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รายงาน เวทชุีมชน 
“การเร่ิมยาต้านไวรัสในวันเดยีวกับที่รู้สถานการณ์ตดิเชือ้ 

และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรที่ดีที่สุด ส าหรับผู้อยู่ ร่วมกับเชือ้ฯ ในประเทศไทย” 
(Same-Day ART and ART regimen optimization for PLHIV in Thailand) 

12 ตุลาคม 2561 
ห้องประชุม 7A ศูนย์วจัิยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

 
เกร่ินน า 
 ประเทศไทยเร่ิมต้นด ำเนินกำรจดับริกำรกำรดแูลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสให้กบัผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เอช
ไอวีมำตัง้แตปี่ 2543 โดยเร่ิมต้นจำกโครงกำรน ำร่องในโรงพยำบำลจ ำนวนหนึง่ก่อนขยำยไปสูก่ำรให้บริกำร
ในทกุโรงพยำบำลในเวลำตอ่มำ  
 กำรเร่ิมต้นกำรรักษำเร่ิมจำกกำรใช้ยำต้ำนไวรัสตวัเดียว เร่ือยมำจนถงึยำต้ำนไวรัสหลำยสตูร 
จนถงึปัจจบุนัเป็นยำต้ำนไวรัสสตูรผสมของยำต้ำนไวรัสสำมตวัท่ีอยู่ในรูปแบบรวมเมด็ตำมแนวทำง “น้อย
เมด็ น้อยมือ้”และอำจมีผู้มีเอชไอวีจ ำนวนหนึง่ท่ีได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนแบบแยกเมด็ยำอยู่เน่ืองจำก
อำกำรข้ำงเคียงและกำรตดัสินใจของแพทย์ผู้ให้บริกำร 
 ด้ำนแนวทำงกำรตรวจรักษำและปอ้งกนักำรติดเชือ้เอชไอวีของประเทศ ก็มีกำรพฒันำปรับปรุง
เร่ือยมำตำมล ำดบั โดยเร่ิมมีกำรปรับปรุงทกุปี เร่ือยมำนบัตัง้แตปี่ 2557 และในปี 2557 ก็เป็นปีท่ีกระทรวง
สำธำรณสขุประกำศนโยบำยรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสโดยไมค่ ำนึงถงึระดบัซีดี 4 (CD4) 
 อย่ำงไรก็ตำมยงัพบว่ำมผีู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวีท่ีเข้ำมำรับกำรรักษำในสภำพท่ีเจ็บป่วยหนกั มี
ระดบั CD4 ต ่ำกว่ำ 100 cells/ml และมีจ ำนวนผู้ ท่ีเสียชีวิตด้วยอำกำรสมัพนัธ์กบัเอดส์อยู่รำว 10,000 รำย
ตอ่ปี ปัญหำสว่นหนึง่ของกำรมำรับกำรรักษำช้ำและเสียชีวิต เก่ียวข้องกบัเร่ืองกำรที่ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้จ ำนวน
หนึง่หลดุหำยไปจำกระบบกำรดแูลรักษำหลงัทรำบผลกำรตรวจวินิจฉยัสถำนะกำรตดิเชือ้เอชไอวีและมี
จ ำนวนหนึง่ท่ีทนผลข้ำงเคียงของกำรยำต้ำนไวรัสไมไ่ด้จนหยดุกำรกินยำและกำรรักษำด้วยตนเอง 
 กำรจดัรูปแบบบริกำร กำรเร่ิมต้นยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกบัท่ีรู้สถำนะกำรติดเชือ้ (Same-Day 
ART) และกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสสตูรท่ีดีที่สดุ (ART optimization) เป็นรูปแบบและแนวทำงในกำร
ยกระดบักำรดแูลรักษำและปอ้งกนัเอชไอวี ด้วยกำรสง่เสริมให้มีระบบบริกำรท่ีมีควำมพร้อมในกำรเร่ิมต้น
กำรดแูลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสในวนัที่ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เข้ำมำรับบริกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชือ้ฯ หรือ
ตรวจรักษำอำกำรเจ็บป่วย เพ่ือให้ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้มีทำงเลือกในกำรได้รับบริกำรตรวจ ดแูลรักษำและเร่ิมต้น
กำรกินยำโดยเร็วท่ีสดุ ด้วยสตูรยำท่ีดีที่สดุที่มีอยูใ่นระบบ เพื่อให้มีคณุภำพชีวิตที่ดี 
 กำรจดัเวทีชมุชนเร่ือง “การเร่ิมยาต้านไวรัสในวันเดยีวกับที่รู้สถานะการตดิเชือ้และการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรที่ดทีี่สุด ส าหรับผู้อยู่ ร่วมกับเชือ้ฯ ในประเทศไทย” เป็นควำมร่วมมือ
ระหว่ำง คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำชมุชนระดบัประเทศ (National Community Advisory Board / NCAB) 
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กบัศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย เพื่อน ำเสนอแนวคดิ ชดุประสบกำรณ์ในกำรบกุเบิกกำรจดับริกำร 
Same-Day ART ในประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะในกำรสง่เสริมและ
ขยำยกำรจดับริกำร Same-Day ART ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อท ำควำมเข้ำใจแนวคิด และควำมจ ำเป็นของกำรเร่ิมยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกบัท่ีรู้สถำนะกำร
ติดเชือ้ (Same-Day ART) 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของกำรให้บริกำรและกำรรับบริกำร Same-Day ART ในประเทศไทย 
3. เพื่อทบทวนกำรเลือกสตูรยำต้ำนไวรัสส ำหรับผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ฯ ในปัจจบุนั และวำงแนวทำงกำร

จดัหำและใช้สตูรยำต้ำนไวรัสท่ีดีที่สดุอย่ำงทนักำรณ์ส ำหรับประเทศไทย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม: จ านวน  51 คน  ประกอบด้วย  
1. สมำชิก NCAB และสมำชิก CAB ของสถำบนักำรวิจยั 
2. แพทย์ พยำบำล และบคุลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีให้บริกำรยำต้ำนไวรัส 
3. ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวี 
4. ส ำนกัอนำมยั กรุงเทพมหำนคร 
5. กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 
6. องค์กรพฒันำเอกชนที่ท ำงำนด้ำนกำรเข้ำถงึยำต้ำนไวรัสและสิทธิกำรรักษำพยำบำล 

 
สรุปการประชุม 
การสรุปเนือ้หาการประชุมจัดแบ่งเป็น 6 หัวข้อ 
ก. แนวคดิ/ความหมาย และความจ าเป็นของการเร่ิมยาต้านไวรัสในวันเดยีวกับที่รู้สถานะการตดิ

เชือ้ (Same-Day ART) 
ข. รูปแบบการบุกเบกิท า Same-Day ART ในประเทศไทย 
ค. สูตรยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดส าหรับผู้อยู่ ร่วมกับเชือ้เอชไอวีในประเทศไทย 
ง. กลไกและกระบวนการเข้าถงึยาและการรักษา  
จ. ความท้าทาย 
ฉ. บทสรุป 

------------------------------------------ 
 
ก. แนวคดิ/ความหมาย และความจ าเป็นของการเร่ิมยาต้านไวรัสในวันเดยีวกับที่รู้สถานะการตดิ

เชือ้ (Same-Day ART)โดย พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ ศูนย์วจัิยโรคเอดส์ สภากาชาด
ไทย 
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กำรเร่ิมยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกบัท่ีรู้สถำนะกำรติดเชือ้ (Same-Day ART) หมำยถงึกำรเร่ิมต้นกำร
รักษำด้วยยำต้ำนไวรัสในวนัท่ีผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีรับรู้ผลกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชือ้ไวรัสเอชไอวี และ/
หรือรวมถงึวนัที่เข้ำมำรับบริกำรกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสเอชไอวี โดยท่ีรับรู้ผลกำรตรวจมำก่อนแล้วด้วย
สะท้อนวิธีคิดเร่ือง กำรเร่ิมต้นกำรรักษำให้เร็วท่ีสดุ เพื่อให้ผู้ ท่ีเพิ่งตรวจพบว่ำมีเชือ้เอชไอวีหรือเพิ่งเข้ำมำรับ
กำรรักษำได้รับกำรรักษำทนัที ไมห่ลดุออกไปจำกระบบบริกำร 

กำรจดับริกำร Same-Day ART เป็นกำรจดับริกำรบนควำมเช่ือว่ำ ผู้ ท่ีอยู่ร่วมกบัเอชไอวีจ ำนวน
มำกมีควำมพร้อมเร่ืองจิต-สงัคม และกำรบริหำรจดักำร/กำรเดินทำง (logistics) ในกำรเร่ิมต้นรับกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัส โดยมีเพียงสว่นน้อยท่ียงัไมม่ีควำมพร้อม รวมไปถงึกลุม่ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีท่ีมีอำกำรป่วย
ทำงคลนิิก เช่น วณัโรคอยู่ 
 กำรจดับริกำร Same-Day ART ถือได้ว่ำมีควำมส ำคญัและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีท่ี
มีควำมต้องกำรได้รับกำรรักษำทนัทีท่ีรู้ตวัว่ำได้รับเชือ้เอชไอวี เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดอำกำรเจ็บป่วย โดยเป็น
กำรจดับริกำรในรูปแบบของกำรให้บริกำรหลำยด้ำนพร้อมกนัในครัง้เดียว (one stop service) 
 ในขณะเดียวกนัก็สง่ให้เกิดผลประโยชน์ตอ่ด้ำนสำธำรณสขุด้วยเช่นกนั ตำมแนวทำงท่ีมีกำร
รณรงค์สง่เสริมกำรเข้ำถึงกำรรักษำท่ีระบวุ่ำ “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษำเร็ว” ท่ีช่วยสง่ผลให้คนท่ีเข้ำมำรับบริกำร
กำรตรวจมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนจิตใจเพื่อเข้ำมำรับกำรรักษำ 
 เม่ือพิจำรณำจำกรำยงำนเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนสง่เสริมกำรเข้ำถงึและได้รับกำรรักษำ ตำม
เปำ้หมำย 90 - 90 – 901ภำยในปี 2563 จะพบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของปี 2559 ในสว่น
เปำ้หมำยของ 90 ท่ีสอง ท่ีให้ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีได้รับกำรตรวจและรับรู้สถำนะกำรติดเชือ้แล้วได้รับกำร
รักษำด้วยยำต้ำนไวรัสอยู่ท่ี  75 % ในภำพรวมของประเทศ และอยู่ท่ี 57 %2 ในสว่นของกรุงเทพฯ แสดงให้
เห็นช่องว่ำงท่ีชีว้่ำ ในภำพรวมของประเทศมีคนจ ำนวน 1 ใน 4 ท่ียงัไมไ่ด้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส และ
ในสว่นของกรุงเทพฯ มีจ ำนวนเกือบคร่ึง สว่นนีท้ ำให้กำรจดับริกำร Same-Day ART มีควำมส ำคญัและมี
ประโยชน์ในด้ำนระบบสำธำรณสขุท่ีจะช่วยลดหรือปิดช่องว่ำงของ 90 ท่ีสองคือ กำรท่ีคนจ ำนวนหนึง่รับรู้
สถำนะกำรตดิเชือ้แล้วแตย่งัไมไ่ด้เร่ิมต้นกำรรักษำ/หำยไปจำกระบบบริกำรกำรรักษำได้ 
 ในประเทศไทยมีรำยงำนตวัเลขของคนท่ีรู้ว่ำตนเองมีเชือ้ไวรัสเอชไอวีและยงัไมไ่ด้เร่ิมต้นกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัสอยูท่ี่รำว 62,000 คน โดยคำดวำ่มีผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีทัง้ท่ีเป็นคนกรุงเทพฯ และคนท่ีเข้ำ
มำท ำงำนหรืออยู่อำศยัในกรุงเทพฯ จ ำนวนรำว 20,500 คน หรือรำว 1 ใน 3 ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
นอกจำกนี ้ยงัมีรำยงำนว่ำผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ฯเกือบคร่ึง เข้ำถงึบริกำรกำรรักษำช้ำ โดยมีคำ่เฉลี่ยของซีดีสี่น้อย

                                                           

1เปำ้หมำย 90 ที่หนึง่หมำยถึง อตัรำสว่นท่ีผู้ ท่ีอยูร่่วมกบัเอชไอวีได้รับกำรตรวจหำเชือ้และรู้สถำนะกำรติดเชือ้เอชไอวีของตน  90 ท่ีสอง

หมำยถึง อตัรำสว่นของผู้ ท่ีอยูร่่วมกบัเอชไอวีท่ีได้รับกำรตรวจและได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส  และ 90 ท่ีสำมหมำยถึง อตัรำสว่นของผู้ ท่ี
อยูร่่วมกบัเอชไอวีท่ีได้รับกำรตรวจ และได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสจนสำมำรถกดเชือ้ไวรัสไว้จนไมส่ำมำรถตรวจพบในกระแสเลือด 
2ภำยหลงักำรปรับปรุงระบบข้อมลูพบว่ำ ตวัเลขรำยงำนในสว่นของกรุงเทพฯ มีกำรปรับเปลี่ยนจำก 57 % เป็นประมำณ 70 % 
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กว่ำ 200 ตวั/มิลลิลิตร (CD4 < 200 cells/ml) ตวัเลขเหลำ่นีส้ะท้อนควำมส ำคญัและจ ำเป็นในกำรพฒันำ
นโยบำยเพื่อกำรจดับริกำร Same-Day ART ให้กบัผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีในกรุงเทพฯ ได้รับกำรรักษำด้วยยำ
ต้ำนไวรัส ทัง้ท่ีอยู่ในกองทนุหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ กองทนุประกนัสงัคม และผู้ ท่ีมีบตัรสขุภำพ
แรงงำนข้ำมชำติ รวมถงึผู้ ท่ีไมม่ีบตัรหรือสิทธิในกองทนุใดๆ เลย 
 นอกจำกนีเ้ม่ือพิจำรณำดตูวัเลขรำยงำนตำมเปำ้หมำย 90 – 90 - 90 โดยเฉพำะในสว่น 90 ท่ีสอง
แล้ว มีควำมเป็นไปได้วำ่ คนในกลุม่ท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส น่ำจะรวมคนในกลุม่
ประชำกรหลกัเข้ำไว้ด้วย ซึง่เป็นกลุม่คนที่มีควำมเสี่ยงในกำรถ่ำยทอดเชือ้เอชไอวีได้สงู กำรจดับริกำร 
Same-Day ART อำจเป็นบริกำรท่ีส ำคญัท่ีชว่ยลดอปุสรรคเก่ียวกบัผู้มีเอชไอวีไมเ่ข้ำสูบ่ริกำรรักษำด้วยยำ
ต้ำนและบริกำรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องและส ำหรับผู้ตดิเอชไอวีรำยใหม่ 
 

------------------------------------------ 
ข. รูปแบบการบุกเบกิท า Same-Day ART ในประเทศไทย 

ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย (TRCARC) ริเร่ิมและบกุเบิกกำรจดับริกำร Same-Day ART 
โดยปรับรูปแบบมำจำกกำรจดับริกำรในเมืองซำนฟรำนซสิโก ประเทศสหรัฐฯ ท่ีมีกำรหน่วยบริกำรจ ำนวน
หนึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นกำรให้บริกำรตรวจและรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกนั (Same-Day ART 
Hub) จำกนัน้ก็ใช้กำรสง่ตอ่ไปรับบริกำรติดตำมกำรรักษำตอ่เน่ืองในหน่วยบริกำรใกล้บ้ำนหรือตำมสิทธิ
กำรรักษำซึง่สำมำรถด ำเนินกำรสง่ตอ่ได้ภำยในเวลำ 5 วนั และกำรรักษำใช้สตูรยำท่ีมียำโดลเูทกรำเวียร์
เป็นหลกั – dolutegravir-based ART) 

กำรจดับริกำร Same-Day ART ท่ี TRCARC จะมีกำรจดับริกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชือ้ โดยใน
ระหว่ำงท่ีรอฟังผลกำรตรวจเลือด ก็จะมีกำรประเมินและให้บริกำรกำรปรึกษำด้ำนจิต-สงัคม และด้ำนกำร
บริหำรจดักำรสิทธิและกำรเดินทำง มีกำรจดับริกำรตรวจคดักรองอำกำรเจ็บป่วยด้วยวณัโรค โดยใช้กำร
เอ็ก๊ซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray) และกำรตรวจวินิจฉยัวณัโรคดือ้ยำ3(gene x-pert) กรณีท่ีมีผลตรวจ 
CD4<100 ก็จะมีกำรตรวจเลือดคดักรองหำเชือ้รำคริปโตคอคโคซิส (Cryptococcosis) ด้วย หำกไมพ่บ
ภำวะอำกำรเจ็บป่วยเหลำ่นีก้็นบัได้วำ่มีควำมพร้อมในกำรเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสได้เลย ในช่วง 
2 สปัดำห์หลงัจำกนัน้จะมีกำรประสำนงำนเร่ืองกำรบริหำรจดักำรสิทธิกำรรักษำ เม่ือเสร็จเรียบร้อยก็จะมี
กำรสง่ตอ่ผู้ รับบริกำรไปรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลตำมสิทธิกำรรักษำหรือโรงพยำบำลใกล้บ้ำน กระบวนกำร
จดับริกำร Same-Day ART ท่ีมีแนวทำงและขัน้ตอนทัง้หมดดงัท่ีกลำ่วมำขัน้ต้นโดยเฉลี่ยจะใช้ระยะเวลำไม่
เกิน 2 เดือนคร่ึง ปัจจบุนัยำต้ำนไวรัสที่ทำง TRCARC จดัให้กบัผู้มำรับบริกำรคือสตูรท่ีมีเอฟฟำไวเร็นซ์
(Efavirenz - EFV) เป็นหลกั 

                                                           

3วิธีกำรตรวจหำเชือ้ท่ีสำมำรถตรวจหำเชือ้และตรวจควำมไวของเชือ้ตอ่ยำในกลุม่ first line drug โดยเฉพำะในกรณีท่ีมีกำรระบำดของเชือ้วณั

โรคดือ้ยำแบบ MDR-TB มำกหรือเมื่อสงสยัว่ำมีกำรดือ้ยำ(http://www.wongkarnpat.com/viewpat.php?id=1789#.W806zHszaUk) 
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TRCARC ได้พฒันำระบบ Same-Day ART ร่วมกบัโรงพยำบำลในอีกหลำยจงัหวดั ในจงัหวดั
เชียงใหม่มีโรงพยำบำลร่วมด ำเนินกำร 5 แห่ง และในจงัหวดัเชียงรำย อบุลรำชธำนี ชลบรีุ และสงขลำมี
โรงพยำบำลร่วมด ำเนินกำรจงัหวดัละ 1 แห่ง นอกจำกนีใ้นกรุงเทพมหำนคร มีส ำนกัอนำมยั กรุงเทพฯ เป็น
ผู้ให้กำรสนบัสนนุให้ศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ 28 กรุงธนบรีุเป็นผู้จดับริกำร 

กำรเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสทนัที ควรเป็นกำรตัง้เปำ้หมำยในเร่ิมกำรรักษำด้วยยำต้ำน
ไวรัสในวนัแรก ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้มำรับบริกำรหลดุออกไปจำกระบบ จงึจ ำเป็นต้องมีกำรกระตุ้นให้มี
กำรด ำเนินกำรและร่วมมือกนัอย่ำงจริงจงัของหน่วยบริกำรตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริกำรให้กำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัสของโรงพยำบำล  

โรงพยำบำลตำ่งๆ ท่ีเข้ำร่วมบกุเบิกกำรจดับริกำร Same-Day ART มีกำรวำงระบบกำรคดักรอง
โรคและควำมเจ็บป่วยของผู้มำรับบริกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชือ้และรับกำรรักษำในรำยละเอียด
แตกตำ่งกนัไปบ้ำง ขึน้อยู่กบัควำมพร้อมของกำรวำงระบบและบคุลำกรในโรงพยำบำลนัน้ๆ แตก่็จะมีโรค
และควำมเจ็บป่วยท่ีจ ำเป็นต้องคดักรองใกล้ชิดคือ วณัโรค เย่ือ้หุ้มสมองอกัเสบ และโรคอื่นๆ ในกลุม่ท่ีหำก
ไมไ่ด้รับกำรรักษำก่อนเร่ิมยำต้ำนไวรัส อำจท ำให้เกิดกลุม่อำกำรอกัเสบเน่ืองจำกภำวะฟืน้ตวัของระบบ
ภมูิคุ้มกนัหลงัได้รับยำต้ำนไวรัส4(Immune reconstitution inflammatory syndrome หรือ IRIS) ซึง่มีโรค
และควำมเจ็บป่วยบำงอย่ำงท่ีเป็นอนัตรำยถงึชีวิต 

อย่ำงไรก็ตำม ในแตล่ะรำยมีกำรใช้ระยะเวลำแตกตำ่งกนัไป โดยภำพรวมของกำรท ำ Same-Day 
ART จะใช้เวลำเฉลี่ยตัง้แต ่1 วนัถงึ 1 สปัดำห์ตอ่รำย ทัง้นีเ้กือบ 80 %ได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนในวนัแรก
ท่ีได้รับกำรวินิจฉยัวำ่ติดเชือ้เลยอย่ำงไรก็ตำมยงัมีผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีรำว 10 % ท่ีไมส่ำมำรถเร่ิมต้นกำร
รักษำตำมแนวทำง Same-Day ART ได้ ทัง้นีเ้น่ืองมำจำกปัญหำด้ำนควำมพร้อมทำงจิต-สงัคม กำรบริหำร
จดักำรสิทธิและกำรเดินทำง รวมทัง้มีอำกำรป่วยทำงคลนิิก ซึง่ทำง TRCARC มีกำรจดับริกำรติดตำมคน
กลุม่นีเ้พื่อให้เข้ำมำรับกำรรักษำในระยะเวลำตอ่ไป 

รูปแบบกำรจดับริกำร Same-Day ART ของ TRCARC เป็นกำรใช้ TRCARC เป็นศนูย์เร่ิมต้น
บริกำรหรือฮบั (Hub) มีกำรตรวจคดักรองอำกำรเจ็บป่วย รวมทัง้กำรจดักำรประสำนงำนเร่ืองกำรย้ำยสิทธิ
ด้ำนกำรรักษำเพื่อให้สำมำรถสง่ตอ่ไปรับกำรรักษำได้ท่ีโรงพยำบำลใกล้บ้ำนตำมสิทธิกำรรักษำ ท่ีต้องใช้
ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรประสำนงำนด ำเนินกำรรำวสองเดือนคร่ึง แตห่ำกผู้ รับบริกำรยงัคงต้องกำรรับกำร
รักษำตอ่เน่ืองท่ี TRCARC ก็จะมีทำงเลือกให้โดยต้องช ำระคำ่ยำและกำรติดตำมกำรรักษำเอง   

                                                           

4ไอริส (IRIS) เรียกสัน้ๆ ว่ำ ภมูิฟืน้ตวั หรือภมูิกระเด้ง หมำยถึงสภำวะที่ร่ำงกำยมีเชือ้โรคซอ่นตวัอยูม่ำก เมื่อได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำน จะท ำ
ให้ภมูิคุ้มกนัถกูกระตุ้นหรือฟืน้ตวัขึน้มำ และเข้ำไปจดักำรเชือ้โรคตำ่งๆ ท่ีอยูใ่นร่ำงกำยอยำ่งรวดเร็วและรุนแรง จนท ำให้เกิดภำวะกำรอกัเสบ
ของอวยัวะในสว่นท่ีเชือ้โรคซอ่นตวัอยูไ่ด้ เช่น เชือ้ซีเอ็มวี (Cytomegalovirus หรือ CMV) บริเวณจอตำ ก็อำจท ำให้เกิดจอตำอกัเสบรุนแรง
จนถึงเกิดภำวะตำบอดได้ 
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นอกจำกนีใ้นบริกำร Same-Day ART ของ TRCARC ยงัมีกำรใช้ระบบผู้น ำทำงเรียกว่ำ เนวิเกเตอร์ 
(Navigator) จ ำนวนหนึง่ท่ีช่วยในกำรสื่อสำร ให้กำรปรึกษำ แนะน ำ และตอบค ำถำม รวมทัง้สง่เสริมกำร
กินยำต้ำนไวรัสอย่ำงถกูต้องและตอ่เน่ืองในช่วงเร่ิมต้นหำกต้องกำร ทัง้นี ้Navigator ของ TRC จะเป็นผู้อยู่
ร่วมกบัเอชไอวีท่ีมีลกัษณะหลำกลำย ทัง้คนรักตำ่งเพศและรักเพศเดียวกนั เพื่อเป็นทำงเลือกให้กบั
ผู้ รับบริกำร ในขณะท่ี Navigator ของโรงพยำบำลจะเป็นพยำบำลผู้ ให้กำรปรึกษำหรือผู้ประสำนงำนคลินิก
เอชไอวีประจ ำโรงพยำบำล 
 พญ.รุ้งประกำย  อินจอง จำกโรงพยำบำลสนัป่ำตอง อ ำเภอสนัป่ำตอง จงัหวดัเชียงใหม ่อธิบำยถงึ
บริกำร Same-Day ART ของโรงพยำบำลที่สร้ำงเครือขำ่ยกำรจดับริกำรดแูลรักษำผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวี
ร่วมกบัโรงพยำบำลอื่นๆ ในจงัหวดัเชียงใหมอ่ีก 6 โรงพยำบำล รวมทัง้ท ำงำนร่วมกบัมลูนิธิเอม็พลสั 
(MPlus Foundation) และองค์กรแคร์เมท (Caremat) ท่ีจดับริกำรด้ำนเอชไอวีให้กบักลุม่ชำยท่ีมี
เพศสมัพนัธ์กบัชำย (MSM) และสำวประเภทสอง (TGW) โดยทัง้สององค์กรจะท ำหน้ำท่ีสง่ผู้ รับบริกำรมำ
รับกำรดแูลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสที่โรงพยำบำลตำมแนวทำง Same-Day ART โดยโรงพยำบำลสนัป่ำตอง
จะท ำหน้ำท่ีคล้ำยๆ เป็น Hub ให้กบัโรงพยำบำลในอีก 6 อ ำเภอ เพื่อคดักรองควำมเจ็บป่วยโดยอำศยักำรมี
แพทย์ท่ีดแูลรักษำโรคตดิเชือ้ฉวยโอกำสร่วมดแูล เร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสจดักำรประสำนงำนเร่ือง
สิทธิและสง่ตอ่ไปยงัโรงพยำบำลใกล้บ้ำนหรือตำมสิทธิกำรรักษำของผู้ รับบริกำร นอกจำกนี  ้ยงัมี
โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพประจ ำต ำบล (รพ.สต.) 1 แห่งท่ีสำมำรถให้บริกำรตรวจวินิจฉยัสถำนะกำรติด
เชือ้เอชไอวีได้ ก็จะท ำกำรสง่ตอ่ผู้ รับบริกำรมำตรวจยืนยนัและเร่ิมต้นกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลสนัป่ำตอง 
ในขณะท่ีโรงพยำบำลหำงดงซึง่อยู่ไมไ่กลจำกกนัและอยู่ในเครือขำ่ยบริกำรเดียวกนั จะใช้วิธีกำรสง่ตอ่ไป
เร่ิมต้นกำรรักษำท่ีโรงพยำบำลสนัป่ำตอง เน่ืองจำกโรงพยำบำลหำงดงไมม่ีกำรจดัเก็บยำส ำรองไว้เพียงพอ 

ตวัแทนจำก ส ำนกัอนำมยั กรุงเทพฯ อธิบำยกำรจดัรูปแบบบริกำร Same-Day ART ท่ีมี
ศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ 28 กรุงธนบรีุ ซึง่เป็นหน่วยบริกำรท่ีมีกำรตรวจรักษำวณัโรคเป็นจดุจดับริกำร แม้ว่ำ
จะมีศนูย์บริกำรสำธำรณสขุอยู่หลำยแห่ง และบำงแห่งมีกำรจดับริกำรดแูลรักษำ กำรติดเชือ้ท่ีจอประสำท
ตำ (CMV), โรคเย่ือหุ้มสมองติดเชือ้รำคริปโตคอคโคซิส แตก่็มีแพทย์ไมเ่พียงพอท่ีจะช่วยดแูลเร่ืองกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัส ศนูย์บริกำรสำธำรณสขุ 28 จงึเป็นจดุให้บริกำรหลกัเร่ือง Same-Day ARTของส ำนกั
อนำมยัโดยใช้กระบวนกำรเชิญชวนผู้ รับบริกำรทกุคนท่ีเข้ำมำตรวจรักษำเร่ืองวณัโรคทกุคนให้ตรวจหำ
สถำนะกำรตดิเชือ้เอชไอวี 

เจ้ำหน้ำท่ีศนูย์ฯ มีแนวคดิว่ำ ผู้ ท่ีเข้ำมำรับกำรตรวจวณัโรคท่ีศนูย์อนำมยัฯ สว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีควำม
ตัง้ใจจะมำตรวจอยู่แล้ว เม่ือให้บริกำรกำรปรึกษำเร่ืองเอชไอวี ก็จะยอมรับกำรตรวจหำสถำนะกำรติดเชือ้
เอชไอวีด้วย 

ผู้ รับบริกำรท่ีศนูย์จ ำนวนหนึง่เป็นแรงงำนข้ำมชำติทัง้ท่ีมีบตัรสขุภำพแรงงำนข้ำมชำตท่ีิสำมำรถใช้
สิทธิกำรดแูลรักษำเอชไอวี/เอดส์ได้ และท่ีไมม่ีบตัรฯ ทำงส ำนกัอนำมยั กรุงเทพฯ ได้พยำยำมหำ
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งบประมำณสนบัสนนุเพื่อจดัซือ้ยำต้ำนไวรัสให้กบัแรงงำนข้ำมชำติที่ไมม่ีสิทธิกำรรักษำใดๆ ปัจจบุนัทำง
ศนูย์ฯ ได้ให้บริกำร Same-Day ART และดแูลรักษำตอ่เน่ืองอยู่จ ำนวนมำก เน่ืองจำกไมไ่ด้มกีำรสง่ตอ่
ผู้ รับบริกำรไปรับบริกำรท่ีหนว่ยบริกำรอื่น จงึท ำให้ศนูย์เร่ิมประสบปัญหำกำรรับภำระกำรดแูลท่ีเพิ่มมำกขึน้
เร่ือยๆ 

 
------------------------------------------ 

 
ค. สูตรยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดส าหรับผู้อยู่ ร่วมกับเชือ้เอชไอวีในประเทศไทยโดย นายแพทย์โอภาส 

พุทธเจริญ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
กำรเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสได้เร็วท่ีสดุจะสง่ผลดีตอ่สขุภำพของผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ฯ เพรำะ

ถงึแม้ว่ำจะยงัมีระดบัของภมูิคุ้มกนัหรือ CD4 สงูอยู่ แตก่็ยงัมีโอกำสเจ็บป่วยเป็นโรคอื่นได้อยู ่เช่น มะเร็ง
เมด็เลือดขำว นอกจำกนี ้กำรเร่ิมต้นกำรรักษำได้เร็ว ก็จะลดภำวะอำกำรอกัเสบของอวยัวะตำ่งๆ ลงได้ด้วย 
สง่ผลให้ลดอำกำรเจ็บป่วยอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึน้ตำมมำในอวยัวะส่วนตำ่งๆ ของร่ำงกำย อำทิ หวัใจ ตบั และไต 
ลงได้ด้วย  

ประเทศไทยประกำศใช้นโยบำยให้กำรรักษำทกุระดบั CD4 มำร่วม 4 – 5 ปีแล้ว แตผ่ลที่เกิดขึน้คือ 
ยงัมีผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้มำรับบริกำรกำรรักษำในขณะท่ีมีระดบั CD4 ต ่ำกว่ำ 200 และมีอำกำรเจ็บป่วยมำ ซึง่
สะท้อนให้เห็นช่องว่ำงเร่ืองกำรรักษำ ทัง้ในเร่ืองของกำรมำรับบริกำรตรวจช้ำ เม่ือทรำบผลกำรตรวจแล้วยงั
ไมเ่ร่ิมต้นรับกำรรักษำ รวมทัง้กำรหลดุออกไปจำกระบบกำรรักษำ  

ในประเทศไทยมีข้อมลูท่ียืนยนัว่ำ ผู้ ท่ีได้รับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส ท่ีมีกำรกินยำอยำ่งตอ่เน่ือง
สม ่ำเสมอ และคงอยู่ในระบบบริกำรดแูลรักษำอย่ำงตอ่เน่ืองจะมีช่วงอำยเุฉลี่ยท่ียำวขึน้ อยำ่งไรก็ตำมก็จะ
มีโรคร่วมอนัเกิดจำกสภำวะกำรแก่ชรำก่อนวยัเกิดขึน้ตำมมำด้วย ซึง่ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีจะมีภำวะสงูวยัเร็ว
กว่ำผู้ ท่ีไมม่ีเอชไอวีเฉลี่ย 5 – 10 ปี  

กำรพิจำรณำกำรเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสเร่ืองสตูรยำท่ีใช้ในประเทศไทย ซึง่อยู่ในกลุม่
ประเทศท่ีมีทรัพยำกรจ ำกดั จะต้องมีกำรพิจำรณำดจูำกปัจจยัตำ่งๆ 6 ประเดน็ด้วย กนั โดยปัจจยัส ำคญัมี 
3 ประเดน็คือ 1) ภำวะอำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกำส โดยเฉพำะ วณัโรค 2) ภำวะอำกำรเจ็บป่วยด้วย
โรคติดเชือ้ร่วม โดยเฉพำะไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี และซี และ 3) ภำวะกำรตัง้ครรภ์ ซึง่เห็นได้จำกกำรข้อมลู
และค ำเตือนเร่ือง กำรให้ยำโดลเูทกรำเวียร์ (Dolutegravir หรือ DTG) ในหญิงตัง้ครรภ์ระยะแรก อำจสง่ผล
กระทบตอ่ตวัออ่นในครรภ์ได้ 

กำรให้กำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสในประเทศไทย พิจำรณำจำกวิวฒันำกำรของสตูรยำท่ีระบไุว้ใน
แนวทำงกำรรักษำของประเทศ สำมำรถจดัแบง่ออกเป็นยคุตำ่งๆ ตำมตวัยำต้ำนไวรัสที่ใช้เป็นแกนกลำง 
(backbone) ของสตูรยำท่ีใช้ส ำหรับกำรรักษำ โดยเร่ิมต้นจำกยคุแรกท่ีมีกำรใช้ยำสตำวดูีน (Stavudine) 
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หรือ d4T เป็นยำแกนกลำง ช่วงถดัมำเป็นกำรปรับเปลี่ยนใช้ยำซิโดวดูนี (Zidovudine) หรือ AZT เป็น
แกนกลำง ตอ่มำมีกำรปรับมำใช้ ทีโนโฟเวียร์ไดโซพร๊อกซิลฟมูำเรต (Tenofovir disoproxil fumarate) หรือ 
TDF เป็นแกนกลำง  และในแนวทำงกำรตรวจรักษำและปอ้งกนักำรติดเชือ้เอชไอวีประเทศไทย ฉบบั
ปัจจบุนัอำจปรับมำใช้อบำคำเวียร์ (Abacavir) หรือ ABC หรือ ทีโนโฟเวียร์ อะลำเฟนำมีด (Tenofovir 
alafenamide) หรือ TAF เป็นแกนกลำง  

กำรปรับเปลี่ยนยำแกนกลำงในสตูรยำต้ำนไวรัสที่ใช้รักษำตำมแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของ
ประเทศเป็นกำรปรับเปลี่ยนตวัยำท่ีมีผลข้ำงเคยีงมำกมำสูต่วัยำท่ีมีผลข้ำงเคียงน้อยลงเป็นล ำดบั เม่ือ
พิจำรณำจำกตวัยำต้ำนไวรัสที่มีอยู่ในปัจจบุนัพบว่ำเป็นตวัยำท่ีให้ประสิทธิภำพด้ำนกำรรักษำและกำรกด
ปริมำณไวรัสได้เท่ำๆ กนั สว่นท่ีตำ่งกนัคือยำตวัใดท ำให้เกิดผลข้ำงเคยีงระยะยำว (long term side effect) 
ได้มำกหรือน้อยตำ่งกนั ประเดน็กำรสง่ผลข้ำงเคียงระยะยำวจงึกลำยมำเป็นประเดน็ที่ควรน ำมำพิจำรณำ
ในกำรเลือกใช้ยำต้ำนไวรัสและสตูรยำต้ำนไวรัสแบบผสมท่ีประกอบด้วยยำสำมตวัโดยมียำแกนกลำง
รวมอยู่ด้วย เช่นกำรพิจำรณำเลือกใช้ยำต้ำนไวรัส 2 ตวัในปัจจบุนัระหว่ำงยำ Efavirenz กบั Dolutegravir 
(DTG) โดยยำ Dolutegravir เป็นยำท่ีมีผลข้ำงเคียงน้อยกวำ่ แม้ว่ำจะมีกำรสง่สญัญำเตือนเร่ืองผลกระทบ
ท่ีอำจเกิดขึน้กบัตวัออ่นในครรภ์ท่ีอำจเกิดภำวะหลอดประสำทไมปิ่ด (neural tube defect)5กรณีท่ีหญิงท่ีมี
เอชไอวีและตัง้ครรภ์ระยะแรกและมีกำรใช้ยำ Dolutegravir ในกำรรักษำ แตย่ำ Dolutegravir ก็ยงัเป็น
ตวัเลือกท่ีนำ่สนใจในกำรเลือกใช้เพรำะมีผลข้ำงเคียงน้อยกว่ำเม่ือเทียบกบั Efavirenz (EFV) โดยท่ีใน
ขณะนีย้งัมีค ำแนะน ำให้หลีกเลี่ยงกำรใช้ DTG กบัหญิงท่ีมเีอชไอวีและตัง้ครรภ์ในระยะแรก 
 นอกจำกนีก้ำรพิจำรณำเลือกยำต้ำนไวรัสตวัใดหรือสตูรใดมำใช้ในแนวทำงกำรรักษำปัจจบุนั 
น่ำจะพิจำรณำประเดน็ตำ่งๆ เพิ่มเติมคือ เป็นสตูรยำท่ีมีควำมจ ำเป็นน้อยในกำรติดตำมผลด้ำนกำรรักษำ 
ทัง้นี ้เน่ืองจำกระบบบริกำรดแูลรักษำด้ำนเอชไอวี/เอดส์ของประเทศไทย ยงัมีช่องว่ำงท่ีผู้ ให้กำรดแูลผู้อยู่
ร่วมกบัเชือ้หลกัท่ีคลินิกไมใ่ช่แพทย์ ควำมเช่ือมัน่ในด้ำนควำมรู้ของตนเองก็อำจน้อยกวำ่แพทย์ และยงัมี
แพทย์จ ำนวนหนึง่ท่ีไมไ่ด้ติดตำมควำมรู้ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรรักษำ อกีทัง้ระบบกำรตรวจทำง
ห้องปฏิบตัิกำรในโรงพยำบำลยงัมีควำมแตกตำ่งกนัอยู่ ดงันัน้ สตูรยำท่ีเลือกจงึควรเป็นสตูรยำท่ีมีควำม
จ ำเป็นน้อยในกำรติดตำมหรือเฝำ้ระวงัผล สำมำรถใช้ร่วมกบัยำท่ีใช้รักษำอำกำรโรคร่วมอ่ืนๆ ได้ และควร
เป็นยำหรือสตูรยำท่ีใช้ได้กบัคนหลำยๆ กลุม่หรือวงกว้ำง เพื่อช่วยลดควำมสบัสนัที่อำจเกิดจำกกรณีกำรมี
สตูรยำเฉพำะของคนแตล่ะกลุม่ 

 ท้ำยสดุประเดน็ที่ส ำคญัในกำรพิจำรณำเลือกสตูรยำคือ เป็นสตูรยำท่ีช่วยท ำให้ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ท่ี
เข้ำรับกำรรักษำสำมำรถใช้ยำได้อย่ำงตอ่เน่ืองสม ่ำเสมอ เพื่อท ำให้มีชีวิตยืนยำว ด ำเนินชีวิตได้ตำมปกติ
ทัว่ไป 
                                                           

5สนใจรำยละเอียดเพ่ิมเติม อำ่น “ทำงเลือกของผู้หญิงตอ่กำรรักษำ: ประโยชน์ตอ่แมแ่ละควำมเสี่ยงตอ่ทำรก” โดย อดุม ลิขิตวรรณวฒิุ 
http://www.tncathai.org 

http://www.tncathai.org/
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 ส ำหรับประเทศไทยสตูรยำท่ีเหมำะสมน่ำจะพิจำรณำเลือกใช้เป็นสตูรยำในแนวทำงกำรรักษำของ
ประเทศฉบบัปรับปรุงใหมนี่ ้ควรเลือกใช้สตูรยำตำมแนวทำงกำรรักษำท่ีแนะน ำโดยองค์กำรอนำมยัโลก 
(WHO) คือ ทีโนโฟเวียร์ + ลำมิวดูีน + โดลทูริกรำเวียร์ (TDF + 3TC + DTG) อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกตวั
ยำ DTG ยงัมีรำคำสงู จงึมีควำมจ ำเป็นต้องพดูคยุหำรือร่วมกนักบัหน่วยงำนและกลุม่/องค์กรตำ่งๆ ทัง้ใน
สว่นขององค์กำรอำหำรและยำ (อย.) ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ (สปสช.) และองค์กรพฒันำ
เอกชนและเครือขำ่ยผู้ติดเชือ้ฯ เร่ืองกำรหำบริษัทยำท่ีสนใจผลิตยำช่ือสำมญั (generic) เพื่อท ำให้รำคำของ 
DTG ลดลงมำอยู่ในระดบัท่ีสำมำรถน ำมำใช้ในวงกว้ำงในประเทศไทยได้ 
 

------------------------------------------ 
 
ง. กลไกและกระบวนการเข้าถงึยาและการรักษา และ Same-Day ART ในมุมมองของภาค

ประชาสังคม 
คณุอภิวฒัน์ กวำงแก้ว ประธำนเครือขำ่ยผู้ติดเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทยเน้นว่ำกำรพิจำรณำ

เลือกยำต้ำนไวรัสหรือสตูรยำท่ีใช้ในกำรรักษำควรพิจำรณำตำมแนวคิด “น้อยเมด็ น้อยมือ้ มีผลข้ำงเคียง
น้อย และดือ้ยำยำก” หรือท่ีเรียกว่ำ “เป็นมิตร” ตอ่ผู้ ใช้ นอกจำกนีต้้องเป็นตวัยำท่ีสำมำรถเข้ำถงึได้หรือ
ได้รับกำรรักษำในรำคำท่ีจ่ำยได้ จงึควรเป็นตวัยำหรือสตูรยำท่ีระบอุยู่ในชดุสิทธิประโยชน์ของระบบประกนั
สขุภำพ และมีกำรระบไุว้ในแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศอย่ำงชดัเจน รวมทัง้กำรสง่เสริมให้มีกำร
ดแูลรักษำตำมแนวทำงท่ีระบ ุ

กำรมีแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ และสง่เสริมให้มีกำรดแูลรักษำตำมแนวทำงท่ีระบไุว้หรือมีผลใน
กำรน ำไปปฏิบตัิใช้จ ำเป็นต้องพิจำรณำทัง้แง่ของ กำรสง่เสริมและก ำกบัให้ผู้ ให้บริกำรมีควำมรู้เร่ืองสตูรยำ
และแนวทำงกำรรักษำท่ีระบไุว้ และสง่เสริมให้ผู้ รับบริกำรมีควำมรู้ว่ำตนเองมีสิทธิท่ีจะได้รับกำรรักษำด้วย
สตูรยำตำมท่ีระบไุว้ด้วยเช่นกนั  

กำรสง่เสริมให้ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีกินยำอย่ำงถกูต้องและตอ่เน่ือง (adherence) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลด้ำนกำรรักษำ เป็นเร่ืองท่ีต้องพดูคยุร่วมกนัระหว่ำง ผู้ ให้บริกำรกบัผู้ รับบริกำร เพื่อท ำควำม
เข้ำใจร่วมกนัเร่ืองเปำ้หมำยของกำรรักษำ รวมทัง้ตดัสินใจเร่ืองทำงเลือกและแนวทำงในกำรรักษำร่วมกนั  

กำรด ำเนินกำรให้ยำอยูใ่นชดุสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดแูลรักษำของระบบประกนัสขุภำพ 
จ ำเป็นต้องท ำให้ยำนัน้ๆ อยู่ในบญัชียำหลกัของประเทศ โดยเกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบด้วย กำรมีข้อมลู
วิชำกำรสนบัสนนุ กำรมียำอยู่จริง คือมีกำรผลิตยำออกมำแล้ว และมีอยู่ในขนำด/ปริมำณ/โดสของยำ
ตำมท่ีระบไุว้ในข้อมลูทำงวิชำกำร และท่ีส ำคญัอีกประเดน็คือ กำรมีรำคำยำท่ีไมแ่พงเกินไป อยู่ในสว่นที่
ประเทศสำมำรถจดักำรให้มีกำรรักษำในวงกว้ำงครอบคลมุกบัคนที่ต้องกำร ไมไ่ด้เป็นกำรให้เฉพำะเจำะจง
กบัคนบำงกลุม่ 
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ภำคประชำสงัคมจ ำนวนหนึง่ท่ีสนใจและท ำงำนเร่ืองกำรสง่เสริมกำรเข้ำถงึยำและกำรรักษำจะท ำ
หน้ำท่ีในกำรติดตำมเร่ือง สิทธิบตัรยำ ทัง้กำรขอขึน้ทะเบียน กำรปรับเปลี่ยนแก้ไขคณุสมบตัิเพื่อตอ่อำยุ
สิทธิบตัร ในสว่นที่สง่ผลเป็นกำรผกูขำดกำรเข้ำถงึยำที่เป็นยำส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรดแูลรักษำควำม
เจ็บป่วยและชีวิตของคน รวมทัง้กำรเจรจำตอ่รองกบับริษัทยำท่ีเป็นเจ้ำของสิทธิบตัร หรือกำรเจรจำกบั
บริษัทยำอื่นๆ ให้มีกำรผลิตยำช่ือสำมญั เพื่อให้มีกระบวนกำรปรับลดรำคำยำลง 

ปัจจบุนักำรใช้ยำ EFV ในกำรรักษำมีรำคำเฉลี่ยอยู่ท่ี 6 – 800 บำท/เดือน ในขณะท่ียำ DTG ยงัมี
รำคำเฉลี่ยอยูท่ี่ 7 – 8,000 บำท/เดือน และเพิ่งมีกำรขอขึน้ทะเบียนยำ DTG ในประเทศเมื่อเดือนธนัวำคม 
2560 ท่ีผ่ำนมำ ยำ DTG จงึอยู่ในกระบวนกำรพิจำรณำเร่ืองกำรบรรจเุข้ำไว้ในบญัชียำหลกั อย่ำงไรก็ตำม
รำคำเฉลี่ยตอ่เดือนที่ยงัสงูอยู่กลำยเป็นอปุสรรคส ำคญั ภำคประชำสงัคมโดยมลูนิธิเข้ำถงึเอดส์ เครือขำ่ยผู้
ติดเชือ้ฯ และภำคีก ำลงัพยำยำมพดูคยุกบับริษัทยำบำงแห่งในประเทศอินเดีย เพื่อให้ผลิตยำช่ือสำมญั
ออกมำ และหำกรำคำเฉลี่ยตอ่เดือนอยู่ท่ี 6 – 800 บำท ก็มีควำมเป็นไปได้ท่ียำ DTG จะได้รับกำรพิจำรณำ
บรรจเุข้ำไว้ในบญัชียำหลกัของประเทศ  

กำรสง่เสริมกำรจดับริกำร Same-Day ART นบัว่ำเป็นกำรพฒันำระบบกำรดแูลรักษำ รวมทัง้
สง่ผลตอ่กำรพฒันำกลไกในกำรเข้ำถงึยำและกำรรักษำของประเทศ ที่สง่ผลด้ำนบวกและให้ประโยชน์กบัผู้
อยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวีท่ีจะได้รับกำรรักษำอย่ำงรวดเร็วด้วยสตูรยำท่ีดีที่สดุที่มีอยู่ในประเทศ  

อย่ำงไรก็ตำมมีเร่ืองท่ีควรค ำนงึถงึคือ กำรเตรียมควำมพร้อมของคนในหน่วยบริกำรนัน้ๆ เพื่อให้มี
แนวคิด ควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกนั และมีเปำ้หมำยร่วมกนัในกำรจดับริกำร Same-Day ART ท่ีเป็น
กำรยกระดบักำรเข้ำถงึยำและกำรรักษำท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ ช่วยปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ รับบริกำรหลดุหำยไป
จำกระบบ มีกำรกินยำตอ่เน่ือง (adherence) จนลดปริมำณไวรัสลงอยูใ่นสภำวะท่ีตรวจไมเ่จอ 
(undetectable viral load) และเป็นกำรช่วยป้องกนักำรแพร่เชือ้ไปให้กบัผู้อื่นด้วย  
 

------------------------------------------ 
 
จ. อุปสรรคและความท้าทายในการจัดบริการ Same-Day ART 

ผู้ ร่วมแสดงควำมเห็นในหวัข้อนีไ้ด้แก่ 
1. ผู้แทนเครือขำ่ยผู้ตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย 
2. ผู้แทนส ำนกัอนำมยั กรุงเทพมหำนคร 
3. ผู้แทนส ำนกัโรคเอดส์วณัโรคและโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค กระทรวง

สำธำรณสขุ 
4. ผู้แทนมลูนิธิเข้ำถงึเอดส์ 

ในสว่นของระบบบริกำรพบว่ำยงัมีอปุสรรค/ควำมท้ำทำยหลำยประกำร  
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1. โรงพยำบำลจ ำนวนหนึง่ 

 ไมส่ำมำรถจดับริกำรคลนิิกกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสได้ทกุวนั เน่ืองจำกไมม่ีแพทย์ให้กำร
ตรวจวินิจฉยัและเร่ิมต้นกำรรักษำ 

 ยงัมีข้อจ ำกดัในกำรดแูลเร่ืองสิทธิของผู้ รับบริกำร ทัง้ในสว่นประกนัสงัคม และสิทธิของ
แรงงำนข้ำมชำติ ที่ต้องให้มีกำรไปรับบริกำรท่ีโรงพยำบำลตำมสทิธิ โดยกำรด ำเนินกำร
ย้ำย/ประสำนงำนเร่ืองสทิธิกำรรักษำมกัใช้ระยะเวลำนำนและเป็นภำระในกำรเดินทำง/
ติดตอ่ประสำนงำนของผู้ รับบริกำร 

2. ผู้ให้บริกำรจ ำนวนหนึง่ 

 ไมไ่ด้มีกำรให้กำรดแูลรักษำหรือกำรปรับเปลี่ยนสตูรยำต้ำนไวรัสตำมท่ีระบไุว้ในแนว
ทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศ 

 ยงัมีทศันคติท่ีเป็นอปุสรรคในกำรจดับริกำรดแูลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสให้กบัผู้ ใช้สำรเสพ
ติด เช่น ยงัมีกำรก ำหนดเง่ือนไขให้หยดุ/เลิกใช้สำรเสพติดก่อนท่ีจะเร่ิมต้นกำรรักษำด้วย
ยำต้ำนไวรัส และกำรมองผู้ รับบริกำรท่ีเป็นแรงงำนข้ำมชำตวิ่ำเป็นภำระเป็นปัญหำของ
ระบบบริกำรสำธำรณสขุของประเทศไทย 

3. ผู้ให้บริกำรต้องค ำนงึว่ำ ในกำรสง่เสริมให้ผู้ รับบริกำรรับกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสทนัที จะมี
ผู้ รับบริกำรจ ำนวนหนึง่จ ำเป็นต้องได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีมีควำมละเอียดออ่นด้ำนจิต-
สงัคม กรณีท่ีทรำบผลเลือดว่ำมีเอชไอวี และมีกำรให้ข้อมลู ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ และ
รวมกนัก ำหนดเปำ้หมำยและวำงแผนด้ำนกำรดแูลรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส ก่อนที่จะเร่ิมต้น
กระบวนกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส 

4. ในกำรจดับริกำร Same-Day ART ในหน่วยบริกำรหรือโรงพยำบำล ซึง่มีกำรคดักรองควำม
เจ็บป่วยและปัญหำสขุภำพแตกตำ่งกนัไป ตำมควำมพร้อมของบคุลำกรและของหน่วยบริกำร 
เช่น ในกำรตรวจคดักรองวณัโรคบำงหนว่ยบริกำรมีกำรตรวจเอก็ซเรย์ทรวงอกเท่ำนัน้ ขณะท่ี
บำงหน่วยมีกำรตรวจ Gene Xpert ด้วยนัน้ ท ำให้เห็นควำมจ ำเป็นของ 

 กำรพฒันำมำตรฐำนของกำรคดักรองควำมเจ็บป่วยและปัญหำสขุภำพส ำคญั เพื่อเป็น
มำตรฐำนก่อนเร่ิมต้นยำต้ำนไวรัส 

 กำรเพิ่มกำรคดักรองภำวะจิตเวชเพิ่มเติม จำกกรณีวยัรุ่นที่อยู่ร่วมกบัเอชไอวีมีภำวะจิตเวช 
และได้รับยำสตูรท่ีมี EFV ท ำให้สง่ผลข้ำงเคียงเพิ่มขึน้ทำงด้ำนจิตเวช 

 กำรเพิ่มกำรคดักรองเร่ืองกำรวำงแผนกำรตัง้ครรภ์ในกรณีท่ีผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีเป็นหญิงท่ี
ยงัมีโอกำสตัง้ครรภ์ได้ เพ่ือให้ค ำแนะน ำเร่ืองสตูรยำต้ำนไวรัสท่ีเหมำะสม ซึง่ปัจจบุนัยงัมี
ข้อแนะน ำให้หลีกเลี่ยงกำรใช้สตูรยำ DTG ในหญิงท่ีมีเอชไอวีท่ีตัง้ครรภ์ระยะแรก 
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ในสว่นของแนวทำงกำรตรวจรักษำและปอ้งกนักำรติดเชือ้เอชไอวีของประเทศไทย 
1. ผู้ ท่ีมำเข้ำร่วมรับฟังกำรแนะน ำแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ฉบบัปรับปรุง มกัเป็นพยำบำล

มำกกว่ำแพทย์ ท่ีเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบในกำรปรับเปลี่ยนสตูรยำ ท ำให้แพทย์ไมค่อ่ยได้รับ
ควำมรู้หรือข้อมลูด้ำนกำรรักษำท่ีทนัสมยั และไมม่ีกำรน ำแนวทำงด้ำนกำรดแูลรักษำฯ ของ
ประเทศไปปฏิบตัิใช้ จงึควรสง่เสริมให้มีสดัสว่นของแพทย์มำเข้ำร่วมประชมุเพิ่มมำกขึน้  

2. แพทย์จ ำนวนหนึง่ยงัไมไ่ด้เร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส รวมกรณีกำรปรับเปลี่ยนสตูรยำ
ต้ำนไวรัส โดยใช้สตูรยำท่ีดีที่สดุท่ีมีอยู่ หรือไมไ่ด้ใช้ค ำแนะน ำท่ีระบไุว้ในแนวทำงกำรตรวจ
รักษำฯ ของประเทศ เช่น 

 แนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ระบวุ่ำให้มีกำรใช้ยำสตูรท่ีมยีำริลพิไวรีน (Rilpivirine) และ 
Abacavir ได้ แตม่ีข้อมลูจำกผู้ ท่ีอยู่ร่วมกบัเอชไอวีว่ำ ไมไ่ด้รับกำรรักษำด้วยยำดงักลำ่ว
ตำมท่ีระบไุว้ในแนวทำงฯ  

3. กำรผลกัดนัให้มีกำรน ำยำต้ำนไวรัสที่มีประสิทธิภำพดีที่สดุและมีผลข้ำงเคียงน้อยในปัจจบุนั 
เช่นยำ Dolutegravir มำใช้ จ ำเป็นต้องท ำให้ยำมีรำคำถกูลงอยู่ท่ี 6 – 800 บำทตอ่เดือนใน
ขณะท่ีปัจจบุนัมีรำคำอยู่ท่ี 7 – 8,000 บำทตอ่เดือน แม้จะมีกำรพิจำรณำหลำยแนวทำง อำทิ 
กำรเชิญชวนให้บริษัทยำจำกอินเดียผลิตยำช่ือสำมญัให้ หรือกำรสนบัสนนุให้องค์กำรเภสชั
กรรมผลิตเอง ยงัเป็นกระบวนกำรท่ีต้องใช้ระยะเวลำรำว 1 – 2 ปี 

 
ในสว่นของผู้ รับบริกำรพบว่ำยงัมีอปุสรรค/ควำมท้ำทำยหลำยประกำร 
1. ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้จ ำนวนมำกยงัมำรับบริกำรในสภำพท่ีมีอำกำร/ควำมเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้

ฉวยโอกำส ท ำให้ต้องรักษำโรคติดเชือ้ฉวยโอกำสก่อน โดยไมส่ำมำรถเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำ
ต้ำนไวรัสได้ทนัที 

2. มีข้อมลูรำยงำนว่ำยงัมีผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ท่ีเสียชีวิตด้วยอำกำรสมัพนัธ์กบัเอดส์อยู่รำว 10,000 
รำย/ปี และมีผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ท่ีหยดุกินยำต้ำนไวรัสรำว 30,000 รำย  

3. กำรหยดุกำรกินยำหรือกำรรักษำยงัเป็นอปุสรรคส ำคญัในกำรดแูลผู้อยูร่่วมกบัเอชไอวีหลำย
กลุม่ โดยเฉพำะในกลุม่เยำวชน  

 
------------------------------------------ 
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ฉ. บทสรุป 
1. กำรจดับริกำรแบบ Same-Day ART มีประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริกำรท่ีอยู่ร่วมกบัเอชไอวีในเร่ืองกำรดแูล

รักษำสขุภำพ ปอ้งกนักำรเจ็บป่วย มีกำรกินยำสม ่ำเสมอ น ำไปสูภ่ำวะกำรกดไวรัสไว้จนไมส่ำมำรถ
ตรวจพบได้ ซึง่จะสง่ผลตอ่กำรลดกำรถ่ำยทอดหรือสง่ผ่ำนเชือ้ไปยงัผู้อืน่ได้  

2. กำรจดับริกำรแบบ Same-Day ART เป็นกำรพฒันำระบบบริกำรดแูลด้ำนเอชไอวีทัง้ระบบให้มี
ประสิทธิภำพในกำรเร่ิมต้นกำรรักษำท่ีรวดเร็ว ชว่ยปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ รับบริกำรหลดุหำยออกไปจำก
ระบบบริกำร มีกำรสง่ตอ่บริกำร และมำติดตำมรับบริกำรตอ่เน่ือง จงึเป็นกำรลดภำระกำรดแูลใน
ระยะยำวของหน่วยบริกำรสขุภำพ 

3. กำรพิจำรณำ Same-Day ART ท่ีมีควำมหมำย 2 มิติ  

 มิติแรกในแง่ของกำรยกระดบัและพฒันำระบบบริกำรกำรดแูลรักษำเอชไอวี/เอดส์ ท่ีต้องอำศยั
ควำมมุง่มัน่ ทุ่มเท และตัง้ใจของผู้ให้บริกำรทัง้ระบบ  

 มิติท่ีสองในแง่ของกำรสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีเข้ำสูร่ะบบกำรดแูลรักษำได้เร็ว
ขึน้ ซึง่ควรร่วมกนัพิจำรณำแนวทำงกำรกำรสง่เสริม Same-Day ART ในรูปแบบกำรรณรงค์
สำธำรณะ เพ่ือสง่เสริมให้คนเข้ำสูร่ะบบบริกำรท่ีมีกำรตรวจเร็ว รู้ผลเร็ว และได้รับกำรรักษำ
ทนัทีภำยในวนัเดียว 

4. รูปแบบกำรจดับริกำรแบบ Same-Day ART  คือกำรก ำหนดให้มหีน่วยบริกำรท่ีท ำหน้ำท่ีเป็น Hub 
เพื่อกำรเร่ิมต้นกำรรักษำให้ได้ภำยในวนัที่ตรวจพบเชือ้หรือวนัที่ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เข้ำมำรับบริกำร 
โดยมีกำรประเมินคดักรองควำมเจ็บป่วย/โรคท่ีเป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและชีวิตเพื่อวำงแผนกำร
รักษำ กำรสง่เสริมและสนบัสนนุด้ำนจิต-สงัคม และกำรจดักำรประสำนงำนเร่ืองสิทธิกำรรักษำ 
โดยมี Navigator เป็นผู้ ให้กำรสนบัสนนุและปรึกษำเร่ืองกำรกินยำ จำกนัน้จงึท ำกำรสง่ตอ่
ผู้ รับบริกำรไปรับบริกำรตอ่เน่ืองยงัโรงพยำบำลใกล้บ้ำนหรือตำมสิทธิกำรรักษำรูปแบบระบบ
บริกำร Same-Day ART ไมไ่ด้เป็นกำรสง่เสริมให้โรงพยำบำลทกุแห่งจดับริกำรดงักลำ่ว  

5. กำรสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีกำรด ำเนินกำร Same-Day ART และกำรยกระดบักำรเข้ำถงึยำและ
กำรรักษำด้ำนเอชไอวี/เอดส์ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพในแนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศควรมี
กำรระบเุร่ือง 

 ยำต้ำนไวรัสที่ใช้เป็นสตูรแรก (first-line regimen) ควรเป็นยำต้ำนไวรัสสตูรท่ีดีที่สดุ (optimal 
regimen) เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรดแูลสขุภำพของผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ท่ีเข้ำมำรับบริกำร 

 กำรพฒันำและเตรียมควำมพร้อมของระบบบริกำร เป็นกำรเตรียมกำรพฒันำทัง้ระบบของกำร
ดแูลรักษำเอชไอวี/เอดส์และโรคหรือควำมเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้อง โดย 
o กำรสง่เสริมให้มีหน่วยบริกำรท่ีเป็น Same-Day ART hub ท่ีมีกำรเตรียมควำมพร้อมของ

แพทย์ พยำบำล และกำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำร (Lab) กำรมี Navigator ท่ีช่วย
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ประสำนงำน ดแูลสนบัสนนุกำรกินยำและกำรให้กำรปรึกษำแก่ผู้ รับบริกำรร่วมกบัแพทย์
และพยำบำล รวมทัง้กำรมีเครือขำ่ยบริกำรท่ีสำมำรถสง่ตอ่เพื่อกำรดแูลรักษำตอ่เน่ือง 

o กำรท ำควำมเข้ำใจเปำ้หมำย ทิศทำง/แนวทำงกำรท ำงำนของผู้ รับบริกำร และประโยชน์
ของ Same-Day ART 

o กำรจดักำรดแูลเร่ืองสิทธิและกำรย้ำยสิทธิกำรรักษำ รวมทัง้กำรดแูลรักษำตอ่เน่ืองในกรณี
ท่ีผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ท่ีมำรับบริกำรไมม่ีสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรดแูลรักษำสขุภำพใดๆ ทัง้นีเ้พื่อ
กำรสง่ตอ่กำรดแูลท่ีมีประสิทธิภำพ 

 กำรจดับริกำรคดักรองดแูลสขุภำพควำมเจ็บป่วยก่อนเร่ิมต้นกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสควรมี 
o กำรคดักรองโรคติดเชือ้ฉวยโอกำสท่ีเป็นอนัตรำย อำทิ วณัโรค (TB) โรคเย่ือหุ้มสมอง 

(Crypto) และโรคอื่นๆ ท่ีน ำไปสู ่IRIS อำทิ กำรติดเชือ้ท่ีจอประสำทตำ (CMV)6 
o กำรคดักรองภำวะควำมเจ็บป่วยอื่นๆ เพิ่มเติม อำทิ โรคตดิตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ และภำวะ

จิตเวช และในกรณีของเดก็และวยัรุ่นท่ีอยู่ร่วมกบัเอชไอวี ควรต้องค ำนงึถงึกำร
เปลี่ยนแปลงทำงฮอร์โมน ทำงสรีระเม่ือเปลี่ยนจำกวยัเดก็เป็นวยัรุ่นเป็นผู้ใหญ่ 

o กำรให้บริกำรปรึกษำเร่ืองกำรวำงแผนครอบครัวเม่ือผู้ รับบริกำรเป็นหญิง และมีกำร
ติดตำม เฝำ้ระวงัควำมปลอดภยัของยำตอ่หญิงตัง้ครรภ์ ทำรกในท้อง และทำรกหลงั
คลอด 

o กำรให้บริกำรกำรปรึกษำเร่ืองพฤติกรรมกำรใช้สำรเสพติด และกำรใช้สำรเสพติดเพื่อเพิ่ม
ควำมบนัเทิงทำงเพศ (Chemsex)  

6. Same-Day ART ต้องกำรกำรสนบัสนนุทำงนโยบำยท่ีชดัเจนจำกส ำนกัโรคเอดส์ วณัโรคและ
โรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ (สอวพ.) กรมควบคมุโรค ที่ดแูลและสนบัสนนุคลนิิกบริกำรเอชไอวีใน
โรงพยำบำลทัว่ประเทศ เพ่ือสง่สญัญำณ และท ำหน้ำท่ีในกำรสนบัสนนุทำงวิชำกำร ก ำกบัตดิตำม 
และสนบัสนนุให้หนว่ยบริกำรจดับริกำร Same-Day ART ในรูปแบบเครือขำ่ยบริกำรในพืน้ที่ 

7. สอวพ. ควรมี 

 บทบำทเชิงรุกในกำรจดัท ำคูม่ือ/แนวทำงกำรตรวจรักษำฯ ของประเทศ โดยกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรด้ำนกำรดแูลรักษำร่วมกบันกัวิชำกำร/ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรักษำ

                                                           

6 กำรติดเชือ้ CMV ท่ีจอประสำทตำ มีควำมแตกต่ำงจำกวณัโรคและเชือ้รำขึน้สมอง ในแง่ของ IRIS ท่ีแม้วำ่จะไมไ่ด้มีโอกำสเป็น IRIS ท่ี
รุนแรงจนเสียชีวิต แตก่็อำจสง่ผลให้ตำบอดได้ซึง่ก็เป็นควำมรุนแรงท่ีน่ำกงัวลเช่นกนั ส ำหรับวณัโรคและเชือ้รำขึน้สมองนัน้ มีค ำแนะน ำ
ชดัเจนวำ่ให้รักษำโรคสองอย่ำงนีไ้ปเป็นเวลำหนึง่ก่อนแล้วคอ่ยรีบเร่ิมยำต้ำนไวรัสหลงัจำกนัน้ แตส่ ำหรับ CMV ถงึแม้จะตรวจเจอก็ยงั
ต้องย่ิงรีบให้เร่ิมกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสกบักำรรักษำ CMV ไปพร้อมกนั เพรำะยำรักษำ CMV ไมไ่ด้สำมำรถรักษำให้หำยด้วยตวัยำ
เองได้ ต้องอำศยัภมูิคุ้มกนัของร่ำงกำยเป็นหลกัด้วย เพียงแตห่ำกตรวจพบ CMV แล้วมีกำรเร่ิมยำต้ำนไวรัสก็ให้เน้นกำรตดิตำมตรวจตำ
และสงัเกตอำกำรมำกขึน้เท่ำนัน้ (แตไ่มไ่ด้มีค ำแนะน ำวำ่ต้องรอรักษำ CMV ก่อนแล้วถงึจะเร่ิมยำต้ำนไวรัสแตอ่ย่ำงใด) 
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ของประเทศ เพ่ือผลกัดนั ติดตำมและสนบัสนนุให้มีกำรน ำยำท่ีมีประสิทธิผลด้ำนกำรรักษำ
เอชไอวี/เอดส์และยำรักษำโรคติดเชือ้ร่วมเข้ำสูร่ะบบบญัชียำหลกั 

 บทบำทเชิงรุกในกำรประสำนงำนและด ำเนินกระบวนกำรเร่ืองกำรเข้ำถงึและให้มียำต้ำนไวรัส
สตูรท่ีมีประสิทธิภำพ มีผลข้ำงเคียงน้อย และดือ้ยำยำก เพ่ือกำรรักษำ โดยอำศยัควำมร่วมมือ
ของหลำยฝ่ำย อำทิ นกัวิชำกำร ผู้ เช่ียวชำญด้ำนกำรรักษำและกำรปอ้งกนั องค์กำรอำหำรและ
ยำ องค์กำรเภสชักรรม ส ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ เครือขำ่ยผู้ติดเชือ้เอชไอวี 
องค์กรพฒันำเอกชนที่รณรงค์เคลื่อนไหวเร่ืองกำรเข้ำถงึยำและกำรรักษำ 

 บทบำทในกำรประสำนงำนกบัองค์กำรอำหำรและยำเพื่อให้มีช่องทำงกำรพิจำรณำกำรขึน้
ทะเบียนยำท่ีสะดวกและรวดเร็ว รวมทัง้กำรน ำเสนอเร่ืองกำรน ำยำต้ำนไวรัสขึน้ทะเบียนบญัชี
ยำหลกัของประเทศ 

 บทบำทในกำรน ำเอำแนวทำงกำรตรวจรักษำและปอ้งกนักำรติดเชือ้ฯ มำใช้เป็นตวัชีน้ ำในกำร
ดแูลรักษำอย่ำงจริงจงั เพื่อให้เกิดกำรปรับขบวนกำรดแูลรักษำในประเทศที่น ำไปสูก่ำร
ด ำเนินกำรท ำให้ยำต้ำนไวรัสมีรำคำถกูลงและมีใช้ได้จริง 

 บทบำทในกำรก ำกบัติดตำมและสนบัสนนุให้หน่วยบริกำรและกำรจดับริกำรดแูลรักษำเอชไอ
วี/เอดส์ในแตล่ะจงัหวดัแตล่ะพืน้ที่ เป็นไปตำมแนวทำงกำรรักษำของประเทศ 

8. กำรพฒันำระบบบริกำรดแูลรักษำเอชไอวี/เอดส์ของประเทศท่ีมีกำรผสมผสำนและจดัรูปแบบกำร
ให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ตำมแนวทำง กำรเร่ิมต้นยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกบัท่ีรู้สถำนะกำรติดเชือ้ 
(Same-Day ART) กำรให้บริกำรท่ีแยกแยะตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร 
(Differentiate Service Delivery /  DSD) กำรสง่เสริม แบ่งปัน และถ่ำยโอนบทบำท/หน้ำท่ี (Task 
Shifting / Task Sharing) ให้กบับคุลำกรทำงกำรแพทย์ เช่น พยำบำล และหน่วยบริกำรทำง
กำรแพทย์เบือ้งต้น เช่น โรงพยำบำลสง่เสริมสขุภำพประจ ำต ำบล และหน่วยบริกำรของภำคชมุชน 
เช่น ศนูย์องค์รวม และ KPLHS (Key Population-Led Health Service) 

9. เพื่อให้ Same-Day ART มีประสิทธิผลมำกขึน้กำรสนบัสนนุให้ผู้อยู่ร่วมกบัเอชไอวีมีกำรกินยำ
อย่ำงตอ่เน่ืองสม ่ำเสมอยงัเป็นประเดน็ส ำคญั รวมทัง้กำรพิจำรณำกระบวนกำรสนบัสนนุทำงเลือก
เร่ืองกำรเปิดเผยสถำนะกำรมีเอชไอวีและกำรอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมด้วย ซึง่ควรมีกำรด ำเนินกำร
ควบคูไ่ปกบักำรลดกำรตีตรำและกำรเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเอชไอวี 

 
 

กำญจนำ แถลงกิจ และนิวตัร สวุรรณพฒันำ บนัทกึรำยงำน 
อดุมลิขิต วรรณวฒุิ ตรวจทำน 
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------------------------------------------ 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรประชมุ 

เวทชุีมชน“การเร่ิมยาต้านไวรัสในวันเดยีวกบัที่รู้สถานการณ์ตดิเชือ้ 
และการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสูตรที่ดีที่สุด ส าหรับผู้อยู่ ร่วมกับเชือ้ฯ ในประเทศไทย” 

12 ตลุำคม 2561 
ห้องประชมุ 7 A ศนูย์วิจยัโรคเอดส์สภำกำชำดไทยกรุงเทพ 

 
วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อท ำควำมเข้ำใจแนวคิด และควำมจ ำเป็นของกำรเร่ิมยำต้ำนไวรัสในวนัเดียวกบัท่ีรู้สถำนะกำร
ติดเชือ้ (Same-Day ART) 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ของกำรให้บริกำรและกำรรับบริกำร Same-Day ART ในประเทศไทย 
3. เพื่อทบทวนกำรเลือกสตูรยำต้ำนไวรัสส ำหรับผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้ฯ ในปัจจบุนั และวำงแนวทำงกำร

จดัหำและใช้สตูรยำต้ำนไวรัสท่ีดีที่สดุอย่ำงทนักำรณ์ส ำหรับประเทศไทย 
 
กลุ่มเป้าหมาย:  

1. สมำชิก NCAB และสมำชิก CAB ของสถำบนักำรวิจยัตำ่งๆ ท่ีสนใจ 
2. แพทย์ พยำบำล และบคุลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีให้บริกำรยำต้ำนไวรัส 
3. ผู้อยู่ร่วมกบัเชือ้เอชไอวี 
4. ส ำหนกัอนำมยั กรุงเทพมหำนคร 
5. กรมควบคมุโรค กระทรวงสำธำรณสขุ 
6. องค์กรพฒันำเอกชนที่ท ำงำนด้ำนกำรเข้ำถงึยำต้ำนไวรัสและสิทธิกำรรักษำพยำบำล 

 
เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 

8.30-9.00น. ลงทะเบียน  
9.00-9.15น. เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ ศ.กิตติคณุ นำยแพทย์ประพนัธ์ ภำนภุำค 

ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย 

9.15-9.45 น. ความหมายและความจ าเป็นของ Same-Day 
ART ทศันคต ิการยอมรับของผู้ให้บริการ 

พญ.นิตยำ ภำนภุำค พึง่พำพงศ์ ศนูย์วิจยัโรค
เอดส์ สภำกำชำดไทย 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
9.45-10.15 น. สูตรยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดส าหรับผู้อยู่ร่วมกับ

เชือ้ฯ ในประเทศไทย 
นพ.โอภำส พทุธเจริญ คณะแพทยศำสตร์ 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

10.15-10.35 น.  พกัรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.35-11.00น. มุมมองของผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ต่อ Same-Day 

ART และสูตรยาต้านไวรัสที่ดีที่สุด อุปสรรค
และข้อควรค านึง 

คณุอภิวฒัน์ กวำงแก้ว เครือข่ำยผู้ติดเชือ้ และ
ตวัแทนผู้ รับบริกำร Same-Day ART 

11.00-11.30น. มุมมองของหน่วยงานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐต่อการจัดบริการ Same-Day ART 
และแนวทางต่อไป 

 ตวัแทนส ำนกัอนำมยั กรุงเทพมหำนคร  

 แพทย์/พยำบำลผู้ดแูล/รักษำผู้อยูร่่วมกบั
เชือ้ 

 ตวัแทนกรมควบคมุโรค 

11.30-12.00น. อภปิราย ผู้ เข้ำร่วมประชมุ 
12.00-13.00 น. พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 
13.00-14.00 น. กระบวนการ และกลไกในการเฝ้าระวังการ

เข้าถงึตัวยาใหม่ๆ และการปรับเปล่ียนสูตร
ยาต้านไวรัส ส าหรับผู้อยู่ร่วมกับเชือ้ใน
ประเทศไทย 

 ผู้แทนส ำนกัโรคเอดส์ วณัโรค และ
โรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ กรมควบคมุโรค 

 คณุอ ำนวยพร แซล่ิม้ มลูนิธิเข้ำถงึเอดส์ 

14.00-14.30 น. อภปิราย ผู้ เข้ำร่วมประชมุ 
14.30-14.45 น. สรุปแนวทางในการด าเนินการต่อ NCAB และผู้ เข้ำร่วมประชมุ 
14.45-15.00 น. ปิดกำรประชมุ NCAB 

 
 


