
ผลการด าเนินงานปีที่ 1 – 3 (เฉพาะไตรมาสที่ 8) 

โครงการยตุิปัญหาวณัโรคและโรคเอดสด์ว้ยชดุบรกิาร RRTTPR 2564-2566(STAR 2021-23) 

ในกลุ่มประชากรผูใ้ชส้ารเสพตดิดว้ยวิธีฉีด (PWID) 

โครงการยุติปัญหาวัณโรคและโรคเอดสด์ว้ยชุด

บริการ RRTTPT 2564-2566 ในกลุ่มประชากรผูใ้ชส้ารเสพ

ติดด้วยวิธีฉีด (STAR 2021-2023 PWID) ภายใต้การร่วม

ด า เ นิ น ง า น จ า กหน่ ว ย ง า นภ า คี ที่ ท  า ง า นต ร ง กั บ

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 หน่วยงาน โดยมีพืน้ที่ด  าเนินงาน 20 

จงัหวดั ใน 174 อ าเภอ หรือ 66 ต าบลโดยประมาณ ไดแ้ก่ 1)

เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 2)กลุ่มส่งเสริมการเขา้ถึงการ

สนบัสนุนดา้นสขุภาพและสงัคม 3)กลุ่ม ACTTEAM 4)กลุ่ม

มอบความหวัง 5)กลุ่ม ฅ ฅนเพื่อการเปล่ียนแปลง 6)กลุ่ม 

Care Team Songkhla 7)กลุ่ม Together 8)มลูนิธิรกัษ์ไทย  

 

พืน้ท่ีด าเนินงาน

และมลูนิธิ Dreamlopments ที่เป็นหน่วยงานรว่มใหบ้รกิารดา้นการพฒันาระบบสขุภาพชมุชน รวมถึงการรณรงคเ์พื่อลดการตตีรา

และเลือกปฏิบตัิที่เป็นอปุสรรคในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพของกลุม่เป้าหมายโดยมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้นเอดส ์

รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อน าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานระหว่างปีที่ 1, 2 และไตรมาส 8 ในปีที่ 3 (เดือน มกราคม 

2564 ถึง ธันวาคม 2565) โดยแบ่งเป็นส่ีส่วน ไดแ้ก ่

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมผลการด าเนินงาน  

ส่วนท่ี 2 พฒันาศกัยภาพ  

ส่วนท่ี 3 ติดตามและประเมินผล 

ส่วนท่ี 4 นโยบาย 

ส่วนท่ี 5 ทา้ทาย 

 

 

 

 



ส่วนท่ี 1 ภาพรวมผลการด าเนินงานปีที่ 1, 2 และไตรมาส 8 ในปีที่ 3 (เดือน มกราคม 2564 ถึง ธันวาคม 2565) 

1.1 การเขา้ถึง 

 

แผนภมิูที่ 1 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลการด าเนินงานปีที่ 1 – 3 และ STAR#2 

ปีที่ 1 เริ่มเดือนมกราคม 2564 ถึงกนัยายน 2564 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 10,728 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.2 จากเป้าหมายที่ตอ้งเขา้ถงึ

ทัง้หมด 16,973 คน แต่เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2  กบัพบว่าสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดส้งูกว่า

ถึงรอ้ยละ 227.9 

ปีที่ 2 เริ่มเดือนตลุาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 18,548 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.9 จากเป้าหมายที่ตอ้งเขา้ถึง

ทัง้หมด 22,350 คน เทียบกบัผลการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2  สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดส้งูกว่าถึงรอ้ยละ 213.8 

ปีที่ 3 จะเป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 8 ของโครงการเท่านัน้ เริ่มจากเดือนตลุาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565 ดงันี ้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 5,732 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 จากเป้าหมายที่ต้องเข้าถึงทั้งหมด 7,416 คน และสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไดร้อ้ยละ 65.7 แต่เมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2 ตลอดทัง้ปีที่ 8,755 คน 
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เขา้ถึงกลุม่เป้าหมาย
เทียบเป้าหมายและผลการด าเนินงาน STAR#3 กบั ผลการด าเนินงาน STAR#2 

เปา้หมาย ผลท่ีท าได้ STAR#2(ทัง้ปี)



1.2 ตรวจเอชไอวี 

 

แผนภมิูที่ 2 ตรวจเอชไอวี เปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลการด าเนินงานปีที่ 1 – 3 และ STAR#2 

ปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการตรวจหาเชือ้เอชไอวี 2,244 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44.1 จากเป้าหมายทั้งหมด 5,090 คน สูงกว่าการ

ด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2 ถึงรอ้ยละ 299.2 ปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการตรวจหาเชือ้เอชไอวี 2,244 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

63.9 จากเป้าหมายทัง้หมด 8,050 คน สงูกว่าการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2 ถึงรอ้ยละ 243.1 และไตรมาสที่ 8 ซึ่งเป็น

ไตรมาสแรกของปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการตรวจหาเชือ้เอชไอวี 1,860 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.7 จากเป้าหมายในไตรมาสนี ้

ทัง้หมด 3,117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 96.7 ของผลการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2 ตลอดทัง้ปีที่ 1,923 คน 

1.3 กระจายเข็มและอปุการณป์ลอดเชือ้ 

 

แผนภมิูที่ 3 กระจายเข็มและอปุกรณป์ลอดเชือ้ เปรียบเทียบเป้าหมายกบัผลการด าเนินงานปีที่ 1 – 3 และ STAR#2 

ปีที่ 1 กระจายเข็มและอุปกรณป์ลอดเชือ้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มารบับริการจ านวน 445,080 ชิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.3 จากเป้าหมาย

ทัง้หมด 763,845 ชิน้ สงูกว่าการกระจายภายใตโ้ครงการ STAR#2 ถึงรอ้ยละ 142.2 ปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเข็มและอุปกรณป์ลอด
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เทียบเปา้หมายและผลการด าเนินงาน STAR#3 กบั ผลการด าเนินงาน STAR#2 
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กระจายเข็มและอปุกรณป์ลอดเชือ้
เทียบเปา้หมายและผลการด าเนินงาน STAR#3 กบั ผลการด าเนินงาน STAR#2 

เปา้หมาย ผลท่ีท าได้ STAR#2(ทัง้ปี)



เชือ้ 863,615 ชิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 85.9 จากเป้าหมายทัง้หมด 1,005,780 ชิน้ สงูกว่าการใตโ้ครงการ STAR#2 ถึงรอ้ยละ 186.4 และ

ไตรมาสที่ 8 กลุ่มเป้าหมายไดร้บัเข็มและอุปกรณป์ลอดเชือ้ 225,685 ชิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 67.6 ชิน้ จากเป้าหมายในไตรมาสนี ้

ทัง้หมด 333,825 ชิน้ คิดเป็นรอ้ยละ 42.9 ของผลการด าเนินงานภายใตโ้ครงการ STAR#2 ตลอดทัง้ปีที่ 526,205 ชิน้ ทัง้นีจ้ากการ

ติดตามความสามารถเขา้ถึงบรกิารเข็มและอปุกรณป์ลอดเชือ้จากโครงการฯ พบว่าปัจจบุนัมีผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถึงในอตัราการ

ที่ 45 ชิน้ต่อคนต่อปี 

1.4 กระจายชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตวัเอง 

 

ภายใตก้ารด าเนินงานโครงการฯ ไดม้ีการจดัหาชดุตรวจเอชไอวดีว้ยตวัเองเพื่อเป็นทางเลือกส าหรบัผูร้บับรกิารท่ีไม่ตอ้งการเขา้รบั

บรกิารจากหน่วยงานรฐัหรือเอกชนที่มีการใหบ้รกิารอยู่ในปัจจบุนั โดยโครงการฯ ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารในไตรมาสที่ 7 หรือระหวา่งเดือน

กรกฎาคม 2565 ถงึ กนัยายน 2565 โดยในกลุ่มผูใ้ชส้ารเสพตดิดว้ยวิธีฉีด(PWID)มคีวามตอ้งการชดุตรวจเอชไอวีในไตรมาสที่ 7 

จ านวนทัง้สิน้ 1,084 ชดุ และไตรมาสที่ 8 จ านวน 732 ชดุ โดยชดุตรวจแบบ Oral fluid(self test) เพิ่มขึน้จากไตรมาส 7 รอ้ยละ 

554.3 และชดุตรวจแบบ Oral fluid test (Professional used) ลดลงรอ้ยละ 51.2 ของไตรมาสเดียวกนั 

  



ส่วนท่ี 2 พฒันาศกัยภาพ 

2.1 เพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงาน 

2.1.1 เพิ่มหนว่ยงานและพืน้ท่ี 

ปัจจุบนัโครงการยุติปัญหาวณัโรคและโรคเอดสด์ว้ยชุดบริการ RRTTPR 2021-23 ในกลุ่มประชากรผูใ้ชส้ารเสพติดดว้ย

วิธีฉีด มีหน่วยงานที่ท  างานตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 8 หน่วยงาน(ร่วมมลูนิธิรกัษ์ไทยที่ด  าเนินงานในพืน้ที่) จากเดิมที่มีหน่วยงาน

ด าเนินงานเพียง 3 หน่วยงานรวมถึงในโครงการ STAR 2021-23 นีย้งัมีการขยายพืน้ที่ด  าเนินงานจาก 19 จงัหวดัเป็น 20 จงัหวดั 

ดงัมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 พืน้ท่ีและหน่วยงานด าเนินงานภานใตโ้ครงการ STAR#2 และ STAR#3 

จงัหวดั STAR#2 STAR#3 
เชียงราย มลูนิธิโอโซน กลุ่ม ฅ ฅนเพื่อการเปล่ียนแปลง 
เชียงใหม ่ มลูนิธิโอโซน และ เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 
ตาก มลูนิธิโอโซน กลุ่ม มอบความหวงั 

แม่ฮ่องสอน เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 

ขอนแก่น มลูนิธิโอโซน กลุ่ม ACTTEAM 
กาฬสินธุ ์ มลูนิธิโอโซน - 
ชลบรุี - มลูนิธิรกัษ์ไทย 

ฉะเชิงเทรา - มลูนิธิรกัษ์ไทย 

สมทุรปราการ มลูนิธิรกัษ์ไทย มลูนิธิรกัษ์ไทย 
กรุงเทพมหานคร มลูนิธิโอโซน และ มลูนิธิรกัษ์ไทย กลุ่มส่งเสรมิการเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม 

และ มลูนิธิรกัษ์ไทย 
ปทมุธานี มลูนิธิโอโซน กลุ่มส่งเสรมิการเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม 
นนทบรุี มลูนิธิโอโซน กลุ่มส่งเสรมิการเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม 

นครศรีธรรมราช เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 
สรุาษฎรธ์านี มลูนิธิรกัษ์ไทย มลูนิธิรกัษ์ไทย 

พทัลงุ เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 
สตลู เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 

ตรงั เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย เครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย 
สงขลา มลูนิธิโอโซน กลุ่ม Care Team Songkhla 
ปัตตานี มลูนิธิโอโซน กลุ่มส่งเสรมิการเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม 
ยะลา มลูนิธิโอโซน กลุ่มส่งเสรมิการเขา้ถึงการสนบัสนนุดา้นสขุภาพและสงัคม 

นราธิวาส มลูนิธิโอโซน กลุ่ม Together 

ตารางที่ 1 พืน้ที่และหน่วยงานด าเนินงานภานใตโ้ครงการ STAR#2 และ STAR#3 

2.1.2 พฒันาการจดัการองคก์ร 

1) เสรมิสรา้งทกัษะการจดัการส าหรบัภาคีจ านวน 45 คน โดยทีมที่ปรกึษา  

2) อบรมพฒันาความสามารถดา้นการจดัการใหก้บัผูบ้รหิารระดบักลางของหนว่ยงานภาคี 

3) สนบัสนนุการจดัการและสรา้งทมีในพืน้ท่ี เพื่อใหเ้กดิการท างานรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ และใหค้  าปรกึษาแก่

เจา้หนา้ที่เพื่อเกิดการท างานและแบ่งปันผลส าเรจ็รว่มกนั 



2.2 พฒันาเครื่องมือ 

2.2.1 ระบบการเรียนการสอนออนไลน(์e-learning) 

 ใชร้ะบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ www.เพื่อนเพื่อเพื่อน.com เพื่อพฒันาศกัยภาพคนท างานทัง้คนเก่าและ

ใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรูก้ระบวนการท างานกับผูใ้ชส้ารเสพติดไดเ้ขา้มาเรียนรูแ้บบไม่จ ากัดเวลาและ

สถานท่ี ปัจจบุนัมีผูเ้รียนในระบบจ านวน 312 คน  ผูท้ี่อยู่ในโครงการฯ รอ้ยละ 93 และบคุคลทั่วไป รอ้ยละ 7 ของผูเ้ขา้เรียนทัง้หมด 

 

ภาพที่ 1 www.เพ่ือนเพ่ือเพ่ือน.com 

2.2.2 ความรูใ้นการใหบ้รกิารลดอนัตรายในสารกระตุน้ 

 ไดร้บัการสนบัสนนุจาก UNODC ในการอบรมการใหบ้รกิารลดอนัตรายในสารกระตุน้ ใหก้บัคนท างานยาเสพตดิทัง้ใน

และนอกโครงการ 

2.3 จดับรกิาร 

2.3.1 ขยายบรกิารและการพฒันางานวิจยัโดยหน่วยงานชมุชน 

ไดม้ีความพยายามพัฒนาการใหบ้ริการสารทดแทนโดยการน าเมทาโดนมาแจกในชุมชนซึ่งเป็นความร่วมมือในการ

จัดบริการระหว่าง ผูน้  าชุมชน ฝ่ายปกครอง เจา้หนา้ที่สาธารณสุข และกลุ่ม Care Team Songkhla ทั้งนีจ้ากการศึกษาปัจจยัที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจรบัหรือไม่รบับรกิารเมทาโดน จ านวน 458 คน ใน 6 จงัหวดั ของเครือข่ายผูใ้ชย้าประเทศไทย พบว่า สาเหตทุี่

ตดัสินใจรบัเมทาโดน อนัดบัหนึ่งคือ สามารถรบักลบัไปกินท่ีบา้นได ้โดยมีผูต้อบสงูถึง 320 ค าตอบ  

2.3.2 บรกิารออนไลน ์

 พฒันารูปแบบบรกิารการเขา้ถึงผ่านช่องทางออนไลน ์และจดัส่งอปุกรณป์้องกนัทางไปรษณีย ์  

http://www.เพื่อนเพื่อเพื่อน.com/
http://www.เพื่อนเพื่อเพื่อน.com/


ส่วนท่ี 3 ติดตามและประเมินผล 

IsComhs เป็นระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึน้จากการเรียนรู ้ข้อจ ากัดในการใช้งานของระบบรายงานที่ใช้ก่อนหน้า  

ตอบสนองความตอ้งการในการใช้งานแบบ real time ของการท างานภายใตโ้ครงการ STAR 2021-23 โดยข้อมูลต่างๆ มีการ

จดัเก็บส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มลูที่สามารถน ามาใชใ้นการใหบ้รกิาร ติดตาม และออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมายรายบคุคล ทัง้ดา้นสขุภาพและยาเสพติด 

 

ภาพที่ 2 ระบบ IsComhs 

 ศกึษาอาสาสมคัรที่มีผลการด าเนินงานดีโดยคณะที่ปรกึษา เพื่อคน้หารูปแบบการท างานท่ีเป็นแนวทางที่ดี(best 

Practice)ในการพฒันาเครือข่ายการท างานและน ามาขยายผลใหก้บัเจา้หนา้ที่ อาสาสมคัร และแกนน า  

 

ภาพที่ 3 เครือข่ายของอาสาสมคัรที่ท  างานไดด้ี  



ส่วนท่ี 4 นโยบาย 

ทั้งนีมู้ลนิธิรักษ์ไทยร่วมกับภาคีท างานดา้นยาเสพติดทั้งที่ด  าเนินงาน และมิไดด้  าเนินงานภายใตโ้ครงการฯ รวมถึง

นักวิชาการจากสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดร้่วมกันติดตามสถานการณก์ารบังคบัใช ้พรบ.ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 

2564 และการใชก้ฎหมาย นโยบาย ค าสั่ง ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. จดัประชมุระดบัชาติในการติดตาม พรบ.ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 โดยมีตวัแทนหน่วยงาน

ผูก้  าหนดนโยบาย กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงมหาดไทย ส านกังานต ารวจปราบปรามยาเสพติด ปปส. และ 

หน่วยงานตปท. มากกว่า 200 ท่าน 

2. จดัจา้งผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการรณรงคจ์ากฝรั่งเศส คุณRobert และไทย ดร.ธนทัเทพ เธียรประสิทธ์ิ วิเคราะหก์าร

ลดอนัตรายยาเสพติดใน พรบ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 

3. อบรมหน่วยงานภาคีเรื่องการรณรงคแ์ละ CLM เพื่อน าไปใชใ้นการติดตามนโยบายระดบัพืน้ท่ี 

4. เขา้พบ ผอ. ส านักเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรกัษาและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด เรื่องพืน้ที่การใหบ้ริการลด

อนัตรายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ เพื่อหาแนวทางการรว่มมือต่อไป  

5. หารือกับส านกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ(สปสช.)เรื่องแนวทางการศึกษาความคุม้ทุนในการจดัซือ้เข็ม

เพิ่มในชดุสิทธิประโยชน ์

 

ส่วนท่ี 5 ทา้ทาย 

1. ดา้นกฎหมาย นโยบาย 

• ท าใหก้ารลดอนัตรายจากการใชย้า ไดร้บัการยอมรบัและถกูน าไปใชโ้ดยหน่วยงานภาครฐั 

• หาความชดัเจนจาก คณะกรรมการบ าบดัฯ ผ่านส านกัเลขาฯ(สลบ.) ปปส. และกรมควบคุมโรค วิธีการท างานและ

การใหบ้รกิารลดอนัตรายจากยาเสพติดคืออะไร และท าอย่างไร 

• ต ารวจและฝ่ายปกครอง ส่งต่อผูใ้ชย้าเขา้รบับรกิารของภาคประชาสงัคม 

• ขาดผูน้  าหน่วยงานสาธารณสขุที่เป็นหน่วยงานรบัผิดชอบโดยตรงต่องานลดอนัตราย 

2. บรกิารสขุภาพและยาเสพติด 

• การจัดบริการแบบ comprehensive ทั้งสุขภาพ และการลดอันตรายในชุมชน โดยชุมชน (มีการประสานความ

รว่มมือและการสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐัที่รบัผิดชอบ) 

• สถาบนัธัญญรกัษ์ร่วมกับภาคภาคประชาสงัคมที่น าร่องการใหบ้ริการสารทดแทนเมทาโดนในพืน้ที่ร่วมกันพัฒนา

เงื่อนไขการใหบ้รกิารท่ีเชื่อมโยงกบัองคก์รชมุชนในการจดับรกิาร 

• การจดับรกิารบ าบดัส าหรบัผูท้ี่กลบัมาใชส้ารเสพติดซ า้ โดยเชื่อมโยงกบัการบรกิารของภาคประชาสงัคม 

 



3. บรกิารป้องกนั 

• การตรวจ HIV Self Test โดยหน่วยงานชมุชน 

• รพ.สต. และ อสม. รว่มใหบ้รกิารลดอนัตรายรวมถึงการแจกเข็ม 

• จัดบริการลดอันตรายในกลุ่มผูใ้ชส้ารกระตุน้และการใชย้าแบบผสมผสานในกลุ่มประชากรอื่น(MSM, TG, MSW- 

Chemsex, FSW) เพื่อป้องกนัมิใหเ้ปล่ียนพฤติกรรมมาจากสบูมาฉีด 

 

โดยฝ่ายคณุภาพโครงการ - มลูนธิิรกัษ์ไทย 

วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2566 

 

 


