รายงานการประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงเกี่ยวกับเอชไอวีและการใช้ ยาเสพติดในประเทศไทย
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค), หน่วยงานความร่ วมมือด้ านนโยบายยาเสพติดระหว่างประเทศ (IDPC), มูลนิธิ
พีเอสไอ (ประเทศไทย) และสมาคมเอดส์สากล (IAS) ได้ ร่วมกันจัดการประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงเกี่ยวกับเอชไอวีและการ
ใช้ ยาเสพติดในประเทศไทย โดยการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ ้นในช่วงเช้ า ของวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ระหว่าง
สัปดาห์ที่มีการประชุมสมัชชานานาชาติเรื่ องเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ICAAP) ครัง้ ที่ 11 ณ กรุ งเทพมหานคร
(ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) โดยการประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงฯ ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ:
 สร้ างความตระหนักให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับ การกาหนดนโยบายของไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและแนวทางการ
ปฎิบตั ิที่ดีและเหมาะสมในการให้ บริ การการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด รวมถึงแนวทางเพื่อให้ สามารถนา
นโยบายต่างๆ ไปปฏิบตั ิใช้ และ
 เพื่อส่งเสริ มให้ มีการพูดคุยในระดับชาติในการนานโยบายและแนวทางปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่จะช่วยทาให้ การบริ การการ
ลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดในประเทศไทยได้ มาตรฐานและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
การประชุมเจ้ าหน้ าที่ระดับสูงฯ ในครัง้ นี ้ เป็ นการประชุมเฉพาะที่ไม่อนุญาตให้ สอื่ มวลชนและบุคคลทัว่ ไปเข้ าร่วม และไม่มี
การบันทึกโดยระบุชื่อและหน่วยงานของผู้ให้ ข้อมูลและความเห็น ระหว่างการประชุมฯ ทังนี
้ ้ เพื่อความเป็ นอิสระในการให้
ความเห็นและข้ อมูลในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด ข้ อจากัดและอุปสรรค
ทางนโยบายของประเทศไทย รวมถึง:
 ความเสีย่ งในการติดเชื ้อเอชไอวีที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ ยาเสพติด
 ความครอบคลุมในการให้ บริ การการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดของประเทศ
 ข้ อจากัดและอุปสรรคเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของบริ การการลดอันตรายฯ และ
 ข้ อเสนอแนะในการจัดการข้ อจากัดและอุปสรรคต่างๆ
รายงานฉบับนี ้สรุปจากการนาเสนอข้ อมูล ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ได้ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน และผลสรุ ปต่างๆ ที่ได้
ณ ที่ประชุมฯ ซึง่ สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
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ส่ วนที่ 1
มาตรการการป้องกันเอชไอวีสาหรับผู้ใช้ ยาฯ ในประเทศ : โครงการให้ บริการเข็มและอุปกรณ์ ฉีดสะอาด
ประเทศไทยได้ รับการยกย่องในเรื่ องมาตรการการป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์ และความสาเร็ จในการลดอัตราการ
เสียชีวิตและอัตราผู้ติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่ ประเทศไทยได้ กาหนดมาตรการหยุดปั ญหาเอดส์ให้ ได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่ง
ดาเนินการเพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2557-2559 มีมติเห็นชอบโดย
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ ปั จจุบนั คาดการณ์ว่าจานวนผู้ใช้ ยาเสพติดด้ วยวิธีฉีดใน
ประเทศไทยมีประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็ นกลุม่ คนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื ้อเอชไอวี มากที่สดุ มีการคาดการณ์ว่าจะมี
ผู้ติดเชื ้อฯ รายใหม่ที่เป็ นผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดประมาณ 6,000 คนภายในปี พ.ศ. 2573
ประเทศไทยวางเป้าหมายในการลดจานวนผู้ติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่ให้ ได้ 2 ใน 3 ของผู้ติดเชื ้อทังหมดภายในปี
้
พ.ศ. 2559
โดยเน้ นการทางานกับกลุม่ ที่มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื ้อสูง ซึ่งรวมถึงกลุม่ ผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด, กลุม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์ กบั
ชาย, กลุม่ สาวประเภทสอง และกลุม่ พนักงานบริ การ เพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายดัง กล่าว คณะกรรมการเอดส์แห่งชาติให้
การสนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายเพื่อการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด โดยกาหนดให้ มี 10 องค์ประกอบ ใน
ชุดบริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดแบบรอบด้ านตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ตาม นโยบายในการดาเนินการ
ให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดนี ้ยังไม่ได้ มีการประกาศ และนาไปปฏิ บตั ิใช้ อย่างเต็มรู ปแบบ เนื่องจาก การ
ตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกา ในเรื่ องการให้ บริ การเข็ม และอุปกรณ์ ก ารฉี ดสะอาดว่าเป็ นการขัดต่อกฎหมาย
ยาเสพติด
ยังมีความท้ าทายอื่นๆ อีก ในการให้ บริ การการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ทัศนคติของ
คนทัว่ ไปในเรื่ องการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด เป็ นต้ น การให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์การฉีดสะอาดเองก็เป็ นเรื่ อง
ที่ท้าทาย โครงการแชมเปี ย้ น – ไอดียู ที่สนับสนุนโดยกองทุนโลก ได้ คานวณจานวนเข็มและอุปกรณ์ ฉีดสะอาดที่ผ้ ใู ช้ ยา
ด้ วยวิธีฉีด 1 คนต้ องใช้ ซึ่งมีการฉีดโดยเฉลี่ย 3 ครัง้ ต่อวันนันจ
้ าเป็ นต้ องใช้ เข็มและอุปกรณ์ฯ ต่อเดือนประมาณ 90 ชุด
อย่างไรก็ดี เนื่องจากความกลัวที่จะถูกจับกุม ผู้ใช้ ยาในประเทศไทยจึงไม่ได้ รับเข็มและอุปกรณ์ ฯ ที่เพียงพอ นอกจากนี ้
ด้ วยนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศที่สง่ ผลอย่างมากต่อการลดจานวนการให้ บริ การและการเข้ าถึงเข็มและ
อุปกรณ์ฯ ในประเทศไทย ตังแต่
้ กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2552 มีการให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาดน้ อยกว่า 1, 500,000
ชุด ต่ากว่าเป้าหมายในการเข้ าถึงเข็มและอุปกรณ์ฯ ที่ตงไว้
ั ้ ประมาณ 5 ล้ านชุด และจากข้ อมูลสถิติฯ แห่งชาติชี ้ว่ามีผ้ ใู ช้ ยา
ด้ วยวิธีฉีดน้ อยกว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ สามารถ

ข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาด เท่ากับมีผ้ ใู ช้ ยาด้ วยวิธีฉีด 1 คนเข้ าถึงเข็มและ

อุปกรณ์ฉีดสะอาดน้ อยกว่า 1 ชุด ต่อปี ในขณะที่ผ้ ใู ช้ ยาด้ วยวิธีฉีดภายใต้ โครงการแชมเปี ย้ น – ไอดียู สามารถเข้ าถึงเข็ม
และอุปกรณ์ฉีดสะอาดโดยเฉลีย่ ประมาณ 133 ชุดต่อคนต่อปี 1
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ประเด็นความเห็นและข้ อแลกเปลี่ยน
 นโยบายการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดซึ่ง รวมถึงการให้ บริ ก ารเข็มและอุปกรณ์ ก ารฉีดสะอาดจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ต้องนามาปฏิบตั ิใช้ ในประเทศไทย
 รั ฐ บาลไทยจ าเป็ นต้ อ งพิ จ ารณาก าหนดแผนทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวในการขยายความครอบคลุม
การให้ บ ริ ก ารเข็ ม และอุป กรณ์ ก ารฉี ด สะอาดเพื่ อ ลดการติ ด เชื อ้ เอชไอวี ร ายใหม่ นอกจากนัน้ ยัง จ าเป็ น
ต้ องมีมาตรการประสานความร่ วมมือที่มากขึ ้นกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ, เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมาย, องค์กรภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานรั ฐที่เกี่ ยวข้ อง ทัง้ นี ้ เพื่อ ให้ เกิ ดการทางานที่สอดคล้ องกันในด้ านกฎหมายและ
นโยบายต่างๆ
 หน่วยงานหลักที่ทางานเกี่ย วข้ องกับประเด็นยาเสพติ ด เช่ น ศูนย์ อานวยการพลังแผ่นดิ นเอาชนะยาเสพติ ด
แห่งชาติ (ศพส.) ภายใต้ การประสานงานของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
(ปปส.) ควรส่งเสริ มและสนับสนุนการให้ บริ การการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด
 การสื่อสารเป็ นกลไกสาคัญในการประสานงานกับหน่ว ยงานของรั ฐที่เกี่ ยวข้ องในเรื่ องนี ้ เช่ น การสื่ อสารกับ
คณะกรรมการกฤษฎี ก าเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ต รงกัน ต่อ วัต ถุป ระสงค์ ข องการให้ บ ริ ก ารลดอัน ตรายฯ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เหตุผลความจ าเป็ นในการให้ บ ริ ก ารเข็ ม และอุป กรณ์ ฯ ว่า มิ ใ ช่ เ พื่ อ เป็ นการสนับ สนุน
การใช้ ยาเสพติดแต่เพื่อเป็ นการลดความเสีย่ งในการใช้ ยา
 มีความจาเป็ นที่จะต้ องทาความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตรงกันในเรื่ องแนวคิดของงานลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด
ว่า มิใช่เป็ นเพียงเพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงบริ การฯ ต่างๆ เช่น การบริ การเข็มและอุปกรณ์ฯ เท่านัน้ แต่วตั ถุประสงค์
หลักที่ แท้ จริ งของแนวคิดของงานลดอันตรายฯ คือการพัฒ นาคุณภาพชี วิต และการด าเนิน ชี วิต ของผู้ใช้ ย า
ดังนัน้ ข้ อจากัดและอุปสรรคในการให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดจะไม่มีทางแก้ ไขได้ อย่างแท้ จริ ง
นอกเสียจากทัศนคติและการรับรู้ของรัฐบาลและคนทัว่ ไปในสังคมจะมีการปรับเปลีย่ น
ส่ วนที่ 2
สิ่งแวดล้ อมด้ านนโยบายและกฎหมยที่ส่งเสริมมาตรการป้องกันเอชไอวีสาหรับผู้ใช้ ยาในประเทศไทย
เนื่องด้ วยพระราชบัญญัติฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 กาหนดให้ มีการบาบัดรักษายาเสพติดแบบสมัครใจ
เป็ นทางเลือกหนึง่ สาหรับผู้ใช้ ยาเพื่อไม่ให้ มีโทษทางอาญา แนวคิดนี ้เพื่อการเบี่ยงเบนคดีจากระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง
เป็ นหนึ่งในทางออกของปั ญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรื อนจาของไทย และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการนาแนว
ทางการให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดไปใช้ โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ปปส.) ในปี พ.ศ. 2553 ปปส.ได้ เห็นชอบให้ มีการดาเนินการโครงการนาร่ องในการนา
นโยบายการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดไปปฏิบตั ิใช้ ใน 10 จังหวัดที่มีจานวนผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดและผู้ติดเชื ้อเอชไอวี
อยู่หนาแน่น อย่างไรก็ดี โครงการนาร่ องฯ ดังกล่าวยังไม่ได้ ถูกนาไปปฏิบตั ิใช้ อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการให้ บริ การเข็ม
และอุปกรณ์การฉีดฯ
เมื่ อกล่า วถึ งประเด็ นยาเสพติด และผู้ใช้ ยาในประเทศไทย คนส่วนใหญ่ อ าจเห็ นเป็ นเพี ยงปั ญ หาเล็กๆ ประเด็ นการ
ลดอันตรายจากการใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดและจานวนผู้ติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื อนจา
เป็ นปั ญหาทีไ่ ม่ได้ มีการเห็นและรับรู้กนั เท่าไรนัก นอกจากนี ้ คนไทยมีทศั นคติเกี่ยวกับยาเสพติดว่าเป็ นสิง่ เลวร้ าย อันตราย
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และไม่ได้ เป็ นเรื่ องน่ายินดีของสังคม ทังนโยบายปราบปรามยาเสพติ
้
ดที่ ไม่ได้ กาหนดมาจากหลักฐานข้ อเท็จจริ ง แต่จาก
“มายาคติ” ตัวอย่างเช่น ไม่มีการศึกษาวิจยั ที่แสดงว่าศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดทังแบบบั
้
งคับและสมัครใจของรัฐบาลนัน้
มีประสิทธิภาพ นโยบายยาเสพติดต่างๆ ถูกกาหนดขึ ้นมาเพื่อตอบสนองต่อคนกลุม่ ใหญ่ในสังคมโดยไม่ได้ มีการพิจารณา
ถึงสิทธิด้านต่างๆ ของกลุม่ คนชายขอบ เช่น ผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีด, พนักงานบริ การ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย
ปั ญหาในการนานโยบายการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดไปปฏิบตั ิใช้ นนเป็
ั ้ นเพราะคนในสังคมและหน่วยงานของ
รัฐบาลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในเรื่ องนี ้ไม่มีความเข้ าใจในเรื่ องแนวคิดและวัตถุประสงค์ที่ถกู ต้ องในการดาเนินงาน อย่างเช่น
วัตถุประสงค์ในการให้ บริ การเข็มและอุปกรณ์ฯ สะอาด เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งไม่มีแนวทางการคัดกรองเพื่อแยกผู้ที่ใช้ ยา
กับผู้ที่อยูใ่ นภาวะพึง่ ยาในนโยบายของไทย ซึง่ มีผลทาให้ เกิดสิง่ แวดล้ อมที่กดดันและอันตรายสาหรับผู้ใช้ ยา จึงเป็ นผลให้
เราจะไม่มีทางบรรลุเป้าหมายของการหยุดปั ญหาเอดส์ได้
ผู้ใช้ ยาได้ รับความทุกข์ ทรมานจากการถูกทาร้ าย การตีตรา และการเลือกปฏิ บตั ิมาเป็ นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม
มีหลายประเทศในโลกที่นานโยบายเพื่อจัดการปั ญหาต่างๆ เหล่านี ้ไปใช้ ตัวอย่างเช่น ประเทศโปรตุเกส ได้ มีการดาเนิน
นโยบายไม่เอาผิดทางอาญาต่อการใช้ ยา และเพิ่มขยายบริ การสุขภาพต่างๆ (แทนการใช้ วิธีการทางอาญา และการ
ลงโทษ) เป็ นผลท าให้ จ านวนอาชญากรรมและผู้ต้ องคดี ย าเสพติ ด ในเรื อ นจ าในประเทศโปรตุ เ กสลดลง โดยมี
ข้ อเสนอแนะ 6 มาตรการที่ประเทศไทยสามารถนามาปรับใช้ เพื่อการจัดการปั ญหายาเสพติดต่างๆ ให้ ดีขึ ้น ดังต่อไปนี ้ :
1. การปฏิรูปกฎหมายของไทยอย่างเป็ นระบบ เพื่อทีผ่ ้ คู นจะได้ ไม่ต้องถูกดาเนินการตามขันตอนของระบบยุ
้
ติธรรม
ทางอาญาและการลงโทษจากการใช้ ยาเสพติด
2. การพัฒนาการเข้ าถึงบริ การด้ านสุขภาพและบริ การด้ านสังคมต่างๆ สาหรับผู้ใช้ ยา
3. การส่งเสริ มนโยบายการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติดโดยการติดตามและระบุกลไกต่างๆ ในการสร้ างความ
เข้ มแข็งในการนาไปปฏิบตั ิใช้
4. ยกเลิกวิธีการบาบัดรักษายาเสพติดที่เป็ นแบบบังคับ และส่งเสริ มวิธีการทางเลือกในการบาบัดรักษายาเสพติด
แบบสมัครใจที่มีฐานมาจากหลักฐานข้ อเท็จจริ ง
5. ส่งเสริ มความเข้ าใจที่เป็ นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับภาวะพึ่ งพิงยา และการสร้ างความตระหนักในเรื่ อง
ดังกล่าวกับคนในสังคมโดยการผ่านสือ่ ประเภทต่างๆ และ
6. การสร้ างระบบที่มีประสิทธิภาพในการประเมินภาวะพึง่ พิงยา
ประเด็นความเห็นและข้ อแลกเปลี่ยน
 รัฐบาลไทยได้ ดาเนินการตามเป้าหมายต่างๆ เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการปั ญหาเกี่ยวกับ
เอชไอวี และเพื่อลดจานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่ให้ ลดลง 2 ใน 3 ของจานวนผู้ใช้ ยาด้ วยวิธีฉีดภายในปี พ.ศ. 2559
อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบ และยุทธศาสตร์ บนหลักฐานข้ อเท็จจริ งยังไม่ได้ รับการสื่อสารไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในระดับจังหวัด เจ้ าหน้ าที่ในระดับพื ้นที่ต่างๆ ยังขาดความเข้ าใจและวิธีการที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิเพื่อ ให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ิในการให้ บริ การการลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด, การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลางและระดับจังหวัดมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง แนวทางการทางานที่เกี่ยวข้ องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติและแนวทางของงานลดอันตรายฯ ถูกเขียนขึ ้นในระดับวิชาการ ดังนัน้ จึงจาเป็ น
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ที่จะต้ องมีวิธีการและแนวทางการปฏิบตั ิที่ชัดเจนสาหรับเจ้ าหน้ าที่ระดับพื ้นที่เพื่อให้ พวกเขามีความเข้ าใจถึง
แนวคิดของงานและเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 ในด้ า นของการก าหนดนโยบายการปราบปรามยาเสพติ ด และการป้องกั นเอชไอวีนน
ั ้ ปั จจุบันมีเพียง ไม่กี่
หน่วยงานที่ทาการศึกษาในด้ านนี ้ ตัวอย่างเช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) ในหลายประเทศ
การด าเนิ น การนโยบายการลดอัน ตรายฯ จะมี ห น่ว ยงานหลัก คื อ กระทรวงสาธารณสุข และองค์ ก รภาค
ประชาสังคม และไม่คอ่ ยปกตินกั ที่มีหน่วยงานที่มีหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายเป็ นหน่วยงานหลักในการนานโยบาย
การลดอันตรายฯ ไปปฏิบตั ิใช้ อย่างไรก็ดี ต้ องยกย่องสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของไทยที่ ริ เ ริ่ ม โครงการลดอัน ตรายฯ ในหลายปี ที่ ผ่านมา อย่า งไรก็ ต าม อาจเป็ นเรื่ อ งจ าเป็ นที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขของไทยควรจะต้ องเป็ นหน่วยงานหลักในการผลักดันและนานโยบายการลดอันตรายฯ นี ้ไปปฏิบตั ิใช้
 มี 2 ประเด็นหลักในการจัดการกับการให้ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการให้ บริ การเข็มและ
อุปกรณ์ ฯ สะอาด และในการดาเนินการเพื่อให้ นโยบายการลดอันตรายฯ ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ คือ
1. มีความจาเป็ นที่ ต้องมีวิธีการและวัตถุประสงค์ ข องนโยบายที่ชัด เจนในการนาไปปฏิบัติใช้ สาหรั บ
หน่วยงานของรัฐในทุกระดับ และ
2. มีความจาเป็ นที่ต้องมียทุ ธศาสตร์ และงบประมาณเพื่อให้ สามารถนานโยบายฯ ไปปฏิบตั ิใช้
นอกจากนี ้ ยังมีอุปสรรคอีกหลายข้ อที่ควรจัดการแก้ ไขเพื่อให้ การให้ บริ การลดอันตรายจากการใช้ สารเสพติด
ถูก น าไปปฏิ บัติ ใ ช้ เช่ น การขาดข้ อ มูล ความรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ประเด็ น ยาเสพติ ด ต่ า งๆ ในกลุ่ม
นักการเมืองและผู้มีหน้ าที่กาหนดนโยบาย, และการขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในมาตรการ
ต่างๆ ที่มีฐานมาจากหลักการข้ อเท็จจริ ง
 ดูเ หมื อ นว่า จะมี ข้ อ ท้ า ทายหลายประการส าหรั บ กระทรวงสาธารณสุข ทัง้ เรื่ อ งการตี ค วามของ ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา และการนานโยบายการลดอันตรายฯ ไปปฏิบัติใ ช้ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
หน่วยงานสาคัญของรั ฐต้ องมีการปฏิบตั ิการเชิ งรุ ก และต้ องมียุทธศาสตร์ เพื่อดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว
 ในด้ า นการปฏิรูปเพื่อนาการให้ บริ ก ารการลดอันตรายฯ ไปด าเนินการนัน้ จ าเป็ นต้ องมี ม ากกว่า การปฏิรู ป
ทางด้ านกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจาเป็ นต้ องช่วยวิเคราะห์และ
ประเมินความจาเป็ นต่างๆ ในการสร้ างสิ่งแวดล้ อมในทางปฏิบตั ิ รวมทังหน่
้ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ยัง
ต้ องส่งเสริ มและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการเป็ นหน่วยงานหลักในเรื่ องนี ้
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