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บทนา
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยได้ รับการยกย่อง
ว่าประสบความสาเร็ จในการพัฒนาการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื ้อเอชไอวี/เอดส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ พนักงานบริการ
ทางเพศ3 นอกจากนี ้ ยังเป็ นที่ร้ ูกนั ดีวา่ ประเทศไทยประสบความ
สาเร็ จในการลดการปลูกฝิ่ น รวมถึงประสบความสาเร็ จในการ
ดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางเลือกให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกฝิ่ น
ได้ อย่าง มีประสิทธิภาพอีกด้ วย4 อย่างไรก็ดี ในมุมมองอื่นๆ ต่อ
รัฐบาลไทยในการจัดการปั ญหาการค้ ายาเสพติดในประเทศไทย
ทาให้ ลดทอนความสาเร็จต่างๆ เหล่านันลง
้ โดยเฉพาะจากการ
กีดกันและแบ่งแยกผู้ใช้ ยาออกจากสังคม ซึง่ ยิ่งเป็ นการกระตุ้น
ทาให้ เกิดการแพร่ระบาดของเชื ้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซี
ในประชากรกลุม่ นี ้มากยิ่งขึ ้น
รั ฐ บาลไทยยัง คงด าเนิ น นโยบายต่า งๆ ในการปราบปรามยา
เสพติดผิดกฎหมายแบบ “zero-tolerance” โดยเน้ นที่มาตรการ
การปราบปรามการผลิต และการเสพยาเสพติ ด ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ลงโทษที่รุนแรงกับทุกกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งกับยาเสพติดตังแต่
้
การลงโทษด้ วยการกักขังควบคุมตัวไปจนถึ งการประหารชี วิต

นโยบายปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงของรัฐบาลไทยสะท้ อนให้
เห็นถึงความพยายามในการบรรลุข้อตกลงคาประกาศปฏิญญา
ร่วมว่าด้ วยการปลอดยาเสพติดในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 25585
(Drug Free ASEAN by 2015) ยิ่งไปกว่านัน้ ในขณะที่ กฎหมาย
ยาเสพติดของไทยสนับสนุนหลักการแนวคิด ‘ผู้เสพคือผู้ป่วย
ไม่ใช่อาชญากร’ แต่ในความเป็ นจริ ง มีผ้ ูใช้ ยาจานวนมากที่ถูก
จาคุก ซึ่งเป็ นการชีใ้ ห้ เห็นถึงความเป็ นจริ งต่างๆ ที่มีความเข้ าใจ
เพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับการใช้ ยา, ภาวะพึ่งพิงยา, การกลับไปเสพ
ซ า้ หรื อ การยอมรั บ และเข้ า ใจเงื่ อ นไขทางการแพทย์ ต่อ การ
กลับไปเสพซ ้าของผู้ที่มีภาวะพึง่ พิงยาว่าเป็ นโรคเรื อ้ รังอย่างหนึ่ง6
ภายในเรื อนจาและศูน ย์ บ าบัด ยาเสพติ ด ต่า งๆ การให้ บ ริ ก าร
บาบัดรักษาภาวะพึ่งพิงยายังมีอยู่จากัด หรื อยัง ไม่มีบริ การที่ มี
แนวทางการบาบัดรักษาที่มีข้อมูลหลักฐานที่พิสจู น์ได้ ในชุมชน
ผู้ ใช้ ยาถู ก ตี ต ราและกระท ารุ น แรงจากเจ้ าหน้ าที่ บั ง คั บ ใช้
กฎหมาย ทังการบั
้
งคับ เรี ยกตรวจปั สสาวะหาสารเสพติด การ
ควบคุมตัวกรณีที่สงสัยว่ามีการใช้ ยา ซึ่งการกระทาเหล่านี ้เป็ น
สาเหตุท าให้ ผ้ ูใ ช้ ยาเข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก ารด้ า นสัง คม, บริ ก ารด้ า น
สุขภาพ และบริ การช่วยเหลือต่างๆ ทางกฎหมาย
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เอกสารฯ ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นโดยมีจดุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์นโยบาย
ด้ านยาเสพติดต่างๆ ของรัฐบาลไทยในการจัดการปั ญหาความ
รุ นแรงและอันตรายต่างๆ ที่สืบเนื่องและเชื่อมโยงกับการใช้ ยา
เสพติ ด เพื่ อ ท าเป็ นข้ อเสนอแนะที่ มี แ นวทางปฏิ บัติ ที่ ดี ต าม
หลัก การและมาตรฐานสากล อัน จะเป็ นแนวทางสร้ างความ
เข้ มแข็งในดาเนินนโยบายด้ านยาเสพติดให้ กบั ประเทศไทยต่อไป

แนวโน้ มตลาดยาเสพติดในปั จจุบัน
เป็ นที่ยอมรับกันว่าการดาเนินการในการยกเลิกปลูกฝิ่ นและ
วิธีการพัฒนาอาชีพทางเลือกของประเทศไทยถือว่าประสบ
ความสาเร็จที่สดุ ในระดับสากล ซึง่ มีผลไม่ใช่เพียงแต่สามารถ
ลดจานวนการปลูกฝิ่ นได้ อย่างมากแล้ ว แต่ยงั สามารถพัฒนา
ความเป็ นอยู-่ คุณภาพชีวิตในพื ้นที่อยูอ่ าศัยให้ กบั เกษตรกร
ผู้ปลูกฝิ่ นอีกด้ วย7 ปั จจุบนั ไม่มีการผลิตเฮโรอีนในประเทศไทย
แล้ ว แต่ประเทศไทยยังคงเป็ นเส้ นทางการค้ าและขนส่งเฮโรอีน
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ 8
อย่างไรก็ตาม ผลพวงที่ไม่ได้ คาดการณ์ไว้ จากการยกเลิกการ
ปลูกฝิ่ นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือการเพิ่มขึ ้นของ
การผลิตและการใช้ สารกระตุ้นประสาทในกลุม่ แอมเฟตามีน
(ATS) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นประเภทเมตแอมเฟตามีน (Meth
amphetamine) จากรายงานยาเสพติดประจาปี พ.ศ. 2555 ของ
UNODC ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2553 มีข้อมูลการจับกุมและการตรวจ
ยึดยาเสพติดประเภทยาบ้ าของประเทศไทยในระดับที่สงู มาก ซึง่
นี่เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงการเพิม่ ขึ ้นของอุตสาหกรรมการผลิต

และการค้ ายาเสพติดประเภทนี ้จากประเทศพม่า อิหร่าน และ
ประเทศในแถบอัฟริ กาตะวันตกมากการผลิตภายในประเทศไทย
เอง9 ยิ่งไปกว่านัน้ ในขณะทีก่ ารลักลอบขนส่งยาบ้ าเข้ ามายัง
ประเทศไทยส่วนใหญ่เพื่อตลาดการค้ ายาเสพติดในประเทศ
ทาให้ สามารถประมาณการปริ มาณยาเสพติดทีถ่ กู ลักลอบขนส่ง
ไปยังประเทศเพื่อนบ้ าน และส่วนน้ อยขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคนี ้ นอกจากนัน้ ยังทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงเส้ นทาง
การลักลอบขนส่งสารตังต้
้ นในการผลิตยาเสพติดจานวนมากๆ
(ส่วนใหญ่เป็ นสารตังต้
้ นที่มีสว่ นผสมของอีเฟดรี น (ephedrine)
และซูโดอีเฟดรี น (pseudoephedrine) ผ่านประเทศไทยไปยัง
ฐานการผลิตในประเทศพม่า และยังมีบางส่วนที่ไปสูฐ่ านการ
ผลิตในประเทศกัมพูชาอีกด้ วย
ในประเทศไทย มีความกังวลเป็ นอย่างมากต่ออัตราการใช้ ยา
เสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ ยาเสพติดประเภทเมตแอมเฟตามีน ทังในรู
้ ปแบบเม็ด หรื อที่เรียกว่า “ยาบ้ า” และในรูปแบบผง
ที่เรี ยกว่า “ยาไอซ์” การรายงานข่าวของสือ่ มวลชน ยิ่งทาให้ มี
ความเชื่อว่ามีการใช้ ยาเสพติดกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะใน
กลุม่ เยาวชน ซึง่ ยิ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และความ
มัน่ คงของประเทศไทย10 ผลการสารวจเมื่อเร็ วๆ นี ้ ระบุวา่ 88%
ของกลุม่ ตัวอย่างรู้สกึ ว่าปั ญหาการใช้ ยาเสพติดเป็ นปั ญหาที่
ร้ ายแรงที่สดุ ที่สง่ ผลกระทบต่อประเทศไทย11 ซึง่ ในความเป็ นจริง
ในประเทศไทยยังมีความเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ ยา และอันตราย
จากการใช้ ยาเสพติดที่ยงั ไม่ชดั เจนถูกต้ องนัก รวมทังมี
้ แหล่ง
ข้ อมูลที่เชื่อถือในเรื่ องนี ้ไม่กี่แห่ง

กล่ อง 1 สถานการณ์ พืชกระท่ อมในประเทศไทย
กระท่อม (mitragynia speciosa korth) เป็ นพืชผลัดใบเมืองร้ อนที่มีแหล่งกาเหนิดอยูใ่ นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทาปฏิกิริยา
กับตัวรับสัญญาณสารเสพติดประเภทฝิ่ น และจะออกฤทธิ์ กระตุ้นประสาทถ้ าใช้ ปริ มาณน้ อย และมีฤทธิ์ กล่อมประสาทถ้ าใช้ ใน
ปริ มาณมาก โดยทัว่ ไปนิยมบริ โภคกระท่อมด้ วยการเคี ้ยวหรื อนาใบไปต้ มเพื่อดื่มเหมือนน ้าชา ไม่นานมานี ้ วัยรุ่ นในกรุ งเทพฯ และ
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ทางภาคใต้ ของประเทศไทยได้ นาเอาใบกระท่อมมาทาเป็ นเครื่ องดื่มประเภท cocktail ที่เรี ยกว่า 4x100 โดยมีส่วนผสมคือ น ้า
กระท่อม, โคคาโคล่า, ยาแก้ ไอ และน ้าแข็ง กระท่อมเป็ นสารเสพติดที่อยู่ภายใต้ การควบคุมและด้ วยมาตรการเน้ นการจับกุมและ
ตรวจยึดของเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย จานวนการตรวจยึด กระท่อมเพิ่มขึ ้นจาก 1.7 ตัน ในปี พ.ศ. 2548 เป็ น 23 ตัน ในปี พ.ศ.
2556 ส่วนตัวเลขของการจับกุมจากคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับใบกระท่อม เพิ่มขึ ้นมากกว่าเท่าตัวคือระหว่างปี 2550 ถึงปี 2554
จาก 5,571 เป็ น 13,134 คดี
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2013 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรมได้ ประกาศว่า กระทรวงจะเสนอให้ มีการพิจารณาตัดกระท่อมออกจาก
บัญชี รายชื่อยาเสพติดให้ โทษ การประกาศดังกล่าว เป็ นการแสดงให้ เห็นว่านี่เป็ นครัง้ ที่ 3 ในการที่จะทาให้ ใบกระท่ อมไม่ผิด
กฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติ กระท่อม ปี 2486 กระทรวงยุติธรรมได้ ให้ อานาจแก่ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในการดูแลเรื่ องดังกล่าว โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของหลักฐานล่าสุดที่ระบุวา่ กระท่อมนันมี
้ ความปลอดภัย
โดยที่มีผลทางลบต่อสุขภาพและสังคมน้ อยและไม่ก่อให้ เกิดอาการติด 12 ยิ่งไปกว่านันคณะเภสั
้
ชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ ให้ ข้อมูลสนับสนุนว่ากระท่อมมีคณ
ุ สมบัติสามารถทดแทนสารเสพติดที่ก่อให้ เกิดอาการติดได้ และยังสามารถเป็ นตัวช่วยในเรื่ อง
ของการช่วยจัดการกับความอยากยาและช่วยในเรื่ องของภาวะถอนพิษยาเสพติด ดังนัน้ อันตรายจากกระท่อมที่ได้ เคยกล่าวถึงก็มี
แค่เพียงตัวเครื่ องดื่ม 4x100 และการผสมกระท่อมกับตัวยาอื่น ๆ ไม่ได้ มาจากตัวกระท่อมเอง ความคิดเห็นจากการสุม่ สารวจจากผู้ที่
อาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯ ต่อการทาให้ กระท่อมถูกกฎหมาย ปรากฎว่า มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็ น: 52% มีความกังวลว่าจะมีการ
นาไปใช้ ในทางที่ไม่ถกู และ 48% คิดว่าพืชกระท่อมเป็ นยาสมุนไพรที่ไม่มีอนั ตราย13

ส านัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด
แห่ง ชาติ (ป.ป.ส.) ใช้ ผลการสารวจสามะโนประชากรในการ
ประมาณการผู้ใช้ ยาเสพติดผิดกฎหมายประเภทต่างๆ14 ซึ่งในปี
พ.ศ. 2554 ป.ป.ส. ประมาณการว่ามีจานวนประชากร 125,000
คน ที่ใช้ สารเสพติดประเภทเมตแอมเฟตามีน (ยาบ้ าหรื อยาไอซ์)
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ใน 1 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนัน้ ยังมีการ
ประมาณการว่ า ประมาณ 98,000 คน มี ก ารใช้ กั ญ ชาและ
400,000 คนมีการใช้ กระท่อมอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในรอบ 1 เดือน
ที่ ผ่ า นมา อย่ า งไรก็ ต าม ในขณะที่ ป ริ ม าณการใช้ ยาเสพติ ด
สามารถใช้ เ ป็ นตัว ชี ว้ ัดการขยายตัว ของปั ญหายาเสพติด ของ
ประเทศ แต่ผลการดาเนิน การนโยบายยาเสพติ ดเหล่า นีก้ ลับ
ชีใ้ ห้ เห็นถึงสถานการณ์ ที่เกิดขึน้ จริ งเพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ทัง้ นี ้
โดยไม่มีการจาแนกประเภทของการใช้ ยาระหว่างการใช้ ยาเป็ น
ประจากับการใช้ ยาเป็ นครัง้ คราวเพื่อการรื่ นเริ งและผ่อนคลาย
ความเข้ า ใจผิ ด ในเรื่ อ งนี ส้ ะท้ อ นให้ เ ห็ น ได้ จ ากกฎหมายและ

นโยบายต่ า งๆ เกื อ บทัง้ หมดของไทยที่ ไ ม่ มี ก ารจ าแนกแยก
ประเภทการใช้ ยาเสพติด ระหว่างการใช้ ยาทัว่ ไป (Drug use) กับ
ภาวะพึ่งพิงยา (Drug dependence) บ่อยครัง้ ที่เจ้ าหน้ าที่รัฐ
ปฏิบตั ิงานด้ วยการรับรู้ และเข้ าใจที่ไม่ถูกต้ องนี ้ว่าผู้ใช้ ยาทุกคน
จะต้ องพัฒนากลายเป็ นผู้พึ่งพิงยาและต้ องการการบาบัดรักษา
ข้ อเท็จจริ งก็คือ ยังไม่มีข้อมูลว่ามีจานวนผู้ใช้ ยาเสพติดประเภท
เมตแอมเฟตามีน เท่าไรในประเทศไทยที่เป็ นผู้พึ่งพิงยา และมี
จ านวนเท่ า ไรที่ จ ะพัฒ นาเป็ นผู้พึ่ ง พิ ง ยา และจากข้ อ มูล ของ
UNODC ได้ ระบุไว้ ว่าประมาณ 10% ของผู้ใช้ ยามีโอกาสจะ
พัฒนาไปเป็ นผู้พงึ่ พิงยา 15
ข้ อมูลวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ใ นปี พ.ศ. 2551 ระบุ จ านวนผู้ ใช้ ยาด้ วยวิ ธี ฉี ด ใน
ประเทศไทยว่ามีประมาณ 40,300 ถึง 97,300 ราย16 ซึ่งจานวน
ประมาณการขัน้ ต่า 40,300 รายนี ้ ถือเป็ นตัวเลขที่หน่วยงาน
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รัฐบาลใช้ อย่างเป็ นทางการ ทาให้ คิดได้ ว่าการฉีดเมตแอฟตามีน
เริ่ มมีมากขึ ้นจนกลายเป็ นเรื่ องธรรมดา ซึ่งงานวิจัยของกรุ งเทพ
มหานครชี ้ให้ เห็นว่าอัตราผู้ที่ฉีดเมตแอมเฟตามีนมีประมาณ 1ใน
3 ของประชากรผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด 17 ผลสารวจฯ ล่าสุดของ IBBS
ยังระบุจานวนผู้ฉีดเมตแอมเฟตามีนที่มีค่อนข้ างสูง (ประมาณ
30.3% ในพื ้นที่ภาคกลาง 29.9% ในจังหวัดเชียงใหม่และ18.1%
ในจังหวัดสงขลาของประเทศไทย) อีกด้ วย
กรณียาเสพติดประเภทอื่นที่ยงั เป็ นที่นา่ กังวล อาทิเช่น มิดาโซแลม (Midazolam), เบนโซดายเซปิ น (Benzodiazepine) ซึง่ เป็ น
สารที่ไม่สามารถละลายน ้าได้ ที่บอ่ ยครัง้ ถูกนามาฉีดอย่าง
ผิดกฎหมาย ในกรณีการนาเบนโซดายเซปิ นทุกประเภทมาใช้ ฉีด
นัน้ จะมีผลกระทบหลายอย่างต่อสุขภาพ ทังต่
้ อระบบประสาท
ต่อหลอดเลือด อาจทาให้ เกิดภาวะพึ่งพิงยาและภาวะขาดยาได้
ทัง้ นี ้ มี ส าเหตุ ม าจากที่ เ ฮโรอี น มี น้ อยในประเทศไทย ท าให้
ปริ มาณการนามิดาโซแลมมาฉีดมีเพิ่มมากขึ ้น โดยข้ อมูลนี ้ได้ มา
จากการให้ บริ การต่างๆ แก่ผ้ ใู ช้ ยาพบว่ามีจานวนผู้ใช้ ยากว่า 1
ใน 3 ของผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดในกรุ งเทพฯ ที่นามิดาโซแลมมาฉีด
เป็ นประจาทุกวันในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา18

กฎหมายและการปฏิบัตใิ นการลงโทษ
จาคุกผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ในกฎหมายฉบับต่างๆ เกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศไทย มีการ
กาหนดเกี่ยวกับสารเสพติดควบคุมในพระราชบัญญัติ วตั ถุที่ออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพ.ศ.2518, พระราชบัญญัติควบคุมยา
เสพติด พ.ศ. 2519 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ.
2522 Gamma-hydroxybutyric acid หรื อ จีเอชบี ถูกกาหนดให้
อยูใ่ นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 ส่วนสารเสพติดประเภท อีเฟดรี น,
มิดาโซแลม, เคทามีน และซูโดอีเฟดรี น ถูกจัดให้ อยู่ในวัตถุออก
ฤทธิ์ ประเภท 2 และจากการกาหนดบทลง โทษตามกฎหมาย
ดังกล่าว หากผู้ใดก็ตามที่มีการเสพ หรื อ ครอบครองโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย โดยระวางโทษจาคุก

เป็ นเวลา 1 ถึง 5 ปี และ/หรื อปรับเป็ นจานวนเงิน 100,000 ถึง
400,000 บาท และหากผู้ใดทาการผลิต นาเข้ า ส่งออก หรื อ
จาหน่าย ยาเสพติดประเภท 2 ต้ องระวางโทษจาคุกเป็ นเวลา
5 ถึง 20 ปี และ/หรื อปรับเป็ นจานวนเงิน 100,000 ถึง 400,000
บาท
สารเสพติดควบคุมจัดอยู่ในรายชื่อยาเสพติดให้ โทษประเภท 1
ถึง 4 ใน พ.ร.บ. ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 ประเภท 1 ยาเสพ
ติดให้ โทษชนิดร้ ายแรง ได้ แก่ เฮโรอีน แอมเฟตามีน, เมตแอมเฟตามีน, เอ็กซ์ตาซี, และแอลเอสดี เป็ นต้ น ประเภท 2 ยาเสพติดให้
โทษทัว่ ไป ได้ แก่ ใบโคคา, โคเคน, โคเดอีน, มอร์ ฟีน และเมทาโดน ประเภท 5 ยาเสพติดให้ โทษที่ไม่เข้ าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4
เช่ น กัญ ชาและพืช กระท่อ ม ภายใต้ พ.ร.บ.ยาเสพติ ด ฯ พ.ศ.
2522 การเสพ และครอบครอง(แม้ แต่ในปริ มาณเพีย งเล็กน้ อย)
จาหน่าย การมีไว้ ในครอบครองเพื่อจุดประสงค์ในการจาหน่าย
การผลิต น าเข้ า และส่งออก มี โทษจ าคุก และ/หรื อ ปรั บ โดย
ระยะเวลาในการจ าคุก และจ านวนการเสีย ค่า ปรั บขึน้ อยู่กับ
ปริ มาณและประเภทของยาเสพติด ตัวอย่างเช่น การครอบครอง
หรื อ การครอบครองเพื่อจุดประสงค์ในการจาหน่ายในปริ มาณ
น้ อยที่สดุ ถึง 20 กรัม ของยาเสพติดประเภท 1 ต้ องระวางโทษ
จาคุกตังแต่
้ 4 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับเป็ นจานวนเงิน 400,000
ถึ ง 5 ล้ า นบาท และหากมี สารเสพติ ด มากกว่า 20 กรั ม ของ
ยาเสพติ ด ประเภท 1 ต้ องระวางโทษจ าคุ ก ปรั บ เป็ นเงิ น
1,000,000 - 5,000,000 บาทหรื อ โทษประหารชี วิ ต ซึ่ง โทษ
ประหารชีวิตนัน่ กาหนดไว้ สาหรับกรณีการผลิต การนาเข้ า หรื อ
ส่งออก ด้ วยจุดประสงค์เพื่อจาหน่ายยาเสพติดประเภท 1 ใน
จานวนที่มากกว่าปริ มาณน้ อยที่สดุ ที่กาหนดไว้ พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
พ.ศ. 2522 ได้ ให้ อานาจแก่เจ้ าหน้ าที่ตารวจในการหยุด, ตรวจค้ น
ตรวจยึด, การจับกุม รวมถึงการให้ อานาจแก่ตารวจในการขอ
เรี ยกตรวจปั สสาวะ
พระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดวิธีการปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ
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โดยการจัด ให้ มี ท างเลือ กอื่ น นอกเหนื อ จากการจ าคุก สาหรั บ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ด้ วยมีจดุ ประสงค์เพื่อต้ องการเบี่ยงเบนคดี
สาหัรบผู้ต้องหาในกรณีเสพฯ (ซึง่ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าถัดไป) โดย
การให้ ผ้ ตู ิดยาเสพติดเข้ ารับการบาบัดแทนการจาคุก อย่างไรก็
ตาม ในขณะที่ พ.ร.บ.ฟื ้น ฟู ฯ ได้ พ ยายามเปลี่ ย นมุม มองต่ อ
ผู้ใช้ ยา โดยการปฏิ บัติ ต่อผู้ใช้ ยาเสมือ นผู้ป่วย ไม่ใช่ อาชญกร
แต่พระราชบัญญัติเกี่ยวกับยาเสพติดฉบับอื่นๆ ยังคงกาหนดให้
การเสพและการครอบครองยาเสพติดเป็ นการกระทาผิดกฎหมาย
โดยยังไม่มี กฎหมายฉบับใดที่ มีมุมมองแนวคิ ดในเรื่ อ งการให้
บริ การเพื่อการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด หรื อ การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ติดยาเสมือนผู้ป่วยเลย
กลไกของการเบี่ยงเบนคดีจะสามารถใช้ ได้ กบั ผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติ ด ในกรณี ก ารเสพ การครอบครองเพื่ อ เสพ การเสพ และ
ครอบครองเพื่อจาหน่าย และการเสพ และจาหน่าย ในทุกกรณี
จานวนของสารเสพติดจะต้ องมีปริ มาณน้ อยเพื่อที่สามารถนาเข้ า
สูก่ ระบวนการเบี่ยงเบนคดี19 หลังจากการจับกุมแต่ละคดีจะต้ อง
ถูกส่งไปให้ ศาลพิจารณาภายใน 48 ชัว่ โมง กรณีบคุ คลนันมี
้ อายุ
น้ อยกว่า 18 ปี ต้ องดาเนินการภายใน 24 ชัว่ โมง คดีจะได้ รับการ
เบี่ยงเบนหรื อไม่ เป็ นการตัดสินของศาลว่าจะพิจารณาส่งคดีนนๆ
ั้
20
ไปยัง คณะอนุ ก รรมการฯ หรื อ ไม่ ทัง้ นี ้ ยัง ไม่ มี เ กณฑ์ ห รื อ
ข้ อกาหนดที่ชัดเจนว่ากรณีในลักษณะใดที่จะส่งไปยังพนักงาน
อั ย การ หรื อ ส่ ง ให้ ศาลเพื่ อ น าบุ ค คลนั น้ เข้ าสู่ ก ระบวนการ
เบี่ยงเบนคดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ปรากฎคือ คนส่วนใหญ่ที่ถกู จับ
ในข้ อหาเสพยาเสพติดไม่ได้ เข้ าสู่กระบวนการเบี่ยงเบนคดี ซึ่ง
เป็ นจานวนถึง 3% ของผู้ต้องขังทังหมดในเรื
้
อนจาของประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2555 และหลังจากส่งไปยังคณะอนุกรรมการฯ
แล้ ว คณะอนุกรรมการฯ จะต้ องพิจารณาว่าบุคคลผู้นนเป็
ั ้ นผู้เสพ
หรื อผู้ติดยาเสพติดภายใน 15 วัน โดยสามารถขยายระยะเวลา
ในการพิจารณาได้ อีก 30 วัน แต่ต้องไม่เกิน 45 วัน ซึ่งแนวทาง
ปฏิบัติดงั กล่าวนี ้ตรงข้ ามกับแนวทางปฏิบตั ิที่ได้ รับการยอมรั บ
ทัว่ ไปในระดับสากล ซึ่งจะใช้ มาตรการและวิธีการประเมิน หลาย
วิธีเพื่อพิจารณาภาวะการติดยา ตัวอย่างเช่น เครื่ องมือตัวชีว้ ัด

ภาวะการติดยาขององค์การอนามัยโลก การพิจารณาบุคคลคน
หนึ่งว่าเป็ นผู้ใช้ ยา หรื อ ผู้ติดยาหรื อไม่ ซึ่งโดยทัว่ ไป(ในประเทศ
ไทย) ใช้ วิธีการตรวจปั สสาวะ โดยจะไม่ประเมินจากระดับหรื อ
ปริ มาณของการใช้ ยา, พฤติกรรมเสี่ยง หรื อ พฤติกรรมการพึ่งพิง
ยา และระหว่างรอการพิจารณาบุคคลนันๆ
้ จะต้ องถูกควบคุมตัว
ในเรื อนจา (กรณีอายุมากกว่า 18 ปี ) หรื อ ในสถานพินิจฯ กรณี
อายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่งในขันตอนกระบวนการในลั
้
กษณะนี ้ทาให้
ผู้ป่วยต้ องถูกจาคุกด้ วย ในขณะที่ควรจะได้ รับการเบี่ยงเบนคดี
และออกจากระบบเรื อนจาและสูก่ ระบวนการบาบัดได้ เลย21
กรณีถ้าผลการตรวจพิสจู น์ฯ พบว่ามีการใช้ สารเสพติดมาก่อน
จะมี คาสัง่ ให้ บุคคลผู้นนั ้ เข้ า รั บ การบาบัด คณะอนุก รรมการฯ
อาจจะพิจารณาสัง่ ให้ เข้ ารับการบาบัดในแบบภายใต้ การควบคุม
หรื อ ไม่ควบคุมฯ ก็ ได้ ซึ่งในแบบควบคุมนัน้ แบ่งออกเป็ นแบบ
“เข้ มข้ น/เข้ มงวด” เช่น ถูกควบคุมตัวในสถานบาบัดฯ ซึง่ ยากมาก
ที่จะหลบหนี และแบบไม่เข้ มข้ น/เข้ มงวด มีการรายงานว่าผู้ใช้
ยาเสพติดอย่างหนักหรื อพวก hard core จะถูกส่งไปศูนย์บาบัดฯ
ภายใต้ การควบคุมแบบเข้ มงวด และผู้พึ่งพิงยาแต่ไม่ถึงระดับ
hard core จะถูกส่งไปยังศูนย์บาบัดฯ ที่ไม่เข้ มงวด22 (อ่านข้ อมูล
รายละเอียดเกี่ ยวกับระบบการบาบัดรั กษายาเสพติดในหัวข้ อ
ต่อไป)

นโยบาย และบริการด้ านการลดอันตราย
จากการใช้ สารเสพติด
อัตราการติดเชื ้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซีในกลุม่ ผู้ใช้ ยาด้ วย
วิธีฉีดในประเทศไทยยังคงอยูใ่ นระดับที่สงู มากในช่วง 20 ปี
ที่ผ่านมาตัวเลขการประมาณการล่าสุดพบว่ามีอตั ราการติดเชือ้
เอชไอวีในกลุม่ ผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดระหว่าง 25.223 ถึง 50%24และ
อัตราการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 89.8%25 โครงการ
แจกเข็ ม และอุป กรณ์ ฉีด สะอาด (NSP) การบ าบัด ด้ ว ยสาร
ทดแทนอนุพนั ธ์ ฝิ่น (MMT) บริ การตรวจและรักษาเชือ้ เอชไอวี
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และไวรั สตั บ อั ก เสบซี ถื อ เป็ นวิ ธี การที่ พิ สู จ น์ แล้ วว่ า มี
ประสิทธิภาพในการลดการติดเชื ้อที่สง่ ผ่านทางเลือดในกลุม่ ผู้ใช้
ยาด้ วยวิธีฉีด อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนจากทางการเมืองใน
ด้ านการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดและบริ การลด
อันตรายฯ ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเพื่อป้องกันการส่ง
ต่อเชื ้อฯ ด้ วยการให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาดยังถือว่า
มีน้อยมากในประเทศไทย26
ใน ปี พ.ศ. 2552, คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหาเอดส์ ได้ ให้ การเห็นชอบต่อ(ร่าง)นโยบายเรื่ องการลด
อันตรายจากการใช้ ยาเสพติด ซึ่งเสนอโดยศูนย์ บริ หารจัดการ
ปั ญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
(ร่ าง)นโยบายดังกล่าวประกอบด้ วยข้ อเสนอแนะขององค์ การ
สหประชาชาติในเรื่ อง “ชุดบริ การที่ครอบคลุมรอบด้ าน”27 สาหรับ
ลดการติดเชื ้อ เอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด (รวมถึงการให้
บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาดและบริ การบาบัดรักษาด้ วยสาร
ทดแทนเมทาโดน) แต่หลังจากมีมติเห็นชอบต่อ (ร่ าง)นโยบายฯ
ดังกล่าวจากคณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาเอดส์แล้ ว ได้ มีการส่ง(ร่าง)นโยบายฯไปหารื อขอความเห็น
กับคณะกรรมการกฤษฎีกา 28 ในประเด็นการให้ บริ การเข็มและ
อุปกรณ์ ฉีดสะอาดว่าขัดต่อกฎหมายหรื อไม่ ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2554 ได้ ตอบข้ อหารื อว่า การให้ บริ การเข็ม
และอุปกรณ์ฉีดสะอาดน่าจะเข้ าข่ายเป็ นการสนับสนุนในการเสพ
ยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้ โทษฯ29 ส่งผลให้ ไม่มีการลง
นามในนโยบายการลดอัน ตรายจากการใช้ สารเสพติ ด ที่ ผ่า น
ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ มี ก ารลงนามและประกาศใช้ (ร่ า ง)นโยบายฯ
ดังกล่าว แต่ด้วยเหตุนี ้ทาให้ ภาคประชาสังคม นาโดยเครื อข่าย
คนทางานด้ านการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด (12D) และ
มูล นิ ธิ ศู น ย์ ค้ ุม ครองสิ ท ธิ ด้ านเอดส์ ได้ เข้ าพบหารื อ และยื่ น
หนังสือต่อคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) พิจารณาให้
ความเห็ นต่อ ร่ างกฎหมายที่กระทรวงยุติก รรมขอแก้ ไขพ.ร.บ.
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และขอให้ พิจารณา

ปฏิ รู ป กฎหมายยาเสพติ ด ทัง้ ระบบ ซึ่ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป
กฎหมายได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ แ ต่ ง ตัง้ คณะอนุก รรมการปฏิ รู ป
กฎหมายยาเสพติดขึ ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมี
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมเป็ นอนุกรรมการฯ
เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2553 สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ กาหนดให้ มาตรการการ
ลดอัน ตรายจากการใช้ สารเสพติ ด เป็ นมาตรการทางเลือ กใน
ประกาศนโยบายของ ป.ป.ส. โดยกาหนดให้ มีพื ้นที่ปฏิบตั ิการนา
ร่องการให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดใน 10 จังหวัด
แต่ในทางปฏิบตั ิงบประมาณในการดาเนินการในเรื่ องนี ้ถูกนาไป
ใช้ ในการบริ หารจัดการ เพื่อการจัดประชุมต่างๆ และไม่ได้ มีการ
นามาตรการทางเลือกและชุด บริ ก ารที่ร อบด้ านไปดาเนิน การ
อย่างเป็ นระบบแต่อย่างใด ในปี พ.ศ. 2556 ป.ป.ส. ได้ ขยายพื ้นที่
การให้ บ ริ ก ารลดอัน ตรายฯ เพิ่ ม อี ก 9 จังหวัด โดยเป็ นการ
ดาเนินงานการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดร่ วมกันในพื ้นที่
19 จังหวัดของ ป.ป.ส. และภาคประชาสังคมภายใต้ โครงการ
แชมเปี ย้ น – ไอดียู (ข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับโครงการแชมเปี ย้ น-ไอดียู
ด้ านล่าง) ซึ่งถือว่าเป็ นการบูรณาการด้ า นความร่ วมมือในการ
ทางานของหน่วยงานภาคประชาสังคมและหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย นอกจากนี ้ ป.ป.ส. โดยศูนย์อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ยังกาหนดให้ บริ การลดอันตรายจาก
การใช้ สารเสพติ ด อยู่ใ นแผนปฏิ บัติ ก ารพลัง แผ่ น ดิ น เอาชนะ
ยาเสพติดปี พ.ศ. 2557 คาสัง่ ฯ ที่ 19/2556 ซึ่งได้ ประกาศไป
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ที่ผา่ นมา30

โครงการแจกเข็มและอุปกรณ์ ฉีดสะอาด
โครงการแจกเข็ ม และอุป กรณ์ ฉีด สะอาดเริ่ ม ต้ น อย่า งไม่เ ป็ น
ทางการในประเทศไทย จากโครงการขนาดเล็ ก ในจั ง หวั ด
เชี ยงรายทางภาคเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยการใช้ เข็มและ
กระบอกฉี ดสะอาดที่ เหลือ จากโครงการฉี ดวัค ซีน 31 ในปี พ.ศ.
2546 เครื อข่ายผู้ใช้ ยาแห่งประเทศไทย (TDN), มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การรักษาเอดส์ (TTAG) บ้ าน ออเด้ นท์ และมูลนิธิรักษ์ ไทย ได้ รับ
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การสนับสนุนจากกองทุนโลก (GFATM) ให้ เป็ นส่วนหนึ่งในคณะ
กรรมการกลไกความร่ วมมือระดับประเทศ (non-CCM) ดาเนิน
โครงการนี ้ในประเทศไทย ซึง่ ต้ องถือว่าโครงการฯ นี ้ เป็ นโครงการ
ต้ นแบบในการขับเคลือ่ นงานด้ านการลดอันตรายจากการใช้ สาร
เสพติดระดับประเทศ ที่นาไปสู่การได้ รับงบประมาณสนับสนุน
ต่างๆ จากกองทุนโลกในเวลาต่อมา เป็ นเรื่ องที่น่าสังเกตอย่าง
มากว่า องค์ ก รเหล่านี ท้ ี่มี ผ้ ูใช้ ย าเป็ นผู้น า ได้ รั บการสนับสนุน
งบประมาณในการให้ บริ การการลดอันตรายฯ ต่างๆ โดยไม่ได้ รับ
การสนับสนุนใดๆ จากรัฐบาลไทย ปั จจุบนั โครงการแจกเข็มและ
อุปกรณ์ ฉีดสะอาดได้ รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุน
โลก ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการกลไกความร่ ว มมื อ ระดับ
ประเทศ (CCM) ภายใต้ โครงการแชมเปี ย้ น – ไอดียู โดยโครงการ
แจกเข็มฯ ในปั จจุบนั สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์การลด
อันตราย 13 ศูนย์ และเครื อข่ายต่างๆ ที่ทางานกับกลุม่ คนเข้ าถึง
ยาก 10 เครื อข่ายฯใน 19 จังหวัดจาก 77 จังหวัดทัว่ ไปของไทย

และ 65% ของผู้ใช้ ยาเหล่านี ้มีรายงานพบว่ามีการใช้ เข็มร่ วมกับ
ผู้อื่ น ด้ ว ย ผู้เ ข้ า ร่ ว มในการศึก ษานี ร้ ายงานว่า เหตุผลต่า งๆ ที่
สาคัญที่ ทาให้ ย ากต่อ ผู้ใช้ ยาในการเข้ าถึ งเข็ม และอุป กรณ์ ฉีด
สะอาด คือ ศูนย์ให้ บริ การฯ อยูไ่ กลเกินไป ร้ านยาปิ ด หรื อร้ านยา
ปฏิเสธที่จะให้ บริ การเข็มฯ สะอาด34 ภายใต้ โครงการแชมเปี ย้ น –
ไอดียู เครื อข่ายร้ านยาเอกชนสนับสนุน การให้ บริ การเข็มและ
อุปกรณ์ ฉีดสะอาด และถึงแม้ ว่าจะมียุทธศาสตร์ และช่องทาง
ต่า งๆ ในการให้ บ ริ ก ารเข็ ม และอุป กรณ์ ฉีด สะอาด แต่ก ารให้
บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาดของโครงการแชมเปี ย้ น – ไอดียู
ยังคงถูกจากัดด้ วยอุปสรรคทางกฎหมายต่อการให้ บริ การเข็มฯ
และการคุ ก คามจากเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจทัง้ กั บ ตัว ผู้ ใช้ ยาและ
เจ้ าหน้ าที่ฯ ของโครงการ เจ้ าหน้ าที่ภาคสนาม และผู้ใช้ ยาต่างๆ
รายงานว่าถูกตารวจทาร้ ายร่างกายหลายครัง้ 35 ถูกตารวจ
ยัดยา36 ถูกบังคับตรวจปั สสาวะ37 และการกระทารุนแรงอื่นๆ

โครงการให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาดอย่างครอบคลุมใน
ประเทศไทยยัง คงอยู่ในระดับ ต่ า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการ
ตีความทางกฎหมายในเรื่ องการให้ บริ การเข็มฯ ในประเทศไทย:
ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2552 มีจานวนเข็มและกระบอก
ฉีดสะอาดน้ อยกว่า 1,500, 000 ชุดที่ได้ รับการกระจายออกไปใน
ขณะที่เป้าหมายการกระจายเข็ มฯ อยู่ที่ประมาณ 5 ล้ านชุด ปี
พ.ศ. 2553 ข้ อมูลฯ แห่งชาติระบุวา่ น้ อยกว่า 1% ของผู้ใช้ ยาด้ วย
วิธีฉีดที่สามารถเข้ าถึงเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาด ด้ วยอัตราการ
เข้ าถึงที่น้อยกว่า 1 ชุดต่อผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด 1 คนต่อปี 32 ในปี
พ.ศ. 2555 ข้ อมูลจาก UNAIDS ระบุวา่ ผู้ใช้ ยาสามารถเข้ าถึงเข็ม
และอุปกรณ์ฯ 12 ชุดต่อคนต่อปี ผ่านโครงการแจกเข็มฯ ซึ่งเป็ น
จานวนอัตราการเข้ าถึงเข็มฯ ที่ต่ามากเมื่อเทียบกับแนวทางการ
เข้ าถึงเข็มฯ ที่องค์การอนามัยโลกและ UNODC ได้ แนะนาไว้ ว่า
การเข้ าถึงเข็มฯ 100 ชุด (หรื อน้ อยกว่านัน)
้ ต่อคนต่อปี ของผู้ใช้
ยาด้ วยวิธีฉีด ถือว่าเป็ นอัตราการกระจายเข็มฯ ที่อยูใ่ นระดับต่า33
การศึกษาชิน้ หนึ่งเกี่ยวกับผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดในกรุ งเทพฯ พบว่า
30% ของผู้ใช้ ยาเคยยืมใช้ เข็มที่ใช้ แล้ วในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา

การให้ บริการบาบัดรักษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดน
ระยะยาว
การให้ บริ การบาบัดรั กษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว
(MMT)38 เป็ นการบาบัดที่ได้ รับความเชื่อถือว่ามีประสิทธิภาพ
สาหรับการบาบัดผู้ที่อยูใ่ นภาวะพึง่ พิงสารเสพติดจากอนุพนั ธ์ ฝิ่น
การให้ บริ การสารทดแทนเมทาโดนระยะยาวเชื่อมโยงกับการลด
การใช้ ยาเสพติดผิดกฎหมายและการลดอัตราการติดเชื ้อเอชไอวี39 การให้ บริ การเมทาโดนเริ่ มมีในประเทศไทยในลักษณะการ
บาบัดชัว่ คราว ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2522 และได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในการ
บาบัดรักษาระยะยาวตังแต่
้ ปี พ.ศ. 254340 เมทาโดนถูกบรรจุอยู่
ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้ อมกับ
การจัดให้ มีคู่มือ แนวทางการน าไปใช้ ในการบ าบัด รั กษา และ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นมา สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สป.สช.) เป็ นผู้รับผิดชอบบริ หารจัดการค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ในการบาบัดฯ ด้ วยสารเมทาโดน ซึง่ ในทางทฤษฎีการบาบัดด้ วย
สารทดแทนเมทาโดนระยะยาวนัน้ ควรจะมีให้ บริ การในทุกโรง
พยาบาลทังระดั
้ บจังหวัดและอาเภอ อย่างไรก็ตาม จานวนผู้ขึ ้น
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ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ บริ ก ารสารทดแทนเมทาโดนในกลุ่ม ผู้ใ ช้ ยา
เฮโรอีนในประเทศไทยยังมีน้อย ในขณะที่องค์ การอนามัยโลก
(WHO) แนะนาว่าเพื่อให้ มีผลต่อการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี
ต้ อ งมี อ ย่ า งน้ อ ย 40% ของกลุ่ม ผู้ใ ช้ เฮโรอี น ที่ ค วรได้ รั บ การ
บาบัดรั กษาด้ วยสารทดแทนจากอนุพันธ์ ฝิ่น ในประเทศไทยมี
ผู้ขึ ้นทะเบียนรั บบริ การสารทดแทนเมทาโดนเพียง 7% และมี
อัตราการเลิกบาบัดค่อนข้ างสูง41
มีหลายประเด็นในการให้ บริ การบาบัดฯ ด้ วยสารทดแทนเมทาโดนในประเทศไทย ซึง่ เป็ นอุปสรรคและข้ อจากัดต่อการรับบริ การ
บาบัดรัก ษาฯ ที่ต่อเนื่องครบถ้ วน และความมีประสิทธิ ภาพใน
การให้ บริ การ ในขณะที่ มีแนวทางการบาบัดรักษาแห่งชาติ ที่มี
สนับสนุนการบาบัดรั กษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว
อย่างชัดเจน แต่ในความเป็ นจริ งมีการให้ บริ การฯ สารเมทาโดน
ระยะยาวเพียงไม่กี่แห่ง ซึง่ ผู้ใช้ ยาที่ขึ ้นทะเบียนในโครงการบาบัด
รักษาด้ วยสารเมทาโดนระยะยาวรายงานว่ามีเพียงการให้ บริ การ
เมทาโดนแบบชัว่ คราวประมาณ 45-90 วัน ซึง่ ปริ มาณเมทาโดนที่
ได้ รับจะลดลงเรื่ อยๆ 42 ในศูนย์บริ การฯ บางแห่งมีเกณฑ์การรับ
บ าบัด รั ก ษาด้ ว ยสารทดแทนเมทาโดนระยะยาว คื อ จะได้ รั บ
บาบัดฯ ระยะยาวก็ต่อ เมื่อล้ มเหลวในการบาบัดฯ แบบชัว่ คราว
มาแล้ ว 3 ครัง้ 43 สารเมทาโดนที่ให้ บริ การในแต่ละวันพบว่าอยู่ใน
ปริ มาณที่น้อยมาก โดยเฉลีย่ ประมาณ 45-50 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่ง
ปริ มาณสารที่ให้ บริ การกันอยู่นนค่
ั ้ อนข้ างไม่มีคณ
ุ ภาพทังในด้
้ าน
การลดปริ ม าณสารลงอย่า งรวดเร็ ว หรื อ แบบฟั น เลื่อ ย (sawtooth) (หมายถึ ง การที่ ผ้ ู ป่ วยได้ รั บ สารทดแทนเมทาโดนใน
ปริ มาณที่ เพิ่ มขึน้ เรื่ อ ยๆ จนไม่มี อาการอยากยา ซึ่ง รู้ กันว่าคื อ
ได้ รับการรั กษาแล้ ว และต่อมาปริ มาณเมทาโดนที่ให้ จะลดลง
อย่า งรวดเร็ วด้ ว ยจุด ประสงค์ เพื่อ การถอนพิษ ซึ่งปริ มาณสาร
เมทาโดนจะถูกเพิ่มขึ ้นเมื่อมีอาการอยากยาเกิดขึ ้นอีก)44 ซึง่ ยังไม่
มีการให้ บริ การสารทดแทนเมทาโดนแบบไหนเลยจากที่กล่าวมา
แล้ วที่ได้ มาตรฐานสากลในการบาบัดรักษายาเสพติดหรื อในการ
ป้องกันเอชไอวี

แม้ ว่าจะมีศนู ย์ให้ บริ การฯ สารทดแทนเมทาโดนที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่
กรุ งเทพฯ ถึง 18 แห่ง จาก 108 แห่งทัว่ ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่
ภายใต้ การดูแลของกรุ งเทพมหานคร และถึง แม้ การรับบริ การฯ
สารเมทาโดนนัน้ จะไม่เสียค่าใช้ จ่าย หรื อมีค่าใช้ จ่ายเพียงเล็ก
น้ อ ยในพื น้ ที่ก รุ ง เทพฯ หรื อ จากหน่วยบริ การสาธารณสุข ส่ว น
ใหญ่ทวั่ ประเทศ แต่การเข้ าถึงบริ การฯ สารทดแทนเมทาโดนของ
กลุม่ ผู้ใช้ ยายังคงมีข้อจากัดด้ วยหลายเงื่อนไข อย่างเช่น กรณีไป
รับบริ การจากคลินิกเอกชนค่าบริ การมีราคาค่อนข้ างสูง ผู้ป่วย
มากมายถอนตัวออกจากการขึ ้นทะเบียนการบาบัดรักษาด้ วย
สารทดแทนเมทาโดน ด้ วยเหตุผลเรื่ องระยะทางในการเดินทาง
มารั บ บริ ก ารที่ ศูน ย์ ฯ หรื อ คลินิ ก ประกอบกับมี ศูน ย์ ให้ บ ริ ก าร
เพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้ นาสารทดแทนเมทาโดนกลับบ้ านได้
ซึ่งอนุญาตให้ นากลับได้ ในปริ มาณมากที่สดุ 350 มิลลิกรัมต่อ
สัปดาห์ (ตามประกาศของ อ.ย.ที่กาหนดไว้ ) ซึ่งทาให้ เป็ นการ
ยากสาหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยาส่วนใหญ่ที่มีอาการอยากยา
ในการเข้ าถึงการบาบัดรักษาด้ วยเงื่อนไขเช่นนี ้ได้ 45
การบาบัดรักษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดนนันอยู
้ ใ่ นสิทธิประโยชน์
ของระบบหลัก ประกัน สุข ภาพแห่ ง ชาติ โดยส านัก งานหลัก
ประกัน สุข ภาพแห่ง ชาติ เป็ นหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบค่า ใช้ จ่ า ย
ทังหมด
้
ซึง่ สิทธิประโยชน์ฯ นี ้ไม่ครอบคลุมถึงลูกจ้ างและผู้ที่อยูใ่ น
ระบบประกันสังคม และถึงแม้ ว่าค่าบริ การสารทดแทนเมทาโดน
จะฟรี แต่บางคลินิกยังเรี ยกเก็ บค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การกับ
ผู้ป่วย สาหรับพื ้นที่ต่างจังหวัดในทางปฏิบตั ิมีเพียงศูนย์บางแห่ง
เท่านันที
้ ่ให้ บริ การโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย และสาหรับผู้ป่วยส่งต่อจาก
ระบบการบังคับบาบัด จะไม่เสียค่าใช้ จ่ายค่าบริ การแต่ปริ มาณ
สารเมทาโดนที่ ได้ รั บ จะลดลงเรื่ อ ยๆ และสาหรั บ การบ าบัด ฯ
ระยะยาวนัน้ จะต้ องจ่ายเอง 46 นอกจากนี ้ ยังไม่มีการประสาน
งานเพื่อฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขให้ สามารถให้ บริ การฯ
สารทดแทนเมทาโดนระยะยาว รวมทัง้ ยังไม่มีการติดตามเพื่อ
ประเมินผลการให้ บริ การการบาบัดรักษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดน และไม่มีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ออกจากโครงการบาบัด
รักษาฯ ไปแล้ ว
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เมื่อเร็วๆ นี ้ องค์การอนามัยโลก, สถาบันธัญญารักษ์ , สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, โรงพยาบาลรัฐ และกลุม่ เครื อข่าย
ต่างๆ ได้ ตกลงเห็นชอบร่วมกันในการขยายการเข้ าถึง การพัฒนา
คุณภาพการให้ บริ การ รวมทังการสร้
้
างความเข้ มแข็งให้ กบั แนว
ทางการให้ บริ การฯ รวมทังสนั
้ บสนุนโดยการจัดสรรทรัพยากรของ
ชาติในการปรับปรุงการเข้ าถึงการบาบัดรักษาสารทดแทนเมทาโดนให้ สาหรับกลุม่ ผู้ใช้ ยา

การบริการบาบัดรั กษาอื่นๆ สาหรั บผู้ใช้ ยา
ในขณะที่ประเทศไทยมีการให้ บริ การยาต้ านไวรัสเอชไอวีสาหรับ
ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีที่ค่อนข้ างครอบคลุมและทัว่ ถึง ซึ่งสาหรับผู้ที่อยู่
ในเกณฑ์ในการได้ รับการรักษา (ประมาณ 60-79% ได้ รับยาต้ าน
ฯ) แต่มีเพียง 2% ของผู้ใช้ ยาที่ติดเชือ้ เอชไอวีได้ รับยาต้ านฯ47
จากการให้ บริ การลดอันตรายฯ ในพื ้นที่ กรุ งเทพฯ ตรวจพบอัตรา
การติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ ผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดค่อนข้ างสูงประมาณ
70%48 และการติดเชือ้ ไวรั สตับอักเสบซีประมาณ 30%49 การ
บริ การบาบัดรักษาด้ วยสารทดแทน เมทาโดน การรักษาการติด
เชือ้ เอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซี ยังแยกกันอยู่ในสถานบริ การ
สาธารณสุขต่างๆ โดยยังไม่มีการให้ บริ การอย่างบูรณาการครบ
วงจรในการบริ การต่างๆ เหล่านี ้แก่ผ้ ใู ช้ ยา
ภายใต้ ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ครอบคลุมการรักษาไวรัสตับอักเสบซี แบบ Genotypes 2 และ 3
เท่านัน้ ซึ่งไม่รวมถึงการติดเชื อ้ ร่ วมอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายในการ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้ านสุขภาพ (HITAP) ได้ ทาการศึกษาการรักษาการติด
เชื อ้ ไวรั สตับอักเสบซี และมีข้อเสนอต่อ สานักงานหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้ ขยายสิทธิ ประโยชน์การรักษาบาบัดไวรัสตับ
อักเสบซี ให้ ครอบคลุมการติ ดเชื อ้ ร่ ว มอื่ นๆ และครอบคลุม ถึ ง
Genotypes 6 รวมถึงการค่าใช้ จ่ายในการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการด้ วย สป.สช. จึงขอให้ HITAP ทาการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ อง
งบประมาณที่ต้องใช้ ในการขยายบริ การต่างๆ รวมถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ในการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ด้วย ซึ่ง

งานศึกษาวิจัยนี ้จะแล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2556 และหากการ
ศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่า คาดว่าการขยายสิทธิ ประโยชน์การ
รั กษาการติ ดเชื อ้ ไวรั สตับ อักเสบซี ต่างๆ นีจ้ ะรวมอยู่ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ภายในตุลาคม ปี พ.ศ. 2557
ผลงานวิจยั ที่ทากับชุมชนพบว่า 30% ของผู้ใช้ ยาในเขตกรุ งเทพ
มหานคร เคยประสบเหตุการณ์ที่ใช้ ยาเกินขนาดจนเกือบเสียชีวิต
โดยพบมากในกลุม่ ผู้ใช้ เฮโรอีน และ 68% เคยเห็นเหตุการณ์การ
ใช้ ยาเกินขนาดและมีเพียงจานวนน้ อยที่ร้ ู วิธีจดั การกับการใช้ ยา
เกิ น ขนาด 50 แม้ น าล็อ กโซน (Naloxone) เป็ นสารที่ ยับ ยัง้ การ
กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งสามารถใช้ ป้องกันการเสีย
ชีวิตและยับยังผลของการใช้
้
ยาเกินขนาดประเภทอนุพนั ธ์ ฝิ่นได้ 51
นาล็ อ กโซนไม่ ไ ด้ ถูก จัด อยู่ใ นประเภทยาเสพติ ด ให้ โ ทษตาม
กฎหมาย และสามารถหาได้ ในประเทศไทยภายใต้ การกากับ
ดูแลขององค์การอาหารและยา (อ.ย.) แต่นาล็อกโซนถูกจัดให้ อยู่
ในประเภท ”ยาอันตราย” และอนุญาตให้ ใช้ ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์เท่านัน้ ซึง่ นี่เป็ นข้ อจากัดในการใช้ นาล็อกโซน และ
ข้ อจากัดในการดาเนินโครงการนาล็อกโซนในชุมชน ในขณะที่
พื ้นที่การดาเนินอื่นๆ ชีใ้ ห้ เห็นว่าการใช้ นาล็อกโซนสามารถช่วย
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการใช้ ยาเสพติดได้ ซึ่งวิธีการช่วยเหลือ
ด้ วยนาล็อกโซนนี ้ยังไม่ได้ นามาใช้ อย่างถูกกฎหมายได้ ในประเทศ
ไทย

การมีส่วนร่ วมของภาคประชาสังคม
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545, ผู้ใช้ ยาได้ รวมตัวกันเพื่อจุดประสงค์ในการ
รณรงค์ ผ ลัก ดัน ขับ เคลื่ อ นด้ านนโยบาย โดยเรี ย กตัว เองว่ า
เครื อข่ายผู้ใช้ ยาแห่งประเทศไทย (TDN) และได้ องค์กรภาคีภาค
ประชาสังคมรวมตัวกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อร่ วมมือทางานรณรงค์
ขับเคลื่อนในประเด็นการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดเพื่อ
การป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์ ภายใต้ ชื่อ ‘เครื อข่าย 12D’52
(เครื อข่ายคนทางานด้ านการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด)
ปั จจุบนั โครงการแชมเปี ย้ น - ไอดียู ถือว่าเป็ นศูนย์รวมหน่วยงาน
ความร่ วมมือที่ดีที่สดุ ในการทางานกับผู้ใช้ ยาภายใต้ การบริ หาร
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งานของมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรผู้ได้ รับทุน
หลัก เช่ น เดี ย วกับ การให้ บ ริ ก ารเข็ ม และอุป กรณ์ ฉี ด สะอาด
ทังหมดในประเทศ
้
บทบาทของมูลนิธิพีเอสไอ และองค์กรภาคี 53
ได้ เข้ าร่ วมพูดคุยในการขับเคลื่อนด้ านโยบายกับผู้นาชุมชนและ
ผู้น าศาสนา เจ้ าหน้ า ที่ เ รื อ นจ า และเจ้ าหน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน
ปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการให้ บริ การลดอันตรายฯ
ต่างๆ รวมถึงการขับเคลือ่ นด้ านนโยบายในระดับชาติ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ผลัก ดัน ให้ มี ก ารน ามาตรการลดอั น ตรายฯ ไป
ดาเนินการ, การหยิบยกอุปสรรคด้ านนโยบายในนานาล็อกโซน
มาใช้ , การประสานงานกับหน่วยงานบัง คับ ใช้ ก ฎหมาย และ
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างความเข้ าใจและลดอุปสรรคในการ

ทางานของเจ้ าหน้ าที่โครงการกับผู้ใช้ ยา รวมทังการจั
้
ดกิจกรรม
สร้ างความเข้ าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผู้ใช้ ยาในระดับชุมชน
ถึงแม้ วา่ หน่วยงานเหล่านี ้จะทางานอย่างหนักในเรื่ องดังกล่าว แต่
ยัง ถื อ ว่ า องค์ ก รภาคประชาสัง คมมี ส่ว นร่ ว มน้ อ ยมากในการ
ท างานรณรงค์ ขับ เคลื่ อ นด้ า นนโยบายในประเทศไทย ทัง้ นี ้
เนื่องจากยังคงเป็ นเรื่ องยากที่จะพูดคุยสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการ
ใช้ ยาในประเทศไทย เพราะยังคงมีความเชื่อว่าพฤติกรรมการใช้
ยาเป็ นสิ่งต้ องห้ าม รวมทังยั
้ งขาดงบประมาณในการสนับสนุน
การทางานขององค์กรเหล่านี ้อีกด้ วย

กล่ อง 2 “Support Don’t Punish” โครงการรณรงค์ สนับสนุนการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดในประเทศไทย
เนื่องในวันต่อต้ านยาเสพติดโลกเมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2556 ที่ผา่ นมา เครื อข่าย 12D ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ในการรณรงค์ผลักดันที่
ทาพร้ อมกันทัว่ โลกในหัวข้ อ “Support Don’t Punish”54 ระหว่างการชุมนุมหน้ าทาเนียบรัฐบาล เลขาธิการ ป.ป.ส. ซึง่ เป็ นตัวแทน
ของนายกรัฐมนตรี ได้ ออกมาพบกับตัวแทนเครื อข่าย 12D เพื่อรับจดหมายเปิ ดผนึกซึง่ มีข้อเรี ยกร้ องต่างๆ เช่น ขอให้ รัฐบาลดาเนิน
นโยบายด้ านยาเสพติดทีม่ ีข้อเท็จจริ งซึง่ สามารถพิสจู น์ได้ , สนับสนุนมาตรการเพื่อการลดอันตรายฯ รวมทังสนั
้ บสนุนงบประมาณ
ในการให้ บริ การการลดอันตรายฯ ต่างๆ แก่ผ้ ใู ช้ ยา และข้ อเรี ยกร้ องที่สาคัญคือ ขอให้ รัฐบาลยกเลิกการบังคับบาบัด สนับสนุนการ
บาบัดอย่างสมัครใจ และเปิ ดโอกาสให้ หน่วยงานภาคประชาสังคมและเครื อข่ายผู้ใช้ ยามีสว่ นร่วมมากขึ ้นในการกาหนดนโยบาย
ด้ านยาเสพติดต่างๆ หลังจากการยื่นจดหมายฯ เลขาฯ ป.ป.ส. ได้ ตกลงที่จะประชุมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดข้ อเรียกร้ องต่างๆ ซึง่
หลังจากการประชุมของป.ป.ส. กับเครื อข่าย ภาคประชาสังคม มีผลให้ เกิดการตกลงทางานในการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพ
ติดร่วมกัน โดย ป.ป.ส. ได้ ขยายพื ้นที่การทางานเพิ่มอีก 9 จังหวัด และเจ้ าหน้ าที่ตารวจจะให้ ความร่วมมือในการทางานของ
เจ้ าหน้ าที่โครงการภายใต้ โครงการแชมเปี ย้ น – ไอดียู ซึง่ การตกลงทางานร่วมกันในครัง้ นี ้ ถือเป็ นความก้ าวหน้ าอย่างมากในการ
ทางานของ ป.ป.ส. และภาคประชาสังคมในประเด็นยาเสพติด
สมาชิ ก ขององค์ กรภาคประชาสังคมเป็ นตัว แทนในโครงการฯ
กองทุนโลก CCM และคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ และยังเป็ น
กระบอกเสียงแทนผู้ใช้ ยาในการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับ
ชาติครัง้ ที่ 8 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ และการประชุมสัมมนาที่ร่วมจัด
โดยกรมคุ้ม ครองสิทธิ ฯ กระทรวงยุติธ รรม และTransnational
Insitute และหน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ ระหว่า งประเทศด้ า น
นโยบายยาเสพติด(IDPC) เพื่อพูดคุยกันในเรื่ องกรอบการทางาน

ด้ านกฎหมายเพื่อรับมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพ
ติด55 และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เครื อข่ายองค์ กรพัฒนา
เอกชน นาโดยมูลนิธิพีเอสไอ(ประเทศไทย), เครื อข่ายผู้ใช้ ยาแห่ง
ประเทศไทย, มูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์ และองค์กรอื่นๆ
อีกประมาณ 20 องค์กร รวมทังตั
้ วแทนผู้ใช้ ยาได้ เสนอข้ อเสนอแนะและหลักฐานข้ อมูลต่างๆ ให้ กับกระทรวงสาธารณสุข และ
องค์การอาหารและยาในการสนับสนุนให้ ถอนพืชกระท่อมออก
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จากรายชื่ อ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษ เครื อ ข่ า ยองค์ ก รพัฒ นาเอกชน
เหล่านี ้ได้ เรี ยกร้ องให้ รัฐบาลพิจารณาให้ พืชกระท่อมเป็ นพื ชถูก
กฎหมาย และเรี ย กร้ องให้ มี ก ารท าวิจัย เพิ่ ม เติ มในการน าพื ช
กระท่อมมาเป็ นสารในการบาบัดรักษาภาวะพึ่งพิงยาสาหรับยา
เมตแอมเฟตามีน

ระบบและการดาเนินงานในการ
บาบัดรั กษายาเสพติดในประเทศไทย
ประเทศไทยมีระบบการบาบัดรักษาและฟื น้ ฟูผ้ ตู ิดยาเสพติด
ทังหมด
้
3 ระบบ คือ :
1. ระบบฯ แบบสมัค รใจ (ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้ โทษ
พ.ศ. 2522) รับผิดชอบและดาเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุข
2. ระบบฯ แบบบังคับบาบัด (ตาม พ.ร.บ. ฟื น
้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545) รับผิดชอบและ
ดาเนินการโดยให้ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ระบบฯ แบบต้ องโทษ รับผิดชอบและดาเนินการโดย
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 94
อนุ ญ าตให้ ผู้ใ ช้ ยา ผู้ ค้ ายา หรื อ ผู้มี ย าไว้ ใ นครอบครองตาม
ปริ มาณที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง ที่มาแสดงตนและยอมเข้ ารับ
การบาบัดรักษาก่อนที่จะถูกตรวจพบโดยเจ้ าหน้ าที่ฯ จะถือว่า
ผู้ นัน้ ไม่ มี ค วามผิ ด จะไม่ ถู ก จั บ กุ ม และไม่ ถู ก บั น ทึ ก ประวั ติ
อาชญากรรม
3.

ในเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ปี พ.ศ. 2555 มี ร ายงานจ านวนสถาน
บาบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทยทังหมด
้
1,278 แห่ง : เป็ น
แบบสมัครใจ 1,008 แห่ง56 ซึ่งมีบริ การทังแบบผู
้
้ ป่วยในเข้ าพัก
รักษา แบบผู้ป่วยนอก โครงการบาบัดฯ ในชุมชน และในโรงเรี ยน
(ดูตารางที่ 1) โดยในจานวนดังกล่าว พบว่า 91 แห่งเป็ นศูนย์ฯ
บังคับบาบัดแบบเข้ าพักรักษา (16 แห่งเป็ นสถานกักกันแบบ
”เข้ มงวด"57 และ 75แห่ง เป็ นสถานกักกันที่ "ไม่เข้ มงวด" 58) และ
179 แห่ ง เป็ นสถานบ าบัด แบบต้ อ งโทษของกรมราชทัณ ฑ์ 59

ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้ใช้ ยาที่มีการลงทะเบียนเข้ ารับการบาบัดฯ ตามประเภทของศูนย์ ฯ ในช่ วงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 255660
ระบบการรักษา

จานวนผู้ลงทะเบียน

แบบสมัครใจ
ชุมชนบาบัด
การบาบัดตามมาตรการ 315
ค่ายเยาวชน
การสนับสนุนที่ปรึกษาในโรงเรี ยน
ศูนย์การรักษา
รวมแบบสมัครใจ
แบบบังคับ
แบบจับกุม
ยอดรวมทัง้ สิน้

213,552
6,164
7,439
17,219
147,819
392,163
148,026
19,857
560,046
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ปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายสาหรับผู้ใช้ ยาที่ต้องเข้ า
รับการรักษาและบาบัดยาเสพติดเป็ นจานวน 400,000 ราย ซึ่ง
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จนถึง 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 มี จ านวนผู้ใ ช้ ย าถึ ง 560,046 ราย ที่ ได้ มี ก าร
ลงทะเบียนเข้ าสูร่ ะบบการบาบัดฯ ในประเทศ ซึง่ เป็ นตัวเลขที่เกิน
การคาดการณ์ ไปมาก (ดูตามตารางที่ 1)
โดยทัว่ ไปแนวทางการบาบัดรักษาในระบบฯ การบังคับบาบัดจะ
ใช้ เวลาประมาณ 4 เดือนในการรักษาและอีก 2 เดือนในการเฝ้ า
ระวัง ซึง่ โดยรวมแล้ วจะถูกควบคุมตัวเป็ นระยะเวลา 6 เดือน การ
บาบัดฯ ด้ วยสารทดแทนจากอนุพนั ธ์ฝิ่นไม่มีบริ การในศูนย์ฯ การ
บาบัดรักษาที่มีบริ การโดยทัว่ ไปจะเป็ นการปรับรูปแบบการบาบัด
โดยชุมชนมาใช้ เช่นจะเป็ นการทางานเป็ นกลุ่ม การรักษาแบบ
กลุ่ม การฝึ กอาชีพ และการศึกษาทางกายภาพ โดยไม่มีการใช้
ข้ อมูลของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษามาประกอบในการบาบัดรักษา
พวกเขาเลย ไม่มีการประเมินการใช้ ยาของผู้ป่วย หรื อแม้ กระทัง่
จะประเมินว่าผู้ป่วยเป็ นผู้พงึ่ พิงยาหรื อไม่ (ถึงแม้ วา่ เมื่อเร็ วๆ นี ้จะ
มีการริ เริ่ มการนาเอาวิธีการแบบ ASSIST61 มาใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ประเมินคัดกรองผู้ป่วยในศูนย์ฯ ต่างๆ) แต่ผ้ ูป่วยทัง้ หมดยังคง
ได้ รับการบาบัดรั กษาด้ วยวิธีการเดีย วกัน โดยที่ข้ อมูลในเรื่ อ ง
สภาพร่ างกาย ประวัติการรักษา และประวัติการใช้ ยาของพวก
เขาไม่ได้ มามีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ กับการบาบัดรักษาพวกเขาเลย62
มีหลักฐานเพียงเล็กน้ อยเท่านันที
้ ่สนับสนุน ความมีประสิทธิภาพ
ของวิ ธี ก ารบ าบัด รั ก ษาฯ เช่ น นี ้ การติ ด ตามดูแ ลผู้ป่ วยอย่ า ง
ต่อเนื่องหลังจากการการปล่อยตัวออกจากสถานบาบัดฯ มีน้อย
มากทาให้ ไม่สามารถบอกได้ ถึงอัตราการกลับมาเสพซ ้า
นอกจากนี ้ ยังมีการรายงานว่ามีการกระทารุนแรงทาร้ ายร่ างกาย
และจิตใจผู้ป่วยภายในศูนย์บาบัดฯ อีกด้ วย63

สถานการณ์ ในเรื อนจา
มีจานวนผู้ต้องขัง 2 ใน 3 ซึ่งถูกจับด้ วยข้ อหาเกี่ยวกับคดียาเสพ
ติดที่อยู่ในเรื อนจาอันแออัดของประเทศไทย และประมาณ 1 ใน
4 ของผู้ต้องขังเหล่านี ้เป็ นผู้ใช้ ยาหรื อผู้ค้ายา, (ผู้ใช้ ยาบางคนขาย
ยาด้ วย ซึง่ เป็ นยาเพียงจานวนเล็กน้ อยเพื่อให้ ตวั เองจะได้ มียาไว้
เสพเองด้ ว ย) แต่ค้ า เป็ นปริ ม าณน้ อ ย ซึ่ ง ไม่ใ ช่ ผ้ ูค้ า ยาเสพติ ด
จานวนมาก หรื อผู้ค้ายารายใหญ่ๆ
ปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีจานวนผู้ต้องขังในเรื อนจาทังหมด
้
287,335 คน โดยมีจานวนผู้ต้องขังคดียาเสพติด 50% (143,068
คน)64 65.05% ของจานวนผู้ต้องขังเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับการใช้ เมต
แอมเฟตามี น หรื อ ยาบ้ า , 8.84% เกี่ ย วกับ ยาไอซ์ , 2.34%
เกี่ ยวกับ แอมเฟตามีน , 0.75% เกี่ ยวกับ เฮโรอีน และ 0.28%
เกี่ยวกับกัญชา ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ต้องขังที่มีข้อหาคดียาเสพ
ติด ถูกจับจากข้ อหาการเสพและ/หรื อครอบครองเพื่อเสพโดยไม่มี
เจตนาเพื่ อ ขาย มี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู้ ใช้ ยาด้ วยวิ ธี ฉี ด ใน
กรุ ง เทพฯพบว่า 78% ถูก คุม ขัง 65 และประมาณ 48% มี
ประสบการณ์ถกู ตารวจยัดยา 66 โดยสรุ ปสามารถชี ้ให้ เห็นว่าเป็ น
ประสบการณ์ธรรมดาที่ผ้ ใู ช้ ยา และผู้ค้ายารายย่อยจะถูกจับกุม
และคุมขัง (ดูตารางที่ 2)
ภายใต้ หลักการของ “การรักษาอย่างเท่าเทียม” ในกฎหมายไทย
ผู้ต้องขังคนใดก็ตามที่มีสญ
ั ชาติไทย ต้ องเข้ าถึงการบริ การด้ าน
สุขภาพเท่าเทียมกันกับคนอื่นๆ ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แต่ในความเป็ นจริ ง การบริ การด้ านสุขภาพในเรื อนจามี
ข้ อจากัดอยู่มาก เรื อนจาต่างๆ ไม่มีบริ การเข็มและอุปกรณ์ ฉีด
สะอาด หรื อบริ การการแพทย์ ใดๆ รวมทังไม่
้ มีการบาบัดรักษา
ด้ วยสารทดแทนจากอนุพนั ธ์ ฝิ่น ซึ่งถึงแม้ ว่าจะมีโครงการนาร่ อง
การให้ บริ การฯ เมทาโดนในเรื อนจาที่อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
และมีผ้ ูต้อ งขัง 4 รายขึน้ ทะเบี ยนรั บ การบริ การแล้ วก็ ตาม67
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ตารางที่ 2 แสดงประเภทของยาเสพติดและประเภทของการกระทาความผิดของผู้ต้องขังในเรือนจา ปี พ.ศ. 255668
จานวน
ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ท่ วั ประเทศทัง้ หมด
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด
ผู้ต้องขังคดีสนิ ้ สุดแล้ ว
ประเภทของยาเสพติด
เมตแอมเฟตามีน
ยาไอซ์
แอมเฟตามีน
เฮโรอีน
กัญชา
ประเภทการกระทาความผิด
จาหน่ าย
ครอบครองเพื่อจาหน่ าย
นาเข้ า ส่ งออก การผลิต
มีไว้ เพื่อเสพ
มีไว้ ครอบครอง
มีไว้ เพื่อเสพและครอบครอง

นโยบายและการดาเนินการในการบังคับ
ใช้ กฎหมาย
ปี พ.ศ. 2546 ในช่วงการบริ หารงานของอดีตนายกรั ฐมนตรี
พ.ต.ท. ทักษิ น ชิ นวัตร ซึ่งมีการประกาศ “สงครามยาเสพติด ”
การประกาศนโยบายฯ ดังกล่าวนี ้ กลายเป็ นจุดเปลี่ยนในการ
ปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใช้ กฎหมายในประเทศไทย
ด้ วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ เกิดการลดจานวนยาเสพติด และ
ความต้ องการการใช้ ยาเสพติด ขนานใหญ่ พ.ต.ท. ทักษิ ณ ได้
แถลงจุดยืนในการกวาดล้ างยาเสพติดให้ หมดไปจากทุกตาราง
นิ ้วของประเทศไทยภายในเวลา 4 เดือน ซึ่งความสาเร็ จฯ ที่ได้
เกิดมาจากการบังคับการใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวด รวมถึงการ
ให้ อ านาจพิเ ศษแก่ ตารวจและเจ้ า หน้ าที่บังคับใช้ ก ฎหมายใน

เปอร์ เซ็นต์ %

287,335
143,068
210,744

49.79
73.34

93,070
12,646
3,343
1,074
395

65.05
8.84
2.34
0.75
0.28

48,656
61,004
4,975
4,364
8,021
16,048

34.01
42.64
3.48
3.05
5.61
11.22

การปฏิ บัติห น้ า ที่ก รณี พ บเจอผู้ที่ต้ อ งสงสัย ว่า จะใช้ ย าเสพติ ด
หรื อเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด69 กลุม่ ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Watch) ได้ รายงานว่ามีการละเมิดสิทธิ มนุษยชนต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุน การกระทา
การรุ นแรงกับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ ยวข้ องกับ ยาเสพติด ของรั ฐบาล
การวิสามัญฆาตกรรม การขึ ้นบัญชีดาผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้ องกับ
ยาเสพติ ด โดยไม่ มี ก ระบวนการการตรวจสอบใดๆ การข่ ม ขู่
คุกคามสิทธิ ฯ ต่างๆ ของผู้ต้องหา และการละเมิดฯ และฝ่ าฝื น
กระบวนการทางกฎหมายโดยเจ้ าหน้ าที่ตารวจ 70 ตัวเลขจากการ
คาดการณ์พบว่ามีผ้ เู สียชีวิต 2,800 รายและบาดเจ็บ 7,000 ราย
จากการประกาศสงครามยาเสพติ ด ฯ 71 ซึ่ง ขณะนัน้ ได้ รั บ การ
สนับสนุนอย่างมาก
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นโยบาย “ขจัดปั ญหายาเสพติดด้ วยการบาบัดแทนการลงโทษ”
เพื่ อ ลดอาชญากรรม และน าสัน ติ สุข มาสู่ชุ ม ขน ยัง คงเป็ น
นโยบายที่ได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 72 จนในปี พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ ประกาศต่อสาธารณะ
ถึง จ านวนตัว เลขเป้ าหมายในการน าผู้ใ ช้ ย าเข้ า รั บ การบ าบัด
ทังหมด
้
400,000 ราย ซึ่งถึงแม้ ว่าจะมีความเข้ าใจเพียงเล็กน้ อย
เท่านันถึ
้ งที่มาของการกาหนดตัวเลขเป้าหมายนี ้ หรื อแม้ กระทัง่
วิธีการการบาบัดฯ ที่ใช้ อยู่มีประสิทธิ ภาพดีแล้ วหรื อไม่อย่างไร
รัฐบาลไม่ได้ มีการประเมินคุณภาพการบาบัดรักษาฯ ของศู นย์
บาบัดฯ ต่างๆ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มีงานวิจยั สุม่ ตัวอย่าง
ผู้ใช้ ยาในพื ้นที่กรุงเทพพบว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลงในอัตราการใช้
ยาของผู้ใช้ ยาหลังจากการ ปล่อยตัวจากศูนย์บาบัดฯ แล้ ว73 และ
เพื่อที่จะทาให้ การนาผู้ใช้ ยาเข้ ารับการบาบัดฯ บรรลุถึงเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ ตารวจได้ เพิ่มความพยายามที่จะค้ นหาและระบุตวั ผู้ใช้ ยา
ทาให้ การเรี ยกตรวจปั สสาวะตามจุดตรวจบนท้ องถนนต่างๆ และ
ในโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย และตามแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ และ
ด้ ว ยมาตรการใหม่ ล่า สุด ของ ป.ป.ส. ท าให้ มี ก ารเรี ย กตรวจ
ปั สสาวะแบบถึงหน้ าประตูบ้าน การกระทาเช่นนี ้ไม่ได้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อประกาศใดๆ เพราะการเรี ยกตรวจ
ปั สสาวะในที่ใดก็ตาม ที่ทาโดยการบังคับถือว่าเป็ นการละเมิด
สิทธิสว่ นบุคคล ซึง่ การตรวจค้ น จับกุม และคุมขังโดยมิชอบด้ วย
กฎหมายจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจมีเกิดขึ ้นเป็ นจานวนมาก มีผ้ คู นที่
ถูกเรี ยกตรวจปั สสาวะตามข้ างทางบนถนน ข้ างต้ นไม้ และใน
พื ้นที่โล่งแจ้ งต่างๆ ผลบวกของการตรวจปั สสาวะที่เป็ นสีม่วงจะ
นาไปสูก่ ารควบคุมตัวชัว่ คราวในเรื อนจาในระยะเวลา 15-45 วัน
โดยไม่มีการตังข้
้ อหา (ดูกฎหมายเกี่ยวกับการจาคุก บทลงโทษ)
การกระท าเช่น นี ้ ท าให้ เ กิ ดการตีต ราในวงกว้ างอย่า งมากต่อ
ผู้ใช้ ยา และยิ่งเป็ นการตอกย ้าความเชื่อว่าสังคมจะไม่ปลอดภัย
ในการมี ผ้ ูใ ช้ ยาอยู่ร่ ว มในชุ ม ชนอี ก ด้ ว ย พ่อ แม่ บ างคนขอให้
ตารวจมาจับตัวลูกๆ ของพวกเขาไปบาบัดฯ ด้ วยความคาดหวัง
ว่าหลังจากการถูกจับและบาบัดแล้ ว ลูกๆ ของพวกเขาจะได้ รับ
การรักษาและไม่กลับไปใช้ ยาอีก การกระทาลักษณะนี แ้ สดงให้

เห็นถึงการขาดความเข้ าใจในเรื่ องของภาวะการพึ่งพิงยาว่าเป็ น
โรคเรื อ้ รังอย่างหนึ่ง และการกลับไปเสพซ ้าเป็ นอาการป่ วยอย่าง
หนึง่ รวมถึงในเรื่ องการใช้ ยาทัว่ ไปว่ามีโอกาสน้ อยมากที่จะทาให้
เกิดความไม่มนั่ คงปลอดภัยกับสังคม
แนวทางเรื่ อ งการลดอัน ตรายจากการใช้ สารเสพติ ด (Harm
Reduction) ยังเป็ นเรื่ องที่เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายมีความ
เข้ าใจกันน้ อยและไม่ชัดเจนนัก และยังไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของ
หลัก สูต รการอบรมต ารวจ อย่ า งไรก็ ต าม ในปี พ.ศ. 2556
ส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ลงนามความตกลงร่ ว มกั น กั บ
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มูลนิธิ
ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิ ด้านเอดส์ และกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ในการตัง้ เป้ าหมายร่ ว มกั น ในการอบรม
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ จานวน 10,000 นายต่อปี ในการสร้ างความ
เข้ าใจเรื่ องการตีตรา การเลือกปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้ นการทาความเข้ าใจในกลุม่ คนที่ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงซึง่ รวมถึงผู้ใช้ ยาด้ วย โครงการนี ้มีชื่อว่า “ตารวจไทยคือผู้
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญ : โครงการนวัตกรรมการเรี ยนรู้ แบบใหม่
เรื่ อ งเอชไอวี แ ละสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในบริ บ ทของการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย” ซึ่งตอนนีไ้ ด้ กาลัง ขยายจานวนผู้อบรมไปถึง ระดับ
เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจชั น้ สู ง ขึ น้ นอกจากนี ้ ในปี พ.ศ. 255674
หน่วยงาน UNODC สานักงานภูมิภ าคเอเชี ย ตะวันออกและ
แปซิฟิก จะเริ่ มการปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ในการฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายเพื่อความเข้ าใจใน
เรื่ องการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดและผู้ใช้ ยา75
อีกข้ อกังวลในส่วนของการพัฒนา ป.ป.ส. ในความร่ วมมือของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม วางแผนที่จะพัฒนา
ฐานข้ อมูลอาชญากรรมซึ่งจะเป็ นการรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ ยาในเรื อนจาและศูนย์บาบัดฯ ต่างๆ โดยใช้ ข้อกาหนดใน
การดาเนินการจากพ.ร.บ.ฟื น้ ฟูฯ พ.ศ. 2545 ฐานข้ อมูลนี ้จะถูกใช้
ในการติ ด ตาม สืบ สวน และค้ น หาผู้ต้ อ งหาคดีย าเสพติ ด โดย
ตังเป
้ ้ าหมายในการ มีรายชื่อ 60,000 รายชื่อในฐานข้ อมูล ยัง
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ไม่ เ ป็ นที่ แ น่ ชัด ว่ า ข้ อ มูลในส่ว นนี จ้ ะถูก น าไปให้ อ ย่ า งไร และ
รายชื่อผู้ที่อยูใ่ นฐานข้ อมูลจะมีโอกาสถูกถอนออกจากฐานข้ อมูล
หรื อไม่

ข้ อเสนอแนะทางนโยบาย
ทบทวนและแก้ ไขกฎหมายต่ างๆ ที่มีบทลงโทษทาง
อาญาต่ อผู้ใช้ ยา
ผู้ก าหนดนโยบาย และผู้สนับ สนุน ในประเด็ น ยาเสพติ ด และ
สมาชิ ก รั ฐ สภา กระทรวงยุติ ธ รรม ส านัก งานคณะกรรมการ
ป้ องกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงสาธารณสุ ข
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย ควร:
 การยกเลิกโทษทางอาญา รวมถึง โทษจาคุก และการ
ควบคุมตัวระหว่างการรอผลการตรวจพิสจู น์ปัสสาวะ
ในกรณี การเสพยาเสพติดและการครอบครองไว้ เพื่อ
การเสพส่วนตัว ในพระราชบัญญัติ ยาเสพติด ให้ โทษ
พ.ศ. 2522 และในพระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545, น ามาตรการการลด
อันตรายจากการใช้ สารเสพติดมาปฏิบตั ิใช้ และ
 ปรับแก้ วิธีการลงโทษจากการจาคุกสาหรับผู้ใช้ ยาและ
ผู้ค้ารายย่อย ซึง่ มีจานวนถึง 25% ของผู้ต้องขังทังหมด
้
ในเรื อ นจา เป็ นการลงโทษด้ วยการจ่า ยค่าปรั บ หรื อ
การบาเพ็ ญประโยชน์ กับ สาธารณะ หรื อ การลงโทษ
รูปแบบอื่นๆ แทนการจาคุก

การนาวิธีการบาบัดรักษาที่มีข้อเท็จจริงซึ่งพิสูจน์
ได้ มาใช้
หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
และการให้ บริ การที่เกี่ยวกับการบาบัดรักษายาเสพติดควร:
 การนาเครื่ องมือการประเมินคัดกรองภาวะพึ่งพิงยาที่
เชื่อถือได้ และเป็ นที่ยอมรับมาใช้ โดยนามาใช้ ประกอบ

การพิ จ ารณาของคณะอนุกรรมการฯ เพื่ อ ให้ ผ้ ูใ ช้ ย า
ได้ รับการบาบัดฯ ที่เหมาะสมและเบี่ย งเบนออกจาก
การจาคุก
 การจัดหาบริ การการป้องกันเอชไอวีและการบริ การด้ าน
สุขภาพต่างๆ รวมถึงการบริ การทางการแพทย์ ในทุก
รูปแบบสถานที่เพื่อการถอนพิษสาหรับผู้ใช้ ยา หรื อ ผู้ที่
อยูใ่ นภาวะพึง่ พิงยา
 การพัฒนาทางเลือกในการบาบัดรักษายาเสพติด และ
บริ การต่างๆ สาหรับผู้ใช้ ยา เพื่อสร้ างมาตรฐานขันต
้ ่า
ในการบาบัดรั กษายาเสพติดที่มีรูปแบบเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ที่มีหลักฐานซึง่ พิสจู น์ได้ ให้ กบั ผู้ให้ บริ การ
ด้ านสุขภาพฯ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างระบบการบาบัด
รั กษายาเสพติด ที่ สามารถปรั บใช้ ได้ กับความจ าเป็ น
ต่างๆ ด้ านสุขภาพของ ผู้ใช้ ยา และ
 การยกเลิกนโยบายฯ ต่างๆ ที่มีการตังตั
้ วเลขเป้าหมาย
ในการส่งผู้ใช้ ยาเข้ ารับการบาบัดฯ ที่ไม่มีการแบ่งแยก
ระหว่างผู้ใช้ ยาทั่วไปกับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงยาอย่าง
ชัดเจน และยกเลิกมาตรการในการสุ่มตรวจปั สสาวะ
ซึ่ง น าไปสู่ก ารละเมิ ด สิท ธิ ฯ ต่า งๆ ที่ ก ระท าการโดย
ตารวจ

การยกเลิกศูนย์ บังคับบาบัดฯ สาหรั บผู้ใช้ ยา
หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและนา
นโยบายไปปฏิบตั ิใช้ ในศูนย์บงั คับบาบัดฯ สาหรับผู้ใช้ ยา ควร :
 การยกเลิกระบบการบาบัดรักษาแบบบังคับบาบัด ทังนี
้ ้
เพราะระบบบัง คับ บ าบัด ฯ นัน้ เป็ นภาระทัง้ ในด้ า น
งบประมาณแผ่นดินและภาระต่อสังคม และไม่ได้ เป็ น
การบ าบั ด ฯ ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ มี
หลัก ฐานซึ่ ง สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ และจะเป็ นการให้
ความส าคัญ ต่อ การแถลงการณ์ ร่ ว มกัน ของสมาชิ ก
องค์การสหประชาชาติที่ประกาศเมื่อมีนาคม ปี พ.ศ.
2554 ให้ มี ก ารยกเลิ ก ศู น ย์ ฯ บั ง คั บ บ าบั ด ต่ า งๆ 76
นอกจากนัน้ ระบบฯ บัง คับ บ าบัด ยัง เป็ นการละเมิ ด
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สิ ท ธิ -เสรี ภ าพ ขัด ขวางการเข้ าถึ ง บริ ก ารสุข ภาพที่
จาเป็ นของผู้ใช้ ยา รวมทังยั
้ งทิ ้งประวัติอาชญากรรมซึ่ง
ทาให้ ผ้ ใู ช้ ยาขาดโอกาสในการมีงานทาและการเข้ าถึง
การศึกษา
 การสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ และความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบศูนย์บาบัดฯ
ต่ า งๆ ทัง้ นี ้ โดยการให้ กรณี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ์ ฯ และ
กระทารุนแรงต่างๆ ทังทางร่
้
างกายและจิต ใจต่อผู้ใช้ ยา
ได้ รับการหยิบยกและดาเนินการแก้ ไขตามมาตรฐาน
การคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยทันที

การให้ การรับรองและสนับสนุนการให้ บริการเพื่อ
การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดต่ างๆ
คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุขควร:
 น ามาตรการการลดอัน ตรายจากการใช้ สารเสพติ ด
แห่งชาติไปปฏิบตั ิใช้ และจัดหาบริ การที่เหมาะสมเพื่อ
การท างานที่ ป ระสานสอดคล้ องกั น ระหว่ า ง การ
ปราบปรามยาเสพติดและวิธีการบาบัด รักษา รวมถึง
การสนับสนุนการให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาด
และการทางานเพื่อยุติการกระทารุ นแรงของเจ้ าหน้ าที่
ต ารวจต่ อ ทัง้ ผู้ ใช้ ยาและเจ้ าหน้ าที่ ภ าคสนามของ
โครงการแจกเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาด
 การสร้ างและการติดตามประเมินผลของมาตรฐานการ
ให้ บริ การบาบัดรั กษาด้ วยสารทดแทนเมทาโดน โดย
การเพิ่ ม การเข้ าถึ ง บริ ก ารและพัฒ นาคุ ณ ภาพของ
บริ ก าร จัด ให้ มี ก ารฝึ กอบรมเจ้ าหน้ า ที่ ผ้ ูใ ห้ บริ ก าร
เพื่ อ ให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารฯ เมทาโดนระยะยาวตาม
มาตรฐาน สากล อนุญ าตให้ มี การน าเมทาโดนกลับ
บ้ าน รวมถึงการให้ ผ้ ใู ช้ ยาและองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการให้ บริ การฯ

การพัฒนาข้ อมูลเกี่ ยวกับยาเสพติด และการใช้ ยา
เพื่ อ สร้ างความเข้ มแข็ ง ในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับยาเสพติด
หน่วยงานของรัฐบาลและสถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่ทางานเกี่ยวข้ องในประเด็นยาเสพติด ควร:
 ริ เ ริ่ ม การศึกษาวิ จัย เพื่ อท าความเข้ า ใจขอบเขตและ
ธรรมชาติของปั ญหาเกี่ยวกับการใช้ ยา อันตรายต่างๆ
เกี่ยวกับการใช้ ยา อุปสรรคต่อการลดอันตรายจากการ
ใช้ สารเสพติดและอุปสรรคสาหรับผู้ใช้ ยาในการเข้ าถึง
บริ การการลดอันตรายฯ ต่างๆ การทาการศึกษาวิจัย
สามารถช่วยให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่นามาใช้ ในการพัฒนา
สร้ างเสริ มประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อวิธีการ
จัดการกับการใช้ ยานันเป็
้ นข้ อมูลล่าสุดที่ถกู ต้ องเชื่อถือ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็ นข้ อมูลในการคัดกรอง
ระหว่างการใช้ ยาทัว่ ไปกับการพึง่ พิงยา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ สมาชิกวุฒิสภา และผู้กาหนดนโยบาย
ควร:
 ค้ นหาและอ้ างอิ งถึง หลัก ฐานและแนวทางปฏิ บัติที่ ดี
ของสากลในการพิจารณาร่ างนโยบายที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพในการจัดการปั ญหายาเสพติด และ
 ควรเพิ่ ม การมี ส่วนร่ ว มขององค์ ก รภาคประชาสัง คม
รวมทัง้ ตัว แทน ผู้ ใช้ ยาในการพัฒ นานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ด้านยาเสพติด

พัฒนาความตระหนักรู้ และแนวทางปฏิบัตทิ ่ ดี ีต่างๆ
ให้ กับเจ้ าหน้ าที่บังคับใช้ กฎหมายในการทางาน
เกี่ยวกับกับผู้ใช้ ยา
หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของตารวจ
และเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย รวมถึงสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ควร:
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 มีการส่งเสริ มให้ กลไกทางกฎหมายมีความน่าเชื่ อถื อ
โดยสามารถให้ เหยื่ อ ที่ ถู ก ต ารวจหรื อ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ
กระท าการโดยมิ ช อบสามารถเข้ าถึ ง บริ ก ารความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม
 มีการสร้ างกลไกในการติดตามและสืบ สวนการปฎิบตั ิ
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ปราบปรามยาเสพติด รวมถึงจัดให้
มีหน่วยงานรั บเรื่ องร้ องเรี ยนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ อ
รองรั บ การรายงานการปฎิบัติง านที่ ละเมิ ดกฎหมาย
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ มี ก ารลงโทษทางวิ นัย อย่ า งเข้ ม งวดต่ อ
เจ้ าหน้ าที่ฯ ทีป่ ฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบนันทั
้ นที และ
 มีการจัดอบรมเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายในทุกระดับ
ชัน้ รวมทังผู
้ ้ พิพากษา พนักงานอัยการทังในส่
้ วนกลาง
และระดับจังหวัด ในการทาความเข้ าใจถึงวิธีการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การกับ การใช้ ยาและภาวะ

เอกสารอ้ างอิง

พึ่งพิงยา เพื่อยุติการตรวจค้ น การควบคุมตัว และการ
เรี ยกตรวจปั สสาวะต่อผู้ใช้ ยาโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย

องค์ กรภาคประชาสังคมและหน่ วยงานรณรงค์ ต่างๆ
ควร:
 ทาการรณรงค์ให้ การศึกษาผู้ใช้ ยาในเรื่ องสิทธิตา่ งๆ ใน
กระบวนการและขันตอนการขอตรวจค้
้
น การจับกุม
การควบคุมตัว และการเรี ยกตรวจปั สสาวะ รวมถึงสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ต้องหาระหว่างขันตอนการพิ
้
จารณาคดีทาง
กฎหมาย

10

1

IDPC Consultant

ดูตวั อย่างเช่น: Chantana, A. & Sarnsamak, P. (24 September 2012), ‘Thousands join
drug rehab courses’, The Nation,
http://www.nationmultimedia.com/national/Thousands-join-drug-rehab-courses30190979.html

2

ผู้อานวยการ มูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิ ด้านเอสด์ ประเทศไทย

11

3

Ungphakorn, J. & Kazatchkine, M. (18 September 2012), ‘Are Thailand’s drug
policies really working?’, Bangkok Post,
http://www.bangkokpost.com/print/312955/

Bangkok Post (30 June 2012), ‘Poll: Drugs Thais’ biggest concern’, Bangkok Post,
http://www.bangkokpost.com/news/local/300382//page-2/; For the poll results,
available in Thai, see: http://www.nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/en/2012-0806-13-57-45/226-poll16-55
12

4

Transnational Institute (2009), Withdrawal symptoms in the Golden Triangle: A
drugs market in disarray, p. 19, http://www.tni.org/report/withdrawal-symptomsgolden-triangle-4

Tanguay, P. & Vasconi, C. (23 September 2013), ‘Kratom decriminalisation in
Thailand’, IDPC Blog, http://idpc.net/blog/2013/09/kratom-decriminalisation-inthailand

5

Association of Southeast Asian Nations (2012), Joint declaration for a drug-free
ASEAN, http://www.asean.org/communities/asean-political-securitycommunity/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean
6

United Nations Office on Drugs and Crime & World Health Organisation (2008),
Principles of drug dependence treatment (Vienna: United Nations Office on Drugs
and Crime), p. 1, https://www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODCWHO-Principles-of-Drug-Dependence-Treatment-March08.pdf
7

Transnational Institute (2009), Withdrawal symptoms in the Golden Triangle: A
drugs market in disarray, http://www.tni.org/report/withdrawal-symptoms-goldentriangle-4

13

Winn, P. (17 September 2013), ‘Thailand’s cure for meth addiction? A leafy jungle
stimulant’, Global Post, http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asiapacific/thailand/130916/kratom-bangkok-thailand-leafy-stimulant-drug-methopium
14

มี 11,348 ครัวเรือนและ 18,457 ผู้ตอบแบบสอบถามจาก 29 จังหวัดที่ถกู เลือกให้ เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ นับเป็ นอัตรา
0.05% ของประชากรไทยทั ้งหมดที่มีอายุระหว่าง 12-65 ปี
15

United Nations Office on Drugs and Crime (2012), World Drug Report, p. 1,
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html

8

Global SMART programme (2012), Patterns and trends of amphetamine-type
stimulants and other drugs: Asia and the Pacific,
http://www.unodc.org/documents/scientific/Asia_and_the_Pacific_2011_Regional_
ATS_Report.pdf

16

Aramratanna, A. et al. (2011), Using the multiplier method to estimate the
population size of people who inject drugs (IDUs) in Thailand, 2009. Presented at the
10th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP), August 2011,
Busan, Republic of Korea

9

United Nations Office on Drugs and Crime (2013), World Drug Report,
http://www.unodc.org/wdr/

17

Hayashi, K. et al. (2011), ‘Methamphetamine injection and syringe sharing among
a community-recruited sample of injection drug users in Bangkok, Thailand’, Drug
and Alcohol Dependence, 115: 145-149

17

18

Hayashi, K. et al. (2013), ‘High rates of midazolam injection and associated harms
in Bangkok, Thailand’, Addiction, 108(5): 944-952. doi: 10.1111/add.12094
19

ยาประเภท 1: เฮโรอีน: ไม่เกิน 100 ม.ล.; เมตแอมเฟตามีน: ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ , หรือ มีน.น.รวม ไม่เกิน 500 ม.ล.;

แอมเฟตามีน: ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ , หรือ มี น.น.รวมไม่เกิน 500 ม.ล.; 3-4 เมตทิเลนิดิออกซิแอมเฟตามีน (เอ็มดีเอ): ไม่
เกิน 5 หน่วยการใช้ , หรือ มี น.น. รวมไม่เกิน 1200 ม.ล.; เมทิลนิดิออกซิเมตแอมเฟตามีน (เอ็มดีเอ็มเอ); ไม่เกิน 5 หน่วยการ
ใช้ , หรือ มีน.น. ไม่เกิน 1200 ม.ล.; เอ็น-เมทิล-ดี-แอสปาเทท (เอ็นเอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี) ; ไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือ
มีน.น.รวมไม่เกิน 1.25 กรัม ยาประเภท 2: โคเคน: สารบริ สทุ ธิ์ มีน.น.ไม่เกิน 200 ม.ล.; ฝิ่ น: สารบริ สทุ ธิ์มีน.น.ไม่เกิน 5 กรัม;
ยาประเภท 5:
20

:

ธิ์ มีน.น.ไม่เกิน 5 กรัม

คณะอนุกรรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยทั่วไปแล้ วมี 7 คน โดยเป็ นตัวแทนจาก กระทรวงยุติธรรม (ส่วนใหญ่ จะ

เป็ นพนักงานอัยการและเป็ นประธานคณะอนุฯ, ตัวแทนจากกรมคุมประพฤติ (เลขาฯ คณะอนุฯ) แพทย์ นักจิตวิทยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยคณะอนุฯ จะพบเพื่อพิจารณากรณีต่างๆ ประมาณครั ้งหรือสองครั ้งต่อสัปดาห์
21

Canadian HIV/AIDS Legal Network (2010), Compulsory drug treatment in Thailand:
Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 2545 (2002),
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=917
22

Ibid

23

Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (2013), Global Report – UNAIDS
report on the global AIDS epidemic 2013,
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/
2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf

32

Mathers, B.M. et al. (2010), ‘HIV prevention, treatment and care services for
people who inject drugs: A systematic review of global, regional and national
coverage’, The Lancet, 375(9719): 1014-1028,
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%29602322/abstract
33

Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (2013), Global Report – UNAIDS
report on the global AIDS epidemic 2013,
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/
2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf; World Health Organisation,
United Nations Office on Drugs and Crime & Joint United Nations Programme on HIV
and AIDS (2012), Technical guide for countries to set targets for universal access to
HIV prevention, treatment and care for injecting drug users, 2012 revision,
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/index.html
34

Kerr, T. (2009), ‘Difficulty accessing syringes and syringe borrowing among
injection drug users in Bangkok Thailand’, Drug and Alcohol Review, 29: 157-161
35

Hayashi, K. et al. (August 2013), ‘Reports of police beating and associated harms
among people who inject drugs in Bangkok, Thailand: A serial cross-sectional study’,
BMC Public Health, 13: 733. doi: 10.1186/1471-2458-13-733,
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/733
36

Fairbairn, N. et al. (2009), ‘Reports of evidence planting by police among a
community-based sample of injection drug users in Bangkok, Thailand’, BMC
International Health and Human Rights, 9: 24
37

24

Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (2012), Thailand AIDS response
progress report 2012,
https://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressrepor
ts/2012countries/ce_TH_Narrative_Report%5B1%5D.pdf

การสัมภาษณ์ สว่ นตัวกับ คุณ ปาสคาล ทังเก ผู้อานวยการโครงการ มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)

38

เมทาโดน คือสารสกัดจากอนุพนั ธ์ ฝิ่น สามารถช่วยบรรเทาอาการถอนพิษยาจากการใช้ เฮโรอีนและยาเสพติดจากอนุพนั ธ์ ฝิ่น
ต่างๆ ได้ ออกฤทธิ์ในกระแสเลือดถึง 24 ชัว่ โมง ซึง่ นานกว่าเฮโรอีน ซึง่ การบริโภคเมทาโดนต่อวัน จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถดาเนิน
ชีวิตได้ เป็ นปกติ โดยไม่มีอาการเมายาหรืออยากยา

25

Nelson, P.K. et al. (2011), ‘Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in
people who inject drugs: Results of systematic reviews’, The Lancet, 378(9791): 571583, http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol378no9791/PIIS01406736(11)X6033-6
26

World Health Organisation, United Nations Office on Drugs and Crime & Joint
United Nations Programme on HIV and AIDS (2012), Technical guide for countries to
set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting
drug users, 2012 revision,
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/index.html
27

World Health Organisation, United Nations Office on Drugs and Crime & Joint
United Nations Programme on HIV and AIDS (2012), Technical guide for countries to
set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting
drug users, 2012 revision,
http://www.who.int/hiv/pub/idu/targets_universal_access/en/index.html
28

39

Gowing, L.R. et al. (2006), ‘Brief report: Methadone treatment of injecting opioid
users for prevention of HIV infection’, Journal of General Internal Medicine, 21(2):
193-195
40

Barrett, M. & Perngparn, U. (2010), Rapid assessment and response: Preparation
for the scale-up of comprehensive harm reduction services in Thailand: Bangkok
Province (Chiang Mai: Asian Harm Reduction Network)
41

Bergenstrom, A et al (2013) Overview of epidemiology of injection drug use and
HIV in Asia. Presented at International AIDS society meeting, Kuala Lumpur, 3rd June
2013
42

Tyndall, M. (2011), Harm reduction policies and interventions for injection drug
users in Thailand (World Bank),
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/08/15444886/harm-reductionpolicies-interventions-injection-drug-users-thailand

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็ นสถาบันที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันทางวิชาการของรัฐ

ภายใต้ การดูแลของสานักนายกฯ มีหน้ าที่ตีความทางกฎหมาย และให้ ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานรัฐต่างๆดู
http://www.krisdika.go.th

มาตรา 93/1 พ.ร.บ. ยาเสพติดให้ โทษ พ.ศ. 2522: ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ ผ้ อู ื่นเสพยาเสพติดให้ โทษในประเภท 1
หรือยาเสพติดให้ โทษในประเภท 2 โดยฝ่ าฝื นบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ ต้ องระวางโทษจาคุกตังแต่
้ หนึ่งปี
ถึงห้ าปี หรือปรับตังแต่
้ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทังจ
้ าทังปรั
้ บ ถ้ าการกระทาตามวรรคหนึง่ เป็ นการยุยง
ส่งเสริมให้ ผ้ อู ื่นเสพยาเสพติดให้ โทษในประเภท ๕ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมืน่ บาท
หรือทังจ
้ าทังปรั
้ บ
29

30

คาสัง่ ศพส. 19/2556 แผนปฏิบตั ิการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557
http://www.nccd.go.th/index.php?mod=news&id=292

43

Ibid

44

การสัมภาษณ์ส่วนตัวกับ ดร.โรเบิร์ต อไล ผู้อานวยการศูนย์ ความร่ วมมือขององค์ การอนามัยโลกเพื่อการรักษายาเสพติดและ
เหล้ า
45

Hayashi, K. et al. (2013), ‘Increasing availability of illicit drugs among people who
inject drugs in Bangkok, Thailand’, Drug and Alcohol Dependence, 132(1-2): 251-256.
doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.02.011
46

Tyndall, M. (2011), Harm reduction policies and interventions for injection drug
users in Thailand (World Bank),
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/08/15444886/harm-reductionpolicies-interventions-injection-drug-users-thailand
47

31

Des Jarlais, D.C. et al. (2013), ‘High coverage needle/syringe programme for
people who inject drugs in low and middle income countries: A systematic review’,
BMC Public Health, 13: 53. doi: 10.1186/1471-2458-13-53

Bergenstrom, A. et al. (2013), Overview of epidemiology of injection drug use and
HIV in Asia. Presented at International AIDS society meeting, Kuala Lumpur, 3rd June
2013
48

Ti, l. et al. (2012), ‘HIV testing and willingness to get HIV testing at a peer-run
drop-in centre for people who inject drugs in Bangkok, Thailand’, BMC Public Health,
12: 189. doi: 10.1186/1471-2458-12-189

18

49

Ti, L. et al. (2013), ‘Low rates of hepatitis C testing among people who inject drugs
in Thailand: implications for peer-based interventions’, Journal of Public Health

62

Canadian HIV/AIDS Legal Network (2010), Compulsory drug treatment in Thailand:
Observations on the Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 2545 (2002),
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=917

50

Milloy, M.J. et al. (2010), ‘Overdose experiences among injection drug users in
Bangkok, Thailand’, Harm Reduction Journal, 7: 9,
http://link.springer.com/article/10.1186%2F1477-7517-7-9#page-1

63

Ibid

64
51

United Nations Office on Drugs and Crime & World Health Organisation (2013),
Opioid overdose: preventing and reducing opioid overdose mortality – Discussion
paper, https://www.unodc.org/docs/treatment/overdose.pdf
52

เครือข่าย 12D ประกอบด้ วย มูลนิธิรักษ์ ไทย, มูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์ , มูลนิธิพีเอสไอ(ประเทศไทย), มูลนิธิรณรงค์
เพื่อการรักษาเอดส์, สภากาชาดไทย, บ้ านออเด้ นท์ , เครือข่ายผู้ใช้ ยาแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์, ศูนย์มิตรสัมพันธ์ ฯ,
เครือข่ายผู้ติดเชื ้อฯ, บ้ านโอโซน, นักกิจกรรมอิสระที่ทางานในประเด็นผู้ใช้ ยา
53

CHAMPION-IDU partners under the GFATM Programme include the Raks Thai
Foundation, 12D, TDN, the Thai Red Cross and FAR
54

International Drug Policy Consortium (28 June 2013), ‘26 June day of action in
Bangok, Thailand’, IDPC Blog, http://idpc.net/blog/2013/06/26-june-day-of-actionin-bangkok-thailand; Support. Don’t Punish Global Day of Action, ‘Thailand’,
http://www.supportdontpunish.org/day-of-action/2013/th
55

Fordham, A. (28 September 2012), ‘Amidst deep concern for Thailand’s drug
policies, some space for open debate’, IDPC Blog,
http://idpc.net/blog/2012/09/amidst-deep-concern-for-thailand-s-drug-policiessome-space-for-open-debate
56

ศูนย์บาบัดฯ แบบสมัครใจ : 715 แห่ง เป็ นโรงพยาบาลชุมชน 70 แห่งเป็ นโรงพยาบาลทัว่ ไป 25 แห่งเป็ นโรงพยาบาลประจา
จังหวัด ประกอบด้ วย 20 แห่งสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 11แห่งสังกัดกรมการบริการทางการแพทย์ 74 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 36 แห่งภายใต้ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันประเทศ 37 แห่งภายใต้ กรมแพทย์ของกองทัพบก 19 แห่งเป็ นวัด
และ 1 แห่งภายใต้ กองทัพเรือไทย สถานที่ที่ใช้ ระบบบังคับยึดทรัพย์ และเข้ มงวด ได้ แก่ 1 แห่งสังกัดกรมราชทัณฑ์ 1 แห่งภายใต้
ความดูแลของกองทัพเรือ 1 แห่งสังกัด
57

ศูนย์บงั คับบาบัดแบบควบคุมตัวเข้ มงวด: 1 แห่งสังกัดกรมราชทัณฑ์ ; 1 แห่งสังกัดกองทัพเรือ ; 1 แห่งสังกัดกรมคุม
ประพฤติ; 13 แห่งสังกัดกองทัพอากาศ
58

ศูนย์บงั คับบาบัดแบบไม่เข้ มงวด: 8 แห่งสังกัดกรมการแพทย์ ; 13 แห่ง สังกัดกรมสุขภาพจิต; 34 แห่งสังกัดกองทัพบก; 3
แห่งสังกัดกองทัพเรือ; 3 แห่งสังกัดกองทัพอากาศ; 10 แห่งสังกัดกองร้ อยอาสารักษาดินแทน; 10 แห่งสังกัดศพส. 1 แห่ง
สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ; 1 แห่งสังกัดสานักอนามัย กทม.

Department of Corrections survey, 30 September 2013,
http://www.correct.go.th/correct2009/stat.html
65

Hayashi, K. et al. (2009), ‘Incarceration experiences among a community-recruited
sample of injection drug users in Bangkok, Thailand’, BMC Public Health, 9: 492.
doi:10.1186/1471-2458-9-492, http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/492
66

Fairbairn, N. et al. (2009), ‘Reports of evidence planting by police among a
community-based sample of injection drug users in Bangkok, Thailand’, BMC
International Health and Human Rights, 9:24. doi:10.1186/1472-698X-9-24,
http://www.biomedcentral.com/1472-698X/9/24/
67

การสัมภาษณ์ สว่ นตัวกับ คุณ ปาสคาล ทังเก ผู้อานวยการโครงการ มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)

68

Report by Department of Correction, 31 May 2011

69

Roberts, M., Trace, M. & Klein, A. (2004), A Drugscope Briefing Paper – Thailand’s
‘War on Drugs’ (Beckley Foundation Drug policy programme),
http://www.stanwayfountain.org/pdf/paper_05.pdf
70

Human Rights Watch (2004), Not enough graves: The war on drugs, HIV/AIDS and
violations of Human rights, http://www.hrw.org/reports/2004/07/07/not-enoughgraves
71

International Harm Reduction Association & Human Rights Watch (March 2008),
Thailand’s ‘war on drugs’, http://www.hrw.org/news/2008/03/12/thailand-s-wardrugs
72

United Nations Office on Drugs and Crime (2013), World Drug Report,
http://www.unodc.org/wdr/
73

Csete, J. et al. (2011), ‘Compulsory drug detention centre experiences among a
community-based sample of injection drug users in Bangkok, Thailand’, BMC
International Health and Human Rights, 11: 12. doi:10.1186/1472-698X-11-12,
http://www.biomedcentral.com/1472-698X/11/12
74

59

ศูนย์บาบัดฯ ระบบต้ องโทษ; 85 แห่งสังกัดกรมราชทัณฑ์ ; 94 แห่งสังกัดกรมพินิจฯ

60

CCDE, Ministry of Public Health

LEAHN (October 2013), Thai police are key change agents in HIV prevention,
http://www.leahn.org/archives/1597
75

การสัมภาษณ์ส่วนตัวกับ คุณแอนนา เบอร์ เกนสตรอม ที่ปรึ กษาด้านเอชไอวี/เอดส์ ระดับภูมิภาค สนง.ภาคพื้นเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ และแปซิ ฟิก UNODC

61

ASSIST เป็ นวิธีการคัดกรองระดับการใช้ ยา หรือภาวะพึง่ พิงยาของผู้ติดเหล้ า บุหรี่ และสารเสพติดที่ริเริ่มโดยองค์การอนามัย
โลก

76

United Nations (2012), Joint statement – Compulsory drug detention and
rehabilitation centres,
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/201
2/JC2310_Joint%20Statement6March12FINAL_en.pdf

19

หน่วยงานความร่วมมือด้ านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC) เป็ น
เครื อข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ทีม่ ีเป้าหมายในการส่งเสริ มการอภิปรายอย่าง เป็ นกลางและ
เปิ ดเผยเกี่ยวกับเนื ้อหา ทิศทาง และประสิทธิภาพของนโยบายด้ านยาเสพติดในระดับประเทศและสากล และสนับสนุน
นโยบายที่ผา่ นการพิสจู น์วา่ ได้ ผล ที่ช่วยลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดได้ อย่างจริ งจัง องค์กรสมาชิกของ IDPC มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์นโยบายและปั ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ซึง่ สามารถนามาเป็ นข้ อมูลใน
การอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติดทังในระดั
้
บประเทศและนานาชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยได้ รับการยกย่องว่าประสบความสาเร็ จในการพัฒนาการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ในปี พ.ศ. 2533 แต่อย่างไรก็ดี ในมุมมองอื่นๆ ต่อรัฐบาลไทย ในการจัดการปั ญหายาเสพ
ติดในประเทศไทยทาให้ ลดทอนความสาเร็ จต่างๆ เหล่านันลง
้ โดยเฉพาะจากการ กีดกันและแบ่งแยกผู้ใช้ ยาออกจาก
สังคม ยิ่งเป็ นการกระตุ้นทาให้ เกิดการแพร่ระบาดของเชื ้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีในประชากรกลุม่ นี ้มากขึ ้น ซี่งใน
ความเป็ นจริ งรัฐบาลไทยยังคงดาเนินนโยบายต่างๆ ในการปราบปรามยาเสพติดผิดกฎหมายแบบ “zero-tolerance” โดย
เน้ นที่มาตรการการปราบปรามการผลิต และการเสพยาเสพติด ด้ วยวิธีการลงโทษที่รุนแรงกับทุกกรณีที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
ยาเสพติดตังแต่
้ การลงโทษด้ วยการกักขังควบคุมตัวไปจนถึงการประหารชีวติ จุดประสงค์ของเอกสารสรุปฉบับนี ้ คือการ
วิเคราะห์นโยบายต่างๆ ในการจัดการปั ญหายาเสพติด รวมถึงอันตรายและความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดของ
รัฐบาลไทย ทังนี
้ ้ เพื่อนาข้ อมูลมาพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะที่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ดตี ามหลักการและมาตรฐานสากล อันจะ
เป็ นแนวทางสร้ างความเข้ มแข็งในการดาเนินนโยบายด้ านยาเสพติดให้ กบั ประเทศไทยต่อไป
สนับสนุนโดย:

International Drug Policy Consortium
Fifth floor, 124-128 City Road, London
EC1V 2NJ, United Kingdom
telephone: +44 (0) 20 7324 2975
email: contact@idpc.net
website: www.idpc.net
Copyright © 2013 International Drug Policy Consortium All rights reserved

