เกาะติ ด

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐

“๑๐ ป พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ สูสังคมสุขภาวะ”
๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ เดินหนารับฟงความคิดเห็น
สานพลั ง ประชารั ฐ แก ไขป ญ หายาเสพติ ด
สมัชชาสุขภาพแหงชาติเผยยอดผูใชยาเสพติดในไทยทะลุ
๑.๔ ลานคน สะทอนปญหาสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจรุมเรา
เดิ น หน า สานพลั ง เชิ ง รุ ก ร ว มหน ว ยงานรั ฐ -คนในท อ งถิ ่ น เป น
เกราะคุมกัน ปราบยาเสพติดในชุมชนดวยการสรางความเขาใจ
และใหโอกาส

เมือ่ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีการจัดเวทีรบั ฟงความคิดเห็น
ตอรางเอกสารหลักและรางมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เรื่อง "การมี
สวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด"
ณ หองประชุมสานใจ ๑/๒ ชัน้ ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ จ.นนทบุรี
โดยมี ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เปนประธาน พรอมดวย นพ.อภินันท อรามรัตน
ประธานคณะทำงานพัฒนาขอเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นวาดวย
การมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหายา
เสพติดฯ และตัวแทนหนวยงานเครือขายผูมีสวนเกี่ยวของ ภาค
ประชาชน ทองถิ่น และเยาวชนเขารวม

นพ.อภินันท อรามรัตน เปดเผยวา จาก
การสำรวจสถานการณยาเสพติดโลกป ๒๕๕๗
โดยสำนั ก งานด า นยาเสพติ ด และ
อาชญากรรม องคการสหประชาชาติ
พบวา ประชากรประมาณ ๑๔๓ ลาน
นพ.อภินันท อรามรัตน
คน หรือรอยละ ๕ ของประชากรโลก
ที่มีอายุระหวาง ๑๕ ถึง ๖๕ ป มีการใชยาเสพติดอยางผิดกฎหมาย
ในสวนประเทศไทย สถิตจิ ากคณะกรรมการบริหารเครือขาย
องคกรวิชาการสารเสพติด พบวา มีประชากรทีใ่ ชยาเสพติดในป ๒๕๕๙
ประมาณ ๑.๔ ลานคน ในจำนวนนี้คาดวาประมาณ ๓ แสนคน เปน
กลุม ทีจ่ ำเปนตองไดรบั การดูแลรักษา โดยพบการแพรระบาดยาเสพติด
มากที่สุดในกลุมวัยรุนและวัยทำงานที่มีอายุระหวาง ๑๒ ถึง ๔๔ ป
สวนสิ่งเสพติดที่ใชมากที่สุดคือ สุราและแอมเฟตามีน และที่นากังวล
คือ มีการแพรกระจายยาเสพติดไปถึงหมูบาน ชุมชน สงผลกระทบ
ทัง้ ในดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ อาทิ การติดเชือ้ จากโรคเอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบบี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สูงถึงรอยละ ๒๐

จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐

จดหมายขาว เกาะติดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐
ทั้งนี้พบวา ผูเสพยาเสพติด รอยละ ๑๘ กอเหตุอาชญากรรม และมี
ประชาชนไดรับความเดือดรอนจากยาเสพติด รอยละ ๓๔.๒ คิดเห็น
มูลคาทางเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียกวาปละ ๕ แสนลานบาท
ตอปญหาที่เกิดขึ้น แมจะมีการปองกันและปราบปรามอยาง
ตอเนื่อง แตแนวโนมปญหายังทรงตัว นำมาสูขอเสนอความรวมมือ
เพือ่ การแกปญ
 หาในรูปแบบประชารัฐ ๓ ระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร
ระดับนโยบาย และระดับชุมชนทองถิ่น โดย ระดับยุทธศาสตร ใช
ยุทธศาสตรประชารัฐ สรางความสามัคคีความเขมแข็งในชุมชนรวมกัน
แกปญหายาเสพติด ยุทธศาสตรปองกันปราบปรามและบำบัดรักษา
ผูต ดิ ยาเสพติดระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ดวยการบูรณาการมี
สวนรวมของหนวยงานปองกันปญหายาเสพติด และยุทธศาสตรดาน
การปองกันและฟนฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

ระดับนโยบาย เปนการบูรณาการทำงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตางๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงแรงงาน
สำนักงานตำรวจแหงชาติ กระทรวงยุตธิ รรม สวนใน ระดับชุมชนทองถิน่
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานหลักในการเฝา
ระวัง คนหา พูดคุยทำความเขาใจ แกไขปญหาแบบเชือ่ มโยงเครือขาย
กับชุมชน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสภาพปญหา โดยมีการตัง้ คณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอำเภอ ทำงานรวมกับภาคีเครือขาย
ตางๆ ในการลงพื้นที่เขาถึงกลุมเปาหมาย ชักจูงผูเสพยาเสพติดให
เขารับการคัดกรองดูแลและฟน ฟูจนสามารถใชชวี ติ เปนปกติในชุมชน
ของตนเอง รวมถึงการจัดการสิง่ แวดลอมและชุมชนใหเอือ้ ตอการเฝา
ระวังปองกันแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน

พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ สารวัตรใหญ สถานีตำรวจ
ภูธรทาฉนวน จ.สุโขทัย เปดเผยถึงการมีสว นรวม
ในการแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ ที่ ต.ทาฉนวน
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย วาพืน้ ทีด่ งั กลาว
เปนพื้นที่สีแดง พบการ
ระบาดของยาเสพติดจำนวนมาก
นานกวา ๑๐ ป จึงนำนโยบาย
พ.ต.ท.สมนึก นวลคำ
ประชารัฐ โดยตำรวจร ว มกั บ
กำนัน อสม. และโรงพยาบาล เดินหนาเชิงรุกลงพืน้ ทีแ่ บบเคาะประตูบา น
จูงใจกับกลุมผูเสพยาเสพติด ไมมีการรับโทษหากสมัครใจเขารับการ
บำบัด พรอมปรับทัศนคติและใหโอกาสกลับสูสังคม จึงทำใหประสบ
ความสำเร็จในการบำบัดผูเสพยาเสพติดโดยไมพบการกลับไปติดซ้ำ
ในสวนการรับฟงความคิดเห็นในวันนี้ ผูเขารวม
ไดแสดงความเห็นดวยกับกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนและครอบครัวเพื่อการแกไขปญหา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เรงทำความเขาใจผูเ สพ
ปรับทัศนคติ ลดการตีตรา เรงแกไขปญหา
ใหความชวยเหลือ และใหโอกาสกลับมา
ใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติ โดยจะมี
ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
การนำเสนอขอมูลที่ไดรับจากการรับฟง
ความคิดเห็น เขาสูการพิจารณาจัดทำรางเสนทางเดิน (Road map)
การมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพติด ป ๒๕๖๑–๒๕๖๒ กอนนำเขาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในเดือนธันวาคมนี้ โดยมุงหวังใหชุมชนสามารถ
ควบคุมและปลอดภัยจากปญหายาเสพติดในอนาคตตอไป

ชวนกันเขาไปกด Like เพื่อรวมกันสานพลัง สรางสุขภาวะไดที่
https://www.facebook.com/HealthAssembly/

ติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.samatcha.org

