รายงาน เวทีชุมชน
“การเริ่มยาต้ านไวรั สในวันเดียวกับที่ร้ ู สถานการณ์ ตดิ เชือ้
และการรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สสูตรที่ดีท่ สี ุด สาหรั บผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ ฯ ในประเทศไทย”
(Same-Day ART and ART regimen optimization for PLHIV in Thailand)
12 ตุลาคม 2561
ห้ องประชุม 7A ศูนย์ วจิ ัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุ งเทพฯ
เกริ่นนา
ประเทศไทยเริ่มต้ นดำเนินกำรจัดบริ กำรกำรดูแลรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสให้ กบั ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอช
ไอวีมำตังแต่
้ ปี 2543 โดยเริ่มต้ นจำกโครงกำรนำร่องในโรงพยำบำลจำนวนหนึง่ ก่อนขยำยไปสูก่ ำรให้ บริ กำร
ในทุกโรงพยำบำลในเวลำต่อมำ
กำรเริ่มต้ นกำรรักษำเริ่มจำกกำรใช้ ยำต้ ำนไวรัสตัวเดียว เรื่ อยมำจนถึงยำต้ ำนไวรัสหลำยสูตร
จนถึงปั จจุบนั เป็ นยำต้ ำนไวรัสสูตรผสมของยำต้ ำนไวรัสสำมตัวที่อยู่ในรูปแบบรวมเม็ดตำมแนวทำง “น้ อย
เม็ด น้ อยมื ้อ”และอำจมีผ้ มู ีเอชไอวีจำนวนหนึง่ ที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนแบบแยกเม็ดยำอยู่เนื่องจำก
อำกำรข้ ำงเคียงและกำรตัดสินใจของแพทย์ผ้ ใู ห้ บริ กำร
ด้ ำนแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื ้อเอชไอวีของประเทศ ก็มีกำรพัฒนำปรับปรุง
เรื่ อยมำตำมลำดับ โดยเริ่มมีกำรปรับปรุงทุกปี เรื่ อยมำนับตังแต่
้ ปี 2557 และในปี 2557 ก็เป็ นปี ที่กระทรวง
สำธำรณสุขประกำศนโยบำยรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสโดยไม่คำนึงถึงระดับซีดี 4 (CD4)
อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวีที่เข้ ำมำรับกำรรักษำในสภำพที่เจ็บป่ วยหนัก มี
ระดับ CD4 ต่ำกว่ำ 100 cells/ml และมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตด้ วยอำกำรสัมพันธ์กบั เอดส์อยู่รำว 10,000 รำย
ต่อปี ปั ญหำส่วนหนึง่ ของกำรมำรับกำรรักษำช้ ำและเสียชีวิต เกี่ยวข้ องกับเรื่ องกำรที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อจำนวน
หนึง่ หลุดหำยไปจำกระบบกำรดูแลรักษำหลังทรำบผลกำรตรวจวินิจฉัยสถำนะกำรติดเชื ้อเอชไอวีและมี
จำนวนหนึง่ ที่ทนผลข้ ำงเคียงของกำรยำต้ ำนไวรัสไม่ได้ จนหยุดกำรกินยำและกำรรักษำด้ วยตนเอง
กำรจัดรูปแบบบริกำร กำรเริ่มต้ นยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกับที่ร้ ูสถำนะกำรติดเชื ้อ (Same-Day
ART) และกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสสูตรที่ดีที่สดุ (ART optimization) เป็ นรูปแบบและแนวทำงในกำร
ยกระดับกำรดูแลรักษำและป้องกันเอชไอวี ด้ วยกำรส่งเสริ มให้ มีระบบบริ กำรที่มีควำมพร้ อมในกำรเริ่ มต้ น
กำรดูแลรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสในวันที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อเข้ ำมำรับบริ กำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชื ้อฯ หรื อ
ตรวจรักษำอำกำรเจ็บป่ วย เพื่อให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อมีทำงเลือกในกำรได้ รับบริ กำรตรวจ ดูแลรักษำและเริ่ มต้ น
กำรกินยำโดยเร็วที่สดุ ด้ วยสูตรยำที่ดีที่สดุ ที่มีอยูใ่ นระบบ เพื่อให้ มีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดี
กำรจัดเวทีชมุ ชนเรื่อง “การเริ่มยาต้ านไวรั สในวันเดียวกับที่ร้ ู สถานะการติดเชือ้ และการ
รั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สสูตรที่ดที ่ สี ุด สาหรั บผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ ฯ ในประเทศไทย” เป็ นควำมร่วมมือ
ระหว่ำง คณะกรรมกำรที่ปรึกษำชุมชนระดับประเทศ (National Community Advisory Board / NCAB)
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กับศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภำกำชำดไทย เพื่อนำเสนอแนวคิด ชุดประสบกำรณ์ในกำรบุกเบิกกำรจัดบริ กำร
Same-Day ART ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะในกำรส่งเสริ มและ
ขยำยกำรจัดบริกำร Same-Day ART ต่อไป
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อทำควำมเข้ ำใจแนวคิด และควำมจำเป็ นของกำรเริ่ มยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกับที่ร้ ูสถำนะกำร
ติดเชื ้อ (Same-Day ART)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของกำรให้ บริ กำรและกำรรับบริ กำร Same-Day ART ในประเทศไทย
3. เพื่อทบทวนกำรเลือกสูตรยำต้ ำนไวรัสสำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อฯ ในปั จจุบนั และวำงแนวทำงกำร
จัดหำและใช้ สตู รยำต้ ำนไวรัสที่ดีที่สดุ อย่ำงทันกำรณ์สำหรับประเทศไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุม: จานวน 51 คน ประกอบด้ วย
1. สมำชิก NCAB และสมำชิก CAB ของสถำบันกำรวิจยั
2. แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ให้ บริ กำรยำต้ ำนไวรัส
3. ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวี
4. สำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
5. กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
6. องค์กรพัฒนำเอกชนที่ทำงำนด้ ำนกำรเข้ ำถึงยำต้ ำนไวรัสและสิทธิกำรรักษำพยำบำล
สรุ ปการประชุม
การสรุ ปเนือ้ หาการประชุมจัดแบ่ งเป็ น 6 หัวข้ อ
ก. แนวคิด/ความหมาย และความจาเป็ นของการเริ่มยาต้ านไวรั สในวันเดียวกับที่ร้ ู สถานะการติด
เชือ้ (Same-Day ART)
ข. รู ปแบบการบุกเบิกทา Same-Day ART ในประเทศไทย
ค. สูตรยาต้ านไวรั สที่ดีท่ สี ุดสาหรั บผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวีในประเทศไทย
ง. กลไกและกระบวนการเข้ าถึงยาและการรั กษา
จ. ความท้ าทาย
ฉ. บทสรุ ป
-----------------------------------------ก. แนวคิด/ความหมาย และความจาเป็ นของการเริ่มยาต้ านไวรั สในวันเดียวกับที่ร้ ู สถานะการติด
เชือ้ (Same-Day ART)โดย พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์ วจิ ัยโรคเอดส์ สภากาชาด
ไทย
2

กำรเริ่มยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกับที่ร้ ูสถำนะกำรติดเชื ้อ (Same-Day ART) หมำยถึงกำรเริ่ มต้ นกำร
รักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสในวันที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีรับรู้ผลกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชื ้อไวรัสเอชไอวี และ/
หรื อรวมถึงวันที่เข้ ำมำรับบริกำรกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสเอชไอวี โดยที่รับรู้ผลกำรตรวจมำก่อนแล้ วด้ วย
สะท้ อนวิธีคิดเรื่อง กำรเริ่มต้ นกำรรักษำให้ เร็วที่สดุ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เพิ่งตรวจพบว่ำมีเชื ้อเอชไอวีหรื อเพิ่งเข้ ำมำรับ
กำรรักษำได้ รับกำรรักษำทันที ไม่หลุดออกไปจำกระบบบริ กำร
กำรจัดบริกำร Same-Day ART เป็ นกำรจัดบริ กำรบนควำมเชื่อว่ำ ผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีจำนวน
มำกมีควำมพร้ อมเรื่องจิต-สังคม และกำรบริ หำรจัดกำร/กำรเดินทำง (logistics) ในกำรเริ่ มต้ นรับกำรรักษำ
ด้ วยยำต้ ำนไวรัส โดยมีเพียงส่วนน้ อยที่ยงั ไม่มีควำมพร้ อม รวมไปถึงกลุม่ ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีที่มีอำกำรป่ วย
ทำงคลินิก เช่น วัณโรคอยู่
กำรจัดบริกำร Same-Day ART ถือได้ ว่ำมีควำมสำคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีที่
มีควำมต้ องกำรได้ รับกำรรักษำทันทีที่ร้ ูตวั ว่ำได้ รับเชื ้อเอชไอวี เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดอำกำรเจ็บป่ วย โดยเป็ น
กำรจัดบริ กำรในรูปแบบของกำรให้ บริ กำรหลำยด้ ำนพร้ อมกันในครัง้ เดียว (one stop service)
ในขณะเดียวกันก็สง่ ให้ เกิดผลประโยชน์ตอ่ ด้ ำนสำธำรณสุขด้ วยเช่นกัน ตำมแนวทำงที่มีกำร
รณรงค์สง่ เสริมกำรเข้ ำถึงกำรรักษำที่ระบุว่ำ “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษำเร็ว” ที่ช่วยส่งผลให้ คนที่เข้ ำมำรับบริ กำร
กำรตรวจมีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนจิตใจเพื่อเข้ ำมำรับกำรรักษำ
เมื่อพิจำรณำจำกรำยงำนเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนส่งเสริ มกำรเข้ ำถึงและได้ รับกำรรักษำ ตำม
เป้ำหมำย 90 - 90 – 901ภำยในปี 2563 จะพบรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำกำรดำเนินงำนของปี 2559 ในส่วน
เป้ำหมำยของ 90 ที่สอง ที่ให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีได้ รับกำรตรวจและรับรู้สถำนะกำรติดเชื ้อแล้ วได้ รับกำร
รักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสอยู่ที่ 75 % ในภำพรวมของประเทศ และอยู่ที่ 57 %2 ในส่วนของกรุงเทพฯ แสดงให้
เห็นช่องว่ำงที่ชี ้ว่ำ ในภำพรวมของประเทศมีคนจำนวน 1 ใน 4 ที่ยงั ไม่ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส และ
ในส่วนของกรุงเทพฯ มีจำนวนเกือบครึ่ง ส่วนนี ้ทำให้ กำรจัดบริ กำร Same-Day ART มีควำมสำคัญและมี
ประโยชน์ในด้ ำนระบบสำธำรณสุขที่จะช่วยลดหรื อปิ ดช่องว่ำงของ 90 ที่สองคือ กำรที่คนจำนวนหนึง่ รับรู้
สถำนะกำรติดเชื ้อแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ เริ่มต้ นกำรรักษำ/หำยไปจำกระบบบริ กำรกำรรักษำได้
ในประเทศไทยมีรำยงำนตัวเลขของคนที่ร้ ูว่ำตนเองมีเชื ้อไวรัสเอชไอวีและยังไม่ได้ เริ่ มต้ นกำรรักษำ
ด้ วยยำต้ ำนไวรัสอยูท่ ี่รำว 62,000 คน โดยคำดว่ำมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีทงที
ั ้ ่เป็ นคนกรุงเทพฯ และคนที่เข้ ำ
มำทำงำนหรื ออยู่อำศัยในกรุงเทพฯ จำนวนรำว 20,500 คน หรื อรำว 1 ใน 3 ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ
นอกจำกนี ้ ยังมีรำยงำนว่ำผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อฯเกือบครึ่ง เข้ ำถึงบริ กำรกำรรักษำช้ ำ โดยมีคำ่ เฉลี่ยของซีดีสี่น้อย
1เป้ำหมำย 90 ที่หนึง่ หมำยถึง อัตรำส่วนที่ผ้ ท
ู ี่อยูร่ ่วมกับเอชไอวีได้ รับกำรตรวจหำเชื ้อและรู้สถำนะกำรติดเชื ้อเอชไอวีของตน

90 ที่สอง

หมำยถึง อัตรำส่วนของผู้ที่อยูร่ ่วมกับเอชไอวีที่ได้ รับกำรตรวจและได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส และ 90 ที่สำมหมำยถึง อัตรำส่วนของผู้ที่
อยูร่ ่วมกับเอชไอวีที่ได้ รับกำรตรวจ และได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสจนสำมำรถกดเชื ้อไวรัสไว้ จนไม่สำมำรถตรวจพบในกระแสเลือด
2ภำยหลังกำรปรับปรุ งระบบข้ อมูลพบว่ำ ตัวเลขรำยงำนในส่วนของกรุ งเทพฯ มีกำรปรับเปลี่ยนจำก 57 % เป็ นประมำณ 70 %
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กว่ำ 200 ตัว/มิลลิลิตร (CD4 < 200 cells/ml) ตัวเลขเหล่ำนี ้สะท้ อนควำมสำคัญและจำเป็ นในกำรพัฒนำ
นโยบำยเพื่อกำรจัดบริกำร Same-Day ART ให้ กบั ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีในกรุงเทพฯ ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำ
ต้ ำนไวรัส ทังที
้ ่อยู่ในกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กองทุนประกันสังคม และผู้ที่มีบตั รสุขภำพ
แรงงำนข้ ำมชำติ รวมถึงผู้ที่ไม่มีบตั รหรือสิทธิในกองทุนใดๆ เลย
นอกจำกนี ้เมื่อพิจำรณำดูตวั เลขรำยงำนตำมเป้ำหมำย 90 – 90 - 90 โดยเฉพำะในส่วน 90 ที่สอง
แล้ ว มีควำมเป็ นไปได้ วำ่ คนในกลุม่ ที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส น่ำจะรวมคนในกลุม่
ประชำกรหลักเข้ ำไว้ ด้วย ซึง่ เป็ นกลุม่ คนที่มีควำมเสี่ยงในกำรถ่ำยทอดเชื ้อเอชไอวีได้ สงู กำรจัดบริ กำร
Same-Day ART อำจเป็ นบริกำรที่สำคัญที่ชว่ ยลดอุปสรรคเกี่ยวกับผู้มีเอชไอวีไม่เข้ ำสูบ่ ริ กำรรักษำด้ วยยำ
ต้ ำนและบริ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและสำหรับผู้ตดิ เอชไอวีรำยใหม่
-----------------------------------------ข. รู ปแบบการบุกเบิกทา Same-Day ART ในประเทศไทย
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภำกำชำดไทย (TRCARC) ริ เริ่ มและบุกเบิกกำรจัดบริ กำร Same-Day ART
โดยปรับรูปแบบมำจำกกำรจัดบริกำรในเมืองซำนฟรำนซิสโก ประเทศสหรัฐฯ ที่มีกำรหน่วยบริกำรจำนวน
หนึง่ ทำหน้ ำที่เป็ นจุดเริ่มต้ นกำรให้ บริกำรตรวจและรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกัน (Same-Day ART
Hub) จำกนันก็
้ ใช้ กำรส่งต่อไปรับบริกำรติดตำมกำรรักษำต่อเนื่องในหน่วยบริ กำรใกล้ บ้ำนหรือตำมสิทธิ
กำรรักษำซึง่ สำมำรถดำเนินกำรส่งต่อได้ ภำยในเวลำ 5 วัน และกำรรักษำใช้ สตู รยำที่มียำโดลูเทกรำเวียร์
เป็ นหลัก – dolutegravir-based ART)
กำรจัดบริกำร Same-Day ART ที่ TRCARC จะมีกำรจัดบริ กำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชื ้อ โดยใน
ระหว่ำงที่รอฟั งผลกำรตรวจเลือด ก็จะมีกำรประเมินและให้ บริ กำรกำรปรึกษำด้ ำนจิต-สังคม และด้ ำนกำร
บริ หำรจัดกำรสิทธิและกำรเดินทำง มีกำรจัดบริ กำรตรวจคัดกรองอำกำรเจ็บป่ วยด้ วยวัณโรค โดยใช้ กำร
เอ็ก๊ ซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) และกำรตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื ้อยำ3(gene x-pert) กรณีที่มีผลตรวจ
CD4<100 ก็จะมีกำรตรวจเลือดคัดกรองหำเชื ้อรำคริ ปโตคอคโคซิส (Cryptococcosis) ด้ วย หำกไม่พบ
ภำวะอำกำรเจ็บป่ วยเหล่ำนี ้ก็นบั ได้ วำ่ มีควำมพร้ อมในกำรเริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสได้ เลย ในช่วง
2 สัปดำห์หลังจำกนันจะมี
้ กำรประสำนงำนเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรสิทธิกำรรักษำ เมื่อเสร็จเรี ยบร้ อยก็จะมี
กำรส่งต่อผู้รับบริกำรไปรับบริกำรที่โรงพยำบำลตำมสิทธิกำรรักษำหรื อโรงพยำบำลใกล้ บ้ำน กระบวนกำร
จัดบริ กำร Same-Day ART ที่มีแนวทำงและขันตอนทั
้
งหมดดั
้
งที่กล่ำวมำขันต้
้ นโดยเฉลี่ยจะใช้ ระยะเวลำไม่
เกิน 2 เดือนครึ่ง ปั จจุบนั ยำต้ ำนไวรัสที่ทำง TRCARC จัดให้ กบั ผู้มำรับบริ กำรคือสูตรที่มีเอฟฟำไวเร็นซ์
(Efavirenz - EFV) เป็ นหลัก
3วิธีกำรตรวจหำเชื ้อที่สำมำรถตรวจหำเชื ้อและตรวจควำมไวของเชื ้อต่อยำในกลุม
่ first line drug โดยเฉพำะในกรณีที่มีกำรระบำดของเชื ้อวัณ

โรคดื ้อยำแบบ MDR-TB มำกหรื อเมื่อสงสัยว่ำมีกำรดื ้อยำ(http://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id=1789#.W806zHszaUk)
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TRCARC ได้ พฒ
ั นำระบบ Same-Day ART ร่วมกับโรงพยำบำลในอีกหลำยจังหวัด ในจังหวัด
เชียงใหม่มีโรงพยำบำลร่วมดำเนินกำร 5 แห่ง และในจังหวัดเชียงรำย อุบลรำชธำนี ชลบุรี และสงขลำมี
โรงพยำบำลร่วมดำเนินกำรจังหวัดละ 1 แห่ง นอกจำกนี ้ในกรุงเทพมหำนคร มีสำนักอนำมัย กรุงเทพฯ เป็ น
ผู้ให้ กำรสนับสนุนให้ ศนู ย์บริกำรสำธำรณสุข 28 กรุงธนบุรีเป็ นผู้จดั บริ กำร
กำรเริ่มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสทันที ควรเป็ นกำรตังเป้
้ ำหมำยในเริ่ มกำรรักษำด้ วยยำต้ ำน
ไวรัสในวันแรก ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ มู ำรับบริ กำรหลุดออกไปจำกระบบ จึงจำเป็ นต้ องมีกำรกระตุ้นให้ มี
กำรดำเนินกำรและร่วมมือกันอย่ำงจริงจังของหน่วยบริ กำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบบริ กำรให้ กำรรักษำ
ด้ วยยำต้ ำนไวรัสของโรงพยำบำล
โรงพยำบำลต่ำงๆ ที่เข้ ำร่วมบุกเบิกกำรจัดบริ กำร Same-Day ART มีกำรวำงระบบกำรคัดกรอง
โรคและควำมเจ็บป่ วยของผู้มำรับบริกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชื ้อและรับกำรรักษำในรำยละเอียด
แตกต่ำงกันไปบ้ ำง ขึ ้นอยู่กบั ควำมพร้ อมของกำรวำงระบบและบุคลำกรในโรงพยำบำลนันๆ
้ แต่ก็จะมีโรค
้ ้ มสมองอักเสบ และโรคอื่นๆ ในกลุม่ ที่หำก
และควำมเจ็บป่ วยที่จำเป็ นต้ องคัดกรองใกล้ ชิดคือ วัณโรค เยื่อหุ
ไม่ได้ รับกำรรักษำก่อนเริ่มยำต้ ำนไวรัส อำจทำให้ เกิดกลุม่ อำกำรอักเสบเนื่องจำกภำวะฟื น้ ตัวของระบบ
ภูมิค้ มุ กันหลังได้ รับยำต้ ำนไวรัส4(Immune reconstitution inflammatory syndrome หรื อ IRIS) ซึง่ มีโรค
และควำมเจ็บป่ วยบำงอย่ำงที่เป็ นอันตรำยถึงชีวิต
อย่ำงไรก็ตำม ในแต่ละรำยมีกำรใช้ ระยะเวลำแตกต่ำงกันไป โดยภำพรวมของกำรทำ Same-Day
ART จะใช้ เวลำเฉลี่ยตังแต่
้ 1 วันถึง 1 สัปดำห์ตอ่ รำย ทังนี
้ ้เกือบ 80 %ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนในวันแรก
ที่ได้ รับกำรวินิจฉัยว่ำติดเชื ้อเลยอย่ำงไรก็ตำมยังมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีรำว 10 % ที่ไม่สำมำรถเริ่ มต้ นกำร
รักษำตำมแนวทำง Same-Day ART ได้ ทังนี
้ ้เนื่องมำจำกปั ญหำด้ ำนควำมพร้ อมทำงจิต-สังคม กำรบริ หำร
จัดกำรสิทธิและกำรเดินทำง รวมทังมี
้ อำกำรป่ วยทำงคลินิก ซึง่ ทำง TRCARC มีกำรจัดบริ กำรติดตำมคน
กลุม่ นี ้เพื่อให้ เข้ ำมำรับกำรรักษำในระยะเวลำต่อไป
รูปแบบกำรจัดบริกำร Same-Day ART ของ TRCARC เป็ นกำรใช้ TRCARC เป็ นศูนย์เริ่ มต้ น
บริ กำรหรื อฮับ (Hub) มีกำรตรวจคัดกรองอำกำรเจ็บป่ วย รวมทังกำรจั
้
ดกำรประสำนงำนเรื่ องกำรย้ ำยสิทธิ
ด้ ำนกำรรักษำเพื่อให้ สำมำรถส่งต่อไปรับกำรรักษำได้ ที่โรงพยำบำลใกล้ บ้ำนตำมสิทธิกำรรักษำ ที่ต้องใช้
ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรประสำนงำนดำเนินกำรรำวสองเดือนครึ่ง แต่หำกผู้รับบริ กำรยังคงต้ องกำรรับกำร
รักษำต่อเนื่องที่ TRCARC ก็จะมีทำงเลือกให้ โดยต้ องชำระค่ำยำและกำรติดตำมกำรรักษำเอง

4ไอริ ส (IRIS) เรี ยกสันๆ
้ ว่ำ ภูมิฟืน้ ตัว หรื อภูมิกระเด้ ง หมำยถึงสภำวะที่ร่ำงกำยมีเชื ้อโรคซ่อนตัวอยูม่ ำก เมื่อได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำน จะทำ

ให้ ภมู ิค้ มุ กันถูกกระตุ้นหรื อฟื น้ ตัวขึ ้นมำ และเข้ ำไปจัดกำรเชื ้อโรคต่ำงๆ ที่อยูใ่ นร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ วและรุนแรง จนทำให้ เกิดภำวะกำรอักเสบ
ของอวัยวะในส่วนที่เชื ้อโรคซ่อนตัวอยูไ่ ด้ เช่น เชื ้อซีเอ็มวี (Cytomegalovirus หรื อ CMV) บริ เวณจอตำ ก็อำจทำให้ เกิดจอตำอักเสบรุนแรง
จนถึงเกิดภำวะตำบอดได้
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นอกจำกนี ้ในบริกำร Same-Day ART ของ TRCARC ยังมีกำรใช้ ระบบผู้นำทำงเรี ยกว่ำ เนวิเกเตอร์
(Navigator) จำนวนหนึง่ ที่ช่วยในกำรสื่อสำร ให้ กำรปรึกษำ แนะนำ และตอบคำถำม รวมทังส่
้ งเสริ มกำร
กินยำต้ ำนไวรัสอย่ำงถูกต้ องและต่อเนื่องในช่วงเริ่ มต้ นหำกต้ องกำร ทังนี
้ ้ Navigator ของ TRC จะเป็ นผู้อยู่
ร่วมกับเอชไอวีที่มีลกั ษณะหลำกลำย ทังคนรั
้ กต่ำงเพศและรักเพศเดียวกัน เพื่อเป็ นทำงเลือกให้ กบั
ผู้รับบริ กำร ในขณะที่ Navigator ของโรงพยำบำลจะเป็ นพยำบำลผู้ให้ กำรปรึกษำหรื อผู้ประสำนงำนคลินิก
เอชไอวีประจำโรงพยำบำล
พญ.รุ้งประกำย อินจอง จำกโรงพยำบำลสันป่ ำตอง อำเภอสันป่ ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ อธิบำยถึง
บริ กำร Same-Day ART ของโรงพยำบำลที่สร้ ำงเครื อข่ำยกำรจัดบริ กำรดูแลรักษำผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี
ร่วมกับโรงพยำบำลอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่อีก 6 โรงพยำบำล รวมทังท
้ ำงำนร่วมกับมูลนิธิเอ็มพลัส
(MPlus Foundation) และองค์กรแคร์ เมท (Caremat) ที่จดั บริ กำรด้ ำนเอชไอวีให้ กบั กลุม่ ชำยที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชำย (MSM) และสำวประเภทสอง (TGW) โดยทังสององค์
้
กรจะทำหน้ ำที่สง่ ผู้รับบริ กำรมำ
รับกำรดูแลรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสที่โรงพยำบำลตำมแนวทำง Same-Day ART โดยโรงพยำบำลสันป่ ำตอง
จะทำหน้ ำที่คล้ ำยๆ เป็ น Hub ให้ กบั โรงพยำบำลในอีก 6 อำเภอ เพื่อคัดกรองควำมเจ็บป่ วยโดยอำศัยกำรมี
แพทย์ที่ดแู ลรักษำโรคติดเชื ้อฉวยโอกำสร่วมดูแล เริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสจัดกำรประสำนงำนเรื่ อง
สิทธิและส่งต่อไปยังโรงพยำบำลใกล้ บ้ำนหรื อตำมสิทธิกำรรักษำของผู้รับบริ กำร นอกจำกนี ้ ยังมี
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจำตำบล (รพ.สต.) 1 แห่งที่สำมำรถให้ บริ กำรตรวจวินิจฉัยสถำนะกำรติด
เชื ้อเอชไอวีได้ ก็จะทำกำรส่งต่อผู้รับบริกำรมำตรวจยืนยันและเริ่ มต้ นกำรรักษำที่โรงพยำบำลสันป่ ำตอง
ในขณะที่โรงพยำบำลหำงดงซึง่ อยู่ไม่ไกลจำกกันและอยู่ในเครื อข่ำยบริ กำรเดียวกัน จะใช้ วิธีกำรส่งต่อไป
เริ่ มต้ นกำรรักษำที่โรงพยำบำลสันป่ ำตอง เนื่องจำกโรงพยำบำลหำงดงไม่มีกำรจัดเก็บยำสำรองไว้ เพียงพอ
ตัวแทนจำก สำนักอนำมัย กรุงเทพฯ อธิบำยกำรจัดรูปแบบบริ กำร Same-Day ART ที่มี
ศูนย์บริ กำรสำธำรณสุข 28 กรุงธนบุรี ซึง่ เป็ นหน่วยบริ กำรที่มีกำรตรวจรักษำวัณโรคเป็ นจุดจัดบริ กำร แม้ ว่ำ
จะมีศนู ย์บริ กำรสำธำรณสุขอยู่หลำยแห่ง และบำงแห่งมีกำรจัดบริ กำรดูแลรักษำ กำรติดเชื ้อที่จอประสำท
ตำ (CMV), โรคเยื่อหุ้มสมองติดเชื ้อรำคริปโตคอคโคซิส แต่ก็มีแพทย์ไม่เพียงพอที่จะช่วยดูแลเรื่ องกำรรักษำ
ด้ วยยำต้ ำนไวรัส ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 28 จึงเป็ นจุดให้ บริ กำรหลักเรื่ อง Same-Day ARTของสำนัก
อนำมัยโดยใช้ กระบวนกำรเชิญชวนผู้รับบริกำรทุกคนที่เข้ ำมำตรวจรักษำเรื่ องวัณโรคทุกคนให้ ตรวจหำ
สถำนะกำรติดเชื ้อเอชไอวี
เจ้ ำหน้ ำที่ศนู ย์ฯ มีแนวคิดว่ำ ผู้ที่เข้ ำมำรับกำรตรวจวัณโรคที่ศนู ย์อนำมัยฯ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีควำม
ตังใจจะมำตรวจอยู
้
่แล้ ว เมื่อให้ บริกำรกำรปรึกษำเรื่ องเอชไอวี ก็จะยอมรับกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชื ้อ
เอชไอวีด้วย
ผู้รับบริกำรที่ศนู ย์จำนวนหนึง่ เป็ นแรงงำนข้ ำมชำติทงที
ั ้ ่มีบตั รสุขภำพแรงงำนข้ ำมชำติที่สำมำรถใช้
สิทธิกำรดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์ได้ และที่ไม่มีบตั รฯ ทำงสำนักอนำมัย กรุงเทพฯ ได้ พยำยำมหำ
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งบประมำณสนับสนุนเพื่อจัดซื ้อยำต้ ำนไวรัสให้ กบั แรงงำนข้ ำมชำติที่ไม่มีสิทธิกำรรักษำใดๆ ปั จจุบนั ทำง
ศูนย์ฯ ได้ ให้ บริกำร Same-Day ART และดูแลรักษำต่อเนื่องอยู่จำนวนมำก เนื่องจำกไม่ได้ มกี ำรส่งต่อ
ผู้รับบริ กำรไปรับบริกำรที่หน่วยบริกำรอื่น จึงทำให้ ศนู ย์เริ่ มประสบปั ญหำกำรรับภำระกำรดูแลที่เพิ่มมำกขึ ้น
เรื่ อยๆ
-----------------------------------------ค. สูตรยาต้ านไวรั สที่ดีท่ สี ุดสาหรั บผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ เอชไอวีในประเทศไทยโดย นายแพทย์ โอภาส
พุทธเจริญ คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
กำรเริ่มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสได้ เร็วที่สดุ จะส่งผลดีตอ่ สุขภำพของผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อฯ เพรำะ
ถึงแม้ ว่ำจะยังมีระดับของภูมิค้ มุ กันหรือ CD4 สูงอยู่ แต่ก็ยงั มีโอกำสเจ็บป่ วยเป็ นโรคอื่นได้ อยู่ เช่น มะเร็ ง
เม็ดเลือดขำว นอกจำกนี ้ กำรเริ่มต้ นกำรรักษำได้ เร็ว ก็จะลดภำวะอำกำรอักเสบของอวัยวะต่ำงๆ ลงได้ ด้วย
ส่งผลให้ ลดอำกำรเจ็บป่ วยอื่นๆ ที่จะเกิดขึ ้นตำมมำในอวัยวะส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำย อำทิ หัวใจ ตับ และไต
ลงได้ ด้วย
ประเทศไทยประกำศใช้ นโยบำยให้ กำรรักษำทุกระดับ CD4 มำร่วม 4 – 5 ปี แล้ ว แต่ผลที่เกิดขึ ้นคือ
ยังมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อมำรับบริกำรกำรรักษำในขณะที่มีระดับ CD4 ต่ำกว่ำ 200 และมีอำกำรเจ็บป่ วยมำ ซึง่
สะท้ อนให้ เห็นช่องว่ำงเรื่องกำรรักษำ ทังในเรื
้ ่ องของกำรมำรับบริ กำรตรวจช้ ำ เมื่อทรำบผลกำรตรวจแล้ วยัง
ไม่เริ่ มต้ นรับกำรรักษำ รวมทังกำรหลุ
้
ดออกไปจำกระบบกำรรักษำ
ในประเทศไทยมีข้อมูลที่ยืนยันว่ำ ผู้ที่ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส ที่มีกำรกินยำอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ และคงอยู่ในระบบบริกำรดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องจะมีช่วงอำยุเฉลี่ยที่ยำวขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมก็จะ
มีโรคร่วมอันเกิดจำกสภำวะกำรแก่ชรำก่อนวัยเกิดขึ ้นตำมมำด้ วย ซึง่ ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีจะมีภำวะสูงวัยเร็ว
กว่ำผู้ที่ไม่มีเอชไอวีเฉลี่ย 5 – 10 ปี
กำรพิจำรณำกำรเริ่มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสเรื่ องสูตรยำที่ใช้ ในประเทศไทย ซึง่ อยู่ในกลุม่
ประเทศที่มีทรัพยำกรจำกัด จะต้ องมีกำรพิจำรณำดูจำกปั จจัยต่ำงๆ 6 ประเด็นด้ วย กัน โดยปั จจัยสำคัญมี
3 ประเด็นคือ 1) ภำวะอำกำรเจ็บป่ วยด้ วยโรคฉวยโอกำส โดยเฉพำะ วัณโรค 2) ภำวะอำกำรเจ็บป่ วยด้ วย
โรคติดเชื ้อร่วม โดยเฉพำะไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี และ 3) ภำวะกำรตังครรภ์
้
ซึง่ เห็นได้ จำกกำรข้ อมูล
และคำเตือนเรื่อง กำรให้ ยำโดลูเทกรำเวียร์ (Dolutegravir หรื อ DTG) ในหญิงตังครรภ์
้
ระยะแรก อำจส่งผล
กระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์ได้
กำรให้ กำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสในประเทศไทย พิจำรณำจำกวิวฒ
ั นำกำรของสูตรยำที่ระบุไว้ ใน
แนวทำงกำรรักษำของประเทศ สำมำรถจัดแบ่งออกเป็ นยุคต่ำงๆ ตำมตัวยำต้ ำนไวรัสที่ใช้ เป็ นแกนกลำง
(backbone) ของสูตรยำที่ใช้ สำหรับกำรรักษำ โดยเริ่ มต้ นจำกยุคแรกที่มีกำรใช้ ยำสตำวูดีน (Stavudine)
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หรื อ d4T เป็ นยำแกนกลำง ช่วงถัดมำเป็ นกำรปรับเปลี่ยนใช้ ยำซิโดวูดนี (Zidovudine) หรื อ AZT เป็ น
แกนกลำง ต่อมำมีกำรปรับมำใช้ ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร๊ อกซิลฟูมำเรต (Tenofovir disoproxil fumarate) หรื อ
TDF เป็ นแกนกลำง และในแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื ้อเอชไอวีประเทศไทย ฉบับ
ปั จจุบนั อำจปรับมำใช้ อบำคำเวียร์ (Abacavir) หรื อ ABC หรื อ ทีโนโฟเวียร์ อะลำเฟนำมีด (Tenofovir
alafenamide) หรือ TAF เป็ นแกนกลำง
กำรปรับเปลี่ยนยำแกนกลำงในสูตรยำต้ ำนไวรัสที่ใช้ รักษำตำมแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของ
ประเทศเป็ นกำรปรับเปลี่ยนตัวยำที่มีผลข้ ำงเคียงมำกมำสูต่ วั ยำที่มีผลข้ ำงเคียงน้ อยลงเป็ นลำดับ เมื่อ
พิจำรณำจำกตัวยำต้ ำนไวรัสที่มีอยู่ในปั จจุบนั พบว่ำเป็ นตัวยำที่ให้ ประสิทธิภำพด้ ำนกำรรักษำและกำรกด
ปริ มำณไวรัสได้ เท่ำๆ กัน ส่วนที่ตำ่ งกันคือยำตัวใดทำให้ เกิดผลข้ ำงเคียงระยะยำว (long term side effect)
ได้ มำกหรื อน้ อยต่ำงกัน ประเด็นกำรส่งผลข้ ำงเคียงระยะยำวจึงกลำยมำเป็ นประเด็นที่ควรนำมำพิจำรณำ
ในกำรเลือกใช้ ยำต้ ำนไวรัสและสูตรยำต้ ำนไวรัสแบบผสมที่ประกอบด้ วยยำสำมตัวโดยมียำแกนกลำง
รวมอยู่ด้วย เช่นกำรพิจำรณำเลือกใช้ ยำต้ ำนไวรัส 2 ตัวในปั จจุบนั ระหว่ำงยำ Efavirenz กับ Dolutegravir
(DTG) โดยยำ Dolutegravir เป็ นยำที่มีผลข้ ำงเคียงน้ อยกว่ำ แม้ ว่ำจะมีกำรส่งสัญญำเตือนเรื่ องผลกระทบ
ที่อำจเกิดขึ ้นกับตัวอ่อนในครรภ์ที่อำจเกิดภำวะหลอดประสำทไม่ปิด (neural tube defect)5กรณีที่หญิงที่มี
เอชไอวีและตังครรภ์
้
ระยะแรกและมีกำรใช้ ยำ Dolutegravir ในกำรรักษำ แต่ยำ Dolutegravir ก็ยงั เป็ น
ตัวเลือกที่นำ่ สนใจในกำรเลือกใช้ เพรำะมีผลข้ ำงเคียงน้ อยกว่ำเมื่อเทียบกับ Efavirenz (EFV) โดยที่ใน
ขณะนี ้ยังมีคำแนะนำให้ หลีกเลี่ยงกำรใช้ DTG กับหญิงที่มเี อชไอวีและตังครรภ์
้
ในระยะแรก
นอกจำกนี ้กำรพิจำรณำเลือกยำต้ ำนไวรัสตัวใดหรื อสูตรใดมำใช้ ในแนวทำงกำรรักษำปั จจุบนั
น่ำจะพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ เพิ่มเติมคือ เป็ นสูตรยำที่มีควำมจำเป็ นน้ อยในกำรติดตำมผลด้ ำนกำรรักษำ
ทังนี
้ ้ เนื่องจำกระบบบริ กำรดูแลรักษำด้ ำนเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย ยังมีช่องว่ำงที่ผ้ ใู ห้ กำรดูแลผู้อยู่
ร่วมกับเชื ้อหลักที่คลินิกไม่ใช่แพทย์ ควำมเชื่อมัน่ ในด้ ำนควำมรู้ของตนเองก็อำจน้ อยกว่ำแพทย์ และยังมี
แพทย์จำนวนหนึง่ ที่ไม่ได้ ติดตำมควำมรู้ควำมก้ ำวหน้ ำด้ ำนกำรรักษำ อีกทังระบบกำรตรวจทำง
้
ห้ องปฏิบตั ิกำรในโรงพยำบำลยังมีควำมแตกต่ำงกันอยู่ ดังนัน้ สูตรยำที่เลือกจึงควรเป็ นสูตรยำที่มีควำม
จำเป็ นน้ อยในกำรติดตำมหรือเฝ้ำระวังผล สำมำรถใช้ ร่วมกับยำที่ใช้ รักษำอำกำรโรคร่วมอื่นๆ ได้ และควร
เป็ นยำหรื อสูตรยำที่ใช้ ได้ กบั คนหลำยๆ กลุม่ หรื อวงกว้ ำง เพื่อช่วยลดควำมสับสันที่อำจเกิดจำกกรณีกำรมี
สูตรยำเฉพำะของคนแต่ละกลุม่
ท้ ำยสุดประเด็นที่สำคัญในกำรพิจำรณำเลือกสูตรยำคือ เป็ นสูตรยำที่ช่วยทำให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อที่
เข้ ำรับกำรรักษำสำมำรถใช้ ยำได้ อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อทำให้ มีชีวิตยืนยำว ดำเนินชีวิตได้ ตำมปกติ
ทัว่ ไป
5สนใจรำยละเอียดเพิ่มเติม อ่ำน “ทำงเลือกของผู้หญิงต่อกำรรักษำ: ประโยชน์ตอ่ แม่และควำมเสี่ยงต่อทำรก” โดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

http://www.tncathai.org
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สำหรับประเทศไทยสูตรยำที่เหมำะสมน่ำจะพิจำรณำเลือกใช้ เป็ นสูตรยำในแนวทำงกำรรักษำของ
ประเทศฉบับปรับปรุงใหม่นี ้ ควรเลือกใช้ สตู รยำตำมแนวทำงกำรรักษำที่แนะนำโดยองค์กำรอนำมัยโลก
(WHO) คือ ทีโนโฟเวียร์ + ลำมิวดู ีน + โดลูทริ กรำเวียร์ (TDF + 3TC + DTG) อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกตัว
ยำ DTG ยังมีรำคำสูง จึงมีควำมจำเป็ นต้ องพูดคุยหำรื อร่วมกันกับหน่วยงำนและกลุม่ /องค์กรต่ำงๆ ทังใน
้
ส่วนขององค์กำรอำหำรและยำ (อย.) สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) และองค์กรพัฒนำ
เอกชนและเครือข่ำยผู้ติดเชื ้อฯ เรื่องกำรหำบริ ษัทยำที่สนใจผลิตยำชื่อสำมัญ (generic) เพื่อทำให้ รำคำของ
DTG ลดลงมำอยู่ในระดับที่สำมำรถนำมำใช้ ในวงกว้ ำงในประเทศไทยได้
-----------------------------------------ง. กลไกและกระบวนการเข้ าถึงยาและการรั กษา และ Same-Day ART ในมุมมองของภาค
ประชาสังคม
คุณอภิวฒ
ั น์ กวำงแก้ ว ประธำนเครื อข่ำยผู้ติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยเน้ นว่ำกำรพิจำรณำ
เลือกยำต้ ำนไวรัสหรือสูตรยำที่ใช้ ในกำรรักษำควรพิจำรณำตำมแนวคิด “น้ อยเม็ด น้ อยมื ้อ มีผลข้ ำงเคียง
น้ อย และดื ้อยำยำก” หรือที่เรียกว่ำ “เป็ นมิตร” ต่อผู้ใช้ นอกจำกนี ้ต้ องเป็ นตัวยำที่สำมำรถเข้ ำถึงได้ หรื อ
ได้ รับกำรรักษำในรำคำที่จ่ำยได้ จึงควรเป็ นตัวยำหรื อสูตรยำที่ระบุอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกัน
สุขภำพ และมีกำรระบุไว้ ในแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศอย่ำงชัดเจน รวมทังกำรส่
้
งเสริ มให้ มีกำร
ดูแลรักษำตำมแนวทำงที่ระบุ
กำรมีแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ และส่งเสริ มให้ มีกำรดูแลรักษำตำมแนวทำงที่ระบุไว้ หรื อมีผลใน
กำรนำไปปฏิบตั ิใช้ จำเป็ นต้ องพิจำรณำทังแง่
้ ของ กำรส่งเสริ มและกำกับให้ ผ้ ใู ห้ บริ กำรมีควำมรู้เรื่ องสูตรยำ
และแนวทำงกำรรักษำที่ระบุไว้ และส่งเสริมให้ ผ้ รู ับบริ กำรมีควำมรู้ว่ำตนเองมีสิทธิที่จะได้ รับกำรรักษำด้ วย
สูตรยำตำมที่ระบุไว้ ด้วยเช่นกัน
กำรส่งเสริมให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีกินยำอย่ำงถูกต้ องและต่อเนื่อง (adherence) เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผลด้ ำนกำรรักษำ เป็ นเรื่องที่ต้องพูดคุยร่วมกันระหว่ำง ผู้ให้ บริ กำรกับผู้รับบริ กำร เพื่อทำควำม
เข้ ำใจร่วมกันเรื่องเป้ำหมำยของกำรรักษำ รวมทังตั
้ ดสินใจเรื่ องทำงเลือกและแนวทำงในกำรรักษำร่วมกัน
กำรดำเนินกำรให้ ยำอยูใ่ นชุดสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลรักษำของระบบประกันสุขภำพ
จำเป็ นต้ องทำให้ ยำนันๆ
้ อยู่ในบัญชียำหลักของประเทศ โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบด้ วย กำรมีข้อมูล
วิชำกำรสนับสนุน กำรมียำอยู่จริง คือมีกำรผลิตยำออกมำแล้ ว และมีอยู่ในขนำด/ปริ มำณ/โดสของยำ
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อมูลทำงวิชำกำร และที่สำคัญอีกประเด็นคือ กำรมีรำคำยำที่ไม่แพงเกินไป อยู่ในส่วนที่
ประเทศสำมำรถจัดกำรให้ มีกำรรักษำในวงกว้ ำงครอบคลุมกับคนที่ต้องกำร ไม่ได้ เป็ นกำรให้ เฉพำะเจำะจง
กับคนบำงกลุม่
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ภำคประชำสังคมจำนวนหนึง่ ที่สนใจและทำงำนเรื่ องกำรส่งเสริ มกำรเข้ ำถึงยำและกำรรักษำจะทำ
หน้ ำที่ในกำรติดตำมเรื่อง สิทธิบตั รยำ ทังกำรขอขึ
้
้นทะเบียน กำรปรับเปลี่ยนแก้ ไขคุณสมบัติเพื่อต่ออำยุ
สิทธิบตั ร ในส่วนที่สง่ ผลเป็ นกำรผูกขำดกำรเข้ ำถึงยำที่เป็ นยำสำคัญและจำเป็ นต่อกำรดูแลรักษำควำม
เจ็บป่ วยและชีวิตของคน รวมทังกำรเจรจำต่
้
อรองกับบริ ษัทยำที่เป็ นเจ้ ำของสิทธิบตั ร หรื อกำรเจรจำกับ
บริ ษัทยำอื่นๆ ให้ มีกำรผลิตยำชื่อสำมัญ เพื่อให้ มีกระบวนกำรปรับลดรำคำยำลง
ปั จจุบนั กำรใช้ ยำ EFV ในกำรรักษำมีรำคำเฉลี่ยอยู่ที่ 6 – 800 บำท/เดือน ในขณะที่ยำ DTG ยังมี
รำคำเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7 – 8,000 บำท/เดือน และเพิ่งมีกำรขอขึ ้นทะเบียนยำ DTG ในประเทศเมื่อเดือนธันวำคม
2560 ที่ผ่ำนมำ ยำ DTG จึงอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำเรื่ องกำรบรรจุเข้ ำไว้ ในบัญชียำหลัก อย่ำงไรก็ตำม
รำคำเฉลี่ยต่อเดือนที่ยงั สูงอยู่กลำยเป็ นอุปสรรคสำคัญ ภำคประชำสังคมโดยมูลนิธิเข้ ำถึงเอดส์ เครื อข่ำยผู้
ติดเชื ้อฯ และภำคีกำลังพยำยำมพูดคุยกับบริ ษัทยำบำงแห่งในประเทศอินเดีย เพื่อให้ ผลิตยำชื่อสำมัญ
ออกมำ และหำกรำคำเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 6 – 800 บำท ก็มีควำมเป็ นไปได้ ที่ยำ DTG จะได้ รับกำรพิจำรณำ
บรรจุเข้ ำไว้ ในบัญชียำหลักของประเทศ
กำรส่งเสริมกำรจัดบริกำร Same-Day ART นับว่ำเป็ นกำรพัฒนำระบบกำรดูแลรักษำ รวมทัง้
ส่งผลต่อกำรพัฒนำกลไกในกำรเข้ ำถึงยำและกำรรักษำของประเทศ ที่สง่ ผลด้ ำนบวกและให้ ประโยชน์กบั ผู้
อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวีที่จะได้ รับกำรรักษำอย่ำงรวดเร็วด้ วยสูตรยำที่ดีที่สดุ ที่มีอยู่ในประเทศ
อย่ำงไรก็ตำมมีเรื่องที่ควรคำนึงถึงคือ กำรเตรี ยมควำมพร้ อมของคนในหน่วยบริ กำรนันๆ
้ เพื่อให้ มี
แนวคิด ควำมเข้ ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน และมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรจัดบริ กำร Same-Day ART ที่เป็ น
กำรยกระดับกำรเข้ ำถึงยำและกำรรักษำที่รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ช่วยป้องกันไม่ให้ ผ้ รู ับบริ กำรหลุดหำยไป
จำกระบบ มีกำรกินยำต่อเนื่อง (adherence) จนลดปริ มำณไวรัสลงอยูใ่ นสภำวะที่ตรวจไม่เจอ
(undetectable viral load) และเป็ นกำรช่วยป้องกันกำรแพร่เชื ้อไปให้ กบั ผู้อื่นด้ วย
-----------------------------------------จ. อุปสรรคและความท้ าทายในการจัดบริการ Same-Day ART
ผู้ร่วมแสดงควำมเห็นในหัวข้ อนี ้ได้ แก่
1. ผู้แทนเครือข่ำยผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
2. ผู้แทนสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
3. ผู้แทนสำนักโรคเอดส์วณ
ั โรคและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สำธำรณสุข
4. ผู้แทนมูลนิธิเข้ ำถึงเอดส์
ในส่วนของระบบบริกำรพบว่ำยังมีอปุ สรรค/ควำมท้ ำทำยหลำยประกำร
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1. โรงพยำบำลจำนวนหนึง่
 ไม่สำมำรถจัดบริกำรคลินิกกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสได้ ทกุ วัน เนื่องจำกไม่มีแพทย์ให้ กำร
ตรวจวินิจฉัยและเริ่มต้ นกำรรักษำ
 ยังมีข้อจำกัดในกำรดูแลเรื่องสิทธิของผู้รับบริ กำร ทังในส่
้ วนประกันสังคม และสิทธิของ
แรงงำนข้ ำมชำติ ที่ต้องให้ มีกำรไปรับบริ กำรที่โรงพยำบำลตำมสิทธิ โดยกำรดำเนินกำร
ย้ ำย/ประสำนงำนเรื่องสิทธิกำรรักษำมักใช้ ระยะเวลำนำนและเป็ นภำระในกำรเดินทำง/
ติดต่อประสำนงำนของผู้รับบริ กำร
2. ผู้ให้ บริกำรจำนวนหนึง่
 ไม่ได้ มีกำรให้ กำรดูแลรักษำหรื อกำรปรับเปลี่ยนสูตรยำต้ ำนไวรัสตำมที่ระบุไว้ ในแนว
ทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศ
 ยังมีทศั นคติที่เป็ นอุปสรรคในกำรจัดบริ กำรดูแลรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสให้ กบั ผู้ใช้ สำรเสพ
ติด เช่น ยังมีกำรกำหนดเงื่อนไขให้ หยุด/เลิกใช้ สำรเสพติดก่อนที่จะเริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วย
ยำต้ ำนไวรัส และกำรมองผู้รับบริ กำรที่เป็ นแรงงำนข้ ำมชำติว่ำเป็ นภำระเป็ นปั ญหำของ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขของประเทศไทย
3. ผู้ให้ บริกำรต้ องคำนึงว่ำ ในกำรส่งเสริ มให้ ผ้ รู ับบริ กำรรับกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสทันที จะมี
ผู้รับบริกำรจำนวนหนึง่ จำเป็ นต้ องได้ รับกำรเตรียมควำมพร้ อมที่มีควำมละเอียดอ่อนด้ ำนจิต สังคม กรณีที่ทรำบผลเลือดว่ำมีเอชไอวี และมีกำรให้ ข้อมูล ควำมรู้ สร้ ำงควำมเข้ ำใจ และ
รวมกันกำหนดเป้ำหมำยและวำงแผนด้ ำนกำรดูแลรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส ก่อนที่จะเริ่ มต้ น
กระบวนกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส
4. ในกำรจัดบริกำร Same-Day ART ในหน่วยบริ กำรหรื อโรงพยำบำล ซึง่ มีกำรคัดกรองควำม
เจ็บป่ วยและปั ญหำสุขภำพแตกต่ำงกันไป ตำมควำมพร้ อมของบุคลำกรและของหน่วยบริ กำร
เช่น ในกำรตรวจคัดกรองวัณโรคบำงหน่วยบริ กำรมีกำรตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกเท่ำนัน้ ขณะที่
บำงหน่วยมีกำรตรวจ Gene Xpert ด้ วยนัน้ ทำให้ เห็นควำมจำเป็ นของ
 กำรพัฒนำมำตรฐำนของกำรคัดกรองควำมเจ็บป่ วยและปั ญหำสุขภำพสำคัญ เพื่อเป็ น
มำตรฐำนก่อนเริ่มต้ นยำต้ ำนไวรัส
 กำรเพิ่มกำรคัดกรองภำวะจิตเวชเพิ่มเติม จำกกรณีวยั รุ่นที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีภำวะจิตเวช
และได้ รับยำสูตรที่มี EFV ทำให้ สง่ ผลข้ ำงเคียงเพิ่มขึ ้นทำงด้ ำนจิตเวช
 กำรเพิ่มกำรคัดกรองเรื่องกำรวำงแผนกำรตังครรภ์
้
ในกรณีที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีเป็ นหญิงที่
ยังมีโอกำสตังครรภ์
้
ได้ เพื่อให้ คำแนะนำเรื่ องสูตรยำต้ ำนไวรัสที่เหมำะสม ซึง่ ปั จจุบนั ยังมี
ข้ อแนะนำให้ หลีกเลี่ยงกำรใช้ สตู รยำ DTG ในหญิงที่มีเอชไอวีที่ตงครรภ์
ั้
ระยะแรก
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ในส่วนของแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื ้อเอชไอวีของประเทศไทย
1. ผู้ที่มำเข้ ำร่วมรับฟั งกำรแนะนำแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ฉบับปรับปรุง มักเป็ นพยำบำล
มำกกว่ำแพทย์ ที่เป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนสูตรยำ ทำให้ แพทย์ไม่คอ่ ยได้ รับ
ควำมรู้หรือข้ อมูลด้ ำนกำรรักษำที่ทนั สมัย และไม่มีกำรนำแนวทำงด้ ำนกำรดูแลรักษำฯ ของ
ประเทศไปปฏิบตั ิใช้ จึงควรส่งเสริ มให้ มีสดั ส่วนของแพทย์มำเข้ ำร่วมประชุมเพิ่มมำกขึ ้น
2. แพทย์จำนวนหนึง่ ยังไม่ได้ เริ่มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัส รวมกรณีกำรปรับเปลี่ยนสูตรยำ
ต้ ำนไวรัส โดยใช้ สตู รยำที่ดีที่สดุ ที่มีอยู่ หรื อไม่ได้ ใช้ คำแนะนำที่ระบุไว้ ในแนวทำงกำรตรวจ
รักษำฯ ของประเทศ เช่น
 แนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ระบุว่ำให้ มีกำรใช้ ยำสูตรที่มยี ำริ ลพิไวรีน (Rilpivirine) และ
Abacavir ได้ แต่มีข้อมูลจำกผู้ที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีว่ำ ไม่ได้ รับกำรรักษำด้ วยยำดังกล่ำว
ตำมที่ระบุไว้ ในแนวทำงฯ
3. กำรผลักดันให้ มีกำรนำยำต้ ำนไวรัสที่มีประสิทธิภำพดีที่สดุ และมีผลข้ ำงเคียงน้ อยในปั จจุบนั
เช่นยำ Dolutegravir มำใช้ จำเป็ นต้ องทำให้ ยำมีรำคำถูกลงอยู่ที่ 6 – 800 บำทต่อเดือนใน
ขณะที่ปัจจุบนั มีรำคำอยู่ที่ 7 – 8,000 บำทต่อเดือน แม้ จะมีกำรพิจำรณำหลำยแนวทำง อำทิ
กำรเชิญชวนให้ บริษัทยำจำกอินเดียผลิตยำชื่อสำมัญให้ หรื อกำรสนับสนุนให้ องค์กำรเภสัช
กรรมผลิตเอง ยังเป็ นกระบวนกำรที่ต้องใช้ ระยะเวลำรำว 1 – 2 ปี
ในส่วนของผู้รับบริกำรพบว่ำยังมีอปุ สรรค/ควำมท้ ำทำยหลำยประกำร
1. ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อจำนวนมำกยังมำรับบริ กำรในสภำพที่มีอำกำร/ควำมเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื ้อ
ฉวยโอกำส ทำให้ ต้องรักษำโรคติดเชื ้อฉวยโอกำสก่อน โดยไม่สำมำรถเริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วยยำ
ต้ ำนไวรัสได้ ทนั ที
2. มีข้อมูลรำยงำนว่ำยังมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อที่เสียชีวิตด้ วยอำกำรสัมพันธ์กบั เอดส์อยู่รำว 10,000
รำย/ปี และมีผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อที่หยุดกินยำต้ ำนไวรัสรำว 30,000 รำย
3. กำรหยุดกำรกินยำหรือกำรรักษำยังเป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรดูแลผู้อยูร่ ่วมกับเอชไอวีหลำย
กลุม่ โดยเฉพำะในกลุม่ เยำวชน
------------------------------------------
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ฉ. บทสรุ ป
1. กำรจัดบริกำรแบบ Same-Day ART มีประโยชน์ตอ่ ผู้รับบริ กำรที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีในเรื่ องกำรดูแล
รักษำสุขภำพ ป้องกันกำรเจ็บป่ วย มีกำรกินยำสม่ำเสมอ นำไปสูภ่ ำวะกำรกดไวรัสไว้ จนไม่สำมำรถ
ตรวจพบได้ ซึง่ จะส่งผลต่อกำรลดกำรถ่ำยทอดหรื อส่งผ่ำนเชื ้อไปยังผู้อนื่ ได้
2. กำรจัดบริกำรแบบ Same-Day ART เป็ นกำรพัฒนำระบบบริ กำรดูแลด้ ำนเอชไอวีทงระบบให้
ั้
มี
ประสิทธิภำพในกำรเริ่มต้ นกำรรักษำที่รวดเร็ว ช่วยป้องกันไม่ให้ ผ้ รู ับบริ กำรหลุดหำยออกไปจำก
ระบบบริกำร มีกำรส่งต่อบริกำร และมำติดตำมรับบริ กำรต่อเนื่อง จึงเป็ นกำรลดภำระกำรดูแลใน
ระยะยำวของหน่วยบริกำรสุขภำพ
3. กำรพิจำรณำ Same-Day ART ที่มีควำมหมำย 2 มิติ
 มิติแรกในแง่ของกำรยกระดับและพัฒนำระบบบริ กำรกำรดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์ ที่ต้องอำศัย
ควำมมุง่ มัน่ ทุ่มเท และตังใจของผู
้
้ ให้ บริ กำรทังระบบ
้
 มิติที่สองในแง่ของกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีเข้ ำสูร่ ะบบกำรดูแลรักษำได้ เร็ว
ขึ ้น ซึง่ ควรร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรกำรส่งเสริ ม Same-Day ART ในรูปแบบกำรรณรงค์
สำธำรณะ เพื่อส่งเสริมให้ คนเข้ ำสูร่ ะบบบริ กำรที่มีกำรตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว และได้ รับกำรรักษำ
ทันทีภำยในวันเดียว
4. รูปแบบกำรจัดบริกำรแบบ Same-Day ART คือกำรกำหนดให้ มหี น่วยบริ กำรที่ทำหน้ ำที่เป็ น Hub
เพื่อกำรเริ่มต้ นกำรรักษำให้ ได้ ภำยในวันที่ตรวจพบเชื ้อหรื อวันที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อเข้ ำมำรับบริ กำร
โดยมีกำรประเมินคัดกรองควำมเจ็บป่ วย/โรคที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพและชีวิตเพื่อวำงแผนกำร
รักษำ กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ ำนจิต-สังคม และกำรจัดกำรประสำนงำนเรื่ องสิทธิกำรรักษำ
โดยมี Navigator เป็ นผู้ให้ กำรสนับสนุนและปรึกษำเรื่ องกำรกินยำ จำกนันจึ
้ งทำกำรส่งต่อ
ผู้รับบริกำรไปรับบริกำรต่อเนื่องยังโรงพยำบำลใกล้ บ้ำนหรื อตำมสิทธิกำรรักษำรู ปแบบระบบ
บริ กำร Same-Day ART ไม่ได้ เป็ นกำรส่งเสริ มให้ โรงพยำบำลทุกแห่งจัดบริ กำรดังกล่ำว
5. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีกำรดำเนินกำร Same-Day ART และกำรยกระดับกำรเข้ ำถึงยำและ
กำรรักษำด้ ำนเอชไอวี/เอดส์ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพในแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศควรมี
กำรระบุเรื่อง
 ยำต้ ำนไวรัสที่ใช้ เป็ นสูตรแรก (first-line regimen) ควรเป็ นยำต้ ำนไวรัสสูตรที่ดีที่สดุ (optimal
regimen) เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพของผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อที่เข้ ำมำรับบริ กำร
 กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้ อมของระบบบริ กำร เป็ นกำรเตรี ยมกำรพัฒนำทังระบบของกำร
้
ดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์และโรคหรื อควำมเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้ อง โดย
o กำรส่งเสริมให้ มีหน่วยบริกำรที่เป็ น Same-Day ART hub ที่มีกำรเตรี ยมควำมพร้ อมของ
แพทย์ พยำบำล และกำรตรวจทำงห้ องปฏิบตั ิกำร (Lab) กำรมี Navigator ที่ช่วย
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ประสำนงำน ดูแลสนับสนุนกำรกินยำและกำรให้ กำรปรึกษำแก่ผ้ รู ับบริ กำรร่วมกับแพทย์
และพยำบำล รวมทังกำรมี
้
เครื อข่ำยบริ กำรที่สำมำรถส่งต่อเพื่อกำรดูแลรักษำต่อเนื่อง
o กำรทำควำมเข้ ำใจเป้ำหมำย ทิศทำง/แนวทำงกำรทำงำนของผู้รับบริ กำร และประโยชน์
ของ Same-Day ART
o กำรจัดกำรดูแลเรื่องสิทธิและกำรย้ ำยสิทธิกำรรักษำ รวมทังกำรดู
้
แลรักษำต่อเนื่องในกรณี
ที่ผ้ อู ยู่ร่วมกับเชื ้อที่มำรับบริ กำรไม่มีสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดูแลรักษำสุขภำพใดๆ ทังนี
้ ้เพื่อ
กำรส่งต่อกำรดูแลที่มีประสิทธิภำพ
 กำรจัดบริกำรคัดกรองดูแลสุขภำพควำมเจ็บป่ วยก่อนเริ่ มต้ นกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสควรมี
o กำรคัดกรองโรคติดเชื ้อฉวยโอกำสที่เป็ นอันตรำย อำทิ วัณโรค (TB) โรคเยื่อหุ้มสมอง
(Crypto) และโรคอื่นๆ ที่นำไปสู่ IRIS อำทิ กำรติดเชื ้อที่จอประสำทตำ (CMV)6
o กำรคัดกรองภำวะควำมเจ็บป่ วยอื่นๆ เพิ่มเติม อำทิ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และภำวะ
จิตเวช และในกรณีของเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ควรต้ องคำนึงถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงฮอร์ โมน ทำงสรี ระเมื่อเปลี่ยนจำกวัยเด็กเป็ นวัยรุ่นเป็ นผู้ใหญ่
o กำรให้ บริกำรปรึกษำเรื่องกำรวำงแผนครอบครัวเมื่อผู้รับบริ กำรเป็ นหญิง และมีกำร
ติดตำม เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของยำต่อหญิงตังครรภ์
้
ทำรกในท้ อง และทำรกหลัง
คลอด
o กำรให้ บริกำรกำรปรึกษำเรื่องพฤติกรรมกำรใช้ สำรเสพติด และกำรใช้ สำรเสพติดเพื่อเพิ่ม
ควำมบันเทิงทำงเพศ (Chemsex)
6. Same-Day ART ต้ องกำรกำรสนับสนุนทำงนโยบำยที่ชดั เจนจำกสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) กรมควบคุมโรค ที่ดแู ลและสนับสนุนคลินิกบริ กำรเอชไอวีใน
โรงพยำบำลทัว่ ประเทศ เพื่อส่งสัญญำณ และทำหน้ ำที่ในกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร กำกับติดตำม
และสนับสนุนให้ หน่วยบริกำรจัดบริ กำร Same-Day ART ในรูปแบบเครื อข่ำยบริ กำรในพื ้นที่
7. สอวพ. ควรมี
 บทบำทเชิงรุกในกำรจัดทำคูม่ ือ/แนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศ โดยกำรติดตำม
ควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิชำกำรด้ ำนกำรดูแลรักษำร่วมกับนักวิชำกำร/ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรรักษำ
6 กำรติดเชื ้อ CMV ที่จอประสำทตำ มีควำมแตกต่ำงจำกวัณโรคและเชื ้อรำขึ ้นสมอง ในแง่ของ IRIS ที่แม้ วำ่ จะไม่ได้ มีโอกำสเป็ น IRIS ที่

รุ นแรงจนเสียชีวิต แต่ก็อำจส่งผลให้ ตำบอดได้ ซงึ่ ก็เป็ นควำมรุ นแรงที่น่ำกังวลเช่นกัน สำหรับวัณโรคและเชื ้อรำขึ ้นสมองนัน้ มีคำแนะนำ
ชัดเจนว่ำให้ รักษำโรคสองอย่ำงนี ้ไปเป็ นเวลำหนึง่ ก่อนแล้ วค่อยรี บเริ่ มยำต้ ำนไวรัสหลังจำกนัน้ แต่สำหรับ CMV ถึงแม้ จะตรวจเจอก็ยงั
ต้ องยิ่งรี บให้ เริ่ มกำรรักษำด้ วยยำต้ ำนไวรัสกับกำรรักษำ CMV ไปพร้ อมกัน เพรำะยำรักษำ CMV ไม่ได้ สำมำรถรักษำให้ หำยด้ วยตัวยำ
เองได้ ต้ องอำศัยภูมิค้ มุ กันของร่ ำงกำยเป็ นหลักด้ วย เพียงแต่หำกตรวจพบ CMV แล้ วมีกำรเริ่ มยำต้ ำนไวรัสก็ให้ เน้ นกำรติดตำมตรวจตำ
และสังเกตอำกำรมำกขึ ้นเท่ำนัน้ (แต่ไม่ได้ มีคำแนะนำว่ำต้ องรอรักษำ CMV ก่อนแล้ วถึงจะเริ่ มยำต้ ำนไวรัสแต่อย่ำงใด)
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ของประเทศ เพื่อผลักดัน ติดตำมและสนับสนุนให้ มีกำรนำยำที่มีประสิทธิผลด้ ำนกำรรักษำ
เอชไอวี/เอดส์และยำรักษำโรคติดเชื ้อร่วมเข้ ำสูร่ ะบบบัญชียำหลัก
 บทบำทเชิงรุกในกำรประสำนงำนและดำเนินกระบวนกำรเรื่ องกำรเข้ ำถึงและให้ มียำต้ ำนไวรัส
สูตรที่มีประสิทธิภำพ มีผลข้ ำงเคียงน้ อย และดื ้อยำยำก เพื่อกำรรักษำ โดยอำศัยควำมร่วมมือ
ของหลำยฝ่ ำย อำทิ นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญด้ ำนกำรรักษำและกำรป้องกัน องค์กำรอำหำรและ
ยำ องค์กำรเภสัชกรรม สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เครื อข่ำยผู้ติดเชื ้อเอชไอวี
องค์กรพัฒนำเอกชนที่รณรงค์เคลื่อนไหวเรื่ องกำรเข้ ำถึงยำและกำรรักษำ
 บทบำทในกำรประสำนงำนกับองค์กำรอำหำรและยำเพื่อให้ มีช่องทำงกำรพิจำรณำกำรขึ ้น
ทะเบียนยำที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทังกำรน
้
ำเสนอเรื่ องกำรนำยำต้ ำนไวรัสขึ ้นทะเบียนบัญชี
ยำหลักของประเทศ
 บทบำทในกำรนำเอำแนวทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื ้อฯ มำใช้ เป็ นตัวชี ้นำในกำร
ดูแลรักษำอย่ำงจริงจัง เพื่อให้ เกิดกำรปรับขบวนกำรดูแลรักษำในประเทศที่นำไปสูก่ ำร
ดำเนินกำรทำให้ ยำต้ ำนไวรัสมีรำคำถูกลงและมีใช้ ได้ จริ ง
 บทบำทในกำรกำกับติดตำมและสนับสนุนให้ หน่วยบริ กำรและกำรจัดบริ กำรดูแลรักษำเอชไอ
วี/เอดส์ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื ้นที่ เป็ นไปตำมแนวทำงกำรรักษำของประเทศ
8. กำรพัฒนำระบบบริกำรดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์ของประเทศที่มีกำรผสมผสำนและจัดรูปแบบกำร
ให้ บริกำรที่หลำกหลำย ตำมแนวทำง กำรเริ่ มต้ นยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกับที่ร้ ูสถำนะกำรติดเชื ้อ
(Same-Day ART) กำรให้ บริกำรที่แยกแยะตำมสภำพปั ญหำและควำมต้ องกำรของผู้รับบริ กำร
(Differentiate Service Delivery / DSD) กำรส่งเสริ ม แบ่งปั น และถ่ำยโอนบทบำท/หน้ ำที่ (Task
Shifting / Task Sharing) ให้ กบั บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เช่น พยำบำล และหน่วยบริ กำรทำง
กำรแพทย์เบื ้องต้ น เช่น โรงพยำบำลส่งเสริ มสุขภำพประจำตำบล และหน่วยบริ กำรของภำคชุมชน
เช่น ศูนย์องค์รวม และ KPLHS (Key Population-Led Health Service)
9. เพื่อให้ Same-Day ART มีประสิทธิผลมำกขึ ้นกำรสนับสนุนให้ ผ้ อู ยู่ร่วมกับเอชไอวีมีกำรกินยำ
อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอยังเป็ นประเด็นสำคัญ รวมทังกำรพิ
้
จำรณำกระบวนกำรสนับสนุนทำงเลือก
เรื่ องกำรเปิ ดเผยสถำนะกำรมีเอชไอวีและกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้ วย ซึง่ ควรมีกำรดำเนินกำร
ควบคูไ่ ปกับกำรลดกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับเอชไอวี

กำญจนำ แถลงกิจ และนิวตั ร สุวรรณพัฒนำ บันทึกรำยงำน
อุดมลิขิต วรรณวุฒิ ตรวจทำน
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กำหนดกำรประชุม
เวทีชุมชน“การเริ่มยาต้ านไวรั สในวันเดียวกับที่ร้ ู สถานการณ์ ตด
ิ เชือ้

และการรั กษาด้ วยยาต้ านไวรั สสูตรที่ดีท่ สี ุด สาหรั บผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ ฯ ในประเทศไทย”
12 ตุลำคม 2561
ห้ องประชุม 7 A ศูนย์วิจยั โรคเอดส์สภำกำชำดไทยกรุงเทพ
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อทำควำมเข้ ำใจแนวคิด และควำมจำเป็ นของกำรเริ่ มยำต้ ำนไวรัสในวันเดียวกับที่ร้ ูสถำนะกำร
ติดเชื ้อ (Same-Day ART)
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของกำรให้ บริ กำรและกำรรับบริ กำร Same-Day ART ในประเทศไทย
3. เพื่อทบทวนกำรเลือกสูตรยำต้ ำนไวรัสสำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อฯ ในปั จจุบนั และวำงแนวทำงกำร
จัดหำและใช้ สตู รยำต้ ำนไวรัสที่ดีที่สดุ อย่ำงทันกำรณ์สำหรับประเทศไทย
กลุ่มเป้ าหมาย:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สมำชิก NCAB และสมำชิก CAB ของสถำบันกำรวิจยั ต่ำงๆ ที่สนใจ
แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ให้ บริ กำรยำต้ ำนไวรัส
ผู้อยู่ร่วมกับเชื ้อเอชไอวี
สำหนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
องค์กรพัฒนำเอกชนที่ทำงำนด้ ำนกำรเข้ ำถึงยำต้ ำนไวรัสและสิทธิกำรรักษำพยำบำล

เวลา
8.30-9.00น.
9.00-9.15น.
9.15-9.45 น.

หัวข้ อ

ผู้นาเสนอ

ลงทะเบียน
เปิ ดการประชุมและกล่ าวต้ อนรับ

ศ.กิตติคณ
ุ นำยแพทย์ประพันธ์ ภำนุภำค
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภำกำชำดไทย
ความหมายและความจาเป็ นของ Same-Day พญ.นิตยำ ภำนุภำค พึง่ พำพงศ์ ศูนย์วิจยั โรค
ART ทัศนคติ การยอมรับของผู้ให้ บริการ
เอดส์ สภำกำชำดไทย
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เวลา
9.45-10.15 น.
10.15-10.35 น.
10.35-11.00น.

11.00-11.30น.

11.30-12.00น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.

14.00-14.30 น.
14.30-14.45 น.
14.45-15.00 น.

หัวข้ อ
ผู้นาเสนอ
สูตรยาต้ านไวรัสที่ดีท่สี ุดสาหรับผู้อยู่ร่วมกับ นพ.โอภำส พุทธเจริ ญ คณะแพทยศำสตร์
เชือ้ ฯ ในประเทศไทย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
มุมมองของผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ ต่ อ Same-Day คุณอภิวฒ
ั น์ กวำงแก้ ว เครื อข่ำยผู้ติดเชื ้อ และ
ART และสูตรยาต้ านไวรั สที่ดีท่สี ุด อุปสรรค ตัวแทนผู้รับบริ กำร Same-Day ART
และข้ อควรคานึง
มุมมองของหน่ วยงานบริการสาธารณสุข
 ตัวแทนสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
ภาครัฐต่ อการจัดบริการ Same-Day ART
 แพทย์/พยำบำลผู้ดแู ล/รักษำผู้อยูร่ ่วมกับ
และแนวทางต่ อไป
เชื ้อ
 ตัวแทนกรมควบคุมโรค
อภิปราย
ผู้เข้ ำร่วมประชุม
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กระบวนการ และกลไกในการเฝ้ าระวังการ  ผู้แทนสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ
เข้ าถึงตัวยาใหม่ ๆ และการปรับเปลี่ยนสูตร
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
ยาต้ านไวรัส สาหรับผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ ใน
 คุณอำนวยพร แซ่ลิ ้ม มูลนิธิเข้ ำถึงเอดส์
ประเทศไทย
อภิปราย
ผู้เข้ ำร่วมประชุม
สรุ ปแนวทางในการดาเนินการต่ อ
NCAB และผู้เข้ ำร่วมประชุม
ปิ ดกำรประชุม
NCAB

17

