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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๐ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 
ชมุชนเป็นศนูยก์ลางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีส่บิ 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่งชุมชนเป็นศนูยก์ลางในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ๑ 
ชืน่ชม ว่า หลายพืน้ที่ เช่น ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพรา้ว จงัหวดัเชยีงใหม่ ตําบลท่าฉนวน อําเภอ 

กงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเมง็ราย จงัหวดัเชยีงราย และอําเภอเมอืงเพชรบูรณ์ 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ผูนํ้าชุมชน กํานัน ผูใ้หญ่บา้น อบต. และหน่วยงานของรฐัในระดบัพืน้ที ่สามารถร่วมกนั
ป้องกนัแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพืน้ทีข่องตนไดอ้ย่างยัง่ยนื โดยอาศยักลไกตามระบบพฒันาคุณภาพชวีติ 
ในระดบัอาํเภอ สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูเ้พือ่การขยายผลอยา่งเป็นระบบต่อไป  

รบัทราบ วา่ ยาเสพตดิเป็นปญัหาทีแ่พรร่ะบาดทัว่ไปและก่อใหเ้กดิปญัหาสงัคมและสาธารณสุขอยา่ง
กวา้งขวาง ทัง้การตดิเชือ้เอชไอว ีไวรสัตบัอกัเสบบ ีไวรสัตบัอกัเสบซ ีและปญัหาสขุภาพจติต่าง ๆ 

ตระหนกั ว่า นโยบายการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีเ่น้นการปราบปราม สง่ผลกระทบทางลบต่อสงัคม
ตามมา ทัง้การมอีาชญากรรมมากขึน้ เพิม่ปญัหาทางสาธารณสุขทัง้โรคตดิเชื้อเอชไอว ีไวรสัตบัอกัเสบซ ี
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และโรคทางกายต่าง ๆ รวมถงึปญัหาสุขภาพจติ โรคเครยีด โรคจติ และซมึเศรา้ 
ฆา่ตวัตาย  

ตระหนัก ว่า รฐับาลได้ปรบัเปลี่ยนนโยบายด้านยาเสพติดครัง้ใหญ่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในระดบัสากล โดยเน้นการลดทอนความเป็นอาญา เพิม่การดแูลทางดา้นสาธารณสุข
และสงัคม ไดว้างยุทธศาสตรก์ารแกไ้ขใหม่ โดยเน้นการป้องกนั การบําบดัรกัษา ฟ้ืนฟู การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวงั/ป้องกนั/ดแูลผูม้ปีญัหายาเสพตดิ รวมถงึการบงัคบัใชก้ฎหมายทีส่อดคลอ้งกนั  และยดึ
แนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนืขององคก์ารสหประชาชาต ิเป็นเป้าหมายสงูสดุของการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

เหน็ว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ฝ่ายปกครองทอ้งที่ ผูนํ้าชุมชน ผูนํ้าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน 
สภาเดก็และเยาวชน และภาคเีครอืข่าย/กลุ่มต่าง ๆ ทํางานเกี่ยวขอ้งกบัการเฝ้าระวงั ป้องกนั และแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ  

ตระหนกั ว่า การพฒันาตามแนวทางขา้งตน้จําเป็นจะตอ้งสรา้งการขบัเคลื่อนสาธารณะใหเ้กดิความ
เขา้ใจตรงกนั และการจดัโครงสรา้งการทํางานทัง้ของภาครฐัและภาคประชาชนในระดบัพืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างเขม้แขง็ สามารถบูรณาการการแก้ไขปญัหายาเสพติดไปพร้อมกบัการพฒันาที่
ย ัง่ยนืไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 

                                                 
๑เอกสาร สมชัชาสุขภาพ ๑๐ / หลกั ๒ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐. มติ ๓ 
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จึงมีมติดงัต่อไปน้ี  
๑. ขอใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ เป็นเจา้ภาพหลกั ประสาน เชื่อมโยง ฝ่ายปกครองทอ้งที ่

องคก์รชุมชน องคก์รศาสนา สถาบนัครอบครวั องคก์รสตร ีเดก็และเยาวชน สถาบนัการศกึษา ศูนยย์ุตธิรรม
ชุมชน ภาคเีครอืขา่ยภาคประชาชน ภาคประชาสงัคม องคก์รภาคเอกชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อรว่ม
ขบัเคลื่อนการดาํเนินงานป้องกนั ดแูล และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในชุมชน ดงัน้ี 

๑.๑ ดาํเนินการปรบัทศันคตใิหเ้กดิในชุมชน ดงัน้ี 
๑) ใหเ้ชื่อมัน่ในพลงัของชุมชนทีจ่ะป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง 
๒) ใหเ้ปิดใจวา่ ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิมคีุณคา่และเป็นทุนของสงัคม 
๓) ให้เชื่อมัน่ว่าการป้องกันและแก้ไขปญัหาในทุกระดบั จะลดปญัหาได้ยัง่ยืนกว่าการ

ปราบปราม 
๔) ใหค้วามสาํคญัแก่สถาบนัครอบครวัในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

๑.๒ สาํรวจ คดักรองเพือ่บ่งชีป้ญัหาในพืน้ทีชุ่มชน เช่น การประชุมประชาคม เวทเีสวนา เป็นตน้ 
และนําขอ้มลูวเิคราะหส์ภาพปญัหา เพือ่แยกปญัหาดา้นยาเสพตดิมาจดัทาํเป็นแผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมกบั
บรบิทของพืน้ทีร่ว่มกนั 

๑.๓ กําหนดให้มปีระเด็นเรื่องการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดให้อยู่ในข้อตกลง กติกา 
ระเบยีบ และธรรมนูญสขุภาพของชุมชนอยา่งครอบคลุม 

๑.๔ ดาํเนินการป้องกนัและสรา้งภูมคิุม้กนัปญัหายาเสพตดิและการใชย้าในทางทีผ่ดิในครอบครวั 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และสื่อสงัคมออนไลน์ สร้างกลไกในการร้องขอความช่วยเหลือ 
ตลอดจนการเฝ้าระวงัและจดัการสภาพแวดลอ้มเพือ่ลดปจัจยัเสีย่งในชุมชน 

๑.๕ ดําเนินการเชญิชวน ผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด มาทําความเขา้ใจ และคดักรอง เพื่อช่วยเหลอื
ตามความประสงคอ์ยา่งเหมาะสมในแต่ละบุคคล  

๑.๖ ตดิตาม ดูแลช่วยเหลอืผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิและกลุ่มเสีย่ง ในดา้นสุขภาพ อาชพีตามความ
ถนดั การศกึษา และเปิดโอกาสทางสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื เพื่อใหส้ามารถพึง่พาตนเองและอยูร่ว่มกนั
ไดใ้นชุมชน 

๑.๗ ประเมินผลและสรุปบทเรียนพร้อมกับคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนในพื้นที่ และ ส่งต่อไปยัง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพฒันา
คุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) เป็นตน้ 

๑.๘ จดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัองคก์ร ภาคเีครอืขา่ยและชุมชนพืน้ทีอ่ื่นๆ เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขและสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกนั โดยประสานให ้สถาบนัการศกึษา หน่วยงานวชิาการในและ
นอกพืน้ทีส่นบัสนุนองคค์วามรูต้ลอดจนการศกึษาวจิยัดา้นน้ีใหค้รอบคลุมและต่อเน่ือง  

๒. ขอใหค้ณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชวีติระดบัเขต (พชข.) บูรณาการกบัภาครฐัทีเ่กี่ยวขอ้ง ภาคประชาสงัคมและองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุน 
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กระตุ้น และเป็นพีเ่ลี้ยง ใหชุ้มชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สามารถขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพชวีติใน
ประเดน็ปญัหายาเสพตดิอยา่งมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่นในชุมชนใหค้รบวงจร อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

๓. ขอใหศู้นยอ์ํานวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิจงัหวดั (ศอ.ปส.จ.) ศูนยอ์ํานวยการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนยอ์ํานวยการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
เมอืงพทัยา (ศอ.ปส.เมอืงพทัยา)  ศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิอาํเภอ (ศป.ปส.อ.) ศูนย์
ปฏิบตัิการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) สนับสนุนงบประมาณ และกํากบั ติดตาม 
คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต 
(พชข.) เพือ่ใหชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางในการจดัการปญัหาและขยายผลใหค้รอบคลุมอยา่งต่อเน่ือง 

๔. ขอใหก้ระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.) สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
องค์กรศาสนาทุกศาสนา ภาคประชาสงัคมและองค์กรภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็น
ศูนยก์ลางในการป้องกนั แกไ้ข และการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพตดิและปญัหายาเสพตดิ อย่างต่อเน่ือง
และยัง่ยนื 

๕. ขอใหส้ํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) องคก์รสื่อสารมวลชนทุกระดบั 
องคก์รสตร ีเดก็และเยาวชน และองคก์ร/เครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ และรณรงค ์ใหทุ้ก
ภาคส่วนไดป้รบัทศันคตแิละมุมมองต่อผูเ้สพและผูต้ดิยาเสพตดิว่าเป็นผูป้่วยไมใ่ช่อาชญากร และสง่เสรมิให้
ทุกภาคสว่นรว่มกนัเฝ้าระวงั ป้องกนัและตรวจสอบสือ่ทีม่เีน้ือหาเชงิลบหรอืไมเ่หมาะสม 

๖. ขอใหส้าํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) สรา้งความเขา้ใจกบัสาํนักงานตรวจเงนิ
แผน่ดนิ (สตง.) เพือ่กาํหนดใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่สนบัสนุนงบประมาณใน
การดาํเนินงานดา้นยาเสพตดิของแต่ละพืน้ที ่ 

๗. ขอใหค้ณะกรรมการการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รว่มกบักรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ พจิารณาปรบัแกข้อ้กฎหมาย ขอ้บญัญตั ิและระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณใหส้ามารถใช้
และสนับสนุนงบประมาณในภารกจิการเฝ้าระวงั ป้องกนัแก้ไข คดักรอง บําบดั ส่งต่อ ฟ้ืนฟู ติดตามและ
ช่วยเหลอืในชุมชน เช่น จดัซือ้ชุดตรวจหาสารเสพตดิทุกประเภท การสง่เสรมิการศกึษา การประกอบอาชพี 
เป็นตน้ เพือ่สนบัสนุนใหชุ้มชนเป็นศนูยก์ลางในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
 ๘. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิรายงานความกา้วหน้าแก่สมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่๑๒ 
 


