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รายงาน เวทชุีมชน 
“ชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง”(HIV Self-testing) 

25 เมษายน 2562 
หอ้งประชุม 7A ศูนยว์จัิยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 

 
เกร่ินน า 
 การควบคมุการแพรร่ะบาดของเอชไอวี/เอดสท่ี์ไดผ้ลตอ้งประกอบไปดว้ยการปอ้งกนัการตดิเอชไอ
วีและการรกัษาผูท่ี้ติดเอชไอวีใหม้ีสขุภาพดีสามารถด าเนินชีวิตไดต้ามปกติ และเพื่อปอ้งกนัการถ่ายทอด
เชือ้ตอ่ผูอ้ื่นอีกตอ่ไป ในการท่ีจะบรรลเุปา้หมายทัง้สองนัน้ สิ่งแรกและสิ่งท่ีส  าคญัมากคือการตรวจเอชไอวี 
เพื่อใหผู้ท่ี้มีเอชไอวีแลว้ไดร้บัการดแูลรกัษาท่ีเหมาะสม และเพื่อใหผู้ท่ี้มีความเสี่ยงตอ่การตดิเอชไอวีไดร้บั
การปอ้งกนัการติดเอชไอวีดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมกบัแตล่ะบคุคล แตก่ารตรวจเอชไอวีดว้ยวิธีการตา่งๆ ท่ี
เป็นอยู่ในปัจจบุนัมีอปุสรรคพอสมควร ท่ีท าใหค้นจ านวนหนึ่งไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารไดโ้ดยสะดวก หรอืไม่
ตอ้งการตรวจเพราะความกงัวล (ทัง้ท่ีมีอยู่จรงิและ/หรอืท่ีคิดไปเอง) เก่ียวกบัการถกูรงัเกียจ/ประณามและ
การเลือกปฏิบตัิ 
 ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองท่ีผูใ้ชส้ามารถท าไดเ้องท่ีบา้น จงึเป็นทางออกอย่างหนึ่งในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการตรวจเอชไอวีในสถานบรกิาร และการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองจ าเป็นตอ้งมีการตรวจ
อย่างเป็นทางการ เพื่อปอ้งกนัการผิดพลาดที่อาจมีได ้และเพื่อสง่ตอ่เขา้สูร่ะบบการดแูลรกัษาและการ
ปอ้งกนัตามความเหมาะสม 

การจดัเวทีชมุชนเรื่อง “ชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง” เป็นความรว่มมือระหว่าง คณะกรรมการท่ี
ปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ (National Community Advisory Board - NCAB) กบัศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์
สภากาชาดไทย เพื่อรบัฟังและพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรบัฟังขอ้เสนอแนะเรื่องแนวทางการ
สง่เสรมิการใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย เพื่อสง่เสรมิและขยายการเขา้ถงึชดุตรวจเอชไอวี
ดว้ยตนเองตอ่ไป 

คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนฯ ไดท้บทวนเนือ้หาการประชมุหลงัเสรจ็สิน้เวทีชมุชน พรอ้มไดจ้ดัท า
ขอ้เสนอท่ีเป็นความคิดเห็นท่ีมาจากคณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนฯ พรอ้มกบัเพิ่มความคิดเห็นดงักลา่วไว้
ในภาคผนวกแนบทา้ยรายงาน 
 
วัตถุประสงค:์ 

1. ใหค้วามรูท่ี้ถกูตอ้งเก่ียวกบัชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองประเภทตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยหรอืท่ีมี
แผนจะน ามาใชใ้นประเทศไทย 

2. ปรกึษาหารอืถงึประเดน็ส  าคญัตา่งๆ ของการน าเอาชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองมาใชใ้นระบบ
สาธารณสขุ เช่น การใหค้วามรูแ้ละการแนะน าผลิตภณัฑต์อ่สาธารณชน บรกิารสง่ตอ่ท่ีส  าคญั 
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และการติดตามประเมินผลและเฝา้ระวงัการน าไปใชท่ี้ผิด และแผนการปอ้งกนัหรอืจดัการ
ผลกระทบท่ีไมต่อ้งการท่ีอาจเกิดขึน้ได ้
 

ผู้เข้าร่วมประชุม: 
1. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ของสถาบนัการวิจยั 
2. แพทย ์พยาบาล และบคุลากรทางการแพทยท่ี์ใหบ้รกิารยาตา้นไวรสั 
3. ผูอ้ยู่รว่มกบัเชือ้เอชไอวี 
4. องคก์รพฒันาเอกชนที่ท  างานดา้นการปอ้งกนั การรกัษาและการสง่เสรมิการอยู่รว่มกนัเก่ียวกบัเอช

ไอว ี
5. ผูแ้ทนบรษัิทยาเอกชน และผูแ้ทนผูน้  าเขา้ผลิตภณัฑช์ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง 
6. ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 
7. กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
8. เจา้หนา้ท่ีศนูยวิ์จยัเก่ียวกบัเอชไอวี 

 
สรุปการประชุม 
การสรุปเนือ้หาการประชุมจัดแบ่งเป็น 9 หัวข้อ 
ก. ประวตัิความเป็นมาและแนวคิดของชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย 
ข. การขึน้ทะเบียนและควบคมุคณุภาพของชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย 
ค. การประเมินชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง  
ง. ประสบการณก์ารใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย บทเรยีนจากโครงการวิจยั 
จ. การเขา้ถงึขอ้มลูความรู ้และช่องทางการเขา้ถงึชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง ผ่านการเขา้ถงึชดุตรวจ

เบาหวาน การตัง้ครรภ ์และถงุอนามยัสตรี 
ฉ. การเตรยีมระบบการใหบ้รกิารทางสาธารณสขุ 
ช. ขอ้ควรค านงึในแง่กฎหมาย นโยบาย และสิทธิสว่นบคุคล 
ซ. สรุปปิดการประชมุ 

 
------------------------------------------ 

 
ก. ประวัตคิวามเป็นมาและแนวคดิของชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเองในประเทศไทยโดย ศ.กิตติคณุ 

นพ.ประพนัธ ์ภานภุาค ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

การตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีเริ่มตน้ราว 30 ปีก่อนจากการบงัคบัตรวจ เรยีกกนัว่า “ตรวจเอดส”์ 
โดยเจา้หนา้ท่ีบคุลากรทางการแพทยเ์ขา้ไปตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่หญิงบรกิารในสถานบรกิาร
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ทางเพศ หลงัการตรวจกจ็ะมีบตัรรบัรองการผ่านการตรวจโดยใชบ้ตัรสีชมพ ูการตรวจลกัษณะดงักลา่ว
ไมไ่ดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาการแพรร่ะบาด เพราะยงัมีช่องว่างของการตรวจท่ีเป็นระยะการตรวจหาการตดิ
เชือ้ไมพ่บหรอื “ช่วงวินโดวพ์ีเรยีด”(HIV test window period) ดงันัน้ผูท่ี้ผ่านการตรวจและไดร้บับตัรสีชมพู
ไมไ่ดห้มายความวา่ตรวจไมพ่บการติดเชือ้เอชไอวี เป็นเพียงไดร้บัการตรวจเท่านัน้ อีกทัง้การบงัคบัตรวจยงั
ไมค่รอบคลมุหญิงบรกิารทกุคน เพราะมีหญิงบริการจ านวนหนึ่งท่ีไมต่อ้งการถกูบงัคบัตรวจ ก็จะหาขอ้อา้ง
เช่น การมีประจ าเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการบงัคบัตรวจในช่วงที่เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปด าเนินการตรวจในสถาน
บรกิาร ดัง้นัน้การบงัคบัตรวจเอชไอวีจงึไมไ่ดเ้ป็นช่องทางการแกปั้ญหาการควบคมุการแพรร่ะบาดของเอช
ไอวี  

ตอ่มามีการสง่เสรมิการตรวจโดยสมคัรใจ โดยเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารจะใหผู้ข้อรบัการตรวจไดล้งช่ือ
ยินยอมในการรบับรกิารการตรวจ แตก่็มีขอ้ทว้งติงว่าการลงช่ือในแบบฟอรม์ยินยอมของประชากรบางกลุม่
เป็นการลงช่ือโดยสมคัรใจหรอืว่าเป็นการลงช่ือแบบจ าใจ เพื่อปกปอ้งเจา้หนา้ท่ีวา่เป็นการบงัคบัใหต้รวจ 
นอกจากนีย้งัมีช่องว่างท่ีเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้รกิารสว่นหนึ่งกลบัใหค้  าแนะน าผูม้ารบับรกิารว่า ไมม่ีความ
จ าเป็นตอ้งตรวจ เน่ืองจากแลดภูายนอกเป็นคนมีสขุภาพดี ไมม่ีลกัษณะคลา้ยคนเจ็บป่วยท่ีมีเอชไอวี 

ตอ่มามีการพฒันารูปแบบการสง่เสรมิการตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวีอีกหลายรูปแบบ อาทิ การให้
บคุลากรทางการแพทยเ์ป็นผูช้กัชวนใหต้รวจ (Provider-initiated HIV testing and counselling หรอื 
PICT) การออกหน่วยตรวจเคลื่อนที่เพื่อไปตรวจนอกสถานบรกิารทางการแพทย ์(Mobile Voluntary 
Counseling and Testingfor HIVหรอื Mobile VCT)เช่น ในชมุชน ในหา้งสรรพสินคา้ รวมทัง้ใน
ตา่งประเทศบางประเทศก็มีการรณรงคเ์คาะประตบูา้นเพื่อชกัชวนใหค้นรบัการตรวจท่ีบา้น และการ
สง่เสรมิการตรวจท่ีด  าเนินการโดยชมุชนเป็นผูน้  าในการจดับรกิาร ท่ีเรยีกว่า การตรวจท่ีด  าเนินการโดยกลุม่
ประชากรหลกั (Key-Population-Led Health Services หรอื KPLHS) ท่ีจดับรกิารตรวจการตดิเชือ้เอชไอวี
และเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์รวมทัง้ใหบ้รกิารสขุภาพดา้นอื่นๆ พรอ้มกนัไปดว้ย 

การจดับรกิารการตรวจการติดเชือ้เอชไอวีในรูปแบบคลินิกนิรนามท่ีผูร้บับรกิารไมจ่  าเป็นตอ้งระบุ
ช่ือ-สกลุ เพื่อรกัษาความเป็นสว่นตวัไว ้โดยมีการใชเ้ลขประจ าตวับตัรประชาชนจ านวน 13 หลกัลงทะเบียน 
จากนัน้จะมีการแปลงเลขประจ าตวัฯเป็นรหสัที่ไมส่ามารถสืบหาช่ือ-สกลุเจา้ของเลขประจ าตวัฯได ้เป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการสง่เสรมิการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี 

การวางระบบการตรวจหาเอชไอวีในช่วงแรกๆ จนถงึปัจจบุนัมีการใหค้วามส าคญักบัการจดับรกิาร
ค าปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจ เป็นการเตรยีมความพรอ้มของผูร้บัการตรวจวา่มีความตอ้งการและ
พรอ้มตดัสินใจตรวจ รวมทัง้มีการวางแผนการด าเนินชีวิตหลงัทราบผลการตรวจ อย่างไรกต็ามในปัจจุบนั
การใหบ้รกิารค าปรกึษาลกัษณะดงักลา่วอาจดเูป็นเรื่องยุ่งยากและเป็นอปุสรรคในการสง่เสรมิใหค้นเขา้รบั
บรกิารตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีใหเ้ป็นเรื่องปกติ 
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ปี พ.ศ. 2557 องคก์ารอนามยัโลก ใหค้  าแนะน าว่า การขอความยินยอม สามารถใชก้ารใหค้วาม
ยินยอมดว้ยวาจาที่มีการบนัทกึไว ้(documented verbal consent)แทนการลงลายมือช่ือในแบบฟอรม์
ตามท่ีเคยด าเนินการกนัได ้ 

กระบวนการใหค้  าปรกึษาส าหรบัการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีก็มีการปรบัเปลี่ยนเพิ่มทางเลือก
ดว้ยการใชเ้อกสารการใหข้อ้มลูหรอืการรบัฟังการใหค้  าปรกึษาผา่นทางวีดีโอไดใ้นการใหค้  าปรกึษาก่อน
การรบับรกิารตรวจ และการใหค้  าปรกึษาหลงัการตรวจในกรณีท่ีมีผลการตรวจเลือดเป็นลบหรอืไมพ่บการ
ติดเชือ้เอชไอวี 

พฒันาการและความเปลี่ยนแปลงขา้งตน้เป็นตวัอย่างของความพยายามในการสง่เสรมิการ
ตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการดา้นการดแูลรกัษาและปอ้งกนั การส่งเสรมิใหม้ีชดุ
ตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง (HIV-self test) จงึเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบับรกิารปอ้งกนัและการดแูลรกัษาใน
ประเทศไทย เพ่ือใหค้นเขา้ถงึการตรวจไดส้ะดวกและบอ่ยครัง้ขึน้ เป็นการเพิ่มจ านวนการตรวจและผูต้รวจ 
รวมทัง้เป็นการลดความกลวัเรื่องการตีตราและการถกูเปิดเผยความลบัความเป็นสว่นตวัดว้ย 

การสง่เสรมิการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองควรด าเนินการบนแนวทางท่ีท าใหก้ารตรวจและการตรวจ
ยืนยนัผลท าไดง้่ายขึน้ เป็นการตรวจที่เตม็ไดด้ว้ยความหวงัดา้นการรกัษาและปอ้งกนั ดา้นการให้
ค  าปรกึษาก็ควรสง่เสรมิหลกัการใหบ้รกิารปรกึษาเรื่องความกงัวล ความเสี่ยงครัง้สดุทา้ย ทัง้นีเ้พื่อน ามา
ประเมินรว่มกบัผลการตรวจในครัง้นัน้วา่ ผลการตรวจที่ไดส้มัพนัธก์บัความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้ หรอืว่ายงัมี
ประเดน็ที่ตอ้งค านงึถงึชว่งเวลาท่ีเป็นช่วงตรวจไมพ่บ (window period) 

เรื่องท่ีควรตอ้งค านงึถงึในการจดับรกิารปรกึษากรณีท่ีผลการตรวจแสดงว่ามีการติดเชือ้เอชไอวี คือ
แนวโนม้ท่ีจะท ารา้ยตวัเอง การวางแผนการรกัษา กรณีมีผลการตรวจเป็นลบ ไมไ่ดต้ิดเชือ้ คือแผนลด
พฤติกรรมความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกดา้นการปอ้งกนั เช่น การใชเ้พรบ็ ดงันัน้การตรวจจะมีประโยชนม์ากขึน้
ถา้สามารถเช่ือมโยงการตรวจเขา้กบัการเขา้รบับรกิารรกัษาและปอ้งกนั  

รูปแบบบรกิารการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง มีรูปแบบตา่งๆ ท่ีเป็นทางเลือก อาทิ การตรวจและสง่
สิ่งตรวจทางไปรษณียไ์ปท่ีหอ้งปฏิบตัิการ และการรบัฟังผลการตรวจทางช่องทางการสื่อสารตา่งๆ การรบั
บรกิารปรกึษาแนะน าเรื่องการตรวจและด าเนินการตรวจผา่นแอพพลิเคชั่นตา่งๆ ในช่องทางออนไลน ์และ
การตรวจดว้ยตวัเองท่ีบา้นและอา่นผลดว้ยตนเอง 

การอนมุตัิใหม้ีการยกเลิกและแกไ้ขกฎกระทรวงเรื่องการตรวจเอชไอวีส  าเรจ็ลงไดจ้ากการตดัสนิใจ
ของบคุคลส าคญั 3 คนคือ อธิบดีกรมควบคมุโรค เลขาธิการองคก์ารอาหารและยา และรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงสาธารณสขุคนปัจจบุนั  

การผลกัดนัใหม้ีการอนมุตัิใหป้ระชาชนสามารถมีชดุตรวจและท าการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองใช้
เวลานานกว่า 5 ปีในการพยายามยกเลิกกฎกระทรวงฯ ฉบบัท่ีออกมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแลว้ ในขณะ
ท่ีมีความกลวัและกงัวลเรื่องการท ารา้ยตนเอง และการรกัษาความลบั จงึมีการอนญุาตใหต้รวจในสถาน
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บรกิารสขุภาพของรฐัเท่านัน้และหา้มไมใ่หป้ระชาชนมีการตรวจดว้ยตนเอง  แตใ่นบรบิทปัจจบุนัที่
การแพทยม์ีการพฒันากา้วหนา้ไปมาก ภาวะการเป็นเอดสห์รอืภมูิคุม้กนับกพรอ่ง ไมไ่ดเ้ป็นภาวะท่ีน าไปสู่
ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตแลว้ จ านวนผูท่ี้ตอ้งการตรวจนา่จะมีเพิ่มมากขึน้ แตอ่าจยงัมีความกงัวล
เรื่องการตีตราและการเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งกบัเอชไอวีจงึไมเ่ขา้ไปรบัการตรวจ การสง่เสรมิใหค้นเขา้รบั
การตรวจและการมีชดุตรวจดว้ยตนเองจงึน่าจะเป็นบรกิารทางเลือกท่ีส  าคญั  

การสง่เสรมิการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองเป็นทางเลือกใหมเ่พิ่มขึน้ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา ท่ี
จ าเป็นตอ้งมีการใหค้วามรูแ้ละขอ้มลูสาธารณะมากขึน้ เพื่อสง่เสรมิความรู ้ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง เพื่อใหม้ี
การขยายผลการใชช้ดุตรวจดว้ยตนเอง รวมทัง้การรว่มกนัหาทางปอ้งกนัหรอืแกไ้ขปัญหา ช่องว่าง หรอื
ขอ้เสียท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้นีเ้พื่อใหป้ระเทศเดินหนา้ไปสูก่ารปอ้งกนัแกไ้ขปัญหาเอดส ์ตามแนวทางยตุิปัญหา
เอดส ์
 

------------------------------------------ 
 
ข. การขึน้ทะเบยีนและการประเมินชุดตรวจคัดกรองการตดิเชือ้เอชไอวดีว้ยตนเอง(HIV self-

testing หรือ HIVST) ในประเทศไทยโดย ภญ.ศนัสนีย ์ป่ินทอง ภญ.จินดาสา สิงหเพช็ร ์
ภญ.รพิศพรรณ อินทญาติ จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา  

กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศเรื่องชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจการติดเชือ้เอชไอวีจ  านวน 
3 ฉบบั ดงันี ้ฉบบัท่ี 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้เอชไอวี ลงวนัที่ 
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นการใชช้ดุตรวจส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
ฉบบัท่ี 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้เอชไอวี ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใหย้กเวน้บงัคบัเรื่องการตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง และฉบบัท่ี 3ประกาศกระทรวง
สาธารณสขุเรื่อง ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง ลงวนัท่ี 19 
มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อการอนมุตัิการใชช้ดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง กระทรวง
สาธารณสขุจงึมีประกาศเรื่อง ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้เอชไอวีจ  านวน 2 ฉบบั ประกาศในวนัที่ 19 
มีนาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ 2 ฉบบั 

ประกาศดงักลา่วมีความเป็นมาเพื่อเพิ่มการเขา้ถงึการตรวจคดักรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้เอช
ไอวีดว้ยตนเอง อนัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจวินิจฉยั ยืนยนั รกัษาและปอ้งกนั เพื่อปอ้งกนัการ
ถ่ายทอดเชือ้ใหบ้คุคลอื่นลดอบุตัิการณก์ารตดิเชือ้เอชไอวีรายใหมแ่ละใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารดแูลรกัษา
อย่างตอ่เน่ืองในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามแนวทางการยตุิปัญหาเอดส ์
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ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการติดเชือ้เอชไอวีตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ แบง่ตามพฒันาการได้
เป็น 3 ประเภทหลกัคือ 1) ชดุตรวจเพื่อการวินิจฉยัภายนอกรา่งกาย2) ชดุตรวจเพื่อการคน้ควา้ และ 3) ชดุ
ตรวจเพ่ือการวิจยั  

ชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง(HIVST) จดัอยู่ในประเภทชดุตรวจประเภทที่ 1 เพื่อ
การวินิจฉยัภายนอกรา่งกายรายบคุคล ซึง่จะมีทัง้ชดุตรวจคดักรองและชดุตรวจยืนยนัทัง้นีช้ดุตรวจประเภท
ท่ี 1 เพ่ือการวินิจฉยัภายนอกรา่งกายยงัแบง่ตามการใชง้านออกเป็น อีก 4 ชนิด คือ เพื่อความปลอดภยัใน
การใหเ้ลือดและปลกูถ่ายอวยัวะ เพื่อการวินิจฉยัรายบคุคล เพื่อติดตามการด าเนินโรคและการรกัษาและ
เพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่น  

ประกาศเรื่องชดุตรวจการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองมีสาระส าคญั 3 สว่น ประกอบดว้ย 1) การขอ
อนญุาตผลิตหรอืน าเขา้ ก าหนดใหช้ดุตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง
เป็นเครื่องมือแพทยท่ี์ผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ตอ้งไดร้บัอนญุาต 2) คณุภาพมาตรฐานของผูผ้ลิตชดุตรวจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง ก าหนดคณุภาพมาตรฐานใหผู้ผ้ลิตตอ้งไดร้บั 
ISO 13485 หรอื GMP เครื่องมือแพทย ์และ 3) มาตรฐานและขอ้ก าหนดของภาชนะบรรจ ุโดยภาชนะ
บรรจชุดุตรวจฯ จะตอ้งไมท่  าปฏิกิรยิากบัสิ่งท่ีบรรจภุายใน และตอ้งปิดมิดชิด รวมทัง้สามารถปอ้งกนัความ
เสียหายระหวา่งการขนสง่และการเก็บรกัษาได ้

ดา้นคณุภาพ มาตรฐาน และขอ้ก าหนดของชดุตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการตดิเชือ้
เอชไอวีดว้ยตนเอง มีการจดัประเภทการใชช้ดุตรวจออกเป็น 3 ประเภทตามคณุภาพและมาตรฐาน 1) กรณี
ใชต้รวจเลือดหรอืสว่นประกอบของเลือด โดยการตรวจหาแอนติบอดี (การตรวจหาปฏิกิรยิาภมูิคุม้กนัตอ่
เชือ้เอชไอวี สามารถตรวจพบไดภ้ายใน 22 วนั) อย่างเดียว หรอืตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจน (การ
ตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี-HIV RNAตัง้แตร่ะยะแรกของการติดเชือ้ ภายใน 11 – 16 วนั ซึง่ยงัตรวจไมพ่บ
แอนติบอดี)ในชดุเดียวกนัตอ้งมีคณุภาพมาตรฐานและขอ้ก าหนดเป็นไปตาม คมพ.  1 – 2562และ 2) กรณี
ตรวจน า้ในช่องปาก (oral fluid) ท่ีใชต้รวจหาแอนติบอดี ตอ้งมีคณุภาพมาตรฐานและขอ้ก าหนดเป็นไป
ตาม คมพ. 2 – 2652 และ 3) การใชน้อกเหนือจากขอ้ 1 และ 2 ตอ้งมีตอ้งมีคณุภาพมาตรฐานและ
ขอ้ก าหนดตามท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีการก าหนดคณุสมบตัิของชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอช
ไอวีดว้ยตนเองประเภทตา่งๆ โดยมีรายละเอียดก ากบัในสว่นของสิ่งท่ีใชต้รวจหา เช่น เอชไอวีแอนติบอดี 
และหรอืแอนติเจนช่วงเวลาท่ีใชใ้นการตรวจเจอหลงัการไดร้บัเชือ้ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจหาผล และ
ความแมน่ย า แยกตามประเภทของชดุตรวจ โดยชดุตรวจคดักรองการตดิเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง ใชต้รวจหา
เอชไอวี แอนติบอดี ใชต้รวจหลงัผ่านการสมัผสัเชือ้มา 3 เดือน ใชเ้วลาในการทราบผล 20 นาที (ขึน้อยู่กบั
ชนิดของชดุตรวจดว้ย) และผลท่ีไดร้บัอยู่ในระดบัพงึพอใจแตต่อ้งมีการตรวจติดตามโดยคลนิิกดา้นการ
ดแูลรกัษาสขุภาพ 
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ขอ้มลูส าคญัท่ีตอ้งแสดงในฉลากหรอืเอกสารก ากบัประกอบดว้ย 1) ก าหนดใหต้อ้งมีขอ้ความเป็น
ภาษาไทย ทัง้นีจ้ะแสดงภาษาอื่นดว้ยก็ได ้ แตข่อ้ความภาษาอื่นนัน้  ตอ้งมีความหมายตรงกบัขอ้ความ
ภาษาไทย และมีขนาดไมใ่หญ่กว่าขอ้ความภาษาไทย 2) ประเภท ชนิด และรหสัสินคา้ของชดุตรวจ 3) ช่ือ
และสถานท่ีตัง้ของผูผ้ลติหรอืผูน้  าเขา้ 4) ช่ือ จ านวน และปรมิาณของน า้ยา และองคป์ระกอบท่ีบรรจอุยู่ใน
ชดุตรวจ 5) รายละเอียดขององคป์ระกอบตา่งๆ รวมทัง้สว่นประกอบส าคญัในแตล่ะองคป์ระกอบของชดุ
ตรวจ 6) เลขท่ีหรอือกัษรแสดงครัง้ท่ีผลิต7) เลขท่ีใบอนญุาต 8) เดือนและปีท่ีหมดอายขุองชดุตรวจ และ 9) 
ขอ้บง่ใช ้วิธีการใช ้และวิธีการเก็บรกัษา 

ขอ้มลูก ากบัขา้งกลอ่งบรรจจุะตอ้งประกอบดว้ยรหสัสินคา้ ประเภทเป็นการวินิจฉยัภายนอก ชนิด
เพื่อวินิจฉยัรายบคุคล ประโยชนแ์ละวิธีใช ้จ านวนการตรวจท่ีชดุตรวจสามารถใชต้รวจ องคป์ระกอบของชดุ
ตรวจ ครัง้ท่ีผลิต หมดอาย ุผลิตโดย น าเขา้โดย ค าเตือน และเลขท่ีใบอนญุาตเครื่องมือแพทยห์รอืเลข อย.
ก ากบั 

การแสดงฉลากจะตอ้งประกอบดว้ย ช่ือและรายละเอียดของหลกัการตรวจ ค าแนะน าการควบคมุ
คณุภาพและการแปลผลขอ้จ ากดัของชดุตรวจและการท าลายของเสียหรอืสารอนัตรายท่ีเกิดจากการ
ทดสอบและสว่นที่ส  าคญัท่ีมีการแสดงเครื่องหมายดาวติดไวค้ือ แบบประเมินความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้เอช
ไอวีดว้ยตนเองการแปลผลที่แสดงเป็นภาพอธิบายรายละเอียดใหช้ดัเจนช่องทางการใหข้อ้มลูสนบัสนนุของ
ผูผ้ลิต หรอืผูน้  าเขา้ในการใชช้ดุตรวจดงักลา่วผา่น QR Code หรอืเว็บไซตท่ี์ใหข้อ้มลูและความรูก้ารเช่ือม
เขา้สูร่ะบบบรกิารตรวจวินิจฉยั  ยืนยนั  รกัษาและปอ้งกนัองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัระยะการตรวจหาการติดเชือ้
ไมพ่บของชดุตรวจนัน้ ๆ  (Window  period)และสว่นส าคญัมากท่ีก าหนดดว้ยสญัลกัษณรู์ปดาวและใหใ้ช้
ตวัอกัษรสีแดงก ากบัรว่มดว้ย คือ หา้มใชช้ดุตรวจคดักรองดว้ยตนเองในผูท่ี้รบัยาตา้นไวรสัเอชไอวีแลว้
เน่ืองจากอาจจะเกิดผลลบปลอม (false negative) และใชต้รวจคดักรองเบือ้งตน้ดว้ยตนเองเทา่นัน้ หาก
ตรวจพบมีปฏิกิรยิา (reactive) ตอ้งไดร้บัการตรวจยืนยนัการวินิจฉยัการติดเชือ้เอชไอวีจากหน่วยบรกิารท่ี
สามารถตรวจยืนยนัวินิจฉยัได ้

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดแนวทางการปอ้งกนัการจ าหนา่ยชดุตรวจท่ีไมไ่ด้
มาตรฐาน ไว ้3 ช่องทาง คือ 1) ประกาศรายช่ือผ่านเว็บไซตแ์ละช่องทางตา่ง ๆเมื่อมีผูไ้ดร้บัใบอนญุาตผลติ
หรอืใบอนญุาตน าเขา้ ชดุตรวจHIVSTและ 2) การติดตามเฝา้ระวงั ก ากบัดแูลเครื่องมือแพทย ์ผ่านศนูยร์บั
เรื่องรอ้งเรยีน อย. และ 3) การตรวจเลข อย.ผ่านช่องทางออนไลนท์ัง้การตรวจดว้ยกลอ้ง ดว้ยเสียง และ
ดว้ยตวัอกัษร  ดา้นการดแูลจดุบรกิารก าหนดใหผู้ผ้ลิต ผูน้  าเขา้ แสดงช่องทางการใหข้อ้มลูสนบัสนนุของ
ผูผ้ลิตหรอืผูน้  าเขา้ในการใชช้ดุตรวจผ่าน  QRCode หรอืเว็บไซดใ์หข้อ้มลูและความรู ้สาธิตวิธีการตรวจ 
การสรุปผล การเช่ือมเขา้สูร่ะบบบรกิารและหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดตอ่ใหค้  าปรกึษาเพิ่มเติม
โดยตรงได ้ในสว่นของสถานที่จ  าหนา่ยไมไ่ดก้  าหนดการควบคมุการขาย จงึไมไ่ดก้  าหนดสถานท่ีขาย ผูผ้ลิต 
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ผูน้  าเขา้ สามารถขายที่ไหนก็ได ้(จากรา่งประกาศฯ เดิมท่ีไดก้  าหนดผูค้วบคมุการขาย โดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ) 

การขึน้ทะเบียนชดุตรวจ HIVSTส านกังาน อย. ไดจ้  าแนกประเภทของเครื่องมือและผลิตภณัฑ์
ทางการแพทยอ์อกตามแนวทางความเสี่ยงในการใชต้ามค าสั่งดา้นการก ากบัเครื่องมือแพทยข์องอาเซียน 
(ASEAN Medical Device Directive หรอื AMDD) และตาม พรบ.เครื่องมือแพทย ์ปี พ.ศ. 2551 ท่ีจ าแนก
เครื่องมือแพทยต์ามความเสี่ยงในการใชเ้ป็น 4 ล  าดบั โดย HIVST จดัอยู่ในล าดบัท่ี 4 ถือว่ามีความเสี่ยง
มากในการใช ้จดัอยู่ในกลุม่เครื่องมือทางการแพทยท่ี์ตอ้งมีใบอนญุาตและมีเอกสารก ากบั ผูท่ี้สนใจจดั
จ าหนา่ยตอ้งย่ืนใบสมคัรแสดงความจ านงเป็นเอกสารตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนดใหต้ามระเบียบและ
แบบฟอรม์ของกลุม่ท่ี 1 และ 2  (Common Submission Dossier Template หรอื CSDT)(กลุม่ท่ี 3 เป็น
การย่ืนความจ านงผา่นช่องทางออนไลน ์ส  าหรบัเครื่องมือแพทยท์ั่วไป) 

การประเมินตามระเบียบมี 2 ช่องทาง คือการประเมินเตม็รูปแบบ และการประเมินแบบเรง่รดั
(concise evaluation) ใชส้  าหรบัเครื่องมือ/อปุกรณท์างการแพทยท่ี์ผา่นการรบัรองจากประเทศใหญ่ 2 ใน 
5 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย แคนนาดา กลุม่ประเทศในสหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น และสหรฐัฯ และมี
ประวตัิท  าการตลาดอยา่งนอ้ย 1 ปี  โดยระเบียบนีม้ีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 

แนวทางการขออนญุาตผลิตหรอืน าเขา้ชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง ตอ้ง
จดัเตรยีมเอกสารแบบ CSDT จดัเตรยีมชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองส าหรบัการประเมิน
คณุภาพมาตรฐาน ย่ืนแบบแจง้การผลิต น าเขา้เครื่องมือแพทย ์เพ่ือเป็นตวัอย่างในการขออนญุาตตาม
มาตรา 17 (4) (แบบ จ.ม.พ. 4) ตอ่ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยาหลงัจากการผลการประเมิน 2 
ผ่าน ใหจ้ดัเตรยีมเอกสารท่ีก าหนดตามแบบ ผ.พ.1 หรอื น.พ.1 (แลว้แตก่รณี) พรอ้มรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห ์และผลประเมินทางคลินิกในประเทศจากกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
แลว้ หากเหน็วา่เอกสารครบถว้น ถกูตอ้ง เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการรบัค าขอ และใหผู้ย่ื้นค  าขอช าระ
คา่ธรรมเนียม 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ มี 4 ระดบัแตกตา่งกนัไป คือ 1) ค  า
ขออนญุาตผลิตหรอืน าเขา้เครื่องมือแพทยม์ีคา่ธรรมเนียมฉบบัละ 100 บาท 2) ใบอนญุาตผลิตเครื่องมือ
แพทย ์ฉบบัละ 10,000 บาท 3) ใบอนญุาตน าเขา้เครื่องมือแพทย ์ฉบบัละ 20,000 บาท และคา่ประเมิน
เอกสารทางวิชาการ ค าขอละ 88,000 บาท มีระยะเวลาด าเนินการ กรณีตอ้งสง่ผูเ้ช่ียวชาญหรอื
คณะท างานหรอืคณะอนกุรรมการพิจารณาใชเ้วลา 90 วนัท าการ  

การควบคมุคณุภาพชดุตรวจ ตามขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่ 1-2562 
(คมพ. 1 – 2562) ก าหนดใหช้ดุตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองท่ีใช้
ตรวจเลือดหรอืสว่นประกอบของเลือดโดยการตรวจหาแอนติบอดีอยา่งเดียว หรอืตรวจหาแอนตบิอดีและ
แอนติเจนในชดุเดียวกนั มีรายละเอียดของการควบคมุคณุภาพชดุตรวจก าหนดไวช้ดัเจน อาทิเกณฑก์าร
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ทดสอบหรอืวิเคราะหแ์อนติบอดีส  าหรบัชดุตรวจท่ีตรวจหาแอนติบอดีอยา่งเดียว และชดุตรวจที่ตรวจหา
แอนติบอดีและแอนติเจนในชดุเดียวกนั และเกณฑก์ารทดสอบหรอืวิเคราะหแ์อนติเจนส าหรบัชดุตรวจที่
ตรวจหาแอนติบอดีตอ่เชือ้เอชไอวีและแอนติเจนในชดุเดียวกนั จะมีการจ าแนกตามวตัถปุระสงคก์ารใชว้่า
เป็นชดุตรวจคดักรองเพื่อวินิจฉยัรายบคุคล มีขอ้ก าหนดในการตรวจเชน่ ความไวเชิงวินิจฉยั 
(ความสามารถท่ีชดุตรวจจะแสดงผลเป็นบวกเม่ือทดสอบกบัตวัอย่างท่ีชดุตรวจอา้งอิงใหผ้ลเป็นบวก) 
ความจ าเพาะเชิงวินิจฉยั (ความสามารถท่ีชดุตรวจจะแสดงผลเป็นลบเมื่อตวัอย่างไมม่ีสิ่งท่ีตอ้งการตรวจ)
ความไมจ่ าเพาะ (ความเป็นไปไดท่ี้ชดุตรวจจะใหผ้ลเป็นบวกกบัตวัอย่างท่ีมีโอกาสใหผ้ลบวกปลอม) และ
ความท าซ า้ไดโ้ดยตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตรวจของแตล่ะขอ้ก าหนดจะแตกตา่งกนัไป รวมทัง้จ านวนของชดุ
ตรวจท่ีใชใ้นการประเมินครัง้ท่ี 1 และ 2 จะตอ้งผ่านตามเกณฑก์ารยอมรบัท่ีก าหนดไวด้ว้ย และใน คมพ. 2 
– 2562 ดา้นคณุภาพมาตรฐานและขอ้ก าหนดชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวี
ดว้ยตนเองโดยการตรวจหาแอนติบอดีจากน า้ในช่องปาก (oral fluid) ก็เช่นเดียวกนั ซึง่ผูส้นใจรายละเอียด
สามารถติดตอ่ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) การก าหนดให ้HIVST เป็นประเภทชดุตรวจคดักรองอย่างชดัเจนเป็นสว่นที่ดี เพื่อแจง้ใหผู้ท่ี้

ตอ้งการตรวจทราบชดัเจนว่า ตอ้งไปรบับรกิารตรวจยืนยนัผลในระบบบรกิารสขุภาพ 
2) ขอ้ความท่ีระบบุนฉลากก ากบัทางส านกังานคณะกรรมการ อย.ควรก าหนดใหเ้รื่องการเช่ือมเขา้สู่

ระบบบรกิารตรวจวินิจฉยั ยืนยนั ทัง้การรกัษาและปอ้งกนัซึง่เป็นเรื่องส าคญัใหใ้ชต้วัอกัษรสีแดง เน่ืองจาก
เป็นสว่นส าคญัท่ีจะสง่ผลใหเ้กิดการใชป้ระโยชน ์HIVST ไดม้ากขึน้ทัง้ในระดบับคุคลและระบบบรกิารของ
ประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงผูต้รวจดว้ยตนเองเขา้กบับรกิารปอ้งกนัและรกัษาท่ีมีอยู่  

ทาง ส านกังานคณะกรรมการ อย.ไดชี้แ้จงว่า ขอ้ก าหนดบนฉลากรวมทัง้ระดบัความส าคญัทัง้การติด
สญัลกัษณรู์ปดาวและการใชส้ีแดงก ากบัตวัอกัษรไดผ้่านการประชมุพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาแลว้ แตจ่ะ
น าขอ้เสนอนีไ้ปเสนอในการประชมุผูเ้ช่ียวชาญครัง้ถดัไป 

3) ประเดน็ที่มีการอภิปรายกนัมากคือ ขอ้ก ากบัเรื่อง การหา้มใชช้ดุตรวจคดักรองดว้ยตนเองในผูท่ี้รบั
ยาตา้นไวรสัเอชไอวี เน่ืองจากยาตา้นไวรสัที่กินเขา้ไปจะกดปรมิาณเชือ้เอชไอวีลง ท าใหป้รมิาณแอนติบอดี
อยู่ในระดบัท่ีต  ่าจนอาจตรวจไมพ่บ ผลการตรวจท่ีไดม้ีโอกาสคลาดเคลื่อนเป็นผลลบปลอม   จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งระบขุอ้ก ากบัเรื่องนีล้งไป อย่างไรก็ตามผูร้ว่มประชมุมีขอ้กงัวลวา่ ขอ้ความดงักลา่วอาจสง่ผล
ตอ่การตีตราและเลือกปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัเอชไอวี ขอ้เสนอตอ่กรณีนีค้ือ ใหส้  านกังานคณะกรรมการ อย.ได้
พิจารณาทบทวนขอ้ความดงักลา่ว โดยอาจปรบัปรุงใชค้  าหรอืถอ้ยค าอื่นที่นุ่มนวลกวา่และท่ีมีความชดัเจน
มากขึน้ พรอ้มทัง้มีการจดัท าชดุขอ้มลูเพื่อใหค้  าอธิบายเรื่องเหลา่นีใ้หช้ดัเจน 
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4) ขอ้กงัวลในการน าชดุตรวจไปใชผิ้ดประเภท เช่น การน าไปใชใ้นการบงัคบัตรวจในสถานศกึษาหรอื
ในสถานประกอบการ และหรอืในระดบับคุคลเพื่อใชยื้นยนัการตรวจหาเอชไอวีไดข้อยกไปอภิปรายในช่วง
ทา้ยหลงัฟังการน าเสนอเสรจ็ทกุช่วง 

5) การน าชดุตรวจ HIVST มาใช ้ควรมีการสง่เสรมิแบบเปิดกวา้ง ถงึแมว้่าจะไมม่ีการก ากบัควบคมุ 
(regulation) ส าหรบัผูจ้  าหนา่ยหรอืผูซ้ือ้แตค่วรมีการพิจารณาก าหนดการควบคมุขอ้จ ากดัหรอืขอ้หา้มบาง
เรื่อง (restriction) ในการจ าหน่ายหรอืซือ้ชดุตรวจฯ เช่น หา้มขายใหแ้ก่ผูเ้ยาว ์เพื่อปอ้งกนัอนัตรายความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้รวมถงึการน าชดุตรวจฯไปใชใ้นทางท่ีผิด (เช่น บงัคบัตรวจโดยไมม่ีความยินยอม)  และ
ควรสรา้งเสรมิความเขา้ใจใหก้บัผูใ้ชช้ดุตรวจในเรื่องการเขา้รบับรกิารทัง้ดา้นรกัษาและปอ้งกนัอย่าง
ตอ่เน่ืองในระบบบรกิารสขุภาพ 

 
ค. การประเมินชุดตรวจทีเ่กีย่วข้องกับการตรวจคัดกรองการตดิเชือ้เอชไอวดีว้ยตนเอง โดย 

ทนพ.สทุธิวฒัน ์ล  าไย จากสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

ก่อนปี พ.ศ. 2538 การตรวจเลือดเพื่อหาการตดิเชือ้เอชไอวีไมม่ีการควบคมุคณุภาพผลตรวจไมไ่ด้
มาตรฐานสง่ผลใหเ้กิดปัญหาการแพรก่ระจายของเอชไอวี โดยเฉพาะการแพรก่ระจายผ่านโลหิตที่มีการรบั
บรจิาค กระทรวงสาธารณสขุจงึจดัท าประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 18 พ.ศ. 2538 เรื่องชดุตรวจ
การติดเชือ้เอชไอวี ก าหนดประเภทของชดุตรวจ ควบคมุการผลิต/น าเขา้ ควบคมุการขายใหม้ีชดุตรวจ
เฉพาะการใชโ้ดยผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ก าหนดรายละเอียดของฉลาก ขอ้มลูที่
แสดงตอ่ผูใ้ช ้และก าหนดคณุภาพมาตรฐานของชดุตรวจ ใหต้อ้งระบขุอ้มลูจากผูผ้ลิตและขอ้มลูจากการ
ประเมินภายในประเทศ ขณะนัน้แมจ้ะมีชดุตรวจฯ ดว้ยตนเองแลว้ แตไ่มม่ีผูป้ระกอบการใดน าเขา้มา
จ าหนา่ยเน่ืองจากมีการควบคมุการจ าหน่ายและการก าหนดผูใ้ช ้

ปี พ.ศ. 2551 มีประกาศจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ก าหนดรายละเอียดเพิ่มใน
สว่นของชดุตรวจประเภทชดุตรวจน า้ในช่องปาก(Oral fluid) โดยยงัคงการควบคมุการผลติ และน าเขา้ไว้
เพื่อควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของชดุตรวจ มีการก าหนดประเภทของหอ้งปฏิบตัิการท่ีสามารถ
ด าเนินการได ้ประกอบดว้ย หอ้งปฏิบตัิในหน่วยงานของรฐัหรอืสภากาชาดไทย โดยตอ้งไดร้บัการรบัรอง
ระบบคณุภาพหอ้งปฏิบตัิการ (ISO, LA)ผูป้ระเมินหลกั มีประสบการณด์า้นเอชไอวีไมน่อ้ยกวา่ 5 ปี และ
เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยห์รอืวิชาชีพเวชกรรมไมม่ีผลประโยชนท์บัซอ้น เก่ียวกบัการผลิต/
น าเขา้/ขาย ชดุตรวจขอขึน้ทะเบียนกบั อย. เมื่อเห็นชอบประกาศเป็นทางการ ปัจจบุนัมีหอ้งปฏิบตัิที่
สามารถด าเนินการประเมินไดจ้  านวน 23 แห่ง เป็นหอ้งปฏิบตัิการของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
มหาวิทยาลยั โรงพยาบาลภาครฐั สภากาชาดไทย ทัง้ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และภมูิภาค 

ปี พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่อง ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติด
เชือ้เอชไอวีไดด้ว้ยตนเอง มีการยกเวน้ประเภทของชดุตรวจ ใหร้วมชดุตรวจท่ีใชต้รวจดว้ยตนเอง มีการ
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ควบคมุการผลิต/น าเขา้ตามเดิม แตย่กเลิกการควบคมุการขาย มีการก าหนดรายละเอียดของฉลากขอ้มลู
แสดงตอ่ผูใ้ชเ้พิ่มเติม แตค่งการก าหนดคณุภาพมาตรฐานของชดุตรวจไวต้ามเดิม ปัจจบุนัมีจ าหนา่ยอยู่
ราวๆ 30 ผลิตภณัฑ ์แตเ่ป็นผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดใชโ้ดยผูป้ระกอบวิชาชีพฯ จงึไมเ่ขา้เกณฑต์ามประกาศ 
ยกเวน้ทางผูผ้ลิตจะปรบัเปลี่ยนคณุสมบตัิมาเป็นประเภทชดุตรวจดว้ยตนเองและมีการระบคุณุสมบตัิตา่งๆ 
ตามประกาศใหค้รบถว้น 

ชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีไดด้ว้ยตนเองมี 2 ประเภทคือ ชดุเจาะ
เลือดปลายนิว้ (Fingerpick) ตาม คมพ.1-2562 และชดุตรวจน า้ในช่องปาก(Oral fluid) ตาม คมพ. 2-
2562 คาดว่าตอ่ไปจะมีชดุตรวจที่สามารถตรวจจากน า้ปัสสาวะ (urine)ซึง่มีโรงงานบางแห่งผลติแลว้ แต่
ประกาศฯ ฉบบันีย้งัไมค่รอบคลมุ 

ประกาศฉบบันีค้รอบคลมุการชดุตรวจฯ ดว้ยตนเองท่ีใชน้  า้ยาตรวจรุน่ท่ี 4 ซึง่คาดว่าจะมีการ
น ามาใชใ้นอนาคตอนัใกล ้ปัจจบุนัชดุตรวจดว้ยตนเองใชน้  า้ยาตรวจรุน่ที่ 2 และ 3 (2nd and 3rd 
generation)  

การประเมินคณุภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง สธ. ปี พ.ศ. 2562 เกณฑค์ณุภาพชดุตรวจฯ 
ดว้ยตนเองจะตอ้งเท่ากบัชดุตรวจที่ใชโ้ดยผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยการประเมินจะก าหนดเป็น 3 ระยะ 
ระยะแรกจะเป็นการประเมินคณุภาพของชดุตรวจโดยผูใ้ชท่ี้ผ่านการฝึกและใชใ้นสถานที่ท่ีมีการควบคมุ 
ระยะท่ีสองจะเป็นการประเมินความเขา้ใจของผูใ้ชท่ี้ไมไ่ดผ้่านการฝึกโดยเป็นการใชใ้นสถานที่ท่ีมีการ
ควบคมุ และระยะท่ีสามเป็นการประเมินว่าผูใ้ชท่ี้ไมไ่ดผ้า่นการฝึกสามารถใชช้ดุตรวจฯไดจ้รงิในสถานที่
เช่นท่ีบา้น 

เกณฑค์ณุภาพชดุตรวจเป็นเกณฑท่ี์จดัท าโดยกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยร์ว่มด าเนินการกบั
หน่วยงานที่ขึน้ทะเบียนไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ อย. ก าหนดรายละเอียดของชดุตรวจทัง้ 2 ประเภท
คือ ชดุตรวจที่ใชต้รวจเลอืดหรอืสว่นประกอบของเลือด และชดุตรวจที่ใชต้รวจน า้ในช่องปากไว ้มี
รายละเอียดก าหนดเป็นเกณฑไ์วท้ัง้ในสว่นความไว ความจ าเพาะ และความไมจ่ าเพาะ กบัชนิดตวัอยา่งท่ี
ใชต้รวจ จ านวนตวัอยา่งจากผูผ้ลิต จ านวนตวัอย่างท่ีใชป้ระเมินในประเทศ และเกณฑก์ารยอมรบัทัง้นี ้
คา่ใชจ้่ายในการตรวจประเมินคณุภาพชดุตรวจน า้ในช่องปากคือ 300,000 บาท และชดุตรวจเลือดคือ 
400,000 บาท เน่ืองจากมีการใชจ้  านวนตวัอย่างมากกว่า  

 
เกณฑคุ์ณภาพชุดตรวจ HIV self-testing ทีต่รวจจากเลอืดหรือส่วนประกอบของเลอืดโดยสังเขป 

 ตัวอย่างตรวจ ข้อมูลจากผู้ผลิต การประเมินใน
ประเทศ 

เกณฑย์อมรับ 

 
ความไว 

เลือดผูต้ิดเชือ้  500 ตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง ไมต่  ่ากว่า 99.50 % 

เลือดผูต้ิดเชือ้ระยะแรก 
(ท่ีกงัวลเรือ่ง window period) 

30 ตวัอยา่ง 30 ตวัอยา่ง ใหผ้ลลบปลอมไมเ่กิน 2 ตวัอยา่ง 
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ความจ าเพาะ เลือดผูต้ิดเชือ้  2,000 ตวัอยา่ง 1,000 ตวัอยา่ง ไมต่  ่ากว่า 99.00 % 

ความไม่จ าเพาะ เลือดท่ีมีโอกาสเกิดผลบวกปลอม 
(เช่น ป่วยเป็นโรคอ่ืน)  

30 ตวัอยา่ง 20 ตวัอยา่ง ใหผ้ลบวกปลอมไมเ่กิน 10 % 

 

เกณฑคุ์ณภาพชุดตรวจHIV self-testingทีต่รวจจากน า้ในช่องปาก  
 ตัวอย่างตรวจ ข้อมูลจากผู้ผลิต การประเมินใน

ประเทศ 
เกณฑย์อมรับ 

 
ความไว 

น า้ในช่องปากผูต้ิดเชือ้  500 ตวัอยา่ง 100 ตวัอยา่ง ไมต่  ่ากว่า 99.00 % 

ความจ าเพาะ น า้ในช่องปากผูไ้มต่ิดเชือ้  1,000 ตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง ไมต่  ่ากว่า 98.00 % 

ความไม่
จ าเพาะ 

น า้ในช่องปากท่ีมีโอกาสท าให้
เกิดผลบวกปลอม (เช่น ป่วยเป็นโรค
อื่น)  

30 ตวัอยา่ง 20 ตวัอยา่ง ใหผ้ลบวกปลอมไมเ่กิน 10 % 

 
การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ปัจจบุนัชดุตรวจที่จ  าหนา่ยทางออนไลนเ์ป็นชดุตรวจที่ยงัไมไ่ดผ้่านการพิจารณาอนมุตัิจาก

ส านกังานคณะกรรมการ อย. มีผูน้  าเขา้ท่ีสนใจติดตอ่เขา้มา 4 – 5 ราย บางรายเขา้ใจว่าจะน าเอาชดุตรวจ
ท่ีก าหนดการใชโ้ดยผูป้ระกอบวิชาชีพออกมาจ าหน่ายเป็นชดุตรวจดว้ยตนเอง ซึง่ยงัไมส่ามารถท าไดข้ณะนี้
เน่ืองจากประกาศอนญุาตใหน้  าชดุตรวจที่ตัง้ใจผลิตขึน้มาเป็นชดุตรวจดว้ยตนเอง และหรอืมีคณุสมบตัิ
ตามประกาศ ซึง่ผูน้  าเขา้ตอ้งติดตอ่ผูผ้ลิตเพื่อตรวจสอบคณุสมบตัิใหค้รบถว้น 

2)  ทาง ส านกังาน อย. ก าลงัพิจารณาเกณฑอ์นญุาตใหม้ีการโฆษณาชดุตรวจผ่านทางออนไลน ์ตาม
แนวทางการขออนญุาตโฆษณาเครื่องมือแพทย ์โดยประสานความรว่มมือกบัคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เบือ้งตน้เว็บไซดท่ี์ไดร้บัการ
อนญุาตก็จะไดร้บัเลขทะเบียนรบัรองปรากฏอยู่บนหนา้เว็บไซด ์และทางส านกังาน อย.ยงัมีแนวทางความ
รว่มมือกบัส านกังานต ารวจในการควบคมุกวดขนัจบักมุผูก้ระท าความผิดที่จ  าหน่ายชดุตรวจทางออนไลนท่ี์
ไมไ่ดผ้่านการพิจารณา 

3) กรณีการดแูลและควบคมุการจ าหน่ายชดุตรวจฯ ทางส านกังาน อย. ก าลงัจะด าเนินการเอือ้ให้
ประชาชนผูซ้ือ้สามารถตรวจสอบมาตรฐานของชดุตรวจฯ จากระบบการประกาศเลขทะเบียน ช่ือ ผูผ้ลิต ท่ี
ผ่านการรบัรองโดยส านกังาน อย. (แตไ่มม่ีการประกาศรายช่ือผลิตภณัฑ)์ ทัง้นีม้ีขอ้เสนอเพิ่มเติมว่า ควรมี
การจดัท าและสื่อสารขอ้มลู ความรูเ้รื่องชดุตรวจฯ ช่องทางการเขา้ถงึ การเขา้สูร่ะบบบรกิารรกัษาและ
ปอ้งกนัหลงัการใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองในวงกวา้งเพื่อใหป้ระชาชนทั่วไปรบัรู ้รวมทัง้การปรบับทบาทในการ
กวดขนัจบักมุผูจ้  าหนา่ยมาเป็นการสง่เสรมิใหม้ีการน าชดุตรวจตา่งๆ ท่ีขายทางออนไลนเ์ขา้สูร่ะบบ ทัง้นี ้
เพื่อใหม้ีการสง่เสรมิใหม้ีชดุตรวจจ าหนา่ยผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย เขา้ถงึได ้เกิดการแขง่ขนัดา้น
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การตลาดเพื่อใหช้ดุตรวจฯ มีราคาท่ีถกูลง รวมทัง้มีมาตรการลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการท่ีประชาชน
น าชดุตรวจท่ีมีการจดัจ าหนา่ยแตไ่มไ่ดม้าตรฐานมาใช ้

4) การพิจารณาอนญุาตน าเขา้ชดุตรวจเพื่อจ าหนา่ยจะมีการพิจารณาชดุตรวจที่รวมอปุกรณก์าร
ตรวจตา่งๆ เช่น เขม็ และน า้ยาพรอ้มกนัเป็นชดุ ไมม่ีการแยกพิจารณา โดยชดุเขม็ท่ีใชเ้จาะเลือดที่ปลายนิว้
จะตอ้งเป็นชดุอปุกรณท่ี์เม่ือใชเ้จาะแลว้เขม็จะถกูดนักลบัคืนเขา้ไปในช่องเก็บเข็มเพื่อป้องกนัอบุตัิเหตจุาก
การเก็บและท าลาย 

------------------------------------------ 
 
ง. ประสบการณก์ารใช้ชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเองในประเทศไทย บทเรียนจากโครงการวจิัย 

1. ผลการศึกษาเบือ้งตน้ของโครงการวจัิย Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES 
Thailand (FHI 360) โดยคณุศิโรตม ์จิตแจง้ จาก FHI 360 

2. ประสบการณก์ารใช้ชุดตรวจดว้ยตนเองจากงานวจิัย Bangkok online testing on MSM
และ amfAR online test and treatโดยรองศาสตราจารย ์ดร.โธมสั กวาดามซู ภาควิชาสงัคมและ
สขุภาพ และศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยัฯ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
1. ผลการศึกษาเบือ้งตน้ของโครงการวจัิย Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES 

Thailand (FHI 360) โดยคณุศิโรตม ์จิตแจง้ จาก FHI 360 

โครงการวิจยัฯ ก าหนดวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาเก่ียวกบัการยอมรบัและความเป็นไปไดใ้นการตรวจ
เอชไอวีดว้ยตนเองโดยใชข้องเหลวในช่องปากในกลุม่ชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชาย (MSM) และกลุม่สาว
ประเภทสอง (TG) และเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของชดุตรวจเอชไอวี (OraQuick) เปรยีบเทียบกบัการ
ตรวจเอชไอวีในศนูยด์รอ็ปอินขององคก์รชมุชนซึง่มีมาตรฐานตามแนวทางระดบัประเทศ 

การด าเนินการวิจยัเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 รว่มกบัองคก์รชมุชน 7 แห่ง ใน 3 จงัหวดั คือ 
กรุงเทพฯ ชลบรุ/ีพทัยา และเชียงใหม่ ตอ่มาในปีท่ี 2 ลดลงเหลือ 5 แห่ง  

ระยะแรกของการวิจยั ก าหนดเปา้หมายเพื่อศกึษาเรื่องทางเลือกของการเลือกรบับรกิารตรวจเลือด
ของผูร้บับรกิาร ในการเลือกตรวจดว้ยตนเองโดยไมม่ีผูใ้หค้วามช่วยเหลอื กบัการเลือกตรวจในศนูยด์รอ็
ปอิน รวมทัง้พิจารณาผลการตรวจประกอบดว้ย การด าเนินการในระยะท่ีสองเพื่อตอ้งการไดจ้  านวน
ตวัอย่างการศกึษาเพิ่มมากขึน้ ขณะนีเ้ก็บขอ้มลูเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ ก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการวิเคราะหข์อ้มลู  

โครงการวิจยัก าหนดช่องทางการเขา้ถงึการตรวจไว ้2 ช่องทาง 1) เจา้หนา้ท่ีองคก์รชมุชนลงชมุชน
เพื่อท าการชกัชวน และ 2) การชกัชวนผ่านช่องทางออนไลนแ์ละแอพพลิเคชั่นตา่งๆ กรณีท่ีมีผูส้นใจก็จะมี
ทางเลือกในการตรวจอยู่ 3 ทางเลือก ทางเลือกท่ี 1 และ 2 เป็นการใชช้ดุตรวจน า้ในช่องปากดว้ยตนเอง 
และทางเลือกที่ 3 เป็นการสง่ตอ่ไปรบับรกิารตรวจที่ศนูยบ์รกิาร 
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ทางเลือกท่ี 1 เป็นการตรวจดว้ยตนเองแบบมีคนคอยใหค้  าแนะน าตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ 
ทางเลือกท่ี 2 เป็นการตรวจดว้ยตนเองแบบไมม่ีคนคอยใหค้  าแนะน า ผูส้นใจสามารถเลือกรบัชดุ

ตรวจฯผ่านช่องทาง 3 ช่องทางคือ รบัจากเจา้หนา้ท่ีองคก์รชมุชนตามสถานท่ีนดัหมาย รบัท่ีศนูยด์รอ็ปอิน
ดว้ยตนเอง และรบัทางไปรษณีย ์ผูส้นใจสามารถน าไปตรวจในสถานท่ีและเวลาท่ีตนเองสะดวก กรณีมี
ค  าถามก็สามารถโทรศพัทก์ลบัมาสอบถามเจา้หนา้ท่ี โดยจะมีค าอธิบายและวิดีโอสาธิตการตรวจใหด้ทูาง
เว็บไซต ์ 

ทางเลือกท่ี 3 เป็นการใชต้รวจดว้ยเลือดโดยจะสง่ตอ่ไปรบัการตรวจเลอืดที่ศนูยบ์รกิารดรอ็ปอนิ
ขององคก์รชมุชนทัง้ 7 แห่ง  

การวิจยัใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ โดยการใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณ์
เชิงลกึจ านวน 52 ราย ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัมีช่วงอายเุฉลี่ย 24 – 26 ปี เป็น MSM 65 % และ TG 74% ส  าเรจ็
การศกึษาระดบัมธัยมปลาย และมากกว่า 2 ใน 3 ของทัง้ MSM และ TG เป็นนกัศกึษาและท างานใน
ภาคเอกชน ผลการวิจยัจากองคก์รชมุชนทัง้ 7 แห่ง แสดงว่า ผูเ้ขา้รว่มมีการเลือกวิธีการตรวจแตกตา่งกนั
ไป แตม่ีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือการเลือกทางเลือกท่ี 1 มากท่ีสดุ ดงัแสดงในตาราง 

 
 แบบมีพีเ่ลีย้ง ตรวจด้วยตนเอง ส่งต่อไปตรวจเลือดที ่DI 

MSM 1,1,48 คน (81%) 263 คน (18%) 11 คน(1% ) 

TG 947 คน(87%) 128 (12%) 7 คน (1%) 

  
ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัระบเุหตผุลที่เลือกทางเลอืกท่ี 1 เป็นจ านวนมากเพราะไดเ้ขา้รว่มกิจกรรม

ชมุชนของเจา้หนา้ท่ีองคก์รชมุชนที่ออกไปท ากิจกรรมในชมุชนทกุวนั เม่ือพบและไดพ้ดูคยุกนัก็ตดัสินใจ
ตรวจ โดยมีเจา้หนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าแนะน าเรื่องขัน้ตอนการตรวจและการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูเ้ขา้รว่ม
โครงการวิจยัจ านวน 19 คนระบเุหตผุลที่เลือกทางเลือกท่ี 1 เป็นเพราะการตรวจน า้ในช่องปากเป็นวิธีการ
ใหมแ่ละใชเ้ป็นครัง้แรก เกรงว่าอาจท าไมถ่กูวิธีมีความเช่ือมั่นว่าเจา้หนา้ท่ีมีทกัษะและความรูเ้รื่องวิธีการ
ตรวจรวมทัง้สามารถใหค้วามช่วยเหลือในกรณีท่ีผลการตรวจเป็นบวกได ้ขอ้มลูการสมัภาษณเ์ชิงลกึจาก
ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 48 ราย มีผูต้อบเรื่องความมั่นใจในการตรวจ 32 ราย ผูเ้ขา้รว่มฯ จ านวน 19 รายระบวุ่า มี
ความมั่นใจในการตรวจพรอ้มกบัเจา้หนา้ท่ี อีก 12 รายระบวุ่ามั่นใจว่าท าดว้ยตนเองอย่างถกูวิธี และมี 1 
รายระบวุ่ากงัวลวา่อาจท าบางขัน้ตอนไมถ่กูตอ้ง 

ผูท่ี้เลือกการเอาชดุตรวจฯ ไปตรวจดว้ยตนเองท่ีบา้นจะเป็นผูท่ี้ติดตอ่ผา่นช่องทางออนไลนเ์ป็น
สว่นใหญ่ ทีมวิจยัพบว่าเจา้หนา้ท่ีในองคก์รมีจ านวนไมม่ากท่ีมีทกัษะและความช านาญในการสื่อสารทาง
ออนไลนเ์พื่อชกัชวนคนใหม้าตรวจ อีกทัง้ยงัมีการหมนุเวียนของเจา้หนา้ท่ี สง่ผลใหจ้ านวนผูเ้ลอืกทางเลือก
ท่ีสองมีไมม่ากขอ้มลูหนึ่งท่ีน่าสนใจเมื่อเปรยีบเทียบระหว่างกลุม่ MSM และ TG ท่ีเลอืกทางเลือกนี ้พบว่า 
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แมจ้ะเป็นการเริ่มตน้เจอกนัทางออนไลนโ์ดยไมไ่ดรู้จ้กักนัมาก่อน แตต่อ่มา TG ก็ยินดีท่ีจะมาพบและเลือก
การตรวจแบบมีเจา้หนา้ท่ีคอยแนะน า (ทางเลือกท่ี 1) โดยอธิบายว่า เจา้หนา้ท่ีคนนัน้ๆ มีความเป็นมิตร
และมีความเขา้ใจ TG เป็นอย่างดี เม่ือเทียบกบั MSM แลว้ จ านวน MSM ท่ีเลือกการน าชดุตรวจไปดว้ย
ตนเองสงูกว่า ผลจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูท่ี้เลือกเอาชดุตรวจฯ ไปตรวจดว้ยตนเองท่ีบา้นจ านวน 13 คน 
ผูเ้ขา้รว่มจ านวน 11 คนระบเุหตผุลที่เลือกทางเลือกนีเ้พราะเห็นว่าชดุตรวจใชไ้ดง้่ายและสะดวก เช่ือมั่นว่า
สามารถท าการตรวจไดด้ว้ยตนเองในสถานที่สว่นตวัในเวลาท่ีสะดวกและไมม่ีเวลาไปท่ีศนูยบ์รกิารฯ อีก
เหตผุลคือเรื่องการรกัษาความลบั ความเป็นสว่นตวั โดยมี 2 รายที่แสดงความมั่นใจในคณุภาพและ
มาตรฐานของชดุตรวจ 

ดา้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึผูท่ี้เลือกทางเลือกท่ี 3 จ านวน 4 รายพบว่า MSM 1 รายยงัไมม่ีความ
เช่ือมั่นในการวิธีการตรวจแบบใหม ่เช่ือว่าการตรวจเลือดมีความนา่เช่ือถือมากกว่า TG 1 รายตอ้งการรบั
บรกิารตรวจเอชไอวีและโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ื่นๆ ดว้ย TG 1 รายตอ้งการตรวจคดักรองและยืนยนัให้
เสรจ็ภายในครัง้เดียวกนัเลย และ TG อีก 1 ราย ไดร้บัประทานอาหารมาก่อนเขา้รบับรกิารท่ีศนูยบ์รกิาร จงึ
เกรงว่าอาจมีผลตอ่ประสิทธิภาพของชดุตรวจน า้ในช่องปาก จงึเลือกการตรวจเลือดแทน 

สว่นของทางเลือกท่ี 2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัมีทางเลือก 3 ทางในการรบัชดุตรวจฯ เพื่อท าการ
ตรวจดว้ยตนเอง พบว่า 

 
 นัดใหเ้จา้หน้าทีอ่อกไปส่งให้

ตามสถานทีต่่าง ๆ 
รับของด้วยตนเองที ่DI ส่งทางไปรษณีย ์

MSM 36(14%) 37(14%) 190(72%) 
TG 50(39%) 18 (14%) 60 (47%) 

  
ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มท่ีเป็น TG แมจ้ะเลือกใหม้ีการสง่ชดุตรวจไปใหท้างไปรษณีย ์47% แตก่็มีการเลือก

นดัใหเ้จา้หนา้ท่ีน าชดุตรวจไปสง่ใหต้ามสถานที่ตา่งๆ ดว้ย 50 % เม่ือเทียบกบั MSM ท่ีเลือกการจดัสง่ทาง
ไปรษณียส์งูถงึ 72 % ผูวิ้จยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าขอ้มลูสว่นนีน้่าจะสอดคลอ้งกบัประเดน็เรื่องความรูส้กึผกูพนั
ระหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยักบัเจา้หนา้ท่ีท่ีแมจ้ะเป็น TG หรอื MSM หากสรา้งความรูส้กึผกูพนั ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการวิจยัท่ีเป็น TG ก็พรอ้มท่ีจะพบเจอกนั 

เรื่องการยอมรบัการตรวจเอชไอวีดว้ยชดุตรวจน า้ในช่องปาก ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัสว่นใหญ่ 
(MSM 81% และ TG 81%) ระบวุ่าตอ้งการใชช้ดุตรวจแบบนีใ้นอนาคตอีก การสมัภาษณเ์ชิงลกึจ านวน 52 
ราย มี 45 รายบอกว่าจะเลือกใชวิ้ธีการตรวจน า้ในช่องปากอีก เน่ืองจากไมเ่จ็บ สะดวกรวดเรว็ และมีความ
เป็นสว่นตวั โดยสนใจตรวจตอ่เน่ืองทกุ 3 – 6 เดือน ในขณะท่ีมี 7 ราย ตอบว่าจะเลือกใชวิ้ธีการตรวจเลือด 
เพราะคุน้เคยกบัการตรวจเลือด มีความนา่เช่ือถือมากกว่า ไมม่ีขอ้หา้มหรอืขอ้ก าหนดใดก่อนการตรวจ 
รวมทัง้สามารถตรวจหาเชือ้โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ื่นๆ ไปพรอ้มกนั 
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ดา้นประโยชนแ์ละอปุสรรคของวิธีการตรวจน า้ในช่องปาก มีการระบวุ่าเป็นวิธีการท่ีไมเ่จ็บ สะดวก 
ง่ายและเรว็ เป็นสว่นตวั กะทดัรดั พกพาง่าย (ตามล าดบั) ดา้นอปุสรรค มีการแสดงความวิตกกงัวลวา่
ปัจจยับางเรื่องจะมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการตรวจ เช่น เหลก็ดดัฟัน ลิปสติก การดื่มหรอืรบัประทาน
อาหารก่อนการตรวจ รวมทัง้ความรูส้กึเจ็บเม่ือเจา้หนา้ท่ีน าชดุตรวจมาปา้ยเหงือกเพื่อท าการตรวจ 

ดา้นประสบการณก์ารตรวจเอชไอวี พบว่าเม่ือมีชดุตรวจดว้ยวิธีการนี ้มีคนท่ีสนใจตรวจเพิ่มมาก
ขึน้เมื่อเทียบกบัการท างานสง่เสรมิการตรวจท่ีผา่นมา และ MSM จ านวน 34 % กบั TG จ านวน 38 % บอก
ว่าเป็นการตรวจเอชไอวีครัง้แรก 

โครงการวิจยัมีทางเลือกในการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัชดุตรวจรวม 3 ทาง คือทางเว็บไซตม์ีคลิบวิดีโอ
แนะน าการใชช้ดุตรวจ พรอ้มรูปและค าอธิบาย ผูท่ี้เลือกวิธีตรวจดว้ยตนเองท่ีบา้นสามารถเขา้ไปดขูอ้มลู 
ค  าอธิบายขัน้ตอนตา่งๆ ผ่านทางเว็บไซตท์างเลอืกท่ีสองคือ การอา่นเอกสารคูม่ือท่ีแนบมาพรอ้มกบัชดุ
ตรวจ และทางเลือกท่ีสามคือ การติดตอ่ขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีโดยตรง  

การสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องความคิดเหน็เก่ียวกบัคลิปวิดีโอจากผูเ้ขา้รว่ม 13 รายที่เลือกวิธีการตรวจ
ดว้ยตนเอง 8 รายระบวุ่า คลิปวิดีโอเขา้ใจง่ายและท าตามไดง้่ายกว่าเม่ือเทียบกบัการอา่นเอกสารคูม่ือ 
รวมทัง้ดไูมเ่ป็นวิชาการมากแตก่็มีความน่าเช่ือถือ อีก 5 รายบอกว่าไดร้บัค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีรวมทัง้
อา่นจากเอกสารคูม่ือแลว้ จงึไมไ่ดด้คูลิปวิดีโออกี 

ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัมคีวามคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเอกสารคูม่ือว่า เป็นเอกสารท่ีอา่น
เขา้ใจง่าย ทัง้ดา้นภาษาและการออกแบบ มีขอ้มลูเพียงพอ แตค่วรใชต้วัอกัษรท่ีใหญ่กว่านีแ้ละมีการเนน้
ค าเตือนใหช้ดัเจนมากขึน้ในสว่นการหา้มดื่มหรอืรบัประทานอาหารอยา่งนอ้ย 15 นาทีก่อนท าการตรวจ 
หา้มใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดช่องปาก 30 นาทีก่อนตรวจ และผูท่ี้ก  าลงัรบัประทานยาตา้นไวรสัเพื่อการ
รกัษา หรอืเพื่อการปอ้งกนัทัง้เพรบ็หรอืเป็บไมค่วรใชช้ดุตรวจ เพราะอาจแสดงผลเป็นผลลบปลอม และควร
ปรบัรูปภาพและค าอธิบายกระบวนการตรวจท่ีเป็นตวัเลขใหเ้ขา้ใจง่ายมากกว่านี ้

โครงการวิจยัใหค้วามส าคญักบัเรื่องการใหค้  าปรกึษาเรื่องเอชไอวี เจา้หนา้ท่ีท่ีจะรว่มโครงการวิจยั
จะตอ้งผ่านการอบรมดา้นการใหค้  าปรกึษา เพ่ือใหส้ามารถติดตาม ประเมินเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคท่ี์
เกิดขึน้ไดใ้น 48 ชั่วโมง โดยท าทัง้การปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจ 

ผลการตรวจดว้ยของเหลวในช่องปาก มีผูเ้ขา้รว่มจ านวนหนึ่งมีผลการตรวจเป็นบวกแบ่งตาม
ทางเลือกในการตรวจ  

 แบบมีพีเ่ลีย้ง แบบตรวจด้วยตนเอง แบบส่งไปตรวจที ่DI 

MSM 71 คน จากทัง้หมด 1,148คน
(6.2%) 

25 คน จากทัง้หมด263 คน (9.5 
%) 

1 คน จากทัง้หมด 11 คน 
(9%) 

TG 69 คน จากทัง้หมด  947คน 
(7.3 %) 

3 คน จากทัง้หมด  128คน 
(2.3%) 

1 คน จากทัง้หมด 7คน 
(14%) 
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การเขา้สูบ่รกิารตรวจเลอืดยืนยนั ผูท่ี้ตรวจยืนยนัแลว้มีผลเลือดเป็นบวกจ านวน 104 คน และผล
เลือดเป็นลบ จ านวน 4 คน (จากเดิมผลบวก 1 คน และผลไมส่มบรูณ ์3 คน) จ าแนกตามประเภทการตรวจ
พบว่า เป็นการตรวจแบบมีพ่ีเลีย้งมากกว่าการตรวจดว้ยตนเอง (62 % กบั 53 %) และจ าแนกตามประเภท
กลุม่ประชากร เป็น TG มากกว่า MSM (64 % กบั 58 %)  ถือว่าผลที่ไดอ้อกมาต ่ากว่าท่ีคาดไว ้การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องสถานที่ท่ีจะไปตรวจเพ่ือยืนยนัผล กรณีผลการตรวจน า้ในช่องปากเป็นบวกจากผูใ้ห้
สมัภาษณจ์ านวน 52 ราย ผูใ้หส้มัภาษณจ์ านวน 30 รายระบวุ่าจะติดตอ่กบัเจา้หนา้ท่ีศนูยด์รอ็ปอิน 
เน่ืองจากมีความไวว้างใจ มีการใหค้วามช่วยเหลือหลงัการตรวจ และไมเ่สียคา่ใชจ้่าย 13 รายระบวุ่าจะไป
ตรวจท่ีโรงพยาบาล เน่ืองจากมีประกนัสขุภาพ 4 รายระบวุ่าจะไปตรวจท่ีคลินิกนิรนาม เน่ืองจากให้
ความส าคญักบัการเก็บรกัษาความลบั อีก 3 รายไมต่อ้งการระบสุถานที่แตจ่ะไมม่าตรวจยืนยนัท่ีเดิม 
เน่ืองจากไมต่อ้งการใหใ้ครรู ้และมี 2 รายที่เลือกจะไปทัง้โรงพยาบาลและศนูยด์รอ็ปอิน 

ผูท่ี้เขา้รบัการตรวจยืนยนัแลว้พบผลการตรวจยืนยนัมีเอชไอวีแน่นอน มีอยู่ 104 คนท่ีเขา้สูร่ะบบ
การรกัษา จ าแนกเป็น MSM 51 คน และ TG 40 คน คนท่ีหายไป เม่ือติดตอ่ไดภ้ายหลงัพบว่า มีการยา้ย
กลบัไปอยู่ท่ีอื่น เน่ืองจากไมต่อ้งการใหม้ีคนรบัรู ้ 

MSM 60 % และ TG 55 % ระบคุวามตอ้งการจะใชวิ้ธีการตรวจดว้ยตนเองในอนาคต การ
สมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องทางเลือกในการตรวจจากของเหลวในช่องปากพบว่า 21 รายตอ้งการตรวจดว้ยตนเอง
ในสถานที่สว่นตวั เน่ืองจากมีความมั่นใจในการตรวจดว้ยตนเองหลงัจากท่ีเคยท ามาแลว้ 20 รายตอ้งการ
ตรวจแบบมีพี่เลีย้ง เพราะมีความเช่ือมั่นในตวัเจา้หนา้ท่ีและตอ้งการความช่วยเหลือกรณีผลตรวจเป็นบวก 
และ 9 ราย เลือกทัง้สองแบบ แตห่ากเลือกไดก้็จะเลือกตรวจดว้ยตนเองในท่ีสว่นตวั  

ดา้นสถานท่ีท่ีคดิว่าเหมาะสมท่ีสดุในการจดัจ าหน่ายชดุตรวจดว้ยตนเอง กรณีท่ีสามารถมีการจดั
จ าหนา่ยชดุตรวจดว้ยตนเองไดใ้นอนาคต เรยีงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ รา้นขายยา (MSM และ 
TG = 28 %) องคก์รชมุชน (MSM 22 % และ TG 23 %) สถานพยาบาลภาครฐั (MSM และ TG = 14 %) 
เจา้หนา้ท่ีองคก์รชมุชนขณะลงภาคสนาม (MSM 7 % และ TG 10 %) สถานพยาบาลเอกชน (MSM และ 
TG = 6 %) ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตหรอืEMS (MSM 6 % และ TG 2 %) รา้นสะดวกซือ้ตา่งๆ(MSM และ TG 
= 4 %) การสมัภาษณเ์ชิงลกึจ านวน 52 ราย พบว่า 41 รายเลือกรา้นขายยาเพราะมีอยู่ทั่วไป เขา้ถงึไดง้่าย 
สะดวก และน่าเช่ือถือ 13 รายเลือกศนูยบ์รกิารขององคก์รชมุชน เพราะเช่ือมั่นในเจา้หนา้ท่ีและมีความ
สะดวกสบาย 11 รายเลือกโรงพยาบาล เพราะน่าเช่ือถือและเขา้ถงึได ้6 รายเลือกคลินิกเอกชน เพราะ
สะดวกกวา่ไปโรงพยาบาล 22 ราย เลือกการสั่งทางออนไลน ์โดยจ าแนกเป็น 8 รายเลือกการสั่งทาง
เว็บไซตอ์อนไลนท์ั่วไป เช่น ลาซาดา้ เพราะสะดวก และ 14 ราย เลือกการสั่งทางเว็บไซด/์เฟสบุ๊คเพจของ
ศนูยบ์รกิารองคก์รชมุชนและใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัสง่ เพราะมีความน่าเช่ือถือ ท่ีเหลือเป็นรา้นสะดวกซือ้ 15 
ราย การออกหนว่ยบรกิารของเจา้หนา้ท่ีองคก์รชมุชน 6 ราย หอ้งพยาบาลในสถานศกึษาหรอืบรษัิทตา่งๆ 3 
ราย และเครื่องขายอตัโนมตัิ 1 ราย 
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การส ารวจความเตม็ใจท่ีจะจ่ายเงินซือ้ชดุตรวจในช่วงราคาตัง้แต ่200 ถงึ 500 บาท พบว่า 
โดยรวมเลือกราคา 200 บาท (81%) 300 บาท (57.5 %) 400 บาท (43.3 %) และ 500 บาท (37.6 %) โดย
มีรายละเอียดของการจ าแนกตามกลุม่ประชากร อายสุงูกว่าหรอืเท่ากบั และนอ้ยกว่า 24 ปี และ
สถานะการเป็นนกัศกึษาหรอืท างานในผลการศกึษา โดยสรุปเมื่อเปรยีบเทียบระหว่าง MSM กบั TG พบว่า 
TG พรอ้มท่ีจะจ่ายมากกว่า หากดอูายพุบว่า อายนุอ้ยกวา่ 24 ปี พรอ้มจ่ายมากกว่าอายมุากกว่าหรอื
เท่ากบั 24 ปีเลก็นอ้ย และนกัศกึษาพรอ้มจ่ายมากกวา่คนท่ีท างานแลว้เลก็นอ้ย ผลการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
จ านวน 52 ราย พบว่า 23 รายเลือกราคา 300 บาท และ 12 รายเลือกราคา 200 บาท และ 500 บาท(8) 
400 (5) และ 100 (4) ทกุคนยินดท่ีีจะจ่าย หากมีการรบัรองและจ าหน่ายชดุตรวจ ดา้นราคา ไมค่วรสงูเกิน
ราคาของการตรวจเลือดโดยทั่วไป หากตัง้ราคาแพงเกินไปอาจไมม่ีก าลงัซือ้แตห่ากตัง้ราคาต ่าเกินไปอาจมี
ผลตอ่ความน่าเช่ือถือเรื่องคณุภาพ  

ผลส ารวจเหตกุารณไ์มพ่งึประสงคท่ี์เกิดขึน้พบว่า 1 % (18 ใน 2,451 ราย) เกิดความเครยีด
ทางการรบัรูแ้ละอารมณ ์แตไ่มพ่บการท ารา้ยตวัเอง ความพยายามฆา่ตวัตาย การดื่มแอลกอฮอลห์รอืใชย้า
เสพติดอย่างหนกั และการเจอการท ารา้ยทางสงัคม โดยมี 0.1 % รายที่มีความคิดจะฆา่ตวัตาย (2 ใน 
2,450 ราย) 

การสมัภาษณเ์ชิงลกึเรื่องขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาการใหบ้รกิารพบว่า  
1) ควรมีทางเลือกในการใหบ้รกิารการตรวจจากของเหลวในช่องปาก ไดแ้ก่ การตรวจดว้ย

ตนเอง และการตรวจโดยมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือ (แบบมีพ่ีเลีย้ง)  
2) ควรมีการใหข้อ้มลูเพิ่มเติมเรื่อง 

 ความชดัเจนเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของชดุตรวจจากของเหลวในช่องปากและการ
เทียบกบัการตรวจเลือด 

 ขอ้มลูเพื่อลดความกงัวลตา่งๆท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น การใชล้ิปสติก การรบัประทานอาหาร
หรอืดื่มก่อนเขา้รบับรกิาร หรอืผูร้บับรกิารท่ีมีฟันเหลก็ ฟันปลอม หรอืสบูบหุรี่ เป็นตน้ 

 ขอ้มลูเพื่อมิใหเ้กิดความเขา้ใจผิดตา่งๆเช่น window period หรอื ความหมายของการ
ตรวจคดักรอง ท่ีหมายถงึตอ้งไปตรวจยืนยนัหากผลเป็นบวก 

3) รูปแบบชดุตรวจ เช่น ควรมีการแสดงเครื่องหมาย อย., ชดุตรวจควรบรรจใุนซองพลาสติก
และบรรจใุนกลอ่งอีกชัน้หนึ่งเพื่อการปกปอ้งแบบสองชัน้ 

4) เอกสารคูม่ือวิธีการใชช้ดุตรวจเช่น เนือ้หาเก่ียวกบัค าเตือนควรชดัเจนกว่านีแ้ละพิมพบ์น
ซองชดุตรวจดว้ย, ตวัหนงัสือของคูม่ือควรมีขนาดใหญ่มากกว่า 

 
การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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1. ความยากงา่ยในการอา่นเอกสารคูม่ือกบัความเขา้ใจในการอา่นผลการตรวจเป็นเรื่องท่ีตอ้งดใูน
รายละเอียด เช่น มีงานวิจยัในประเทศสิงคโ์ปรท่ีชีว้่า ประมาณ80% ของผูใ้ชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง
บอกว่าเอกสารอธิบายการใชเ้ขา้ใจง่าย แต ่ประมาณ 50%ของผูใ้ชต้ีความผลการตรวจผิด 

งานวิจยันีไ้มไ่ดม้ีการถามเรื่องความเขา้ใจในการอา่นผลโดยตรง แตส่งัเกตจากการตคีวามผล
ของผูใ้ชช้ดุตรวจที่แสดงว่าเขา้ใจ เพียงแตอ่าจไมม่ีความมั่นใจท่ีจะสรุป จงึขอใหพ้ี่เลีย้งเป็นผูส้รุปให้
แนวทางท่ีพี่เลีย้งด  าเนินการคือการอธิบายวา่ชดุตรวจนีเ้ป็นชดุตรวจคดักรอง การอา่นผลจะมีค าอธิบายอยู่
ในคูม่ือ พี่เลีย้งจะชวนทบทวนท าความเขา้ใจผลการตรวจกบัผูใ้ช ้มีตวัอย่างหนึ่งท่ีพบว่า ผลการตรวจเป็น
บวก ผูต้รวจก็ไมไ่ดแ้สดงความตกใจและไดป้รกึษาเรื่องการเขา้สูร่ะบบบรกิารเพื่อตรวจยืนยนัผลทนัที 

2. การติดตามจดับรกิารใหก้บัผูใ้ชช้ดุตรวจคดักรองท่ีมีผลการตรวจเป็นลบ และการติดตามตอ่เน่ือง
ในกลุม่ท่ีมีพฤติกรรมและความเสี่ยงในระยะยาวใหม้ีการคงอยู่ในระบบ เพื่อใหม้ีทางเลือกในการ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและปอ้งกนัการติดเชือ้เป็นเรื่องส าคญั  

3. ผูใ้ชช้ดุตรวจคดักรองท่ีมีผลเป็นบวกและลบจะไดร้บัการติดตามทัง้การสนบัสนนุเรื่องยา การดแูล
จิตใจและปรกึษาเรื่องการอยู่รว่มกนัในสงัคมตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมของศนูยบ์รกิารองคก์รชมุชน
ท่ีมีการจดัแผนบรกิารตอ่เน่ืองเป็นล าดบัขัน้ตอน โดยองคก์รชมุชนจะมีกระบวนการติดตาม โทรศพัทน์ดัให้
มาตรวจ และชวนเขา้รว่มกิจกรรมอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลา 3 ปีตามระบบรายงาน 

4. ในประเทศมาลาวีพบว่ามีการใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองสงูมากและการสง่ตอ่เขา้สูร่ะบบอยู่ในเกณฑ์
พอใชไ้ดใ้นระยะตน้ แตเ่มื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งคนก็หลดุหายไป ดงันัน้การตดิตามสง่ตอ่ทัง้ผูท่ี้มีผล
การตรวจเป็นบวกและลบจงึมีความส าคญั 

5. การเช่ือมโยงผูต้รวจคดักรองเขา้สูร่ะบบน่าจะเป็นจดุออ่นที่พอคาดเดาไดใ้นช่วงแรกๆ ของการเริ่ม
ใชช้ดุตรวจดว้ยตนเอง เมื่อเทียบกบัการตรวจในสถานบรกิาร ดงันัน้สว่นท่ีตอ้งเตรยีมการด าเนินการคือ 
กระบวนการสนบัสนนุการใหค้  าปรกึษาผูท่ี้ใชช้ดุตรวจดว้ยตนเอง ทัง้การเช่ือมโยงเขา้สูบ่รกิารปอ้งกนั การ
ตรวจยืนยนัผล การดแูลรกัษา และการสนบัสนนุใหม้ีการคงอยู่ในระบบบรกิารท่ีเขม้ขน้มากกว่าผูเ้ขา้มารบั
บรกิารทางช่องทางอื่น จนกว่าจะเกิดความคุน้เคยกบัเรื่องการตรวจดว้ยตนเอง เช่นตวัอย่างในประเทศ
ออสเตรเลีย ผูท่ี้เลือกใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองคือผูท่ี้มีการตรวจอย่างสม ่าเสมอ เป็นกลุม่คนที่ตระหนกัในเรื่อง
การดแูลสขุภาพตนเอง แตเ่ลือกการใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองเพราะตอ้งการความสะดวกในการตรวจ  

6. ประเดน็ที่น่ากงัวลอีกเรือ่งคือ การถกูท ารา้ยหรอืการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในคู ่หรอืการถกู
ปฏิเสธจากสงัคมกรณีท่ีมีผลการตรวจเป็นบวก และผูท่ี้ใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองไดพ้ดูคยุกบัคูห่รอื
บอกผูอ้ื่นหรอืไมเ่พราะถงึแมว้่าในโครงการวิจยัไมพ่บเหตกุารณเ์หลา่นี ้แต่ในการวิจยัถามเพียงแตว่่า “คณุ
เจอการท ารา้ยทางสงัคมหรอืไม่” แตไ่มไ่ดถ้ามวา่ผูใ้ชว้่า “ไดบ้อกผลการตรวจกบัใครหรอืไม่” ดงันัน้หากผูใ้ช้
ไมไ่ดบ้อกผูอ้ื่นเลย ค าตอบเก่ียวกบัการถกูท ารา้ยหรอืการใชค้วามรุนแรงย่อมเป็น “ไม”่ 
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2) ประสบการณก์ารใช้ชุดตรวจดว้ยตนเองจากงานวจิัย Bangkok online testing on MSM 
และ amfAR online test and treatโดยรองศาสตราจารย ์ดร.โธมสั กวาดามซู ภาควิชาสงัคมและสขุภาพ 
และศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยัฯ คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
โครงการแรก Bangkok online testing on MSM 
โครงการวิจยัมีสมมติฐานว่า กลุม่ MSM อาย ุ18 – 24 ปีท่ีใชพ้ืน้ที่สื่อสารอยู่ในชมุชนออนไลนเ์ป็น

กลุม่คนที่มีความชกุของการติดเชือ้รายใหมส่งูท่ีสดุ แตเ่ป็นกลุม่คนที่ไมเ่ขา้ไปใชบ้รกิารตรวจหาการติดเชือ้
เอชไอวีตามคลนิิกบรกิารตา่งๆ 

โครงการวิจยัด  าเนินการปี 2559 – 2561 เป็นการวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและปรมิาณ เริ่มตน้จากการ
จดักลุม่สนทนาจ านวน 8 กลุม่ๆ ละ 6 คน เพ่ือรว่มกนัออกแบบชดุตรวจ วิธีการสง่ การใหค้  าปรกึษา และ
การสง่ตอ่เขา้สูก่ระบวนการรกัษา จากนัน้ก็ติดตอ่ผูเ้ขา้รว่มวิจยัผ่านช่องทางออนไลนข์องแอพพลิเคชั่นหาคู่
ในกลุม่เกย ์เช่น BlueD และ Hornet และทางเฟสบุ๊ค มีผูเ้ขา้รว่มโครงการ 1,394 คน สง่แบบสอบถามท่ีมี
ค  าถามการวิจยัเป็นค าถามทั่วไปเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวนั พฤติกรรมความเสี่ยงดา้นเพศสมัพนัธ ์และ
มีค  าถามเรื่องความสนใจชดุตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี ชดุตรวจฯ มี 2 แบบคือ แบบรูผ้ลทนัที (Alere rapid 
test) และ แบบ Dried blood spot (DBS)ผลคือ มีผูยิ้นดีท่ีจะตรวจ 87% (1,217 คน) มากกว่าท่ีคาดไวเ้ดิม
คือ 50% กรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มฯ สนใจไดส้ง่ชดุตรวจฯ ไปตามรายละเอียดที่ผูเ้ขา้รว่มฯ ใหไ้ว ้โครงการวิจยัท าการ
สุม่จากผูส้นใจจ านวน 1,217 คน และจดัสง่ชดุตรวจฯ ไปใหผู้ส้นใจ 75 คน การสง่ชดุตรวจฯ จดัสง่ใหต้รวจ
ทางออนไลน ์3 ครัง้ในเดือนท่ี 1, 3 และ 6  

โครงการวิจยัจดัท าคลิปวิดีโอในรูปแบบการต์นูเพื่อแนะน าขัน้ตอนและวิธีการตรวจ มีการใช้
แอปพลิเคชั่นLine เป็นช่องทางในการจดับรกิารค าปรกึษา มีพยาบาลท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาผ่าน 
Line video call 

การตรวจหาการตดิเอชไอวีในโครงการใชเ้ขม็ท่ีบรรจไุวเ้จาะท่ีปลายนิว้เพื่อใหไ้ดห้ยดเลือด จากนัน้
ใชห้ยดเลือดหยดลงไปบนชดุตรวจแบบรูผ้ลทนัที (Alere rapid test)น าน า้ยาตรวจมาหยดทบัลงไป รอเวลา
ใหน้  า้ยาตรวจท าปฏิกิรยิากบัหยดเลือดกระทั่งมีการแสดงผลการตรวจออกมา ส าหรบัการตรวจแบบ Dried 
blood spot (DBS) เป็นการน าเลือดไปหยดใน DBS เป็นกระดาษธรรมดาพอหยดเลือดแหง้ ผูต้รวจ
สามารถน ากระดาษท่ีมหียดเลือดใสซ่องท่ีมีอยู่ในกลอ่งสง่กลบัมาท่ีหอ้งปฏิบตัิการ เพื่อตรวจยืนยนัว่าผล
เลือดเป็นบวกหรอืเป็นลบ 

ผลการตรวจทัง้ 75 ราย ในช่วง 3 เดือนแรก มีผลบวก 8 คน คิดเป็นความชกุ 12%การตรวจ
ติดตามรอบท่ีสองในช่วง 3 เดือนถดัมาในกลุม่ท่ีมีผลเป็นลบในรอบแรก 67 คน มีผูร้บัการตรวจ 64 คน พบ
ผลบวก 2 คน คิดเป็นความชกุ 3% มี 4 คนท่ีไมไ่ดต้รวจ (2 คนปฏิเสธรบักลอ่ง และอีก 2 คนรบักลอ่งแต่
ไมไ่ดม้ีการตรวจ) การตรวจติดตามรอบท่ี 3 ในกลุม่ท่ีมีผลเป็นลบในรอบสอง 61 คน มีผูร้บัการตรวจ 55 คน 
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พบผลบวก 1 คน คิดเป็นความชกุ 2% มี 6 คนท่ีไมไ่ดต้รวจ (2 คนปฏิเสธรบักลอ่ง และอีก 4 คนรบักลอ่งแต่
ไมไ่ดม้ีการตรวจ ในภาพรวมอตัราการคงอยู่ในผูเ้ขา้รว่มทัง้ 75 คนมีสงูราว 90%และเม่ือเทียบคา่ความชกุ
กบัคา่อบุตัิการณก์ารตดิเชือ้รายใหม ่คือ 10.2 ตอ่ 100 คนตอ่ปี ผลยืนยนัคอ่นขา้งตรงกบัสมมติฐานท่ี
โครงการวิจยัตัง้ไวว้า่กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีมีความเสี่ยงสงู  

ระยะเวลาการด าเนินการตรวจและสง่ผล แยกเป็นระยะเวลาท่ีใชใ้นการสง่กลอ่งเฉลี่ย 4 - 10 วนั 
การตรวจและใหค้  าปรกึษาเฉลี่ย 1 – 2 วนั (ใชเ้วลาสัน้ลงในรอบท่ี 3 เน่ืองจากผูเ้ขา้รว่มฯ มีความคุน้เคยกบั
การตรวจ) ผูเ้ขา้รว่มสง่ซองท่ีบรรจ ุDBSกลบัมาและหอ้งปฏิบตัิการไดร้บัซองเฉลี่ย 5 - 6 วนั หอ้งปฏิบตัิการ
ใชเ้วลาในการตรวจและออกผลเฉลี่ย 2 – 3 วนั 

ระยะเวลาในการใหค้  าปรกึษาและตรวจเอชไอวีออนไลน ์รอบท่ี 1 เฉลี่ย 65 นาที (45 – 130 นาที) 
รอบท่ี 2 เฉลี่ย 40 นาที (30 – 60 นาที) และรอบท่ี 3 เฉลี่ย 45 นาที (20 -60 นาที) ทัง้นีเ้วลาเฉลี่ยท่ีใชใ้น
รอบท่ี 2 และ 3 สัน้ลง เน่ืองจากผูเ้ขา้รว่มผ่านกระบวนการใหค้  าปรกึษาในรอบแรกมาแลว้ มีความเขา้ใจ
มากขึน้ มีค  าถามหรอืขอ้สงสยันอ้ยลง 

โครงการวิจยัสามารถประสานสง่ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัท่ีมีผลการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี
เป็นบวกเขา้สูก่ารตรวจยืนยนัในระบบการดแูลไดท้ัง้หมดทกุคนทัง้ 3 รอบ รอบแรก 8 คน ใชเ้วลาเฉลี่ย 13 
วนั (1 – 16 วนั) รอบท่ีสอง 2 คน ใชเ้วลาเฉลี่ย 9 วนั (2 – 16 วนั) และรอบท่ีสาม 1 คน ใชเ้วลา 4 วนั การ
พาผูเ้ขา้รว่มฯ เขา้สูก่ารตรวจยืนยนัในระบบการดแูลมีความทา้ทายในเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มดา้น
จิตใจในการไปตรวจยืนยนักรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มฯ ขอไปตรวจยืนยนัดว้ยตนเอง ความซบัซอ้นเรื่องการโอนยา้ย
สิทธิในระบบประกนัสขุภาพเพื่อรบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั และการพบภาวะแทรกซอ้นอื่นที่เกิดขึน้กบั
การติดเชือ้เอชไอวี เช่น การติดเชือ้โรคหนองใน หรอืโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ื่นๆ เจา้หนา้ท่ีไดด้  าเนินการ
แกไ้ขโดย การใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการและสถานที่ท่ีจะไปรบัการตรวจยืนยนั การช่วยประสานงาน 
ด าเนินการเรื่องการยา้ยสิทธิ และการใหค้  าปรกึษากบักลุม่ผูเ้ขา้รว่มท่ีตรวจพบเอชไอวีรวมทัง้สมาชิกใน
ครอบครวัในกรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มยินยอม 

โครงการท่ีสอง amfAR online test and treat 
โครงการวิจยัตอ้งการศกึษาเรื่อง ความคิดเหน็และความกงัวลใจของผูท่ี้ผ่านการตรวจหาการตดิ

เชือ้ดว้ยตนเอง โครงการมีการรบัผูเ้ขา้รว่มโครงการผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางแรกเป็นช่องออนไลนผ์่าน
เว็บไซต ์Adam’s Love และช่องทางท่ีสองเป็นช่องออฟไลน ์ผ่านสายดว่น 1663 และกิจกรรมชมุชนของ
องคก์รชมุชน คือ SWING, RSAT และ SISTERโดยแบง่ผูเ้ขา้รว่มโครงการออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ A คือกลุม่
ท่ีเขา้มาตรวจท่ีคลินิกนิรนามหรอืศนูยบ์รกิารสขุภาพขององคก์รชมุชน และกลุม่ B เป็นกลุม่ท่ีสื่อสารผ่าน
ทางออนไลน ์โดยแบง่เป็นอีก 2 กลุม่ย่อย กลุม่ B1 คือกลุม่ท่ีไดร้บัค าปรกึษาออนไลนแ์ลว้มารบัการตรวจท่ี
คลินิก และกลุม่ B2 ไดร้บัค าปรกึษาและด าเนินการตรวจดว้ยตนเองผา่นทางออนไลน ์คลา้ยกบัโครงการ
ก่อนหนา้นี ้และผลการศกึษาท่ีน ามาเสนอเป็นผลการศกึษาเฉพาะในกลุม่ B2  
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การตรวจใชช้ดุตรวจแบบเจาะเลือดที่ปลายนิว้ (fingerpick) ท่ีใชน้  า้ยาตรวจรุน่ที่ 3 ขัน้ตอนการ
ด าเนินการคลา้ยกบัโครงการวิจยัก่อนหนา้ มีคลปิวิดีโอแนะน า มีการสง่ชดุตรวจ การใหค้  าปรกึษาออนไลน ์
จากนัน้มีการท าวิจยัแบบสนทนากลุม่ใน 2 พืน้ที่คือ กรุงเทพฯ และพทัยา ในกระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
56 คน ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ มาจากหลายแห่งคือ ศนูยวิ์จยัโรคเอดส,์ RSAT, SWING กรุงเทพฯ, SWING 
พทัยา และ SISTERเฉลี่ยตัง้แต ่7 – 12 คนตอ่หน่วย 

ผลการสมัภาษณเ์รื่องความรูส้กึตอ่การตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยักลุม่ B2 
ระบ ุ

ผลดา้นดีคือ การตรวจใหค้วามเป็นสว่นตวั รวมทัง้รูส้กึปลอดภยัในการตรวจ มีการสง่กลอ่งรวดเรว็ 
ง่าย สะดวกในการนดั เจา้หนา้ท่ีใหก้ารดแูลดี มีความเป็นกนัเอง ใหค้  าแนะน าดี สอนเขา้ใจง่าย มีการ
ติดตามอย่างตอ่เน่ือง และมีระบบแจง้เตือนผ่านอีเมล ์ 

ความทา้ทายในเรื่องบริการคือ ปัญหาเรื่องความเรว็ของอินเตอรเ์น็ต ในการรบัการปรกึษาทาง
ออนไลน ์เขม็เจาะเลือดใชง้านยาก กลวัการเจาะเลือดตวัเอง ชดุตรวจมีปัญหาเรื่องน า้ยาแหง้ ไมแ่สดงผล
เสน้ตรวจขึน้มาใหเ้ห็น รวมทัง้เรื่องปัญหาจากการขนสง่ท่ีมีผลตอ่น า้ยาตรวจ เช่นปัญหาในเรื่องอณุหภมูิ
ขณะขนสง่  

ขอ้เสนอแนะคือ การลดบางขัน้ตอน เช่น ช่วงทดสอบน า้ยา ไมจ่  าเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีอยู่ดว้ยทกุ
ครัง้ในการตรวจ โดยในการตรวจครัง้ท่ี 2 และ 3 ผูเ้ขา้รว่มฯ อาจท าการตรวจดว้ยตนเองโดยไมต่อ้งรอ
เจา้หนา้ท่ี 

การสง่ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัท่ีมีผลเลือดเป็นบวกเขา้สูก่ระบวนการรกัษา นบัเป็นความทา้ทาย 
เน่ืองจากคนกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ท่ีไมต่อ้งการเขา้รบับรกิารท่ีคลินิกตัง้แตแ่รก ทีมวิจยัประเมินว่าอาจเป็นเพราะ
เคยพบประสบการณท่ี์ไมด่ี หรอือาจไดยิ้นไดอ้า่นเรื่องราวประสบการณท่ี์ไมด่ีมาก่อน นอกจากนีร้าว 50%
เป็นกลุม่ท่ีไมเ่คยตรวจเลือดมาก่อนเลย จงึมองว่า กลุม่นีเ้ป็นกลุม่ส  าคญัท่ีทา้ทาย การสง่ตอ่เขา้รบับรกิาร
ตอ้งอาศยัความพรอ้มและการใหเ้จา้หนา้ท่ีพาเขา้สูร่ะบบ เพราะไม่รูข้ัน้ตอน ตอ้งการคนคอยสนบัสนนุ ให้
ก  าลงัใจ และตอ้งค านงึถงึความเป็นสว่นตวั  

ผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัยอมรบัการใหค้  าปรกึษาแบบออนไลน ์เพราะคิดว่าง่าย ชว่ยลดขัน้ตอนท่ี
ยุ่งยากตา่ง ๆ ลดขอ้จ ากดัเรื่องระยะเวลา มีความรูส้กึดีเพราะเจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกนัเอง และรูส้กึสบายๆ 
ผ่อนคลายในชว่งท่ีไดร้บัการปรกึษาท าใหก้ลา้ท่ีจะเลา่เรื่องราวสว่นตวัมากขึน้รูส้กึว่ามีความเป็นสว่นตวั ไม่
มีคนรอบขา้งมารบัรูเ้รื่องท่ีปรกึษา รูส้กึคุน้เคยกบัการใชวิ้ดีโอคอลซึง่ใชใ้นชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้ รวมทัง้
เจา้หนา้ท่ีมีความพรอ้มในการใหค้  าปรกึษาตลอด ดมูีความนา่เช่ือถือ  

ดา้นความเป็นไปไดข้องการจดับรกิารตรวจหาการติดเอชไอวีผา่นช่องทางออนไลนเ์ห็นว่า การ
ตรวจออนไลนม์ีความเหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย เพราะสะดวก ง่าย ใคร ๆ ก็ท าได ้ทกุคนใชส้ื่อออนไลน์
ในชีวิตประจ าวนั มีคนจ านวนมากที่อายและไม่กลา้ไปตรวจท่ีโรงพยาบาล ช่วยลดขอ้จ ากดัในเรื่องเวลา 
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การเดินทาง การมีคูม่ือหรอืวิดีโอที่มีคณุภาพช่วยท าใหค้นสามารถท าตามได ้และน่าจะท าใหท้กุคน
สามารถเขา้ถงึไดง้า่ย เหมือนชดุตรวจการตัง้ครรภ ์

สิ่งท่ีควรค านงึถงึ กรณีมีการตรวจออนไลนใ์นประเทศไทยคือ ความพรอ้มของเจา้หนา้ท่ีในการ
รบัมือกบัสถานการณต์า่งๆ ตลอดเวลา บางคนอาจมีปัญหาตอนเจาะเลือด จงึตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอยดแูล 
หรอืมีคูม่ือท่ีดีในการแนะน าการตรวจ เครื่องมือการตรวจตอ้งมีความน่าเช่ือถือและมีมาตรฐานพอ ราคาท่ี
คนเขา้ถงึไดค้วรอยู่ท่ีประมาณ 200 – 300 หรอื 500 บาท แตถ่า้ใหม้ั่นใจในคณุภาพราคาควรอยู่ท่ี 800 – 
1,000 บาทโดยในชดุตรวจควรมีเขม็ส ารองใหด้ว้ย 

โดยสรุป การสนบัสนนุท่ีควรมีในการตรวจออนไลนค์ือ มีพยาบาล/เจา้หนา้ท่ีใหค้  าปรกึษา การมี
วิดีโอสาธิตการตรวจหรอืมีคูม่ือแนะน าท่ีสัน้ เขา้ใจง่าย ไมน่่าเบ่ือ มีเจา้หนา้ท่ีพาไปตรวจยืนยนัผลท่ีคลินิก 
บนความพรอ้มของผูร้บัการตรวจ และมีการใหข้อ้มลูความรูเ้ชิงบวกเรื่องเอชไอวีรกัษาได ้และ U = U 
(ตรวจไมพ่บเท่ากบัไมถ่่ายทอดเชือ้ใหก้บัคนอื่น) จดุรบับรกิารตอ้งมีมากพอ ทัง้จดุรบั/ขายชดุตรวจ รวมถงึ
สถานที่ตรวจยืนยนัผลที่มีความเป็นสว่นตวั  

 
การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ปัจจบุนัมีขอ้มลูงานวิจยัในกลุม่ MSM และ TG จ านวนมาก เน่ืองจากเนน้ไปท่ีกลุม่ท่ีมี

ความเสี่ยงสงู อย่างไรกต็ามการสง่เสรมิการเขา้ถงึชดุตรวจฯ ดว้ยตนเอง เป็นการใหท้างเลือกกบัทกุคน จงึ
น่าจะมีการท าวิจยัหรอืสนบัสนนุการศกึษาในกลุม่ผูห้ญิง กลุม่เยาวชน ทัง้ท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั 
ตา่งอ าเภอ  เช่น เรื่องความกงัวล การเขา้ถงึชดุตรวจ การเตรยีมความพรอ้ม ฯลฯ  

2) การศกึษาเรื่องนีเ้ริ่มตน้ในกลุม่ MSM และ TG และสามารถขยายไปยงักลุม่คูข่องเขา ซึง่
เป็นทัง้ผูช้าย ผูห้ญิง หรอืการขยายการศกึษาไปในกลุม่เยาวชน แตต่อ้งอาศยัความรว่มมือ ความตัง้ใจใน
การหาทรพัยากร หางบประมาณ รวมทัง้ความรว่มมือมาด าเนินการ 

3) การสง่เสรมิการเขา้ถงึชดุตรวจดว้ยตนเองควรสง่เสรมิใหค้นทกุกลุม่สามารถเขา้ถงึได ้
โดยเฉพาะกลุม่ท่ีสงัคมเห็นวา่ไมน่า่หรอืไมค่วรจะมีเพศสมัพนัธ ์เช่นกลุม่เยาวชนหรอืกลุม่ผูส้งูอาย ถือเป็น
การตีตราทางสงัคม เช่น กรณีมีเดก็ผูห้ญิงอาย ุ12 ปีเดินเขา้ไปในคลินิก ก็จะถกูจบัจอ้งมอง ถกูตีตราตัง้แต่
แผนกประชาสมัพนัธไ์ปจนถงึหอ้งตรวจ การมีและสามารถใชช้ดุตรวจดว้ยตนเองไดเ้ป็นทางเลือกท่ีดีมาก 
และควรมีการศกึษาตอ่ว่า กรณีผลการตรวจคดักรองออกมาเป็นบวก ควรจะด าเนินการตอ่อย่างไร  

4) การศกึษาท่ีผ่านมาของทัง้สองโครงการพบว่า ชว่งแรกๆ มีปัญหาเรื่องเข็มท่ีใชใ้นการเจาะ
เลือด โครงการแรกใชเ้ข็มตรวจเบาหวานซึง่มีขนาดเลก็ท่ีสดุ เพราะกงัวลว่าผูใ้ชจ้ะเจ็บ แตพ่บว่าเลือดที่เจาะ
ไดอ้อกมาเป็นเมด็ๆ ไมเ่พียงพอท่ีจะใชก้บัชดุตรวจ และท่ีส  าคญัไมซ่มึเขา้ไปในชดุตรวจกระดาษท่ีจะตอ้ง
สง่ไปใหห้อ้งปฏิบตัิการ ตอ่มาจงึมีการปรบัเปลี่ยนขนาดของเขม็เพื่อใหไ้ดห้ยดเลือดเพียงพอท่ีจะทดสอบได ้
ซึง่ก็พบว่าผูใ้ชไ้มไ่ดบ้อกว่าเจ็บหรือกลวัท่ีจะเห็นเลือดหยดออกมามาก โครงการท่ีสองก็พบประเดน็
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เก่ียวขอ้งกบัเขม็และการใชเ้ข็ม เช่น พบว่า ผูใ้ชจ้  านวน1 – 2 คน ไมก่ลา้เจาะเลือดที่ปลายนิว้ดว้ยตนเอง 
หรอืพบปัญหาเขม็หกัในขณะท่ีพยายามเจาะ จงึตอ้งใหค้วามส าคญักบัอปุกรณท่ี์ใชป้ระกอบอยู่ในชดุตรวจ 
เช่น เขม็ท่ีใชเ้จาะท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัว่าเม่ือใชเ้จาะแลว้จะไดป้รมิาณเลือดเพียงพอกบัการใชท้ดสอบ 

5) การขึน้ทะเบียนชดุตรวจเพื่อขออนมุตัิจดัจ าหน่ายจากทางส านกังาน อย. ผูผ้ลิตจะตอ้ง
น าเสนอชดุตรวจพรอ้มอปุกรณป์ระกอบท่ีตอ้งมีงานวิจยัรองรบัว่า ขนาดเขม็ท่ีใชใ้นชดุตรวจ ชดุอปุกรณ์
เหลา่นีจ้ะมีความแตกตา่งจากโครงการวิจยัท่ีน าเสนอ ซึง่คณะผูวิ้จยัตอ้งหาชดุตรวจและอปุกรณป์ระกอบ
มาประกอบรวมกนัในกลอ่งเอง ทัง้นีเ้ขม็ท่ีจะพิจารณาใหใ้ชเ้ป็นอปุกรณป์ระกอบจะตอ้งเป็นเขม็ท่ีมีลกัษณะ
สามารถดนัใหห้ดกลบัเขา้สูท่ี่เก็บไดห้ลงัการใชเ้จาะเลือด เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการจดัเก็บของใช้
แลว้ของพนกังานเก็บรกัษาท าความสะอาด 

6) ขอ้สรุปหนึ่งจากโครงการวิจยัคือ การมีผูเ้อือ้อ  านวยในการช่วยเรื่องการตรวจทัง้ทาง
ออนไลนแ์ละการพบเจอกนั การอบรมผูใ้หค้วามช่วยเหลือในเรื่องนีใ้หม้ีจ  านวนที่เพียงพอจงึเป็นสว่นส าคญั 
ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ถงึชดุตรวจเป็นจ านวนมากขึน้ 

7) กระทรวงสาธารณสขุออกประกาศเม่ือตน้เดือนมีนาคม ผูป้ระกอบการมีสิทธิท่ีจะย่ืน
น าเขา้ตวัอย่างเพื่อใหก้รมวิทยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดท้  าการตรวจสอบประเมินคณุภาพและมาตรฐาน โดย
ใชร้ะยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบราว 100 วนัท าการ หลงัทราบผลการตรวจสอบก็จะตอ้งใช้
ระยะเวลาในการย่ืนแฟ้มขอการพิจารณาอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ อย.อีกระยะหนึ่ง ซึง่ตอ้งรอ
การออกประกาศอีกฉบบัหนึ่ง เป็นประกาศฉบบัเลก็ท่ีคาดวา่จะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคม  ขณะนีท้าง 
ส  านกังานคณะกรรมการ อย.ตอ้งการรบัฟังความคิดเห็นของภาคีที่ท  างานดา้นนี ้ก่อนที่จะมีการออก
ประกาศฉบบัเลก็ อย่างเช่น ความคิดเหน็เรื่อง ความปลอดภยัของการจดัเก็บชดุเขม็ท่ีใชใ้นการตรวจก็จะมี
การน ารายละเอียดไปเพิ่มเติมไวใ้นประกาศฉบบัเลก็หลงัการออกประกาศฉบบัเลก็จงึจะทราบเวลาท่ี
ชดัเจนในการวางจ าหนา่ยในตลาด โดยคาดวา่อย่างเรว็ท่ีสดุน่าจะอยู่ท่ีประมาณ 6 เดือนของระยะวนัท า
การ หรอืราวๆ ตน้ปีหนา้จงึจะมีชดุตรวจฯ วางจ าหนา่ยในทอ้งตลาด 

8) การมีชดุตรวจวางจ าหนา่ยในทอ้งตลาดในเวลาท่ีเรว็กว่านีส้ามารถท าได ้หากเขา้เง่ือนไข
กรณีการน าเขา้ชดุตรวจท่ีผ่านการประเมินแบบเรง่รดั(concise evaluation) หรอืชดุตรวจที่ผ่านการขึน้
ทะเบียนใน 2 ประเทศจาก 5 ประเทศที่ก  าหนดไวแ้ลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี ถา้พิจารณาแลว้เขา้เกณฑ ์มี
ความปลอดภยั ก็สามารถขึน้ทะเบียน และวางจ าหนา่ยไดใ้นระยะเวลาท่ีเรว็ขึน้  

9) ควรมีการน าเรื่องชดุตรวจดว้ยตนเองเขา้ไปผนวกในการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้รื่องเพศศกึษา
ในโรงเรยีนใหก้บักลุม่เยาวชน 

------------------------------------------ 
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จ. การเข้าถงึข้อมูลความรู้ และช่องทางการเข้าถงึชุดตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง ผ่านการเข้าถงึชุด
ตรวจเบาหวาน การตัง้ครรภ ์และถุงอนามัยสตรี 
1. ประสบการณก์ารเรียนรู้จากบริการเพือ่เพิม่การเข้าถงึชุดตรวจด้วยตนเอง โดย ภญ.เพ็ญ

มาฆะ ชมุสาย ณ อยธุยา ผูแ้ทนบรษัิท บู๊ทส ์รเีทล (ประเทศไทย) จ ากดั 

2. บทเรียนจากโครงการส่งเสริมการเข้าถงึถุงอนามัยสตรี โดย คณุทฤษฎี สว่างย่ิง เครอืขา่ย
สขุภาพและโอกาส 

 
1. ประสบการณก์ารเรียนรู้จากบริการเพือ่เพิม่การเข้าถงึชุดตรวจด้วยตนเอง โดย ภญ.เพ็ญ

มาฆะ ชมุสาย ณ อยธุยา ผูแ้ทนบรษัิท บู๊ทส ์รเีทล (ประเทศไทย) จ ากดั 

บรษัิทบู๊ทสฯ์ เป็นบรษัิทท่ีเริ่มก่อตัง้ในประเทศองักฤษ แตปั่จจบุนับรษัิทWalgreens จากประเทศ
สหรฐัฯ เป็นเจา้ของ ในประเทศไทยมีสาขาอยู่ 270 แห่งทั่วประเทศ จดัจ าหนา่ยชดุตรวจดว้ยตนเอง 3 
ประเภท คือ ชดุตรวจการตัง้ครรภ ์ชดุตรวจการตกไข ่และชดุตรวจน า้ตาลในเลือด ชดุตรวจแตล่ะประเภท
มาจากบรษัิทผูผ้ลิตท่ีแตกตา่งกนั 

ความทา้ทายส าคญัหนึง่ท่ีเห็นจากการจดัจ าหนา่ยชดุตรวจคือ ใบแนะน าหรอืคูม่ือการใชท่ี้มี
รายละเอียดมาก รวมทัง้ลกัษณะของภาษาท่ีใชก้็เป็นแบบวิชาการ ท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการใชช้ดุตรวจอา่นและ
เขา้ใจไดย้าก ตวัอยา่งเช่น คูม่ือชดุตรวจน า้ตาลในเลือด มีขอ้มลูจ านวนมากในคูม่ือ เขียนดว้ยภาษาเขา้ใจ
ยาก ตอ้งเป็นคนที่มีความรู ้ฉลาดมากถงึจะอา่นเขา้ใจ หรอืชดุตรวจการตกไข ่ผูใ้ชก้็อาจจะสบัสนเรื่อง
วิธีการตรวจ เน่ืองจากจะตอ้งมีการนบัวนัก่อนท่ีจะมีการตรวจ บู๊ทสจ์งึตอ้งใหเ้ภสชักรประจ ารา้นเป็นผูช้่วย
อธิบาย กรณีเช่นนีเ้ป็นตวัอย่างใหบ้รษัิทที่จะน าเขา้ชดุตรวจวา่ ควรตอ้งมีเบอรโ์ทรศพัทต์ิดอยู่ท่ีขา้งกลอ่ง
หรอืในคูม่ือในชดุตรวจเพื่อใหผู้ต้อ้งการใชส้ามารถโทรศพัทไ์ปขอรบัค าแนะน าเรื่องล าดบัขัน้ตอนในการ
ตรวจและการอา่นผล  

อีกตวัอย่างเป็นชดุตรวจการตัง้ครรภ ์ในแต่ละบรษัิทจะมีการบรรจชุดุตรวจใหใ้นจ านวนที่แตกตา่ง
กนั บางบรษัิทมีชดุตรวจ 1 ชดุ บางบรษัิทมีชดุตรวจส ารองบรรจรุวมไวด้ว้ย ค  าอธิบายขา้งกลอ่งก็มีความ
แตกตา่งกนั มีทัง้อธิบายแบบครา่วๆ และแบบละเอียด การระบคุ  าอธิบายขา้งกลอ่งใหอ้า่นเขา้ใจง่ายเป็น
เรื่องส าคญัส าหรบัผูใ้ช ้เพราะไมต่อ้งใชเ้วลาในการปรกึษาเภสชักรท่ีรา้นจ าหนา่ย แตย่งัมีบางกรณีมีปัญหา
เกิดขึน้ เช่น การใชช้ดุตรวจแลว้ไมแ่สดงผลการตรวจใหเ้ห็น ตอ้งมีการตรวจซ า้ ค  าอธิบายลกัษณะนีก้็
จ  าเป็นตอ้งระบไุวข้า้งกลอ่ง และส าหรบับางกลอ่งท่ีมีชดุตรวจส ารองผูใ้ชก้็ไมต่อ้งสิน้เปลืองเงินซือ้ชดุตรวจ
ใหม่ 

การท่ีส  านกังานคณะกรรมการ อย. ปลดล๊อกใหม้ีการจ าหน่ายชดุตรวจการติดเชือ้เอชไอวีดว้ย
ตนเองใหส้ามารถจ าหนา่ยไดใ้นทอ้งตลาดเป็นสิ่งท่ีดี การระบใุหช้ดัเจนว่า ชดุตรวจย่ีหอ้ใดผา่นการตรวจ
รบัรองคณุภาพมาตรฐานจะช่วยสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูบ้รโิภคมากขึน้  
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เรื่องช่องทางการจ าหนา่ยเห็นว่า บรษัิทผูน้  าเขา้ชดุตรวจฯ ทัง้ 4 แห่งท่ีมารว่มประชมุในวนันี ้อาจ
มองช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมากไปกว่ารา้นขายยา เช่น รา้นสะดวกซือ้ โดยสว่นส าคญัคือ การจดัท า
ฉลากคูม่ือการใชเ้ป็นตวัอกัษรท่ีอา่นได ้ไมใ่ชข้นาดตวัอกัษรท่ีเลก็มาก มีขอ้ความชดัเจน คนทั่วไปอา่นแลว้
เขา้ใจ ไมต่อ้งตีความ หรอืไมต่อ้งพึง่การอธิบายของเภสชักรท่ีรา้นขายยา 

กรณีมีช่องทางการจ าหน่ายท่ีมากไปกว่ารา้นขายยา บรษัิทผูผ้ลิตผูน้  าเขา้จ าเป็นตอ้งคิดถงึการ
สื่อสารบางเรื่องท่ีเป็นเรื่องส าคญั เน่ืองจากชดุตรวจการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองมีความส าคญัมากกว่าชดุ
ตรวจประเภทอื่น เพราะเป็นเรื่องเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิต เรื่องส าคญัท่ีบรษัิทผูผ้ลติผูน้  าเขา้ตอ้ง
มีช่องทางการสื่อสารใหช้ดัเจนคือ การใชช้ดุตรวจในช่วงท่ีเพิ่งติดเชือ้ฯใหมท่ี่อาจสง่ผลใหต้รวจไมเ่จอการ
ติดเชือ้ เพราะผลการตรวจยงัขึน้เป็นลบ เรื่องนีอ้าจสรา้งความเขา้ใจผิดไดง้่าย เรื่องนีม้ีขอ้กงัวลนอ้ยกว่า
หากเป็นการจ าหน่ายในรา้นขายยา เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการ อย.มีการควบคมุเขม้งวดว่ารา้นขาย
ยาตอ้งมีพืน้ที่ใหค้  าปรกึษาและเป็นพืน้ที่ท่ีมีความเป็นสว่นตวั เพ่ือระมดัระวงัเรื่องขอ้มลู ความลบั ความ
เป็นสว่นตวัของผูร้บับริการ 

บรษัิทบู๊ทสฯ์ ไดร้บัการติดตอ่เขา้รว่มโครงการสาธิตฯของส านกัโรคเอดสฯ์ กรมควบคมุโรค 
โครงการนีม้ีระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี เปิดรบัสมคัรผูท่ี้มีความเสี่ยงตอ่การไดร้บัเชือ้เอชไอวีจ  านวน 2,000 
คนใหล้งทะเบียน จากนัน้สามารถรบัชดุตรวจการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองท่ีรา้นบู๊ทสพ์รอ้มกบัคปูองมลูคา่ 
300 บาทส าหรบัใชซ้ือ้สินคา้ในรา้น สว่นตวัเหน็ว่าโครงการนีม้ีประโยชน ์เพราะผูล้งทะเบียนตอ้งผ่านการ
ไดร้บัความรู ้เขา้ใจวิธีการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพิจารณาของส านกังาน
คณะกรรมการ อย. คาดว่าจะผ่านการอนมุตัิใหม้ีการด าเนินงาน เม่ือโครงการด าเนินงานเสรจ็สิน้ก็คงเป็น
จงัหวะท่ีบรษัิทผูผ้ลิตผูน้  าเขา้ไดร้บัการอนมุตัิใหม้ีการน าเขา้ชดุตรวจจากทางส านกังานคณะกรรมการ อย.
ในช่วงเวลาเดียวกนั  
 

การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) บรษัิทบู๊ทสฯ์ จะมีรา้นบู๊ทสฯ์ จ านวน 30 รา้นในเขตจงัหวดักรุงเทพฯ เขา้รว่มในโครงการนี ้

โดยมีเภสชักรจ านวน 60 คน รวมทัง้ผูช้่วยเภสชักรเขา้รว่มรบัการอบรมจดัโดยส านกัโรคเอดสฯ์ โครงการ
ดงักลา่วมีงบประมาณจ ากดั รวมทัง้ตอ้งการจ ากดัพืน้ที่ กลุม่เปา้หมาย อย่างไรก็ตามผลงานวิจยัท่ีน าเสนอ
ผ่านไปชีใ้หเ้ห็นว่า ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯตอ้งการใหม้ีการวางจ าหนา่ยในรา้นขายยา ดงันัน้ผูผ้ลิตผูน้  าเขา้ก็
น่าจะพิจารณาขอ้มลูสว่นนีป้ระกอบและมีการพดูคยุกบัรา้นขายยา บรษัิทบู๊ทสฯ์ เห็นว่าชดุตรวจฯดว้ย
ตนเองเป็นสินคา้ท่ีมีความละเอียดออ่น ก็จะตอ้งมีการจดัอบรมเภสชักรและหรอืพนกังานดว้ยเช่นกนั 
อย่างไรก็ตามหลงัสิน้สดุการด าเนินงานโครงการสาธิตรูปแบบฯ บู๊ทสไ์มม่ีแผนการขยายผลการอบรมใหก้บั
เภสชักรของบู๊ทสท์ั่วประเทศ และไดม้ีขอ้เสนอใหบู้๊ทสพ์ิจารณาการท าในรูปแบบแผนงานความรบัผิดชอบ
ขององคก์รตอ่สงัคมหรอืCorporate social responsibility (CSR) 
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2) การวางจ าหนา่ยในรา้ยขายยาโดยมีเภสชักรท่ีผา่นหลกัสตูรการอบรมท่ีมีคณุภาพ
มาตรฐานเป็นสว่นที่ดี การรวมผูช้่วยเภสชักรเขา้ไวใ้นการอบรมดว้ยก็จะเป็นสว่นที่ส  าคญัดว้ยเช่นกนั 
รวมทัง้กรณีหากมีการวางจ าหน่ายในรา้นสะดวกซือ้ พนกังานผูจ้  าหนา่ยก็ควรไดผ้่านการอบรมหลกัสตูร
ดงักลา่วนีด้ว้ยเช่นกนั  

3) การอบรมพนกังานในรา้นสะดวกซือ้อาจเป็นเรื่องทา้ทายอยู่มาก เน่ืองจากพนกังานมีการ
หมนุเวียนเขา้ออกบอ่ย การมีแผ่นพบั/โบรชวัรเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจเรื่องการใชท่ี้ถกูตอ้งประกอบจะเป็น
ทางเลือกหนึ่ง กรณีผูซ้ือ้หยิบสินคา้ไปช าระเงินก็สามารถใหพ้นกังานแนบโบรชวัรไ์ปพรอ้มกนัดว้ย แตกตา่ง
จากรา้นขายยาท่ีมี GPP (Good Pharmacy Practice)เป็นเกณฑก์ารก ากบัดแูลดว้ยอีกชัน้หนึ่ง 

4) การด าเนินงานโครงการเรื่องการสง่เสรมิการเขา้ถงึและการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเองนี ้ควร
รวมองคก์รชมุชนที่ด  าเนินในรูปแบบศนูยบ์รกิารสขุภาพของชมุชน (KPLHS หรอื Key-Population-Led 
Health Services) เขา้ไวด้ว้ย ทัง้ในรูปแบบของการใหบ้รกิารสายโทรศพัทป์รกึษา (call center) และการ
วางจ าหน่าย โดยควรขยายการด าเนินงานไมจ่ ากดัเฉพาะองคก์รท่ีด  าเนินงานในงบประมาณจากกองทนุ
โลก แตค่วรรวมองคก์รท่ีด  าเนินงานภายใตง้บประมาณ USAID ดว้ย 

5) คลินิกนิรนามมีแผนที่จะท าคลินิกออนไลน ์และวางจ าหน่ายชดุตรวจฯดว้ยตนเองทาง
ออนไลน ์โดยมีการใหค้  าปรกึษาก่อนและหลงัการตรวจ บนหลกัการเรื่องการรกัษาความลบัความเป็น
สว่นตวั ผูท่ี้ตอ้งการบรกิารปรกึษาออนไลนส์ามารถซือ้ชดุตรวจฯจากท่ีไหนก็ได ้
 

2. บทเรียนจากโครงการส่งเสริมการเข้าถงึถุงอนามัยสตรี โดย คณุทฤษฎี สว่างย่ิง เครอืขา่ย
สขุภาพและโอกาส(Health and Opportunity Network หรอื HON) 

HONท างานสง่เสรมิถงุอนามยัสตรี (Female condom หรอื FC) ราว 10 ปีก่อน ขณะนัน้มีการน า 
FC เขา้มาสง่เสรมิในประเทศไทยผ่านโครงการดา้นสขุภาพ โดยมลูนิธิ PSI เป็นผูด้  าเนินการผา่นแผนงาน
การตลาดเพื่อสงัคม สง่เสรมิการใชแ้ละจดัจ าหน่ายถงุยางอนามยัย่ีหอ้ One และ FC ย่ีหอ้ “Your” ก าหนด
ราคาของ FC ไวท่ี้ 20 บาท เพื่อใหค้นทั่วไปเขา้ถงึได ้

การสง่เสรมิการใช ้FC เริ่มตน้ในปี 2548 ถือเป็นระยะแรกของการท างาน การท าวิจยัทางการ
ตลาดไดส้รา้งผลิตภณัฑเ์ป็นกลอ่งบรรจสุีสวยงามน่าใช ้แตม่ีความทา้ทายท่ีคนทั่วไปยงัไมรู่จ้กั และไมคุ่น้
ชินกบัการน าอะไรใสเ่ขา้ไปในช่องคลอดของตนเอง HON จงึตอ้งกลบัมาทบทวนการท างานและหาภาคีที่
คิดวา่เป็นผูท่ี้เขา้ถงึกลุม่ท่ีมีแนวโนม้วา่จะเป็นผูใ้ช ้จงึไดท้  างานกบัเครอืข่ายผูห้ญิงท่ีมีเอชไอวี และ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.)  

การด าเนินงานไปพรอ้มกบัการท าวิจยัเก็บขอ้มลู พบปัญหาเรื่องราคาและจดุจ าหนา่ย แตก่ารมี
เบอรโ์ทรศพัทเ์พื่อการปรกึษา (call center)ไมไ่ดเ้ป็นปัจจยัส าคญั เน่ืองจากการขอค าอธิบายจากคน
ใกลเ้คียงท าไดง้า่ยและละเอียดออ่นกว่า 
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การด าเนินงานชว่งท่ีสองเป็นการผลกัดนัใหม้ีการน าถงุอนามยัสตรเีขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพ พบ
ประเดน็ปัญหาส าคญั อาทิ ผลิตภณัฑม์ีราคาแพง ไมม่ีวางจ าหนา่ยในทอ้งตลาด ตวัผลิตภณัฑไ์มม่ีความ
ชดัเจนว่าเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทยท์ั่วไป หรอืเครื่องมือแพทยท่ี์ตอ้งควบคมุ
พิเศษ การปรกึษากบัส านกังานคณะกรรมการ อย. เพื่อก าหนดประเภทของถงุอนามยัสตรวี่าเป็นสินคา้
ประเภทไหน ขณะนัน้ยงัไมม่ีความชดัเจนเรื่องนี ้(ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการ อย.ชีแ้จงภายหลงัว่า ถงุ
อนามยัสตรไีดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมือแพทย)์  จงึปลอ่ยประเดน็นีค้า้งไว ้ ปัญหาเรื่องความรูค้วาม
เขา้ใจตอ่ผลิตภณัฑ ์และอีกเรื่องหนึ่งเป็นขอ้จ ากดัเรื่องวิธีการใชถ้งุอนามยัสตรีท่ีดยูุ่งยากที่จะตอ้งสอดใส่
เขา้ไปในช่องคลอด ทีมงานไดด้  าเนินการสง่เสรมิความตอ้งการการใช ้แตก่็จะพบปัญหาว่า ไมม่ีถงุอนามยั
สตรวีางจ าหนา่ย 

การด าเนินงานชว่งท่ีสาม ยงัอยู่บนความรว่มมือและการสนบัสนนุจาก สสส. และไดร้บัการ
สนบัสนนุจาก UNFPAมีแผนการด าเนินงานพรอ้มกบัท าวิจยัรว่มกบัมหาวิทยาลยัมหิดล ด าเนินการใน
เครอืขา่ยผูท่ี้มีเอชไอวี และกลุม่พนกังานหญิงบรกิารและสาวประเภทสองในพืน้ที่จงัหวดัชลบรุี ขณะนัน้ถงุ
อนามยัสตรไีดร้บัการพจิารณาอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ อย.ใหจ้ดัจ าหน่ายได ้การที่มลูนิธิ PSI มี
ความช านาญในการด าเนินงานวางแผนทางการตลาด จงึท าใหเ้รื่องการท าตลาดไมใ่ช่เรื่องน่ากงัวล 
ประเดน็ส  าคญัขณะนัน้จงึอยู่ท่ีการพฒันาสาสนส์  าคญั (key message) เพื่อสื่อสารกบัสงัคมสาธารณะให้
คนเขา้ใจ ไมเ่กิดการตีตราว่า ถงุอนามยัสตรเีป็นผลิตภณัฑส์  าหรบัผูท่ี้มีความเสี่ยง HON ไดพ้ฒันาหลกัสตูร
การอบรมการสง่เสรมิการใชถ้งุอนามยัสตร ีท่ีรวมความเขา้ใจเรื่องการตีตราและการเลือกปฏิบตัิเขา้ไปดว้ย
หลกัสตูรไดร้บัการพฒันาออกมาเป็น 2 ชดุคือหลกัสตูรมาตรฐานทั่วไป และหลกัสตูรส าหรบักลุม่ชายท่ีมี
เพศสมัพนัธก์บัชาย 

การจดัอบรมสง่เสรมิการใชค้รอบคลมุคนจ านวนกว่า 2,000 คน การด าเนินการวิจยัควบคูก่นัไป
พบว่า จ านวนคนท่ีผา่นการอบรมเกินครึง่ตดัสินใจขอน าถงุอนามยัสตรไีปใชจ้รงิ แตท่างโครงการก็ไมไ่ด้
ติดตามวา่มีคนจ านวนเท่าไหรท่ี่น าไปใชจ้รงิ ซึง่คาดว่าจะมีจ านวนลดนอ้ยลงจากผูท่ี้สนใจน าไปใช ้

การจดัอบรมมีเรื่อง การสง่เสรมิอ านาจ (empower) ใหก้บัผูห้ญิง และการทดลองใสถ่งุอนามยัสตรี
ดว้ยตนเอง ซึง่มีทัง้การใชก้บัช่องคลอดและใชก้บัรูทวาร จากนัน้มีการแจกถงุอนามยัสตรใีหค้นละ 3 ชิน้ 
ก าหนดวา่ ชิน้แรกใหท้ดลองใส ่ชิน้ที่สองและสามใหล้องใชก้บัคู ่และเมื่อใชค้รบสามชิน้ใหน้  าประสบการณ์
การใชม้าพดูคยุสื่อสารกนัโดยเฉพาะในเรื่องความรื่นรมยใ์นการใชเ้พื่อการมีเพศสมัพนัธ ์ดงันัน้เปา้หมาย
ในการจดัอบรมนอกจากเรื่องการแนะน าถงุอนามยัสตรแีลว้ยงัเป็นเรื่องการสื่อสารเรื่องเพศ เน่ืองจาก
เพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องระหว่างคนกบัคูน่อน  

โครงการจดัอบรมสง่เสริมการใชแ้ละการสื่อสารเรื่องเพศด าเนินการใน 11 จงัหวดั เป็นการสรา้งนกั
สื่อสารเรื่องเพศและการเพิ่มจดุวางถงุอนามยัสตรใีหห้ยิบไปใชโ้ดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย แมจ้ะประสบความส าเรจ็
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ในเรื่องการเสรมิสรา้งอ านาจของผูห้ญิง การสื่อสารเรื่องเพศ แตก่็ลม้เหลวในเรื่องการเขา้ถงึถงุอนามยัสตร ี
เพราะไมม่ีแจกจ่ายอย่างเพียงพอ 

การสรุปบทเรยีนของโครงการไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะตอ่การท างานสง่เสรมิการใชถ้งุอนามยัสตรไีว ้
อาทิ ขอ้เสนอตอ่องคก์รพฒันาเอกชนใหร้วมถงุอนามยัสตรเีป็นหนึ่งในชดุเครื่องมือดา้นการปอ้งกนัและการ
ใชชี้วิตทางเพศท่ีปลอดภยั เรื่องการรณรงคส์ื่อสารสาธารณะควรระมดัระวงัเรื่องการตีตราตวัผลิตภณัฑ ์
ควรมีการสนบัสนนุใหม้ีถงุอนามยัสตรอียู่ในระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในระดบันโยบาย และในระดบัหน่วย
บรกิาร เป็นตน้ 

 
การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

1) การสง่เสรมิการใชถ้งุอนามยัสตรีรวมถงึชดุตรวจฯดว้ยตนเอง จ าเป็นตอ้งคิดถงึการสรา้ง
ความตอ้งการการใช ้(Demand Creation) ซึง่อาจจ าเป็นตอ้งใหห้นว่ยงานที่ท  างานดา้นธรุกิจอตุสาหกรรม
และการตลาดมาชว่ยวางแผนสง่เสรมิการใช ้โดยมองชดุตรวจฯดว้ยตนเองในลกัษณะของสินคา้ท่ีสง่เสรมิ
สขุภาพใหด้ีขึน้แทนที่จะเป็นอปุกรณเ์ก่ียวกบัการปอ้งกนัโรค ถงุอนามยัสตร ีและชดุตรวจเอชไอวีดว้ย
ตนเอง เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกนั คือมีประโยชน ์แตก่ารยอมรบัและความเขา้ใจของสงัคมตอ่
ผลิตภณัฑม์ีนอ้ย และอาจน าไปสูก่ารตีตรา รงัเกียจ  จงึจ าเป็นตอ้งคิดถงึการสรา้งความตอ้งการสง่เสรมิ
การใช ้อีกประเดน็เป็นบทเรยีนของการสง่เสรมิและขยายผลการใชเ้พรบ็ในระดบัโลก โดย Linda-Gail 
Bekkerประธานสมาคมเอดสส์ากล(International AIDS Society - IAS)คนปัจจบุนัที่เขียนบทความแสดง
ความคิดเหน็ในวารสารThe Lancetเก่ียวกบัการสง่เสรมิการใชเ้พรบ็ในระดบัโลกว่าจะตอ้งพดูถงึผลิตภณัฑ์
(เพรบ็)ท่ีเนน้ลกัษณะบวก 

2) ประเดน็น่าคิดเรื่องหนึ่งคือ การวางภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑใ์นสงัคมสาธารณะ ตวัอย่าง
การใชช่ื้อว่า ถงุอนามยัสตร ี(female condom) ดเูป็นการผลกัภาระการหามาใชใ้หก้บัผูห้ญิง จงึได้
เปลี่ยนไปใชช่ื้อใหม่single-use internal condom (ถงุยางที่ใชภ้ายในเพียงครัง้เดียว) เพราะใชไ้ดท้ัง้หญิง
และชายการปรบัเปลี่ยนช่ือใหมเ่ป็นการตลาดที่ไมต่อ้งการสรา้งภาพพจนว์่าเป็นผลติภณัฑส์  าหรบัผูห้ญิง
เท่านัน้ดงันัน้การวางแผนสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง คงตอ้งก าหนดทิศทางและแนวทางการ
ประชาสมัพนัธใ์หช้ดัเจนว่าไมไ่ดพ้ดูในฐานะเครื่องมือปอ้งกนัเอชไอวี เพราะคนจะปฏิเสธว่า เขาไมม่ีความ
เสี่ยงตอ่โรค จงึควรพฒันาแนวทางการสง่เสรมิไปในทิศทางการสง่เสรมิสขุภาพ 

3) การติดตามการใชภ้ายในประเทศ ควรตอ้งครอบคลมุการติดตามผูใ้ชห้ลงัการใชช้ดุตรวจฯ 
ว่ามีการเช่ือมโยงเขา้สูร่ะบบบริการดแูล รกัษา และปอ้งกนัสขุภาพอย่างไร เช่น มีการเพิ่มการใชเ้พรบ็เพิ่ม
มากขึน้หรอืไม ่ถือเป็นการติดตามท่ียกระดบัจากเรื่องช่องทางการเขา้ถงึ ไปสูผ่ลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการใช ้

4) การเตรยีมระบบรองรบัความพรอ้มในการวางชดุตรวจฯดว้ยตนเองในทอ้งตลาดในช่วงปี
หนา้ คงตอ้งมีเรื่องการเตรยีมชดุขอ้มลู ทัง้ในลกัษณะแผ่นกระดาษ คลิปวิดีโอ ผูใ้หข้อ้มลูในระบบสาย
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ปรกึษาทางโทรศพัท ์และในรา้นขายยา หรอืผา่นทางออนไลน ์และมีเรื่องของเนือ้หาทัง้เรื่องการสง่เสรมิ
สขุภาพและการปอ้งกนั การก าหนดสาสนว์่าจะสื่อสารอะไรกบัใคร รวมทัง้การสื่อสารกับสงัคมสาธารณะ
ว่าตอ้งการใหส้งัคมมองและเขา้ใจเรื่องนีอ้ย่างไร 

------------------------------------------ 
 
ฉ. การเตรียมระบบการใหบ้ริการทางสาธารณสุข เพือ่รองรับผู้ตรวจทีต่อ้งการเข้าสู่บริการยนืยัน

ผล บริการป้องกัน และดแูลรักษาเอชไอว ีรวมทัง้การตดิตามประเมินผล โดย พญ.เสาวนีย ์
วิบลุสนัติ กรมควบคมุโรค 

 
การเตรยีมระบบการใหบ้รกิารสาธารณสขุ เพื่อรองรบัการใชช้ดุตรวจการติดเชือ้ดว้ยตนเอง (HIVST) 

ในการเขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพ มีการเตรยีมไว ้4 เรื่อง  
1. การประชาสมัพนัธ ์และสื่อสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่บคุลากรและประชาชน 
2. การจดัระบบรองรบัการใช ้(HIVST) รวมถงึการเช่ือมตอ่เขา้สูร่ะบบบรกิาร 
3. การจดัท าแนวทางการเช่ือมตอ่การเขา้สูร่ะบบบรกิารหลงัการตรวจการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง 

เพื่อรองรบัการตรวจยืนยนัผลและการรกัษา 
4. จดัท าระบบการติดตาม และประเมินผล 
 
1. การประชาสมัพนัธ ์และสื่อสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่บคุลากรและประชาชน ส านกัโรคเอดสว์าง

แผนการประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูการใชช้ดุตรวจคดักรองเอชไอวีดว้ยตนเองผ่านทางเว็บไซต ์ เอกสาร
สิ่งพิมพ ์หรอืสื่อตา่งๆรวมทัง้สื่อสงัคมออนไลน ์(Social Network) ในลกัษณะของสื่อประชาสมัพนัธง์่ายๆ 
เช่น ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก (การใหข้อ้มลูผ่านรูปภาพ) การท าคลิปวิดีโอสัน้ๆ โดยผูใ้หข้อ้มลูเป็นคนที่
สงัคมไวว้างใจหรอืคนท่ีวยัรุน่ช่ืนชมเป็นการใหค้วามรู ้การสาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การอธิบายเรื่อง 
window periodการเช่ือมเขา้สูร่ะบบบรกิาร และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อใหค้  าปรกึษาเพิ่มเติมได้
โดยตรงในลกัษณะของเบอรส์ายดว่น(Hotline) 

2. การจดัระบบรองรบัการใช ้HIVST รวมถงึการเช่ือมตอ่เขา้สูร่ะบบบรกิารการท าเนือ้หาขอ้มลูการให้
ค  าแนะน าในเอกสารคูม่ือท่ีบรรจใุนกลอ่งชดุตรวจฯ มีเรื่องการประเมินความเสี่ยงตนเองวิธีการใช ้วิธีอา่น
ผล ระยะแฝง (window period) ความส าคญัของการตรวจยืนยนัผล หนว่ยงานท่ีใหบ้รกิารใหค้  าปรกึษา
เพิ่มเติมก่อนและหลงัการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวีทางโทรศพัท(์สายดว่น) ทัง้ในสว่นขององคก์รชมุชน 
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หค้  าปรกึษา เครอืขา่ยตา่งๆและหน่วยงานตรวจยืนยนัผล 

การพฒันาองคค์วามรูข้องบคุลากรสว่นของเภสชักร บคุลากรสธ. ผูใ้หบ้รกิารใหค้  าปรกึษา
เครอืขา่ย การจดัท าเอกสาร สื่อท่ีเก่ียวขอ้ง การชีแ้จง การอบรมผ่านการประชมุบรูณาการตา่งๆ ส านกัโรค
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เอดสฯ์ รว่มกบัหน่วยงานความรว่มมือดา้นสาธารณสขุของประเทศสหรฐัฯและประเทศไทย (TUC) จดัท า
โครงการสาธิตการมีชดุตรวจฯดว้ยตนเองวางจ าหนา่ยในรา้นขายยา (ตามผลการวิจยัของ FHI 360) มีการ
วางระบบการใหค้  าปรกึษาเบือ้งตน้โดยเภสชักรประจ ารา้นขายยา การแนะน าวิธีการใช ้วิธีการแปลผลและ
การย า้เรื่องชดุตรวจเป็นชดุตรวจคดักรอง กรณีท่ีมีผลการตรวจเป็นบวก ตอ้งไปรบัการตรวจยืนยนัผลตาม
สถานที่ตา่งๆ ท่ีแนะน าไว ้คาดว่าเดือนมิถนุายนจะเริ่มการอบรมได ้ผูเ้ขา้รว่มการอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีใน
หน่วยบรกิารสาธารณสขุ สายดว่นทัง้ 1442 ของกรมควบคมุโรค และ 1663 สายดว่นปรกึษาเอดสแ์ละทอ้ง
ไมพ่รอ้ม ผูใ้หค้  าปรกึษา และเภสชักร เนือ้หาจะเป็นสว่นของความรูเ้อชไอวี ชดุตรวจ การแปลความหมาย/
การอา่นผล รวมทัง้วิธีการใหก้ารปรกึษากบักลุม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนีจ้ะมีการใหก้าร
ปรกึษาสนบัสนนุการใหก้ารปรกึษาช่องทางตา่งๆผ่านแผนกใหบ้รกิารปรกึษาสขุภาพของโรงพยาบาลทกุ
แห่ง 

3. การจดัท าแนวทางการเช่ือมตอ่เขา้สูร่ะบบบรกิารหลงัการตรวจการตดิเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง เพื่อ
รองรบัการตรวจยืนยนัผลและการรกัษากรณีผลการตรวจคดักรองเบือ้งตน้เป็น “ไมม่ีปฏิกิรยิา” (non-
reactive) และกรณีผลการตรวจตรวจคดักรองเบือ้งตน้เป็น “มีปฏิกิรยิา(reactive)” แนวทางการตรวจ
ยืนยนัการวินิจฉยัการตดิเชือ้เอชไอวี แนวทางการรกัษาเม่ือยืนยนัผลเป็นบวก การประสานสง่ตอ่เขา้สูก่าร
รกัษาตามสิทธิในระบบประกนัสขุภาพของผูต้รวจ ประเดน็ที่ตอ้งมีการพดูคยุกนัคือ จะมีการดแูลคนกลุม่นี ้
เขม้ขน้ แบบมีช่องทางดว่นหรอืไม ่

4. จดัท าระบบการติดตาม และประเมินผลในเรื่องการใชช้ดุตรวจฯ และผลตอ่การเพิ่มการรู ้
สถานะการตดิเชือ้ และการเขา้ถงึบรกิารปอ้งกนั และดแูลรกัษาเอชไอวีส  านกัโรคเอดสฯ์ จะติดตามขอ้มลู
ผลการขึน้ทะเบียนชดุตรวจจากส านกังานคณะกรรมการ อย. ในสว่นของบรษัิทน าเขา้ และสถานที่จดั
จ าหนา่ย การติดตามขอ้มลูจากผลการจ าหน่ายชดุตรวจกรองเอชไอวีดว้ยตนเองของบรษัิทซึง่ทาง
ส านกังานคณะกรรมการ อย.ก าหนดใหบ้รษัิทน าเขา้และสถานท่ีจดัจ าหน่ายแจง้ผลไว ้รวมทัง้ขอ้มลูจาก
หน่วยบรกิาร ท่ีมีการบนัทกึก่อนการตรวจเอชไอวีใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการเขา้มารบับรกิารการตรวจยืนยนัผล การ
รวบรวมขอ้มลูจากบนัทึกการสอบถามผ่านทางเว็ปไซต ์รวมเว็ปไซตร์บัเรื่องรอ้งเรยีนของส านกังาน
คณะกรรมการ อย. และสายดว่นตา่งๆ หรอืขา่วจากช่องทางตา่งๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชิงคณุภาพว่า
กลุม่ผูใ้ชเ้ป็นประชากรกลุม่ใด รวมทัง้อาจมีการเพิ่มขอ้ค าถามการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเองในระบบการเก็บ
ขอ้มลูเฝา้ระวงั IBBS ของส านกัระบาดวิทยาดว้ย  

ส านกัโรคเอดสฯ์ วางแผนว่า หลงัประกาศใหม้ีการวางจ าหนา่ยและมีการใชท้ั่วไปผ่านไป 1 ปี จะมี
การตัง้คณะท างานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช ้น าขอ้มลูตา่งๆ จากเครอืขา่ยท่ีรว่มด าเนินงานมา
สรุปผลการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะหผ์ลส าหรบัพิจารณาการด าเนินงานระยะตอ่ไป รวมทัง้การประเมินการ
ตอบรบัและผลกระทบจากการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง 
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การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) ผูท่ี้ตอ้งการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเองสว่นหนึ่งเป็นผูท่ี้กงัวลและออ่นไหวกบัเรื่องความลบัความเป็น

สว่นตวั การเช่ือมโยงเขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพหลงัตรวจคดักรองว่ามีผลการตรวจเป็นบวก จะตอ้งใหค้วาม
ระมดัระวงัและออกแบบแนวทางการเช่ือมโยงเขา้สูร่ะบบท่ีสรา้งความมั่นใจเรื่องการรกัษาความลบัและ
ความเป็นสว่นตวั  

2) การติดตามผูใ้ชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเองกรณีของผูท่ี้มีผลการตรวจเป็นลบท่ีจะมีจ านวนมากกว่าผูท่ี้มี
ผลตรวจเป็นบวก ควรใหค้วามส าคญักบัการเช่ือมโยงเขา้สูบ่รกิารการปอ้งกนั และส าหรบักรณีท่ีอาจมีผล
การตรวจเป็น “ลบปลอม” ซึง่จะมีผลกระทบตามมามาก เช่น การไมไ่ดร้บัการรกัษา การแพรเ่ชือ้ไปสูผู่อ้ื่น 
เป็นเรื่องส าคญัท่ีตอ้งมีการจดัระบบติดตาม 

3) การขึน้ทะเบียนท าเฉพาะในสว่นของผูผ้ลิตและผูน้  าเขา้ แตไ่มไ่ดม้ีการขึน้ทะเบียนผูจ้  าหนา่ย จงึ
จ าเป็นตอ้งคิดแนวทางในการติดตามควบคมุดแูลการจ าหน่ายชดุตรวจฯดว้ยตนเองเรื่องเกณฑอ์ายท่ีุ
เหมาะสม เพราะอาจมีกรณีท่ีมีการน าชดุตรวจไปใชต้รวจในเดก็  

4) สว่นที่ยงัไมไ่ดม้ีการเอย่ถงึคือ การติดตามกรณีการน าชดุตรวจฯดว้ยตนเองไปบงัคบัใชก้บัคนอื่น 
เช่น นายจา้งกบัลกูจา้ง หรอืการบงัคบัใชก้บัคูน่อนของตนเอง ท่ีน าไปสูก่ารตีตรา การเลือกปฏิบตัิ และการ
กระท าความรุนแรง ซึง่ควรมีการพิจารณาแนวทางหรอืมาตรการในการก ากบัดแูล รวมทัง้การเอาผิดทาง
กฎหมายทัง้นีท้าง สอวพ.รว่มกบัมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้นเอดส ์(FAR) จดัท าการรบัเรื่องรอ้งเรยีนผ่าน
แอพพลิเคชั่น ซึง่คิดว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการติดตามการน าชดุตรวจฯดว้ยตนเองไปใชใ้นทางท่ีผิด 

5) การท่ีชดุตรวจฯดว้ยตนเองออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกในการตรวจท่ีเขา้ถงึง่าย ใชไ้ดง้่าย เพื่อ
สง่เสรมิความเขา้ใจในการดแูลสขุภาพ ปอ้งกนัตนเอง ยตุิปัญหาเอดส ์การน าชดุตรวจฯดว้ยตนเองไปใชผิ้ด
วตัถปุระสงค ์การละเมิดสิทธิ การเปิดเผยความลบัความเป็นสว่นตวัจงึเป็นเรื่องท่ีตอ้งคิดอย่างจรงิจงั 
รวมทัง้เรื่องความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง นายจา้งกบัลกูจา้ง การไมต่อ้งการไปรบับรกิาร
ท่ีหนว่ยบรกิารอีกเรื่องท่ีตอ้งคิดพรอ้มๆ กนัไปคือเรื่องระบบการโอนสิทธิเพื่อเขา้สูก่ารรกัษา เพ่ือใหไ้ปรบั
บรกิาร ปัญหาท่ีเคยเอย่ถงึเรื่อง การตรวจแลว้หายไปจากระบบไมม่ารบับรกิารตอ่เน่ืองก็จ าเป็นตอ้งพดูคยุ
วางแนวทางปอ้งกนัแกไ้ขไวด้ว้ย 

6) เรื่องหนึ่งท่ีตอ้งสื่อสารกบัสาธารณะคือ การน าไปใชบ้งัคบัตรวจเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ตอ้งมี
มาตรการก ากบัสว่นนี ้ตอ้งสื่อสารใหร้บัรูว้่า การบงัคบัตรวจท าไมไ่ด ้และกรณีท่ีมีการบงัคบัตรวจสามารถ
ไปรอ้งเรยีนที่ใดได ้เพ่ือเป็นการปกปอ้งคุม้ครองสิทธิ  

7) เรื่องการสื่อสารสาธารณะ เป็นเรื่องท่ีตอ้งเนน้การสื่อสารเชิงบวกว่าเป็นเรื่องการดแูลสขุภาพ ไมใ่ช่
เรื่องความเสี่ยง เรื่องการมั่วเซก็ส ์แตเ่ป็นความรบัผิดชอบของทกุคนในการดแูลสขุภาพตนเอง 

8) การประเมินประโยชนข์องชดุตรวจฯดว้ยตนเอง ตอ้งหาช่องทางหลายชอ่งทางในการเก็บขอ้มลูให้
มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เช่น ขอ้มลูเรื่องการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง และเขา้สูร่ะบบการรกัษาไดเ้รว็ขึน้  
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9) การใหค้วามรูก้บัประชาชนเรื่องชดุตรวจฯ ช่องทางการเขา้ถงึ รวมทัง้มีการติดตามการน าไปใชจ้รงิ 
ในบางประเทศมีการใหข้อ้มลูเรื่องสถานที่ทิง้ชดุตรวจฯ หลงัการใช ้ 

------------------------------------------ 
 
ช. ข้อควรค านึงในแงก่ฎหมาย นโยบาย และสทิธิส่วนบุคคล  

1. ข้อควรค านึงถงึในแง่นโยบาย และสทิธิส่วนบุคคลโดยคณุจอน อึง๊ภากรณจ์ากไอลอว ์
2. ข้อควรค านึงถงึในแง่กฎหมายโดยคณุกมล อปุแกว้กรรมการมลูนิธิเครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/

เอดส ์ประเทศไทย  
 

1. ข้อควรค านึงถงึในแง่นโยบาย และสทิธิส่วนบุคคล โดยคณุจอน อึง๊ภากรณ ์

ขอ้กงัวลส าคญัในเรื่องนีม้ีอยู่ 3 ขอ้  
ขอ้แรก เรื่อง ความพรอ้มในหลายๆ ดา้นของประเทศไทย เช่น ดา้นการสง่เสรมิใหค้วามรูเ้รื่องเอช

ไอวีท่ียงัออ่นแอมากเม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศ การไปรว่มจดัอบรมใหก้ับอยัการ ซึง่ถือเป็นภาพตวัแทน
ของประชากรที่มีการศกึษาสงูในระบบการศกึษา ยงัพบอยัการจ านวนหนึ่งท่ีเช่ือว่า ผูท่ี้มีเชือ้เอชไอวีจะตอ้ง
ป่วยหนกัและเสียชีวิตภายใน 2 – 3 ปี และมีอยัการจ านวนหนึ่งท่ีไดพ้บกบัผูท่ี้มีเชือ้เอชไอวีและไมเ่ช่ือว่า
คนๆ นัน้มีเอชไอวี น่ีเป็นภาพสะทอ้นเรื่องความรู ้ความเขา้ใจเรื่องเอชไอวีท่ีออ่นแอในสงัคมไทย 

การสง่เสรมิใหค้วามรูก้บัประชาชน เพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ถงึชดุตรวจฯดว้ยตนเอง เป็นสิ่งท่ีทา้ทาย
มาก ตามท่ีเห็นแลว้วา่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเอชไอวีมารว่ม 35 ปี แต่กรมควบคมุโรคยงัไมส่ามารถท า
ใหป้ระชาชนเขา้ใจเรื่องนีไ้ดเ้ลย การประชาสมัพนัธใ์นระยะเวลาสัน้ๆ ย่ิงเป็นไปไดย้าก เพราะยงัไมม่ี
หลกัประกนัว่าจะท าเรื่องนีไ้ดส้  าเรจ็ กรณีท่ีท าไมส่  าเรจ็ จะด าเนินการอย่างไรกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ตามมาจาก
กรณีคนท่ีซือ้ชดุตรวจนีไ้ปตรวจดว้ยตนเองและผลการตรวจมีแนวโนม้ออกมาเป็นบวก ซึ่งเขาอาจเก็บไวก้บั
ตวัเองไมไ่ดบ้อกกบัใคร 

ขอ้ท่ีสอง เรื่องความไมพ่รอ้มในแง่ของกฎหมาย เพ่ือคุม้ครองไมใ่หเ้กิดการน าไปใชใ้นทางท่ีผิด แม้
จะมีความพยายามด าเนินการแกไ้ขปัญหาเรื่องการบงัคบัตรวจ แตก่็ยงัไมม่ีความชดัเจนว่าจะแกปั้ญหาได ้
ขอ้กงัวลเรื่อง การน าชดุตรวจไปบงัคบัตรวจกบัเดก็ในโรงเรยีน หรอืการบงัคบัตรวจในกรณีอื่น จะตอ้งมีการ
เตรยีมความพรอ้มในแง่กฎหมาย เพ่ือปอ้งกนัไม่ใหม้ีการใชช้ดุตรวจฯในทางท่ีไมถ่กูตอ้ง  

ขอ้ท่ีสาม การวางแผนใหม้ีเภสชักรเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาเรื่องการใชช้ดุตรวจฯอาจไมเ่กิดผลเป็นจริง 
เน่ืองจากการซือ้ชดุตรวจฯ หรอืซือ้ยาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องท่ีละเอียดออ่น ผูท่ี้ตอ้งการซือ้
หรอืใชจ้ะระมดัระวงัตวั จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพดูคยุปรกึษาหารอื มองหาจงัหวะท่ีไมค่อ่ยมีคนอื่นๆ
อยู่ดว้ย จะรบีซือ้และรีบออกไปจากรา้นทนัที การคิดว่าผูซ้ือ้จะพดูคยุกบัเภสชักรอาจเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไมไ่ด ้
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ดงันัน้การวางจ าหนา่ยน่าจะคิดถงึ การหาซือ้ไดง้่าย มีช่ือท่ีไมบ่ง่บอกว่าเป็นชดุตรวจฯเก่ียวกบัเอชไอวี และ
เป็นช่ือท่ีจ าไดง้่าย 

จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดขอ้ตกลง ขอ้ตอ่รองในการอนมุตัิใหม้ีการวางจ าหนา่ย เช่น ขอ้มลูจ าเป็นที่
ตอ้งมีในกลอ่งบรรจชุดุตรวจฯ ตอ้งมีเบอรโ์ทรศพัทใ์หค้  าปรกึษาหลายๆ เบอรใ์หผู้ซ้ือ้เลือก ระบใุหช้ดัว่า เป็น
เบอรโ์ทรศพัทข์องใคร ขององคก์รชมุชน ของศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์ของมลูนิธิ ของเครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้ฯ เพ่ือใหผู้้
ซือ้ไดม้ีทางเลือก และควรก าหนดขอ้แนะน าว่า ควรโทรศพัทไ์ปพดูคยุปรกึษากบัเจา้หนา้ท่ีตามเบอรท่ี์มีอยู่นี ้
ก่อนท าการตรวจ การก าหนดใหม้ีช่องทางการสื่อสารปรกึษาทัง้ทางโทรศพัท ์หรอืการแชทผา่น
แอพพลิเคชั่นตา่งๆ น่าจะไดผ้ลพอสมควร  

การสื่อสารประชาสมัพนัธค์วรเนน้ขอ้ความท่ีเป็นบวก ใหก้  าลงัใจคน และใหค้วามรูก้บัประชาชน
ดว้ย เช่น การสื่อสารว่าปัจจบุนัเอดสร์กัษาได ้การรกัษาเน่ินๆ จะไมเ่กิดอาการป่วย เพ่ือเป็นแรงจงูใจใหค้น
เขา้สูก่ารตรวจ ซือ้ชดุตรวจฯ คนท่ีตอ้งการซือ้คือคนท่ีกงัวลวา่ตนเองมีโอกาสที่จะติดเชือ้ ตอ้งท าใหเ้ขา
เขา้ถงึบรกิารปรกึษาใหไ้ด ้ควรมองเรื่องนีเ้ป็นโอกาสที่จะใหค้วามรูเ้รื่อเอดสก์บัประชาชนว่า “เอดสไ์มไ่ดเ้ป็น
โรคที่เป็นแลว้ตาย” นอกจากนีค้วรประชาสมัพนัธเ์รื่องช่องทางการตรวจว่ามีหลายช่องทาง รวมช่องทาง
การตรวจที่ไมเ่สียคา่ใชจ้่ายในระบบบรกิารของรฐัดว้ย เพราะยงัมีคนจ านวนหนึ่งท่ีไมรู่ว้า่ตนเองมีสิทธิไดร้บั
การตรวจโดยไมม่ีคา่ใชจ้่าย 

ขอ้มลูท่ีจ าเป็นตอ้งระบบุนฉลากหรอืบนกลอ่งบรรจภุณัฑค์ือ การระบวุ่า “การบงัคบัตรวจเป็นสิ่ง
ผดิกฎหมาย กรณพีบการบงัคบัตรวจใหแ้จง้ไปทีเ่บอร.์...”  การบงัคบัตรวจในสว่นนายจา้งกบัลกูจา้งอาจยงั
ไมใ่ช่เรื่องท่ีตอ้งกงัวล เพราะราคาชดุตรวจคงมีราคาแพง (ประมาณ 300 – 1,000 บาท) ดงันัน้ไมน่่าจะมี
นายจา้งท่ีจะซือ้ชดุตรวจฯ จ านวนมากมาใชต้รวจลกูจา้ง เพราะสามารถท าขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาลที่คลมุ
การตรวจเอชไอวีดว้ยในราคาท่ีถกูกว่ามาก สว่นท่ีน่ากงัวลคือ ครูน าไปใชใ้นการตรวจเดก็นกัเรยีน หรอืการ
ตรวจคนในครอบครวั พอ่/แมต่รวจลกู ตรวจระหว่างคูส่ามี/ภรรยา หรอืคูน่อน 
 

การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 การปอ้งกนัการบงัคบัตรวจ ควรสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีความรูว้า่เขามีสทิธิท่ีจะเลือกตรวจหรอืไม่
ตรวจ โดยไมม่ีการบงัคบั หากถกูบงัคบัก็สามารถปฏิเสธได ้ 
 

2. ข้อควรค านึงถงึในแง่กฎหมายโดยคณุกมล อปุแกว้ 
ประเทศไทยไมม่ีกฎหมายเก่ียวกบัเอชไอวีโดยตรง แตม่ีกฎหมายที่น  ามาใชเ้ทียบเคียงกบัการบงัคบั

ใชใ้นบางประเดน็ เช่น 
การรกัษาความลบั การบงัคบัตรวจ และการตีตราเมื่อรูว้่ามีเอชไอวี สามารถพิจารณาไดต้ัง้แต่

รฐัธรรมนญู พ.ศ.2560 ท่ีไดป้ระกนัสิทธิขอ้นีไ้วใ้นหมวดท่ี 3 มาตราท่ี 25 สิทธิของปวงชนชาวไทย และ
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มาตรา 27 บคุคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรภีาพและไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกนั ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 

การเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมตอ่บคุคล ไมว่่าดว้ยเหตผุลความแตกตา่งในเรื่องถ่ินก าเนิด เชือ้
ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรอืสขุภาพสถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอื
สงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคิดเหน็ทางการเมืองอนัไมข่ดัตอ่บทบญัญตัิแห่ง
รฐัธรรมนญูหรอืเหตอุื่นใด จะกระท ามิได ้

พระราชบญัญตัิสขุภาพแห่งชาติ 2550หมวด 1มีสามมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องการรกัษาความลบั 
การเปิดเผยความลบัผูอ้ื่น คือ มาตรา 7 เรื่องการรกัษาความลบัเรื่องขอ้มลูสขุภาพของบคุคลมาตรา 8 และ 
มาตรา 49 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยก์ าหนดลกัษณะ 5 ละเมิด และมีมาตรา 220 ผูใ้ดจงใจหรอื
ประมาทเลินเลอ่ท าตอ่บคุคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเ้ขาเสียหายถงึแก่ชีวิต 

ประมวลกฎหมายอาญา ลกัษณะ 11 ความผิดเก่ียวกบัเสรภีาพและช่ือเสียง หมวด 2 ความผิด
ฐานเปิดเผยความลบัมีมาตรา 323 ผูใ้ดลว่งรูห้รอืไดม้าซึง่ความลบัของผูอ้ื่นโดยเหตท่ีุเป็นเจา้พนกังานผูม้ี
หนา้ท่ี โดยเหตท่ีุประกอบอาชีพเป็นแพทย ์เภสชักร คนจ าหนา่ยยา นางผดงุครรภ ์ผูพ้ยาบาล นกับวช 
ทนายความหรอืผูส้อบบญัชีหรอืโดยเหตท่ีุเป็นผูช้่วยในการประกอบอาชีพนัน้แลว้เปิดเผยความลบันัน้ใน
ประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ่งผูใ้ด ตอ้งระวางโทษจ าคกุ ไมเ่กิน 6 เดือน หรอืปรบัไม่เกิน 
10,000 บาท หรอืทัง้จ  าทัง้ปรบั 

พระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 26) พ.ศ. 2560มาตรา 4 ใหย้กเลิก
อตัราโทษในมาตรา 323 วรรคหนึ่งมาตรา 323 แกไ้ขเป็น“ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่กเดือนถงึเจ็ดปี และ
ปรบัตัง้แตห่นึ่งหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท” 

โดยสรุปแมจ้ะไม่มีกฎหมายดา้นการเลือกปฏิบตัิเก่ียวกบัเอชไอวีโดยตรง แตก่็สามารถใชก้ฎหมาย
ท่ียกมาเป็นตวัอย่างนีไ้ด ้รวมทัง้ในสว่นอื่นๆ ท่ีเป็นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอ้บงัคบั นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้ง ประกาศสิทธิผูป่้วย ขอ้บงัคบัแพทยสภาว่าดว้ยการรกัษาจรยิธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 2549 
เช่น ขอ้ 27นโยบายแห่งชาติวา่ดว้ยการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส ์รวมถงึปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนษุยชน ท่ีประเทศไทยลงนามแลว้ 

เบือ้งตน้จงึสามารถใชก้ฎหมายเหลา่นีพ้ิจารณาเทียบเคียงได ้แตอ่าจจ าเป็นตอ้งมีกลุม่นกั
กฎหมายช่วยตีความกฎหมายที่มีอยู่ว่า สว่นใดเป็นการละเมิดหรอืการกระท าท่ีไมเ่ป็นธรรม เพ่ือน ามาใชใ้น
การตอ่สู ้ จงึมีความจ าเป็นตอ้งมีศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน มีเรื่องนกักฎหมายตีนเปล่า(อาสาสมคัรดา้น
กฎหมายภาคประชาชน) และการด าเนินการเรื่องนี ้เป็นการสรา้งความตระหนกัเรื่อง การเคารพสิทธิ การ
ไมล่ะเมิดสิทธิกนัและกนั  
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การอภิปราย สอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
1) การเตรยีมความพรอ้มเรื่องระบบกฎหมาย จ าเป็นตอ้งด าเนินการควบคูไ่ปกบัการเตรยีมความ

พรอ้มของผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายดว้ย การติดตามเรื่องการใชช้ดุตรวจฯท่ีมีขอ้มลูเรื่องการน าชดุตรวจไปใชผิ้ด
วตัถปุระสงค ์น าไปบงัคบัใช ้การเก็บรวบรวมขอ้มลูเรื่องนีไ้ปพรอ้มๆ กบัเรื่องการเช่ือมโยงเขา้สูร่ะบบการ
ดแูลรกัษาและปอ้งกนั จะช่วยใหเ้กิดการประเมินผล และวางมาตรการไดว้่า ในบรบิทของประเทศไทย
จะตอ้งก ากบัดแูลการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตวัเองไปอย่างไร 

2) การรอ้งเรยีนเรื่องการละเมิดสิทธิท่ีเก่ียวกบัเอชไอวี อาจมีขอ้จ ากดัที่ผูเ้สียหายไมต่อ้งการ
ด าเนินการรอ้งเรยีน เพราะจะตอ้งเปิดเผยตวัตน เป็นขา่วในท่ีสาธารณะ การด าเนินการใหม้ีการรบัรอง
หน่วยหรอืศนูยท่ี์ด  าเนินการรบัเรื่องและสามารถรอ้งเรยีนแทนไดจ้ะเป็นแนวทางการช่วยเหลือ คุม้ครองสิทธิ
ของผูท่ี้ถกูละเมิดสิทธิ ถกูเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเอชไอวี และเป็นการสง่เสรมิใหม้ีการใชช้ดุตรวจฯดว้ย
ตวัเองบนหลกัการพืน้ฐานเรื่องจรยิธรรม 

3) การท าใหค้นทั่วไปเขา้ถงึชดุตรวจฯดว้ยตนเองได ้อาจจ าเป็นตอ้งผลกัดนัใหช้ดุตรวจฯรวมอยู่ในชดุ
สิทธิประโยชนด์า้นสขุภาพของระบบหลกัประกนัสขุภาพ รวมทัง้มีการสนบัสนนุใหเ้กิดรูปแบบการท างาน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสนบัสนนุใหค้นเขา้ถงึ ใชช้ดุตรวจ และดแูลรกัษา ปอ้งกนัตนเองดา้นสขุภาพ  

4) การท างานสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯ ในกลุม่วยัรุน่ ควรมีการพฒันาแนวทางการท างานและ
จดับรกิารท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัเรื่องการพฒันาและจดับรกิารปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ตาม
พรบ.ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ พ.ศ. 2559 เพื่อใหผู้ท่ี้มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการ
จดับรกิารดา้นสาธารณสขุไดม้องเห็นความเช่ือมโยงและท างานเรื่องนีไ้ปพรอ้มๆ กนั 

5) ควรมีการจดัพดูคยุปรกึษาหารอืเรื่องนีต้อ่เน่ือง เพื่อรบัฟังขอ้กงัวลใจและวางแผนในการด าเนินการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหา ทัง้เรื่องการวางจ าหน่ายทั่วไปในรา้นสะดวกซือ้ และการน าชดุตรวจฯไปใชผิ้ด
วตัถปุระสงค ์เช่นใชบ้งัคบัตรวจ และควรเพิ่มความรว่มมือในการท างานกบัภาคธรุกิจ อตุสาหกรรม และ
การตลาด เพื่อเพิ่มการเรยีนรูแ้ละความรว่มมือ 

6) การมีชดุตรวจฯดว้ยตนเองเป็นทางเลือกท่ีดีเพิ่มขึน้ส  าหรบัประชาชน ปัญหาและความทา้ทายใน
เรื่องนีอ้ยู่ท่ี การด าเนินงานที่ผา่นมายงัไมส่ามารถสรา้งความเขา้ใจเรื่องเอดสใ์หก้บัประชาชนได ้เกิดการ
ละเมิดสิทธิและการเลือกปฏิบตัิ แมจ้ะมีกฎหมายคุม้ครองแตไ่มไ่ดม้ีการน ามาบงัคบัใช ้ยงัมีปัญหาเรื่อง
นายจา้งท่ีบงัคบัตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวีในกลุม่พนกังาน/ลกูจา้ง หากเราสามารถพิสจูนไ์ดว้า่ มีคลินิกหรอื
โรงพยาบาลท่ีรบัใหบ้รกิารตรวจหาเอชไอวีและน าผลการตรวจที่ไดไ้ปบอกนายจา้ง ก็ควรจะด าเนินการเอา
ผิดอย่างจรงิจงั จงึควรมีการด าเนินการทัง้เรื่องการสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเอชไอวี การด าเนินการ
ดา้นกฎหมายเพื่อปกปอ้งคุม้ครองสิทธิ และการสง่เสรมิการใชชุ้ดตรวจฯ ดว้ยตนเองไปพรอ้มๆ กนั 



37 
 

7) ยงัมีเยาวชนจ านวนหนึ่งท่ีมีเอชไอวีท่ีแสดงความกงัวลใจและตอ้งเปลี่ยนยา้ยงานใหมใ่นทกุๆ ปี 
เม่ือถงึรอบการตรวจสขุภาพประจ าปีขององคก์ร/หน่วยงาน เน่ืองจากกงัวลวา่จะถกูตรวจพบว่ามีเอชไอวี
และถกูใหอ้อกจากงาน  

8) แนวทางการสง่เสรมิใหม้ีการใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง ควรวางอยู่บนหลกัการพืน้ฐานเรื่องสิทธิของผู้
ตดัสินใจตรวจ โดยมีการรณรงคส์งัคมสาธารณะ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเอชไอวี พรอ้มๆ กบัการ
ใหค้วามรูช้ดุใหมก่บัสงัคม เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเชิงบวกในการท าใหเ้รื่องเอชไอวีเป็นเรื่องธรรมดา 
(normalize HIV) 

9) การเช่ือมโยงผูต้รวจคดักรองดว้ยชดุตรวจฯ เขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพท่ีเอย่ถงึกนัเป็นเรื่องส าคญั ก็
ควรใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานเตรยีมความพรอ้มของเจา้หนา้ท่ีในหนว่ยบรกิารสขุภาพดว้ย การ
ส ารวจสถานการณเ์รื่องการตีตราและการเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเอชไอวีในโรงพยาบาลของรฐัทั่วประเทศ ก็
แสดงผลวา่ ผูใ้หบ้รกิารยงัมีทศันคติเชิงลบกบัผูท่ี้มีเอชไอวี โดยมองว่าผูท่ี้มีเอชไอวีเป็นคนที่ไมร่บัผิดชอบ 
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจงึไดร้บัเอชไอวี การด าเนินงานลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิด  าเนินการ
เป็นปีท่ีสองและก าลงัขยายไปทกุจงัหวดัทั่วประเทศ แตก่ารส ารวจทศันคติเชิงลบนีย้งัไมล่ดลง ท่ีปรบัลดลง
เป็นเรื่องความกลวัและกงัวลวา่จะไดร้บัเอชไอวีจากการดแูลผูท่ี้มีเอชไอวี จงึยงัเป็นเรื่องทา้ทายท่ีจะตอ้ง
เตรยีมความพรอ้มของระบบบรกิารในหน่วยงานสขุภาพของรฐั 

 
------------------------------------------ 

 
ซ. สรุปปิดการประชุม  โดย พญ.นิตยา ภานภุาค พึง่พาพงศ ์ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

การประชมุเวทีชมุชนเรื่อง ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง วนันีป้ระสบความส าเรจ็เกิดคาดหมาย ใน
แง่ท่ีไดพ้ดูคยุแลกเปลี่ยนและรบัฟังประเดน็ตา่งๆ ท่ีตอ้งไปคิดตอ่ การเตรยีมการจดัประชมุเรื่องนีด้  าเนินการ
มาตัง้แตช่่วงตน้ปี 2562 และช่วงวนัเวลาการจดัเวทีมาประจวบเหมาะกบัการท่ีส  านกังานคณะกรรมการ 
อย.มีการออกประกาศสาธารณสขุเรื่องชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองออกมาพอดี สง่ผลใหม้ีผูส้นใจเขา้รว่มรบั
ฟัง พดูคยุแลกเปลี่ยนเป็นจ านวนมาก  

การรบัฟังตัง้แตช่่วงเชา้ ท าใหม้ั่นใจว่า ประเทศไทยจะมีการวางจ าหน่ายชดุตรวจฯอย่างแน่นอน 
เกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพมาตรฐานของชดุตรวจฯ ขอ้มลูและเนือ้หาท่ีควรระบไุวใ้นฉลากก ากบัการใชช้ดุ
ตรวจฯ การรบัฟังความคิดเห็นของผูผ้ลติ ผูน้  าเขา้ท่ีตอ้งการขึน้ทะเบียนชดุตรวจฯ ผูข้ายที่จะเป็นสถานท่ี
วางจ าหน่ายชดุตรวจฯ กระบวนการเตรยีมความพรอ้มของระบบบรกิารสขุภาพ ทัง้ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
การจดัฝึกอบรม และการติดตามประเมินผล ท่ีทางกรมควบคมุโรคจะเป็นผูเ้ริ่มตน้พฒันารูปแบบการ
ด าเนินงานออกมารวมทัง้ขอ้กงัวลใจหลายประการท่ีน าเสนอกนัมาเพื่อใหช้่วยกนัคดิหาแนวทางปอ้งกนั
และแกไ้ขตอ่ไป 
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คลินิกนิรนามจะมีการปรบัปรุงการใหบ้รกิาร โดยการเพิ่มการสอบถามว่า ผูท่ี้เขา้มารบับรกิารตรวจ
ฯ เป็นผูท่ี้ใชช้ดุตรวจฯคดักรองดว้ยตนเองดว้ยหรอืไม ่ทัง้การรบัรูแ้ละใชบ้รกิารผ่านทางออนไลนห์รอื
ออฟไลน ์และการพฒันาบรกิารเชิงรุก เพ่ือสง่เสรมิใหค้นเขา้ถงึและใชช้ดุตรวจฯดว้ยตนเอง พรอ้มกบัการ
ด าเนินการเรื่องการปกปอ้งคุม้ครองสิทธิไปดว้ย 

ทา้ยสดุมีขอ้เสนอตอ่เรื่องการที่กรมควบคมุโรคจะมีการตัง้คณะท างานเพื่อติดตามเรื่องนี ้จงึขอ
เสนอว่า ควรมีการจดัการพดูคยุปรกึษาหารอืกนัทกุ 3 เดือนเพื่อติดตามความกา้วหนา้ของการด าเนินงาน 
การเตรยีมความพรอ้มของผูใ้หบ้รกิาร การฝึกอบรม การจดัเก็บขอ้มลูเพื่อการติดตามประเมินผล จงึขอฝาก
ทางส านกัโรคเอดสฯ์ ซึง่น่าจะเป็นผูด้  าเนินการเรื่องนีไ้ดเ้ชิญภาคีที่เขา้มารว่มประชมุวนันีด้ว้ย เพ่ือรว่มกนั
เตรยีมความพรอ้มในเรื่องนีไ้ปดว้ยกนั 
 

------------------------------------------ 
 

สไุลพร ชลวิไลกาญจนา แถลงกิจ และนิวตัร สวุรรณพฒันา บนัทกึรายงาน 
อดุม ลิขิตวรรณวฒุิ ตรวจทาน 

 
------------------------------------------ 

 
 

ภาคผนวก 
1. ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะของสมาชิก NCAB ตอ่กรณีการสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ย

ตนเอง 

2. ก าหนดการเวทีชมุชน  

 

1. ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของสมาชกิ NCAB ตอ่กรณีการส่งเสริมการใช้ชุดตรวจเอชไอวี

ดว้ยตนเอง 

 

1. การสง่เสรมิชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองไป ตอ้งยดึหลกัการท่ีส  าคญัดงัตอ่ไปนี  ้

1.1. เคารพสิทธิสว่นบคุคลของผูเ้ลือกใชช้ดุตรวจ 

1.2. ความสะดวก และการเขา้ถงึไดง้่าย 

1.3. ความปลอดภยั 

1.4. ประโยชนท์ัง้ตอ่ระดบับคุคลและตอ่สาธารณสขุและระบบบรกิารดแูลรกัษา  
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2. การจ าหนา่ย 

2.1. สนบัสนนุใหม้ีการวางจ าหนา่ยชดุตรวจฯท่ีรา้นขายยา ซึง่สามารถควบคมุคณุภาพมาตรฐานได้
โดยมีการจดัอบรมการใหค้  าแนะน าการใชช้ดุตรวจฯ ใหแ้ก่เภสชักรและผูช้่วยเภสชักรประจ ารา้น
(แตย่งัตอ้งค านงึถงึความสะดวกใจ/สบายใจของผูซ้ือ้/ผูใ้ชท่ี้ตอ้งการรกัษาความลบั ความเป็น
สว่นตวั) ซึง่ในการคยุกนัยงัไมส่ามารถสรุปไดว้า่ควรวางจ าหนา่ยชดุตรวจไวบ้นชัน้วางท่ีผูซ้ือ้หยิบ
ไดเ้อง (over the counter)หรอืวางไวบ้นชัน้ที่ใหเ้ภสชักรเป็นผูห้ยิบให ้(behind the counter) 

2.2. มีขอ้กงัวลในการวางจ าหน่ายตามรา้นสะดวกซือ้ หรอืสั่งซือ้ผ่านรา้นคา้ออนไลน ์เน่ืองจากไม่
สามารถควบคมุคณุภาพมาตรฐานและไมม่ีความเป็นสว่นตวั 

2.3. ควบคมุคณุภาพของชดุตรวจฯ(กรณีมีผูส้ั่งซือ้ทางออนไลน)์ สามารถตรวจสอบคณุภาพและ
มาตรฐานชดุตรวจฯไดเ้องผ่านเวปไซดข์องส านกังานองคก์ารอาหารและยา(อย.)  
 

3. การดแูลและควบคมุการจ าหน่าย 

3.1. ควบคมุราคาเพื่อเป็นหลกัประกนัว่าคนทั่วไปสามารถเขา้ถงึได ้ราคาชดุตรวจควรอยู่ระหว่าง 200 
-500 บาท ตามผลโครงการวิจยั Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES Thailand (FHI 
360) และผลการส ารวจในประเทศสหรฐัฯ ท่ีผูต้อบโดยเฉลี่ยระว่าราคาไมค่วรเกิน $ 15 

3.2. จ ากดัจ านวนการซือ้เพื่อปอ้งกนัไมใ่หม้ีการซือ้และน าไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์ 
3.3. ควรจดัใหม้ีผูใ้หค้  าแนะน าการใชช้ดุตรวจฯแก่ผูซ้ือ้เช่น เภสชักรประจ ารา้นขายยา  
3.4. การจดัวางชดุตรวจฯในรา้นจ าหน่าย ใหเ้ภสชักรหรอืผูช้่วยเภสชักรเป็นผูห้ยิบให ้เพ่ือใหม้ีโอกาสใน

การใหค้  าแนะน าเรื่องการใชช้ดุตรวจฯ และยงัเป็นการควบคมุการจ าหน่ายไดใ้นระดบัหนึ่ง 

4. การพฒันาหรอืวางระบบท่ีจ าเป็นรองรบั 

4.1. การมีเนือ้หาท่ีส  าคญัและจ าเป็นระบไุวช้ดัเจนในคูม่ือการใช ้อาทิ วิธีการใชช้ดุตรวจฯ วิธีการอ่าน
ผลการตรวจ ขอ้แนะน าเรื่องการลดพฤติกรรมเสี่ยงและทางเลือกการปอ้งกนั การเช่ือมโยงเขา้สู่
ระบบบรกิารหรอืแหลง่บรกิารตอ่เน่ืองทัง้ระบบดแูลรกัษาและระบบปอ้งกนั 

4.2. มีการวางระบบการใหบ้รกิาร การใหข้อ้มลูสนบัสนนุ เช่น ความเขา้ใจเรื่องผลการตรวจฯ ระบบ
การใหค้  าปรกึษาท่ีพงึตระหนกัตอ่ความเสี่ยงในการท ารา้ยตวัเอง 

4.3. มีระบบการคุม้ครองสิทธิในกรณีการน าชดุตรวจฯไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์และมีขอ้ความระบบุน
กลอ่งผลิตภณัฑว์่า การบงัคบัตรวจฯเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  

5. การก าหนดเกณฑอ์ายผุูใ้ชช้ดุตรวจฯ ควรพิจารณาใหใ้ชไ้ดก้บัเยาวชนดว้ย ในการพดูคยุมีการ

ยกตวัอย่างเยาวชนที่มีอายตุัง้แต ่12– 15 ปี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นช่วงวยัท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบอนามยัเจรญิพนัธุ ์และมีการเริ่มมีการเรยีนรูเ้รื่องสขุภาพทางเพศและอนามยัเจรญิพนัธุใ์นระบบ
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การศกึษา อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากประเดน็เกี่ียวกบัอายขุัน้ต  ่าสดุท่ีควรใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง

เป็นประเดน็ที่มีความออ่นไหว จ าเป็นตอ้งมีการปรกึษาหารอือย่างรอบคอบตอ่ไป 

 

มาตรการท่ีตอ้งด าเนินการควบคูก่บัการสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง 

1. มีการจดัท าการณรงคส์าธารณะเพื่อสรา้งความเขา้ใจตอ่เอชไอวี ในเรื่องการอยู่รว่มกนั การดแูลรกัษา
สขุภาพ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบตัิ 

2. การบงัคบัใชก้ฎหมายในกรณีการบงัคบัตรวจเลือดหาเอชไอวี และการเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเอชไอวี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเวทชุีมชน 
“ชุดตรวจเอชไอวดี้วยตนเอง” (HIV Self-testing) 

25 เมษายน 2562หอ้งประชุม 7A ศูนยว์จิัยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน  
9.00-9.15น. เปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ ศ.กิตติคณุ นายแพทยป์ระพนัธ ์ภานภุาค 

ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

9.15-9.45 น. ประวตัิความเป็นมา และแนวคิดของชดุตรวจเอช
ไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย  

ศ.กิตติคณุ นายแพทยป์ระพนัธ ์ภานภุาค 
ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

9.45-10.15 น. การขึน้ทะเบียนและควบคมุคณุภาพของชดุ
ตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในประเทศไทย 

ภญ.ศนัสนีย ์ป่ินทอง ภญ.จินดาสา สิงหเพ็ชร์
และภญ.รพิศพรรณ อินทญาติ  
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

10.15-10.35 น.  พกัรบัประทานอาหารว่าง 
10.35-11.00น. การประเมินชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดั

กรองการติดเอชไอวีดว้ยตนเอง 
ทนพ.สทุธิวฒัน ์ล  าไย สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

11.00-11.30น. ประสบการณก์ารใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง
ในประเทศไทย ในมมุมองผูใ้หบ้รกิาร และ
ผูร้บับรกิาร: จดุเช่ือม/เริ่มตน้ของการเขา้ถงึ
บรกิารปอ้งกนัและการดแูลรกัษาเอชไอวี 

คณุศิโรตม ์จิตตแ์จง้ FHI 360 

11.30-12.00น. ผลการวิจยั เรื่องBangkok online Testing on 
MSM และ amfAR online test and treat 

รศ.ดร.โธมสั กวาดามซู ภาควิชาสงัคมและ
สขุภาพ และศนูยค์วามเป็นเลิศดา้นการวิจยั 
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหิดล 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00-14.00 น. ประสบการณก์ารจดับรกิารเพ่ือเพ่ิมการเขา้ถงึ

ชดุตรวจดว้ยตนเองส าหรบัภาวะทางสขุภาพอื่น  
ภญ.เพ็ญมาฆะ ชมุสาย ณ อยธุยา ผูแ้ทน
บรษัิทบู๊ทส ์รเีทล (ประเทศไทย) จ ากดั 

14.00-14.30 น. บทเรยีนจากการสง่เสรมิการใชถ้งุอนามยัสตรี คณุทฤษฎี สว่างยิ่ง เครอืข่ายสขุภาพและโอกาส 
14.30-15.00 น. การเตรยีมระบบใหบ้รกิารสาธารณสขุเพ่ือรองรบั

การใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง  
พญ.เสาวนีย ์วิบลุสนัติ ส  านกัโรคเอดส ์วณัโรค 
และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์

15.00-15.50 ขอ้ควรค านงึถงึในแง่กฎหมาย นโยบาย และสิทธิ
สว่นบคุคลฯ 

อาจารยจ์อน อึง๊ภากรณ ์และคณุกมล อปุแกว้ 

15.50-16.00 น. ปิดการประชมุ ดร.พญ.นิตยา ภานภุาค พึ่งพาพงศ ์ศนูยวิ์จยั
โรคเอดส ์สภากาชาดไทย 

 
 

รายช่ือผูเ้ขา้รว่มการประชมุ 53 คน 
1. ศ.กิตติคณุ นพ.ประพนัธุ ์ภานภุาค ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 
2. ภญ.ศนัสนีย ์ป่ินทอง   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
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3. ภญ.จินดาสา สิงหเพชร ์   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
4. ภญ.รพิศพรรณ อินทญาต ิ  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. คณุสทุธิวฒัน ์ล  าไย   สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 
6. พญ.เสาวนีย ์วิบลูสนัติ   กรมควบคมุโรค 
7. ดร.โธมสั กวาดามซู   มหาวิทยาลยัมหิดล 
8. คณุศิโรตม ์จิตตแ์จง้   เอฟเอชไอ 360 
9. คณุธีระนาต แสงประเสรฐิ  ผูแ้ทนองคก์รชมุชน RSAT 
10. ภญ.เพญ็มาฆะ ชมุสาย ณ อยธุยา บรษัิท บทูส ์รเีทล (ประเทศไทย) จ ากดั 
11. คณุจอน อึง้ภากรณ ์   นกัสิทธิมนษุยชน /ILAW 
12. คณุกมล อปุแกว้    ผูแ้ทนผูอ้ยู่รว่มกบัเชือ้ 
13. ภญ.สิธรา พึง่พินิจ   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
14. ภก.พชร เหมาะสมัย้   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
15. พญ.พชัราภรณ ์นนทสวสัดิศ์ร ี  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
16. คณุจงรกั เลีย้งถนอม   ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
17. คณุนภารตัน ์ภทัรประยรู   กรมควบคมุโรค 
18. พญ.อลิศรา ทตัตากร   กองควบคมุโรคเอดสฯ์ ส  านกัอนามยั 
19. คณุพิมพิมล จนัทรเ์จริญศร ี  กองควบคมุโรคเอดสฯ์ ส  านกัอนามยั 
20. คปุฤณ วิศวกรรม   TUC 
21. คณุชลธิชา กิตตนนัทว์รกลุ  TUC 
22. คณุณฐัรชัต ์สาเมาะ   มหาวิทยาลยัมหิดล 
23. คณุรวิภา วรรณกิจ   USAID 
24. คณุมารสิา สงวนความดี   USAID 
25. ภญ.พิมพว์รชัญ ์ชาญวฒุิธรรม  Boots(Thailand) 
26. คณุสิทธิพร พรพฒุิชยั   Boots(Thailand) 
27. คณุกนัสินีย ์ฟักสบุรรณ   Atlanta Medicaere (ตวัแทนOraSure) 
28. คณุสจัจพร จิตตพ์ลูกศุล   Double S Diagnostics(ตวัแทนExacto) 
29. คณุนพดล เสรรีฐั   Double S Diagnostics(ตวัแทนExacto) 
30. คณุธีระ นิภากรพนัธ ์   Pacific Biotech (ตวัแทนOraSure) 
31. คณุกษพร โพธ์ิจนัทร ์   Pacific Biotech (ตวัแทนOraSure) 
32. คณุไอลดา พรมสขุ   Pacific Biotech (ตวัแทนOraSure) 
33. คณุรชัฎา ผาผง    บรษัิท อารเ์อก็ซ ์จ ากดั 
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34. คณุลาวลัย ์สาโรวาท    NCAB 
35. คณุทฤษฏี สว่างย่ิง   NCAB 
36. คณุบงกช บญุประสาน   NCAB 
37. คณุสพุจน ์ตัง้เสรทีรพัย ์   NCAB 
38. คณุนชุรตัน ์ภิญโญสิรธิร   NCAB 
39. คณุรม่ไทร ค  าพิทกัษ ์   NCAB 
40. คณุรุง่รตั  เจรญิสขุ   NCAB 
41. คณุสิทธิวฒัน ์ใจวงั   NCAB 
42. คณุโกศล ช่ืนชมสกลุชยั    NCAB 
43. คณุอรกลัยา พิชชาออน   NCAB 
44. คณุอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ   NCAB 
45. คณุนิวตัร  สวุรรพ ฒนา   NCAB 
46. คณุกาญจนา แถลงกิจ   NCAB 
47. คณุสนธยา โคตรปัญญา   มลูนิธิโอโซน 
48. คณุสไุลพร ชลวิไล   กลุม่ท าทาง 
49. คณุราชาวดี ชยักนัต ์   มลูนิธิโอโซน 
50. คณุพิณลดา ศรพีจน ์   เครอืขา่ยเยาวชน 
51. คณุอารยี ์คุม้พิทกัษ์   เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวีวีฯ ประเทศไทย 
52. คณุสภุาวดี กกรมัย ์   มลูนิธิรกัษไ์ทย 
53. คณุณรงคก์ร เสือเลก็   มลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้นเอดส ์

 


