รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
“ติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคลกรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”
ความเป็นมา
การติดตามการปฏิบัติตามกติกาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ
ไทยเป็ น ภาคี และมี พั น ธกรณี จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม ถื อ เป็ น งานตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยในการดาเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะทาหน้าที่เป็นผู้ให้
ข้อเสนอแนะมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกั บหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีด้วย และโดยที่การเข้าติดตาม
ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่คุมขังโดยเฉพาะสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นงานที่จะทาให้
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติไ ด้รับทราบสภาพปั ญหา และเข้าใจถึงข้อจ ากั ดที่เ ป็นปัญหาในการ
ดาเนินงานของสถานที่คุมขังได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่นั้น สามารถ
นามาใช้รองรับการทาหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและนาไปสู่การคุ้มครองสิทธิของผู้เข้ารับการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติ ด ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งในอั น ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การยอมรั บ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ดั ง นั้ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควรสนับสนุนให้มีการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังบุคคลเพื่อรวบรวม
ข้อมูลการจัดการสถานที่และการปฏิบัติดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
การดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๑ ส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ค าสั่ ง ที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานดาเนินโครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคลกรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีองค์ประกอบ ๑๔ คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เป็ น ประธานคณะท างาน ที่ ป รึ ก ษาส านั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
ที่เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย ผู้อานวยการสานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ
ผู้แทน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์ หรือผู้แทน ผู้อานวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ เป็นคณะทางาน และ
เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๓ เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที่ดาเนิน
โครงการฯ ตามกรอบทีก่ าหนด (รายละเอียดปรากฏตามคาสั่ง เอกสารแนบในภาคผนวก)

๒
๑.๒ แนวทางการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย
- ระยะเวลาการตรวจเยี่ยม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔
- กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วย
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จานวน ๖ ครั้ง ๔ ภาค โดยที่ประชุมคณะทางานฯ มีมติให้ตรวจเยี่ยมศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ ๖ ครั้ง
- คณะผู้ เ ข้ า ตรวจเยี่ ย ม ประกอบไปด้ ว ย กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ประธาน
คณะทางาน และคณะทางาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก (เอกสาร ๒)
- แบบสอบถามศูน ย์ ฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ภาคผนวก (เอกสาร ๓)
- กรอบการตรวจเยี่ยม/ประเด็นคาถาม อาทิ
๑) ด้านกายภาพ – การบริหารจัดการสถานที่ สถานที่สาหรับฟื้นฟูผู้ เข้ารับการฟื้น ฟูมี
สภาพทางกายภาพเป็นอย่างไร เช่น มีการจัดห้องนอนเป็นสัดส่วนเหมาะสม เพียงพอ มีการแบ่งพื้นที่สาหรับทา
กิจกรรม มีสถานที่สาหรับรักษาพยาบาล เป็นต้น
๒) ด้านการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น
- กระบวนการรับตัว มีการจัดทาบันทึกรับตัว ตรวจร่างกายโดยแพทย์
- มีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดเพียงพอกับจานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู
- มีการจัดเลี้ยงอาหารตามหลักโภชนาการ ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจานวนผู้
เข้ารับการฟื้นฟู
- มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลเมื่อเกิดกรณีเจ็บป่วยตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวอยู่
ในสถานฟื้นฟู
- จานวนเจ้าหน้าที่สาหรับดูแลมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับจานวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู
- แผนการฟื้นฟูผู้เข้ารับการฟื้นฟูมีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฟื้นฟู และมีการจัดทา
แผนเฉพาะรายบุคคลที่จาเป็นหรือไม่ เช่น ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่มีปัญหาสุขภาพจิตร่วมด้วย เป็นต้น
๓) ประเด็นปัญหาอื่นที่ประสงค์ให้คณะตรวจเยี่ยมรับทราบ

๓
๑.๓ แผนการตรวจเยี่ยม
รายการ
ต.ค.-พ.ย. ธ.ค. ๖๓ - ก.พ.-มี.ค. เม.ย. -พ.ค. มิ.ย.- ก.ค. ส.ค. –ก.ย. หมายเหตุ
๒๕๖๓ ม.ค. ๖๔ ๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๒๕๖๔
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
√
ต.ค. ๖๓
๒.จั ดท าแผนในการเข้ า

√

ตรวจเยี่ ยมสถานที่ และ
ก ร อ บ ส า ห รั บ ก า ร
ตรวจสอบ
๓. ดาเนินการเข้าตรวจ

√

√

√

√

เยี่ยม
๔ . ส รุ ป ผ ล ก า ร

√

ดาเนินงาน
๔. เสนอรายงาน กสม.

√

พิจารณา
๒. การดาเนินงาน
๒.๑ ขั้นเตรียมการ
- มีหนังสือประสานไปยังหน่วยงานที่จะเข้าดาเนินการตรวจเยี่ยม ในการนี้สถานที่จะเข้า
ตรวจเยี่ ย มทั้ ง ๖ ครั้ ง เป็ น สถานที่ ภ ายใต้ ก ากั บ ดู แ ลของ กองทั พ อากาศ กองทั พ บก กองทั พ เรื อ และ
กระทรวงมหาดไทย ฝ่ า ยเลขานุ ก ารจึ ง ได้ ท าหนั ง สื อ ประสานขออนุ ญ าตไปยั ง ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และอธิบดีกรมการปกครอง
๒.๒ ขั้นตอนการเข้าเยี่ยม
รูปแบบในการตรวจเยี่ยมจะประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังข้อมูล สภาพปัญหา ข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา
๒) การเยี่ ย มชมสถานที่ ใ นการบาบัด ฟื้ น ฟูส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ดฯ พบปะพูด คุ ย กั บ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๔
กาหนดการตรวจเยี่ยมทั้ง ๖ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่
๑

๒
๓
๔
๕
๖

สถานที่/จังหวัด
๑) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น
๒) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ กองทัพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา
๓) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา
๑) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ กองทัพอากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๑ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๒) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕ ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่

การดาเนินการ

๑๐ - ๑๒

ตรวจเยี่ยมแล้ว

มีนาคม ๒๕๖๔
๑-๒

ตรวจเยี่ยมแล้ว

เมษายน ๒๕๖๔
๒๐ - ๒๒

ไม่ได้

เมษายน ๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยม

๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมการสัตว์ทหารบก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๒) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑ ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๕-๗

ไม่ได้

พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยม

๑) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพลพัฒนาที่ ๔ ตาบลคลองหอยโข่ง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๒) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖ ตาบลโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

๒๗ - ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๔

ไม่ได้

- โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒ ตาบลสัตหีบ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตรวจเยี่ยม
ไม่ได้
ตรวจเยี่ยม

๕
๓. ผลการดาเนินการ
ครั้งที่ ๑ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมา
ลาดับ
๑

ผลการดาเนินการ
การบริหารจัดการสถานที่
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ศูนย์ฟื้นฟู
สภาพทั่วไปด้านกายภาพ
เครื่องอุปโภคบริโภค
สมรรถภาพผู้ติดยา - โรงนอนความจุ ๖๐ คน
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทุกคนได้รับเครื่องนุ่งห่ม ของใช้
เสพติด มณฑล
รองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนตัว
ทหารบกที่ ๒๓ ค่าย
๑๕๐ คน
อาหาร/น้าดื่ม งบประมาณ ๗๐ บาท/คน/วัน
ศรีพัชรินทร จังหวัด - ห้องน้า แยกชาย - หญิง
การดูแลด้านสุขภาพ
ขอนแก่น
(ไม่ต้องระบุเพศ) มีการดูแล
- สุขภาพกาย มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์
ทาความสะอาด อยู่ใน
ทหาร และตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัว
สภาพใช้งานได้ดี
ตาย กรณีพบผู้ป่วยจิตเวช จะดาเนินการคัดออกเพื่อ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมิน ลงความเห็นเพื่อปรับแผนส่งกลับไปให้กรม
คุมประพฤติดาเนินการต่อไป เนื่องจากศูนย์ฟื้นฟูฯ ไม่
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช กรณีผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ เกิดอาการเจ็บป่วย สามารถใช้บริการห้อง
พยาบาลที่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ หาก
อาการป่วยร้ายแรง ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีความพร้อมในการ
นาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ได้ภายใน ๕
นาที
สถานที่

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านงบประมาณ
- ควรมีการสนับสนุนทุนส่งเสริมอาชีพสาหรับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ที่กาลังจะจบหลักสูตร
- งบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน เครื่อง
อุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ เสื้อผ้า เครื่องนอน สภาพ
เก่า
- ปัจจุบันแก้ปัญหาโดยขอรับสนับสนุนจากภาคเอกชน
ด้านสถานที่
- ปัญหาสถานที่รองรับผู้ติดยาเสพติดไม่เพียงพอ ทาให้
เกิดการจับและปล่อย เกิดสถิติตัวเลขการจับกุม
สูงขึ้น แต่เป็นผู้เสพคนเดิม และเมื่อเข้าสู่
กระบวนการบาบัดฟื้นฟูฯ พบว่าจานวนผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ไม่ได้สัดส่วนกับความพร้อมของสถานที่ ทา
ให้เกิดความแออัด แต่มีความจาเป็นต้องรับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟู เนื่องจากเป็นนโยบาย
- ควรจัดสถานที่เฉพาะสาหรับผู้ติดยาเสพติดที่อยู่
ระหว่างกระบวนการประเมิน/ตรวจพิสูจน์ความผิด

๖
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- การดูแลสุขภาพจิต กาหนดให้ญาติเข้าเยี่ยม
๔ ฐาน ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
ได้ ๒ วัน/สัปดาห์ (จันทร์และศุกร์) มีการอนุญาตหรือ
เสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งกาหนดให้ต้องควบคุมตัวผู้
พาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ไปงานศพหรืองานแต่งงานของ
เสพยาเสพติดไว้ ซึ่งโดยมากใช้เรือนจาเป็นสถานที่
ญาติได้ตามสมควร
ควบคุมระหว่างรอพิสูจน์ ส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทาให้
การใช้เครื่องพันธนาการ
เกิดทัศนคติติดลบ และการตีตราจากสังคม
ไม่มีการกาหนดบทลงโทษ กรณีมีการกระทาผิด
- ปัญหาสถานที่สาหรับผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการป่วย
ระเบียบหรือหลบหนี ใช้วิธีการที่เรียกว่า “เครื่องมือ
ทางจิตร่วมด้วย จาเป็นต้องแยกออกจากครอบครัว
บ้าน” เน้นการพูดคุย ทาความเข้าใจ ลงโทษสถานเบา และชุมชน แต่ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่ดูแลคนกลุ่มนี้
เช่น กาหนดเวลานอนหรือเวลารับประทานอาหาร
โดยเฉพาะ
แตกต่างจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ คนอื่น โดยไม่มีการใช้ ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟูฯ
บทลงโทษหรือกิจกรรมฝึกวินัยทหาร
- กรมการปกครองทาหน้าที่ในการติดตามผู้ติดยาเสพ
ติด โดยใช้กลไกผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และการดูแล
กันเองในชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูฯ ไม่มีหน้าที่โดยตรงใน
การติดตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จบหลักสูตร ศูนย์ฟื้นฟูฯ จะประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สานักงานคุมประพฤติ
โรงพยาบาล กรมการปกครอง และสานักงาน ป.ป.ส.
โดย ป.ป.ส. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลกลาง และอยู่
ระหว่างจัดทาระบบฐานข้อมูล

๗
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนี และการกาหนด
บทลงโทษ ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
หลบหนี ๑๑ ราย แต่ไม่เกินตัวชี้วัดที่กาหนดให้มีการ
หลบหนีไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของจานวนผู้เข้ารับ
การบาบัด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการหลบหนี ตาม
ขั้นตอนปกติเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งความดาเนินคดี
เนื่องจากผู้หลบหนีมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๑๙๐ แต่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มักใช้
วิธีการประสานความร่วมมือกับญาติ และเปิดโอกาส
ให้ผู้หลบหนีสามารถกลับมาเข้ารับการบาบัดได้
ตลอดเวลา
- การหลบหนี บางกรณีเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัว
กล่าวคือ เมื่อมีกระบวนการประเมินและแจ้งผลว่า
บุคคลต้องเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ เป็นเวลา ๔ เดือน
ผู้ติดยาเสพติดหลายรายตกใจกลัว และหนีไปโดยไม่
ยอมเข้ารับการฟื้นฟูฯ เจ้าหน้าที่จึงต้องแจ้งข้อมูล
และทาความเข้าใจกับญาติ และใช้วิธีแจ้งผลและเชิญ
ตัวบุคคลขึ้นรถไปเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯ ทันที

๘
ลาดับ

สถานที่

๒

ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองบิน ๑
กองทัพอากาศ
จังหวัดนครราชสีมา

การบริหารจัดการสถานที่

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองบิน ๑ จังหวัด
นครราชสีมา เป็นระบบบังคับ
บาบัดที่ควบคุมอย่างเข้มงวด

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

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

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- ส่วนการกาหนดบทลงโทษ หรือ การให้ความ
ช่วยเหลือ จะมีการประเมินสภาพจิตใจมี
กระบวนการให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ยอมรับผิด
จากนั้นมีมาตรการ เช่น กาหนดเวลานอนหรือเวลา
รับประทานอาหารช้ากว่าคนอื่น ไม่มีการใช้กาลัง
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างบุคลากรและ
สังคม กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟู อยู่ในกระบวนการ
ชะลอฟ้อง เป็นการบาบัดฟื้นฟูผู้ป่วย จึงควรทาความ
เข้าใจกับบุคลากรและสังคมให้มีมุมมองที่ถูกต้องต่อ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทั้งขั้นตอนการฟื้นฟูและต่อผู้เข้า
รับการบาบัดปัญหาหน่วยงานรับผิดชอบ ตาม
หลักการที่ให้ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ควรให้กระทรวง
สาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก แต่
ปัจจุบันยังเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม
ด้านงบประมาณ
การบริหารจัดการด้านงบประมาณศูนย์ฟื้นฟูได้รับ
งบประมาณแต่ละปี จากกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม ตามจานวนของผู้เข้ารับการฟื้นฟู เนื่องจาก
สามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างของกองทัพได้ เช่น เตียง

๙
ลาดับ

สถานที่

ผลการดาเนินการ
การบริหารจัดการสถานที่
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มีรั้วแยกศูนย์ฟื้นฟู
อาหาร/น้าดื่ม
สมรรถภาพฯ ออกจากพื้นที่ มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการให้วันละ ๓ มื้อ
กองทัพอากาศในส่วนอื่น ๆ โดยใช้ระบบจ้างเหมาจ่ายในวงเงินจานวน ๗๐ บาท/
อย่างชัดเจน
คน/วัน และมีการจัดอาหารมื้อพิเศษในบางโอกาสตาม
สภาพเรือนนอนของผู้เข้ารับ ความเหมาะสม รวมทั้งมีน้าดื่มที่สะอาดเพียงพอกับ
การฟื้นฟู
ความต้องการ
มีมุ้งลวด/พัดลม/เตียงพล
การรักษาพยาบาล
ทหาร อุปกรณ์เครื่องนอนที่ ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ จะย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
เหมาะสม
ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
สภาพโรงอาหาร
แห่งชาติ มายังโรงพยาบาลกองบิน ๑ ซึ่งเป็นหน่วย
มีการจัดสถานที่รับประทาน ปฐมภูมิของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในกรณีที่เจ็บป่วยเกิน
อาหารอย่างเป็นสัดส่วน
กว่าศักยภาพของโรงพยาบาลกองบิน ๑ ก็จะส่งต่อไป
รวมทั้งมีฉากพลาสติกใสกั้น ยังหน่วยทุติยภูมิซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพได้
ระหว่างกันตามมาตรการ
ดังนั้น ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถเข้าถึงสิทธิในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ รับบริการสาธารณสุขของรัฐได้
ไวรัสโคโรนา
การใช้เครื่องพันธนาการ
ห้องอาบน้าและห้องสุขา
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มีแนวปฏิบัติห้ามใช้เครื่อง
มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย
พันธนาการ ยกเว้นในกรณีเคลื่อนย้ายไปนอกพื้นที่
ห้องพยาบาล
กองทัพอากาศ เช่น ไปศาล ในกรณีที่มีการส่งตัวเพื่อ

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
นอน อุปกรณ์เครื่องนอน ส่วนค่าอาหารจานวน ๗๐
บาท/คน/วัน นั้น ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ สามารถ
จัดการให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้รับอาหารที่เหมาะสม
เป็นไปตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอได้ ดังนั้น ยัง
ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณแต่อย่างใด
ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟู
การติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามกฎหมายแล้วเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย อย่างไรก็ดี ทางศูนย์
ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ ได้มีการติดตามภายหลังเข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ อย่างไม่เป็นทางการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ คน
สามารถติดตาม
ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ได้ ๒๕ คน โดยพบว่า ผู้ผ่านการ
ฟื้นฟูฯ จานวน ๒๐ คนเลิกเสพยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
และจานวน ๕ คน เสพยาเสพติดซ้า นอกจากนี้ ทาง
ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ ติดตามจากการติดตามระบบ
คดี และมีการติดตามว่ามีการประกอบอาชีพอะไร หรือ
มีการเปลี่ยนอาชีพ หรือไม่

๑๐
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่
มีห้องพยาบาลสาหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีห้อง
พักผ่อน และสนามกีฬา
สภาพโดยรอบ
ในศูนย์ฟื้นฟูฯ มีสวนเกษตร
และซุ้มพักผ่อน

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนอกพื้นที่กองบิน เช่น
โรงพยาบาลกองทัพอากาศทุ่งสีกัน โรงพยาบาลภูมิพล
จะใส่กุญแจมือโดยจะพันผ้าไว้ เนื่องจากโรงพยาบาล
ดังกล่าวมีประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ
การลงโทษ
จะมีการว่ากล่าว การตักเตือน การทาทัณฑ์บน การนั่ง
เก้าอี้ การคาดโทษ/ทางานเสริม เช่น การทางานโยธา
ทั้งนี้ ไม่มีการใช้เครื่องพันธนาการในการลงโทษ
การหลบหนี
ศูนย์ฟื้นฟูฯกองบิน ๑ เป็นระบบบังคับบาบัดควบคุม
เข้มงวด (มีรั้วกาหนดพื้นที่ของศูนย์) เนื่องจากรั้วเป็น
รั้วลวดหนามจึงมีช่องให้สามารถหลบหนีออกไปได้ ใน
ปี ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หลบหนี ๓ คน
หลบหนีสาเร็จ ๒ คน มอบตัว ๑ คนโดยผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ ที่มอบตัวไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายและคง
ได้รับการฟื้นฟูตามแผนปกติ (นับต่อเนื่อง) กรณีมีการ
หลบหนี เจ้าหน้าที่จะติดตามภายในพื้นที่ของกองบิน
ก่อน หากไม่พบจะแจ้งความตารวจเนื่องจากการ

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
การฝึกอาชีพ ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ มีเป้าหมายให้ผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะได้ฝึกวิชาอาชีพ คนละ ๑ วิชา
อาชีพในระหว่างการฟื้นฟูฯ ๑๒๐ วัน โดยมีการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพโดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
เช่น งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การเดินสายไฟฟ้าภายใน
อาคาร ซึ่งการคืนคนดีสู่สังคมนั้น จาเป็นต้องสร้าง
วินัยและการมีวิชาชีพให้อย่างเหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถของผู้รับเข้าฟื้นฟูฯ แต่ละคน

๑๑
ลาดับ

สถานที่

๓

ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด กองพันรบ
พิเศษ ศูนย์สงคราม
พิเศษ จังหวัด
นครราชสีมา

ผลการดาเนินการ
การบริหารจัดการสถานที่
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
หลบหนีเป็นการทาผิดกฎหมายอาญา และจะทา
หนังสือแจ้งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
การปรับแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน ๑ มีการปรับแผนการฟื้นฟูฯ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม โดยมีระบบการคัดกรองผู้
เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้แก่ การคัดกรองวัณโรคด้วยการ
เอกซ์เรย์ปอด การประเมินสุขภาพจิตของผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูเป็นระยะ ๆ ในกรณีที่พบว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มี
ปัญหาด้านจิตเวช จะประสานกับนักจิตเวชเพื่อคัด
กรอง และปรับแผนการฟื้นฟูฯ และประสานสถาบัน
กัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อส่งต่อรักษา
สภาพทั่วไปด้านกายภาพ
เครื่องอุปโภคบริโภค
พื้นที่ของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง เครื่องนุ่งห่ม/อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้เข้ารับการ
กองพันรบพิเศษปากช่องเป็น ฟื้นฟู มีการจัดเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อ กางเกง ชุด
ระบบบังคับบาบัดที่ควบคุม ชั้นใน ถุงเท้า รองเท้า ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ แชมพู
อย่างไม่เข้มงวดเข้มงวด แยก สระผม รวมทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวของสตรีอย่างเพียงพอ
ออกเป็นสัดส่วนจากหน่วย
เหมาะสม งบประมาณที่ได้รับต่อคนในการบาบัด
กองพันรบพิเศษที่มีกิจกรรม ฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติดหญิงจะสูงกว่าชาย
ด้านการทหารอย่างชัดเจน
อาหาร/น้าดื่ม

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ด้านงบประมาณ
ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับด้านงบประมาณ
ระบบติดตามภายหลังการฟื้นฟู
การติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตามกฎหมายแล้วเป็น
หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
การฝึกอาชีพ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูฯ ได้
ฝึกวิชาอาชีพในระหว่างการฟื้นฟูฯ ๑๒๐ วัน โดยมีการ

๑๒
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่
โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมืองอยู่คน
ละฟากกับหน่วยกองพันรบ
พิเศษกั้นด้วยถนน และมี
ความปลอดภัยทางกายภาพ
สาหรับเป็นสถานที่บาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดหญิง มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี เข้าถึง
ไฟฟ้าและน้า (น้าบาดาล)
สภาพเรือนนอนของผู้เข้ารับ
การฟื้นฟู
มีมุ้งลวด/พัดลม/อุปกรณ์
เครื่องนอนที่เหมาะสม สภาพ
โรงอาหาร มีการจัดสถานที่
รับประทานอาหารอย่างเป็น
สัดส่วน มีห้องอาบน้าและ
ห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย มี
ห้องพยาบาลสาหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีห้อง

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการให้วันละ ๓ มื้อ ใน
วงเงินจานวน ๗๐ บาท/คน/วัน โดยมีกลุ่มผู้เข้ารับการ
บาบัดที่มีทักษะในการทาอาหารจะอาสาเป็นแม่ครัว
ทาอาหารให้ผู้เข้ารับการบาบัดทั้งหมด ศูนย์ฯ จัดหา
วัตถุดิบในการทาอาหารให้และให้อิสระในการจัด
เมนูอาหารกันเอง โดยศูนย์ฯ กากับการจัดหาอาหาร
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยรายงานเมนูอาหารให้ครู
บาบัดทราบ และมีการจัดอาหารมื้อพิเศษในบาง
โอกาสตามความเหมาะสม รวมทั้งมีน้าดื่มที่สะอาด
เพียงพอกับความต้องการซึ่งจัดส่งโดยรถน้าประปา
ปากช่อง เนื่องจากเป็นศูนย์บาบัดฟื้นฟูฯ ของผู้ติดยา
เสพติดหญิง ทาให้ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ
ค่าอาหารและการจัดหาอาหาร
การรักษาพยาบาล/การดูแลสุขภาพ
ในกรณีที่เจ็บป่วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มีห้องปฐม
พยาบาล และมีนายสิบพยาบาลอยู่ประจาตลอดเวลา
เพื่อประเมินว่า หากเกินศักยภาพของห้องปฐม
พยาบาล ก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่
(ปากช่องนานา) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้า
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อบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เช่น ช่างเสริมสวย การ
ตัดเย็บ ศิลปะประดิษฐ์ การทาการเกษตร มีการสารวจ
ความต้ อ งการทั ก ษะอาชี พ ตามความสนใจและ
ความสามารถของผู้เข้ารับการบาบัด นอกจากนี้ ในปี
๒๕๖๔ ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาล ๒
แห่ ง จั ด อบรมวิ ช าชี พ หลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง โดยจะมีการให้ประกาศนียบัตร
รับรองความรู้และรับเข้าทางานในโรงพยาบาล ทั้งนี้
จะคัดเลื อกผู้ เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติครบที่จะ
เป็นผู้ ช่ว ยพยาบาล พิจารณาจากพื้นฐานการศึ ก ษา
ภูมิล าเนา และความประพฤติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความ
พยายามในการสร้างอาชีพที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้เข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟูฯ

๑๓
ลาดับ

สถานที่

ผลการดาเนินการ
การบริหารจัดการสถานที่
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
พักผ่อน และสนามกีฬา
รับการฟื้นฟูใช้สิทธิการรักษาพยาบาลผ่านระบบ
สภาพโดยรอบในศูนย์ฟื้นฟู หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้
สมรรถภาพฯ มีสวนเกษตร ทาความตกลงอันไว้กับสานักงานหลักประกันสุขภาพ
ปลูกผักผลไม้ เช่น กล้วย
แห่งชาติ เป็นการยืนยันการเข้าถึงสิทธิในการรับ
ขนุน เป็นต้น รวมทั้งดอกไม้ที่ บริการสาธารณสุขของรัฐ การดูแลสุขภาพตลอด
หลากหลาย และมีซุ้มพักผ่อน ระยะเวลาการบาบัดฟื้นฟู จะมีการตรวจร่างกายเมื่อ
ตั้งในจุดที่ไม่ใช่จุดอับตา
แรกรับ และตรวจร่างกายประจาสัปดาห์ในวันจันทร์
และวันศุกร์ ในกรณีที่พบว่าผู้เข้ารับบาบัดป่วยเป็นวัณ
โรค หรือ HIV การตั้งครรภ์ จะแจ้งกรมคุมประพฤติ
เพื่อปรับแผนการบาบัดฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม
การใช้เครื่องพันธนาการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ มีแนวปฏิบัติที่ไม่มีการใช้
เครื่องพันธนาการ ใด ๆ อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในพื้นที่ศูนย์ฟื้นฟู แต่ในกรณีที่
จาเป็นต้องออกนอกพื้นที่ กรมคุมประพฤติให้ใช้เครื่อง
พันธนาการ เช่น ในกรณีที่มีการส่งตัวเพื่อไป
รักษาพยาบาล จะใส่กุญแจมือโดยจะพันผ้าไว้
การลงโทษ
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๑๔
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
จะมีการว่ากล่าว การตักเตือน การทาทัณฑ์บน การนั่ง
เก้าอี้ การคาดโทษ/ทางานเสริม ทั้งนี้ ไม่มีการใช้
เครื่องพันธนาการในการลงโทษ นอกจากนี้ ยังมี
ช่องทางการร้องเรียนถึงครูใหญ่ของศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง โดยทางศูนย์จะไม่เปิดเผยผู้ร้องเรียน
การหลบหนี
ไม่พบการหลบหนี เนื่องจากเป็นศูนย์ฟื้นฟูฯ ผู้ติดยา
เสพติดหญิง ประกอบกับศูนย์ฟื้นฟูฯ อยู่ไกลจากพื้นที่
ชุมชน ไม่เอื้อต่อการหลบหนี สภาพแวดล้อมในศูนย์
ฟื้นฟูฯ มีลักษณะความเป็นอยู่แบบเป็นครอบครัว ใน
กรณีที่มีเรื่องคับข้องใจ ครูฝึกสตรีเป็นครูพี่เลี้ยงจะทา
หน้าที่ให้คาปรึกษา มีนักกิจกรรมบาบัดดูแล รวมทั้ง
โปรแกรมการบาบัดที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมวินัย ก็ไม่ได้
กดดันผู้เข้ารับการอบรม ครูบาบัดจะคานึงถึงสภาพ
ร่างกาย และอายุของผู้เข้ารับการอบรม
การปรับแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีการปรับแผนการฟื้นฟูฯ ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม เช่น ในกรณีผู้เข้ารับการบาบัด ฯ
เป็นวัณโรค หรือ พบ HIV ด้วยการเอกซ์เรย์ปอด หรือ
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๑๕
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
พบว่ามีการตั้งครรภ์ ก็จะแจ้งกรมคุมประพฤติ เพื่อ
ปรับแผนการฟื้นฟูฯ
การอนุญาตให้ญาติมาเยี่ยม
เมื่อผู้เข้ารับการบาบัดฯ มาถึงศูนย์ฟื้นฟูฯ อนุญาตให้
โทรศัพท์แจ้งญาติได้ และหลังจากครบ ๑ เดือนจึงจะ
อนุญาตให้ติดต่อญาติได้ ศูนย์ฟื้นฟูฯ มีแนวปฏิบัติที่ให้
เฉพาะญาติของผู้เข้ารับการบาบัดข้าเยี่ยมได้เท่านั้น
โดยให้ระบุรายชื่อและลาดับ ได้ ๕ คน มีการจอง
ตารางการเข้าเยี่ยม และไม่อนุญาตคนที่ไม่มีรายชื่อเข้า
เยี่ยม และจะระมัดระวังการเข้าเยี่ยมเนื่องจากญาติ
เข้าเยี่ยมอาจนาเรื่องที่สร้างความกังวลและสร้างวิตก
ทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูขาดความมั่นคงทางจิตใจ
อันอาจเป็นอุปสรรคในการบาบัดฟื้นฟูได้ ครูพี่เลี้ยงจะ
เฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมหลังจากมีญาติเข้าเยี่ยม
การดูแลด้านอื่น ๆ
เนื่องจากผู้เข้ารับการบาบัดเป็นหญิง ครูบาบัดจะเป็น
ชาย แต่มีครูพี่เลี้ยงที่เป็นหญิงตามดูแลอย่างเคร่งครัด
มีกระบวนการคัดเลือกครูบาบัดและเฝ้าระวัง
พฤติกรรมและความประพฤติอันจะนาไปสู่การละเมิด

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑๖
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการสถานที่

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ทางเพศตลอดเวลา มีการดูแลผู้เข้ารับการบาบัดที่เป็น
ทอม ดี้ และเป็นหญิง แยกให้นอนอย่างเป็นระเบียบ
และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ทางเพศ มีการจัดกิจกรรม
ด้านการสร้างวินัยอย่างเหมาะสมกับอายุของผู้เข้ารับ
การบาบัด ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๗ - ๖๐ ปี การรับผู้เข้า
รับการบาบัดฯ จะรับตลอดเวลาตามที่กรมคุม
ประพฤติส่งตัวมา โดยผู้เข้ารับการบาบัดฯ ใหม่จะมีครู
พี่เลี้ยงคอยตามประกบดูและใน ๒๔ ชั่วโมงแรกและ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อม มีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยโดย
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้เข้ารับ
การบาบัด

ประเด็นหารือ/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑๗

ครั้งที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๒ ศูนย์ฟื้นฟูฯ
ลาดับ
๑

สถานที่

การบริหารจัดการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ สภาพทั่วไปด้านกายภาพ
ผู้ติดยาเสพติดกองร้อย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อาสารักษาดินแดน
ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับกองร้อย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยอาคารหลักของศูนย์ฟื้นฟูฯ
เป็นอาคารขนาดใหญ่ ๒ ชั้น ยกพื้น
สูง จานวน ๑ หลัง รองรับผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ จานวน ๑๕๐ คน
โครงสร้างอาคารเก่า ทาจากไม้
เกือบทั้งหลัง สภาพค่อนข้างทรุด
โทรมแต่ยังสามารถใช้งานได้ โดย
ชั้นบนเป็นโถงเรือนนอน ส่วนเป็น
ชั้นล่างเป็นพื้นที่สาหรับทากิจกรรม
และแบ่งสัดส่วนเป็นห้องพยาบาล
และห้องพักของเจ้าหน้าที่ ส่วน
บริเวณโดยรอบมีสนามหญ้าขนาด
ใหญ่ พื้นที่ทาเกษตรกรรมและปศุ
สัตว์ (เลี้ยงสุกร) ทั้งนี้ ไม่มีการล้อม

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เครื่องอุปโภคบริโภค
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทุกคนได้รับเสื้อผ้า
รองเท้า และของใช้ส่วนตัว
อาหาร/น้าดื่ม
งบประมาณ ๗๐ บาท/คน/วัน ใช้วิธีการ
จ้างประกอบเลี้ยง โดยจานวนดังกล่าวยัง
พอเพียงในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟู
การดูแลด้านสุขภาพ
มีการจัดห้องพยาบาลแยกไว้เป็นสัดส่วน
พร้อมทั้งจัดเตรียมยาสามัญประจาบ้าน
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น รวมทั้ง มี
เจ้าหน้าที่หรือพี่เลี้ยงที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา กรณีมีผู้ป่วยจะ
ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ ทาความร่วมมือ
กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่ออานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการประสานการใช้

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ด้านงบประมาณ
งบประมาณสาหรับการอุปโภคบริโภคเพียงพอ แต่ยัง
ขาดงบประมาณสาหรับการพัฒนาอาชีพ รวมทั้ง
จานวนและความพร้อมของบุคลากร
ด้านสถานที่
ควรจัดสถานที่สาหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดแยกจากกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด้านบุคลกร
จานวนบุคลากรไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยา
เนื่องจากหน่วยงานกองร้อยอาสารักษาดินแดนไม่ได้มี
ภารกิจหลักในการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดหรือการ
ส่งเสริมอาชีพ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีจาเป็นจึงต้องเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุน จึงควร
ส่งเสริมศักยภาพของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ต้องทา
หน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูให้เหมาะสมกับงานการดูแลผู้ติดยา
เสพติด

๑๘
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการ
รั้วหรือสร้างกาแพง พื้นที่โดยรอบ
ติดกับชุมชนที่อยู่อาศัย

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
สิทธิรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
และในระหว่างการฟื้นฟู ผู้รับการฟื้นฟู
จะต้องเข้ารับการตรวจปัสสาวะทุก ๓๐
วัน และ ๙๐ วัน เพื่อรายงานกรมคุม
ประพฤติ
ส่วนการดูแลสุขภาพจิต อนุญาตให้ผู้เข้า
รัยการฟื้นฟูฯ พบญาติได้ ๒ วัน/สัปดาห์
การใช้เครื่องพันธนาการ ไม่มี
การกาหนดบทลงโทษ
บทลงโทษสาหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มี
การใช้เก้าอี้ความคิดทบทวนตนเอง การ
สารภาพผิด การตักเตือน การใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
และให้กาลังใจ การแยกอยู่เดี่ยว (ไม่ใช่
การขัง) และการทางานโยธา และกรณีมีผู้
หลบหนี เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะติดตาม
กลับมาที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ แต่หากไม่สามารถ
ติดตามตัวได้จะดาเนินการร้องทุกข์

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการหลบหนี มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
หลบหนี ๑ ราย
ด้านปัญหาสุขภาพและความพร้อมของบุคลากร
เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ครูพี่เลี้ยงยังขาดความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อ ประกอบกับการคัดกรองในช่วงก่อนรับเข้า
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ยังไม่ละเอียดเพียงพอ ทาให้เกิดปัญหา
สุขภาพในระหว่างการฟื้นฟูฯ ทั้งนี้ การคัดกรองตรวจ
พิสูจน์ทางการแพทย์โดยปกติจะใช้เวลา ๑๕ วัน และ
ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ในระหว่างนั้นผู้รอ
การตรวจพิสูจน์ต้องอยู่สถานที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ซึง่ มักเป็นเรือนจา และการดาเนินการมีข้อจากัดด้าน
จานวนคดีและงบประมาณ ทาให้การคัดกรองโดย
แพทย์ไม่สามารถทาได้อย่างเต็มที่ แม้กรมคุมประพฤติ
จะใช้วิธีการตรวจสอบประวัติของญาติร่วมด้วยแต่ยังมี
โอกาสที่จะมีผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เป็นโรคติดต่อหรือมี
อาการเฉพาะบางอย่างเข้าไปอยู่ในศูนย์ฟื้นฟู แต่เมื่อ
ภายหลังตรวจพบก็จะมีการปรับแผนรองรับที่เหมาะสม
ต่อไป

๑๙
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการ

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดบทลงโทษทาง
วินัยของครูพี่เลี้ยงเพื่อให้ระมัดระวังในการ
ใช้คาพูดและพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อ
สภาพจิตใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟู และยังมี
การจัดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถ
ร้องเรียนกรณีต่าง ๆ ได้ในทางลับ

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ส่วนกรณีบุคคลข้ามเพศจะไม่ถูกส่งมาที่ศูนย์ฟื้นฟู แต่
จะเป็นการเข้าสู่ระบบบาบัดฟื้นฟูรูปแบบอื่น แต่หาก
เป็นบุคคลที่มีสภาพร่างกายตามเพศกาเนิด สามารถ
เข้าฟื้นฟูในศูนย์ฟื้นฟูได้ตามปกติ
ปัญหายาเสพติดในภาพรวม
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดยาเสพติดประกอบด้วย
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หลากหลายช่วงอายุ ซึ่งต่างมี
ประสบการณ์การเสพ ซื้อ ขายยาเสพติด ทาให้เยาวชน
หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูบางส่วนที่เพิ่งเริ่มเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งซื้อขาย หรือ
ข้อมูลอื่น ๆ จากผู้ที่มีประสบการณ์ในศูนย์ฟื้นฟู
- ปัญหาการกลับสู่วงจรยาเสพติด เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม สังคมและชุมชน แม้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพจะจบหลักสูตรการฟื้นฟูไปแล้ว แต่เมื่อกลับ
ไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมทาให้ไม่สามารถหลุดพ้นจาก
การใช้สารเสพติดได้
- การติดตามพฤติกรรมของผู้ที่จบหลักสูตรการ
ฟื้นฟู เป็นหน้าที่ของกรรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยที่ใช้กลไกผู้นาชุมชนติดตาม

๒๐
ลาดับ

สถานที่

๒

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
กองบิน ๗
กองทัพอากาศ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การบริหารจัดการ

สภาพทั่วไปด้านกายภาพ ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กองบิน ๗ ตั้งอยู่ภายในบริเวณ
เดียวกับกองบิน ๗ อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแยก
เป็นอาคารเรือนนอน อาคารสาหรับ
ทากิจกรรม ห้องพยาบาล ห้อง
อาบน้า ห้องสุขา และพื้นที่
เกษตรกรรม สภาพโดยรวมมีความ
สะอาดตามหลักสุขลักษณะที่ดี
อากาศปลอดโปร่ง

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

เครื่องอุปโภคบริโภค ศูนย์ฟื้นฟูฯ จัดหา
เสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ส่วนตัวสาหรับ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ อย่างเหมาะสม มีการ
ใ ช้ สี เ สื้ อ ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม ก า ห น ด
ระยะเวลาในการอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูฯ และมี
งบประมาณที่ได้รับสาหรับ อาหาร/น้าดื่ม
จานวน ๗๐ บาท/คน/วัน
การดูแลด้านสุขภาพ
มี ก ารจั ด ห้ อ งพยาบาลและอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์เหมาะสม เพียงพอ กรณี
เกิดอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถนาส่ง
โรงพยาบาลกองบิน ๗ ได้ภายใน ๕ นาที
การใช้เครื่องพันธนาการ ไม่มี
การติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
มีการทาบันทึกข้อตกลงกับครอบครัวของ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในการให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ มารายงานตัวเดือนละ ๑ ครั้ง เป็น

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
พฤติกรรมเป็นระยะเวลาประมาณ ๑ ปี พบว่าผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูกลับไปติดยาเสพติดซ้า คิดเป็นร้อยละ ๙๐
ด้านงบประมาณ
งบประมาณอาหาร งบลงทุน และงบประมาณสาหรับ
จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจปัสสาวะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการ
จัดซื้อที่ตรวจปัสสาวะ โดยในส่วนของกองทัพอากาศ
จะมีไว้ใช้สาหรับสุ่มตรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดอยู่แล้ว ในขณะที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ จาเป็นต้องตรวจ
แบบประเมินได้และมีความละเอี ยดมากกว่า กล่าวคือ
ต้องใช้ชุดตรวจแยกส าหรับยาเสพติดหลายประเภท
และต้องมีชุดตรวจปริมาณเพียงพอสาหรับการตรวจ
ในช่วงก่อนเข้ารับการฟื้นฟู ระหว่างการฟื้นฟู และหลัง
จบหลักสูตรฟื้นฟู เพื่อให้สามารถประเมินคุณภาพของ
การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ไ ด้ ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาแก้ ปั ญ หาชุ ด ตรวจ
ปั ส สาวะไม่ เ พี ย งพอโดยการประสานขอสนั บ สนุ น
เพิ่มเติมจากกรมคุมประพฤติและสานักงาน ป.ป.ส.
ด้านบุคลากร
บุคลากรที่ทาหน้าที่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดเป็นบุคลากรของกองทัพอากาศซึ่งเป็นทหารหรือ

๒๑
ลาดับ

สถานที่

การบริหารจัดการ

ผลการดาเนินการ
การดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ระยะเวลา ๑ ปี กรณีพบว่ามีการกลับมา
เสพยาเสพติดและต้องกลับเข้ารับการ
บาบัดซ้า ครูพี่เลี้ยงจะสื่อสารพูดคุยกับผู้
เข้ารับการฟื้นฟูกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นเพื่อ
ทาความเข้าใจและวิเคราะห์สาเหตุของ
การติดยาเสพติดซ้า และร่วมกันแก้ปัญหา
ต่อไป ส่วนกรณีที่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่
ครบระยะเวลาตามหลักสูตรแล้วแต่
คณะกรรมการพิจารณาให้ไม่ผ่าน จะ
ได้รับการขยายระยะเวลาการฟื้นฟูต่อไป
ได้ไม่เกิน ๓ ปี

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
พยาบาลเท่านั้น จึงยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสั งคมสงเคราะห์ อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรมแพทย์
ทหารอากาศ และหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกเป็น
ระยะ
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ จัดทา
โครงการคืนคนดีสู่ สั งคม โดยเป็นการจ้างงานผู้ ที่จบ
หลักสูตรฟื้นฟูฯ แต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการได้ต่อเนื่อง
ด้านการดูแลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
จัดให้มีการแยกห้องนอน ส่วนการดูแลด้านอื่นจะได้รับ
การปฏิบัติตามปกติ

๒๒
๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
๔.๑ ปัญหาการดาเนินงานและการประสานงาน
- การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถานฟื้นฟูฯ มีความยากลาบาก เนื่องจากสถานฟื้นฟูฯ
บางแห่งอยู่ในค่ายทหาร
- การขออนุญาตเข้าสถานฟื้นฟูฯ เนื่องจากเป็นสถานที่ปิดอาจจะมีความยุ่งยากในการขอเข้าไป
แต่ละสถานที่ ต้องมีการขออนุญาตไปที่ผู้มีอานาจสูงสุดในการขอเข้าไปตรวจเยี่ยม แต่ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากทุกหน่วย
๔.๒ ปัญหาด้านระยะเวลา
- ในการตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง คณะทางานมีความมุ่งหมายที่จะตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูฯ ในแต่ละ
ภูมิภาค ให้ได้มากกว่า ๑ แห่ง เพื่อจะได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานให้ได้มากที่สุด ทาให้มี
ระยะเวลาในการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูฯ ในแต่ละแห่งอย่างจากัด ส่งผลให้ไม่สามารถรั บฟังปัญหาจากหน่วยงาน
โดยตรงและหน่วยงานภายนอกได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด
- ในการตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง เนื่องจากมีระยะเวลาที่จากัดทาให้ต้องลดกิจกรรมการตรวจเยี่ยม
เช่น การสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลในมุมมองของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
๔.๓ ปัญหาด้านงบประมาณ
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูฯ ทาให้ต้องเลือกตรวจ
เยี่ยมสถานฟื้นฟูฯ ที่อยู่ในระยะทางที่ใกล้กัน เพื่อประหยัดงบประมาณในการเดินทาง
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อจานวนบุคลากร (คณะทางาน) ทาให้การตรวจ
เยี่ยมแต่ละครั้งต้องจากัดจานวนบุคลากร หรื อผลัดเปลี่ยนกันไปเพื่อตรวจเยี่ยม ส่งผลให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
เท่าที่ควร
๔.๔ ปัญหาด้านอื่น ๆ
- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้ไม่สามารถดาเนินโครงการ
ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

๒๓

ภาพการตรวจเยี่ยมตามโครงการ
“ติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กักขังบุคคล กรณีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด”
ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ กองทัพอากาศ จังหวัดนครราชสีมา

๒๘

๒๙

การฝึกอาชีพ - ส่งเสริมให้ทาการเกษตร

๓๐

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา

๓๑

๓๒

ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๓

การฝึกอาชีพ

๓๔

ห้องละหมาดสาหรับให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

๓๕

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗ กองทัพอากาศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชุมรับฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึก

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

การฝึกอาชีพ

๔๐

