
บทบาทภาคประชาสังคม (Role of 
Community Base Organization)

ส าหรับ opioids substitution therapy
แลกเปลีย่นมุมมองและประสบการณโ์ดย 

วรีะพันธ ์งามม ีมูลนิธิโอโซน



เป้าหมายหลกัในการแลกเปลีย่น

การแลกเปล่ียนคร้ังน้ีมุ่งเนน้ในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนการ
ปฏิบติัจริงหรือ HOW TO ส าหรับภาคประชาสงัคมในการมีส่วน
ร่วมกบั opioids substitution therapy



หัวข้อที่ 1 ความส าคญัและความจ าเป็น

สถานการณ์
เก่ียวกบั opioids substitution therapy ท่ีผา่นมา มีทางเลือกส าหรับการบ าบดัดว้ย

สารทดแทนอนุพนัธ์ฝ่ินเพยีงทางเลือกเดียว (มีทางเลือกเดียวเปรียบเสมือนไม่มีทางเลือกหรือบงัคบัใหเ้ลือก) 
การเขา้ถึง ความครอบคลุมอยูใ่นอตัราท่ีค่อนขา้งต ่ามาก ความต่อเน่ืองและการคงอยูใ่นแผนการบ าบดัรักษา
อยูใ่นอตัราท่ีค่อนขา้งต ่า มีการน าไปใชผ้ดิวตัถุประสงค ์เช่ือมโยงกบัการใชย้าเกินขนาด เป็นตน้

เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัในการมีส่วนร่วม
- เพิม่การเขา้ถึงผูรั้บบริการ/การเขา้ถึงบริการ
- เพิม่ความต่อเน่ืองและการติดตามในระหวา่งเขา้รับบริการ
- เพิม่ความปลอดภยั ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใหบ้ริการ



หัวข้อที ่2 รูปแบบ/วธีิการทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของการมข้ีอมูล/หลกัฐาน
สนับสนุน (Evidence base inform intervention)

- ทบทวน/ปรับปรุงและพฒันารูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(ร่วมไปเพื่ออะไร/ท่ีสอดคลอ้งกนั ยดึประโยชน์ท่ี
ผูรั้บบริการจะได)้

- การเสริมสร้างความสามารถและศกัยภาพส าหรับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสงัคม (ร่วมแบบไหน/อยา่งไร ท าในส่ิงท่ีถนดั มีความสามารถ/
ศกัยภาพเพื่อใหป้ระโยชนเ์กิด/ตกอยูก่บัผูรั้บบริการ)



ตวัอย่างบทเรียนรูปแบบ/วธีิการด าเนินงาน
- Community Base service for HBV/HCV/HIV 

diagnosis and treatment (CFREE)
- Community base service for PWUD through 

platform online (introduce/provide health related 
to drug issue service)

- Implementing research with University on 
Community base service for HIV self-test among 
MSM through online platform.



รูปแบบที ่1 Community Base service for HBV/HCV/HIV diagnosis 
and treatment (CFREE)

การใหบ้ริการดา้นเอชไอวี, ไวรัสตบัอกัเสบเร้ือรังชนิดบีและ ชนิดซี (CFREE) ท่ีศูนยบ์ริการฯโอโซนกรุงเทพ-
นนทบุรีซอย 3 ส าหรับผูท่ี้มีประสบการณ์การใชส้ารเสพติดและคู่ ระหวา่ง ก.ค.62- มี.ค.64 (1 ปี 8 เดือน)
ให้บริการ (ร่วมกนัระหว่างมูลนิธิโอโซน/DREAMLOPMENT) โดย

- แพทยส์ัปดาห์ละ 1 วนั (ทุกวนัพธุ)
- พยาบาลวิจยัเตม็เวลา 1 คน
- ผูช่้วยนกัวิจยัเตม็เวลา 1 คน
- ทีมงานเจา้หนา้ท่ีเตม็เวลาท่ีมีประสบการณ์ในการใชส้ารเสพติดจากโอโซน 2 คน



ผู้รับบริการทั้งหมด 317 คน แยกเป็น 
-ผูช้าย 201 คน HIV positive = 26.4%, HCV+ = 69.7%, HBV+ = 

6.0% 
- ผูห้ญิง 55 คน HIV positive = 36.4%, HCV+ = 29.1%, HBV+ = 

5.5% 
- LGBTQ 61 คน HIV positive = 57.4%, HCV+ = 52.2%, HBV+ 

= 6.6% (เร่ิมเปิดใหบ้ริการ มิย.63 หรือประมาณ 10 เดือน)

ผู้รับบริการมาจาก
- กรุงเทพและปริมณฑล (210 ราย)
- ต่างจงัหวดัรวมทั้งส้ิน 14 จงัหวดัจากภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหลือ (107 ราย)



ผลการให้บริการ
- จ านวน HCV-RNA positive 183 ราย (Active 

drug user 52.84%)
- จ านวนท่ีไดรั้บ DAAs (Sof/Vel) 165 ราย 

(active DU 89 รายหรือร้อยละ 54)
- จ านวนท่ีรักษาหาย 97 รายหรือร้อยละ 90.7
- Waiting for SVR 53 ราย
-จ านวนท่ีการรักษาลม้เหลว 10 รายหรือร้อยละ 9.3



จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการนั้นพบวา่ ในช่วงไม่ถึง 2 ปีมีผูเ้ขา้มารับบริการกวา่ 317 ราย มีความ
หลากหลายทางเพศ จากพ้ืนท่ีๆแตกต่างกนั (ใครกส็นใจ อยูท่ี่ไหนกม็า) เป็นตน้ ท าใหเ้กิดค าถามในทีมงานวา่
อะไรคือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัส่ิงเหล่าน้ี

เพราะอะไรจึงตอ้งมีการจดับริการในรูปแบบ community-led base service และเพราะอะไร
รูปแบบน้ีจึงมีความน่าสนใจน ามาประยกุตก์ารใหบ้ริการในอนาคต

ค าตอบทีท่มีงานได้พยายามสรุป คือ Community-led base service มีความส าคญั มีความจ าเป็น 
และสามารถเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูรั้บบริการ ไดเ้พราะผูท่ี้มารับบริการแลว้รู้สึกผอ่นคลาย ปลอดภยั มี
คุณค่า และเกิดความรู้สึกพึงพอใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจากมีการจดับริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ ทีมงาน
ท่ีใหบ้ริการมีประสบการณ์มีความเขา้ใจในบริบทชีวิต ความตอ้งการ รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีผูรั้บบริการตอ้ง
เผชิญ รูปแบบการจดับริการท่ีเรียบง่าย เป็นกนัเองแต่มีประสิทธิภาพ ท าใหม้ารับบริการแลว้รู้สึกอยากมาอีก
มาแลว้รู้สึกอยากจะบอกกล่าว แนะน าและเชิญชวนผูรั้บบริการคนอ่ืนๆใหเ้ขา้มารับบริการดว้ย



รูปแบบที ่2 Community base service for PWUD 
through platform online (introduce/provide 
health related to drug issue service)

รูปแบบที ่3 Implementing research with Mahidol
University for HIV self-test among MSM 
through online platform.
(ทั้งสองรูปแบบเร่ิมทดลองให้บริการตั้งแต่ 1 สค. 64 ที่ผ่านมา)



               QR code                           

     



 



- ตวัอย่างการให้บริการผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ

- ตวัอย่างการคดักรอง COVID-19 ล่วงหน้าและภายหลังมารับบริการ

- การท า Online supervision for HIV self-test



ผลการด า  ิ งา    า ว ค    า ว บริการและผลิตภณัฑ์  

-                                         (     MSM                             
                   )        316     (                   500    ) 

-                         HIV Self-test        206     (                   250    ) 
-                                                              5,540      (277    ) 
-                                                    3,540      (125    ) 
-           HIV self-test                       185     (   ) 
-           Online supervision for self-test        157     (neg.- 115    , post+ =37    , 

invalid =5    ) 
-                          Off line                             



หวั ้อท   3 ควา ท้าทายและ ้อ   อแ ะ 

-                                                                                        
                                       

-                                                                             
                         

-                   area base     target base 
-                                                Covid-19 (                   

               -19         /                                                      
                                                                      )  



ขอบคุณมากครับ


