
แค่เปลีย่นความคดิ วกิฤติเป็นโอกาส
โอกาสในการจัดการยาเสพติด
อย่างสร้างสรรค์และยัง่ยนื

วีระพันธ์ งามมี 

นักกจิกรรมอสิระและเลขานุการมูลนิธิโอโซน



ผู้ใช้ยา/ผู้ต้องขงั

การยอมรับ
เงิน
ความปลอดภยั
อ านาจ
เพ่ือน

เครือข่ายคา้ยาเสพติด

ตวัปัญหา

ส้ินคิด/ไม่รักดี

ตวัอนัตราย

ไร้ค่า

ข้ียา/ข้ีคุก
ไม่มีศกัยภาพ

ไม่มีทางเลิกยาได้

คนืลูกหลานสู่ครอบครัวและสังคม



ท่ีผา่นมาเราใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการพิจารณาความถูกตอ้งของตวั
อกัษรบนกระดาษ เพราะเช่ือวา่นัน่คือความถกูตอ้งและความยติุธรรม แท้จริง
แล้วกฎหมายมิใช่ตัวของความยติุธรรม

หากยดึมัน่ในหลกัการผูเ้สพคือเหยือ่ของกระบวนการคา้ยาและผูท่ี้ติดยา
คือผูป่้วยอยา่งท่ีกล่าวอา้ง ทั้งเหยือ่และผู้ป่วยกไ็ม่สมควรได้รับโทษ การ
เยยีวยาและการใหก้ารบ าบดัรักษาต่างหากคือแนวทางการดูแลท่ีเหมาะสม 
คกุไม่ใช่บ้านของผู้ทีเ่ป็นเหยือ่และผู้ป่วย

มนุษยเ์ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เป็นพื้นฐานของความเขม้แขง็ของครอบครัว สงัคม 
ประเทศชาติการพฒันาทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัตน้ๆในการพฒันา
ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ การจองจ ามิใช่วิธีส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แต่สะทอ้นถึงการจ านนและศกัยภาพของผูมี้อ  านาจในเร่ืองการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
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การห้ามยาเสพติดเป็นการกระตุ้นให้เกดิการค้ายาเสพติดที่ผดิกฎหมาย 
UNODC ปี 2005 ประมาณว่ามูลค่าการผลิตยาเสพติดอยู่ที ่13,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าส่งอยู่ที ่94,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้า
ปลกีมีมูลค่า 332,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การใช้อ านาจของเจ้าหน้าทีรั่ฐมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานตลอดสิบกว่าปีเพือ่อ านวยความ
สะดวกในการท างานของตนเองโดยขาดกระบวนการตรวจสอบดงักล่าวยงัส่งผลท าให้
เจ้าหน้าทีรั่ฐ เกดิการเสพติดกบัอ านาจและทุจริตคอรัปช่ัน จนกลายเป็นอปุสรรคส าคญัในการ
เรียนรู้ พฒันาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิธีการใหม่ๆในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดที่
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและยัง่ยนื









“ จากรายงานของ UNODC ปี 
2013 ร้อยละ 10 ของประชากรที่
เสพยาเสพตดิทัว่โลก จัดเป็นผู้ตดิยา
เสพตดิทีมี่ปัญหา ” 





ป้องกนัและชะลอการเสพยา โดยเนน้การใหข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อยา่งรอบดา้น
และสนบัสนุนใหเ้ขาไดต้ดัสินใจดว้ยตวัเองอยา่งมีความรับผดิชอบ มากกวา่คาดหวงัใหเ้ขาละ

เวน้จากยาเสพติดแต่เพียงอยา่งเดียว (taking control)

บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและ
ป้องกนัการเสพซ ้ า

ผูเ้สพยาเสพติด กลุ่มเมทแอมเฟตามีน 
ในประเทศไทยจ านวน 910,361 คน 

(household Survey, Thailand 2011

ประมาณร้อยละ 90
จดัเป็นผูเ้สพท่ีไม่มีปัญหา

ประมาณร้อยละ 10
จดัเป็นผูเ้สพท่ีมีปัญหา

กลุ่มนีก้ารจัดบริการเน้นเร่ืองการใช้ยาท่ี
ปลอดภัยและการป้องกันการพัฒนาไปสู่การ

เป็นผู้ พ่ึงพิงยา
เช่น การให้ความรู้ และการจัดบริการอุปกรณ์

การป้องกันอันตรายท่ีเกิดจากการใช้ยา 
เสริมสร้างความความรับผิดชอบเม่ือตัดสินใจ

ใช้ และการจัดบริการยาท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น

กลุ่มนีถื้อเป็นผู้ท่ีมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหน่ึง ต้อง
ได้รับการพิจารณา ให้การดูแลโดยบุคคลกรทางด้าน
สุขภาพ โดยอาจจัดบริการในรูปแบบของผู้ป่วยนอก

หรือผู้ป่วยใน



ข้อเสนอของภาคประชาสังคมไทย
และภาคประชาสังคมอาเซียน

ต่อการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายยาเสพตดิ



1.   ผู้ใช้ยาและผู้พึ่งพงิยาเหมือนกับเป็นประเด็นด้าน
สาธารณสุขและสังคมด้วยการเช่ือมโยงกับระบบบริการ
สุขภาพระดับชาติและโครงสร้างที่ให้บริการที่มีคุณภาพใน
การให้บริการการบริการป้องกัน ดูแลรักษาและสนับสนุน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ยาและอยู่ในภาวะพึ่งพงิยาที่
อยู่บนพืน้ฐานของการมีข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
อย่างแน่นหนา การให้การรักษาต้องม่ันใจว่าเขาได้รับการ
ปฏิบัติในฐานนะมนุษย์คนหน่ึงและไม่เป็นการท าให้พวก
เขาเหล่านีเ้ข้าไม่ถงึบริการที่จ าเป็นต่างๆ



2.   ด าเนินการยกเลิกการท าให้ผู้ใช้ยาและ
ผู้พึ่ งพิงยามีสถานะเป็นอาชญากร น าพาพวก
เขา เห ล่ า นั ้นออกจากการด า เ นินการใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปสู่การให้การ
ดูแล รักษาในสถานที่ ที่ เหมาะสม พัฒนา
โครงการต่างๆรวมไปถึงบริการด้านการลด
อันตรายจากการใช้ยา



3.  จัดสรรทรัพยากรต่างๆที่จ าเป็นและยังขาด
แคลนในการดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ใช้ยาไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากร งบประมาณ เทคนิคต่างๆด้วยการ
สร้างสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้ในการสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัยหรือสงครามยาเสพติดกับ
งบประมาณทางด้านสาธารณสุข



4.  เปล่ียนรูปแบบการบังคับบ าบัดไปสู่รูปแบบการ
สมัครใจบ าบัดในทันที สร้างความเข้มแข็งในด้าน
สิทธิมนุษยชนในระดับประเทศที่ มีกลไกที่ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และพัฒนากลไกในการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ยาและภาคประชาชน



5.   ลดทอนความผิดทางอาญาหรือยกเลิกความผิด
ทางอาญาส าหรับผู้ที่ เสพยาหรือครอบครองยายา
เสพติดที่ผิดกฎหมายเพียงเล็กน้อยเพื่อการเสพ
เฉพาะตัว และรวมถึงการยกเลิกการลงโทษบุคคล
เหล่านีด้้วยการจ าคุก และด าเนินการปรับเปล่ียน
เพื่อให้บุคคลเหล่านีเ้ข้าถึงบริการด้านข้อมูลความรู้
ในเร่ืองยาเสพติด การดูแลสุขภาพ บริการด้านการ
ให้ค าปรึกษาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ



6.  ด าเนินการให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพตดิและยา
เสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างซื่อสัตย์บนพืน้ฐานของ
การมีหลักฐานของข้อเท็จจริงรวมถึงการปรับปรุง
และทบทวนข้อมูลและองค์ความรู้เดมิๆที่มีอยู่



7.   เปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมและประสาน
ความร่วมมือกับผู้ใช้ยาและภาคประชาสังคมในการ
เพิ่ มและขยายการเข้าถึงบริการต่างๆกับกลุ่ม
ประชากรเปราะบางเหล่านีโ้ดยปราศการรังเกียจ
และการลงโทษ รวมถงึการให้ข้อมูลที่มีเหตุมีผลมาก
ขึน้ว่าจะสามารถท าอย่างไรที่จะสามารถช่วยคน
เหล่านีร้วมถงึสังคมได้อย่างดีที่สุด
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