บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมา
ตามที่รัฐบาลนําโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารประเทศ กําหนดให้
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ จึงกําหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหายาเสพติด ลดปริมาณผู้เข้าสู่
การกระทําผิด และนําผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงจรการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทําให้สังคมและประชาชน
ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ส่วนกลางและพื้นที่ ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้
1) แผนป้องกันยาเสพติด โดยมีเป้าหมายแผน คือ เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชน ได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด และชุมชน/หมู่บ้านพื้นที่เป้าหมาย มีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด นําไปสู่การลดปัญหายาเสพติด
2) แผนปราบปรามยาเสพติด โดยมีเป้าหมายแผน คือ ผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย รายสําคัญ เครือข่าย
ทั้งในและนอกประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้มีอิทธิพลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกจับกุม และดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม ยกระดับและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) แผนบําบัดรักษายาเสพติด โดยมีเป้าหมายแผน คือ นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดรักษา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังการบําบัดรักษาทุกระบบ
พัฒนากระบวนการให้บริการด้านการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบําบัดรักษาคงอยู่ใน
ระบบบําบัดรักษา ลดผลกระทบของยาเสพติดในมิติด้านสุขภาพและด้านสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชน
4) แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยมีเป้าหมายแผน คือ กลไกระดับนโยบาย กลไกการขับเคลื่อน
การดําเนินงานภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) มีระบบการบริหารจัดการ
อํานวยการป้ องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติ ดอย่ างมี เอกภาพ สามารถนํานโยบายไปสู่ การปฏิ บัติได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรม
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ได้ ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ในปี 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –
30 กัน ยายน 2561) เพื่อติด ตาม ประเมิน ผล และวางแผนการดํา เนิน งานในการปัองกัน และแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดต่อไป

2

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการพบเห็นปัญหายาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน การได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารการกระทํา ผิด เกี่ย วกับยาเสพติด
การยอมรับหรือให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลับเข้าสู่ชุมชน/หมู่บ้าน ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงาน
และความเชื่อมั่นต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจน
ข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็น ข้อมูล ให้รัฐ บาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ฯลฯ) นําไปใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป
1.3 การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจครั้งนี้ ผู้ใช้ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้
ภาครัฐ : ใช้ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกําหนดแนวทางการดําเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะต่อไป
ภาคประชาชน : สะท้อนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่พบเห็นในชุมชน/หมู่บ้าน และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บําบัดรักษาหรือผู้ต้องขังในคดียาเสพติดที่พ้นโทษออกมา
1.4 คําอธิบาย
1.4.1 ยาเสพติด ในการสํารวจครั้งนี้ ไม่รวม สุรา บุหรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1.4.2 ยาแก้ไอ หมายถึง ยาแก้ไอตํารับที่มีโคเดอีนเป็นส่วนผสม
1.4.3 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในการสํารวจครั้งนี้ ไม่รวม ผู้ที่เคยได้รับการบําบัดรักษาหรืออยู่ระหว่าง
การบําบัดรักษา
1.4.4 ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด หมายถึง ผู้ที่ใช้ยา/สารเสพติดเป็นประจํา และผู้ที่ใช้ยา/สารเสพติด
เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง
1.4.5 ประเภทของชุมชน/หมู่บ้าน สํานักงาน ป.ป.ส. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ชุ มชน/หมู่ บ้ า นแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด หรื อ ชุ มชน/หมู่บ้ า นที่ มีสภาพปั ญ หายาเสพติ ด
รุนแรง : มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเกิน 5 คนขึ้นไปต่อประชากร 1,000 คน
2) ชุมชน/หมู่บ้านเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด หรือ ชุมชน/หมู่บ้านที่มีสภาพปัญหายาเสพติด
ปานกลาง : มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 3 – 5 คน ต่อประชากร 1,000 คน
3) ชุมชน/หมู่บ้านป้องกันปัญหายาเสพติด หรือ ชุมชน/หมู่บ้านที่มีสภาพปัญหายาเสพติดเบาบาง
หรือปลอดจากยาเสพติด : มีผู้ผลิต/ผู้ขายยาเสพติด และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อประชากร
1,000 คน
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1.4.5 การนําเสนอในระดับภาคภูมิศาสตร์ และภาค ป.ป.ส. มีรายละเอียด ดังนี้
ภาคภูมิศาสตร์

ภาค ป.ป.ส.

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ภาคกลาง

ภาค 1

สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี

ภาค 2

ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว

ภาค 7

ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
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ภาคภูมิศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาค ป.ป.ส.
ภาค 3

ภาค 4

ภาคเหนือ

ภาค 5

ภาค 6

จังหวัด
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อํานาจเจริญ
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
ขอนแก่น
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
เชียงใหม่
ลําพูน
ลําปาง
แพร่
น่าน
พะเยา
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
กําแพงเพชร
ตาก
สุโขทัย
พิษณุโลก
พิจิตร
เพชรบูรณ์
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ภาคภูมิศาสตร์
ภาคใต้

ภาค ป.ป.ส.
ภาค 8

ภาค 9

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส

