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กรุงเทพมหานคร - วนัพุธที่ 1 มิ.ย 2565 

 

พนัธมิตรในไทยของ DNDi ตกลงร่วมเพื่อผลกัดนัการเข้าถึงการวินิจฉัย และรกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซี ให้ง่ายขึ้น 
สามารถครอบคลุมผู้ติดเชื้อในไทยได้อย่างทัว่ถึง 
 

ค ำแถลงร่วมของพันธมิตร 
 

กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล สมาคมโรคตบัแห่งประเทศไทย และ องคก์รไม่แสวงหาผลก าไร 
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)  ร่วมจบัมอืเพื่อแก้ปัญหาโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีอีกหนึ่งภยัสุขภาพล าดบัต้นๆ ทีบ่างครัง้เรยีกกนัว่า “โรคระบาดเงยีบ” 
 

ความร่วมมอืทีย่งัประโยชน์สู่สาธารณชนนี้ เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาตดิ้านโรคตับอกัเสบจากไวรสั เพื่อก าจดัโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีใหห้มดสิน้ โดยเน้นดา้นการ
จดัการปัญหาการเขา้ถงึการวนิิจฉัย และการรกัษาโรค ซึ่งเป็นอุปสรรคทีผู่ต้ดิเชื้อในไทยต้องเผชญิมาช้านาน 

 

โรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีมอีกีชื่อคอื “ฆาตรกรเงยีบ” เพราะรอ้ยละ 80 ของผูท้ีเ่ป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการใดๆ เป็นเวลานานหลายปี มารูใ้นภายหลงัเมื่อเกิดอาการของโรคแทรกซ้อน อาทิ 
โรคตบัอกัเสบ โรคตบัแขง็ และมะเรง็ตบั  จากผูป่้วยประมาณ 300,000 รายทีต่้องเสยีชวีติจากโรคนี้ทุกปี มจี านวนแค่เสีย้วหนึ่งทีส่ามารถเขา้ถงึการรกัษาโรคนี้ได ้ ถงึแมร้าคาของยา
รกัษาโรคดงักล่าวไดล้ดลงในช่วงหลายปีทีผ่่านมา แต่กย็งัสูงเกนิไปส าหรบัประเทศอกีมากมายทีพ่ยายามผลกัดนัแผนการรกัษาใหค้รอบคลุมประชากรในประเทศของตน การน ากลยุทธ์ 
test-and-treat มาปรบัใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จะท าใหน้โยบายดา้นการก าจดัโรคนี้ใหห้มดสิน้บรรลุผลส าเรจ็ไดเ้รว็ยิง่ขึน้ การทีผู่ต้ดิเชื้อสามารถเขา้ถงึบริการวนิิจฉัยโรคในระยะ
แรกเริม่ของการติดเชื้อ และเขา้สู่กระบวนการรกัษาไดท้นัท ีเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ต่อมาตรการการป้องกนั และลดการแพร่เชื้อไม่ให้ขยายออกไปในวงกวา้ง 
 

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และแปซฟิิกตะวนัตก มผีู้ตดิเชื้อโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี เรื้อรงัอยู่ประมาณ 20 ล้านคน ปัจจยัทีส่ าคญัยิง่ต่อการลดอตัราการติดเชื้อไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ คอื การเร่งน าแผนการวนิิจฉัย และการรกัษา ไปปรบัใชใ้หค้รอบคลุมประชากรในประเทศอย่างรวดเรว็ ถงึแมก้ารรกัษาทีง่่าย ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพไดถู้กคน้มานาน 
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นับสบิปี แต่จ านวนผู้ป่วยทัว่โลกกม็ไิดล้ดลงอย่างมนีัยส าคญั จากขอ้มูลผูต้ดิเชื้อโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีของปี 2020 ของประเทศไทย มจี านวนประมาณ 378,000 ราย ซึ่งรอ้ยละ 0.5 เป็น
ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 15 – 64 ปี 

 

“ความหวงัของผมคอืประเทศเราสามารถบรรลุเป้าหมายการก าจดัโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี ใหห้มดสิ้นภายในปี 2030 ค าแถลงร่วมฉบบันี้จงึเป็นก้าวส าคญัของประเทศทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความมุ่งมัน่ต่อแนวทางการรกัษาแบบผูป่้วยเป็นศูนย์กลาง ส าหรบัผูต้ดิเชื้อโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีการเขา้ถงึตวัเลอืกทีห่ลากหลายของยากลุ่ม DAA เป็นปัจจยัส าคญัปูทางสู่ความส าเรจ็ใน
การก าจดัโรคนี้ใหห้มดสิ้นภายในปี 2030 ดงันัน้ เราจะต้องพฒันาแนวทางด้านการสาธารณสุขใหแ้ขง็แกร่ง สรา้งความมัน่ใจแก่ผูต้ดิเชื้อว่าสามารถเขา้ถงึการรกัษาทีม่ยีาหลากหลายตวั
ใหเ้ลอืก รวมถงึยา ravidasvir ทัง้นี้จะท าใหค่้าใชจ้่ายในการรกัษาผูต้ดิเชื้ออยู่ในระดบัทีไ่ม่แพง สามารถรกัษาผูต้ิดเชื้อเชื้อในจ านวนทีม่ากยิง่ขึ้น ตามเป้าประสงค์ของโปรแกรมการรกัษา
ครอบคลุมทัว่ประเทศ” กล่าวโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ประเทศไทยไดพ้ยายามจดัการกบัปัญหาโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีมาชา้นาน มองยอ้นไปเมื่อไม่กี่ปีทีผ่่านมา เราได้มสี่วนร่วมในการวจิยัทางคลนิิก ระยะที ่2 และ 3 เพื่อศกึษาความ
ปลอดภยั ประสทิธผิล ความทนต่อยา เภสชัจลนศาสตร์ หรอืการเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย และการยอมรบัของร่างกายกับการทานยาในกลุ่ม DAA สูตรผสมทีต่้องทานพรอ้มกนั 
2 ตวั คอื ravidasvir และ sofosbuvir เป็นระยะเวลา 12 และ 24 สปัดาห์ ซึ่งเป็นสูตรยาทีม่ปีระสทิธผิลค่อนขา้งสูง และราคาไม่แพง จนไดร้บัการจดทะเบยีนในประเทศมาเลเซยีเป็น
ครัง้แรกในปี 2021 โดยสปอนเซอร์ร่วมในโครงการการวจิยัทางคลนิิกนี้ คอื กระทรวงสาธารณสุขไทย ส่วนการด าเนินการกไ็ดร้บัความร่วมมอื และการสนับสนุนเป็นอย่างเตม็ที ่จาก
พนัธมติรหลากหลายองค์กรในไทย คาดหวงัว่ายาใหม่ตวันี้จะเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกของผูต้ดิเชื้อในไทยทีเ่ขา้รบัการรกัษา 

 

พนัธมติรทัง้ 5 องค์กรในค าแถลงร่วมฉบบันี้ ต่างท างานในบทบาทของแต่ละองค์กรทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการ implement กลยุทธ์ test-and-treat เพื่อรกัษาผูต้ดิเชื้อโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ี
ในไทย ดว้ยการผลกัดนัใหผู้ต้ดิเชื้อสามารถเขา้ถงึการรกัษาไดง้่ายขึน้ ดว้ยยารกัษาตวัใหม่ประเภททาน และมกีารขยายผลสู่ระดบัชุมชนดว้ยแคมเปญการตรวจคดักรองโดยชุมชนเพื่อ
หาผูต้ดิเชื้อทีไ่ม่เคยเขา้รบัการตรวจวนิิจฉัยโรค เพราะร่างกายไม่แสดงอาการใดๆ ว่าไดต้ิดเชื้อแล้ว นอกเหนือจากนี้ พนัธมติรทัง้หลายจะร่วมกนัรณรงค์สร้างความตระหนักให้
แพร่หลายสู่สาธารณชนถงึความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กิดจากการติดเชื้อนี้ โดยมพีนัธสญัญาทีจ่ะร่วมมอืกนัก าจดัอุปสรรคต่างๆ ที่กดีกนัการเขา้ถงึการรกัษา การตรวจวนิิจฉัย ตลอดจนการ
รกัษาโรค เพราะนี่จะเป็นสาเหตุหลกัทีจ่ะท าใหเ้กิดความล่าช้าในการบรรลุถงึเป้าหมายการก าจดัโรคนี้ใหห้มดสิน้ภายในปี 2030 ทีก่ าหนดขึน้โดยองค์การอนามยัโลก 
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ค าพูดส าคญัจากพนัธมิตร เก่ียวกบัค าแถลงร่วม 

“กลยุทธ์เชงิบูรณาการมคีวามส าคญัต่อการเสริมประสทิธภิาพในโครงสรา้งสาธารณสุขขัน้พื้นฐาน ทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอเพือ่รองรบัแนวทางการรกัษาแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ที ่
ขบัเคลือ่นโดยชุมชน แหละนีค่อืปัจจยัทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่” กล่าวโดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธ์ิ วฒันาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

“เราสนับสนุน และเลง็เหน็ความส าคญัในด้านการพฒันาความร่วมมอืระหว่างพนัธมติรในเครอืข่ายของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแล การป้องกนั และการควบตุมเชื้อ เพือ่การดูแล
รกัษาทีเ่หมาะสมแก่ผูต้ดิเชื้อไวรสัตบัอกัเสบ เป้าหมายคอืการก าจดัโรคนี้ใหห้มดสิ้นภายในปี 2030 ด้วยท าใหข้ัน้ตอนทีง่่ายขึ้นของการเขา้ถงึยา - การตรวจคดักรอง – การรกัษา” กล่าว
โดย ดร โอภาส การยก์วินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 

“สปสช. สนับสนุนความพยายามเพือ่ก าจดัโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีใหห้มดสิ้นภายในปี 2030 ภยัสุขภาพทีส่ามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้ดว้ยการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการเปิดโอกาส
ใหผู้ต้ดิเชื้อสามารถเขา้ถงึการรกัษาไดง้่ายขึ้น จากการตรวจวนิิจฉัยโรค หรอืการเริม่การรกัษา ตามความต้องการของผูต้ดิเชื้อ ซึง่ครอบคลุมในโยบายหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้าของ
ไทย”  กล่าวโดย นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอารี เลขาธิการ สปสช. 

 

“การก าจดัโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีใหห้มดสิ้นไป จะ มคีวามเป็นไปได ้ดว้ยการเร่งขยายโปรแกรมต่างๆ ใหค้รอบคลุมประชากรอย่างทัว่ถงึโดยเรว็ เช่น การป้องกนั การวนิิจฉัยโรค 
ตลอดจนการดูแลรกัษา  ส่วนขัน้ตอนการรกัษาต้องปรบัใหง้่ายขึ้นเพือ่ประโยชน์ต่อผูท้ีจ่ะเขา้รบัการรกัษา ซึง่เราไดเ้ปิดรบัความคิดรเิริม่เพือ่การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง” กล่าวโดย ศ.นพ.
พิสิฐ ตัง้กิจวานิชย ์นายกสมาคมโรคตบัแห่งประเทศไทย 
 

“แพทย์โรคตบั มบีทบาทส าคญัต่อการขยายการเขา้ถงึการดูแลรกัษาโรคไวรสัตับอกัเสบ ซ ีให้ครอบคลุมผูต้ดิเชื้อจ านวนมากยิง่ขึ้น โดยใหก้ารสนับสนุนแก่แพทย์ทีไ่ม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทาง ทีด่ าเนินการตามแผนกลยุทธ์ test-and-treat ของการจดัการกับโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ”ี กล่าวโดย ศ.นพ.พิสิฐ ตัง้กิจวานิชย ์นายกสมาคมโรคตบัแห่งประเทศไทย 
 

“การร่วมมอืในครัง้นี้เป็นการแก้ปัญหา ขจดัอุปสรรค หรอืขอ้จ ากัดต่างๆ ทีส่่งผลต่อการเขา้ถงึการรกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีซึง่จะมสี่วนเช่วยท าใหผู้ต้ดิเชื้อในไทยมตีวัเลอืกของการ
รกัษาทีห่ลากหลายขึ้น และหากเราต้องการบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามยัโลก ด้านการก าจดัโรคนี้ใหห้มดสิ้นไปภายในปี 2030 นัน้ เราจะต้องขยายโปรแกรม 

การดูแลรกัษาโรคใหท้ัว่ถงึ  และจดัหาตวัเลอืกใหม่ๆ ของยารกัษากลุ่ม DAA ในราคาทีไ่ม่แพง” กล่าวโดย Jean-Michel Piedagnel ผู้อ ำนวยกำรประจ ำภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ DNDi 
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“เราจะไม่มวีนับรรลุเป้าหมายการก าจดัไวรสัตับอกัเสบ ซี ใหห้มดสิ้นภายในปี 2030 ได ้ถ้าขาดปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ คอืเจตจ านงทางการเมอืง พนัธมติร และการร่วมมอื ตวัอย่างทีเ่หน็ได้
ชดัด้านการร่วมมอื คอื ค าแถลงร่วมขององค์กรส าคญัในไทยเพือ่แก้ปัญหาการเขา้ถงึการรกัษา และยารกัษาโรคไวรสัตับเสบ ซ ีการท างานร่วมกนัของพนัธมติรเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
สรา้งความมัน่ใจว่าจะไม่มผีูป่้วยแมแ้ต่คนเดยีวถูกทิ้งไวข้า้งหลงั เป็นผลทีไ่ดร้บัจากการแก้ปัญหาการเขา้ถงึยารกัษาโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซ ีของผูต้ดิเชื้อในไทย” กล่าว โดย Dr. Bernard 

Pecoul, ผู้ก่อตั้ง และผู้อ ำนวยกำรบริหำร, DNDi 

 
 

-END- 

เกี่ยวกบัองค์กร DNDi 

 

The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) เป็นองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรที่มุ่งท  างานดา้นการวจิัย พัฒนา และส่งมอบยารกัษาใหม่ ส  าหรบัผูป่้วยทีถู่กละเลยเป็นหลกั โดยครอบคลุมโรคต่างๆ อาทิ โรคไขเ้หงาหลบั โรคชา
กาส โรคลิชมาเนียซิส โรคพยาธิตาบอด โรคฝีรั่ว โรคเอชไอวีในเด็ก และโรคไวรสัตบัอกัเสบ ซี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยท าใหผู้ป่้วยโรคนีส้ามารถเขา้ถึงการรกัษาในวงกวา้ง และท าการจดทะเบียนยากลุ่ม DAA ที่มปีระสิทธิผลที่ดีต่อการรกัษา
ผูป่้วยแทบทุกจีโนไทป์ ราคาไม่แพง และปลอดภัยอีกดว้ย  นอกจากนี ้ยังใชว้ิธีรณรงค ์หรือ advocacy ผลกัดนัสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และเจตจ านงทางการเมืองที่จ าเป็นต่อการขจัดอปุสรรคการเขา้ถึงการรกัษาดว้ยยากลุ่ม DAA ของ
ผูป่้วยทั่วโลก  https://dndi.org/  

 

เกี่ยวกบัสมาคมโรคตบัแห่งประเทศไทย 

เป็นสมาคมวิชาชีพระดบัประเทศ ที่มุ่งเน้นดา้นการพฒันา และส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าดา้นโรคตบัแก่แพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ ดว้ยมาตรฐานการดูแลรักษาโรคตบัที่เทยีบเท่ามาตรฐานสากล และมีการจดัฝึกอบรมแพทย ์และ
ส่งเสริมการวิจยัเก่ียวกบัโรคตบั อย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากน้ี ทางสมาคมฯ ยงัให้การสนับสนุนทางดา้นวิชาการแก่ มูลนิธิตบัแห่งประเทศไทย เพ่ือส่ือสารความรู้ ความเขา้ใจโรคตบัที่ถูกตอ้ง สู่สาธารณชนอย่างกวา้งขวาง https://thasl.org/ 

เกี่ยวกบัส านักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

https://www.nhso.go.th/ 

เกี่ยวกบั กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่ึงในหน่วยงานราชการที่มีความส าคญัต่อการพฒันาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเป็นผูน้ าดา้นวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกนัและควบคุมโรคของประเทศและระดบันานาชาติ ขบัเคล่ือน

ดว้ยวิสัยทศัน์ “ประชาชนไดร้บัการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” https://ddc.moph.go.th/index.php 

 

 

https://dndi.org/
https://thasl.org/
https://www.nhso.go.th/
https://ddc.moph.go.th/index.php
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เกี่ยวกบั คณะแพทยศาสตรสิ์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  

คณะแพทยศาสตร์สริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ผลิตบณัฑิต บุคลากรดา้นสุขภาพ และแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
รวมถึงนักวิจยัการแพทยท์ี่ผลิตผลงานวิจยัอนัโดดเด่น ยงัประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และเวชปฏิบติั โดยสถาบนัการแพทยอ์นัเป็นที่เคารพนับถืออย่างกวา้งขวางแห่งน้ี ประกอบดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญการแพทยท์ัว่ไป และแพทยเ์ฉพาะทางใน
หลากหลายสาขา เพียบพร้อมดว้ยฝฝีมือ และประสบการณ์ ที่พร้อมส่งมอบความเป็นเลิศดา้นคุณภาพบริการทางการแพทยท์ีท่นัสมยัดว้ยมาตรฐานสากล และเป็นศูนยส่์งต่อผูป่้วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  เป็นสถาบนัหลกัในดา้นสร้างเสริมสุข
ภาวะ และตุณภาพชีวิตที่ดี จนเป็นที่ศรัทธา และเชื่อถือของคนไทยทั้งประเทศ  https://www.si.mahidol.ac.th/th/ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมส าหรบัสื่อมวลชน โปรดติดต่อ:  

 

DNDi ประจ าภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

Molly Jagpal 
Email: mjagpal@dndi.org  
 

DNDi  เจนีวา 

Frederic Ojardias 
Email: fojardias@dndi.org 
 

https://www.si.mahidol.ac.th/th/
mailto:mjagpal@dndi.org
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