แนวทางการนาผู้เสพติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู
ตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
--------------------------------๑. เจตนารมณ์ของประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การนา
ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ฯ
ด้วยข้อยืนยันทางการแพทย์ปรากฏว่า ผู้เสพยาเสพติดจะทาให้เป็นโรคสมองติดยา ดังนั้นจึงควรให้
โอกาสผู้ เสพติดเข้ารั บ การบาบั ดฟื้น ฟูโ ดยความยินยอม เพื่อให้ ผู้ เสพติดกลับฟื้นคืนสภาพจากการเสพติด
และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน ได้อย่างปกติ ซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ กับผู้เสพติดให้มีโอกาส
ทบทวนและกลับตัวเลิกใช้ยาเสพติดโดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการบาบัดฟื้นฟูและดูแลต่อเนื่อง
ในระยะเวลา ๑๒ เดือน
ด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมิได้กาหนดโทษกรณีที่ผู้เสพติดฝ่าฝืนไม่ทาตามกระบวนการของ
ประกาศนี้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผู้เสพติดจานวนหนึ่งถึงแม้จะได้โอกาสให้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแล้ว แต่ยังไม่
สามารถควบคุ ม ตั ว เองให้ บ าบั ด ฟื้ น ฟู จ นครบกระบวนการ และถึ ง แม้ จ ะได้ รั บ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู จ นครบ
กระบวนการแล้ วแต่ยั งไม่ส ามารถเลิ กยาเสพติดได้เด็ดขาด จึงเห็นสมควรกาหนดการเข้าบาบัดฟื้นฟูตาม
ประกาศนี้เป็นจานวน ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๒. กลไกการดาเนินงาน
(๑) เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ศูนย์ อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบกากับติดตามการดาเนินงาน
(๒) อาศัยอานาจตาม ข้อ ๓ ของ ประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประกาศจัดตั้งกลไกตามที่กาหนด ดังนี้
๒.๑) ศูนย์เพื่อการคัดกรองอาเภอและเขต
ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมเป็น
ศู น ย์ เ พื่ อ การคั ด กรอง โดยพิ จ ารณาจากสภาพการแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด เป็ น หลั ก ประกอบด้ ว ย
(๑) หัวหน้าศูนย์ ทาหน้าที่ควบคุมและบริหารจัดการ (๒) เจ้าหน้าที่คัดกรอง ทาหน้าที่ในการคัดกรองเบื้องต้น
(๓) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โดยมีบทบาทภารกิจ ในการจาแนกคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมินความรุนแรงของการเสพติด
ภาวะ แทรกซ้อนทางกายและจิต และการวินิจฉัยเพื่อส่งต่อผู้เสพติดเข้าบาบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม และ
จัดเก็บและรวบรวมประวัติผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแผนและผลการบาบัดฟื้นฟู และข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ผู้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๒.๒) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอาเภอ เขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
(๑) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอาเภอ
ประกาศให้ที่ว่าการอาเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร เป็น
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอาเภอ ประกอบด้วย (๑) นายอาเภอ เป็นหัวหน้า
ศูนย์ (๒) ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หรือปลัดเทศบาลตาบล
(๔) สาธารณสุขอาเภอ (๕) ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) (๖) กานัน (๗) ผู้แทนพัฒนา

ชุมชน (๘) ตารวจชุมชนสัมพันธ์ (๙) ผู้อานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๑๐) ผู้แทนฝ่ายบุคคลของ
สถานประกอบการในพื้นที่ และ/หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
(๒) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูเขต
ประกาศให้สานักงานเขต หรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูเขต ประกอบด้วย (๑) ผู้อานวยการ
เขต เป็นหัวหน้าศูนย์ (๒) ผู้แทนฝ่ายพัฒนาชุมชน (๓) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขต (๔) ตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ (๕) ผู้อานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๖) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (๖) ผู้แทน
สถานประกอบการในพื้นที่ และ/หรือ อื่นๆตามความเหมาะสม
(๓) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
เพื่อให้การติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูมีประสิทธิภาพ จึงสมควรประกาศให้ที่
ทาการเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือสถานที่อื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อประสาน
การดูแลผู้ ผ่ านการบ าบั ดฟื้น ฟูเทศบาลนคร หรือเทศบาลเมือง ประกอบด้ว ย (๑) ปลั ดเทศบาลนครหรือ
ปลัดเทศบาลเมือง เป็นหัวหน้าศูนย์ (๒) ผู้แทนงานสาธารณสุขของเทศบาล (๓) ผู้แทนงานพัฒนาชุมชนของ
เทศบาล (๔) ผู้แทนตารวจชุมชนสัมพันธ์ (๕) ผู้แทนกรรมการหมู่บ้านชุมชน (๖) ผู้แทนโรงพยาบาลในพื้นที่ (๗)
ผู้อานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๘) ผู้แทนฝ่ายบุคคลสถานประกอบการในพื้นที่ และ/หรือ อื่นๆ
ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอาเภอ เขต เทศบาลนคร เทศบาลเมือง มี
บทบาทภารกิจ ดังนี้
(๑) รับรายงานตัวผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่การติดตาม ดูแล ต่อเนื่อง
(๒) ประกาศแต่งตั้งผู้ทาหน้าที่ติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ประกอบด้วย กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชนผู้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครภาคประชาชน
(๓) พัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าที่ติดตาม
(๔) จาแนกรายชื่อและมอบหมายภารกิจการติดตามดูแล
(๕) จาแนกรายชื่อผู้ประสงค์รับความช่วยเหลือตามประเภทของความประสงค์ เช่น
การศึกษา อาชีพ เป็นต้น
(๖) จัดทาข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
(๗) ดาเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
(๘) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
๒.๓) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจังหวัด
ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรเป็นศูนย์เพื่อ
ประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจังหวัด ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อานวยการศูนย์ (๒) นายแพทย์สาธารณสุขหรือผู้แทนสาธารณสุข
จังหวัด (๓) ผู้แทนสานักงานคุมประพฤติจังหวัด (๔) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๕) ผู้แทนศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด (๖) ผู้แทนสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (๗) ผู้แทนสานักงานจัดหางาน
จังหวัด (๘) ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (๙) ผู้แทนสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (จังหวัด) (๑๐) ผู้แทนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (๑๑) ผู้แทนกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด (๑๒) ผู้แทนสานักงาน ปปส.ภาค (๑๓)

ผู้อานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๑๔) ผู้แทนโรงพยาบาล (๑๕) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน (๑๖)
ผู้ แทนฝ่ ายบุ คคลของสถานประกอบการในพื้นที่ (๑๗) ผู้ แทนภาคประชาชน และ/หรือ อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
บทบาทภารกิจ :
(๑) กาหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
(๒) รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด
(๓) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
(๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
๒.๔) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร
ประกาศสถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นสมควรเป็น
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร หรื อ รองผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เป็ น ผู้ อ านวยการศู น ย์ (๒)
ผู้อานวยการสานักอนามัยหรือผู้ แทน (๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตหรือผู้แทน (๔) ผู้แทนกองบัญชาการ
ตารวจนครบาล (๕) ผู้แทนสานักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร (๖) ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร (๗) ผู้แทนสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร (๘) ผู้แทนศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
กรุงเทพมหานคร (๙) ผู้แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษา (๑๐) ผู้แทนสานักงาน
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (๑๑) ผู้ แ ทนส านั ก งาน ปปส. กทม. (๑๒)
ผู้อานวยการหรือผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ (๑๓) ผู้แทนองค์กรธุรกิจเอกชน (๑๔) ผู้แทนภาคประชาชน และ/
หรือ อื่นๆ ตามความเหมาะสม
บทบาทภารกิจ :
(๑) กาหนดแนวทางการติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร
(๒) รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสผู้เสพติด
(๓) เป็นศูนย์กลางสนับสนุนช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
(๔) รายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ทั้งนี้ ให้ศูนย์ อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ทบทวนและยกเลิกศูนย์คัดกรอง ศูนย์ติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ที่ได้มีการจัดตั้งไปก่อนหน้าที่จะมี ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗

ที/่ กิจกรรม
๑. การนา
ผู้เสพติดเข้า
บาบัดฟื้นฟู
และการคัด
กรอง

๓) แนวทางการดาเนินงานตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
แบบฟอร์มและการ
แนวทางการดาเนินงาน
หน่วยรับผิดชอบหลัก
รายงาน
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ๑.สานักงานตารวจ
๑.บันทึกผลการ
และกรุงเทพมหานคร กาหนดแผนการค้นหาเพื่อนาผู้เสพติด แห่งชาติ
ตรวจปัสสาวะ
เข้าบาบัดฟื้นฟู โดย (๑) การจัดทาประชาคมในหมู่บ้าน/
๒. กระทรวงมหาดไทย บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๑
ชุมชน (๒) การตั้งด่านตรวจปัสสาวะ (๓) การจัดระเบียบ
๓. กระทรวงสาธารณสุข ๒.การยินยอมเข้า
สังคม หรือวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสมของจังหวัดหรือ
บาบัดฟื้นฟู
กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๒
แล้วพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ และเจ้าหน้าที่ผู้ทาการ
๓.แบบคัดกรอง
ตรวจปัสสาวะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีพฤติกรรม
และส่งต่อผู้ยินยอม
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นและสังคม และผู้นั้นยินยอม
เข้ารับการบาบัด
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟู ให้ผู้ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูได้รับการ
ฟื้นฟู บ.๑๐๘คัดกรอง
๒๕๕๗-๔/๑-๓
การคัดกรองเบื้องต้น ดาเนินการภายหลังผู้เสพติดลงนาม
๔.บันทึกการส่ง
ในแบบยิ น ยอมเข้ า บ าบั ด ฟื้ น ฟู ทั้ ง นี้ ใ ห้ ด าเนิ น การโดย
มอบและรับมอบสิ่ง
เจ้ า หน้ า ที่คั ด กรอง ณ สถานที่ ป ฏิบั ติ ก าร หรื อ ดาเนิน การ
ที่สงสัยว่าเป็น
ณ สถานที่ตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรอง
ยาเสพติด
เจ้าหน้าที่คัดกรองต้องแจ้งผลการคัดกรอง รูปแบบและ
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๓
ระยะเวลาการบาบัดฟื้นฟู ตลอดจนการติดตาม ดูแลต่อเนื่อง
*รายงานผลการคัด
หลังสิ้นสุดการบาบัดฟื้นฟูให้ผู้ยินยอมและ/หรือญาติได้
กรองในระบบ
รับทราบพร้อมคาแนะนาวิธีการปฏิบัติ และจัดทาเอกสารผล
รายงานสารสนเทศ
การคัดกรองและส่งเข้าบาบัดฟื้นฟูให้ผู้ยินยอมลงนาม
ยาเสพติดจังหวัด
รับทราบและปฏิบัติ
(NISPA)
เจ้าหน้าที่คัดกรองต้องจัดทาบันทึกข้อมูลประวัติผู้ได้รับ
การคั ด กรองให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เช่ น หมายเลข บั ต ร
ประจาตัวประชาชน (๑๓ หลัก) ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ
ได้ เพื่อประโยชน์ ในการดูแลช่ว ยเหลื อหลั งผ่ านการบาบัด
ฟื้นฟู
กรณีผู้ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูเป็นประชาชนจากจังหวัด
อื่น ให้ ผู้ ทาหน้ า ที่คัดกรองส่ ง ต่อผู้ ยินยอมเข้ าบาบัดฟื้นฟูใ น
สถานพยาบาลที่ตั้งตามที่อยู่ ปัจ จุ บัน เพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลช่วยเหลือหลังผ่านการบาบัดฟื้นฟู
กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟู เป็นผู้
เข้ า รั บ การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ต ามประกาศ คสช.ที่ ๑ ๐๘/๒๕๕๗
เกิ น ๕ ครั้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ง ด าเนิ น การตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ที/่ กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบหลัก

แบบฟอร์มและการ
รายงาน

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูเป็น
ผู้อยู่ระหว่างการบังคับบาบัดตาม พรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ให้ ถอนชื่อออกจากการบาบัดฟื้นฟู
ตามประกาศ คสช.ที๑่ ๐๘/๒๕๕๗ เพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูแบบ
บังคับบาบัดจนครบกระบวนการ
กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูเป็น
ผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในความผิดฐานอื่ น
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ระหว่างรับโทษจาคุกตาม
คาพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีนาผู้
ยินยอมเข้าบาบัดฟื้นฟูไปดาเนินการตามกระบวนการ และ
ถอนชื่อออกจากการบาบัดฟื้นฟู
กรณีผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบว่ามีสารเสพติด
แต่ ผู้ เ สพติ ด ไม่ยิน ยอมเข้า บาบัดฟื้ น ฟูใ ห้ดาเนิน การตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีต รวจสอบพบสิ่ ง ที่ต้ องสงสั ย ว่า เป็ นยาเสพติด ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชนิด ประเภท ปริมาณและน้าหนัก และ
บรรจุ สิ่ งของที่ส งสั ย ว่าเป็ น ยาเสพติดลงในภาชนะแข็งแรง
ปลอดภัยเท่าที่ทาได้ แล้วปิดฉลากบนภาชนะบรรจุนั้น และ
จัดทาบันทึกการส่งมอบและรับมอบสิ่ งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพ
ติดโดยลงลายมือชื่อเจ้าของสิ่งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพติดเป็นผู้
ส่งมอบ และเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ปิด
ภาชนะบรรจุ แ ละบั น ทึ ก การส่ ง มอบและรั บ มอบตาม
แบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่นาส่งสิ่งของที่สงสัยว่าเป็ นยาเสพ
ติดไปตรวจพิสู จน์ ที่ส ถานตรวจพิสูจน์ตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกาหนดโดยเร็ว และให้นา
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการจั บ ยึ ด และตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติดมาบังคับโดยอนุโลม
๒. การบาบัด
ฟื้นฟู

การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อประเมินสภาพการเสพติด
๑. กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบภาวะโรคทางกายและทางจิต ตรวจสอบประวัติ
๒. กระทรวงมหาดไทย
จานวนครั้งของการเข้าบาบัดฟื้นฟูตามประกาศ คสช.ที่
๑๐๘/๒๕๕๗ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยินยอมเข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟู การสัมภาษณ์ ซักถามประวัติ พร้อมส่งต่อไป
เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสม กรณีผลการคัด
กรองเป็น “ผู้เสพ” ให้ส่งเข้าบาบัดฟื้นฟูรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๑.ทะเบียนผู้เข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟู
รูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม บ.๑๐๘๒๕๕๗-๕/๑-๒
๒.แบบสารวจผู้
ประสงค์ขอรับ

ที/่ กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
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
ผู้ ติด รุ น แรง” ให้ ส่ ง เข้า บ าบั ดฟื้น ฟูในสถานพยาบาลสั งกั ด
กระทรวงสาธารณสุข
การบาบัดฟื้น ฟูในรู ปแบบสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข หรื อ กรุ ง เทพมหานครให้ ด าเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่สถานพยาบาลกาหนด
การบ าบั ด ฟื้ น ฟู รู ป แบบค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
ผู้ว่าราชการจังหวัด/กรุงเทพมหานครประกาศสถานที่เพื่อเปิด
เป็ น ค่ายปรั บ เปลี่ ย นพฤติกรรมและแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทา
หน้ าที่บ ริ ห ารจั ดการ โดยค่ายปรั บเปลี่ ยนพฤติกรรมควรมี
องค์ประกอบหลัก ดังนี้
๑) ผู้ อ านวยการค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ท าหน้ า ที่
รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมของการจัดค่าย
๒) ฝ่ายวิชาการ ทาหน้าที่ ควบคุมกากับโปรแกรมการจัด
ค่ายฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การปรับเพิ่มหรือลดโปรแกรม
ค่าย ประเมินสภาพการเสพติด ภาวะโรคแทรกซ้อนทางกาย
และจิ ต ของผู้ บ าบั ด ฟื้น ฟู และการประเมิน เป็ นผู้ ผ่ านการ
บาบัดฟื้นฟู ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลักและ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
๓) วิทยากรค่ายฯ ทาหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้และจัด
กระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
๔) ครูฝึ กประจ าค่ายฯ ทาหน้ าที่บริหารจัดการและดูแล
ความเรี ย บร้ อ ยภายในค่ า ย การฝึ ก ด้ า นร่ า งกาย และฝึ ก
ระเบียบวินัย
๕) เจ้าหน้าที่ค่ายฯ เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและ
จัดทาข้อมูล
ระยะเวลาการจัดค่ายฯ ไม่น้อยกว่า ๙ วัน โดยการประกาศ
การบาบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายฯ อาจกาหนดวันที่เปิดค่ายฯ เป็น
วาระประจา ยกตัวอย่างเช่น เปิดค่ายฯ ทุกวันที่ ๑-๙ ของแต่
ละเดือน เป็นต้น การจัดค่ายฯ ให้พิจารณาใช้หลักสูตรค่ายฯ
มาตรฐานที่สานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานได้พัฒนาขึ้น
กรณีฝ่ายวิชาการประเมินพบว่าผู้เข้าบาบัดฟื้นฟูรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีอาการเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิต

หน่วยรับผิดชอบหลัก

แบบฟอร์มและการ
รายงาน
ความช่วยเหลือ
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๖
*รายงานข้อมูลการ
บาบัดฟื้นฟูรูปแบบ
ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในระบบ
รายงานสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด
(NISPA)
๓.การบาบัดฟื้นฟู
ในสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดทา
รายงานระบบ
รายงาน บสต.๓
และ บสต.๔

ที/่ กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบหลัก

แบบฟอร์มและการ
รายงาน

หรือมีพฤติกรรมในลักษณะเป็นผู้เสพติดที่รุนแรงเกินกว่าจะ
บ าบั ด ฟื้น ฟู รู ป แบบค่ ายปรั บ เปลี่ ยนพฤติ กรรมได้ ให้ รีบส่ ง
ต่อไปยังสถานพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ขในพื้นที่
หรือกรุงเทพมหานครโดยเร็ว
เจ้าหน้าที่ค่ายฯ ต้องจัดทาทะเบียนผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
ระหว่างการบาบัดฟื้นฟูทั้งรูปแบบสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการสารวจผู้บาบัดฟื้นฟูที่ประสงค์
ขอรับความช่วยเหลือ
ผู้ผ่ านการบ าบัดฟื้น ฟูตามประกาศ คสช.ที่๑๐๘/๒๕๕๗
จะต้องได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่องอย่างน้อย ๔ – ๗ ครั้ง
ต่ อ คน โดยในการติ ด ตามแต่ ล ะครั้ ง มี ร ะยะห่ า งในการ
ด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ย ๓๐ วั น ทั้ ง นี้ หากพบว่ า ผู้ ผ่ า นการ
บาบัดฟื้นฟูมีการใช้ยาเสพติดในช่วงที่มีการติดตาม ให้ผู้ที่ทา
หน้ า ที่ ติ ด ตามด าเนิ น การติ ด ตามอย่ า งน้ อ ย ๗ ครั้ ง โดยมี
จานวนครั้งที่ติดตามสูงสุด ๑๒ ครั้ง
๓. การ
ประเมินเป็น
ผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู

การประเมินเพื่อรับรองเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู กระทา ๑.กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูจนครบตามระเบียบ หรือข้อบังคับ ๒.กระทรวงมหาดไทย
ของสถานพยาบาล โดยการบาบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานครให้ประเมินตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด และผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสถานพยาบาลนั้นออกเอกสารรับรองเป็น
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
การบาบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ฝ่าย
วิชาการทาการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
กาหนด และให้ผู้อานวยการค่ายจัดทาเอกสารรับรองเป็น
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูทั้งจากสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร และรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต้องรายงานตัวยืนยันเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
พร้อมเอกสารรับรองเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู แบบสารวจผู้
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูตามสถานที่และวันที่กาหนด

หนังสือรับรองเป็น
ผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟู
บ.๑๐๘-๒๕๕๗-๗

ที/่ กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

หน่วยรับผิดชอบหลัก

๔. การติดตาม
ดูแลช่วยเหลือ
และสนับสนุน
ผู้ผ่านการ
บาบัดฟื้นฟู

เมื่อผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูพร้อมด้วยเอกสารรับรองเป็นผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู และแบบสารวจผู้ประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือ ไปรายงานตัวที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูอาเภอหรือเขตหรือเทศบาลนครหรือเทศบาล
เมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูต้องแจ้งให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ที่มารายงานตัวทราบ
ว่าจะได้รับการดูแลต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประคับประคอง
จากกานันผู้ใหญ่บ้านหรืออาสาสมัคร หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
โดยการเยี่ยมบ้านอีกอย่างน้อย ๔ - ๗ ครั้ง
กรณีผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูไม่เข้ามารายงานตัวที่ศูนย์
ประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจากระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA)
เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ระสานการดู แ ลผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู
อาเภอหรือเขตหรือเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง ตรวจสอบ
รายชื่อผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูจาแนกตามที่อยู่และมอบหมาย
ภารกิ จ ให้ ผู้ ท าหน้ า ที่ ติ ด ตาม เช่ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และ
อาสาสมัครภาคประชาชน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ก่อนลงพื้นที่เพื่อติดตาม ดูแล ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูควรมี
การตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู เมื่อลงพื้นที่เพื่อ
ติดตามเยี่ ย มบ้ านควรสร้ างความเข้าใจกับครอบครัว ญาติ
และชุ ม ชน ถึ ง เจตนาของการติ ด ตามเพื่ อ ต้ อ งการช่ ว ย
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ใ ห้ ล ด ละ เลิ ก
ยาเสพติด ให้ได้
ผู้ทาหน้าที่ติดตามต้องรายงานผลการติดตามให้ศูนย์เพื่อ
ประสานการดูแลช่วยเหลืออาเภอหรือเขตหรือเทศบาลนคร
หรือเทศบาลเมือง
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลืออาเภอหรือเขตหรือ
เทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง จาแนกประเภทและจานวนผู้
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ และหาข้อมูลเพิ่มเติมถึง
ศักยภาพ ความเป็นไปได้ความพร้อมของผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือและสรุปเป็นผลการพิจารณาผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูที่
เหมาะสมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ และประสานงาน
เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกินศักยภาพของ
ศูนย์ฯ อาเภอ/เขต ให้จัดส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์เพื่อประสาน
การดูแลช่วยเหลือจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และหน่วย

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

แบบฟอร์มและการ
รายงาน
การบาบัดฟื้นฟู ใน
ระบบรายงาน
สารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด
(NISPA)

ที/่ กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
สนับสนุนช่วยเหลือของจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
- ความต้องการด้านการศึกษา ส่งข้อมูลต่อไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมหรือมัธยม หรือสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
- ความต้องการด้านการฝึกทักษะอาชีพ ส่งข้อมูลต่อไปยัง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
- ความต้องการด้านการจัดหางาน ส่งข้อมูลต่อไปยัง
สานักงานจัดหางานจังหวัดและสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
- ความต้องการทุนสงเคราะห์ ส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาสังคม
จังหวัด หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กทม.
- หน่วยงานอื่นๆ แล้วแต่กรณี
ศูนย์เพื่อประสานการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางในการประสาน
การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ โดยการจั ด การประชุ ม หารื อ เพื่ อ
วางแผน ตลอดจนกากับติดตามให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือผู้
ผ่านการบาบัดฟื้นฟู และรวบรวมรายงานผลการติดตามดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้น ฟูและผลการสนับสนุนช่ว ยเหลื อผู้ ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

หน่วยรับผิดชอบหลัก

แบบฟอร์มและการ
รายงาน

