โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายเพือ่ สุขภาพ

ป ที 8 ฉบับที 71 เดือนสิงหาคม 2563

ใหบร�การ PrEP กับทุกกลุมเสี่ยงใหผลคุมคา
และลดผูติดเชื้อเอชไอว� ไดตามเปาหมาย
บริการ PrEP (เพร็พ) เปนหนึง่ ในมาตรการปองกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม เสีย่ งสูง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เสนอ
ให PrEP เปนมาตรการเสริมเพื่อลดผูติดเชื้อรายใหมตามแผนยุทธศาสตรแหงชาติวาดวยการยุติปญหาเอดส ภายใน
ป พ.ศ. 2573 ที่กำหนดใหตั้งแตปนั้นเปนตนไปจำนวนผูติดเชื้อรายใหมตองนอยกวา 1,000 คนตอป อยางไรก็ตาม
แมวายาที่ใชในบริการ PrEP อยูในบัญชียาหลักแหงชาติแลว แตมขี อ บงใชสำหรับตานไวรัสเอชไอวี ในผูท ต่ี ดิ เชือ้ แลว
เทานัน้ หากตองขยายขอบงใชสำหรับผูท ย่ี งั ไมตดิ เชือ้ ควรมีการประเมินความคุม คาทางการแพทย และสาธารณสุข
กอน ผลการประเมินพบวา การใหบริการ PrEP ในทุกกลุมเสี่ยงมีความคุมคาดานเศรษฐศาสตร สาธารณสุข ภายใต
เงื่อนไขวาพฤติกรรมเสี่ยงไมเพิ่มขึ้น เชน ไมใชถุงยางอนามัยลดลง ไมเปลี่ยนคูนอนบอย ไมใชเข็มและอุปกรณ
สะอาดลดลง และพฤติกรรมอืน่ ๆ จึงมีขอ เสนอแนะใหเพิม่ ชุดบริการ PrEP ในชุดสิทธิประโยชน ของระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ควบคูกับการบรรลุเปาหมายรอยละของการตรวจเชื้อเอชไอวีและไดรับ การรักษา “95-95-95”
ไดแก ผูติดเชื้อเขารับการตรวจ และรูวาตนเองติดเชื้อรอยละ 95 ผูที่ติดเชื้อเขารับ การรักษารอยละ 95 และผูต ดิ
เชือ้ รักษาตอเนือ่ งจนกดไวรัสสำเร็จรอยละ 95 รวมถึงมีมาตรการเพิม่ ความเขมแข็ง ในการลดปจจัยเสี่ยงใหผูรับบริการ
และพัฒนาศักยภาพผูใหบริการใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะสำหรับ การใหบริการ

ใหบร�การ PrEP ในทุกกลุมเสี่ยงมีความคุมคา
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ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
(MSM)

ผูที่มาขอ
รับบริการ PrEP เปนประจำ

หญิงขามเพศ
(Transgender Women)

ชายหรือหญิง
ขายบริการ

คูของผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลเลือดตาง
และไมไดใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ

ผูที่มีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ภายใน 6 เดือนที่ผานมา

ผูใชสารเสพติด
ดวยวิธีฉีด (PWID)

ชวยลดผูติดเชื้อเอชไอว�ลงได 940 ราย/ป ภายในป พ.ศ. 2573 แตพฤติกรรมเสี่ยงตองไมเพ��มข�้น

ไมลดการใชถุงยางอนามัย

ไมเปลี่ยนคูนอนบอย

ไมใชเข็มและอุปกรณสะอาดลดลงและ ฯลฯ

ใหบริการ PrEP กับทุกกลุมเสี่ยงใหผลคุมคาและลดผูติดเชื้อเอชไอวีไดตามเปาหมาย

ใหบร�การ PrEP อยางไรใหคุมคา และบรรลุเปาหมายผูติดเชื้อรายใหมนอยกวา 1,000 ราย ภายในป พ.ศ. 2573

ผูปวยรายใหมจะเหลือ
940 รายตอป ได เมื่อใหบร�การ PrEP
ควบคูกับดำเนินงานตามยุทธศาตร
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ใหบริการ PrEP โดยควบคุม
ไม ใหเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง

งบประมาณที่ตองใชเพ��ม
หากใหบร�การ PrEP ในกลุมเสี่ยง

HIV

ผูต ดิ เชือ้ เขารับการตรวจและรูว า ตนเองติดเชือ้

370 ลานบาท / ป

405 ลานบาท / ป

218 ลานบาท / ป

253 ลานบาท / ป

600 บาท

บริการ PrEP ประกอบดวย การใหยาตานไวรัสและใหบริการตรวจติดตาม
ทางหองปฏิบตั กิ าร
+ ใหยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) และ
C
T
F
emtricitabine (FTC) ซึง่ รวมอยูใ นยาเม็ดเดียวกัน
TDF
(TDF/FTC)

ผูที่มาขอ
รับบริการ PrEP เปนประจำ

หญิงขามเพศ
(Transgender Women) คูข องผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีทม่ี ผี ลเลือดตาง
และไมไดใชถงุ ยางอนามัย
ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ

ชายหรือหญิง
ขายบริการ

ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID)

หนา 2

ผูท ม่ี โี รคติดตอทางเพศสัมพันธ
ภายใน 6 เดือนทีผ่ า นมา

ใหบริการ PrEP กับทุกกลุมเสี่ยงใหผลคุมคาและลดผูติดเชื้อเอชไอวีไดตามเปาหมาย

95%

กรณีพฤติกรรมเสี่ยงเพ��มข�้น

215 บาท

ชายที่มีเพศสัมพันธ
กับชาย (MSM)

95%

ผูต ดิ เชือ้ รักษาตอเนือ่ งจนกดไวรัสสำเร็จ

กรณีพฤติกรรมเสี่ยงไมเปลี่ยนแปลง
หากยากระปุกละ

วันละ
1 เม็ด

+
ผูที่ติดเชื้อเขารับการรักษา

95%

หากยากระปุกละ

PrEP คือ บริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีกอนการสัมผัสเชื้อ (Pre- Exposure
Prophylaxis: PrEP) ไดรับการพิสูจนวามีประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อ
เอชไอวี ในกลุมประชากรที่ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงแตไมสามารถปองกันดวยการใช
ถุงยางอนามัยไดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ กลุมเสี่ยงที่ควรไดรับบริการ ไดแก

+

+ รับประทานวันละ 1 เม็ดอยางสม่ำเสมอ ตลอด ชวง
เวลาทีย่ งั มีความเสีย่ ง
+ การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารจะทำทัง้ กอนและระหวาง
รับ PrEP ไดแก ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีทกุ 3 เดือน
การทำงานของไตทุก 6 เดือน การติดเชื้อไวรัส ตับ
อักเสบบีปล ะ 1 ครัง้ การตัง้ ครรภทกุ ครัง้ ทีส่ งสัย คัด
กรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยเฉพาะซิฟล สิ ทุก
6 เดือน และการติดตามผลขางเคียงจากการใชยา

(1,870 ลานบาท / 5 ป)

(1,987 ลานบาท / 5 ป)

ความเขาใจเกีย่ วกับ PrEP ทีถ่ กู ตอง
PrEP ไมใชยาปองกันการติดเชื้อได
100% แตเปนทางเลือกเพิ่มเติมใหแก
ผูม คี วามเสีย่ งสูง ผูท ใ่ี ช PrEP ยังตองมี
การปองกันอืน่ ๆ รวมดวย เชน ถุงยาง
อนามัยเพือ่ ปองกันโรคทางเพศสัมพันธ
อื่น ๆ

พฤติกรรมเสีย่ ง ตัวแปรสำคัญ
ทีอ่ าจทำใหความคุม คาลดลง
ความเขาใจผิดเกีย่ วกับ PrEP วาปองกันทัง้ การติดเชือ้ เอชไอวี
และโรคอืน่ ๆ ได 100% จะทำใหพฤติกรรมเสีย่ งเพิม่ ขึน้ และ
ทำใหบริการ PrEP คุม คานอยลง หากพฤติกรรมเสีย่ งเหลานี้
และพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มมากกวารอยละ 4 จะทำให
บริการ PrEP ไมมปี ระโยชน ในบางกลุม ประชากร

PrEP ชวยลดภาระงบประมาณดานการ
รักษาผูป ว ยเอชไอวีและโรคฉวยโอกาส ที่อาจเกิดขึ้น
PrEP มีประสิทธิผลสูงในการปองกัน
การติดเชื้อเอชไอวี เมื่อรับประทานยา
สม่ำเสมอ

ใชถงุ ยางอนามัย
ลดลง

เปลีย่ นคูน อน
บอยขึน้

ใชเข็มและ
อุปกรณสะอาด
ลดลง

ใหบริการ PrEP กับทุกกลุมเสี่ยงใหผลคุมคาและลดผูติดเชื้อเอชไอวีไดตามเปาหมาย

หนา 3

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1. พิจารณาบรรจุบริการ PrEP ใหอยูใ นชุดสิทธิประโยชน โดยตองดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายรอยละของการตรวจเอชไอวีและไดรบั การรักษา 95-95-95 ควบคูก นั
2. จัดทำระบบขอมูลการใหบริการ PrEP ใหเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศการใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสแหงชาติ (NAP)
3. สนับสนุนงบประมาณเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็งของการรณรงคและสนับสนุนใหมกี ารใชถงุ ยางอนามัย การใหเข็มและอุปกรณสะอาด ใหสารทดแทน เม
ทาโดน การตรวจและรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการรณรงคสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับบริการ PrEP
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1. จัดทำแนวทางการจัดบริการและแบบคัดกรองความเสีย่ งรวมกับแพทยผเู ชีย่ วชาญและนักวิชาการทีเ่ กีย่ วของ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมคี วามรู
ความเขาใจและมีทกั ษะการใหบริการ เชน การใหคำปรึกษากอน-ระหวางเขาโครงการ การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การใหยา
2. วิเคราะหและรายงานผลการกำกับติดตามการใชยาเพือ่ ใหมน่ั ใจวาผูร บั บริการรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย และรับประทานยาอยางตอเนือ่ ง
ในระดับที่สามารถปองกันการติดเชื้อเอชไอวีไดเพียงพอ

เกี่ยวกับการศึกษา
การพิจารณาบรรจุยา PrEP ในชุดสิทธิประโยชนภายใตหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองมีการประเมินความคุมคาทางสาธารณสุขและ
ประเมินผลกระทบดานงบประมาณของการใช PrEP การศึกษานี้จึงเปนการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนโดยใชแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร
AIDS Epidemic Model (AEM) เวอรชน่ั 4.13, Thailand baseline กลุม เปาหมาย ไดแก ชายทีม่ เี พศสัมพันธกบั ชาย (MSM) ชายขายบริการ (MSW)
หญิงขามเพศขายบริการ (TGSW) หญิงขามเพศที่เปนคูนอนชั่วคราว (TGCP) ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID) และคูเพศสัมพันธที่มี ผลเลือด
ตาง (sero-discordant couples) โดยเปรียบเทียบสถานการณการใหบริการ PrEP เสริมเขาไปในบริการปองกันในปจจุบนั เชน ถุงยางอนามัย
Needle Exchange Program และ Opioid Substitution Therapy โดยกำหนดใหบริการดังกลาวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาเดิม และสถานการณ
ที่มีการเพิ่มอัตราเรงรอยละของการตรวจและไดรับการรักษา “90-90-90” และ “95-95-95” ความครอบคลุมของบริการปองกัน ทีม่ อี ยูเ ดิมใหบรรลุ
เปาหมายรอยละ 90 และ 95 รวมทัง้ สถานการณพฤติกรรมเสีย่ งหลังรับบริการ PrEP ทัง้ ทีไ่ มเปลีย่ นแปลงและมีพฤติกรรมเสีย่ ง เพิ่มขึ้น รวมถึงคาด
การณภาระงบประมาณของกองทุนประกันสุขภาพในระยะเวลา 5 ป

ผูเข�ยน

ดนัย ชินคำ
นักวิจัย

ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ ไดที่
http://www.hitap.net/research/173130

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ

หนวยงานที่สนใจรับ Policy Brief ฉบับพิมพ สมัครรับ
ไดที่ comm@hitap.net โดยระบุชื่อ-ที่อยูเพื่อจัดสง

เอกสารฉบับนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง การประเมินความคุม คา
ของบริการปองกันการติดเชื้อ HIV กอนการสัมผัสเชื้อ
โดย ดร.รุง นภา คำผาง, ดนัย ชินคำ, ศุภวรรธน เพิม่ ผลสุข,
ภก.ดิศรณ กุลโภคิน, ดร. ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค
และ ดร. ภญ.นัยนา ประดิษฐสทิ ธิกร
HITAP เปนองคกรกึง่ อิสระภายใตสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ สำนักงานปลัดกระทราวงสาธารณสุข มีพนั ธกิจหลัก
คือ ศึกษาผลกระทบทัง้ บวกและลบจากการใชเทคโนโลยี หรือนโยบาย
ดานสุขภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดานนโยบายของภาครัฐ เชน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ และหนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข
สวนในระดับนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา HITAP
เนนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศเหลานัน้ สามารถทำประเมิน
เทคโนโลยีดานสุขภาพดวยตนเอง

ทานที่สนใจรับเปนรายบุคคล
สมัครรับสำเนาอิเล็กทรอนิกส (ไฟล PDF)
ไดที่ comm@hitap.net โดยระบุอีเมลเพื่อจัดสง
ดาวนโหลดฉบับ PDF และ Policy Brief เลมอื่นๆ
ไดที่ www.hitap.net
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