
ประเทศไทย:  
ความท้าทายและทางเลือกในปี 2555 และอนาคต 

 

มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
มาตรการในการป้องกันการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี  

 
 

ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าประสบความส าเร็จในการลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มพนักงานบริการ (sex worker) และได้รับการยก
ย่องให้เป็นแบบอย่างในการรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกีย่วกับเอชไอวีและเอดส์ รวมถงึการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยซ่ึงได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง นอกจากน้ันประเทศไทยยงัได้จัดบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอไอวีที่ก้าวหน้าและทั่วถงึมากที่สุดในภูมิภาค ครอบคลมุผู้ติดเช้ือฯที่เข้าเกณฑ์การรักษา
ด้วยยาต้านไวรัสฯถงึกว่าร้อยละ 80  ประเทศไทยควรสานต่อผลงานอันโดดเด่นในการป้องกนัการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีและมุ่งจัดการกับปัญหาการติดเช้ือ

เอชไอวีที่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด 
 
การใช้มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดอย่างกว้างขวางให้ครอบคลมุกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดจะช่วยลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีได้มากอีกทั้งจะเป็น
ช่องทางน าผู้ใช้ยาเข้าสู่การบ าบัดที่มีประสิทธิภาพและได้รับบริการสุขภาพที่ดขีึ้น การด าเนินการมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดอย่างกว้างขวางต้องอาศัย

ความเป็นผู้น าที่เข้มแข็งของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกีย่วข้อง การด าเนินงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดให้ครอบคลมุทั่วถงึทั้งประเทศนั้นถอื
เป็นส่ิงที่ท้าทาย ประเทศไทยจึงควรพจิารณาด าเนินการพืน้ที่สาธิตปฏิบัติการในพืน้ที่ที่มีผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดจ านวนมากสักพืน้ที่หนึ่ง ที่มีศูนย์การให้บริการลด

อันตรายจากการใช้ยาเสพติดผสมผสานด้วยมาตรฐานที่เป็นเลศิ ซ่ึงจะเป็นก้าวส าคญัก้าวแรกที่จะช่วยลดการรับและถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด 
ในขณะที่เป็นการพฒันาการด าเนินงานแผนงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและการฝึกอบรมบุคลากรทั้งในส่วนของผู้ให้บริการสาธารณสุขและคนท างานจาก
ชุมชนให้ได้มาตรฐานอีกด้วย 
 

ผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีดและการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวี

ในประเทศไทย  

แมว้า่ประเทศไทย จะมีผลงานโดดเด่นในการป้องกนัการระบาดของการติดเช้ือเอช
ไอวีกต็าม ผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดยงัคงเป็นกลุ่มท่ีมีภาวะเปราะบางต่อการติดเช้ือเอชไอวี
มากท่ีสุดในประเทศ และตามขอ้มูลท่ีปรากฏ อตัราความชุกการติดเช้ือเอชไอวีใน

กลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวธีิฉีดยงัอยูใ่นระดบัสูงตลอดทศวรรษท่ีผา่นมา แนวโนม้การระบาด
ของการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยในอนาคตจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
จดัการกบัการระบาดของการติดเช้ือฯในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด การไม่มีปฏิบติัการท่ี
จริงจงัในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด กจ็ะลดทอนความส าเร็จในการป้องกนัการระบาด
ของการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยลงไป 
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คาดประมาณจ านวนผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดในประเทศไทยมีประมาณ 40,000 – 97,300 
คน สถิติของส านกัระบาดวิทยาระบุวา่ อตัราความชุกการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มน้ี
ในปี 2553 อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 21.8 ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆ มาก เช่น พนกังานบริการ
หญิง (ร้อยละ 2.5) และชายมีเพศสมัพนัธก์บัชาย (ร้อยละ 11.3) อตัราความชุกการ
ติดเช้ือเอชไอวี ในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดในสามจงัหวดัภาคใตสู้งกวา่ในภาคอ่ืนๆ 
การส ารวจเบ้ืองตน้ของหน่วยงานสาธารณสุขในจงัหวดัปัตตานี พบวา่ ผูใ้ชย้าดว้ย
วิธีฉีด ร้อยละ 60 ยงัคงใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยาร่วมกนั การศึกษาล่าสุดใน
กรุงเทพฯ ระบุวา่ ผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด ประมาณร้อยละ 30 ใชเ้ขม็และกระบอกฉีดยา
ร่วมกนั ส่วนใหญ่ เน่ืองมาจากความยากล าบากในการหาเขม็ และกระบอกฉีดยา
ปลอดเช้ือ ซ่ึงอาจเป็นเพราะทั้งอยูไ่กลจากร้านขายเขม็และกระบอกฉีดยา ร้านขายยา
ปิด หรือร้านขายยาไมย่อมขายให ้
 

การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดอันตราย

จากการใช้ยาเสพติด  

ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย เป็นประเด็นส าคญัส าหรับฝ่ายการเมือง และส่ือมา
หลายทศวรรษ การด าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดอยา่งรุนแรงในปี 2546 รวม 
ถึงการบงัคบัใหผู้ใ้ชย้าเขา้รับการบ าบดันั้น ส่งผลในทางลบต่อการระบาดของการ
ติดเช้ือเอชไอวี และมีการติดตามผลการรักษาของการบงัคบับ าบดันอ้ยมาก การ 
ศึกษาหลายช้ินระบุวา่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบงัคบับ าบดัจ านวนมากหวนกลบัไปเสพยา
อีกในเวลาไม่นานหลงัการบ าบดั แนวทางเช่นน้ีไม่เพียงแต่ใชง้บประมาณมาก และ
ท าใหก้ารลดการใชย้าไร้ประสิทธิผลเท่านั้น แต่ยิ่งท าใหผ้ลกัดนัผูใ้ชย้าใหถ้อยห่าง
ออกไป และท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการด าเนินงานโครงการอ่ืนๆ ท่ีสามารถป้องกนั
การระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีไดอี้กดว้ย การไม่มีบริการ ประกอบกบัความ
ต่อเน่ืองของการรณรงคก์ารจบักุม และการบงัคบับ าบดัท าใหก้ลุ่มผูใ้ชย้าซ่ึงมีความ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บบริการในมาตรการลดอนัตรายจากการใชย้า หลบซ่อนตวั และติด
เช้ือเอชไอวีต่อไป 
 
การระบาดของการติดเช้ือเอชไอว ี ในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดในประเทศไทย จะสา-
มารถลดลงไดม้ากดว้ยความรู้ และยุทธศาสตร์การลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดท่ี
มีอยูแ่ลว้ แตย่งัคงมีความสบัสน และความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัค าวา่การลด
อนัตรายจากการใชย้าเสพติด ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโครงการท่ีสามารถ
ท าใหเ้กิดความแตกต่างในการลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ชย้า 
 
มาตรการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด หมายถึงนโยบายสาธารณสุขท่ีก าหนด
ข้ึนมา เพื่อลดผลท่ีเป็นอนัตรายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการใชย้าและกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง
สูงอ่ืนๆ     การลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดเป็นมาตรการท่ีใชไ้ดดี้ส าหรับผูใ้ชย้า
ท่ียงัไม่สามารถ หรือยงัไมมี่ความตั้งใจจะเลิกเสพยา วตัถุประสงคท่ี์จะเกิดข้ึนทนัที
คือการจ ากดัผลเสียต่อสุขภาพจากการเสพยา และป้องกนัการรับ และถ่ายทอดเช้ือท่ี
ติดต่อทางเลือด โดยเฉพาะเอชไอวี ตบัอกัเสบบีและซี 
 
แมว้า่ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะใหก้ารสนบัสนุนแนวคิด
พื้นฐานวา่มาตรการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด จะท าใหล้ดการระบาดของการ
ติดเช้ือเอชไอวีกต็าม แต่กย็งัมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือนอยูบ่างประการ ตอ้งเขา้ใจ
ชดัเจนวา่ ผูส้นบัสนุนแนวทางการลดอนัตรายจาการใชย้าเสพติด นั้น ก) ไม่ได้
ยอมรับหรือสนบัสนุนการใชย้าเสพติด ข) ไม่ไดช่้วยท าใหค้นใชย้าเสพติดไดง้่ายข้ึน 

ค) ไม่ไดส้นบัสนุนการฉีดยาเสพติดดว้ยการจดัหาเขม็และกระบอกฉีดยาให้และ ง) 
ไม่ไดค้ดัคา้นการเลิกใชย้าเสพติด ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุด 
 
มาตรการลดอนัตรายจาการใชย้าเสพติดเป็นกระบวนการดูแลรักษา ท่ีด าเนินการ
ต่อเน่ือง ตั้งแต่การเขา้ร่วมในโครงการไปจนถึงการเลิกใชย้า แมว้า่ผูใ้ชย้าบางส่วน
จะไม่สามารถด าเนินตามกระบวนการไปตลอดรอดฝ่ังจนสามารถเลิกยาได ้ ทั้งท่ีได้
ใชม้าตรการลดอนัตราย การบ าบดัท่ีไดม้าตรฐาน และมีการฟ้ืนฟูระยะยาวแลว้ก็
ตาม แต่กมี็ความชดัเจนวา่เป็นโอกาสส าคญัของการหยุดการติดเช้ือเอชไอว ี และ
โรคติดต่อทางเลือดอ่ืนๆ ในกลุ่มผูใ้ชย้าได ้ และยงัช่วยประหยดังบประมาณในการ
รักษาซ่ึงจะเกิดข้ึนตามมาอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการปัญหาขาดข้อมูลเกี่ยวกับเอชไอวี  

การปรับปรุงการรวบรวมขอ้มูล และระบบเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีของผูใ้ชย้า
ดว้ยวิธีฉีดเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับประเทศไทย ขอ้มูลความชุกการติดเช้ือเอช
ไอวีจากระบบเฝ้าระวงัฯเป็นขอ้มูลจากการส ารวจการติดเช้ือฯ ในกลุ่มท่ีมารับการ
บ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาว กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีฉีดยามาเป็นระยะเวลานาน และบาง
คนกมี็อาการป่วยดว้ยโรคเอดส์แลว้ และมีขอ้มูลท่ีแสดงอตัราการติดเช้ือรายใหม่
นอ้ยมาก 
 
ในปี 2553 ประเทศไทยไดเ้ร่ิม ใชร้ะบบการเฝ้าระวงัการติดเช้ือเอชไอวีบูรณการกบั
พฤติกรรม (Integrated Biological and Behavioral Surveillance -IBBS) ในกลุ่มผูใ้ช้
ยาดว้ยวธีิฉีด โดยพยายามส ารวจใหค้รอบคลุมผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดท่ีอยูใ่นชุมชน ไม่ใช่
เฉพาะผูท่ี้มาสถานพยาบาลเท่านั้น ถึงกระนั้นกต็าม ประเทศไทยกย็งัจ าเป็นตอ้งมี
ขอ้มูลพื้นฐานอ่ืนๆ อีก เช่น ประมาณการจ านวนผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดท่ีเสียชีวติจาก
เอดส์ หรือเสพยาเกินขนาด จ านวนผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดท่ีเขา้ถึงบริการและจ านวนผูใ้ช้
ยาดว้ยวธีิฉีดท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯและผลการรักษา 
 

ระบบการติดตามแบบแผนการใช้ยาเสพติด  

แต่ละประเทศหรือแมแ้ต ่ แต่ละพื้นท่ีในประเทศ จะมีแบบแผนการใชย้าเสพติดท่ี
แตกต่างกนั และแบบแผนการใชย้ากอ็าจเปล่ียนแปลงไป ในเพียงช่วงเวลาสั้นๆ 
ข้ึนอยูก่บัปริมาณความตอ้งการและราคาของยาเสพติด ทั้งน้ีปริมาณความตอ้งการ
และราคายาเสพติด มีผลอยา่งมากต่อแบบแผนการใชย้าเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผูใ้ชย้าท่ีมีฐานะยากจน การออกแบบมาตรการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี จะตอ้งน า
แบบแผนการใชย้าเสพติดมาเป็นขอ้พิจารณาดว้ย ดงันั้น จึงควรจะมีระบบการติด 

มาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพตดิ คอื อะไร 
มาตรการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด หมายถึงนโยบายสาธารณสุขท่ีก าหนด
ข้ึนมาเพื่อ ลดผลท่ีเป็นอนัตรายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการใช้ยา และกิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงสูงอ่ืนๆ การลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด เป็นมาตรการท่ีใชไ้ดดี้ส าหรับ
ผูใ้ชย้าท่ียงัไม่สามารถ หรือยงัไม่มีความตั้งใจจะเลิกเสพยา วตัถุประสงคท่ี์จะ
เกิดข้ึนทนัทีคือการจ ากดัผลเสียต่อสุขภาพจากการเสพยา และป้องกนัการรับและ
ถ่ายทอดเช้ือท่ีติดต่อทางเลือด โดยเฉพาะเอชไอว ีตบัอกัเสบบีและซี 
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ตามแบบแผนการใชย้าเสพติดโดยสม ่าเสมอ อาทิเช่น ในภาคใตต้อนล่างของประ-
เทศไทย (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และบางส่วนของสงขลา) ซ่ึงมีผูฉี้ดเฮโรอีน
จ านวนมาก กจ็ะตอ้งจดับริการบ าบดัดว้ยสารทดแทนอนุพนัธ์ฝ่ินระยะยาว และ
บริการเขม็แลอุปกรณ์ฉีดยาปลอดเช้ือ ในขณะท่ีในกรุงเทพฯซ่ึงผูใ้ชย้าส่วนใหญ่จะ
ฉีดยา Dormicum (Midazolam) เน่ืองจากหายาอนุพนัธ์ฝ่ินไดย้าก และเฮโรอีนกร็าคา
แพงมาก กรณีของกรุงเทพฯ การบ าบดัดว้ยสารทดแทนอนุพนัธ์ฝ่ินกจ็ะไม่ใช่ทาง 
เลือกหลกั แต่บริการเขม็และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือเป็นมาตรการจ าเป็นท่ีตอ้งการ
การขยายบริการอยา่งรีบด่วน  
 

มาตรการหลักในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  

ประสบการณ์จากนานาประเทศแสดงใหเ้ห็นวา่ มีมาตรการ 4 มาตรการท่ีไดผ้า่นการ
พิสูจนแ์ลว้วา่ มีประสิทธิผลสูงในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี และลดความเจ็บ 
ป่วยและการเสียชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสพยาในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด ประกอบดว้ย 
ก) การแจกเขม็และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือ ข) การบ าบดัดว้ยสารทดแทนระยะยาว 
ค) การใหก้ารปรึกษา และตรวจการติดเช้ือเอชไอวี และ ง) การรักษาดว้ยยาตา้น
ไวรัสฯ เพื่อการป้องกนั มาตรการเหล่าน้ีควรผนวกอยูใ่นกระบวนการลดอนัตราย
จากการใชย้าเสพติด ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้ จะเป็นแนวทางท่ีผสมผสาน และรอบดา้น
ในการลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด 
 

การขยายการด าเนินงานมาตรการเข็มและกระบอกฉีดยา  

การแจกจ่ายเขม็และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือ เพื่อป้องกนัการระบาดของการติดเช้ือ
เอชไอวี เป็นมาตรการป้องกนัท่ีไดผ้ลมากท่ีสุดเท่าท่ีมีอยูใ่นขณะน้ี จึงท าใหเ้ป็น
มาตรการท่ีจ าเป็น ในการลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธี
ฉีด มีหลกัฐานยืนยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ ในพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินโครงการเขม็ และ
กระบอกฉีดยา ทั้งในชุมชนท่ีมีอตัราติดเช้ือเอชไอวีสูง และมีการเสพยาหลายชนิด 
พบวา่ อตัราติดเช้ือเอชไอวีลดลงอยา่งมาก อาทิเช่น ในนิวยอร์ค อตัราติดเช้ือเอชไอ
วีในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดลดลงจากร้อยละ 4 ต่อปี มาเป็นร้อยละ 0.3 ต่อปี ในช่วง
ระหวา่งปี 2537 และ 2551 ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา อตัราติดเช้ือเอชไอวี
ในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดลดลงถึงร้อยละ 80 จากการด าเนินโครงการแจกจ่ายเขม็ฉีด
ยา และมาตรการป้องกนัและการใหบ้ริการอ่ืนๆ 
 
ทั้งท่ีมีหลกัฐานจ านวนมากท่ีแสดงวา่ โครงการเขม็ และกระบอกฉีดยาสามารถลด
การระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล แต่กย็งัคงมีอุปสรรคส าคญั
ท่ีขดัขวางการเขา้ถึงอุปกรณ์ฉีดยาปลอดเช้ือส าหรับผูใ้ชย้าในประเทศไทย ปัจจุบนัมี
เพียง มูลนิธิ พีเอสไอ ประเทศไทย และองคก์รภาคีเท่านั้นท่ีด าเนินโครงการน้ีอยู่ 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนโลกเพื่อต่อสูก้บัเอดส์ วณัโรคและมาลเรียซ่ึงก็
ยงัครอบคลุมพื้นท่ีไดไ้มม่ากพอ ท่ีจะส่งผลต่อการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีใน
กลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวธีิฉีด ในระดบัท่ีสามารถช้ีวดัได ้ ความลงัเลของหน่วยงานรัฐท่ีจะ
สนบัสนุนการแจกจ่ายเขม็ และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือใหก้วา้งขวางยิ่งข้ึนท าให้
ประเทศไทยพลาดโอกาสในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี 
 
ขอ้กงัวลส าคญัของผูไ้ม่เห็นดว้ยกบัโครงการเขม็และกระบอกฉีดยา ท่ีกงัวลวา่การ
จดัหาเขม็ใหก้บัผูใ้ชย้า จะเพิม่การเสพยา และน าไปสู่การเสพยาดว้ยการฉีดในกลุ่มผู ้
เสพยาท่ีปัจจุบนัเสพยาดว้ยวิธีอ่ืน เป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนอยา่งน่าเสียดาย การ 

ศึกษาหลายช้ินของ องคก์ารอนามยัโลก โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(UNAIDS) ส านกังานป้องกนัยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสห-
ประชาชาติ (UNODC) และ President's Emergency Plan For AIDS Relief 
(PEPFAR) แสดงหลกัฐานใหเ้ห็นชดัเจนวา่โครงการเขม็และกระบอกฉีดยาไม่ได้
น าไปสู่การหนัมาใชว้ิธีฉีดในกลุ่มผูเ้สพท่ีไม่เคยฉีดมาก่อน หรือวา่ไม่ไดท้ าใหใ้ชย้า
นาน หรือถ่ีข้ึนแต่อยา่งใด 
 
ขอ้กงัวลอีกประการหน่ึงของผูไ้ม่เห็นดว้ยคือ เขม็ท่ีใชแ้ลว้ท้ิงตามท่ีสาธารณะก่อให้ 
เกิดความเส่ียงแก่บุคคลทัว่ไป ในทางทฤษฎีแมว้า่จะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการติดเช้ือ
เอชไอวีจากการถูกเขม็แทงโดยไมไ่ดต้ั้งใจ แต่ความเส่ียงจากเหตุดงักล่าวมีโอกาส
เป็นไปไดน้อ้ยมาก เน่ืองจากมีเลือดอยูใ่นปริมาณนอ้ยมาก  อนัท่ีจริงแลว้ ไม่เคย
ปรากฏรายงานการติดเช้ือเอชไอวี จากกรณีอุบติัเหตุในลกัษณะดงักล่าวเลย  การ 
ศึกษาหลายช้ินพบวา่ หากมีการจดัเตรียมสถานท่ีรองรับอยา่งเหมาะสมแลว้ ผูใ้ชย้า
ดว้ยวิธีฉีดจะก าจดัเขม็ท่ีใชแ้ลว้อยา่งปลอดภยั  ในการด าเนินโครงการเขม็และกระ-
บอกฉีดยา ควรจดัเตรียมภาชนะ พลาสติคส าหรับท้ิงเขม็ใชแ้ลว้ใหก้วา้งขวางและ
เพียงพอ 
 

 
 
นอกจากจะส่งผลต่อการป้องกนัการติดเช้ือแลว้ ประโยชนส์ าคญัอีกประการหน่ึง
ของโครงการเขม็และกระบอกฉีดยาคือ การสร้างช่องทางติดต่อกบักลุ่มท่ีหลบซ่อน
อยู ่  การจดัหาเขม็ และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือสร้างโอกาสท่ีดีในการชกัน าผูใ้ชย้า
เสพติดดว้ยวิธีฉีดเขา้สู่บริการอ่ืนๆ ท่ีสามารถน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางสงัคม การ
รักษาการติดยา การลดหรือเลิกใชย้า 
 
ประเทศไทยควรขยายการด าเนินงานโครงการเขม็และกระบอกฉีดยา โดยไม่ควรตั้ง
เง่ือนไขขอ้จ ากดัในเร่ืองจ านวนเขม็ หรือคาดหวงัวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะตกลงท่ีจะ
เลิกเสพยา การจ ากดัจ านวนเขม็หรือการเขม้งวดกบัการตอ้งน าเขม็มาแลกแบบหน่ึง
ต่อหน่ึงจะเป็นการลดประสิทธิผลของโครงการ ทางท่ีดีแลว้ การด าเนินโครงการ
ควรเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งบุคลากรทางการแพทย ์และคนท างานดา้นชุมชน
ท่ีสามารถใหก้ารสนบัสนุนผูใ้ชย้าไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
 
คนท างานชุมชน และบุคลากรทางการแพทยจ์ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหาแนวทางให้
ต ารวจเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ ผูบ้ริหารในส่วนของต ารวจควรมีการสัง่การท่ี
ชดัเจนวา่ การมีเขม็และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือไวใ้นครอบครองนั้นไมผ่ิดกฎหมาย  
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หลงัจากสามารถเขา้ถึงผูใ้ชย้าไดแ้ลว้กค็วรท่ีจะมีกระบวนการเป็นขั้นตอน อาจประ-
กอบดว้ยการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด ไดแ้ก่ การบ าบดัดว้ยสารทดแทนระยะยาว
และการถอนพิษดว้ยเมธาโดนทดแทน ซ่ึงตอ้งพิจารณาจงัหวะเวลาใหเ้หมาะสมกบั
แต่ละคน ผูใ้ชย้าท่ีเขา้ร่วมโครงการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดหลายคนอาจ
ตอ้งใชเ้วลาเป็นเดือนหรือเป็นปีกวา่จะไปถึงจุดท่ีการเลิกใชย้าจะเป็นจริงได ้ในขณะ
ท่ีมาตรการเขม็และกระบอกฉีดยาจะสามารถป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มท่ียงั
ไม่ติดเช้ืออยา่งมีประสิทธิผล และป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ติดเช้ือฯแลว้ถ่ายทอดเช้ือฯใหค้น
อ่ืนนอกจากนั้นยงัช่วยป้องกนัผลร้ายอ่ืนๆท่ีเน่ืองจากการฉีดยาเสพติดอีกมากมาย 
 

การปรับปรุงบริการบ าบัดด้วยเมธาโดนระยะยาว  

 
 
การบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาว เป็นการบ าบดัดว้ยสารทดแทนอนุพนัธ์ฝ่ิน (Opiate 
Substitution Therapy -OST) เป็นมาตรการหน่ึงท่ีใชไ้ดผ้ลในการลดหรือเลิกการติด
ยาเสพติดท่ีเป็นอนุพนัธ์ของฝ่ิน เช่น เฮโรอีน ทั้งน้ีเมธาโดนเป็นยาท่ีถูกกฎหมาย 
และมีการใชใ้นการถอนพิษดว้ยเมธาโดนทดแทนในประเทศไทย มาหลายทศวรรษ 
แต่เพิ่งไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเป็นทางการ ใหใ้ชเ้ป็นสารทดแทนในช่วงทศวรรษ
ท่ีผา่นมาน้ีเอง รัฐบาลไดข้ยายการด าเนินงานบริการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาวไป
ทัว่ประเทศ และแจกจ่ายเมธาโดนฟรีภายใตแ้ผนงานหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
 
แมว้า่การบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาว จะขยายสู่โรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศอยา่ง
รวดเร็ว แต่กย็งัไม่มีการประสานความร่วมมือ ท่ีจะฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อ ใหส้ามารถใหบ้ริการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาวไดอ้ยา่งเหมาะสม และมี
มาตรฐาน โครงการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาวในประเทศไทยจึงไม่ประสบความ 
ส าเร็จ มีผูใ้ชย้านอ้ยรายท่ีไดรั้บการบ าบดัอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และปรากฏวา่ 
คลีนิคส่วนใหญ่ก าหนดวธีิการบ าบดักนัเอง โดยไมย่ึดถือตามแนวปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
ผูรั้บการบ าบดัส่วนใหญ่ไดรั้บยาต ่ากวา่ปริมาณท่ีควรไดรั้บ (นอ้ยกวา่ 50 มิลลิกรัม) 
ท าใหผู้ใ้ชย้ายงัตอ้งใชย้าเสพติดควบคู่กนัไป ท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ
ใหเ้ลิกใชย้าเสพติด 
 
ในการท่ีจะปรับปรุงโครงการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาวนั้น ขั้นแรกจะตอ้งมีการ
จดัท าระเบียบวิธีการและแนวปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ สถานพยาบาล
ทั้งหมดท่ีใหบ้ริการการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาว จะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน
เหล่าน้ีโดยมีกลไกการรายงานสู่ส่วนกลาง นอกจากน้ี ควรจดัตั้งหน่วยงานระดบั 
ชาติเพื่อท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองน้ี ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพแก่เจา้หนา้ท่ีท่ี
ใหบ้ริการการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาวทัว่ประเทศ 

นอกจากน้ีแลว้ ผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดจ านวนมากยงัประสบปัญหาในการเขา้ถึงการบ าบดั
ดว้ยเมธาโดนระยะยาว ในปัจจุบนั โรงพยาบาลระดบัจงัหวดั และอ าเภอเป็นผู ้
ใหบ้ริการบ าบดัดว้ยเมธาโดนระยะยาว โดยยงัไมมี่บริการในระดบัสถานีอนามยั 
(ยกเวน้ในกรุงเทพฯ) ผูรั้บการบ าบดัจ านวนมากในต่างจงัหวดัตอ้งใชเ้วลาเดินทาง 
1-2 ชัว่โมงเพื่อรับยาทุกวนั ดงันั้น ประเทศไทยจึงควรพจิารณาจดัตั้งศูนยจ่์ายยา 
เมธาโดนระยะยาวนอกโรงพยาบาลในพื้นท่ีท่ีมีผูใ้ชย้าดว้ยวธีิฉีดจ านวนมาก 
 

เปลี่ยนแนวคิดเร่ืองการให้ค าปรึกษาและการตรวจเอชไอวี  

“โดยสมัครใจ”  

การขยายบริการตรวจการติดเช้ือเอชไอวีในประเทศไทยนั้น มีความจ าเป็นทั้งต่อ
บุคคล และในภาพรวมของงานสาธารณสุข โดยเฉพาะในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด 
แมว้า่อาจจะมีอาการเม่ือรับเช้ือเอชไอวีมาใหม่ๆ แต่ส่วนมากจะไม่อาจสงัเกตรู้ได ้
และจะรู้กต็่อเม่ือป่วยหรือเกิดโรคฉวยโอกาสข้ึนมาแลว้เท่านั้น เม่ือถึงระยะน้ี ภูมิคุม้ 
กนักม็กัถูกท าลายไปมากแลว้ และการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสเอชไอวีกอ็าจมีประ-
สิทธิผลต ่าลง ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งส่งเสริมการตรวจการติดเช้ือเอชไอวีใหก้วา้งขวาง
และเขา้ถึงง่ายยิง่ข้ึนส าหรับผูท่ี้อยูใ่นภาวะเส่ียงสูง ซ่ึงรวมถึงผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด 
 
ประเทศไทยจะตอ้งสนบัสนุนใหมี้การให้การปรึกษา และตรวจการติดเช้ือเอชไอวี
มากข้ึนส าหรับผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือประเทศไทยจดับริการรักษา
ดว้ยยาตา้นไวรัสฯ อยา่งกวา้งขวาง การท่ีบริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเช้ือ
เอชไอวีเป็นไปโดยสมคัรใจ โดยปราศจากการส่งเสริมอยา่งแขง็ขนัจากบุคลากรทาง
การแพทยน์ั้น เป็นการพลาดโอกาสและไม่เป็นประโยชนสู์งสุดส าหรับผูใ้ชย้า  
 
การตรวจการติดเช้ือเอชไอวี มีอุปสรรคส าคญัทั้งจากแง่มุมของผูท่ี้มีความเส่ียงต่อ
การติดเช้ือเอชไอวีและผูใ้หบ้ริการ ผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดจ านวนมากไม่ตรวจเพราะกลวั
วา่ จะถูกกีดกนัจากครอบครัวและเพื่อนฝงูมากยิ่งข้ึน หรือไม่กก็ลวัถูกด าเนินคดี 
นอกจากน้ีความกลวัท่ีจะตรวจพบการติดเช้ือเอชไอวีกมี็อยูท่ัว่ไป ผูรั้บการตรวจจะ 
ตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมในช่วงการใหค้  าปรึกษาก่อนการตรวจ ทกัษะการ
โนม้นา้วของผูใ้หค้  าปรึกษามีผลอยา่งมาก ควรตั้งเป้าหมายการตรวจผูใ้ชย้าดว้ยวิธี
ฉีดใหไ้ด ้100% โดยตอ้งมีระบบการรักษาความลบัท่ีมัน่ใจได ้
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การรักษาการติดเ ช้ือเอชไอวีเป็นการป้องกัน  

ผลการศึกษาวิจยัเม่ือเร็วๆ น้ี พบวา่ผูรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ มีแนวโนม้ท่ีจะ
ถ่ายทอดเช้ือฯนอ้ยลง การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นแนวทาง
ส าคญัในการลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอว ี
 
ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ แก่กลุ่มท่ีมีภาวะเส่ียงสูง
ต่างๆ แต่กพ็บวา่มีผูใ้ชย้าในประเทศไทย ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้น
ไวรัสฯเพียงจ านวนนอ้ยเท่านั้นท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ ยงัพบวา่มีทศันะ
ผิดๆ ท่ีแพร่หลายในบุคลากรทางแพทยว์า่ ผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดไม่สามารถกินยาตา้น
ไวรัสฯ ไดส้ม ่าเสมอ จึงไม่เหมาะท่ีจะใหก้ารรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ ประเด็นน้ี
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แมจ้ะเป็นความจริงวา่ หากยงัติดยาเสพ
ติดอยู ่ การกินยาตา้นไวรัสฯ ใหต้รงตามก าหนดนั้นท าไดย้าก แต่การสร้างความ
พยายาม และเพิม่ทรัพยากรในการติดตามผูใ้ชย้าท่ีรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯนั้น กย็งัมี
ผลดีมากกวา่การปิดโอกาสพวกเขาไม่ใหเ้ขา้ถึงการรักษา หรือการคาดหวงัใหพ้วก
เขาเลิกเสพยาก่อนท่ีจะเร่ิมรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ มีตวัอยา่งโครงการมากมาย ท่ี
ประสบความส าเร็จในการสนบัสนุนผูใ้ชย้าท่ีรับการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ ควรมี
การจดัการฝึกอบรมพิเศษส าหรับผูใ้หบ้ริการทางการแพทยท่ี์ท าหนา้ท่ีจ่ายยาและ
ติดตามการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯของผูใ้ชย้า 
 

 
 
มีหลกัฐานชดัเจนวา่หากการติดตามผลท่ีดี ผูใ้ชย้าจะสามารถกินตา้นไวรัสฯตรงตาม
ก าหนดได ้ และมีผลการรักษาท่ีน่าพอใจ นอกจากน้ียงัพบวา่การรับการรักษาดว้ยยา
ตา้นไวรัสฯ ส่งผล บวกในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเสพยา โครงการท่ี
ส่งเสริมใหผู้รั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสฯ ตอ้งติดต่อพดูคุยกบับุคลากรดา้นการ 
แพทย ์ เพื่อติดตามความอดทน และความแน่วแน่ในการกินยาตา้นไวรัสฯ ตาม
ก าหนดสามารถน าไปสู่สภาพสงัคมและสุขภาพโดยรวมท่ีดีข้ึนได ้ การผสมผสาน
การบ าบดัดว้ยสารทดแทนระยะยาวเขา้กบัการรับยาตา้นไวรัสฯ จะท าใหผู้รั้บสาร
ทดแทนระยะยาวนั้นประสบความส าเร็จในการเลิกยา 

 

การออกแบบพื้นที่สาธิตปฏิบัติการลดอันตรายจากการใช้

ยาเสพติด  

ดว้ยความทา้ทาย ในการด าเนินงานมาตรการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดทัว่ทั้ง
ประเทศ ประเทศไทยควรพิจารณาด าเนินการพื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการในบริเวณท่ีมีผู ้
ใชย้าดว้ยวิธีฉีดอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยการจดับริการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพ
ติดอยา่งรอบดา้นท่ีไดม้าตรฐานสูง ศูนยล์ดอนัตรายจาการใชย้าเสพติดน้ีจะเป็นกา้ว
แรก ในการช่วยลดการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวี ในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด 
ตลอดจนปรับการด าเนินงานลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด และการฝึกอบรมบุค-
ลากรทางการแพทย ์ และคนท างานชุมชนใหไ้ดม้าตรฐาน 
 
พื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด ควรประกอบดว้ย บริการ
แจกจ่ายเขม็ และกระบอกฉีดยาปลอดเช้ือท่ีกวา้งขวาง บริการบ าบดัดว้ยเมธาโดน
ระยะยาวท่ีไดม้าตรฐานสูง บริการตรวจการติดเช้ือเอชไอวีและการรักษาท่ีมีเง่ือนไข
นอ้ย บริการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิผล และมีการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีบงัคบัใช้
กฎหมาย นอกจากน้ี ตอ้งมีการประเมินผลจากองคก์รภายนอก เพื่อวดัผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากบริการต่อเอชไอวีและสุขภาพ 
 
พื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการดงักล่าว ควรเป็นการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่ง หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ต ารวจ ภาคประชาสงัคม และประชาคมระหวา่งประเทศ ซ่ึงอาจตั้ง
เป็นคณะกรรมการก ากบัการด าเนินงาน 
 
ชุมชนคลองเตยในกรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีท่ีมีผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีดมากท่ีสุด และเป็นตวั 
เลือกท่ีดี ส าหรับโครงการสาธิตปฏิบติัการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพติด ภาคใต้
ตอนล่างท่ีมีผูใ้ชย้าดว้ยการฉีดจ านวนมาก ไดแ้ก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ
บางส่วนของสงขลา ควรไดรั้บการพิจารณาเป็นพื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการเพิ่มเติม ควรมี
การประเมินผลจากองคก์รภายนอกส าหรับโครงการน าร่องเหล่าน้ี แลว้น าเสนอผล
ต่อรัฐบาล และฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพื่อพจิารณาขยายมาตรการไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
ผูใ้ชย้าดว้ยวธีิฉีดจ านวนมากต่อไป 
 
พื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการ และศูนยล์ดอนัตรายจากการใชย้าเสพติดสาธิต จะสามารถ
แสดงใหเ้ห็นวา่ทางเลือกในการสนองตอบความจ าเป็นของผูใ้ชย้าน้ีเป็นไปได ้ โดย
ชุมชนสามารถมีส่วนสนบัสนุนอยา่งแขง็ขนั เจา้หนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย (ท่ีเก่ียว 
ขอ้งในเร่ืองยาเสพติด) สามารถท างานร่วมกบัมาตรการลดอนัตรายจากการใชย้าเสพ
ติด ใชง้บประมาณท่ีนอ้ยกวา่ และมีประสิทธิผลมากกวา่การจบักุมผูใ้ชย้าและส่งเขา้
สู่การบงัคบับ าบดั 
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อะไรบ้างท่ีสามารถด าเนินการได้ 

ทางเลือกเชิงนโยบายในการด าเนินงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 

 
 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใช้ยา

เสพติด: จะตอ้งมีการแกไ้ขความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบัการลดอนัตราย
จากการใชย้าเสพติด ควรมีการท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนว่าผูส้นบัสนุนมาตรการ
ลดอนัตราย นั้น ก) ไม่ไดย้อมรับหรือสนบัสนุนการใชย้าเสพติด ข)  ไม่ไดช่้วย
ท าให้คนใชย้าเสพติดไดง้่ายข้ึน ค)  ไม่ไดส้นบัสนุนการฉีดยาเสพติดด้วยการ
จดัหาเข็มและกระบอกฉีดยาให้ และ ง)  ไม่ไดค้ดัคา้นการเลิกใชย้าเสพติด ซ่ึง
เป็นเป้าหมายสูงสุด 

 การจัดการปัญหาขาดข้อมูลเกีย่วกบัเอชไอว:ี การปรับปรุงระบบรวบรวมขอ้มูล
และการเฝ้าระวงัการติดเช้ือฯในกลุ่มผูใ้ช้ยาด้วยวิธีฉีดเป็นส่ิงส าคญัส าหรับ
ประเทศไทย 

 การจัดระบบตดิตามแบบแผนการใช้ยาเสพติด: แบบแผนการใชย้าเสพติดอาจ
มีการเปล่ียนแปลงไปได้ตลอด ในช่วงเวลาสั้ นๆ เป็นผลจากปริมาณความ
ตอ้งการและราคาของยาเสพติด การออกแบบมาตรการป้องกนัเอชไอวีจะตอ้ง
พิจารณาแบบแผนการใชย้าเสพติดดว้ย 

 การขยายการด าเนินงานมาตรการเขม็และกระบอกฉีดยา: การแจกจ่ายเข็มและ
กระบอกฉีดยาปลอดเช้ือเพื่อป้องกันการระบาดของการติดเช้ือเอชไอวีเป็น
มาตรการป้องกันท่ีได้ผลมากท่ีสุดเท่าท่ีมีอยู่ในขณะน้ี แผนงานเข็มและ
กระบอกฉีดยาจึงเป็นมาตรการจ าเป็นส าหรับการลดการระบาดของการติดเช้ือ
เอชไอวีในกลุ่มผูใ้ชย้าดว้ยวิธีฉีด 

 การปรับปรุงแผนงานบ าบัดด้วยเมธาโดนระยะยาว: ขั้นแรกจะตอ้งมีการจดัท า
ระเบียบวิธีการและแนวปฏิบติัท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ สถานพยาบาล
ทั้งหมดท่ีใหบ้ริการการบ าบดัดว้ยเมธาโดนจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานเหล่าน้ี
โดยมีกลไกการรายงานสู่ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 การปรับแนวคิด บริการ ให้การปรึกษาและตรวจการติดเช้ือเอชไอวีโดยสมัคร

ใจ:  การท่ีบริการให้การปรึกษาและตรวจการติดเช้ือเอชไอวีเป็นไปโดยความ
สมคัรใจ โดยปราศจากการส่งเสริมอยา่งแขง็ขนัจากบุคลากรทางการแพทยน์ั้น 
เป็นการพลาดโอกาสและไม่เป็นประโยชนสู์งสุดส าหรับผูใ้ชย้า ทกัษะการโนม้
นา้วของผูใ้ห้ค  าปรึกษามีผลอย่างมาก ควรตั้งเป้าหมายการตรวจผูใ้ชย้าดว้ยวิธี
ฉีดใหไ้ดทุ้กคนโดยมีระบบการรักษาความลบัท่ีดี 

 การรักษาการติดเช้ือเอชไอวี เป็น การป้องกัน: จากการติดตามผล พบว่าผูเ้สพ
ยาสามารถกินยาตา้นไวรัสฯตามก าหนดไดอ้ย่างเคร่งครัดและมีผลการรักษาท่ี
น่าพอใจ 

 การออกแบบพืน้ทีส่าธิตปฏบิัตกิารลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด: ดว้ยความ
ท้าทายในการด าเนินงานมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดทั่วทั้ ง
ประเทศ ประเทศไทยควรพิจารณาด าเนินการพื้นท่ีสาธิตปฏิบติัการในพื้นท่ีท่ีมี
ผูใ้ช้ยาด้วยวิธีฉีดอยู่เป็นจ านวนมาก จดับริการผสมผสานท่ีได้มาตรฐาน โดย
หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐบาล ต ารวจ ภาคประชาสังคม  และชุมชน ควรท างาน
ร่วมกนัในการดูแลก ากบัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  การด าเนินงานพื้นท่ีสาธิ
ปฏิบติัการดงักล่าวจะเป็นกา้วแรกท่ีส าคญัในการช่วยลดการระบาดของการติด
เช้ือเอชไอวีในกลุ่มผู ้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด และยังจะเป็นการพัฒนามาตรฐาน
แผนงานลดอนัตรายจากการใช้ยาเสพติด และการฝึกอบรมบุคลากรทางการ
แพทยแ์ละคนท างานชุมชนอีกดว้ย 
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