การสัมมนาทางไกล เรื่อง นโยบายและมาตรการบาบัดผูเ้ สพฝิ่น/เฮโรอีน
ด้วยยา buprenorphine/naloxone ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson
ชั้น 2 สถาบันวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ภาพรวมการดาเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์
ด้วยชุดบริการ RRTTPR
(Stop TB and AIDS through RRTTPR year 2021-2023: STAR 2021-2023)
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก:

Global Fund supports for buprenorphine pilot services in
‘Ending AIDS’ framework
โดย
นางบุษบา ตันติศกั ด์ ิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

STAR 2021-2023
เป้ าหมาย:
1) เพือ่ ลดการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่จาก 5,000 คน
ปี 2562 ให้เหลือน้อยกว่า 1,000 คน ในปี 2573
2) เพือ่ ลดอุบตั กิ ารณ์วณ
ั โรคให้ลดลงจาก 150 ต่อ
แสนประชากร เหลือ 133 ต่อแสนประชากร ในปี
2566

กลุ่มประชากร: MSM/MSW,
TGW, PWID, Prisoners,
Migrants and displaced
persons, TB patients, PLHIV,
TB/HIV patients, People at
high risk of TB และ HHC

พืน้ ที่: 27 จังหวัด
งบประมาณ 60,648,470 USD
1) PR-DDC 27,203,055 USD
2) PR-RTF 33,445,415 USD

TB

HIV

RSSH: TB/HIV

1) ขยายการค้นหาวัณโรคที่
เข้มข้นขึน้
2) ขยายการป้ องกันและดูแลในผู้
สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน
3) เพิม่ การมีสว่ นร่วมบริการวัณ
โรคของผูใ้ ห้บริการและชุมชน
4) เพิม่ ขีดความสามารถการ
วินิจฉัยและรักษาวัณโรคดือ้ ยา
5) เพิม่ การดูแลและป้ องกันวัณ
โรคในเด็ก

1) เพิม่ การเข้าถึงโดยปรับปรุงการเข้าถึง
กลุม่ ประชากรหลัก
2) จัดหาและบูรณาการบริการลดอันตราย
จากยาเสพติดร่วมกับโปรแกรมการบาบัด
ด้วยสารทดแทนอนุพนั ธ์ฝิ่น
3) จัดบริการเพร๊พแก่ MSM/TGW/MSW
4) พัฒนาและให้บริการ STI โดยชุมชน
5) จัดให้มกี ารตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี
ด้วยตนเอง หรือแกนนาในชุมชน
6) จัดบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์
ให้กบั Migrant/Refugee

1) สร้างพันธมิตรเพือ่ ยุตปิ ั ญหา
เอดส์และวัณโรคในระดับชาติ
ภูมภิ าค และจังหวัด
2) พัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
เทคนิควิชาการและนวัตกรรม
ให้กบั หน่วยบริการสุขภาพ และ
ชุมชน
3) ลดอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิ
มนุษยชน
4) เสริมสร้างกลยุทธ์และระบบ
ติดตามประเมินผล

โครงการ STAR 2021 - 2023
1. เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และกิจกรรม:
1.1 เป้ าหมาย
1) เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่จาก 5,500 ราย ในปี 2562
ให้เหลือน้ อยกว่า 1,000 ราย ภายในปี 2573
2) เพื่อลดอุบตั ิ การณ์วณ
ั โรคจาก 150 ต่อแสนประชากร ในปี
2562 เป็ น 133 ต่อแสนประชากร ในปี 2566
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โครงการ STAR 2021-2023
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ โดยการค้นหาผูอ้ ยูร่ ่วมกับเชือ้ เอชไอวีทย่ี งั ไม่สามารถกดปริมาณไวรัสได้ในประเทศ
จานวน 138,000 คน เพือ่ ให้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ซึง่ เป็ นการลดโอกาสในการแพร่เชือ้ เอชไอวี
2) เพือ่ ป้ องกันการแพร่เชือ้ เอชไอวีและวัณโรค โดยการค้นหาผูส้ มั ผัสผูป้ ่ วยวัณโรคทีเ่ ป็ น index cases และให้การตรวจวินิจฉัยและ
รักษาในผูส้ มั ผัสทีต่ รวจพบเชือ้ และให้การป้ องกันการเกิดโรคอย่างเหมาะสม ด้วยการใช้ยา anti-retroviral และ การให้ยาป้ องกัน
ในผูต้ ดิ เชือ้ วัณโรคระยะแฝง
3) เพือ่ มุง่ เน้นและพยายามให้มกี ารป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดฉีด การให้วคั ซีนป้ องกันโรคตับอักเสบซี
(HCV) และให้การดูแลในรายทีม่ ปี ั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสพติดยา ทัง้ ในประเด็นทางด้านสังคมและกฎหมายอย่างเข้มข้น
4) เพือ่ ค้นหาเชิงรุกในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและวัณโรคทีอ่ ยูใ่ นชุมชนและในระบบบริการสุขภาพทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยการจัดหาเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขชุมชนให้สามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มเสีย่ งและด้อยโอกาสให้ได้รบั การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี และวัณโรค
5) เพือ่ ใช้เครือข่ายทางด้านสังคมและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการเข้าถึงกลุม่ ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีและวัณโรคทีเ่ ป็ น Index cases เชิงรุก
6) เพือ่ ให้แน่ ใจว่าการวินิจฉัยเอชไอวีและวัณโรคมีความถูกต้องและรวดเร็ว โดยการปรับปรุงศักยภาพในการตรวจวินิ จฉัยและลด
ระยะเวลาในการแจ้งผลการตรวจวินิจฉัย (โดยใช้เทคนิกการวินิจฉัยโดยเร็วในการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี และเทคนิคระดับ
โมเลกุลสาหรับวัณโรค)
7) บูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการเอชไอวีและวัณโรคทัง้ ในระดับชาติและระดับเขต และสร้างความยังยื
่ นโดยการเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและระบบสุขภาพ
8) เตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเปลีย่ นผ่านระบบไปสูค่ วามยังยื
่ นในการระดมทุนภายในประเทศ และประสิทธิภาพใน
ระบบการดาเนินการ โดยการพัฒนาทรัพยากรและขีดความสามารถทางด้านวิชาการและนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุ นภาคสุขภาพและ
การดาเนินงานในการแก้ไขปั ญหาการติดเชือ้ เอชไอวีและวัณโรคในระดับชุมชน
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4. STAR 2021 - 2023 area

พืน้ ที่ดำเนินโครงกำรด้ำนเอชไอวีและวัณโรค 36 จังหวัด แบ่งเป็ น
• พืน้ ที่ดำเนินงำนด้ำนเอชไอวี 36 จังหวัด
• พืน้ ที่ดำเนินงำนด้ำนวัณโรค 27 จังหวัด (กำรดำเนินงำนวัณโรคประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัด)
• พืน้ ที่ดำเนินงำนกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง 61 เรือนจำ ใน 26 จังหวัด

• พืน้ ที่ดำเนินงำนที่มีกลไก PCM จำนวน 27 จังหวัด ซึง่ กลไก PCM เป็ นจังหวัดบูรณำกำรงำนเอชไอวีและ
วัณโรค 18 จังหวัด รวมกับจังหวัดที่มีกลุม่ ผูใ้ ช้สำรเสพติดแบบฉีดซึง่ เป็ นกลุม่ ที่มีควำมสำคัญลำดับแรก 9
จังหวัด
6
• ดำเนินงำนร่วมกับ สปสช. ในกลุม่ ผูใ้ ช้สำรเสพติดแบบฉีด 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสำคร รำชบุรี และกำฬสินธุ์

STAR 2021 - 2023
5. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
• ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายและ
พนักงานบริการชาย (เอชไอวี)
• สาวประเภทสอง (เอชไอวี)
• ผูใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (เอชไอวี
และวัณโรค)
• ผูต้ ้องขัง (เอชไอวี และวัณโรค)

5. กลุ่มเป้ าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ :
• ประชากรข้ามชาติ/ผูอ้ ยู่ในค่ายผูล้ ี้ภยั (เอชไอวี และ
วัณโรค)
• ผูต้ ิ ดเชื้อเอชไอวี
• ผูป้ ่ วยโรคร่วมวัณโรคและเอชไอวี
• ประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค (ผูป้ ่ วยเบาหวาน
ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยโรคระบบทางเดินหายใจ)
• ผูส้ มั ผัสวัณโรคร่วมบ้าน

6. หน่ วยงานผูร้ บั ทุนรอง หรือ
หน่ วยงานผูร้ บั ทุนย่อย (SRs)
6.1 หน่ วยงานผูร้ บั ทุนรอง (SRs)
• กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ (DAS)
• กองวัณโรค (DTB)
• กองบริหารการสาธารณสุข (HAD)
• กรมราชทัณฑ์ (DOC)

6. หน่ วยงานผูร้ บั ทุนรอง หรือหน่ วยงานผูร้ บั ทุนย่อย
(SRs/SSRs)
6.2 หน่ วยงานผูร้ บั ทุนย่อย (SSRs)
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสานักป้ องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง (12 ODPCs และ IUDCP)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 27 จังหวัด (PCM)
• เอชไอวี: 36 จังหวัด/วัณโรค: 27 จังหวัด
• จังหวัดทัง้ หมด 36 จังหวัด
7
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การยุตป
ิ ั ญหาเอดส ์และวัณโรคด้วยชุดบริการ RRTTPR 2021 – 2023: ด้านเอดส ์
การเข้าถึงและนาคนเหล่านี้เข้าสู่
บริการตรวจวินิจฉัย

่ เพศสัมพันธ ์
ชายทีมี
กับชายและพนักงาน
บริการชาย
สาวประเภทสอง
ผู ใ้ ช้สารเสพติดด้วยวิธ ี
ฉี ด ผู ต
้ อ้ งขัง ประชากร
ข้ามชาติ/ผู อ
้ ยู ่ใน
้
ค่ายผู ล
้ ภัย
ี
้
ผู ต
้ ด
ิ เชือเอชไอวี
ผู ป
้ ่ วยโรคร่วมวัณโรค
และเอชไอวี

การตรวจวินิจฉัย

ถุงยางอนามัยและ
สารหล่อลื่น

บริการตรวจเอชไอวี

บริการยาป้ องกันก่อน
การสัมผัสเชือ้ เอชไอวี
(PrEP) สาหรับ
MSM/MSW, TGW

ขับเคลื่อนนโยบายการ
ดูแลสุขภาพโดยชุมชนเป็ น
หลัก การตรวจเอชไอวี
ด้วยตนเอง

สารทดแทนอนุพนั ธุฝ์ ิ่ น
การป้ องกันการใช้ยาเกิน
ขนาด และเข็มอปุกรณ์
สะอาดสาหรับผู้ใช้สาร
เสพติดด้วยวิธีฉีด

พัฒนาและรับรองภาค
ประชาสังคม ในการ
ให้บริการเอชไอวี โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค

1. ขับเคลื่อนนโยบำยลดอันตรำยจำกยำเสพติด
2. ลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบตั ดิ ด้ำนวัณโรคและเอดส์ในหน่วยบริกำรสุขภำพ
3. พัฒนำแผนปฏิบตั กิ ำรยุตปิ ัญหำเอดส์และวัณโรคจังหวัด
4. เสริมสร้ำงกลไกประสำนงำนวัณโรคและเอดส์ระหว่ำงภำครัฐ ภำคประชำ
สังคม และภำคธุรกิจระดับจังหวัด (PCM)
5. พัฒนำกำรระดมทรัพยำกรระดับประเทศ และสมรรถนะทำงวิชำกำรและ
นวัตกรรม สำหรับหน่วยบริกำรสุขภำพ และองค์กรชุมชนในกำรจัดบริกำรสุขภำพ
ด้ำนเอชไอวีและวัณโรค

การรักษา

การป้องกัน
(เพร็พ)

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
สาหรับประชากรข้ามชาติ

การคงอยูใ่ นระบบ
การรักษา
วัณโรคแฝง

สร้างการประสานความร่วมมือเพือ่ บูรณาการงาน
วัณโรคและเอชไอวี
ระบบส่งต่อประชากรข้ามชาติทไ่ี ด้รับการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสกับประเทศเพือ่ นบ้าน
กลไกสนับสนุนวิชาการสาหรับการดูแลรักษาด้วยยา
ต้านไวรัสทีม่ ีประสิทธิผล

6. พัฒนำระบบ RTCM และขยำยกำรติดตำมกำรจัดบริกำร RRTTR
สำหรับกลุม่ ประชำกรหลัก
7. พัฒนำระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุม้ ครองกำรละเมิดสิทธิดำ้ นเอดส์ เพศ
ภำวะ และควำมเป็ นกลุม่ ประชำกรเปรำะบำงต่อกำรถูกเลือกปฏิบตั ิ
8. พัฒนำระบบเฝ้ำระวังกลุม่ ประชำกรหลัก (IBBS, RDS)
9. ติดตำมกำรดำเนินงำนวัณโรคและเอชไอวีในชุมชน (Think Tank)
10. ทบทวนโปรแกรมดำเนินงำนและประเมินผล
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กิจกรรมหลักแบ่งตามชุดบริการ
ชุดบริการที่ 1: การป้ องกัน (Prevention)

กิจกรรมหลัก

Total Budget 3 years = 8,954,057.51 USD
Year 2021 = 2,705,845.65 USD
Year 2022 = 3,121,074.20 USD
Year 2023 = 3,127,137.65 USD
การบริการลดอันตรายจากยาเสพติ ด:
- สนับสนุนนโยบายการลดอันตรายจากยาเสพ
ติด
- บูรณาการแผนการดาเนินงานบริการลด
อันตรายจากยาเสพติดในโปรแกรมบาบัดยา
เสพติด
- รวมศูนย์ดรอปอินของ CSO เป็ นศูนย์ดแู ล
ผูใ้ ช้สารเสพติดอย่างเป็ นทางการ
- ปรับทัศนคติผใู้ ห้บริการสุขภาพใน
โรงพยาบาลในการลดอันตรายจากยาเสพติด/
เน้นการจัดบริการโดยภาคประชาสังคม
- ปรับปรุงการให้เมทาโดนอย่างต่อเนื่องใน
ชุมชน

- พัฒนารูปแบบการจัดบริ การให้
Buprenorphine
Total Budget 3 years = 2,153,766.40 USD
Year 2021 = 463,246.08 USD
Year 2022 = 865,594.50 USD
Year 2023 = 824,925.82 USD

การปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม:
- ร่วมสนับสนุนงบประมาณกับ
สปสช. สาหรับพัฒนาสมรรถนะของ
กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติด
- ให้ความรูเ้ รื่อง HIV/AIDS, TB,
STI และ Hepatitis ในเรือนจา

Total Budget 3 years =
428,645.39 USD
Year 2021 = 183,302.62 USD
Year 2022 = 109,859.68 USD
Year 2023 = 135,483.09 USD

การจัดบริ การยาป้ องกันก่อนการสัมผัส
เชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุ่ม MSM, และ TG
Total Budget 3 years =
1,013,060.00 USD
Year 2021 = 337,686.67 USD
Year 2022 = 337,686.67 USD
Year 2023 = 337,686.67 USD

การป้ องกันและการจัดการการติ ด
เชื้อร่วมและเจ็บป่ วยโรคร่วม:
- ส่งเสริ มการตรวจคัดกรองเอชไอวีและ
วัณโรคในเรือนจา
- การจัดการความรู้และบทเรียนใน
โครงการวัณโรค / เอชไอวีในเรือนจา
Total Budget 3 years =
55,907.79 USD
Year 2021 = 9,711.52 USD
Year 2022 = 9,711.52 USD
Year 2023 = 36,484.75 USD
การพัฒนาสมรรถนะชุมชน:
- ประเมิ นโครงการพี่เลี้ยงและพัฒนาขีด
ความสามารถทีมพี่เลี้ยงในเรือนจา

Total Budget 3 years =
19,022.48 USD
Year 2021 = 6,340.83 USD
Year 2022 = 6,340.83 USD
Year 2023 = 6,340.83 USD

การบริ การสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริ ญพันธุ์
รวมถึงโรคติ ดต่อทาง
เพศสัมพันธ์:
- ส่งเสริมให้มมี าตรฐานการ
ดาเนินงานทีม่ คี ุณภาพของ
รูปแบบการป้ องกันและดูแล
HIV, STI, TB และ HCV ใน
โรงพยาบาล
- ตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน
ชุมชน
Total Budget 3 years =
5,283,655.46 USD
Year 2021 = 1,705,557.94 USD
Year 2022 = 1,791,881.02 USD
Year 2023 = 1,786,216.49 USD

Global Fund supports for buprenorphine pilot services in
‘Ending AIDS’ framework

1. Integrate harm
reduction
services with
drug treatment
program
7. Interventions
for female PWID

2. Behavioral
change
interventions

8. Community
empowerment

5. Overdose
prevention and
management
6. Interventions
for young Key
Populations

4. Opioid substitution
therapy and other
medically assisted drug
dependence treatment

People who
inject drugs
and their
partners
3. Needle and
syringe programs

4.1 Improve communitybased MMT services

4.2 Scale-up access to OST

4.4 Development of
protocols to address HIV
prevention among people
who use stimulant drugs
(chemsex)

4.3 Provision of
Buprenorphine as
an option for OST

4. Opioid
substitution
therapy and
other medically
assisted drug
dependence
treatment
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Buprenorphine calculation
Target

2021

2022

2023

16,973

22,350

24,727

% of PWID treated
Buprenorphine target
calculation

0.6%

2.5%

2.5%

PWID treated
Buprenorphine target

100

560

620

=(100*15*12)/28
= 643 Bottles

=(560*15*12)/28
= 3,600 Bottles

=(620*15*12)/28 =
3,986 Bottles

PWID

Buprenorphine

Target group

Target
Year 1

Year 2

Bruprenorphine (8 mg.) + naloxone (2 mg.) 28 tablet per bottle
Year 3

Adjusted target Quantity
Year 1

1. PWID

16,973

22,350

24,727

100

Year 2
560

Adjusted Quantity of Suboxone (bottle)

Year 3
620

Year 1

Year 2
643

3,600

Year 3
3,986

Total Budget
Unit cost
1 USD =
31.406
BAHT
132.44

Year 1
85,159

Year 2
476,784

Total Budget 3
years
Year 3
527,906

1,089,849
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Buprenorphine calculation
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การบริหารจัดการยา Buprenorphine + Naloxone ในโครงการ STAR 2021-2023 (พ.ศ. 2564 - 2566)

1. PR-DDC จัดซือ้ ยา Buprenorphine + Naloxone ในระบบ WAMBO วันที่ 3 มิถุนายน 2564
2. PR-DDC นาเข้ายา Buprenorphine + Naloxone เดือนตุลาคม 2564
3. PR-DDC จัดส่งยา Buprenorphine + Naloxone ทัง้ Lot ทีส่ งของแต่
ั่
ละปี ให้กบั สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564
4. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรยา Buprenorphine + Naloxone
กับหน่วยบริการสุขภาพ 5 แห่ง เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 ???
5. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน Stock ยา Buprenorphine +
Naloxone ของหน่วยบริการสุขภาพ 5 แห่ง ให้ PR-DDC รายไตรมาส เริม่ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคมธันวาคม 2564) ส่ง PR-DDC ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
6. PR-DDC ตัง้ งบประมาณค่าบริหารจัดการยาคิดเป็ น 10% ของค่ายา Buprenorphine + Naloxone
• สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งแผนงบประมาณสาหรับการบริหารจัดการยา
Buprenorphine + Naloxone ปี พ.ศ. 2564 ส่งให้ PR-DDC เดือนตุลาคม 2564
• สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งรายงานการเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการให้ PR-DDC เริม่
ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ส่ง PR-DDC ภายในวันที่ 5 มกราคม 2564
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รายงาน stock Buprenorphine + Naloxone ในโครงการ STAR 2021-2023 (พ.ศ. 2564 - 2566)
BL

ชือ่ หน่วยบริการ

Activity

Lot No Exp date

276 3. Set up Bruprenorphine for
PWID service
3.1 Procure Suboxone
(Bruprenorphine (8 mg.) +
naloxone (2 mg.) 28 tablet per
bottle
หน่วย เป็ น ขวด

ไตรมาส 1 (ม.ค. - มี.ค. 2564)
ยอดยกมา
รับ
จ่าย
คงเหลือ

1. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน่วยงาน
รับยา Buprenorphine + Naloxone
จาก PR-DDC)
2. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสรรยา
Buprenorphine + Naloxone ให้กบั
หน่วยบริการ
2.1 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
2.2 รพ.ศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
2.3 รพ.ธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน
2.4 คลินกิ ยาเสพติด หรือ
สถานพยาบาลของสานักงานป้ องกัน
และบาบัดการติดยาเสพติด สังกัด
สานักการแพทย์ อาคารสานักงานเขต
ราชเทวี ชัน้ 7 กรุงเทพมหานคร
2.5 รพ.ธัญญารักษ์ ปัตตานี

0

0

0

รายงาน Stock ปี พ.ศ. 2564
ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)
ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย. 2564)
ไตรมาส 4 (ต.ค. -ธ.ค. 2564)
ยอดยกมา
รับ
จ่าย
คงเหลือ ยอดยกมา
รับ
จ่าย
คงเหลือ ยอดยกมา
รับ
จ่าย
คงเหลือ
0
0
0
0
0
0
0
0
643
0
643

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

File: Buprenorphine + Naloxone stock report 2021 - 2023 PR-DDC
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การขับเคลื่อนการจัดบริการ Buprenorphine

1. การสรุปบทเรียนการจัดบริการ Buprenorphine เพือ่ เป็ นข้อมูลสาหรับการ
นาเข้าสูช่ ุดสิทธิประโยชน์
2. การประเมินผลการจัดบริการ Buprenorphine เพือ่ เป็ นข้อมูลสาหรับการนาเข้า
สูช่ ุดสิทธิประโยชน์
3. การขับเคลื่อนการจัดบริการ Buprenorphine เข้าอยูใ่ นชุดสิทธิประโยชน์ ควร
ดาเนินการ ปี พ.ศ. 2565
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