งานวิจัยกับแนวทางการลดปญหายาเสพติดใหโทษและอาชญากรรมที่เกี่ยวของ
โดยนาย สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน

ความสําเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหโทษของรัฐบาล ตามนโยบายที่ แถลงตอรัฐสภา
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 ประการแรกคือการเรงตัง้ สถานบําบัดผูต ดิ ยาเสพติดควบคูไ ปกับการปราบปรามและปอง
กัน ประการที่สองเสริมสรางสังคมใหเขมแข็งดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรงรัดดําเนินการเพื่อใหการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดภายใตนโยบายเรงดวน โดยหลักการปองกันและปราบปราม ผูเสพตองไดรับการ
รักษา ผูคาตองไดรับการลงโทษโดยเด็ดขาด ประการที่สามสงเสริมความมั่นคงของรัฐ และ ประการสุดทายคือมุง
พัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานครนั้น หากวิเคราะหนโยบายของรัฐบาลในการเอาชนะปญหายาเสพติดใหโทษที่
ผานมาปรากฎวามีความสอดคลองกับขอคนพบโดยงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวเกี่ยวกับความสําเร็จของโครงการเพื่อการ
จัดการกับปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษ สุรา และปญหาอาชญากรรมที่สืบเนื่องมาจากยาเสพติดให
โทษและสุรา ซึ่งแนวโนมของความสําเร็จที่เห็นไดชัดแจนประการหนึ่งที่งานวิจัยคนพบคือการประสานการทํางานรวม
กันแบบเปนหุนสวนอยางใกลชิดระหวางหนวยงานบังคับใชกฎหมายทั้งหลาย หนวยงานผูใหการบําบัดรักษา และ
หนวยงานที่ทําหนาที่ปองกันทั้งปวง การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนเปนองคประกอบที่สําคัญตอความสําเร็จ
และเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหเกิดกระบวนการ ใหการ “ดูแลอยางตอเนื่อง” (Continuum of Care) ที่เปน
ความจําเปนและมีความสําคัญตอทุกชวงชีวิตของแตละคนนับตั้งแตเกิดไปจนถึงวัยผูใหญ และมีความสําคัญในทุก
สถานการณของชุมชนและของสถาบัน ตั้งแตโรงเรียนไปจนถึงในสถานที่คุมขัง
เกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดใหโทษพบวามีการทําวิจัยมานานกวา 20 ปและไดขอคนพบที่สําคัญวา โครง
การดานการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องที่ประสบความสําเร็จทั้งหลาย
ตางใหความสําคัญกับองคประกอบที่เปน “ปจจัยเสี่ยง” (Risk Factors) และ “ปจจัยคุมครอง” (Protective Factors)
และใหความสําคัญกับความเขมแข็งและความยืดหยุนของวัยรุนและผูใหญ งานวิจัยยังพบวาการปองกันปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติดใหโทษ สุรา และปญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวของที่ประสบผลสําเร็จ จะใชกลยุทธอยางนอย
5 ประการ ประการแรกคือการสอนการปองกันปญหายาเสพติดใหโทษในโรงเรียน ประการที่สองคือการจัดการกับ
ปญหาเด็กนอกโรงเรียน ประการที่สามคือการปองกันกลุมเสี่ยงทั้งหลาย ประการที่สี่คือการสรางความสัมพันธใน
ครอบครัว และประการที่หาคือการใหชุมชนแกปญหาของชุมชนโดยชุมชน (Empowering Community)
เกี่ยวกับการบําบัดสุราและยาเสพติดใหโทษ ผลการวิจัยพบวามนุษยชาติเกิดการเรียนรูเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับ
การบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษและสุรา เชนพบวาโปรแกรมที่ประสบความสําเร็จใชไดผลดีสําหรับกลุมผูเสพกลุม
ใดบาง และพบวาการบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษและสุราที่ประสบผลสําเร็จนั้นจะตองใชกลยุทธอยางนอย 4
ประการ ประการแรกคือ การใหการบําบัดแกครอบครัว ประการที่สองคือการบําบัดฟนฟูใหแกผูกระทําผิด ประการที่
สามคือการบําบัดกลุมวัยรุน และประการที่สี่คือการปรับสภาพความสัมพันธกับชุมชน
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เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญางานวิจัยพบวาหนวยงานบังคับใชกฎหมายมีแนวโนมที่จะจัดการ
กับปญหายาเสพติดใหโทษโดยรวมเอามาตรการการบําบัดรักษาและการปองกันยาเสพติดใหโทษเขาไวดวยกันซึ่ง
งานวิจัยพบวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดตอประสิทธิภาพในการปองกันอาชญากรรมและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน
ทั้งหลายที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการใชยาเสพติดใหโทษและสุรา งานวิจัยยังพบวาแนวโนมในชวงกวา 10 ปที่ผาน
มา ทางเลือกแทนการลงโทษจําคุกที่มีเงื่อนไขกํากับซึ่งผูกระทําผิดจะตองรับผิดชอบ และผูกระทําผิดจะตองเขารับ
การบําบัดรักษายาเสพติดใหโทษ เปนที่นิยมใชอยางแพรหลายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา งานวิจัยพบวากล
ยุทธที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาใชในการจัดการกับปญหายาเสพติดใหโทษไดอยางมีประสิทธิภาพมีอยางนอย
5 ประการ ประการแรกคือการจัดตั้งตํารวจชุมชน (Community Policing) ประการที่สองคือการทํางานของตํารวจที่
มุงเนนการแกปญหา (Problem-Oriented Policing) ประการที่สามคือการลดปริมาณยาเสพติดในชุมชน (Reducing
Drug Availability) ประการที่สี่คือทางเลือกแทนการลงโทษจําคุก (Alternatives to Incarceration) และประการที่หา
คือการจัดการกับปญหาที่สืบเนื่องและที่เกี่ยวของกับสุรา
สําหรับชุมชนที่กําลังมองหาวิธีการที่จะนํารูปแบบการตอสูกับยาเสพติดใหโทษและปญหาอาชญากรรมที่
มีผลสืบเนื่องจากการใชยาเสพติดใหโทษและสุราที่มีประสิทธิภาพมาใชกับชุมชนของตนนั้น กอนอื่นชุมชนจะตองทํา
การประเมินวาปญหาที่สําคัญที่สุดที่นําไปสูการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษในชุมชนของตนวาอยูที่ใดซึ่งตองคน
ใหพบเปนลําดับแรก เชนในชุมชนบางแหง อาจพบวาปญหาการดื่มสุราที่แพรระบาดในกลุมคนที่มีอายุต่ํากวาวัยอัน
สมควรเปนปญหาสําคัญที่สุดที่นําไปสูการใชยาเสพติดใหโทษ ดังนั้นชุมชนจะตองปองกันการดื่มสุรากอนวัยอันควร
เปนลําดับแรก ตองใหการบําบัดรักษา และตองปราบปรามควบคูกันไปดวย แตในชุมชนอื่นอาจเผชิญกับปญหาการ
ใชความรุนแรงที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการคายาเสพติดใหโทษ ชุมชนที่มีปญหาเชนนั้นอาจจําเปนตองใชกระบวน
บังคับใชกฎหมายที่พุงเปาไปที่ “แหลงที่มีปญหาการแพรระบาดซึ่งยาเสพติดใหทษรุนแรง”โดยประสานการทํางาน
รวมกันกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนั้นกิจกรรมที่ชุมชนจะดําเนินการตอสูกับปญหายาเสพติดใหโทษจึงขึ้นอยูกับ
สภาพปญหาของแตละชุมชนที่ชุมชนจะตองทําการสํารวจใหพบเสียกอน ซึ่งจะทําใหชุมชนสามารถจัดโครงการเพื่อ
การปองกัน เพื่อการบําบัดรักษา และเพื่อการปราบปรามไดอยางถูกตองกับสาเหตุของปญหา
การปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กฎดังตอไปนี้พัฒนามาจากการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนโดยสถาบันยาเสพติดใหโทษแหงชาติของสหรัฐ
อเมริกา หรือ NIDA เพื่อศึกษาโปรแกรมการปองกันที่มีประสิทธิภาพ กฎเหลานี้จะเปนประโยชนตอบิดามารดา ครู
อาจารย และผูนําชุมชนในการคิด ในการวางแผน และในการเลือกโปรแกรมเพื่อดําเนินโครงการปองกันปญหายาเสพ
ติดใหโทษ โดยกฎแตละขอจะมีงานวิจัยที่ทันสมัยสนับสนุน
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factors) และปจจัยคุมครอง (Protective Factors)
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ขอ 1. การปองกันตองสงเสริมใหเกิดปจจัยคุมครองในชุมชนใหมากที่สุดและหาทางลดปจจัยเสี่ยงในชุมชนใหลดนอย
ลงหรือขจัดใหหมดไป (Hawkins et al. 2002).

• ความเสี่ยงตอการใชยาเสพติดเกิดจากความสัมพันธใกลชิดกับปจจัยเสี่ยงบอยๆและก็ขึ้นอยูกับ
ประเภทของปจจัยเสี่ยงดวยเชนการใกลชิดกับผูที่มีพฤติกรรมและทัศนคติที่เบี่ยงเบนอยูเสมอ เชน
เดียวกันหากใกลชิดกับปจจัยคุมครองอยูเสมอเชนความเอาใจใสของบิดามารดาก็จะปองกันการใชยา
ได (Wills and McNamara et al.1996).

• ผลกระทบของปจจัยเสี่ยง และปจจัยคุมครองจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยของผูที่ไดรับผลกระทบ เชน
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดในครอบครัวจะสงผลกระทบแกเด็กเล็กๆไดมากกวาเด็กโต และการคบหาสมาคมกับ
กับกลุมเพื่อนที่เสพยาเสพติดใหโทษเปนความเสี่ยงตอการใชยาเสพติดของเด็กวัยรุน(Gerstein and
Green 1993; Kumpfer et al. 1998).

• การเขาจัดการกับปจจัยเสี่ยงทันทีที่พบอาการจะไดผลดีในการปองกันยิ่งกวาปลอยไวเนิ่นนานแลวจึง
เขาแกไข (เชนเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่กาวราวหรือบกพรองในการควบคุมตนเอง) แลวหาทางนําไปสู
สภาพแวดลอมที่เปนปจจัยคุมครอง (Ialongo et al. 2001).

• ปจจัยเสี่ยง และปจจัยคุมครองมีผลกระทบตอบุคคลแตละคนไมเทากันขึ้นอยูกับ อายุ เพศ เชื้อชาติ
วัฒนธรรม และสภาวะแวดลอม (Beauvais et al. 1996; Moon et al. 1999).
ขอ 2. การปองกันตองจัดการกับปญหายาเสพติดทุกรูปแบบในชุมชน รวมทั้งการดื่มสุราและสูบบุกรี่กอนวัยอันสม
ควร การเสพยาเสพติดผิดกฎหมาย การใชยาบางประเภทที่ไมเหมาะสม (Johnston et al. 2002).
ขอ 3. การปองกันตองจัดการกับปญหาในชุมชนที่นําไปสูการใชยาเสพติดใหโทษโดยมุงจัดการกับองคประกอบทั้ง
หลายที่เปนปจจัยเสี่ยง และหาทางขยายเพิ่มพูนปจจัยคุมครองใหเขมแข็งมากขึ้น (Hawkins et al. 2002).
ขอ 4. ควรจัดการกับปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดกับกลุมเฉพาะกลุมเชน กลุมที่มีวัยที่เสี่ยงสูงตอการใชยาเสพติดใหโทษ รวม
ทั้ง เพศ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรมที่เสี่ยงตอการใชยาเสพติด (Oetting et al. 1997).
การวางแผนการปองกัน
การปองกันในครอบครัว
ขอ 5.สงเสริมความผูกพันและความสัมพันธภายในครอบครัว รวมทั้งสอนทักษะการทําหนาที่ของบิดามารดา ฝกฝน
พัฒนา การปรึกษาหารือภายในครอบครัวและวางแนวทางการจัดการกับยาเสพติดในครอบครัว ใหการศึกษาและขอ
มูลขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษแกครอบครัว (Ashery et al. 1998).สายสัมพันธในครอบครัวพัฒนาใหเขมแข็ง
ไดดวยการฝกฝนทักษะใหกับบิดามารดาในการใหการสนับสนุนชวยเหลือบุตร ทักษะในการสื่อสารระหวางกันของ
บิดามารดากับบุตร และการมีสวนรวมของบิดามารดา (Kosterman et al. 1997).
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• การเอาใจใสสอดสองดูแลของบิดามารดามีความสําคัญมากตอการปองกันการใชยาเสพติดใหโทษ
ของบุตร ทักษะการสอดสองการกํากับดูแลสามารถสอนและฝกฝนได ควบคูกับการรวมกันวางระเบียบ
ของครอบครัว เทคนิคการกํากับพฤติกรรมของบุตร การใหคําชมและยอมรับเมื่อบุตรแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม และการไมเขมงวดเกินไปและไมหยอนยานเกินไปในการปฏิบัติตามกฎที่ครอบครัวรวมกัน
วางไวเปนสิ่งจําเปน (Kosterman et al. 2001).

• การใหการศึกษาและความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษแกบิดามารดา หรือการเอาใจใสดูแลเด็กจะทํา
ใหเด็กเกิดการเรียนรูถึงพิษภัยของยาเสพติดใหโทษและการใหครอบครัวมีโอกาสพูดคุยหารือกันเกี่ยว
กับการเสพยาเสพติดใหโทษทั้งที่เปนยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและที่ตามแพทยสั่ง (Bauman et al.
2001)

• การใหความสําคัญในปญหาของครอบครัวที่จะตองแกไข สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบิดา
มารดาและลดปจจัยเสี่ยงที่จะทําใหบุตรหันไปใชยาเสพติดใหโทษได (Spoth et al. 2002b).
การปองกันในโรงเรียน
ขอ 6. การปองกันในโรงเรียนควรทําตั้งแตตนกอนที่จะเขาเรียนเพื่อจัดการกับปจจัยเสี่ยงทั้งหลาย เชนพฤติกรรมกาว
ราว การมีทักษะทางสังคมที่บกพรอง และมีปญหาในการเรียน (Webster-Stratton 1998; Webster-Stratton et al.
2001)
ขอ 7. การปองกันในระดับประถมศึกษาควรมุงไปที่การเรียนและการเรียนรูทางดานอารมณและสังคมที่จะจัดการกับ
ปจจัยเสี่ยงทั้งหลายที่จะชักนําไปสูการใชยาเสพติดใหโทษ เชน ความลมเหลวในการเรียนและความกาวราว การหยุด
เรียนของเด็ก ครูควรที่จะใหความสําคัญกับทักษะดังตอไปนี้ (Ialongo et al. 2001; Conduct Problems Prevention
Work Group 2002b):

•
•
•
•
•

การควบคุมตนเอง
การเฝาระวังอารมณของตนเอง
การสื่อสาร
การแกปญหา และ

การใหความชวยเหลือในการเรียนโดยเฉพาะการอาน
ขอ 8 การปองกันในชั้นเรียนระดับกลาง ไปจนถึงระดับมัธยม ควรเพิ่มศักยภาพทางการเรียนและศักยภาพทางสังคม
ใหกับเด็ก ในทักษะดังตอไปนี้ (Botvin et al.1995; Scheier et al. 1999):

• การสนับสนุนทางการเรียนและพฤตินิสัยในการเรียน
• การสื่อสาร
• ความสัมพันธกับกลุมเพื่อน
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•
•
•
•

ความเปนตัวของตัวเอง
ทักษะการปฏิเสธยาเสพติดใหโทษ
เพิ่มความเขมแข็งของทัศนคติที่ตอตานยาเสพติด และ
เพิ่มความเขมแข็งสวนตนที่จะมุงมั่นไมเกี่ยวของกับการใชยาเสพติด

การปองกันในชุมชน

ขอ 9. วิธีการปองกันในชุมชนที่มุงใหความสําคัญกับกลุมทั่วๆไปที่อยูในจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญเชนกลุมเด็กที่กําลังจะ
เปลี่ยนผานจากประถมศึกษาเขาสูมัธยม วิธีการเชนนี้จะเปนประโยชนทั้งครอบครัวที่มีลักษณะเสี่ยงและเด็กๆที่มี
ปจจัยเสี่ยงการปองกันในลักษณะนี้ไมมุงตอคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งอยางเจาะจง ดังนั้นจึงเปนการลดการ
สรางตราบาปใหกับเด็กและยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย (Botvin et al. 1995;
Dishion et al. 2002).
ขอ 10. การปองกันในชุมชนที่รวมเอาวิธีการปองกันมากกวาสองวิธีขึ้นไปจะใหผลดีกวาปองกันดวยวิธีเดียวเชนการ
ปองกันที่บานควบคูไปกับการปองกันที่โรงเรียนเปนตน (Battistich et al. 1997).
ขอ 11. การปองกันในชุมชนที่เขาถึงกลุมเปาหมายในทุกสถานที่ เชนในโรงเรียน ในสโมสร ในสถานที่ทางศาสนา เปน
วิธีการปองกันที่มีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อวิธีการปองกันนั้นไดเสนอขาวสารที่ชุมชนรับรูกันทั้งชุมชนและเปนขาวสารที่
ถูกตองและทําเชนนั้นอยางสม่ําเสมอ
การลงมือในปองกัน
ขอ 12 เมื่อใดที่ชุมชนจําตองเปลี่ยนแปลงวิธีการในการปองกันเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่ชุมชนตองจัดการ
กับบรรทัดฐานของชุมชน หรือกับความตองการทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อนั้นชุมชนควรรักษาองคประกอบ
หลักของวิธีการปองกันที่พัฒนามาจากงานวิจัยใหคงไว (Spoth et al. 2002b), ซึ่งไดแก

• โครงสราง คือโครงการนั้นสรางขึ้นอยางไร ประกอบเปนองคกรอยางไร
• เนื้อหา คือขอมูลขาวสาร ทักษะตางๆ และกลยุทธที่วิธีการปองกันนั้นใชอยู
• วิธีการทํางาน คือโครงการนั้นปรับตัวเองอยางไร มีการนําไปใชอยางไร และประเมินผลอยางไร
ขอ 13. วิธีการปองกันควรเปนวิธีการปองกันในระยะยาวมีกระบวนการที่ตองตอกย้ําอยูเสมอ (เชนมีกิจกรรมที่ตอง
ขยายเพิ่มพูนปจจัยคุมครองอยูเสมอ) เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดิมที่ตั้งไว งานวิจัยคนพบวาการปองกันปญหายาเสพ
ติดที่ประสบความสําเร็จแลวในโรงเรียนระดับกลางแตความสําเร็จนั้นจะสิ้นผลลงหากไมมีการปองกันตอเนื่องตามมา
ในการศึกษาระดับสูง (Scheier et al. 1999).
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ขอ 14. วิธีการปองกันควรใหการฝกฝนกับครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ดี เชนการใหรางวัลกับพฤติ
กรรมของเด็กนักเรียนที่เหมาะสม เทคนิคดังกลาวจะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พัฒนาไปในทางบวก เปนการกระตุน
การเรียนรู และพัฒนาความผูกพันกับโรงเรียน (Ialongo et al. 2001).
ขอ 15.การปองกันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใชเทคนิคการมีสวนรวมในวิธีการปองกันนั้นๆเชนการอภิปรายของ
กลุมเพื่อนๆและการแสดงบทบาทสมมุติของบิดามารดาที่ใหกลุมเปาหมายเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวน
การเรียนรูเกี่ยวกับการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษและการพัฒนาทักษะที่จําเปนเพื่อการปองกันยาเสพติดให
โทษ (Botvin et al. 1995).
ขอ 16. การปองกันที่อาศัยงานวิจัยเปนฐานเปนวิธีการที่ประหยัด งานวิจัยลาสุดพบวาเงินทุกๆดอลลาที่ลงทุนไปกับ
การปองกันยาเสพติดใหโทษเมื่อเทียบกับการใชเงินจํานวนเดียวกันนั้นในการบําบัดรักษาการติดสุรา และยาเสพติด
ใหโทษ พบวาจะประหยัดไดมากกวาการบําบัดรักษาถึง 10 ดอลลา (Pentz 1998; Hawkins 1999; Aos et al. 2001;
Spoth et al. 2002a).
ชุมชนทําแผนการปองกันไดอยางไร
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการปองกันไดใหคําแนะนําไววาแผนชุมชนที่จัดทําไดอยางดีนั้นจะประกอบดวยคุณลักษณะดังนี้
• จะตองคนหาใหพบชนิดของยาเสพติดใหโทษที่ระบาดในชุมชนและปญหาอื่นๆของเด็กและวัยรุนในชุมชน
• แผนการนั้นควรจัดทําบนพื้นฐานที่ชุมชนมีทรัพยากรอยูแลวเชนใชโปรแกรมการปองกันยาเสพติดที่ชุมชนมี
อยูแลว
• ตั้งเปาหมายระยะสั้นเกี่ยวกับการที่จะนําเอาวิธีการปองกันที่อาศัยงานวิจัยเปนฐานมาประยุกติ์ใชในชุมชน
• ตั้งวัตถุประสงคในระยะยาวเพื่อใหแผนการนั้นและทรัพยากรมีใชตลอดโครงการใน
อนาคต
• ผนวกเอาการวัดผลไวเพื่อวัดประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใชในการปองกัน
กระบวนการวางแผน
ปกติควรเริ่มตนคนหาประเภทของยาที่แพรระบาดในชุมชนคนหาปญหาของเด็กและวัยรุนซึ่งประกอบดวย
การวัดระดับการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน รวมทั้งการประเมินระดับความเสี่ยงของปจจัยเสี่ยงอื่นๆ เชน
ความยากจนเปนตน ผลของการประเมินสามารถนํามาใชในการยกระดับของกระแสการตื่นตัวและการเฝาระวังเกี่ยว
กับอาการและความรุนแรงของปญหาและเพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกโปรแกรมการปองกันที่เหมาะสมกับ
ลักษณะปญหาของชุมชนนั้นๆใหมากที่สุด งานนี้จึงมีความสําคัญไมวาชุมชนจะเลือกหลักสูตรสอนการปองกันในโรง
เรียน หรือการวางแผนดวยวิธีการปองกันที่หลากหลายทั่วทั้งชุมชนก็ตาม
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ตอมาชุมชนตองประเมินความพรอมของชุมชนเองผลการประเมินจะสามารถกําหนดไดวาขั้นตอนตอไป
ควรใหการศึกษาแกชุมชนกอนที่จะลงมือทําโครงการเพื่อการปองกันหรือไม จากนั้นตรวจสอบโปรแกรมการปองกันที่
ชุมชนนั้นใชอยูเพื่อใหทราบวาผลการดําเนินงานยังหางจากเปาหมายที่ชุมชนตองการใหบรรลุ(ปญหาที่ตองการแก)
มากนอยเทาใดแลวคนหาทรัพยากรเพิ่มเติมเขามาเสริมในวิธีการปองกันที่จะนําเขามาใช
สุดทายแผนชุมชนจะไดรับการสนับสนุนจากองคกรชุมชนทงหลายที่ใหบริการสําหรับเด็กและเยาวชน การ
จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือระหวางผูนําขององคกรดังกลาวจะชวยการวางแผนชุมชนในการประสานความคิด
ประสานทรัพยากร และประสานความชํานาญและสนับสนุนค้ําจุนความยั่งยืนของโครงการ การวางแผนเพื่อการนํา
โปรแกรมการปองกันที่งานวิจัยรับรองในประสิทธิภาพมาใชใหเกิดความยั่งยืนนั้นจําตองพัฒนาทรัพยากรใหกับผู
ปฏิบัติและการบริหารจัดการ การสนับสนุนการเงินในระยะยาว และการเชื่อมตอกับระบบการใหบริการที่มีอยู
ชุมชนจะใชกฎเพื่อการปองกันยาเสพติดใหโทษในการวางแผนการปองกันไดอยางไร
กฎหลายๆขอไดบอกขอบขายการวางแผนหรือการจัดสรางโปรแกรมการปองกันที่มี
ประสิทธิภาพอยูแลวเชนกฎ ขอ 3. “การปองกันตองจัดการกับปญหาในชุมชนที่นําไปสูการใชยาเสพติดใหโทษโดยมุง
จัดการกับองคประกอบทั้งหลายที่เปนปจจัยเสี่ยง และหาทางขยายเพิ่มพูนปจจัยคุมครองใหเขมแข็งมากขึ้น” กฎขอนี้
ไดบอกวาการวางแผนชุมชนเพื่อปองกันปญหายาเสพติดนั้นในแผนชุมชนจะตองสะทอนใหเห็นภาพปญหาที่นําไปสู
การใชยาเสพติดเพื่อใหเห็นความจําเปนที่ชุมชนจะตองแกไขปญหานั้นใหได
สวนการรวมมือกันทั้งชุมชนนั้น แผนชุมชนสามารถดูคําแนะนําไดในกฎขอที่ 9 ไดดังนี้ “วิธีการปองกันในชุม
ชนที่มุงใหความสําคัญกับกลุมทั่วๆไปที่อยูในจุดเปลี่ยนผานที่สําคัญเชนกลุมเด็กที่กําลังจะเปลี่ยนผานจากประถม
ศึกษาเขาสูมัธยม วิธีการเชนนี้จะเปนประโยชนทั้งครอบครัวที่มีลักษณะเสี่ยงและเด็กๆที่มีปจจัยเสี่ยง การปองกันใน
ลักษณะนี้ไมมุงตอคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งอยางเจาะจง ดังนั้นจึงเปนการลดการสรางตราบาปใหกับเด็ก
และยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอีกดวย” หมายความวาความพยายามรวมกันของชุมชุม
ชนทั้งหมดในการตอสูกับปญหายาเสพติดนั้นตองทําเปนการทั่วไปกับกลุมเปาหมายทุกคนไมใหเกิดความรูสึกวา
เลือกเฉพาะกลุมซึ่งจะเปนการสรางตราบาปและนําไปสูการอยากแยกตัวออกจากสังคมและนําไปสูการใชยาเสพติด
ใหโทษวิธีกานนี้เปนกลยุทธที่สําคัญที่ทําใหครอบครัวที่มีปญหาและเด็กกลุมเสี่ยงไดรับการแกไขฟนฟูไปดวยอยางไม
รูสึกถึงความแตกตาง
หากแผนชุมชนตองการนําโปรแกรมพิเศษมาใชเชนโปรแกรมเกี่ยวกับครอบครัวในระบบการศึกษา กฎที่
กลาวถึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับครอบครัวก็ไดกลาวไวแลวในกฎขอ 5 ดังนี้ “สงเสริมความผูกพันและความสัมพันธภาย
ในครอบครัว รวมทั้งสอนทักษะการทําหนาที่ของบิดามารดา ฝกฝนพัฒนาการปรึกษาหารือภายในครอบครัวเพื่อรวม
กันวางแนวทางการจัดการกับยาเสพติดในครอบครัว การใหการศึกษาและขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษแก
ครอบครัว”
กฎดังกลาวตองบอกกอนวาเปนเพียงการใหคําแนะนําเพื่อใชประกอบการเลือกหรือการดัดแปลงโปรแกรมที่
มีประสิทธิภาพในการปองกันปญหาไดตรงจุดที่ชุมชนตองการเทานั้น และที่สําคัญอยางยิ่งตองยอมรับกันวาไมใชทุก
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โปรแกรมที่จะสอดรับกับกฎการปองกันที่งานวิจัยรับรองวามีประสิทธิภาพทั้งหมด ดังนั้นการที่จะใหแผนชุมชนในการ
ปองกันยาเสพติดใหโทษไดผลดีจึงตองผนวกเอาองคประกอบสําคัญจากงานคนพบนั้นเขาไวในแผนชุมชน
ชุมชนประเมินระดับความเสี่ยงของการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษอยางไร
การประเมินระดับความเสี่ยงของวัยรุนที่มั่วสุมกับยาเสพติดใหโทษมีความสําคัญมากเพื่อ
• วัดลักษณะและขนาดของกระบวนการแพรระบาดและแนวโนมของการระบาด
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง และปจจัยคุมครองทั้งชุมชน
• เพื่อทําความเขาใจวัฒนธรรมของชุมชนและทําไมวัฒนธรรมชุมชนนั้นจึงคงมีอิทธิพลเหนือยาเสพติด หรือ
ยาเสพติดมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมของชุมชนนั้นไดอยางไร
• ปรึกษาผูนําชุมชนทั้งหลายที่ทํางานในโปรแกรมการปองกัน ในโปรแกรมการบําบัดฟนฟู ในโปรแกรมการ
บังคับใชกฎหมาย บริการทางสุขภาพจิต และบริการอื่นๆที่เกี่ยวของ
• ประเมินระดับความตื่นตัวของชุมชนเกี่ยวกับปญหายาเสพติดใหโทษ และ
• คนหาความพยายามใดๆที่เกี่ยวกับการปองกันปญหายาเสพติดใหโทษที่ชุมชนทําอยูแลว
นักวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือสําหรับวัดขนาดระดับปญหายาเสพติดใหโทษของชุมชนไว
หลายเครื่องมือ เครื่องมือทั้งหมดจะวัดเกี่ยวกับสภาพหรือลักษณะของปญหาอันไดแก ประเภทของยาเสพติดที่
ระบาด และใครบางที่เสพ บางเครื่องมือจะวัดไดถึงขนาดของการระบาดโดยการคํานวนวามีผูเสพเทาใดในชุมชน
บางเครื่องมือจะวัดไดถึง องคประกอบหรือตัวแปรที่นําไปสูการใชยาเสพติดเชน พฤติกรรมเบี่ยงเบนของวัยรุน การ
หลบหนีการเรียน และการหยุดเรียน นอกจากนี้นักวิจัยยังไดพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดสภาวะความเสี่ยงเฉพาะตน ขั้น
ตอนการใชเครื่องมือเพื่อชวยเหลือชุมชนในการรวบรวมขอมูลในการวางแผนชุมชนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ
มากเพราะจะทําใหเห็นทิศทางวาแผนชุมชนจะมุงเปาหมายไปที่กลุมใดบางและในพื้นที่ใดเปนตน
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