แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลและการควบคุมยา: มุมมองด้ านสิทธิมนุษยชน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน:
กว่า 50 ปี ของนโยบายการควบคุมยาที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นฐานการห้ ามและเอาผิดทางอาญา ส่งผลให้ เกิดความรุนแรง
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และการปฏิบตั ิมิชอบทัว่ โลก แอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนลได้ บนั ทึกข้ อมูลการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหลายกรณีที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก ซึ่งเป็ นผลโดยตรงมาจากการปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมยา และปฏิบตั ิการ
เพื่อปราบปรามยาเสพติดอื่น ๆ รวมทังการใช้
้
โทษประหาร ปั ญหาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตารวจ สภาพการควบคุมตัว
และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในระหว่างการประชุมสภาสากล (ICM) ปี 2558 ซึง่ เป็ นกลไกการตัดสินใจของแอมเนสตี ้ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้ มี
การรับรองข้ อมติให้ จดั ทาการศึกษาผลกระทบของนโยบายด้ านยาที่มี ตอ่ สิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อขบวนการในระหว่าง
การประชุมสภาสากลในปี 2560 หรื อก่อนหน้ านัน้
เพื่อให้ สามารถจัดทานโยบายการควบคุมยาแบบใหม่ซงึ่ มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี ้
อินเตอร์ เนชัน่ แนลจะท้ าทายสมมติฐานของนโยบายการควบคุมยาในปั จจุบนั ซึ่งให้ ความสาคัญกับการห้ ามและการเอา
ผิดทางอาญา และจะมุ่งทางานเพื่อให้ เกิ ด นโยบายที่มีมนุษยธรรม เป็ นผล และพิสูจน์ ได้ มากขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เกิ ดการ
คุ้มครองด้ านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนที่ดีขึ ้น
นโยบายการควบคุมยาแบบใหม่ จึงควรมีทิศทางใหม่ เพื่อประกันสิทธิ ในการเข้ าถึง มาตรฐานด้ านสุขภาพขัน้
สูงสุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ของผู้ใช้ ยา และคุ้มครองกลุม่ ชายขอบอื่น ๆ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากนโยบายการควบคุมยาที่จากัด
สิทธิ แก้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมในสังคม อันส่งผลให้ ประชาชนต้ องไปข้ องเกี่ยวกับตลาดยาเสพติด ทังนี
้ ้โดยการส่งเสริ ม
สิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก้ ปัญหาความอยุติธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบยุติธรรมทางอาญา และลด
ความรุนแรงอันเนื่องมาจากตลาดยาผิดกฎหมายและนโยบายปราบปรามยาเสพติด
หลักการสาคัญ:
1. การควบคุมยาควรเป็ นแนวทางที่ม่ ุงส่ งเสริ มสิทธิมนุ ษยชน นโยบายการควบคุมยาควรถือเป็ นแนวทางเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ในวงกว้ าง รวมทังการคุ
้
้ มครองสิทธิด้านสุขภาพ ประกันความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
และหลีกเลี่ยงความรุ นแรงอันเนื่องมาจากตลาดยาผิดกฎหมาย กฎหมายและนโยบายการควบคุมยาแบบใหม่
ควรแก้ ปัญหาผลกระทบที่ไม่ได้ สดั ส่วนที่เคยเป็ นมาของนโยบาย ที่มีต่อ ประชาชนที่ยากจนและอยูช่ ายขอบมาก
สุดของสังคม

2. “สงครามปราบปรามยาเสพติด” ไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพึง่ พาอย่างมากกับกฎหมายอาญา
นโยบายที่ม่งุ ปราบปรามและมาตรการที่เน้ นการห้ ามใช้ ส่งผลให้ เกิด การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้ างขวาง
และการปฏิบตั ิมิชอบ โดยเป็ นผลมาจากและได้ รับการหนุนเสริ มจากการปฏิบตั ิตามนโยบายการควบคุมยาและ
ปฏิบตั ิการปราบปรามยาเสพติด
3. จาเป็ นต้ องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ต่อ นโยบายด้ านสาธารณสุขและสิทธิมนุ ษยชน การพึ่งพาอย่าง
มากกับกฎหมายอาญา นโยบายที่มงุ่ ปราบปรามไม่ได้ ช่วยลดการใช้ และความแพร่ หลายของยาในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมาเลย นโยบายการควบคุมยาแบบใหม่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ แนวทางลงโทษเพียงอย่างเดียว และประกันว่า
กฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติใด ๆ เพื่อควบคุมยา เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
4. เรี ยนรู้ บทเรี ยนจากแม่ แบบการควบคุมในทางเลือกที่ประสบผลสาเร็ จ เราอาจได้ รับบทเรี ยนสาคัญจาก
ทางเลือกที่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งพิสจู น์แล้ วว่าสามารถคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนได้ ดีขึ ้น รวมทังกรอบ
้
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และการนากรอบดังกล่าวไปใช้ ในหลายประเทศ
รวมทังการจ
้
ากัดการโฆษณาที่เด็กเข้ าถึงได้ รวมทังตั
้ วอย่างระดับสากลอื่ น ๆ ที่ม่งุ ลดอันตรายของยาต่อสุขภาพ
ทังในระดั
้
บบุคคล สังคม และสาธารณะ
5. ไม่ มีคาตอบสาเร็ จรู ป นโยบายการควบคุมยาแบบใหม่ควรมีความยืดหยุน่ มากเพียงพอ เพื่อตอบสนองกับยา
ประเภทต่าง ๆ กลุม่ ที่แตกต่างกัน และความต้ องการที่แตกต่างกัน ในแต่ละบริ บทและภูมิภาค
เป้ าหมาย:
1. กาหนดให้ การคุ้มครองสุขภาพและสิทธิของประชาชนเป็ นแกนกลางของนโยบายด้ านยา
ก. ส่ งเสริมการเข้ าถึงมาตรการแทรกแซงด้ านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและอันตรายจากยา
หัวใจของนโยบายการควบคุมยาต้ องเน้ นที่การเคารพและคุ้มครองสิทธิ ด้านสุขภาพ โดยประกันการ
เข้ าถึงมาตรการแทรกแซงด้ านสุขภาพ สอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทังการ
้
ป้องกัน ข้ อมูลข่าวสาร การลดอันตราย การรักษา และบริ การบาบัดฟื น้ ฟูที่จัดให้ โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิ โดยให้ ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อความต้ องการของกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบมากสุด และความ
ต้ องการเป็ นพิเศษของเด็กและเยาวชน
ข. ส่ งเสริ มให้ เกิดความเข้ าใจแบบใหม่ ต่อยาและผู้ใช้ ยา นโยบายการควบคุมยาต้ องไม่สร้ างความ
สับสนระหว่างการใช้ ยากับภาวะพึ่งพิงยา และต้ องหลีกเลี่ยงความเข้ าใจผิด ๆ เกี่ยวกับยาซึ่งส่งผลให้
เกิ ดการสร้ างตราบาปต่อผู้ใช้ ยา รวมทัง้ การมองพวกเขาว่าเป็ นคนป่ วย อาชญากร หรื อคนซึ่งไม่มี
ศีลธรรม
ค. แก้ ปัญหาที่รากเหง้ าอันเป็ นเหตุให้ บุคคลเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับตลาดยา นโยบายด้ านยายังควรให้
ความสาคัญกับปั จจัยทางสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ มีอตั ราการใช้ ยาและการพึ่งพายาที่สงู ขึ ้น หรื อ

เป็ นเหตุให้ บคุ คลเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับขันตอนต่
้
าง ๆ ของการค้ ายา รัฐต้ องกาหนดมาตรการคุ้มครองด้ าน
สัง คม-เศรษฐกิ จ อย่า งเป็ น องค์ ร วม เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการผลัก ให้ อ ยู่ช ายขอบและความไม่เ ท่าเทียม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางการต้ องประกันว่ากฎหมายและนโยบายการควบคุมยามุ่ง เอาชนะปั จจัยเชิง
โครงสร้ างซึง่ ส่งผลให้ เกิดความเสีย่ ง การสร้ างตราบาปและการเลือกปฏิบตั ิ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับตลาดยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ ในชุมชนที่อยูช่ ายขอบและเสียเปรี ยบ
ง. ประกันให้ มีการเข้ าถึงอย่ างพอเพียงต่ อสารควบคุมเพื่อเป้ าประสงค์ ทางการแพทย์ รัฐต้ อง
ประกันให้ มีการเข้ าถึงยาที่จาเป็ นภายใต้ การควบคุมสากล รวมทังยาที
้ ่เป็ นสารอนุพนั ธ์ฝิ่นเพื่อบรรเทา
ความเจ็ บปวด ยาสลบ ยาเพื่อบาบัดภาวะพึ่งพิงยา และยาเพื่อบาบัดโรคอย่างอื่น รวมทัง้ ให้ ขจัด
อุปสรรคทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ซึง่ จากัดการเข้ าถึงยาที่จาเป็ นอย่างไม่เหมาะสม
จ. เปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด กรอบและตัวชีว้ ดั ของการประเมิ นนโยบายการควบคุมยาควรเน้ นที่การลด
อันตรายจากยาและการเข้ าถึงสิทธิมนุษยชน (เช่น การเข้ าถึงยาเพื่อการรักษาและการบาบัด การลด
โอกาสที่จะเสียชีวิตจากการน็อกยา หรื อลดการแพร่ เชือ้ เอชไอวี รวมทังการแก้
้
ปัญหาอาชญากรรม
ความรุ นแรง และการละเมิดสิทธิ มนุษยชน) แทนที่จะใช้ ตัวชีว้ ดั แบบทัว่ ไปซึ่งไม่คานึงถึงอันตรายต่อ
บุคคลและชุมชน อย่างเช่น จานวนไร่ ที่ใช้ เพื่อการเพาะปลูกซึ่งถูกทาลายไป ปริ มาณยาที่จบั กุมมาได้
และจานวนผู้ถกู จับกุมและลงโทษในคดียาเสพติด
2. แก้ ปัญหาความอยุติธรรมในระบบยุติธรรมทางอาญา
ก. ยุติการใช้ โทษประหารกับคดียาเสพติด รัฐที่ยงั คงใช้ โทษประหาร ต้ องยุติการใช้ โทษประหารและ
การประหารชี วิต สาหรั บความผิ ดด้ านยาเสพติด โดยถื อ เป็ น ขัน้ ตอนแรกที่น าไปสู่การยกเลิกโทษ
ประหารอย่างสิ ้นเชิง เนื่องจากเป็ นความผิดที่ไม่มีลกั ษณะเป็ น “อาชญากรรมร้ ายแรงสุด” จึงไม่ถือเป็ น
การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ
ข. ยุติการบังคับบาบัดต่ อผู้ใช้ ยา การรักษาและการบาบัดสาหรับผู้ใช้ ยาต้ องตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานที่พิสจู น์
ได้ เป็ นไปโดยสมัครใจ และมีหลักประกันให้ มีการแสดงความยินยอมอย่างเสรี และเกิดจากความเข้ าใจ
ควรมีการปิ ดศูนย์ควบคุมตัวและบาบัดฟื น้ ฟูแบบบังคับอย่างไม่ชกั ช้ า และควรปล่อยตัว ผู้ที่ถกู ควบคุม
ตัวโดยทันที
ค. ลดการเอาผิดทางอาญากับการใช้ การครอบครองและการเพาะปลูกยา รัฐควรยุติการเอาผิด
ทางอาญากับการใช้ การครอบครอง และการเพาะปลูกยาทุกชนิดซึ่งเป็ นการใช้ ส่วนตัว และควรนา
นโยบายที่ผา่ นการพิสจู น์วา่ เกิดประโยชน์ต่อการสาธารณสุข ความมัน่ คงปลอดภัยของสาธารณะ และ
สิทธิมนุษยชนมาใช้ ควบคูไ่ ปกับบริ การด้ านสุขภาพและสังคมเพื่อแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ยา
ง. ลดการเอาผิดทางอาญากับผู้เยาว์ และการกระทาความผิดที่ไม่ รุนแรง รัฐยังควรพิจารณาลดการ
เอาผิดทางอาญากับ ผู้เยาว์และการกระทาความผิดที่ไม่รุนแรง เช่น การเพาะปลูกพืชที่ใช้ ทายา การ

ขนส่งยาในปริ มาณน้ อย (การส่งยา) และการขายในปริ มาณน้ อย ความผิดอาญาเช่นนี ้มักส่งผลกระทบ
ต่อประชากรกลุ่มชายขอบ ซึ่งต้ องเข้ าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี เ้ นื่องจากความยากจน การขาด
โอกาส ภาวะพึง่ พิงยา หรื อเพราะถูกบังคับ
3. ลดความรุ นแรงและผลกระทบจากองค์ กรอาชญากรรมและใช้ มาตรการเพื่อคุ้มครองบุคคล
ก. หลีกเลี่ยงการใช้ แนวทางแบบทหารเพื่อบังคับใช้ กฎหมายยาเสพติด รัฐไม่ควรใช้ ทหารให้ ทา
หน้ าที่แทนตารวจ รวมทังในการปราบปรามยาเสพติ
้
ด เว้ นแต่เมื่อมีพฤติการณ์ร้ายแรงอย่างแท้ จริ ง อัน
เป็ นเหตุให้ ทางการไม่สามารถพึ่งพาเฉพาะกาลังของตารวจได้ รัฐต้ องประกันว่า ปฏิบตั ิการปราบปราม
ยาเสพติดดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้ กาลัง
ข. เปลี่ยนแนวทางการตรวจสอบและบังคับใช้ กฎหมาย เพื่อมุ่งส่ งเสริมการสาธารณสุขและสิทธิ
มนุ ษยชน นโยบายการควบคุมยาควรมุ่งส่งเสริ มความสัมพันธ์ และความเป็ นหุ้นส่วนเชิงสร้ างสรรค์
ระหว่างเจ้ าพนักงานผู้บงั คับใช้ กฎหมายกับผู้ให้ บริ การด้ านสุขภาพ ในประเด็นด้ านสุขภาพและสิทธิ
มนุษยชน
ค. มุ่งควบคุมโดยส่ งเสริ มให้ มีการใช้ กฎหมายกากับดูแลตลาดยา รัฐควรมีเป้าหมายดาเนินการให้
ตลาดยาผิดกฎหมายอยู่ใต้ การควบคุม โดยผ่านระเบียบปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรการบังคับใช้
อย่างเคร่ งครัด แทนที่จะใช้ มาตรการที่ม่งุ ขจัดตลาดยาให้ หมดไป การลดการพึง่ พาต่อแนวทางห้ ามใช้
ยา ช่วยให้ รัฐสามารถเข้ าไปควบคุมตลาดยาผิดกฎหมายได้ อีกครัง้ ซึง่ มีลกั ษณะที่เสีย่ งต่อความรุนแรง
และส่งเสริ มการควบคุมโดยสถาบัน ซึ่งจะมีสว่ นช่วยส่งเสริ มความมัน่ คงปลอดภัยและการสาธารณสุข
และช่วยลดปั ญหาอาชญากรรมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ง. กาหนดมาตรการควบคุ มและจ ากัดต่ อตลาดยาอย่ างเพี ยงพอ ตลาดยาที่ถูกกากับดูแลตาม
กฎหมายส่งผลให้ รัฐมีเครื่ องมือที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ ้น เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมและ
จากัดซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยงและอันตรายอันเนื่องมาจากยาประเภทต่าง ๆ รัฐควรให้ ความสาคัญ
เป็ นพิเศษเพื่อประกันว่ากรอบการกากับดูแลให้ ความคุ้มครองอย่างเพียงพอต่อสิทธิด้านสุขภาพและ
สิทธิมนุษยชนอื่น ๆ และดูแลให้ กระบวนการกากับดูแลปลอดจากอิทธิพลที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ของภาค
ธุรกิจ ซึ่งได้ รับประโยชน์จากการค้ ายา หรื อได้ รับประโยชน์จากการเอาผิดทางอาญาต่อไป ยาไม่ควร
เป็ น ส่ว นหนึ่ง ของความตกลงการค้ า หรื อ การลงทุน ใด ๆ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบอัน
เนื่องมาจากมาตรการควบคุมยาในระดับประเทศหรื อท้ องถิ่น
4. ปฏิรูประบบการควบคุมยาระหว่ างประเทศ
ก. ประกันว่ านโยบายการควบคุมยาระหว่ างประเทศและในประเทศสอดคล้ องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสิ ทธิ ม นุ ษยชนระหว่ า งประเทศ ระบบการควบคุมยาระหว่า งประเทศควรประกันว่า
สิทธิ มนุษยชนเป็ นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ ความชอบธรรมและผลกระทบของกฎหมายยาเสพติ ด

นโยบายและการบังคับใช้ และกาหนดให้ มีกลไกเพื่อประกันว่ามีการเยียวยาที่เหมาะสมเมื่อกฎหมาย
นโยบายและการปฏิบตั ิเช่นนันไม่
้ สอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ข. ปฏิ รู ป อนุ สั ญ ญายาเสพติ ด แห่ งสหประชาชาติ ความขัด แย้ ง ระหว่ า งอนุสัญ ญายาเสพติ ด
สหประชาชาติและกฎหมายสิทธิมนุษยชนเสีย่ งจะทาให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายด้ าน ซึง่ เป็ น
ผลมาจาก หรื อได้ รับการหนุนเสริ มจากนโยบายการควบคุมยา รวมทังลดภาพลั
้
กษณ์และผลกระทบ
ของกฎหมายระหว่างประเทศโดยทัว่ ไป อันเนื่องมาจากความขัดแย้ งของเนื ้อหากฎหมาย อนุสญ
ั ญายา
เสพติดแห่งสหประชาชาติจึงควรได้ รับการแก้ ไขเพิ่มเติม เพื่อประกันว่าไม่ขดั ขวางรัฐในการนานโยบาย
การควบคุมยาแบบใหม่มาใช้ เพื่อช่วยให้ สามารถปฏิบตั ิตามพันธกรณีด้านสิทธิ มนุษยชนของตนได้
อย่างเต็มที่ และลดอันตรายจากการใช้ ยา
ค. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ ระหว่ างกลไกสิทธิมนุ ษยชนกับหน่ วยงานการควบคุมยา ความสัมพันธ์
มากขึ ้นระหว่างกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทังกลไกพิ
้
เศษต่าง ๆ (Special
Procedures) หน่วยงานตามสนธิสญ
ั ญา (Treaty Bodies) OHCHR และหน่วยงานสหประชาชาติอื่น
ๆ กับหน่วยงานควบคุมยา อันได้ แก่ สานักงานว่าด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(UN Office on Drugs and Crime - UNODC) และคณะกรรมการควบคุ ม สารเสพติ ด นานาชาติ
(INCB) ทังนี
้ ้เพื่อประกันว่าเนื ้อหาของนโยบายการควบคุมยาสอดคล้ องกับกฎหมายและมาตรฐานด้ าน
สิทธิมนุษยชน

