กรุงเทพมหานคร - วันพุธที่ 1 มิ.ย 2565

พันธมิตรในไทยของ DNDi ตกลงร่วมเพื่อผลักดันการเข้าถึงการวิ นิจฉัย และรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้ง่ายขึ้น
สามารถครอบคลุมผู้ติดเชื้อในไทยได้อย่างทัวถึ
่ ง
คำแถลงร่วมของพันธมิตร
กระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) ร่วมจับมือเพื่อแก้ปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี อีกหนึ่งภัยสุขภาพลาดับต้นๆ ทีบ
่ างครัง้ เรียกกันว่า “โรคระบาดเงียบ”
ความร่วมมือทีย่ งั ประโยชน์ส่สู าธารณชนนี้ เป็ นการดาเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านโรคตับอักเสบจากไวรัส เพื่อกาจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดสิน้ โดยเน้นด้านการ
จัดการปั ญหาการเข้าถึงการวินิจฉัย และการรักษาโรค ซึ่งเป็ นอุปสรรคทีผ่ ูต้ ดิ เชื้อในไทยต้องเผชิญมาช้านาน
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี มีอกี ชื่อคือ “ฆาตรกรเงียบ” เพราะร้อยละ 80 ของผูท้ เี่ ป็ นโรคนี้จะไม่แสดงอาการใดๆ เป็ นเวลานานหลายปี มารูใ้ นภายหลังเมื่อเกิดอาการของโรคแทรกซ้อน อาทิ
โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ จากผูป้ ่ วยประมาณ 300,000 รายทีต่ ้องเสียชีวติ จากโรคนี้ทุกปี มีจานวนแค่เสีย้ วหนึ่งทีส่ ามารถเข้าถึงการรักษาโรคนี้ได้ ถึงแม้ราคาของยา
รักษาโรคดังกล่าวได้ลดลงในช่วงหลายปี ทผี่ ่านมา แต่กย็ งั สูงเกินไปสาหรับประเทศอีกมากมายทีพ่ ยายามผลักดันแผนการรักษาให้ครอบคลุมประชากรในประเทศของตน การนากลยุทธ์
test-and-treat มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้นโยบายด้านการกาจัดโรคนี้ให้หมดสิน
้ บรรลุผลสาเร็จได้เร็วยิง่ ขึน้ การทีผ่ ูต้ ดิ เชื้อสามารถเข้าถึงบริการวินิจฉัยโรคในระยะ
แรกเริม่ ของการติดเชื้อ และเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทนั ที เป็ นปั จจัยสาคัญยิง่ ต่อมาตรการการป้ องกัน และลดการแพร่เชื้อไม่ให้ขยายออกไปในวงกว้าง
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิกตะวันตก มีผู้ตดิ เชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังอยู่ประมาณ 20 ล้านคน ปั จจัยทีส่ าคัญยิง่ ต่อการลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การเร่งนาแผนการวินิจฉัย และการรักษา ไปปรับใช้ให้ครอบคลุมประชากรในประเทศอย่างรวดเร็ว ถึงแม้การรักษาทีง่ ่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้ถูกค้นมานาน
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นับสิบปี แต่จานวนผู้ป่วยทัวโลกก็
่
มไิ ด้ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ จากข้อมูลผูต้ ดิ เชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ของปี 2020 ของประเทศไทย มีจานวนประมาณ 378,000 ราย ซึ่งร้อยละ 0.5 เป็ น
ผูท้ มี่ อี ายุระหว่าง 15 – 64 ปี
“ความหวังของผมคือประเทศเราสามารถบรรลุเป้ าหมายการกาจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดสิ้นภายในปี 2030 คาแถลงร่วมฉบับนี้จงึ เป็นก้าวสาคัญของประเทศทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั ่นต่อแนวทางการรักษาแบบผูป้ ่ วยเป็นศูนย์กลาง สาหรับผูต้ ดิ เชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ ซี การเข้าถึงตัวเลือกทีห่ ลากหลายของยากลุ่ม DAA เป็นปั จจัยสาคัญปูทางสู่ความสาเร็จใน
การกาจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นภายในปี 2030 ดังนัน้ เราจะต้องพัฒนาแนวทางด้านการสาธารณสุขให้แข็งแกร่ง สร้างความมั ่นใจแก่ผตู้ ดิ เชื้อว่าสามารถเข้าถึงการรักษาทีม่ ยี าหลากหลายตัว
ให้เลือก รวมถึงยา ravidasvir ทัง้ นี้จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาผูต้ ดิ เชื้ออยู่ในระดับทีไ่ ม่แพง สามารถรักษาผูต้ ิดเชื้อเชื้อในจานวนทีม่ ากยิง่ ขึ้น ตามเป้ าประสงค์ของโปรแกรมการรักษา
ครอบคลุมทัวประเทศ”
่
กล่าวโดย ศ.ดร.นพ.ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
ประเทศไทยได้พยายามจัดการกับปั ญหาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี มาช้านาน มองย้อนไปเมื่อไม่ก่ปี ี ทผี่ ่านมา เราได้มสี ่วนร่วมในการวิจยั ทางคลินิก ระยะที่ 2 และ 3 เพื่อศึกษาความ
ปลอดภัย ประสิทธิผล ความทนต่อยา เภสัชจลนศาสตร์ หรือการเป็ นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย และการยอมรับของร่างกายกับการทานยาในกลุ่ม DAA สูตรผสมทีต่ ้องทานพร้อมกัน
2 ตัว คือ ravidasvir และ sofosbuvir เป็ นระยะเวลา 12 และ 24 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นสูตรยาทีม
่ ปี ระสิทธิผลค่อนข้างสูง และราคาไม่แพง จนได้รบั การจดทะเบียนในประเทศมาเลเซียเป็ น
ครัง้ แรกในปี 2021 โดยสปอนเซอร์ร่วมในโครงการการวิจยั ทางคลินิกนี้ คือ กระทรวงสาธารณสุขไทย ส่วนการดาเนินการก็ได้รบั ความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็ นอย่างเต็มที่ จาก
พันธมิตรหลากหลายองค์กรในไทย คาดหวังว่ายาใหม่ตวั นี้จะเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของผูต้ ดิ เชื้อในไทยทีเ่ ข้ารับการรักษา
พันธมิตรทัง้ 5 องค์กรในคาแถลงร่วมฉบับนี้ ต่างทางานในบทบาทของแต่ละองค์กรทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการ implement กลยุทธ์ test-and-treat เพื่อรักษาผูต้ ดิ เชื้อโรคไวรัสตับอักเสบ ซี
ในไทย ด้วยการผลักดันให้ผตู้ ดิ เชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึน้ ด้วยยารักษาตัวใหม่ประเภททาน และมีการขยายผลสู่ระดับชุมชนด้วยแคมเปญการตรวจคัดกรองโดยชุมชนเพื่อ
หาผูต้ ดิ เชื้อทีไ่ ม่เคยเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค เพราะร่างกายไม่แสดงอาการใดๆ ว่าได้ติดเชื้อแล้ว นอกเหนือจากนี้ พันธมิตรทัง้ หลายจะร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักให้
แพร่หลายสู่สาธารณชนถึงความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ กิดจากการติดเชื้อ นี้ โดยมีพนั ธสัญญาทีจ่ ะร่วมมือกันกาจัดอุปสรรคต่างๆ ที่กดี กันการเข้าถึงการรักษา การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการ
รักษาโรค เพราะนี่จะเป็ นสาเหตุหลักทีจ่ ะทาให้เกิดความล่าช้าในการบรรลุถงึ เป้ าหมายการกาจัดโรคนี้ให้หมดสิน้ ภายในปี 2030 ทีก่ าหนดขึน้ โดยองค์การอนามัยโลก
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คาพูดสาคัญจากพันธมิ ตร เกี่ยวกับคาแถลงร่วม
“กลยุทธ์เชิงบูรณาการมีความสาคัญต่อการเสริมประสิทธิภาพในโครงสร้างสาธารณสุขขัน้ พื้นฐาน ทีม่ ศี กั ยภาพเพียงพอเพือ่ รองรับแนวทางการรักษาแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ที ่
ขับเคลือ่ นโดยชุมชน แหละนีค่ อื ปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ” กล่าวโดย ศ.ดร.นพ.ประสิ ทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
“เราสนับสนุน และเล็งเห็นความสาคัญในด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างพันธมิตรในเครือข่ายของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องดูแล การป้ องกัน และการควบตุมเชื้อ เพือ่ การดูแล
รักษาทีเ่ หมาะสมแก่ผตู้ ดิ เชื้อไวรัสตับอักเสบ เป้ าหมายคือการกาจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นภายในปี 2030 ด้วยทาให้ขนั ้ ตอนทีง่ ่ายขึ้นของการเข้าถึงยา - การตรวจคัดกรอง – การรักษา” กล่าว
โดย ดร โอภาส การย์กวิ นพงศ์ อธิ บดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
“สปสช. สนับสนุนความพยายามเพือ่ กาจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดสิ้นภายในปี 2030 ภัยสุขภาพทีส่ ามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการเปิ ดโอกาส
ให้ผตู้ ดิ เชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น จากการตรวจวินิจฉัยโรค หรือการเริม่ การรักษา ตามความต้องการของผูต้ ดิ เชื้อ ซึง่ ครอบคลุมในโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ไทย” กล่าวโดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิ การ สปสช.
“การกาจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดสิ้นไป จะ มีความเป็นไปได้ ด้วยการเร่งขยายโปรแกรมต่างๆ ให้ครอบคลุมประชากรอย่างทัวถึ
่ งโดยเร็ว เช่น การป้ องกัน การวินิจฉัยโรค
ตลอดจนการดูแลรักษา ส่วนขัน้ ตอนการรักษาต้องปรับให้ง่ายขึ้นเพือ่ ประโยชน์ต่อผูท้ จี ่ ะเข้ารับการรักษา ซึง่ เราได้เปิดรับความคิดริเริม่ เพือ่ การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง” กล่าวโดย ศ.นพ.
พิ สิฐ ตัง้ กิ จวานิ ชย์ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
“แพทย์โรคตับ มีบทบาทสาคัญต่อการขยายการเข้าถึงการดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ให้ครอบคลุมผูต้ ดิ เชื้อจานวนมากยิง่ ขึ้น โดยให้การสนับสนุนแก่แพทย์ทไี ่ ม่ใช่ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง ทีด่ าเนินการตามแผนกลยุทธ์ test-and-treat ของการจัดการกับโรคไวรัสตับอักเสบ ซี” กล่าวโดย ศ.นพ.พิ สิฐ ตัง้ กิ จวานิ ชย์ นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
“การร่วมมือในครัง้ นี้เป็ นการแก้ปัญหา ขจัดอุปสรรค หรือข้อจากัดต่างๆ ทีส่ ่งผลต่อการเข้าถึงการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ซึง่ จะมีส่วนเช่วยทาให้ผตู้ ดิ เชื้อในไทยมีตวั เลือกของการ
รักษาทีห่ ลากหลายขึ้น และหากเราต้องการบรรลุเป้ าหมายขององค์การอนามัยโลก ด้านการกาจัดโรคนี้ให้หมดสิ้นไปภายในปี 2030 นัน้ เราจะต้องขยายโปรแกรม
การดูแลรักษาโรคให้ทวถึ
ั ่ ง และจัดหาตัวเลือกใหม่ๆ ของยารักษากลุ่ม DAA ในราคาทีไ่ ม่แพง” กล่าวโดย Jean-Michel Piedagnel ผู้อำนวยกำรประจำภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ DNDi
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“เราจะไม่มวี นั บรรลุเป้ าหมายการกาจัดไวรัสตับอักเสบ ซี ให้หมดสิ้นภายในปี 2030 ได้ ถ้าขาดปั จจัยต่างๆ เหล่านี้ คือเจตจานงทางการเมือง พันธมิตร และการร่วมมือ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้
ชัดด้านการร่วมมือ คือ คาแถลงร่วมขององค์กรสาคัญในไทยเพือ่ แก้ปัญหาการเข้าถึงการรักษา และยารักษาโรคไวรัสตับเสบ ซี การทางานร่วมกันของพันธมิตรเป็นปั จจัยสาคัญต่อการ
สร้างความมั ่นใจว่าจะไม่มผี ปู้ ่ วยแม้แต่คนเดียวถูกทิ้งไว้ขา้ งหลัง เป็นผลทีไ่ ด้รบั จากการแก้ปัญหาการเข้าถึงยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ของผูต้ ดิ เชื้อในไทย” กล่าว โดย Dr. Bernard
Pecoul, ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยกำรบริหำร, DNDi

เกี่ยวกับองค์กร DNDi

-END-

The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาไรที่มุ่งทางานด้านการวิจัย พัฒนา และส่งมอบยารักษาใหม่ สาหรับผูป
้ ่ วยทีถ่ ูกละเลยเป็ นหลัก โดยครอบคลุมโรคต่างๆ อาทิ โรคไข้เหงาหลับ โรคชา

กาส โรคลิชมาเนียซิส โรคพยาธิตาบอด โรคฝี ร่วั โรคเอชไอวีในเด็ก และโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการช่วยทาให้ผปู้ ่ วยโรคนีส้ ามารถเข้าถึงการรักษาในวงกว้าง และทาการจดทะเบียนยากลุ่ม DAA ที่มปี ระสิทธิผลที่ดีต่อการรักษา
ผูป้ ่ วยแทบทุกจีโนไทป์ ราคาไม่แพง และปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังใช้วิธีรณรงค์ หรือ advocacy ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และเจตจานงทางการเมืองที่จาเป็ นต่อการขจัดอุปสรรคการเข้าถึงการรักษาด้วยยากลุ่ม DAA ของ
ผูป้ ่ วยทั่วโลก https://dndi.org/
เกี่ยวกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย
เป็ นสมาคมวิชาชีพระดับประเทศ ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา และส่งเสริ มความรู ้ ความก้าวหน้าด้านโรคตับแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยมาตรฐานการดู แลรักษาโรคตับที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีการจัดฝึ กอบรมแพทย์ และ
ส่งเสริ มการวิจยั เกี่ยวกับโรคตับ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่ มูลนิธิตบั แห่งประเทศไทย เพื่อสื่อสารความรู ้ ความเข้าใจโรคตับที่ถูกต้อง สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง https://thasl.org/
เกี่ยวกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.nhso.go.th/

เกี่ยวกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการเป็ นผูน้ าด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศและระดับนานาชาติ ขับเคลื่อน
ด้วยวิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รบั การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” https://ddc.moph.go.th/index.php
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เกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะแพทยศาสตร์สริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็ นโรงพยาบาลและโรงเรี ยนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ผลิตบัณฑิต บุคลากรด้านสุขภาพ และแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
รวมถึงนักวิจยั การแพทย์ที่ผลิตผลงานวิจยั อันโดดเด่น ยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และเวชปฏิบตั ิ โดยสถาบันการแพทย์อนั เป็ นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางแห่ งนี้ ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์ทวั่ ไป และแพทย์เฉพาะทางใน
หลากหลายสาขา เพียบพร้อมด้วยฝฝี มือ และประสบการณ์ ที่พร้อมส่งมอบความเป็ นเลิศด้านคุณภาพบริ การทางการแพทย์ทที่ นั สมัยด้วยมาตรฐานสากล และเป็ นศูนย์ส่งต่อผูป้ ่ วยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็ นสถาบันหลักในด้านสร้างเสริ มสุข
ภาวะ และตุณภาพชีวิตที่ดี จนเป็ นที่ศรัทธา และเชื่อถือของคนไทยทั้งประเทศ https://www.si.mahidol.ac.th/th/

ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับสื่อมวลชน โปรดติ ดต่อ:
DNDi ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Molly Jagpal
Email: mjagpal@dndi.org
DNDi

เจนี วา

Frederic Ojardias
Email: fojardias@dndi.org
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