้รับการรักษาโดยโปรแกรม
สํานักงานคุมประพฤติซ่ึงเกินจากการคาดการณ์และศักยภาพท่ีจะรองรับได้ ในด้านการจําแนกความรุนแรงของการเสพติด
พบว่าร้อยละ ๗๐-๗๕ เป็นกลุ่มเสพ ร้อยละ ๒๕ เป็นกลุ่มติด และร้อยละ ๒-๓ เป็นกลุ่มติดรุนแรง และร้อยละ ๗๕ เป็นผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการรักษาครั้งแรก โดยใช้ยามาก่อน ๓-๕ ปี ส่วนข้อมูลด้านการติดตามหลังการรักษาพบว่าผู้ป่วยร้อยละ ๔๗ ได้รับการ
ดูแลต่อเนื่องในระยะติดตามการรักษา ๑ ปี และใน่กลุ่มท่ีได้รับการติดตามต่อเนื่องพบว่าไม่กลับไปเสพติดซํ้าร้อยละ ๘๕   

ส่วนยาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดรองลงมาจากยาบ้าคือกัญชาท่ีแพร่ระบาดในภาคใต้ อันดับสามเป็นสาร
ระเหยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เฮโรอีนท่ีพบมากในจังหวัดเชียงราย และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนพืช
กระท่อมหรือสี่คูณร้อยมีการแพร่ระบาดมาในภาคใต้เช่นเดียวกัน ส่วนยาบ้าและไอซ์มีการแพร่ระบาดทุกพ้ืนท่ี และยังพบว่าใน
กลุ่มติดถึงร้อยละ ๒๐ มีอาการแทรกซ้อนทางจิต (สถาบันธัญญารักษ์,๒๕๕๕) เสี่ยงต่อการทําร้ายตนเอง และผู้อ่ืน ส่วนผู้ป่วย
สุราเป็นกลุ่มท่ีมีโรคร่วม โรคแทรกรุนแรงและเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิเพ่ิมมากข้ึนเป็นอันดับสอง
รองจากยาบ้า และร้อยละ ๒๕-๓๐ มี Withdrawal symptoms ข้ันรุนแรง และร้อยละ ๓๐ มีภาวะ Cognitive impairment 
ต้องรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน   



 

 

ในด้านการผลิตส่วนใหญ่ท้ังยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน อยู่ในพ้ืนท่ีอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย ท่ีอาศัยอยู่ทางตอน
เหนือของประเทศเพ่ือนบ้าน มีศักยภาพในการผลิตยาเสพติดได้อย่างไม่จํากัด ส่วนการผลิตในประเทศ ยังมีจํานวนน้อยไม่
ส่งผลโดยรวมต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ ส่วนสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ ยังคงมีความพยายามลักลอบส่งออกสารต้ัง
ต้นประเภทซูโดอีเฟดรีนไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน ส่วนใหญ่จะนําเข้ามาจากประเทศอินเดีย ซ่ึงมีระบบการควบคุม
ไม่เข้มงวดกับซูโดอีเฟดรีนในรูปแบบเม็ด และบางส่วนมีการลักลอบนําเข้าจากลาวไปสู่แหล่งผลิต ในด้านการลักลอบนําเข้ายา
เสพติดท้ังยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีนมีการนําเข้าทางแนวชายแดนของเมียนม่าร์เข้าสู่ตลาดไทยโดยตรงมากกว่าร้อยละ ๙๐ ส่วนท่ี
เหลือนําอ้อมไปผ่านชายแดนลาว นําเข้ามาประเทศไทยและมีแหล่งเก็บพักยาเสพติดท่ีสําคัญยังคงอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (สํานักงาน ป.ป.ส. ; ๒๕๕๖)  

นอกจากนั้นปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาระดับภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงพบว่ายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดมี
ความคลึงกับประเทศไทย โดยพบว่าประเทศลาว กัมพูชา มีการแพร่ระบาดมากของยาบ้าและไอซ์ ส่วนประเทศพม่า เวียดนาม
มาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการใช้เฮโรอีนมากท่ีสุด โดยในระดับภูมิภาคอาเซียนได้มีคณะกรรมการอาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior 
Officials on Drug Matters หรือ ASOD) เป็นคณะกรรมการกลางท่ีมีการประชุมและสร้างความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องใน
ภูมิภาค ได้กําหนดเป้าหมายร่วมกันร่วมกันให้อาเซียนปลอดยาเสพติดในปี ๒๕๕๘ (Drug Free Asean in ๒๐๑๕) โดย
กําหนดให้แต่ละประเทศเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการปราบปราม สิงคโปร์เป็นศูนย์กลาง
ด้านการศึกษาวิจัย ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางด้านการบําบัดฟ้ืนฟู อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมใน
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการการบําบัดรักษานั้นถือว่าไทยเป็นประเทศแรกท่ีมีการริเริ่มในเรื่องการประชุม
วิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาคโดยเริ่มจัดประชุมวิชาการร่วมกันครั้งแรกในปี ๒๕๕๖ รวมท้ังประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกอบรมความรู้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซีงท่ีผ่านมามีการอบรม
ให้กับบุคลากรจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนม่า      

 
ตารางท่ี ๑.๑  
แสดงโรคท่ีมีการสูญเสียปีสุขภาวะมากท่ีสุด ปี ๒๕๕๒ ในเพศชาย (Disability adjusted life year, DALYs)  

๑ ติดสุรา/harmful use 
๒ อุบัติเหตุการจราจร 
๓ หลอดเลือดสมอง 
๔ เอชไอวี/เอดส์ 
๕ มะเร็งตับ 
๖ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
๗  เบาหวาน 
๘ ตับแข็ง 
๙ ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

๑๐ ซึมเศร้า 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางภาพท่ี ๑.๒ กราฟแสดงปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะแยกเพศชายและหญิงปี ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟท่ี ๑.๓ กราฟแสดงจํานวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบําบัดรักษาเทียบกับประมาณการผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
                ปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 



 

 

 
กราฟท่ี ๑.๔ กราฟแสดงจํานวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลทุกระบบท่ัวประเทศ  
                ปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๕๖ 
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ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศกําหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการอย่าง
บูรณาการโดยกําหนดยุทธศาสตร์สําคัญในด้านการป้องกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการบริหารจัดการ และได้
แต่งต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน สํานักงาน 
ป.ป.ส. เป็นเลขานุการ และมีกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการร่วม และกําหนดแผนการดําเนินงานท้ังหมด ๗ แผนโดยมี
เป้าหมายการดําเนินงานและกําหนดผู้รับผิดชอบหลักดังนี้ 
  ๑. แผนงานการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด มีเป้าหมายลดระดับความรุนแรงของปัญหา
ยาเสพติด จํานวน ๗๘,๙๒๕ หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมายรวม ๘๔,๓๒๐ หมู่บ้าน/ชุมชน หรือคิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๖๐  
กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
  ๒. แผนงานการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  กําหนดให้มีการนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัดรักษาให้ได้อย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยผ่านกระบวนการของศูนย์จําแนกและคัดกรองผู้เข้าบําบัดรักษาในระดับอําเภอ 
(หนึ่งอําเภอหนึ่งศูนย์จําแนกคัดกรอง) และติดตามช่วยเหลือ ดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษา ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของฐานข้อมูล
รายชื่อบุคคล ท่ีผ่านการบําบัดในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ เพ่ือไม่ให้กลับไปเสพติดซํ้า กําหนดให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก 

๓.  แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่กลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในระดับชั้น ป.๔ – ป.๖ ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนจํานวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ กําหนดให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

๔. แผนงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดคดียาเสพติดได้
มากถึง จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ ให้ได้ร้อยละ ๓๐ ของการจับกุมในคดียาเสพติด ทุกจังหวัดสามารถลดปัญหา
ภัยอันตรายของยาเสพติดท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาอาชญากรรมจนประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน กําหนดให้กระทรวง
ยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

  ๕. แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จากนโยบายยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก“วาระ
แห่งชาติ” เป็น “วาระแห่งภูมิภาค” ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้มีผลคืบหน้าทุก
มาตรการท่ีดําเนินการในปี ๒๕๕๗ รวมท้ังการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็นเขตปลอดยาเสพ
ติดอาเซียนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ความร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันกับประเทศเมียนมาร์ และ สปป.ลาว มีความคืบหน้า



 

 

ท้ังกิจกรรมและผล เพ่ิมมากกว่าปี ๒๕๕๖ ท้ังในด้านความร่วมมือด้านการข่าว การสกัดก้ัน การปราบปรามการจับกุมผู้ค้า
ระดับสําคัญ ความร่วมมือของกลไกตามแนวชายแดน โดยผลักดันการดําเนินการภายในประเทศดังกล่าวและการปฏิบัติการ
ร่วมในแต่ละประเทศ และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ผู้บริโภค เชื่อมโยงกลไกความร่วมมือท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านและสกัดกั้น
ปัญหายาเสพติดโดยเน้นประเทศเมียนมาร์ สปป. ลาว รวมท้ังการผลักดัน วาระภูมิภาค ให้ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม กําหนด
ผู้รับผิดชอบหลักคือกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงาน ป.ป.ส.  

๖. แผนงาการสกัดก้ันยาเสพติด กําหนดเป้าหมายใสการลดปริมาณการลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากนอก
ประเทศ ด้วยการจับกุม ปราบปรามยาเสพติดในปริมาณคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ ๕๐ ของการจับกุมยาเสพติดท่ัวประเทศ 
รวมท้ังกําหนดเป้าหมายให้หมู่บ้านตามแนวชายแดนมีความเข้มแข็งเชิงคุณภาพ ร้อยละ ๕๐ ของจํานวนหมู่บ้านเป้าหมายและ
มีระบบเครือข่ายป้องกันยาเสพติดชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกําหนดให้กระทรวงกลาโหม
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

๗. แผนงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ การอํานวยการและบริหารจัดการการทํางานท่ีเป็นเอกภาพ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ภายใต้การอํานวยการของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) และศูนย์
อํานวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ  ผ่านกลไกการอํานวยการ กํากับ ติดตาม ของ
คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด  รวมท้ังการพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูล(Operation  Room)  และระบบการรายงานผล  ผ่านทางระบบรายงานของ  
ศพส.  สามารถติดตามสถานการณ์และผลการดําเนินงานได้อย่างทันท่วงที  ซ่ึงได้ผลักดันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ยาเสพติดในระดับ ศพส.จ./กทม. ให้ครอบคลุม เพ่ือประสิทธิภาพในการกํากับ ติดตามการทํางานในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กําหนดให้สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ได้
แต่งต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข (ศพส.สธ.) เป็นหน่วยงานกลางด้านการกําหนด
นโยบายแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดให้กรมการแพทย์รับผิดชอบหลักด้านการพัฒนาวิชาการและการบําบัดรักษา
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลท่ัวประเทศ กรมสุขภาพจิตรับผิดชอบหลักด้าน
การป้องกันผู้เข้ามาเก่ียวข้องกับยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบหลักด้านการควบคุมตัวยาและสารต้ังต้นท่ี
นําสู่การผลิตยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบหลักด้านกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกับยาและสารเสพติด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระบบการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศ 
 การติดยาเสพติดก่อให้เกิดโทษท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจของผู้เสพติดรวมท้ังยังอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ จึงเป็นความจําเป็นท่ีจะต้องให้การบําบัดรักษาให้หายจากสภาพของการเสพติด ระบบการบําบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระบบ ดังนี้ 
 ๑.ระบบสมัครใจ  หมายถึงการท่ีผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบําบัดแบบสมัครใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดท่ี
ต้องการจะเลิกเสพยาเสพติด สามารถขอรับการบําบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ท้ังนี้อาจจะเป็นการสมัครใจตามมาตรการของ
โรงเรียน โรงงาน หรือมาตรการทางสังคมหรือครอบครัวท่ีจูงใจให้ผู้ป่วยมารับการบําบัดรักษาโดยสามารถเข้ารับการรักษาในใน
โรงพยาบาลของภาครัฐ จํานวน ๙๙๗ แห่งได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน นอกจากนี้ยังมี
โรงพยาบาลเอกชน ๓๘ แห่ง และศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ของรัฐร่วมกับเอกชนอีก ๓๐ แห่ง (ข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๕๖)  
 ๒.ระบบบังคับบําบัด หมายถึงผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบําบัดรักษาด้วยระบบบังคับบําบัดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ติดยาเสพติดท่ีถูกจับในฐานะผู้เสพ จะถูกนําเข้ารับการบําบัดฯ ในระบบนี้ และหากผู้
เข้ารับการบําบัดฯ มีผลการรักษาเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะถูกปล่อยตัวโดยไม่ถูกดําเนินคดี การนําผู้เสพติดเข้าบังคับบําบัด เริ่มจาก
การท่ีผู้เสพติดถูกจับกุมตามฐานความผิดท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติฟ้ืนฟู ฯ พ.ศ.๒๕๔๕ และเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้
ในกฎหมาย ศาลจะสั่งให้พนักงานคุมประพฤติตรวจพิสูจน์ว่าเป็นบุคคลท่ีเป็นผู้เสพติดจริง ผู้เสพติดจะถูกกักกันไว้ในสถานท่ีรอ
ตรวจพิสูจน์ ซ่ึงมีอยู่ท้ังสิ้น ๑๑๔ แห่ง (กรมราชทัณฑ์ ๘๐ แห่ง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๓๔ แห่ง ) พนักงานคุม
ประพฤติจะต้องจัดทําข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หากไม่เสร็จสามารถขยายได้อีก ๑๕ วัน แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๕ วัน 
และเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูฯ เพ่ือวางแผนการฟ้ืนฟูฯ และส่งผู้ป่วยเข้ารับการฟ้ืนฟูในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  
ซ่ึงรูปแบบการฟ้ืนฟูฯ ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ  

๒.๑.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ แบบไม่ควบคุมตัว มีหลักการปฏิบัติเช่นเดียวกับการบําบัดฯ แบบผู้ป่วยนอกของระบบ
สมัครใจในสถานพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจให้การฟ้ืนฟูฯ ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายวิถีพุทธ 
หรือโปรแกรมสํานักงานคุมประพฤติ   

๒.๒.การฟ้ืนฟูสมรรภาพฯ แบบควบคุมตัว เน้นการฟ้ืนฟูฯ แบบพักค้างในสภานท่ีจัดหาเป็นศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรภาพผู้ติด
ยาเสพติด เป็นระยะเวลา ๔-๖ เดือน และสามารถขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูฯได้ครั้งละ ๖ เดือน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๓ ปี 
ซ่ึงในการดําเนินงานได้บูรณาการทรัพยากรบุคคลและสถานท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้การฟ้ืนฟูฯ แบบควบคุมตัวมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีศูนย์ฟ้ืนฟูฯ แบบควบคุมตัว จํานวน ๘๖ แห่ง โดยแยกเป็นการควบคุมแบบเข้มงวดได้แก่ 
กองทัพอากาศ ๑๒ แห่ง กองทัพเรือ ๔ แห่ง กรมคุมพระพฤติ ๑ แห่ง กรมราชทัณฑ์ ๑ แห่ง และควบคุมไม่เข้มงวด ได้แก่
กรมการแพทย์ ๗ แห่ง กรมสุขภาพจิต ๑๓ แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเชนะยาเสพติด ๑ แห่งกรมการปกครอง (กองร้อย 
อสจ.) ๑๐ แห่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๒ แห่ง กองทัพไทย ๓ แห่ง กองทัพบก ๓๒ แห่ง 
          ๓.ระบบต้องโทษ  หมายถึงผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบําบัดรักษาในระบบต้องโทษ เป็นการให้การบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดท่ีได้กระทําความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดและถูกคุมขังซ่ึงต้องได้รับการรักษาพยาบาลภายใต้ขอบเขตข้อบังคับของ
กฎหมาย เรือนจําหรือทัณฑสถานได้จัดให้มีการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ข้ึนภายในเรือนจําหรือทัณพสถาน ในกรณีท่ีเป็นเยาวชนอายุไม่
เกิน ๑๘ ปี จะได้รับการบําบัดรักษาในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาระบบบริการ สาขายาและสารเสพติด (Service Plan) 
(ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

 
เป้าประสงค์ 

๑.ปัญหายาเสพติดและสารเสพติดลดลง 
๒.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว ชุมชน 
๓.บุคลากรและสถานพยาบาลมีศักยภาพ และเพียงพอต่อสภาพปัญหา 
๔.ผู้ป่วยยาและสารเสพติดระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ได้รับการบําบัดรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
   ครอบคลุมบริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
๕.มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อในในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและเขตบริการสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. ผู้เสพยาและสารเสพติดรายใหม่ลดลง 
๒. ผู้ติดยาและสารเสพติดได้รับการคัดกรอง และเข้าถึงบริการบําบัดรักษาตามระดับความรุนแรงร้อยละ ๖๐ 
๓. ร้อยละของผู้ติดยาและสารเสพติดท่ีได้รับการบําบัดรักษาสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวได้ตามปกติร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติดได้รับการรักษาและสามารถหยุดเสพได้ต่อเนื่อง ๓ เดือนร้อยละ ๘๐ 
๔. ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการรักษาและติดตามต่อเนื่อง ๑ ปี และไม่เสพติดซํ้าร้อยละ ๘๐ 
๕. สถานพยาบาลยาเสพติดได้รับการพัฒนาและรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) ร้อยละ ๗๐ 
 

แผนการพัฒนา 
๑. ด้านบุคคลากร พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพียงพอตามความจําเป็นในสถานพยาบาลแต่ละระดับ รวมท้ังมีการ

กําหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๒. ด้านสถานท่ี พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลแต่ละระดับให้มีความพร้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถรองรับผู้ป่วย

ตามสภาพปัญหา ความรุนแรงของการเสพติด และรองรับการรับส่งต่ออย่างสมบูรณ์ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดและ
เขตบริการสุขภาพท่ีครอบคลุมท้ังระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

๓. ด้านกระบวนการ พัฒนาสถานพยาบาลแต่ละระดับให้มีกระบวนการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สร้าง
ความปลอดภัย ลดข้ันตอน ลดค่าใช้จ่าย มีการบูรณาการร่วมกับครอบครัว โรงเรียน สังคม ชุมชนตลอดจนสถาน
ประกอบการ  ก่อให้เกิดทัศนคติการยอมรับและให้โอกาส ถือผู้เสพเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร และให้เข้ารับการ
บําบัดรักษาด้วยความสมัครใจเป็นเบ้ืองต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สถานการณ์ยาเสพติดแยกตามเขตบริการสุขภาพ  
ตารางกราฟท่ี ๑.๕ กราฟแสดงจํานวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบําบัดรักษาปี ๒๕๕๖ แยกรายเครือข่ายบริการสุขภาพ  
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ตารางท่ี ๑.๕ แสดงจํานวนผู้ป่วยยาเสพติดท่ีเข้ารับการบําบัดรักษามากท่ีสุดใน ๑๐ จังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ช่ือจังหวัด ลําดับท่ี 
เขตบริการ
สุขภาพ 

จํานวน
ผู้ป่วยยา
เสพติด 

ร้อยละ 

แยกความรุนแรงการเสพติด แยกตามระบบการรักษา 

ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ติดรุนแรง สมัครใจ บังคับบําบัด ต้องโทษ 

กรุงเทพมหานคร 1 13 30,090 9.7  17,367 12,230 493 9,136 19,719 1,235 

ชลบุรี 2 6 14,974   12,181 2,747 46 5,123 8,652 1,199 
ปทุมธานี 3 4 10,773   3,752 4,264 2,757 6,817 1,829 2,127 
นครราชสีมา 4 9 9,603   8,810 778 15 2,358 5,533 1,712 
เชียงใหม่ 5 1 9,372   4,315 4,843 214 4,473 4,029 867 
สงขลา 6 12 8,920   6,229 1,843 848 4,629 2,926 1,364 
อุบลราชธานี 7 10 8,598   7,975 606 17 1,985 5,826 787 
เชียงราย 8 1 8,501   4,462 3,958 81 4,344 3,581 576 
นครศรีธรรมราช 9 11 8,093   5,073 2,981 39 3,638 3,902 553 
พระนครศรีอยุธยา 10 4 8,009   5,418 2,573 18 3,402 3,837 770 

รวม 10 จังหวัด     116,933 37.5  75,582 36,823 4,528 45,905 59,834 11,190 
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