11
กรณีศึกษายาเสพติด
เอี่ยมศรี เหลาไทย
โครงการศึกษายาทินอฟโฟเวียในกรุงเทพมหานคร (BTSG)
สังคมสงเคราะห 2506-2509

กําลังใจเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน ดิฉันจึงขอยกบางตัวอยางจาก
ประสบการณสังคมสงเคราะหอันอุดม (ราว 40 ป) มาใหกาํ ลังใจกับ
นองๆ ที่กาํ ลังทํางานอยู แมบางคนอาจรูสึกทอแทเนื่องจากทํางานไม
กาวหนาผูบังคับบัญชาไมเห็นผลงานของเรา ดิฉันคิดวาถาเราทํางาน
เพื่อมุงใหผูอื่นไดรับประโยชน ใหสามารถแกปญหาตัวเองไดสาํ เร็จ จะ
ตองมีผูเห็นผลงานของเรา นอกจากเราจะกาวหนาในอนาคตแลว เราก็
ยังเปนผูชวยเหลือใหผูอื่นไดรับผลสําเร็จอีกดวย
ดิ ฉั น เคยทํางานในคลิ นิ ก บําบั ด รั ก ษาผู ติ ด ยาเสพติ ด และที่ศู น ย
บริการสาธารณสุข ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร หลายแหง มี
หนาที่ชวยบําบัด แกไขสารพัดปญหาของผูติดยาเสพติดและครอบครัว
ใหพนทุกขจากปญหายาเสพติดนี้ ตั้งแตให ลด ละ เลิก หรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหอยูกับครอบครัวและสังคมไดอยางปกติสุข
ในชวงที่ดิฉันทํางานดานนี้ไดไมนานนัก
ดิฉันไดพบกับเรื่องที่
ประทับใจจนลืมไมลงจนถึงปจจุบันนี้ คือวันหนึ่งพยาบาลอนามัยโรง
เรียนสง Case นักเรียนยากจนคนหนึ่ง ซึ่งขาดเรียนบอย สุขภาพทรุด
โทรม สงสัยจะติดยาเสพติด เพราะมีบิดาที่ติดยาเสพติดอยูในบานดวย
ดิฉันไปเยี่ยมที่บานพบบิดาของเด็กซึ่งติดเฮโรอีนอยูในบาน มารดาไป
หาบของขาย สวนลูกชายซึ่งเปนนักเรียนที่ดิฉันตองการพบนั้น หยุด
เรียนไปเดินขายลูกโปงอยูในหมูบานนั้นเอง
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เมื่อชาวบานเห็นดิฉันมาเยี่ยมก็เรียกเด็กๆ ในชุมชนใหไปตามนัก
เรียนคนนั้นและมารดามาพบ ดิฉันจําภาพนั้นไดวาเขาเปนเด็กนักเรียน
ชายที่ตัวเล็กกวาอายุรูปรางผอมบาง หนาตาซีดเซียว เสื้อผาเกามอม
แมม เปนนักเรียนในสังกัดโรงเรียน กทม. แหงหนึ่ง เรียนอยูชั้น ป.3
หรือ ป.4 ซึ่งดิฉันจําไมไดแนชัดและสมัยนั่นเรียกวา โรงเรียนเทศบาล
บานที่ดิฉันไปเยี่ยมสรางดวยเศษไมชั้นเดียวเกาหลังเล็กๆ อยูใน
ชุมชนแออัด วันนั้นเราไดพูดคุยกันถึงปญหาตางๆ ในครอบครัว พบวา
บิดานอกจากติดเฮโรอีนแลวยังปวยเปนวัณโรคอีกดวย เขาไมทราบวา
จะไปรักษาที่ไหน ขณะนั้นตกงานตองอาศัยรายไดจากภรรยา เพื่อน
เปนผูนาํ เฮโรอีนมาขายใหถึงบานทําใหเลิกไมได
ขณะพูดคุยกันอยูนั้น ปรากฏวา มีจิ้งจกตัวหนึ่งตกลงมาจากฝา
เพดานหลังคา ตัวผอมซีด มันเกาะนิ่งๆ ที่พื้นบาน สักครูจึงคอยๆ
เคลื่อนตัวหนีไป เด็กนักเรียนเลาวามันตกลงมาบอย และมันชอบมาดู
เวลาพอสูบเฮโรอีน สมัยนั้นเปนเฮโรอีน เบอร 3 ชนิดเกร็ด เวลาเสพจะ
นํามาลนไฟหอดวยซองบุหรี่ที่เปนตะกั่ว ผูเสพจะสูดควันเขาไป จิ้งจกที่
อยูตามคานหลังคาจึงพลอยไดสูดควันเฮโรอีนเขาไปดวยจึงติดยา และ
เมื่อขาดยาก็เกิดอาการอยากยา ตกลงมาอยางที่เห็น
ดิฉันถือโอกาสสอนเด็กโดยใหดูจิ้งจกเปนตัวอยาง ใหเขารักตัวเอง
และดูแลตัวเองอยาใหเหมือนจิ้งจก แมไมไดเสพเองโดยตรงแตไดสูด
ควันบอยๆ ก็จะกลายเปนผูติดได ดิฉันจึงชมเชยเขาที่รูจักทํางานหาเงิน
โดยสุจริตชวยแบงเบาภาระของมารดา ดิฉันไดเตือนเขาและบิดา อยา
ไปยุงเกี่ยวกับบุหรี่หรือยาเสพติดใด
หลังจากวันนั้นดิฉันไดนัดใหมารดาไปรับจดหมาย เพื่อสงตัวบิดา
ไปเขารับการบําบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษแบบคนไขในโดยไม
ตองเสียคาใชจาย สวนนักเรียนใหเสื้อผาชุดนักเรียนและอุปกรณการ
เรียนของมูลนิธิชวยการศึกษาของ กทม. จนพอใช หลังจากนั้นดิฉันไม
ไดพบเด็กนักเรียนคนนั้นอีกเลย เมื่อไปติดตามผลภายหลังพบวาบิดา
เลิกยาเสพติดไดและรักษาวัณโรคเรียบรอยแลว จึงปด Case ไป
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หลังจากนั้นดิฉันไดยายที่ทาํ งานใหมทาํ อยูที่นั้นประมาณ 10 ป
อยูมาวันหนึ่ง ดิฉันนั่งรถเมลไปทํางานตามปกติ เมื่อกระเปารถเมลมา
เก็บคาโดยสาร ดิฉันรีบหยิบธนบัตรใบละ 20 บาทใหไป เพราะไมทัน
ไดเตรียมหยิบเศษสตางคไว กระเปารถเมลหนุมรับเงินไป แตแลวก็คืน
เงินใหพรอมเก็บเงินคาโดยสารคนตอๆ ไป ดิฉันคิดวาเขาไมมีเงินทอน
แตสังเกตวาเขามีเงินทอนใหคนอื่นๆ รอจนเกือบจะถึงปลายทางที่จะลง
อยูแลวดิฉันมองไปที่กระเปารถเมลซึ่งวางจากการเก็บคาโดยสารแลว
เพื่อใหเขารีบมาเก็บคาโดยสารเร็วๆ ดูเหมือนเขาจะรูตัวจึงรีบเดินมาที่
ดิฉัน ยืนอยูตรงหนาแลวยกมือไหวพรอมกับพูดวา “คุณหมอคงจําผมไม
ได ผมชื่อ ........ไงครับ”
เจาหนาที่ของศูนยบริการสาธารณสุขทุกคนจะถูกคนไขเรียกวา
หมอทั้งนั้น ทําใหดิฉันพยายามนึกวาเขาเปนคนไขอยูที่ไหน เมื่อเห็นวา
ดิฉันยังงงอยูนั้น เขาก็ดึงกระดาษการดที่เสียบกระเปาเสื้อใหดิฉันเห็น
ชื่อ นามสกุล ที่ปกไวเหนือกระเปา พอเห็นนามสกุลดิฉันนึกออกทันที
ดิฉันจําภาพคนติดยาเสพติดนอนซมอยูบนที่นอนเกาๆ สูบบุหรี่ตาลอย
มีลูกชายตัวผอมเล็กมวนซองบุหรี่เลนอยูขางๆ ฟงผูใหญคุยกันอยางตั้ง
ใจ เด็กชายตัวเล็กๆ คนนั้นเปนหนุมตัวใหญแลว ดิฉันจําเขาไมไดจริงๆ
เขาเลาวาครอบครัวไมลาบํ ากเหมือนแตกอนแลว พอสบายดีมีงาน
ทํา สายตาที่เขามองดิฉันนั้นเต็มไปดวยแววตาขอบคุณ แมเขาจะไมพูด
ออกมา ดิฉันก็เขาใจและซึ้งใจจนน้าํ ตาซึม ที่เขาจําดิฉันได ตอบไปวาดี
ใจจริงๆ ที่จาํ ได ตอนนี้ยายมาทํางานที่ศูนยฯ ใหมแลว วันนั้นมีความสุข
มากความชวยเหลือเล็กๆ นอยๆ ตามหนาที่ แตเราทําดวยใจยังเปน
เรื่องใหเด็กคนหนึ่งจําได จนกระทั่งโตเปนหนุมแลวยังไมลืม จากวันนั้น
ดิฉันก็ไมลืมเรื่องซึ้งใจนี้เชนกัน
เรื่องที่ซึ้งใจ เรื่องที่สอง เกี่ยวกับการทํางานกับผูติดยาเสพติด ซึ่ง
ใครๆ กลัวและไมอยากเกี่ยวของดวยนั้น ดิฉันปฏิบัติงานกับกลุมนี้มา
นานไมเคยพบสิ่งใดที่นากลัว กลับพบสิ่งดีๆ ที่คาดไมถึงดังเชน คนปวย
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รายหนึ่งเปนชายวัย 30 เศษ นั่งรถมอเตอรไซคมารักษาแลวรีบกลับ
มักไมคอยมีเวลาพูดคุยกับเจาหนาที่มากนัก ดิฉันมีโอกาสไดสัมภาษณ
และพูดคุยกับเขาบอยกวาเจาหนาที่อื่น จึงมีความคุนเคยกับเขาพอสม
ควร วันหนึ่งเขามานั่งคุยดวยมีชวงหนึ่งการสนทนาดังนี้
“บานพี่อยูรามอินทราหรือ”
“ใครบอกเธอ.......”
“เห็นพวกนั้นคุยกันวาบานพี่อยูไกลแถวรามอินทราเปนบานจัด
สรรหรือบานสวนตัวละพี่”
“เธออยากรูไปเพื่ออะไร” นึกในใจวาเหตุใดจึงมาถามเรื่องสวนตัว
“ถาบานเปลี่ยวนะพี่ บางทีจะมีขโมยขึ้นบาน ถาบังเอิญบานพี่ถูก
ขโมยขึ้นบานนะ ผมวาปลอยใหมันขน ของไปเถอะ พี่อยารองก็แลวกัน
ถารองมันคงเอาตาย ผมพูดเรื่องจริงนะพี่”
เขาพูดพรอมจองหนาดิฉันและนี่เปนการพูดคุยและพบกันครั้งสุด
ทาย เขาหายไปหลายเดือน คิดวาจะไปเยี่ยมบานพอดีมีคนไขมาบอก
ดิฉันวา “ไปก็ไมเจอหรอกพี่ มันไปรวมกับพวก ปลนบานแถวราม
อินทรา แตหนีไมรอดถูกตํารวจจับไดแลว คงติดคุกหลายป”
ดิฉันใจหายวาบ เสียงเตือนของเขาแววเขาหูวา “ถามีขโมยขึ้นบาน
อยารองนะ” พรอมกับแววตาที่จองมองและย้าํ คําวา “เรื่องจริง” เขาคง
เกรงวาบานทีป่ ลนอาจจะบานดิฉนั จึงไดเตือนไวลว งหนา นับวาเปนความ
ปรารถนาดีของโจรคนหนึ่ง ซึ่งทําใหดิฉันแอบซึ้งใจและขอบคุณเขามาก
เรื่องที่สาม เนื่องจากดิฉันเปนอาสาสมัครคุมประพฤติของกรม
ราชทัณฑ มีหนาที่สืบเสาะกอนปลอยจากคุก หรือสอดสองหลังปลอย
มาแลว วันหนึ่ง ดิฉันไดรับ Case จากกรมราชทัณฑใหไปสืบเสาะกอน
ปลอย Case นี้บานอยูแถวมีนบุรีเสนทางไปฉะเชิงเทรา ทางเขาบาน
ตองเดินผานทุงนา เปนทางเดินแคบๆ ขางทางเปนปาละเมาะ ยาว
ประมาณครึ่งกิโลเมตร จึงจะถึงบานซึ่งอยู 4-5 หลังเปนกลุมญาติพี่
นองกัน ดิฉันเดินกางรมไปคนเดียวนึกเสียวในใจวาเปนทางเดินเปลี่ยว
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สองขางทางไมมีบานคนเลยบางแหงมีตนกกตนหญาคาขึ้นทวมหัวถามี
คนมาจี้จะทําอยางไร
ทันใดนั้นดิฉันไดยินสียงคนขี่จักรยานเขาซอยมาอยางรวดเร็ว ดิฉัน
หลบเขาขางทางเพื่อใหเขาไปกอน เขากลับหยุดรถขวางหนาดิฉันไว
ถามวาจะไปไหนน้าํ เสียงไมเปนมิตรเลย เขาเปนชายวัยรุนสวมหมวก
แกปบังหนาและใสแวนตาดํา นากลัวมาก ดิฉันใจหายวาบคาดวาเขา
ตองจี้แน คิดวายอมใหเงินไปแตขอคารถกลับบานหนอยก็แลวกัน แข็ง
ใจตอบไปวาไปบานขางหนานี่แหละ เขาขยับรถเขามาใกลอีก พรอมพูด
วา “อาวพี่ นี่เองนึกวาใครที่ไหน มาทําไมแถวนี้ทีหลังอยามาคนเดียว
นะ เอา...ซอนรถผมก็ไดจะไปสงให” ดิฉันขอบคุณเขา บอกกลัวตกรถ
เพราะทางไมดี นึกไมออกเลยวาเขาเปนใครคาดวาคงเปนคนไขยาเสพ
ติดแนแตไมรูวาพบกันที่ไหนเทานั้น
ที่เลามานี้เพื่อหวังใหผูที่ทาํ งานสังคมสงเคราะห ไดรับทราบวางาน
ที่เราทํานั้นเปนงานที่สรางกุศลอยูในตัวจงมีความภาคภูมิใจที่ไดทาํ ผล
งานตอบแทนเราอยูแลวในชาตินี้ทําใหเราเกิดความสุขความปติยินดี
แคลวคลาดจากภัยอันตรายและไดรับความปราถนาดีจากผูอื่นอยูเสมอ
ดังประสบการณจริงที่ดิฉันไดนาํ เสนอมาในที่นี้ไวเปนเครื่องเตือนใจแก
นักสังคมสงเคราะหรุนใหมๆ ที่กําลังทอแท หมดกําลังใจในการ
ทํางาน ใหพยายามทําหนาที่ตอไปอยางเต็มความสามารถ ผลจาก
การกระทํานั้นจะกลับมาตอบแทนทานเอง
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