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ผมอาจตัง้ ชื่อบทความนี้ดเู กินข้อเท็จจริงไปหน่อย แต่คดิ ย้อนทวนดูแล้ว ก็ยงั อยากใช้ช่อื นี้อยู่ ทาไมหรือ
ครับ ลองอ่านดูนะ
ผมอ่านบทความของ Dr.Ronald Valdiserri ชื่อ “แนวปฏิบตั /ิ แนวทางฉบับใหม่เพื่อเสริมสร้างการตรวจ
ค้นหาเอชไอวีและป้องกันเอชไอวีเพื่อผูห้ ญิง” New Guideline Strengthen HIV Screening and
Prevention for Women (จาก blog.aids.gov) เผยแพร่ในวันที่ 14 พฤษภาคมทีผ่ ่านมา เนื่องในโอกาส
สัปดาห์สุขภาพผูห้ ญิงแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr.Ronald ระบุว่า ความเห็นของเขาใน
บทความชิน้ นี้ น่าจะช่วยให้แพทย์และบุคลากรผูด้ แู ลสุขภาพสามารถนาไปใช้ปรับปรุงและขยายบริการ
การตรวจเลือดหาเอชไอวีและการป้องกันฯสาหรับผูห้ ญิงในสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้
Dr.Ronald กล่าวถึงความคิดเห็นของเขาต่อข้อแนะนาของคณะกรรมการวิทยาลัยสูติ-นารีแพทย์ของ
สหรัฐฯ (The American College of Obstertricians and Gynecologists / ACOG) ใน 2 เรือ่ งคือ
1. การปรับลดอายุผหู้ ญิงให้ต่าลง เพื่อการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
2. การใช้ PrEP เพื่อป้องกันเอชไอวีในผูห้ ญิง

เรื่องแรก “การปรับลดอายุของผูห้ ญิ งให้ตา่ ลง เพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี”
จากเดิม ACOG เคยแนะนาให้ผหู้ ญิงเริม่ ตรวจหาเชือ้ เอชไอวีเมือ่ อายุ 19 ปี แต่ได้ปรับคาแนะนาใหม่ว่า
ให้ผหู้ ญิงทีอ่ ายุ 13 – 64 ปีทุกคน ควรตรวจหาเชือ้ เอชไอวีอย่างน้อย 1 ครัง้ ในชีวติ และทุกๆ ปี ขึน้ อยู่
กับปจั จัย/ความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ นี้ ACOG มีความเห็น/ข้อแนะนาเพิม่ เติมว่า
1. ให้สตู -ิ นารีแพทย์เป็ นผูต้ รวจสอบหาความเสีย่ งต่อเอชไอวีและประเมินว่า ผูห้ ญิงรายนัน้ ๆ ควร
รับบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีต่อเนื่องทุกๆ ปีหรือไม่
2. หากตรวจพบเจอเชือ้ เอชไอวี ให้สตู -ิ นารีแพทย์รบั ผูห้ ญิงรายนัน้ ไว้ และส่งต่อไปเพื่อรับบริการ
ดูแลรักษา รวมทัง้ การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมต่อไป
Dr.Ronald มีความเห็นว่า คาแนะนานี้สาคัญต่อการก้าวไปสู่ “การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ของสหรัฐฯ” ทีก่ าหนดให้มกี ารค้นหาและระบุตวั ทุกคนทีม่ เี อชไอวี เพื่อจะ
ได้นาเข้าสู่การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส พร้อมกับระบุต่อว่า มีตวั เลขการคาดประมาณว่าในสหรัฐฯ มี
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ผูท้ ม่ี เี ชือ้ เอชไอวีอยูร่ าวๆ 200,000 คน ทีย่ งั ไม่เคยได้รบั การตรวจวินิจฉัย และนัน่ ทาให้คนเหล่านี้ไม่ได้
รับการดูแลรักษาเพื่อให้มชี วี ติ ทีย่ นื ยาวขึน้
Dr.Ronald เห็นว่า ในสหรัฐฯ ผูห้ ญิงจะต้องมาพบสูต-ิ นารีแพทย์เป็ นประจา เพื่อรับบริการพืน้ ฐานด้าน
การตรวจ ดูแล ป้องกัน ดังนัน้ สูต-ิ นารีแพทย์จงึ เป็ นแพทย์กลุ่มทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดทีจ่ ะทาบทบาทนี้ เพื่อ
ตรวจค้นหาผูห้ ญิงทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี และพาเข้ารับบริการได้รวดเร็วทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ผมเห็นด้วยกับคาแนะนาเรื่อง การปรับลดอายุผหู้ ญิงในการชักชวนให้เข้ารับบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
จากเดิมเริม่ ต้นทีอ่ ายุ 19 ปี ให้ต่าลงกว่าเดิมเป็ นเริม่ ต้นที่ 13 ปี เพราะความเสีย่ งจากการรับ-ถ่ายทอด
เชือ้ เอชไอวีนนั ้ สัมพันธ์กบั เรื่องเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ได้ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผูท้ ม่ี เี ชือ้ เอชไอวี และ
ความเสีย่ งจากการได้รบั เชือ้ เอชไอวีตงั ้ แต่แรกเกิด ซึง่ ปจั จุบนั เรามีขอ้ เท็จจริงส่วนหนึ่งทีพ่ ดู กันมากขึน้
เรือ่ ยๆ ว่า พบการมีเพศสัมพันธ์ในผูห้ ญิงทีม่ ชี ่วงอายุอยูใ่ นวัยรุ่น
อย่างไรก็ตามข้อแนะนาเรือ่ งการปรับลดอายุให้ต่าลงเพื่อให้สามารถเข้ารับบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีได้
นี้ คงทาได้ไม่งา่ ยนัก เพราะน่าจะมีแรงต้านหลักอย่างน้อยจาก กลุ่มเคร่งศาสนาและศีลธรรม ทีค่ งยากจะ
ยอมรับว่า เด็กผูห้ ญิงอายุ 13 ปี ก็(คง)มีเพศสัมพันธ์ได้แล้ว ซึง่ กลุ่มนี้รวมถึงผูน้ าศาสนา พระ นักบวช
ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์ นักการเมือง ข้าราชการผูม้ อี านาจตัดสินทางนโยบาย ฯลฯ ซึง่ อาจรวมเอาทุก
คนทีม่ คี วามคิด ความเชื่อทีเ่ รียกกันว่าเป็น “กลุ่มอนุรกั ษ์นิยม” เรือ่ งแรงต้านนี้อาจพอยืนยันได้จาก
คาแนะนาก่อนหน้านี้ของ ACOG ทีย่ งั กาหนดอายุไว้ท่ี 19 ปี
นอกจากแรงต้านจากกลุ่มอนุรกั ษ์นิยมแล้ว อาจต้องปะทะกับความคิดของกลไกวิชาชีพอีกด้วย ซึง่ เรือ่ งนี้
คิดแบบทีไ่ ม่ได้รจู้ กั ระบบการแพทย์ในอเมริกาเลยนะครับ หากเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ตอ้ งขอ
คาแนะนาด้วย เพียงแต่ว่าผมนึกถึงประเด็นนี้ในประเทศไทยทีไ่ ด้ถกเถียงกันมาหลายปีก่อนหน้าจนถึง
ปจั จุบนั นี้ว่า “คนทีม่ อี ายุต่ากว่า 18 ปี สามารถตัดสินใจรับบริการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีได้ดว้ ยตนเอง หรือ
ว่า ต้องมีคายินยอมจากพ่อแม่/ผูป้ กครองก่อน” ซึง่ “แพทยสภา” ยังไม่ยอมผ่านเรือ่ งนี้ แม้จะมีประกาศ
สนับสนุ นจากรัฐมนตรีสาธารณสุขสมัยพรรคประชาธิปตั ย์เป็ นรัฐบาลแล้วก็ตาม
ผมไม่แน่ ใจว่า แพทยสภา กังวลเรือ่ งใดมากกว่ากันระหว่าง กลัวถูกฟ้องร้อง (ตามทีอ่ า้ งในกระแสข่าว)
กับ การรับไม่ได้เรือ่ งทีจ่ ะต้องมีส่วนในมาตรการทีย่ อมรับกลายๆ ว่า “เด็ก เยาวชน ลูกหลาน” ใน
สังคมไทยมีเพศสัมพันธ์ตงั ้ แต่อายุน้อยๆ หรือพูดสัน้ ๆ ว่า กังวลเรือ่ งใดระหว่าง “กฎหมาย” กับ
“ศีลธรรม” ทีต่ นยึดถือเอาไว้
สาหรับข้อเสนอทีใ่ ห้สตู -ิ นารีแพทย์เป็ นผูเ้ ปิดประตูพาผูห้ ญิงเข้าสู่การตรวจเลือดหาเชือ้ เอชไอวี และการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสนัน้ ผมเห็นว่าก็น่าจะเป็นข้อแนะนาในทางปฏิบตั ทิ ท่ี าได้และอาจทาได้ดีดว้ ย
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อย่างไรก็ตามข้อแนะนาของ Dr.Ronald ทีก่ ล่าวถึงว่า มาตรการนี้จะเป็นส่วนเสริมตามทีร่ ะบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ฯของประเทศสหรัฐ ว่า ให้คน้ หาทุกคนทีม่ เี อชไอวี แล้วพามา
เข้ารับการรักษาด้วยนัน้ ซึง่ เป็นเช่นเดียวกับแผนยุตปิ ญั หาเอดส์ – Ending AIDS ของประเทศไทย
(เพียงแต่ว่าของไทยนัน้ ระบุว่าต้องเร่งค้นหาในกลุ่ม KAPs คือ MSM, SW, PWID เป็นหลัก โดยมี MW
รวมเข้าไว้ดว้ ย) ผมมีความเห็นว่า เราน่าจะมีเรือ่ งทีต่ อ้ งคิดให้ละเอียดเรือ่ งนี้ด้วย ซึง่ ขอติดค้างไว้ก่อนนะ
ครับ แล้วจะพยายามหาโอกาสเขียนถึงอีกครัง้ ..(ให้ได้)

เรื่องที่สอง การใช้ PrEP เพื่อป้ องกันเอชไอวีในผูห้ ญิ ง
กรรมการ ACOG มีความเห็นว่า ผูห้ ญิงทีน่ ่ าจะใช้ PrEP เป็นผูห้ ญิงทีย่ งั ไม่มเี ชือ้ เอชไอวีทอ่ี ยูใ่ น 3 กลุ่มนี้
 กลุ่มแรก ผูห้ ญิงทีม่ คี ่เู พศสัมพันธ์เป็นผูช้ ายทีม่ เี ชือ้ เอชไอวี
 กลุ่มทีส่ อง ผูห้ ญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์อยูใ่ นเครือข่ายทางสังคมหรือพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามชุกของเอชไอวีสงู
 กลุ่มทีส่ าม ผูห้ ญิงทีม่ ปี จั จัยเสีย่ งข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 1 ข้อต่อไปนี้
1) ไม่ใช้ หรือใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่าเสมอ
2) มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3) เกีย่ วข้องกับเพศสัมพันธ์เพื่อการแลกเปลีย่ น เช่น เพื่อเงิน เพื่อยาเสพติด หรือเพื่อการตอบ
แทนด้วยรูปแบบ/วิธกี ารอื่นๆ
4) ใช้ยาเสพติดด้วยวิธกี ารฉีด และ/หรือต้องพึง่ พาเหล้า
5) มีค่ซู ง่ึ ยังไม่รวู้ ่ามีเอชไอวีหรือไม่ แต่เป็ นคนทีม่ ปี จั จัยใดปจั จัยหนึ่งข้างต้น

้ ฯ รายใหม่
US Ending AIDS : ไม่มผ
ี ต
ู้ ด
ิ เชือ
 ค ้นหาผู ้หญิงทีม
่ เี อชไอวีในคนทีม
่ เี อชไอวี 200,000 คนแต่ไม่เคยตรวจวินจ
ิ ฉั ย (หาให ้เจอและพาเข ้าระบบฯ)

ผู ้หญิง (13 – 64 ปี )  สูต-ิ นารีแพทย์

ชักชวนให ้ตรวจเลือดหาเอชไอวี
o HIV+  ART
่ ง  PrEP (ARV)
o HIV-  ประเมินความเสีย

ผู ้หญิง 3 กลุม
่ ทีค
่ วรให ้ PrEP
1. มีคเู่ ป็ น ผู ้ชาย HIV+
2. อยูใ่ นเครือข่าย/พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ เี อชไอวีชก
ุ
3. เข ้าเกณฑ์ใดเกณฑ์ 1 หรือมากกว่าในนี้
 ไม่ใช ้/ใช ้ถุงยางไม่สม่าเสมอ
 มี STIs
 มี sex เพือ
่ แลกเปลีย
่ น/ต่างตอบแทน
 เป็ น PWID / พึง่ เหล ้า
 มีคู่ และมีข ้อใดข ้อหนึง่ ใน 4 ข ้อข ้างต ้น

3

กรรมการ ACOG ยังแนะนาต่อว่า เพื่อประสิทธิภาพด้านการป้องกันเอชไอวีให้สตู -ิ นารีแพทย์เป็นผูเ้ น้น
ยา้ ความสาคัญของการกินยาต้านไวรัสทุกวันให้กบั ผูห้ ญิง และให้ตดิ ตามแนวปฏิบตั เิ รือ่ ง PrEP ฉบับ
ใหม่ ซึง่ ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐ (US CDC) ได้เผยแพร่แนวปฏิบตั เิ รือ่ ง PrEP ฉบับใหม่
ออกมาเมือ่ กลางเดือนพฤษภาคมทีผ่ ่านมานี้แล้ว
ผมเองมีความเห็นเรือ่ งนี้แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเรือ่ งของการใช้ PrEP และส่วนเรือ่ งของการใช้
PrEP ในผูห้ ญิง
เรือ่ งการใช้ PrEP นี้ได้มกี ารพูดคุยในประเทศไทยมาตัง้ แต่ธนั วาคม 2553 โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) กับภาครัฐและกลุ่มองค์กรสหประชาชาติ ซึง่ ถือว่า
เป็นประเทศแรกทีจ่ ดั การประชุมปรึกษาหารือนี้ขน้ึ ก่อนหน้าจะมีการประกาศผลโครงกาวิจยั iPrEX ทีม่ ี
พืน้ ทีด่ าเนินการวิจยั อยูใ่ นประเทศไทยด้วย และจากนัน้ ก็ได้มกี ารพูดคุยกันต่อเนื่องมาเป็ นระยะ จน
ปจั จุบนั ในแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีประเทศไทยปี 2557 เผยแพร่เมือ่
กันยายน 2557 ก็ได้มกี ารระบุเรือ่ ง PrEP รวมเข้าไว้ดว้ ย โดยอยูใ่ นบทที่ 7 การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอ
วี และอยูใ่ นหมวดการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันเอชไอวี (หน้า 337 – 340)
นับตัง้ แต่ปลายปี 2553 ผมติดตามเรือ่ ง PrEP มาเป็นระยะ ทาให้เห็นว่า
PrEP นัน้ มีทงั ้ ในมิตทิ เ่ี ป็น “วิ ธีการในการป้ องกันฯ” โดยเมือ่ 16 กรกฎาคม 2555 องค์การอาหารและ
ยาของสหรัฐฯ (US FDA) ได้อนุมตั คิ าขอของบรรษัทยา Gilead ทีข่ อเพิม่ เติมคุณสมบัตขิ องยาต้านไวรัส
Truvada จากเดิมทีใ่ ช้เพื่อการรักษาให้ครอบคลุมเรือ่ งการป้องกันด้วย โดยกาหนดวิธกี ารใช้ว่า ผูใ้ ช้
จะต้องมีใบตรวจยืนยันผลเลือดว่าไม่มเี ชือ้ เอชไอวี และมีใบสังจ่
่ ายยาจากแพทย์ โดยเป็นการกินทุกวันๆ
ละ 1 เม็ด ซึง่ ปจั จุบนั นับว่ายังคงเป็ นวิธกี ารป้องกันรูปแบบเดียวทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ าก US FDA
PrEP ในมิตทิ เ่ี ป็ น “ยุทธศาสตร์ด้านการป้ องกันฯ” เพื่อใช้เป็นทางเลือกเพิม่ เติมให้กบั คนทีไ่ ม่
สามารถใช้วธิ กี ารป้องกันฯ ทีม่ อี ยูไ่ ด้ เช่น ผูห้ ญิงทีต่ ่อรองให้ค่ใู ช้ถุงยางฯไม่ได้ ซึง่ ทาให้ผหู้ ญิงมีความ
เสีย่ งในการป้องกันตนเองจากเอชไอวี
สาหรับมิ ติความก้าวหน้ าด้านการวิ จยั ทางการแพทย์กพ็ บว่ามีการทดลองวิจยั เรือ่ ง PrEP กับหลาย
กลุ่มประชากร ในหลายพืน้ ที่ รวมพืน้ ทีใ่ นประเทศไทยด้วย เช่น ในกลุ่มผูห้ ญิงก็มโี ครงการ VOICE กับ
FEM-PrEP ในกลุ่มหญิงชายรักต่างเพศก็มโี ครงการ TDF2 และ Partners PrEP ในกลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติด
ด้วยวิธกี ารฉีด (PWID) ก็มโี ครงการ Bangkok TDF ในกลุ่มชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย ก็มโี ครงการ
iPrEX ซึง่ โดยส่วนใหญ่พบว่ามีประสิทธิผลด้านการป้องกันฯ ตัง้ แต่ 44 ไปจนถึง 75 % และสูงเพิม่ ขึน้
หากมีการใช้ยาฯ อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ (adherence) โดยสูงสุดคือ 92 %
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นอกจากการวิจยั ในกลุ่มประชากรต่างๆ แล้ว ยังมีการทดลองวิจยั วิธกี ารใช้ PrEP ในหลายรูปแบบเพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันเอชไอวี ทัง้ รูปแบบการกินทีเ่ ริม่ จากการกินยาต้านไวรัส
ทุกวันๆ ละ 1 เม็ด ซึง่ มีเงือ่ นไขว่าต้องกินสม่าเสมอ หากไม่กนิ ก็ไม่ได้ผล มาสู่รปู แบบ การกินบางช่วง
โดยเน้นช่วงที(่ คาดว่า)มีเพศสัมพันธ์ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะคล้ายเจล/ครีม/สารหล่อลื่น
ทีน่ ามาใช้ทาเคลือบบริเวณอวัยวะเพศ/รูทวาร ซึง่ ก็มกี ารวิจยั ต่อยอดว่า จะสามารถเน้นใช้เฉพาะช่วงที่
(คาดว่า)มีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ เช่น โครงการ MTN 017 ทีเ่ ป็นโครงการวิจยั ระยะทีส่ อง เป็ นการ
ทดลองในกลุ่มเกย์ และกะเทย (MSM and Transgender / TG) ซึง่ กาลังดาเนินการทดลองในหลายพืน้ ที่
ทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย และล่าสุดก็มกี ารดาเนินโครงการวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นารูปแบบการใช้ไปสู่การฉีดเพียง
1 ครัง้ และสามารถป้องกันได้หลายเดือน นัยว่าเพื่อแก้ปญั หาคนทีม่ กั ลืมไม่ได้กนิ ยาอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
นอกจากนี้ PrEP ยังมีมิติของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ และการเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะในส่วน
ของนาเอาผลการทดลองวิจยั มาพัฒนาเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปฏิบตั ใิ ช้ ซึง่ นับตัง้ แต่การก่อน
และหลังการพิจารณาอนุ มตั คิ ณ
ุ สมบัตเิ พิม่ เติมของ USFDA ก็ได้ทาให้เกิดการเคลื่อนไหวสร้างแรง
กระเพื่อมเรือ่ งนี้มาเป็ นระยะๆ อย่างต่อเนื่องของกลุ่มผูส้ นับสนุ นการใช้ PrEP กับกลุ่มผูค้ ดั ค้าน
ผมเขียนเรือ่ งนี้ไว้บา้ งแล้ว ผูท้ ส่ี นใจสามารถเข้าไปดูบทความทีเ่ ขียนไว้ได้ทส่ี ่วนของบันทึกตามลิงค์น้ี
ครับ https://www.facebook.com/niwat.suwanphatthana/notes
1.
2.
3.
4.

Gilead, Truvada, PrEP การช่วยเหลือหรือผลกาไร ? 9 มีนาคม 2555
อย.สหรัฐฯประกาศอนุมตั ิ ใช้ PrEP "ยาต้านสาหรับป้ องกันฯ" 18 กรกฎาคม 2555
Truvada : Giliead's Pill, Profits and Protest at Washington 25 July 2012 26 กรกฎาคม 2555
Truvada ผลประโยชน์ผกู ขาดของบรรษัทยา VS ทางเลือกสาหรับการป้ องกัน 16 สิงหาคม 2556

ครัง้ นี้ผมอยากชวนให้มอง PrEP เพิม่ อีก 1 เรือ่ งในมุมของการทาให้เรือ่ งการป้องกันเอชไอวีทม่ี ี
หลากหลายมิตใิ ห้หดรูปลดลงเหลือเพียงมิตเิ ดียวคือ กลายเป็ นเพียงเรื่องทางการแพทย์ หรือ
Medicalization
บนความพยายามและกดดันทีต่ อ้ งการยุตปิ ญั หาเอดส์ (Ending AIDS) ทีม่ ุ่งเน้นการมุ่งสู่เป้าหมายทีเ่ ป็ น
ศูนย์ หรือ “3 ศูนย์” คือ การยุตกิ ารรับ-ถ่ายทอดเชือ้ รายใหม่ การยุตกิ ารเสียชีวติ ด้วยอาการสัมพันธ์กบั
เอดส์ และการยุตกิ ารตีตราและเลือกปฏิบตั นิ นั ้ ทาให้มหี ลายมาตรการถูกกาหนดขึน้ มาเพื่อส่งเสริมและ
ขยายผล อาทิ
1. เรือ่ งมาตรการเชิงรุกทีเ่ น้นการส่งเสริมให้คนเข้าถึงและรับบริการปรึกษา-ตรวจเลือดหาเอชไอวี
(HIV Counseling and Testing/ HCT) และมุง่ สู่การส่งเสริมการตรวจหาเอชไอวีเป็ นประจา
(Routine Testing) ทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ลุ่มประชากรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหลัก (Key Affected
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Populations / KAPs) ทีเ่ น้น MSM/TG, SW และ PWID (รวมถึง) MW ซึง่ ผมมีขอ้ สังเกตว่า วิธ ี
คิดเรือ่ ง KAPs นี้ ถูกทาให้ชดั ขึน้ เรือ่ ย ๆ ในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมานี้ เริม่ จาก MARPs มาสู่ KAPs
ซึง่ เป็นการเคลื่อนไหวบนฐานคิดเรือ่ ง ความเสีย่ งและการปลดชนวนระเบิดทางระบาดวิทยา
2. การปรับแนวทางการรักษาและป้องกัน (Guideline) ซึง่ น่ าจะเป็นการปรับตามๆ กันมาโดยมี
ต้นแบบจาก ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯ (US CDC) ทีก่ าหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้กบั บุคลากรทาง
การแพทย์ได้นาไปปฏิบตั ใิ ช้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 5 ปีหลังนี้ ทีเ่ ห็นความเป็นเรื่องการแพทย์เพียวๆ (Absolute Medicalization)
ทีช่ ดั มากยิง่ ขึน้ บนการขับเคลื่อนงานทดลองวิจยั ทางการแพทย์ เพื่อนาเทคโนโลยีทางชีวเวชศาสตร์
การแพทย์มาใช้ในการป้องกันเอชไอวี (Biomedical HIV Prevention) ทีผ่ มเห็นว่าเป็ นการพึง่ พิงยาเพียง
มิตเิ ดียวและลดทอนมิตอิ ่นื ๆ ลงไป
เรือ่ งการใช้ PrEP ในผูห้ ญิง ในกรณีของสหรัฐฯ ทีด่ จู ากมาตรการส่งเสริมให้มกี ารรับบริการปรึกษาและ
ตรวจเลือดหาเอชไอวี และเมือ่ พบผูท้ ม่ี เี อชไอวีกพ็ าตัวเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และหากยังไม่ม ี
เอชไอวีแต่พบว่ามีความเสีย่ งก็จะเสนอให้ใช้ PrEP เพื่อป้องกันนัน้ เรายังได้เห็นข้อเสนอเรือ่ งรวมผูห้ ญิง
เข้าไว้ดว้ ย แต่ในกรณีประเทศไทย เราจะเห็นการมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม KAPs
ถามตัวเองว่าผมเห็นด้วยไหม คาตอบคงเป็น “เห็นด้วย ว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกทีช่ ่วยในการลดปญั หา
การรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีได้ และหากพบคนทีม่ เี อชไอวี เราก็ยงั เสนอทางเลือกให้เขาได้รบั การรักษา
ในระบบได้” แต่ผมจะ
“เห็นด้วยมากยิง่ ขึน้ หากเรามองเห็นและทาเรือ่ งอื่นๆ พร้อมๆ กันไปด้วย ไม่ได้เน้นทีเ่ รือ่ งการใช้ยา
เพียงอย่างเดียว”
เพราะการรับ-ถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีในผูห้ ญิงนัน้ ไม่ได้มาจากข้อเท็จจริง ทีว่ ่า เป็ นการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ไม่ได้ป้องกันกับผูท้ ม่ี เี อชไอวีเพียงเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นเรือ่ งของ อานาจการต่อรอง การถูกกระทาความ
รุนแรง และโอกาส-ทางเลือกในการดูแลป้องกันตนเอง ฯลฯ ทีส่ ะท้อนให้เห็นความไม่เสมอภาคทางเพศ
และความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ ทีส่ มั พันธ์กบั หรือเป็ นปจั จัยให้ผหู้ ญิงจานวนหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่
ปลอดภัย
และค่อนข้างจะเป็ นทีร่ บั รูก้ นั ว่า นับตัง้ แต่เรารูว้ ่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสเอชไอวี ผูห้ ญิงก็เผชิญความ
ท้าทายในการป้องกันตนเองอยู่ 2 เรือ่ งด้วยกันคือ
1. การขอให้ค่เู พศสัมพันธ์ใช้ถุงยางฯ และ
2. การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
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นี่นบั เป็น 2 เรือ่ งทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูห้ ญิงไม่ได้มอี านาจในการจัดการเรือ่ งเพศสัมพันธ์ของตนเอง และนี่
น่าจะเรียกได้ว่าเป็ นความเปราะบาง เป็ นความเสีย่ งสาหรับผูห้ ญิงแทบทุกคน ทีร่ วมเอาผูห้ ญิง 3 กลุ่ม
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ACOG เข้าไว้ดว้ ย นัน่ ทาให้คน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายจานวนหนึ่ง
พยายามส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรือ่ งอานาจในการจัดการเรือ่ งเพศสัมพันธ์ รวมทัง้ ทักษะในการ
จัดการเรือ่ งเพศสัมพันธ์ทม่ี ปี ลอดภัยและมีความสุขในผูห้ ญิง
เรือ่ งนี้เคยมีและยังคงมีความพยายามระดมทรัพยากร ความร่วมมือเพื่อทางานควบคู่ไปกับงานในมิติ
ทางการแพทย์ แต่แทบไม่ได้รบั การสนับสนุ นหรือไม่ค่อยได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานของรัฐ และ
ในปจั จุบนั ก็ถูกลดทอนลงเรื่อยๆ
เมือ่ ได้อ่านบทความเรือ่ ง New Guideline Strengthen HIV Screening and Prevention for Women
ของ Dr.Ronald Valdiserri (blog.aids.gov) ทีเ่ ผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม) ผมเห็นว่าข้อเสนอนัน้ ชัดเจน
ยิง่ นักคือ

พาผูห
้ ญิงไปตรวจหา HIV

หากพบ HIV ให้เลือกข้อ ก.

ก.

ARV

หากไม่พบ HIV ให้เลือกข้อ ก.

นี่ไม่นบั เป็ นความท้าทายสาคัญของ....หรอกหรือ
แหล่งอ้างอิง
1. http://blog.aids.gov/2014/05/new-guidelines-strengthen-hiv-screening-and-prevention-forwomen.html
2. http://sciencespeaksblog.org/2014/09/10/microbicides-and-other-arv-based-preventionBiomedical-answers-meet-challenges-on-the-ground/
3. แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 โดยสานักโรคเอดส์ วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2557
ปล.ผูท้ ส่ี นใจรายละเอียดเรือ่ งการพัฒนา Microbicide และ PrEP ทีม่ งุ่ เน้นไปทีค่ วามต้องของการผูห้ ญิง
ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาดของเอชไอวีสงู สามารถเข้าไปอ่านเอกสารชื่อ “ผูห้ ญิงและการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อ
การป้องกัน : โอกาสและความท้าทาย” (Women and ARV-based prevention: Opportunities and
challenges) ได้ท่ี http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/19419/3994
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