สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๓
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ งชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด๑
ชืน่ ชม ว่า หลายพืน้ ที่ เช่น ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลท่าฉนวน อําเภอ
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และอําเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูน้ ํ าชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. และหน่ วยงานของรัฐในระดับพืน้ ที่ สามารถร่วมกัน
ป้องกันแก้ไขปญั หายาเสพติดในพืน้ ทีข่ องตนได้อย่างยังยื
่ น โดยอาศัยกลไกตามระบบพัฒนาคุณภาพชีวติ
ในระดับอําเภอ สามารถเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ การขยายผลอย่างเป็ นระบบต่อไป
รับทราบ ว่า ยาเสพติดเป็ นปญั หาทีแ่ พร่ระบาดทัวไปและก่
่
อให้เกิดปญั หาสังคมและสาธารณสุขอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ การติดเชือ้ เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และปญั หาสุขภาพจิตต่าง ๆ
ตระหนัก ว่า นโยบายการแก้ไขปญั หายาเสพติดทีเ่ น้นการปราบปราม ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคม
ตามมา ทัง้ การมีอาชญากรรมมากขึน้ เพิม่ ปญั หาทางสาธารณสุขทัง้ โรคติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคทางกายต่าง ๆ รวมถึงปญั หาสุขภาพจิต โรคเครียด โรคจิต และซึมเศร้า
ฆ่าตัวตาย
ตระหนัก ว่า รัฐ บาลได้ป รับ เปลี่ย นนโยบายด้า นยาเสพติด ครัง้ ใหญ่ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ ข้อเท็จ จริง
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในระดับสากล โดยเน้นการลดทอนความเป็ นอาญา เพิม่ การดูแลทางด้านสาธารณสุข
และสังคม ได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขใหม่ โดยเน้นการป้องกัน การบําบัดรักษา ฟื้ นฟู การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ดูแลผูม้ ปี ญั หายาเสพติด รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายทีส่ อดคล้องกัน และยึด
แนวทางการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นขององค์การสหประชาชาติ เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการแก้ไขปญั หายาเสพติด
เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฝ่ายปกครองท้องที่ ผูน้ ํ าชุมชน ผูน้ ํ าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน
สภาเด็กและเยาวชน และภาคีเครือข่าย/กลุ่มต่าง ๆ ทํางานเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปญั หายาเสพติด
ตระหนัก ว่า การพัฒนาตามแนวทางข้างต้นจําเป็ นจะต้องสร้างการขับเคลื่อนสาธารณะให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน และการจัดโครงสร้างการทํางานทัง้ ของภาครัฐและภาคประชาชนในระดับพืน้ ทีท่ เ่ี อือ้ ต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง สามารถบูรณาการการแก้ไขปญั หายาเสพติดไปพร้อมกับการพัฒนาที่
ยังยื
่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑

เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๒
สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด หน้าที่ ๑/๓

จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นเจ้าภาพหลัก ประสาน เชื่อมโยง ฝ่ายปกครองท้องที่
องค์กรชุมชน องค์กรศาสนา สถาบันครอบครัว องค์กรสตรี เด็กและเยาวชน สถาบันการศึกษา ศูนย์ยุตธิ รรม
ชุมชน ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกัน ดูแล และแก้ไขปญั หายาเสพติดในชุมชน ดังนี้
๑.๑ ดําเนินการปรับทัศนคติให้เกิดในชุมชน ดังนี้
๑) ให้เชื่อมันในพลั
่
งของชุมชนทีจ่ ะป้องกันและแก้ไขปญั หาด้วยตนเอง
๒) ให้เปิดใจว่า ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดมีคุณค่าและเป็ นทุนของสังคม
ั หาได้ย งยื
๓) ให้เ ชื่อ มันว่
่ า การป้ อ งกัน และแก้ไ ขป ญั หาในทุ ก ระดับ จะลดป ญ
ั ่ น กว่า การ
ปราบปราม
๔) ให้ความสําคัญแก่สถาบันครอบครัวในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
๑.๒ สํารวจ คัดกรองเพือ่ บ่งชีป้ ญั หาในพืน้ ทีช่ ุมชน เช่น การประชุมประชาคม เวทีเสวนา เป็ นต้น
และนําข้อมูลวิเคราะห์สภาพปญั หา เพือ่ แยกปญั หาด้านยาเสพติดมาจัดทําเป็ นแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมกับ
บริบทของพืน้ ทีร่ ว่ มกัน
๑.๓ กําหนดให้มปี ระเด็นเรื่องการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดให้อยู่ในข้อตกลง กติกา
ระเบียบ และธรรมนูญสุขภาพของชุมชนอย่างครอบคลุม
๑.๔ ดําเนินการป้องกันและสร้างภูมคิ ุม้ กันปญั หายาเสพติดและการใช้ยาในทางทีผ่ ดิ ในครอบครัว
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสื่อสังคมออนไลน์ สร้างกลไกในการร้องขอความช่วยเหลือ
ตลอดจนการเฝ้าระวังและจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ลดปจั จัยเสีย่ งในชุมชน
๑.๕ ดําเนินการเชิญชวน ผูเ้ สพ ผูต้ ิดยาเสพติด มาทําความเข้าใจ และคัดกรอง เพื่อช่วยเหลือ
ตามความประสงค์อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล
๑.๖ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดและกลุ่มเสีย่ ง ในด้านสุขภาพ อาชีพตามความ
ถนัด การศึกษา และเปิดโอกาสทางสังคมอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น เพื่อให้สามารถพึง่ พาตนเองและอยูร่ ว่ มกัน
ได้ในชุมชน
๑.๗ ประเมิน ผลและสรุ ป บทเรีย นพร้อ มกับ คืน ข้อ มูล ให้แ ก่ ชุ ม ชนในพื้น ที่ และ ส่ ง ต่ อ ไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) เป็ นต้น
๑.๘ จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั องค์กร ภาคีเครือข่ายและชุมชนพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ เพื่อหาแนว
ทางแก้ไขและสนับสนุ นการดําเนินงานร่วมกัน โดยประสานให้ สถาบันการศึกษา หน่ วยงานวิชาการในและ
นอกพืน้ ทีส่ นับสนุ นองค์ความรูต้ ลอดจนการศึกษาวิจยั ด้านนี้ให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง
๒. ขอให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ระดับเขต (พชข.) บูรณาการกับภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้อง ภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุ น

สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด หน้าที่ ๒/๓

กระตุ้น และเป็ นพีเ่ ลี้ยง ให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ใน
ประเด็นปญั หายาเสพติดอย่างมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชนให้ครบวงจร อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
๓. ขอให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนย์อํานวยการแก้ไขปญั หายาเสพติด
เมืองพัทยา (ศอ.ปส.เมืองพัทยา) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) ศูนย์
ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) สนับสนุ นงบประมาณ และกํากับ ติดตาม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต
(พชข.) เพือ่ ให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการจัดการปญั หาและขยายผลให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง
๔. ขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
่
มนุ ษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
องค์ก รศาสนาทุ ก ศาสนา ภาคประชาสัง คมและองค์ก รภาคเอกชน ส่งเสริม และสนับ สนุ น ชุ ม ชนให้เ ป็ น
ศูนย์กลางในการป้องกัน แก้ไข และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและปญั หายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น
๕. ขอให้สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์กรสื่อสารมวลชนทุกระดับ
องค์กรสตรี เด็กและเยาวชน และองค์กร/เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้ทุก
ภาคส่วนได้ปรับทัศนคติและมุมมองต่อผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดว่าเป็ นผูป้ ่วยไม่ใช่อาชญากร และส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและตรวจสอบสือ่ ทีม่ เี นื้อหาเชิงลบหรือไม่เหมาะสม
๖. ขอให้สาํ นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สร้างความเข้าใจกับสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) เพือ่ กําหนดให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ สนับสนุ นงบประมาณใน
การดําเนินงานด้านยาเสพติดของแต่ละพืน้ ที่
๗. ขอให้คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ พิจารณาปรับแก้ขอ้ กฎหมาย ข้อบัญญัติ และระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณให้สามารถใช้
และสนับสนุ นงบประมาณในภารกิจการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข คัดกรอง บําบัด ส่งต่อ ฟื้ นฟู ติดตามและ
ช่วยเหลือในชุมชน เช่น จัดซือ้ ชุดตรวจหาสารเสพติดทุกประเภท การส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ
เป็ นต้น เพือ่ สนับสนุ นให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
๘. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าแก่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๐ มติ ๓ ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด หน้าที่ ๓/๓

