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1

ปั ญหาที่กาลังทวีความกังวล
การใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทกับความปลอดภัยทางถนนเป็ นสิ่งที่
ทัว่ โลกกังวลมากขึน้ มีการศึกษาเป็ นอย่างดีแล้ วว่า การเมาแล้ วขับ
เป็ นปั จจัยเสี่ยงอันเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต
แต่ประเด็นที่สร้ างความกังวลให้ กบั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา คือ สมรรถภาพการขับขี่บกพร่ องเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท เพราะว่ายังขาดข้ อมูลในแง่ตา่ ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ขอบเขตปั ญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ในเลื อดกับ ความเสี่ ยงจะเกิ ด อุบัติ เ หตุ ปริ ม าณสูง สุด ที่ เหมาะสม
(Appropriate Threshold Limits) ของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทในเลือด
รวมทัง้ กฎหมายและการบังคับใช้ มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
การขับ ขี่ ภายใต้ อิ ท ธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อ จิ ต ประสาท (DrugDriving) อย่างไรก็ตาม ขณะนีป้ รากฏหลักฐานมากมายเกี่ยวกับการใช้
ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทกับความปลอดภัยทางถนน ซึ่งช่วยเติมเต็ม
ความรู้ความเข้ าใจในประเด็นนี ้ และทราบถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อลด
อุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท (1-8)
เอกสารฉบับนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันในประเด็น
การใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทกับความปลอดภัยทางถนนให้ กบั รัฐ

เอกสารฉบับนี ้ ใช้ คาว่า “ยา” (Drug) ในความหมายเท่ากับ “ยาออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท” (Psychoactive Drug) หมายถึง สารที่กระทบต่อกระบวนการทางจิต
เช่น ความรู้สกึ ตัว อารมณ์ หรื อการคิดอ่าน ทั ้งนี ้ คาว่า “ยา” ในเอกสารฉบับนี ้มิได้
หมายรวมถึ ง แอลกอฮอล์ แ ละสารนิ โ คติ น เนื่ อ งจาก 2 ค านี อ้ ยู่ ใ นขอบเขต
ความหมายของคาว่า “สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” (Psychoactive Substance)

สมาชิกขององค์การอนามัยโลกใช้ ประกอบการตัดสินใจด้ านนโยบาย
ความปลอดภัย ทางถนนและยาออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท ดัง นั น้
เอกสารฉบับ นีจ้ ึง ให้ ความสาคัญ กับ การขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยา
ออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตประสาท มิ ใช่ การเมาแล้ วขับ ทัง้ นี ้ การขับขี่ ภายใต้
อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทเป็ นประเด็น ที่มีองค์ ความรู้
เพิ่มขึน้ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอกสารฉบับนีต้ ้ องการอธิบายว่า
การใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทส่งผลกระทบใดบ้ างต่อความปลอดภัย
ทางถนน และให้ คาแนะนาว่าควรดาเนินการอย่างไรเพื่อ ลดอุบตั ิเหตุ
การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตบนท้ องถนนเนื่ องจากใช้ ยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท นอกจากนี ้ มียาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท 3 ประเภท
ที่สัมพัน ธ์ กับ ความเสี่ยงจะเกิ ดการบาดเจ็บ จากการจราจรทางบก
(ภาพประกอบ 1)

ภาพประกอบ 1
ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงจะเกิดการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก

ยาจำ�หน่ายตามใบสัง่ ยา (เช่น ยารักษา
โรคซึมเศร้า ยารักษาอาการวิตกกังวล
(Benzodiazepines) ยาระงับปวด (Opioid
Analgesics) เป็ น ยาที่ ห าซื้ อ ได้ โดยถู ก
กฎหมาย หรือแพทย์สามารถสั่งจ่ายเพื่อ
รักษาอาการป่วยเรื้อรังหรือเฉียบพลัน

สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (เช่น
ยากลุ่ ม Synthetic Cannabinoids และกลุ่ ม
Synthetic Cathinones) เป็นยาออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาทที่สังเคราะห์ขึ้นและใช้เพื่อจุดประสงค์ที่
ไม่ใช่ทางการแพทย์ และคาดว่ายาเหล่านี้ จะออก
ฤทธิ์เช่นเดียวกับยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันทั่วไปอยู่แล้ว

t

ยาผิดกฎหมาย (เช่น โคเคน เฮโรอีน เมทแอมเฟ
ตามี น กั ญ ชา) อยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ระดั บ
นานาชาติ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่แล้ว ยาผิดกฎหมายไม่
ได้ผลิตและไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการแพทย์

บทสรุ ปทางนโยบาย

1

2

ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาททาให้ สมรรถภาพ
ในการขับขี่บกพร่องได้ อย่างไร
ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทส่งผลกระทบต่อการทางานของสมอง และ
อาจทาให้ สมรรถภาพการขับขี่ บกพร่อง (เช่น เวลาในการตอบสนอง
และการประมวลข้ อมูลช้ าลง การประสานงานระหว่างการรับรู้และ
การสัง่ การน้ อยลง ลดขีดความสามารถในการรับรู้ รวมทัง้ เสียสมาธิ

ลดความสามารถในการบังคับรถยนต์ให้ ตรงถนน และในการควบคุม
รถยนต์) ตาราง 1 ให้ ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับผลกระทบต่อการทางาน
ของสมองเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทแต่ละประเภท

ตาราง 1
ผลกระทบต่อการทางานของสมองเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทแต่ละประเภท
ประเภท
ของยาออกฤทธิ์
ต่ อจิตประสาท
ยาผิดกฎหมาย

ความบกพร่ องของสมรรถภาพการขับขี่
ยาออกฤทธิ์
ต่ อจิตประสาท

แอมเฟตามีน
a

ยาอี (MDMA)
ยาออกฤทธิ์หลอนประสาท

สารออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท
ชนิดใหม่

การรับรู้

การสั่งการ

การ
ควบคุม
รถส่ าย

—

—

—

—

—

—

—

—

ยารักษาอาการวิตกกังวล

การกะเวลา

การทรงตัว

—
—
—

ยาระงับปวด

—

ยารักษาโรคซึมเศร้ า
ยากลุม่ Synthetic
Cannabinoids
ยากลุม่ Synthetic
Cathinones

—

—

การใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

—

—
—

อ้ างอิง: ตามที่ระบุในบรรณานุกรม (9)
หมายถึง ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทดังกล่าวส่งผลให้ เกิดความบกพร่องของสมรรถภาพการขับขี่
– หมายถึง ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทดังกล่าวไม่สง่ ผลให้ เกิดความบกพร่องของสมรรถภาพการขับขี่
a
Methylenedioxymethamphetamines

2

อารมณ์

กัญชา
โคเคน

ยาจาหน่าย
ตามใบสัง่ ยา

อาการง่ วงซึม

—

—

—

ความเสี่ยงจะเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบกจะเพิ่มขึน้ ในระดับ
ที่ ต่างกันไป ขึ น้ อยู่กั บว่ าใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่ อจิ ตประสาทประเภทใด

(ตาราง 2) เช่น ผู้ใช้ แอมเฟตามีนมีความเสี่ยงจะเกิดอุบตั ิเหตุถึงแก่ชีวิตสูงกว่า
ผู้ไม่ได้ ใช้ แอมเฟตามีนถึง 5 เท่า

ตาราง 2
การประมาณการโดยสรุปเกี่ยวกับความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) ที่จะเกิดอุบตั ิเหตุจากการจราจรทางบกอันสัมพันธ์ กบั การใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
ประเภทต่าง ๆ

เสียชีวิต

ค่ าประมาณการที่ดีท่ สี ุด
ของความเสี่ยงสัมพัทธ์ ท่ ปี รับค่ า
ตามความเอนเอียงการตีพิมพ์
5.17

บาดเจ็บ

6.19

(3.46, 11.06)

ยาระงับปวด

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาดเจ็บ

(3.23, 23.32)
(0.89, 1.16)

ยารักษาโรคหอบหืด

บาดเจ็บ

8.67
1.02
1.31

ยารักษาโรคซึมเศร้ า

บาดเจ็บ

1.35

(1.11, 1.65)

ยาแก้ แพ้

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาดเจ็บ

1.28
1.12

(0.90, 1.80)
(1.02, 1.22)

ยารักษาอาการวิตกกังวล

เสียชีวิต

2.30

(1.59, 3.32)

บาดเจ็บ

1.17

(1.08, 1.28)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
เสียชีวิต

1.35

(1.04, 1.76)
(0.88, 1.81)

บาดเจ็บ

(0.88, 1.39)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
เสียชีวิต

1.10
1.26
2.96

บาดเจ็บ

1.66

(0.91, 3.02)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
เสียชีวิต

1.44
1.68

(0.93, 2.23)
(1.01, 2.81)

บาดเจ็บ

1.91

(1.48, 2.45)

เพนิซิลีน (Penicillin)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บาดเจ็บ

4.76
1.12

(2.10, 10.80)
(0.91, 1.39)

ยานอนหลับ (Zopiclone)

เสียชีวิต

2.60

(0.89, 7.56)

บาดเจ็บ

1.42
4.00

(0.87, 2.31)

ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
แอมเฟตามีน

กัญชา

โคเคน

โอปิ เอตส์ (Opiates)

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
อ้ างอิง: ตามที่ระบุในบรรณานุกรม (6)
หมายเหตุ: ค่าประมาณการที่แสดงด้ วยตัวเข้ มมีระดับนัยสาคัญทางสถิติร้อยละ 5

1.26

ช่ วงความเชื่อมั่น ร้ อยละ 95
(2.56, 10.42)

(1.07, 1.59)

(1.10, 1.44)
(1.18, 7.38)

(1.31, 12.21)
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ระบาดวิทยาด้ านการใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
และการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก
การตรวจสอบทางห้ องปฏิบตั ิการและการสารวจจากหลายประเทศชี ้
ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ระบุว่าตนใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท หรื อ ตรวจ
พบยาออกฤทธิ์ ต่อ จิต ประสาทในสารคัด หลั่ง ของผู้ขับ ขี่ ซึ่ง ได้ รั บ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เช่น
• การสัมภาษณ์ริมถนน (Roadside Survey) ชี ้ว่าผู้ขับขี่ร้อยละ 3.9
ถึง 20.0 ใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อ จิต ประสาทประเภทใดประเภทหนึ่ ง
(10, 11)
• การสารวจประชากรชี ้ว่า ตามข้ อมูลที่เปิ ดเผยด้ วยตนเอง การขับขี่
ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท (ส่วนใหญ่เป็ นกัญชา)
คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ถึง 29.9 แต่อัตราดังกล่าวในแต่ละประเทศ
ต่างกันไป (12, 13)
• การใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิ ต ประสาท (เช่น แอมเฟตามีน ยารั กษา
อาการวิตกกังวล กัญชา และโคเคน) ในกลุม่ ผู้ได้ รับบาดเจ็บสาหัส
จากอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก คิดเป็ นร้ อยละ 8.8 ถึง 33.5
(10, 14)

ใน พ.ศ. 2556 มีการประมาณการว่าการใช้ ยาผิดกฎหมายเป็ นเหตุให้
มีผ้ เู สียชีวิตจากการจราจรทางบก 39,600 คน (15) ทังนี
้ ้ ประมาณการว่า
แอมเฟตามีนเป็ นเหตุให้ มีผ้ เู สียชีวิตเป็ นครึ่งหนึ่งของจานวนผู้เสียชีวิต
ดังกล่า ว ส่ว นกัญ ชาท าให้ มีผ้ ูเสียชีวิ ต คิ ด เป็ น 1 ใน 5 ของจานวน
ผู้เสียชีวิตข้ างต้ น (ภาพประกอบ 2) แม้ ว่าอัตราการเสียชีวิตทั่วโลก
จากการเมาแล้ วขับจะสูงกว่า (เกินกว่า 188,000 คน) แต่ความเสี่ยง
ของการเสียชีวิตจากการใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทก็ ถือว่าอยู่ใน
อัตราสูง

ภาพประกอบ 2
อัตราส่วนการเสียชีวิตจากการจราจรทางบกเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
การเมาแล้ วขับ
188,151 คน

การใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
39,625 คน

จานวนผู้เสียชีวิตทัง้ หมดจากการจราจรทางบก (2556)

1,252,071 คน

แอมเฟตามีน ร้ อยละ 51
กัญชา ร้ อยละ 22
โคเคน ร้ อยละ 14

การใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

โอปิ เอตส์ ร้ อยละ 13

4

การป้องกันและมาตรการเบื ้องต้ น
มาตรการ 5 ด้ านสาคัญที่จาเป็ นต้ องมีและนามาปฏิบตั ิให้ ครอบคลุม
คือ กฎหมาย การตรวจหา การสร้ างความตระหนัก การให้ คาปรึกษา
และการบาบัดรักษา

การออกกฎหมายและระเบี ย บว่ าด้ ว ยการขั บ ขี่
ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
กรอบกฎหมายย่อมต่างกันไปตามลักษณะทางสังคม กฎหมาย และ
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมทัง้ บริ บททางประวัติศาสตร์ การพัฒนา
กฎหมายเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ถนนปลอดภัยยิ่งขึ ้น
• กฎหมายเข้ มงวดเด็ดขาด (Zero Tolerance Law) กาหนดให้
การขับขี่ ขณะมียาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทตามประเภทที่กาหนด
ไม่วา่ ในปริมาณเท่าใดในร่างกายถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย
• กฎหมายว่ า ด้ ว ยความบกพร่ องของสมรรถภาพการขั บ ขี่
(Impairment Law) กาหนดให้ การขับขี่ขณะที่สมรรถภาพการขับขี่
บกพร่องถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย โดยทัว่ ไปแล้ ว นิยมใช้ คาว่า
“อยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของ” หรือ คาอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน

• กฎหมายที่กาหนดความผิด โดยอัตโนมัติ (Per Se Law) กาหนดให้
การขับขี่ขณะมียาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทตามประเภทที่กาหนดเกินกว่า
ปริมาณสูงสุดในกฎหมายถือเป็ นความผิดตามกฎหมาย ทังนี
้ ้ ต้ องมีการวิจยั
เพิ่มเติมถึงความเชื่อมโยงเป็ นการเฉพาะระหว่างปริ มาณยาออกฤทธิ์ ต่อ
จิตประสาทกับความเสี่ยงจะเกิดอุบตั ิเหตุ ทังนี
้ ้ จนถึงปั จจุบนั มีไม่กี่ประเทศ
เช่น สหราชอาณาจักร ที่ ใ ช้ ก ฎหมายที่ ก าหนดความผิ ด โดยอัต โนมัติ
(ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 1)
มี 159 ประเทศทั่ว โลกที่ มี ก ฎหมายภายในประเทศห้ า มขับ ขี่ ภ ายใต้
อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท แต่กฎหมายโดยส่วนใหญ่ไม่นิยามว่า
สิ่งใดบ้ างเป็ น “ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท” และ ไม่กาหนดปริ มาณสูงสุด
(Threshold) ไว้ (7) ดังนัน้ การไม่ได้ นิยามคาว่า “ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท”
และการไม่กาหนดปริ มาณสูงสุดของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทไว้ ทาให้ มี
ความยุ่งยากในการบังคับ ใช้ กฎหมายว่า ด้ ว ยการขับ ขี่ ภายใต้ อิ ทธิ พ ล
ของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท
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ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 1
กฎหมายว่ าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสหราชอาณาจักร
ใน พ.ศ. 2556 รัฐบาลสหราชอาณาจักรกาหนดฐานความผิดใหม่จากการขับขี่ขณะมียาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ซึ่งเป็ นยาควบคุมเฉพาะ (Specific Controlled Drugs)
ในร่างกายในปริ มาณที่เกินกว่ากฎหมายกาหนด พระราชบัญญัติอาชญากรรมและศาลยุติธรรม (Crime and Courts Act) ได้ เพิ่มมาตรา 5A ลงในพระบัญญัติการจราจร
ทางบก พ.ศ. 2531 (Road Traffic Act 1988) (16,17) ดังนัน้ ระเบียบฉบับใหม่ว่าด้ วยยาจาหน่ายตามใบสัง่ ยาทั่วไป 8 ชนิด และยาผิดกฎหมาย 8 ชนิด จึงมีผลบังคับใช้ ใน
อังกฤษและเวลส์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ขณะที่ระเบียบว่าด้ วยแอมเฟตามีนมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2558
เนือ้ หาโดยย่ อของพระบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2531
มาตรา 4. การขับขี่ หรือการควบคุมรถยนต์ ขณะอยู่ภายใต้
อิ ท ธิ พ ลของเครื่ องดื่ ม มี แ อลกอฮอล์ หรื อ ยาออกฤทธิ์
ต่ อจิตประสาท
(1) ผู้ใด ขณะขับขี่หรื อพยายามขับขี่ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้ วย
เครื่ องยนต์ ไปบนถนนหรื อสถานที่สาธารณะอื่น ๆ มีสมรรถภาพ
ไม่เหมาะกับการขับขี่ เนื่อ งจากมีอ าการมึนเมาหรื อ อยู่ภายใต้
อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ถือว่าผู้นั ้นมีความผิด
(2) ผู้ใดควบคุมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้ วยเครื่ องยนต์ ไปบนถนน
หรื อสถานที่ สาธารณะอื่ น ๆ มี สมรรถภาพไม่ เหมาะกับการขับขี่
เนื่องจากมีอาการมึนเมาหรื ออยู่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์
ต่ อ จิ ต ประสาท ถื อ ว่ า ผู้ นั น้ มี ค วามผิ ด ทั ง้ นี ้ ไม่ เ ป็ นการขั ด
ต่ออนุมาตรา (1) ข้ างต้ น (…)
มาตรา 5A. การขับขี่หรื อการควบคุ มยานพาหนะที่ขับเคลื่อน
ด้ วยเครื่ องยนต์ ขณะมียาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งเป็ น
ยาควบคุมเฉพาะ ในเลือดเกินกว่ าปริมาณสูงสุดในกฎหมาย
(1) มาตรานี ้บังคับใช้ กบั ผู้ใด (ต่อไปเรี ยกว่า “D”) - (a) ที่ขับขี่หรื อ
พยายามขับขี่ยานพาหนะมีเครื่ อ งยนต์ ไ ปบนถนนหรื อ สถานที่
สาธารณะอื่น ๆ หรื อ (b) ควบคุมยาพาหนะมีเครื่ องยนต์ ไปบนถนน
หรื อสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ขณะที่ร่างกายของ “D” มียาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ซึง่ เป็ นยาควบคุมเฉพาะ
(2) ถือว่า “D” กระทาผิด ถ้ าปริ มาณยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ในเลือ ดหรื อ ปั ส สาวะ เกินกว่ าที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรั บยา
ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทนั ้น ๆ (…)

ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งเป็ นยาควบคุมเฉพาะ และปริ มาณสูงสุดที่กาหนดในอังกฤษและเวลส์
ตามความในระเบียบว่ าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (ปริ มาณสูงสุ ด
ตามที่กาหนด) (อังกฤษและเวลส์ ) พ.ศ. 2557 (Drug-Driving (Specified Limits) (England and Wales)
Regulations 2014) และระเบียบว่ าด้ วยการขับ ขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
(ปริ มาณสูงสุ ดตามที่กาหนด) (อังกฤษและเวลส์ ) ฉบับ แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 (Drug-Driving
(Specified Limits) (England and Wales) Amendments Regulations 2015)
ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งเป็ นยาควบคุมเฉพาะ ปริมาณสูงสุด (ไมโครกรัมต่ อเลือด 1 ลิตร)
แอมเฟตามีน (Amphetamine)
เบนโซอีเล็กโกมีน (Benzoylecgonine)

250

50
โคลนาเซแปม (Clonazepam)
50
โคเคน (Cocaine)
10
เดลตา-9-เททราไฮโดรแคนนาบินอล (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) 2
ไดเอเซแปม (Diazepam)
550
ฟลูนิทราเซแปม (Flunitrazepam)
300
เคตามีน (Ketamine)
20
โลราเซแปม (Lorazepam)
100
กรดไลเซอร์ จิก ไดเอธีลาไมด์ (Lysergic Acid Diethylamide)
1
เมธาโดน (Methadone)
500
เมธีแลมเฟตามีน (Methylamphetamine)
10
เมธีลนี ไดโอซีแอมเฟตามีน (Methylenedioxymethamphetamine)
10
6-โมโนเอเซทิลมอร์ ฟีน (6-Monoacetylmorphine)
5
มอร์ ฟีน (Morphine)
80
โอซาเซแปม (Oxazepam)
300
เทมาเซแปม (Temazepam)
1000
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การตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
การตรวจหายาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทในสารคัดหลั่งของร่ างกายช่วย
ให้ พบว่ามียาชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งหรื อไม่ และในปริ มาณเท่า ไร ดังนัน้
ปั จจัยสาคัญหนึ่ง คือ การมีกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้ ส่มุ ตรวจหรื อ
ตรวจหายาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในผู้ต้องสงสัยว่าสมรรถภาพการ
ขับ ขี่ บ กพร่ อ ง ทัง้ นี ้ การทดสอบสารคัด หลั่ง ในปากเป็ นวิ ธี ที่ ไ ม่ใ ช้
เครื่ องมือลุกล ้าเข้ าในร่างกาย และสามารถดาเนินการได้ ทุกสถานที่
โดยไม่ต้องมีผ้ ทู รงคุณวุฒิทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสอบ และ/หรื อ การตรวจหายาออกฤทธิ์ ต่อจิต ประสาท
สามารถดาเนินการบริ เวณริ มถนน (ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 2) และในห้ อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาล หรื อสถานที่อื่น เพื่อตรวจหาว่าผู้ขับขี่และผู้ใช้ ถนน
รายอื่น ๆ ใช้ ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทในระดับใด ทังนี
้ ้ การตรวจจับ
และการตรวจติดตามแนวโน้ มการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของ
ของผู้ขบั ขี่และผู้ใช้ ถนนรายอื่น ๆ เป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องดาเนินการอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้ ทราบถึงขนาดปั ญหา และพัฒนามาตรการที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ การบังคับ ใช้ กฎหมายว่าด้ วยปริ มาณสูงสุด ของยาออก
ฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาทในร่ า งกายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ าเป็ นต้ อ งให้
เจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านการเก็บตัวอย่าง
สารคัดหลัง่ ของร่างกายเพื่อนาไปตรวจสอบ ทังนี
้ ้ หากเป็ นยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทประเภทที่ยงั ไม่มีการกาหนดปริ มาณสูงสุดไว้ ก็ต้องให้
การฝึ กอบรมแก่ เจ้ าหน้ า ที่บังคับใช้ กฎหมายเพื่อให้ สามารถสังเกต
อาการและกลุ่มอาการทางคลินิก (Clinical Signs and Symptoms)
ของการใช้ ย าออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาท ประเมิ นความบกพร่ องของ
สมรรถภาพการขับขี่ ตลอดจน เก็บตัวอย่างไปตรวจหาประเภทและ
ปริ มาณยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทที่พบในร่ างกาย นอกจากนี ้ อาจ
ตรวจสอบผู้บาดเจ็บที่เข้ ารักษาที่โรงพยาบาลหรื อห้ องฉุกเฉินเพื่อ ให้
ทราบถึงประเภทและปริ มาณของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทในร่างกาย

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 2
การตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ณ ด่ านตรวจริมถนน ในประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมียทุ ธศาสตร์ ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ อย่างก็ไรตาม รัฐ 6 รัฐ และดินแดน (Territory) 2 แห่งของประเทศออสเตรเลียมีความรับผิดชอบ
ด้ านนโยบาย กฎหมาย และการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยความปลอดภัยทางถนน ภายในเขตแดนของรั ฐหรื อดิ นแดนนัน้ ๆ (18–20) ดังนัน้ ทัง้ 8 เขตปกครองของ
ประเทศออสเตรเลียล้ วนมีแผนการตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ณ ด่านตรวจริ มถนน (Roadside Drug-Testing Programme) รัฐวิกทอเรี ยถือเป็ นเขต
ปกครองแรกของประเทศออสเตรเลียที่ดาเนินการตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ณ ด่านตรวจริ มถนน เมื่อกว่า 1 ทศวรรษมาแล้ ว และเขตปกครองอื่น ๆ
ของประเทศออสเตรเลียก็ดาเนินการเช่นเดียวกับรัฐวิกทอเรี ยในอีก 7 ปี ต่อมา
การตรวจหาการใช้ ยาผิดกฎหมาย ณ ด่านตรวจริ มถนน มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอน 1: หยุดยานพาหนะ
ขัน้ ตอน 2: เก็บตัวอย่างเบื ้องต้ นจากสารคัดหลัง่ ในปาก ณ ด่านตรวจริ มถนน
ขัน้ ตอน 3: คัดกรองตัวอย่างสารคัดหลัง่ ในปากครัง้ ที่ 2
ขัน้ ตอน 4: วิเคราะห์ทางห้ องปฏิบตั ิการเพื่อยืน่ ยันผลตรวจ
ขัน้ ตอน 5: ดาเนินคดีถ้าบุคคลผู้นนเคยมี
ั้
ประวัติการกระทาความผิดมาก่อน

อาจใช้ เครื่ องมือต่าง ๆ ตรวจหาเบื ้องต้ น ณ ด่านตรวจริ มถนน
โดยแสดงผลเป็ นลบหรื อบวกได้ ภายใน 3 นาที รัฐวิกทอเรี ย
ด าเนิ น การตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท
มากกว่า 300,000 ครัง้ ในช่วงปี 2548 ถึง 2557 และพบว่า
จานวนผลตรวจที่เป็ นบวกลดลงในช่วงปี 2548 ถึง 2553
แต่กลับมาเพิ่มขึ ้นอีกครัง้ ทัง้ นี ้ พบว่าร้ อยละ 85 ของผลตรวจ
ที่เป็ นบวกเกิดจากการใช้ แมทแอมเฟตามีน ขณะที่ร้อยละ 32
เป็ นกัญชา และร้ อยละ 22 เกิดจากยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
มากกว่า 1 ประเภท
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ถ้ าไม่เคยมีประวัติการกระทาผิด แต่ผลการตรวจเป็ นบวก
ตารวจจะออกหมายแจ้ งความผิด (Penalty Notice) ซึง่ มี
โทษปรับและระงับใบขับขี่

บทสรุ ปทางนโยบาย

การบังคับใช้ กฎหมายว่ าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
ต้ องมีความชัดแจ้ งและความต่อเนื่องในการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วย
การขั บ ขี่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของยาออกฤทธิ์ ต่อ จิ ต ประสาท รวมทัง้
กาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด

ในกฎหมาย (ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 3) หากการบังคับใช้ กฎหมายไม่ชดั แจ้ ง
ก็จะมีโอกาสน้ อยมากที่กฎหมายว่าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของ
ยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาทจะสร้ างความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมได้

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 3
การบังคับใช้ กฎหมายว่ าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเทศสเปน
กฎหมายสเปนว่าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท มีความผิด 2 ลักษณะ คือ ความผิดทางปกครอง (Administrative Infringement) (กฎหมายที่
6/2014) (21) และ ความผิดทางอาญา (Criminal Offence) (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ที่ 5/2010) (22) ทัง้ นี ้ การขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทถือเป็ นความผิดทางปกครองตามระบบเด็ดขาด (Zero Tolerance System) กล่าวคือ ผู้ขบั ขี่ที่มียาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ไม่ว่าปริ มาณเท่าใดก็ตาม (ยกเว้ น
ยาจาหน่ายตามใบสัง่ ยาเพื่อการรักษาโรค) มีโทษปรับ (1000 ยูโร) และหักคะแนน (Demerit Points) (6 คะแนน) (กฎหมายที่ 6/2014) นอกจากนี ้ การขับขี่ภายใต้ อิทธิ พล
ของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็ นความผิดทางอาญาเพราะว่ายาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาททาให้ สมรรถภาพของผู้ขบั ขี่บกพร่ อง ตามอาการแสดงความบกพร่ อง (Impairment Signs)
มีโทษจาคุก (3-6 เดื อน) หรื อ ปรับ หรื อ บริ การสังคม (31-90 วัน) และห้ ามขับขี่ (1-4 ปี ) (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ 5/2010) ทัง้ นี ้ บทลงโทษสาหรับการขับขี่ภายใต้
อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็ นความผิดทางปกครอง หรื อ ความผิดทางอาญา อย่างใดอย่างหนึ่ง จะไม่บงั คับใช้ กฎหมายทัง้ 2 ฉบับกับการกระทาผิดเดียวกัน
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ถ้ าถูกสุม่ ให้ หยุดยานพาหนะ ณ ด่านตรวจ หรื อเกี่ยวข้ องในอุบตั ิเหตุทางถนน หรื อกระทาผิด (การจราจรทางบก) ในข้ อหาอื่น ผู้ขบั ขี่ต้องเข้ ารับการตรวจหาการใช้ ยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท และต้ องยินยอมให้ เก็บตัวอย่างน ้าลาย ลาดับแรก จะส่งผู้ขบั ขีไ่ ปตรวจคัดกรองด้ วยน ้าลาย ณ ด่านตรวจริ มถนน ถ้ าผลตรวจเป็ นบวก ก็จะเก็บตัวอย่างภาคบังคับ
ครัง้ ที่ 2 เพื่อเก็บสารคัดหลัง่ ในปากและส่งตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการทางพิษวิทยา ทัง้ นี ้ ผู้ขบั ขี่มีสิทธิ ร้องขอให้ ตรวจเลือดด้ วยก็ได้ ทัง้ นี ้ ในประเทศสเปน การสารวจผู้ขบั ขี่ที่ต้องถูก
ตรวจคัดกรองการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชี ้ว่า แนวโน้ มการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทลดลงจากร้ อยละ 6.8 ในปี 2551 เหลือร้ อยละ 4.3 ในปี 2556 (23)

การใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

การเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
การทาให้ ประชาชนทัว่ ไปและผู้วางนโยบายตระหนักมากขึน้ เกี่ยวกับ
การขั บ ขี่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของยาออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต ประสาท รวมทัง้
ผลกระทบของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีต่อความปลอดภัยทางถนน
เช่น การเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และอันตราย

ต่อผู้ใช้ ถนนรายอื่น ๆ จะช่วยลดการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท และสร้ างบรรยากาศที่สง่ เสริมกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย (ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 4 และ 5)

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 4
การรณรงค์ “THINK!” ซึ่งเป็ นการรณรงค์ เกี่ยวกับการขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสหราชอาณาจักร

เป้าหมายเฉพาะของการรณรงค์ครัง้ นี ้ คือ เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมายฉบับใหม่ในกลุ่มผู้ใหญ่
รวมทัง้ ป้องกันและป้องปรามผู้ขบั ขี่วยั รุ่ นเพศชาย อายุ 17-34 ปี ไม่ให้ ขบั ขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท นอกจากนี ้ สารที่สื่อออกไปเน้ นย ้าถึงผลทางกฎหมายหากขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ไม่ว่าจะเป็ นยาผิดกฎหมายหรื อยาที่ใช้ ทางการแพทย์ และทาให้ ผ้ ชู มการรณรงค์รับ รู้
ข้ อมูลเพิ่มขึ ้นจากผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลสุขภาพ (Health Care Professionals) ทัง้ นี ้ เพื่อส่งเสริ ม
การรับรู้ โดยมุง่ ไปที่ผ้ รู ับสารกลุ่มเป้าหมาย การรณรงค์ ครัง้ นีจ้ ึงใช้ สื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ มากที่สดุ
เท่าที่เป็ นไปได้ เช่น การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โทรทัศน์ และวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการทากิจกรรมก่อนการ
รณรงค์ (Pre-Campaign Activities) ร่ วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลสุขภาพและตารวจเพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้
ประกอบวิชาชีพการดูแลสุขภาพและตารวจตระหนักและพร้ อมที่จะสื่อข้ อความต่าง ๆ สู่ประชาชน ทัง้ นี ้ การ
รณรงค์ครัง้ นี ้ได้ รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทาให้ ประเด็นนี ้เป็ นที่รับรู้แพร่หลาย และได้ นาสื่อที่ใช้ ใน
การรณรงค์ครัง้ นี ้มาเผยแพร่นาน 6 สัปดาห์
การประเมินผลการรณรงค์ทางสื่อมวลชน ซึ่งมุ่งเป้าหมายที่ เพศชายอายุ 17-34 ปี ชีว้ ่า การรับรู้ การรณรงค์
อยูใ่ นระดับดี คือ ร้ อยละ 52 ของผู้รับสารที่เป็ นเป้าหมายรับรู้ โฆษณาอย่างน้ อย 1 ชิน้ และร้ อยละ 26 ระบุ
ว่า เคย “เห็นหรื อได้ ยินเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทเมื่อเร็ ว ๆ
นี ้” นอกจากนี ้ การตระหนักถึงผลกระทบของการขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มี
ต่อบุคคล (Personal Consequences of Drug-Driving) เพิ่มจากร้ อยละ 45 ก่อนการรณรงค์เป็ นร้ อยละ 51
หลังจากการรณรงค์

© Department for Transport (United Kingdom)

กฎหมายว่าด้ วยยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 ในอังกฤษและเวลส์ กฎหมายฉบับนีก้ าหนดความผิดสาหรับการขับขี่
ขณะที่มียาควบคุม (Controlled Drug) ชนิดใดชนิดหนึ่งจากทังหมด
้
17 ชนิดในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด การรณรงค์ “THINK!” มีรูปแบบเพื่อให้ ข้อมูลแก่ผ้ ใู ช้ ถนน
และส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายฉบับใหม่ (24)

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 5
กิจกรรม “วัยรุ่ นขับขี่ภายใต้ อทิ ธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท” (Teen Drugged Driving): แนวทางการดาเนินกิจกรรม (Activity Guide)
สาหรั บบิดามารดา เครื อข่ าย (Coalitions) และกลุ่มชุมชน (Community Groups)
คู่มือ “วัยรุ่นขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท” (The Teen Drugged Driving Toolkit) ซึ่งเผยแพร่ ในสหรัฐอเมริ กาเมื่อปี 2554 เป็ นคู่มือที่สร้ างขึ ้น
เพื่อให้ เครื อข่าย กลุม่ ป้องกัน (Prevention Groups) และองค์กรผู้ปกครอง (Parent Organizations) รับทราบข้ อมูลต่อไปนี ้ (25)
• ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับอันตรายและขอบเขตปั ญหาวัยรุ่นและเยาวชนขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
• กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ การป้องกันมีประสิทธิภาพ และ
• ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมป้องกัน (Prevention Activities)
มีหลักฐานชี ้ว่า วัยรุ่นเป็ นผู้ขบั ขี่ที่มีประสบการณ์น้อยที่สดุ ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้ขบั ขี่ที่มีประสบการณ์สงู กว่า วัยรุ่นจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะไปเกี่ยวข้ องในอุบตั ิเหตุ
จากการจราจรทางบก นอกจากนี ้ การขาดประสบการณ์และการใช้ กัญชาหรื อสารอื่น ๆ ซึ่งทาให้ การรับรู้ (Perception) การเข้ าใจ (Cognition) ระยะเวลาการตอบสนอง และ
สมรรถภาพอื่น ๆ เปลี่ยนไป เป็ นเหตุให้ เกิดโศกนาฏกรรมในที่สดุ กิจกรรมต่าง ๆ มีรูปแบบเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ให้ ความเห็นและคาแนะนาแก่บิดามารดาและหัวหน้ าชุมชนในการระบุความเสี่ยงจากการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท กระตุ้นให้ สื่อมวลชนท้ องถิ่ น
ตระหนักมากขึ ้นถึงอันตรายของการขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และทาให้ บิดามารดาและวัยรุ่ นเรี ยนรู้ ในเรื่ องนี ้ ทัง้ นี ้ กิจกรรมแรก คือ โครงการ
“ค่าคืนแห่งการป้องกันการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท” (ประกอบด้ วย การสนทนากลุ่ม (Discussion Guide) และสื่อที่เผยแพร่ ทางสื่อมวลชน
(Media Pitch Materials) กิจกรรมที่สอง คือ การพัฒนาแนวปฏิบตั ิในการประกวดป้ายรณรงค์ในหัวข้ อการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท (DrugDriving Poster Contest) (ประกอบด้ วย ภาษาที่ใช้ โฆษณา การสนทนากลุม่ และตัวอย่างป้ายที่วยั รุ่นทาขึ ้น) ทังนี
้ ้ ได้ แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้ กับโครงการชุมชนปลอด
์
ยาออกฤทธิ ต่อจิตประสาท (Drug-Free Community Programmes) ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริ กา นอกจากนี ้ องค์กรภาคเอกชนที่ทางานด้ านเยาวชน เช่น Students
Against Destructive Decisions (SADD) และ National Organizations for Youth Safety (NOYS) ได้ นาคู่มือนี ้ไปใช้ ประโยชน์อีกด้ วยเช่นกัน

การให้ คาปรึกษาและการบาบัดรั กษา
การบังคับใช้ กฎหมายว่าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทไม่ใช่สิ่งเดียวที่สาคัญ หากแต่การให้ คาปรึกษาและการให้
การบาบัดรักษาตามความเหมาะสมแก่ผ้ ขู บั ขี่ที่สมรรถภาพบกพร่อง

เนื่ องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิ ตประสาทก็เป็ นสิ่งส าคัญ ด้ ว ยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กระทาผิดซ ้า หรื อผู้มีปัญหาการใช้ ยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท (Drug-Use Disorders) (ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 6)

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 6
การบาบัดรั กษาผู้ขับขี่ท่ มี ีสมรรถภาพบกพร่ องเนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเทศสวีเดน
โครงการ “Samverkan mot alkohol och droger i trafiken” (SMADIT) (การดาเนินการร่ วมกันเพื่อป้องกันการดื่มเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์และการใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ขณะสัญจรทางถนน (United action against alcohol and drugs on the roads)) ของประเทศสวีเดนเป็ นความร่ วมมือของหลายหน่วยงาน ได้ แก่ การขนส่งแห่งสวีเดน
(Swedish Transport Administration) สานักงานตารวจสวีเดน (Swedish Police) กองกาลังพิทักษ์ ชายฝั่ งสวีเดน (Swedish Coast Guard) กรมศุลกากรสวีเดน
(Swedish Customs) หน่วยงานท้ องถิ่น สภาระดับเคาน์ตี (County Councils) สานักงานขนส่งสวีเดน (Swedish Transport Agency) สานักงานทัณฑสถานและทัณฑ์บน
(Prison and Probation Service) และคณะผู้บริ หารเคาน์ตี (County Administrative Boards) ดังนัน้ ผู้ถกู แจ้ งความว่าเมาแล้ วขับ และ/หรื อ ขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท จะได้ รับความช่วยเหลือแบบมืออาชีพ (Professional Help) ในทันท่วงที โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความบกพร่ องด้ านการขับขี่ และเสนอแนวทางแก้ ปัญหาต่าง ๆ
ให้ กบั ผู้ขบั ขี่ที่มีสรรถภาพบกพร่องเนื่องจากดื่มเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์หรื อใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทังนี
้ ้ หน่วยงานท้ องถิ่นทุกหน่วยงานในประเทศสวีเดนดาเนินงาน
โครงการ SMADIT แม้ วา่ โครงการที่ดาเนินการในพื ้นที่ต่าง ๆ ของประเทศสวีเดนอาจแตกต่างกันไปอยูบ่ ้ างก็ตาม
โครงการ SMADIT ที่ดาเนินการในเคาน์ตีโอเรโบร (Örebro County) ทางภาคกลางเฉี ยงใต้ (Southern Central Part) ของประเทศสวีเดน จะเสนอให้ ผ้ ถู กู ตารวจจับกุมข้ อหา
เมาแล้ วขับ ขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ใช้ ยาเสพติดชนิดไม่รุนแรง (Minor Narcotics) หรื อ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (Doping Crime) เข้ ารับ
การสัมภาษณ์สร้ างกาลังใจ (Motivational Interview) กับเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์เพื่อผู้ติดยาเสพติด (Addiction Centre) และจะได้ รับการสนับสนุนเพิ่มเติมต่าง ๆ จากศูนย์แห่งนี ้
การบริ การสังคม และทัณฑ์บน ทังนี
้ ้ ในการประเมินผลโครงการ SMADIT-Örebro เพื่อศึกษาว่าการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมส่งผลต่อการหวนมากระทาความผิดฐานเมาแล้ วขับ
ขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท หรื อประกอบอาชญากรรมอื่นหรื อไม่ จึงมีการตรวจสอบทะเบียนย้ อนหลัง (Retrospective Register Study) ของบุคคล
840 คน และการศึกษาด้ วยการสัมภาษณ์ ถึงแนวโน้ มในอนาคต (Prospective Interview Study) กับบุคคล 172 คน ที่เคยเข้ าโครงการ SMADIT-Örebro (26) การเก็บ
ข้ อมูลดาเนินการระหว่างปี 2556-2558 ผลลัพธ์เบื ้องต้ นจากการตรวจสอบทะเบียนชีว้ ่า ไม่ปรากฏว่าการเข้ าโครงการ SMADIT-Örebro ช่วยลดการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พล
ของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) แสดงว่าผู้เข้ าโครงการนีม้ ีความรู้ สึกเชิงบวกต่อโครงการนี ้ และเห็นว่า
โครงการนี ้กระตุ้นให้ ตนรับความช่วยเหลือและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 7
บทบาทของภาคส่ วนสาธารณสุข
• สนับสนุนและวางมาตรการเชิงป้องกัน ให้ คาปรึ กษา และให้ การบาบัดรักษาที่เหมาะสมแก่ผ้ ขู บั ขี่ที่มีสมรรถภาพการขับขี่บกพร่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กระทาความผิดซา้
หรื อผู้มีปัญหาการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท (Drug-Use Disorders) ทังนี
้ ้ ควรประเมินโครงการอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิผลต่อความปลอดภัยทางถนน
• มีความร่วมมือที่ใกล้ ชิดกับภาคส่วนที่ทางานด้ านความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Sector) ในการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้ ประชาชนทั่วไป ผู้วางนโยบาย
ผู้ขบั ขี่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขบั ขี่ที่เป็ นเยาวชน) ผู้ใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท ผู้ป่วย และผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลสุขภาพ ตระหนักถึงการบาดเจ็บเนื่องจากการขับขี่
ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อสุขภาพ ตลอดจน ตระหนักถึงมาตรการที่มีหลักฐานรองรับในการป้องกันด้ านการใช้ สารออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทและด้ านความปลอดภัยทางถนน
• ทาวิจยั และเผยแพร่ให้ ผ้ ขู บั ขี่รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และประสิทธิผลของมาตรการที่ได้ มีการดาเนินการไป
• จัดทาแนวปฏิบตั ิในการใช้ ยาที่จาหน่ายตามใบสัง่ ยาและผลกระทบของยาที่จาหน่ายตามใบสัง่ ยาที่มีต่อ สมรรถภาพการขับขี่ เช่น ใช้ ระบบแจ้ งเตือนที่แบ่งเป็ นระดับ
(Graded Warning System) ซึง่ มีรูปประกอบแสดงว่ายาชนิดนันท
้ าให้ สมรรถภาพการขับขี่บกพร่องได้ อย่างไร เพื่อ สื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ทัง้ นี ้ แพทย์
และเภสัชกรผู้จ่ายยาเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญที่จะให้ ข้อมูลดังกล่าวแก่ผ้ ปู ่ วย
• สร้ างความมัน่ ใจว่ามีความร่ วมมือแบบหลายภาคส่วน ซึ่งเจ้ าหน้ าที่บงั คับใช้ กฎหมายและสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ (Legislators) เข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วย ทัง้ นี ้ การให้
คาแนะนาเพื่อดาเนินโครงการระดับประเทศในด้ านการบังคับใช้ กฎหมาย การศึกษา หรื อ การรณรงค์ ควรคานึงถึงลักษณะปั ญหา ซึง่ ในแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไป

การใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกับความปลอดภัยทางถนน

5

คาแนะนาสาหรับอนาคต
ประเทศต่า ง ๆ มี ค วามก้ า วหน้ า ในการก าหนดและการบัง คับ ใช้
กฎหมายว่ า ด้ วยการขับ ขี่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของยาออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต
ประสาทในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้ การวิจยั เกี่ยวกับการขับขี่
ภายใต้ อิทธิพลของยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท ตลอดจนกฎหมายและ
การบังคับใช้ กฎหมายก็มีความก้ าวหน้ าที่ชดั เจน ข้ อมูลในปั จจุบนั ชี ้
ว่าการใช้ ยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทเพิ่มความเสี่ยงจะเกิดอุบตั ิเหตุ
และการบาดเจ็บจากการจราจรทางบก ดังนัน้ กล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า
ลาดับความสาคัญและแนวทางต่าง ๆ ในการดาเนินการเพิ่มเติมมี
ดังนี ้
• หาข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ขับขี่ท่ ใี ช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและมี
สมรรถภาพการขับ ขี่บ กพร่ องเนื่ องจากใช้ ย าออกฤทธิ์ ต่ อ
จิต ประสาท รวมทัง้ จ านวนผู้ บ าดเจ็ บ และผู้เ สี ย ชี วิ ต จาก
การจราจรทางบกเนื่ องจากสมรรถภาพการขับ ขี่ บกพร่ อง
เนื่องจากใช้ ยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต้ องเก็บข้ อมูลและวิจัย
เพิ่มเติมในประเด็นนี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีรายได้ น้อย
และรายได้ ปานกลาง โดยศึกษาให้ เข้ า ใจถ่องแท้ เกี่ยวกับระดับ
ความเสี่ยงจะเกิด การบาดเจ็บ และอุบัติเหตุจากการจราจรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ ยาออกฤทธิ์
ต่อ จิ ต ประสาทและสมรรถภาพการขั บ ขี่ บ กพร่ อ งไปยัง ผู้ขั บ ขี่
ในประเทศที่มีรายได้ น้อยและรายได้ ปานกลาง

• บูรณาการนโยบายด้ านการขั บขี่ภ ายใต้ อิทธิ พ ลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิ ต
ประสาทกับกรอบนโยบายด้ านยาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในเชิงสาธารณสุ ข
ควรบูรณาการกฎหมายและแผนงานด้ านการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทให้ ส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายด้ านยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
ในภาพรวม (Overall Drug Policy Frameworks) ทังนี
้ ้ มีการนารูปแบบเดียวกันนี ้
มาใช้ กบั กฎหมายว่าด้ วยการเมาแล้ วขับ ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ถกู บูรณาการให้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของนโยบายด้ านเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในภาพรวม (Overall Alcohol
Policies) การดาเนินนโยบายและแผนงานเชิงบูรณาการให้ ประสบความสาเร็ จ
ต้ องอาศัย ความร่ ว มมือ ที่ มีป ระสิทธิ ภาพจากหลายภาคส่ว น เช่น การขนส่ง
ตารวจ สาธารณสุข การควบคุมยาออกฤทธิ์ตอ่ จิตประสาท และการศึกษา ทังนี
้ ้
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติมที่ 7 เป็ นรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของภาคสาธารณสุข

• พัฒนาและกาหนดปริ มาณสูงสุดตามกฎหมายและระเบียบ
ว่ าด้ วยการขับขี่ภายใต้ อิทธิ พลของยาออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
การก าหนดปริ ม าณสูง สุด ที่ เ หมาะสมของยาออกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต
ประสาทในเลือด และ/หรือ น ้าลาย ถือเป็ นสิ่งสาคัญต่อ “กฎหมาย
ที่กาหนดความผิดโดยอัตโนมัติ ” นอกจากนี ้ ควรทาวิจัยเกี่ยวกับ
ยาออกฤทธิ์ ต่อจิ ต ประสาทประเภทต่ า ง ๆ ให้ มากขึน้ ในแง่ข อง
ความสัม พัน ธ์ เ ป็ นการเฉพาะระหว่า งปริ ม าณของยาออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ความบกพร่องของสมรรถภาพการขับขี่ และความเสี่ยง
จะเกิดอุบตั ิเหตุ นอกจากนี ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด คณะทางาน
นานาชาติ (International Working Group) อาจนาประสบการณ์
ในหลายประเทศมาทบทวน พร้ อมทัง้ ให้ แนวปฏิบตั ิ ในการลาดับ
ความสาคัญด้ านความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นนี ้
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