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แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด สำำ�หรัับ
นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย ผลการวิิจััยพบว่่า รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูเด็็ก
และเยาวชนที่่� ก ระทำำ� ผิิ ด ในคดีียาเสพติิ ด ของต่่ า งประเทศมีีลัั ก ษณะเด่่ นที่่� สำำ�คัั ญ  คืือ
เป็็นการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและเยาวชนบนฐานของระบบ
การจััดการรายกรณีีที่่�มีีรููปแบบผสมผสาน ซึ่่�งสามารถปรัับเปลี่่�ยนโปรแกรมการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููได้้ตามสภาพปััญหาหรืือความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชนแต่่ละคน โดยนำำ�เอาตััวแบบ
ทางการแพทย์์มาใช้้ในการบำำ�บััดรัักษาด้้วยวิิธีีการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด ร่่วมกัับ
การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููและการดููแลภายหลัังสิ้้�นสุุดโปรแกรมที่่�มีีครอบครััวและชุุมชนเป็็นฐาน 
เพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนสามารถหวนกลัับคืืนสู่่�สัังคมได้้อย่่างเป็็นปกติิสุขุ อีีกครั้้ง� หนึ่่�ง รููปแบบ
และมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ขิ องต่่างประเทศดัังกล่่าวจึึงเป็็นแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดีีที่่
� ก� ระบวนการยุุติธิ รรม
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทยสมควรนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
บทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด
พ.ศ. 2561 และเพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับการคุ้้�มครองสิิทธิิ สวััสดิิภาพ และอนาคตที่่�
มั่่�นคงอย่่างแท้้จริิงต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ู เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด ยาเสพติิด การลดอัันตราย
   จากการใช้้ยาเสพติิด การกลัับคืืนสู่่�สัังคม
Abstract
This research article aims to study models and practical measures
in foreign countries for rehabilitating juvenile offenders in drug cases,
including those in accordance with the United Nations Office on Drugs and
Crime (UNODC), United States, and European Union (EU) regulations.
Qualitative research was done by systematic content analysis of documents
to synthesize models and practical measures best suited for rehabilitating
juvenile offenders in drug cases to apply them to juvenile justice administration
in Thailand. Results showed that the following characteristics were most
influential: rehabilitation must follow the best interest of the child on a basis
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of multiservice packages for case management. Rehabilitation programs may
be adjusted according to the individual issues or needs of each juvenile
offender. A medical model is used for drug use harm reduction therapy in
conjunction with rehabilitation and aftercare treatment for families and in
community-based programs. These best practices should be adopted by the
juvenile justice system in Thailand following provisions of the Administration
of Juvenile Offenders Rehabilitation Act, B.E.2561 (2018) to allow juveniles
full protection of their rights, welfare, and a secure future.
Keywords: Rehabilitation, Juvenile offenders, Drug, Harm reduction,
     Reintegration, Delinquency
บทนำำ�

พลวััตทางสัังคมของโลกในยุุคสมััยปััจจุุบัันที่่�ทุุกสิ่่�งอย่่างล้้วนเปลี่่�ยนแปลงไป
อย่่างรวดเร็็วจนบ่่อยครั้้ง� ที่่สั� งั คมไม่่อาจปรัับตััวตั้้ง� รัับได้้ทันดั
ั งั ที่่เ� รีียกว่่า “Disruptive Society”
ประกอบกัับกระแสแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมบนฐานชีีวิิตวิิถีีใหม่่ (New Normal) ถืือ
เป็็นจุุดเปลี่่�ยนสำำ�คััญที่่�นำำ�มาสู่่�การปรัับตััวครั้้�งใหญ่่ของผู้้�คนทุุกช่่วงวััยในสัังคม อย่่างไรก็็ดีี
ความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในระยะเวลาอัันสั้้�นนั้้�นได้้ก่่อให้้เกิิดช่่องว่่างมากมายที่่�กลายเป็็น
ปััญหาของสัังคมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งปััญหาการกระทำำ�ผิิดของเด็็กและเยาวชน
ที่่�ในปััจจุุบัันมีีแนวโน้้มที่่�จะก่่อให้้เกิิดความสุ่่�มเสี่่�ยงต่่อการกระทำำ�ผิิดมากขึ้้�นในเด็็กและ
เยาวชนที่่�ขาดภููมิคุ้้�ิ มกัันทางสัังคมที่่เ� พีียงพอ อาทิิ ความผิิดเกี่่ย� วกัับทรััพย์์ ความผิิดเกี่่ย� วกัับ
ชีีวิิตและร่่างกาย ความผิิดเกี่่�ยวกัับเพศ ความผิิดเกี่่�ยวกัับอาวุุธและวััตถุุระเบิิด รวมทั้้�ง
ความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดให้้โทษซึ่่�งเป็็นฐานความผิิดที่่�มีีสถิิติิเด็็กและเยาวชนกระทำำ�ผิิด
มากที่่�สุุด
เป็็ นที่่� น่่ า ตระหนัั ก ว่่ า ปัั ญ หาการแพร่่ ร ะบาดของยาเสพติิ ด ในกลุ่่�มเด็็ ก และ
เยาวชนในปััจจุุบัันนั้้�น มีีแนวโน้้มที่่�จะทวีีความรุุนแรงและซัับซ้้อนมากยิ่่�งขึ้้�น จนอาจกล่่าว
ได้้ว่า่ ปััญหาดัังกล่่าวอยู่่�ในขั้้�นวิกิ ฤตที่่ต้� อ้ งเร่่งหาหนทางหรืือมาตรการแก้้ไขทั้้ง� ในด้้านการป้้องกััน             
ด้้านการปราบปราม และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู เนื่่�องเพราะเด็็กและ
เยาวชนที่่� “ก้้าวพลาด” กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดเหล่่านั้้�นถืือเป็็น  “ผู้้�ป่่วย” ที่่�ต้้องได้้รัับ
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การบำำ�บััดรัักษาและแก้้ไขฟื้้�นฟููปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััย เพื่่�อให้้สามารถหลุุดพ้้นออกจากวัังวน          
ของยาเสพติิดได้้และไม่่หวนกลัับไปกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��อีีกต่่อไปในอนาคต
ปััจจุุบัันการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดทั้้�งใน
ประเทศไทยและต่่ า งประเทศได้้ ว างอยู่่�บนหลัั ก การพื้้� น ฐานร่่ ว มกัั นที่่� เ ป็็ น ไปเพื่่� อ
การคุ้้�มครองสิิทธิิ สวััสดิิภาพ และอนาคตของเด็็กและเยาวชน โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุด
ในการปรัั บ เปลี่่� ย นและพัั ฒ นาพฤติิ นิิ สัั ย ของเด็็ ก และเยาวชนที่่� ต้้ อ งเข้้ า สู่่�กระบวนการ
ยุุติิธรรมเป็็นสำำ�คััญ ตามแนวทางที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้ในพัันธกรณีีและความผููกพัันตามหนัังสืือ
สััญญาระหว่่างประเทศ อัันได้้แก่่ อนุุสััญญาแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ค.ศ. 1989
กฎอัันเป็็นมาตรฐานขั้้�นต่ำ��ำ ของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการบริิหารงานยุุติิธรรมเกี่่�ยวแก่่คดีีเด็็ก
และเยาวชน หรืือกฎแห่่งกรุุงปัักกิ่่�ง กฎของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการคุ้้�มครองเด็็กและ
เยาวชนซึ่่�งถููกลิิดรอนเสรีีภาพ ข้้อแนะนำำ�ของสหประชาชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันการกระทำำ�
ผิิดของเด็็กและเยาวชน หรืือข้้อแนะนำำ�แห่่งกรุุงริิยาด กติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิ
พลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง และข้้อกำำ�หนดกรุุงเทพ 
อย่่างไรก็็ดีีการดำำ�เนิินการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีี           
ยาเสพติิดภายใต้้การบริิหารกระบวนการยุุติธิ รรมสำำ�หรับั เด็็กและเยาวชนในแต่่ละประเทศนั้้�น 
ยัังคงมีีรายละเอีียดของรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�แตกต่่างกัันไปตามกลไกใน
การดำำ�เนิินงานทั้้�งทางด้้านกฎหมายและแนวนโยบายแห่่งรััฐ ตลอดจนด้้านการบริิหาร
จััดการที่่�แต่่ละประเทศต้้องเผชิิญหน้้ากัับความท้้าทายรููปแบบใหม่่ (New Challenge)
จากภััยคุุกคามของปััญหายาเสพติิดอัันเป็็นผลพวงมาจากพลวััตหรืือความเปลี่่�ยนแปลง
ทางสัังคมที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วและซัับซ้้อนในปััจจุุบััน  บทความนี้้�จึึงมุ่่�งนำำ�เสนอรููปแบบ
และมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
เพื่่อ� หารููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ที่่ิ เ� ป็็นแนวปฏิิบัติั ที่่ิ ดีี 
� (Best Practice) และมีีความเหมาะสม
กัับสภาพบริิบททางสัังคมและพฤติิการณ์์ของเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
เพื่่�อพััฒนาเป็็นข้้อเสนอหรืือรููปแบบในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดใน
คดีียาเสพติิดสำำ�หรัับนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับ
เด็็กและเยาวชนของประเทศไทย ตามกลไกของพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 ที่่�เป็็นหลัักของการดำำ�เนิินการด้้านการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดเป็็นการเฉพาะในเชิิงบููรณาการต่่อไป
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วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษารููปแบบ (Model) และมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ิ (Practical Measure)          
ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของต่่างประเทศ 
2. เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ถึึ ง รูู ป แบบและมาตรการเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ที่่� เ ป็็ น แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� ดีี             
(Best Practice) ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด               
สำำ�หรัับเป็็นข้้อเสนอในการนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการยุุติิธรรม
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทย
วิิธีีการวิิจััย
การวิิ จััย ครั้้�ง นี้้�ใช้้ วิิธีีวิิท ยาการวิิ จััย เชิิ ง คุุ ณ ภาพ  (Qualitative Research
Methodology) โดยการวิิจััยทางเอกสาร (Documentary Research) ผ่่านการศึึกษา
ค้้นคว้้าและรวบรวมข้้อมููลจากเอกสารวิิชาการทั้้�งในภาษาไทยและภาษาต่่างประเทศที่่�
เกี่่ย� วข้้องกัับรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ใิ นการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด
ในคดีียาเสพติิดของต่่างประเทศ ซึ่่�งประกอบด้้วยรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตาม
แนวทางของสำำ�นัักงานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ รููปแบบและ
มาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิของศาลเพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชน ประเทศสหรััฐอเมริิกา และรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวทางของ
กลุ่่�มประเทศยุุโรป แล้้วนำำ�รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดซึ่่�งกำำ�หนดให้้เป็็นหน่่วยวิิเคราะห์์ (Unit of Analysis)
มาวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบด้้วยวิิธีกี ารวิิเคราะห์์เนื้้อ� หา (Content Analysis) เพื่่อ� สัังเคราะห์์
เป็็นข้้อสรุุปและข้้อเสนอแนะเกี่่�ยวกัับรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีี
และมีีความเหมาะสมกัับสภาพบริิบททางสัังคมและพฤติิการณ์์ของเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดสำำ�หรัับนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการ
ยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทย
นิิยามศััพท์์เฉพาะ
เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด หมายความว่่า เด็็กและเยาวชน
ซึ่่�งต้้องหาว่่ากระทำำ�ผิิดในฐานความผิิดเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดให้้โทษ โดยในการวิิจััยครั้้�งนี้้�จะ
มุ่่�งเน้้นเฉพาะไปที่่�เด็็กและเยาวชนที่่�ได้้กระทำำ�ผิิดในฐานเสพยาเสพติิดให้้โทษเป็็นสำำ�คััญ
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ผลการวิิจััย
ในบทความนี้้�ผู้้�เขีียนจะได้้นำำ�เสนอผลการวิิจััยในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวกัับรููปแบบและ
มาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด             
โดยแบ่่งผลการวิิจััยออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนแรกว่่าด้้วยรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ิใน
การแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และเยาวชนที่่� ก ระทำำ� ผิิ ด ในคดีียาเสพติิ ด ของต่่ า งประเทศ                
และส่่วนที่่�สองว่่าด้้วยข้้อเสนอในการนำำ�รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิของต่่างประเทศ          
ที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชนของประเทศไทย โดยมีีผลการวิิจััยในแต่่ละส่่วนดัังต่่อไปนี้้�
1. รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของต่่างประเทศ
    1.1 รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบัติั ติ ามแนวทางของสำำ�นักั งานว่่าด้้วยยาเสพติิด
และอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations Office on Drugs and Crime :
UNODC)
           สำำ�นักั งานว่่าด้้วยยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ (UNODC)
ได้้ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััยและพััฒนารููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู           
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากยาเสพติิด และนำำ�เสนอแนวทางสำำ�หรัับการนำำ�เด็็กและเยาวชนที่่�มีี
ปััญหาเกี่่�ยวกัับการเสพและติิดยาเสพติิดซึ่่�งถืือเป็็น  “ผู้้�ป่่วย” ที่่�ต้้องได้้รัับการบำำ�บััดรัักษา
เข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามความสมััครใจของเด็็กและเยาวชนโดยการให้้
บริิการแบบ “No Wrong Door” ภายใต้้การมีีส่่วนร่่วมขององค์์กรชุุมชน หน่่วยงานภาคเอกชน 
และภาคประชาสัังคม ซึ่่ง� นอกจากการสนัับสนุุนบทบาทขององค์์กรภาคส่่วนต่่าง ๆ ทางสัังคม
ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนจากปััญหายาเสพติิดแล้้ว หน่่วยงานแห่่งนี้้�ยัังได้้
สนัับสนุุนให้้ครอบครััวของเด็็กและเยาวชนได้้เข้้ามามีีบทบาทในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� รู่ ว่ มกัับ
การเสริิมสร้้างปััจจััยป้้องกััน  และการลดปััจจััยเสี่่�ยงในการหัันกลัับไปใช้้ยาเสพติิดหรืือ
กระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ของเด็็กและเยาวชน ตั้้�งแต่่เริ่่�มแรกที่่�นำำ�เด็็กและเยาวชนเข้้าสู่่�กระบวนการ
โดยมีีครอบครััวของเด็็กและเยาวชนเป็็นฐานในการสนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนประสบความสำำ�เร็็จ
ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตลอดทั้้�งกระบวนการอีีกด้้วย
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนตามแนวทางของสำำ�นัักงานว่่าด้้วย
ยาเสพติิดและอาชญากรรมแห่่งสหประชาชาติิ จะเริ่่�มจากขั้้�นตอนการนำำ�เด็็กและเยาวชน
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เข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� ู โดยจััดให้้มีีการคััดกรองเด็็กและเยาวชนเพื่่อ� ตรวจอาการ
และประเมิินสภาพปััญหาเป็็นการเฉพาะรายเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการใช้้ยาเสพติิด อาการติิด
ยาเสพติิด และอาการข้้างเคีียงจากการใช้้ยาเสพติิด ซึ่่�งในขั้้�นตอนนี้้�เด็็กและเยาวชนจะได้้
รัับการอำำ�นวยความสะดวกในการเข้้ารัับบริิการโดยไม่่มีีเงื่่�อนไขผููกพัันและไม่่มีีผลทาง
กฎหมายใด ๆ ผููกมััดต่่อเด็็กและเยาวชน จากนั้้น� เด็็กและเยาวชนที่่�ผ่า่ นการคััดกรองเบื้้อ� งต้้นจะได้้
รัับการบริิการด้้านสุุขภาพและการให้้คำ�ำ ปรึึกษาในด้้านต่่าง ๆ ตามความต้้องการและความจำำ�เป็็น
ก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููอาการติิดยาเสพติิด โดยเด็็กและเยาวชนแต่่ละ
รายจะได้้ รัับ การประเมิิ นและวางแผนการแก้้ ไขบำำ�บััด ฟื้้�นฟููจ ากนัั ก วิิ ช าชีีพในลัั ก ษณะ
การจััดการรายกรณีี (Case Management) (UNODC, 2014, p. 9) ซึ่่�งมีีวิิธีีการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟูทีู่่ �แตกต่่างกัันตามสภาพปััญหาของเด็็กและเยาวชนแต่่ละคน 
ภายหลัังจากการประเมิินและการกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููแล้้ว
เด็็กและเยาวชนจะได้้รัับการสนัับสนุุนให้้หยุุดหรืือลดการใช้้ยาเสพติิดร่่วมกัับการรัักษา
ตามอาการอย่่ า งค่่ อ ยเป็็ นค่่ อ ยไป จากนั้้� น เด็็ ก และเยาวชนจะถูู ก ส่่ ง ต่่ อ เข้้ า สู่่�ขั้้� น ตอน
การถอนพิิษยา (Detoxification) การลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด (Harm Reduction)
และการใช้้ ย าควบคุุ ม อาการขาดยาในกรณีีที่่� เ ด็็ ก และเยาวชนมีีอาการติิ ด ยาเสพติิ ด
ไม่่รุุนแรง ส่่วนในกรณีีที่่�เด็็กและเยาวชนมีีอาการติิดยาเสพติิดรุุนแรง หรืือติิดยาเสพติิด
ประเภทกระตุ้้�นประสาทเด็็กและเยาวชนก็็จะได้้รัับการรัักษาทางการแพทย์์โดยให้้ใช้้ยาน้ำำ��
เมทาโดน (Methadone) และบิิวพรีีนอร์์ฟีีน (Buprenorphine) ทดแทน ร่่วมกัับการปรัับ
สภาพทางร่่างกาย สภาพจิิตใจ และอารมณ์์ โดยการใช้้วิิธีีแทรกแซงให้้คำำ�ปรึึกษาและ
การบำำ�บััดด้้านจิิตสัังคม ซึ่่�งกระบวนดัังกล่่าวจะสามารถดำำ�เนิินการได้้ก็็ต่่อเมื่่�อร่่างกายของ
เด็็กและเยาวชนมีีความพร้้อมต่่อการหยุุดใช้้ยาเสพติิดหรืือมีีความต้้องการใช้้ยาเสพติิดลดลง
ในปริิมาณที่่�ชััดเจน 
เมื่่อ� เด็็กและเยาวชนผ่่านการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� จน
ู สามารถเลิิกยาเสพติิดได้้สำ�ำ เร็็จแล้้ว
เด็็กและเยาวชนเหล่่านี้้�จะถููกส่่งตััวกลัับไปยัังชุุมชนของตนเพื่่�อรัับการเตรีียมความพร้้อม
และติิ ด ตามดูู แ ลอาการหลัั ง การแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู  ทั้้� ง การบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู ส มรรถภาพทาง
ร่่างกายและจิิตใจ การให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่เด็็กและเยาวชนรวมถึึงครอบครััวในการดููแลสุุขภาพ
การสนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับการศึึกษา การฝึึกทัักษะการใช้้ชีีวิิตร่่วมกัับผู้้�อื่่�นใน
สัังคม การฝึึกทัักษะทางวิิชาชีีพ และการสงเคราะห์์ช่่วยเหลืือแก่่เด็็กและเยาวชนที่่�มีีฐานะ
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ยากจน เช่่น  การจััดหาที่่พั� กั อาศััย การจััดหางาน และการจััดหาเงิินทุนุ สนัับสนุุนการดำำ�รงชีีพ 
ตลอดจนการส่่งเสริิมให้้มีีเครืือข่่ายเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนโดยแกนนำำ�ที่่�เป็็นเด็็กและเยาวชน
ทำำ�หน้้าที่่�ในการเผยแพร่่ให้้ความรู้้�และรณรงค์์เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการใช้้ยาเสพติิดของ
สมาชิิกในชุุมชน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เป็็นเด็็กและเยาวชน โดยมีีครอบครััว
องค์์กรชุุมชน หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชน และภาคประชาสัังคมร่่วมให้้การติิดตาม
ดููแลภายหลัังการเข้้ารัับการบำำ�บััดรัักษา ส่่วนในรายที่่�ไม่่สามารถเลิิกยาเสพติิดได้้สำำ�เร็็จ 
เด็็กและเยาวชนก็็จะเป็็นผู้้�ตััดสิินใจเลืือกที่่�จะเข้้าร่่วมหรืือไม่่เข้้าร่่วมกระบวนการซ้ำำ��อีีกครั้้�ง
ด้้วยตนเอง
จะเห็็นได้้ว่่ารููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวทางของสำำ�นัักงานว่่าด้้วย
ยาเสพติิ ด และอาชญากรรมแห่่ งสหประชาชาติิ เป็็ นการแก้้ ไขบำำ�บััด ฟื้้� นฟูู ที่่� ก่่อ ให้้ เ กิิ ด
การเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในพฤติิกรรมการเรีียนรู้้�ทางสัังคม (Social Learning)
ร่่วมกัันระหว่่างเด็็กและเยาวชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากยาเสพติิดกัับครอบครััว หน่่วยงาน
ภาครััฐ องค์์กรเอกชน ภาคประชาสัังคม และชุุมชนท้้องถิ่่�น  มาตรการเชิิงปฏิิบััติิดัังกล่่าว
จึึงเป็็ นรููปแบบการบำำ�บััดรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับผลกระทบจากยาเสพติิดรููปแบบหนึ่่�งที่่� มีี
ความคุ้้�มค่่าและก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด (Andrews, D. A.
et al. as cited in Lipsey, M.W., 2009, p. 144) โดยเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััด
รัักษาตามแนวทางของรููปแบบนี้้มีีอั
� ัตราการหัันกลัับไปติิดยาเสพติิดซ้ำำ��ลดลงอย่่างชััดเจน 
ยิ่่� ง ไปกว่่ า นั้้� นรูู ป แบบและมาตรการเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ต ามแนวทางดัั ง กล่่ า ว ยัั ง เป็็ น
การเปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนได้้เป็็นผู้้�ตััดสิินใจในการเข้้ารัับบริิการบำำ�บััดรัักษาด้้วย
ตนเองตามความสมััครใจ ผ่่านการอำำ�นวยความสะดวกในทุุกขั้้�นตอนของการบำำ�บััดรัักษา
การให้้อิสิ ระในการอาศััยในสภาพแวดล้้อมที่่เ� ป็็นธรรมชาติิ และการแทรกแซงชีีวิิตประจำำ�วันั
ของเด็็กและเยาวชนให้้น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อลดผลกระทบต่่อชีีวิิตส่่วนตััว ผลกระทบต่่อครอบครััว
และผลกระทบต่่อชีีวิิตทางสัังคม ซึ่ง�่ จะมีีส่่วนสำำ�คัญั ในการช่่วยลดมลทิินหรืือการประทัับตราบาป
ในตััวเด็็กและเยาวชนลงได้้ นอกจากนี้้�รููปแบบดัังกล่่าวยัังมีีจุุดเด่่นในการบำำ�บััดรัักษาที่่�มีี
ความยืืดหยุ่่�นตามความต้้องการและความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชนแต่่ละคนโดยมุ่่�งเน้้น
การมีีส่่ วนร่่ วมในการบำำ�บััดรัั กษาระหว่่ างเด็็ กและเยาวชนกัั บองค์์ กรชุุ มชนที่่� เด็็ กและ
เยาวชนนั้้�นอยู่่�อาศััย เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนสามารถกลัับคืืนสู่่�สัังคมของตนเองได้้อย่่างเป็็น
ปกติิสุุข อัันเป็็นการเสริิมสร้้างพลัังและศัักยภาพของชุุมชนให้้มีีความเข้้มแข็็ง ตลอดจน
สามารถจััดการและพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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    1.2 รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิของศาลเพื่่�อการบำำ�บััด
รัั กษาผู้้�ติิ ด ยาเสพติิ ดสำำ�หรัั บ เด็็ ก และเยาวชน  (Juvenile Drug Treatment Court
Guidelines : JDTC) ประเทศสหรััฐอเมริิกา
         สหรััฐอเมริิกาเป็็นประเทศหนึ่่�งที่่เ� ผชิิญกัับปััญหาการแพร่่ระบาดอย่่างหนััก
ของยาเสพติิดโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการแพร่่ระบาดในกลุ่่�มเด็็กและเยาวชน ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงได้้มีี
การจััดตั้้�งศาลยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน (Juvenile Drug Court) ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก
ในปีี ค.ศ. 1995 ที่่�เมืืองวิิลมิิงตััน  (Wilmington) รััฐเดลาแวร์์ (Delaware) (O’Connell,
Nestlerode, Miller, 1999, p. 1) เพื่่�อควบคุุมดููแลเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีี               
ยาเสพติิดให้้ได้้รับั การรัักษาบำำ�บัดั และฟื้้นฟู
� ู ตลอดจนการบริิการด้้านอื่่น 
� ๆ ที่่�มีีความจำำ�เป็็น
แก่่เด็็กและเยาวชน โดยในปััจจุุบัันมีีศาลยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนเป็็นจำำ�นวนถึึง     
300 แห่่งทั่่�วทั้้�งประเทศสหรััฐอเมริิกา (National Drug Court Resource Center, 2020)
อย่่างไรก็็ดีีจากการสำำ�รวจแห่่งชาติิเกี่่ย� วกัับการใช้้ยาและสุุขภาพของประชาชนในสหรััฐอเมริิกา
(The National Survey on Drug Use and Health : NSDUH) เมื่่�อปีี ค.ศ. 2014 พบว่่า
เด็็กและเยาวชนอายุุระหว่่าง 12 – 17 ปีี ที่่�มีีปััญหาเกี่่�ยวกัับการเสพหรืือติิดยาเสพติิด
มีีจำำ�นวนมากกว่่า 1.3 ล้้านคน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5 ของจำำ�นวนประชากรที่่�เป็็นเด็็กและ
เยาวชนในสหรััฐอเมริิกา (Hedden, S.L., et al., 2020)
         จากปััญหาดัังกล่่าวจึึงนำำ�มาสู่่�การแสวงหาแนวทางในการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดโดยสำำ�นัักงานคดีีเด็็กและเยาวชนและการป้้องกััน
การกระทำำ�ผิิดของเด็็กและเยาวชน (The Office of Juvenile Justice and Delinquency
Prevention : OJJDP) ได้้ริิเริ่่�มให้้มีีการนำำ�แนวปฏิิบััติิของศาลเพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาผู้้�ติิด
ยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน (Juvenile Drug Treatment Court Guidelines :
JDTC) ไปใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�มีีความผิิดปกติิจากการเสพหรืือ
ติิดยาเสพติิดในระดัับปานกลางถึึงรุุนแรง เพื่่�อลดผลกระทบจากปััญหาการพึ่่�งพายาเสพติิด
และเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กและเยาวชนหัันกลัับไปยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิดหรืือกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��อีีก
โดยมีีรูู ป แบบและวิิ ธีีก ารแก้้ ไขบำำ�บััด ฟื้้�นฟููเด็็ ก และเยาวชนที่่� ติิด ยาเสพติิ ด ที่่�ห ลากหลาย
แตกต่่างกัันไปตามความเหมาะสมกัับสภาพปััญหา ความจำำ�เป็็น  และความต้้องการของเด็็ก
และเยาวชนแต่่ละคน ทั้้�งรููปแบบการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�องในเชิิงรุุก (Assertive Continuing
Care : ACC) รููปแบบพฤติิกรรมบำำ�บััด (Behavioral Therapy) รููปแบบการบำำ�บััดทาง

72

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 13 (2)

ความคิิดและพฤติิกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) รููปแบบครอบครััว
บำำ�บััด (Family Therapy) รููปแบบการการบำำ�บัดั เพื่่อ� การเสริิมสร้้างแรงจููงใจ (Motivation
Enhancement Therapy : MET)  รููปแบบการการบำำ�บัดั เพื่่อ� การเสริิมสร้้างแรงจููงใจร่่วมกัับ
การบำำ�บััดทางความคิิดและพฤติิกรรม (Motivation Enhancement and Cognitive
Behavioral Therapy) รวมถึึงการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููด้้วยรููปแบบการบำำ�บััดแบบผสมผสาน 
(Multiservice Packages) (Lynch L. E., Mason K. V., Listenbee R. L., 2016, pp. 33
- 37) ที่่�นำำ�เอาจุุดเด่่นของการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูในรููปแบบต่่าง ๆ มาปรัับประยุุกต์์ใช้้กัับเด็็ก
และเยาวชนแต่่ละรายเป็็นการเฉพาะซึ่่�งการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ให้้ความ
สำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ (Evidence-Based Practice) (Lipsey,
M.W. et al, 2010, p. 19) และการหัันเหเด็็กและเยาวชนที่่�ก้้าวพลาดกระทำำ�ผิิดออกจาก
กระบวนการยุุติิธรรมที่่�เป็็นทางการนั้้�น นอกจากจะช่่วยให้้กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
เด็็ ก และเยาวชนสามารถดำำ� เนิิ น ไปได้้ จน บรรลุุ เ ป้้ า หมายแล้้ ว  ยัั ง มีีส่่ ว นช่่ ว ยให้้ เ กิิ ด
ประสิิ ท ธิิ ผ ลด้้ า นการป้้ อ งกัั น การกระทำำ� ผิิ ด ซ้ำำ��ที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพได้้ ใ นอีีกทางหนึ่่� ง ด้้ ว ย
(Lipsey, M.W., Wilson, D.B., and Cothern, L., 2000, pp. 4 - 6)
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดตามแนวปฏิิบััติิของ
ศาลเพื่่�อการบำำ�บััดรัักษาผู้้�ติิดยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน (JDTC) ในปััจจุบัุ ัน มุ่่�งเน้้น
การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููในรููปแบบการบำำ�บััดแบบผสมผสาน (Multiservice Packages)
เริ่่�มต้้นจากขั้้�นตอนการนำำ�เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ติิดยาเสพติิดเข้้าสู่่�กระบวนการ
แก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� ใู นจุุดเดีียวกััน  (Single Point of Entry) โดยเด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
จะผ่่านกระบวนการคััดกรองรวมทั้้�งการประเมิินพฤติิกรรมและวิินิิจฉััยอาการโดยบุุคลากร
เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานในลัักษณะของการจััดการรายกรณีีที่่�มีีมาตรฐานเดีียวกััน  ซึ่่�งบุุคลากร
เจ้้าหน้้าที่่ผู้้�� ปฏิิบัติั งิ านหรืือผู้้�จัดั การรายกรณีีในขั้้�นตอนดัังกล่่าวจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่ผ่� า่ นการฝึึกอบรม
ทั้้�ง ในด้้ านการประเมิิ น และวิิ นิิ จฉัั ย ที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพ ด้้ านความรู้้� ค วามเข้้ า ใจในระบบ
กระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน ตลอดจนด้้านการให้้คำำ�แนะนำำ�ในการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนจากปััญหายาเสพติิด (VanderWaal C. J., McBride D. C.,
Terry-McElrath Y. M., VanBuren H., 2001, p. 4)
ภายหลัังจากที่่�เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่านกระบวนการคััดกรองรวมทั้้�ง
การประเมิินพฤติิกรรมและวิินิิจฉััยอาการในจุุดเดีียวกัันแล้้ว ผู้้�จััดการรายกรณีีจะนำำ�ผล
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การคััดกรองรวมทั้้�งการประเมิินพฤติิกรรมและวิินิิจฉััยอาการมาทำำ�การกำำ�หนดแผนและ
ระยะเวลาในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนแต่่ละราย โดยที่่�เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าสู่่�
กระบวนการจะมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจกำำ�หนดแผนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููของตนเองร่่วม
กัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้เกิิดการฟื้้�นฟููที่่�เหมาะสมตามความต้้องการของเด็็กและเยาวชน 
(Assertive) และเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้แก่่เด็็กและเยาวชนโดยการดึึงศัักยภาพและ
การสนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนเลืือกสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด (Strengths Based) (VanderWaal C.
J., McBride D. C., Terry-McElrath Y. M., VanBuren H., 2001, p. 4) ซึ่่�งนอกจาก
ผลการคัั ด กรองรวมทั้้� ง การประเมิิ นพ ฤติิ ก รรมและวิิ นิิ จฉัั ย อาการจะถูู ก นำำ� มาใช้้ ใ น
การกำำ�หนดแผนและระยะเวลาในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนแต่่ละรายแล้้ว
ผลการคััดกรองรวมทั้้�งการประเมิินพฤติิกรรมและวิินิิจฉััยอาการดัังกล่่าวยัังถููกนำำ�มาใช้้เป็็น
ข้้อเสนอแนะต่่อศาลในการพิิจารณาเลืือกใช้้มาตรการพิิเศษแทนการดำำ�เนิินคดีีอาญาหรืือ
การพิิจารณาตััดสิินและสั่่�งลงโทษ ตลอดจนเป็็นฐานข้้อมููลสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก
และเยาวชน 
เมื่่� อ ขั้้�น ตอนการกำำ�หนดแผนและระยะเวลาในการแก้้ ไขบำำ�บััดฟื้้� นฟููเ ด็็ กและ
เยาวชนเสร็็จสิ้้�นแล้้ว เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะถููกส่่งตััวไปยัังชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กระจายไปตามพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศเพื่่�อทำำ�การบำำ�บััดรัักษายาเสพติิด และแก้้ไขฟื้้�นฟูู             
พฤติินิสัิ ยั  พััฒนาจิิตสัังคม และปรัับปรุุงทััศนคติิให้้มีีความเหมาะสมเตรีียมพร้้อมสู่่�การกลัับคืืน
สู่่�สัังคมอีีกครั้้�งหนึ่่�ง โดยในขั้้�นตอนนี้้�ศาลจะมีีบทบาทในการออกคำำ�สั่่�งให้้เด็็กและเยาวชน
เข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�จััดการรายกรณีีและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ซึ่่ง� เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รับั การพััฒนาสมรรถภาพทางร่่างกาย
การสร้้างทัักษะการบริิหารจััดการอารมณ์์ และการปรัับตััวเข้้ากัับสัังคมผ่่านการเข้้ารวมกลุ่่�ม
ครอบครััวที่่�เปิิดโอกาสให้้ครอบครััวของเด็็กและเยาวชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
แก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููร่่วมกัับเด็็กและเยาวชน อีีกทั้้�งกระบวนการดัังกล่่าวยัังได้้สนัับสนุุนให้้
ชุุมชนได้้เข้้ามามีีบทบาทในการดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง (Continuing Care) หลัังจากที่่�เด็็กและ
เยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการพ้้นจากกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู (Community-Based
Aftercare Programs) (VanderWaal C. J., McBride D. C., Terry-McElrath Y. M.,
VanBuren H., 2001, p. 10) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของเด็็กและเยาวชนที่่�จะกระทำำ�ผิิดซ้ำ� � ำ
อย่่างไรก็็ตามหากเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการไม่่ประสบความสำำ�เร็็จในการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� ู
เด็็กและเยาวชนก็็จะถููกส่่งตััวกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติธิ รรมเพื่่อ� ดำำ�เนิินตามขั้้�นตอนปกติิต่่อไป
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นอกจากนี้้� ใ นปัั จจุุ บัั น ประเทศสหรัั ฐ อเมริิ ก ายัั ง ได้้ มีี การนำำ�น โยบายการลด
อัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด (Harm Reduction Policy) มาใช้้ในการบำำ�บััดรัักษา
ผู้้�ติิดยาเสพติิดร่่วมกัับการแก้้ไขฟื้้�นฟููพฤติิกรรมและสภาพจิิตใจ ดัังเช่่นโครงการสนัับสนุุน
งบประมาณเพื่่�อให้้บริิการเข็็มฉีีดยาใหม่่แลกเข็็มฉีีดยาเก่่า (Federal Funding of Syringe
Exchange) ที่่�รััฐบาลกลางสหรััฐอเมริิกาให้้บริิการแจกจ่่ายยาเสพติิดและเข็็มฉีีดยาที่่�
สะอาด ร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาทางด้้านจิิตวิิทยาแก่่ผู้้�ติิดยาเสพติิดโดยที่่�ผู้้�รัับบริิการไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่่าย (ฉััตรสุุมน พฤฒิิภิิญโญ, 2559, น. 95) เพื่่�อให้้ผู้้�ติิดยาเสพติิดสามารถลดการใช้้
ยาเสพติิดได้้อย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไป ภายใต้้การควบคุุมดููแลของแพทย์์หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด จนผู้้�ติิดยาเสพติิดสามารถเลิิกการใช้้ยาเสพติิดได้้
ในที่่�สุุด
รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวปฏิิบััติิของศาลเพื่่�อการบำำ�บััดรัักษา
ผู้้�ติิดยาเสพติิดสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน เป็็นหนึ่่�งในโครงการด้้านการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็ก
และเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของประเทศสหรััฐอเมริิกา ที่่�มุ่่�งเน้้นด้้านการแก้้ไข
บำำ�บัั ด และฟื้้� นฟูู ส มรรถภาพของเด็็ ก และเยาวชนที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการเสพหรืือ
ติิดยาเสพติิด มีีกระบวนการดำำ�เนิินงานที่่�วางอยู่่�บนฐานของการหัันเหเด็็กและเยาวชนออก
จากกระบวนการยุุติธิ รรมที่่เ� ป็็นทางการ โดยการเปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีีส่ว่ นร่่วมใน
การกำำ�หนดรููปแบบและวิิธีีการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู และการให้้การดููแลเด็็กและเยาวชนเป็็น
รายบุุคคล ภายใต้้การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างผู้้�จััดการรายกรณีี ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟูู ครอบครััวของเด็็กและเยาวชน รวมถึึงองค์์กรชุุมชนและภาคประชาสัังคมที่่�มีี
ส่่วนร่่วมในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน  ครอบคลุุมระยะเวลาทั้้�งในระหว่่าง
การแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู ต ามโปรแกรมที่่� กำำ�หน ดไว้้ ไปจนกระทั่่� ง ภายหลัั ง จากที่่� เ ด็็ ก และ
เยาวชนสิ้้�นสุุดการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููและกลัับคืืนสู่่�สัังคม ผ่่านการให้้คำำ�ปรึึกษาตลอดจน
การจััดกิิจกรรมพััฒนาทัักษะและศัักยภาพของเด็็กและเยาวชนที่่�มุ่่�งเน้้นประโยชน์์สููงสุุด
ของเด็็กและเยาวชนเป็็นสำำ�คััญ
1.3 รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิตามแนวทางของกลุ่่�มประเทศยุุโรป
     รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�
กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของกลุ่่�มประเทศยุุโรป มีีลัักษณะที่่�แตกต่่างกัันไปตามแนวทาง
การดำำ�เนิินโครงการในแต่่ละแห่่ง อาทิิ รููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามแนวทางของ
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Departmental Justice and Health Conventions of Objectives (CDO) ของ
ประเทศฝรั่่�งเศส ที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนซึ่่�งต้้องหาว่่ากระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดได้้
เข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููทั้้�งในระยะก่่อนการเข้้าสู่่�กระบวนการยุุติิธรรม และ
ในระหว่่างที่่�เด็็กและเยาวชนอยู่่�ในระบบกระบวนการยุุติิธรรม โดยการมีีส่่วนร่่วมของ
หน่่วยงานในระดัับท้้องถิ่่�นและชุุมชนในการสนัับสนุุนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููแก่่เด็็กและ
เยาวชนผ่่านการให้้บริิการด้้านสุุขภาพ สัังคม ตลอดจนการบริิการที่่�เกี่่�ยวกัับกระบวนการ
ยุุ ติิ ธ รรม รวมทั้้� ง การกำำ�หน ดแนวทางการบำำ�บัั ด รัั ก ษาและแก้้ ไขฟื้้� นฟูู พ ฤติิ นิิ สัั ย เป็็ น
การเฉพาะ โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ นัักสัังคมสงเคราะห์์ นัักจิิตวิิทยา ผู้้�พิิพากษา
เจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ และเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านยาเสพติิด ร่่วมให้้การสนัับสนุุนในการดำำ�เนิินการ
ดัังกล่่าว (EURehabChildren, 2015, p.17)
     เช่่นเดีียวกัับรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามนโยบายด้้านยาเสพติิดของ
ประเทศเนเธอร์์แลนด์์ที่่�เป็็นการบููรณาการความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ใน
การแก้้ไขปััญหายาเสพติิดทั้้�งกระทรวงยุุติิธรรมและความมั่่�นคง (The Ministry of Justice
and Security) สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ และหน่่วยงานในระดัับท้้องถิ่่�น  ในรููปแบบ
การดำำ�เนิินงาน 3 ฝ่่าย ประกอบด้้วย หััวหน้้าพนัักงานอััยการประจำำ�เขต ผู้้�กำำ�กัับการสถานีี
ตำำ�รวจ และนายกเทศมนตรีี เพื่่�อป้้องกัันการใช้้ยาเสพติิดในทางที่่�ผิิดและการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิด ตลอดจนเพื่่�อลดจำำ�นวนผู้้�ใช้้ยาเสพติิดหน้้าใหม่่ลงโดยการสร้้างระบบ
การดููแลสุุขภาพที่่�มีีความปลอดภััยควบคู่่�ไปกัับการปราบปรามการผลิิตและการค้้ายาเสพติิด
ภายในประเทศ ซึ่่�งนอกจากรููปแบบดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้ว ยัังมีีโครงการรณรงค์์ภายใต้้
การดำำ�เนิินงานของสถาบัันสุุขภาพจิิตและการติิดยาเสพติิด (The Netherlands Institute
of Mental Health and Addiction) เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้�ความเข้้าใจที่่�ถููกต้้องเกี่่�ยวกัับ
ผลกระทบจากการใช้้ยาเสพติิด และการให้้บริิการคำำ�ปรึึกษาข้้อมููลหรืือปััญหาเกี่่�ยวกัับ
ยาเสพติิดผ่่านระบบสายด่่วนตลอด 24 ชั่่�วโมง (The 24 - hour National Drug Info Hot
Line) รวมถึึงการบำำ�บัดั รัักษาอาการติิดยาเสพติิดด้้วยวิิธีกี ารลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด
โดยสำำ�นัักงานติิดตามข้้อมููลยาเสพติิดแห่่งชาติิ (National Drug Monitor : NDM)
ที่่�เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ติิดยาเสพติิดทุุกประเภทซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�ป่่วย สามารถเข้้ารัับบริิการบำำ�บััด
รัักษาอาการติิดยาเสพติิดอย่่างค่่อยเป็็นค่่อยไปตามความสมััครใจได้้ที่่�ศููนย์์บำำ�บััดรัักษาและ
คลิินิกิ ผู้้�ป่ว่ ยนอกที่่เ� ข้้าร่่วมโครงการ (ฉััตรสุุมน พฤฒิิภิญ
ิ โญ, 2559, น. 103-105) ซึ่ง�่ การดำำ�เนิิน
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โครงการดัังกล่่าวประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างมากในการลดจำำ�นวนผู้้�ใช้้ยาเสพติิด และลด
อัันตรายการใช้้ยาเสพติิดลงได้้อย่่างชััดเจน 
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานในประเทศโปรตุุเกสที่่�มีีรููปแบบในการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และเยาวชนที่่� ติิ ด ยาเสพติิ ด ตามโครงการปลอดยาเสพติิ ด (Drug Free
Programme) หรืือ Proyecto Hombre ซึ่่�งเป็็นโครงการทางเลืือกสำำ�หรัับการบำำ�บััดรัักษา
อาการติิดยาเสพติิดที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ติิดยาเสพติิดซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�ป่่วยลดการใช้้ยาเสพติิดอย่่าง       
ค่่อยเป็็นค่่อยไป เพื่่�อลดอัันตรายจากผลกระทบจากการใช้้ยาเสพติิด โดยในระหว่่างที่่�
ผู้้�ป่่ ว ยยัั ง คงมีีความต้้ อ งการใช้้ ย าเสพติิ ด อยู่่�นั้้� น ผู้้�ป่่ ว ยสามารถติิ ด ต่่ อ หน่่ ว ยงานด้้ า น
สาธารณสุุขที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเพื่่�อขอรัับบริิการใช้้ยาเสพติิดได้้ภายใต้้การควบคุุมดููแล
ของแพทย์์หรืือเจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข กลุ่่�มเป้้าหมายสำำ�คััญของโครงการนี้้�คืือเด็็กและ
เยาวชนที่่�มีีอายุุระหว่่าง 11 - 17 ปีี ที่่�มีีพฤติิกรรมติิดยาเสพติิดและมีีความประสงค์์ที่่�จะ
เลิิกยาเสพติิด โครงการดัังกล่่าวนอกจากจะใช้้วิิธีีการลดการใช้้ยาเสพติิดอย่่างค่่อยเป็็น
ค่่อยไปแล้้ว ยัังเสริิมด้้วยการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อบำำ�บััดฟื้้�นฟููสมรรถภาพของผู้้�ป่่วยทั้้�งทางด้้าน
ร่่ างกายและสภาพจิิ ตใจโดยการมีีส่่ วนร่่ วมของครอบครัั วหรืือผู้้�ปกครองของเด็็ กและ
เยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ เพื่่�อให้้ผู้้�ป่่วยสามารถเลิิกยาเสพติิดได้้และไม่่หัันกลัับไปใช้้
ยาเสพติิดซ้ำำ�อีี
� ก (EURehabChildren, 2015, pp.175 - 177)
ในส่่วนของประเทศอัังกฤษมีีรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�
ติิดยาเสพติิดตามโครงการ Kenleigh Choices Programme ซึ่่�งเป็็นโครงการด้้าน
การป้้องกัันและแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิด รวมถึึงการกระทำำ�ผิิดของเด็็กและเยาวชน
กลุ่่�มเสี่่�ยงในวััยเรีียนที่่�มีีอายุุระหว่่าง 10 - 19 ปีี โดยการมีีส่่วนร่่วมของอาสาสมััครและ
ชุุมชนในการป้้องกัันและลดการใช้้ยาเสพติิดในทางที่่�ผิิด รวมทั้้�งการพััฒนาแนวทางใหม่่ ๆ
เชิิงนวััตกรรมในการป้้องกัันและแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิด ซึ่่�งมีี
รููปแบบหลัักที่่�เป็็นแนวทางพื้้�นฐานในการดำำ�เนิินงานประกอบด้้วย การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
และการแทรกแซงพฤติิกรรมของเด็็กและเยาวชนตามฐานของมููลของกลุ่่�มเสี่่�ยงแต่่ละคน 
การประชุุมกลุ่่�มครอบครััว และการนำำ�กระบวนการยุุติิธรรมเชิิงสมานฉัันท์์มาใช้้ โดยมีี
รููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�หลากหลายเพื่่�อให้้ผู้้�ปฏิิบััติิงานสามารถนำำ�ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ให้้
เข้้ากัับเด็็กและเยาวชนกลุ่่�มเสี่่�ยงที่่�เข้้าร่่วมโครงการแต่่ละรายได้้อย่่างเหมาะสม เช่่ น 
รููปแบบการสนัับสนุุนจากครอบครััว (Family Support) รููปแบบการบำำ�บััดพฤติิกรรม
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การใช้้ยาเสพติิดในทางที่่�ผิิด (Tackling Substance Misuse) รููปแบบการจััดการกัับ
พฤติิกรรมที่่ไ� ม่่เหมาะสมและการส่่งต่่อไปยัังหน่่วยงานอื่่น� ตามความเหมาะสม (Addressing
Offending Behavior and Referral to Other Appropriate Agencies) รููปแบบ
กิิจกรรมเชิิงบวก (Positive Activities) รููปแบบการสนัับสนุุนแบบตััวต่่อตััว (One-to-One
Support) รููปแบบการศึึกษา และการฝึึกอบรมและกิิจกรรมนัันทนาการทางเลืือก (Alternative
Education and Training and Enjoyable Activities) (EURehabChildren, 2015,
p. 339)
นอกจากนี้้�ยัังมีีรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดตาม
โครงการกััลป์์ลิิเวอร์์ (The Gulliver Project) ของประเทศอิิตาลีี ซึ่่�งเป็็นโครงการบำำ�บััด
ยาเสพติิดโดยเฉพาะกััญชารวมทั้้�งเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอล์์สำำ�หรัับวััยรุ่่�นที่่�มีีอายุุระหว่่าง
15 - 25 ปีี ที่่�มุ่่�งเน้้นบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของวััยรุ่่�นที่่�ติิดยาเสพติิดและครอบครััวใน
การปรัับปรุุงคุุณภาพชีีวิิต การให้้ความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการหวนกลัับคืืนสู่่�สัังคม
การปรัับปรุุงสััมพัันธภาพภายในครอบครััวและความสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น  การกลัับไปทำำ�งาน
หรืือเรีียนหนัังสืือ ตลอดจนการบริิหารจััดการเวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์ โดยเป็็นโครงการที่่�
จััดขึ้้�นในรููปแบบเฉพาะตามความต้้องการ ความจำำ�เป็็น  และสภาพปััญหาของวััยรุ่่�นที่่�ติิด
ยาเสพติิดแต่่ละราย การดำำ�เนิินโครงการเริ่่�มจากการรัับตััววััยรุ่่�นที่่�ติิดยาเสพติิดเข้้าสู่่�
โครงการ จากนั้้�นจะเปิิดโอกาสให้้มีีการพููดคุุยเปิิดใจแลกเปลี่่�ยนกัันระหว่่างวััยรุ่่�นที่่�เข้้าร่่วม
โครงการกัับพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง ก่่อนที่่�จะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับผลกระทบของ
ยาเสพติิด การขััดเกลาทางสัังคม การพููดคุุยกัับนัักจิิตวิิทยาทั้้�งในรููปแบบการสััมมนาและ
การประชุุมกลุ่่�มย่่อย โดยมีีเงื่อ�่ นไขกำำ�หนดให้้ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการต้้องเลิิกยุ่่�งเกี่่ย� วกัับยาเสพติิด
อย่่างเด็็ดขาดตลอดระยะเวลาที่่�เข้้าร่่วมโครงการประมาณ 6 เดืือน (EURehabChildren,
2015, pp. 121 - 123)
เช่่นเดีียวกัับรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามโครงการ The Enlace Project
ของประเทศสเปน ที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดสามารถเข้้าร่่วมโครงการ
ได้้ โ ดยสมัั ค รใจ  โดยภายหลัั ง จากที่่� รัั บ ตัั ว เด็็ ก และเยาวชนเข้้ า สู่่�โครงการแล้้ ว เด็็ ก และ
เยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รัับการคััดกรองและประเมิินด้้านพฤติิกรรม อาการ และ
ผลกระทบจากการใช้้ยาเสพติิด เพื่่�อกำำ�หนดแนวทางในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�สอดคล้้อง
และเหมาะสมตามสภาพปััญหาและความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชนจาก 3 รููปแบบ คืือ
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การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููแบบกลุ่่�ม (Intervention in Educational-Therapeutic Groups)
การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ป็็นรายบุุคคล (Individual Educational-Therapeutic Intervention)
และโรงเรีียนสำำ�หรัับพ่่อแม่่ (School for Fathers and Mothers) หรืือรููปแบบการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดที่่�สนัับสนุุนให้้พ่่อแม่่ผู้้�ปกครองของเด็็กและ
เยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้รัับการฝึึกอบรมและจััดหาวิิธีีการที่่�จำำ�เป็็นเพื่่�อพััฒนาบทบาท
ความเป็็นพ่่อแม่่อย่่างเหมาะสม เพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของพ่่อแม่่ผู้้�ปกครองในการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููบุุตรหลานที่่�มีีพฤติิกรรมติิดยาเสพติิด (EURehabChildren, 2015, p. 234)
ซึ่่�งรููปแบบดัังกล่่าวได้้รัับการยอมรัับว่่าก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลในการป้้องกัันและแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้� นฟูู เด็็ ก และเยาวชนที่่� ติิ ด ยาเสพติิ ด ได้้ อย่่ างมีีประสิิ ทธิิ ภ าพมากกว่่ า การใช้้ วิิ ธีีก ารใน
รููปแบบอื่่น�
2. ข้้อเสนอในการนำำ�รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิของต่่างประเทศที่่�เป็็น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี  (Best Practice) ไปปรัับประยุุกต์์ใช้้ในระบบการบริิหารกระบวนการ
ยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทย
   เมื่่�อพิิจารณารููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของต่่างประเทศดัังที่่�ได้้นำำ�เสนอไปข้้างต้้นแล้้วนั้้�น 
จะเห็็นได้้ถึึงลัักษณะเด่่นที่่�สำำ�คััญ 5 ประการของรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�เป็็น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีี ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด ดัังนี้้�
ประการแรก คืือ การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนภายใต้้ระบบการจััดการ
รายกรณีีที่่�คำำ�นึึงและพิิจารณาถึึงฐานข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ของเด็็ก
และเยาวชนแต่่ละราย เพื่่�อนำำ�มาใช้้กำำ�หนดโปรแกรมหรืือรููปแบบในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
ให้้มีีความสอดคล้้องและเหมาะสมตามสภาพปััญหาหรืือความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชน
เป็็นรายบุุคคล โดยมีีผู้้�จััดการรายกรณีี ผู้้�เชี่่�ยวชาญ และเด็็กหรืือเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดร่่วม
กำำ�หนดโปรแกรมหรืือรููปแบบในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ซึ่่�งการบริิหารจััดการคดีียาเสพติิด
และการกำำ�หนดรููปแบบหรืือวิิธีีการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนภายใต้้กระบวนการ
ยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทยในปััจจุุบัันนั้้�น ยัังคงเป็็นไปตามการใช้้
ดุุลยพิิ นิิจของศาลเยาวชนและครอบครััว รวมถึึงการบริิหารจััดการของหน่่วยงานใน
กระบวนการยุุติิธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องในการกำำ�หนดให้้เด็็กและเยาวชนเข้้ารัับการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟูู หรืือเข้้าร่่วมกิิจกรรมที่่�แตกต่่างกัันไปตามที่่�ศาลเยาวชนและครอบครััว สถานพิินิิจ
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และคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ตลอดจนศููนย์์ฝึึกและอบรมเด็็กและเยาวชนแต่่ละแห่่ง
กำำ�หนดขึ้้�น ทำ�ำ ให้้เด็็กและเยาวชนที่่�ต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูอาจไม่่ได้้รัับการ
ปฏิิบััติิที่่�สอดคล้้องและเหมาะสมตามสภาพปััญหาหรืือความจำำ�เป็็นได้้อย่่างแท้้จริิง ดัังนั้้�น
ระบบการจััดการรายกรณีีที่่�คำำ�นึึงและพิิจารณาถึึงฐานข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ดัังกล่่าวจึึงสมควรนำำ�มาปรัับใช้้ในขั้้�นตอนของการจััดทำำ�แผนการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิผลในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููและปรัับเปลี่่�ยนพฤติิ
นิิสััยของเด็็กและเยาวชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ประการที่่�สอง คืือ การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนด้้วยรููปแบบผสมผสาน            
ที่่�นำำ�เอาจุุดเด่่นของการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูรููปแบบต่่าง ๆ มาปรัับประยุุกต์์ใช้้ให้้สอดคล้้องกัับ
เด็็กและเยาวชนที่่�เข้้ารัับการบำำ�บััดฟื้้�นฟููแต่่ละรายเป็็นการเฉพาะ ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีีทางเลืือกที่่�หลากหลายในการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููและปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััยได้้อย่่างเหมาะสมตามความต้้องการของเด็็กและเยาวชน 
เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนแต่่ละคนได้้มีีโอกาสเลืือกในสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับตนเอง ภายใต้้การ
ดููแลและให้้นำำ�แนะนำำ�ของผู้้�จััดการรายกรณีีและผู้้�เชี่่�ยวชาญอย่่างใกล้้ชิิดและต่่อเนื่่�อง
โดยการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููด้้วยรููปแบบผสมผสานเช่่นว่่านี้้� เป็็นกระบวนการต่่อเนื่่�องกัับ
ลัักษณะเด่่นในประการแรกดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วข้้างต้้นซึ่่�งกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็ก
และเยาวชนของประเทศไทยสมควรนำำ�มาปรัับใช้้ในการกำำ�หนดแผนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนได้้แก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููและปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััยของตนเอง
ได้้อย่่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของเด็็กและเยาวชนให้้มีี
ความเข้้มแข็็งอัันจะมีีส่่วนช่่วยในการป้้องกัันการหวนกลัับมากระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ได้้ในอีีกทางหนึ่่�ง
ประการที่่ส� าม คืือ การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� โู ดยวิิธีกี ารลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด
โดยการดููแลของหน่่วยงานทางการแพทย์์และบุุคลากรเจ้้าหน้้าที่่�ด้้านการสาธารณสุุขที่่�มีี
ความเชี่่�ยวชาญด้้านการดููแลและแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููผู้้�ติิดยาเสพติิด ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาการแก้้ไข
บำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของประเทศไทยมัักมุ่่�งให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการคุุมความประพฤติิอย่่างเข้้มงวดเพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนเลิิกเสพยาเสพติิดอย่่างเด็็ดขาด        
โดยการวางข้้อกำำ�หนดผ่่านคำำ�สั่่�งของศาลให้้เด็็กและเยาวชนต้้องเลิิกยุ่่�งเกี่่�ยวกัับยาเสพติิด
ทุุกประเภท และให้้มีีการตรวจปััสสาวะเพื่่�อหาสารเสพติิดอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกครั้้�งของ
การรายงานตััวต่่อเจ้้าพนัักงาน อย่่างไรก็็ตามเป็็นที่่ป� รากฏผลว่่าการใช้้มาตรการขั้้น� เด็็ดขาด
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ดัังกล่่าวไม่่อาจช่่วยยัับยั้้�งการหวนกลัับไปเสพหรืือกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ในคดีียาเสพติิดได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ในทางตรงกัันข้้ามการเปิิดโอกาสให้้ผู้้�เสพซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�ป่่วยได้้บำำ�บััดรัักษา
อาการติิดยาเสพติิดด้้วยวิิธีีการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิดกลัับให้้ผลในการป้้องกััน
การหวนกลัับไปกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า ดัังนั้้�นการบำำ�บััดรัักษาด้้วยวิิธีี
การลดอัั น ตรายจากการใช้้ ย าเสพติิ ด จึึ ง เป็็ นอีี กวิิ ธีี ก ารหนึ่่� ง ที่่� ส มควรนำำ� มาปรัั บ ใช้้ ใ น
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของประเทศไทย
เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประสิิ ท ธิิ ผ ลที่่� มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพทั้้� ง ในด้้ า นการแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู แ ละในด้้ า น
การป้้องกัันการหวนกลัับมากระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ของเด็็กและเยาวชน
ประการที่่สี่่�  คืื
� อ การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
ที่่�อาศััยกระบวนการทางสัังคม (Socialization Processes) เป็็นกลไกหลัักในการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้� นฟููแทนการลงโทษที่่�เป็็นทางการตามระบบของกระบวนการยุุ ติิธรรม โดยมีี
ครอบครััวและชุุมชนเป็็นฐาน (Family and Community-Base Treatment) ผ่่านการบููรณาการ
การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างครอบครััว ชุุมชนท้้องถิ่่�น  ตลอดถึึงหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กร
เอกชน และภาคประชาสัังคมที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งมุ่่�งเน้้นการส่่งเด็็กและเยาวชนที่่�ก้้าวพลาด
กระทำำ�ผิิดกลัับคืืนสู่่�สัังคม (Reintegration) เพื่่อ� ให้้เด็็กและเยาวชนที่่�เคยก้้าวพลาดเหล่่านั้้น�
สามารถอยู่่�ร่่วมกัับครอบครััว ชุุมชน และสัังคมของตนได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุขอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
(อััคคกร ไชยพงษ์์, 2555, น. 138) โดยในปััจจุุบัันกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและ
เยาวชนของประเทศไทยได้้กำ�หน
ำ ดให้้มีีหลักั เกณฑ์์และวิิธีกี ารตามบทบััญญััติแิ ห่่งพระราชบััญญััติิ
การบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 ที่่�กำำ�หนดให้้มีี
กลไกในการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในเชิิงบููรณาการ
ระหว่่างหน่่วยงานในระบบกระบวนการยุุติิธรรมกัับหน่่วยงานภาคส่่วนต่่าง ๆ ของสัังคมที่่�
เกี่่ย� วข้้อง อย่่างไรก็็ดีีหลักั เกณฑ์์ที่่กำ� �หน
ำ ดขึ้้น� ตามบทบััญญััติแิ ห่่งพระราชบััญญััติฉิ บัับดัังกล่่าว
ยัังขาดการนำำ�มาใช้้ให้้ปรากฏสััมฤทธิิผลขึ้้�นอย่่างเป็็นรููปธรรม ดัังนั้้�นระบบการบริิหาร
กระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องขัับเคลื่่�อน
กลไกการดำำ�เนิินงานด้้านการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดนี้้�ให้้บัังเกิิดผล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผ่่านการส่่งเสริิมบทบาทและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมขององคาพยพในทุุก
ภาคส่่วน โดยเฉพาะบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของสถาบัันครอบครััว ขบวนองค์์กรชุุมชน 
ตลอดจนหน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่�นในการร่่วมสนัับสนุุนกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
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เยาวชนผู้้�ก้้าวพลาด เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนเหล่่านั้้�นได้้มีีโอกาสกลัับมาก้้าวเดิินใหม่่อีีกครั้้�ง
ในสัังคมได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุข
ประการที่่ห้� า้  คืือ การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
ที่่�มีีกระบวนการเตรีียมความพร้้อม การกำำ�กัับดููแล ติิดตาม และการประเมิินผลภายหลััง
จากที่่�เด็็กและเยาวชนพ้้นจากระบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู (Aftercare) อย่่างต่่อเนื่่�องและ
เป็็นระบบ โดยอาศััยกระบวนการทางสัังคมที่่�มีีการบููรณาการการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง
ครอบครัั ว  ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� น หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ องค์์ ก รเอกชน  และภาคประชาสัั ง คม
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเกิิดประสิิทธิิผลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อีีกทั้้�งยััง
เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เด็็กและเยาวชนหัันกลัับไปเสพหรืือติิดยาเสพติิดซ้ำำ��อีีก กระบวนการ
กำำ�กัับดููแล ติิดตาม และประเมิินผลภายหลัังจากที่่�เด็็กและเยาวชนพ้้นจากระบบการแก้้ไข
บำำ�บััดฟื้้�นฟููจึึงเป็็นกระบวนการต่่อเนื่่�องจากการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�
ผิิดในคดีียาเสพติิดที่่�อาศััยกระบวนการทางสัังคมที่่�มีีครอบครััวและชุุมชนเป็็นฐาน ซึ่่�งที่่�
ผ่่านมากระบวนการกำำ�กัับดููแล ติิดตาม และประเมิินผลดัังกล่่าวภายใต้้ระบบการบริิหาร
กระบวนการยุุ ติิ ธ รรมสำำ�หรัั บ เด็็ ก และเยาวชนของประเทศไทยนั้้� น ยัั ง คงจำำ�กัั ด อยู่่�ใน
ขอบเขตความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานในระบบกระบวนการยุุติิธรรมและหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้องเท่่านั้้น 
� ขณะที่่ส� ถาบัันครอบครััว ขบวนองค์์กรชุุมชน หน่่วยงานส่่วนท้้องถิ่่น 
�
องค์์กรเอกชน ตลอดจนภาคประชาสัังคมยัังขาดบทบาทในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานที่่�
ชัั ด เจน ดัั ง นั้้� น ระบบการบริิ ห ารกระบวนการยุุ ติิ ธ รรมสำำ�หรัั บ เด็็ ก และเยาวชนของ
ประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้อ้ งให้้ความสำำ�คัญ
ั และส่่งเสริิมบทบาทของสถาบัันหรืือองค์์กรเหล่่านี้้�
ให้้มีีส่่วนร่่วมในกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููในแต่่ละขั้้�นตอนให้้มากยิ่่�งขึ้้�น  โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในขั้้�นตอนการกำำ�กัับดููแล ติิดตาม และประเมิินผลภายหลัังจากที่่�เด็็กและเยาวชน
พ้้นจากระบบการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� ู ซึ่ง�่ ต้้องอาศััยการมีีส่่วนร่่วมของสถาบัันหรืือองค์์กรต่่าง ๆ
ในการรองรัับเด็็กและเยาวชนกลัับคืืนสู่่�สัังคม เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนได้้กลัับคืืนและ
อยู่่�ร่่วมกัับครอบครััว ชุุมชน ท้้องถิ่่�น และสัังคมของตนเองได้้เป็็นปกติิสุุขอย่่างแท้้จริิง
ลัักษณะเด่่นที่่�สำำ�คััญทั้้�ง 5 ประการของรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�เป็็น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดข้้างต้้น                
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงแนวทางการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
ที่่�ยึึดถืือประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและเยาวชนเป็็นสำำ�คััญ (The Best Interests of the
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Child) โดยมีีองคาพยพในภาคส่่วนต่่าง ๆ ของสัังคมตั้้�งแต่่สถาบัันครอบครััว ชุุมชนท้้องถิ่่�น
หน่่ วยงานภาครัั ฐ องค์์ กรเอกชน ตลอดจนภาคประชาสัั งคม ร่่ วมเป็็ น ภาคีีเครืือข่่ าย
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานด้้านการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
ในเชิิงบููรณาการตลอดทั้้�งกระบวนการอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การรัับตััวเด็็กและเยาวชน
เข้้าสู่่�ระบบการช่่วยเหลืือขั้้�นพื้้�นฐาน การคััดกรองเบื้้�องต้้น  การตรวจประเมิินและวิินิิจฉััย
อาการการวางแผนและการกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู การลดอัันตรายจากการ
ใช้้ยาเสพติิด การฟื้้�นฟููสุุขภาพและการปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััย การดููแลช่่วยเหลืือทางสัังคม
การเตรีียมความพร้้อมเด็็กและเยาวชนกลัับคืืนสู่่�สัังคม ตลอดจนกระทั่่�งถึึงการติิดตามดููแล
และประเมิินผลภายหลัังจากที่่�เด็็กและเยาวชนพ้้นจากกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง ซึ่่� ง แม้้ ว่่ า ระบบบริิ ห ารกระบวนการยุุ ติิ ธ รรมสำำ�หรัั บ เด็็ ก และเยาวชนของ
ประเทศไทยที่่�ผ่่านมาจะได้้มีีการอนุุวััติิกฎหมายและแนวทางปฏิิบััติิว่่าด้้วยการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดตามหลัักการสากล แต่่ก็ไ็ ม่่อาจปฏิิเสธได้้ว่า่ ปััญหายาเสพติิด
ที่่� เ ป็็ น อยู่่�ในปัั จจุุ บัั น กลัั บ มีีแนวโน้้ ม แพร่่ ร ะบาดมากขึ้้�นจ ากปัั จ จัั ย ของภาวะยาเสพติิ ด
ล้้นตลาดที่่�ส่่งผลให้้ยาเสพติิดมีีราคาจำำ�หน่่ายที่่�ถููกลงและหาซื้้�อได้้ง่่ายขึ้้�น  โดยเฉพาะการใช้้
สื่่�อออนไลน์์เป็็นช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและขนส่่งยาเสพติิดผ่่านการจััดส่่งพััสดุุไปรษณีีย์์
ส่่งผลให้้มีีผู้้�ป่่วยติิดยาเสพติิดรายใหม่่ซึ่่�งเป็็นเด็็กและเยาวชนเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นจำำ�นวนมาก
ดัั ง นั้้� น เพื่่� อ ให้้ การแก้้ ไขปัั ญ หาการแพร่่ ระบาดของยาเสพติิ ด ในกลุ่่�มเด็็ ก และ
เยาวชนเกิิดประสิิทธิิผลขึ้้�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ผู้้�เขีียนจึึงมีีข้้อเสนอแนะในการพััฒนา
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของประเทศไทย
ดัังต่่อไปนี้้�
1. ด้้านการวางแผนจััดทำำ�แนวทางการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ควรเปิิดโอกาสให้้เด็็ก
และเยาวชนรวมทั้้�งครอบครััวได้้มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจกำำ�หนดแนวทางการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููร่่วมกัับเจ้้าพนัักงานพิินิิจและผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อให้้เกิิดการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
ที่่เ� หมาะสมสอดคล้้องตามสภาพปััญหา ความต้้องการ และความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชน
แต่่ละคนมากที่่�สุุด นอกจากนี้้�ยัังควรจััดให้้มีีกลไกในเชิิงบููรณาการร่่วมกัับหน่่วยงานภาคีี
เครืือข่่ายในภาคส่่วนต่่าง ๆ ของสัังคมทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นในพื้้�นที่่� พนัักงานคุ้้�มครองเด็็กและเยาวชน ตลอดจนชุุมชนหรืือบุุคคลที่่�เห็็น
สมควร ในการวางแผนจััดทำำ�แนวทางการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก
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ที่่�นำำ�เด็็กและเยาวชนเข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู เพื่่�อให้้กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็นระบบ และมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
2. ด้้านการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน ควรจััดให้้มีีการส่่งตััวเด็็กและ
เยาวชนกระจายไปยัังท้้องถิ่่�นหรืือชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ เพื่่�อทำำ�การ
บำำ�บััด รัั ก ษายาเสพติิ ด แก้้ ไขฟื้้�นฟููพ ฤติิ นิิสััย  พัั ฒ นาจิิ ต สัั ง คม และปรัั บ ปรุุ ง ทัั ศน คติิ ใ ห้้ มีี
ความเหมาะสมเตรีียมพร้้อมสู่่�การกลัับคืืนสู่่�สัังคมอีีกครั้้ง� หนึ่่�ง โดยเปิิดโอกาสให้้ภาคีีเครืือข่่าย
จากทุุกภาคส่่วนของสัังคม โดยเฉพาะครอบครััวของเด็็กและเยาวชนและหน่่วยงานหรืือ
องค์์ ก รในระดัั บ ชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่� นที่่� เ ด็็ ก และเยาวชนนั้้� น อยู่่�อาศัั ย ได้้ เข้้ า มามีีส่่ ว นร่่ ว มใน
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนร่่วมกัันในฐานะของผู้้�รัับผลประโยชน์์ร่่วม
ทางสัังคม ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยให้้เด็็กและเยาวชนได้้รัับการบำำ�บััดรัักษายาเสพติิด แก้้ไข
ฟื้้�นฟููพฤติินิิสััย พััฒนาจิิตสัังคม และปรัับปรุุงทััศนคติิในการเป็็นพลเมืืองดีีของสัังคมและ
ประเทศชาติิให้้มีีความเหมาะสมแล้้ว การส่่งตััวเด็็กและเยาวชนกระจายไปยัังท้้องถิ่่�นหรืือ
ชุุมชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกระบวนการปฏิิสัังขรณ์์ทางสัังคมที่่�จะ
มีีส่่วนสำำ�คััญในการช่่วยลดการประทัับตราบาปของสมาชิิกในชุุมชนที่่�มีีต่่อเด็็กและเยาวชน 
ตลอดจนช่่วยเพิ่่�มการยอมรัับตััวตนของเด็็กและเยาวชนผู้้�เคยก้้าวพลาดให้้ได้้มีีโอกาส
ก้้าวเดิินบนเส้้นทางใหม่่ในสัังคมของตนร่่วมกัับผู้้�คนในชุุมชนได้้อย่่างเป็็นปกติิสุขุ อีีกครั้้ง� หนึ่่�ง
3. นอกจากการส่่ ง ตัั ว เด็็ ก และเยาวชนกระจายไปยัั ง ท้้ อ งถิ่่� นหรืื อชุุ ม ชน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อทำำ�การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูแล้้ว ควรกำำ�หนดให้้มีีการนำำ�มาตรการทางเลืือกมาใช้้
มาใช้้ในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้นฟู
� ูเด็็กและเยาวชน โดยการนำำ�ตััวแบบทางการแพทย์์ หรืือระบบ
งานด้้านสาธารณสุุขมาใช้้ในการบำำ�บััดรัักษาด้้วยวิิธีีการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด
ที่่�เปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิดซึ่่�งถืือเป็็นผู้้�ป่่วยสามารถเข้้าถึึงยาเสพติิด
ชนิิดที่่�ไม่่รุุนแรงได้้โดยถููกกฎหมาย ภายใต้้ข้้อกำำ�หนดในการควบคุุมปริิมาณรวมทั้้�งรููปแบบ
และวิิ ธีี ก ารใช้้ ที่่� มีี ความเหมาะสมโดยการดูู แ ลของบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ เจ้้ า หน้้ า ที่่�
สาธารณสุุข หรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิด ร่่วมกัับการทำำ�
กิิจกรรมเพื่่�อฟื้้�นฟููสมรรถภาพทั้้�งทางด้้านร่่างกายและสภาพจิิตใจโดยการมีีส่่วนร่่วมของ
ครอบครััวของเด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนสามารถลดการใช้้ยาเสพติิดได้้อย่่าง
ค่่อยเป็็นค่่อยไป จนสามารถเลิิกใช้้ยาเสพติิดได้้ในที่่�สุุดและไม่่หัันกลัับไปใช้้ยาเสพติิดซ้ำำ��อีีก
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4. ด้้านการเตรีียมความพร้้อมก่่อนปล่่อยและการติิดตามดููแลภายหลัังการปล่่อยตััวเด็็ก
และเยาวชน ควรมีีลัักษณะเป็็นกระบวนการต่่อเนื่่�องที่่�ภาคีีเครืือข่่ายในภาคส่่วนต่่าง ๆ
ของสัังคม ทั้้�งครอบครััวของเด็็กและเยาวชน หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน องค์์การพััฒนา
เอกชน (NGOs) องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นในเขตพื้้�นที่่� พนัักงานคุ้้�มครองเด็็กในพื้้�นที่่�
ตลอดจนชุุมชนหรืือบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้เข้้ามามีีบทบาทอย่่างจริิงจัังในการสนัับสนุุน
กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดตั้้�งแต่่เริ่่�มแรก
ที่่�นำำ�เด็็กและเยาวชนเข้้าสู่่�กระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู ผ่่านการมีีส่่วนร่่วมในการวางแผน
จััดทำำ�แนวทางและการให้้ข้้อเสนอแนะที่่�เป็็นประโยชน์์เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชน ไปจนถึึงการดำำ�เนิินกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููตามแนวทางที่่�ได้้
กำำ�หนดขึ้้�นโดยมีีภาคีีเครืือข่่ายทางสัังคมดัังกล่่าวให้้การสนัับสนุุนและรองรัับการดำำ�เนิิน
งานอย่่างเป็็นรููปธรรม และเมื่่�อเด็็กและเยาวชนที่่�เข้้าสู่่�กระบวนการสามารถแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููอาการหรืือผลกระทบจากการใช้้ยาเสพติิดได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จแล้้ว ภาคีีเครืือข่่ายทาง
สัังคมเหล่่านี้้�ก็็ยัังคงมีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนและรองรัับกระบวนการเตรีียมความพร้้อม
และติิดตามดููแลเด็็กและเยาวชนไปอย่่างต่่อเนื่่�องจนกว่่าที่่�เด็็กและเยาวชนจะสามารถกลัับ
ไปใช้้ชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างเป็็นปกติิสุุขอีีกครั้้�งหนึ่่�ง             
อภิิปรายผลการวิิจััย
ลัักษณะเด่่นที่่�สำำ�คััญทั้้�ง 5 ประการของรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�เป็็น
แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของ
ต่่างประเทศดัังที่่�บทความนี้้�ได้้นำำ�เสนอไปข้้างต้้นนั้้�น  สอดคล้้องกัับการศึึกษาของมาร์์ก
ดัับเบิิลยูู ลิิปซีีย์์ (Mark W. Lipsey) ที่่�ได้้ทำำ�การศึึกษาถึึงปััจจััยหลัักที่่�เป็็นลัักษณะของ
การแทรกแซงที่่มีี� ประสิิทธิิผลกัับเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดผ่่านวิิธีกี ารวิิเคราะห์์เชิิงอภิิมาน 
(Meta-Analytic) ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นว่่าการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดด้้วยวิิธีี
การให้้คำำ�ปรึึกษา การฝึึกทัักษะ และการสนัับสนุุนให้้เด็็กและเยาวชนได้้พััฒนาศัักยภาพ
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังความสามารถก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลในการป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ได้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากกว่่าการใช้้วิิธีีการควบคุุมหรืือบัังคัับ โดยเฉพาะวิิธีีการตามระบบของ
กระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนที่่�เป็็นทางการ เช่่น  การตรวจตราเฝ้้าระวััง
การป้้องปราม หรืือการฝึึกระเบีียบวิินััย (Lipsey, M.W., 2009, p. 143)
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นอกจากนี้้�ลิิปซีีย์์ยัังได้้ทำำ�การศึึกษาเกี่่�ยวกัับผลกระทบของรููปแบบการบำำ�บััด
รัักษาผู้้�กระทำำ�ผิิดด้้วยวิิธีีกลุ่่�มบำำ�บััดที่่�มีีชุุมชนเป็็นฐานด้้วยวิิธีีการวิิเคราะห์์เชิิงอภิิมาน 
ผลการศึึกษาพบว่่าการบำำ�บัดั รัักษาผู้้�กระทำำ�ผิิดด้้วยวิิธีกี ารกลุ่่�มบำำ�บัดั (Group Treatment)
ให้้ประสิิทธิิผลน้้อยกว่่าการบำำ�บััดรัักษาเป็็นรายบุุคคล (Individual Treatment) ซึ่่�งให้้
ประสิิทธิิผลในการบำำ�บััดรัักษาผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่า (Lipsey, M.W.,
2006,  pp. 162 - 184) โดยการศึึกษาของลิิปซีีย์์และคณะเกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงประสิิทธิิผล
ของกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนผ่่านมุุมมองการปฏิิบััติิตามหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ยัังได้้สนัับสนุุนให้้มีีการคำำ�นึึงและพิิจารณาถึึงฐานข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเด็็ก
และเยาวชนตามหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ เพื่่�อนำำ�มาใช้้กำำ�หนดโปรแกรมหรืือรููปแบบในการ
แก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดให้้มีีความสอดคล้้องและเหมาะสมตามสภาพ
ปััญหาหรืือความจำำ�เป็็นของเด็็กและเยาวชนเป็็นรายบุุคคล อัันจะก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลใน
การบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Lipsey,
M.W. et al, 2010, pp. 37 - 41) ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่าข้้อเสนอจากการศึึกษาของลิิปซีีย์์ใน
ประเด็็นดัังกล่่าวสอดคล้้องกัับกระบวนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�ติิดยาเสพติิด
ตามแนวปฏิิ บัั ติิ ข องศาลเพื่่� อ การบำำ�บัั ด รัั ก ษาผู้้�ติิ ด ยาเสพติิ ด สำำ�หรัั บ เด็็ ก และเยาวชน 
ประเทศสหรััฐอเมริิกา ที่่�ดำ�ำ เนิินงานในลัักษณะของการจััดการเป็็นรายกรณีี โดยการมีีส่่วนร่่วม
ของเด็็กและเยาวชนในการตััดสิินใจกำำ�หนดแผนการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููร่่วมกัับผู้้�จััดการ
รายกรณีีและผู้้�เชี่่�ยวชาญ เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนได้้มีีโอกาสเลืือกสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับตนเอง
เช่่นเดีียวกัับการศึึกษาของเดวิิด เอ็็ม อััลท์์สชููเลอร์์ (David M. Altschuler)
เกี่่�ยวกัับการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดและกระบวนการนำำ�เด็็กและ
เยาวชนกลัับคืืนสู่่�สัังคมผ่่านการติิดตามดููแลเด็็กและเยาวชนภายหลัังการปล่่อยตััวโดยการ
มีีส่่วนร่่วมของชุุมชนที่่�แสดงให้้เห็็นอย่่างประจัักษ์์ชััดว่่า ประสิิทธิิภาพในการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดรวมถึึงโอกาสของความสำำ�เร็็จในการนำำ�เด็็กและเยาวชน
กลัับคืืนสู่่�สัังคมนั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องอาศััยความต่่อเนื่่�องในการดููแล (Continuity of
Care) เด็็กและเยาวชนกลุ่่�มดัังกล่่าวอย่่างเป็็นระบบตั้้�งแต่่ที่่�เด็็กและเยาวชนเหล่่านี้้�ยัังอยู่่�
ภายใต้้การควบคุุมดููแลของสถานที่่�ควบคุุม โดยจะต้้องมีีการกำำ�หนดแนวทางการเตรีียม
ความพร้้อมในส่่วนที่่�จำ�ำ เป็็นสำ�หรั
ำ บั เด็็กและเยาวชนก่่อนการปล่่อยตััว รวมทั้้ง� การติิดตามดููแลเด็็ก
และเยาวชนภายหลัังการปล่่อยตััว และการกำำ�หนดบทบาทภารกิิจ หน้า้ ที่่� และความรัับผิิดชอบ
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ในการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรเจ้้าหน้้าที่่�ในลัักษณะของการจััดการดููแลเด็็กและเยาวชน
เป็็นรายกรณีี (Case Management) (Altschuler, D.M., 2008, pp. 4 - 23)
อย่่ า งไรก็็ ต ามปัั จ จัั ย ที่่� ส ะท้้ อ นถึึ ง สัั ม ฤทธิิ ผ ลในการแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดนั้้�นไม่่ได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููแต่่เพีียงอย่่างเดีียว หาก
แต่่การศึึกษาของลิิปซีีย์์และฟรานซิิส ทีี คััลเลน (Francis T. Cullen) เกี่่�ยวกัับประสิิทธิิผล
ของการฟื้้�นฟููสมรรถภาพผ่่านการวิิเคราะห์์และประเมิินผลโครงการด้้านการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููสมรรถภาพผู้้�กระทำำ�ผิิดของประเทศสหรััฐอเมริิกาโดยการวิิเคราะห์์เชิิงอภิิมาน ยัังชี้้�
ให้้เห็็นว่่า แม้้โครงการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููจะมีีรููปแบบที่่�ดีีหรืือมีีประสิิทธิิภาพในทางทฤษฎีี
สัักเพีียงใด แต่่ถ้า้ ไม่่สามารถนำำ�รูปู แบบที่่ดีีนั้้
� น� ไปปฏิิบัติั หรืื
ิ อปรัับประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่างเหมาะสม
โครงการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููดัังกล่่าวก็็ไม่่อาจที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จหรืือให้้ประสิิทธิิผลที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพได้้ในทางปฏิิบััติิ (Lipsey, M.W., Cullen F.T., 2007, pp. 297 - 320) ดัังนั้้�น
สัั มฤทธิิผลในการแก้้ ไขบำำ�บััดฟื้้� นฟููเด็็ กและเยาวชนที่่� กระทำำ�ผิิ ดนอกจากจะต้้ องอาศัั ย
รููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิที่่�เป็็นแนวปฏิิบัติั ิที่่�ดีีแล้้ว ยัังต้้องอาศััยการนำำ�ไปปฏิิบััติิหรืือ
ปรัั บ ประยุุ ก ต์์ ใช้้ โ ดยบุุ ค ลากรเจ้้ า หน้้ า ที่่� ใ นระบบกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม ตลอดจนผู้้�มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กและเยาวชน เพื่่�อให้้เด็็กและเยาวชนที่่�ก้้าวพลาดกระทำำ�ผิิดได้้มีีโอกาส
แก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััย และสามารถหวนกลัับคืืนเป็็นคนดีีของสัังคมได้้อีีก
ครั้้�งหนึ่่�ง
บทสรุุป

การแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และเยาวชนที่่� ก ระทำำ� ผิิ ด ในคดีียาเสพติิ ด อย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ ไม่่เพีียงแต่่จะก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิผลต่่อเด็็กและเยาวชนที่่�เสพหรืือติิดยาเสพติิด
ให้้สามารถเลิิกพึ่่�งพายาเสพติิดได้้เท่่านั้้�น หากแต่่ยัังมีีผลในการป้้องกัันการหวนกลัับมา
กระทำำ�ผิิดซ้ำำ��ของเด็็กและเยาวชนผู้้�เคยก้้าวพลาดได้้ในอีีกทางหนึ่่�งด้้วย ด้้วยเหตุุนี้้�การแก้้ไข
บำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และเยาวชนที่่� ก ระทำำ� ผิิ ด ในคดีียาเสพติิ ด ให้้ บัั ง เกิิ ด ผลขึ้้� น ได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพนั้้�น จึึงต้้องอาศััยรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููที่่�
วางอยู่่�บนหลัักประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและเยาวชนเป็็นสำำ�คััญ โดยเปิิดโอกาสให้้เด็็กและ
เยาวชนได้้มีีโอกาสเลืือกสรรรููปแบบและมาตรการในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููผลกระทบจาก
ยาเสพติิดที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับตนเอง ภายใต้้ระบบการจััดการรายกรณีีที่่�มีีผู้้�จััดการรายกรณีี
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และผู้้�เชี่่�ยวชาญให้้การดููแลเด็็กและเยาวชนเหล่่านั้้�นอย่่างใกล้้ชิิดร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายใน
ภาคส่่ วนต่่ าง ๆ ของระบบสัั งคม โดยเริ่่� มตั้้� งแต่่ บทบาทการมีีส่่ วนร่่ วมของสมาชิิ กใน
ครอบครััวของเด็็กและเยาวชน การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�เด็็กและเยาวชนนั้้�นอยู่่�
อาศััย เรื่อ�่ ยไปจนถึึงการมีีส่่วนร่่วมของหน่่วยงานภาครััฐ องค์์กรเอกชน และภาคประชาสัังคม
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในการสนัับสนุุนการแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิด
ให้้สามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติินิิสััยได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จ  ตลอดจนการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและ
ขวัั ญ กำำ�ลัั ง ใจในการกลัั บ คืืนสู่่�สัั ง คมอีีกครั้้� ง ให้้ แ ก่่ เ ด็็ ก และเยาวชน นอกจากการสร้้ า ง
ความตระหนัักและการส่่งเสริิมบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนในสัังคมในฐานะ
ผู้้�รับั ผลประโยชน์์ร่ว่ มทางสัังคมแล้้ว การแก้้ไขบำำ�บัดั ฟื้้นฟู
� เู ด็็กและเยาวชนที่่�ได้้รับั ผลกระทบ
จากการเสพหรืือติิดยาเสพติิดยัังจำำ�เป็็นต้้องอาศััยระยะเวลาและกระบวนการบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
อย่่างค่่อยเป็็นค่อ่ ยไปเพื่่อ� ลดผลกระทบหรืืออัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิดในอีีกทางหนึ่่�งด้้วย
ดัังนั้้�นรููปแบบการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููด้้วยวิิธีีการลดอัันตรายจากการใช้้ยาเสพติิดตามตััวแบบ
ทางการแพทย์์ จึึ ง นัั บ เป็็ นอีี กหนึ่่� ง มาตรการเชิิ ง ปฏิิ บัั ติิ ใ นการแก้้ ไขบำำ�บัั ด ฟื้้� นฟูู เ ด็็ ก และ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดที่่�มีีประสิิทธิิภาพรููปแบบและมาตรการเชิิงปฏิิบััติิใน
การแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดในคดีียาเสพติิดของต่่างประเทศดัังที่่�
บทความนี้้�ได้้นำ�ำ เสนอไปนั้้�น  เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งในหลากหลายรููปแบบและมาตรการเชิิง
ปฏิิบััติิที่่�เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�มีีจุุดมุ่่�งหมายร่่วมกัันในการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
พฤติินิิสััยของเด็็กและเยาวชนให้้เป็็นไปในแนวทางที่่�ถููกต้้องและเหมาะสม ซึ่่�งสมควรจะได้้
มีีการศึึกษาวิิจััยและพััฒนากัันต่่อไปในอนาคต
อย่่างไรก็็ดีีสำ�หรั
ำ ับระบบการบริิหารกระบวนการยุุติิธรรมสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน
ของประเทศไทยนั้้�น  แม้้ว่่าในปััจจุุบัันจะได้้จััดให้้มีีกลไกการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและ
เยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิดผ่่านบทบััญญััติิแห่่งพระราชบััญญััติิการบริิหารการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
เด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด พ.ศ. 2561 หากแต่่ก็็ยัังคงขาดกลไกการทำำ�งานในเชิิงบููรณา
การร่่วมกัันของภาคส่่วนต่่าง ๆ ในสัังคมอย่่างเป็็นรููปธรรม ดัังนั้้�นกระบวนการยุุติิธรรม
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนของประเทศไทยจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการแก้้ไขบำำ�บััดฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด โดยส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของหน่่วย
งานภาครัั ฐ นอกระบบกระบวนการยุุ ติิ ธ รรม องค์์ ก รเอกชน  และภาคประชาสัั ง คมที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ ง โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง การสนัั บ สนุุ น บทบาทขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น 
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ขบวนองค์์กรชุุมชน และบทบาทของสถาบัันครอบครััวในการสนัับสนุุนการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููเด็็กและเยาวชนที่่�กระทำำ�ผิิด อัันจะนำำ�มาซึ่่�งประสิิทธิิผลทั้้�งในด้้านการแก้้ไขบำำ�บััด
ฟื้้�นฟููพฤติินิิสััยของเด็็กและเยาวชน ไปจนถึึงประสิิทธิิผลด้้านการป้้องกัันการกระทำำ�ผิิดซ้ำำ��
ของเด็็กและเยาวชนในอีีกทางหนึ่่�งได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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