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ระบบการดูแล รักษา ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดในประเทศไทย:
“สัญญาณดีแต่ท่าทียังน่าเปนห่วง”
ภาสกร ทังเก รองผูอํานวยการองคกร Law Enforcement and HIV Network
ว�ระพันธ งามมี ผูอํานวยการมูลนิธิโอโซน

บทนํา
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้มกี ารปฏิรปู ให้การดูแลรักษา
ผู้ติดสารเสพติดรวมถึงการบริหารจัดการระบบในการดูแล
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดให้อยู่ภาย
ใต้ความรับผิดชอบและกำากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
ให้ได้ภายในสิน้ ปี พ.ศ. 25611 การปฏิรปู นีไ้ ด้รบั การออกแบบ
มาเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงการดูแลรักษาและฟืน้ ฟูผู้ ใช้สารเสพติด
โดยยึดผู้ ใช้สารเสพติดเป็นศูนย์กลางและเข้ารับการบริการ
โดยสมัครใจ ซึ่งคาดว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางใน
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั การติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามรูปแบบดังกล่าวด้วย2 แม้ว่าระบบการ
ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูจะยังคงมีความน่ากังวลอย่างมากในช่วง
15 ปีที่ผ่านมาก็ตาม3 แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ถือเป็นเจตนา
รมย์ สำ า คั ญ ของรั ฐ บาลที่ จ ะมุ่ ง เน้ น ถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
แนวทางการจัดการกับสารเสพติดและการพึ่งพาสารเสพติด
ทีม่ อี ยูโ่ ดยอาศัยหลักการทางด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชน4
การเปลี่ยนแปลงการจัดการจากระบบที่เน้นเรื่องการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสาธารณะสู่การจัดการโดยใช้หลักการ
ด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างผลในเชิงบวกนี้ ทางกระทรวง
สาธารณะสุขจะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้
มีการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดได้อย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และหลักปฏิบตั ิ
สากล ความท้าทายในการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ สามารถจำาแนก
ได้เป็นสองประเด็นหลัก:

1. ยังไม่มีการกำาหนดวัตถุประสงค์และแนวทางสำาหรับการ
ดูแลรักษาและฟืน้ ฟูผู้ ใช้/ผูต้ ดิ สารเสพติดแห่งชาติ โดยใช้
กรอบหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชน จะต้อง
มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลและแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ สร้างผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพทีด่ ขี นึ้ ให้แก่เพือ่ น
ผู้ ใช้สารเสพติด
2. ในปัจจุบันการได้รับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของเพื่อนผู้ ใช้สารเสพติด ยังอยู่ภายใต้กรอบของ พระ
ราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดปี 2545 ซึ่ง
ไม่ได้มกี ารกำาหนดวัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาผูเ้ สพ/
ผู้ ติ ด สารเสพติ ด ที่ ชั ด เจนแต่ มี ก ารระบุ ว่ า ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพยาเสพติดถือเป็นสถานทีใ่ ช้ ในการบำาบัดรักษา
ยาเสพติดที่อยู่ภายใต้ กฎหมายอาญา อีกทั้งกำาหนดให้
“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส่งผลให้การ
ปฏิบัติยังคงอยู่ภายใต้แนวคิดของการลงโทษและการ
บังคับ ดังจะเห็นได้จากมีการใช้มาตรการการบังคับตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดอย่างแพร่หลายโดยผู้บังคับใช้กฏ
หมาย5
เอกสารสรุปนี้เสนอการวิเคราะห์โดยย่อ เพื่อนำาเสนอเกี่ยว
กับความท้าทายทั้งสองประเด็นนี้ในแง่ของนโยบายและการ
ปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั พร้อมกับข้อเสนอแนะ ในการให้ความสำาคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามการดูแลรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/
ผู้ติดสารเสพติดซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยคำานึง
ถึงหลักการทางด้านสาธารณสุขและหลักสิทธิมนุษยชนของ
กลุ่มผู้ ใช้สารทั้งแบบเสพครั้งคราวหรือเป็นผู้เสพแบบพึ่งพิง
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วัตถุประสงค์และหลักการที่มีอยู่ของ
ระบบการดูแลรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดใน
ประเทศไทย
ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการระบุวัตถุประสงค์โดยรวมของ
ระบบการดูแลรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ สารเสพ
ติด แม้วา่ การทำ�ให้เลิกใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาดจะยังคงเป็น
เป้าหมายหลักอยู่เหมือนเดิมก็ตาม ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2534
กระทรวงยุติธรรมได้รับผิดชอบโดยภาพรวมในการดูแลผู้
เสพ/ผู้ติดสารเสพติดรวมถึงการจัดการศูนย์บำ�บัดยาเสพติด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ6 ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ไม่ได้มีการ
กำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องระบบการดู แ ลรั ก ษาและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดแห่งชาติ แต่ได้เน้นย้ำ�ว่า
“ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจะเป็นสถาบันในการดูแลรักษาและ
ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด สารเสพติ ด ตามประมวล
กฎหมายอาญา” และเป็นหน่วยภายใต้การกำ�กับดูแลของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม7 ในปี พ.ศ. 2547
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำ�หนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ของการดูแลรักษาผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดไว้ 3
ประการ คือ “ประการแรก ต้องไม่มผี ตู้ ดิ สารรายใหม่ ประการ
ที่สอง ผู้ติดสารทุกคนที่มีอยู่ในปัจจุบันต้องได้รับการดูแล
รักษาและได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือได้รับการดูแลต่อ
เนือ่ ง และประการสุดท้าย ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถ
ต่อสู้กับปัญหาสารเสพติดได้ด้วยตนเอง”8
รูปแบบการดูแลรักษาส่วนใหญ่ใช้หลักการทางการแพทย์นอ้ ย
มาก9 ยกเว้นในเรื่องของการให้คำ�ปรึกษา แต่กลับพบว่ามี
ดำ�เนินการโดยใช้รูปแบบชุมชนบำ�บัด ใช้หลักการทางด้าน
ศาสนา การฝึกอาชีพ การป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ� การ
ติดตามโดยระบบของกระบวนการยุติธรรม และการบังคับ
บำ�บัด10 รวมถึงการใช้รูปแบบเมทริกซ์11และรูปแบบชุมชน
บำ�บัดอืน่ ๆ12 นัน้ ได้ถกู นำ�มาใช้เพิม่ มากขึน้ นอกเหนือจากการ
จำ�คุกและการคุมขังในเรือนจำ�13
แนวคิดการดูแลรักษาด้วยความสมัครใจนั้นถูกพูดถึงและ
ขยายแนวคิดมากขึน้ แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่าการบังคับ
ให้เลือกหรือต้องเลือกภายใต้เงือ่ นไขทีก่ �ำ หนดให้โดยรัฐและ
การบังคับโดยครอบครัวหรือชุมชนเพื่อเข้ารับการบำ�บัดนั้น
ถูกเรียกรวมว่านี่คือการสมัครใจบำ�บัด อีกทั้งแนวทางดัง
กล่าวยังสวนทางกับผลงานการวิจัยจากประเทศไทยที่ได้
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แสดงให้เห็นว่าการคุมขังในศูนย์บ�ำ บัดยาเสพติดเกีย่ วข้องกับ
การลดคุณภาพการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพทีล่ ดน้อยลง14 นอกจากนีก้ ารกระทำ�ละเมิดต่างๆ
ได้เกิดขึ้นอย่างมากจากการกล่าวอ้างถึงเหตุผลในเรื่องการ
เสพสารเสพติด การรักษาเพือ่ บรรเทาอาการเสพติดและช่วย
ให้เลิกยา มีการกักขัง คุมขังเพื่อป้องกันการหลบหนี การ
ลงโทษทางร่างกาย รวมถึงการบังคับให้ฝึกแบบยุทธวิธีทาง
ทหารและการลงโทษอื่นๆ รวมถึงการทำ�ร้ายร่างกาย15

หลักการของระบบการดูแลรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดแห่งชาติ โดยใช้
กรอบหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชน ตามหลักวิทยาศาตร์
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ ใช้สารเสพติด
จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ ให้ความสำ�คัญกับกลไกการ
ดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ ใช้สารเสพติดของประเทศโดยการ
บริหารจัดการและดำ�เนินการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสาธารณสุข
แทนที่จะเป็นหน่วยงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือ
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย16 โดยให้สอดคล้องกับแนวทาง
สากลในการตอบสนองต่อการใช้สารแบบเสพติด17 หน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุขต้องเป็นผู้นำ�และมีแนวทางที่เหมาะสม
เป็นเครือ่ งมือเพือ่ ให้แน่ใจว่าการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพใน
การส่งเสริมและบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
หลักการดังต่อไปนีไ้ ด้รบั การพัฒนาโดยภาคประชาสังคมของ
ไทยที่มีประสบการณ์ ในการให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้
ใช้สารเสพติด หลังจากได้มีทบทวนเอกสารหลักฐานและ
แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ี18 เพือ่ เป็นแนวทางในการนำ�เสนอแนวทาง
การให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ ใช้สาร ผู้ ใช้สารแบบติด
ในประเทศไทย กรอบด้านล่างนี้เป็นข้อเสนอแนะสำ�หรับ
กระทรวงสาธารณสุขที่ต้องให้ความสำ�คัญกับหลักการด้าน
สุขภาพและสิทธิมนุษยชนในการปฏิรปู และพัฒนาแนวทางให้
บริการดูแล รักษาและฟื้นฟูผู้ ใช้สารเสพติดแห่งชาติ
1 ไม่ใช่ผู้ที่ ใช้สารทุกคนที่จำ�เป็นต้องได้รับการบำ�บัดรักษา
มีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของผู้ที่ใช้สารที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ยาและต้องการการบำ�บัดรักษาในทางคลินิค19 ผู้ ใช้สาร
ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในภาวะพึ่งพิงยา ซึ่งไม่ต้องการการ
บำ�บัดรักษา การทีผ่ ลตรวจปัสสาวะเป็นบวกไม่ได้เป็นตัว
บ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพว่าอยู่ในภาวะพึ่งพิงสารหรือเป็นแค่
ผู้ ใช้สารเพียงบางครั้งบางคราว ในขณะที่การจะพิจารณา

กล่องข้อความ 1. การตรวจจับปัสสาวะ
การตรวจปัสสาวะเพือ่ ทดสอบหาสารเสพติดผิดกฎหมายในสถานบริการด้านสุขภาพนัน้ ถูกนำ�มาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน
มาแล้ว ตัง้ แต่ปี 2002 แต่การตรวจปัสสาวะทัว่ ไปโดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายไม่วา่ จะเป็นตามท้องถนน ด่านตรวจและด่านลอย
ต่างๆ เริม่ ถูกนำ�มาใช้ ในช่วงของการประกาศสงครามกับสารเสพติดและมากขึน้ ๆ จนถึงปัจจุบนั จนกลายเป็นเสมือนยุทธวิธี
หลักและเป็นเครือ่ งมือทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติดในปัจจุบนั โดยระหว่างปี 2003-2004 ประเทศไทยทำ�
สงครามสารเสพติด โดยมีการตรวจจับปัสสสาวะกันอย่างมาก20 และก็ยงั ได้กลายมาเป็นกลวิธกี ารรับมือกับสภานการณ์สาร
เสพติดในประเทศอยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี้21 โดยไม่ได้ ใช้แนวทางการให้ความดูแลทางสังคมและความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องประชากร
เลย22 การศึกษาในปี 2004 เปรียบเทียบระหว่างการตรวจปัสสาวะในสถานบริการด้านสุขภาพ กับการตรวจตามท้องถนน
หรือการตรวจตามด่านลอยต่างๆ โดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายนัน้ พบว่าการดำ�เนินการตรวจในสถานบริการนัน้ ผูเ้ ข้ารับบริการ
สามารถให้การปฏิเสธการตรวจได้ ต่างกันกับการตรวจโดยผูบ้ งั คับกฎหมายตามท้องถนนและด่านลอยนัน้ ไม่สามารถปฏิเสธ
คำ�สัง่ นัน้ ได้ การตรวจตามท้องถนนและด่านลอยโดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายหรือผูช้ ว่ ยเหลือเจ้าพนักงานทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ มานัน้ ไม่ได้
รับการพัฒนาทักษะและการดำ�เนินงาน23 ด้วยความเป็นมืออาชีพเนือ่ งจากมีวตั ถุประสงค์เพียงเพือ่ การเอาผิดและการลงโทษ
การศึกษายังนำ�เสนอถึงข้อห่วงใยเกีย่ วกับการปนเปือ้ นของตัวอย่างปัสสาวะทีเ่ ก็บจากตามท้องถนนและด่านลอย มีบคุ ลากร
ทางการแพทย์ทา่ นหนึง่ ที่ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านการลดอันตราจากการใช้สารเสพติดในประเทศไทยได้ระบุวา่ การ
ตรวจ โดยเฉพาะชุดตรวจที่ใช้ ในการตรวจสารเสพติดในกลุม่ ATS นัน้ มีผลการตรวจในสัดส่วนทีส่ งู ระหว่างผลบวกปลอม
กับผลลบปลอมซึง่ สะท้อนถึงความแม่นยำ�ของชุดตรวจเหล่านัน้ 24 อย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะตามท้องถนนและด่าน
ลอยต่างๆ โดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมายก็ยงั คงมีการดำ�เนินการอย่างเป็นปกติโดยความเชือ่ และความมุง่ หวังโดยปราศจากเหตุผล
ว่าจะสามารถลดจำ�นวนผูเ้ สพสารในกลุม่ ATS ได้ การตรวจปัสสาวะนัน้ มักถูกนำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการกล่าวอ้างและ
สนับสนุนว่าการเสพสารเป็นสาเหตุของการกระทำ�ความผิดทางอาญา ผูท้ ม่ี ผี ลการตรวจเป็นบวกมักจะถูกบังคับให้เข้าสู่
กระบวนการบำ�บัดรักษาเพือ่ หลีกเลีย่ งการดำ�เนินคดีทางอาญา ทัง้ ทีข่ อ้ เท็จจริงแล้วผลการตรวจปัสสาวะทีเ่ ป็นบวกนัน้ เพียง
แค่ช้ีให้เห็นว่าอาจมีสารเสพติดในร่างกาย มิได้วา่ ชี้ให้เห็นว่าเขาเสพสารมาเมือ่ ใด เสพมากน้อยเพียงใดและเสพไปเพือ่ อะไร
อีกทัง้ มิได้บง่ ชีว้ า่ อยู่ในภาวะพึง่ พิงสารหรือติดสารหรือไม่แต่อย่างใด ในขณะทีส่ ารเสพติดนัน้ สามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้หลาย
ช่องทาง เช่น การนั่งอยู่ใกล้กับคนที่สูบสารเสพติดก็อาจรับสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายอาญาแล้วผลการตรวจปัสสาวะลักษณะเช่นนีห้ าเป็นการกระทำ�หรือพยายามก่ออาชญากรรมไม่25,26
ให้การบำ�บัดรักษาผูต้ ดิ สารเสพติดนัน้ จำ�เป็นต้องมีเครือ่ ง
มือในการประเมินและวินิจฉัยที่เป็นไปตามหลักวิชาการ
มีความน่าเชือ่ ถือ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะได้น�ำ มาใช้เป็นเกณฑ์ ในการ
ให้การดูแลทีจ่ �ำ เพาะ เหมาะสมกับความต้องการทีแ่ ท้จริง
เป็นรายบุคคลต่อไป
2 บริการทีจ่ ะให้แต่ละอย่างนัน้ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมี
หลักฐานเชิงประจักษ์และมีข้อมูลสนับสนุนที่หนักแน่น
เพียงพอ บริการให้การดูแลบำ�บัดรักษาเกี่ยวกับสารเสพ
ติดนัน้ ต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีขอ้ มูลเชิงวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าคุ้มทุน ปลอดภัย
ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารและปลอดภั ย ต่ อ ชุ ม ชน การประเมิ น
ประสิทธิภาพของการให้บริการนัน้ ควรเน้นในด้านคุณภาพ
ชีวิตของผู้เข้ารับบริการมากกว่าการมุ่งเน้นในเรื่องการ
ทำ�ให้ปลอดจากสารเสพติด

3 สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย บริการด้านการดูแล บำ�บัด
รักษาและติดตามสนับสนุนช่วยเหลือนั้นต้องมีอยู่จริง
อย่างเพียงพอ เข้าถึงง่ายด้วยความเป็นจริงในระดับชุมชน
ยกตัวอย่างเช่น บริการด้านการดู บำ�บัดรักษาและติดตาม
สนับสนุนช่วยเหลือนั้นควรอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้าถึงได้ ใน
ระบบหรือกลไกการให้บริการสุขภาพในทุกๆ ระดับกลไก
ที่มีอยู่รวมถึงกลไกในระดับชุมชนด้วย
4 ยึดผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง ผูเ้ สพและผูเ้ สพแบบติดเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการด้านการดูแล บำ�บัดรักษาและ
ติดตามสนับสนุนช่วยเหลือ บริการด้านต่างๆ นั้นควรให้
ความสำ�คัญกับการเพิม่ ทางเลือกและให้พวกเขาเหล่านัน้
ได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดตรงต่อความต้องการด้วย
ความสมัครใจและให้ความสำ�คัญในการเพิ่มทางเลือกใน
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การให้บริการเพือ่ ให้สามารถฟืน้ ฟูสภาพของพวกเขาเหล่า
นั้นได้อย่างต่อเนื่อง27
5 การมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริงหรืออย่างมีความหมาย ในการ
วางแผนและการออกแบบการให้บริการกับผู้ ใช้สารนั้น
ต้องเปิดโอกาสให้สามารถมีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการ
รับผิดชอบอย่างแท้จริงและมีความหมายโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ จากทัง้ สองส่วนคือ ตัวผูร้ บั บริการทีจ่ ะเข้ามาใช้บริการ
หรือพูดง่ายๆ ว่าคือตัวผู้ ใช้สาร และอีกส่วนหนึง่ คือองค์กร
ภาคประชาสังคมหรือตัวแทนของชุมชนที่แสดงความ
สนใจและพร้อมจะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัด
บริการของภาครัฐ
6 การติดตามประเมินผลที่ได้มาตรฐาน การกำ�หนดตัวชีว้ ดั
ที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือถึงคุณภาพของระบบ
การดูแล บำ�บัดรักษาและการติดตามช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ ใช้สารเสพติดนัน้ ต้องพัฒนาจากการมีสว่ นร่วมของผู้ ใช้
สาร กลุ่มผู้ ใช้สาร และตัวแทนจากภาคประชาสังคม การ
ติดตามการให้บริการต่างๆ ต้องดำ�เนินการอย่างสม่�ำ เสมอ
เช่ น เดี ย วกั น จะต้ อ งการประเมิ น ผลทั้ ง จากหน่ ว ยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก และต้องดำ�เนินการเป็น
ระยะๆ ซึ่งที่ผ่านมารไม่ค่อยได้ดำ�เนินงานในเรื่องนี้อย่าง
จริงจังและมีความเป็นมืออาชีพ28 ผลทีไ่ ด้จากการติดตาม
และประเมินผลนั้นต้องนำ�มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการระดับชาติ
นัน้ ต้องมีการจัดทำ�เป็นเอกสารทีม่ คี วามชัดเจน เพียงพอ
ซึ่งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบสามารถเข้า
ถึงได้ รวมไปถึงบุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการอบรมปรับ
มุมมองและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถจัดบริการที่
สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
ดูแล บำ�บัดรักษาและติดตามช่วยเหลือสนับสนุน

รักษา การประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการ
ดูแลด้านสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อที่จะกำ�จัดรูปแบบการดูแลรักษาที่
เบี่ยงเบนไปจากหลักการมาตรฐานและวัตถุประสงค์ ในการ
ให้การดูแลทางด้านสุขภาพ ในส่วนของข้อเสนอแนะนัน้ มูลนิธิ
โอโซนและภาคีความร่วมมือโดยเฉพาะองค์กรภาคประชา
สังคมและตัวแทนผู้ ใช้ยาจะดำ�เนินการรณรงค์ ให้

บทสรุป และ ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

2 ASEAN Narcotics Cooperation Center (2017), ASEAN Drug Monitoring
Report 2016, https://aseannarco.oncb.go.th/ebook/B0063/index.html

การถ่ายโอนบทบาทความรับผิดชอบระบบการดูแล บำ�บัด
รักษาและติดตามให้การช่วยเหลือสนับสนุนผูเ้ สพสารเสพติด
ในประเทศไทยจากหน่วยงานด้านกระบวนการยุตธิ รรมให้ไป
อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานทางด้านสุขภาพนั้นถือเป็น
โอกาสสำ�คัญในการทำ�งานของภาคประชาสังคมที่ทำ�งานใน
ด้านนี้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอำ�นาจ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
กระทรวงสาธารณสุขมีความจำ�เป็นต้องทบทวนประเด็น
สำ�คัญหลักๆ ทีต่ อ้ งพัฒนาคุณภาพการให้บริการวัตถุประสงค์
ของการบำ�บัดรักษาทีต่ อ้ งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางด้าน
สุขภาพ หลักการสำ�คัญจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงโดย
เฉพาะหลักการในเรือ่ ง ความสมัครใจ หลักการเรือ่ งการดูแล
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1. กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้
ต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนในการรณรงค์สร้างความ
เข้าใจใหม่ที่ถูกต้องให้กับบุคลากรทางด้านสุขภาพและ
สาธารณะเกี่ยวกับสารเสพติด ทิศทางและแนวทางที่ถูก
ต้องในการให้การดูแลรักษา ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้
เสพ/ผู้ติดสารเสพติด
2. ต้องมีแนวปฏิบัติระดับชาติว่าด้วยแนวทางและมาตรฐาน
ในการดูแล รักษา สนับสนุนและช่วยเหลือผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ สาร
เสพติดที่เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานทางด้านการ
ดูแลสุขภาพและนำ�สูก่ ารพัฒนารูปแบบและการจัดบริการ
อย่างครอบคลุมเพียงพอ
3. จัดให้มกี ารฝึกอบรมบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสารเสพติด
ในปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระดับ
ชาติ
4. และสุดท้ายระบบการดูแลรักษา สนับสนุนและช่วยเหลือ
นี้ ต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลทั้ ง จากหน่ ว ยงานภายในและ
ภายนอก เป็นระยะๆ อย่างสม่�ำ เสมอ และผลทีไ่ ด้ควรถูก
นำ�มาใช้ ในการพิจารณาและตัดสินใจพัฒนา ปรับปรุงการ
ให้บริการที่ดีและได้มาตรฐานมากขึ้น
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เกี่ยวกับเอกสารสรุปนี้

เกี่ยวกับเรา

ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้มกี ารปฏิรปู ให้การดูแลรักษา
ผู้ติดสารเสพติดรวมถึงการบริหารจัดการระบบในการดูแล
รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด สารเสพติ ด ใน
ประเทศไทยนัน้ อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบและกำ�กับดูแลโดย
กระทรวงสาธารณสุขให้ได้ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 เอกสาร
สรุปนี้เสนอการวิเคราะห์โดยย่อ เพื่อนำ�เสนอเกี่ยวกับความ
ท้าทายทั้งสองประเด็นนี้ในแง่ของนโยบายและการปฏิบัติใน
ปัจจุบันพร้อมกับข้อเสนอแนะ ในการให้ความสำ�คัญกับการ
ปฏิบัติตามการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
สารเสพติดซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยคำ�นึงถึง
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ ใช้สารทั้งแบบเสพแบบครั้งคราว
หรือเป็นผู้เสพแบบติด

หน่ ว ยงานความร่ ว มมื อ ด้ า นนโยบายสารเสพติ ดระหว่ า ง
ประเทศ (International Drug Policy Consortium - IDPC)
เป็นเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนสากล ซึง่ มีความเชีย่ วชาญ
ในประเด็นเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สารเสพติดควบคุม
เรามีเป้าหมายในการส่งเสริมการอภิปรายอย่างเป็นกลาง
และเปิดเผยเกีย่ วกับประสิทธิภาพ ทิศทาง และเนือ้ หาของ
นโยบายด้านสารเสพติดในระดับชาติและสากล และสนับสนุน
นโยบายทีผ่ า่ นการพิสจู น์วา่ ได้ผล ทีช่ ว่ ยลดอันตรายจากการ
ใช้สารได้อย่างจริงจัง เรายังจัดทำ�บทความสัน้ และเผยแพร่
รายงานให้กบั องค์กรสมาชิก ผูก้ �ำ หนดนโยบายระดับประเทศ
ทัว่ โลก
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