การรณรงค์ คัดกรองไวรั สตับอักเสบซีท่ วั ประเทศ
โดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย
สนับสนุนโดยองค์ กรยารั กษาโรคที่ถูกละเลยและมูลนิธิเพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใ
หม่
การรณรงค์ เพื่อค้ นหา "ผู้สูญหายนับล้ าน" สาหรั บภัยเงียบจากโรคที่รักษาได้
กัวลาลัมเปอร์ - 17 กรกฎาคม 2562 - มูลนิธิเพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใหม่ (The
Foundation for Innovative New Diagnostics -FIND) และองค์กรยาเพื่อรักษาโรคที่ถกู ละเลย
(Drugs
for
Neglected
Diseases initiative
DNDi)
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย
(MOH)
เพื่อเปิ ดตัวโครงการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
การรณรงค์ #MYmissingmillions ที่ประกาศในวันไวรัสตับอักเสบโลกปี
2562
มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสาคัญของการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบซีโดยเร็ว
และเพื่อให้ แน่ใจว่าชาวมาเลเซียทุกคนมีโอกาสได้ รับการตรวจและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสู
งฟรี ซึง่ คาดการณ์ว่าจะมีผ้ ทู ี่เป็ นโรคไวรัสตับอักเสบซีประมาณ 400,000 คนอยู่ในมาเลเซีย
มีจานวนผู้ที่ติดเชื ้อเรื อ้ รังมากกว่า
71
ล้ านคนทัว่ โลกซึง่
80%
เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ ต่าและปานกลาง
(LMICs)
ไวรัสตับอักเสบซีเป็ นภัยเงียบเนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื ้อไม่ทราบสถานะของตนเองและไม่มี
การแสดงอาการของโรคจึงไม่รับการรักษา
ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ ชาวมาเลเซียโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสได้ รับการตร
วจคัดกรองฟรี ในเดือนกรกฎาคม
โดยใช้ การตรวจสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและง่ายที่โรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง ศูนย์สขุ ภาพหลัก
และศูนย์วิจยั
FIND
ซึง่ ตังอยู
้ ่ใน
14
รัฐทัว่ ประเทศ
ผู้ป่วยทังหมดที
้
่ได้ รับการยืนยันว่ามีไวรัสตับอักเสบซี
(viremia)

จะได้ รับการประสานเพื่อดูแลที่สถานพยาบาลท้ องถิ่นของรัฐที่มีการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสที่ออ
กฤทธิ์โดยตรง
การรณรงค์

#MYmissingmillions

เป็ นส่วนหนึง่ ของความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย

(MOH)

เพื่อลดความซับซ้ อนและกระจายการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี
โครงการไวรัสตับอักเสบซี

(HCV)

แห่งชาติของมาเลเซีย

ดาเนินการตามกลยุทธ์การรักษาเพื่อรับมือกับต้ นทุนการรักษาที่สงู ในประเทศ
โดยให้ การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีฟรี (sofosbuvir/daclatasvir) ในโรงพยาบาลของรัฐ
DNDi และ FIND หวังว่าการสนับสนุนดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของรัฐเพื่อค้ นหากลุ่ม
#MYmissingmillions
จบข่าว
เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี
ไวรัสตับอักเสบซีเป็ นหนึง่ ในโรคติดเชื ้อที่พบได้ บ่อยที่สดุ ในโลก
ซึง่ ติดต่อผ่านการดูแลสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ ยาเสพติดแบบฉีด
มีผ้ ตู ิดเชื ้อเรื อ้ รังมากกว่า
71
ล้ านคนทัว่ โลก
โดยมากกว่า
80%
เป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ ต่าและปานกลาง
(LMICs)
–
มีเพียงหนึง่ ในห้ าคนเท่านันรู
้ ้ ว่าพวกเขามีโรคนี ้อยู่ ทุกๆ ปี จะมีผ้ ทู ี่เสียชีวิตจากโรคนี ้ประมาณ
400,000 คน และอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้น จึงทาให้ เป็ นสิ่งสาคัญต่อสุขภาพทัว่ โลก:
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ กาหนดเป้าหมายในการกาจัดไวรัสตับอักเสบภายในปี 2573
ภาระของโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศมาเลเซียมีสงู และคาดว่าจะเพิม่ ขึ ้นอย่างมากในอีกหล
ายทศวรรษต่อจากนี ้ ซึง่ จะนาไปสู่การเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื ้อ HCV จานวน 63,900 คนภายในปี
2582 สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาเยี่ยมชม www.dndi.org

เกี่ยวกับ FIND
FIND
เป็ นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงผลกาไร
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาและการส่งมอบการวินิจฉัยเพื่อต่อสู้กบั โรคที่สาคัญที่ส่งผลกร
ะทบต่อประชากรที่ยากจนที่สดุ ในโลก
ภารกิจของเราเกี่ยวข้ องกับการวิจยั และการพัฒนาเพื่อเข้ าถึงการรับมือกับอุปสรรคทางวิทยาศ
าสตร์ ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
การสร้ างหลักฐานข้ อมูลสาหรับผู้กากับดูแลและผู้กาหนดนโยบาย
การจัดการกับความล้ มเหลวของตลาด
และการสนับสนุนความเข้ าใจและการเข้ าถึงการวินิจฉัยในประเทศที่มีรายได้ ต่าและปานกลาง
(LMICs) เราได้ ส่งมอบเครื่ องมือใหม่สาหรับการวินิจฉัย 24 รายการตังแต่
้ ปี 2546
ผลิตภัณฑ์กว่า
50
ล้ านรายการที่สนับสนุนโดย
FIND
ถูกนาส่งให้ แก่ประเทศมีรายได้ ต่าและปานกลาง
150
ประเทศตังแต่
้ ต้นปี
2558
ในฐานะที่เป็ นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เราทางานร่วมกับพันธมิตรด้ านวิชาการ
อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาสังคมกว่า 200 องค์กรทัว่ โลกในการจัดทาโครงการกว่า 70
โครงการที่เกี่ยวกับโรคที่สาคัญหกด้ าน
FIND
มีความมุ่งมัน่ ต่ออนาคตที่การวินิจฉัยสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษาและเป็ นรากฐานสาหรั
บการเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันโรค สาหรับข้ อมูลเพิม่ เติมกรุณาเยี่ยมชม
www.finddx.org
เกี่ยวกับ DNDi
องค์กรยารักษาโรคที่ไม่ได้ รับความสนใจ
(DNDi)
เป็ นองค์กรเพื่อการวิจยั และพัฒนาโดยไม่แสวงหาผลกาไร
ดาเนินการส่งมอบการรักษาใหม่สาหรับผู้ป่วยโรคที่ถกู ละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับก
ารนอนหลับ โรคชากาส โรคลิชมาเนีย โรคเท้ าช้ าง โรคฝี รั่ว เอชไอวี/เอดส์ในเด็ก
ไวรัสตับอักเสบซี
(HCV)
ความมุ่งหมายของ
DNDi
คือการที่สามารถเข้ าถึงการรักษาโรคตับอักเสบซี
(HCV)
ผ่านการพัฒนาและการขึ ้นทะเบียนยาต้ านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง
(DAA)

ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเจตจานงทางการเมืองเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้ า
ถึงยาต้ านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง (DAAs) ทัว่ โลก www.dndi.org
ข้ อมูลติดต่อสื่อ
DNDi South East Asia: Molly Jagpal
M: +60 (0)12 546 8362
E: mjagpal@dndi.org
DNDi Geneva: Moyette Gibbons
T: +41 22 555 19 29
M: +41 79 940 9017
E: mgibbons@dndi.org
FIND: Sarah-Jane Loveday หัวหน้ าฝ่ ายการสื่อสาร
T: +41 (0) 22 710 27 88
M: +41 (0) 79 431 62 44
E: media@finddx.org

