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พาผูห้ญิงไปตรวจหา HIV มีหรือไม่มี HIV กใ็ห้ ARV : งานวิจยัสู่การปฏิบติั 
 

นิวตัร สวุรรณพฒันา 
11 ตุลาคม 2557 

 
ผมอาจตัง้ชื่อบทความนี้ดเูกนิขอ้เทจ็จรงิไปหน่อย แต่คดิยอ้นทวนดแูลว้ กย็งัอยากใชช้ื่อนี้อยู่ ท าไมหรอื
ครบั ลองอ่านดนูะ 
 
ผมอ่านบทความของ Dr.Ronald Valdiserri ชื่อ “แนวปฏบิตั/ิแนวทางฉบบัใหมเ่พื่อเสรมิสรา้งการตรวจ
คน้หาเอชไอวแีละป้องกนัเอชไอวเีพื่อผูห้ญงิ” New Guideline Strengthen HIV Screening and 
Prevention for Women (จาก blog.aids.gov) เผยแพรใ่นวนัที ่14 พฤษภาคมทีผ่่านมา เนื่องในโอกาส
สปัดาหส์ุขภาพผูห้ญงิแห่งชาตขิองประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย Dr.Ronald ระบุว่า ความเหน็ของเขาใน
บทความชิน้นี้ น่าจะช่วยใหแ้พทยแ์ละบุคลากรผูด้แูลสุขภาพสามารถน าไปใชป้รบัปรงุและขยายบรกิาร
การตรวจเลอืดหาเอชไอวแีละการป้องกนัฯส าหรบัผูห้ญงิในสหรฐัอเมรกิาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลมากขึน้ 
 
Dr.Ronald กล่าวถงึความคดิเหน็ของเขาต่อขอ้แนะน าของคณะกรรมการวทิยาลยัสูติ-นารแีพทยข์อง
สหรฐัฯ (The American College of Obstertricians and Gynecologists / ACOG) ใน 2 เรือ่งคอื 

1. การปรบัลดอายผุูห้ญงิใหต้ ่าลง เพื่อการตรวจหาเชือ้เอชไอว ี
2. การใช ้PrEP เพื่อป้องกนัเอชไอวใีนผูห้ญงิ 

 
เร่ืองแรก “การปรบัลดอายขุองผูห้ญิงให้ต า่ลง เพ่ือตรวจหาเช้ือเอชไอวี” 
จากเดมิ ACOG เคยแนะน าใหผู้ห้ญงิเริม่ตรวจหาเชือ้เอชไอวเีมือ่อาย ุ19 ปี แต่ไดป้รบัค าแนะน าใหมว่่า 
ใหผู้ห้ญงิทีอ่าย ุ13 – 64 ปีทุกคน ควรตรวจหาเชือ้เอชไอวอียา่งน้อย 1 ครัง้ในชวีติ และทุกๆ ปี ขึน้อยู่
กบัปจัจยั/ความเสีย่งต่างๆ ทัง้นี้ ACOG มคีวามเหน็/ขอ้แนะน าเพิม่เตมิว่า 

1. ใหส้ตู-ินารแีพทยเ์ป็นผูต้รวจสอบหาความเสีย่งต่อเอชไอวแีละประเมนิว่า ผูห้ญงิรายนัน้ๆ ควร
รบับรกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวต่ีอเนื่องทุกๆ ปีหรอืไม ่ 

2. หากตรวจพบเจอเชือ้เอชไอว ีใหส้ตู-ินารแีพทยร์บัผูห้ญงิรายนัน้ไว ้และส่งต่อไปเพื่อรบับรกิาร
ดแูลรกัษา รวมทัง้การสนบัสนุนทีเ่หมาะสมต่อไป 

 
Dr.Ronald มคีวามเหน็ว่า ค าแนะน านี้ส าคญัต่อการกา้วไปสู่ “การบรรลุเป้าหมายตามยทุธศาสตร์
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสข์องสหรฐัฯ” ทีก่ าหนดใหม้กีารคน้หาและระบุตวัทุกคนทีม่เีอชไอว ีเพื่อจะ
ไดน้ าเขา้สู่การดแูลรกัษาดว้ยยาต้านไวรสั พรอ้มกบัระบุต่อว่า มตีวัเลขการคาดประมาณว่าในสหรฐัฯ มี
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ผูท้ีม่เีชือ้เอชไอวอียูร่าวๆ 200,000 คน ทีย่งัไมเ่คยไดร้บัการตรวจวนิิจฉยั และนัน่ท าใหค้นเหล่านี้ไมไ่ด้
รบัการดแูลรกัษาเพื่อใหม้ชีวีติทีย่นืยาวขึน้ 
 
Dr.Ronald เหน็ว่า ในสหรฐัฯ ผูห้ญงิจะตอ้งมาพบสตู-ินารแีพทยเ์ป็นประจ า เพื่อรบับรกิารพืน้ฐานดา้น
การตรวจ ดแูล ป้องกนั ดงันัน้สตู-ินารแีพทยจ์งึเป็นแพทยก์ลุ่มทีเ่หมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะท าบทบาทนี้ เพื่อ
ตรวจคน้หาผูห้ญงิทีม่เีชือ้เอชไอว ีและพาเขา้รบับรกิารไดร้วดเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้
 
ผมเหน็ดว้ยกบัค าแนะน าเรื่อง การปรบัลดอายผุูห้ญงิในการชกัชวนใหเ้ขา้รบับรกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวี
จากเดมิเริม่ตน้ทีอ่าย ุ19 ปี ใหต้ ่าลงกว่าเดมิเป็นเริม่ตน้ที ่13 ปี เพราะความเสีย่งจากการรบั-ถ่ายทอด
เชือ้เอชไอวนีัน้สมัพนัธก์บัเรื่องเพศสมัพนัธท์ีไ่มไ่ดป้้องกนั การใชเ้ขม็ฉีดยารว่มกบัผูท้ีม่เีชือ้เอชไอว ีและ
ความเสีย่งจากการไดร้บัเชือ้เอชไอวตีัง้แต่แรกเกดิ ซึง่ปจัจุบนัเรามขีอ้เทจ็จรงิส่วนหน่ึงทีพ่ดูกนัมากขึน้
เรือ่ยๆ ว่า พบการมเีพศสมัพนัธใ์นผูห้ญงิทีม่ชี่วงอายอุยูใ่นวยัรุ่น 
 
อยา่งไรกต็ามขอ้แนะน าเรือ่งการปรบัลดอายใุหต้ ่าลงเพื่อใหส้ามารถเขา้รบับรกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวไีด้
นี้ คงท าไดไ้มง่า่ยนกั เพราะน่าจะมแีรงต้านหลกัอยา่งน้อยจาก กลุ่มเคร่งศาสนาและศลีธรรม ทีค่งยากจะ
ยอมรบัว่า เดก็ผูห้ญงิอาย ุ13 ปี ก(็คง)มเีพศสมัพนัธไ์ดแ้ลว้ ซึง่กลุ่มนี้รวมถงึผูน้ าศาสนา พระ นกับวช 
ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์นักการเมอืง ขา้ราชการผูม้อี านาจตดัสนิทางนโยบาย ฯลฯ ซึง่อาจรวมเอาทุก
คนทีม่คีวามคดิ ความเชื่อทีเ่รยีกกนัว่าเป็น “กลุ่มอนุรกัษ์นิยม” เรือ่งแรงตา้นนี้อาจพอยนืยนัไดจ้าก
ค าแนะน าก่อนหน้านี้ของ ACOG ทีย่งัก าหนดอายไุวท้ี ่19 ปี 
 
นอกจากแรงตา้นจากกลุ่มอนุรกัษ์นิยมแลว้ อาจตอ้งปะทะกบัความคดิของกลไกวชิาชพีอกีดว้ย ซึง่เรือ่งนี้
คดิแบบทีไ่มไ่ดรู้จ้กัระบบการแพทยใ์นอเมรกิาเลยนะครบั หากเขา้ใจผดิพลาดคลาดเคลื่อนกต็อ้งขอ
ค าแนะน าดว้ย เพยีงแต่ว่าผมนึกถงึประเดน็น้ีในประเทศไทยทีไ่ดถ้กเถยีงกันมาหลายปีก่อนหน้าจนถงึ
ปจัจบุนัน้ีว่า “คนทีม่อีายตุ ่ากว่า 18 ปี สามารถตดัสนิใจรบับรกิารตรวจหาเชือ้เอชไอวไีดด้ว้ยตนเอง หรอื
ว่า ตอ้งมคี ายนิยอมจากพ่อแม่/ผูป้กครองก่อน” ซึง่ “แพทยสภา” ยงัไมย่อมผ่านเรือ่งนี้ แมจ้ะมปีระกาศ
สนบัสนุนจากรฐัมนตรสีาธารณสุขสมยัพรรคประชาธปิตัยเ์ป็นรฐับาลแลว้กต็าม 
 
ผมไมแ่น่ใจว่า แพทยสภา กงัวลเรือ่งใดมากกว่ากนัระหว่าง กลวัถูกฟ้องรอ้ง (ตามทีอ่า้งในกระแสข่าว) 
กบั การรบัไมไ่ดเ้รือ่งทีจ่ะตอ้งมสี่วนในมาตรการทีย่อมรบักลายๆ ว่า “เดก็ เยาวชน ลกูหลาน” ใน
สงัคมไทยมเีพศสมัพนัธต์ัง้แต่อายนุ้อยๆ หรอืพดูสัน้ๆ ว่า กงัวลเรือ่งใดระหว่าง “กฎหมาย” กบั 
“ศลีธรรม” ทีต่นยดึถอืเอาไว ้
 
ส าหรบัขอ้เสนอทีใ่หส้ตู-ินารแีพทยเ์ป็นผูเ้ปิดประตูพาผูห้ญงิเขา้สู่การตรวจเลอืดหาเชือ้เอชไอว ีและการ
รกัษาดว้ยยาตา้นไวรสันัน้ ผมเหน็ว่ากน่็าจะเป็นขอ้แนะน าในทางปฏบิตัทิีท่ าไดแ้ละอาจท าไดด้ีดว้ย  
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US Ending AIDS : ไมม่ผีูต้ดิเชือ้ฯ รายใหม ่
 คน้หาผูห้ญงิทีม่เีอชไอวใีนคนทีม่เีอชไอว ี200,000 คนแตไ่มเ่คยตรวจวนิจิฉัย (หาใหเ้จอและพาเขา้ระบบฯ) 
 

ผูห้ญงิ (13 – 64 ปี)  สตู-ินารแีพทย ์

 ชกัชวนใหต้รวจเลอืดหาเอชไอว ี
o HIV+  ART 
o HIV-  ประเมนิความเสีย่ง  PrEP (ARV) 

 

ผูห้ญงิ 3 กลุม่ ทีค่วรให ้PrEP 
1. มคีูเ่ป็น ผูช้าย HIV+ 
2. อยูใ่นเครอืขา่ย/พืน้ทีท่ีม่เีอชไอวชีกุ 
3. เขา้เกณฑใ์ดเกณฑ ์1 หรอืมากกวา่ในนี ้

 ไมใ่ช/้ใชถ้งุยางไมส่ม ่าเสมอ 
 ม ีSTIs 
 ม ีsex เพือ่แลกเปลีย่น/ตา่งตอบแทน 
 เป็น PWID / พึง่เหลา้ 
 มคีู ่และมขีอ้ใดขอ้หนึง่ใน 4 ขอ้ขา้งตน้ 

 
อยา่งไรกต็ามขอ้แนะน าของ Dr.Ronald ทีก่ล่าวถงึว่า มาตรการนี้จะเป็นส่วนเสรมิตามทีร่ะบุไวใ้น
ยทุธศาสตรป้์องกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสฯ์ของประเทศสหรฐั ว่า ใหค้น้หาทุกคนทีม่เีอชไอว ีแลว้พามา
เขา้รบัการรกัษาดว้ยนัน้ ซึง่เป็นเช่นเดยีวกบัแผนยตุปิญัหาเอดส ์– Ending AIDS ของประเทศไทย 
(เพยีงแต่ว่าของไทยนัน้ระบุว่าตอ้งเรง่คน้หาในกลุ่ม KAPs คอื MSM, SW, PWID เป็นหลกั โดยม ีMW 
รวมเขา้ไวด้ว้ย) ผมมคีวามเหน็ว่า เราน่าจะมเีรือ่งทีต่อ้งคดิใหล้ะเอยีดเรือ่งนี้ด้วย ซึง่ขอตดิคา้งไวก่้อนนะ
ครบั แลว้จะพยายามหาโอกาสเขยีนถงึอกีครัง้..(ใหไ้ด)้ 
 
เร่ืองท่ีสอง การใช้ PrEP เพ่ือป้องกนัเอชไอวีในผูห้ญิง 
กรรมการ ACOG มคีวามเหน็ว่า ผูห้ญงิทีน่่าจะใช ้PrEP เป็นผูห้ญงิทีย่งัไม่มเีชือ้เอชไอวทีีอ่ยูใ่น 3 กลุ่มนี้ 

 กลุ่มแรก ผูห้ญงิทีม่คีู่เพศสมัพนัธเ์ป็นผูช้ายทีม่เีชือ้เอชไอว ี
 กลุ่มทีส่อง ผูห้ญงิทีม่เีพศสมัพนัธอ์ยูใ่นเครอืขา่ยทางสงัคมหรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามชุกของเอชไอวสีงู 
 กลุ่มทีส่าม ผูห้ญงิทีม่ปีจัจยัเสีย่งขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมากกว่า 1 ขอ้ต่อไปนี้ 

1) ไมใ่ช ้หรอืใชถุ้งยางอนามยัไมส่ม ่าเสมอ 
2) มโีรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
3) เกีย่วขอ้งกบัเพศสมัพนัธเ์พื่อการแลกเปลีย่น เช่น เพื่อเงนิ เพื่อยาเสพตดิ หรอืเพื่อการตอบ

แทนดว้ยรปูแบบ/วธิกีารอื่นๆ 
4) ใชย้าเสพตดิดว้ยวธิกีารฉีด และ/หรอืตอ้งพึง่พาเหลา้ 
5) มคีู่ซึง่ยงัไม่รูว้่ามเีอชไอวหีรอืไม ่แต่เป็นคนทีม่ปีจัจยัใดปจัจยัหน่ึงขา้งตน้ 
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กรรมการ ACOG ยงัแนะน าต่อว่า เพื่อประสทิธภิาพดา้นการป้องกนัเอชไอวใีหส้ตู-ินารแีพทยเ์ป็นผูเ้น้น
ย า้ความส าคญัของการกนิยาตา้นไวรสัทุกวนัใหก้บัผูห้ญงิ และใหต้ดิตามแนวปฏบิตัเิรือ่ง PrEP ฉบบั
ใหม ่ซึง่ทางศูนยค์วบคุมโรคตดิต่อของสหรฐั (US CDC) ไดเ้ผยแพรแ่นวปฏบิตัเิรือ่ง PrEP ฉบบัใหม่
ออกมาเมือ่กลางเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมานี้แลว้ 
 
ผมเองมคีวามเหน็เรือ่งนี้แยกออกเป็น 2 ส่วนคอื ส่วนเรือ่งของการใช ้PrEP และส่วนเรือ่งของการใช ้
PrEP ในผูห้ญงิ  
 
เรือ่งการใช ้PrEP นี้ไดม้กีารพดูคุยในประเทศไทยมาตัง้แต่ธนัวาคม 2553 โดยเป็นความรว่มมอืระหว่าง
คณะกรรมการองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส ์(กพอ.) กบัภาครฐัและกลุ่มองคก์รสหประชาชาต ิซึง่ถอืว่า
เป็นประเทศแรกทีจ่ดัการประชุมปรกึษาหารอืนี้ขึน้ก่อนหน้าจะมกีารประกาศผลโครงกาวจิยั iPrEX ทีม่ี
พืน้ทีด่ าเนินการวจิยัอยูใ่นประเทศไทยดว้ย และจากนัน้กไ็ดม้กีารพดูคุยกนัต่อเนื่องมาเป็นระยะ จน
ปจัจบุนัในแนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวปีระเทศไทยปี 2557 เผยแพรเ่มือ่
กนัยายน 2557 กไ็ดม้กีารระบุเรือ่ง PrEP รวมเขา้ไวด้ว้ย โดยอยูใ่นบทที ่7 การป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอ
ว ีและอยูใ่นหมวดการใชย้าตา้นไวรสัเพื่อป้องกนัเอชไอว ี(หน้า 337 – 340) 
 
นบัตัง้แต่ปลายปี 2553 ผมตดิตามเรือ่ง PrEP มาเป็นระยะ ท าใหเ้หน็ว่า  
 
PrEP นัน้มทีัง้ในมติทิีเ่ป็น “วิธีการในการป้องกนัฯ” โดยเมือ่ 16 กรกฎาคม 2555 องคก์ารอาหารและ
ยาของสหรฐัฯ (US FDA) ไดอ้นุมตัคิ าขอของบรรษทัยา Gilead ทีข่อเพิม่เตมิคุณสมบตัขิองยาตา้นไวรสั 
Truvada จากเดมิทีใ่ชเ้พื่อการรกัษาใหค้รอบคลุมเรือ่งการป้องกนัดว้ย โดยก าหนดวธิกีารใชว้่า ผูใ้ช้
จะตอ้งมใีบตรวจยนืยนัผลเลอืดว่าไมม่เีชือ้เอชไอว ีและมใีบสัง่จา่ยยาจากแพทย ์โดยเป็นการกนิทุกวนัๆ 
ละ 1 เมด็ ซึง่ปจัจบุนันบัว่ายงัคงเป็นวธิกีารป้องกนัรปูแบบเดยีวทีไ่ดร้บัอนุมตัจิาก US FDA 
 
PrEP ในมติทิีเ่ป็น “ยทุธศาสตรด้์านการป้องกนัฯ” เพื่อใชเ้ป็นทางเลอืกเพิม่เตมิใหก้บัคนทีไ่ม่
สามารถใชว้ธิกีารป้องกนัฯ ทีม่อียูไ่ด ้เช่น ผูห้ญงิทีต่่อรองใหคู้่ใชถุ้งยางฯไมไ่ด ้ซึง่ท าใหผู้ห้ญงิมคีวาม
เสีย่งในการป้องกนัตนเองจากเอชไอว ี 
 
ส าหรบัมิติความก้าวหน้าด้านการวิจยัทางการแพทยก์พ็บว่ามกีารทดลองวจิยัเรือ่ง PrEP กบัหลาย
กลุ่มประชากร ในหลายพืน้ที ่รวมพืน้ทีใ่นประเทศไทยดว้ย เช่น ในกลุ่มผูห้ญงิกม็โีครงการ VOICE กบั 
FEM-PrEP ในกลุ่มหญงิชายรกัต่างเพศกม็โีครงการ TDF2 และ Partners PrEP ในกลุ่มผูใ้ชย้าเสพตดิ
ดว้ยวธิกีารฉีด (PWID) กม็โีครงการ Bangkok TDF ในกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย กม็โีครงการ 
iPrEX ซึง่โดยส่วนใหญ่พบว่ามปีระสทิธผิลดา้นการป้องกนัฯ ตัง้แต่ 44 ไปจนถงึ 75 % และสงูเพิม่ขึน้
หากมกีารใชย้าฯ อยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ (adherence) โดยสงูสุดคอื 92 %  
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นอกจากการวจิยัในกลุ่มประชากรต่างๆ แลว้ ยงัมกีารทดลองวจิยัวธิกีารใช ้PrEP ในหลายรปูแบบเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการป้องกนัเอชไอว ีทัง้รปูแบบการกนิทีเ่ริม่จากการกนิยาต้านไวรสั
ทุกวนัๆ ละ 1 เมด็ ซึง่มเีงือ่นไขว่าตอ้งกนิสม ่าเสมอ หากไมก่นิกไ็มไ่ดผ้ล มาสู่รปูแบบ การกนิบางช่วง 
โดยเน้นช่วงที(่คาดว่า)มเีพศสมัพนัธ ์ และรปูแบบของผลติภณัฑท์ีม่ลีกัษณะคลา้ยเจล/ครมี/สารหล่อลื่น 
ทีน่ ามาใชท้าเคลอืบบรเิวณอวยัวะเพศ/รทูวาร ซึง่กม็กีารวจิยัต่อยอดว่า จะสามารถเน้นใชเ้ฉพาะช่วงที่
(คาดว่า)มเีพศสมัพนัธไ์ดห้รอืไม่ เช่น โครงการ MTN 017 ทีเ่ป็นโครงการวจิยัระยะทีส่อง เป็นการ
ทดลองในกลุ่มเกย ์และกะเทย (MSM and Transgender / TG) ซึง่ก าลงัด าเนินการทดลองในหลายพืน้ที่
ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย และล่าสุดกม็กีารด าเนินโครงการวจิยัทีพ่ฒันารปูแบบการใชไ้ปสู่การฉีดเพยีง 
1 ครัง้และสามารถป้องกนัไดห้ลายเดอืน นัยว่าเพื่อแกป้ญัหาคนทีม่กัลมืไมไ่ดก้นิยาอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 
 
นอกจากนี้ PrEP ยงัมีมิติของสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองอกีดว้ย โดยเฉพาะในส่วน
ของน าเอาผลการทดลองวจิยัมาพฒันาเป็นนโยบาย ยุทธศาสตร ์และการปฏบิตัใิช ้ซึง่นบัตัง้แต่การก่อน
และหลงัการพจิารณาอนุมตัคิณุสมบตัเิพิม่เตมิของ USFDA กไ็ดท้ าใหเ้กดิการเคลื่อนไหวสรา้งแรง
กระเพื่อมเรือ่งนี้มาเป็นระยะๆ อยา่งต่อเนื่องของกลุ่มผูส้นบัสนุนการใช ้PrEP กบักลุ่มผูค้ดัคา้น 
 
ผมเขยีนเรือ่งนี้ไวบ้า้งแลว้ ผูท้ีส่นใจสามารถเขา้ไปดูบทความทีเ่ขยีนไวไ้ดท้ีส่่วนของบนัทกึตามลงิคน์ี้
ครบั https://www.facebook.com/niwat.suwanphatthana/notes  
1. Gilead, Truvada, PrEP การช่วยเหลือหรอืผลก าไร ? 9 มนีาคม 2555 
2. อย.สหรฐัฯประกาศอนุมติัใช้ PrEP "ยาต้านส าหรบัป้องกนัฯ" 18 กรกฎาคม 2555 
3. Truvada : Giliead's Pill, Profits and Protest at Washington 25 July 2012 26 กรกฎาคม 2555 
4. Truvada ผลประโยชน์ผกูขาดของบรรษทัยา VS ทางเลือกส าหรบัการป้องกนั 16 สงิหาคม 2556 

 
ครัง้นี้ผมอยากชวนใหม้อง PrEP เพิม่อกี 1 เรือ่งในมมุของการท าใหเ้รือ่งการป้องกนัเอชไอวทีีม่ ี
หลากหลายมติใิหห้ดรปูลดลงเหลอืเพยีงมติเิดยีวคอื กลายเป็นเพียงเรื่องทางการแพทย ์หรอื 
Medicalization 
 
บนความพยายามและกดดนัทีต่อ้งการยตุปิญัหาเอดส ์(Ending AIDS) ทีมุ่่งเน้นการมุ่งสู่เป้าหมายทีเ่ป็น
ศูนย ์หรอื “3 ศูนย”์ คอื การยตุกิารรบั-ถ่ายทอดเชือ้รายใหม ่การยตุกิารเสยีชวีติดว้ยอาการสมัพนัธก์บั
เอดส ์และการยตุกิารตตีราและเลอืกปฏบิตันิัน้ ท าใหม้หีลายมาตรการถูกก าหนดขึน้มาเพื่อส่งเสรมิและ
ขยายผล อาท ิ

1. เรือ่งมาตรการเชงิรกุทีเ่น้นการส่งเสรมิใหค้นเขา้ถงึและรบับรกิารปรกึษา-ตรวจเลอืดหาเอชไอว ี
(HIV Counseling and Testing/ HCT) และมุง่สู่การส่งเสรมิการตรวจหาเอชไอวเีป็นประจ า 
(Routine Testing) ทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ลุ่มประชากรทีไ่ดร้บัผลกระทบหลกั (Key Affected 

https://www.facebook.com/niwat.suwanphatthana/notes
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/gilead-truvada-prep-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A3-/3491849575431
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AF%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-prep-%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7/4303655830080
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/truvada-gilieads-pill-profits-and-protest-at-washington-25-july-2012/4339778293119
https://www.facebook.com/notes/niwat-suwanphatthana/truvada-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-vs-%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99/10201710333500570
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Populations / KAPs) ทีเ่น้น MSM/TG, SW และ PWID (รวมถงึ) MW ซึง่ผมมขีอ้สงัเกตว่า วธิี
คดิเรือ่ง KAPs นี้ ถูกท าใหช้ดัขึน้เรือ่ย ๆ ในช่วง 10 ปีทีผ่่านมานี้ เริม่จาก MARPs มาสู่ KAPs 
ซึง่เป็นการเคลื่อนไหวบนฐานคดิเรือ่ง ความเสีย่งและการปลดชนวนระเบดิทางระบาดวทิยา 

2. การปรบัแนวทางการรกัษาและป้องกนั (Guideline) ซึง่น่าจะเป็นการปรบัตามๆ กนัมาโดยมี
ตน้แบบจาก ศูนยค์วบคุมโรคของสหรฐัฯ (US CDC) ทีก่ าหนดแนวปฏบิตัใิหก้บับุคลากรทาง
การแพทยไ์ดน้ าไปปฏบิตัใิช้ 

 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วง 5 ปีหลงันี้ ทีเ่หน็ความเป็นเรื่องการแพทยเ์พยีวๆ (Absolute Medicalization) 
ทีช่ดัมากยิง่ขึน้ บนการขบัเคลื่อนงานทดลองวจิยัทางการแพทย ์เพื่อน าเทคโนโลยทีางชวีเวชศาสตร์
การแพทยม์าใชใ้นการป้องกนัเอชไอว ี(Biomedical HIV Prevention) ทีผ่มเหน็ว่าเป็นการพึง่พงิยาเพยีง
มติเิดยีวและลดทอนมติอิื่นๆ ลงไป  
 
เรือ่งการใช ้PrEP ในผูห้ญงิ ในกรณขีองสหรฐัฯ ทีด่จูากมาตรการส่งเสรมิใหม้กีารรบับรกิารปรกึษาและ
ตรวจเลอืดหาเอชไอว ีและเมือ่พบผูท้ีม่เีอชไอวกีพ็าตวัเขา้รบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั และหากยงัไมม่ี
เอชไอวแีต่พบว่ามคีวามเสีย่งกจ็ะเสนอใหใ้ช ้PrEP เพื่อป้องกนันัน้ เรายงัไดเ้หน็ขอ้เสนอเรือ่งรวมผูห้ญงิ
เขา้ไวด้ว้ย แต่ในกรณปีระเทศไทย เราจะเหน็การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม KAPs  
 
ถามตวัเองว่าผมเหน็ดว้ยไหม ค าตอบคงเป็น “เหน็ดว้ย ว่ามนัน่าจะเป็นทางเลอืกทีช่่วยในการลดปญัหา
การรบั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวไีด ้และหากพบคนทีม่เีอชไอว ีเรากย็งัเสนอทางเลอืกใหเ้ขาไดร้บัการรกัษา
ในระบบได”้  แต่ผมจะ  
 
“เหน็ดว้ยมากยิง่ขึน้ หากเรามองเหน็และท าเรือ่งอื่นๆ พรอ้มๆ กนัไปดว้ย ไมไ่ดเ้น้นทีเ่รือ่งการใชย้า
เพยีงอยา่งเดยีว” 
 
เพราะการรบั-ถ่ายทอดเชือ้เอชไอวใีนผูห้ญงินัน้ ไมไ่ดม้าจากขอ้เทจ็จรงิทีว่่า เป็นการมเีพศสมัพนัธท์ี่
ไมไ่ดป้้องกนักบัผูท้ีม่เีอชไอวเีพยีงเท่านัน้ แต่ยงัเป็นเรือ่งของ อ านาจการต่อรอง การถูกกระท าความ
รนุแรง และโอกาส-ทางเลอืกในการดูแลป้องกนัตนเอง ฯลฯ ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความไมเ่สมอภาคทางเพศ
และความไมเ่ท่าเทยีมระหว่างเพศ ทีส่มัพนัธก์บัหรอืเป็นปจัจยัใหผู้ห้ญงิจ านวนหน่ึงมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่
ปลอดภยั  
 
และค่อนขา้งจะเป็นทีร่บัรูก้นัว่า นบัตัง้แต่เรารูว้่ามกีารแพรร่ะบาดของไวรสัเอชไอว ีผูห้ญงิกเ็ผชญิความ
ทา้ทายในการป้องกนัตนเองอยู ่2 เรือ่งดว้ยกนัคอื  

1. การขอใหคู้่เพศสมัพนัธใ์ชถุ้งยางฯ และ 
2. การปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธ ์ 
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นี่นบัเป็น 2 เรือ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผูห้ญงิไมไ่ดม้อี านาจในการจดัการเรือ่งเพศสมัพนัธข์องตนเอง และน่ี
น่าจะเรยีกไดว้่าเป็นความเปราะบาง เป็นความเสีย่งส าหรบัผูห้ญงิแทบทุกคน ทีร่วมเอาผูห้ญงิ 3 กลุ่ม
ตามความเหน็ของคณะกรรมการ ACOG เขา้ไวด้ว้ย นัน่ท าใหค้น กลุ่ม องคก์ร เครอืขา่ยจ านวนหน่ึง
พยายามส่งเสรมิความรู ้ความเขา้ใจเรือ่งอ านาจในการจดัการเรือ่งเพศสมัพนัธ ์รวมทัง้ทกัษะในการ
จดัการเรือ่งเพศสมัพนัธท์ีม่ปีลอดภยัและมคีวามสุขในผูห้ญงิ  
 
เรือ่งนี้เคยมแีละยงัคงมคีวามพยายามระดมทรพัยากร ความรว่มมอืเพื่อท างานควบคู่ไปกบังานในมติิ
ทางการแพทย ์แต่แทบไมไ่ดร้บัการสนับสนุนหรอืไมค่่อยไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรฐั  และ
ในปจัจบุนักถ็ูกลดทอนลงเรื่อยๆ  
 
เมือ่ไดอ่้านบทความเรือ่ง New Guideline Strengthen HIV Screening and Prevention for Women 
ของ Dr.Ronald Valdiserri (blog.aids.gov) ทีเ่ผยแพรเ่มื่อ 14 พฤษภาคม) ผมเหน็ว่าขอ้เสนอนัน้ชดัเจน
ยิง่นกัคอื  
 
 
 
 
 
 
นี่ไม่นบัเป็นความทา้ทายส าคญัของ....หรอกหรอื 
 
แหล่งอา้งองิ 
1. http://blog.aids.gov/2014/05/new-guidelines-strengthen-hiv-screening-and-prevention-for-

women.html  
2. http://sciencespeaksblog.org/2014/09/10/microbicides-and-other-arv-based-prevention-

Biomedical-answers-meet-challenges-on-the-ground/ 
3. แนวทางการตรวจรกัษาและป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวปีระเทศไทย ปี 2557 โดยส านกัโรคเอดส ์วณั

โรค และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กนัยายน 2557 
 
ปล.ผูท้ีส่นใจรายละเอยีดเรือ่งการพฒันา Microbicide และ PrEP ทีมุ่ง่เน้นไปทีค่วามตอ้งของการผูห้ญงิ
ในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาดของเอชไอวสีงูสามารถเขา้ไปอ่านเอกสารชื่อ “ผูห้ญงิและการใชย้าตา้นไวรสัเพื่อ
การป้องกนั : โอกาสและความทา้ทาย” (Women and ARV-based prevention: Opportunities and 
challenges) ไดท้ี ่http://www.jiasociety.org/index.php/jias/article/view/19419/3994 

พาผูห้ญงิไปตรวจหา HIV ก. ARV 
หากพบ HIV ใหเ้ลอืกขอ้ ก. 

หากไมพ่บ HIV ใหเ้ลอืกขอ้ ก. 
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