รายงานการเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีวาดวย
“การยุติวัณโรคในยุคเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยงั่ ยืน: ความรับผิดชอบจากทุกภาคสวน” ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ World Trade Center กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
…………………………………………………..
ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข เป!นหัวหน#าคณะผู#แทนไทยเข#ารวมประชุมระดับรัฐมนตรีวาด#วย “การยุติวัณโรคในยุคเป-าหมาย
แหงการพัฒนาที่ยั่งยืน: ความรับผิดชอบจากทุกภาคสวน” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดยมีผลการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข#อง ดังนี้
๑. ภาพรวม
การประชุ มระดั บระดับ รั ฐ มนตรี “การยุ ติ วัณโรคในยุ คเป- า หมายแหงการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน : ความ
รับผิดชอบจากทุกภาคสวน” ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อเรงรัดการดําเนินการยุติวัณโรคตาม
เป-าหมายยุทธศาสตรการยุติวัณโรคขององคการอนามัยโลกและเป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๗๓ มุงลด
ผู#ปEวยวัณโรครายใหม ให#ได#ร#อยละ ๘๐ ลดอัตราการตายร#อยละ ๙๐ จากสถานการณใน พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
ปกป-องทุกครอบครัวของผู#ปEวยไมให#ล#มละลายจากวัณโรค
การประชุ มนี้ เป! นการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้ งแรกที่ เชิ ญภาคี ภาคสวนอื่นนอกเหนือจากภาคสุขภาพ
ได#แก กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตัวแทนภาค
ประชาสังคม และผู#แทนจากองคกรภายใต#ระบบสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอื่นๆ
ในการนี้ มีบุคคลสําคัญระดับสูงของรัฐสมาชิกเข#ารวมประชุมหลายทาน อาทิ ประธานาธิบดี วลาดิเมียร
ปูติน แหงสหพันธรัฐรัสเซีย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ๗๔ ทานจาก ๑๐๐ ประเทศ
และผู#นําระดับโลกด#านสุขภาพ เชน ดร. เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู#อํานวยการใหญองคการอนามัยโลก
นางลูซิกา ดิทู ผู#อํานวยการบริหาร STOP TB Partnership นอกจากนี้ ยังมีผู#บริหารระดับสูงขององคกรระดับโลก
ได#แก นาย จิมยอง คิม ประธานธนาคารโลก และนักวิชาการจากสถาบันวิชาการชั้นนําของโลกเข#ารวมประชุมด#วย
ในที่ประชุมได#มีการประกาศแผนการรวมวิจัยวัณโรคระหวางประเทศของกลุมประเทศ BRICS (Brazil, Russia, India,
China, South Africa) โดยมุงหวังให#เกิดวิธีการวินิจฉัย ยาและวัคซีนใหม
ผลการประชุมสําคัญคือการให#คํามั่นรวมกันที่จะดําเนินการตามปฏิญญามอสโกวาด#วยการยุติวัณโรค
โดยขอให# ประเทศสมาชิ กองคการอนามั ยโลกเรงรั ดการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตรยุ ติ วั ณโรค (ในประเทศไทยคื อ
แผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการยุติวัณโรค) และจัดสรรงบประมาณรวมถึงทรัพยากรที่จําเป!น และจะนําเสนอ
ปฏิญญาดังกลาวตอที่ประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติวาด#วยเรื่องวัณโรค ในเดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๖๑ ตอไป
๒. ภารกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขระหวางการเขารวมประชุม
๒.๑ กลาวปาฐกถา ในหัวข#อ “การยุติการระบาดของวัณโรค : มุมมองจากประเทศที่มีการปEวยตาย
ด#วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาสูง” โดยประเทศไทยได#แลกเปลี่ยนประสบการณการขับเคลื่อนการยุติปjญหาวัณโรค
ในประเด็นสําคัญดังนี้
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(๑) คนไทยมี โอกาสที่ ดีกวาอีกหลายประเทศ ที่ ประเทศไทยมี หลั กประกั นสุขภาพให# ประชาชนทุ กคน
ผู#ปEวยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา มีโอกาสเข#าถึงยาและการรักษา อยางไรก็ตาม การมีหลักประกันสุขภาพเป!นเพียง
มาตรการหนึ่งซึ่งชวยเหลือผู#ปEวยวัณโรค แตยังต#องมีการปรับปรุงหลักประกันสุขภาพสําหรับการยุติวัณโรค และ
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อยุติวัณโรค
(๒) ประเทศไทยจะต#องทุมเทสรรพกําลังจากทุกภาคสวนมากกวานี้ จึงจะแก#ไขปjญหาวัณโรคที่เห็นผลเป!น
รูปธรรม ทั้งนี้ นพ. ปยะสกล ได#เสนอ แนวทาง ๔ ข#อ ได#แก
“นโยบายเข#มแข็ง” ประเทศไทยต#องขับเคลื่อนการแก#ไขปjญหาวัณโรคให#เป!นนโยบายอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
ประเทศไทยได#จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อยุติวัณโรค พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่ได#ผานการรับรองโดย
คณะรัฐมนตรีแล#ว โดยแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อยุติวัณโรคนี้มีเป-าหมายจะลดดความชุกของผู#ปEวยวัณ
โรคให#ได#ร#อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผน
“เสริมแรงด#วยความรู#” การยุติวัณโรคจําเป!นต#องใช#การวิจัยเพื่อนํามาตรการใหมและนวัตกรรมมาใช#
ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายยุติวัณโรคให#เหมาะสม กระทรวงสาธารณสุขได#จัดตั้งเครือขายนักวิจัยวัณ
โรคไทย ThaiTuRN (Thailand TUberculosis Research Network) เพื่อพัฒนาแผนการวิจัยวัณโรค
ระดับชาติ(National tuberculosis research roadmap) เพื่อให#การวิจัยมุงเป-าสูการขับเคลื่อนนโยบาย
ยุติวัณโรค เชน การพัฒนาวิธีการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคที่มีความไวสูง การบูรณาการและพัฒนา
ระบบฐานข#อมูลเพื่อการวิจัยวัณโรค พัฒนาสูตรยาต#านวัณโรคใหมที่ใช#เวลารักษาสั้นกวาเดิม การศึกษา
ทางพันธุศาสตรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อวินิจฉัยและรักษาวัณโรค การศึกษาปjจจัยทางสังคมที่จะชวย
ลดการรังเกียจและตีตรา
“รวมหมูเป!นเจ#าของ” ยุทธศาสตรยุติวัณโรคไมสามารถดําเนินการด#วยกระทรวงสาธารณสุขโดยลําพั ง
จําเป!นที่ภาคสวนอื่นและประชาชนทุกคนจะต#องเข#ามาชวยและดําเนินการรวมกัน การยุติวัณโรคเป!น
แนวทางรวมของทุ กคนในประเทศเพื่ อให# การตี ตราวั ณโรคหมดไปจากสั งคมไทย จะเห็ นได# จากการ
แก# ปj ญหาโรคเอดสที่ ประเทศไทยดํ าเนิ นงานมาด# วยดี ทั้ งนี้ เนื่ องจากทุ กคนเข# ามาชวยกั น วั ณโรคก็
เชนเดียวกัน ที่ทุกคนในประเทศไทยต#องเข#ามารวมดูแลปjญหาวัณโรค คนในชุมชนต#องชวยกันป-องกันวัณ
โรค และชวยให# ผู# ปE วยเข# าถึ งการวิ นิ จฉั ยวั ณโรค ชวยในการติ ดตามการรั กษาอยางตอเนื่ องจนสํ าเร็ จ
โดยเฉพาะในกลุมผู#สัมผัสวัณโรค ผู#ปEวยติดเชื้อเอชไอวี ผู#ต#องขัง ผู#อาศัยในชุมชนแออัด ผู#อพยพ
“ต#องก#าวตอเนื่อง” การแก#ไขปjญหาวัณโรคต#องดําเนินการตอเนื่องไมหยุดยั้ง มีผู#นํา (Champions) ในทุก
ระดั บของการดํ าเนิ นการของยุ ทธศาสตรยุ ติ วั ณโรค ทั้ งในระดั บชุ มชน อํ าเภอ จั งหวั ด เขต และ
ระดับประเทศ ผู#นําในทุกระดับมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรให#ดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อบรรลุเป-าหมายยุติวัณโรค
๒.๒ เป!น panelist ในการประชุมคูขนาน “ก#าวตอไปในการรับมือวัณโรคในผู#ติดเชื้อเอชไอวี”
ประเทศไทยเป!นประเทศที่ประสบความสําเร็จในการป-องกันควบคุมโรคเอชไอวีและเป!นประเทศที่สอง
ในโลก ที่ได#รับการรับรองวา สามารถยุติการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกได#เป!นผลสําเร็จ
ปjจจุบันสถานการณควบคุมโรคเอชไอวีอยูในระดับทรงตัว เนื่องจากที่ผานมาการดําเนินการควบคุม
โรคในวงกว#างได#ผลดีจากความรวมมือทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม อยางไรก็ตามการเรงรัดยุติเอดส
ในชวงสุดท#าย เป!นระยะที่ต#องใช#ความพยายามสูงสุด เนื่องจากต#องเรงรัดการดําเนินงานคัดกรองและวินิจฉัยใน
ประชากรกลุมเฉพาะที่มีความเสี่ยง ซึ่งต#องอาศัยยุทธศาสตรเฉพาะและต#องมีทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ
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ประเทศไทยได#เสนอให#เรงรัดการควบคุมโรคเอชไอวีและวัณโรค โดยใช#ยุทธศาสตร 3I ซึ่งดําเนินการ
อยูแล#ว แตต#องเรงรัดการขับเคลื่อนให#เข#มแข็งขึ้น โดยต#องเรงรัดค#นหาผู#ปEวยเชิงรุก (Intensified active case
finding) ซึ่งประเทศไทยได#คัดกรองวัณโรคในผู#ต#องขังด#วยการตรวจรังสีภาพทรวงอก และจะเรงรัดในการคัด
กรองวัณโรคในกลุ มผู#ติด เชื้อเอชไอวี และประชากรกลุมอื่นๆ ตอไป โดยเน#นนวัตกรรมในการคัด กรองและ
วินิจฉัยวัณโรคในกลุมผู#ติดเชื้อเอชไอวี การพัฒนาชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพให#ครอบคลุมถึงการให#
การรักษาผู#ติดเชื้อวัณโรคแฝงด#วยยา Isoniazid (Isoniazid Prevention Therapy) การพัฒนาระบบการ
ป-องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infectious Control)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขได#เสนอให#ใช#ยุทธศาสตร “2I” เพิ่มเติม คือการบูรณาการ
ระบบข#อมูล (Integrated information system) ให#เชื่อมโยงระหวางวัณโรคและโรคเอชไอวี และมีคุณภาพ
เพื่อนํามาวางแผนและกําหนดนโยบาย การเพิ่มความครอบคลุม R-R-T-T-R เน#นเพิ่มความครอบคลุม “การ
เข#าถึง-เข#าสูบริการ-ตรวจหา-รักษา-การธํารงผู#ปEวยในระบบ” (Increase coverage of R-R-T-T-R) และเพื่อ
ยุติวัณโรคให#สําเร็จ ประเทศไทยจะต#องลงทุนเพิ่มเติม ทั้งโครงสร#างและปjจจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยและ
พัฒนาขีดความสามารถอยางเป!นระบบและตอเนื่อง
๒.๓ ลงนามบันทึกความเข#าใจระหวางสํานักงานคุ#มครองสิทธิผู#บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษยแหง
สหพันธรัฐรัสเซียกับกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยวาด#วยการปกป-องสุขอนามัยและระบาดวิทยา
สุขภาวะของประชาชน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและดร. อานนะ ปะโปวะ หัวหน#าสํานักงานคุ#มครองสิทธิผู#บริโภค
และสวัสดิภาพของมนุษยแหงสหพันธรัฐรัสเซียได#รวมลงนามบันทึกความเข#าใจระหวางสํานักงานคุ#มครองสิทธิ
ผู#บริโภคและสวัสดิภาพของมนุษยแหงสหพันธรัฐรัสเซียกับกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยวาด#วย
การปกป-องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชน โดยมีสาระสําคัญในการสงเสริมความรวมมือ
ด#านการปกป-องสุขอนามัยและระบาดวิทยาสุขภาวะของประชาชนของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะรวมมือกันในสาขา
งานวิจัยทางวิทยาศาสตร การเตรียมการป-องกันโรค และการแลกเปลี่ยนข#อมูล
๓. ขอสังเกต
การเดิ นทางไปรวมประชุมฯ ในครั้งนี้ นั บวาประสบความสําเร็จเป! นอยางยิ่ง เนื่ องจากประเทศไทยมี
นโยบายที่ชัดเจนที่จะยุติวัณโรคอยางจริงจังและการได#เรียนรู#จากหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการแก#ไข
ปjญหาวัณโรค เชน ญี่ปุE น จีน รัสเซีย และสหภาพยุ โรป และประเทศที่ยั งคงประสบความท#าทายเชนเดียวกั บ
ประเทศไทย เชน ประเทศอินเดียที่พึ่งประกาศเรงรัดการยุติวัณโรคภายในป{ ค.ศ. ๒๐๒๕ เร็วกวาที่องคการอนามัย
โลกตั้งเป-าหมายไว# ๕ ป{ และมีการเพิ่มงบประมาณของรัฐบาลอินเดียในการยุติวัณโรคอยางตอเนื่องทุกป{
วัณโรคเป!นปjญหาสาธารณสุขที่สําคัญและถูกละเลยมานาน เนื่องจากวัณโรคติดตอทางการหายใจ ถือเป!น
ภัยคุกคามในระดับโลกที่ไร#พรมแดนและหากไมมีความรวมมือในการแก#ไขปjญหาอยางจริงจัง วัณโรคจะเป!นภัย
พิบัติตอมนุษยชาติในอนาคตอันใกล# จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ จะเห็นได#วาทุกประเทศตางพบอุปสรรค
และความท#าทายที่เหมือนกัน คือ การขาดการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ (ตั้งแตระดับนโยบายจนถึงชุมชน)
แม#หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพถ#วนหน#าแล#ว แตการมีหลักประกันสุขภาพ
เป!นมาตรการหนึ่ง ที่ชวยให#ผู#ปEวยวัณโรคมีโอกาสเข#าถึงการวินิจฉัยรักษาเทานั้น การยุติวัณโรคได#จะต#องพัฒนา
ระบบการให#บริการสุขภาพและสาธารณสุขที่บูรณาการตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึงระดับซับซ#อน และมีเป-าหมาย
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รวมในการยุติวัณโรค โดยขับเคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่องด#วยทรัพยากรที่เพียงพอ และต#องถือวาวัณโรคเป!น
ปjญหาสําหรับทุกคน
นอกจากประเด็นการบริหารจัดการแล#ว ประเด็นท#าทายอีกประการหนึ่ง คือ การบูรณาการแผนงานเอชไอวี
และแผนงานวัณโรคให#เสริมการทํางานซึ่งกันและกัน ซึ่งการควบคุมสองโรคนี้มีการดําเนินงานที่เหลื่อมกัน การ
บูรณาการแผนงานจะสามารถลดความซ้ําซ#อนในระบบสุขภาพ เพิ่มคุณคาของระบบข#อมูล และทําให#การควบคุม
โรคทั้งสองโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให#เป!นไปตามเป-าหมายการยุติวัณโรคและการยุติปjญหาเอดสในประเทศ
ไทย
๔. กาวตอไป
การคงความมุ งมั่ นในระดับนโยบายและสนั บสนุนการดําเนิ นงานที่ จะยุติ ปjญหาวัณโรคให# สําเร็ จตาม
เป-าหมายที่วางไว#จนถึง ค.ศ. ๒๐๓๐ ตามปฏิญญามอสโกวาด#วยปฏิบัติการยุติวัณโรคและเป-าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
การที่ ประเทศไทยจะรวมกั บประชาคมโลกในการขั บเคลื่ อนวั ณโรคเป! นวาระในเวที สํ าคั ญในระดั บ
นานาชาติ เชน Unite Nation High Level Meeting รวมถึงการเสนอเป!นหัวข#อหลักในการจัดการประชุม
วิชาการสมเด็จเจ#าฟ-ามหิดลในป{พ.ศ. ๒๕๑๙
การขั บเคลื่ อนและติ ดตามแผนปฏิ บัติ การระดั บชาติ เพื่ อยุติ วั ณโรค ตามมติ คณะรั ฐมนตรี โดยจั ดหา
งบประมาณภาครัฐเพื่อให#พอเพียงตอการให#บริการคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาวัณโรคที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และแนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย
การสงเสริมการทํางานระหวางภาคสวนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับนโยบาย ระดับองคกรภาครัฐ จนถึง
ระดับชุมชน ท#องถิ่น โดย กระทรวงตางๆ รวมสนับสนุนในงานที่เกี่ยวข#องกับภารกิจของตน สร#างความมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและธุรกิจเอกชน เชน กระทรวงยุติธรรมเพื่อให#บริการคัดกรองวัณโรคและ
โรคติดเชื้ออื่นแกผู#ต#องขัง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในการดูแลด#านสังคมที่จะสนับสนุน
ผู#ปEวยที่ต#องรักษานานและอาจต#องขาดรายได# การให#ความรู#เรื่องวัณโรคที่จําเป!นตออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ#าน เป!นต#น
การพัฒนาหาทุนและปรับปรุงกลไกการเงินเพื่อนํามาพัฒนาการแก#ปjญหาวัณโรคอยางยั่งยืนสําหรับภาคี
ที่ไมใชภาครัฐ ภายหลังจากประเทศไทยไมรับเงินสนับสนุนจากกองทุนโลกจะต#องมีแนวทางในการให#การสนับสนุน
ภาคีที่ไมใชภาครัฐ และภาคีประชาสังคมให#เข#ามารวมดําเนินการยุติปjญหาวัณโรคได#
การคงความสําเร็จในการลดความชุกของวัณโรคในกลุมผู#ต#องขัง เรงรัดการดําเนินงานในกลุมเอดส
และปดชองวางกลุมที่ยังเข#าไมถึงบริการหรือเข#าถึงบริการช#า รวมทั้งประชากรกลุมเปราะบางมากขึ้น
สนับสนุนให#มีการรวมแบงเบาภาระการดําเนินงาน (Task Sharing) โดยบุคลากรทั้งด#านสุขภาพ และ
การบริการทางสังคม รวมกับภาคประชาสังคม วางแผนและจัดบริการรวม โดยใช#ชุมชนเป!นฐาน เชน การ
ดําเนินการผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอําเภอ ในการเรงรัดมาตรการที่นําไปสู
การลดผู#ติดเชื้อ ลดผู#เสียชีวิต และลดการรังเกียจ ตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับวัณโรค
………………………………………………
กองการตางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Talking points by
H.E. Prof Clinical Emeritus Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn
Minister of Public Health of Thailand
at the First high level plenary
“Ending the TB epidemic: Perspective from the 8 countries with the
highest TB and MDR-TB burdens”
Time: 10.45-13.00, 16 November 2017
World Trade Center, Moscow, Russian Federation
The format is “Davos-style” or the World Economic Forum Style. (sit in chairs)
• No power point presentations [just only one slide on the 1-4 key
messages of the talk]
• No formal speeches will be used for open debate and lively interaction.
The suggested focused question to be posed to the Minister of Thailand:

‘Thailand has been at the forefront in implementing UHC policy and
has achieved outstanding results. How is Thailand using the success
of its UHC programme to expand access to those still unreached and
to help drive TB’s decline faster?’
The PHM will have 7 mins to speak.
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Response to the question (522 words, 6-7 minutes)
Thank you so much for such excellent question, Mr. Moderator,
I would like to respond with two key messages:
First, UHC is not the panacea for all health problems. The situation
that Thailand being at the top rank in all three dimensions of TB
challenges, in spite of having achieve UHC for 15 years, proves that
universally available of free comprehensive TB services under UHC is
not enough to tackle the challenges.
For example, in spite of UHC, only 70%% of the estimated TB cases
received treatment with only 75% success rate. This means only 53%
effective coverage. Furthermore, only 70% of TB who also HIV positive
receive ARTs, and 30% of relapse cases receive Drug Sensitivity test.
So, we must be realistic and understand the limitation of UHC.
Second, Apart from UHC, we need a ‘Systematic Approaches’ lead by
strong and committed ‘Champions’ to ensure sustainable successes.
It is clear that our remaining challenges are not from lack of
technologies but from inadequate “management” and “leadership”.
We have formulated a systematic approaches called ‘P-R-O-P’,
P stands for “Political Commitment”
We have just got strong political commitment thru the cabinet
approval of ‘the national strategic plan on TB prevention, treatment
and care 2017-2021 to half the incidence of TB in 5 years”.
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This is the ‘Political or Policy Power’ that will ensure adequate
resources, aggressive inter-sectoral actions with clear targets.
R: stands for “Research and Innovation”
We have just started implementing a research package on TB, and
established a Tuberculosis Research Network to develop and
mobilized all ‘social and technological innovations’, including Gene
Xpert. This is the ‘power of wisdom’ to allow effective prevention
among high risk groups, very fast and early diagnosis and effective
short term treatment, as well as de-stigmatization.
O stands for “Ownership”
We are moving to make the movement on TB owns by everyone,
every community, every agency, every health professional, and
especially every affected people. This is the ‘social power’ that will
ensure ‘zero stigmatization’, strong community engagement for active
effective prevention, outreached early diagnosis and good compliance
towards successful treatment, especially those high risk priority
groups including people in close contact with the patient, people living
with HIV, migrants, urban slum and prisoners.
P stands for Persistent Actions by Champions
We need the collective and continuous efforts of Champions, from all
walk of lives at all level that will link the ‘political, social and
intellectual power’ to form a ‘super power’ that will ensure real and
sustainable effective coverage of universal case findings and highest
cure rate without stigmatization.
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Mr. Moderator,
Our next immediate step is to identify and mobilize not just one
National Champion, but many collective champions from all walks of
lives at all levels.
Champions who have high social and intellectual capital.
Champions who are fully committed every second to eliminate TB,
and
Champions who will never stop their commitments and actions until
the last day of their lives.
We are very glad to be here to share and learn from other high
burden countries. Our collective wisdom will ensure sustainable global
successes in time of the Sustainable Development Goal target.
Thank You.
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Ministry of Public Health of THAILAND

Talking points by
H.E. Prof Clinical Emeritus Dr. Piyasakol Sakolsatayadorn
Minister of Public Health of Thailand
at the PARALLEL MINISTERIAL PANELS
“Stepped up TB/HIV response”
Time 11.30-13.00, 17 November 2017
World Trade Center, Moscow, Russian Federation
Question: ‘Thailand has been one of the frontrunners of the HIV
response in Asia, and has achieved virtual elimination of
vertical transmission of HIV.
What are your thoughts on elimination of TB among people
living with HIV and what are your next steps to achieving this?
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Response to question (590 words, 7 minutes)
Thank you Eric for the very relevant question.
Indeed, Thailand marks a strong record in responses to HIV/AIDS and
was certified ‘elimination of vertical transmission’ last year.
Nevertheless, ‘Success can be the beginning of failure! ’
We are reaching the situation of ‘hitting the plateau’ or ‘diminishing
return’ for HIV. For each small incremental achievement, we have to
invest much more.
Looking at the WHO’s three- I-s for TB and HIV, we still have big
challenges.
The first I, Intensified active case finding (ICF)
It’s not too difficult to identify HIV status among TB patients. We
screen 98% of all TB cases and found 13% co-infection with HIV.
However, we identified only a few percentage of TB among People
Living with HIV!!! We must have missed at least 3 or even 5 times
from the real number. This means tens of thousands of TB cases.
HIV will be the next key population that we should focus after
successful case finding in prisoners.
We are looking into the possibility of making new TB diagnostic tools
available and accessible at some strategic areas. Due to its very high
cost, we will start with those that have high prevalence of HIV.
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The second I, Isoniazid Prevention Therapy (IPT)
Although IPT is recommended by WHO, with or without Tuberculin
Skin Test. The IPT has yet to be included in the UHC and not practice
widely as it is still not in the national guideline.
IPT is and effective and not very costly measure, but require strong
policy and commitment from health professionals.
The third I, Infection Control for Tuberculosis (IC)
Although we have ‘infection control room’ in all public and private
hospitals, but the comprehensive measures on infection control for TB
have not been intensively implemented.
So what we have to move immediately is to strengthen and be serious
with these “three-I-s”.
On top of that we need two more “I”s.
The first additional ‘I’ is Integrated Information Systems. The patient
database of the two diseases are fully separated and can not be
analyzed into meaningful information for decision making and
tracking the progress on TB in HIV. We are moving on TBCM online
which will provide strategic information for policy decision and
effective individual case management.
The second one is to Increase coverage of R-R-T-T-R, Reach, Recruit,
Test, Treat and Retain for both HIV and TB.
Although we screen 98% of all TB cases and found 13% co-infection
but only 69% were on ART despite the policy on “Test and treat”.
We must also reach the global target of 90:90:90 as soon as possible
and go beyond that.
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The HIV Champions always said that “Anything that stops the HIV
epidemic will also stop TB” and TB champions also said that “HIV
could not be successful if you can not control TB”.
These challenges need strong leadership from Champions from both
public and private sectors at all level. We do need strong Community
of People Living with the Diseases on TB much like those on HIV.
In conclusion,
I would reiterate 3 points
‘Success can be the beginning of failure’ as we are reaching the
‘diminishing return’ situation on HIV, and we have big challenge
to implement the WHO’s three I’s on TB in HIV.
Apart from strengthening the three-I’s we need two more I’s,
Integration of databases of TB and HIV patients, and Increases
the coverage of R-R-T-T-R to achieve 90:90:90 as soon as
possible.
Both of them needs committed leaders, or champions, to
sustain the successful actions.

Thank you
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