
รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

“ติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคลกรณีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 

ความเป็นมา 

 การติดตามการปฏิบัติตามกติกาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ

ไทยเป็นภาคี และมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม ถือเป็นงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยในการด าเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะท าหน้าที่เป็นผู้ให้

ข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ  

ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีด้วย และโดยที่การเข้าติดตาม

ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่คุมขังโดยเฉพาะสถานที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นงานที่จะท าให้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบสภาพปัญหา และเข้าใจถึงข้อจ ากัดที่เป็นปัญหาในการ

ด าเนินงานของสถานที่คุมขังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่นั้น สามารถ

น ามาใช้รองรับการท าหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง  

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและน าไปสู่การคุ้มครองสิทธิของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา

เสพติดได้อย่างถูกต้องในอันที่จะส่งผลให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้นส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคลเพ่ือรวบรวม

ข้อมูลการจัดการสถานที่และการปฏิบัติดูแลผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

การด าเนินการ 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

๑.๑ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ แต่งตั้ง

คณะท างานด าเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคลกรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีองค์ประกอบ ๑๔ คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะท างาน ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ

ผู้แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักเฝ้าระวังและประเมิน

สถานการณ์ หรือผู้แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ เป็นคณะท างาน และ

เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอ านาจหน้าที่ด าเนิน

โครงการฯ ตามกรอบท่ีก าหนด (รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง เอกสารแนบในภาคผนวก) 
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๑.๒ แนวทางการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย 

- ระยะเวลาการตรวจเยี่ยม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔ 

- กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วย

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๖ ครั้ง ๔ ภาค โดยที่ประชุมคณะท างานฯ มีมติให้ตรวจเยี่ยมศูนย์

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ๖ ครั้ง  

- คณะผู้เข้าตรวจเยี่ยม ประกอบไปด้วย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธาน

คณะท างาน และคณะท างาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก (เอกสาร ๒) 

- แบบสอบถามศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ภาคผนวก (เอกสาร ๓) 

- กรอบการตรวจเยี่ยม/ประเด็นค าถาม อาทิ 

๑) ด้านกายภาพ – การบริหารจัดการสถานที่ สถานที่ส าหรับฟ้ืนฟูผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูมี

สภาพทางกายภาพเป็นอย่างไร เช่น มีการจัดห้องนอนเป็นสัดส่วนเหมาะสม เพียงพอ มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับท า

กิจกรรม มีสถานที่ส าหรับรักษาพยาบาล เป็นต้น  

๒) ด้านการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น  

- กระบวนการรับตัว มีการจัดท าบันทึกรับตัว ตรวจร่างกายโดยแพทย์  

- มีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดเพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู  

- มีการจัดเลี้ยงอาหารตามหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจ านวนผู้

เข้ารับการฟื้นฟู 

- มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวอยู่

ในสถานฟื้นฟู 

- จ านวนเจ้าหน้าที่ส าหรับดูแลมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับจ านวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู 

- แผนการฟื้นฟูผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู และมีการจัดท า

แผนเฉพาะรายบุคคลที่จ าเป็นหรือไม่ เช่น ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย เป็นต้น  

๓) ประเด็นปัญหาอื่นที่ประสงค์ให้คณะตรวจเยี่ยมรับทราบ 
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๑.๓ แผนการตรวจเยี่ยม 

รายการ ต.ค.-พ.ย. 
๒๕๖๓ 

ธ.ค. ๖๓ - 
ม.ค. ๖๔ 

ก.พ.-มี.ค. 
๒๕๖๔ 

เม.ย. -พ.ค.
๒๕๖๔ 

มิ.ย.- ก.ค. 
๒๕๖๔ 

ส.ค. –ก.ย. 
๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

๑. แต่งตั้งคณะท างาน √      ต.ค. ๖๓ 

๒.จัดท าแผนในการเข้า

ตรวจเยี่ยมสถานที่และ

ก ร อ บ ส า ห รั บ ก า ร

ตรวจสอบ 

√       

๓. ด าเนินการเข้าตรวจ

เยี่ยม 

 √ √ √ √   

๔ .  ส รุ ป ผ ล ก า ร

ด าเนินงาน 

     √  

๔. เสนอรายงาน กสม. 

พิจารณา 

     √  

๒. การด าเนินงาน 

๒.๑ ขั้นเตรียมการ 

- มีหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่จะเข้าด าเนินการตรวจเยี่ยม ในการนี้สถานที่จะเข้า

ตรวจเยี่ยมทั้ง ๖ ครั้ง เป็นสถานที่ภายใต้ก ากับดูแลของ กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ และ

กระทรวงมหาดไทย ฝ่ายเลขานุการจึงได้ท าหนังสือประสานขออนุญาตไปยังผู้บัญชาการทหารอากาศ  

ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และอธิบดีกรมการปกครอง 

๒.๒ ขั้นตอนการเข้าเยี่ยม 

รูปแบบในการตรวจเยี่ยมจะประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้ 

๑) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อเสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหา 

๒) การเยี่ยมชมสถานที่ในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ พบปะพูดคุยกับ 

ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 

 



๔ 
 

  ก าหนดการตรวจเยี่ยมทั้ง ๖ ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที ่ สถานที่/จังหวัด วันที่ การด าเนินการ 

๑ ๑) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น 
๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ กองทัพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา 
๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐ - ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

ตรวจเยี่ยมแล้ว 

๒ ๑) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ กองทัพอากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑ - ๒ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

ตรวจเยี่ยมแล้ว 

๓ ๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ ต าบลเกาะหลัก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๒๐ - ๒๒ 

เมษายน ๒๕๖๔ 

ไม่ได้ 

ตรวจเยี่ยม 

๔ ๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมการสัตว์ทหารบก อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

๕ - ๗ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ไม่ได้ 

ตรวจเยี่ยม 

๕ ๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ ๔ ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

๒๗ - ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ไม่ได้ 

ตรวจเยี่ยม 

๖ - โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ต าบลสัตหีบ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไม่ได้ 

ตรวจเยี่ยม 
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๓. ผลการด าเนินการ 

ครั้งที่ ๑ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
๑ ศูนย์ฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด มณฑล
ทหารบกท่ี ๒๓ ค่าย
ศรีพัชรินทร จังหวัด
ขอนแก่น 

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ  
- โรงนอนความจุ ๖๐ คน 

รองรับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
๑๕๐ คน  

- ห้องน้ า แยกชาย - หญิง 
(ไม่ต้องระบุเพศ) มีการดูแล
ท าความสะอาด อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดี 

เครื่องอุปโภคบริโภค        
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ทุกคนได้รับเครื่องนุ่งห่ม ของใช้
ส่วนตัว 
อาหาร/น้ าดื่ม งบประมาณ ๗๐ บาท/คน/วัน  
การดูแลด้านสุขภาพ     

- สุขภาพกาย มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์
ทหาร และตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัว
ตาย กรณีพบผู้ป่วยจิตเวช จะด าเนินการคัดออกเพ่ือ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชเพ่ือให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน ลงความเห็นเพ่ือปรับแผนส่งกลับไปให้กรม
คุมประพฤติด าเนินการต่อไป เนื่องจากศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ไม่
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรณีผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูฯ เกิดอาการเจ็บป่วย สามารถใช้บริการห้อง
พยาบาลที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ หาก
อาการป่วยร้ายแรง ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีความพร้อมในการ
น าผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ได้ภายใน ๕ 
นาท ี

ด้านงบประมาณ  
- ควรมีการสนับสนุนทุนส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้เข้ารับ

การฟ้ืนฟูฯ ที่ก าลังจะจบหลักสูตร 
- งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เครื่อง

อุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ เสื้อผ้า เครื่องนอน สภาพ
เก่า  

- ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยขอรับสนับสนุนจากภาคเอกชน  
ด้านสถานที่  
- ปัญหาสถานที่รองรับผู้ติดยาเสพติดไม่เพียงพอ ท าให้

เกิดการจับและปล่อย เกิดสถิติตัวเลขการจับกุม
สูงขึ้น แต่เป็นผู้เสพคนเดิม และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการบ าบัดฟื้นฟูฯ พบว่าจ านวนผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ ไม่ได้สัดส่วนกับความพร้อมของสถานที่ ท า
ให้เกิดความแออัด แต่มีความจ าเป็นต้องรับผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟู เนื่องจากเป็นนโยบาย 

- ควรจัดสถานที่เฉพาะส าหรับผู้ติดยาเสพติดที่อยู่
ระหว่างกระบวนการประเมิน/ตรวจพิสูจน์ความผิด 



๖ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- การดูแลสุขภาพจิต ก าหนดให้ญาติเข้าเยี่ยม

ได้ ๒ วัน/สัปดาห์ (จันทร์และศุกร์) มีการอนุญาตหรือ
พาผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ไปงานศพหรืองานแต่งงานของ
ญาติได้ตามสมควร 
การใช้เครื่องพันธนาการ  
ไม่มีการก าหนดบทลงโทษ กรณีมีการกระท าผิด
ระเบียบหรือหลบหนี ใช้วิธีการที่เรียกว่า “เครื่องมือ
บ้าน” เน้นการพูดคุย ท าความเข้าใจ ลงโทษสถานเบา 
เช่น ก าหนดเวลานอนหรือเวลารับประทานอาหาร
แตกต่างจากผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ คนอื่น โดยไม่มีการใช้
บทลงโทษหรือกิจกรรมฝึกวินัยทหาร 

๔ ฐาน ตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งก าหนดให้ต้องควบคุมตัวผู้
เสพยาเสพติดไว้ ซึ่งโดยมากใช้เรือนจ าเป็นสถานที่
ควบคุมระหว่างรอพิสูจน์ ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ท าให้
เกิดทัศนคติติดลบ และการตีตราจากสังคม  

- ปัญหาสถานที่ส าหรับผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการป่วย
ทางจิตร่วมด้วย จ าเป็นต้องแยกออกจากครอบครัว
และชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ดูแลคนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะ 

ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ  
- กรมการปกครองท าหน้าที่ในการติดตามผู้ติดยาเสพ

ติด โดยใช้กลไกผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และการดูแล
กันเองในชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูฯ ไม่มีหน้าที่โดยตรงใน
การติดตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 
จบหลักสูตร ศูนย์ฟื้นฟูฯ จะประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ  ส านักงานคุมประพฤติ 
โรงพยาบาล กรมการปกครอง และส านักงาน ป.ป.ส. 
โดย ป.ป.ส. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลกลาง และอยู่
ระหว่างจัดท าระบบฐานข้อมูล 



๗ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนี และการก าหนด

บทลงโทษ ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
หลบหนี ๑๑ ราย แต่ไม่เกินตัวชี้วัดที่ก าหนดให้มีการ
หลบหนีไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผู้เข้ารับ
การบ าบัด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการหลบหนี ตาม
ขั้นตอนปกติเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งความด าเนินคดี 
เนื่องจากผู้หลบหนีมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๙๐ แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มักใช้
วิธีการประสานความร่วมมือกับญาติ และเปิดโอกาส
ให้ผู้หลบหนีสามารถกลับมาเข้ารับการบ าบัดได้
ตลอดเวลา 

- การหลบหนี บางกรณีเกิดขึ้นตั้งแต่ข้ันตอนการรับตัว 
กล่าวคือ เมื่อมีกระบวนการประเมินและแจ้งผลว่า
บุคคลต้องเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ เป็นเวลา ๔ เดือน 
ผู้ติดยาเสพติดหลายรายตกใจกลัว และหนีไปโดยไม่
ยอมเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เจ้าหน้าที่จึงต้องแจ้งข้อมูล
และท าความเข้าใจกับญาติ และใช้วิธีแจ้งผลและเชิญ
ตัวบุคคลขึ้นรถไปเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูฯ ทันที 



๘ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
- ส่วนการก าหนดบทลงโทษ หรือ การให้ความ

ช่วยเหลือ จะมีการประเมินสภาพจิตใจมี
กระบวนการให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ยอมรับผิด 
จากนั้นมีมาตรการ เช่น ก าหนดเวลานอนหรือเวลา
รับประทานอาหารช้ากว่าคนอ่ืน ไม่มีการใช้ก าลัง 

- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างบุคลากรและ
สังคม กรณีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู อยู่ในกระบวนการ
ชะลอฟ้อง เป็นการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วย จึงควรท าความ
เข้าใจกับบุคลากรและสังคมให้มีมุมมองที่ถูกต้องต่อ 
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ทั้งขั้นตอนการฟ้ืนฟูและต่อผู้เข้า
รับการบ าบัดปัญหาหน่วยงานรับผิดชอบ ตาม
หลักการที่ให้ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ควรให้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่
ปัจจุบันยังเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม 

๒ ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองบิน ๑ 
กองทัพอากาศ 
จังหวัดนครราชสีมา 

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองบิน ๑ จังหวัด
นครราชสีมา เป็นระบบบังคับ
บ าบัดที่ควบคุมอย่างเข้มงวด

เครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุ่งห่ม/อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟู มีการจัดเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อ กางเกง ชุด
ชั้นใน ถุงเท้า และรองเท้า รวมถึง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
สบู่ อย่างเพียงพอเหมาะสม 

ด้านงบประมาณ  
การบริหารจัดการด้านงบประมาณศูนย์ฟ้ืนฟูได้รับ
งบประมาณแต่ละปี จากกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม ตามจ านวนของผู้เข้ารับการฟื้นฟู เนื่องจาก
สามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างของกองทัพได้ เช่น เตียง



๙ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
มีรั้วแยกศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ ออกจากพ้ืนที่
กองทัพอากาศในส่วนอื่น ๆ 
อย่างชัดเจน  
สภาพเรือนนอนของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟู  
มีมุ้งลวด/พัดลม/เตียงพล
ทหาร อุปกรณ์เครื่องนอนที่
เหมาะสม  
สภาพโรงอาหาร  
มีการจัดสถานที่รับประทาน
อาหารอย่างเป็นสัดส่วน
รวมทั้งมีฉากพลาสติกใสกั้น
ระหว่างกันตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา  
ห้องอาบน้ าและห้องสุขา 
มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย  
ห้องพยาบาล 

อาหาร/น้ าดื่ม  
มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการให้วันละ ๓ มื้อ 
โดยใช้ระบบจ้างเหมาจ่ายในวงเงินจ านวน ๗๐ บาท/
คน/วัน และมีการจัดอาหารมื้อพิเศษในบางโอกาสตาม
ความเหมาะสม รวมทั้งมีน้ าดื่มที่สะอาดเพียงพอกับ
ความต้องการ 
การรักษาพยาบาล   
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ จะย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
ของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มายังโรงพยาบาลกองบิน ๑ ซึ่งเป็นหน่วย
ปฐมภูมิของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ในกรณีที่เจ็บป่วยเกิน
กว่าศักยภาพของโรงพยาบาลกองบิน ๑ ก็จะส่งต่อไป
ยังหน่วยทุติยภูมิซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพได้ 
ดังนั้น ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ สามารถเข้าถึงสิทธิในการ
รับบริการสาธารณสุขของรัฐได้ 
การใช้เครื่องพันธนาการ  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ มีแนวปฏิบัติห้ามใช้เครื่อง
พันธนาการ ยกเว้นในกรณีเคลื่อนย้ายไปนอกพ้ืนที่
กองทัพอากาศ เช่น ไปศาล  ในกรณีท่ีมีการส่งตัวเพ่ือ

นอน อุปกรณ์เครื่องนอน ส่วนค่าอาหารจ านวน ๗๐ 
บาท/คน/วัน นั้น ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ สามารถ
จัดการให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ได้รับอาหารที่เหมาะสม
เป็นไปตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอได้ ดังนั้น ยัง
ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณแต่อย่างใด  
ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟู  
การติดตามผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ตามกฎหมายแล้วเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ดี ทางศูนย์
ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ ได้มีการติดตามภายหลังเข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ อย่างไม่เป็นทางการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ คน 
สามารถติดตาม 
ผู้ผ่านการฟ้ืนฟูฯ ได้ ๒๕ คน โดยพบว่า ผู้ผ่านการ
ฟ้ืนฟูฯ จ านวน ๒๐ คนเลิกเสพยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 
และจ านวน ๕ คน เสพยาเสพติดซ้ า นอกจากนี้ ทาง
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ ติดตามจากการติดตามระบบ
คดี และมีการติดตามว่ามีการประกอบอาชีพอะไร หรือ
มีการเปลี่ยนอาชีพ หรือไม่ 



๑๐ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
มีห้องพยาบาลส าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีห้อง
พักผ่อน และสนามกีฬา  
สภาพโดยรอบ 
ในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีสวนเกษตร 
และซุ้มพักผ่อน 

ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนอกพ้ืนที่กองบิน  เช่น 
โรงพยาบาลกองทัพอากาศทุ่งสีกัน โรงพยาบาลภูมิพล 
จะใส่กุญแจมือโดยจะพันผ้าไว้ เนื่องจากโรงพยาบาล
ดังกล่าวมปีระชาชนทั่วไปมาใช้บริการ 
การลงโทษ  
จะมีการว่ากล่าว การตักเตือน การท าทัณฑ์บน การนั่ง
เก้าอ้ี การคาดโทษ/ท างานเสริม เช่น การท างานโยธา 
ทั้งนี้ ไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการในการลงโทษ  
การหลบหนี  
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯกองบิน ๑ เป็นระบบบังคับบ าบัดควบคุม
เข้มงวด (มีรั้วก าหนดพ้ืนที่ของศูนย์) เนื่องจากรั้วเป็น
รั้วลวดหนามจึงมีช่องให้สามารถหลบหนีออกไปได้ ใน
ปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ หลบหนี ๓ คน  
หลบหนีส าเร็จ ๒ คน มอบตัว ๑ คนโดยผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ ที่มอบตัวไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายและคง
ได้รับการฟ้ืนฟูตามแผนปกติ (นับต่อเนื่อง) กรณีมีการ
หลบหนี เจ้าหน้าที่จะติดตามภายในพ้ืนที่ของกองบิน
ก่อน หากไม่พบจะแจ้งความต ารวจเนื่องจากการ

การฝึกอาชีพ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ มีเป้าหมายให้ผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ จะได้ฝึกวิชาอาชีพ คนละ ๑ วิชา
อาชีพในระหว่างการฟ้ืนฟูฯ ๑๒๐ วัน โดยมีการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 
เช่น งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น  การเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร  ซึ่งการคืนคนดีสู่สังคมนั้น จ าเป็นต้องสร้าง
วินัยและการมีวิชาชีพให้อย่างเหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถของผู้รับเข้าฟ้ืนฟูฯ แต่ละคน   



๑๑ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
หลบหนีเป็นการท าผิดกฎหมายอาญา และจะท า
หนังสือแจ้งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
การปรับแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ กองบิน ๑ มีการปรับแผนการฟ้ืนฟูฯ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม โดยมีระบบการคัดกรองผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ได้แก่ การคัดกรองวัณโรคด้วยการ
เอกซ์เรย์ปอด การประเมินสุขภาพจิตของผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่พบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มี
ปัญหาด้านจิตเวช จะประสานกับนักจิตเวชเพ่ือคัด
กรอง และปรับแผนการฟ้ืนฟูฯ และประสานสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ เพ่ือส่งต่อรักษา 

๓ ศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองพันรบ
พิเศษ ศูนย์สงคราม
พิเศษ จังหวัด
นครราชสีมา 

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ  
พ้ืนที่ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง 
กองพันรบพิเศษปากช่องเป็น
ระบบบังคับบ าบัดที่ควบคุม
อย่างไม่เข้มงวดเข้มงวด แยก
ออกเป็นสัดส่วนจากหน่วย
กองพันรบพิเศษที่มีกิจกรรม
ด้านการทหารอย่างชัดเจน

เครื่องอุปโภคบริโภค 
เครื่องนุ่งห่ม/อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟู มีการจัดเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อ กางเกง ชุด
ชั้นใน ถุงเท้า รองเท้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แชมพู
สระผม รวมทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวของสตรีอย่างเพียงพอ
เหมาะสม  งบประมาณท่ีได้รับต่อคนในการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติดหญิงจะสูงกว่าชาย  
อาหาร/น้ าดื่ม  

ด้านงบประมาณ  
ไม่มีประเด็นเก่ียวกับด้านงบประมาณ  
ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟู  
การติดตามผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ตามกฎหมายแล้วเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย  
การฝึกอาชีพ  
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ได้
ฝึกวิชาอาชีพในระหว่างการฟ้ืนฟูฯ ๑๒๐ วัน โดยมีการ



๑๒ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมืองอยู่คน
ละฟากกับหน่วยกองพันรบ
พิเศษกั้นด้วยถนน และมี
ความปลอดภัยทางกายภาพ
ส าหรับเป็นสถานที่บ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหญิง มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี เข้าถึง
ไฟฟ้าและน้ า (น้ าบาดาล)  
สภาพเรือนนอนของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟู  
มีมุ้งลวด/พัดลม/อุปกรณ์
เครื่องนอนที่เหมาะสม สภาพ
โรงอาหาร มีการจัดสถานที่
รับประทานอาหารอย่างเป็น
สัดส่วน มีห้องอาบน้ าและ
ห้องสุขาท่ีถูกสุขอนามัย มี
ห้องพยาบาลส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีห้อง

มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการให้วันละ ๓ มื้อ ใน
วงเงินจ านวน ๗๐ บาท/คน/วัน โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการ
บ าบัดที่มีทักษะในการท าอาหารจะอาสาเป็นแม่ครัว
ท าอาหารให้ผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมด ศูนย์ฯ จัดหา
วัตถุดิบในการท าอาหารให้และให้อิสระในการจัด
เมนูอาหารกันเอง โดยศูนย์ฯ ก ากับการจัดหาอาหาร
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยรายงานเมนูอาหารให้ครู
บ าบัดทราบ และมีการจัดอาหารมื้อพิเศษในบาง
โอกาสตามความเหมาะสม รวมทั้งมีน้ าดื่มที่สะอาด
เพียงพอกับความต้องการซึ่งจัดส่งโดยรถน้ าประปา
ปากช่อง เนื่องจากเป็นศูนย์บ าบัดฟ้ืนฟูฯ ของผู้ติดยา
เสพติดหญิง ท าให้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ
ค่าอาหารและการจัดหาอาหาร  
การรักษาพยาบาล/การดูแลสุขภาพ   
ในกรณีที่เจ็บป่วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มีห้องปฐม
พยาบาล และมีนายสิบพยาบาลอยู่ประจ าตลอดเวลา 
เพ่ือประเมินว่า หากเกินศักยภาพของห้องปฐม
พยาบาล ก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ 
(ปากช่องนานา) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้า

อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เช่น ช่างเสริมสวย การ
ตัดเย็บ ศิลปะประดิษฐ์ การท าการเกษตร มีการส ารวจ
ความต้องการทักษะอาชีพตามความสนใจและ
ความสามารถของผู้เข้ารับการบ าบัด นอกจากนี้ ในปี 
๒๕๖๔ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาล ๒ 
แห่งจัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรการดูแลผู้สู งอายุ  
หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง โดยจะมีการให้ประกาศนียบัตร
รับรองความรู้และรับเข้าท างานในโรงพยาบาล ทั้งนี้ 
จะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
เป็นผู้ช่วยพยาบาล พิจารณาจากพ้ืนฐานการศึกษา 
ภูมิล าเนา และความประพฤติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
พยายามในการสร้างอาชีพที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้เข้ารับ
การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ  
 



๑๓ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
พักผ่อน และสนามกีฬา 
สภาพโดยรอบในศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ มีสวนเกษตร
ปลูกผักผลไม้ เช่น กล้วย 
ขนุน เป็นต้น รวมทั้งดอกไม้ที่
หลากหลาย และมีซุ้มพักผ่อน
ตั้งในจุดที่ไม่ใช่จุดอับตา 

รับการฟื้นฟูใช้สิทธิการรักษาพยาบาลผ่านระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้
ท าความตกลงอันไว้กับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นการยืนยันการเข้าถึงสิทธิในการรับ
บริการสาธารณสุขของรัฐ การดูแลสุขภาพตลอด
ระยะเวลาการบ าบัดฟ้ืนฟู จะมีการตรวจร่างกายเมื่อ
แรกรับ และตรวจร่างกายประจ าสัปดาห์ในวันจันทร์ 
และวันศุกร์ ในกรณีท่ีพบว่าผู้เข้ารับบ าบัดป่วยเป็นวัณ
โรค หรือ HIV การตั้งครรภ์ จะแจ้งกรมคุมประพฤติ
เพ่ือปรับแผนการบ าบัดฟ้ืนฟูได้อย่างเหมาะสม  
การใช้เครื่องพันธนาการ  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ มีแนวปฏิบัติที่ไม่มีการใช้
เครื่องพันธนาการ ใด ๆ อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในพ้ืนที่ศูนย์ฟ้ืนฟู แต่ในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องออกนอกพ้ืนที่ กรมคุมประพฤติให้ใช้เครื่อง
พันธนาการ เช่น ในกรณีที่มีการส่งตัวเพื่อไป
รักษาพยาบาล จะใส่กุญแจมือโดยจะพันผ้าไว้  
การลงโทษ  
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ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
จะมีการว่ากล่าว การตักเตือน การท าทัณฑ์บน การนั่ง
เก้าอ้ี การคาดโทษ/ท างานเสริม ทั้งนี้ ไม่มีการใช้
เครื่องพันธนาการในการลงโทษ นอกจากนี้ ยังมี
ช่องทางการร้องเรียนถึงครูใหญ่ของศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง โดยทางศูนย์จะไม่เปิดเผยผู้ร้องเรียน 
การหลบหนี  
ไม่พบการหลบหนี เนื่องจากเป็นศูนย์ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยา
เสพติดหญิง ประกอบกับศูนย์ฟ้ืนฟูฯ อยู่ไกลจากพ้ืนที่
ชุมชน ไม่เอ้ือต่อการหลบหนี สภาพแวดล้อมในศูนย์
ฟ้ืนฟูฯ มีลักษณะความเป็นอยู่แบบเป็นครอบครัว ใน
กรณีท่ีมีเรื่องคับข้องใจ ครูฝึกสตรีเป็นครูพี่เลี้ยงจะท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษา มีนักกิจกรรมบ าบัดดูแล รวมทั้ง
โปรแกรมการบ าบัดที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมวินัย ก็ไม่ได้
กดดันผู้เข้ารับการอบรม ครูบ าบัดจะค านึงถึงสภาพ
ร่างกาย และอายุของผู้เข้ารับการอบรม  
การปรับแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีการปรับแผนการฟื้นฟูฯ ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เช่น ในกรณีผู้เข้ารับการบ าบัด ฯ 
เป็นวัณโรค หรือ พบ HIV ด้วยการเอกซ์เรย์ปอด หรือ



๑๕ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
พบว่ามีการตั้งครรภ์ ก็จะแจ้งกรมคุมประพฤติ เพ่ือ
ปรับแผนการฟ้ืนฟูฯ  
การอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยม  
เมื่อผู้เข้ารับการบ าบัดฯ มาถึงศูนย์ฟ้ืนฟูฯ อนุญาตให้
โทรศัพท์แจ้งญาติได้ และหลังจากครบ ๑ เดือนจึงจะ
อนุญาตให้ติดต่อญาติได้ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีแนวปฏิบัติที่ให้
เฉพาะญาติของผู้เข้ารับการบ าบัดข้าเยี่ยมได้เท่านั้น 
โดยให้ระบุรายชื่อและล าดับ ได้ ๕ คน มีการจอง
ตารางการเข้าเยี่ยม และไม่อนุญาตคนที่ไม่มีรายชื่อเข้า
เยี่ยม และจะระมัดระวังการเข้าเยี่ยมเนื่องจากญาติ
เข้าเยี่ยมอาจน าเรื่องที่สร้างความกังวลและสร้างวิตก 
ท าให้ผู้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูขาดความมั่นคงทางจิตใจ
อันอาจเป็นอุปสรรคในการบ าบัดฟื้นฟูได้ ครูพ่ีเลี้ยงจะ
เฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมหลังจากมีญาติเข้าเยี่ยม  
การดูแลด้านอ่ืน ๆ  
เนื่องจากผู้เข้ารับการบ าบัดเป็นหญิง ครูบ าบัดจะเป็น
ชาย แต่มีครูพ่ีเลี้ยงที่เป็นหญิงตามดูแลอย่างเคร่งครัด 
มีกระบวนการคัดเลือกครูบ าบัดและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมและความประพฤติอันจะน าไปสู่การละเมิด



๑๖ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการสถานที ่ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ทางเพศตลอดเวลา มีการดูแลผู้เข้ารับการบ าบัดที่เป็น 
ทอม ดี้ และเป็นหญิง แยกให้นอนอย่างเป็นระเบียบ
และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ทางเพศ มีการจัดกิจกรรม
ด้านการสร้างวินัยอย่างเหมาะสมกับอายุของผู้เข้ารับ
การบ าบัด ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๗ - ๖๐ ปี การรับผู้เข้า
รับการบ าบัดฯ จะรับตลอดเวลาตามที่กรมคุม
ประพฤติส่งตัวมา โดยผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ใหม่จะมีครู
พ่ีเลี้ยงคอยตามประกบดูและใน ๒๔ ชั่วโมงแรกและ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม มีกล้องวงจรปิดเพ่ือความปลอดภัยโดย
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้เข้ารับ
การบ าบัด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

คร้ังที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน ๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ  

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดกองร้อย
อาสารักษาดินแดน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ   
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับกองร้อย
อาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยอาคารหลักของศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 
เป็นอาคารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ยกพ้ืน
สูง จ านวน ๑ หลัง รองรับผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูฯ จ านวน ๑๕๐ คน 
โครงสร้างอาคารเก่า ท าจากไม้
เกือบทั้งหลัง สภาพค่อนข้างทรุด
โทรมแต่ยังสามารถใช้งานได้ โดย
ชั้นบนเป็นโถงเรือนนอน ส่วนเป็น
ชั้นล่างเป็นพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม 
และแบ่งสัดส่วนเป็นห้องพยาบาล 
และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ส่วน
บริเวณโดยรอบมีสนามหญ้าขนาด
ใหญ่ พื้นที่ท าเกษตรกรรมและปศุ
สัตว์ (เลี้ยงสุกร) ทั้งนี้ ไม่มีการล้อม

เครื่องอุปโภคบริโภค 
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ทุกคนได้รับเสื้อผ้า 
รองเท้า และของใช้ส่วนตัว 
อาหาร/น้ าดื่ม  
งบประมาณ ๗๐ บาท/คน/วัน ใช้วิธีการ
จ้างประกอบเลี้ยง โดยจ านวนดังกล่าวยัง
พอเพียงในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู  
การดูแลด้านสุขภาพ  
มีการจัดห้องพยาบาลแยกไว้เป็นสัดส่วน
พร้อมทั้งจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็น รวมทั้ง มี
เจ้าหน้าที่หรือพ่ีเลี้ยงที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา กรณีมีผู้ป่วยจะ
ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
ผู้อ านวยการศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ท าความร่วมมือ
กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในพ้ืนที่ใกล้เคียงเพ่ืออ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการประสานการใช้

ด้านงบประมาณ  
งบประมาณส าหรับการอุปโภคบริโภคเพียงพอ แต่ยัง
ขาดงบประมาณส าหรับการพัฒนาอาชีพ รวมทั้ง
จ านวนและความพร้อมของบุคลากร  
ด้านสถานที่  
ควรจัดสถานที่ส าหรับศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแยกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดน 
ด้านบุคลกร  
จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา 
เนื่องจากหน่วยงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนไม่ได้มี
ภารกิจหลักในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดหรือการ
ส่งเสริมอาชีพ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีจ าเป็นจึงต้องเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จึงควร
ส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ต้องท า
หน้าที่ในศูนย์ฟ้ืนฟูให้เหมาะสมกับงานการดูแลผู้ติดยา
เสพติด 



๑๘ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
รั้วหรือสร้างก าแพง พื้นที่โดยรอบ
ติดกับชุมชนที่อยู่อาศัย 

สิทธิรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
และในระหว่างการฟ้ืนฟู ผู้รับการฟ้ืนฟู
จะต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะทุก ๓๐ 
วัน และ ๙๐ วัน เพ่ือรายงานกรมคุม
ประพฤติ  
ส่วนการดูแลสุขภาพจิต อนุญาตให้ผู้เข้า
รัยการฟื้นฟูฯ พบญาติได้ ๒ วัน/สัปดาห์ 
การใช้เครื่องพันธนาการ ไม่มี 
การก าหนดบทลงโทษ  
บทลงโทษส าหรับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ มี
การใช้เก้าอ้ีความคิดทบทวนตนเอง การ
สารภาพผิด การตักเตือน การใช้
กระบวนการกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด
และให้ก าลังใจ การแยกอยู่เดี่ยว (ไม่ใช่
การขัง) และการท างานโยธา และกรณีมีผู้
หลบหนี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะติดตาม
กลับมาที่ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ แต่หากไม่สามารถ
ติดตามตัวได้จะด าเนินการร้องทุกข์

ข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนี มีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 
หลบหนี ๑ ราย  
ด้านปัญหาสุขภาพและความพร้อมของบุคลากร  
เจ้าหน้าที่ท่ีท าหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ ประกอบกับการคัดกรองในช่วงก่อนรับเข้า
ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ยังไม่ละเอียดเพียงพอ ท าให้เกิดปัญหา
สุขภาพในระหว่างการฟ้ืนฟูฯ ทั้งนี้ การคัดกรองตรวจ
พิสูจน์ทางการแพทย์โดยปกติจะใช้เวลา ๑๕ วัน และ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ในระหว่างนั้นผู้รอ
การตรวจพิสูจน์ต้องอยู่สถานที่ตามที่กฎหมายก าหนด
ซ่ึงมักเป็นเรือนจ า และการด าเนินการมีข้อจ ากัดด้าน
จ านวนคดีและงบประมาณ ท าให้การคัดกรองโดย
แพทย์ไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ แม้กรมคุมประพฤติ
จะใช้วิธีการตรวจสอบประวัติของญาติร่วมด้วยแต่ยังมี
โอกาสที่จะมีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูที่เป็นโรคติดต่อหรือมี
อาการเฉพาะบางอย่างเข้าไปอยู่ในศูนย์ฟ้ืนฟู แต่เมื่อ
ภายหลังตรวจพบก็จะมีการปรับแผนรองรับที่เหมาะสม
ต่อไป  



๑๙ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย  
นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดบทลงโทษทาง
วินัยของครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ระมัดระวังในการ
ใช้ค าพูดและพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อ
สภาพจิตใจของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู และยังมี
การจัดให้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ สามารถ
ร้องเรียนกรณีต่าง ๆ ได้ในทางลับ 

ส่วนกรณีบุคคลข้ามเพศจะไม่ถูกส่งมาที่ศูนย์ฟ้ืนฟู แต่
จะเป็นการเข้าสู่ระบบบ าบัดฟ้ืนฟูรูปแบบอ่ืน แต่หาก
เป็นบุคคลที่มีสภาพร่างกายตามเพศก าเนิด สามารถ
เข้าฟ้ืนฟูในศูนย์ฟ้ืนฟูได้ตามปกติ 
ปัญหายาเสพติดในภาพรวม  

- ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดยาเสพติดประกอบด้วย
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ หลากหลายช่วงอายุ ซึ่งต่างมี
ประสบการณ์การเสพ ซื้อ ขายยาเสพติด ท าให้เยาวชน
หรือผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูบางส่วนที่เพ่ิงเริ่มเก่ียวข้องกับยา
เสพติดได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื้อขาย หรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ในศูนย์ฟ้ืนฟู 

- ปัญหาการกลับสู่วงจรยาเสพติด เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม สังคมและชุมชน แม้ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจะจบหลักสูตรการฟื้นฟูไปแล้ว แต่เมื่อกลับ
ไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมท าให้ไม่สามารถหลุดพ้นจาก
การใช้สารเสพติดได้  

- การติดตามพฤติกรรมของผู้ที่จบหลักสูตรการ
ฟ้ืนฟู เป็นหน้าที่ของกรรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยที่ใช้กลไกผู้น าชุมชนติดตาม



๒๐ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
พฤติกรรมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี พบว่าผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูกลับไปติดยาเสพติดซ้ า คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด  
กองบิน ๗ 
กองทัพอากาศ  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ  ศูนย์
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กองบิน ๗ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกับกองบิน ๗ อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแยก
เป็นอาคารเรือนนอน อาคารส าหรับ
ท ากิจกรรม ห้องพยาบาล ห้อง
อาบน้ า ห้องสุขา และพ้ืนที่
เกษตรกรรม สภาพโดยรวมมีความ
สะอาดตามหลักสุขลักษณะที่ดี 
อากาศปลอดโปร่ง 

เครื่องอุปโภคบริโภค ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จัดหา
เสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ส่วนตัวส าหรับ
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ อย่างเหมาะสม มีการ
ใ ช้ สี เ สื้ อ ที่ แ ตก ต่ า ง กั น ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาในการอยู่ในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ และมี
งบประมาณที่ได้รับส าหรับ อาหาร/น้ าดื่ม 
จ านวน ๗๐ บาท/คน/วัน  
การดูแลด้านสุขภาพ  
มี การจั ดห้ อ งพยาบาลและ อุปกรณ์
ทางการแพทย์เหมาะสม เพียงพอ กรณี
เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถน าส่ง
โรงพยาบาลกองบิน ๗ ได้ภายใน ๕ นาที  
การใช้เครื่องพันธนาการ ไม่มี  
การติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  
มีการท าบันทึกข้อตกลงกับครอบครัวของ
ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ในการให้ผู้เข้ารับการ
ฟ้ืนฟูฯ มารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง เป็น

ด้านงบประมาณ  
งบประมาณอาหาร งบลงทุน และงบประมาณส าหรับ
จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจปัสสาวะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการ
จัดซื้อที่ตรวจปัสสาวะ โดยในส่วนของกองทัพอากาศ
จะมีไว้ใช้ส าหรับสุ่มตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดอยู่แล้ว ในขณะที่ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ จ าเป็นต้องตรวจ
แบบประเมินได้และมีความละเอียดมากกว่า กล่าวคือ 
ต้องใช้ชุดตรวจแยกส าหรับยาเสพติดหลายประเภท 
และต้องมีชุดตรวจปริมาณเพียงพอส าหรับการตรวจ
ในช่วงก่อนเข้ารับการฟ้ืนฟู ระหว่างการฟ้ืนฟู และหลัง
จบหลักสูตรฟ้ืนฟู เพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพของ
การบ าบัดฟ้ืนฟูได้ ซึ่งที่ผ่านมาแก้ปัญหาชุดตรวจ
ปัสสาวะไม่เพียงพอโดยการประสานขอสนับสนุน
เพ่ิมเติมจากกรมคุมประพฤติและส านักงาน ป.ป.ส.  
ด้านบุคลากร  
บุคลากรที่ท าหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดเป็นบุคลากรของกองทัพอากาศซึ่งเป็นทหารหรือ



๒๑ 
 

ล าดับ สถานที ่
ผลการด าเนินการ 

การบริหารจัดการ การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ระยะเวลา ๑ ปี กรณีพบว่ามีการกลับมา
เสพยาเสพติดและต้องกลับเข้ารับการ
บ าบัดซ้ า ครูพี่เลี้ยงจะสื่อสารพูดคุยกับผู้
เข้ารับการฟ้ืนฟูกลุ่มดังกล่าวมากข้ึนเพ่ือ
ท าความเข้าใจและวิเคราะห์สาเหตุของ
การติดยาเสพติดซ้ า และร่วมกันแก้ปัญหา
ต่อไป ส่วนกรณีที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ที่
ครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้วแต่
คณะกรรมการพิจารณาให้ไม่ผ่าน จะ
ได้รับการขยายระยะเวลาการฟ้ืนฟูต่อไป
ได้ไม่เกิน ๓ ปี 

พยาบาลเท่านั้น จึงยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรมแพทย์
ทหารอากาศ และหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกเป็น
ระยะ 
ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ จัดท า
โครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยเป็นการจ้างงานผู้ที่จบ
หลักสูตรฟื้นฟูฯ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ต่อเนื่อง 
ด้านการดูแลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  
จัดให้มีการแยกห้องนอน ส่วนการดูแลด้านอ่ืนจะได้รับ
การปฏิบัติตามปกติ 

 

 

 

 



๒๒ 
 

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

๔.๑ ปัญหาการด าเนินงานและการประสานงาน  
- การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถานฟ้ืนฟูฯ มีความยากล าบาก เนื่องจากสถานฟ้ืนฟูฯ 

บางแห่งอยู่ในค่ายทหาร 
- การขออนุญาตเข้าสถานฟ้ืนฟูฯ เนื่องจากเป็นสถานที่ปิดอาจจะมีความยุ่งยากในการขอเข้าไป

แต่ละสถานที่ ต้องมีการขออนุญาตไปที่ผู้มีอ านาจสูงสุดในการขอเข้าไปตรวจเยี่ยม แต่ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากทุกหน่วย 

๔.๒ ปัญหาด้านระยะเวลา  
- ในการตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง คณะท างานมีความมุ่งหมายที่จะตรวจเยี่ยมสถานฟ้ืนฟูฯ ในแต่ละ

ภูมิภาค ให้ได้มากกว่า ๑ แห่ง เพ่ือจะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้ได้มากที่สุด ท าให้มี
ระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมสถานฟ้ืนฟูฯ ในแต่ละแห่งอย่างจ ากัด ส่งผลให้ไม่สามารถรับฟังปัญหาจากหน่วยงาน
โดยตรงและหน่วยงานภายนอกได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด  

- ในการตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง เนื่องจากมีระยะเวลาที่จ ากัดท าให้ต้องลดกิจกรรมการตรวจเยี่ยม 
เช่น การสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลในมุมมองของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ  

๔.๓ ปัญหาด้านงบประมาณ  
- งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการตรวจเยี่ยมสถานฟ้ืนฟูฯ ท าให้ต้องเลือกตรวจ

เยี่ยมสถานฟื้นฟูฯ ที่อยู่ในระยะทางท่ีใกล้กัน เพ่ือประหยัดงบประมาณในการเดินทาง 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อจ านวนบุคลากร (คณะท างาน) ท าให้การตรวจ

เยี่ยมแต่ละครั้งต้องจ ากัดจ านวนบุคลากร หรือผลัดเปลี่ยนกันไปเพ่ือตรวจเยี่ยม ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง
เท่าท่ีควร 

๔.๔ ปัญหาด้านอ่ืน ๆ  
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ

ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ภาพการตรวจเยี่ยมตามโครงการ 

“ติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคล กรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” 

คร้ังที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น 
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ กองทัพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา 
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การฝึกอาชีพ - ส่งเสริมให้ท าการเกษตร 
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา 
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คร้ังที่ ๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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การฝึกอาชีพ 
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ห้องละหมาดส าหรับให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
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ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด  กองบิน ๗ กองทัพอากาศ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชุมรับฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึก 
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การฝึกอาชีพ 
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