ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด (ลาดหลุมแกว)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
1. กอนมาเปนศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
เนื่องจากปญหาผูติดยาเสพติดใหโทษเปนปญหาสําคัญของประเทศ ที่กอใหเกิดความ
สูญเสียทัง้ ในดานสังคม และกระทบกระเทือนตอความมัน่ คงของประเทศชาติ ในอดีตผูต ดิ ยาเสพติด
ที่เขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจมักจะไมใหความสําคัญและขาดความตั้งใจจริงในการ
เขารับการรักษา ผูติดยาเสพติดสวนใหญจึงเวียนวนเขาออกระหวางบานกับสถานบําบัดอยูเสมอ
จากจุดนี้เองรัฐจึงไดหามาตรการที่จะใหผูติดยาเสพติดทั้งหลายถูกนําเขาสูกระบวนการที่จะทําให
หลุดพนจากการติดยาเสพติดดวยวิธีการบังคับบําบัดรักษา มาตรการดังกลาวถูกผลักดันใหเปน
รูปธรรมชัดเจนขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2534 ขึ้น
ใชบังคับ แตเนื่องจากยังมีขอขัด ขอ งหลายประการเกี่ยวกับการนํากฎหมายฉบับดังกลาวมาใช
จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ขึ้น เพื่อปดชองวาง
และขจัด ป ญหาต างๆ ในทางกฎหมายอันเนื่องมาจากกฎหมายฉบับเดิมและมีการประกาศใช
กฎหมายฉบับใหมอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 โดยกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนผูรัก ษาการตามกฎหมายฉบับนี้ อีกทั้งยังใหมีอํานาจจัดตั้งและยุบเลิก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาไดอีกดวย
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักที่ไดรับมอบหมายให
ดําเนินงานฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับรักษา ตามพระราชบัญญัตฟิ น ฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดังกลาว กรมคุมประพฤติจึงไดเปดดําเนินการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดขึ้น 1 แหง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแหงนี้ ตั้งอยูที่เลขที่ 99 หมูที่ 3
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด ปทุม ธานี โดยกระทรวงยุติธ รรมกําหนดให

เปน ศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติด ในระบบบัง คับ บําบัด และเปน ศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติดแหงแรกและเปนศูนยฯ เพียงแหงเดียวที่ถูก จัด ตั้ง ขึ้น ตามบทบัญญัติในมาตรา 15
มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติด พ.ศ. 2545
โดยเปนศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติด ที่ดําเนิน งานอยางครบวงจรตามที่กฎหมายกําหนด
ใชวิธีก ารตรวจพิสูจนและวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติดแบบควบคุมตัว อยางเขมงวด
มีอาณาบริเวณทีม่ รี วั้ รอบขอบชิดในเนือ้ ที่ 20 ไร ภายในประกอบดวย อาคารตางๆ รวม 10 อาคาร
สามารถรองรับผูเ ขารับการตรวจพิสูจนทั้ง ชายและหญิง จํานวน 40 คน รองรับผูเ ขารับการ
ฟนฟูส มรรถภาพไดทั้ง ชายและหญิง จํานวน 160 คน/รอบ 4 เดือ น เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่
3 มีนาคม 2546 มีอัตรากําลังซึ่งเปนขาราชการและลูกจางตามกรอบ 71 อัตรา ภายใตการกํากับ
ดูแลของผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และขึ้นตรงตออธิบดีกรมคุมประพฤติ

2. ประโยชนของการนําระบบการบังคับบําบัดมาใชในประเทศไทย
1. ผลดีตอตัวผูติดยาเสพติด
1.1 เปนการบังคับใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพอยูรับการฟนฟูสมรรถภาพ
จนครบทุก ขั้น ตอนกอใหเ กิด การพัฒนาตนเองทําใหสามารถเลิกเกี่ยวของกับยาเสพติดไดอยาง
ครบวงจรจนสามารถกลับออกไปอยูในสังคมไดตามปกติ
1.2 ไมตองมีประวัติทางคดี
1.3 ไมตองถูกนําตัวไปควบคุมรวมกับอาชญากรอื่นๆ
2. ผลดีตอสังคม
2.1 ลดปญหาอาชญากรรมอันสืบเนื่องมาจากปญหายาเสพติด ซึ่งจะสงผล
กระทบกระเทือนตอประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
2.2 เปนการหันเห (Diversion) ผูติดยาเสพติดออกจากกระบวนการยุติธรรม
ตามปกติ และชวยลดปริมาณผูตองขังในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษในเรือนจํา
2.3 สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแกไขปญหายาเสพติด

3. อํานาจหนาที่ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
บทบัญญัติตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2547
ไดกําหนดหนาที่ของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวดังนี้
1. ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจนที่ไดรับตัว
มาตามมาตรา 19

2. ควบคุมผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพไวในระหวาง
การตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและดูแลใหผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือ
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบเงื่อนไขและขอบังคับตางๆ
3. ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามระเบียบที่กําหนด
4. ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด ซึ่งไดรับการอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราว
5. จั ด ทํ า รายงานผลการตรวจพิ สู จ น ก ารเสพหรื อ การติ ด ยาเสพติ ด รวมทั้ ง
ผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
6. ออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
7. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดมอบหมาย

4. โครงสรางหนวยงานภายในของศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด (ในปจจุบนั )

5. แผนผังโครงสรางอัตรากําลังของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

6. สรุปภารกิจหลักของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

1. การตรวจพิ สู จ น ก ารเสพหรื อ การติ ด ยาเสพติ ด ของผู เ ข า รั บ การตรวจพิสูจ น
ซึง่ ไดแก การกระทําใดๆ เพือ่ ใหไดขอ มูลเพือ่ ใชในการพิจารณาวาผูน นั้ เปนผูเ สพหรือผูต ดิ ยาเสพติด
หรือไมโดยใชวิธีก ารสอบปากคําผูตอ งหา เก็บปสสาวะไปตรวจหาสารเสพติด สอบปากคําพยาน
ออกไปสืบเสาะจัดทําบันทึกประวัติ รวบรวมเอกสารขอมูล, วิเคราะหชงั่ น้าํ หนักพยาน, เขียนรายงาน
พรอมความเห็นเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

2. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนกระบวนการบําบัดผูติดยาเสพติดให
หายขาดจากการติดยาเสพติดเพือ่ กลับไปเปนพลเมืองทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม ผูท จี่ ะเขารับการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติด ยาเสพติดที่ศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพผูติด ยาเสพติดจะตองเปน ผูไ ดรับ การวินิจ ฉัย
โดยคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแลววาเปนผูเสพหรือเปนผูติดยาเสพติด และ
กําหนดแผนการฟนฟูฯ แบบควบคุมตัวอยางเขมงวด สวนระยะเวลาการฟนฟูฯ นั้นเปนไปตามที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติกําหนดตามกฎหมาย
3. การควบคุมตัวผูเ ขารับการตรวจพิสจู นและผูเ ขารับการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดไว
ในระหวางดําเนินการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยมีระบบปองกันไม
ใหหลบหนี

7. วิธีการฟนฟูสมรรถภาพของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ใชวิธีการ
ฟนฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) หรือ TC เปนหลักในการ
ฟนฟูโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การมีการจัดสายบังคับบัญชา เนือ่ งจากสมาชิกมาอยูร วมกันหลายคนเปรียบเสมือน
ครอบครัวใหญตองมีความวุนวาย มีปญหาขัดแยงกัน จึงตองมีระบบการจัดการในการดูแลกันเอง
เพื่อใหทุกคนเกิดการเรียนรูในการรับผิดชอบการดูแลกันเอง สรางความรับผิดชอบ ความรัก
และความหวงใยซึ่งกันและกัน โดยการแบงหนาที่ดูแลกันตามลําดับ ตั้งแต C.O.D, Chief
Expiditer, Work Leader ซึ่งหมายถึง ตําแหนงผูประสานงานระหวางสมาชิกกับเจาหนาที่
หัวหนาบานผูรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด ผูตรวจสอบ และหัวหนาทีมงานตามลําดับ
ในสวนของเจาหนาที่จะทํางานรวมกันในลักษณะของความเปนสหวิชาชีพ ประกอบ
ไปดวย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห พยาบาล พนักงานคุมประพฤติ นักโภชนากร และ
พี่เลี้ยงผูติดยาเสพติด
2. มีการใหรางวัลและการลงโทษ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด อําเภอ
ลาดหลุมแกว ไมมีระบบการลงโทษโดยการทํารายรางกาย หรือใชความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น
หากสมาชิกทําผิดกฎ หรือระเบียบของศูนยฯ จะมีรูปแบบการลงโทษตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ หรือโดยใหสมาชิกรับโปรแกรม Pull up หรือ Hair cut หรือ ทํางาน
หรือทํากิจกรรมตางๆ พิเศษ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและคนหาสาเหตุการกระทําผิดของตนเอง
เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองตอไป
3. มีการพัฒนาดานอาชีพ ในลักษณะของอาชีวะบําบัด เพื่อเตรียมความพรอม
ในอาชีพ โดยการสรางความรูสึกภาคภูมิใจ ในตัวเองใหกับสมาชิกเกี่ยวกับอาชีพ โดยเริ่มตน
จากจุดเล็กๆ เชน การทําพรมเช็ด เทา , การฝก ทําเจลเทีย น, จักรยานเสน ลวด, เบเกอรี่
บลอ กตัว หนอน การนวดแผนไทย เปนตน โดยมีวัตถุประสงคหลักใหสมาชิกมีทัศนคติที่ดี
ตอการทํางาน
4. มีก ารดําเนิน กิจ กรรมกลุม หลัก ๆ เชน กลุมประชุมเชา (Morning Meeting)
กลุมระบายความรูสึก (Encounter Group) กลุมสัมมนา (Seminars Group) กลุม คงที่ (Static
Group) และกลุมสอบถาม (Confrontation Group) การประชุมกลุมแบบยืดเยื้อ (Marathon) และการ
ประชุมทัง้ ศูนย (House Meeting) เปนตน การเขากลุม จะทําใหสมาชิกเกิดการเรียนรู เขาใจตนเอง
มีทักษะและแนวทางในการแกปญหาอยางเหมาะสม เมื่อกลับไปใชชีวิตภายนอก

ตารางกิจกรรมประจําวันสําหรับผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
05.30 น.
สัญญาณ
เดือนกอน
ตื่นนอน
13.00 น.

06.00 น.
ออกกําลัง
กาย
14.00 น.

จันทร
กลุมฝกวิชาชีพ
อังคาร
กลุมปรับความเขาใจ
พุธ
กลุม ER
พฤหัสบดี
กลุมครอบครัว
ศุกร
กลุมปรับความเขาใจ

06.30 น.
ปฏิบัติภาร
กิจสวนตัว

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.30 น.

รับประทาน
อาหารเชา

เคารพธงชาติ

Morning
Meeting

ลงทีมงาน

12.00 น.
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน
20.30 น.

15.00 น.

16.30 น.

17.30 น.

18.00 น.

18.30 น.

19.30 น.

ลงทีมงาน
ออกกําลังกาย

ลงทีมงานออก
กําลังกาย

ปฏิบัติภารกิจ
สวนตัว

เคารพธงชาติ
รับประทาน
อาหารเย็น

เขียนไดอารี่
ทําความสะอาด
เขาเรือนสมาชิก
ประชุมสมาชิก

พักผอน

สวดมนต
เขานอน

05.30 น.

06.00 น.

06.30 น.

07.00 น.

08.00 น.

08.30 น.

09.30 น.

12.00 น.

สัญญาณเตือน
กอนตื่นนอน

ออกกําลังกาย

ปฏิบัติการภาร
กิจสวนตัว

รับประทาน
อาหารเชา

เคารพธงชาติ

Morning
Meeting

GI

รับประทานอาหาร
กลางวัน

14.00 น.

15.00 น.

16.30 น.

17.30 น.

18.00 น.

18.30 น.

19.30 น.

20.30 น.

ออกกําลังกาย

ปฏิบัติภารกิจ
สวนตัว

เคารพธงชาติ
รับประทาน
อาหารเย็น

เขาเรือนสมาชิก
พักผอน

เขียนไดอารี่

สวดมนต
เขานอน

06.30 น.

07.00 น.

08.00 น.

09.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

ฝกอาชีพ
Confront
กลุมปรึกษา
กลุมสัมมนา
กลุมสุขศึกษา

วันเสาร
13.00 น.

กลุมอาชีพ
วันอาทิตย

06.00 น.

16.30 น.
ออกกําลังกาย

06.30 น.

17.30 น.
เคารพธงชาติ
รับประทาน
อาหารเย็น

18.00 น.

19.30 น.

20.30 น.

ปฏิบัติภารกิจ
สวนตัว

พักผอน

สวดมนต
เขานอน

นอกจากกลุม หลักๆ ตามรูปแบบชุมชนบําบัดแลวการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด
แบบชุ ม ชนบําบั ด ยั งมี หลักการ ซึ่ งถื อเปนแนวคิดหลั กเพื่อการปรับเปลี่ยนทางด า นอารมณ
ความรูสึก ความคิด และพฤติกรรม คือ ปรัชญา อุดมการณ และกฎขอหาม ดังนี้

ปรัชญา
ณ แหงนี้ที่เราอยูรวมพิงพัก
แหลงลี้ภัยใดๆในโลกา
นับแตวันที่เราเผชิญหนา
รับความจริงจากเขาอื่นไมหวั่นเกรง
ความปลอดภัยหาไมไดในผูอื่น
กลัวไปใยหากเขาจะรูจักตัว
กระจกใดหรือจะสองชี้ไดดีเทา
ณ แหงนี้ที่เราอยูพรอมเพรียงกัน
ไมใชยักษ ไมใชมารในความฝน
หากแตเปนมนุษยผูมีตัวตน
ชีวิตใหมเริ่มตนไดในที่นี้
ไมมีเดียวดายดั่งความตายที่กลัวกัน

เพราะตระหนักแกใจแหงตนวา
สุดพึ่งพานอกจากตัวเราเอง
กลาสบตาเปดใจอยางผูเกง
วันนั้นเองที่หยุดวิ่งหนีสิ่งกลัว
หากเราขืนมีความลับกับเขาทั่ว
รูดีชั่วทั้งเราเขาเขาใจกัน
เราสองเราแนชัดกวาวาเธอฉัน
ประจักษพลัน ชัดแจงแหงตัวตน
หรือคนแคระที่นาพรั่นหวั่นสับสน
มีระคนผิดชอบประกอบกัน
ปลูกชีวีใหงอกงามไมครามครั่น
มีชีวันเพื่อทั้งเขาและเราเอง

อุดมการณ 12 ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ ความรักและความหวงใย
ผลจากการกระทําดีตองไดรับการตอบแทน
ความประมาณเปนหนทางแหงความพินาศ
จงไววางใจในสภาพแวดลอมที่เปนอยู
กรรมใดใครกอกรรมนั้นยอมตามสนอง
จงไววางใจในสภาพแวดลอมแวดลอมที่เปนอยู
จงเปนผูใหกอนที่จะเปนผูรับ
การพัฒนาตนเองยอมจะมากอนตําแหนงหนาที่อันสมควร
ตองมีการแสดงบทบาทที่เหมาะสม
ที่นี้ไมมีของฟรี
พึงสังวรณในสิ่งที่ตนเองรองขอซึ่งอาจจะรับสิ่งนั้นจริงๆ

กฎขอหาม
หามมียาเสพติดทุกชนิด
หามมีเพศสัมพันธ
หามทะเลาะวิวาท
หามลักทรัพย
นอกจากนี้ศูนยลาดหลุมแกวยังมีระเบียบปฏิบัติที่สําคัญคือ
- ไมอนุญาตใหสูบบุหรี่
- ไมมีการใชเงินทุกกรณี สิ่งของเครื่องใชที่จําเปนศูนยฟนฟูฯ รับผิดชอบ
จัดหาไวใหสมาชิกทั้งหมด เชน สบู ยาสีฟน ขันน้ํา ผงซักฟอก ยาสระผม
ชุดชั้นในชายหญิง เสื้อผา ผาเช็ดตัว รองเทา ผาอนามัย เปนตน
- เนนความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน

8. หลักเกณฑในการเยี่ยม
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการเยี่ยมผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนและผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไวดังนี้
1. สามารถเขาเยี่ยมไดครั้งละไมเกิน2 คนและตองเปนบุคคลที่สมาชิกไดแจงรายชื่อ
ไวกับเจาหนาที่ หากเปนผูที่ไมมีรายชื่อก็ไมสามารถเยี่ยมได
2. งดรับของฝาก หรือทรัพยเงินทองทุกชนิด
3. สามารถเยี่ย มได เดือ นละ 2 ครั้ง โดยประสานงานทางโทรศัพทกอ นเยี่ย ม
เพราะบางครั้งหากสมาชิกทําผิดกฎก็อาจจะมีการตัดสิทธิ์การเยี่ยมหรือการติดตอตามระเบียบคณะ
กรรมการฟนฟูฯ ได
วันเวลาสําหรับการเยี่ยมที่ศูนยฟนฟูฯ กําหนด
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถเยี่ยมได
ผูเขารับการตรวจพิสูจนสามารถเยี่ยมได
วันอังคาร ตั้งแตเวลา 13.00น -15.00น
วันจันทรและ
ตั้งแตเวลา 13.00น -15.00 น.
วันเสาร ตั้งแตเวลา 09.00น -12.00น และ วันพฤหัสบดี
ตั้งแตเวลา 13.00น -15.00น
วันอาทิตยและ
ตั้งแตเวลา 09.00น -12.00น
วันหยุดนักขัตฤกษ
ตั้งแตเวลา 13.00น -15.00น

9. กิจกรรมและผลการดําเนินงานที่ผานมา
เนื่องจากศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนศูนย
แหงเดียวของกรมคุมประพฤติ และถือเปนศูนยตนแบบที่มีการดําเนินการครบวงจรตามรูปแบบที่
กําหนดมาตั้งแตตน จึงไดรับความสนใจจากหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก ดังนี้
1. วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 คณะผูชวยผูพิพากษารุนที่ 46 จํานวน 60 คน
2. วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 คณะอนุกรรมการประจําศาลจังหวัดมีนบุรีและพนักงานเจาหนาที่
จํานวน 13 คน
3. วันที่ 9 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ภาค 1 จํานวน 50 คน
4. วันที่ 8 สิงหาคม 2546 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฏรธานี จํานวน 81 คน
5. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 เทศบาลนครนนทบุรี จํานวน 250 คน และสํานักงานคุม
ประพฤติประจํา-ศาลอาญาธนบุรี จํานวน 13 คน
6. วันที่ 9 ธันวาคม 2546 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30 คน
7. วันที่ 16 ธันวาคม 2546 คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 45 คน
8. วันที่ 19 ธันวาคม 2546 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานีและอาสาสมัครคุมประพฤติ
จังหวัดปตตานี
9. วันที่ 26 เมษายน 2546 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญาและนักศึกษาฝกงานของคณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
10. วันที่ 2 เมษายน 2547 คณะผูนําหมูบาน/ชุมชน, อปพร./อสตช. และผูประสานพลังแผนดิน
อําเภอลาดหลุมแกว จํานวน 146 คน
11. วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2547 คณะทหารอากาศที่รับผิดชอบงานดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด จํานวน 60 คน
12. วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 คณะผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด นําโดยนาย
แพทยแสงชัย ธีรปกรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแกว
13. วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 Mr.Martin Lutterjohann
ผูเ ชีย่ วชาญชาวเยอรมันและเปนทีป่ รึกษาองคการตอสูย าเสพติด
แหงชาติ กระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา เขาเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พรอมกับ
อาจารยสมนึก รอดประเสริฐ สภาสังคมสงเคราะหแหง
ประเทศไทย วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบการ
พิจารณาดําเนินการจัดตั้งศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในประเทศกัมพูชา

6. วันที่ 9 ธันวาคม 2546 คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30 คน
7. วันที่ 16 ธันวาคม 2546 คณะอนุกรรมการฟนฟู-สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 45 คน
8. วันที่ 19 ธันวาคม 2546 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปตตานีและอาสาสมัครคุมประพฤติ
จังหวัดปตตานี
9. วันที่ 26 เมษายน 2546 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญาและนักศึกษาฝกงานของ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
10. วันที่ 2 เมษายน 2547 คณะผูนําหมูบาน/ชุมชน, อปพร./อสตช. และผูประสานพลังแผนดิน
อําเภอลาดหลุมแกว จํานวน 146 คน
11. วันที่ 9 – 17 มีนาคม 2547 คณะทหารอากาศที่รับผิดชอบงานดานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 60 คน
12. วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 คณะผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด นําโดย
นายแพทยแ สงชัย ธีรปกรณ ผูอํานวยการโรงพยาบาลลาดหลุมแกว
13. วันที่ 16 กรกฎาคม 2547 Mr.Martin Lutterjohann ผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันและเปนที่ปรึกษา
องคการตอสู
ยาเสพติดแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย ประเทศกัมพูชา เขาเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พรอมกับ อาจารยสมนึก รอดประเสริฐ สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย วัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการจัดตั้ง
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในประเทศกัมพูชา
นอกจากนีศ้ นู ยฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดไดจดั กิจกรรมพิเศษ เพือ่ เสริมกิจกรรม
การฟน ฟูสมรรถภาพใหกบั สมาชิกในรูปแบบสันทนาการ ซึง่ แฝงไปดวยวัตถุประสงคเพือ่ ใหสมาชิก
เกิดความตระหนักและใหความสําคัญคุณคาและความหมายของวันสําคัญตางอาทิ
1. กิ จ กรรมลอยกระทง เพื่ อ ให ส มาชิ ก เกิ ด ความรู สึ ก อ อ นโยนละเอี ย ดอ อ น
ใหความสําคัญกับธรรมชาติ
2. กิจ กรรมวัน ปใ หม เพื่อ ใหส มาชิก เกิด ความสนุกสนาน มีกจิ กรรมการละเลน
ทีเ่ หมาะสมและถูกตอง
3. กิจกรรมวันสงกรานต และรดน้ําผู ใ หญ โดยเชิ ญ ผู ป กครองเข า ร ว มด ว ย
เพือ่ ใหสมาชิกเกิดความออนนอมมีสมั มาคารวะ ใหความสําคัญกับผูใ หญตลอดจนสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

4. กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด วันที่ 24 มิถนุ ายน 2547 ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติด ไดเชิญผูปกครองรวมถึงญาติสนิทและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ซึ่งเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพเขารวมกิจกรรม ซึ่งประกอบไปดวย การเสวนาในหัวขอเกี่ยวกับการดูแล
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพภายหลังพนการฟนฟูไปแลว นอกจากนี้ ยัง จัดใหมีก ารโตวาที
ระหวางผูเ ขารับการฟน ฟูชายและหญิงในหัวขอ "การกระทําดีก วา คําพูด " และยังไดเ ปด
โอกาสใหสมาชิกแสดงละครเพื่อ สะทอนใหเห็น ภาพของแนวความคิดของสมาชิก อันจะสงผล
ดีตอ สัม พันธภาพระหวางสมาชิกและครอบครัว

10. สถิติผูเขารับการตรวจพิสูจน และผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ขอมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2547
ยอดสมาชิกตรวจพิสูจน
ยอดทะเบียนรับ
ควบคุมตัวเขมงวด
ควบคุมตัวไมเขมงวด
ไมควบคุมตัว (ใชโปรแกรม)
สงคืนพนักงานสอบสวน
อยูระหวางดําเนินการ

ชาย
45
19
3
13
4
6

หญิง
8
3
3
2

รวม
53
22
3
16
4
8

ยอดสมาชิกฟนฟู
ยอดทะเบียนรับ
พนจากการฟนฟู
ปรับแผน, ปวย, ทอง
หลบหนี
สงคืนพนักงานสอบสวน
ยอดคงเหลือฟนฟู

11. แผนที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและการเดินทาง

ชาย
270
174
11
11
1
73

หญิง
183
108
4
2
4
65

รวม
453
281
15
13
5
138

หากมีขอสงสัย สอบถามเพิ่มเติมไดที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เลขที่ 99 หมูที่ 3
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140
หมายเลขโทรศัพท 0 2598 1392-3, 0 2598 3570-3
หมายเลขโทรสาร 0 2598 1393
หรือ
ติดตอผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท
0 2598 1391 หรือ 0 1909 0128 หรือ 0 1919 7102 หรือ E-mail : montol 2k @hotmail.com

