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การลดจานวนผู้เสพยาเสพติดเป็นปัจจัยสาคัญในการป้องกันปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐ การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ของไทย ตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษยังคงกาหนดให้ ผู้เสพยาเสพติดเป็น
ผู้กระทาความผิดที่มีโทษทางอาญา แต่มีมาตรการในการบาบัด รักษาตามหลัก
ที่ว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย ในสามลักษณะคือ การบาบัดรักษาภาคบังคับ
ตามกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด,การบาบัดรักษาภาคสมัครใจและ
การบาบัดรักษาในระบบต้องโทษ ซึ่งพบว่า ยังคงมีอุปสรรคปัญหาไม่สามารถ
บาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดได้ ทาให้เกิดการทาผิดซาและผู้เสพยาเสพติดจะถูก
ส่งเข้าสู่การบังคับโทษทางอาญาในที่สุด แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพ
ติดในต่างประเทศ เป็นไปภายใต้หลักความคิดว่าผู้เสพยาเสพติดไม่ใช่อาชญากร
แต่ เ ป็ น ผู้ ป่ ว ยที่ ต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษา บ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพเช่ น เดี ย วกั น
แต่ได้แยกผู้ติดยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงหรือมีสภาพเป็นอันตรายแก่สังคมออกจาก
การเป็นผู้กระทาความผิดอาญาอย่างเด็ดขาด เพื่อทาการบาบัด รักษา ฟื้นฟู
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สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนัน จนกว่าจะพ้นจากการเป็นผู้เสพยาเสพติด โดยไม่
มีข้อจากัดเกี่ยวกับระยะเวลา มีการปรับเปลี่ยนวิธี แผนการรักษา บาบัด ฟื้นฟู
ให้เหมาะสมตามพฤติการณ์ ไม่มีการนาตัวกลับมาดาเนินคดีอาญา ซึ่งแนวทางนี
ควรได้ รั บ การศึ ก ษาและน ามาแก้ ไ ขมาตรการทางกฎหมายในการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของไทย เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดได้ อย่าง
สัมฤทธิ์ผล
คาสาคัญ: ยาเสพติด, ผู้เสพ, ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
Abstract
Reducing the number of drug users is an important factor in the
prevention and suppression of drug-related offenses by the state.
Solving the problems of drug users in Thailand According to the
narcotics law, drug addicts are still offenders with criminal penalties.
But there are treatment, measures, Treatment according to the
principle that drug users are patients In three characteristics.
1.compulsory treatment according to the law for drug addicts
rehabilitation, 2.voluntary therapy and 3.convict treatment Found
that there are still obstacles, problems and unable to treat drug
addicts Causing repeated offenses and drug users are eventually
sent to criminal penalties. Guidelines for solving drug problems in
foreign countries. It is based on the idea that drug users are not
criminals, but are patients that require treatment, rehabilitation as
well. But has separated the addicts that are not serious or that are
dangerous to society from being a criminal offender absolutely. To
rehabilitate the addicts until they have ceased being addicted to
drugs. Without time limits. There is a change in the method of
treatment and rehabilitation plan according to the circumstances.

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์
95
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

No criminal charges were brought back. This approach should be
studied and adopted to resolve legal measures for rehabilitation of
drug addicts in Thailand. In order to solve the problems of drug
users effectively.
Keywords: Drugs, Addicts, Rehabilitation addicts
1. บทนา
จากสถิติคดีอาญาของสานักงานตารวจแห่งชาติ พบว่า ในปี 2561 มีการ
จับ กุม การกระท าความผิด เกี่ ย วกั บยาเสพติ ดให้ โทษทั งสิ น 434,886 คดี มี
ผู้ต้ อ งหาในคดี ยาเสพติ ด ให้ โ ทษจ านวน 449,254 คน ในจานวนนี เป็ น การ
กระท าความผิ ด ฐานเสพยาเสพติ ด ให้ โ ทษจ านวน 225,905 คดี ผู้ ต้ อ งหา
226,750 คน เห็นได้ว่า การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นคดีอาญาที่
สูงสุดและในจานวนนีผู้กระทาความผิดฐานเสพยาเสพติด มีจานวนมากที่สุด
ข้อมูลเชิงสถิตินีเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับข้อมูล สถิติคดีอาญาของประเทศ
ไทยตังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา 1 ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาอาชญากรรมใหญ่ของ
ไทย จานวนผู้ เสพยาเสพติ ดในฐานะที่ เป็ นผู้ ใช้ ย าเสพติด หรื อกลุ่ม ลูก ค้า ที่ มี
จ านวนเพิ่ ม มากขึ นในทุ ก ปี ส่ ง ผลถึ ง การเพิ่ ม ขึ นของการผลิ ต น าเข้ า หรื อ
จาหน่ายยาเสพติดเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เสพยาเสพติดที่เพิม่ มาก
ขึนดังกล่าว การลดจานวนผู้เสพยาเสพติด จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จใน
การป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของไทย
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ถือว่าผู้เสพยาเสพติดให้
โทษเป็นผู้กระทาความผิดที่ต้องรับโทษทางอาญา รัฐบาลได้ดาเนินมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามทังผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังมา
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี แต่ จากข้อมูลทางสถิติคดีอาญาดังกล่าว แสดงให้
1

สานักงานตารวจแห่งชาติ, (2562), ระบบสารสนเทศสถานีตารวจ,ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2561. จาก
http://pitc.police.go.th/2014
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เห็นว่า การปราบปรามผู้เสพยาเสพติดอย่างเด็ดขาดไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ยับยังการแพร่ระบาดและลดจานวนผู้เสพยาเสพติดลงได้ การดาเนินคดีอาญา
แก่ผู้เสพยาเสพติดยังส่งผลให้เรือนจาเต็มไปด้วยผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพยาเสพติด
เกิดภาวะที่เรียกว่า “คนล้นคุก” รัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจานวนมากใน
การขังคนเหล่านีไว้ตามคาพิพากษา2 ซึ่งในขณะต้องขังอยู่ในเรือนจาหรือหลังถูก
ปล่อยตัวไปแล้วก็พบว่า ผู้เสพยาเสพติดที่ต้องขังเหล่านีไม่ได้รับการบาบัด รักษา
แก้ไขให้พ้นจากการติดยาจึงกลับมากระทาความผิดซาอีก จากข้อมูลของกรม
ราชทัณฑ์พบว่า ในปี 2561 ผู้ต้องขังในคดีความผิดยาเสพติดให้โทษที่ถูกปล่อยตัว
กระทาความผิดซามากถึง 11,022 ราย ในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ถูกปล่อยตัว 3
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงสุดตามประเภทความผิด นอกจากนียังพบว่า ผู้เสพยาเสพติด
มักกระทาความผิดซาในความผิดฐานอื่นที่มีโทษรุนแรงสูงขึนจากการเป็นเพียง
ผู้เสพยาเสพติด เช่น ครอบครองเพื่อจาหน่าย จาหน่าย เป็นต้น
ในส่วนผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ถูกจาคุกโดยได้รับการรอการลงโทษหรือรอการ
กาหนดโทษ จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการควบคุมความประพฤติตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่ ศ าลก าหนดในค าพิ พ ากษา พบว่ า ระบบการติ ด ตามและคุ ม
ประพฤติ ไ ม่ ส ามารถรองรั บ ต่ อ จ านวนผู้ เ สพยาเสพติ ด เหล่ า นี ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยสาเหตุจากการขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร เครื่องมือใน
การสอดส่อง ติดตามและคุมประพฤติของรัฐ การคุมประพฤติส่วนใหญ่จึงเป็น
เพียงการให้มารายงานตัวเพื่อตรวจสอบว่ามีการเสพยาเสพติดซาในระยะเวลาที่
กาหนดหรือไม่เท่านัน4 จึงมิได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผู้เสพยาเสพติดที่ถูกคุมประพฤติ
นันได้รับการบาบัดรักษาจนพ้นการเสพยาเสพติดแล้ว
2

กระทรวงยุตธิ รรม , (2543), เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการเวทีความคิดเพื่อการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง วิกฤตยุติธรรมที่ต้องแก้ไข ,หน้า 2-3.
3 กรมราชทัณฑ์,(2562), ฐานข้อมูลผู้ต้องขังกระทาผิดซา.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรม
ราชทัณฑ์ ,สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 ,จาก
http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/searchGroup.
4 ประสาร มหาลีตระกูล, (2561), บทสัมภาษณ์อธิบดีกรมคุมประพฤติ. ในประเด็น
“กฎหมายคุมประพฤติ แก้ปญ
ั หานักโทษล้นคุก, สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2561, จาก
https://www.moj.go.th/view/133831.
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บทเรียนที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดที่เคยประสบผลสาเร็จ
ในอดีตของไทยคือ การแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกและการเสพฝิ่น ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับการยอมรับว่า ประสบความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ
ใช้หลักการพัฒนาเพื่อลดพืนที่การเพาะปลูก อันเป็นการลดปริมาณฝิ่นควบคู่ไป
กับการลดอุปสงค์ข องผู้ เสพฝิ่ น ด้ วยการบ าบัด รักษา ฟื้ นฟูส มรรถภาพ ยก
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ รายได้ ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายตามแนวทาง
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงริเริ่มจัดตังโครงการหลวงขึนในปี 2512 ส่งเสริม
การปลูกพืชทดแทนฝิ่น พัฒนาพืนที่เป้าหมายทางด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข
การศึกษา จนความรุนแรงของปัญหาฝิ่นในประเทศไทยลดลงอย่างน่าพึงพอใจ
แนวทางดังกล่าวถูกนามาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด จนในปี 2545
รัฐบาลไทยได้กาหนดนโยบายสาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ด้วยการใช้หลักป้องกันนาหน้าการปราบปราม ถือเป็นหลักว่า ผู้เสพยาเสพ
ติดไม่ใช่อาชญากร แต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส่วนผู้ค้าต้องถูกปราบปรามลงโทษอย่างเด็ดขาด
การรั ก ษา บ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เ สพยาเสพติ ด ถู ก น ามาใช้ ใ นสาม
ลั ก ษณะคื อ 1. การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ภาคบั ง คั บ ตาม
พระราชบั ญญั ติ ฟื้น ฟูส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 ด้ วยการจัด ท า
แผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดแต่ละรายไปฝึกอาชีพ ทางานบริการสังคม หรือให้ดาเนินการอื่นใดตาม
ความ เหมาะสมเพื่อให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติด
2. การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ภาคความสมั ค รใจ ซึ่ ง เป็ น กรณี ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง กระทรวงสาธารณะสุข ฝ่ายความมั่นคง
เปิดโอกาสให้ผู้เสพยาเสพติดหรือครอบครัว สมัครใจเข้ารับการรักษาก่อนจะตก
เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เป็นช่องทางให้ครอบครัวนาผู้เสพยาเสพติดออกมา
บาบัด รักษาโดยไม่กังวลว่าจะมีผลกระทบต่ออนาคต หน้าที่ การงาน ประวัติ
การกระท าความผิ ด อาชญากรรมของผู้ เ สพยาเสพติ ด เหมื อ นกั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติด ยาเสพติ ดในฐานะผู้ ต้อ งหาตามกฎหมายและ 3. การฟื้น ฟู
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สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของผู้ ต้ อ งโทษ ซึ่ ง เป็ น การด าเนิ น การโดยกรม
ราชทัณฑ์ในระหว่างที่ผู้เสพยาเสพติดนันรับโทษตามคาพิพากษาในเรือนจา
การรักษา บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาเสพติดทังสามลักษณะดังกล่าว
ถูกใช้มาเป็นระยะเวลา 17 ปี มีเพียงผลดาเนินการในข้อมูลจานวนผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มขึนทุกปี ไม่มีข้อบ่งชีความสาเร็จว่าผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูนันพ้นสภาพการเป็นผู้เสพยาเสพติด และยังปรากฏข้อมูลว่าผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดนัน กลับมากระทาความผิดซาอีก ในบางราย
วนเวียนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทังสามกรณีดังกล่าวไม่จบสิน
อันเป็นอุปสรรค ปัญหาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของไทยที่ต้องได้รับ
การแก้ไขเพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของไทยให้สัมฤทธิ์ผล
2. การบาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทย
2.1 การบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ภาคบั ง คั บ ตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 กาหนดให้ผู้เสพยา
เสพติดทีต่ กเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานะเสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมี
ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายและเสพและจาหน่ายยาเสพติดในจานวนเล็กน้อย
ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ถ้ า ไม่ ถู ก กล่ า วหาในข้ อ หาอื่ น หรื อ ถู ก ด าเนิ น คดี ใ น
ความผิดฐานอื่นซึ่งมีโทษจาคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษา
ของศาล พนักงานสอบสวนต้องนาตัวผู้ต้องหาไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง หรือ
24 ชั่วโมงในกรณีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ เพื่อให้ศาลมีคาสั่งให้
ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ทังนีพนักงานสอบสวนยังต้องดาเนิน
กระบวนการสอบสวนคดี นั นต่ อ ไปและเมื่ อ สอบสวนเสร็จ ให้ ส่ งสานวนการ
สอบสวนไปยั งพนักงานอั ยการโดยแจ้ งให้ ทราบว่ าผู้ต้องหาถูก ส่งตัวไปฟื้น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจะ
พิจารณาเงื่อนไขตามกฎหมายว่า ผู้ต้องหานันมีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ หากไม่มีจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
แล้ ว แต่ ก รณี มารั บ ตั ว ผู้ นั นไปเพื่ อ ด าเนิ น คดี ต่ อ ไปตามกฎหมาย การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นไปโดยจัดทาแผนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละราย
โดยมีกาหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันถูกส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดซึ่งอาจขยายระยะเวลาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดออกไป
อีก ได้ รูป แบบการบ าบั ด ในระบบบาบั ดแบ่งออกเป็ น 2 รูป แบบหลั ก ๆ คื อ
1) แบบควบคุมตัว ผู้รับการบาบัดจะถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดทั่วประเทศกว่า 90 แห่ง และเข้าโปรแกรมบาบัดเป็นระยะเวลา
4-6 เดือน เป้าหมายของการควบคุมตัวก็เพื่อกันผู้ นันออกจากยาเสพติดให้ได้
มากที่ สุ ด 2) ระบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ผู้ รั บ การบ าบั ด จะต้ อ งเข้ า โปรแกรม
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตามศู น ย์ ฟื้ น ฟู ฯ เป็ น เวลา 12 วั น หลั ง จากเสร็ จ
โปรแกรมแล้วต้องเข้ารายงานตัวทุกเดือนและรับการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นเวลา
1 ปี หากหลบหนี หรือพบสารเสพติดระหว่างกระบวนการดังกล่าว ผู้ รับการ
บาบัด จะถูก ดาเนินคดี ตามกฎหมาย ในระหว่างนี พนัก งานอัยการจะมีคาสั่ ง
ชะลอการฟ้องในคดีไว้ เมื่อปรากฏว่าผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติด ยาเสพติดครบถ้ วนและเป็น ที่พ อใจ ให้ถือ ว่าผู้ นันพ้นจากความผิด ที่ถู ก
กล่าวหา หากไม่เป็นที่พอใจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะดาเนินคดี
ผู้นันต่อไป
2.2 การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคสมัครใจ ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ให้ผู้เสพยาเสพติดสามารถเข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟูตามความสมัครใจ โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ การบาบัดรักษาจะดาเนินการควบคู่ไปกับการทาความ
เข้าใจต่อ สาธารณชน ผู้ เสพยาเสพติ ดที่ สมั ครใจเข้ ารับ การบ าบัด รักษาหรื อ
ผู้ปกครองหรือครอบครัว สามารถเข้ารับการบาบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุก
แห่ง ซึ่งอาจจะเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือโรงพยาบาลชุมชนที่
เป็นโรงพยาบาลระดับอาเภอ สาหรับการบาบัดรักษา เป็นไปตาม 4 ขันตอน
ได้ แ ก่ 1. ขั นเตรี ย มการ (Pre-Admission) ได้ แ ก่ ขั นตอนของการสอบถาม
อาการ การตรวจร่างกาย การประเมินคัดกรองและการนัดหมายให้เข้ารับการ
บาบัด 2. ขันถอนพิษยา (Detoxification) เป็นการบาบัดอาการทางกาย ที่เกิด
จากการใช้ยาเสพติด มีทังแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกขึนอยู่กับสภาพการเสพ
การติด 3. ขันตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitations) เป็นการปรับสภาพ
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ร่างกายจิตใจและสังคมของผู้เลิกยาให้มีความเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ
และพฤติกรรม ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ สุข 4. การติดตามดูแล
(After-Care) เป็นการติดตามดูแลผู้เลิกยาเสพติดที่ผ่านการบาบัดรักษา ทัง 3
ขันตอนแล้ว
2.3 การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภาคต้องโทษ ของผู้ต้องขัง
ตามคาพิพากษา จากสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ พบว่าจานวนผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ทั่วประเทศ มีทังสิน 307,500 คน ส่วนใหญ่เป็นคดี ยาเสพติดจานวน
218,122 คน คิดเป็นร้อยละ 70.93 กรมราชทัณฑ์ซึ่งมีภารกิจควบคุมและแก้ไข
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่กระทาผิดซาในขณะต้องขังหรือพ้นโทษไป
แล้ว ได้จัดทาแผนการดาเนินงานด้านการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ในปีงบประมาณ 2561 มีเป้าหมายการบาบัดใน
ระบบต้องโทษของผู้ต้องขังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จานวน 17,700 คน
สาหรับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจาจะ
เริ่ ม ต้ น จากการการจ าแนก คั ด กรองผู้ ต้ อ งขั ง ว่ า มี พ ฤติ ก รรมเสพยาเสพติ ด
จาเป็นต้ องได้รั บการบ าบั ดฟื้น ฟูฯ ในระดับ ใด เริ่ มต้ นตังแต่ กลุ่ม ผู้ต้ องขั งที่ มี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การเสพยาเสพติ ด ด้ ว ยการอบรมให้ ค วามรู้ แ ละส่ งเสริ ม
สุขภาพ (Health Education & Promotion) การให้คาแนะนาแบบสัน (Brief
Advice : BA) และหรื อการบ าบัดแบบสัน (Brief Intervention : BI) สาหรั บ
ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ เ สพ ใช้ ก ารบ าบั ด ฟื้ น ฟู ใ นหลั ก สู ต รการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมสาหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในเรือนจาระยะเวลา 12 วัน กลุ่มผู้ต้องขัง
ที่เป็นผู้ติด ยาเสพติด ใช้ การบาบัดฯในรูป แบบชุมชนบาบัด (CARE Model 4
เดือน) หรือ โปรแกรมทางเลือกอื่นๆ ของกรมราชทัณฑ์ เช่น โรงเรียนวิวัฒน์
พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการ ลูกเสือ เป็นต้น ในระหว่างการดาเนินการ
ตามแผนจะมีการประเมินผลการบาบัดฟื้นฟูทังก่อนและหลังการบาบัด ด้วยการ
ติดตามสอดส่องการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม
ให้สามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ เป็นจานวน 4 ครัง ใน 1 ปี เมื่อผู้ต้องขังจะพ้น
โทษจะเตรียมความพร้อมผู้ต้องขัง ที่เสพติดยาเสพติด ด้วยหลักสูตรการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจา โดยเตรียมความพร้อม
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และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะการป้องกันการ
เสพยาติดหลังพ้นโทษ ตลอดจนประสานกับองค์กรภายนอก เช่น หน่วยงาน
ปกครอง ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด สานักงานคุม
ประพฤติ เพื่อรับช่วงต่อในการสอดส่อง ติดตาม แนะนา ให้ความช่วยเหลือหลัง
ปล่อยตัว
3. มาตรการทางกฎหมายในการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดของต่างประเทศ
การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในต่างประเทศ ที่ใช้หลักการผู้เสพยาเสพ
ติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัด รักษา ไม่ใช่อาชญากรที่ต้องรับโทษทางอาญา
เช่นเดียวกับประเทศไทยมีหลายประเทศ โดยประเทศโปตุเกสและประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของความสาเร็จ
ในการแก้ ไ ขปัญ หาผู้ เสพยาเสพติ ด จากมาตรการยกเลิ ก โทษทางอาญาแก่
ผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนไปใช้มาตรการทางปกครองแทนของประเทศโปตุเกสและ
มาตรการสาธารณสุขควบคู่กับการลดทอนความผิดทางอาญาของผู้เสพยาเสพ
ติด ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ สองมาตรการนีถื อเป็น กลไกที่ สามารถแก้ ไ ข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดได้จนเป็นต้นแบบในกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดในประเทศอื่น ๆ กล่าวคือ
ประเทศโปรตุเกส มีการออกกฎหมายยาเสพติด ให้โทษในปี ค.ศ.1920
และตามกฎหมายยาเสพติดสมัยใหม่ (George et al, 2007) กาหนดบทลงโทษ
และความผิดในฐานเสพยาเสพติดแล้ว ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นด้วยการจาคุก
6 เดือนถึง 2 ปี ในระหว่างปี ค.ศ.1976 – ค.ศ.1990 ปัญหายาเสพติดมีความ
รุนแรงมากขึน จึงมีข้อถกเถียงระหว่างฝ่ายที่เห็นว่าควรลงโทษผู้ต้องหาในคดียา
เสพติดในระดับความรุนแรงเพิ่มขึนรวมถึงผู้เสพยาเสพติดด้วย หรือกับฝ่ายที่
เห็ น ว่ า ต้ อ งมี ก ารบ าบัด ผู้ เ สพยาให้ เ ลิ ก เสพยาให้ ไ ด้ ในที่ สุ ด ได้ ออกนโยบาย
“decriminalization” ซึ่งหมายถึง “การยกเว้นโทษทางอาญาให้กับผู้เสพและ
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ใช้มาตรการทางปกครองทดแทน โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุข ”5 เริ่มจาก
หลักการว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องสภาพความเป็น
จริง การเปิดโอกาสให้ผู้ที่เสพยาเสพติดได้รับการบาบัดและการรักษาที่ถูกต้อง
โดยไม่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาลงโทษอย่างเข้มงวด และได้ออก
ข้อกาหนดเป็นแนวทางดาเนินการของรัฐตามนโยบายดังกล่าว จานวน 13 ข้อ
ประการสาคัญคือการรับรองสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสาหรับผู้ติดยา
เสพติ ด ,การส่ งเสริ ม การกลั บ คืน สู่ สั งคมของผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ,การพั ฒนาแนว
ทางการฟื้นฟูและรักษาผู้ติดสารเสพติด ,การลดจานวนผู้ต้องขังในเรือนจาใน
กรณีที่ผู้เสพมิใช่ผู้ค้า การดาเนินการตามนโยบาย Decriminalization เป็นไป
โดยใช้มาตรการทางการปกครองและสาธารณสุข เนื่องจากกฎหมายยาเสพติดปี
ค.ศ.2001 กาหนดความผิดฐานเสพยาเสพติดและการครอบครองโดยมิชอบแต่
ไม่ได้กาหนดให้ผู้กระทาความผิดต้องรับ โทษทางอาญา โดยกาหนดให้เป็นโทษ
และใช้มาตรการบังคับทางปกครองแทน เช่น การเตือน (warning) การห้ามเข้า
ออกสถานที่ (banning from paces) การห้ามพบบุคคลนอกสถานที่ (banning
from people) การรายงานตัวแก่เจ้าหน้าที่เป็นระยะ (obligation of periodic
visits) หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาต (removal
of professional license or others)
ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นหนึ่งของทวีปยุโรปที่มีนโยบายให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และเสพยาเสพติ ด ที่ ไ ม่ มี โ ทษรุ น แรงได้ อ ย่ า งเสรี โดยเริ่ ม มี
กฎหมายว่า ด้ว ยยาเสพติ ด มาตั งแต่ ค.ศ.1970 จาแนกยาเสพติ ดออกเป็ น 2
ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ยาเสพติดร้ายแรง (hard drugs or unacceptable
risks) เช่น เฮโรอีน โคเคน ยาอี เป็นต้น และประเภทที่ 2 ยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง
(soft drugs) เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั ญ ชา การเสพยาเสพติ ด ในประเภทที่ 1 เป็ น
ความผิดร้ายแรงมีโทษทางอาญา ส่วนการเสพยาเสพติด ประเภทที่ 2 จะไม่มี
โทษทางอาญา อันเป็นไปตาม “นโยบายลดทอนความผิดทางอาญา” ควบคู่ไป
กับการลดอุปทานของตลาดยาเสพติด ด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ
5

กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ,(2559), โปรตุเกสโมเดล: กรณีศึกษาสาหรับนโยบายยาเสพติด
ไทย ,สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2562, จาก https://bit.ly/2Hc4zF7.
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ผู้จาหน่ายยาเสพติดอย่างเข้มงวด ลดความต้องการของผู้เสพยาเสพติด และ
อันตรายจากการเสพด้วยวิธีการสาธารณะสุข ตามโปรแกรมเพื่อลดอันตราย
(The Harm-reduction programs) ซึ่งเป็นการหาวิธีการบาบัดสาหรับผู้ติดยา
เสพติด มีการจัดตังเป็นคลินิกผู้ป่วยนอก ศูนย์บาบัดหรือศูนย์รักษาผู้ติดยาเสพ
ติด และใช้วิธีการควบคุมให้อยู่ในสถานที่จัดเตรียมไว้สาหรับผู้ติดยาเสพติดใน
ประเภทที่รุนแรงไม่เกิน 2 ปี พร้อมการฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นการนาวิธีการเปลี่ยน
โทษจาคุกมาเป็นการคุมประพฤติแทน
4. ปัญหาในการบาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดของไทย
ในการฟื้น ฟูสมรรถภาพผู้ เสพยาเสพติด ทั งสามระบบของไทย พบว่า ใน
ระบบการบาบัดภาคสมัครใจ ปีงบประมาณ 2560 มีจานวนผู้เข้ารับการบาบัด
ภาคสมัครใจ จานวน 193,842 คน โดยมีผู้เข้ารับการบาบัดรักษาซาในรอบ 2 ปี
(ผู้เสพซา) จานวน 4,453 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.30 และในรอบปีงบประมาณ
2558- 2560 พบว่า มีผู้เข้ารับการบาบัดเฉลี่ย จานวน 586,567คน มีผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษาซาในรอบ 2 ปี เฉลี่ย จานวน 37,913 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.666
ส่วนการบาบัดภาคบังคับ ในปี 2562 มีจานวนผู้ต้องหาที่ส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายจานวน 146,482 ราย ผลการฟื้นฟูเป็น
ที่พอใจจานวน 77,814 ราย (ร้อยละ65) ไม่เป็นที่พอใจ 33,072 ราย (ร้อยละ
27.63) 7 ในระบบการบาบัดภาคต้องโทษมีผู้ต้องขังที่ต้องเข้ารับการบาบัดการ
ใช้สารเสพติดประมาณหนึ่งแสนคนต่อปี ในขณะที่กรมราชทัณฑ์มีบุคลากรผู้ทา
หน้าที่ในการบาบัดภายในเรือนจาที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพกับนักจิตวิทยาของกรมราชทัณฑ์ มีนักจิตวิทยาเพียง 29 คน จากเรือนจา
6

นิยม เติมศรีสุข, (2561), บทสัมภาษณ์เลขาธิการ ป.ป.ส. เรื่อง การบาบัดรักษายาเสพ
ติดตามนโยบาย “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”, สืบค้นเมื่อ 4 กันยายน 2561 , จาก
https://www.moj.go.th/view/ 17646.
7 กรมคุมประพฤติ ,(2562),รายงานผลการฟื้นฟูฯที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯของ
สานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2562 , สืบค้นเมื่อ 6
พฤศจิกายน 2562 ,จาก http://164.115.41.115/doc_dop/.
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142 แห่งทั่วประเทศ ในจานวนนีมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจาจริงๆ
เพียง 22 คนเท่านัน ส่วนอีก 7 คนจะประจาอยู่ที่กองบริการทางการแพทย์ กรม
ราชทัณฑ์จึงมีศักยภาพรองรับได้เพียงประมาน 20,000 คนต่อปี กระบวนการ
บาบัดส่วนใหญ่เป็นเพียงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแนวคิดของผู้ใช้ยา ผ่าน
การฝึ ก สมาธิ ฝึ ก ควบคุ ม อารมณ์ แ ละเรี ย นรู้ โ ทษของยาเสพติ ด เท่ า นั น 8 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังของ กรกริช สมจิตรานุกิจ ว่าผู้ต้องขังที่เป็น
ผู้เสพยาเสพติดให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยได้รับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดทาง
การแพทย์ในเรือนจา9
ข้อมูลดังกล่าว แสดงถึงสัมฤทธิผลในการบาบัด รักษาผู้เสพยาเสพติดของ
ไทย โดยการบ าบั ด รั ก ษาในระบบบั ง คั บ ผู้ เ สพยาเสพติ ด ยั งคงอยู่ ใ นฐานะ
ผู้ต้องหา หากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดได้
จะกลับเข้าสู่การดาเนินคดีอาญาปกติเพื่อบังคับโทษ ซึ่งความผิดฐานเสพยาเสพ
ติดให้โทษมีอัตราโทษน้อย อยู่ในข่ายที่อาจได้รับการรอการลงโทษหรือรอการ
กาหนดโทษและส่งผู้เสพยาเสพติดกลุ่มนีไปเข้ากระบวนการคุมประพฤติซึ่งมี
ปัญหาด้านขีดความสามารถในการสอดส่อง ติดตาม จึงไม่ได้รับการบาบัดรักษา
ให้พ้นการเสพยาอย่างแท้จริง เมื่อตรวจพบว่ากระทาผิดเสพยาเสพติดอีกก็จะส่ง
ตัวเข้ามาในระบบบังคับบาบัดซา ส่วนผู้เสพยาเสพติดที่ถูกพิพากษาให้จาคุกก็
จะเข้า สู่ ก ารบ าบัด ภาคต้ อ งโทษ ซึ่งมี ปั ญหาในขี ด ความสามารถด าเนิน การ
บาบัดรักษาให้พ้นสภาพการเสพยาของกรมราชทัณฑ์ เมื่อพ้นโทษออกไปโดย
ไม่ได้ รับการบาบัด รั กษาก็จะไปกระทาผิ ดซาเข้า มาในระบบบังคั บบาบัดอี ก
เช่นกัน ในระบบสมัครใจ การขาดสภาพบังคับและการติดตามผล ผู้เข้ารับการ
ฟื้น ฟู มั ก เลิ ก หรื อ ยุ ติ ก ารบ าบั ด รั ก ษา กลั บ ไปเสพยาเสพติ ด และถู ก จั บ เป็ น
ผู้ต้องหานาไปเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในระบบบังคับหรือระบบต้องโทษซาอีกใน
8

จิรภัทร ลิมอักษร, (2562), โปรตุเกสแก้ปัญหายาเสพติดในมุมมองใหม่จบวิกฤตยาเสพ
ติด 40ปี ,สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2561 ,จาก https://highlandnetwork.asia.
9 กรกฤช สมจิตรานุกิจ , รายงานพิเศษ เรื่อง ผู้เสพคือผู้ป่วย: ระบบบังคับบาบัด เมื่อยังไป
ไม่ถึงจึงเป็นได้แค่อาชญากร , สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2562,จากhttps://prachatai.com/
journal/ 2018/07/77853.
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ที่สุด ส่วนการบาบัด ในระบบต้องโทษมีปัญหาด้านการคัดกรองผู้ต้องขัง การ
จัดทาแผนฟื้นฟู การตรวจสอบ สอดส่อง ติดตามผลทังในระหว่างต้องโทษหรือ
หลังปล่อยตัว อันเนื่องมาจากจานวนผู้ต้องโทษในเรือนจามีมาก ขาดแคลน
บุค ลากรโดยเฉพาะในส่ ว นแพทย์ วิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ นั ก สั งคมวิ ท ยา
นั ก จิ ต วิ ท ยา หรื อ ระยะเวลาที่ ผู้ เ สพยาเสพติ ด รั บ โทษขั ง อยู่ ใ นเรื อ นจ าไม่
เหมาะสมกับการดาเนินการบาบัดรักษาตามแผน10
จึงเห็นได้ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของไทยใช้ระบบบังคับฟื้นฟู
ตามกฎหมายเป็นหลัก แม้มีระบบการฟื้นฟูในภาคสมัครใจหรือในภาคต้องโทษ
เพื่อลดจานวนผู้เสพในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา แต่มีปัญหาการขาดสภาพ
บังคับต่อตั วผู้ เข้ารั บการฟื้นฟู การขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร อันเป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินการ ท้ายที่สุดแล้วผู้เสพยาเสพติดซึ่งไม่ได้รับการเยียวยา
บาบัดให้พ้นจากการเป็นผู้เสพยาเสพติด ก็จะเข้าสู่การบังคับบาบัดฟื้ นฟูตาม
กฎหมายในฐานะผู้ต้องหา ซึ่งมิได้การแยกผู้เสพยาเสพติด เพื่อบาบัด รักษาให้
พ้นสภาพการติดยาในฐานะผู้ป่วยอย่างแท้จริง ผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ ผ่านการ
ฟื้นฟูหรือมีผลการฟื้นฟูที่ไม่น่าพอใจ จะถูกส่งกลับมาดาเนินคดีอาญาและวนเข้า
สู่ระบบการฟื้นฟูในภาคต้องโทษต่อไป ดังนัน ผู้เสพยาเสพติดที่ไม่ผ่านการบาบัด
รักษาของทุกระบบจะวนกลับมาเป็นผู้กระทาความผิดในคดีอาญาเช่นเดิม การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของไทยจึงยังคงมีเป้าหมายที่การลงโทษทาง
อาญาแก่ผู้เสพมากกว่าการมุ่งมั่น บาบัด รักษาผู้เสพยาให้พ้นสภาพการติดยา
เสพติดอย่างแท้จริง

10

เฮเลน เรดมอนด์ ,(2555), การทาให้ยาเสพติดไม่ผิดกฎหมายเป็นนโยบายทีป่ ระสบ
ความสาเร็จในโปรตุเกส แต่มาตรการรัดเข็มขัดอาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาผูต้ ิดยา,
สานักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน ,สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2562,
จาก http://www.qlf.or.th/Home/Details?contentId =255.
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จากแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติดในประเทศโปตุเกสและเนเธอร์แลนด์ ประเทศไทยควร
ทบทวนมาตรการในการบาบัด รักษา ผู้เสพยาเสพ ด้วยการลดทอนความผิดทาง
อาญา โดยแบ่งแยกประเภทการเสพยาเสพติดและปริมาณยาเสพติดที่ไม่มีความ
รุน แรงไม่ มี ลั ก ษณะเป็ น ภัย ต่ อ ส่ วนรวมออกมาเป็น ผู้ ป่ ว ยที่ต้ อ งบ าบั ด รั ก ษา
ควบคุมการเข้าถึงและใช้ยาเสพติดเพื่อการรักษาอย่างเข้มงวด ลดความต้องการ
ของผู้เสพยาเสพติดและอันตรายจากการเสพด้วยวิธีการสาธารณะสุข ควบคู่กับ
มาตรการทางกฎหมายในการเปลี่ยนโทษอาญาในความผิดฐานเสพยาเสพติดมา
เป็นโทษทางปกครองและใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยแทนการฟ้องและลงโทษทางอาญา ทังนี โดยหน่วยงานของฝ่ายบริหาร
ซึ่งไม่ใช่ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาปกติเช่น การพักใช้ใบอนุญาต
การประกอบวิชาชีพ,การห้ามเข้าสถานที่ที่กําหนด, การห้ามคบหาหรือให้ที่พัก
กั บ บุ ค คลที่ กํ า หนด, การห้ า มเดิ น ทางไปต่ า งประเทศเว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต,
การกําหนดให้ไปรายงานตัวหรือเข้ารับการฝึก อบรม ตามสถานที่และเวลาที่
กําหนด,การตัดสิทธิบางประการตามกฎหมาย เช่น การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
ใบอนุญาตครอบครอง ใช้ พกพาอาวุธปืน ฯลฯ การยึดทรัพย์สินของผู้กระทํา
ความผิดที่มีไว้จะเป็นความเสี่ยงในการก่อให้เกิดการกระทําความผิดอาญา,การ
ถอนสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือหรือสิทธิประโยชน์จากรัฐ เป็นต้น เพื่อแยกผู้
เสพยาเสพติดที่เป็นผู้ป่วยออกจากเป็นผู้กระทาความผิดอาญาอย่างเด็ดขาด ทา
การรักษา บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไปจนเสร็จสินจนกว่าผู้นันจะ
พ้ น สภาพการเสพยาเสพติ ด โดยไม่ มี ข้ อ จ ากั ด เกี่ ย วกั บ ระยะเวลา มี ก าร
ปรับเปลี่ยนวิธี แผนการรักษา บาบัด ฟื้นฟูให้เหมาะสมตามพฤติการณ์ ไม่มีการ
นาผู้เสพยาเสพติดที่เป็นผู้ป่วยนันกลับมาเป็นอาชญากรในคดีอาญาอีก
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