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บทคัดย่อ:

การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดเป็นหัวใจสำ�คัญในการดูแลผู้ใช้สารเสพติดทุกราย  โดยเฉพาะผู้ใช้
สารเสพติดชนิดฉีด เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี ตับอักเสบซี และวัณโรค  ประเทศไทย
ตัง้ เป้าหมายการดูแลผูใ้ ช้สารเสพติดให้หยุดการใช้และหันมาใช้เมทาโดนซึง่ เป็นสารทดแทน นโยบายยาเสพติดยังขาด
ประสิทธิภาพเนือ่ งจากยังขาดระบบการดูแลทีเ่ ป็นองค์รวม  ขาดการส่งเสริมแรงจูงใจในการเข้าสูร่ ะบบการบำ�บัด
ขณะเดียวกันข้อมูลของผูใ้ ช้สารเสพติดและความเข้าใจในเรือ่ งยาเสพติดรูปแบบต่างๆ รวมถึงการนำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์ลา่ ช้า ขาดความทันสมัย ทำ�ให้นโยบายด้านยาเสพติดมักตามหลังปัญหาทีเ่ กิดขึน้   ดังนัน้ การประเมิน
สถานการณ์และนโยบายแบบรวดเร็ว (Drugs policies and rapid situation assessment = RSA) จึงมีความจำ�เป็น
ทีจ่ ะต้องนำ�มาใช้ ซึง่ เป็นการประเมินสถานการณ์ทรี่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพนำ�ไปสูก่ ารวางนโยบายเพือ่ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ประกอบด้วย 1) การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
2) การสัมภาษณ์ (เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม) 3) การตั้งคำ�ถามหรือโจทย์ปัญหา 4) การสรุปประเด็นและการจัดทำ� 
นโยบาย ความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการประเมินสถานการณ์วธิ นี คี้ อื เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วย/บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ ผู้ใช้สารเสพติด เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ครอบครัวผู้ใช้สารเสพติด ผู้กำ�หนดนโยบายระดับท้องถิ่น บุคลากร
สาธารณสุข หน่วยงานยุติธรรม ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งสำ�คัญ คือ “การได้มาซึ่งข้อมูลที่มี
คุณภาพ นำ�ไปสู่การมีนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ”
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
รับต้นฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 รับลงตีพิมพ์วันที่ 23 กรกฎาคม 2555
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Abstract:

Harm reduction is the main objective of care for all drug users especially injected drug
users (IDUs) because they are a high risk for HIV infection, hepatitis C, and tuberculosis.
In Thailand, drug policies aim to force drug users to abandon illicit drugs and by substitution
with Methadone. Thai drug policies are not effective because the services are not comprehensive
and fail to encourage drug users to access the health service system. The drug users’ database
and understanding of drug use in Thailand are out of date. In addition, analysis and synthesis of
data are lacking. Drugs policies are usually a product of reaction to drug problems rather than
bored on reliable information, due to the time needed for data collection. A possible solution
is to conduct Rapid Situation Assessment (RSA). RSA is a highly effective tool for data collection
and for 1) finding and analyzing existing information, 2) conducting interviews, 3) questioning,
and 4) drawing conclusion and making policies. The success of RSA required the cooperation of
all participants, including drug user, police, family members, policy makers, health providers,
courts and the community. Better information leads to better policies.
Key words: drugs policies, harm reduction, injected drug user (IDUs), Rapid Situation Assessment
(RSA)

บทนำ�

การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะ
ในกลุ่มที่ใช้สารเสพติดชนิดฉีด เป็นการพยายามลด
อั น ตรายจากการใช้ ส ารเสพติ ดไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ธี ก ารใช้
ประเภทของสารที่ใช้ฉีด  การป้องกันการรับเชื้อและการ
แพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีและตับอักเสบซี เป็นต้น  
รวมถึงการดูแลผู้ใช้สารเสพติดทุกประเภท และท้ายที่สุด
คือ การพยายามทำ�ให้ผใู้ ช้ยาเลิกใช้สารเสพติดโดยเด็ดขาด
หรือถ้าไม่สามารถเลิก/หยุดการใช้สารเสพติดได้ก็ให้ลด
ปริมาณและจำ�นวนความถีข่ องการใช้ลง และถ้าไม่สามารถ
ทำ�ได้ตอ้ งทำ�ให้ผใู้ ช้สารเสพติดใช้อย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน
ครอบครัว ชุมชน และผู้ให้การบำ�บัดควรต้องมีความ
ร่วมมือในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการที่รัฐ
มีนโยบายที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงสิทธิของความป็น
มนุษย์ และประชาชนประเทศไทย

สิ่งสำ�คัญก่อนที่จะดำ�เนินการใดๆ คือ การตั้ง
คำ�ถามว่า “เราเข้าใจ รับรู้ปัญหายาเสพติด ดีแค่ไหน?”
“ใครคือผูใ้ ช้สารเสพติดและมีจ�ำ นวนมีเท่าไร” หรือ “ใครจะ
เป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหาทั้งระดับ ครอบครัว
ชุมชน และประเทศ”  ทัง้ นีพ้ บว่า ปัญหายาเสพติดยังเป็น
ปัญหาที่สำ�คัญของประเทศ จากการประมาณการจำ�นวน
ผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ สารเสพติด ใน ปี พ.ศ. 2551 พบว่า มีจ�ำ นวน
605,095 ราย และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2550 ที่มีจำ�นวน
575,312 ราย โดยพบว่า สถิตกิ ารจับกุมประเภทของสาร
เสพติดก็เพิม่ ขึน้ เช่นเดียวกัน1   และจากการรวบรวมข้อมูล
ของศูนย์สุขภาพรัตนานุรักษ์ จังหวัดลำ�ปาง พบว่า ผู้ใช้
สารเสพติดที่เข้ารับการบำ�บัดรักษาระหว่าง ปี พ.ศ
2549-2551 จำ�นวน 3,473 ราย  มีอัตราการเสพซ้ำ�
ร้อยละ 13.21 เช่นเดียวกับศูนย์บ�ำ บัดยาเสพติดเชียงใหม่
ที่พบว่า ผู้บำ�บัดใช้สารเสพติดซ้ำ�มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น2
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นโยบายและการเข้ า ถึ ง บริการบำ � บั ด และ พัฒนาคุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้ทำ�งานด้าน
การบำ�บัดควรมาคิดร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่าง
รักษาในประเทศไทย3-6
ระบบการดูแลผู้ใช้สารเสพติดในปัจจุบันพบว่า
ยังขาดความชัดเจนอยู่มากทั้งระบบการบำ�บัดที่รวมถึง
วิธีการบำ�บัด การส่งต่อการดูแลและการติดตามอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีต้ อ้ งยอมรับความจริงว่า การทำ�งานในกลุม่
ผู้ใช้สารเสพติดในความคิดของบุคลากรทางการแพทย์
บางคนและคนในสังคมยังมองว่า “อันตราย ทัง้ จากผูเ้ สพ
ผู้ค้าและฝ่ายปราบปราม” ดังนั้น จึงทำ�ให้การบำ�บัด
ไม่บรรลุถงึ เป้าหมายทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น คือ การเลิก/หยุดใช้
สารเสพติดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ นอกจากนี้ ปัญหา
ในการทำ�งานด้านยาเสพติด คือ ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
ฐานข้อมูลทีย่ งั ขาดความน่าเชือ่ ถือ  กระบวนการติดตาม
ที่ขาดความสมบูรณ์ รวมทั้งกระบวนการส่งต่อการรักษา
และการติดตามยังขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น หากถามว่า
ปัญหายาเสพติดมีมากขนาดไหน รุนแรงเพียงใด สาร
เสพติดชนิดใดทีเ่ ป็นปัญหา  มีผเู้ สพสารเสพติดมากเท่าไร
คำ�ตอบที่ได้มาจากข้อมูลการจับกุม และการเข้าสู่ระบบ
การบำ�บัดเท่านั้น ส่วนการคาดประมาณถึงกลุ่มผู้ใช้สาร
เสพติดประเภทต่างๆ ยังขาดความชัดเจนเนือ่ งจากยังไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือตัวตนของผู้ใช้สารเสพติดได้
อย่างแท้จริง ส่วนข้อมูลจากการวิจยั ก็อาจจะไม่ครอบคลุม
แต่ ก็ ยั ง มี ค วามจำ � เป็ น เพื่ อ นำ �ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและเป็ น
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดของยา
เสพติดต่อไป
การเข้าสู่ระบบการบำ�บัดในประเทศไทย มีทั้ง
สมัครใจบำ�บัดและตามพระราชบัญญัติเสพติดให้โทษ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2545) โดยปรับปรุงจากพระราชบัญญัติ
ยาเสพติด พ.ศ. 2522 เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำ�บัดตาม
กฎหมายว่าด้วยการฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 คือ
ผู้ติดสารเสพติดถูกส่งตัวมาโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจภายหลัง
การได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการยาเสพติด
ให้โทษในแต่ละจังหวัด ส่วนกระบวนการบำ�บัดถูกกำ�หนด
รูปแบบไว้แล้ว ซึ่งพบว่า แหล่งบำ�บัดในประเทศไทย
มีทั้งของภาครัฐ เอกชน และสาธารณกุศลไม่ได้มีมาตรฐาน
เดียวกัน  ขาดการประเมินประสิทธิภาพและขาดการ
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แท้จริง โดยเฉพาะการดูแลผูใ้ ช้สารกลุม่ โอปิออยด์ (opioid)
ในระดับประเทศ เช่น ประเทศไทยมีความร่วมมือของ
องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ องค์กร Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
ร่วมกับสำ�นักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ และสถาบันธัญญรักษ์ พยายามจัดให้มีคู่มือ
ในการบำ�บัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการให้เมทาโดนระยะยาว
(Methadone maintenance guideline) เพื่อให้มี
มาตรฐานเดียวกัน  แต่กย็ งั ไม่สามารถนำ�ไปใช้ในทางปฎิบตั ิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
เนื่องจากมีข้อโต้แย้งหลายประเด็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
เช่น ปริมาณเมทาโดนที่เหมาะสมในการบำ�บัดระยะยาว  
รูปแบบของบริการ เป็นต้น

การประเมินสถานการณ์ เ พื่ อ การวางแผน
แก้ไขปัญหายาเสพติด (Rapid Situation
Assessment)7-11

หากประเมินตามปัญหาจะพบว่า ภาคใต้เป็นภาค
ที่มีปัญหาในเรื่องสารเสพติดมากที่สุด  เนื่องจากมีแหล่ง
ท่องเที่ยว มีเกาะและยังมีพื้นที่ติดทะเลและชายแดน
เพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ ได้แก่ พม่า และมาเลเซีย   
นอกจากนี้ยังมีปัญหาตัวยาหลัก ได้แก่ ยาบ้า เฮโรอีน  
สี่ คู ณ ร้ อ ย (ปั จ จุ บั น พั ฒ นาเป็ น สิ บ คู ณ ร้ อ ย) กั ญ ชา
กระท่อม  ยาแก้ไอ  ลูกเม็ด (alprazolam) และยังพบว่า
มีการพยายามที่จะผสมสารเสพติดต่างๆ ในสูตรใหม่
อยูต่ ลอดเวลา ทำ�ให้ตอ้ งมีการนำ�เอากระบวนการประเมิน
สถานการณ์แบบรวดเร็วเพื่อการวางแผนในการแก้ไข
ปั ญ หาสารเสพติ ด และการลดอั น ตรายจากการใช้ ส าร
เสพติดไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป โดยมี International Harm
Reduction Association (IHRA) เสนอกรอบในการ
ค้นหาและวางแนวทางในการประเมินสถานการณ์และ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในพื้นที่ ซึ่งต้องประกอบด้วย
หลักการที่สำ�คัญ คือ
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1. การประเมินปัญหาและการประเมินแหล่ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อนำ�ไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา การ
วางกรอบแนวคิดทั้งด้านกว้างและด้านลึก การประเมิน
ความรู้ด้านการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยา ระบาดวิทยา
และการประเมินผล ซึ่งมีความแตกต่างจากการค้นหา
ปัญหาในด้านสังคมศาสตร์แขนงอื่นๆ ดังนี้ คือ
1.1 ความรวดเร็ว หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้
ในการทำ�งานไม่นาน อาจจะ 2-3 วัน หรือ 2-3 เดือน
เช่น พบผู้ใช้สารเสพติดก็พยายามที่จะค้นหาปัญหาให้
เร็วที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดในชุมชน
1.2 ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน อาจต้องการ
คนทำ�งาน 1-2 คน ที่จะต้องทำ�งานร่วมกันด้วยความ
รวดเร็ ว และลดความจำ � เป็ นในการจ้ า งคนด้ ว ยการให้
เงินเดือนระยะยาวโดยไม่ต้องตั้งสำ�นักงาน
1.3 การใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นเท่าที่จะทำ�ได้
1.4 การใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง  
การนำ�เอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาใช้และต้องตรวจสอบ
ความตรงของข้ อ มู ล และความน่ า เชื่ อ ถื อได้ ข องแหล่ ง
ข้อมูลนั้นๆ
1.5 การสื บ ค้ น จากแหล่ ง ข้ อ มู ล หลั ก คื อ
ภาครัฐรวมทัง้ มีการตรวจสอบ สังเกต และใช้กระบวนการ
ทางสถิติร่วมด้วย
2. การค้ น พบและการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลที่ มี
อยู่แล้ว (finding and analyzing existing information) ประกอบด้วย
  
2.1 ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว มาจากแหล่ งใด ซึ่ ง
อาจจะเป็นข้อมูลการคาดประมาณผูใ้ ช้สารเสพติดประเภท
ต่างๆ จำ�นวนผู้ต้องขังคดียาเสพติด ใบสั่งยาประเภท
สารเสพติดของผู้มารับบริการ จำ�นวนผู้ใช้ยาที่สัมพันธ์
กับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด รายงานประจำ�ปี สถิติ
ผู้ใช้สารเสพติดที่ติดเชื้อเอชไอวี จำ�นวนผู้รับการบำ�บัด
เมทาโดน เป็นต้น  ข้อมูลเหล่านี้ต้องมาจากหลายแหล่ง
ได้แก่ ผู้เข้ารับโปรแกรมบำ�บัด คลินิกกามโรค คลินิก
สุขภาพจิต ร้านขายยา ตำ�รวจ ทัณฑสถาน สำ�นักงาน
คุมประพฤติ สังคมสงเคราะห์ องค์กรพัฒนาเอกชน  
วัด/องค์กรทางศาสนา นักข่าว หรือนักวิจัย เป็นต้น

2.2 วิธีการคัดเลือกข้อมูล ในการเริ่มการ
ประเมิ น สถานการณ์ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ดำ � เนิ น งาน
จะต้องสร้างแนวทางในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ต้อง
จำ � แนกหั ว ข้ อ และคำ � ถามที่ ใ ช้ ห าข้ อ มู ล เฉพาะที่ มี อ ยู่
และดูว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นปัจจุบันหรือไม่ แหล่งข้อมูลหลัก
นั้ นให้ ข้ อ มู ล ทางบวกหรื อ ลบ และข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ นั้ น เป็ น
ข้อมูลเฉพาะพื้นที่หรือตัวแทนของทั้งกลุ่ม   
2.3 การจัดการข้อมูล  ผูร้ วบรวมจะต้องเรียง
ความสำ�คัญของข้อมูล ทั้งในลักษณะของแหล่งข้อมูล  
ผู้ให้ข้อมูล  สรุปและหาความสัมพันธ์ทั้งแหล่งข้อมูลและ
เนือ้ หาของข้อมูล  จากนัน้ ส่งข้อมูลไปยังทีมทำ�งานให้ชว่ ย
กันวิเคราะห์และพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อจัดกลุ่ม
ประเด็น  สิง่ สำ�คัญ คือ ต้องบันทึกเป็นหลักฐานเพือ่ จะได้
นำ�มาประกอบในการแยกแยะประเด็นว่าพอเพียงหรือยัง
และตรงกับที่วางแผนไว้หรือไม่   สิ่งที่ต้องระลึกถึง คือ
แหล่งข้อมูลที่ได้มาอาจจะมีความลำ�เอียงไปทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ หน้าทีข่ องผูร้ วบรวม คือ ต้องแจกแจงแหล่ง
ข้อมูลให้ชดั เจน ซึง่ จะช่วยทำ�ให้ผรู้ วบรวมไม่พลอยลำ�เอียง
และคล้อยตามไปกับข้อมูลที่ได้รับมาด้วย
2.4 การแปลผลข้อมูล  จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ มี ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพถึ ง แม้ ว่ า จะมี ค วาม
หลากหลายทัง้ เนือ้ หาและแหล่งข้อมูล ประเด็นสำ�คัญ คือ
พยายามนำ�เสนอให้ออกมาในรูปแบบของตารางข้อมูลดิบ
หรื อ แผนภู มิ การจั ด กลุ่ ม หั ว ข้ อ เนื้ อ หา คำ � หลั ก
แหล่งข้อมูล สาระที่ได้จากข้อมูลนั้นๆ รวมทั้งประเด็นที่
เสนอในรูปแบบการวิเคราะห์ สังเคราะห์และข้อเสนอแนะ
หรื อในบางครั้ ง อาจจะในลั ก ษณะกรณี ศึ ก ษา ข้ อ มู ล
บางประเด็นที่อาจจะได้ข้อมูลแบบต่ำ�กว่าความเป็นจริง
หรือมากเกินความเป็นจริง ทั้งนี้อาจเนื่องจากการไม่ไว้
วางใจในผูถ้ าม/การเก็บข้อมูลนัน้ ๆ หากเป็นเช่นนีผ้ รู้ วบรวม
จะต้องยึดมัน่ แนวทางทีก่ �ำ หนดไว้ ส่วนในบางกรณีทขี่ อ้ มูล
ผิดเพีย้ นจากความเป็นจริง ผูร้ วบรวมอาจจะต้องเก็บไว้กอ่ น
และนำ�ปัญหาต่างๆ นั้นไปพิสูจน์ความจริง ก่อนการ
สรุป อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงคือ อย่าเชื่อเพราะ
ผลทางสถิ ติ ที่ เ สนอทำ �ให้ เ ราเชื่ อ แต่ ต้ อ งเชื่ อ ข้ อ มู ล
ภายหลังจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพิสจู น์ขอ้ มูลก่อน
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2.5 การติ ด ตามตรวจสอบโดยสื่ อ หาก
พิจารณาถึงสื่อประเภทสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์และวารสาร
เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
มากที่สุดและโดยภาพรวม เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
และมี ค วามน่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่ง การใช้สื่อเหล่านี้
เป็ น ภาพสะท้ อ นปั ญ หาและความคิ ด เห็ น ของสั ง คม
ต่อปัญหายาเสพติดทีส่ �ำ คัญและคุม้ ค่ากับความพยายาม
ในการรวบรวมข้อมูล เพราะผู้สื่อข่าวมักจะนำ�เสนอสิ่ง
ที่น่าสนใจ และสิ่งที่คนในสังคมสนใจ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว
ผู้สื่อข่าวเป็นกลุ่มที่สำ�คัญในการช่วยอธิบายปัญหาของ
ผู้ใช้สารเสพติด การให้เหตุผลแก่ สั ง คมเพื่ อ การดู แ ล
และช่วยเหลือ รวมทั้งการกระจายแนวคิดในเรื่องการลด
อันตรายจากการใช้สารเสพติด
3. การสัมภาษณ์ (conducting interviews)
สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง คือ
3.1 ใครควรจะเป็นผู้สัมภาษณ์  ในขณะที่
ผู้รวบรวมไปเก็บข้อมูล อาจจะวางแผนการสัมภาษณ์
ไปด้วย หรืออาจจะให้คนกลุม่ นัน้ เป็นผูช้ ว่ ยติดต่อสัมภาษณ์
คนทีค่ วรเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล  เช่น อาจจะถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น
เจ้าหน้าทีว่ า่ “ควรสัมภาษณ์ใคร” ขณะเดียวกัน ก็ควรต้อง
พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุด  การสัมภาษณ์
ควรเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม  สิ่งที่
ผูส้ มั ภาษณ์ตอ้ งตระหนัก คือ คนทีส่ มั ภาษณ์มปี ระสบการณ์
หรือไม่ หรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่
3.2 การบริหารจัดการสัมภาษณ์ ผู้รวบรวม
ข้อมูลจะต้องทราบข้อมูลหรือกิจกรรมของผู้ที่ได้รับเลือก
เป็นผู้ให้ข้อมูล การจัดเวลา การทำ�เข้าใจในเรื่องที่จะ
สัมภาษณ์ และวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  
3.3 การเตรียมตัวเพือ่ การสัมภาษณ์  ในการ
สัมภาษณ์ ต้องคำ�นึงถึงสถานที่ ความเงียบ และห่างจาก
กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อคำ�ตอบของผู้ตอบ เช่น กลุ่มผู้ใช้ยา
การสัมภาษณ์อาจเลือกทีท่ หี่ า่ งจากครอบครัว หรือผูด้ แู ล
เป็นต้น   พยายามหลีกเลี่ยงคำ�ถามที่กระตุ้นความรู้สึก
เช่น  ต้องการทราบว่า  ผูใ้ ช้ยาถูกจับกุมเมือ่ 6 เดือนก่อน
หรือไม่ ผู้ถามต้องเลี่ยงการถามแบบตรงๆ แต่อาจจะ
ถามว่า  “เมื่อ 6 เดือนก่อนไปทำ�อะไรมาบ้าง “เป็นต้น
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นอกจากนีผ้ ถู้ ามต้องจัดลำ�ดับความสำ�คัญของสิง่ ทีจ่ ะถาม
โดยการเตรียมตัวให้พร้อมและทำ�ความเข้าใจข้อคำ�ถาม
ผลดีของการเรียงลำ�ดับความสำ�คัญของคำ�ถาม คือ ทำ�ให้
ได้ข้อมูลครบถ้วนไม่สับสน นอกจากนี้ท่าทีที่แสดงออก
ต้องเป็นมิตร
3.4 กระบวนการสัมภาษณ์อนื่ ๆ ทีอ่ าจจะต้อง
นำ�มาใช้  ได้แก่  การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
การเสวนากลุ่ม และการประชุมโต๊ะกลม บทบาทของ
ทีมผู้รวบรวมข้อมูล คือ  ต้องเตรียมความพร้อมในการ
สั ม ภาษณ์ มี เ วลาเพี ย งพอ และสามารถสร้ า งความ
ไว้วางใจในกลุม่ ผูถ้ กู สัมภาษณ์  กรณีทีเ่ ป็นการสัมภาษณ์
แบบเสวนากลุ่มจำ�เป็นต้องมีผู้ช่วยในการทำ�หน้าที่เป็น
ผู้อำ�นวยความสะดวก (facilitator)  และผู้จดบันทึก
(note taker)  ส่วนประเด็นที่จะสัมภาษณ์อาจจะเป็น
ประเด็นทีเ่ ตรียมมา และอาจจะมีการเพิม่ หัวข้ออย่างรวดเร็ว
เมื่อพบประเด็นที่ต้องการคำ�อธิบาย และรายละเอียด
เพิ่มเติม   นอกจากนี้ยังต้องมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้
ในการบั น ทึ ก ได้ แ ก่ เทปบั น ทึ ก เสี ย ง กระดาษ
เป็นต้น ในการจัดทำ�เสวนากลุ่มควรมีผู้เข้าร่วมเสวนา
ไม่เกิน 10 คน ทั้งนี้เพราะหากจำ�นวนผู้เสวนามีจำ�นวน
มากจะทำ�ให้การจัดการกลุ่มค่อนข้างยากและจะมีบางคน
ไม่ออกความเห็น ทำ�ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้เป็นเพียงความคิดของ
สมาชิกกลุ่มบางคนเท่านั้น ส่ ว นการประชุ ม จะต้ อ งนำ �
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะด้ า นเข้ า มาร่ ว มในการให้ ข้ อ มู ล
โดยอาจจะรวมถึ ง บุ ค ลากรทางการแพทย์ ผู้ นำ � ทาง
ศาสนา ผู้ใช้สารเสพติด รวมถึงภาครัฐที่รับผิดชอบงาน
ยาเสพติด เข้าร่วมประชุมด้วย  
3.5 ผู้รวบรวมข้อมูลจะต้องสามารถวางแผน
ในการจัดกระบวนการสัมภาษณ์โดยการ
3.5.1 ไปถึ ง สถานที่ สั ม ภาษณ์ ก่ อ น
เริ่ ม การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ เตรี ย มพื้ น ที่ ใ ห้ เ งี ย บและ
เป็นส่วนตัว
3.5.2 ผู้ที่ทำ�หน้าที่แปลควรจะเข้าใจ
กระบวนการสั้นๆ ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
3.5.3 เตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก
ให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาและพร้อมที่จะทำ�งาน
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3.5.4 ให้ ค วามเชื่ อ มั่ น แก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมว่าข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
3.5.5 ใช้ภาษาง่ายๆ ในการประชุม
3.5.6 เลี่ยงคำ�ถามที่กระตุ้นความรู้สึก
หรือทำ�ให้เกิดปัญหา ควรถามจากหลายคน ไม่ควรถาม
เฉพาะบุคคล
3.5.7 ให้ โ อกาสทุ ก คนได้ ต อบและ
ทบทวนเพื่อความกระจ่าง
3.5.8 ผู้รวบรวมควรเป็นผู้ฟังที่ดี
3.5.9 พยายามตัดบทในบางประเด็น
เพื่อกระชับข้อมูล
3.5.10 ต้องเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ
อาชีพ ฯลฯ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล  
3.5.11 ควรสรุปประเด็นเป็นระยะๆ
3.5.12 ควรแจกเอกสารที่จำ�เป็นอื่นๆ
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลทุกคน
3.6 สิ่งที่ต้องสังเกต อาจจะกระทำ�ร่วมกับ
การวิจัย การสังเกตอาจจะมีรูปแบบหรือไม่มีรูปแบบ  
โดยการสังเกตบริบท กระบวนการที่เกิดขึ้น ซึ่งนักวิจัย
ต้องเก็บข้อมูลด้วย ภายหลังจากทีม่ กี ารสังเกตบรรยากาศ
ทั่วๆ ไปแล้ว ควรมีการสร้างแบบหรือโครงสร้างการ
สังเกตและแบบบันทึก ส่วนหนึ่งอาจจะได้จากข้อมูลที่มี
การนำ�เสนอก่อนแล้วก็ได้ แบบบันทึกนี้จะช่วยให้ข้อมูล
มีความแม่นยำ�ถูกต้องมากขึน้ ในบางสถานการณ์ผรู้ วบรวม
ข้ อ มู ล อาจจะใช้ ก ารบั น ทึ ก สั้ น ๆ และนำ � มาขยายใน
ภายหลัง  นอกจากนี้อาจมีการบันทึกโดยใช้อุปกรณ์โสต
ทัศนูปกรณ์อื่นช่วย ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง วิดีทัศน์
เป็นต้น
ข้อดีของการสร้างแบบเก็บข้อมูล คือ
สามารถนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่าย ส่วนข้อมูลจาก
การสั ม ภาษณ์ ก็ นำ � มาใช้ เ พื่ อ การอธิ บ ายและตี ค วาม
สิ่งที่ต้องระวัง คือ ขณะสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ต้องลด
โอกาสของการพูด หรือการให้ความเห็นนอกประเด็น
ของผู้ให้ข้อมูล มิฉะนั้นจะทำ�ให้หลงประเด็นที่ต้องการ
ทราบ

4. หัวข้อคำ�ถามที่ควรจะต้องคำ�นึงถึง สิ่งที่
ควรจะได้รับการบรรจุในการถามอย่างมีคุณภาพ ทั้งใน
รูปแบบของคำ�ถามที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง คือ
ควรจะต้องมีค�ำ ถามทีถ่ ามในกลุม่ ผูใ้ ช้สารเสพติด  บุคลากร
ทางการแพทย์/ผู้ให้บริการ ฝ่ายปราบปราม/ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
- ท่านประมาณการว่ามีผู้ใช้สารเสพติดทั้งที่
กำ�ลังใช้และเคยใช้ในพื้นที่ที่ท่านอาศัย/ทำ�งานอยู่เท่าไร
และส่วนใหญ่รวมกันอยู่ที่ใด
- การมี เ ข็ ม และหลอดฉี ด ยาในครอบครอง
เป็นความผิดหรือไม่
- ท่านคิดอย่างไรถ้ามีการนำ�โครงการแลกเข็ม
เข้ามาเริ่มต้นในพื้นที่นี้
- ท่านคิดว่าผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีดยังมีอยู่
ในปัจจุบัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 1 ปี 3 ปี
5 ปี ก่อนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร
- นโยบายอะไรที่เหมาะสมในการดูแลผู้ใช้
สารเสพติดชนิดฉีด ทั้งที่ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อเอชไอวี
    
- ท่านคิดว่ าในกรณีที่มีการติดเชื้อ เอชไอวี
ในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ชนิ ด ฉี ด จะหยุ ด การแพร่ เ ชื้ อ
ได้ อ ย่ า งไร และมีวิธีการช่วยเหลือกลุ่มนี้ในการได้รับ
การดูแลสุขภาพอย่างไร
- นโยบายอะไรที่เหมาะสมในการดูแลผู้ใช้
สารเสพติดชนิดฉีดทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อเอชไอวี
ฯลฯ
อย่างไรก็ตามในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งที่มีผู้ให้
ข้อมูล  ผูเ้ ก็บข้อมูลจะต้องมีขอ้ มูลเกีย่ วกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้วย
เช่น เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ประเภทและวิธีการใช้
สารเสพติด ระยะเวลาในการใช้สารเสพติด เป็นต้น
5. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินสถานการณ์
แบบรวดเร็ว ควรต้องครอบคลุม
- รายละเอี ย ดที่ ชั ด เจนของผู้ ใ ช้ ย าและ
องค์ประกอบของการเกิดภาวะเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี
- ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ท่ี มี ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด  
กิจกรรมและจำ�นวนสมาชิกในกลุ่มที่ให้ข้อมูล
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- การทำ�แผนที่แหล่งเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง
และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
- รายชื่ อ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (Non
Government Organizations: NGOs) อาสาสมัคร
และกลุ่มที่ทำ�งานด้านยาเสพติดในพื้นที่
- องค์การภาครัฐและหน่วยงานที่สามารถ
ให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้สารเสพติดทั้งที่ติดเชื้อและ
ไม่ติดเชื้อเอชไอวี
- การสร้างเครือข่าย และเครือข่ายเดิมที่มี
อยู่แล้วเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือ
- การยอมรั บ และความคิ ด เห็ น ของชุ ม ชน
ต่อผู้ใช้สารเสพติทั้งชนิดฉีดและประเภทอื่นๆ
- การจำ�แนกปัญหาช่องว่างทางแนวคิด ข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทัง้ ในด้านเจตคติ  นโยบายของ
ชุมชน รวมทั้งโปรแกรมที่จะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม (รูปที่ 1)

ก ารนำ � ก ารปร ะ เ มิน ส ถ าน ก าร ณ์ แ บ บ
รวดเร็ วไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ การลดอั น ตราย
จากการใช้สารเสพติด

จากแนวคิดการประเมินสถานการณ์แบบรวดเร็ว
นี้พบว่า หลายประเทศได้นำ�ไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการวางนโยบายเพือ่ การแก้ปญ
ั หายาเสพติดโดยเฉพาะ
ประเทศออสเตรเลียและเคนาดาโดยในระยะแรกมีการ
ดำ�เนินการโดยการทำ�ความเข้าใจและขอความร่วมมือ
จากชุมชนก่อนการจัดตั้งศูนย์ฉีดสารเสพติด (Injecting
Center หรือ drop in center) ในระยะแรกยังได้รับ
ความร่วมมือน้อย ต่อมาได้รับการยอมรับจากชุมชนและ
เป็นต้นแบบของการแก้ปญ
ั หาในชุมชนอืน่ ๆ12-14 ในทวีป
เอเซีย เช่น ประเทศอิหร่าน พม่า เวียดนาม จีน และ
มาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ว่ามีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดและพัฒนา
กระบวนการลดอั น ตรายจากการใช้ ส ารเสพติ ด ได้ ดี
ประเทศหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้15-18  ผลของการ
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ประเมินสถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดนโยบายเพื่อ
การดูแลผูใ้ ช้สารเสพติดโดยเฉพาะชนิดฉีด ทัง้ นีก้ อ่ นทีจ่ ะ
เกิดเป็นนโยบายก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มาหลาย
ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีทั้งการยอมรับและการ
ต่อต้าน19-22 การมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
สารเสพติด ทัง้ ด้านสวัสดิการเพือ่ การยังชีพและการบำ�บัด
รักษาตามแนวคิดการลดอันตรายจาการใช้สารเสพติด
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแนวทางของการลดอันตราย
จากการใช้สารเสพติดจะถูกปฎิเสธหรือได้รับการยอมรับ
ในทุกประเด็น  องค์การลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด
หรือ International Harm Reduction Development
Program (IHRD)23 ส่งเสริมแนวทางการศึกษาสถานการณ์
แบบรวดเร็วและนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาบริการเพือ่ การดูแลผูใ้ ช้
สารเสพติดชนิดฉีด โดยมีแนวทางเพื่อพัฒนานโยบาย
ให้ เ หมาะสมกั บ แต่ ล ะประเทศที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของ
การใช้สารเสพติดชนิดฉีด ดังนี้
1. ผ่านระบบบริการ  ประกอบด้วย  โปรแกรม
การแลกเข็มสะอาด เช่น ประเทศในยุโรปกลาง/ยุโรป
ตะวันออก และรัสซีย17  การให้สารทดแทน เช่น เมทาโดน
หรือบูพรินอฟิน (buprenorphine) เช่น ประเทศ
คีร์กิซสถาน อัลบาเนีย ลิทัวเนีย และยูเครน เป็นต้น  
โดยประเทศเหล่านีเ้ ลือกการให้สารทดแทนเป็นอันดับแรก
ส่วนการแจกเข็มสะอาดและการแลกเข็มยังอยูใ่ นระหว่าง
การทดลองใช้ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ ในห้องขัง24, 25 การสร้าง
เครือข่ายการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด พบใน
ประเทศที่ เ คยมี โ ปรแกรมการแลกเข็ ม สะอาดมาก่ อ น   
การแลกเข็ ม สะอาดในเรื อ นจำ � ที่ คี ร์ กี ซ สถาน และ
มอลโดวา ซึ่งช่วยลดปัญหาการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่ม
ผูต้ อ้ งขังได้15,22 การให้ค�ำ ปรึกษาและการให้บริการเชิงรุก
โดยการเยี่ยมบ้าน/ครอบครัวผู้ใช้สารเสพติด การให้
ข้อมูลเกีย่ วกับการติดเชือ้ เอชไอวี ตับอักเสบซีและการได้
สารเสพติดเกินขนาด การให้บริการช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมาย การป้องกันผู้ใช้ยาถูกกระทำ�  และการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเอชไอวี  
ผู้ดูแลเกี่ยวกับสารเสพติดและผู้ดูแลโปรแกรมการลด
อันตรายจากการใช้สารเสพติด
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ชุมชน

การประเมินสถานการณ

พัฒนาระบบการบําบัด

ระบบสงตอ

การเฝาระวัง

แผนชุมชน/พื้นที่ในการแกไขปญหาการแพรระบาดสารเสพติด

องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)

ทบทวนเอกสาร
การบําบัด
ภาครัฐ

ประเภทสารเสพติด

ฝายปกครอง/นายอําเภอ

ครู

ทองถิ่น/อบต./เทศบาล

นักวิชาการ

ป.ป.ส.

ตํารวจ

สาธารณสุข

รพ.สต.

โรงพยาบาลชุมชน

ศูนยบําบัดยาเสพติด

รูปที่ 1 องค์ประกอบในการประเมินสถานการณ์แบบรวดเร็วและผลจากการดำ�เนินการ

หมายเหตุ: อสม. = อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ป.ป.ส. = สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รพ.สต. = โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

ปราชญชาวบาน

ผูนําศาสนา

ผูนําชุมชน

อสม.

กลุมผูติดเชื้อ

กลุมผูใชสารเสพติด

รายงานคดีการจับกุม

งานวิจัย

สถานการณ์สารเสพติดแบบรวดเร็วเพื่อลดอันตราย
นวลตา อาภาคัพภะกุล
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2. ผ่านการช่วยเหลือ/สงเคราะห์ ประกอบด้วย
รูปแบบในการดูแลผู้ใช้สารเสพติดที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนโลก (Global Fund) ธนาคารโลกและ
องค์กรการกุศลอื่นๆ โปรแกรมให้การดูแล มีดังนี้
2.1 การขยายการให้ยาต้านไวรัสในกลุม่ ผูใ้ ช้
สารเสพติด เช่น ประเทศรัสเซีย เป็นต้น
2.2 การรวมโปรแกรมยาต้านไวรัสและวัณโรค
เช่น ประเทศยูเครน  เป็นต้น
3. ผ่ าน กลุ่ ม ผู้ ช่ ว ยเหลื อ /สนั บ สนุ น ฝ่ า ย
ปราบปรามและการเมื อ ง เพื่อ ลดปั ญ หาในการเข้ า สู่
ระบบการดูแลและการเปิ ด เผยตั ว เนื่ อ งจากกลั ว การ
ถูกจับกุม นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน การให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม
รวมทั้งการจัดทำ�ข้อตกลงเพื่อการดูแลผู้ใช้สารเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพ
4. ผ่านชุมชน โดยให้การดูแลผู้ใช้สารเสพติด
และผู้ที่ต้องอาศัยร่วมกับผู้ใช้สารเสพติดที่ติดเชื้อ กลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากและมักจะได้รับผลกระทบจากการ
ไม่ได้รับการดูแลเมื่อเกิดการติดเชื้อ และต้องมีนโยบาย
และองค์กรในการช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นได้รับการดูแล
ตามสิทธิ์ที่พึงมีและพึงได้รับจากรัฐสวัสดิการ
ด้านความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานยาเสพติด
นับว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ทำ �ให้มีผู้เข้ามาร่วมในการ
แก้ปัญหายาเสพติดเกิดความกังวลใจโดยเฉพาะความ
ปลอดภัยทีผ่ เู้ กีย่ วข้องจะได้รบั หากเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ประเมินสถานการณ์  สำ�หรับประเด็นนี้ สิง่ ทีผ่ ดู้ �ำ เนินการ
ต้องคำ�นึงถึง คือ ต้องมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ใช้สารเสพติด
เพี ย งอย่ า งเดี ย วและต้ อ งไม่ พ ยายามค้ น หาแหล่ ง ซื้ อ
แหล่งขาย หรือผู้ค้า เพราะเป้าหมายของการประเมิน
สถานการณ์ คือ การทำ�ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นของผู้ใช้
สารเสพติดทุกประเภท สามารถเข้าถึงระบบการบำ�บัดได้    
และหากผู้ใช้สารเสพติดเหล่านั้นยังไม่สามารถเลิก/หยุด
การใช้ ส ารเสพติ ดได้ ก็ จ ะมี แ นวทางในการดู แ ลให้ เ ขา
เหล่านั้นใช้สารเสพติดโดยไม่เป็นอันตรายทั้งแก่ต นเอง
และผู้อื่นและไม่เป็นผู้แพร่กระจายการติดเชื้อเอชไอวี
ไปยังผู้อื่น
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ข้ อ เด่ น และข้ อ ด้ อ ยของการดำ �เนิน การ
ประเมินสถานการณ์

	ข้อเด่น
การประเมินสถานการณ์สารเสพติดแบบรวดเร็ว
(RSA) นี้ เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญที่ช่วยในการประเมิน
ปัญหา และการนำ�ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ และที่
สำ�คัญ คือ เป็นเครื่องมือที่พัฒนามาจากองค์ความรู้ทาง
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ระบาดวิทยา และกระบวนการ
วิจัยประเมินผล โดยมีข้อดีดังนี้ คือ
- เป็นกระบวนการที่ทำ�ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้
เวลาในการเก็บข้อมูลน้อยลง
- ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
- มีการใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพ
- มีการพิสูจน์จากหลายแหล่งข้อมูลมากกว่าการ
เชื่อแหล่งข้อมูลใดเพียงแหล่งเดียว
- มีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชือ่ ถือ
ได้ของข้อมูลโดยคนหลายกลุ่ม
- เกิ ด เครื อ ข่ า ยชุ ม ชนในการเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หา
ยาเสพติดในชุมชน
ข้อด้อย
- เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในผู้ให้ข้อมูล
- อาจจะมีการเคลือ่ นย้ายของกลุม่ ผูใ้ ช้สารเสพติด
ในพื้นที่
- มีการปิดบังข้อมูลเนือ่ งจากเกรงจะเสียภาพพจน์
ของพื้นที่
- คนในพื้นที่วิตกกังวลว่าหากมีการจัดตั้งศูนย์
บริการ หรือ drop in center ในพืน้ ที่ หากมีการจัดการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำ�ให้เป็นแหล่งรวมของผู้ใช้สาร
เสพติดและอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ชุมชน
สิ่งที่ผู้ดำ�เนินการจะต้องคำ�นึงถึง
1. ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากผู้ให้
ข้อมูลเป็นผู้ที่อาศัยในพื้นที่จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบและความปลอดภัย
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2. ผูด้ �ำ เนินการต้องกระตุน้ ให้รฐั มีนโยบายให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ให้ข้อมูลทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
3. ผูด้ �ำ เนินการประเมินสถานการณ์จะต้องไม่นำ�
ข้อมูลบุคคลไปเผยแพร่ โดยต้องมีจริยธรรมการวิจัย
อย่างเคร่งครัด
4. ผูด้ �ำ เนินการประเมินสถานการณ์จะต้องไม่เปิด
ประเด็นในเรื่องผู้ค้าอย่างเด็ดขาด เนื่องจากประเด็น
ดังกล่าวผู้ดำ�เนินการสามารถได้ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และสำ�นักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
สำ�หรับประเทศไทย ผูเ้ ขียนได้มกี ารนำ�เอกระบวน
การดังกล่าวไปใช้ในการจัดตั้ง “drop in center” หรือ
ชือ่ เดิม “บ้านพักใจสไตล์จะนะ” โดยมีทกุ ภาคส่วนเข้ามา
ร่ ว มในการประเมิ น สถานการณ์ ปั ญ หาในพื้ น ที่ ตำ � บล
บ้านนา อำ�เภอจะนะ และประสบความสำ�เร็จเป็นแห่งแรก
ในภาคใต้ที่มีภาครัฐเป็นแกนนำ�หลักและทำ�งานร่วมกับ
ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ที่ เ ป็ น อาสาสมั ค รชุ ด แรกที่ ไ ด้ รั บ การ
เตรียมความพร้อมในการทำ�งานเชิงรุกในพื้นที่ จาก
ประสบการณ์ในการนำ�แนวคิดการประเมินสถานการณ์
มาดำ�เนินการเป็นรูปธรรม โดยในระหว่างดำ�เนินการ
ผู้เขียนและทีมงานไม่ประสบปัญหาหรือผลกระทบใดๆ
ทั้งจากผู้ใช้สารเสพติด ผู้ค้าสารเสพติดในพื้นที่ และ
ประชาชนในชุมชนอำ�เภอจะนะ ปัจจุบนั ถ่ายโอนให้องค์กร
พัฒนาเอกชนเป็นผู้ดำ�เนินการแต่ยังอยู่ในการกำ�กับดูแล
ของโรงพยาบาลจะนะ  
การประเมินสถานการณ์สารเสพติดที่กล่าวมา
เป็นแนวทางที่หลายประเทศนำ�ไปดำ�เนินการ โดยเลือก
ดำ�เนินการตามศักยภาพ และนโยบายหลักของแต่ละ
ประเทศ ซึ ่ ง ประเทศไทยอาจจะพิ จ ารณาตามความ
เหมาะสมเพื่อให้เกิดนโยบายที่ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใช้
สารเสพติดและครอบครัว

สรุป

การประเมินสถานการณ์ ส ารเสพติ ด แบบ
รวดเร็วถูกนำ�มาใช้เป็นเครอื่ งมือในการวางนโยบาย
เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาสารเสพติ ด ในหลายประเทศ
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ทั้ งทวีปยุโรปและเอเซีย การเลือกใช้กระบวนการ
ประเมินแบบรวดเร็วนี้จะทำ�ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการแก้ปัญหาหรือวางนโยบายเพื่อการแก้ปัญหา
สารเสพติดได้มโี อกาสคิดร่วมกันและมองเห็นปญ
ั หา
จากบุ คคลที่เ กี่ ย วข้ อ งหลายกลุ่ ม ทำ �ให้ นโยบาย
การแก้ปัญหาเป็นแบบองค์รวมอย่างแท้จริง เพราะ
เป็ น มุ ม มองที่มาจากทั้ ง ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ชุ ม ชน
และฝ่ายปรามปรามและป้องปราม ซึ่งองค์ประกอบ
ที่จะทำ � ให้ นโยบายยาเ สพติ ด ของประเท ศมี
ประสิทธิ ภ าพต้ อ งอาศั ย ข้ อ มู ลที่ มีคุ ณ ภาพและ
เชื่ อ ถื อ ได้ ห ลายแหล่ งข้ อ มู ลเ พื่ อ จะได้ นำ � ไปสู่
การวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ างคร บถ้ วน มากกว่ า
การเชื่ อ ถื อ แหล่ งข้ อ มู ล ใดเพี ย งแห่ งเ ดี ย ว และ
เนือ่ งจากข้อมูลยาเสพติดมีความเป็นพลวัตรสูงมาก
การที่จะวางนโยบายต่างๆ หากต้องใช้เวลานาน
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะทำ�ให้เกิดความล่าช้า
และปั ญ หาก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขหรื อ แก้ ไ ขไม่ ทั น
ท่วงที ดังนั้น การนำ�เอาวิธี RSA มาใช้ในการ
ประเมินสถานการณ์ จึ งทำ �ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยง
ของนโยบายส่วนกลางและนโยบายท้องถิ่นประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่าย หากแต่ละท้องถิ่นให้ความสนใจ
ในการร่ ว มมื อ กั น แก้ ปั ญ หาอย่ าง แท้ จ ริงและทุ ก
ภาคส่วน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดคาดว่า
จะลดลงไม่มากก็น้อย
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