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กิตติกรรมประกาศ
รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนงบประมาณ
และความช่วยเหลือจากมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้รับ
ทุ น หลั ก ที่ รั บ งบประมาณจากกองทุ น โลกเพื่ อ ต่ อ สู ้ โ รคเอดส์
วั ณ โรคและมาเลเรี ย (กองทุ น โลก) ในการดำ า เนิ น งาน
โครงการแชมเปี้ยน ตั้งแต่กรกฎาคม 2552 ถึงธันวาคม 2557
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทยใคร่ขอขอบคุณ คุณภาสกร ทังเก
(อดีตผูอ้ าำ นวยการโครงการแชมเปีย้ น มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย)
คุณวีระพันธ์ งามมี (อดีตผู้จัดการภาคสนามโครงการแชมเปี้ยน
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้เขียนรายงานฉบับนี้ภายใต้
การกำากับดูแลของคุณคาทรี คีวีโอยา ผู้อำานวยการโครงการ
แชมเปี้ยน มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทยคนปัจจุบัน นอกจากนั้น
มู ล นิ ธิ พี เ อสไอ ประเทศไทยยั ง ขอแสดงความขอบคุ ณ
กลุ ่ ม นั ก วิ ช าการและผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ ไ ด้ ท บทวนรายงานก่ อ นที่
จะได้รับการตีพิมพ์: คุณลาวัลย์ สาโรวาท คุณอเล็กซ์ ดยุค
คุณร็อบ เกรย์ คุณแคเรน แคปลัน และคุณกลอเรีย ไลและ
ยั ง ต้ อ งขอขอบคุ ณ คุ ณ ปิ ย ะบุ ต ร นาคะผิ ว คุ ณ เยาวลั ก ษณ์
จิตตะโคตร์ คุณเจมี บริดจ์ และคุณโซเฟีย กรีนบอม ในการให้
ข้อคิดและความช่วยเหลือเพื่อพัฒนารายงานฉบับนี้
ต้ อ งขอแสดงความขอบคุ ณ เป็ น พิ เ ศษกั บ ที ม งาน
มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทยและองค์กรภาคีโครงการแชมเปีย้ น มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ บ้านออเด้น
สภากาชาดไทย เครื อ ข่ า ยผู ้ ใ ช้ ย า ประเทศไทย มู ล นิ ธิ ศู น ย์
คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ Access Quality
International (AQI) เครือข่ายร้านขายยา และ 12D สำาหรับการ
ทำางานและความพยายามที่มุ่งมั่น ผลการดำาเนินงานอันเป็นที่
ประจักษ์ และความเป็นนำา้ หนึง่ ใจเดียวกันตลอดระยะเวลาดำาเนิน
โครงการ
สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ รายงานฉบับนี้ จะยังคงกล่าวถึง
ความสำาคัญของบทบาทกลุ่มเพื่อนผู้ใช้ยา ซึ่งเป็นผู้ดำาเนินงาน
โครงการโครงการแชมเปี้ยนนี้ หากไม่ได้ความร่วมมือจากกลุ่ม
เพื่อนผู้ใช้ยาโครงการนี้คงไม่มีทางประสบผลสำาเร็จ และไม่มี
โอกาสที่จะตีพิมพ์เอกสารฉบับนี้ได้ สุดท้ายนี้เราขอขอบคุณผู้รับ
บริการทุกคนอย่างใจจริงทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจและแบ่งปันข้อมูล
ส่วนตัวเกีย่ วกับชีวติ ของเขาให้กบั ตัวแทนของโครงการแชมเปีย้ นนัน้
ได้รับทราบ จนให้รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นได้ในที่สุด
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คาย
AIDS

Acquired immune deficiency
syndrome
ANPUD
องค์กรเครือข่ายผู้ใช้ยาในเอเซีย
AQI
Access Quality International
CHAMPION โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
โดยส่งเสริมการบูรณาการ
และสร้างเครือข่ายเข้าถึงบริการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
CCM
สำานักงานเลขานุการกลไกความร่วมมือ
ในประเทศ
FAR
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
FORCE
โครงการเพื่อเอื้อการดำาเนินงานลดอันตราย
ที่เกี่ยวกับยาเสพติดโดยการดำาเนินงานของ
ภาคประชาสังคมในประเทศไทย
Global Fund กองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค
และมาเลเรีย
HIV
Human immunodeficiency virus
(เอช ไอ วี)
IBBS
Integrated biological and behavioral
survey (โครงการสำารวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอชไอวีและความชุกของการติด
เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด)
IDPC
หน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบาย
ยาเสพติดระหว่างประเทศ
IHAA
พันธมิตรด้านเอชไอวี/เอดส์ระหว่างประเทศ

M&E
MARP
NFM
NGO
OIG
ONCB
OSF
PSI
SCOOP
TTAG
UIC
UN
UNAIDS
UNGASS
UNODC
WHO
ปปส
สปสช
ศบ.จอ.
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การติดตามและประเมินผล
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก
New Funding Model
องค์กรที่ไม่แสวงผลกำาไร
สำานักผู้ตรวจการกองทุนโลก
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
Open Society Foundations
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย
Servicing Communities with Opioid
Overdose Prevention
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์
Unique Identifier Code
องค์การสหประชาชาติ
Joint United Nations Program
on HIV/AIDS
United Nations General
Assembly Special Session
United Nations Office on
Drugs and Crime
องค์การอนามัยโลก
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศูนย์อาำ นวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์
แห่งชาติิ

บทสรุป ูบริ าร

ยังมีการพัฒนาเครือ่ งมือและนโยบายอีกหลายชนิดทีไ่ ด้
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของโครงการนี้ เนื่องจาก
ปัญหาที่โครงการเผชิญส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผู้ใช้ยา ซึ่งถึงแม้ว่าองค์ประกอบที่ได้ออกแบบใน
โครงการนีจ้ ะไม่ได้รบั การดำาเนินการทัง้ หมดทุกเรือ่ ง แต่การเชิญ
นายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ให้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ทำาหน้าที่
ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารกับผู้บังคับใช้กฎหมายและ
เข้ามาสนับสนุนโครงการ รวมกับการมีกองทุนเพื่อประกันตัว
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการทีถ่ กู จับกุม การส่งต่อเพือ่ ไปรับความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและกลไกอื่นที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นก็สามารถช่วยให้
การทำางานของเจ้าหน้าที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นขึ้นมาก ถึงแม้ว่า
โครงการจะประสบกับความท้าทายมากมายแต่ก็ยังพบเห็น
ความสำาเร็จได้อย่างชัดเจนในบางพื้นที่ เมื่อผู้บังคับใช้กฎหมาย
นั้นเข้ามาช่วยผลักดันและสนับสนุนวัตถุประสงค์การดำาเนินงาน
ของโครงการ

โครงการแชมเปี ้ ย นถื อ ว่ า เป็ น โครงการหนึ่ ง ที่ มี
ความสำาคัญยิ่งในการทำางานเพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหา
เอชไอวี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID) ในประเทศไทยซึ่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มเพื่อนผู้ใช้ยาเป็นผู้ดำาเนินงานหลักที่
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลกเพือ่ ทีจ่ ะ
ให้บริการด้านสุขภาพ สังคม ให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ดำ า เนิ น งานและหาหลั ก ฐานเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของโครงการและให้สามารถขยายพื้นที่การทำางาน
ของโครงการต่อไปได้
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทยเป็นผู้เตรียมรายงานฉบับนี้
โดยมุ่งหวังที่จะบันทึกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและ
เพือ่ ถอดบทเรียนทีไ่ ด้รบั ในระหว่างการดำาเนินงานเพือ่ ตอบสนอง
การแก้ปญ
ั หาเอชไอวีในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้ถูกจัดเตรียม
เพื่อบันทึกผลการทำางานที่มีความโดดเด่นและเป็นผลสำาเร็จ
ซึ่งไม่สามารถชี้แจงหรือเข้าใจได้จากรายงานความคืบหน้าของ
การดำาเนินงานที่ใช้อยู่ในระบบปกติของโครงการกองทุนโลก
เนือ่ งจากไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของระบบการรายงานตามสัญญาของ
โครงการ

เนื่องจากโครงการแชมเปี้ยน ได้ถูกออกแบบมาให้
ดำาเนินการโดยผู้ใช้ยาเอง ดังนั้นทั้งระบบการทำางานภายใน
นโยบายและเครือ่ งมือต่างๆ จึงได้ถกู พัฒนาเพือ่ ช่วยสนับสนุนการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่ ทีมบริหารโครงการได้ออกแบบและดำาเนิน
งานหลากหลายวิธี เพือ่ ส่งเสริมการรณรงค์ให้เกิดการยอมรับการ
ดำ า เนิ น งานโครงการในชุ ม ชนได้ และให้ มั่ น ใจว่ า เจ้ า หน้ า ที่
โครงการนัน้ จะได้รบั การดูแลอย่างเต็มที่ เนือ่ งจากการทำางานนัน้
จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการทำางานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
และหลายครัง้ เกิดโดยไม่มเี หตุมผี ล ซึง่ ความพยายามเหล่านีไ้ ด้รบั
การยอมรับจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติว่าเป็น
องค์ประกอบสำาคัญของวิธีการทำางานสู่ความเป็นเลิศในเรื่อง
ความพยายามเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยา

การสร้างระบบโดยใช้วิธีการทำางานที่เน้นผู้รับบริการ
เป็นหลักนัน้ ถือว่าเป็นวิธปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ (best practices)
ของการทำางานในโครงการนี้ เจ้าหน้าที่โครงการตระหนักว่า
ความต้องการของผูร้ บั บริการนัน้ มีความสำาคัญยิง่ กว่าการทำางาน
ตามสัญญาที่ได้วางไว้เท่านั้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงทำางาน
ให้ได้ผลมากกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการและวิธีดำาเนินงาน
ที่ได้เขียนไว้

องค์กรภาคียังได้ดำาเนินงานในเรือนจำาเพื่อทำางานกับ
ทั้งตัวผู้ต้องขังและผู้คุมขัง โดยได้มีการริเริ่มโครงการเมทาโดน
เป็นครั้งแรกในประเทศภายใต้โครงการแชมเปี้ยนนี้ โดยเริ่มต้น
ครัง้ แรกในเรือนจำาเล็กๆ แห่งหนึง่ ทางตอนเหนือของประเทศไทย
ในขณะเดียวกันองค์กรภาคีก็ตระหนักว่า ผู้รับบริการที่ควรต้อง
ทำางานด้วยซึง่ มีความเปราะบางมากนัน้ ส่วนใหญ่ถกู คุมขังอยูท่ วั่
ประเทศ หรือประมาณ 70% ของนักโทษทั้งหมด ดังนั้นจึงได้มี
การทำางานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อขยายการทำางานให้
เข้าไปถึงสถานที่ที่มีลักษณะปิดเช่นเรือนจำาให้มากขึ้น

โครงการแชมเปี้ยน นี้ ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลสำาคัญของ
ประเทศในเรื่องของการลดอันตรายจากการใช้ยา เป็นแหล่ง
ข้อมูลเรื่องยาเสพติดและการอยู่ในภาวะพึ่งพิงยาเสพติดของ
ประเทศ ซึ่งตลอดช่วงระยะการดำาเนินงานที่ผ่านมานั้น ภาคีทุก
องค์กรมีความมุ่งมั่นในการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
การทำางานของโครงการและเพือ่ กระจายความรูท้ เี่ กิดจากการทำา
วิจัยและหลักฐานที่ได้มามากมายจากช่องทาง การใช้รหัส UIC
(Unique Identifier Code) หรือรหัสส่วนตัวของผู้รับบริการ
ได้รบั การยืนยันจากหน่วยงานจากองค์การสหประชาชาติวา่ เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของวิถีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ องค์กรภาคียังมีความ
เข้าใจตรงกันว่าการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนั้นเป็นทางที่
จะพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของการทำางานระหว่างกันได้
เป็นอย่างดี

พันธมิตรของโครงการแชมเปี้ยนยังสามารถจัดรูปแบบ
บริการบำาบัดรักษาผูใ้ ช้ยาโดยใช้เมทาโดนในชุมชน 2 แห่งทีอ่ ยูใ่ น
ชนบทบนภูเขาได้สาำ เร็จ ซึง่ รูปแบบบริการทัง้ 2 แบบนี้ ต้องอาศัย
การทำางานอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานภาครัฐทัง้ ระดับประเทศและ
ระดับชุมชน ในจังหวัดเชียงรายนั้นจะมีการให้บริการเมทาโดน
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
ประเทศไทยได้ออกจดหมายเพื่ออธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้
บริการเข็มและอุปกรณ์สะอาด จึงเสมือนเป็นการสนับสนุนการ
ทำางานลดอันตรายจากการใช้ยาซึง่ รวมถึงสนับสนุนเรือ่ งการแจก
อุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ใช้ในการฉีดยาด้วย

ในชุ ม ชนโดยเจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการและให้ เ พื่ อ นผู ้ ใ ช้ ย าเข้ า มา
มีบทบาทหลักในการดำาเนินงาน การทำางานในลักษณะนี้ได้รับ
ความสนใจภาครัฐและจากสื่อมวลชนเป็นอันมาก ทำาให้สามารถ
ขยายการดำาเนินงานในรูปแบบเดียวกันนี้ได้มากขึ้นรวมไปถึง
โอกาสในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำามาดำาเนินการ
ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้ใช้ยามีความต้องการในการได้รับบริการ
ด้านเอชไอวีเพิ่มมากขึ้นนั้น พันธมิตรของโครงการแชมเปี้ยน
ได้ริเริ่มการทำางานด้านการป้องกันและบริหารจัดการการใช้
ยาเกินขนาดในปี 2556 ซึง่ การลงทุนจากงบประมาณกองทุนโลก
ในประเทศไทยนัน้ ได้ดงึ ให้หน่วยงานให้ทนุ อืน่ ๆ เข้ามาสนใจเรือ่ ง
การป้องกันการใช้ยาเกินขนาด ซึ่งเมื่อให้โครงการบริการเรื่องนี้
ก็ทำาให้ผู้รับบริการรายใหม่มีความสนใจที่จะเข้ามารับบริการ
มากขึ้ น กว่ า เดิ ม และทำ า ให้ โ ครงการได้ มี โ อกาสช่ ว ยชี วิ ต คน
ได้อีกมาก ในขณะเดียวกัน พันธมิตรของโครงการก็ได้ริเริ่มและ
บูรณาการอีกหนึ่งองค์ประกอบของโครงการ เพื่อที่จะแก้ปัญหา
ไวรัสตับอักเสบซีเช่นกัน

เนื่องจากการทำางานที่ผ่านมาได้เผชิญกับความท้าทาย
จากเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องผูบ้ งั คับใช้กฏหมาย อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ และการขาด
เสถียรภาพทางการเมือง ทำาให้องค์กรภาคีตอ้ งพัฒนาเครือ่ งมือที่
ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงในการ
ทำางานฉบับครอบคลุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการได้ใช้ใน
กรณีฉุกเฉิน ซึ่งเอกสารที่ให้เจ้าหน้าที่ทำางานได้ใช้ของโครงการ
แชมเปี้ยน ฉบับนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่หน่วยงานองค์การ
สหประชาชาติถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการทำางาน
เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเช่นกัน
นอกจากนี้ ในช่วงปีสดุ ท้ายของโครงการแชมเปีย้ น ก็ได้
มีการจดทะเบียนองค์กรโอโซนซึง่ เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ โดยมูลนิธิ
พี เ อสไอ ประเทศไทย เพื่ อ ดำ า เนิ น งานกิ จ กรรมในชุ ม ชนกั บ
กลุม่ ผูใ้ ช้ยา องค์กรโอโซนได้ถกู จดทะเบียนเป็นมูลนิธทิ ไี่ ม่หวังผล
กำาไร และได้ถกู เชิญให้มบี ทบาทสำาคัญในการดำาเนินงานโครงการ
กองทุ น โลกในรอบ New Funding Model (NFM) ของ
ประเทศไทยครั้งนี้ด้วย

แม้วา่ โครงสร้างของโครงการจะถูกพัฒนาให้ทาำ งานโดย
องค์กรภาคประชาสังคม แต่องค์กรภาคีกย็ งั ได้สร้างความสัมพันธ์
ที่ สำ า คั ญ ยิ่ ง กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยมี ก ารทำ า งานกั บ หลาย
ภาคส่ ว น โดยที่ ไ ด้ ส ร้ า งสั ม พั น ธภาพในการทำ า งานร่ ว มกั น
กับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.) ศูนย์อำานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
(ศบ.จอ.) สถาบันบำาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
ซึ่ ง การดำ า เนิ น งานทั้ ง 3 รู ป แบบที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว
บรมราชชนนี หรือที่รู้จักกันดีในนามสถาบันธัญญารักษ์เดิมและ
ได้แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จ บทเรียน และวิธีปฏิบัติสู่ความ
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เป็นเลิศ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่โครงการไม่สามารถรายงาน
นอกจากนั้ น เพื่ อ ให้ ผู ้ ใ ช้ ย าสามารถเข้ า ถึ ง อุ ป กรณ์ ผ่านระบบรายงานตามปกติของกองทุนโลกหรือในช่วงประเมิน
การฉีดยาปลอดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น องค์กรภาคีได้ทำางานร่วมกันกับ โครงการได้ จนกระทั่งวันนี้
ร้านขายยาภายใต้โครงการคูปองแลกเข็มขึน้ เพือ่ ให้สามารถแจก
จ่ายหลอดและกระบอกฉีดยาปลอดเชือ้ ได้อย่างกว้างขวางขึน้ และ
เพื่อให้สามารถกระทำาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต จึงได้ประสานให้
มีร้านขายยาหลายจุดที่พร้อมที่จะรับแลกเข็มฉีดยา ซึ่งผลที่เกิด
ขึ้นนั้นถือว่าเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากใช้งบประมาณไม่มากแต่ได้
ผลดี
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการทำางานร่วมกับผู้นำาศาสนา
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต อนล่ า งของประเทศไทย
ซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม โดยได้มกี ารพัฒนาเครือ่ งมือ
ในการสือ่ สารเรือ่ งหลักการและวิธดี าำ เนินงานเพือ่ ลดอันตรายจาก
การใช้ยาในบริบทของอิสลาม ซึง่ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการได้อธิบายไป
ว่าผลของการดำาเนินงานร่วมกันกับผู้นำาศาสนานั้นถือว่าเป็น
“เกราะป้องกันในชุมชน” ซึ่งเกราะนี้ก็มีความเข้มแข็งพอที่จะ
ป้องกันไม่ให้ถูกผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเข้ามาจับกุมได้หลายครั้ง
อีกส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากการที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
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บทนา

ประเทศไทยโดยตรง นอกจากนั้นมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย
ยังคาดหวังว่าเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ยังจะเป็นประโยชน์ที่จะ
ได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณ วิชาการ และนโยบายใน
การทำางานเพือ่ ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพและการดูแลทางสังคม
กับผูใ้ ช้ยาในประเทศไทยต่อไป และสุดท้ายยังมุง่ หวังให้เจ้าหน้าที่
โครงการการลดอันตรายจากการใช้ยาที่จะได้แรงบันดาลใจจาก
เอกสารฉบับภาษาไทย และสามารถปรับหัวข้อที่ตนสนใจไปใช้
กับการทำางานของตนได้ในอนาคต

มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย เป็นผูเ้ ตรียมรายงานฉบับนี้
โดยมุ่งหวังที่จะบันทึกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและ
เพือ่ ถอดบทเรียนทีไ่ ด้รบั ในระหว่างการดำาเนินงานเพือ่ ตอบสนอง
การแก้ปญ
ั หาเอชไอวีในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2552
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรายงานฉบับนี้ ได้ถูกจัดเตรียม
เพื่อบันทึกผลการทำางานที่โดดเด่นและเป็นผลสำาเร็จ แต่ไม่
สามารถตรวจวัดได้จากเครื่องมือวัดการคืบหน้าของการดำาเนิน
งานที่ใช้อยู่ในระบบปกติ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การรายงานตามสัญญาของโครงการ

ยาเส ติดและเ ชไ วี นประเทศไทย

มีการคาดการณ์ในปี 2550 ว่าในประเทศไทยนั้น มีคน
รายงานฉบับนีจ้ ะเริม่ ด้วยการอธิบายภาพรวมของบริบท ประมาณ 5% ของประชากรที่มีอายุระหว่าง 12-651 ปี หรือ
ในการดำาเนินงานและการสรุปของวิวัฒนาการที่เกี่ยวกับการ ประมาณ 2.5 ล้านคน ที่ใช้ยาเสพติดแบบผิดกฏหมาย
ดำาเนินงานด้านเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาในประเทศไทยในช่วงหนึ่ง
จากการคาดการณ์ตามขนาดของประชากรบ่งชีว้ า่ มีคน
ทศวรรษที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการทบทวนการ
2
ดำาเนินงานของโครงการแชมเปี้ยน หลังจากนั้นก็จะอธิบายถึง ประมาณ 40,300 คน ที่เป็นผู้ใช้ยาแบบฉีด ซึ่งยาเสพติดที่
การดำาเนินงานทั้ง 13 รูปแบบ วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและ ผิดกฎหมายที่ใช้กันเป็นประจำา คือเฮโรอีน ฝิ่น แอมเฟตามีน
บทเรียนที่ได้รับจากการดำาเนินงานภายใต้โครงการแชมเปี้ยนนี้ (ยาบ้า) ยาไอซ์ กัญชา และกระท่อม ส่วนยาเสพติดทีถ่ กู กฎหมาย
พีนอื่นๆ ที่มักจะใช้
ซึ่งผู้เขียนได้เน้นถึงความสำาคัญที่จะต้องพัฒนาด้านสุขภาพและ ได้แก่ มิดาโซแลม และยาเบนโซไดอะซี
3
คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และรวมถึงความเกี่ยวข้องในเรื่อง ร่วมกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ตารางที่ 1 ข้างล่างนี้จะสรุปถึง
ของการขยายขอบเขตการดำาเนินงานด้านเอชไอวีให้ครอบคลุม การกระจายตัวของยาเสพติดตามภาคต่างๆ ในประเทศไทยทีผ่ รู้ บั
ทัง้ การป้องกัน การรักษา และการดูแลกลุม่ ผูใ้ ช้ยาในประเทศไทย บริการมักจะใช้เพื่อฉีดเข้าร่างกาย
และทั่วโลก

ตารางที ยาเ พติดทีผูรั ริการ อง รงการ
วิธีการดำาเนินงานทั้ง 13 รูปแบบที่นำาเสนอในรายงาน ชมเปยน ใชฉีดเ ารางกายมากที ุด ดย งตาม
ฉบับนี้ ได้รบั การเลือกสรรโดยเจ้าหน้าทีโ่ ครงการทีม่ บี ทบาทและ การกระ ายตัวตาม า ตาง ในประเทศไทย ง
เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวข้อและสาระ ัด วนตาม า
สำาคัญที่ตรงกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นสำาคัญที่สุด และสามารถ
เป็นตัวแทนของประสบการณ์ที่ทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่นั้น
ได้ประสบมาอย่างแท้จริงทั้งกรณีศึกษา ตัวอย่าง คำาพูดและ
เรื่ อ งราวที่ ก ล่ า วอ้ า งในเอกสารฉบั บ นี้ ไ ด้ ถู ก ยกเฉพาะจุ ด ที่ มี
ความเกี่ยวข้องเพื่อที่จะเพิ่มสีสันให้กับการอธิบายเชิงวิชาการ
ในการดำาเนินงานโครงการนี้

เฮโรอีน
ไดอะซีแพม
แอมเฟตามีน
มิดาโซแลม (ดอร์มิคุม)
ฝิ่น

มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ได้เขียนรายงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานทัง้ ภายในและต่างประเทศได้มโี อกาสใช้ศกึ ษาและเพือ่
ให้เกิดความต่อเนือ่ งของการให้บริการการป้องกันเอชไอวีในกลุม่
ผูใ้ ช้ยาทีไ่ ม่ได้สนิ้ สุดเพียงแค่การทำางานของโครงการนีเ้ ท่านัน้ และ
ต้องการให้เป็นแนวทางและใช้เพื่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ
ที่อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาใน

เหนือ
41%
0%
12%
0%
28%

กลาง
14%
0%
21%
25%
0%

ใต้
69%
4%
20%
0%
0%

Assanangkornchai, S. et al. 2008. “สถานการณ์ปัญหาสารเสพติดในประเทศไทย” “Current situation of substance-related
problems in Thailand” in J Psychiatr Assoc Thailand, 53:1.
Aramrattana, A. 2013. “Estimated sizes of Thai injection drug users,” presentation at Technical Consultation:
Size Estimation of MARPs in Asian Countries. “การคาดการณ์จำานวนของผู้ใช้ยาแบบฉีดในประเทศไทย” นำาเสนอที่ การประชุม
ทางวิชาการ: การคาดการณ์ขนาดของกลุ่มประชากรชายขอบของประเทศในทวีปเอเชีย
3
International Drug Policy Consortium and PSI Thailand Foundation. 2013. IDPC Briefing Paper - Drug control and
harm reduction in Thailand. เอกสารฉบับย่อของ IDPC – การควบคุมยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาในประเทศไทย
1
2
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กลองที

เข็มฉีดยาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ 65% รายงานว่าได้
มีการขอยืมมาหลายครั้งแล้ว9 สิ่งที่เป็นความท้าทายที่ทำาให้ผู้ใช้
ยาแบบฉีดเข้าถึงอุปกรณ์ฉีดยาที่ปลอดเชื้อได้ยาก คือ อาศัยอยู่
ห่างไกลจากจุดกระจายเข็มและหลอดฉีดยา (34%); ร้านขายยา
ปิด (13.6%); ถูกปฏิเสธไม่ให้รับเข็มหรือหลอดฉีดยา (9.1%)10
ผู้ใช้ยาแบบฉีดที่เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ารับบริการที่สถานบริการ
สาธารณสุขนัน้ จะหลีกเลีย่ งไม่เข้าไปรับบริการสุขภาพสูงถึง 7 เท่า
และผู้ใช้ยาแบบฉีดส่วนใหญ่ (74%) เลือกที่จะเข้ารับบริการการ
ให้คำาปรึกษาและตรวจเอชไอวีอย่างสมัครใจที่ศูนย์ดร็อปอิน
มากกว่าที่จะเข้าไปรับที่สถานบริการสุขภาพของรัฐ11

มิดา ลม

ยามิ ด าโซแลมหรื อ ที่ ใ นประเทศไทยรู ้ จั ก กั น ว่ า
ดอร์มิคุมนั้นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป มีราคาถูกและ
สามารถนำามาใช้ทดแทนเฮโรอีน โดยตามหลักเภสัชศาสตร์นนั้
ยามิดาโซแลมเป็นยาประเภทเบนโซไดอะซีพีนที่ออกฤทธิ์สั้น
ที่ อ อกฤทธิ์ สั ม พั น ธ์ต่อเรื่องความวิตกกังวล ทำา ให้สู ญ เสี ย
ความทรงจำา เป็นยานอนหลับ ยากันชัก ยาคลายกล้ามเนื้อ
และออกฤทธิ์กดประสาท ในกรุงเทพมหานครมีรายงานว่า
ผู้ใช้ยาแบบฉีดมากกว่า 70% ได้เคยฉีดมิดาโซแลมมาแล้ว
อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และมากกว่า
50% ที่ฉีดเป็นประจำาทุกวัน สิ่งสำาคัญที่พบคือ ผู้ที่ฉีดยา
มิดาโซแลมนั้นจะมีการฉีดยาอื่นร่วมด้วย และจะฉีดยาเข้าไป
ที่ขาหนีบ (ที่หลอดเลือดดำา ที่โคนขา) ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อ
สุขภาพได้ในภายหลัง และอาจเกิดการบาดเจ็บทีเ่ ส้นประสาท
และบาดแผลในเส้นเลือดได้อีกด้วย ผู้ที่ฉีดยามิดาโซแลม
ส่วนใหญ่มักจะประสบกับการเสื่อมของหลอดเลือดดำา ซึ่งผู้ที่
ฉีดยามิดาโซแลมนัน้ มักจะมีรายงานว่า มีอาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอยูใ่ นภาวะพึง่ พิงยาทีร่ วดเร็ว มีอาการขาดยาทีร่ นุ แรงและ
พบว่ามีการติดเชื้อที่เนื้อเยื่ออ่อนร่วมด้วย4

การกีดกันและตีตราผู้ใช้ยานั้นเป็นสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็น
ประจำาในประเทศไทย จึงมีผใู้ ช้ยาแบบฉีดทีร่ ายงานถึงความกังวล
ที่จะถูกเปิดเผยข้อมูล การไม่รักษาความลับ และความไม่ไว้เนื้อ
เชื่อใจในผู้ให้บริการสุขภาพอยู่เสมอ12 มุมมองในลักษณะนี้ก็ถูก
ตอกยำา้ จากกฎหมายและนโยบายซึง่ ถือว่าผูใ้ ช้ยานัน้ คืออาชญากร
ซึง่ รวมถึงถ้อยแถลงจากข้าราชการระดับสูงซึง่ ยิง่ ทำาให้ผใู้ ช้ยานัน้
ถูกกีดกันและตีตราเพิ่มขึ้นไปจากเดิม13
เป็นระยะเวลานานและจนกระทัง่ มาถึงทุกวันนีท้ หี่ น่วยงาน
ภาครัฐของไทยได้ใช้ยุทธศาสตร์และนโยบาย “ปราบปราม
ยาเสพติด” เพือ่ ขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศและรวมถึง
ปราบปรามผู้ที่ใช้ ครอบครอง ผลิต แจกจ่ายและค้ายาเสพติด
โดยเน้ น นโยบายในเรื่ อ งความมั่ น คงของประเทศแทนที่ จ ะ
พิจารณาใช้ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถลด
ผลเสียทางสุขภาพและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาได้จริงและ
จากการที่ประเทศไทยใช้ยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการบังคับใช้
กฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดนั้นจึงก่อให้เกิด:

ในประเทศไทยนั้นพบความชุกของเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้
ยาแบบฉีดในอัตราที่ยังคงสูงอยู่มากประมาณ 25-40% โดยพบ
ว่า 10% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่มักจะเกิดจากการใช้ยาแบบฉีด5
และยังมีรายงานที่แสดงว่า 90% ของผู้ใช้ยาแบบฉีดนั้นเป็นผู้ที่
อยูร่ ว่ มกับเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี6 นอกจากนัน้ ประมาณ 30% ของ
ผู้ใช้ยาแบบฉีดได้ผ่านประสบการณ์และรอดชีวิตจากการใช้ยา
เกินขนาดมาแล้ว 1 ครั้ง และประมาณ 68 % เคยพบหรือรู้จัก
ผู้ที่ใช้ยาเกินขนาดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต7

y

ประมาณ 3 ใน 4 ของผู้ใช้ยาแบบฉีดรายงานว่าตนใช้
เข็มและกระบอกฉีดยาปลอดเชื้อเมื่อตนฉีดยาครั้งสุดท้าย; และ
ตำ่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ยาแบบฉีดรายงานว่าตนได้ใช้ถุงยาง
อนามัยเมือ่ มีเพศสัมพันธ์ครัง้ สุดท้ายกับคูน่ อนประจำา:8 มีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าประมาณ 30% ของผู้ใช้ยาแบบฉีดได้เคยขอยืม
Kerr, T. et al. 2010. “การฉีดมิดาโซแลมในกลุ่มผู้ใช้ยาในกรุงเทพมหานครมีอัตราสูง” “High rates of midazolam injection
among drug users in Bangkok, Thailand,” in Harm Reduction Journal, 7:7
Bureau of Epidemiology. Unpublished. 2012 Integrated biological and behavioral survey; HIV/AIDS Data Hub.
2012. Thailand Country Review; HIV/AIDS Data Hub. 2013. Thailand Country Profile: HIV Prevalence and
Epidemiological Status, https://skydrive.live.com/view.aspx?resid=AFD9EDEA3DDFB75C!936&app=Excel; National
AIDS Prevention and Alleviation Committee, Thailand. 2010. UNGASS Country Progress Report Thailand: Reporting
Period: January 2008–December 2009.
6
Walsh, N. et al. 2010. “The silent epidemic: responding to viral hepatitis among people who inject drugs,”
in Global State of Harm Reduction 2010 - Key Issues for Broadening the Response.
7
Milloy, M.-J. et. al. 2010. “Overdose experiences among injection drug users in Bangkok, Thailand,” in Harm
Reduction Journal, 7:9.
8
Bureau of Epidemiology. 2010. Thailand integrated biological and behavioral survey results.

การคุมขังผู้ใช้ยาเป็นจำานวนมาก: กว่า 60% ของ
ผู้ ตั อ งขั ง ในเรื อ นจำ า นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ คดี ย าเสพติ ด14
เรื อ นจำ า ในประเทศไทยนั้ น มี ผู้ ต้ อ งขั ง จนล้ น หลาม
โดยมีผู้ต้องขังมากเป็น 2 เท่าจากปริมาณผู้ต้องขังที่
กำาหนดไว้15 และมีบริการสุขภาพที่จะช่วยแก้ปัญหา
เอชไอวีและการอยู่ในภาวะพึ่งพิงยาเพียงน้อยนิด16

Kerr, T. et al. 2009. “Difficulty accessing syringes and syringe borrowing among injection drug users in Bangkok,
Thailand,” in Drug and Alcohol Review, 29, 157–161.
Ibid.
11
Ti, L. et al. 2013. “Willingness to access peer-delivered HIV testing and counseling among people who inject drugs
in Bangkok, Thailand,” in Journal of Community Health, 38(3): 427-33.
12
Ibid.
13
Human Rights Watch. 2004. Not Enough Graves: The War on Drugs, HIV/AIDS, and Violations of Human Rights.
14
UNODC. 2006. HIV/AIDS and Custodial Settings in South East Asia: An Exploratory Review into the Issue of HIV/
AIDS and Custodial Settings in Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand and Viet Nam.
15
See International Center for Prison Studies, online at www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.
php?country=114.
16
Kaplan, K. 2011. “HIV and Prison in Thailand” in HIV Australia, 8:4.
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โครงการแชมเปยน
ในปี 2551 กองทุนโลกได้ให้งบประมาณจำานวน 17 ล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อลดการติดเชื้อในกลุ่มผู้ใช้ยาในประเทศไทย
ในระยะเวลา 5.5 ปี 21 ซึ่ ง ผู ้ รั บ ทุ น หลั ก ของกองทุ น โลกคื อ
มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย (PR-PSI) โดยทำางานร่วมกับผูร้ บั ทุนรอง
อีกหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธริ กั ษ์ไทย มูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การรักษา
เอดส์ (TTAG) Access Quality International (AQI) และ
เครือข่ายร้านขายยาในฐานะผู้รับทุนรอง ในขณะที่บ้านออเด้น
สภากาชาดไทย และเครื อ ข่ า ยผู ้ ใ ช้ ย าแห่ ง ประเทศไทย
ได้เซ็นสัญญาเป็นผู้รับทุนย่อย (SSR) นอกจากนั้น PR-PSI ได้
ทำาความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการกับมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ด้านเอดส์ (FAR) มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ เครือข่าย 12D และศูนย์โอโซน

y

y

โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยส่งเสริมการ
บูรณาการและสร้างเครือข่ายเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ า ถึ ง ยาก (Comprehensive HIV-Prevention Among
MARPS by Promoting Integrated Outreach and
Networking (CHAMPION) หรือโครงการแชมเปี้ยนนี้ได้ถูก
ออกแบบเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อหลัก คือ: สร้างความ
เข้มแข็งและขยายการให้บริการเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาแบบฉีด;
สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน; สร้างระบบข้อมูลที่
เข้มแข็งและผลิตหลักฐานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะส่งให้ได้ถึง
เป้าหมายหลัก นั่นคือเพื่อลดความชุกของเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยา
ด้วยวิธีฉีด

กั ก กั น ตั ว โดยถู ก บั ง คั บ : มี ผู้ ค นนั บ แสนที่ ถู ก กั ก กั น
และยั ง คงอยู่ ใ นสถานที่ กั ก กั น ตั ว เนื่ อ งจากถู ก กล่ า ว
อ้างว่ากำาลังได้รับการบำาบัดรักษาอยู่ ผู้ที่ถูกส่งเข้าไปที่
ศูนย์บำาบัดรักษาผู้ใช้ยาเสพติดนั้นจะไม่สามารถเข้าถึง
การช่วยเหลือตามหลักของกระบวนการทางกฎหมาย
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือระบบการร้องขอ
ความยุ ติ ธ รรมใดๆ ทั้ ง สิ้ น 17 การกั ก กั น ตั ว ในสถาน
บำาบัดรักษาผู้ใช้ยานี้เป็นสิ่งที่ทำาให้ผู้ใช้ยาแบบฉีดนั้น
พยายามหลีกเลี่ยงสถานบริการสุขภาพให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำาได้18

โครงการแชมเปี้ยนเป็นการริเริ่มการดำาเนินงานโดย
เพื่อนผู้ใช้ยาเป็นผู้ดำาเนินโครงการ ซึ่งทำาตามสมมติฐานว่าการ
ติดต่อระหว่างกลุ่มเพื่อนของผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดกันเองนั้นจะทำาให้
เกิดการยอมรับจากผู้รับบริการได้ดีขึ้น22 โดยในช่วงหนึ่งนั้น
โครงการได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่สูงสุดถึงประมาณ 180 คน ซึ่ง 60%
ของเจ้าหน้าที่ (อาสาสมัคร) นั้น เป็นผู้ที่กำาลังใช้ยาอยู่หรือกำาลัง
อยู่ในระยะฟื้นตัวจากการใช้ยา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน: ได้มีการรายงานว่ามีผู้ที่
ได้รับการถูกกระทำาทางกาย ทางเพศและทางจิตใจ
จากผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งในชุมชน19 ในเรือนจำาและ
ในสถานพินิจ20 ซึ่งผู้ใช้ยาได้เล่าให้ฟังว่า การติดสินบน
การยั ด ของกลาง และการมี เ พศสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เป็ น
ข้ อ แลกเปลี่ ย น เป็ น วิ ธี ที่ ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายใช้ อ ยู่
เป็นประจำาอย่างน่าเป็นห่วง และโอกาสหรือการหา
หลั ก ฐานว่ า เหตุ ก ารณ์ เ หล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ก็ เ กิ ด ขึ้ น
ได้ยากมาก

Ibid.
Kerr, T. et al. 2014. “The Impact of Compulsory Drug Detention Exposure on the Avoidance of Healthcare Among
Injection Drug Users in Thailand” in International Journal of Drug Policy, 25(1): 1714.
19
Thai AIDS Treatment Action Group. 2012. Reducing DrugRelated Harm in Thailand: Evidence and Recommendations from the Mitsampan Community Research Project.
20
Open Society Institute. 2010. Detention as Treatment: Detention of Methamphetamine Users in Cambodia,
Laos, and Thailand.
21
ดู http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/Index/THAHPSI.
17

22
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World Health Organization. 2004. Evidence for action: effectiveness of communitybased outreach in preventing
HIV/AIDS among injecting drug use.

โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
โครงการได้ดำาเนินงานใน 19 จังหวัด จากทั้งหมด 76
จังหวัดในประเทศไทย (ดูภาพที่ 1 แผนที่ดำาเนินการโครงการ
แชมเปี้ยน ในประเทศไทย) ซึ่งการบริการที่อยู่ภายใต้โครงการ
แชมเปีย้ น นัน้ เป็นทีย่ อมรับจาก UNAIDS UNODC และ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ในเอกสาร แพ็คเกจการดำาเนินงานเอชไอวี
เพือ่ ป้องกัน รักษา ดูแล และให้บริการทีเ่ อือ้ ต่อการสนับสนุนผูใ้ ช้
ยาแบบฉีด23

นอกจากนัน้ โครงการยังได้แจกถุงยางอนามัยให้กบั ผูร้ บั
บริการ มีการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการให้การ
ศึกษาเพื่อลดความถี่ในการฉีดยาและพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึง
ส่งต่อผู้รับบริการเพื่อไปตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การรับคำาปรึกษาและตรวจเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ
การใช้เมทาโดนเพื่อใช้เป็นสารทดแทน และการเข้าถึงยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี ในเดือนมกราคม 2556

าพที ผนทีดาเนินการ รงการ ชมเปยน
ในประเทศไทย

มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการด้านการ
ป้องกันและบริหารการใช้ยาเกินขนาดโดยใช้นาล็อกโซนควบคู่
กับการทำางานของโครงการแชมเปี้ยน24
ตลอดการดำาเนินโครงการสามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี
ได้ถึง 17,889 คน โดยสามารถเข้าถึงได้ 5,300 คนในปีสุดท้าย
ซึ่งนับเป็น 2 เท่าของจำานวนผู้ใช้ยาแบบฉีดที่โครงการเข้าถึงได้
ในปีที่ 1 และถือว่าโครงการสามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้เฉลี่ย
ปีละ 3,635 คน โครงการได้แจกเข็มและกระบอกฉีดยาตลอด
ระยะเวลาดำาเนินการไปทัง้ หมดจำานวน 2,206,397 ชิน้ และแจก
ถุงยางอนามัยชายไปได้ทงั้ หมดเป็นจำานวน 747,247 ชิน้ ซึง่ ถือว่า
ได้สามารถแจกเข็มและหลอดฉีดยาให้กบั ผูร้ บั บริการโดยเฉลีย่ ได้
106 ชิ้นต่อคนต่อปี และถุงยางอนามัยจำานวน 37 ชิ้นต่อคนต่อปี
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคสำ า คั ญ ในการขยายพื้ น ที่
การดำาเนินงานบริการกระบอกและเข็มทีป่ ลอดเชือ้ นัน้ เป็นเพราะว่า
ผู้ใช้ยาแบบฉีดส่วนใหญ่มักจะกังวลที่จะมีเข็มฉีดยามากกว่า 2
ถึง 3 ชิ้นในทีเดียว เพราะผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถใช้อุปกรณ์
เหล่ า นี้ ในการบั ง คั บ ให้ ต นต้ อ งตรวจปั ส สาวะ หรื อ เข้ า มา
สอบปากคำาได้ ซึ่งอาจนำาไปสู่การจับกุม กักกันตัว หรือถูกบังคับ
ให้เข้ารับการบำาบัดรักษาการใช้ยาเสพติดได้
ผู้ใช้ยามีความกังวลที่จะพกพาเข็มกลับบ้าน
การพกพาเข็มสะอาดอาจไม่ปลอดภัยและ
อาจเป็นสาเหตุให้ถูกจับกุม25

การทำางานในชุมชนนั้น พันธมิตรของโครงการจะแจก
ชุดอุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ใช้ในการฉีดซึ่งจะมีอุปกรณ์อยู่มากมาย
หลายชนิด มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ในฐานะผู้รับทุนหลัก
ก็ได้มีการทำางานกับร้านขายยาเอกชนหลายแห่งที่ทำาหน้าที่
ช่วยแจกอุปกรณ์ปลอดเชื้อ ทั้งเข็มและกระบอกฉีดยาต่างๆ ซึ่ง
เป็นบริการทีผ่ ใู้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี ไม่สามารถเข้าถึงได้จากสถานบริการ
สุขภาพของรัฐ และที่ผ่านมาเป็นการดำาเนินงานโดยองค์กร
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น
23

UNAIDS, UNODC and WHO. 2012. Technical Guide for Countries to Set Targets for Universal Access to HIV
Prevention, Treatment and Care for Injecting Drug Users ; WHO. 2014. Consolidated guidelines on HIV prevention,
diagnosis, treatment and care for key populations.

โครงการได้ส่งต่อผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดเพื่อไปรับคำาปรึกษา
และตรวจเชือ้ เอชไอวีโดยสมัครใจพร้อมทัง้ รับทราบผลเลือดของ
ตัวเองกว่า 2,500 คน ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผู้รับบริการที่สามารถ
เข้าถึงการให้คาำ ปรึกษาและตรวจเชือ้ เเอชไอวีนนั้ ยังตำา่ กว่าระดับ
ทีค่ วรจะเป็น แต่ 90% ของผูร้ บั บริการทีไ่ ด้รบั การตรวจนัน้ ทราบ
ผลตรวจของตนเองและได้รับการให้คำาปรึกษาหลังการตรวจ
24
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PSI Thailand. 2014. Servicing communities with opioid overdose prevention (SCOOP) Lessons learned from Thailand.
PSI Thailand. 2011. Rapid PEER Study to strengthen the Injecting Drug Users Quality of Life Programme

เอชไอวีด้วย (post-test counseling) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้าย
กับการส่งต่อเพื่อรับบริการให้คำาปรึกษาและตรวจเชื้อเอชไอวี
โดยสมัครใจนั้น ผู้รับบริการเองก็ลังเลที่จะเข้าไปรับบริการด้าน
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ห รื อ เข้ า ไปรั บ เมทาโดนเช่ น กั น
เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องการจัดการและรวมถึงการกีดกันและ
การตีตราทีผ่ รู้ บั บริการสามารถรูส้ กึ ได้ ซึง่ ตามจริงแล้วความสำาเร็จ
ของการดำาเนินงานโครงการนีจ้ ะต้องถูกวัดว่าโครงการมีศกั ยภาพ
ในการส่งต่อผู้รับบริการไปยังสถานบริการหรือไม่ แต่เนื่องจาก
โครงการไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจัดการสถานบริการสุขภาพเหล่านีเ้ อง
จึงไม่สามารถรับประกันคุณภาพของบริการให้ผรู้ บั บริการเข้ามา
ใช้บริการอย่างพึงพอใจได้

ในภาพรวมเมื่ อ ตอนสิ้ น สุ ด โครงการนั้ น โครงการ
แชมเปี้ยน ไม่สามารถทำาได้ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้กับกองทุน
โลกทีต่ ั้งเป้าหมายไว้สูงมาก และทีผ่ า่ นมาได้คะแนน B2 จากการ
ให้คะแนนของกองทุนโลก26 โดยเมื่อเทียบผลการดำาเนินงานกับ
ตัวชี้วัด 10 ตัวที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านสาธารณสุขนั้น
จะตำ่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 27เนื่องจากขาดองค์ประกอบด้าน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน นอกจากนั้น
การตั้งตัวชี้วัดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำาอธิบายได้ ก็ทำาให้
ผลการดำ า เนิ น งานหลายอย่ า งต้ อ งถู ก ตั ด ออกไปจากระบบ
การรายงานให้กองทุนโลกรับทราบ และความคืบหน้าของการ
ดำ า เนิ น งานก็ มี อุ ป สรรคตลอดช่ ว งระยะเวลาของโครงการ
เนื่องจากทั้งผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่นั้นมักจะถูกผู้บังคับใช้
กฎหมายจับกุมและข่มขูอ่ ยูเ่ สมอโดยทีไ่ ม่มนี โยบายหรือเครือ่ งมือ
ทางกฎหมายใดๆ ทีจ่ ะปกป้องหรือทำาให้กจิ กรรมของโครงการนัน้
ดำาเนินไปได้โดยถูกต้องตามกฎหมายได้ อีกทั้งการกีดกันและ
การตีตราผู้ใช้ยาก็เกิดขึ้นทั้งในสถานบริการสาธารณสุขและ
ในชุมชนทั่วประเทศ

โครงการได้อบรมผู้รับบริการไปถึง 2,600 คน และได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์ตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการ
ซึ่งการรณรงค์กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในระดับสูงนั้นมีความ
จำาเป็นต้องทำาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ
และต้องทำางานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่อยู่ในและรอบพื้นที่
ดำาเนินโครงการ ขณะที่ภาคีองค์กรภาคประชาสังคมก็ทำางานกัน
อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย แต่ก็ยังคงต้องเผชิญกับนโยบายที่สำาคัญ
รวมทั้งข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคที่ทำาให้
ผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี ไม่สามารถเข้ารับบริการได้อย่างเต็มที่ ซึง่ เหตุผล
เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อให้
เกิดการรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ถึงกระนั้น
ก็ตามเมือ่ เทียบผลการดำาเนินงานกับตัวชีว้ ดั แล้วก็พบว่าก็สามารถ
ทำาผลการดำาเนินงานเพิม่ ขึน้ ได้ทกุ ปี แต่ในขณะเดียวกันเป้าหมาย
ในแต่ละปีที่ตั้งไว้ก็เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งเป้าหมายนั้นสูงเกินกว่าที่ผู้รับ
บริการ ภาคีของโครงการและระบบต่างๆ ของประเทศทีจ่ ะรับได้
หรือปรับตัวตามได้ทัน ซึ่งตัวชี้วัด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ย่อย
และผลที่ เ ครื่ อ งมื อ วั ด ความคื บ หน้ า ของการดำ า เนิ น งานของ
กองทุนโลกนั้น มีลักษณะที่จำากัดมากเมื่อเทียบกับโครงการ
ที่มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนเช่นโครงการนี้ ซึ่งถือว่าเป็น
โครงการที่ ทำ า หน้ า ที่ ห ลั ก แทนหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการแก้ ไ ข
จั ด การปั ญ หาเอชไอวี ใ นกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ย าด้ ว ยวิ ธี ฉี ด มามากกว่ า
ครึ่งทศวรรษ ไม่ใช่ทำาในฐานะบทบาทเสริมแต่อย่างใด

มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย ได้เก็บข้อมูลไว้ว่ามีผู้ที่
ได้ รั บ การอบรมประมาณ 76 คนต่ อ ปี ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก าร
ลดอันตรายจากการใช้ยาให้กับผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด นอกจากนั้น
ยั ง ได้ อ บรมในเรื อ นจำ า ให้ กั บ ผู ้ คุ ม ผู ้ ต ้ อ งขั ง 65 คนและ
แกนนำาผู้ต้องขัง 50 คน และเนื่องจากอาสาสมัครเพื่อนผู้ใช้ยา
มี ก ารเปลี่ ย นตั ว อยู ่ เ สมอโดยเฉพาะในระดั บ พื้ น ที่ ดั ง นั้ น
จึงมีความจำาเป็นมากที่จะต้องพัฒนาศักยภาพอย่างสมำ่าเสมอ
ให้ ผู ้ ทำ า งานสามารถดำ า เนิ น งานได้ โ ดยมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
อย่างแท้จริง บทบาทของโครงการจึงต้องลงทุนเพื่อที่จะพัฒนา
เจ้าหน้าที่ในการทำางานเพื่อลดอันตรายการใช้ยาในประเทศไทย
เนือ่ งจากว่ามีองค์กรอยูไ่ ม่มากทีส่ ามารถให้ความรูเ้ รือ่ งการอยูใ่ น
ภาวะพึ่งพิงยาและสามารถจัดการอบรมได้ นอกจากนั้นเนื้อหา
การสอนของหลายภาคส่วนก็ไม่ได้สอดคล้องกับหลักการของ
การลดอันตรายในผู้ใช้ยาหรือเป็นไปตามหลักการทำางานตาม
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

ดูรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและการจัดการใน Tanguay. P. 2012. “Harm Reduction at the Crossroads: Case
examples on scale and sustainability: Thailand,” in Global State of Harm Reduction 2012: Towards an integrated
response. สำาหรับผลงานภาพรวมของโครงการแช็มเปีย้ นสามารถรถเข้าไปดูได้ที่ http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/
Index/THA-809-G11-H สำาหรับโครงการในเฟสที่ 1(2009-2011) และ http://portfolio.theglobalfund.org/en/Grant/Index/
THA-H-PSI สำาหรับ โครงการในเฟสที่ 2 (2011-2014)
27
กองทุนโลกและภาคีได้เลือกชุดของตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดสำาหรับการวัดผลในระดับประเทศ และชุดตัวชี้วัดนี้เองได้กลายมาเป็น
เครื่องมือในการเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานสำาหรับโครงการกองทุนโลก รายละเอียดชุด 10 ตัวชี้วัดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
www.theglobalfund.org/en/me/documents/toolkit
26
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กลองที 2 การ านว ง ประมา ริการ ละ
การดาเนินงานตาง อง รงการ ชมเปยน

ในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการถูกข่มขู่และ
รบกวนโดยผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นต้น ซึ่งทำาให้งบประมาณ
ที่ใช้ในการดำาเนินงานต้องสูงเกินจากสิ่งที่ควรจะเป็น แต่ว่ามี
การลงทุนในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาจาก
งบประมาณภายนอกเพียงเล็กน้อยมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับ
การลงทุ น ของรั ฐ บาลที่ ล งงบประมาณในการปราบปราม
ยาเสพติดเป็นจำานวนมหาศาล

การวิเคราะห์การใช้งบประมาณของโครงการนัน้ เป็น
สิ่งที่ควรทำา ซึ่งการคำานวณนั้นจำาต้องพิจารณาทั้งการลงทุน
ของภาครั ฐ และค่ า ใช้ จ ่ า ยโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามจริ ง ด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น มีการลงทุนงบประมาณในเรื่องต่อไปนี้เพียง
เล็ ก น้ อ ยมาก คื อ ด้ า นนโยบายที่ เ อื้ อ ต่ อ การดำ า เนิ น งาน
การสร้างระบบให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมของโครงการ
ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบสาธารณสุ ข ของประเทศหรื อ
การให้บริการสุขภาพทัว่ ไปหรือบริการด้านสังคมให้กบั ผูใ้ ช้ยา
ด้วยวิธีฉีด ซึ่งข้อมูลงบประมาณของประเทศไทยนั้นได้แสดง
ให้เห็นถึงทิศทางที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
y ประเทศไทยได้รับงบประมาณของกองทุนโลกเพียง
2 รอบเท่านั้นเพื่อใช้ป้องกันเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยา
แบบฉีด (กองทุนโลกรอบที่ 3 ปี 2546 งบประมาณ
1.3 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ; กองทุ น โลกรอบที่ 8
งบประมาณ 17.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)
y โดยที่งบประมาณรวมของทั้ง 2 รอบนั้นมีน้อยกว่า
20 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ เป็นงบประมาณเพือ่ ป้องกัน
เอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดที่มากที่สุดในช่วง
2 ทศวรรษในประเทศไทยที่ผ่านมา
y เป็นงบประมาณเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุน
ของกองทุนโลกทั้งหมดในการทำางานด้านเอชไอวี
ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นงบประมาณ
เพี ย งเล็ กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ า ยด้ า น
เอชไอวีที่หน่วยงานภาครัฐใช้ที่ผ่านมารัฐบาลไทย
ได้ดำาเนินการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้วิธีรุนแรง
และมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมที่น่าจะ
มี ส่ ว นในการเพิ่ ม พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ อ การติ ด เชื้ อ
เอชไอวี ข องผู้ ใช้ ย า ทำ า ให้ ผู้ ใช้ ย าเข้ า ถึ ง สู่ ร ะบบ
สาธารณสุขได้ยากขึ้น นำาไปสู่การกีดกัน การตีตรา
ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น
และทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานและบริการ
ต่างๆ ทั้งด้านสาธารณสุขและสังคมสำาหรับผู้ใช้ยา

สวนที่ :
การ กแบบและดาเนินงานโครงการโดย
ูรับบริการเปนศูนยกลาง
ในขณะที่เจ้าหน้าที่โครงการเน้นการดำาเนินงานตาม
เป้าหมายและเก็บข้อมูลได้ตามที่โครงการเขียนไว้ในช่วงต้นนั้น
มีเจ้าหน้าทีจ่ าำ นวนมากทีต่ งั้ ใจจะให้การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยให้
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับ
บริการให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ยังมีความต้องการความช่วยเหลือด้าน
อื่นๆ ของผู้รับบริการที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการดำาเนินงานของ
โครงการซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วยังคงเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันเอชไอวี
และส่งผลต่อการทำางานสาธารณสุขในประเทศไทยในภาพรวม
อยู่ แต่ความต้องการอื่นๆ นั้น ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างของ
โครงการกองทุนโลกไปทุกเรื่อง ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลของ
โครงการแสดงให้เห็นว่าผูร้ บั บริการได้จดั ลำาดับความสำาคัญหัวข้อ
ต่อไปนี้ตั้งแต่สำาคัญมากไปจนถึงสำาคัญน้อยที่สุดคือ
1. วิธีการบำาบัดรักษาการอยู่ในภาวะพึ่งพายาเสพติดที่มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีประสิทธิภาพในการทำางาน
2. ที่พักพิงที่ปลอดภัย มีการปฏิรูปนโยบายยาเสพติด
ได้รับการคุ้มกันจากการข่มขู่จากผู้บังคับใช้กฎหมาย
3. สามารถหางานทำาและเข้ารับการศึกษาได้

การทำางานเพือ่ ให้บริการกับกลุม่ คนทีถ่ กู ระบุวา่ เป็น
อาชญากรนั้นต้องใช้งบประมาณต่อผู้รับบริการ 1 คนสูงขึ้น
มาก เนื่องจากต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยๆ และไม่สามารถที่
จะพบปะกับผูร้ บั บริการได้ตอ่ เนือ่ ง เนือ่ งจากการถูกจับกุมหรือ
กักกันตัวโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย และยังต้องใช้งบประมาณ
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4.
5.
6.
7.

ในทีส่ ดุ ทีมผูบ้ ริหารโครงการก็สามารถทีจ่ ะปรับมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ จากที่ต้องเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำางานให้ถึงตาม
เป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้เพียงอย่างเดียว เปลี่ยนมาเน้นให้
ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของ
โครงการทัง้ หมดแทน ซึง่ พอเวลาผ่านไป การทำางานในลักษณะนี้
กรอบแผนงานดำาเนินงานของโครงการนั้นเน้นที่การ ก็ชว่ ยลดความเครียดและความอึดอัดของเจ้าหน้าทีแ่ ละสามารถ
แจกจ่ายอุปกรณ์และบริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเอชไอวี อย่างไร ที่จะกระตุ้นให้มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินงานได้เพิ่มขึ้น
ก็ตามถึงแม้วา่ การเข้าถึงอุปกรณ์กระบอกและเข็มฉีดยาทีส่ ะอาด
ก็ยังเป็นถือว่าเป็นส่วนสำาคัญยิ่งของโครงการลดอันตรายจาก
บทเรียนที่ได้รับ: ต้องให้ความสำาคัญกับความต้องการ
การใช้ยา แต่ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการทำางานเรื่องนี้เพียง ของผู้รับบริการมากกว่าเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ และต้องให้
ด้านเดียวไม่สามารถทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของผูร้ บั บริการ ความสำาคัญมากกว่าข้อตกลงที่ได้เซ็นสัญญาที่ไว้กับผู้ให้ทุน
ได้ทกุ เรือ่ ง นอกจากนัน้ ผูใ้ ช้ยาแบบไม่ใช้เข็มก็ถอื ว่าอยูน่ อกเหนือ
ขอบเขตการดำาเนินงานของโครงการเช่นกัน
ข้อปฏิบัติเพื่อสู่ความเป็นเลิศ: วิธีดำาเนินงานที่เน้นให้
ผู ้ รั บ บริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางของการให้ บ ริ ก ารนั้ น สามารถลด
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการหลายคนรูส้ กึ หมดกำาลังใจ เนือ่ งจาก ความเครียดของเจ้าหน้าที่และเพิ่มแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่อยาก
ไม่สามารถช่วยผู้รับบริการหลายคนที่น่าจะมีโอกาสช่วยได้ โดย ทำางานขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะให้ผู้รับบริการนั้นได้รับ
เฉพาะผู้รับบริการที่เป็นผู้ใช้ยาที่ไม่ใช้เข็มซึ่งก็ต้องการรับความ บริการด้านสุขภาพที่จำาเป็นได้ตามความต้องการ
ช่วยเหลือจากโครงการเช่นกัน และยังเสียกำาลังใจที่โครงการได้
คะแนนจากผลการดำาเนินงานไม่ดี ซึง่ ทำาให้ผบู้ ริหารโครงการต้อง
นวัตกรรม: การต่อรองจนได้รับการอนุมัติจากผู้แทน
สื่อสารไปยังทีมงานอย่างต่อเนื่อง ว่าถึงแม้จะการดำาเนินงานยัง กองทุนโลกเพื่อปรับเป้าหมายของกรอบการดำาเนินงานและ
ไม่สามารถทำาตามเป้าตัวชี้วัดของโครงการได้ แต่เจ้าหน้าที่ งบประมาณได้สำาเร็จ
ภาคสนามควรมีความภาคภูมิใจว่าตนสามารถให้บริการที่มี
คุณภาพ และในขณะเดียวกันก็ตงั้ เป้าหมายในการทำางานไว้วา่ จะ สวนที่ 2:
ต้องสามารถเพิ่มผลงานตัวชี้วัดให้ได้ 15% ทุกตัวในการรายงาน การ ลิต การบริ าร ัดการ
ครั้งหน้าทุกๆ ครั้ง ซึ่งเมื่อได้สื่อสารข้อความนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ และการนาเสน
มูล
ภาคสนามไปซำ้าๆ ก็สามารถลดแรงกดดันที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ที่เสีย
ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานลงไปได้บ้าง28
ช่วงทีด่ าำ เนินโครงการนัน้ มีการป้อนข้อมูลของโครงการ
เข้าไปในกลไกหลายรูปแบบเพื่อประเมินวิธีการดำาเนินงานทั้งใน
และเนือ่ งจากผลการดำาเนินงานอาจไม่เป็นทีน่ า่ พึงพอใจนัก ภาพรวมและเฉพาะด้าน (ซึ่งรวมถึงคุณภาพของข้อมูล) และต้อง
จึงจำาเป็นต้องมีการต่อรองทั้งข้อมูลของโครงการกับตัวแทน แสดงหลั ก ฐานให้ เ ห็ น ถึ ง ว่ า ภาคี นั้ น มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเก็ บ
กองทุนโลกอยู่เสมอโดยใช้หลักฐานมาอ้างอิง เพื่อให้ตัวแทน วิ เ คราะห์ และยื น ยั น ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ มาได้ ตั ว อย่ า งเช่ น มูลนิธิ
กองทุนโลกเข้าใจในสถานการณ์รว่ มกัน ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการต่อรอง พีเอสไอ ประเทศไทย เป็นผู้เก็บรวบรวมรายงานเชิงพรรณนา
กั บ ทางผู ้ แ ทนกองทุ น โลกก็ คื อ การได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม โวหารในการรายงานผลทุกครั้ง ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเสริมกับการ
องค์ประกอบของโครงการเพื่อที่จะเสริมกับโครงการที่ออกแบบ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่กองทุนโลกต้องการ
ไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้รับบริการ
และขณะเดียวกันก็เพือ่ ให้โครงการนัน้ สามารถปรับตัวให้เหมาะสม
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมีหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้รับบริการ
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงและมี ค วามท้ า ทายอยู ่ เ สมอ ในสมุดบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (logbook) ซึ่งมีหัวข้อที่ต้อง
วิธีการทำางานที่ได้บันทึกไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้ถูกริเริ่มโดยการ บันทึกให้กับผู้รับบริการแต่ละคนมากกว่า 50 ประเด็น เมื่อผู้รับ
อนุมัติจากกองทุนโลกให้ปรับโครงการให้ใช้งบประมาณที่ยัง บริการลงทะเบียนกับโครงการแล้วจะได้รับรหัส UIC ที่ได้ถูก
คงเหลื อ อยู ่ ม าดำ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ให้ ต รงกั บ ออกแบบมาเพื่อป้องกัน ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการและเพื่อ
ความต้องการของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
รักษาข้อมูลให้เป็นความลับ ซึ่งรหัส UIC ที่ได้รับการพัฒนาโดย
28

มีการป้องกันและบริหารจัดการการใช้ยาเกินขนาด
ได้รับการตรวจและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ
ได้รับการป้องกัน รักษา ดูแลด้านเอชไอวี
อนามัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

PSI Thailand. 2012. Work Motivation of Peer Educators in CHAMPION-IDU Project - A Qualitative and Quantitative
Study on a Peer-Support Program for IDUs.
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
มู ล นิ ธิ พี เ อสไอ ประเทศไทยนี้ เป็ น ที่ ย อมรั บ โดย UNAIDS
UNODC และ WHO ว่าเป็นต้นแบบของวิถปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ
ในเอกสาร ข้อแนะนำาทางวิชาการสำาหรับประเทศ ในการตัง้ เป้าหมาย
เพือ่ การให้บริการระบบสุขภาพถ้วนหน้าในการป้องกัน รักษาและ
ดูแลเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด ปี พ.ศ.2555 (Technical
guide for countries to set targets for Universal Access
to HIV prevention, treatment and care for Injecting Drug
Users, 2012)

นานาชาติทเี่ กีย่ วกับการใช้ยาแบบฉีดและเอชไอวีในประเทศไทย32
ซึ่งผลการดำาเนินงานการวิจัยในระดับชุมชนที่เด่นชัดที่สุดได้ถูก
รวบรวมและสรุปอยู่ในรายงานย่อ การลดอันตรายจากการใช้ยา
ในประเทศไทย: หลักฐานและข้อแนะนำาจากโครงการวิจัยชุมชน
มิตรสัมพันธ์ (Reducing Drug-Related Harm in Thailand:
Evidence and Recommendations from the Mitsampan
Community Research Project) ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ในปี 255433
ภาคีของโครงการได้มสี ว่ นร่วมในการออกแบบ ดำาเนินงาน
วิเคราะห์ และขับเคลือ่ นผูร้ บั บริการตามบริบทของ IBBS ปี 2553,
2555 และ 2557 ซึง่ โครงการได้ถกู บูรณาการเข้าไปในยุทธศาสตร์
เอดส์ชาติ ปี 2555-2559 โดยรายงานความคืบหน้าตามตัวชี้วัด
ในแผนข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ แ ละติ ด ตามและประเมิ น ผลของ
ประเทศไทยประจำาปี 2555-2559 ซึ่ง PR-PSI และสถาบัน
ธั ญ ญารั ก ษ์ มี ห น้ า ที่ ดำ า เนิ น การ ติ ด ตามและรายงานตั ว ชี้ วั ด
กลับไปยัง ศบ.จอ. ตามตัวชี้วัด “จำานวนหลอดฉีดยาที่ได้แจกให้
ผูใ้ ช้ยาต่อปีโดยโครงการแลกเข็ม” และ PR-PSI ได้สง่ ผลให้ดาำ เนิน
งานได้ตามเป้าของตัวชี้วัดของประเทศ 2 เป้าหมาย

มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย ได้รว่ มงานกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันต่างๆ ในการผลิตผลงานการวิจัยหลายชิ้นในช่วง
ระยะเวลาดำาเนินโครงการ มีการศึกษาที่เก็บข้อมูลจากผู้รับ
บริ ก ารและเจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการโดยใช้ วิ ธี Rapid PEER
(Participatory Ethnographic Evaluation and Research
– การประเมินและวิจัยประชากรอย่างมีส่วนร่วม)29 ซึ่งนำาไปสู่
การตีพมิ พ์ รายงานการวิจยั ในปี 2554 ทีช่ อื่ ว่า โครงการคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (Injecting Drug Users Quality of
Life Programme)30 ในปี 2555 PR-PSI ได้ผลิตรายงานการวิจยั
อีกฉบับหนึ่งชื่อว่า การกระตุ้นแรงจูงใจอาสาสมัครเพื่อนผู้ใช้ยา
ในโครงการแชมเปี้ยน – การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพใน
การดำาเนินโครงการสำาหรับผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี โดยอาสาสมัครเพือ่ น
ผูใ้ ช้ยา (Work Motivation of Peer Educators in CHAMPIONIDU Project - a Qualitative and Quantitative Study on
Peer-Supported Programme for IDU’s)31 โดยใช้วธิ กี ารศึกษา
วิจยั เดียวกัน สุดท้ายเมือ่ ปี 2558 ได้มรี ายงานการวิจยั ฉบับล่าสุด
ทีใ่ ช้วธิ แี บบ PEER ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์โดยมูลนิพเี อสไอ ประเทศไทย
ซึ่งรายงานมีชื่อว่า การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาความมี
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการทิ้งเข็มและกระบอกฉีดยาใน
กลุ่มผู้ใช้ยาแบบฉีด - Participatory Research to Study
Effectiveness of Accessing and Disposal Process of
Needle and Syringe among Injecting Drug Users.

ภาคีของโครงการได้กระจายข้อมูลจำานวนมากโดยที่
มุ่งเน้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งมีตั้งแต่ ผู้เชี่ยวชาญ
กลุ่มเพื่อนที่ดำาเนินงานป้องกันเอชไอวี ไปจนถึงกลุ่มประชากร
ทั่วไปให้ได้รับทราบ โดยมีการนำาเสนอในการประชุมทั้งภายใน
และต่างประเทศ มีการแจกสื่อความรู้เพื่อให้ข้อมูล สอนและ
สื่ อ สาร (IEC materials) กั บ กลุ ่ ม ประชากร นอกจากนั้ น
สือ่ มวลชนทัง้ ไทยและต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการนำาเสนอ
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการในหลายช่ อ งทาง ซึ่ ง กลยุ ท ธ์ ใ นการ
กระจายข้อมูลของโครงการนั้นถูกออกแบบเพื่อให้ข้อมูลของ
โครงการมีความโปร่งใส และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและ
ต่างประเทศที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ข้ อ มู ล ที่ มี แ ละหลั ก ฐานที่ เ ก็ บ ในช่ ว งการดำ าเนินงาน
โครงการนั้นถือว่าเป็นหลักฐานสำาคัญที่ประเทศสามารถใช้เป็น
ข้อมูลสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ยาเสพติด
ชนิดฉีดและบ่งบอกถึงบทบาทของประเทศในการดำาเนินงานเพือ่
ตอบสนองปัญหาเอชไอวีในกลุ่มประชากรนี้ ทัศนคติที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงการดำาเนินงานโครงการที่พบอยู่เป็นประจำาในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียหลักและกลุม่ ประชากรทัว่ ไปของประเทศไทย คือ
การให้บริการเข็มและกระบอกฉีดยาทีส่ ะอาดนัน้ จะกระตุน้ ให้เกิด

พันธมิตรของโครงการอื่นๆ ก็ได้ใช้ข้อมูลในการผลิต
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะสนับสนุนวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่น SR-TTAG ได้ทำางานร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเอชไอวี
ของบริตชิ โคลัมเบีย (British Columbia Centre of Excellence
in HIV) และได้ตีพิมพ์ งานวิจัยในวารสารทางวิทยาศาสตร์กว่า
20 ฉบั บ และได้ นำ า เสนอผลการดำ า เนิ น งานในการประชุ ม
การทำางานรูปแบบ PEER สามารถดูรายละเอียดได้ที่: Price, N and Hawkins, K. 2002. “Researching sexual and
reproductive behavior: a peer ethnographic approach” in Social Science & Medicine 55,1325–1336. ดูข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ www.options.co.uk/peer
30
www.scribd.com/doc/265730746/Rapid-PEER-study-to-strengthen-the-injecting-drug-users-quality-of-lifeprogramme.
31
www.scribd.com/doc/265730745/Work-Motivation-of-peer-educators-in-CHAMPION-IDU-project-A-qualitative-andquantitative-study-on-a-peer-support-Program-for-IDUs.
32
ดูรายละเอียดได้ที่ www.cfenet.ubc.ca/research/mitsampan.
29

33
34
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Thai AIDS Treatment Action Group. 2012. Reducing Drug-Related Harm in Thailand: Evidence and
Recommendations from the Mitsampan Community Research Project.
Megaloudi, F. et al. 31 July 2012. “Thailand: Ambivalent about needle exchanges” in IRIN, www.irinnews.org/
report/95984/THAILAND-Ambivalent-about-needle-exchanges.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำาเสนอเข้าที่ประชุม
เพื่อพิจารณาร่างนโยบายได้ถูกนำาเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 หากแต่สำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา35 ได้สรุปผลการทบทวนข้อกฎหมายเมือ่ เดือนกรกฎาคม
2554 โดยชี้ แ จงว่ า การแจกอุ ป กรณ์ ก ารฉี ด นั้ น จะถื อ ว่ า เป็ น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยาเสพติด (พ.ศ.2522) และพิจารณา
ว่ า เป็ น การ ‘สนั บ สนุ น ให้ ใ ช้ ย า’ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การกระทำ า ที่
‘ผิดกฎหมาย’36

การใช้ยามากขึ้น ซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ถูกต้อง34 ความเข้าใจผิดใน
ลักษณะนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการกีดกันและการตีตราผูใ้ ช้ยาซึง่ น่าจะเป็น
ผลมาจากช่องว่างของข้อมูลที่ประเทศไม่มีเป็นของตนเอง ที่จะ
ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและ
หลักฐานว่าจะไม่เกิดผลเสียจากการทำาโครงการแลกเข็มและ
หลอดฉีดยาที่สะอาดนี้ขึ้น (เช่น ไม่มีการใช้ยาเพิ่มขึ้นไปจากเดิม)
ทางโครงการได้มีการบันทึกข้อมูลและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่า ลักษณะการดำาเนินงานแบบนี้ มีประสิทธิภาพจริง มีความ
ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดผลเสียใดๆ ในประเทศไทย ซึ่งตรงกัน
กับข้อมูลและหลักฐานที่นานาชาติได้เคยนำาเสนอ

เมื่ อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2556 ภาคี ข องโครงการ
แชมเปี้ยนร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือด้านนโยบายยาเสพติด
ระหว่างประเทศ (International Drug Policy Consortium IDPC) และพั น ธมิ ต รด้ า นเอชไอวี / เอดส์ ร ะหว่ า งประเทศ
(International HIV/AIDS Alliance - IHAA) โดยการนำาของ
เครือข่าย 12D ได้จดั การชุมนุมประท้วงทีห่ น้ารัฐสภาภายใต้หวั ข้อ
รณรงค์สากลว่า “สนับสนุน อย่าลงโทษ” ซึง่ เลขาธิการสำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ได้ลงมา
พบกับผูป้ ระท้วงและได้ให้คาำ มัน่ สัญญาทีจ่ ะรับฟังความเดือดร้อน
ทีภ่ าคประชาสังคมได้นาำ เสนอ หลังจากทีไ่ ด้รว่ มประชุมกันหลาย
ครัง้ ปปส. ได้เพิม่ ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการใช้ยาเข้าไป
ในยุทธศาสตร์ควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ ตามคำาสั่งศูนย์อำานวย
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติฉบับที่ 19/2556 โดย
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 และในวันที่ 19 ตุลาคม
2556 รองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศการใช้นโยบายการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดแห่งชาติเป็นฉบับแรก และได้มี
คำาสั่งที่ 1/2557 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตามมาอีกหนึ่งฉบับ
เรื่องแนวทางการดำาเนินงานด้านการลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติดโดยในเดือนมีนาคม 2557 มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย
ได้ร่วมกับ ปปส. จัดเวทีชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงนโยบายและ
แนวปฏิบตั เิ รือ่ งการลดอันตรายจากการใช้ยา ทีก่ รุงเทพมหานคร37

บทเรียนที่ได้รับ: กลไกการเก็บข้อมูลและยืนยันข้อมูล
ทีเ่ ข้มแข็งนัน้ เป็นหลักสำาคัญทีช่ ว่ ยพัฒนาโครงการได้อย่างต่อเนือ่ ง
และทำาให้โครงการสามารถต่อรองกับผูใ้ ห้ทนุ และภาคีได้โดยสำาเร็จ
อี ก ทั้ ง เป็ น ผลผลิ ต และการนำ า เสนอหลั ก ฐานของประเทศที่
น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ และนอกจากนั้นยังสามารถนำามาใช้เพื่อ
หานวัตกรรมใหม่ในการดำาเนินโครงการและเพื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายในประเทศต่อไปได้ด้วย
บทเรียนทีไ่ ด้รบั : หลักฐานจากโครงการแชมเปีย้ น แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแจกอุปกรณ์ฉีดยาที่ปลอดเชื้อ ซึ่งรวม
ถึงเข็มและกระบอกฉีดยานั้น สามารถทำาได้จริงและไม่ก่อให้เกิด
ผลเสียในประเทศไทย
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมใหม่: การใช้
รหัส UIC เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความลับของ
ผู้รับบริการ
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ: การนำาเสนอผลและความ
สำาเร็จของโครงการให้เป็นที่รับทราบทั่วกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะทำาได้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผูท้ สี่ นใจสามารถหา
ข้อมูลได้จากสื่อสาธารณะทั่วไป
นวัตกรรม: การประสานผู้แทนจากสำานักผู้ตรวจการ
กองทุนโลก (Global Fund Office of Inspector General - OIG)
เพือ่ ให้สนับสนุนวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ของโครงการ ซึง่ รวม
ถึงการร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตัวเอกสาร
ตั้งต้น (project design) แผน (plan) และงบประมาณที่วางไว้

สวนที่
การ นุมัติและดาเนินการ นโยบาย
การลด นั ตราย ากการ ชยาระดับชาติ
ในปี 2552 คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติได้มีมติอนุมัติร่างนโยบายลดอันตรายสำาหรับผู้ใช้ยาที่
ศูนย์อำานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติิ (ศบ.จอ.)

สำานักงานกฤษฎีกา เป็นหน่วยงานทีอ่ ยูภ่ ายใต้การกำากับดูแลของสำานักนายกรัฐมนตรี ทำาหน้าทีใ่ นการให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับข้อกฎหมาย
ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวข้อง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ www.krisdika.go.th
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1313497910&grpid=03&catid=&subcatid=
37
PSI Thailand, ONCB, UNODC. 17 March 2014. National Harm Reduction Policy Launch at the Eastin Makkasan Hotel.
35
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กลองที

นั นุน อยาลง ท

ขึ้นได้อีกต่อไป โดยที่ผู้คนก็ต่างใช้สื่อผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ค
ทวิตเตอร์กันทั่วโลกเพื่อแสดงการสนับสนุนคำาแถลงการณ์นี้
เช่นเดียวกัน

การรณรงค์ ที่ ชื่ อ ว่ า “สนั บ สนุ น อย่ า ลงโทษ”
www.support don’t punish.org”นั้นเป็นการริเริ่มระดับ
สากลที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม การลดอั น ตรายจากการใช้ ย า
การบำาบัดรักษาการอยูใ่ นภาวะพึง่ พิงยาทีม่ หี ลักฐานเชิงประจักษ์
และต้องการให้ใช้นโยบายที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ในขณะเดี ย วกั น ก็ ร ้ อ งขอให้ ยุ ติ ก ารเอาผิ ด ทางอาญาและ
การลงโทษผู้ใช้ยา การครอบครองยาเสพติดในปริมาณน้อย
และความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่ไม่รุนแรงอื่นๆ โครงการ
รณรงค์นนั้ ได้เริม่ ขึน้ ในปี 2556 โดยความร่วมมือของภาคีทชี่ อื่
ว่าโครงการปฏิบัติการระดับชุมชนเพื่อลดอันตราย38 ได้มีการ
ทำ า กิ จ กรรมโซเชี ย ลมี เ ดี ย ที่ ชื่ อ ว่ า โครงการรู ป ภาพพู ด ได้
(Interactive Photo Project)39 ในวันรณรงค์ทั่วโลกเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดสากลของ
องค์การสหประชาชาติ

ภาคีในแต่ละแห่งนัน้ ก็ได้พยายามค้นหากลุม่ เป้าหมาย
ของการรณรงค์ของตน รวมถึงถ้อยคำาและวิธีเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายนั้น ซึ่งการรณรงค์ก็ประสบความสำาเร็จในการสร้าง
ความเข้มแข็งและสนับสนุนการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้า
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก41 ซึ่งการรณรงค์นี้ก็วางแผนที่จะดำาเนินงาน
ต่อไปในปี 2558 เพือ่ ทีจ่ ะร่วมกันแสดงพลังในวันรณรงค์สากล
ใน วันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ผลักดันให้เป็น
ประเด็นในการประชุม UNGASS เรื่องยาเสพติดปี 2559
ต่อไป
ดู www.cahrproject.org.
ดู http://supportdontpunish.org/photoproject.
ดู http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014.
41
Shaw, G. 2015. Independent Evaluation of the ‘Support. Don’t Punish’ campaign: An independent evaluation of the first two years of the ‘Support. Don’t Punish’ campaign, January 2013 - December 2014,
http://idpc.net/publications/2015/04/independent-evaluation-of-the-support-don-t-punish-campaignjanuary-2013-to-december-2014.
38
39
40

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 องค์กรพันธมิตรได้ทำา
กิจกรรมใน 41 เมืองทัว่ โลก เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการทีจ่ ะแสดง
ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันเพือ่ ให้เกิดการปฏิรปู นโยบาย
ยาเสพติด ซึ่งรวมถึงการรณรงค์ในประเทศไทยเช่นกัน โดย
ในวันที่ 26 มิถุนายนปีถัดมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์
เข้าร่วมจัดกิจกรรมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 เมือง โดย
จัดการแถลงข่าว งานแสดงศิลปะและภาพเขียนในทีส่ าธารณะ
(graffiti) การชุมนุมประท้วง การเดินพาเหรด การแสดงดนตรี
เวิร์คช็อปและสัมมนา แฟลชม็อบ การแสดงนาฏศิลป์และ
แข่งขันฟุตบอล40
นักรณรงค์เคลื่อนไหวซึ่งรวมถึงผู้ใช้ยาได้มีการรวม
ตัวกันในประเทศไทย และในออสเตรเลีย เบลเยี่ยม โบลิเวีย
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กัมพูชา แคนาดา ชิลี ประเทศจีน
โคลัมเบีย คอสตาริกา เดนมาร์ก อียิปต์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย กรีซ
ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย ไอร์แลนด์ อิตาลี เคนย่า เลบานอน
มาเซโดเนีย มาเลเซีย มอริเชียส เม็กซิโก เนปาล นิวซีแลนด์
ไนจี เ รี ย นอร์ เ วย์ ปาเลสไตน์ เปรู ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ โปแลนด์
เปอร์โตริโก โรมาเนีย รัสเซีย เซเนกัล สเปน สวิตเซอร์แลนด์
ทานซาเนีย ตูนิเซีย ยูเครน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม และซิมบับเว โดยทีท่ กุ ประเทศมีการแสดงออกตรง
กันคือ ถ้อยแถลงการรณรงค์ในครั้งนั้นซึ่งแถลงว่า กฎหมาย
และนโยบายของประเทศที่ มี อ ยู ่ ป ั จ จุ บั น กำ า ลั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายกับผูใ้ ช้ยา และไม่มใี ครทีจ่ ะเฉยเมยกับอันตรายทีเ่ กิด

เอกสารนโยบายการลดอันตรายจากการใช้ยาแห่งชาติ
ที่มีความยาว 33 หน้านี้ มุ่งหวังที่จะทำาให้ได้ตามวัตถุประสงค์
5 ประการคือ:
y เพือ่ สนับสนุนให้ผใู้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กบั ยุทธศาสตร์
ในการดูแลผู้ใช้ยา
y เพื่ อ ที่ จ ะลดความรุ น แรงจากการติ ด เชื้ อ ทางโลหิ ต
ในกลุ่มผู้ใช้ยาแบบฉีด
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เพือ่ ทีจ่ ะช่วยให้ผใู้ ช้ยาแบบฉีดสามารถเข้าถึงและเข้าไป
รับบริการบำาบัดรักษาการใช้ยาอย่างสมัครใจเพื่อที่จะ
ลดและหยุดการใช้ยาในที่สุด
y เพื่อที่จะลดอันตรายที่เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยา
แบบฉีดในชุมชนและในสังคม
y เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการ และช่วยให้
ผูใ้ ช้ยาสามารถเข้าถึงและให้บริการการลดอันตรายจาก
การใช้ยาได้

ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรั บ รองและเดิ น หน้ า
ใช้นโยบายระดับประเทศมีความสำาคัญยิ่ง เนื่องจากที่ผ่านมานั้น
มีผทู้ ไี่ ม่พอใจและได้คดั ค้านนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยามา
หลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะจากทางราชการ นโยบายนี้จะเอื้อ
ให้การบริการในประเทศไทยทำาได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประสานความ
ร่วมมือระหว่างงานด้านความมั่นคงและด้านสาธารณสุขและ
ช่วยปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้รับบริการและ
เจ้าหน้าที่ และเพือ่ ให้การดำาเนินงานสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายจึงเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการนำานโยบาย
ไปใช้ในประเทศใกล้ชดิ นอกจากนีผ้ ใู้ ช้ยายังจำาเป็นต้องมีสว่ นร่วม
อย่างแข็งขันเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อนผู้ใช้ยาในการวางแผนและ
ร่างนโยบายในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นนโยบายใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาเสพติดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

y

นโยบายนี้จำาเป็นต้องให้เกิดความร่วมมือและร่วมแรง
ในการทำางานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข ผู้บังคับใช้กฎหมาย
และภาคประชาสังคมทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งจะ
ต้องมีการแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละภาคส่วนให้ชดั เจนเพือ่ ให้
สามารถเข้าถึงเป้าหมายตามตัวชี้วัดในระดับประเทศให้สำาเร็จ
ในเนื้อหานโยบายนี้ได้นำาเสนอตัวชี้วัดที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
คืบหน้าและวัดผลการดำาเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ร่วมกัน ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุขและตัวแทนภาคประชาสังคมและได้เลือกตัวชี้วัด
5 เรื่องที่จะวัดและติดตามผลการดำาเนินงานในระดับประเทศ
1. เข้ า ถึ ง ผู ้ ใ ช้ ย าด้ ว ยวิ ธี ฉี ด ได้ 50% ในทุ ก จั ง หวั ด ที่
ดำาเนินการของทั้งหมด 19 จังหวัด
2. 70 % ของผู้ใช้ยาที่เข้าถึงได้รับการเยี่ยมอย่างน้อย
เดือนละ 1ครั้ง
3. 100% ของผู ้ รั บ บริ ก ารจะต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารแบบ
ครอบคลุ ม อย่ า งน้ อ ย 2 อย่ า งจากบริ ก ารทั้ ง หมด
10 อย่าง
4. 50% ของผู้รับบริการที่อยู่ในเกณฑ์ การบำาบัดรักษา
จะต้องได้รับการส่งต่อ เพื่อไปบำาบัดรักษาโดยใช้สาร
ทดแทนเมทาโดน
5. ทั้ง 19 จังหวัดที่ดำาเนินการจะต้องให้บริการครบทั้ง
10 ชุดบริการ

บทเรียนที่ได้รับ: การรณรงค์เพื่อให้เกิดนโยบายที่มี
ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานนั้นใช้เวลานาน และจะต้องมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ทแี่ น่นหนา รวมถึงต้องมีผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลายภาคส่วนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรณรงค์
เพื่อให้ประสบความสำาเร็จ
วิธปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ: กิจกรรมการรณรงค์นโยบาย
ด้ า นยาเสพติ ด ที่ ไ ด้ ทำ า ในช่ ว งระยะเวลาดำ า เนิ น งานโครงการ
แชมเปี้ยนนั้น ตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้ใช้ยาที่เข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่
นวั ต กรรม: การเดิ น หน้ า ใช้ ก ลยุ ท ธการรณรงค์ ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการอนุมัตินโยบายการลดอันตรายจาก
การใช้ยาในประเทศไทยเป็นฉบับแรก

สวนที่ :
การสรางสัม ันธ า และการทางาน
กับ ูบังคับ ชก มาย

นโยบายนี้ยังมีการแบ่งลักษณะความรุนแรงของการ
ใช้ยาเป็น 5 ลักษณะ ตั้งแต่ การใช้เป็นบางครั้งเพื่อเข้าสังคม
ซึ่งการใช้ลักษณะนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือกิจกรรม
ที่ทำาประจำาวัน จนถึงการอยู่ในภาวะพึ่งพิงยาตามคำาวินิจฉัย
แพทย์ ซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการ บำาบัดรักษาและช่วยเหลือเป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งจะทำาให้มีความแตกต่างกันทั้งวิธีดำาเนินการ
การตอบสนองต่ อ การบำ า บั ด รั ก ษา และบทลงโทษเพื่ อ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของผู้ใช้ยาแบบฉีดที่แตกต่างกันไป

เจ้าหน้าทีโ่ ครงการแชมเปีย้ นต้องเผชิญกับความท้าทาย
กับผู้บังคับใช้กฎหมายอยู่เสมอ ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำาคัญใน
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพกับผู้ใช้ยา เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญ
ตัง้ แต่การถูกยึดอุปกรณ์การแพทย์ จนถึงการถูกจับกุมตัวอยูเ่ ป็น
ประจำา เจ้าหน้าทีภ่ าคสนามได้ถกู ข่มขูท่ งั้ ทางจิตใจ ทางกายจนถึง
ทางเพศ เนือ่ งจากตนต้องดำาเนินหน้าทีต่ ามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั
และเพื่ อ ให้ ผู ้ รั บ บริ ก ารสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้
ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในลั ก ษณะนี้ ส ่ ง ผลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รู ้ สึ ก ท้ อ แท้
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
หมดกำาลังใจในการทำางาน ทำาให้การดำาเนินงานไม่คืบหน้า และ ที่เกี่ยวข้องจากการทำางานกับผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้น
ทำาให้เกิดความไม่คมุ้ ทุนทางเศรษฐกิจกับงบประมาณกองทุนโลก PR-PSI ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำารวจระดับสูงมาเป็นที่ปรึกษาด้าน
ที่ลงทุนในประเทศไทย
การบังคับใช้กฎหมายช่วยให้การประสานงานกับผู้บังคับใช้
กฎหมายเป็นไปได้ด้วยดี
“ฉันยอมติดเชื้อ เอช ไอวี ดีกว่าถูกจับกุม”
โดยผู้รับบริการโครงการแชมเปี้ยน
ในปี 2555 ได้เริ่มมีความพยายามที่จะจัดการประเด็น
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลเสี ย ที่ เ กิ ด จากการเผชิ ญ หน้ า เหล่ า นี้ แ ละ
ขณะเดี ย วกั น เพื่ อ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ใ นการดำ า เนิ น งาน
กับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงให้ดีขึ้น มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย
PR-PSI ตระหนักดีว่า ทั้งเจ้าหน้าที่โครงการและผู้รับบริการนั้น
เผชิญกับความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับผู้บังคับใช้กฎหมาย
อันไม่จาำ เป็นอยูเ่ ป็นประจำาเช่นนี้ เนือ่ งจากเป็นหน้าทีต่ อ้ งทำาเป็น
ประจำาทุกวันและเนื่องจากยุทธศาสตร์หลักของโครงการจำาต้อง
ใช้การติดต่อจากเพื่อนสู่เพื่อนในการค้นหาผู้ใช้ยาในพื้นที่และ
ตัวเจ้าหน้าทีเ่ องนัน้ ก็ยงั มีเกีย่ วข้องหรืออยูใ่ กล้ชดิ กับกระบวนการ
ค้ายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนายุทธศาสตร์
ในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงหลายรูปแบบและ
เริม่ เดินหน้าใช้ยทุ ธศาสตร์นตี้ งั้ แต่ระดับบุคคล ระดับโครงการและ
ระดับประเทศ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ซึ่งมาตรการแทรกแซงที่จะอธิบาย
ในที่นี้ รวมถึงกิจกรรมอื่นที่ดำาเนินงานภายใต้โครงการแชมเปี้ยน
นั้ น ได้ รั บ การบ่ ง ชี้ ว ่ า เป็ น องค์ ป ระกอบสำ า คั ญ ของวิ ธี ป ฏิ บั ติ
สูค่ วามเป็นเลิศโดย UNODC ในเอกสาร “แนวทางปฏิบตั สิ าำ หรับ
ผู้ให้บริการเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาภาคประชาสังคม”42

PR-PSI มีการให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการในการ
พัฒนาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating
Procedures - SOP) เพือ่ ทีจ่ ะสามารถขยายพืน้ ทีก่ ารทำางานดูแล
ผูใ้ ช้ยาให้มากขึน้ เอกสารฉบับแรกคือ “คูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั ิ
งานพัฒนาการประสานงานกับผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในระดับชุมชน
ของโครงการแชมเปี้ยน”43 เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็น
แนวทางให้กบั เจ้าหน้าทีภ่ าคสนามเวลาต้องเผชิญหน้ากับตำารวจ
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
ไม่ ค วรจะโกหก พู ด จาสุ ภ าพและให้ ค วามเคารพผู ้ บั ง คั บ ใช้
กฎหมายเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการปฏิบัติตอบกลับมาใน
ลักษณะเดียวกันก็ตามที เอกสารฉบับที่ 2 คือ คู่มือมาตรฐาน
ปฏิบตั กิ ารของโครงการแชมเปีย้ นเพือ่ ลดและบริหารการกลับไป
เสพซำา้ และความท้อแท้จากการทำางานของเจ้าหน้าที44่ ซึง่ เอกสาร
นี้ ถู ก พั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม การทำ า งานของเจ้ า หน้ า ที่ ภ าคสนาม
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีห่ ลายคนต้องเผชิญกับความเครียดทีเ่ กิดจาก
ความเสี่ยงและผลที่เกิดขึ้นจากการต้องเผชิญหน้ากับผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย

ตัวอย่างการดำาเนินงานที่ผ่านมา เช่น PR-PSI จ้างที่
ปรึกษาทางการแพทย์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2556 และตั้งทีมให้
คำาปรึกษากับอาสาสมัครเพือ่ นผูใ้ ช้ยาภายในองค์กร เพือ่ ช่วยเหลือ
และให้คำาแนะนำาทางอารมณ์ สุขภาพจิต และการดำาเนินงานกับ
เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ ได้ทาำ ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับมูลนิธิ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR) เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการ
และเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้ความรูพ้ นื้ ฐานและเสริมศักยภาพในเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชน สิทธิทางสุขภาพและสิทธิทางกฎหมาย มีการจัด
ตั้งกองทุนเพื่อประกันตัวเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถกลับมาอยู่
ทีบ่ า้ นและคงทำางานต่อไปได้จนกระทัง่ กระบวนการทางกฎหมาย
นั้นเสร็จสิ้นหลังจากการถูกจับกุม PR-PSI ยังได้พัฒนาและ
แจกบัตรประจำาตัวให้กบั เจ้าหน้าทีท่ กุ คนตัง้ แต่ตน้ ปี 2555 ซึง่ เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร์ ใ นการลดและป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง
42

UNODC. 2015 (ในเอกสาร). A practical guide for civil society HIV services providers for people who use drugs:
improving working relationships and collaboration with police services.

ในระดับประเทศนัน้ PR-PSI ได้ทาำ ความร่วมมือกับ FAR,
12D และหน่วยงานภาคีอื่นๆ ได้มีความพยายามในการรณรงค์
ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายอย่างต่อเนือ่ งตลอดระยะเวลาดำาเนินโครงการ
PR-PSI ได้จัดการอบรมที่โรงเรียนนายร้อยตำารวจและที่อื่น
อีกหลายครั้ง เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้
ยาแบบฉีด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสนใจที่จะทำางาน
43
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44

www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaborationwith-law-enforcement.
สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ www.cahrproject.org/resource/standard-operating-procedures-to-reduce-and-managerelapse-and-burnout.

ร่ ว มกั น ในการให้ บ ริ ก ารลดอั น ตรายจากการใช้ ย าและเพื่ อ
สนับสนุนความพยายามในการรณรงค์ทั้งระดับชุมชนและระดับ
ประเทศนั้น PR-PSI ได้จัดทำางานวิจัย โดยที่มีงานวิจัยฉบับหนึ่ง
ที่เน้นเกี่ยวกับการทำางานกับผู้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดย
เฉพาะ

ผู้รับบริการเผชิญกับความกลัวในลักษณะเดียวกัน
เวลาที่จะเข้าไปรับบริการที่ศูนย์ดร็อปอิน
“ฉันไม่กล้าที่จะมาใช้บริการที่ดร๊อปอินเพราะที่นั้น
มีเพื่อนมาใช้บริการหลายคน กลัวว่าต�ารวจจะตั้งด่านจับ”

กลองที งานวิ ัยฉ ั ยอ
าหรั ผู ัง ั ใชก หมาย

ผู้ใช้ยา”

มีหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าการทำางานโดยเพือ่ นผูใ้ ช้ยา
ในเชิงรุกนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะ
เข้าถึงเพื่อให้กลุ่มชายขอบที่ถูกตีตรา และถือว่ามีความผิด
ทางอาญานัน้ ให้ได้รบั บริการป้องกันเอชไอวี ซึง่ ในขณะเดียวกัน
การเข้าถึงด้วยกลุม่ เพือ่ นก็แสดงให้เห็นว่ากลุม่ เพือ่ นสามารถก่อ
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเชิงบวกในกลุม่ ประชากร
เป้าหมายได้และการเข้าถึงด้วยกลุ่มเพื่อนนี้ได้ถูกบรรจุอยู่
ในมาตรการแทรกแซงการป้องกันการแพร่เชือ้ เอชไอวีในกลุม่
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดขององค์การอนามัยโลก

“ฉันกลัวต�ารวจเพราะเค้าจะตั้งด่านตรวจเพื่อจับ

แม้แต่เจ้าหน้าที่ของโครงการก็มีลักษณะคล้ายคลึง
กันคือกลัวที่จะถูกจับระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของตน
“ฉันกลัวว่าต�ารวจจะเข้าใจผิด ต�ารวจอาจไม่เชื่อว่า
ฉันไปให้ความรูเ้ พือ่ นและแจกอุปกรณ์จริงๆ ต�ารวจอาจคิดว่า
ฉันไปให้ความรู้เพื่อนจริงๆและขณะเดียวกันก็ไปใช้ยาด้วย
ต�ารวจบางคนอาจขอตรวจฉี่”
“เมื่อฉันพกพาเข็มสะอาดเพื่อแจกจ่ายให้กับเพื่อน
มีบ่อยครั้งที่ต้องผ่านด่านตรวจซึ้งอาจถูกจับกุมได้ บางครั้งก็
ถูกบังคับให้ตรวจฉีเ่ พือ่ หาสารเสพติด มันเกิดขึน้ บ่อยๆ จนไม่
อยากจะไปไหน หรือผ่านจุดนี้เลย เพราะต�ารวจไม่รู้หรอกว่า
ฉันก�าลังท�างานอยู่”

หลังจากทีไ่ ด้ดาำ เนินโครงการมาเป็นเวลา 4 ปี พบว่า
สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการให้สาำ เร็จนัน้ เกีย่ วกับการทีถ่ กู ทำาให้
มีลักษณะเป็นอาชญากร ทั้งที่เกี่ยวกับการที่ผู้รับบริการจะ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข หรือการที่เจ้าหน้าที่โครงการจะให้
บริการในพื้นที่ก็ตามที ผู้รับบริการของโครงการได้ชี้แจงถึง
เหตุผลที่ทำาให้ไม่เข้ามารับบริการสุขภาพนั้นอย่างชัดเจนว่ามี
ควาหวาดกลัวกับการถูกจับกุม เหมือนกับที่ผู้รับบริการคน
หนึ่งได้กล่าวไว้ว่า” ฉันยอมติดเชื้อเอชไอวี ดีกว่าถูกจับกุม
อีกครั้ง”

ซึง่ ขณะทีอ่ าสาสมัครเพือ่ นผูใ้ ช้ยาเหล่านีก้ าำ ลังทำางาน
ในแต่ละวันนัน้ ต้องยึดตามหลักนโยบายของโครงการทีแ่ จ้งไว้
ชัดเจนว่าเจ้าหน้าทีโ่ ครงการไม่สามารถใช้ พกพา ซือ้ ขาย หรือ
แจกจ่ายยาเสพติดทีผ่ ดิ กฎหมายได้ (นโยบายปลอดยาเสพติด
ในที่ทำางาน - ดูส่วนที่ 5)
ในช่วง 8 ชั่วโมง ที่อาสาสมัครเหล่านี้ต้องทำาหน้าที่
ของตนในโครงการแชมเปี้ยน ซึ่งตัวอาสาสมัครเหล่านี้ก็อาจ
จะเป็นผู้ที่ใช้ยาเองนั้น ได้สมัครใจที่จะหยุดการกระทำาที่ผิด
กฎหมายของตนชั่วคราว เพื่อที่จะให้บริการทางสุขภาพกับ
ผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง::

ผูร้ บั บริการก็กลัวทีจ่ ะเข้ามารับเข็มและกระบอกฉีด
ที่จำาเป็นจากโครงการเนื่องจากกลัวว่าจะถูกจับในชุมชน โดย
เฉพาะตามด่านตรวจยาเสพติด:
“ผู ้ ใ ช้ ย ามี ค วามกั ง วลที่ จ ะพกพาเข็ ม กลั บ บ้ า น การพกพาเข็มสะอาดอาจไม่ปลอดภัยและอาจเป็นสาเหตุให้
ถูกจับ”

“ตอนแรกร้อยเวรมาจับผู้ใช้ยา ตอนนี้ก็ยังจับอยู่แต่
หัวหน้าศูนย์ได้พิสูจน์ให้ตำารวจเห็นว่าผู้ใช้ยาที่มาใช้บริการที่
ศูนย์ทจี่ ะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมแก่สงั คม ถ้าทีไ่ หนมีดร๊อ
ปอินจะช่วยผูใ้ ช้ยา ใช้ยาได้อย่างปลอดภัย มีความรูแ้ ละทักษะ
และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้”

“ฉันไม่สามารถเข้าไปในเมืองเพื่อหาซื้อเข็มและ
อุปกรณ์สะอาดได้เพราะไม่มีรถและกลัวจะถูกจับ”
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กลองที 5 ผลทีเกิด น้ ากการ ราง
วามเ าใ ใหผู ัง ั ใชก หมาย
ใน ังหวัดนราธิวา

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ภาคสนามจะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายและความยากลำาบากเพียงใด แต่เขาก็ยงั พยายามอย่าง
เต็มที่ที่จะรักษาความลับ และพัฒนาสุขภาพของผู้รับบริการ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนเชื่อมั่นว่าการสื่อสารและการสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ กี บั ตำารวจในพืน้ ทีจ่ ะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
ในชุมชน:

ตามถนนในจั ง หวั ด นราธิ ว าสและใน 4 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้นนั้ เต็มไปด้วยด่านตรวจทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมาย
ตั้งไว้เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์และเพื่อไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ ในช่วงแรกเมื่อเจ้าหน้าที่โครงการ
ต้องผ่านด่านตรวจระหว่างการทำางานเชิงรุกนั้น ผู้บังคับใช้
กฎหมายมักจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่าเสพยา
หรื อ ไม่ และถ้ า ผลการตรวจปั ส สาวะออกมาเป็ น ผลบวก
เจ้าหน้าที่ก็จะถูกกักตัวไว้โดยตำารวจอ้างว่าจะต้องเข้าไปรับ
การรักษา หรืออาจถูกจับกุมจากคดียาเสพติด หรือไม่ก็ต้อง
ติดสินบนเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความกันต่อไป

“ถ้ า ต� า รวจได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เข็ ม สะอาดและ
การบริการเข็มสะอาด จะช่วยให้การท�างานง่ายขึน้ เราไม่ตอ้ ง
อธิ บ ายรายละเอี ย ดกั บ ต� า รวจเยอะ ถ้ า ต� า รวจรู ้ ว ่ า เราคื อ
อาสาสมัคร เรารู้สึกปลอดภัยและอิสระในการพกพาเข็ม
เวลาเจอต�ารวจขณะลงพื้นที่ รู้สึกเบื่อที่ต้องอธิบายว่าเรา
ท�างานอะไรอยู่ เพราะเรามีกระเป๋าเป้ที่ใส่เข็มไว้ เราจึงต้อง
อธิบายกับต�ารวจว่าเราก�าลังท�างานอะไร ต�ารวจจะสอบถาม
จะไปที่ ไ หน ฉั น จะบอกแค่ ส ถานที่ ที่ จ ะไปแต่ จ ะไม่ บ อก
รายละเอียดเกี่ยวกับเพื่อนเพราะเป็นความลับ แต่ต�ารวจยัง
ต้องการรายละเอียดและค�าอธิบายอื่นๆ เพิ่ม”

แต่เมื่อหลังจากมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กบั ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายภายใต้โครงการเมือ่
ปี 2557 แล้ว เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ด้มกี ารตกลงกันอย่างไม่เป็นทางการ
กับตำารวจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส ทีจ่ ะลดความรุนแรงในการ
เผชิ ญ หน้ า กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องโครงการ และจากใช้ ค วาม
ระมัดระวังมากขึน้ ในการเผชิญหน้า ซึง่ ทางตำารวจนราธิวาสได้
ร้องขอให้ผรู้ บั บริการนัน้ ต้องถือบัตรประจำาตัวทีภ่ าครัฐออกให้
เพื่อที่ตัวผู้รับบริการเองก็จะได้ประโยชน์จากข้อตกลงอย่าง
ไม่เป็นทางการทีเ่ กิดขึน้ ในครัง้ นี้ จากนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้าหน้าที่โครงการและตำารวจในพื้นที่ก็พัฒนาขึ้นเป็นลำาดับ
จากการจั ด ให้ มี ก ารเยี่ ย มสถานี ตำา รวจเพื่ อ แนะนำ า ให้ ท าง
ตำารวจคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
และผลการดำาเนินงานในจังหวัดตัง้ แต่เริม่ ให้บริการเป็นต้นมา

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่โครงการก็ได้รับเอกสาร
แนะนำ า วิ ธี ก ารสื่ อ สารกั บผู ้ บัง คับ ใช้ ก ฎหมาย ที่เ น้ น ยำ้ า ว่ า
เจ้าหน้าทีจ่ ะต้องพูดจาอย่างสุภาพและให้ความเคารพ ต้องพูด
ความจริงทุกครั้ง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องความลับของ
ผู ้ รั บ บริ ก ารอย่ า งถึ ง ที่ สุ ด และต้ อ งจดบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์
การเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำารวจทุกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่
ทุกคนมีบัตรประจำาตัวเพื่อยืนยันการทำางานว่าตนเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการจริง รวมถึงมีรายละเอียดติดต่อสำานักงาน
เลขานุ ก ารกลไกความร่ ว มมื อ ในประเทศ (CCM) สั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถช่วยยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลนี้ได้

ในระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความ
ตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ภาคใต้นั้น ได้มีการบันทึก
คำาพูดของเจ้าหน้าที่ตำารวจท่านหนึ่งว่า
ถ้าผูใ้ ช้ยาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กบั ชุมชนและ
ก่ออาชญากรรม เราก็สามารถใช้ดลุ พินจิ พิจารณาในเรือ่ งนีไ้ ด้
เรารู้สึกดีใจมั้ยที่เห็นสถิติการจับกุมเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ไม่เลย
เราก็รู้สึกเศร้าใจเช่นกัน แต่ละรายที่เราจับกุมล้วนต้องใช้
งบประมาณและทรัพยากรเพือ่ ให้ได้ตามเป้าทีถ่ กู กำาหนดลงมา
ถ้าเราสามารถลดอันตรายให้กับชุมชนได้ และมีนโยบาย
ในเรื่องนี้ลงมาอย่างชัดเจนว่าเราจะให้การดูแลเสมือนเป็น
ผู ้ ป ่ ว ยเราสามารถทำ า เรื่ อ งนี้ ไ ด้ เมื่ อ เราพบผู ้ ใ ช้ ย าจะได้ มี
ทางเลือกมากขึน้ ทีจ่ ะไม่จบั กุมหรือดำาเนินคดีและสามารถทีจ่ ะ
สอบถามว่าเขาต้องการรักษาแบบไหนและถ้าเราไม่ต้องทำา
เรือ่ งนีก้ จ็ ะเป็นการช่วยลดภาระของเราด้วย ถ้าผูใ้ ช้ยาต้องการ
กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราควรต้องทำางานร่วมกัน
เพื่อให้มันเกิดขึ้น เพื่อพวกเขา
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สวนที่ 5
การวา างและการทางานกับ ู ชยา

แต่ถึงกระนั้น ไม่ว่า PR-PSI จะได้พยายามให้การ
สนับสนุนเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ จะได้สามารถทำางานได้งา่ ยขึน้ ตามทีก่ ล่าว
มาแล้วเพียงใด แต่เจ้าหน้าที่โครงการโดยเฉพาะอาสาสมัครก็ยัง
มีความหวาดระแวงกับบริการต่างๆ ในช่วงแรก และไม่เชือ่ มัน่ ว่า
หน่วยงานจะสามารถรักษาความลับของตนไว้ได้ ดังนั้นตัวแทน
ผู้บริหารโครงการจำาเป็นต้องถ่ายทอดข้อความไปยังอาสาสมัคร
ของทั้งโครงการซำ้าแล้วซำ้าเล่า เพื่อตอกยำ้าถึงความเคารพของ
การรั ก ษาความลั บ และความเป็นส่วนตัวของเจ้าหน้ า ที่ แ ละ
อาสาสมัครในโครงการทุกคน

เจ้าหน้าที่โครงการหลายคนที่เป็นผู้ดำาเนินโครงการใน
พืน้ ทีน่ นั้ คือ เพือ่ นผูใ้ ช้ยา หมายความว่าเขาคือผูท้ กี่ าำ ลังใช้ยาหรือ
ไม่ก็เป็นผู้ที่กำาลังฟื้นตัวจากการใช้ยา โดยทุกองค์กรที่ผ่านมา
ทัง้ PR-PSI และองค์กรภาคีโครงการแชมเปีย้ นต้องเผชิญปัญหา
กับการว่าจ้างบุคลากรและการรักษาบุคลากรมาตลอดระยะเวลา
ดำาเนินงานโครงการ 5 ปีครึ่ง อย่างไรก็ตามต้องหมายเหตุไว้
ตรงนีว้ า่ ปัญหาเรือ่ งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการใช้ยา
หรื อ การอยู ่ ใ นภาวะพึ่ ง พิ ง ยาของเจ้ า หน้ า ที่ โ ดยตรง แต่ จ ะ
เกีย่ วข้องกับการทีเ่ จ้าหน้าทีน่ นั้ ถูกกีดกันและถูกตีตรา รวมถึงการ
เอาผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
นั่นเอง

เมื่อดูในภาพรวมแล้วก็จะพบว่ายุทธศาสตร์ กลไกและ
เครือ่ งมือต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาและเดินหน้าใช้โดย PR-PSI และ
องค์กรภาคีทุกหน่วยงานของโครงการนั้นก็สามารถก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจได้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้มีการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้น
หรือผลของมาตรการต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ได้หาวิธีปฏิบัติเพื่อช่วย
ลดปัญหาในแต่ละพืน้ ทีน่ เี้ ท่าทีค่ วร ซึง่ มาตรการต่างๆ ทีโ่ ครงการ
ได้ออกแบบมานั้นถูกสร้างไว้เพื่อจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพกับ
ผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างยั่งยืน โชคร้ายที่ไม่สามารถที่จะดำาเนิน
งานต่อได้ ภายใต้งบประมาณกองทุนโลก NFM เนื่องจากมี
งบประมาณไม่เพียงพอ ถึงแม้ว่า ทาง CCM และ มูลนิธิรักษ์ไทย
ซึ่งเป็นผู้รับทุนหลักภาคประชาสังคมใหม่ของรอบงบประมาณ
กองทุนโลกในครัง้ นีจ้ ะให้ความสนใจกับวิธกี ารเหล่านีม้ ากเพียงใด

ในช่วงการสัมภาษณ์เพื่อรับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
แชมเปีย้ น นัน้ PR-PSI ได้มโี อกาสสัมภาษณ์ผสู้ มัครทีม่ ที กั ษะและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการทำางานแต่บ่อยครั้งที่พบว่ามี
ทัศนคติกบั ผูใ้ ช้ยาในแง่ลบ ส่วนเจ้าหน้าทีภ่ าคสนามนัน้ มักจะคัด
ผูร้ บั บริการทีเ่ คยทำางานด้วย ซึง่ มักจะถูกผูบ้ งั คับใช้กฎหมายกักตัว
หรือจับกุมอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เฉพาะเดือนตุลาคมปี 2557
นั้น มีเจ้าหน้าที่โครงการถูกจับในเดือนเดียวมากกว่า 12 คน
ตามปกติแล้วค่าเฉลีย่ ของทัง้ โครงการนัน้ จะมีเจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัคร
ถูกจับกุมประมาณเดือนละ 2-3 คน ตลอดระยะเวลาดำาเนิน
นวัตกรรม: มาตรการแทรกแซงต่างๆ ที่ได้ทดลองทำา โครงการ เพราะฉะนั้นโครงการแชมเปี้ยนจึงไม่เคยมีเจ้าหน้าที่
ภายใต้โครงการแชมเปี้ยนเพื่อลดผลกระทบจากการเผชิญหน้า ทำางานครบในทุกอัตราเลย จึงเป็นผลให้การดำาเนินโครงการต้อง
กับผู้บังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่การจัดตั้งทีมให้การปรึกษาภายใน มีปัญหาอยู่เสมอเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทำางานไม่เพียงพอ
องค์กรที่ช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางจิตใจและการดำาเนินงาน
จนกระทัง่ การเชิญเจ้าหน้าทีต่ าำ รวจอาวุโสเพือ่ มาเป็นตัวแทนและ
PR-PSI ได้ทาำ งานร่วมกับ Open Society Foundations
สนับสนุนโครงการ เพื่อสื่อสารกับทางผู้บังคับใช้กฎหมายได้ เพื่อผลิตและแจกจ่ายเอกสารฉบับภาษาไทยสำาหรับเจ้าหน้าที่
ราบรื่นขึ้น
โครงการทีช่ อื่ ว่าการลดอันตรายในทีท่ าำ งาน - คูม่ อื แนะนำาสำาหรับ

องค์กรที่ทำางานกับกลุ่มผู้ใช้ยา45 ซึ่งเป็นคู่มือการทำางานสำาหรับ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ : UNODC ถื อ ว่ า วิ ธี ก าร ทั้งผู้จ้างงานและเจ้าหน้าที่ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน โดยจะกล่าวถึง
เหล่านี้เป็นวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศภายใต้บริบทการป้องกัน ประโยชน์ในการว่าจ้างผู้ใช้ยาหลายด้าน และอธิบายกลยุทธ์
เอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาแบบฉีด
ในการสรรหาพนักงาน กำากับการทำางานและการรักษาพนักงาน
ไว้ในองค์กร
บทเรียนที่ได้รับ: การทำางานกับผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น
ถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดความสำาเร็จในการให้
PR-PSI ตระหนั ก ดี ว ่ า หากไม่ ว ่ า จ้ า งผู ้ ใ ช้ ย ามาเป็ น
บริการ; ผลลบที่เกิดต่อการให้บริการจากการบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าทีด่ าำ เนินโครงการแล้วก็จะไม่สามารถทำาตามวัตถุประสงค์
นั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การประเมินและวางแผนการจัดการอย่ า ง ของโครงการตามที่กำาหนดและไม่สามารถทำาตามสัญญาที่ได้
แยบยล องค์กรทีว่ า่ จ้างผูใ้ ช้ยามีหน้าทีท่ จี่ ะต้องดูแลเจ้าหน้าทีแ่ ละ ตกลงไว้กับกองทุนโลกได้เลย และยังตระหนักอีกด้วยว่า หน้าที่
ผูร้ บั บริการของตน โดยเฉพาะหากต้องมีการเผชิญหน้ากับผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง
Open Society Foundations. 2011. Harm Reduction at Work – A Guide for Organizations Working with People
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who Use Drugs.
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
ของอาสาสมัครในพืน้ ทีน่ นั้ ทำาให้เขาต้องเจอความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่จำาเป็น อีกทั้งผลการดำาเนินงาน
ของตัวเจ้าหน้าทีเ่ องก็เพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะให้เขากลับไปเสพยาซำา้
ได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อทราบเช่นนี้แล้ว จึงเป็นหน้าที่ของ PR-PSI
และองค์กรภาคีอนื่ ๆ ทีว่ า่ จ้างผูใ้ ช้ยา ทีจ่ ะต้องดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่
ต้องตกอยู่ในอันตราย ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เองได้เซ็นใบยินยอม
แสดงความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่ตนต้องเผชิญในการทำางานอยู่
แล้วก็ตามที ซึ่ง PR-PSI ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องให้การดูแล
เจ้าหน้าที่ และต้องสร้างระบบช่วยเหลือที่มีจุดกระตุ้นตำ่า (low
threshold support system) ไว้ ค อยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
เจ้าหน้าทีห่ ากเขาจำาต้องรับการบำาบัดรักษาการอยูใ่ นภาวะพึง่ พิง
ยาของตนเอง

ช่วงเปลี่ยนผ่านของกองทุนโลกเพื่อรับงบประมาณ
กองทุนโลกรอบ New Funding Model (NFM) ของประเทศไทย
นั้นจะก่อให้เกิดความเสี่ยง เนื่องจากการดำาเนินงานที่อธิบายมา
นี้หลายส่วนจะต้องหยุดชะงักลง เพราะงบประมาณกองทุนโลก
ทีไ่ ด้มาสำาหรับทุกโครงการในรอบนีเ้ ทียบกับงบประมาณครัง้ ก่อน
แล้วจะลดลงไปจากเดิมมาก

ในโครงการได้มกี ารออกนโยบายทีท่ าำ งานปลอดยาเสพติด
ทีเ่ ข้มงวดตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการในทุกพืน้ ที่ นโยบาย
“มาตรการปลอดยาเสพติดในที่ทำางานโดยสิ้นเชิง” หรือ “zerotolerance policy” นั้น ได้ถูกกำาหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้
เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของโครงการคนใด เสพ ครอบครอง
แจกจ่าย หรือจำาหน่ายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายระหว่างชั่วโมง
ทำางาน ไม่วา่ จะในทีท่ าำ งานหรือศูนย์ดร็อปอิน หรือในยานพาหนะ
ของโครงการใดๆ ทั้งสิ้น โดยในศูนย์ดร็อปอินในแต่ละโครงการ
นั้ น จะมี ป ้ า ยติ ด ผนั ง ในห้ อ งทำ า งานส่ ว นกลางที่ จ ะอธิ บ าย
กฎระเบียบสั่งห้ามการใช้ยาเสพติดในที่ทำางานอย่างชัดเจน
นโยบายปลอดยาเสพติดในที่ทำางานนี้ ได้ใช้เป็นหนทางเพื่อ
การรณรงค์ ใ นพื้ น ที่เพื่อดึงความสนใจและความร่วมมื อ จาก
ผู ้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ข้ า มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การทำ า งานของ
โครงการ เป็นการชี้ให้เห็นว่า อาสาสมัครผู้ใช้ยาก็ควรจะต้อง
ได้รับความเคารพและการสนับสนุนจากบุคคลอื่นเช่นกัน เพราะ
ในช่วง 8 ชั่วโมง ในแต่ละวันของเขานั้น เขาได้ทำาประโยชน์
ต่อสังคมและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำาความผิดใดๆ

วิธปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ: ในขณะทีอ่ งค์กรได้ประโยชน์
จากการให้ ผู ้ ใ ช้ ย ามาเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ เ ชิ ง รุ ก ในการทำ า งานใน
โครงการนั้น องค์กรผู้จ้างงานก็ได้แสดงถึงความรับผิดชอบและ
หน้าที่ในการดูแลเจ้าหน้าที่ของตน เช่น การช่วยเหลือให้ได้รับ
การบำาบัดรักษาการอยู่ในภาวะพึ่งพิงยา และตระหนักถึงความ
ต้องการและความเปราะบางของสมาชิกในองค์กรที่มีต่อความ
พิเศษและแตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่อื่นๆ อย่างเป็นทางการ

บทเรียนทีไ่ ด้รบั : ผูใ้ ช้ยานัน้ เป็นบุคคลทีม่ คี วามสามารถ
และมีความสนใจที่จะทำาหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ซึ่ง
เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ มีความเชี่ยวชาญในการทำางาน และยังเข้า
มาทดแทนบุคลากรในประเทศทีม่ จี าำ กัดเพือ่ ให้บริการสุขภาพและ
สังคมที่จำาเป็นได้หากได้รับความสนับสนุนที่เหมาะสม

นวัตกรรม: การใช้นโยบายปลอดยาเสพติดในที่ทำางาน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการรณรงค์ เ คลื่ อ นไหวให้ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากผู้บังคับใช้กฎหมาย

สวนที่
การ บริการสาธาร สุ
และการ มูลความรู นเร น า

เนื่องจากกว่า 60% ของผู้ต้องขังจากจำานวนผู้ต้องขัง
ทั้งหมดประมาณ 115,000 คนต่อปีทั่วประเทศนั้นจะเป็นผู้ที่
มาตรการต่างๆ ทีไ่ ด้เริม่ ใช้และผลทีไ่ ด้รบั ภายใต้โครงการ เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด องค์กรภาคีของโครงการจึงตระหนัก
แชมเปี้ยนนี้ มีความสำาคัญกับโครงการอื่นๆ ที่ต้องทำางานและ ถึงความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินงานในเรื่องที่มีความคาบเกี่ยวกับ
ว่าจ้างผู้ใช้ยาในการดำาเนินโครงการเช่นกัน ซึ่งความพยายามที่ วัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มเติมไปด้วย
จะบูรณาการและช่วยเหลือผูใ้ ช้ยาให้เข้ามาอยูใ่ นตลาดแรงงานได้
นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสาร แนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้ให้บริการ
ตลอดระยะเวลาดำาเนินงานโครงการนัน้ สภากาชาดไทย
46
เอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาภาคประชาสังคม โดย UNODC ซึ่งได้มี และบ้านเอเดนได้จัดอบรมสร้างความตระหนัก และแจกจ่าย
ข้อแนะนำาหลายข้อตามที่ได้อธิบายในส่วนนี้ และถือว่าเป็นวิธี ถุงยางอนามัยให้กับผู้ต้องขังและผู้คุมในเรือนจำาประจำาจังหวัดที่
ปฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศในโครงการลดอันตรายจากการใช้ยาโดยให้ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงทีท่ ณ
ั ฑสถานวัยหนุม่
เพื่อนผู้ใช้ยาเป็นผู้ดำาเนินโครงการ
กลาง ส่วนการดำาเนินงานของโอโซนในหลายพื้นที่ก็ได้สร้าง
ความเข้มแข็งในการทำางานระหว่างเรือนจำาและชุมชน เพื่อช่วย
UNODC. 2015 (ในเอกสาร). A practical guide for civil society HIV services providers for people who use drugs:
46

improving working relationships and collaboration with police services.
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ประสานและสนับสนุนการกลับคืนสูส่ งั คมสำาหรับผูท้ ไี่ ด้กลับออก
ไปอยูใ่ นชุมชน ผูท้ ไี่ ด้รบั การปล่อยตัวจากเรือนจำาหลายคนซึง่ รวม
ถึงผู้ที่ไม่ใช้ยาได้ไปใช้บริการที่ศูนย์ดร็อปอินหลังจากออกจาก
เรือนจำาไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการนั้นสามารถทำาหน้าที่
เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือการกลับคืนเข้าสู่
สังคมได้ หลังจากการถูกคุมขัง

บทเรียนทีไ่ ด้รบั : มีจาำ นวนผูร้ บั บริการทีถ่ กู ขึน้ ทะเบียน
และคนทีค่ วรจะได้รบั บริการเป็นจำานวนมากทีถ่ กู บังคับให้เข้าไป
อยู่ในเรือนจำาและสถานพินิจ ซึ่งเป็นการจำากัดไม่ให้ผู้รับบริการ
สามารถเข้าถึงบริการหรือกิจกรรมของโครงการได้ จึงเป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงของผู้รับบริการต่อการติดเชื้อเอชไอวีและปัญหา
สุขภาพอื่นๆ ที่อาจจะตามมา47

ทีอ่ าำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดภาคีทาำ งานร่วมกัน
วิธปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ: พัฒนาหลักสูตรอบรม ทักษะ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2554 ระหว่างโรงพยาบาลอำาเภอ เรือนจำา ชีวิต และประเด็นด้านสุขภาพและยาเสพติดโดยมุ่งเน้นผู้ต้องขัง
ประจำาอำาเภอและศูนย์โอโซน ในการริเริ่มโครงการต้นแบบการ เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ให้บริการสารเมทาโดนในเรือนจำาประจำาอำาเภอ ซึง่ ถือว่าเป็นการ
ให้บริการสารเมทาโดนครั้งแรกในเรือนจำาและสถานพินิจใน
นวัตกรรม: ริเริ่มและดำาเนินโครงการ บำาบัดรักษา
ประเทศไทย หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ด้ มี ก ารดำ า เนิ น การในลั ก ษณะ โดยใช้ยาเมทาโดนในเรือนจำาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
คล้ายคลึงกันให้กับผู้ต้องขังในปี 2557 ที่เรือนจำาอำาเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา จึงเป็นความร่วมมืออีกครัง้ ระหว่างโอโซน เรือนจำา สวนที่ :
และโรงพยาบาลประจำาอำาเภอ
การ บริการเมทาโดน นชุมชน
การทำางานกับกรมราชทัณฑ์นั้นได้นำามาสู่การเชิญให้
โอโซนเข้ามาให้บริการสุขภาพและอบรมดูแลทางสังคมให้กับ
ผู้ต้องขังอย่างเป็นทางการ โดยผู้แทนจากทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลาง สำ า หรั บ เยาวชนผู ้ ห ลงผิ ด (สถานที่ ที่ จั ด อบรม) และ
กรมราชทัณฑ์ รู้สึกประทับใจ กับผลงานของโอโซนจึงมีความ
สนใจที่จะทำางานร่วมกันในการพัฒนาแนวทางและหลักสูตร
เพื่อใช้ในการอบรมในเรือนจำาอื่นๆ ทั่วประเทศ

สันติครี เี ป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีอ่ ยูบ่ นยอดเขาใกล้กบั จังหวัด
เชียงราย ซึ่งหมู่บ้านนี้มีผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโอปิออยด์มากกว่า
100 คน ในอดีตนั้นคนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปกลับจากบนเขา
เพื่อไปโรงพยาบาลที่อยู่บนพื้นราบทุกวันเพื่อไปรับเมทาโดน
โดยแต่ละวันต้องใช้เวลา 6-8 ชัว่ โมงในการเดินทางทัง้ ไปและกลับ
ซึ่งทำาให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นยากลำาบากมาก และไม่มี
นายจ้างใดยอมจ้างบุคคลเหล่านี้เข้าทำางาน ทำาให้การดูแลและ
รับผิดชอบภาระในครอบครัวและภาระต่างๆ สำาหรับบุคคลเหล่า
เนือ่ งจากทรัพยากรของโครงการในการทำางานในเรือนจำา ทำาได้ยากยิ่งขึ้น
และสถานพินิจที่เต็มไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบาง
มีไม่เพียงพอ โครงการในลักษณะเดียวกันกับแชมเปี้ยนก็ยังต้อง
เพื่อที่จะทำาให้การทำางานนั้นสามารถเข้าถึงชุมชนที่อยู่
เผชิญกับอุปสรรคที่ผู้รับบริการจะยังคงถูกดึงตัวไปจากชุมชน ไกลได้ จึงได้มีการทำางานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลแม่จัน
เพือ่ เข้าไปรับบริการบำาบัดรักษา ในสถานทีท่ เี่ รียกว่าสถานบำาบัด สถาบันธัญญารักษ์ และโอโซนที่สันติคีรี โดยทีมของโอโซนนั้น
รั ก ษายาเสพติ ด อยู ่ นั่ น เอง ซึ่ ง ถึ ง แม้ ว ่ า โครงการจะได้ เ ติ ม มีหน้าทีต่ อ้ งรับยาเมทาโดนเป็นจำานวนมากทุกวันจากโรงพยาบาล
องค์ประกอบด้านการทำางานในเรือนจำาและสถานพินิจเข้าไปใน อำาเภอ เพื่อที่จะขับรถไปที่บนเขา และแจกจ่ายเมทาโดนให้กับ
การดำาเนินโครงการแล้วแต่กถ็ อื ว่าเป็นส่วนน้อยมากเมือ่ เทียบกับ ผู้รับบริการที่อาศัยอยู่บนนั้น
การทำางานเชิงรุกในชุมชน ขณะเดียวกันก็มีนโยบายจากภาครัฐ
ห้ามไม่ให้มีการแจกเข็มและกระบอกฉีดยาที่สะอาดในเรือนจำา
ก่อนที่จะมีการให้บริการในลักษณะนี้ เจ้าหน้าที่ของ
และสถานพินจิ ถึงแม้วา่ จะมีหลักฐานทางงานวิจยั ซึง่ แสดงให้เห็น ทีมโอโซนได้รับการอบรมจากผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่จันและ
ชัดเจนว่ามีการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดในเรือนจำาเป็นปริมาณที่สูง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่โอโซนมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความ
มากก็ตาม47
ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้ยาเมทาโดนให้กับผู้รับบริการ
ต่อไป เจ้าหน้าทีโ่ อโซนมีหน้าทีค่ น้ หา ให้ความรู้ ให้บริการ ให้การ
ปรึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อนผู้ใช้ยา และเก็บบันทึก
Thaisri, H., et al. 2003. “HIV infection and risk factors among Bangkok prisoners, Thailand: a prospective cohort
ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
study” in BMC Infectious Diseases, 3
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กลองที

กว่าเดิม ตอนต้นปี 2557 นายอำาเภอสนับสนุนให้ขยายพื้นที่ไป
ดำาเนินกิจกรรมในหมูบ่ า้ นห้วยผึง้ ใกล้หมูบ่ า้ นสันติครี อี กี แห่งหนึง่
ซึ่งการทำางานที่ห้วยผึ้งนี้ได้มีการเก็บบันทึกการดำาเนินงานโดย
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย และได้ทำาออกมาเป็นรายงานเป็น
ภาษาไทยและตีพิมพ์ในต้นปี 255849

การฉีด น

กว่า 1 ใน 4 ของผู้รับบริการของโครงการในภาค
เหนือเป็นผู้ที่ฉีดฝิ่นอยู่เป็นประจำา (ดูตารางที่ 1) วิธีการฉีด
ผู ้ ใ ช้ จ ะป้ า ยฝิ ่ น ดิ บ ที่ ก ้ น ช้ อ นและนำ า ไปลนไฟ; ผสมผงยา
แอสไพรินเข้ากับฝิ่นและเติมนำ้านิดหน่อย ลนไฟจนกระทั่ง
เดือด ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ที่ฉีดฝิ่นมักจะกรองสารละลายฝิ่น
ก่อนทีจ่ ะดูดเข้าไปในหลอดฉีดยาและฉีดเข้าร่างกาย เนือ่ งจาก
ฝิน่ มีลกั ษณะเหนียวข้นคล้ายนำา้ มัน ผูร้ บั บริการมักใช้เข็มและ
กระบอกฉี ด ยาขนาดใหญ่ เ พื่ อ ให้ ฉี ด ได้ ง ่ า ยขึ้ น ผู ้ ที่ ฉี ด ฝิ ่ น
ส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผู้ชายอายุประมาณ 30 กว่าๆ และเคยมี
ประสบการณ์ฉีดฝิ่นมา 5-10 ปีแล้วก่อนที่จะรู้จักกับโครงการ

นอกจากนั้ น โอโซนได้ ทำ า ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
ธัญญารักษ์ในการเปิดพื้นที่แห่งหนึ่งเพื่อให้บริการเมทาโดน
ในชุมชนที่จังหวัดตาก เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
การเดินทางและการขนส่งทัง้ หลายทีเ่ ผชิญอยู่ รูปแบบการทำางาน
ในจังหวัดตากจะให้บริการเมทาโดนในคลีนิคชุมชนของภาครัฐ
โดยทางโอโซนช่วยขยายพื้นที่การทำางานของภาครัฐ ค้นหา
ผู ้ ใ ช้ ย า ให้ ค วามรู ้ แ ละสนั บ สนุ น ผู ้ รั บ บริ ก ารให้ ล งทะเบี ย น
เพื่อรับบริการเมทาโดนโดยใช้วิธีการเยี่ยมบ้านอย่างสมำ่าเสมอ
ปัจจุบันนี้มีผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงบริการเมทาโดนเช่นนี้
ได้ทั้งหมดหลายหมู่บ้านโดยมีจุดให้บริการเมทาโดน 3 จุดใน
2 ตำาบลในอำาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

มี ร ายงานว่ า การฉี ด ฝิ ่ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น จากการที่
ประเทศไทยทำาสงครามกับยาเสพติดและมีมาตรการควบคุม
ยาเสพติ ด ที่ มี ค วามรั ด กุ ม ยิ่ ง ขึ้ น ทำ า ให้ ห ายาเสพติ ด ที่ มี
คุ ณ ภาพสู ง เช่ น เฮโรอี น ในตลาดได้ ย าก ราคายาเสพติ ด
ผิดกฎหมายก็สงู ขึน้ และยังเพิม่ ความเสีย่ งของผูท้ ซี่ อื้ และใช้ยา
ลักษณะนี้ ดังนั้นผู้ฉีดฝิ่นในภาคเหนือหลายคนเคยเป็นอดีต
ผูฉ้ ดี เฮโรอีนหรือผูส้ บู ฝิน่ มาก่อนทีจ่ ะเจอกับสงครามยาเสพติด
ในช่วงปี 2546 ซึ่งความพยายามในการควบคุมยาเสพติดนั้น
ก็สง่ ผลกระทบต่อตลาดค้ายาภายในประเทศ ทำาให้คนเปลีย่ น
จากการสูบเป็นการฉีดเข้าร่างกาย และเปลี่ยนจากการใช้
เฮโรอีนมาเป็นฝิ่นซึ่งใช้ได้ง่ายและเสี่ยงน้อยกว่า

ก่อนหน้านีไ้ ด้มหี น่วยงานและกลุม่ ประชาสังคมมากมาย
ที่ ไ ด้ เ คยติ เ ตี ย นว่ า บริ ก ารเมทาโดนของประเทศไทยนั้ น
ไม่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากลหรือแบบจำาลองวิธี
ปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศเท่าใดนัก50 ซึ่งแบบจำาลองการดำาเนินงาน
ที่ สำ า เร็ จ ในหมู ่ บ ้ า นสั น ติ คี รี แ ละจั ง หวั ด ตากภายใต้ โ ครงการ
แชมเปี้ยนนั้นก็สามารถนำามาช่วยตอบโจทย์ของประเทศได้
นอกจากนั้นแบบจำาลองที่หมู่บ้านสันติคีรียังอาจมีประโยชน์มาก
เกินกว่าการใช้ประโยชน์เฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียว
เพราะจากความเข้ า ใจของผู ้ เ ขี ย นนั้ น โครงการนี้ น ่ า จะเป็ น
โครงการแรกของโลกในกลุม่ ประเทศรายได้ระดับกลางทีม่ กี ารให้
บริการเมทาโดนทีด่ าำ เนินการโดยผูใ้ ช้ยา ซึง่ ถือว่าเป็นความโชคดี
อย่างมากทีก่ ารให้บริการเมทาโดนในชุมชนทัง้ ในจังหวัดเชียงราย
และจั ง หวั ด ตากนั้ น จะยั ง คงดำ า เนิ น ต่ อ ไปภายใต้ โ ครงการ
กองทุนโลกรอบ NFM นี้

ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลแม่จันช่วยในเรื่องการ
กำากับและให้คำาแนะนำาโดยมีการลงพื้นที่เดือนละครั้ง และมีการ
ให้การอบรมเจ้าหน้าที่ซำ้าอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จะเป็นผู้สั่งซื้อยา จัดสต็อค สั่งยา ตวงและละลายยา รวมถึง
ปิดฉลากยาให้กับผู้รับบริการแต่ละคนที่โรงพยาบาล ก่อนที่ทีม
โอโซนจะเข้ามารับยาเพือ่ นำาไปส่งให้ผรู้ บั บริการต่อไป เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล ยังเป็นผูป้ ระเมินผูร้ บั บริการรายใหม่เพือ่ ลงทะเบียน
ครั้งแรกและเริ่มต้นการบำาบัดรักษา

บทเรียนทีไ่ ด้รบั : ผูร้ บั บริการทีไ่ ด้เข้าถึงบริการเมทาโดน
ในชุมชนและคลินิคภาครัฐภายใต้โครงการแชมเปี้ยนนั้นรู้สึก
การให้บริการเมทาโดนในชุมชนโดยใช้เพือ่ นผูใ้ ช้ยาเป็น ชื่นชมและพึงพอใจในการให้บริการในชุมชนโดยเฉพาะบริการที่
ผู้ดำาเนินการนั้น ได้เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปี 2556 ซึ่งดึงความ ได้รับจากเพื่อนผู้ใช้ยาด้วยกัน
สนใจจากสือ่ มวลชนเป็นอันมาก ในเดือนสิงหาคม 2556 ตัวแทน
วิ ธี ป ฏิ บั ติ สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ : การสร้ า งความร่ ว มมื อ
จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน48 ได้ลงพื้นที่เพื่อ
เยี่ยมชมศูนย์ดร็อปอินโอโซนที่สันติคีรี เพื่อสังเกตการณ์การให้ ระหว่างภาครัฐทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศ รวมถึงภาค
บริการสารทดแทนเมทาโดนในชุมชน และพูดคุยถึงโอกาสความ ประชาสังคมและผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดที่มีประสิทธิภาพนั้น จำาเป็น
เป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือในการดำาเนินงานให้มากขึ้น ต้องมีการพูดคุยต่อรอง การเก็บข้อมูลและรณรงค์อย่างเต็มที่
49
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บทความข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดและเดลี่นิวส์ และบทความข่าวจากช่อง 3
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นวัตกรรม: แบบจำาลองการให้บริการเมทาโดนในชุมชน
ความสำาเร็จของโครงการที่ช่วยชีวิตผู้ใช้ยาไม่ให้ใช้
ในสันติคีรีถือว่าเป็นการดำาเนินงาน โดยผู้ใช้ยาเป็นแห่งแรกของ ยาเกินขนาดได้สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขวัญและกำาลังใจให้
โลกที่ทำาในประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำาให้โครงการมีผลงานที่ดีขึ้น และชุมชนก็เริ่ม
เห็นความสำาคัญของเจ้าหน้าทีภ่ าคสนามขึน้ ด้วย ซึง่ ก็ยงิ่ ทำาให้ตวั
สวนที่ 8:
เจ้าหน้าที่นั้นรู้สึกมีกำาลังใจในการทำางานและรู้สึกภาคภูมิใจใน
การ ัด าทรั ยากร
ตนเองเพิ่มขึ้นไปจากเดิมมาก

เ ่ เ ิ่มความต งการดานสาธาร สุ

เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ผมรู้สึกได้ท�าสิ่งที่ดี ผมไม่เคย
คิดว่า ผมมีความสามารถจะช่วยคนอื่นได้ ผมดีใจที่
(ผู้ใช้บริการ) ยังมีชีวิตอยู่ และตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนที่ดี
ต่อกัน – อาสาสมัคร CHAMPION-IDU

ระยะเวลาดำาเนินโครงการแชมเปีย้ น นัน้ ได้มกี ารจัดหา
ทรัพยากรเพิม่ เติมเป็นจำานวนมาก ซึง่ มีความสำาคัญยิง่ ไม่ใช่เฉพาะ
ต่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการเท่านั้น
แต่สง่ ผลให้โครงการนัน้ มีประสิทธิภาพในการทำางานได้ดขี นึ้ ด้วย

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสกู๊ป ได้เพิ่มเติมใน
รายงานซึ่งได้ตีพิมพ์ออกมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหาก
ต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม51

การป งกันการ ชยาเกิน นาด
โครงการป้องกันการใช้ยาโอปิออยด์เกินขนาดในชุมชน
- หรือโครงการสกู๊ป ได้รับงบประมาณจาก OSF และมูลนิธิ
พีเอสไอ ประเทศไทย ซึ่งเริ่ม ในวันที่ 1 มกราคม 2556 เพื่อ
แก้ปัญหาการใช้ยาเกินขนาดที่เกิดขึ้นในชุมชน โครงการนี้นั้น
ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบผลสำาเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
สามารถช่วยชีวติ ผูใ้ ช้ยาซึง่ อาจเสียชีวติ จากการใช้ยาเกินขนาดได้
หลายคน ความสำาเร็จอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำาให้ผู้รับบริการที่มี
ความเสีย่ งสูงรายใหม่หลายคนทีโ่ ครงการไม่สามารถเข้าถึงได้หรือ
ไม่เคยได้รับบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาจากหน่วยงาน
อื่ น มาก่ อ น ให้ เ ข้ า มาสนใจรั บ บริ ก ารจากโครงการเพิ่ ม ขึ้ น
ซึง่ หมายความว่าโครงการ SCOOP นัน้ สามารถเพิม่ ความต้องการ
หรือสรางแรงจูงใจในการเข้ารับบริการป้องกันเอชไอวีเพิ่มขึ้นได้
เช่นเดียวกัน:

การตรว และรัก าโรคไวรัสตับ ักเสบ
เจ้าหน้าที่โครงการแชมเปี้ยนได้ส่งเสริมผู้รับบริการ
เข้าไปรับการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบอยู่เสมอ แต่ที่ผ่านมาการ
รับบริการตรวจไวรัสตับอักเสบและการรักษาผู้ใช้ยาแบบฉีดนั้น
ทำาได้ค่อนข้างยากมาก จนกระทั่งในปี 2556 สปสช. ได้ตัดสินใจ
ขยายความครอบคลุมให้การรักษาไวรัสตับอักเสบเข้าไปอยู่ใน
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผู้ใช้ยาแบบฉีดจึงสามารถรับ
บริการได้อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น
PR-PSI ได้ขับเคลื่อนองค์กรภาคีให้ขยายการบริการใน
โครงการเพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนั้น
ในปี 2556 ได้มกี ารให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการวางแผน
การตรวจและรั ก ษาไวรั ส ตั บ อั ก เสบในชุ ม ชนในกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ย า
แบบฉีด ซึ่งได้นำาเสนอ CCM ในเดือนพฤศจิกายน 2556 และ
รับการอนุมัติเมื่อต้นปี 2557 แต่เป็นที่น่าเสียดายที่งบประมาณ
ที่จัดสรรให้กับการทำางานด้านไวรัสตับอักเสบนั้นได้ถูกตัดออก
เพื่อไปเสริมให้กับงบประมาณรอบ NFM ให้กับประเทศไทย
ซึ่งในช่วงก่อนจบโครงการนั้นได้มีการพูดคุยกับภาคีเพื่อหาวิธี
เริ่ ม ต้ น โครงการที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี
การเข้ า ถึ ง การรั ก ษาไวรั ส ตั บ อั ก เสบในชุ ม ชนสำ า หรั บ ผู ้ ใ ช้ ย า
แบบฉีดของประเทศไทย

โครงการ SCOOP ออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินทีจ่ า� เป็นในชุมชน ซึง่ เคยเป็นข้อจ�ากัดต่อการเข้า
ถึ ง บริ ก ารด้านสุขภาพ สิ่งที่เราพบคือ เราสามารถ
กระตุ้นความต้องการบริการด้านเอชไอวีจากบริการ
ใหม่นไี้ ด้ […] หลักฐานจากผูใ้ ช้บริการ CHAMPION-IDU
ก็บ่งบอกได้ว่า เราก�าลังเข้าใกล้ประชากรผู้ใช้สาร
เสพติดชนิดฉีดกลุ่มใหม่ด้วย นี่คือสิ่งที่น่ายินดีส�าหรับ
เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครของโครงการ CHAMPION-IDU
และยิ่งไปกว่านั้น คือส�าหรับผู้ใช้บริการที่ก�าลังรอคอย
โอกาสในการใช้นาล็อกโซนด้วยตัวเองเพื่อช่วยชีวิต
เพื่อน – ผู้จัดการอาวุโส CHAMPION-IDU
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนการร รงค

เข้ามารับบริการจากโครงการเสริม และขณะเดียวกันก็ทำาให้เขา
สนใจโครงการดั้งเดิมของโครงการกองทุนโลกในการป้องกัน
โครงการแชมเปี้ยนถือว่ามีบทบาทสำาคัญในการหาวิธี เอชไอวีเพิ่มด้วย
ช่วยเหลือองค์กรภาคีและพัฒนาโครงการขนาดเล็กเพื่อขยาย
ขณะนี้มีความคาดหวังจากผู้รับบริการของโครงการว่า
ขอบเขตการรณรงค์นโยบายด้านยาเสพติดในประเทศ โดยที่
ผ่านมามีหน่วยงานภาคีอย่างน้อย 2 องค์กรที่ได้รับงบประมาณ บริการต่างๆ ที่เพิ่มเสริมขึ้น เช่น การป้องกันการใช้ยาเกินขนาด
เพิ่มเติม จากการที่ PR-PSI ได้เข้าไปช่วยหางบประมาณ คือ และการตรวจและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบนัน้ จะยังคงได้รบั การ
เครือข่าย 12D และเครือข่ายผู้ใช้ยา ประเทศไทย ที่เป็นผู้รับ สนับสนุนและขยายพื้นที่ไปจากเดิมหลังจากที่พบว่าโครงการ
ทุนย่อย โดยทีมบริหารโครงการแชมเปี้ยนได้ทำางานร่วมกับ ประสบความสำาเร็จแล้วในเบื้องต้น และยังเห็นว่าผู้ใช้ยายังคง
ผู้บริหารเครือข่าย 12D ในการพัฒนาเอกสารเพื่อขอทุนเพื่อ ต้องการรับบริการในลักษณะนี้ต่อไป และแน่นอนหากโครงการ
ส่งให้ OSF พิจารณา ซึ่งในปี 2555 นั้น OSF อนุมัติงบเพื่อทำา นี้จะต้องถูกระงับไปก็คงทำาให้ผู้รับบริการผิดหวังอย่างมาก และ
โครงการที่ชื่อว่า โครงการเพื่อเอื้อการดำาเนินงานลดอันตรายที่ อาจก่อให้เกิดผลเสียกับสัมพันธภาพทีผ่ รู้ บั บริการมีตอ่ ผูใ้ ห้บริการ
เกี่ยวกับยาเสพติดโดยการดำาเนินงานของภาคประชาสังคมใน สาธารณสุขในอนาคตได้
ประเทศไทย หรือ โครงการฟอร์ซ (FORCE) โดยงบประมาณจาก
บทเรียนที่ได้รับ: การตอบสนองและช่วยแก้ปัญหา
โครงการฟอร์ซช่วยส่งเสริมในการพัฒนาโครงสร้างเครือข่าย 12D
และเสริมกิจกรรมด้านนโยบายยาเสพติดที่อาจจะไม่ได้อยู่ใน สิ่งที่ผู้รับบริการถือว่าเป็นประเด็นที่สำาคัญระดับต้นต้นนั้นจะ
โครงการแชมเปีย้ น แต่สามารถเอือ้ ต่อการดำาเนินงานโครงการได้ เป็นการดึงผู้รับบริการรายใหม่ที่จะก่อนนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้
ให้เข้ามารับบริการ และเป็นการสร้างความต้องการบริการ
PR-PSI ยั ง ได้ ช ่ ว ยแนะนำ า องค์ ก รเครื อ ข่ า ยผู ้ ใ ช้ ย า ป้องกันเอชไอวีในทางอ้อมได้เช่นกัน
ในเอเซีย (ANPUD) และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเอกสาร
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ: จากการที่ได้เพิ่มโครงการ
ขอทุ น ขนาดย่ อ มเพื่ อ ทำ า โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
เครือข่ายผูใ้ ช้ยา ประเทศไทย โดยทางมูลนิธริ กั ษ์ไทยในฐานะผูร้ บั ป้องกันและจัดการการใช้ยาเกินขนาด และโครงการตรวจและ
ทุนรอง-ได้ให้การสนับสนุนกับเครือข่ายผู้ใช้ยาในฐานะผู้รับ รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเข้าไปกับโครงการด้วยนั้น ทำาให้ผู้ใช้
ทุ น ย่ อ ยในกระบวนการค้ น หาความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ย าให้ ยาแบบฉีดสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความครอบคลุม
สอดคล้องไปกับโครงการของ ANPUD และได้ช่วยอธิบายขยาย ทัง้ เรือ่ งการป้องกัน รักษา และดูแลเอชไอวีสาำ หรับผูใ้ ช้ยา รวมไป
ความในการเขี ย นของบประมาณด้ ว ย ต่ อ มาเอกสารขอ ถึงการใช้ยาเกินขนาดและโรคไวรัสตับอักเสบซีด้วย สิ่งที่ขาด
งบประมาณนั้นได้รับการอนุมัติ ซึ่งเครือข่ายผู้ใช้ยา ประเทศไทย ยังเหลือเพียงการให้บริการด้านวัณโรคเท่านั้น
ก็ได้เริ่มทำาความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ ANPUD ในเวลา
นวัตกรรม: ได้ตอ่ รองราคากับบริษทั ยาเพือ่ ลดราคาการ
ต่อมา
จัดซื้อยานาล็อกโซนได้สำาเร็จ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำาเนินงาน
โดยรวมแล้ ว จะเห็ น ว่ า องค์ ก รภาคี ข องโครงการ โครงการสกู๊ป
แชมเปี้ยนนั้นได้สามารถใช้ลักษณะเด่นของโครงการในการดึง
ทรัพยากรทั้งทางวิชาการและงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเสริมการ สวนที่ :
ดำ า เนิ น โครงการให้ ร าบรื่ น และอุ ด ช่ อ งโหว่ ใ นสิ่ ง ที่ ยั ง คงเป็ น ความรวมม กับ งคกร าคี
อุปสรรคต่อการดำาเนินงานนัน้ ได้ PR-PSI ยังสามารถใช้การลงทุน
ของกองทุนโลกในการต่อรองกับผู้ให้ทุนอื่น โดยถือว่าเป็นการ การวางแผนยุทธศาสตร์ในการทำาความร่วมมือกับองค์กรภาคี
ลงทุนร่วมกัน คล้ายกับได้ส่วนลดในการจัดงบประมาณในการ หลั ก ๆ ที่ มี ค วามสำ า คั ญ ในการดำ า เนิ น งานนั้ น ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว น
เติมเต็มองค์ประกอบโครงการเพิม่ เติม เช่น การป้องกันการใช้ยา ประกอบสำ า คั ญ มากในการให้ บ ริ ก ารเอชไอวี ใ นกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ย า
เกินขนาดและการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบให้กับผู้ใช้ยา แบบฉีด ซึ่งในการดำาเนินโครงการนี้องค์กรภาคีได้บ่มเพาะและ
แบบฉีด ซึ่งจากการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาทำาโครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาคประชา
เสริม ก็ก่อให้เกิดเป็นวงจร ในการดึงผู้ใช้ยาแบบฉีดรายใหม่ สังคม และภาครัฐ ทีผ่ า่ นมาถึงแม้จะพบว่าการสร้างความสัมพันธ์
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และรักษาวิธีการทำางานกับภาคประชาสังคมนั้นดูเหมือนว่าจะมี
อุปสรรคแล้ว แต่กย็ งั เทียบกับการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐไม่ได้ แต่ถงึ จะพบกับความท้าทายในการสร้างสัมพันธภาพ
กับทางภาครัฐเพียงใด ก็ตอ้ งถือว่าเป็นการสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
ผลงานของโครงการ โดยเฉพาะเมื่อพบว่ามีผู้ให้ทุนอื่นที่สนใจให้
งบประมาณการลดอันตรายจากการใช้ยาให้กับประเทศไทย
เพิ่มเติม

ประเทศ52 ที่ผ่านมาได้มีการยืนหยัดเรื่องการรณรงค์ให้เกิด
นโยบายยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาให้สำาเร็จ
จนเริ่มเห็นผลเมื่อปลายปี 2556 ประมาณ 4 ปีให้หลัง จากที่ได้
เริ่มดำาเนินโครงการมา โดยยิ่งเห็นความสำาคัญในการสร้างภาคี
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในปี 2557 เพิ่มขึ้น
y

โครงการแชมเปี ้ ย นนั้ น ได้ ริ เ ริ่ ม จากการทำ า งานของ
องค์กรภาคประชาสังคม 8 องค์กร ซึ่งรวมถึงมูลนิธิพีเอสไอ
ประเทศไทยด้วย และปิดโครงการด้วยจำานวนผู้รับทุนย่อยที่เป็น
ทางการ 4 องค์กร ซึ่งไม่รวมโอโซนใน 4 องค์กรนี้ ทีมบริหาร
โครงการได้ตั้งต้นในการสร้างและบ่มเพาะความสัมพันธ์กับ
องค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ นอกเหนือไปจากสิ่งที่ตกลงกันใน
สัญญากับผูร้ บั ทุนย่อย เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูร้ บั ทุนย่อยจะเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการดำาเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้ยาเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน และเพื่อรักษาและขยายการเข้าถึง
ของโครงการ รวมถึงผลกระทบของโครงการในทีส่ ดุ ตัวอย่างเช่น
ที่ผู้เขียนได้กล่าวมาแล้วเรื่องการทำางานร่วมกับเครือข่าย 12D
และกับ FAR ที่ได้มีการทำากิจกรรมเสริมไปจากโครงการดั้งเดิม
นั้นด้วย; และได้สร้างภาคีเพิ่มเติมจากการทำางานร่วมกับ TTAG
เพื่อดำาเนินงานโครงการ SCOOP

y

y

y

ในความเป็นจริงแล้วมีหน่วยงานภาคประชาสังคมของ
ไทยหลายองค์กรทีไ่ ด้รบั เชิญให้เข้ามามีบทบาทในการทำาโครงการ
แชมเปี้ยนอย่างเป็นทางการ แต่หน่วยงานเหล่านั้นได้ปฏิเสธ
คำาเชิญ เมือ่ เห็นว่าการทำางานกับผูใ้ ช้ยานัน้ เป็นความผิดทางอาญา
และอาจจะรู้สึกไม่สบายใจในการทำางานกับผู้ใช้ยา นอกจากนั้น
ได้มกี ารทำางานร่วมกันกับองค์กรภาคประชาสังคมสากลเพือ่ ช่วย
สนับสนุนการทำางานของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น การทำางานกับ IDPC ได้ช่วยให้เกิดการปฏิรูป
นโยบายยาเสพติดและช่วยส่งเสริมความพยายามในการรณรงค์
ด้านนโยบาย จนได้รบั การอนุมตั นิ โยบายการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาแห่งชาติในปี 2557 ที่ผ่านมา

y

y

y
y
y

ศูนย์อำานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
(ศบ.จอ.) ได้เสนอแผนเพื่อจัดตั้งกองทุนองค์กรประชา
สั ง คมแห่ ง ชาติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น งานป้ อ งกั น เอชไอวี
ในกลุม่ ประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลัก (Key Affected
Populations) รวมถึงผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดด้วย
CCM และ ศบ.จอ.ได้ขอให้ PR-PSI คาดการณ์จำานวน
ประชากรผู้ ใช้ ย าแบบฉี ด และทำ า การประเมิ น และ
ดำาเนินงานใน 4 จังหวัดทางภาคอีสาน
สร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันบำาบัด
และฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สถาบัน
ธัญญารักษ์เดิม) เพือ่ พัฒนา คูม่ อื และหัวข้อในการอบรม
ที่เกี่ยวกับการให้บริการบำาบัดรักษาด้วยสารทดแทน
เมทาโดน
สถาบันธัญญารักษ์ องค์กรภาคีCHAMPION-IDU และ
สปสช.ได้ทำางานร่วมกันเพื่อขยายความครอบคลุมให้
สามารถบริการเมทาโดนภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ปปส. ได้แจ้งว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ทีจ่ ะช่วย
ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย และกระทรวงสาธารณสุขใน 19 จังหวัด ภาย
ใต้การดำาเนินงานโครงการ
มีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริกบั กรมราชทัณฑ์
เพือ่ แก้ปญ
ั หาผูต้ อ้ งขังหญิงล้นเรือนจำา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
การสร้างความร่วมมือกับสือ่ มวลชนและบริษทั โฆษณา
ที่สำาคัญในประเทศไทย
พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อ
รักษาการทำางานกับร้านขายยาในโครงการ
ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ นำ า ศาสนาอิ ส ลาม ภาคใต้ ข อง
ประเทศไทยช่วยส่งผลให้การทำางานมีผลดี

ถึงแม้ว่าการสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมจะ
เจอความท้าทายเพียงใดแต่ก็ยังถือว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความ
สำาคัญมากกับโครงการ สิง่ ทีม่ คี วามท้าทายยิง่ กว่าคือการบ่มเพาะ
แม้ที่ผ่านมาจะมีการพัฒนานโยบายและความร่วมมือ
ความสัมพันธ์ดับหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับชุมชนและระดับ ระหว่างหน่วยงานที่ดีขึ้น แต่ในช่วง 4 ปีแรกของการดำาเนิน
โครงการนั้นองค์กรภาคีต้องเผชิญกับความท้าทายในการทำางาน
เป็นอย่างมากเนือ่ งจากไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐเท่าทีค่ วร
Institute for Population and Social Research, Mahidol University. 2012. Evaluation of HIV programmes among
female sex workers, people who inject drugs, and men who have sex with men.
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
กระนั้นก็ตามโครงการก็สามารถจบลงได้โดยมีบริบทในการ
ดำาเนินงานที่เป็นมิตรมากขึ้น รัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐ
เริม่ เข้าใจและพร้อมทีจ่ ะทำางานลดอันตรายจากการใช้ยามากกว่า
แต่ก่อน และในปีที่ผ่านมาบางหน่วยงานก็ได้พิจารณาลงทุน
งบประมาณของตนเองในการดำาเนินงานด้านนี้เพิ่มเติมเช่นกัน

ที่ผ่านมามีเจ้าของร้านขายยากว่า 30 รายที่เข้าร่วม
โครงการคูปองแลกเข็ม ภายใน 2 ปีแรกทีเ่ ริม่ ดำาเนินการก็สามารถ
แจกจ่ายอุปกรณ์ฉีดยาที่สะอาดไปได้จำานวน 2,175 ชุด (หรือ
จำ า นวนเข็ ม และหลอดฉี ด ยามากกว่ า 10,000 ชิ้ น ) แต่ เ มื่ อ
สำ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้มี ความเห็น ว่ า การแจก
กระบอกฉีดยาและเข็มนั้นอาจมีความผิดทางอาญาในปี 2554
เครื อ ข่ า ยร้ า นขายยาจึ ง ปฏิ เ สธที่ จ ะต่ อ สั ญ ญากั บ โครงการ
เนื่องจากเกรงผลกระทบทางกฎหมายจากรัฐบาล ดังนั้นตั้งแต่
ปี 2554 เป็นต้นมา โครงการคูปองแลกเข็มนั้นดำาเนินการโดย
ร้านขายยาเอกชนจำานวน 12 ร้านทัง้ ในและรอบกรุงเทพมหานคร
และเพิม่ จำานวนเป็น 16 ร้านในปี 2556 ต่อมาในปี 2557 ได้ขยาย
โครงการคู ป องแลกเข็ ม ในร้ า นขายยาไปยั ง จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้เพิ่มอีก 6 ร้าน และในภาคเหนืออีก 3 ร้าน

บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ : การสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข
ด้านความมั่นคง ภาคประชาสังคม และต้องเป็นประโยชน์ต่อ
โครงการด้วย

วิธปี ฏิบตั สิ คู่ วามเป็นเลิศ: มีการพัฒนาความร่วมมือใน
หลายภาคส่ ว น ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม ฝ่ า ยศาสนา
สาธารณสุขและความมั่นคง เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์และ
โครงการคูปองแลกเข็มนั้น นอกเหนือจากเป็นการลด
กิจกรรมของโครงการ
ความเสี่ยงของอาสาสมัครผู้ใช้ยาที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้บังคับ
ใช้กฎหมายแล้ว การทำางานร่วมกันกับเภสัชกรยังเพิ่มความถูก
นวัตกรรม: องค์กรภาคีของโครงการได้ก่อให้เกิดการ ต้องให้กบั โครงการด้วย เนือ่ งจากเภสัชกรนัน้ ถือว่าเป็นผูท้ ชี่ มุ ชน
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึง่ ก่อนหน้านีแ้ สดงความ ให้ความนับถือ ดังนั้นการที่เภสัชกรเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ไม่เห็นด้วยกับการทำางานด้านการลดอันตรายจากการใช้ยา รวม นั้นช่วยให้สามารถบูรณาการการแจกเข็มและกระบอกฉีดยาที่
ถึงการผนวกประชากรกลุม่ ผูใ้ ช้ยาในแผนงานป้องกันเอชไอวีของ สะอาดเข้ากับกิจกรรมอื่นได้เป็นอย่างดี
ประเทศ
ถึ ง แม้ จ ะโครงการนี้ จ ะประสบความสำ า เร็ จ ในการ
ดำาเนินงาน โดยใช้งบประมาณตำ่าและมีความเป็นไปได้ที่จะ
สวนที่ :
ดำาเนินงานได้อย่างยั่งยืนต่อไป แต่เป็นที่น่าเสียดายที่โครงการ
กิ กรรมคูป งแลกเ ม นราน ายยา
คูปองแลกเข็มในร้านขายยานีไ้ ม่ได้ถกู รวมเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของ
เนื่องจากโครงการมีหน้าที่ต้องแจกจ่ายเข็มและหลอด โครงการกองทุนโลกในรอบ NFM และความร่วมมือกับเจ้าของ
ฉีดยานับเป็นล้านๆ ชิน้ เพือ่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาการเข้าถึงเข็มและหลอด ร้านขายยาก็ตอ้ งหยุดชะงักลงเนือ่ งจากไม่มงี บประมาณเพียงพอ
ที่สะอาดผู้ใช้ยา โครงการจึงได้สร้างความร่วมมือกับร้านขายยา ในการดำาเนินงานต่อไป
เอกชนเพื่ อ ช่ ว ยทำ า หน้าที่ในการแจกจ่ายอุปกรณ์หลอดและ
บทเรียนที่ได้รับและนวัตกรรม: การแจกหลอดฉีดยา
เข็มฉีดยาที่สะอาดโดยใช้วิธีคูปองแลกเข็ม
และเข็มที่สะอาดโดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมคูปองแลกเข็มในร้านขายยานัน้ เป็นการทำางาน รูปแบบโครงการคูปองแลกเข็มในร้านขายยาสามารถลดความ
ที่ เ สริ ม กั บ บริ ก ารเชิ ง รุ ก และศู น ย์ ด ร็ อ ปอิ น ในชุ ม ชนโดย เสีย่ งในการดำาเนินงาน เพิม่ ประสิทธิภาพของโครงการ สร้างความ
อาสาสมัครผูใ้ ช้ยาจะแจกคูปองแลกเข็มเมือ่ พบผูร้ บั บริการ คูปอง น่าเชื่อถือและทำาให้กิจกรรมเป็นที่ยอมรับทางกฎหมายมากขึ้น
นั้นทำาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าไปที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมกับ โดยเฉพาะการแจกเข็มและหลอดฉีดยาที่สะอาดในชุมชน
โครงการและแลกคูปองของโครงการกับอุปกรณ์การฉีดยาที่
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ: โครงการคูปองแลกเข็มใน
สะอาดได้ ซึ่งผู้รับบริการสามารถสังเกตหาร้านขายยาที่เข้าร่วม
ร้านขายยาได้รบั การยอมรับจากนานาชาติวา่ เป็นวิธปี ฏิบตั สิ คู่ วาม
โครงการได้จากโลโก้ของโครงการที่ติดไว้หน้าร้านขายยา
เป็นเลิศในการให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเนื่องจากใช้
งบประมาณตำ่า ได้ผลดีและมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในชุมชนต่อไป
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สวนที่ :
การทางานกับ ูนาศาสนา

มี อ งค์ ก รประชาสั ง คมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข และ
สังคมสงเคราะห์จากผู้ใช้ยาอยู่จำานวนไม่มากนัก ดังนั้นการที่
โอโซนทำางานอยู่ในภาคใต้จึงถือว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญใน
ยุทธศาสตร์การทำางานเอชไอวีและลดอันตรายจากการใช้ยาของ
ประเทศ ซึ่งแผนในรอบ NFM นั้นก็รวม 7 จังหวัด ที่ให้บริการ
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดในภาคใต้ซึ่งรวม จังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาสเข้าไปในโครงการแล้ว

ประชากรส่วนใหญ่ในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
นั้นเป็นชาวไทยมุสลิม และผู้นำาศาสนาหรืออิหม่ามนั้นมักจะมี
บทบาทและมีอิทธิพลทางความคิดในชุมชนของตนเองอยู่มาก
เนือ่ งจากโครงการนัน้ ดำาเนินงานใน 9 จังหวัดในภาคใต้ จึงมีความ
จำาเป็นทีจ่ ะต้องทำางานร่วมกับผูน้ าำ ศาสนาเพือ่ ให้การทำากิจกรรมนัน้
เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

บทเรียนที่ได้รับ: การได้รับความสนับสนุนจากผู้นำา
ศาสนาได้สร้าง “เกราะป้องกันในชุมชน” ที่มีความเข้มแข็งพอที่
ในการสร้างความร่วมมือกับผู้นำาศาสนานั้น PR-PSI สามารถ ช่วยเบีย่ งเบนคำาสัง่ จากผูบ้ งั คับใช้กฎหมายได้ในบางกรณี
ได้จัดให้อิหม่ามกว่า 20 คนได้ไปเรียนรู้การทำางานเรื่องการลด
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ: การร่วมมือกับผู้นำาศาสนา
อันตรายจากการใช้ยาในประเทศมาเลเซียเป็นเวลา 5 วัน ซึง่ จาก
ผลของการศึกษาดูงานนั้นพบว่าผู้นำาศาสนามีผลตอบรับอย่างดี ส่งผลให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินโครงการ
ได้แสดงถึงความเข้าใจถึงความจำาเป็นในการให้บริการลดอันตราย
นวัตกรรม: องค์กรศาสนาในระดับชาติได้ออกจดหมาย
จากการใช้ยา และพร้อมที่จะสนับสนุนการดำาเนินงานในจังหวัด
ของตน นอกจากนัน้ จากการรณรงค์ไปยังคณะกรรมการอิสลามกลาง ให้การสนับสนุนการแจกจ่ายเข็มและหลอดฉีดยาสะอาดให้กับ
แห่ ง ประเทศไทยภายใต้ สั ง กั ด สำ า นั ก จุ ฬ าราชมนตรี PR-PSI ผู้ใช้ยา
ยังได้รับความอนุเคราะห์จดหมายสนับสนุนการดำาเนินงานให้
บริการป้องกันเอชไอวีรวมถึงการแจกเข็มและหลอดฉีดยาที่ สวนที่ 2:
สะอาด ในกลุ่มผู้ใช้ยาแบบฉีดจากคณะกรรมการอิสลามกลาง การรัก าความปล ด ัย
แห่งประเทศไทย ส่งไปยังผูน้ าำ ศาสนาในจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ดว้ ย
PR-PSI ได้พฒ
ั นากลไกและมาตรการต่างๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
การสนับสนุนจากผูน้ าำ ศาสนาเป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญมากในการ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
ดำาเนินโครงการต่างๆ ในภาคใต้ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งเผชิญหน้ากับผูบ้ งั คับใช้กฎหมายทีอ่ าจมี
ต่อการให้บริการ เจ้าหน้าที่โครงการในภาคใต้ได้อธิบายถึงความ ผลตามมาในภายหลัง การดูแลในเรื่องความปลอดภัยอื่นๆ ที่ไม่
สำาคัญของการสนับสนุนจากผู้นำาศาสนาว่าเป็น “เกราะป้องกัน เกี่ยวข้องกับผู้บังคับใช้กฎหมายก็ถูกประเมินว่าเป็นความเสี่ยง
ในชุมชน” ซึ่งการได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างไม่เป็น ในการดำาเนินงานเช่นกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
ทางการจากผู้นำาศาสนานั้น ทำาให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการรู้สึก ความปลอดภัย การทำางานของทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการและ
อุน่ ใจ ในบางพืน้ ทีน่ นั้ ผูน้ าำ ศาสนายังสามารถพูดจาต่อรองมีอาำ นาจ การดำาเนินงานโครงการโดยรวม

เหนือตำารวจได้อกี ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดตรัง ผูน้ าำ ศาสนา
PR-PSI ได้ จั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อ ช่ ว ยในการพัฒนา
ได้หา้ มไม่ให้มกี ารจับกุม ผูใ้ ช้ยาในพืน้ ที่ หลังจากทีเ่ ห็นแล้วว่าการ
ดำาเนินการของตำารวจที่ผ่านมาหลายครั้งไม่ทำาให้เหตุการณ์ แผนการรักษาความปลอดภัยที่มีความครอบคลุม มีการตั้งคณะ
กระเตือ้ งขึน้ ซึง่ เป็นการตอกยำา้ ว่าการแก้ปญ
ั หานีค้ วรจะใช้วธิ หี า ทำางานวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และตั้งข้อเสนอแนะว่า
ทางออกกันเองในชุมชนโดยไม่ใช้กฎหมายอาญาเข้ามาแทรกแซง ควรจะต้องทำาเครื่องมือต่อไปนี้ให้สำาเร็จ:
y นโยบายการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤติ
ความร่วมมือกับผูน้ าำ ศาสนาในพืน้ ทีน่ นั้ มีความสำาคัญอย่างยิง่ ยวด
y แผนปฏิบัติการตอบสนองสถานการณ์วิกฤติ
ซึ่งเห็นได้จากการที่สามารถช่วยให้เกิดการบริการในพื้นที่ได้
y เครือ่ งมือในการดำาเนินงานซึง่ รวมถึงเอกสารย่ออธิบาย
ประมาณ 50% ของพืน้ ทีท่ งั้ หมด นอกจากนัน้ กลยุทธ์การสือ่ สาร
y วิธีการหนีภัย รายชื่อสิ่งที่ต้องทำา รายชื่อผู้ติดต่อได้
ของโอโซนก็ยังมีประสิทธิภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำา
รายชื่อตรวจสอบพนักงาน และแผนที่หนีภัย
ศาสนา และทำาให้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ในพื้นที่ภาคใต้
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ
นอกจากนั้ น PR-PSI ยั ง พั ฒ นาเอกสารชี้ แ จง สวนที่ :
ความปลอดภัยสำาหรับผู้มาเยือนเพิ่มเติมเข้าไปในแผนรักษา การสงต
มีดาเนินการต เ ง นชุมชน
ความปลอดภัยฉบับครอบคลุม และได้จัดซื้อชุดปฐมพยาบาล
ติดไว้ในสำานักงานและศูนย์ดร็อปอินทุกแห่ง และติดไว้ในยาน
เนือ่ งจากในโครงการแชมเปีย้ น นัน้ PR-PSI ดำาเนินงาน
พาหนะทุกคัน รวมถึงจัดซื้อที่ดับเพลิงและติดตั้งในทุกพื้นที่ ผ่านศูนย์โอโซน ใน 12 จาก 19 จังหวัดที่โครงการรับผิดชอบโดย
ได้ติดตั้งเครื่องดับเพลิง 1 เครื่องต่อ 1 ชั้นสำาหรับตึกสำานักงาน ผ่านเครือข่ายศูนย์ดร็อปอิน ซึ่งการทำางานผ่านศูนย์โอโซนนั้น
และดร็อปอินทุกที่ และติดในรถคันละ 1 เครื่อง
สามารถให้บริการให้กับประมาณ 2 ใน 3 ของผู้ใช้ยาแบบฉีดที่
โครงการเข้าถึงได้ทั้งหมด หรือจำานวน 12,504 จาก 17,889 คน
องค์ประกอบในการรักษาความปลอดภัยและความ โดยมีอาสาสมัครเพือ่ นผูใ้ ช้ยาทำางานประมาณกว่า 150 คนตัง้ แต่
มั่นคงนั้นไม่ได้ทำาไปตามแผนทั้งหมดเนื่องจากมีการปรับลด เริ่มโครงการจนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ดังนั้นในช่วงการ
งบประมาณโครงการในปลายปี 2557 เพื่อปรับงบประมาณที่ เขียนขอทุนรอบ NFM ทาง CCM จึงได้เสนอทีจ่ ะให้การสนับสนุน
เหลือกลับไปใช้สำาหรับรอบ NFM อย่างไรก็ตามกรอบแผนงานที่ ศูนย์โอโซนของมูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทยในงบประมาณรอบ
PR-PSI ได้วางไว้ ในการประเมินบริหารจัดการและป้องกันความ ใหม่ของกองทุนโลกครั้งนี้ หากศูนย์โอโซนได้รับการพัฒนาและ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจาก สร้างความเข้มแข็งจนสามารถยืนหยัดเป็นมูลนิธิด้วยตนเองเพื่อ
UNODC ที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารคำาแนะนำาสำาหรับองค์กร ที่จะรับงบประมาณโดยตรงในฐานะผู้รับทุนย่อยได้
ประชาสั ง คมที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเอชไอวี ใ นกลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ ย าภาคปฏิ บั ติ :
การพัฒนาสัมพันธภาพในการทำางานและการประสานงานกับ
ดังนั้นแผนงานที่จะทำาให้ศูนย์โอโซนต้องเดินหน้าเป็น
ตำ า รวจ 53 แผนรั ก ษาความปลอดภั ย และความมั่ น คงแบบ มูลนิธโิ อโซนนัน้ จึงได้ถกู เร่งรัดเพือ่ ตอบสนองโครงสร้างและระยะ
ครอบคลุมนี้ควรจะใช้เป็นมาตรฐานขั้นตำ่าสำาหรับทุกโครงการ เวลาของโครงการกองทุนโลกในรอบ NFM โดยที่ทางโอโซนและ
ในกรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ าจต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ สถานการณ์ ที่ ไ ม่ PR-PSI เห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ที่ จ ะจั ด ตั้ ง มู ล นิ ธิ โ อโซนให้ สำ า เร็ จ
ปลอดภัยระหว่างการทำางานประจำาวัน
ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อจะได้สามารถให้บริการกับ
ผู้ใช้ยาแบบฉีดได้อย่างต่อเนื่องภายใต้งบประมาณก้อนใหม่นี้
เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนของการทำางานแก้ปัญหาเอชไอวี
และสร้างความเป็นเจ้าของจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในประเทศไทย
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2557 PR-PSI สนั บ สนุ น การพั ฒ นาแผน
ยุทธศาสตร์เพือ่ จัดตัง้ มูลนิธโิ อโซน มีการคัดเลือกกรรมการมูลนิธิ
และประเมินความพร้อม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถ
เริ่มดำาเนินการได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558 ในเดือนธันวาคม
2557 นั้น กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มูลนิธิโอโซนจดทะเบียน
เป็นมูลนิธซิ งึ่ เป็นองค์กรทีไ่ ม่แสวงผลกำาไรได้สาำ เร็จ และการต่อรอง
ทำาสัญญากับงบประมาณกองทุนโลกจึงได้ ถูกรีบดำาเนินการและ
มูลนิธโิ อโซน ได้เซ็นสัญญากับมูลนิธริ กั ษ์ไทยในฐานะผูร้ บั ทุนหลัก
เป็นระยะเวลาเบื้องต้น 1 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2558

บทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ : เจ้ า หน้ า ที่ ภ าคสนาม ที่ ทำ า งาน
ลดอันตรายจากการใช้ยาจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัยและความมั่นคง อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีความจำาเป็น
ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการลั ก ษณะอื่ น อาจไม่ ต ้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ
สถานการณ์เหล่านี้แต่อย่างใด
วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ: การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยและความมัน่ คงแบบครอบคลุมนัน้ ควรจะใช้ขอ้ มูลจาก
การประเมิ น ความเสี่ ย ง สร้ า งจากฐานที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ในองค์ ก ร
ใช้แผนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป และผู้ที่จะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์นนั้ เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการบริหารจัดการทุก
ขั้นตอน
นวัตกรรม: การวางแผนรักษาความปลอดภัยและความ
มั่นคงแบบครอบครัวมในบริบทด้านการบริการเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ใช้ยาแบบฉีดนั้นจะต้องกล่าวถึงการเผชิญหน้ากับผู้บังคับใช้
กฎหมายด้วย
53
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กลองที 7 เปาหมาย อ น

ว่าจะได้รบั การว่าจ้างต่อหรือไม่ ส่วนผูร้ บั บริการก็อาจจะหรือ
น่ า จะได้ เ ห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารในชุ ม ชนนั้ น ได้ ถู ก ระงั บ ไป
แบบฉั บ พลั น โดยที่ ไ ม่ มี ก ารแจ้ ง ก่ อ นล่ ว งหน้ า ซึ่ ง มู ล นิ ธิ
พี เ อสไอ ประเทศไทยในฐานะผู ้ รั บ ทุ น หลั ก ได้ ข อร้ อ งให้
ภาครัฐ CCM และตัวแทน กองทุนโลกประจำาประเทศไทยได้
ช่ ว ยให้ ก ารสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยงโดยจัดหาความช่วยเหลือทางวิชาการให้กับมูลนิธิ
โอโซนเพือ่ ช่วยในช่วงการเปลีย่ นผ่าน เพือ่ ให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่
และผู ้ รั บ บริ ก ารนั้ น จะไม่ ต กหล่ น ออกไปจากช่ ว งระยะ
กระบวนการเปลี่ ย นผ่ า นนี้ อย่ า งไรก็ ต ามมู ล นิ ธิ โ อโซน
ก็ ไ ด้ ส ามารถบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นผ่ า นด้ ว ยตนเอง
ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ภายในปี 2560 โอโซนจะมีมีรูปแบบการทำางาน
ลดอันตรายฯ อย่างน้อย 4 พื้นที่ (สภาพเมืองหลวง เมืองใน
ต่างจังหวัด พื้นที่สูง และจังหวัดชายแดนใต้)

พันธกิ

1. ลดจำานวนผู้ได้รับอันตรายจากการใช้สารเสพติด
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้สารเสพติด
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกัน ดูแลสุขภาพ
และบำาบัดผู้ใช้สารเสพติด

ยุทธศา ตร

1. การสร้างและนำาองค์กรไปสู่การทำางานที่ยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง
2. พัฒนากระบวนการและขยายแนวคิดการทำางานด้าน
การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำางานยาเสพติด
4. ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและการสื่อสารทางสังคมเพื่อนำาไป
สู่การสร้างคุณค่าต่อผู้ใช้ยาเสพติด

บทเรียนที่ได้รับ: ศูนย์โอโซนที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
มูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย ได้มหี น้าทีส่ าำ คัญในการให้บริการด้าน
เอชไอวีกบั ผูใ้ ช้ยาแบบฉีด ดังนัน้ การเปลีย่ นผ่านเพือ่ ให้จดั ตัง้ เป็น
มูลนิธจิ งึ ต้องทำาให้ประสบความสำาเร็จ (ทัง้ ระดับองค์กรและระดับ
ประเทศ) เพื่อจะรักษาความสำาเร็จที่โครงการแชมเปี้ยน เคยทำา
ไว้ในชุมชน

การเปลี่ยนผ่านให้โอโซนกลายเป็นมูลนิธินั้นถือว่า
เป็นกระบวนการที่ประสบผลสำาเร็จ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครของโอโซนนั้นเป็นเจ้าของกระบวนการทำางาน
ตัง้ แต่ตน้ ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการทุกขัน้ ตอน และสามารถ
มีส่วนตัดสินใจในวิธีการทำางานได้ทุกระยะ เจ้าหน้าที่โอโซน
เองมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำางานและได้รับการ
สนับสนุนจากผูบ้ ริหารระดับสูงของมูลนิธพิ เี อสไอ ประเทศไทย
ที่ช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ของโอโซนในการเปลี่ยนผ่านไป
ให้เป็นมูลนิธิต่อไป นอกจากนั้นสิ่งที่สำาคัญที่ต้องชี้แจงไว้ ณ
ทีน่ คี้ อื ศักยภาพทางวิชาการในการดำาเนินโครงการของโอโซน
นั้นก็ยังคงเทียบเท่ากับช่วงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
มูลนิธิพีเอสไอ ประเทศไทย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
พีเอสไอ ประเทศไทย หลายคนได้ย้ายไปเป็นเจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิโอโซนเพื่อสานต่อการดำาเนินงานในชุมชนต่อไป

วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรม: โอโซนได้
กลายเป็นมูลนิธิโอโซนและดำาเนินงานต่อได้ภายใน 6 เดือนสั้นๆ
ในขณะเดียวกันก็เข้าร่วมในการปิดโครงการแชมเปี้ยนและ
เริ่มให้บริการภายใต้รอบ NFM อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มูลนิธิโอโซนจะได้รับการจัดตั้ง
อย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสถานะนั้นมูลนิธิโอโซนก็
ประสบกับความเสี่ยงอยู่พอสมควร ซึ่งมูลนิธิโอโซนต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบกับความเสี่ยงนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
โอโซนต้องอยู่ในช่วงสูญญากาศอยู่หลายเดือนโดยที่ไม่ทราบ
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ

บทสรุป

สิ่ ง ที่ ทำ า ให้ ก ารดำ า เนิ น โครงการนั้ น สามารถสร้ า ง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงและให้บริการเอชไอวีและการลด
อันตรายจากการใช้ยาในกลุม่ ผูใ้ ช้ยาแบบฉีดนัน้ ก็คอื มีการจัดสรร
งบประมาณเพือ่ การลงทุนให้กบั การดำาเนินโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
และยั่งยืน โครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้กำาหนดนโยบายใน
ภาครัฐอย่างเป็นทางการในรูปแบบของนโยบายและยุทธศาสตร์
รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ผู้นำา
ศาสนามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ย กิจกรรมของโครงการ
ก็กระตุ้นให้เกิดการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ผู้บังคับใช้
กฎหมายและสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งช่วยให้การให้บริการนั้น
ดำาเนินได้ราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากทั้งระดับ
ชาติและชุมชนนั้นถือเป็นความสำาเร็จที่สำาคัญที่จะก่อให้เกิด
การบูรณาการและการตอบสนองปัญหาเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยา
ด้วยวิธีฉีดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการแชมเปี้ยนนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการ
สุขภาพกับผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด ซึ่งเป็นการออกแบบโดยใช้หลัก
แนวทางสากลซึ่งอ้างอิงวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและบทเรียนที่
ได้รับจากการทำางานเอชไอวีและการลดอันตรายจากการใช้ยาที่
ประสบความสำาเร็จมาแล้ว ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้มีการปรับ
รูปแบบและวิธดี าำ เนินการทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลมาใช้
ในบริบทของประเทศไทยนั้นได้ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สำาคัญมากมาย และขณะเดียวกันนวัตกรรมทีไ่ ด้เกิดจากโครงการ
แชมเปี้ยนนี้ได้ส่งผลให้มีการพัฒนาวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศและ
บทเรียนที่ได้รับใหม่ๆ ที่ได้รวบรวมมาไว้ในรายงานฉบับนี้
ผูอ้ า่ นจะเห็นว่ารายงานฉบับนีไ้ ด้รวบรวมวิธกี ารดำาเนิน
งานที่สำาเร็จและเกิดผลดีต่อโครงการมากมาย ซึ่งรวมถึงการ
ทำ า งานกั บ องค์ ก รภาคี ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคประชาสั ง คม
รวมถึงผู้ใช้ยาแบบฉีด ซึ่งมีบทบาททั้งให้บริการและเป็นผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้เองด้วย การทำางานของโครงการนี้
สามารถเข้าถึงผูใ้ ช้ยาได้เกือบสองหมืน่ คนให้ได้รบั บริการป้องกัน
รักษาและดูแลเอชไอวี ถึงแม้ผลการดำาเนินงานเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้กับกองทุนโลกอาจจะมีความติดขัดจากความ
ท้าทายและอุปสรรคจากภายนอกก็ตาม แต่ก็ถือว่าโครงการได้
ประสบความสำาเร็จเมือ่ เทียบกับวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ และมีผลการ
ทำางานที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เกินเลยไปจากสิ่งที่ได้เขียนไว้ใน
สัญญาการดำาเนินงานนั้นด้วย

การตระหนักว่าโครงการแชมเปีย้ นสามารถเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาและชีวิตใน
ประเทศไทยได้นั้นทำาให้องค์กรภาคีตั้งใจเก็บข้อมูลและผลิต
เอกสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการสนับสนุนและยืนยันผลการดำาเนินงาน
ของโครงการ หลังจากนั้นจึงได้มีการนำาเสนอข้อมูล จากผลการ
ดำาเนินงานที่บันทึกมาได้ในรูปแบบที่มีความหลากหลายให้กับ
กลุ่มเป้าหมายในการที่จะสร้างความตระหนักและชี้แจงการ
ทำางานในกลุม่ ผูใ้ ช้ยา รวมถึงเป็นการหาการสนับสนุนการทำางาน
เพิม่ เติมด้วย โครงการแชมเปีย้ นยังมีการสร้างศักยภาพและสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ยาแบบฉีดในการทำางาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้
เป็นส่วนหนึง่ ของวัตถุประสงค์โครงการก็ตามที โดยให้ผใู้ ช้ยาด้วย
วิธฉี ดี เข้ามามีสว่ นร่วมในกลไกและการประชุมต่างๆ เพือ่ ปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการรับการรักษาของตน มาตรการต่างๆ
ได้ดำาเนินการในโครงการนั้นได้ช่วยพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และสร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาสมรรถภาพในการทำางานพร้อมพร้อมกับมุ่งเน้นการ
แก้ปัญหาความต้องการของผู้รับบริการตามหลักการที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินกิจกรรมทุกเรือ่ ง และการทำาให้ศนู ย์โอโซนได้อยูใ่ น
สถานะของมูลนิธิเพื่อจะรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ในด้านการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาของประเทศนั้น บ่งบอกถึงความสำาเร็จ
ที่ประเทศจะเข้ามารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดอย่างเต็มตัว ที่เห็นความสำาคัญของการมีส่วน
ร่ ว มของผู ้ ใ ช้ ย าและภาคประชาสั ง คมที่ พ ร้ อ มจะทำ า งานใน
ประเทศไทยต่อไป54

การดำาเนินโครงการแชมเปีย้ นถือว่ามีผลกระทบเชิงบวก
ต่อการดูแลให้บริการทางสุขภาพและสังคมกับผู้ใช้ยาแบบฉีดใน
ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนำาไปสู่การเข้าถึงและบริการ
เอชไอวีและบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่เกือบจะ
ไม่เคยมีมาก่อน การทำางานเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาก็เริ่ม
เป็นทีย่ อมรับและตระหนักในชุมชนเพิม่ ขึน้ และน่าจะเป็นเหตุผล
ที่ทำาให้โครงการสามารถดำาเนินงานและเข้าถึงผู้ใช้ยาแบบฉีด
ได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน การบริการที่โครงการให้กับกลุ่ม
เป้าหมายนั้นก็ได้ขยายไปนอกเหนือจากสิ่งที่อยู่ในสัญญากับ
กองทุนโลก เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นความ
ต้องการให้ผู้ใช้ยานั้นเข้ามารับบริการด้านเอชไอวีซึ่งก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ในวิธีการให้บริการและกลยุทธ์ในการทำางาน
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หลั ง จากได้ วิ เ คราะห์ ผ ลการดำ า เนิ น งานโครงการ
แชมเปีย้ นในเวลา 5 ปีทผี่ า่ นมา มีบทเรียนสำาคัญทีไ่ ด้รบั อย่างหนึง่
ที่ เ ป็ น ตั ว หลั ก เพื่ อ ให้ ส ามารถดำ า เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการได้คือกลยุทธ์ การหาความร่วมมือกับภาคีในการ
ดำาเนินงาน ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ ทำาให้มี
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อในการดำาเนินงานและในการเก็บข้อมูลรวมถึง
การกระจายข้อมูลและผลการดำาเนินงาน พันธมิตรของโครงการ
รวมถึงหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนซึง่ รวมถึงภาครัฐ ผูใ้ ห้ทนุ และ
ตัวแทนภาคประชาสังคมรวมถึงผูใ้ ช้ยาแบบฉีดนัน้ สามารถพูดได้
อย่างเต็มปากว่าตนเป็นเจ้าของผลงานของโครงการนีอ้ ย่างแท้จริง

จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ใช้ยาหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นก่อนที่
งบประมาณกองทุนโลกจะหมดไปจากประเทศ56 ถึงแม้ว่าการ
ส่งต่อการดำาเนินงานให้ประเทศเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนั้นจะ
เป็นความก้าวหน้าและรูปแบบการทำางานที่ควรได้รับการชื่นชม
อย่างยิ่ง แต่ในรายงานฉบับนี้ก็ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนผ่านนั้นก็
ยังส่งผลต่อการทำางาน กลไกและยุทธศาสตร์ของโครงการซึง่ อาจ
จะต้องหยุดชะงักไปบ้างในช่วงการเปลี่ยนผ่านนั้น ดังนั้นจึง
ต้องหาวิธีเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากในและต่างประเทศ
เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นในการรักษาและขยายการดำาเนิน
งานเพื่อแก้ปัญหาเอชไอวีและอันตรายที่เกิดจากการใช้ยาและ
เพื่อยังคงรักษาความสำาเร็จที่ทำาได้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าโครงการจะประสบความสำาเร็จและมีความ
คืบหน้ามาเพียงใดก็ตาม ก็ยังมีงานในการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้ยาด้วยวิธฉี ดี รวมถึงการ
ลดการแพร่เชื้อเอชไอวีอีกมาก เรายังไม่สามารถสร้างความ
ต้องการเข้ารับการบำาบัดรักษาการอยูใ่ นภาวะพึง่ พิงยาแบบมีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์โดยสมัครใจ ซึ่งรวมถึงการสร้างความต้องการ
เข้ า ไปรั บ การตรวจและรั ก ษาเอชไอวี ไ ด้ และการให้ บ ริ ก าร
เอชไอวีและบริการทีเ่ กีย่ วกับยาเสพติดในเรือนจำาและสถานพินจิ
นัน้ ก็ยงั ทำาไม่ได้เต็มที่ และนโยบาย ต่างๆ ทีจ่ ะสามารถช่วยให้การ
ดำาเนินงานทำาได้อย่างเต็มทีน่ นั้ ก็ยงั ล่าช้า ในขณะที่ การแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติดในประเทศไทยก็ยังใช้วิธีการปราบปรามและจับกุม
ผู้ใช้ยาอยู่เช่นเดิม

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าบทเรียนที่ได้รับ วิธีปฏิบัติสู่
ความเป็นเลิศ และนวัตกรรมที่ได้รวบรวมมาในฉบับนี้จากนำาสู่
การทำางานของชุมชนที่เข้มแข็ง ในการแก้ปัญหาความท้าทาย
ที่ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดนั้นต้องเผชิญอยู่เป็นประจำาทุกวัน ถึงแม้ว่า
โครงการแชมเปี้ยนต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่
โครงการก็ยังสามารถประสบผลสำาเร็จในหลายด้านซึ่งรวมถึง
ความสำ า เร็ จ ในการให้ บ ริ ก าร การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
การพัฒนานโยบายและรวมถึงการพัฒนาบทเรียนที่ได้รับและ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ สู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในการลดอั น ตรายจากการใช้ ย า
ในประเทศไทย เราหวังว่าความสำาเร็จนีท้ งั้ ปัจจุบนั และในอนาคต
จะเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นข้อมูลให้มีการพัฒนากิจกรรมการ
ลดอันตรายจากการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มทุนและ
รายงานฉบับนีไ้ ด้มกี ารรวบรวมมาตรการแทรกแซงและ ปลอดภัยสำาหรับประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถทำาได้เป็นผลสำาเร็จจากใน
โครงการมาแล้ว หากแต่ยังคงมีช่องโหว่อีกมากที่ส่งผลต่อการ
ดำาเนินโครงการ บางกิจกรรมไม่ได้รบั การบันทึกหรือเก็บรวบรวม
ข้อมูลเต็มที่เนื่องจากมีเวลาและงบประมาณจำากัด แต่ก็ได้มีการ
พัฒนาและออกแบบมาตรการและกลไกต่างๆ เพื่อช่วยให้การมี
ส่วนร่วมของผูใ้ ช้ยาแบบฉีดนัน้ เป็นไปได้อย่างปลอดภัย อย่างมือ
อาชีพและเป็นที่น่าเคารพจากผู้อื่น เพื่อเผชิญกับความท้าทาย
จากทั้งภายในและภายนอกที่จำากัดศักยภาพในการดำาเนินงาน
ขององค์กรภาคี
ผู ้ ใ ช้ ย าด้ ว ยวิ ธี ฉี ด และภาคประชาสั ง คมรู ้ สึ ก ยิ น ดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนโลกในการ
ดำาเนินงาน55 ซึ่งโครงการในรอบ NFM นั้นถือว่าเป็นมาตรการ
ลงทุนระยะสั้นในระหว่างการรอให้ภาครัฐเข้ามารับผิดชอบ
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โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ

าค นวก : กร บเวลา
วันที่

เหตุการณ์

ก.ค. 2552

เริ่มดำาเนินการในระยะที่ 1
เริ่มดำาเนินกิจการภายใต้โครงการ CHAMPION-IDU
มีการชุมนุมของผู้ที่สนับสนุนทักษิณในกรุงเทพฯ ถึง 20,000 คน เพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่
ช่วงระยะเวลาที่ยืดเยื้อของการประท้วงทางการเมืองในกรุงเทพฯ โดยกลุ่มคนเสื้อแดง
มีการร่างนโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดนำาเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี
ผู้ชุมนุมนับหมื่นคนเริ่มก่อการประท้วงทั้งกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ
พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งรัฐสภา
สภาฯตัดสินใจที่จะไม่ให้การสนับสนุนร่างนโยบายลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
ข้อตกลงระหว่าง SR-AQI และเครือข่ายเภสัชกรชุมชนได้สิ้นสุดลง
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทั่วทั้งของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยตามแนวแม่นำ้าโขง
และแนวลุ่มแม่นำ้าเจ้าพระยา
เริ่มการให้บริการเมทาโดนในเรือนจำาฝาง
สิ้นสุดช่วงขยายเวลาสำาหรับระยะที่ 1; เริ่มต้นการดำาเนินงานของระยะที่ 2 / Single-Stream Financing (SSF)
เริ่มดำาเนินกิจกรรมในระยะที่ 2 ภายใต้ Single-Stream Financing (SSF)
เครือข่าย 12D ได้รับเงินทุนย่อยจาก PR-PSI
มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้นำาของกองทุนโลกในระดับประเทศ
เครือข่าย 12D ลงนามทำาสัญญากับ OSF เพื่อเริ่มโครงการฟอร์ซ ประเทศไทย (FORCE-Thailand)
มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้นำาของกองทุนโลกในระดับประเทศ
เข้ามารับช่วงบริหารงานศูนย์ดร๊อปอินมิตรสัมพันธ์
บ้านออเด้นถอนตัวออกจากโครงการ CHAMPION-IDU
ยกเลิกการใช้ตัวชี้วัด STI
ผู้ชุมนุมกว่า 10,000 คนได้รวมตัวกันในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องการลาออกของนายกรัฐมนตรี
OIG เข้าดำาเนินการตรวจสอบในประเทศไทย
เริ่มดำาเนินกิจกรรมโครงการ SCOOP
เริ่มกิจกรรมการให้บริการเมทาโดนในชุมชนโดยใช้เพื่อนผู้ใช้ยาเป็นผู้ดำาเนินการในอ.สันติคีรี
รายงานการตรวจสอบโดย OIG ได้ถูกนำาเสนอ
ตัวชี้วัดการส่งต่อเข้ารับบริการเมทาโดนได้รับการอนุมัติ
มีการชุมนุมประท้วงที่หน้ารัฐสภาในหัวข้อรณรงค์สากลว่า “Support Don’t Punish”
มีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้นำาของกองทุนโลกประเทศ
บูรณาการเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเข้ากับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ
ผู้ชุมนุมที่สนับสนุนฝ่ายค้านนับหมื่นคนก่อการประท้วงในกรุงเทพฯ
CCM อนุมัติให้รวมเรื่องไวรัสตับอักเสบซี (HCV) เข้าในโครงการ CHAMPION-IDU
PR-PSI ได้จัดจ้างนายตำารวจชั้นผู้ใหญ่ของไทยให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย
สรุปนโยบายแห่งชาติเรื่องการลดอันตรายในการใช้สารเสพติด
กองทุนโลกประกาศแผนการจัดสรร NFM โดยประเทศไทยได้รับเงินทุนน้อยว่า 800,000 เหรียญสหรัฐ
สำาหรับการดำาเนินงานเรื่องวัณโรคและมาลาเรีย ในระยะเวลาสองปี (มกราคม 2558-ธันวาคม 2559)
นโยบายเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดระดับชาติได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
โครงการ CHAMPION-IDU ได้ขยายระยะเวลาออกไปอย่างเป็นทางการ จนถึง 30 กันยายน 2557
เป้าหมายในการบริการถุงยางอนามัย เข็มและอุปกรณ์สะอาดตามกรอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
มีการปรับเปลี่ยน
CCM ได้คัดเลือกผู้รับทุนหลักของ NFM และเชิญให้โอโซนให้เข้าดำาเนินงานต่อเรื่องการบริการด้านสุขภาพ
ให้ผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีด
เกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือน 6.3 ในภาคเหนือ
เกิดรัฐประหารขึ้นในประเทศไทยหลังการชุมนุมและการประกาศเคอร์ฟิลส์ยืดเยื้อหลายเดือน
โอโซนเริ่มมีการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามคำาแนะนำาของ CCM
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของโอโซน
โครงการ CHAMPION-IDU ได้ขยายระยะเวลาออกไปอย่างเป็นทางการ จนถึง 31 ธันวาคม 2557
เกิดอุทกภัยขยายเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดทางภาคใต้
การประเมินผลงานผู้รับทุนย่อยของโอโซนดำาเนินการโดย PR-RTF
โอโซนได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำาไรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย
การยุติกิจกรรมต่างๆของโครงการ CHAMPION-IDU
ลงนามในข้อตกลงของ NFM ระหว่าง PR-RTF และ SR-โอโซน

ธ.ค. 2552
มี.ค. - พ.ค. 2553
พ.ย. 2553
กุมภาพันธ์ 2554 - พฤษภาคม 2554
ก.ค. 2554
ก.ค. 2554 - ม.ค. 2555
ต.ค. 2554

ม.ค. 2555
มี.ค. 2555
เม.ย. 2555
ก.ค. 2555 PR-PSI
ต.ค. 2555
พ.ย. 2555
ม.ค. 2556
1 มี.ค. 2556
เม.ย. 2556
มิ.ย. 2556
ต.ค. 2556
พฤศจิกายน 2556 - พฤษภาคม 2557
พ.ย. 2556
ก.พ. 2557
มี.ค. 2557
เม.ย. 2557

พ.ค. 2557
ก.ค. 2557
ส.ค. 2557
ต.ค. 2557
พ.ย. - ธ.ค. 2557
ธ.ค. 2557
พ.ค. 2558
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าค นวก 2: รายช นวยงาน นโครงการ
าค

จังหวัด

อำาเ อ

ภาคเหนือ

เชียงราย

เมือง, แม่ลาว,
แม่จัน, เชียงแสน,
แม่สาย, แม่สรวย,
แม่ฟ้าหลวง, เวียงชัย

เชียงใหม่

เชียงดาว, แม่อาย,
ฝาง, ชัยปราการ

เมือง, จอมทอง,
เวียงแหง

แม่ฮ่องสอน

ลำาปาง

เมือง, ปางมะผ้า, ปาย

งาว

Status

ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง

กิจกรรมเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552 มีการถูกระงับชั่วคราวและกลับ PR-PSI (Ozone)
มาเริ่มงานใหม่ตลอดช่วงโครงการ ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี ศูนย์ความร่วมมือ 2 แห่ง (อ.สันติคีรี / อ.ห้วยผึ้ง)
สูงถึง 690 ราย
ผู้ประสานงานภาค 1 คน
การบริการเข็มสะอาดละกระบอกฉีดมีขอ้ จำากัดเนือ่ งจากขาดการ ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
รับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัดทีต่ อ้ ง เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
ควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 10 คน
กิจกรรมเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนินการ PR-PSI (Ozone)
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.ฝาง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี ศูนย์ความร่วมมือ 2 แห่ง (อ.เชียงดาว)
สูงถึง 533 ราย
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 4 คน
กิจกรรมเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนินการ SSR-TDN
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่ รายปี
สูงถึง 245 ราย
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 1 คน
ผู้ให้คาำ ปรึกษาด้านคลินิก 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด ผู้ประสานงานภาคสนาม 1 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ DIC 1 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 6 คน
กิจกรรมเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดลงใน SSR-TDN
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 1 คน
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่ รายปี
สูงถึง 201 ราย (ผลการดำาเนินมีเฉพาะกิจกรรม ภาคสนามเท่านัน้
และดำาเนินการโดย TDN เชียงใหม่)
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
กิจกรรมเริม่ ต้นขึน้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 มีการปรับโครงสร้าง PR-PSI (Ozone)
เพือ่ ดำาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงาน จ.พะเยาในช่วงปลายปี พ.ศ.
2556 และสิ้นสุดการดำาเนินงานลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 2 คน
การดำาเนินงานของทั้งจ.พะเยาและจ.ลำาปางได้เข้าถึงผู้ใช้สาร
เสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี สูงถึง 227 ราย

พะเยา

ตาก

เมือง, เชียงคำา

เมือง, แม่ละมาด,
ท่าสองยาง

การบริการเข็มสะอาดได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ หลังได้รบั การรับรองจาก
หน่วยงานของจังหวัดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556 ถูกจัดลำาดับให้เป็น
จังหวัดที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
กิจกรรมเริม่ ต้นขึน้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 มีการปรับโครงสร้าง PR-PSI (Ozone)
เพือ่ ดำาเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานจ.ลำาปางในช่วงปลายปี พ.ศ.
2556 และสิ้นสุดการดำาเนินงานลงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์ความร่วมมือ 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานของทั้งจ.พะเยาและจ.ลำาปางได้เข้าถึงผู้ใช้สาร ผู้ประสานงานภาค 1 คน
เสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี สูงถึง 227 ราย
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 2 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 และดำาเนินการอย่าง PR-PSI (Ozone)
ต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี ศูนย์ความร่วมมือ 2 แห่ง (อ.แม่ละมาด)
สูงถึง 341 ราย
ผู้ประสานงานจังหวัด 1 คน
การบริการเข็มสะอาดได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ หลังได้รบั การรับรองจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 1 คน
หน่วยงานของจังหวัดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2556 ถูกจัดลำาดับให้เป็น เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
จังหวัดที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 10 คน
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าค

จังหวัด

กลาง

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

นนทบุรี

อำาเ อ

Status

ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง

เมือง, ปากนำา้ ,
บางพลี, บางเสาธง

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนิน SR-RTF
การอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 513 ราย
ผู้ประสานงานภาคสนาม 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 4 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
บางนา,
กิจกรรมเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนินการ SR-RTF
คลองเตย,
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
พระโขนง,
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (เขตคลองเตย)
ประเวศ,
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
บางกะปิ,
สูงถึง 441 ราย
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
ลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 3 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
ประชาชื่น, ลาดพร้าว,
กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนิน PR-PSI (Ozone ประชาชื่น)
ดอนเมือง, บางเขน, พญาไท, การอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ห้วยขวาง, จตุจักร, บางซื่อ,
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (เขตประชาชื่น)
ดินแดง, ราชเทวี, ดุสิต,
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
ป้อมปราบศัตรูพ่าย,
สูงถึง 1,096 ราย
ประสานงานภาค 1 คน
พระนคร
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 5 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 18 คน
บางรัก, จอมทอง,
บางขุนเทียน, คลองสาน,
ธนบุรี, ทุ่งครุ,
วัฒนา, บางคอแหลม,
ยานนาวา,

กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดย SR- SR-TTAG และ PSI (ศูนย์ลดอันตรายมิตรสัมพันธ์)
TTAG และถูกส่งมอบให้ PR-PSI เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการต่อ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง

บางแค, บางพลี,
บางกอกใหญ่, บางกอกน้อย

กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดย SSR- SSR-Alden House และ PR-PSI (Ozone)
Alden House ก่อนถูกระงับไปในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
และเปิดขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 บริหารจัดการ ศูนย์ DIC 1 แห่ง (เขตบางแค)
โดย PR-PSI ภายใต้ NFM
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 3 คน
สูงถึง 204 ราย
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 7 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดลง PR-PSI (Ozone)
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ดำาเนินกิจกรรมภายในเรือนจำาธัญบุรี
โดย SSR-TRC
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 3 คน

เมือง, ธัญบุรี, สามโคก

การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี ผู้ประสานงานภาค 1 คน
สูงถึง 381 ราย
ผูจ้ ัดการศูนย์ DIC 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 4 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 12 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557

การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัด เนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด
เมือง, บางใหญ่, บางบัวทอง, กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดย SSR- SSR-Alden House
ปากเกร็ด, บางกรวย, ไทรน้อย Alden House และย้ายมาให้ PR-PSI บริหารจัดการในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนจะสิ้นสุดกินกรรมลงในเดือนตุลาคม ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
พ.ศ. 2557
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การดำาเนินกิจกรรมมีเฉพาะงานภาคสนาม ดำาเนินงานโดย โอโซน เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 6 คน
ประชาชื่ น ซึ่ ง เดิ ม เคยดำ า เนิ น งานโดย SSR-Alden House
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด
PR-PSI (Ozone)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 2 คน
สูงถึง 248 ราย
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าค

จังหวัด

ใต้

สุราษฎร์ธานี

อำาเ อ

Status

ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง

เมือง, พระแสง, เวียงสระ,
บ้านนาสาร, บ้านนาเดิม

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดลง SR-RTF
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เวียงสระ)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 181ราย
ผู้ประสานงานภาคสนาม 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 3 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557

ตรัง

เมือง, สิเกา, นาโยง

กิจกรรมเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และดำาเนินการ SSR-TDN
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 77 ราย
ผู้จัดการโครงการ 1 คน
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ให้คำาปรึกษา 1 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด
ผู้ประสานงานภาคสนาม 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 4 คน

พัทลุง

เมือง, บางแก้ว

กิ จ กรรมเริ่ ม ต้ น และดำ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ น SSR-TDN
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ภายใต้ NFM
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 2 คน
การดำาเนินงานมีเฉพาะงานภาคสนามเท่านั้นดำาเนินการและ
โดย ทีมงานTDN จ.ตรัง และสามารถเข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิด
ฉีดรายใหม่รายปี สูงถึง 118 ราย
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด

สงขลา

จะนะ, เทพา, นาทวี,
เมือง, หาดใหญ่

กิ จ กรรมเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2552 และดำ า เนิ น การอย่ า ง PR-PSI (Ozone)
ต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.จะนะ)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 321 ราย
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 8 คน

สตูล

เมือง, ละงู, ทุ่งหว้า

กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ต่อมาในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2554 Ozone DIC ได้ปิดตัวลง มีเพียงกิจกรรม
ภาคสนามต่างๆ ดำาเนินการต่อโดย SSR-TDN เท่านั้น ก่อนจะ
สิน้ สุดลงช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 ระหว่างการเจรจาต่อรองระยะที่ 2
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 160 ราย

PR-PSI (Ozone) และ SSR-TDN
ศูนย์ DIC 1 แห่ง (อ.เมือง)

ผู้จัดการ DIC 1 คน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 4 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557
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จังหวัด

อำาเ อ

Status

ใต้

นครศรีธรรมราช

เมือง, ลานสกา, ฉวาง,
ชะอวด

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 และสิ้นสุดลง SR-RTF
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ศูนย์ DIC 1 แห่ง
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี (เดิมอยู่ที่ อ.ลานสกา และย้ายมาที่ อ.เมือง)
สูงถึง 152 ราย
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การบริการเข็มสะอาดและกระบอกฉีดมีข้อจำากัดเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 2 คน
การรับรองจากหน่วยงานของจังหวัด ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด
ที่ต้องควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557

ยะลา

เมือง, รามัน, บันนังสตา

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 และดำาเนินการอย่าง PR-PSI (Ozone)
ต่อเนื่อง ภายใต้ NFM
ศูนย์ความร่วมมือ 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 299 ราย
ผู้ประสานงานภาค 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 1 คน
การบริการเข็มสะอาดได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ หลังได้รบั การรับรองจาก เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
หน่วยงานของจังหวัดในปี พ.ศ. 2555 ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 7 คน
ทีต่ อ้ งควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557 ต้องให้ความสำาคัญ
เรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ

ปัตตานี

เมือง, กะพ้อ, ปะนาเระ,
มายอ, ยะหริ่ง, ยะรัง,
หนองจิก, สายบุรี

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 และดำาเนินการอย่าง PR-PSI (Ozone)
ต่อเนื่องภายใต้ NFM
ศูนย์ความร่วมมือ 1 แห่ง (อ.เมือง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 396 ราย
ผู้ประสานงานภาค 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2 คน
การบริการเข็มสะอาดได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ หลังได้รบั การรับรองจาก เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
หน่วยงานของจังหวัดในปี พ.ศ. 2555 ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 6 คน
ทีต่ อ้ งควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557 ต้องให้ความสำาคัญ
เรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ

นราธิวาส

สุไหงโก-ลก, สุไหงปาดี,
แว้ง,สุคิริน,
ตากใบ

กิจกรรมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 และดำาเนินการอย่าง PR-PSI (Ozone)
ต่อเนื่องภายใต้ NFM
ศูนย์ DIC 2 แห่ง (อ.สุไหงโก-ลก / อ.แว้ง)
การดำาเนินงานได้เข้าถึงผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดรายใหม่รายปี
สูงถึง 790 ราย
ผู้จัดการศูนย์ DIC 1 คน
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 4 คน
การบริการเข็มสะอาดได้ขยายตัวเพิม่ ขึน้ หลังได้รบั การรับรองจาก เจ้าหน้าที่ธุรการ/การเงิน 1 คน
หน่วยงานของจังหวัดในปี พ.ศ. 2555 ถูกจัดลำาดับให้เป็นจังหวัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 14 คน
ทีต่ อ้ งควบคุมยาเสพติดในปี พ.ศ. 2552-2557 ต้องให้ความสำาคัญ
เรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ
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ความรับผิดชอบ และโครงสร้าง

าค นวก : โครงการแชมเปยน แบบ รมสมุดบันทก มูล
รหัส

ค�ำอธิบำย 1. ให้อำสำสมัครสัมภำษณ์และเขียนเครื่องหมำยaในช่อง ที่ตรงกับค�ำตอบของ
พฤติกรรมของเพื่อนผู้ใช้ยำเสพติดด้วยวิธีกำรฉีด
2. ข้อมูลเหล่ำนี้จะใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำบริกำรแก่ผู้ใช้ยำเสพติดด้วยวิธีกำรฉีด

........................................................

ข้อมูลทั่ว ป ำมเฉพำะรำยใหม่ เท่ำนั้น
อายุ ................... เพศ .................... อาชีพ.................................การศกษา.......................
ศาสนา..................... สัญชาติิ.......................ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ วัน.................................
เริ่มใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไร ? .................. ปี

1. ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนอาศัยอยู่กับใครมากที่สุด ?
คนเดียว
เพื่อน
ภรรยา/สามี หรือ แฟน
พ่อแม่
ญาติ
ไม่มีที่อยู่อาศัย
2. ปัจจุบันเพื่อนใช้บัตรหรือสิทธิ์ใดในการรักษาพยาบาล ?
ไม่มี
ระบบประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
ข้อ 3 และ ข้อ 4 เป็นค�ำถำมเกี่ยวกับวิธีกำรและปริมำณของชนิดสำรเสพติด
5. ครั้งล่าสุด เพื่อนฉีดสารเสพติด
ที่เพื่อนใช้ ครั้งล่ำสุด
ต�าแหน่งใดของร่างกายบ้าง ?
(โปรดเขียนเครื่องหมำยaในตำรำงข้อ 3. วิธีกำรใช้ และพร้อมระบุ
(โปรดแสดงต�าแหน่งในรูปภาพด้านล่างนี้)
จ�ำนวนในตำรำงข้อ 4. ปริมำณที่ใช้)

โปรดใส่หมายเลขลงในช่องว่างโดยดูค อธิบายด้านล่าง
เขต/อ เภอ ที่พบเพื่อน

6. ใน 1 เดือนที่ผ่านมา, เพื่อนใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดบ่อยครั้ง แค่ไหน ?
วันละหลายครั้ง
วันละครั้ง
3-4 ครั้ง/สัปดาห์
3-4 ครั้ง/เดือน
ไม่เคย เพราะ............................................................ (หยุดมานานเท่าไร...............เดือน)
7. การฉีดครั้งล่าสุด, เพื่อนใช้เข็มใหม่หรือไม่ ?
ไม่ใช้ เพราะ.....................................................
ใช้ เพราะ.............................................................
8. การฉีดครั้งล่าสุด, เพื่อนใช้อุปกรณ์สะอาดหรือไม่ ?
ไม่ใช้ เพราะ.....................................................
ใช้ เพราะ.............................................................
9. การฉีดครั้งล่าสุด, เพื่อนมีวิธีการจัดการเข็มที่ใช้แล้วอย่างไร ?
ให้ผู้อื่นใช้ต่อ
เก็บหรือซ่อนเพื่อไว้ใช้ต่อ
ทิ้งตามสถานที่ต่างๆ
ทิ้งถังขยะ
เผา
กล่องแดงของโครงการ
ส่งคืนกลับให้อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์
10. เพื่อนได้รับการบ�าบัดเมทาโดน หรือไม่?
ได้รับการบ�าบัด (ถามต่อ)
ไม่ได้รับการบ�าบัด เพราะ..........................................................................
ข้อมูลข่ำวสำร
1 เอชไอวี
2 ลดอันตราย
3 สุขภาพทางเพศ
บันทกข้อมูลเพิ่มเติม
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

บริกำรส่งต่อ
VCT
1 ปรกษาเท่านั้น
2 ปรกษาและเจาะเลือด
3 ทราบผล
1 ปรกษาเท่านั้น
2 ตรวจรักษา
3 ทราบผล
MMT
1 ส่งต่อเข้าบ บัด
2 ระยะสั้น (
)
3 ระยะยาว ( a a

ผลิตภัณ ์
0 คืนเข็ม
1 ถุงยางอนามัยขนาด 49
2 ถุงยางอนามัยขนาด 52
3 เข็มเบอร์ 25 1 , 1
4 เข็มเบอร์ 25 1 , 3
5 เข็มเบอร์ 27 0.5
(หัวเข็มถอดได้)
6 เข็มเบอร์ 27 0.5
(หัวเข็มติด)
9 คูปอง

a. เพื่อนไปรับเมทาโดนที่ไหน ?
โรงพยาบาล
ศูนย์สาธารณสุข
b. เพื่อนใช้เมทาโดนในการบ�าบัดด้วยวิธีการฉีดหรือไม่ ?
ไม่ใช้

คลินิก
ใช้

อื่น ๆ ระบุ...............................

11. การมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด, เพื่อนใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ ?
ไม่ใช้ เพราะ.............................................
ใช้ เพราะ................................................
12. เพื่อนมีความคิดอย่างไรกับสุขภาพหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแชมเปี้ยน ไอดียู ?
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย
มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กๆน้อยๆ เช่น............................................
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีมาก เช่น ......................................
13. เพื่อนตั้งใจว่าจะหยุดยาเสพติดหรือไม่ ?
ทันที
ในอนาคต
ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ไม่ต้องการที่จะหยุด
14. บ่อยครัง้ แค่ไหนทีเ่ พือ่ นจะถูกเจ้าหน้าทีต่ า� รวจรบกวน ?
ไม่เคย ครัง้ เดียว ทุกๆเดือน ทุกๆสัปดาห์ เกือบทุกวัน
15. เพื่อนถูกต�ารวจจับกุมด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่ ?
ไม่เคย
เคย (ถามต่อ)

)

เพื่อนเคยได้รับการส่งเข้าบังคับบ�าบัดหรือไม่ ?

ล�ำดับ 1
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ไม่เคย

เคย

ล�ำดับ 1

โครงการแชมเปี้ยน: นวัตกรรม วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ และบทเรียนที่ได้รับ

าค นวก : เ กสารที่เกี่ยว งกับการนาเสน ลงาน
International Harm reduction Conferences
1. Alex Duke. 2010. Scaling up harm reduction in Thailand through integration
of government, non-government, and private sector programs (poster)
2. Veeraphan Ngamee, Lawan Sarovat, Alex Duke. 2011. Capacity building for
professional peer-led harm reduction in Thailand (poster)
3. Veeraphan Ngamee, Lawan Sarovat, Alex Duke. 2011. Mobilizing IDU Peers
to Advocate for Peer-based Harm Reduction in Thailand (poster)
4. Lawan Sarovat, Veeraphan Ngamee, Alex Duke. 2011. Improving Thailand’s
National Harm Reduction Model Using Private Sector Marketing Planning
(poster)
5. Rob Gray, Duangta Pawa, Alex Duke. 2011. Scaling up Needle and Syringe
Access in Thailand Using an Evidence-based, Client-Centered Approach
(poster)
6. Veeraphan Ngamee, Sakda Phueakchay, Wanipa Chantarapanya. 2011.
Peer-based advocacy to build community support for harm reduction services (poster)
7. Pascal Tanguay. 2013. Not Child’s Play – Procuring Naloxone in Thailand
(poster)
8. Pascal Tanguay. 2013. Indicators, Targets and Performance – Negotiating the
Thailand Performance Framework with the Global Fund (oral)
9. Jarunee Siriphan, Duangta Pawa. 2013. Motivation Improvement Process for
Supporting of Peer Educators for People Who Inject Drug in Thailand (oral)
10. Duangta Pawa. 2013. Factors Associated with Use of Sterile Needles among
People Who Inject Drugs in Thailand (poster)
11. Duangta Pawa. 2013. Work Motivation of Peer Educators for People Who
Inject Drug in Thailand (oral)

6. Supot Tangsereesub, Prasert Thathong, Duangta Pawa, Pascal Tanguay. 2013.
Expanding harm reduction services for ethnic people who inject drugs in the
mountains of Thailand (poster)
7. Ladda Ningoh, Duangta Pawa, Pascal Tanguay. 2013. Harm reduction
implementation in Southern Thailand’s political unrest (poster)
8. Notd Sirikan, Pascal Tanguay. 2013. Community-based stigma reduction for
people who inject drugs (poster)
9. Nantapol Chuenchooklin. 2013. Collaboration of NGOs and Government
Hospitals in the Development of Methadone Services (poster)
10. Kritsadakorn Sowthong. 2013. Drug Use and Law Enforcement : Changing
Perspectives of Police towards PWID from Criminals to Health (poster)
11. Onuma Kutan. 2013. Working with Female Drug Users (poster)
12. Adul Sakaran. 2013. Bamboo that Breaks Continues to Grow – PWID Peer
Support in Shwang District, Nakhon Sri Thammarat (poster)
13. S. Choopean, Jasnam Sachathep. 2013. Clean Needles and Equipment Distribution Changes the Lives of Drug Users (poster)
14. Duangta Pawa, Yaowalak Jittakoat, Gary Mundy. 2011. Impact from HIV
prevention and harm reduction program: Improve IDU’s quality of life (oral)
15. Duangta Pawa, Yaowalak Jittakoat, Gary Mundy. 2011. Improving Peer Led
Interventions by Supporting Spiritual Peer Educators (poster)
International AIDS Conference
1. S. Tunpichart, Yaowalak Jittakoat, Pascal Tanguay. 2012. Accessibility of
sterile injecting equipment through a voucher scheme among injecting drug
users in Bangkok, Thailand (poster)
2. Yaowalak Jittakoat, Duangta Pawa, Donlachai Hawangchu, Gary Mundy. 2010.
Injecting drug users participate in reducing barriers to HIV counseling and
testing in Thailand (poster)

มี abstract มากกว่า 10 ชิน้ ทีส่ ง่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกสำาหรับการประชุม
นานาชาติว่าด้วยเรื่องการลดอันตรายจากการใช้ยาครั้งที่ 24 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม
2015 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึง:
1. Pascal Tanguay, Veeraphan Ngamee. 2015. Lessons learned from 5+ years
of harm reduction service delivery in Thailand
2. Pascal Tanguay, Piyabutr Nakaphiew. 2015. Lessons learned from implementation of SCOOP – a peer-led community-based overdose prevention and
management project with naloxone in Thailand
3. Pascal Tanguay, Dr. Pol. Lt. Col. Krisanapong Poothakool. 2015. Mitigating the
negative impact of law enforcement on harm reduction service delivery in
Thailand
4. Veeraphan Ngamee, Saiphon Grawpa, Pascal Tanguay. 2015. Operating
peer-led methadone maintenance services in a rural community in Northern
Thailand
5. Piyabutr Nakaphiew, Supot Tangsereesub, Veeraphan Ngamee. 2015.
Delivering health and social care services to PWID in Thai prisons
6. Piyabutr Nakaphiew, Veeraphan Ngamee, Pascal Tanguay, Katri Kivioja. 2015.
Setting up a peer-led local NGO in the context of rapid transition to the
New Funding Mechanism in Thailand
7. Veeraphan Ngamee, Pascal Tanguay. 2015. Successful advocacy efforts in
support of the approval of Thailand’s national harm reduction policy
8. Pascal Tanguay. 2015. Developing support systems and strategies to facilitate
hiring and working with people who use drugs
9. Veeraphan Ngamee, Pattrapong Irachan, Ladda Ngingoh. 2015. Developing
effective partnerships with Islamic religious leaders
10. Pascal Tanguay, Piyabutr Nakaphiew. 2015. Reflecting on 10 years of civil
society leadership in Thailand
11. Pascal Tanguay, Katri Kivioja, Piyabutry Nakaphiew. 2015. An economic
analysis of investments in harm reduction and HIV in Thailand – implications
of the New Funding Mechanism

International Conference on Law Enforcement and Public Health
1. Pascal Tanguay, Krisanapong Poothakool, Duangta Pawa. 2014. Mitigating
the Impact of Law Enforcement and Criminalization on HIV Prevention
Service Delivery in Thailand (oral)
2. Krisanapong Poothakool, Pascal Tanguay, Duangta Pawa. 2014. Advocating
for collaboration between Thai civil society and law enforcement:
strategies, mechanisms and approaches
การนำาเสนอในการประชุมและสัมมนาระดับชาติ
1. วีระพันธ์ งามมี, 2557, ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการการจัดบริการด้านสุขภาพสำาหรับ
ผู้ใช้ยา.
2. ศูนย์ประสานงานโอโซนปัตตานี มูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย)
ร่วมกับ ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดปัตตานี, 2557,
เวทีชี้แจงแนวทางการดำาเนินงานลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (Harm Reduction)
จังหวัดปัตตานี
3. วีระพันธ์ งามมี, 2557, ผู้ใช้ยา อาชญากรตีตราจาก วาทะกรรมยาเสพติด.
4. วีระพันธ์ งามมี, 2557, สิทธิมนุษยชน กับ ผู้ใช้สารเสพติด
5. วีระพันธ์ งามมี, 2557, 4 ปีกับบทเรียนการทำางานด้านการลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติดในประเทศไทย.
6. วีระพันธ์ งามมี, 2557, การลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติดด้วยยุทธศาสตร์
การป้องกันที่รอบด้าน. (งานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1)
7. วีระพันธ์ งามมี, 2557, การทำางานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกรอบ 8.
8. Saiphon Kaewpa, 2013, Methadone Maintenance Therapy in Community:
a well co-operation on Harm Reduction Santikiri community Mae FA Luang
District, Chiang Rai Province
9. สายฝน แก้วปา, 2557, การให้บริการบำาบัดด้วยเมทาโดนในชุมชน : การผสานความร่วม
มืออันดีในงานลดอันตราย
10. ลัดดา นิเงาะ, 2557, การประชุมแนวทางการดำาเนินงาน การลดอันตรายจากการใช้
สารเสพติด จังหวัดปัตตานี, จ.ปัตตานี
11. ดลชัย ฮะวังจู, 2557, ประชุมสรุปผลการดำาเนินงาน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำาบัดรักษายาเสพติดในเรือนจำา
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