รายงานผลการตรวจสอบที่ 466 /2557
เรื่ อง สิทธิและเสรี ภาพในชีวิตและร่ า งกาย กรณี ขอให้ตรวจสอบการบาบัดยาเสพติดของวัดไม้เ สียบ
อาเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ร้ องได้ร้ องเรี ย นต่อคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ตามคาร้องที่ ๙๘/๒๕๕๗ ว่า
เมื่อปี ๒๕๕๓ ผู้ร้องได้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดที่วัดไม้เสียบ อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
ครอบครัวของผู้ร้องได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมตัวผู้ร้องเข้ารับการบาบัด ผู้ร้องเห็นว่า การบาบัดยาเสพติด
ของวัดไม้เสียบได้ดาเนินการโดยหน่วยงานเอกชน ผู้ที่เข้า รับการบาบัดมีจานวน ๓๒๐ คน ซึ่งผู้เข้ารับการ
บาบัด ร้อยละ ๙๘ ไม่ได้สมัครใจหรือให้ความยินยอมและต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท การบาบัดใช้
วิธีการให้กินยา ซึ่งทาให้ผู้เข้ารับการบาบัดต้องขับถ่ายทั้งวัน ผู้ ร้องอ้างว่า บุคคลที่เข้ารับการบาบัดจะต้องถูก
ล่ามโซ่ตรวนและถูกกักขังในห้อง ทาให้มีสภาพคล้ายนักโทษ ปัจจุบันผู้ร้องไม่ได้เข้ารับการบาบัดที่วัดไม้เสียบ
แล้ว และเห็นว่าวิธีการบาบัดยาเสพติดของวัดไม้เสียบเป็นการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงร้องเรียนเพื่อ
ขอให้ตรวจสอบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคาร้องและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิของผู้สูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข แล้วเห็นว่า กรณีตามคาร้อง
บุคคลที่เข้ารับการบาบัดสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดวัดไม้เสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” จะต้องถูกล่าม
โซ่ตรวนเป็นเครื่องพันธนาการและการให้ผู้ เข้ารับการบาบัดยาเสพติดอยู่ในสภาพคล้ายกับการกักขัง ขาด
อิสรเสรีในการใช้ชีวิตเป็นการกระทาที่ละเมิดในสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนที่รัฐได้ให้การรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึง
พันธกรณีระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนจึงเห็นควรกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา / ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อไป ดังนี้
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๘ แห่ งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เห็นควรกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกรณีข้อ
ร้องเรียนสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดวัดไม้เสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธ รรมราช ในฐานะผู้ที่มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดต่อสิทธิ
มนุ ษ ยชน โดยก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ส านั ก งาน
สาธารณสุ ข อ าเภอชะอวด ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ ง คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
และองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะขันธ์ดังต่อไปนี้
๑) ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและสานักงานสาธารณสุขอาเภอชะอวด
ตรวจสอบสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดวัดไม้เสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทาการ

บาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่า มีการขออนุญาตการจัดตั้งสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือสถานที่สาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ รวมถึงกาหนดมาตรการห้ามมิให้มี
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ที่เข้ารับการบาบัดซึ่งไม่อาจกระทาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การให้ผู้เข้ารับการ
บาบัดต้องอยู่ในสภาวะถูกจากัดอิสรภาพและเสรีภาพ สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการบาบัด
บาบัดรักษา หรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติ ดยาเสพติดอันถือเป็นการกระทาที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและเป็นการ
ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๒) ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลหรือสถานที่สาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติ ด อย่ า งถู ก ต้ อ ง ให้ห น่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ ง เช่น ส านัก งานสาธารณสุข อ าเภอชะอวด ส านัก งาน
สาธารณสุข จัง หวัด นครศรีธ รรมราช และองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเกาะขัน ธ์ดาเนิน การให้เ ป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กากับดูแลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ใน
การบาบัดผู้ติดยาเสพติดของสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดวัดไม้เสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” เพื่อมิให้
สถานบาบัดฯ รับผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ามาบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพจนเกินขีดความสามารถที่จะดูแลได้ทั้งหมด
รวมถึงการใช้อาคารในการบาบัดฟื้นฟูที่มีสภาพแออัดมากเกินไป จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้
เข้ารับการบาบัดยาเสพติด
๓) ให้ หน่ว ยงานที่มีห น้าที่ดูแลการบาบัดฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบและมีแพทย์เฉพาะทางด้านการบาบัดยาเสพติดเข้าไปกากับ
ดูแลการบาบัดยาเสพติดการตรวจสุขภาพประจาเดือน รวมถึงผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
ประสาทหรือมีความผิดปกติทางจิต ให้ได้รับการบาบัดรักษาเป็นไปตามหลักทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิบริการทางสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ของผู้มีอาการทางจิตประสาทหรือมีความผิดปกติทางจิต ที่เข้ ารับการบาบัด ผู้ติดยาเสพติด
วัด ไม้เ สีย บ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เช่น สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าไปตรวจสอบและดูแลผู้เข้ารับการบาบัดในสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติด
ของวัดไม้เสี ยบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” ที่มีอายุยังอยู่เกณฑ์ที่เป็นเด็ก ให้มีการคัดแยกระดับอายุ
เบื้องต้น เพื่อให้เด็กได้รับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม และได้รับ การปกป้องและคุ้มครองให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกลไกการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายต่ อ กระทรวงยุ ติ ธ รรมและกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ มีอ านาจหน้ า ที่เ กี่ ย วกับ การบ าบั ด และฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้
๑) เห็นควรให้มีการตรวจสอบการดาเนินการของสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่
เป็นของเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือมีลักษณะเดียวกันกับสถานบาบัดผู้ติดยาเสพติดวัดไม้เสียบแต่ยังไม่ได้
ดาเนินการขอจัดตั้งให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด ที่อาจเข้าข่ายเป็นสถานพยาบาลตามพระร าชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือสถานที่สาหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นไปตามหลัก
วิชาการมาตรฐานการบาบัดฟื้นฟูและเป็นการป้องกันปัญหาการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนต่อผู้เข้ารับการบาบัด
๒) เห็นควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดตั้งสถานพยาบาล/สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่
เป็นของเอกชนด้วยความสมัครใจและสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการบาบัดได้ และส่งเสริมการเข้า
รับการบาบัดของผู้ติดยาเสพติดด้วยความสมัครใจแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยให้มีการคัด
กรอง ประเมินผล วิธีการบาบัดฟื้นฟูที่เป็นไปตามหลักวิชาการ การวางแผนงานในการรักษาผู้เข้ารับการบาบัดยา
เสพติด การดูแลสุ ขภาพอนามัย สถานที่บาบัด พัก ฟื้น วิธ ีก ารป้อ งกัน ไม่ใ ห้ก ลับ ไปใช้ย าเสพติด การให้
คาปรึก ษาแนะนาครอบครัว ผู้ติด ยาเสพติด รวมไปถึงการติดตามผลผู้เข้ารับการบาบัดเมื่อออกจากสถาน
บ าบั ด ไปสู่ สั ง คมแล้ ว ให้ ส อดคล้ องกั บ กฎหมายที่ บั งคั บใช้ อยู่ โดยค านึ งถึ งสิ ทธิ ของผู้ เข้ ารั บบ าบั ดรั กษา
ยาเสพติดและตระหนักต่อสิทธิเสรีภาพและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสาคัญ
๓) โดยที่พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ มุ่งเน้นในระบบบังคับ
รักษานาบุคคลผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ เสพ เสพและครอบครอง เสพ ครอบครอง และ
จาหน่าย เสพและจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างไรก็ตามยังมีบุคคลที่ติดยาเสพติดและครอบครัวต้องการส่งให้เข้ารับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไม่
ประสงค์ให้ผู้อื่นรับรู้ว่าคนในครอบครัว มีประวัติเป็นผู้ติดยาเสพติดหรือมีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวในเกียรติยศ
ชื่อเสียงของบุคคลและสมาชิกในครอบครัว จึงเห็นสมควรให้มีการทบทวนเพิ่มเติม หรือปรับปรุง บทบัญญัติ
ของกฎหมายให้เปิดโอกาสหรือเพิ่มช่องทางให้บุคคลที่สมัครใจเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
บ าบั ด รั ก ษาโดยสมั ค รใจ สามารถใช้ ก ระบวนการรั ก ษาในสถานที่ ห รื อ ศู น ย์ บ าบั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนจัดตั้งขึ้นที่เป็นมาตรฐาน โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการเป็นผู้ถูกกล่าวหา
หรือถูกดาเนินคดีเสียก่อนเพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการคุ้มครองในการปกปิดข้อมูลการเข้า
รับการบาบัดรักษาไว้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลประวัติการรักษาพยาบาล และสิทธิของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัว

