รายงาน เวทีช ุม ชน
“ชุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเอง”(HIV Self-testing)
25 เมษายน 2562
ห้ อ งประชุม 7A ศูน ย์ วิจ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุ งเทพฯ
เกริ่น นํา
การควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ที่ได้ ผลต้ องประกอบไปด้ วยการป้องกันการติดเอชไอ
วีและการรักษาผู้ที่ตดิ เอชไอวีให้ มีสขุ ภาพดีสามารถดําเนินชีวิตได้ ตามปกติ และเพื่อป้องกันการถ่ายทอด
เชื ้อต่อผู้อื่นอีกต่อไป ในการที่จะบรรลุเป้าหมายทังสองนั
้
น้ สิง่ แรกและสิง่ ที่สาํ คัญมากคือการตรวจเอชไอวี
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีเอชไอวีแล้ วได้ รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และเพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีความเสี่ยงต่อการติดเอชไอวีได้ รับ
การป้องกันการติดเอชไอวีด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล แต่การตรวจเอชไอวีด้วยวิธีการต่างๆ ที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มีอปุ สรรคพอสมควร ที่ทําให้ คนจํานวนหนึง่ ไม่สามารถเข้ าถึงบริ การได้ โดยสะดวก หรื อไม่
ต้ องการตรวจเพราะความกังวล (ทังที
้ ่มีอยูจ่ ริงและ/หรื อที่คดิ ไปเอง) เกี่ยวกับการถูกรังเกียจ/ประณามและ
การเลือกปฏิบตั ิ
ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ผ้ ใู ช้ สามารถทําได้ เองที่บ้าน จึงเป็ นทางออกอย่างหนึง่ ในการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกี่ยวกับการตรวจเอชไอวีในสถานบริการ และการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจําเป็ นต้ องมีการตรวจ
อย่างเป็ นทางการ เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจมีได้ และเพื่อส่งต่อเข้ าสูร่ ะบบการดูแลรักษาและการ
ป้องกันตามความเหมาะสม
การจัดเวทีชมุ ชนเรื่ อง “ชุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเอง” เป็ นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการที่
ปรึกษาชุมชนระดับประเทศ (National Community Advisory Board - NCAB) กับศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
สภากาชาดไทย เพื่อรับฟั งและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะเรื่ องแนวทางการ
ส่งเสริมการใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มและขยายการเข้ าถึงชุดตรวจเอชไอวี
ด้ วยตนเองต่อไป
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนฯ ได้ ทบทวนเนื ้อหาการประชุมหลังเสร็จสิ ้นเวทีชมุ ชน พร้ อมได้ จดั ทํา
ข้ อเสนอที่เป็ นความคิดเห็นที่มาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนฯ พร้ อมกับเพิ่มความคิดเห็นดังกล่าวไว้
ในภาคผนวกแนบท้ ายรายงาน
วัต ถุป ระสงค์ :
1. ให้ ความรู้ที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองประเภทต่างๆ ที่มีอยูใ่ นประเทศไทยหรื อที่มี
แผนจะนํามาใช้ ในประเทศไทย
2. ปรึกษาหารื อถึงประเด็นสําคัญต่างๆ ของการนําเอาชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมาใช้ ในระบบ
สาธารณสุข เช่น การให้ ความรู้และการแนะนําผลิตภัณฑ์ตอ่ สาธารณชน บริการส่งต่อที่สําคัญ
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และการติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการนําไปใช้ ที่ผิด และแผนการป้องกันหรื อจัดการ
ผลกระทบที่ไม่ต้องการที่อาจเกิดขึ ้นได้
ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม :
1. สมาชิก NCAB และสมาชิก CAB ของสถาบันการวิจยั
2. แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้ บริการยาต้ านไวรัส
3. ผู้อยูร่ ่วมกับเชื ้อเอชไอวี
4. องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานด้ านการป้องกัน การรักษาและการส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันเกี่ยวกับเอช
ไอวี
5. ผู้แทนบริ ษัทยาเอกชน และผู้แทนผู้นําเข้ าผลิตภัณฑ์ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
6. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
7. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
8. เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั เกี่ยวกับเอชไอวี
สรุ ป การประชุม
การสรุ ป เนือ้ หาการประชุม จัด แบ่ งเป็ น 9 หัวข้ อ
ก. ประวัตคิ วามเป็ นมาและแนวคิดของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย
ข. การขึ ้นทะเบียนและควบคุมคุณภาพของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย
ค. การประเมินชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง
ง. ประสบการณ์การใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย บทเรียนจากโครงการวิจยั
จ. การเข้ าถึงข้ อมูลความรู้ และช่องทางการเข้ าถึงชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ผ่านการเข้ าถึงชุดตรวจ
เบาหวาน การตังครรภ์
้
และถุงอนามัยสตรี
ฉ. การเตรี ยมระบบการให้ บริการทางสาธารณสุข
ช. ข้ อควรคํานึงในแง่กฎหมาย นโยบาย และสิทธิสว่ นบุคคล
ซ. สรุปปิ ดการประชุม
-----------------------------------------ก. ประวัต คิ วามเป็ นมาและแนวคิด ของชุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเองในประเทศไทยโดย ศ.กิตติคณ
ุ
นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
การตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีเริ่ มต้ นราว 30 ปี ก่อนจากการบังคับตรวจ เรี ยกกันว่า “ตรวจเอดส์”
โดยเจ้ าหน้ าที่บคุ ลากรทางการแพทย์เข้ าไปตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีในกลุม่ หญิงบริ การในสถานบริ การ
ทางเพศ หลังการตรวจก็จะมีบตั รรับรองการผ่านการตรวจโดยใช้ บตั รสีชมพู การตรวจลักษณะดังกล่าว
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ไม่ได้ เป็ นการแก้ ไขปั ญหาการแพร่ระบาด เพราะยังมีช่องว่างของการตรวจที่เป็ นระยะการตรวจหาการติด
เชื ้อไม่พบหรื อ “ช่วงวินโดว์พีเรี ยด”(HIV test window period) ดังนันผู
้ ้ ที่ผา่ นการตรวจและได้ รับบัตรสีชมพู
้
งคับตรวจยัง
ไม่ได้ หมายความว่าตรวจไม่พบการติดเชื ้อเอชไอวี เป็ นเพียงได้ รับการตรวจเท่านัน้ อีกทังการบั
ไม่ครอบคลุมหญิงบริ การทุกคน เพราะมีหญิงบริการจํานวนหนึง่ ที่ไม่ต้องการถูกบังคับตรวจ ก็จะหาข้ ออ้ าง
เช่น การมีประจําเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับตรวจในช่วงที่เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปดําเนินการตรวจในสถาน
บริ การ ดังนั
้ นการบั
้
งคับตรวจเอชไอวีจงึ ไม่ได้ เป็ นช่องทางการแก้ ปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของเอช
ไอวี
ต่อมามีการส่งเสริมการตรวจโดยสมัครใจ โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การจะให้ ผ้ ขู อรับการตรวจได้ ลงชื่อ
ยินยอมในการรับบริการการตรวจ แต่ก็มีข้อท้ วงติงว่าการลงชื่อในแบบฟอร์ มยินยอมของประชากรบางกลุม่
เป็ นการลงชื่อโดยสมัครใจหรื อว่าเป็ นการลงชื่อแบบจําใจ เพื่อปกป้องเจ้ าหน้ าที่วา่ เป็ นการบังคับให้ ตรวจ
นอกจากนี ้ยังมีช่องว่างที่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริการส่วนหนึง่ กลับให้ คําแนะนําผู้มารับบริการว่า ไม่มีความ
จําเป็ นต้ องตรวจ เนื่องจากแลดูภายนอกเป็ นคนมีสขุ ภาพดี ไม่มีลกั ษณะคล้ ายคนเจ็บป่ วยที่มีเอชไอวี
ต่อมามีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริ มการตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีอีกหลายรูปแบบ อาทิ การให้
บุคลากรทางการแพทย์เป็ นผู้ชกั ชวนให้ ตรวจ (Provider-initiated HIV testing and counselling หรื อ
PICT) การออกหน่วยตรวจเคลื่อนที่เพื่อไปตรวจนอกสถานบริการทางการแพทย์ (Mobile Voluntary
Counseling and Testing for HIV หรื อ Mobile VCT) เช่น ในชุมชน ในห้ างสรรพสินค้ า รวมทังใน
้
ต่างประเทศบางประเทศก็มีการรณรงค์เคาะประตูบ้านเพื่อชักชวนให้ คนรับการตรวจที่บ้าน และการ
ส่งเสริมการตรวจที่ดาํ เนินการโดยชุมชนเป็ นผู้นําในการจัดบริการ ที่เรี ยกว่า การตรวจที่ดําเนินการโดยกลุม่
ประชากรหลัก (Key-Population-Led Health Services หรื อ KPLHS) ที่จดั บริการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวี
้ บริ การสุขภาพด้ านอื่นๆ พร้ อมกันไปด้ วย
และเชื ้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทังให้
การจัดบริการการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีในรูปแบบคลินิกนิรนามที่ผ้ รู ับบริการไม่จําเป็ นต้ องระบุ
ชื่อ-สกุล เพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวไว้ โดยมีการใช้ เลขประจําตัวบัตรประชาชนจํานวน 13 หลักลงทะเบียน
จากนันจะมี
้ การแปลงเลขประจําตัวฯเป็ นรหัสที่ไม่สามารถสืบหาชื่อ-สกุลเจ้ าของเลขประจําตัวฯได้ เป็ นอีก
ช่องทางหนึง่ ในการส่งเสริ มการตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวี
การวางระบบการตรวจหาเอชไอวีในช่วงแรกๆ จนถึงปัจจุบนั มีการให้ ความสําคัญกับการจัดบริการ
คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมของผู้รับการตรวจว่ามีความต้ องการและ
พร้ อมตัดสินใจตรวจ รวมทังมี
้ การวางแผนการดําเนินชีวติ หลังทราบผลการตรวจ อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั
การให้ บริการคําปรึกษาลักษณะดังกล่าวอาจดูเป็ นเรื่ องยุง่ ยากและเป็ นอุปสรรคในการส่งเสริมให้ คนเข้ ารับ
บริ การตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีให้ เป็ นเรื่ องปกติ
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ปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลก ให้ คําแนะนําว่า การขอความยินยอม สามารถใช้ การให้ ความ
ยินยอมด้ วยวาจาที่มีการบันทึกไว้ (documented verbal consent)แทนการลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ ม
ตามที่เคยดําเนินการกันได้
กระบวนการให้ คําปรึกษาสําหรับการตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีก็มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มทางเลือก
ด้ วยการใช้ เอกสารการให้ ข้อมูลหรื อการรับฟั งการให้ คาํ ปรึกษาผ่านทางวีดีโอได้ ในการให้ คําปรึกษาก่อน
การรับบริ การตรวจ และการให้ คําปรึกษาหลังการตรวจในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็ นลบหรื อไม่พบการ
ติดเชื ้อเอชไอวี
พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงข้ างต้ นเป็ นตัวอย่างของความพยายามในการส่งเสริ มการ
ตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวีที่สอดคล้ องกับพัฒนาการด้ านการดูแลรักษาและป้องกัน การส่งเสริมให้ มีชดุ
ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV-self test) จึงเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับบริการป้องกันและการดูแลรักษาใน
ประเทศไทย เพื่อให้ คนเข้ าถึงการตรวจได้ สะดวกและบ่อยครัง้ ขึ ้น เป็ นการเพิ่มจํานวนการตรวจและผู้ตรวจ
รวมทังเป็
้ นการลดความกลัวเรื่ องการตีตราและการถูกเปิ ดเผยความลับความเป็ นส่วนตัวด้ วย
การส่งเสริมการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองควรดําเนินการบนแนวทางที่ทําให้ การตรวจและการตรวจ
ยืนยันผลทําได้ ง่ายขึ ้น เป็ นการตรวจที่เต็มได้ ด้วยความหวังด้ านการรักษาและป้องกัน ด้ านการให้
คําปรึกษาก็ควรส่งเสริมหลักการให้ บริการปรึกษาเรื่ องความกังวล ความเสีย่ งครัง้ สุดท้ าย ทังนี
้ ้เพื่อนํามา
ประเมินร่วมกับผลการตรวจในครัง้ นันว่
้ า ผลการตรวจที่ได้ สมั พันธ์กบั ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้น หรื อว่ายังมี
ประเด็นที่ต้องคํานึงถึงช่วงเวลาที่เป็ นช่วงตรวจไม่พบ (window period)
เรื่ องที่ควรต้ องคํานึงถึงในการจัดบริการปรึกษากรณีที่ผลการตรวจแสดงว่ามีการติดเชื ้อเอชไอวี คือ
แนวโน้ มที่จะทําร้ ายตัวเอง การวางแผนการรักษา กรณีมีผลการตรวจเป็ นลบ ไม่ได้ ตดิ เชื ้อ คือแผนลด
พฤติกรรมความเสี่ยง เพิม่ ทางเลือกด้ านการป้องกัน เช่น การใช้ เพร็บ ดังนันการตรวจจะมี
้
ประโยชน์มากขึ ้น
ถ้ าสามารถเชื่อมโยงการตรวจเข้ ากับการเข้ ารับบริการรักษาและป้องกัน
รูปแบบบริการการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีรูปแบบต่างๆ ที่เป็ นทางเลือก อาทิ การตรวจและส่ง
สิง่ ตรวจทางไปรษณีย์ไปที่ห้องปฏิบตั กิ าร และการรับฟั งผลการตรวจทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ การรับ
บริ การปรึกษาแนะนําเรื่ องการตรวจและดําเนินการตรวจผ่านแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ในช่องทางออนไลน์ และ
การตรวจด้ วยตัวเองที่บ้านและอ่านผลด้ วยตนเอง
การอนุมตั ใิ ห้ มีการยกเลิกและแก้ ไขกฎกระทรวงเรื่ องการตรวจเอชไอวีสําเร็จลงได้ จากการตัดสินใจ
ของบุคคลสําคัญ 3 คนคือ อธิบดีกรมควบคุมโรค เลขาธิการองค์การอาหารและยา และรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงสาธารณสุขคนปั จจุบนั
การผลักดันให้ มีการอนุมตั ใิ ห้ ประชาชนสามารถมีชดุ ตรวจและทําการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองใช้
เวลานานกว่า 5 ปี ในการพยายามยกเลิกกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ออกมาเป็ นเวลานานกว่า 30 ปี แล้ ว ในขณะ
ที่มีความกลัวและกังวลเรื่ องการทําร้ ายตนเอง และการรักษาความลับ จึงมีการอนุญาตให้ ตรวจในสถาน
4

บริ การสุขภาพของรัฐเท่านันและห้
้
ามไม่ให้ ประชาชนมีการตรวจด้ วยตนเอง แต่ในบริ บทปั จจุบนั ที่
การแพทย์มีการพัฒนาก้ าวหน้ าไปมาก ภาวะการเป็ นเอดส์หรื อภูมิค้ มุ กันบกพร่อง ไม่ได้ เป็ นภาวะที่นําไปสู่
ความเจ็บป่ วยและการเสียชีวิตแล้ ว จํานวนผู้ที่ต้องการตรวจน่าจะมีเพิ่มมากขึ ้น แต่อาจยังมีความกังวล
เรื่ องการตีตราและการเลือกปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ องกับเอชไอวีจงึ ไม่เข้ าไปรับการตรวจ การส่งเสริมให้ คนเข้ ารับ
การตรวจและการมีชดุ ตรวจด้ วยตนเองจึงน่าจะเป็ นบริการทางเลือกที่สําคัญ
การส่งเสริมการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองเป็ นทางเลือกใหม่เพิ่มขึ ้นในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา ที่
จําเป็ นต้ องมีการให้ ความรู้และข้ อมูลสาธารณะมากขึ ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง เพื่อให้ มี
การขยายผลการใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเอง รวมทังการร่
้
วมกันหาทางป้องกันหรื อแก้ ไขปั ญหา ช่องว่าง หรื อ
้ ้เพื่อให้ ประเทศเดินหน้ าไปสูก่ ารป้องกันแก้ ไขปั ญหาเอดส์ ตามแนวทางยุตปิ ั ญหา
ข้ อเสียที่อาจเกิดขึ ้น ทังนี
เอดส์
-----------------------------------------ข. การขึน้ ทะเบีย นและการประเมิน ชุด ตรวจคัด กรองการติด เชือ้ เอชไอวีด้ วยตนเอง(HIV selftesting หรือ HIVST) ในประเทศไทยโดย ภญ.ศันสนีย์ ปิ่ นทอง ภญ.จินดาสา สิงหเพ็ชร์
ภญ.รพิศพรรณ อินทญาติ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเรื่ องชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีจํานวน
3 ฉบับ ดังนี ้ ฉบับที่ 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวี ลงวันที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็ นการใช้ ชดุ ตรวจสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข
ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวี ลงวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ. 2562 เพื่อให้ ยกเว้ นบังคับเรื่ องการตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง และฉบับที่ 3ประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง ลงวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ.2562 เพื่อการอนุมตั กิ ารใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง กระทรวง
สาธารณสุขจึงมีประกาศเรื่ อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวีจํานวน 2 ฉบับ ประกาศในวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2562 ทัง้ 2 ฉบับ
ประกาศดังกล่าวมีความเป็ นมาเพื่อเพิ่มการเข้ าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอช
ไอวีด้วยตนเอง อันเกี่ยวข้ องกับกระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน เพื่อป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื ้อให้ บคุ คลอื่นลดอุบตั กิ ารณ์การติดเชื ้อเอชไอวีรายใหม่และให้ ประชาชนได้ รับบริ การดูแลรักษา
อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแนวทางการยุตปิ ั ญหาเอดส์
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ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการติดเชื ้อเอชไอวีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แบ่งตามพัฒนาการได้
เป็ น 3 ประเภทหลักคือ 1) ชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย 2) ชุดตรวจเพื่อการค้ นคว้ า และ 3) ชุด
ตรวจเพื่อการวิจยั
ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIVST) จัดอยูใ่ นประเภทชุดตรวจประเภทที่ 1
เพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกายรายบุคคล ซึง่ จะมีทงชุ
ั ้ ดตรวจคัดกรองและชุดตรวจยืนยันทังนี
้ ้ชุดตรวจ
ประเภทที่ 1 เพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกายยังแบ่งตามการใช้ งานออกเป็ น อีก 4 ชนิด คือ เพื่อความ
ปลอดภัยในการให้ เลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล เพื่อติดตามการดําเนินโรคและการ
รักษาและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ประกาศเรื่ องชุดตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเองมีสาระสําคัญ 3 ส่วน ประกอบด้ วย 1) การขอ
อนุญาตผลิตหรื อนําเข้ า กําหนดให้ ชดุ ตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง
เป็ นเครื่ องมือแพทย์ที่ผ้ ผู ลิตและผู้นําเข้ าต้ องได้ รับอนุญาต 2) คุณภาพมาตรฐานของผู้ผลิตชุดตรวจที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง กําหนดคุณภาพมาตรฐานให้ ผ้ ผู ลิตต้ องได้ รับ
ISO 13485 หรื อ GMP เครื่ องมือแพทย์ และ 3) มาตรฐานและข้ อกําหนดของภาชนะบรรจุ โดยภาชนะ
บรรจุชดุ ตรวจฯ จะต้ องไม่ทําปฏิกิริยากับสิง่ ที่บรรจุภายใน และต้ องปิ ดมิดชิด รวมทังสามารถป้
้
องกันความ
เสียหายระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาได้
ด้ านคุณภาพ มาตรฐาน และข้ อกําหนดของชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อ
เอชไอวีด้วยตนเอง มีการจัดประเภทการใช้ ชดุ ตรวจออกเป็ น 3 ประเภทตามคุณภาพและมาตรฐาน 1) กรณี
ใช้ ตรวจเลือดหรื อส่วนประกอบของเลือด โดยการตรวจหาแอนติบอดี (การตรวจหาปฏิกิริยาภูมิค้ มุ กันต่อ
เชื ้อเอชไอวี สามารถตรวจพบได้ ภายใน 22 วัน) อย่างเดียว หรื อตรวจหาแอนติบอดีและแอนติเจน (การ
ตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวี-HIV RNA ตังแต่
้ ระยะแรกของการติดเชื ้อ ภายใน 11 – 16 วัน ซึง่ ยังตรวจไม่พบ
แอนติบอดี)ในชุดเดียวกันต้ องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและข้ อกําหนดเป็ นไปตาม คมพ. 1 – 2562 และ 2)
กรณีตรวจนํ ้าในช่องปาก (oral fluid) ที่ใช้ ตรวจหาแอนติบอดี ต้ องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานและข้ อกําหนด
ุ ภาพมาตรฐานและ
เป็ นไปตาม คมพ. 2 – 2652 และ 3) การใช้ นอกเหนือจากข้ อ 1 และ 2 ต้ องมีต้องมีคณ
ข้ อกําหนดตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการกําหนดคุณสมบัตขิ องชุดตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอช
ไอวีด้วยตนเองประเภทต่างๆ โดยมีรายละเอียดกํากับในส่วนของสิง่ ที่ใช้ ตรวจหา เช่น เอชไอวีแอนติบอดี
และหรื อแอนติเจนช่วงเวลาที่ใช้ ในการตรวจเจอหลังการได้ รับเชื ้อ ระยะเวลาที่ใช้ ในการตรวจหาผล และ
ความแม่นยํา แยกตามประเภทของชุดตรวจ โดยชุดตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง ใช้ ตรวจหา
เอชไอวี แอนติบอดี ใช้ ตรวจหลังผ่านการสัมผัสเชื ้อมา 3 เดือน ใช้ เวลาในการทราบผล 20 นาที และผลที่
ได้ รับอยูใ่ นระดับพึงพอใจแต่ต้องมีการตรวจติดตามโดยคลินิกด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ
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ข้ อมูลสําคัญที่ต้องแสดงในฉลากหรื อเอกสารกํากับประกอบด้ วย 1) กําหนดให้ ต้องมีข้อความเป็ น
ภาษาไทย ทังนี
้ ้จะแสดงภาษาอื่นด้ วยก็ได้ แต่ข้อความภาษาอื่นนัน้ ต้ องมีความหมายตรงกับข้ อความ
ภาษาไทย และมีขนาดไม่ใหญ่กว่าข้ อความภาษาไทย 2) ประเภท ชนิด และรหัสสินค้ าของชุดตรวจ 3) ชื่อ
และสถานที่ตงของผู
ั้
้ ผลิตหรื อผู้นําเข้ า 4) ชื่อ จํานวน และปริมาณของนํ ้ายา และองค์ประกอบที่บรรจุอยูใ่ น
ชุดตรวจ 5) รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ รวมทังส่
้ วนประกอบสําคัญในแต่ละองค์ประกอบของชุด
ตรวจ 6) เลขที่หรื ออักษรแสดงครัง้ ที่ผลิต7) เลขที่ใบอนุญาต 8) เดือนและปี ที่หมดอายุของชุดตรวจ และ 9)
ข้ อบ่งใช้ วิธีการใช้ และวิธีการเก็บรักษา
ข้ อมูลกํากับข้ างกล่องบรรจุจะต้ องประกอบด้ วยรหัสสินค้ า ประเภทเป็ นการวินิจฉัยภายนอก ชนิด
เพื่อวินิจฉัยรายบุคคล ประโยชน์และวิธีใช้ จํานวนการตรวจที่ชดุ ตรวจสามารถใช้ ตรวจ องค์ประกอบของชุด
ตรวจ ครัง้ ที่ผลิต หมดอายุ ผลิตโดย นําเข้ าโดย คําเตือน และเลขที่ใบอนุญาตเครื่ องมือแพทย์หรื อเลข อย.
กํากับ
การแสดงฉลากจะต้ องประกอบด้ วย ชื่อและรายละเอียดของหลักการตรวจ คําแนะนําการควบคุม
คุณภาพและการแปลผลข้ อจํากัดของชุดตรวจและการทําลายของเสียหรื อสารอันตรายที่เกิดจากการ
ทดสอบและส่วนที่สําคัญที่มีการแสดงเครื่ องหมายดาวติดไว้ คือ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื ้อเอช
ไอวีด้วยตนเองการแปลผลที่แสดงเป็ นภาพอธิบายรายละเอียดให้ ชดั เจนช่องทางการให้ ข้อมูลสนับสนุนของ
ผู้ผลิต หรื อผู้นําเข้ าในการใช้ ชดุ ตรวจดังกล่าวผ่าน QR Code หรื อเว็บไซต์ที่ให้ ข้อมูลและความรู้การเชื่อม
เข้ าสูร่ ะบบบริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันองค์ความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื ้อ
ไม่พบของชุดตรวจนัน้ ๆ (Window period)และส่วนสําคัญมากที่กําหนดด้ วยสัญลักษณ์รูปดาวและให้ ใช้
ตัวอักษรสีแดงกํากับร่วมด้ วย คือ ห้ ามใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองด้ วยตนเองในผู้ที่รับยาต้ านไวรัสเอชไอวีแล้ ว
เนื่องจากอาจจะเกิดผลลบปลอม (false negative) และใช้ ตรวจคัดกรองเบื ้องต้ นด้ วยตนเองเท่านัน้ หาก
ตรวจพบมีปฏิกิริยา (reactive) ต้ องได้ รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื ้อเอชไอวีจากหน่วยบริ การที่
สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดแนวทางการป้องกันการจําหน่ายชุดตรวจที่ไม่ได้
มาตรฐาน ไว้ 3 ช่องทาง คือ 1) ประกาศรายชื่อผ่านเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆเมื่อมีผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตผลิต
หรื อใบอนุญาตนําเข้ า ชุดตรวจHIVSTและ 2) การติดตามเฝ้าระวัง กํากับดูแลเครื่ องมือแพทย์ ผ่านศูนย์รับ
เรื่ องร้ องเรี ยน อย. และ 3) การตรวจเลข อย.ผ่านช่องทางออนไลน์ทงการตรวจด้
ั้
วยกล้ อง ด้ วยเสียง และ
ด้ วยตัวอักษร ด้ านการดูแลจุดบริ การกําหนดให้ ผ้ ผู ลิต ผู้นําเข้ า แสดงช่องทางการให้ ข้อมูลสนับสนุนของ
ผู้ผลิตหรื อผู้นําเข้ าในการใช้ ชดุ ตรวจผ่าน QR Code หรือเว็บไซด์ให้ ข้อมูลและความรู้ สาธิตวิธีการตรวจ
การสรุปผล การเชื่อมเข้ าสูร่ ะบบบริการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อให้ คําปรึกษาเพิ่มเติม
โดยตรงได้ ในส่วนของสถานที่จําหน่ายไม่ได้ กําหนดการควบคุมการขาย จึงไม่ได้ กําหนดสถานที่ขาย ผู้ผลิต
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ผู้นําเข้ า สามารถขายที่ไหนก็ได้ (จากร่างประกาศฯ เดิมที่ได้ กําหนดผู้ควบคุมการขาย โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข)
การขึ ้นทะเบียนชุดตรวจ HIVSTสํานักงาน อย. ได้ จําแนกประเภทของเครื่ องมือและผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ออกตามแนวทางความเสี่ยงในการใช้ ตามคําสัง่ ด้ านการกํากับเครื่ องมือแพทย์ของอาเซียน
(ASEAN Medical Device Directive หรื อ AMDD) และตาม พรบ.เครื่ องมือแพทย์ ปี พ.ศ. 2551 ที่จําแนก
เครื่ องมือแพทย์ตามความเสีย่ งในการใช้ เป็ น 4 ลําดับ โดย HIVST จัดอยูใ่ นลําดับที่ 4 ถือว่ามีความเสี่ยง
มากในการใช้ จัดอยูใ่ นกลุม่ เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ต้องมีใบอนุญาตและมีเอกสารกํากับ ผู้ที่สนใจจัด
จําหน่ายต้ องยื่นใบสมัครแสดงความจํานงเป็ นเอกสารตามแบบฟอร์ มที่กําหนดให้ ตามระเบียบและ
แบบฟอร์ มของกลุม่ ที่ 1 และ 2 (Common Submission Dossier Template หรื อ CSDT)(กลุม่ ที่ 3 เป็ น
การยื่นความจํานงผ่านช่องทางออนไลน์ สําหรับเครื่ องมือแพทย์ทวั่ ไป)
การประเมินตามระเบียบมี 2 ช่องทาง คือการประเมินเต็มรูปแบบ และการประเมินแบบเร่งรัด
(concise evaluation) ใช้ สําหรับเครื่ องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผา่ นการรับรองจากประเทศใหญ่ 2 ใน
5 ประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย แคนนาดา กลุม่ ประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ และมี
ประวัตทิ ําการตลาดอย่างน้ อย 1 ปี โดยระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ในปี 2562
แนวทางการขออนุญาตผลิตหรื อนําเข้ าชุดตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง ต้ อง
จัดเตรี ยมเอกสารแบบ CSDT จัดเตรี ยมชุดตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเองสําหรับการประเมิน
คุณภาพมาตรฐาน ยื่นแบบแจ้ งการผลิต นําเข้ าเครื่ องมือแพทย์ เพื่อเป็ นตัวอย่างในการขออนุญาตตาม
มาตรา 17 (4) (แบบ จ.ม.พ. 4) ต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลังจากการผลการประเมิน 2
ผ่าน ให้ จดั เตรียมเอกสารที่กําหนดตามแบบ ผ.พ.1 หรื อ น.พ.1 (แล้ วแต่กรณี) พร้ อมรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ และผลประเมินทางคลินิกในประเทศจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
แล้ ว หากเห็นว่าเอกสารครบถ้ วน ถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่จะดําเนินการรับคําขอ และให้ ผ้ ยู ื่นคําขอชําระ
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการประเมินเอกสารทางวิชาการ มี 4 ระดับแตกต่างกันไป คือ 1) คํา
ขออนุญาตผลิตหรื อนําเข้ าเครื่ องมือแพทย์มีคา่ ธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท 2) ใบอนุญาตผลิตเครื่ องมือ
แพทย์ ฉบับละ 10,000 บาท 3) ใบอนุญาตนําเข้ าเครื่ องมือแพทย์ ฉบับละ 20,000 บาท และค่าประเมิน
เอกสารทางวิชาการ คําขอละ 88,000 บาท มีระยะเวลาดําเนินการ กรณีต้องส่งผู้เชี่ยวชาญหรื อ
คณะทํางานหรื อคณะอนุกรรมการพิจารณาใช้ เวลา 90 วันทําการ
การควบคุมคุณภาพชุดตรวจ ตามข้ อกําหนดด้ านคุณภาพมาตรฐานและข้ อกําหนดที่ 1-2562
(คมพ. 1 – 2562) กําหนดให้ ชดุ ตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเองที่ใช้
ตรวจเลือดหรื อส่วนประกอบของเลือดโดยการตรวจหาแอนติบอดีอย่างเดียว หรื อตรวจหาแอนติบอดีและ
แอนติเจนในชุดเดียวกัน มีรายละเอียดของการควบคุมคุณภาพชุดตรวจกําหนดไว้ ชดั เจน อาทิเกณฑ์การ
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ทดสอบหรื อวิเคราะห์แอนติบอดีสําหรับชุดตรวจที่ตรวจหาแอนติบอดีอย่างเดียว และชุดตรวจที่ตรวจหา
แอนติบอดีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน และเกณฑ์การทดสอบหรื อวิเคราะห์แอนติเจนสําหรับชุดตรวจที่
ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชื ้อเอชไอวีและแอนติเจนในชุดเดียวกัน จะมีการจําแนกตามวัตถุประสงค์การใช้ วา่
เป็ นชุดตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยรายบุคคล มีข้อกําหนดในการตรวจเช่น ความไวเชิงวินิจฉัย
(ความสามารถที่ชดุ ตรวจจะแสดงผลเป็ นบวกเมื่อทดสอบกับตัวอย่างที่ชดุ ตรวจอ้ างอิงให้ ผลเป็ นบวก)
ความจําเพาะเชิงวินิจฉัย (ความสามารถที่ชดุ ตรวจจะแสดงผลเป็ นลบเมื่อตัวอย่างไม่มีสงิ่ ที่ต้องการตรวจ)
ความไม่จําเพาะ (ความเป็ นไปได้ ที่ชดุ ตรวจจะให้ ผลเป็ นบวกกับตัวอย่างที่มีโอกาสให้ ผลบวกปลอม) และ
ความทําซํ ้าได้ โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการตรวจของแต่ละข้ อกําหนดจะแตกต่างกันไป รวมทังจํ
้ านวนของชุด
ตรวจที่ใช้ ในการประเมินครัง้ ที่ 1 และ 2 จะต้ องผ่านตามเกณฑ์การยอมรับที่กําหนดไว้ ด้วย และใน คมพ. 2
– 2562 ด้ านคุณภาพมาตรฐานและข้ อกําหนดชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวี
ด้ วยตนเองโดยการตรวจหาแอนติบอดีจากนํ ้าในช่องปาก (oral fluid) ก็เช่นเดียวกัน ซึง่ ผู้สนใจรายละเอียด
สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การกําหนดให้ HIVST เป็ นประเภทชุดตรวจคัดกรองอย่างชัดเจนเป็ นส่วนที่ดี เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่
ต้ องการตรวจทราบชัดเจนว่า ต้ องไปรับบริการตรวจยืนยันผลในระบบบริการสุขภาพ
2) ข้ อความที่ระบุบนฉลากกํากับทางสํานักงานคณะกรรมการ อย.ควรกําหนดให้ เรื่ องการเชื่อมเข้ าสู่
้
กษาและป้องกันซึง่ เป็ นเรื่ องสําคัญให้ ใช้ ตวั อักษรสีแดง เนื่องจาก
ระบบบริการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน ทังการรั
เป็ นส่วนสําคัญที่จะส่งผลให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ HIVST ได้ มากขึ ้นทังในระดั
้
บบุคคลและระบบบริ การของ
ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงผู้ตรวจด้ วยตนเองเข้ ากับบริ การป้องกันและรักษาที่มีอยู่
ทาง สํานักงานคณะกรรมการ อย.ได้ ชี ้แจงว่า ข้ อกําหนดบนฉลากรวมทังระดั
้ บความสําคัญทังการติ
้
ด
สัญลักษณ์รูปดาวและการใช้ สีแดงกํากับตัวอักษรได้ ผา่ นการประชุมพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาแล้ ว แต่จะ
นําข้ อเสนอนี ้ไปเสนอในการประชุมผู้เชี่ยวชาญครัง้ ถัดไป
3) ประเด็นที่มีการอภิปรายกันมากคือ ข้ อกํากับเรื่ อง การห้ ามใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองด้ วยตนเองในผู้ที่รับ
ยาต้ านไวรัสเอชไอวีอาจส่งผลต่อการตีตราและเลือกปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับเอชไอวี ข้ อเสนอต่อกรณีนี ้คือ ให้
สํานักงานคณะกรรมการ อย.ได้ พิจารณาทบทวนข้ อความดังกล่าว โดยอาจปรับปรุงใช้ คําหรื อถ้ อยคําอื่นที่
นุ่มนวลกว่าและที่มีความชัดเจนมากขึ ้น
4) ประเด็นที่มีการอภิปรายกันมากคือ ผลการตรวจที่มีโอกาสคลาดเคลื่อนเป็ นผลลบปลอมจากการ
นําไปใช้ ในผู้ที่เป็ นผู้ที่มีเอชไอวี และผู้ที่ใช้ ยาต้ านไวรัสในการรักษาและหรื อใช้ ในการป้องกัน โดยมีสาเหตุ
มาจากเป็ นช่วงตรวจไม่พบ (window period) หรื อเกี่ยวกับระดับยาต้ านไวรัสในผู้ที่มีเอชไอวีที่รักษาด้ วยยา
ต้ านไวรัส ปริมาณไวรัสในเลือด การใช้ ยาต้ านไวรัสเพื่อการป้องกันทังกรณี
้
เพร็ บและเป็ บในผู้ที่ไม่มีเอชไอวี
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การใช้ ยาที่เกี่ยวกับการรักษาภูมิค้ มุ กัน เช่น การใช้ ยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดบี การใช้ นํ ้ายาตรวจบางรุ่น
ในผู้ที่ได้ รับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในช่วงติดเชื ้อระยะแรก (ไม่เกิน 1 เดือน) ก็มีผลคลาดเคลื่อนได้
เช่นกัน ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นต้ องมีการจัดทําชุดข้ อมูลเพื่อให้ คําอธิบายเรื่ องเหล่านี ้ให้ ชดั เจน
5) ข้ อกังวลในการนําชุดตรวจไปใช้ ผิดประเภท เช่น การนําไปใช้ ในการบังคับตรวจในสถานศึกษาหรื อ
ในสถานประกอบการ และหรื อในระดับบุคคลเพื่อใช้ ยืนยันการตรวจหาเอชไอวีได้ ขอยกไปอภิปรายในช่วง
ท้ ายหลังฟั งการนําเสนอเสร็จทุกช่วง
6) การนําชุดตรวจ HIVST มาใช้ ควรมีการส่งเสริมแบบเปิ ดกว้ าง ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการกํากับควบคุม
(regulation) สําหรับผู้จําหน่ายหรื อผู้ซื ้อแต่ควรมีการพิจารณากําหนดการควบคุมข้ อจํากัดหรื อข้ อห้ ามบาง
เรื่ อง (restriction) ในการจําหน่ายหรื อซื ้อชุดตรวจฯ เช่น ห้ ามขายให้ แก่ผ้ เู ยาว์ เพื่อป้องกันอันตรายความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นรวมถึงการนําชุดตรวจฯไปใช้ ในทางที่ผิด (เช่น บังคับตรวจโดยไม่มีความยินยอม) และ
ควรสร้ างเสริ มความเข้ าใจให้ กบั ผู้ใช้ ชดุ ตรวจในเรื่ องการเข้ ารับบริการทังด้
้ านรักษาและป้องกันอย่าง
ต่อเนื่องในระบบบริ การสุขภาพ
ค. การประเมิน ชุด ตรวจที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การตรวจคัด กรองการติด เชือ้ เอชไอวีด้ วยตนเอง โดย
ทนพ.สุทธิวฒ
ั น์ ลําไย จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ก่อนปี พ.ศ. 2538 การตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื ้อเอชไอวีไม่มีการควบคุมคุณภาพผลตรวจไม่ได้
มาตรฐานส่งผลให้ เกิดปั ญหาการแพร่กระจายของเอชไอวี โดยเฉพาะการแพร่กระจายผ่านโลหิตที่มีการรับ
บริ จาค กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2538 เรื่ องชุดตรวจ
การติดเชื ้อเอชไอวี กําหนดประเภทของชุดตรวจ ควบคุมการผลิต/นําเข้ า ควบคุมการขายให้ มีชดุ ตรวจ
เฉพาะการใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้ านการแพทย์และสาธารณสุข กําหนดรายละเอียดของฉลาก ข้ อมูลที่
แสดงต่อผู้ใช้ และกําหนดคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจ ให้ ต้องระบุข้อมูลจากผู้ผลิตและข้ อมูลจากการ
ประเมินภายในประเทศ ขณะนันแม้
้ จะมีชดุ ตรวจฯ ด้ วยตนเองแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ปู ระกอบการใดนําเข้ ามา
จําหน่ายเนื่องจากมีการควบคุมการจําหน่ายและการกําหนดผู้ใช้
ปี พ.ศ. 2551 มีประกาศจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กําหนดรายละเอียดเพิ่มใน
ส่วนของชุดตรวจประเภทชุดตรวจนํ ้าในช่องปาก (Oral fluid) โดยยังคงการควบคุมการผลิต และนําเข้ าไว้
เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของชุดตรวจ มีการกําหนดประเภทของห้ องปฏิบตั กิ ารที่สามารถ
ดําเนินการได้ ประกอบด้ วย ห้ องปฏิบตั ใิ นหน่วยงานของรัฐหรื อสภากาชาดไทย โดยต้ องได้ รับการรับรอง
ระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร (ISO, LA) ผู้ประเมินหลัก มีประสบการณ์ด้านเอชไอวีไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรื อวิชาชีพเวชกรรมไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อน เกี่ยวกับการผลิต/
นําเข้ า/ขาย ชุดตรวจขอขึ ้นทะเบียนกับ อย. เมื่อเห็นชอบประกาศเป็ นทางการ ปั จจุบนั มีห้องปฏิบตั ทิ ี่
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สามารถดําเนินการประเมินได้ จํานวน 23 แห่ง เป็ นห้ องปฏิบตั กิ ารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภาครัฐ สภากาชาดไทย ทังที
้ ่อยูใ่ นกรุงเทพฯ และภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2562 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่ อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติด
เชื ้อเอชไอวีได้ ด้วยตนเอง มีการยกเว้ นประเภทของชุดตรวจ ให้ รวมชุดตรวจที่ใช้ ตรวจด้ วยตนเอง มีการ
ควบคุมการผลิต/นําเข้ าตามเดิม แต่ยกเลิกการควบคุมการขาย มีการกําหนดรายละเอียดของฉลากข้ อมูล
แสดงต่อผู้ใช้ เพิ่มเติม แต่คงการกําหนดคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจไว้ ตามเดิม ปั จจุบนั มีจําหน่ายอยู่
ราวๆ 30 ผลิตภัณฑ์ แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่กําหนดใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพฯ จึงไม่เข้ าเกณฑ์ตามประกาศ
ยกเว้ นทางผู้ผลิตจะปรับเปลี่ยนคุณสมบัตมิ าเป็ นประเภทชุดตรวจด้ วยตนเองและมีการระบุคณ
ุ สมบัตติ า่ งๆ
ตามประกาศให้ ครบถ้ วน
ชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื ้อเอชไอวีได้ ด้วยตนเองมี 2 ประเภทคือ ชุดเจาะ
เลือดปลายนิ ้ว (Fingerpick) ตาม คมพ.1-2562 และชุดตรวจนํ ้าในช่องปาก (Oral fluid) ตาม คมพ. 22562 คาดว่าต่อไปจะมีชดุ ตรวจที่สามารถตรวจจากนํ ้าปั สสาวะ (urine) ซึง่ มีโรงงานบางแห่งผลิตแล้ ว แต่
ประกาศฯ ฉบับนี ้ยังไม่ครอบคลุม
ประกาศฉบับนี ้ครอบคลุมการชุดตรวจฯ ด้ วยตนเองที่ใช้ นํ ้ายาตรวจรุ่นที่ 4 ซึง่ คาดว่าจะมีการ
นํามาใช้ ในอนาคตอันใกล้ ปัจจุบนั ชุดตรวจด้ วยตนเองใช้ นํ ้ายาตรวจรุ่นที่ 2 และ 3 (2nd and 3rd
generation)
การประเมินคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง สธ. ปี พ.ศ. 2562 เกณฑ์คณ
ุ ภาพชุดตรวจฯ
ด้ วยตนเองจะต้ องเท่ากับชุดตรวจที่ใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพ โดยการประเมินจะกําหนดเป็ น 3 ระยะ
ระยะแรกจะเป็ นการประเมินคุณภาพของชุดตรวจโดยผู้ใช้ ที่ผา่ นการฝึ กและใช้ ในสถานที่ที่มีการควบคุม
ระยะที่สองจะเป็ นการประเมินความเข้ าใจของผู้ใช้ ที่ไม่ได้ ผา่ นการฝึ กโดยเป็ นการใช้ ในสถานที่ที่มีการ
ควบคุม และระยะที่สามเป็ นการประเมินว่าผู้ใช้ ที่ไม่ได้ ผา่ นการฝึ กสามารถใช้ ชดุ ตรวจฯได้ จริงในสถานที่
เช่นที่บ้าน
เกณฑ์คณ
ุ ภาพชุดตรวจเป็ นเกณฑ์ที่จดั ทําโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ร่วมดําเนินการกับ
หน่วยงานที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั สํานักงานคณะกรรมการ อย. กําหนดรายละเอียดของชุดตรวจทัง้ 2 ประเภท
คือ ชุดตรวจที่ใช้ ตรวจเลือดหรื อส่วนประกอบของเลือด และชุดตรวจที่ใช้ ตรวจนํ ้าในช่องปากไว้ มี
รายละเอียดกําหนดเป็ นเกณฑ์ไว้ ทงในส่
ั ้ วนความไว ความจําเพาะ และความไม่จําเพาะ กับชนิดตัวอย่างที่
ใช้ ตรวจ จํานวนตัวอย่างจากผู้ผลิต จํานวนตัวอย่างที่ใช้ ประเมินในประเทศ และเกณฑ์การยอมรับทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพชุดตรวจนํ ้าในช่องปากคือ 300,000 บาท และชุดตรวจเลือดคือ
400,000 บาท เนื่องจากมีการใช้ จํานวนตัวอย่างมากกว่า
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เกณฑ์ คุณภาพชุด ตรวจ HIV self-testing ที่ต รวจจากเลือ ดหรื อ ส่ วนประกอบของเลือ ดโดยสังเขป
ตัวอย่ างตรวจ

ความไว

ข้ อ มูล จากผู้ผ ลิต

เลือดผู้ติดเชื ้อ

500 ตัวอย่าง

การประเมิน ใน
ประเทศ
200 ตัวอย่าง

เกณฑ์ ย อมรับ

เลือดผู้ติดเชื ้อระยะแรก

30 ตัวอย่าง

30 ตัวอย่าง

ให้ ผลลบปลอมไม่เกิน 2 ตัวอย่าง

2,000 ตัวอย่าง
30 ตัวอย่าง

1,000 ตัวอย่าง
20 ตัวอย่าง

ไม่ตํ่ากว่า 99.00 %

ไม่ตํ่ากว่า 99.50 %

(ที่กงั วลเรื่ อง window period)
ความจําเพาะ

เลือดผู้ติดเชื ้อ

ความไม่ จ าํ เพาะ

เลือดที่มีโอกาสเกิดผลบวกปลอม
(เช่น ป่ วยเป็ นโรคอื่น)

ให้ ผลบวกปลอมไม่เกิน 10 %

เกณฑ์ คุณภาพชุด ตรวจHIV self-testingที่ต รวจจากนํา้ ในช่ อ งปาก
ตัวอย่ างตรวจ

ความไว
ความจําเพาะ
ความไม่
จําเพาะ

ข้ อ มูล จากผู้ผ ลิต

การประเมิน ใน
ประเทศ

เกณฑ์ ย อมรับ

นํ ้าในช่องปากผู้ติดเชื ้อ

500 ตัวอย่าง

100 ตัวอย่าง

ไม่ตํ่ากว่า 99.00 %

นํ ้าในช่องปากผู้ไม่ติดเชื ้อ

1,000 ตัวอย่าง
30 ตัวอย่าง

200 ตัวอย่าง
20 ตัวอย่าง

ไม่ตํ่ากว่า 98.00 %

นํ ้าในช่องปากที่มีโอกาสทําให้
เกิดผลบวกปลอม (เช่น ป่ วยเป็ นโรค
อื่น)

ให้ ผลบวกปลอมไม่เกิน 10 %

การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ปั จจุบนั ชุดตรวจที่จําหน่ายทางออนไลน์เป็ นชุดตรวจที่ยงั ไม่ได้ ผา่ นการพิจารณาอนุมตั จิ าก
สํานักงานคณะกรรมการ อย. มีผ้ นู ําเข้ าที่สนใจติดต่อเข้ ามา 4 – 5 ราย บางรายเข้ าใจว่าจะนําเอาชุดตรวจ
ที่กําหนดการใช้ โดยผู้ประกอบวิชาชีพออกมาจําหน่ายเป็ นชุดตรวจด้ วยตนเอง ซึง่ ยังไม่สามารถทําได้ ขณะนี ้
เนื่องจากประกาศอนุญาตให้ นําชุดตรวจที่ตงใจผลิ
ั้
ตขึ ้นมาเป็ นชุดตรวจด้ วยตนเอง และหรื อมีคณ
ุ สมบัติ
ตามประกาศ ซึง่ ผู้นําเข้ าต้ องติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบคุณสมบัตใิ ห้ ครบถ้ วน
2) ทาง สํานักงาน อย. กําลังพิจารณาเกณฑ์อนุญาตให้ มีการโฆษณาชุดตรวจผ่านทางออนไลน์ ตาม
แนวทางการขออนุญาตโฆษณาเครื่ องมือแพทย์ โดยประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เบื ้องต้ นเว็บไซด์ที่ได้ รับการ
อนุญาตก็จะได้ รับเลขทะเบียนรับรองปรากฏอยูบ่ นหน้ าเว็บไซด์ และทางสํานักงาน อย.ยังมีแนวทางความ
ร่วมมือกับสํานักงานตํารวจในการควบคุมกวดขันจับกุมผู้กระทําความผิดที่จําหน่ายชุดตรวจทางออนไลน์ที่
ไม่ได้ ผา่ นการพิจารณา
3) กรณีการดูแลและควบคุมการจําหน่ายชุดตรวจฯ ทางสํานักงาน อย. กําลังจะดําเนินการเอื ้อให้
ประชาชนผู้ซื ้อสามารถตรวจสอบมาตรฐานของชุดตรวจฯ จากระบบการประกาศเลขทะเบียน ชื่อ ผู้ผลิต ที่
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ผ่านการรับรองโดยสํานักงาน อย. (แต่ไม่มีการประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์) ทังนี
้ ้มีข้อเสนอเพิม่ เติมว่า ควรมี
การจัดทําและสื่อสารข้ อมูล ความรู้เรื่ องชุดตรวจฯ ช่องทางการเข้ าถึง การเข้ าสูร่ ะบบบริการรักษาและ
้
บบทบาทในการ
ป้องกันหลังการใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเองในวงกว้ างเพื่อให้ ประชาชนทัว่ ไปรับรู้ รวมทังการปรั
กวดขันจับกุมผู้จําหน่ายมาเป็ นการส่งเสริมให้ มีการนําชุดตรวจต่างๆ ที่ขายทางออนไลน์เข้ าสูร่ ะบบ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ มีการส่งเสริมให้ มีชดุ ตรวจจําหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลาย เข้ าถึงได้ เกิดการแข่งขันด้ าน
้ มาตรการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการที่ประชาชน
การตลาดเพื่อให้ ชดุ ตรวจฯ มีราคาที่ถกู ลง รวมทังมี
นําชุดตรวจที่มีการจัดจําหน่ายแต่ไม่ได้ มาตรฐานมาใช้
4) การพิจารณาอนุญาตนําเข้ าชุดตรวจเพื่อจําหน่ายจะมีการพิจารณาชุดตรวจที่รวมอุปกรณ์การ
ตรวจต่างๆ เช่น เข็ม และนํ ้ายาพร้ อมกันเป็ นชุด ไม่มีการแยกพิจารณา โดยชุดเข็มที่ใช้ เจาะเลือดที่ปลายนิ ้ว
จะต้ องเป็ นชุดอุปกรณ์ที่เมื่อใช้ เจาะแล้ วเข็มจะถูกดันกลับคืนเข้ าไปในช่องเก็บเข็มเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุจาก
การเก็บและทําลาย
-----------------------------------------ง. ประสบการณ์ ก ารใช้ ช ุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเองในประเทศไทย บทเรีย นจากโครงการวิจ ัย
1. ผลการศึก ษาเบือ้ งต้ น ของโครงการวิจ ยั Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES
Thailand (FHI 360) โดยคุณศิโรตม์ จิตแจ้ ง จาก FHI 360
2. ประสบการณ์ ก ารใช้ ช ุด ตรวจด้ วยตนเองจากงานวิจ ัย Bangkok online testing on MSM
และ amfAR online test and treatโดยรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ภาควิชาสังคมและ
สุขภาพ และศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั ฯ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
1. ผลการศึก ษาเบือ้ งต้ น ของโครงการวิจ ยั Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES
Thailand (FHI 360) โดยคุณศิโรตม์ จิตแจ้ ง จาก FHI 360
โครงการวิจยั ฯ กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับและความเป็ นไปได้ ในการตรวจ
เอชไอวีด้วยตนเองโดยใช้ ของเหลวในช่องปากในกลุม่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย (MSM) และกลุม่ สาว
ประเภทสอง (TG) และเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพของชุดตรวจเอชไอวี (OraQuick) เปรี ยบเทียบกับการ
ตรวจเอชไอวีในศูนย์ดร็อปอินขององค์กรชุมชนซึง่ มีมาตรฐานตามแนวทางระดับประเทศ
การดําเนินการวิจยั เริ่มดําเนินการในปี พ.ศ. 2559 ร่วมกับองค์กรชุมชน 7 แห่ง ใน 3 จังหวัด คือ
กรุงเทพฯ ชลบุรี/พัทยา และเชียงใหม่ ต่อมาในปี ที่ 2 ลดลงเหลือ 5 แห่ง
ระยะแรกของการวิจยั กําหนดเป้าหมายเพื่อศึกษาเรื่ องทางเลือกของการเลือกรับบริ การตรวจเลือด
ของผู้รับบริ การ ในการเลือกตรวจด้ วยตนเองโดยไม่มีผ้ ใู ห้ ความช่วยเหลือ กับการเลือกตรวจในศูนย์ดร็ อ
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ปอิน รวมทังพิ
้ จารณาผลการตรวจประกอบด้ วย การดําเนินการในระยะที่สองเพื่อต้ องการได้ จํานวน
ตัวอย่างการศึกษาเพิ่มมากขึ ้น ขณะนี ้เก็บข้ อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ ว กําลังอยูใ่ นขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
โครงการวิจยั กําหนดช่องทางการเข้ าถึงการตรวจไว้ 2 ช่องทาง 1) เจ้ าหน้ าที่องค์กรชุมชนลงชุมชน
เพื่อทําการชักชวน และ 2) การชักชวนผ่านช่องทางออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ กรณีที่มีผ้ สู นใจก็จะมี
ทางเลือกในการตรวจอยู่ 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 และ 2 เป็ นการใช้ ชดุ ตรวจนํ ้าในช่องปากด้ วยตนเอง
และทางเลือกที่ 3 เป็ นการส่งต่อไปรับบริการตรวจที่ศนู ย์บริ การ
ทางเลือกที่ 1 เป็ นการตรวจด้ วยตนเองแบบมีคนคอยให้ คําแนะนําตังแต่
้ ต้นจนจบกระบวนการ
ทางเลือกที่ 2 เป็ นการตรวจด้ วยตนเองแบบไม่มีคนคอยให้ คําแนะนํา ผู้สนใจสามารถเลือกรับชุด
ตรวจฯผ่านช่องทาง 3 ช่องทางคือ รับจากเจ้ าหน้ าที่องค์กรชุมชนตามสถานที่นดั หมาย รับที่ศนู ย์ดร็ อปอิน
ด้ วยตนเอง และรับทางไปรษณีย์ ผู้สนใจสามารถนําไปตรวจในสถานที่และเวลาที่ตนเองสะดวก กรณีมี
คําถามก็สามารถโทรศัพท์กลับมาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ โดยจะมีคําอธิบายและวิดีโอสาธิตการตรวจให้ ดทู าง
เว็บไซต์
ทางเลือกที่ 3 เป็ นการใช้ ตรวจด้ วยเลือดโดยจะส่งต่อไปรับการตรวจเลือดที่ศนู ย์บริการดร็อปอิน
ขององค์กรชุมชนทัง้ 7 แห่ง
การวิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ทังเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ โดยการใช้ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกจํานวน 52 ราย ผู้เข้ าร่วมการวิจยั มีชว่ งอายุเฉลี่ย 24 – 26 ปี เป็ น MSM 65 % และ TG 74% สําเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย และมากกว่า 2 ใน 3 ของทัง้ MSM และ TG เป็ นนักศึกษาและทํางานใน
ภาคเอกชน ผลการวิจยั จากองค์กรชุมชนทัง้ 7 แห่ง แสดงว่า ผู้เข้ าร่วมมีการเลือกวิธีการตรวจแตกต่างกัน
ไป แต่มีผลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือการเลือกทางเลือกที่ 1 มากที่สดุ ดังแสดงในตาราง

MSM
TG

แบบมีพ่ เี ลีย้ ง

ตรวจด้ วยตนเอง

ส่ งต่ อ ไปตรวจเลือ ดที่ DI

1,1,48 คน (81%)
947 คน(87%)

263 คน (18%)
128 (12%)

11 คน(1% )
7 คน (1%)

ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ระบุเหตุผลที่เลือกทางเลือกที่ 1 เป็ นจํานวนมากเพราะได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
ชุมชนของเจ้ าหน้ าที่องค์กรชุมชนที่ออกไปทํากิจกรรมในชุมชนทุกวัน เมื่อพบและได้ พดู คุยกันก็ตดั สินใจ
้
มภาษณ์เชิงลึกผู้เข้ าร่วม
ตรวจ โดยมีเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คําแนะนําเรื่ องขันตอนการตรวจและการสั
โครงการวิจยั จํานวน 19 คนระบุเหตุผลที่เลือกทางเลือกที่ 1 เป็ นเพราะการตรวจนํ ้าในช่องปากเป็ นวิธีการ
ใหม่และใช้ เป็ นครัง้ แรก เกรงว่าอาจทําไม่ถกู วิธีมีความเชื่อมัน่ ว่าเจ้ าหน้ าที่มีทกั ษะและความรู้เรื่ องวิธีการ
ตรวจรวมทังสามารถให้
้
ความช่วยเหลือในกรณีที่ผลการตรวจเป็ นบวกได้ ข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้เข้ าร่วมจํานวน 48 ราย มีผ้ ตู อบเรื่ องความมัน่ ใจในการตรวจ 32 ราย ผู้เข้ าร่วมฯ จํานวน 19 รายระบุวา่ มี
14

ความมัน่ ใจในการตรวจพร้ อมกับเจ้ าหน้ าที่ อีก 12 รายระบุวา่ มัน่ ใจว่าทําด้ วยตนเองอย่างถูกวิธี และมี 1
รายระบุวา่ กังวลว่าอาจทําบางขันตอนไม่
้
ถกู ต้ อง
ผู้ที่เลือกการเอาชุดตรวจฯ ไปตรวจด้ วยตนเองที่บ้านจะเป็ นผู้ที่ตดิ ต่อผ่านช่องทางออนไลน์เป็ น
ส่วนใหญ่ ทีมวิจยั พบว่าเจ้ าหน้ าที่ในองค์กรมีจํานวนไม่มากที่มีทกั ษะและความชํานาญในการสือ่ สารทาง
ออนไลน์เพื่อชักชวนคนให้ มาตรวจ อีกทังยั
้ งมีการหมุนเวียนของเจ้ าหน้ าที่ ส่งผลให้ จํานวนผู้เลือกทางเลือก
ที่สองมีไม่มากข้ อมูลหนึง่ ที่น่าสนใจเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่ MSM และ TG ที่เลือกทางเลือกนี ้ พบว่า
แม้ จะเป็ นการเริ่ มต้ นเจอกันทางออนไลน์โดยไม่ได้ ร้ ูจกั กันมาก่อน แต่ตอ่ มา TG ก็ยนิ ดีที่จะมาพบและเลือก
การตรวจแบบมีเจ้ าหน้ าที่คอยแนะนํา (ทางเลือกที่ 1) โดยอธิบายว่า เจ้ าหน้ าที่คนนันๆ
้ มีความเป็ นมิตร
และมีความเข้ าใจ TG เป็ นอย่างดี เมื่อเทียบกับ MSM แล้ ว จํานวน MSM ที่เลือกการนําชุดตรวจไปด้ วย
ตนเองสูงกว่า ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เลือกเอาชุดตรวจฯ ไปตรวจด้ วยตนเองที่บ้านจํานวน 13 คน
ผู้เข้ าร่วมจํานวน 11 คนระบุเหตุผลที่เลือกทางเลือกนี ้เพราะเห็นว่าชุดตรวจใช้ ได้ ง่ายและสะดวก เชื่อมัน่ ว่า
สามารถทําการตรวจได้ ด้วยตนเองในสถานที่สว่ นตัวในเวลาที่สะดวกและไม่มีเวลาไปที่ศนู ย์บริการฯ อีก
เหตุผลคือเรื่ องการรักษาความลับ ความเป็ นส่วนตัว โดยมี 2 รายที่แสดงความมัน่ ใจในคุณภาพและ
มาตรฐานของชุดตรวจ
ด้ านการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เลือกทางเลือกที่ 3 จํานวน 4 รายพบว่า MSM 1 รายยังไม่มีความ
เชื่อมัน่ ในการวิธีการตรวจแบบใหม่ เชื่อว่าการตรวจเลือดมีความน่าเชื่อถือมากกว่า TG 1 รายต้ องการรับ
บริ การตรวจเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ด้ วย TG 1 รายต้ องการตรวจคัดกรองและยืนยันให้
เสร็ จภายในครัง้ เดียวกันเลย และ TG อีก 1 ราย ได้ รับประทานอาหารมาก่อนเข้ ารับบริ การที่ศนู ย์บริการ จึง
เกรงว่าอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของชุดตรวจนํ ้าในช่องปาก จึงเลือกการตรวจเลือดแทน
ส่วนของทางเลือกที่ 2 ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีทางเลือก 3 ทางในการรับชุดตรวจฯ เพื่อทําการ
ตรวจด้ วยตนเอง พบว่า
MSM
TG

นัด ให้ เ จ้ าหน้ าที่อ อกไปส่ งให้
ตามสถานที่ต่ าง ๆ

รั บ ของด้ วยตนเองที่ DI

ส่ งทางไปรษณีย์

36(14%)
50(39%)

37(14%)
18 (14%)

190(72%)
60 (47%)

สําหรับผู้เข้ าร่วมที่เป็ น TG แม้ จะเลือกให้ มีการส่งชุดตรวจไปให้ ทางไปรษณีย์ 47% แต่ก็มีการเลือก
นัดให้ เจ้ าหน้ าที่นําชุดตรวจไปส่งให้ ตามสถานที่ตา่ งๆ ด้ วย 50 % เมื่อเทียบกับ MSM ที่เลือกการจัดส่งทาง
้ อสังเกตว่าข้ อมูลส่วนนี ้น่าจะสอดคล้ องกับประเด็นเรื่ องความรู้สกึ ผูกพัน
ไปรษณีย์สงู ถึง 72 % ผู้วิจยั ตังข้
ระหว่างผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั กับเจ้ าหน้ าที่ที่แม้ จะเป็ น TG หรื อ MSM หากสร้ างความรู้สกึ ผูกพัน ผู้เข้ าร่วม
โครงการวิจยั ที่เป็ น TG ก็พร้ อมที่จะพบเจอกัน
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เรื่ องการยอมรับการตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจนํ ้าในช่องปาก ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ส่วนใหญ่
(MSM 81% และ TG 81%) ระบุวา่ ต้ องการใช้ ชดุ ตรวจแบบนี ้ในอนาคตอีก การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 52
ราย มี 45 รายบอกว่าจะเลือกใช้ วิธีการตรวจนํ ้าในช่องปากอีก เนื่องจากไม่เจ็บ สะดวกรวดเร็ว และมีความ
เป็ นส่วนตัว โดยสนใจตรวจต่อเนื่องทุก 3 – 6 เดือน ในขณะที่มี 7 ราย ตอบว่าจะเลือกใช้ วิธีการตรวจเลือด
เพราะคุ้นเคยกับการตรวจเลือด มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ไม่มีข้อห้ ามหรื อข้ อกําหนดใดก่อนการตรวจ
รวมทังสามารถตรวจหาเชื
้
้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ไปพร้ อมกัน
ด้ านประโยชน์และอุปสรรคของวิธีการตรวจนํ ้าในช่องปาก มีการระบุวา่ เป็ นวิธีการที่ไม่เจ็บ สะดวก
ง่ายและเร็ว เป็ นส่วนตัว กะทัดรัด พกพาง่าย (ตามลําดับ) ด้ านอุปสรรค มีการแสดงความวิตกกังวลว่า
ปั จจัยบางเรื่ องจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจ เช่น เหล็กดัดฟั น ลิปสติก การดื่มหรื อรับประทาน
อาหารก่อนการตรวจ รวมทังความรู
้
้ สกึ เจ็บเมื่อเจ้ าหน้ าที่นําชุดตรวจมาป้ายเหงือกเพื่อทําการตรวจ
ด้ านประสบการณ์การตรวจเอชไอวี พบว่าเมื่อมีชดุ ตรวจด้ วยวิธีการนี ้ มีคนที่สนใจตรวจเพิ่มมาก
ขึ ้นเมื่อเทียบกับการทํางานส่งเสริมการตรวจที่ผา่ นมา และ MSM จํานวน 34 % กับ TG จํานวน 38 % บอก
ว่าเป็ นการตรวจเอชไอวีครัง้ แรก
โครงการวิจยั มีทางเลือกในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับชุดตรวจรวม 3 ทาง คือทางเว็บไซต์มีคลิบวิดีโอ
แนะนําการใช้ ชดุ ตรวจ พร้ อมรูปและคําอธิบาย ผู้ที่เลือกวิธีตรวจด้ วยตนเองที่บ้านสามารถเข้ าไปดูข้อมูล
คําอธิบายขันตอนต่
้
างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ทางเลือกที่สองคือ การอ่านเอกสารคูม่ ือที่แนบมาพร้ อมกับชุด
ตรวจ และทางเลือกที่สามคือ การติดต่อขอคําแนะนําจากเจ้ าหน้ าที่โดยตรง
การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่ องความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอจากผู้เข้ าร่วม 13 รายที่เลือกวิธีการตรวจ
ด้ วยตนเอง 8 รายระบุวา่ คลิปวิดีโอเข้ าใจง่ายและทําตามได้ ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการอ่านเอกสารคูม่ ือ
รวมทังดู
้ ไม่เป็ นวิชาการมากแต่ก็มีความน่าเชื่อถือ อีก 5 รายบอกว่าได้ รับคําแนะนําจากเจ้ าหน้ าที่รวมทัง้
อ่านจากเอกสารคูม่ ือแล้ ว จึงไม่ได้ ดคู ลิปวิดีโออีก
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั มีความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสารคูม่ ือว่า เป็ นเอกสารที่อา่ น
เข้ าใจง่าย ทังด้
้ านภาษาและการออกแบบ มีข้อมูลเพียงพอ แต่ควรใช้ ตวั อักษรที่ใหญ่กว่านี ้และมีการเน้ น
คําเตือนให้ ชดั เจนมากขึ ้นในส่วนการห้ ามดื่มหรื อรับประทานอาหารอย่างน้ อย 15 นาทีก่อนทําการตรวจ
ห้ ามใช้ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดช่องปาก 30 นาทีก่อนตรวจ และผู้ที่กําลังรับประทานยาต้ านไวรัสเพื่อการ
รักษา หรื อเพื่อการป้องกันทังเพร็
้ บหรื อเป็ บไม่ควรใช้ ชดุ ตรวจ เพราะอาจแสดงผลเป็ นผลลบปลอม และควร
ปรับรูปภาพและคําอธิบายกระบวนการตรวจที่เป็ นตัวเลขให้ เข้ าใจง่ายมากกว่านี ้
โครงการวิจยั ให้ ความสําคัญกับเรื่ องการให้ คําปรึกษาเรื่ องเอชไอวี เจ้ าหน้ าที่ที่จะร่วมโครงการวิจยั
จะต้ องผ่านการอบรมด้ านการให้ คําปรึกษา เพื่อให้ สามารถติดตาม ประเมินเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่
เกิดขึ ้นได้ ใน 48 ชัว่ โมง โดยทําทังการปรึ
้
กษาก่อนและหลังการตรวจ
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ผลการตรวจด้ วยของเหลวในช่องปาก มีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวนหนึง่ มีผลการตรวจเป็ นบวกแบ่งตาม
ทางเลือกในการตรวจ
MSM
TG

แบบมีพ่ เี ลีย้ ง

แบบตรวจด้ วยตนเอง

แบบส่ งไปตรวจที่ DI

้
1,148คน
71 คน จากทังหมด
(6.2%)
69 คน จากทังหมด
้
947คน
(7.3 %)

25 คน จากทังหมด
้ 263 คน (9.5
%)
3 คน จากทังหมด
้
128คน
(2.3%)

1 คน จากทังหมด
้
11 คน
(9%)
1 คน จากทังหมด
้
7คน
(14%)

การเข้ าสูบ่ ริ การตรวจเลือดยืนยัน ผู้ที่ตรวจยืนยันแล้ วมีผลเลือดเป็ นบวกจํานวน 104 คน และผล
เลือดเป็ นลบ จํานวน 4 คน (จากเดิมผลบวก 1 คน และผลไม่สมบูรณ์ 3 คน) จําแนกตามประเภทการตรวจ
พบว่า เป็ นการตรวจแบบมีพี่เลี ้ยงมากกว่าการตรวจด้ วยตนเอง (62 % กับ 53 %) และจําแนกตามประเภท
กลุม่ ประชากร เป็ น TG มากกว่า MSM (64 % กับ 58 %) ถือว่าผลที่ได้ ออกมาตํ่ากว่าที่คาดไว้ การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเรื่ องสถานที่ที่จะไปตรวจเพื่อยืนยันผล กรณีผลการตรวจนํ ้าในช่องปากเป็ นบวกจากผู้ให้
สัมภาษณ์จํานวน 52 ราย ผู้ให้ สมั ภาษณ์จํานวน 30 รายระบุวา่ จะติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ดร็อปอิน
เนื่องจากมีความไว้ วางใจ มีการให้ ความช่วยเหลือหลังการตรวจ และไม่เสียค่าใช้ จา่ ย 13 รายระบุวา่ จะไป
ตรวจที่โรงพยาบาล เนื่องจากมีประกันสุขภาพ 4 รายระบุวา่ จะไปตรวจที่คลินิกนิรนาม เนื่องจากให้
ความสําคัญกับการเก็บรักษาความลับ อีก 3 รายไม่ต้องการระบุสถานที่แต่จะไม่มาตรวจยืนยันที่เดิม
เนื่องจากไม่ต้องการให้ ใครรู้ และมี 2 รายที่เลือกจะไปทังโรงพยาบาลและศู
้
นย์ดร็อปอิน
ผู้ที่เข้ ารับการตรวจยืนยันแล้ วพบผลการตรวจยืนยันมีเอชไอวีแน่นอน มีอยู่ 104 คนที่เข้ าสูร่ ะบบ
การรักษา จําแนกเป็ น MSM 51 คน และ TG 40 คน คนที่หายไป เมื่อติดต่อได้ ภายหลังพบว่า มีการย้ าย
กลับไปอยูท่ ี่อื่น เนื่องจากไม่ต้องการให้ มีคนรับรู้
MSM 60 % และ TG 55 % ระบุความต้ องการจะใช้ วธิ ีการตรวจด้ วยตนเองในอนาคต การ
สัมภาษณ์เชิงลึกเรื่ องทางเลือกในการตรวจจากของเหลวในช่องปากพบว่า 21 รายต้ องการตรวจด้ วยตนเอง
ในสถานที่สว่ นตัว เนื่องจากมีความมัน่ ใจในการตรวจด้ วยตนเองหลังจากที่เคยทํามาแล้ ว 20 รายต้ องการ
ตรวจแบบมีพี่เลี ้ยง เพราะมีความเชื่อมัน่ ในตัวเจ้ าหน้ าที่และต้ องการความช่วยเหลือกรณีผลตรวจเป็ นบวก
และ 9 ราย เลือกทังสองแบบ
้
แต่หากเลือกได้ ก็จะเลือกตรวจด้ วยตนเองในที่สว่ นตัว
ด้ านสถานที่ที่คดิ ว่าเหมาะสมที่สดุ ในการจัดจําหน่ายชุดตรวจด้ วยตนเอง กรณีที่สามารถมีการจัด
จําหน่ายชุดตรวจด้ วยตนเองได้ ในอนาคต เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้ อยคือ ร้ านขายยา (MSM และ
TG = 28 %) องค์กรชุมชน (MSM 22 % และ TG 23 %) สถานพยาบาลภาครัฐ (MSM และ TG = 14 %)
เจ้ าหน้ าที่องค์กรชุมชนขณะลงภาคสนาม (MSM 7 % และ TG 10 %) สถานพยาบาลเอกชน (MSM และ
TG = 6 %) ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตหรื อEMS (MSM 6 % และ TG 2 %) ร้ านสะดวกซื ้อต่างๆ(MSM และ TG
= 4 %) การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 52 ราย พบว่า 41 รายเลือกร้ านขายยาเพราะมีอยูท่ วั่ ไป เข้ าถึงได้ ง่าย
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สะดวก และน่าเชื่อถือ 13 รายเลือกศูนย์บริ การขององค์กรชุมชน เพราะเชื่อมัน่ ในเจ้ าหน้ าที่และมีความ
สะดวกสบาย 11 รายเลือกโรงพยาบาล เพราะน่าเชื่อถือและเข้ าถึงได้ 6 รายเลือกคลินิกเอกชน เพราะ
สะดวกกว่าไปโรงพยาบาล 22 ราย เลือกการสัง่ ทางออนไลน์ โดยจําแนกเป็ น 8 รายเลือกการสัง่ ทาง
เว็บไซต์ออนไลน์ทวั่ ไป เช่น ลาซาด้ า เพราะสะดวก และ 14 ราย เลือกการสัง่ ทางเว็บไซด์/เฟสบุ๊คเพจของ
ศูนย์บริการองค์กรชุมชนและให้ เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้จดั ส่ง เพราะมีความน่าเชื่อถือ ที่เหลือเป็ นร้ านสะดวกซื ้อ 15
ราย การออกหน่วยบริ การของเจ้ าหน้ าที่องค์กรชุมชน 6 ราย ห้ องพยาบาลในสถานศึกษาหรื อบริษัทต่างๆ 3
ราย และเครื่ องขายอัตโนมัติ 1 ราย
การสํารวจความเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื ้อชุดตรวจในช่วงราคาตังแต่
้ 200 ถึง 500 บาท พบว่า
โดยรวมเลือกราคา 200 บาท (81%) 300 บาท (57.5 %) 400 บาท (43.3 %) และ 500 บาท (37.6 %) โดย
มีรายละเอียดของการจําแนกตามกลุม่ ประชากร อายุสงู กว่าหรื อเท่ากับ และน้ อยกว่า 24 ปี และ
สถานะการเป็ นนักศึกษาหรือทํางานในผลการศึกษา โดยสรุปเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง MSM กับ TG พบว่า
TG พร้ อมที่จะจ่ายมากกว่า หากดูอายุพบว่า อายุน้อยกว่า 24 ปี พร้ อมจ่ายมากกว่าอายุมากกว่าหรื อ
เท่ากับ 24 ปี เล็กน้ อย และนักศึกษาพร้ อมจ่ายมากกว่าคนที่ทํางานแล้ วเล็กน้ อย ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
จํานวน 52 ราย พบว่า 23 รายเลือกราคา 300 บาท และ 12 รายเลือกราคา 200 บาท และ 500 บาท(8)
400 (5) และ 100 (4) ทุกคนยินดีที่จะจ่าย หากมีการรับรองและจําหน่ายชุดตรวจ ด้ านราคา ไม่ควรสูงเกิน
ราคาของการตรวจเลือดโดยทัว่ ไป หากตังราคาแพงเกิ
้
นไปอาจไม่มีกําลังซื ้อแต่หากตังราคาตํ
้
่าเกินไปอาจมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือเรื่ องคุณภาพ
ผลสํารวจเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ที่เกิดขึ ้นพบว่า 1 % (18 ใน 2,451 ราย) เกิดความเครี ยด
ทางการรับรู้และอารมณ์ แต่ไม่พบการทําร้ ายตัวเอง ความพยายามฆ่าตัวตาย การดืม่ แอลกอฮอล์หรื อใช้ ยา
เสพติดอย่างหนัก และการเจอการทําร้ ายทางสังคม โดยมี 0.1 % รายที่มีความคิดจะฆ่าตัวตาย (2 ใน
2,450 ราย)
การสัมภาษณ์เชิงลึกเรื่ องข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้ บริการพบว่า
1) ควรมีทางเลือกในการให้ บริการการตรวจจากของเหลวในช่องปาก ได้ แก่ การตรวจด้ วย
ตนเอง และการตรวจโดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ ความช่วยเหลือ (แบบมีพี่เลี ้ยง)
2) ควรมีการให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ อง
 ความชัดเจนเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของชุดตรวจจากของเหลวในช่องปากและการ
เทียบกับการตรวจเลือด
 ข้ อมูลเพื่อลดความกังวลต่างๆที่อาจเกิดขึ ้น เช่น การใช้ ลปิ สติก การรับประทานอาหาร
หรื อดื่มก่อนเข้ ารับบริการ หรื อผู้รับบริการที่มีฟันเหล็ก ฟั นปลอม หรื อสูบบุหรี่ เป็ นต้ น
 ข้ อมูลเพื่อมิให้ เกิดความเข้ าใจผิดต่างๆเช่น window period หรื อ ความหมายของการ
ตรวจคัดกรอง ที่หมายถึงต้ องไปตรวจยืนยันหากผลเป็ นบวก
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3) รูปแบบชุดตรวจ เช่น ควรมีการแสดงเครื่ องหมาย อย., ชุดตรวจควรบรรจุในซองพลาสติก
และบรรจุในกล่องอีกชันหนึ
้ ง่ เพื่อการปกป้องแบบสองชัน้
4) เอกสารคูม่ ือวิธีการใช้ ชดุ ตรวจเช่น เนื ้อหาเกี่ยวกับคําเตือนควรชัดเจนกว่านี ้และพิมพ์บน
ซองชุดตรวจด้ วย, ตัวหนังสือของคูม่ ือควรมีขนาดใหญ่มากกว่า
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ความยากง่ายในการอ่านเอกสารคูม่ ือกับความเข้ าใจในการอ่านผลการตรวจเป็ นเรื่ องที่ต้องดูใน
รายละเอียด เช่น มีงานวิจยั ในประเทศสิงค์โปรที่ชี ้ว่า ประมาณ 80% ของผู้ใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
บอกว่าเอกสารอธิบายการใช้ เข้ าใจง่าย แต่ ประมาณ 50%ของผู้ใช้ ตีความผลการตรวจผิด
งานวิจยั นี ้ไม่ได้ มีการถามเรื่ องความเข้ าใจในการอ่านผลโดยตรง แต่สงั เกตจากการตีความผล
ของผู้ใช้ ชดุ ตรวจที่แสดงว่าเข้ าใจ เพียงแต่อาจไม่มีความมัน่ ใจที่จะสรุป จึงขอให้ พี่เลี ้ยงเป็ นผู้สรุปให้
แนวทางที่พี่เลี ้ยงดําเนินการคือการอธิบายว่าชุดตรวจนี ้เป็ นชุดตรวจคัดกรอง การอ่านผลจะมีคาํ อธิบายอยู่
ในคูม่ ือ พี่เลี ้ยงจะชวนทบทวนทําความเข้ าใจผลการตรวจกับผู้ใช้ มีตวั อย่างหนึง่ ที่พบว่า ผลการตรวจเป็ น
บวก ผู้ตรวจก็ไม่ได้ แสดงความตกใจและได้ ปรึกษาเรื่ องการเข้ าสูร่ ะบบบริ การเพื่อตรวจยืนยันผลทันที
2. การติดตามจัดบริ การให้ กบั ผู้ใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองที่มีผลการตรวจเป็ นลบ และการติดตามต่อเนื่อง
ในกลุม่ ที่มีพฤติกรรมและความเสี่ยงในระยะยาวให้ มีการคงอยูใ่ นระบบ เพื่อให้ มีทางเลือกในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการติดเชื ้อเป็ นเรื่ องสําคัญ
3. ผู้ใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองที่มีผลเป็ นบวกและลบจะได้ รับการติดตามทังการสนั
้
บสนุนเรื่ องยา การดูแล
จิตใจและปรึกษาเรื่ องการอยูร่ ่วมกันในสังคมตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมของศูนย์บริการองค์กรชุมชน
ที่มีการจัดแผนบริการต่อเนื่องเป็ นลําดับขันตอน
้
โดยองค์กรชุมชนจะมีกระบวนการติดตาม โทรศัพท์นดั ให้
มาตรวจ และชวนเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 3 ปี ตามระบบรายงาน
4. ในประเทศมาลาวีพบว่ามีการใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเองสูงมากและการส่งต่อเข้ าสูร่ ะบบอยูใ่ นเกณฑ์
พอใช้ ได้ ในระยะต้ น แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไประยะหนึง่ คนก็หลุดหายไป ดังนันการติ
้
ดตามส่งต่อทังผู
้ ้ ที่มีผล
การตรวจเป็ นบวกและลบจึงมีความสําคัญ
5. การเชื่อมโยงผู้ตรวจคัดกรองเข้ าสูร่ ะบบน่าจะเป็ นจุดอ่อนที่พอคาดเดาได้ ในช่วงแรกๆ ของการเริ่ม
ใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเอง เมื่อเทียบกับการตรวจในสถานบริ การ ดังนันส่
้ วนที่ต้องเตรี ยมการดําเนินการคือ
กระบวนการสนับสนุนการให้ คําปรึกษาผู้ที่ใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเอง ทังการเชื
้
่อมโยงเข้ าสูบ่ ริการป้องกัน การ
ตรวจยืนยันผล การดูแลรักษา และการสนับสนุนให้ มีการคงอยูใ่ นระบบบริการที่เข้ มข้ นมากกว่าผู้เข้ ามารับ
บริ การทางช่องทางอื่น จนกว่าจะเกิดความคุ้นเคยกับเรื่ องการตรวจด้ วยตนเอง เช่นตัวอย่างในประเทศ
ออสเตรเลีย ผู้ที่เลือกใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเองคือผู้ที่มีการตรวจอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นกลุม่ คนที่ตระหนักในเรื่ อง
การดูแลสุขภาพตนเอง แต่เลือกการใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเองเพราะต้ องการความสะดวกในการตรวจ
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6. ประเด็นที่น่ากังวลอีกเรื่ องคือ การถูกทําร้ ายหรื อการใช้ ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในคู่ หรื อการถูก
ปฏิเสธจากสังคมกรณีที่มีผลการตรวจเป็ นบวก และผู้ที่ใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ พดู คุยกับคูห่ รื อ
บอกผู้อื่นหรื อไม่เพราะถึงแม้ วา่ ในโครงการวิจยั ไม่พบเหตุการณ์เหล่านี ้ แต่ในการวิจยั ถามเพียงแต่วา่ “คุณ
เจอการทําร้ ายทางสังคมหรื อไม่” แต่ไม่ได้ ถามว่าผู้ใช้ วา่ “ได้ บอกผลการตรวจกับใครหรื อไม่” ดังนันหากผู
้
้ ใช้
ไม่ได้ บอกผู้อื่นเลย คําตอบเกี่ยวกับการถูกทําร้ ายหรื อการใช้ ความรุนแรงย่อมเป็ น “ไม่”
2) ประสบการณ์ ก ารใช้ ช ุด ตรวจด้ วยตนเองจากงานวิจ ัย Bangkok online testing on MSM
และ amfAR online test and treat โดยรองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
และศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั ฯ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการแรก Bangkok online testing on MSM
โครงการวิจยั มีสมมติฐานว่า กลุม่ MSM อายุ 18 – 24 ปี ที่ใช้ พื ้นที่สื่อสารอยูใ่ นชุมชนออนไลน์เป็ น
กลุม่ คนที่มีความชุกของการติดเชื ้อรายใหม่สงู ที่สดุ แต่เป็ นกลุม่ คนที่ไม่เข้ าไปใช้ บริการตรวจหาการติดเชื ้อ
เอชไอวีตามคลินิกบริ การต่างๆ
โครงการวิจยั ดําเนินการปี 2559 – 2561 เป็ นการวิจยั ทังเชิ
้ งคุณภาพและปริมาณ เริ่ มต้ นจากการ
จัดกลุม่ สนทนาจํานวน 8 กลุม่ ๆ ละ 6 คน เพื่อร่วมกันออกแบบชุดตรวจ วิธีการส่ง การให้ คําปรึกษา และ
การส่งต่อเข้ าสูก่ ระบวนการรักษา จากนันก็
้ ตดิ ต่อผู้เข้ าร่วมวิจยั ผ่านช่องทางออนไลน์ของแอพพลิเคชัน่ หาคู่
ในกลุม่ เกย์ เช่น BlueD และ Hornet และทางเฟสบุ๊ค มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ 1,394 คน ส่งแบบสอบถามที่มี
คําถามการวิจยั เป็ นคําถามทัว่ ไปเรื่ องการดําเนินชีวิตประจําวัน พฤติกรรมความเสี่ยงด้ านเพศสัมพันธ์ และ
มีคําถามเรื่ องความสนใจชุดตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวี ชุดตรวจฯ มี 2 แบบคือ แบบรู้ผลทันที (Alere rapid
test) และ แบบ Dried blood spot (DBS) ผลคือ มีผ้ ยู นิ ดีที่จะตรวจ 87% (1,217 คน) มากกว่าที่คาดไว้
เดิมคือ 50% กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมฯ สนใจได้ สง่ ชุดตรวจฯ ไปตามรายละเอียดที่ผ้ เู ข้ าร่วมฯ ให้ ไว้ โครงการวิจยั ทํา
การสุม่ จากผู้สนใจจํานวน 1,217 คน และจัดส่งชุดตรวจฯ ไปให้ ผ้ สู นใจ 75 คน การส่งชุดตรวจฯ จัดส่งให้
ตรวจทางออนไลน์ 3 ครัง้ ในเดือนที่ 1, 3 และ 6
้
ธีการตรวจ มีการใช้
โครงการวิจยั จัดทําคลิปวิดีโอในรูปแบบการ์ ตนู เพื่อแนะนําขันตอนและวิ
แอปพลิเคชัน่ Line เป็ นช่องทางในการจัดบริ การคําปรึกษา มีพยาบาลทําหน้ าที่เป็ นผู้ให้ คําปรึกษาผ่าน
Line video call
การตรวจหาการติดเอชไอวีในโครงการใช้ เข็มที่บรรจุไว้ เจาะที่ปลายนิ ้วเพื่อให้ ได้ หยดเลือด จากนัน้
ใช้ หยดเลือดหยดลงไปบนชุดตรวจแบบรู้ผลทันที (Alere rapid test)นํานํ ้ายาตรวจมาหยดทับลงไป รอเวลา
ให้ นํ ้ายาตรวจทําปฏิกิริยากับหยดเลือดกระทัง่ มีการแสดงผลการตรวจออกมา สําหรับการตรวจแบบ Dried
blood spot (DBS) เป็ นการนําเลือดไปหยดใน DBS เป็ นกระดาษธรรมดาพอหยดเลือดแห้ ง ผู้ตรวจ
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สามารถนํากระดาษที่มีหยดเลือดใส่ซองที่มีอยูใ่ นกล่องส่งกลับมาที่ห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อตรวจยืนยันว่าผล
เลือดเป็ นบวกหรื อเป็ นลบ
ผลการตรวจทัง้ 75 ราย ในช่วง 3 เดือนแรก มีผลบวก 8 คน คิดเป็ นความชุก 12%การตรวจ
ติดตามรอบที่สองในช่วง 3 เดือนถัดมาในกลุม่ ที่มีผลเป็ นลบในรอบแรก 67 คน มีผ้ รู ับการตรวจ 64 คน พบ
ผลบวก 2 คน คิดเป็ นความชุก 3% มี 4 คนที่ไม่ได้ ตรวจ (2 คนปฏิเสธรับกล่อง และอีก 2 คนรับกล่องแต่
ไม่ได้ มีการตรวจ) การตรวจติดตามรอบที่ 3 ในกลุม่ ที่มีผลเป็ นลบในรอบสอง 61 คน มีผ้ รู ับการตรวจ 55 คน
พบผลบวก 1 คน คิดเป็ นความชุก 2% มี 6 คนที่ไม่ได้ ตรวจ (2 คนปฏิเสธรับกล่อง และอีก 4 คนรับกล่องแต่
ไม่ได้ มีการตรวจ ในภาพรวมอัตราการคงอยูใ่ นผู้เข้ าร่วมทัง้ 75 คนมีสงู ราว 90%และเมื่อเทียบค่าความชุก
กับค่าอุบตั กิ ารณ์การติดเชื ้อรายใหม่ คือ 10.2 ต่อ 100 คนต่อปี ผลยืนยันค่อนข้ างตรงกับสมมติฐานที่
โครงการวิจยั ตังไว้
้ วา่ กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่มีความเสีย่ งสูง
ระยะเวลาการดําเนินการตรวจและส่งผล แยกเป็ นระยะเวลาที่ใช้ ในการส่งกล่องเฉลี่ย 4 - 10 วัน
การตรวจและให้ คําปรึกษาเฉลี่ย 1 – 2 วัน (ใช้ เวลาสันลงในรอบที
้
่ 3 เนื่องจากผู้เข้ าร่วมฯ มีความคุ้นเคยกับ
การตรวจ) ผู้เข้ าร่วมส่งซองที่บรรจุ DBSกลับมาและห้ องปฏิบตั กิ ารได้ รับซองเฉลี่ย 5 - 6 วัน ห้ องปฏิบตั กิ าร
ใช้ เวลาในการตรวจและออกผลเฉลี่ย 2 – 3 วัน
ระยะเวลาในการให้ คําปรึกษาและตรวจเอชไอวีออนไลน์ รอบที่ 1 เฉลีย่ 65 นาที (45 – 130 นาที)
รอบที่ 2 เฉลีย่ 40 นาที (30 – 60 นาที) และรอบที่ 3 เฉลีย่ 45 นาที (20 -60 นาที) ทังนี
้ ้เวลาเฉลี่ยที่ใช้ ใน
้ เนื่องจากผู้เข้ าร่วมผ่านกระบวนการให้ คําปรึกษาในรอบแรกมาแล้ ว มีความเข้ าใจ
รอบที่ 2 และ 3 สันลง
มากขึ ้น มีคําถามหรื อข้ อสงสัยน้ อยลง
โครงการวิจยั สามารถประสานส่งต่อผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่มีผลการตรวจหาการติดเชื ้อเอชไอวี
กคนทัง้ 3 รอบ รอบแรก 8 คน ใช้ เวลาเฉลี่ย 13
เป็ นบวกเข้ าสูก่ ารตรวจยืนยันในระบบการดูแลได้ ทงหมดทุ
ั้
วัน (1 – 16 วัน) รอบที่สอง 2 คน ใช้ เวลาเฉลี่ย 9 วัน (2 – 16 วัน) และรอบที่สาม 1 คน ใช้ เวลา 4 วัน การ
พาผู้เข้ าร่วมฯ เข้ าสูก่ ารตรวจยืนยันในระบบการดูแลมีความท้ าทายในเรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
จิตใจในการไปตรวจยืนยันกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมฯ ขอไปตรวจยืนยันด้ วยตนเอง ความซับซ้ อนเรื่ องการโอนย้ าย
สิทธิในระบบประกันสุขภาพเพื่อรับการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัส และการพบภาวะแทรกซ้ อนอื่นที่เกิดขึ ้นกับ
การติดเชื ้อเอชไอวี เช่น การติดเชื ้อโรคหนองใน หรื อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เจ้ าหน้ าที่ได้ ดําเนินการ
แก้ ไขโดย การให้ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ที่จะไปรับการตรวจยืนยัน การช่วยประสานงาน
กใน
ดําเนินการเรื่ องการย้ ายสิทธิ และการให้ คําปรึกษากับกลุม่ ผู้เข้ าร่วมที่ตรวจพบเอชไอวีรวมทังสมาชิ
้
ครอบครัวในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมยินยอม
โครงการที่สอง amfAR online test and treat
โครงการวิจยั ต้ องการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นและความกังวลใจของผู้ที่ผา่ นการตรวจหาการติด
เชื ้อด้ วยตนเอง โครงการมีการรับผู้เข้ าร่วมโครงการผ่าน 2 ช่องทาง ช่องทางแรกเป็ นช่องออนไลน์ผา่ น
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เว็บไซต์ Adam’s Love และช่องทางที่สองเป็ นช่องออฟไลน์ ผ่านสายด่วน 1663 และกิจกรรมชุมชนของ
องค์กรชุมชน คือ SWING, RSAT และ SISTER โดยแบ่งผู้เข้ าร่วมโครงการออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ A คือกลุม่
ที่เข้ ามาตรวจที่คลินิกนิรนามหรื อศูนย์บริการสุขภาพขององค์กรชุมชน และกลุม่ B เป็ นกลุม่ ที่สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็ นอีก 2 กลุม่ ย่อย กลุม่ B1 คือกลุม่ ที่ได้ รับคําปรึกษาออนไลน์แล้ วมารับการตรวจที่
คลินิก และกลุม่ B2 ได้ รับคําปรึกษาและดําเนินการตรวจด้ วยตนเองผ่านทางออนไลน์ คล้ ายกับโครงการ
ก่อนหน้ านี ้ และผลการศึกษาที่นํามาเสนอเป็ นผลการศึกษาเฉพาะในกลุม่ B2
การตรวจใช้ ชดุ ตรวจแบบเจาะเลือดที่ปลายนิ ้ว (finger pick) ที่ใช้ นํ ้ายาตรวจรุ่นที่ 3 ขันตอนการ
้
ดําเนินการคล้ ายกับโครงการวิจยั ก่อนหน้ า มีคลิปวิดีโอแนะนํา มีการส่งชุดตรวจ การให้ คําปรึกษาออนไลน์
จากนันมี
้ การทําวิจยั แบบสนทนากลุม่ ใน 2 พื ้นที่คือ กรุงเทพฯ และพัทยา ในกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก
56 คน ผู้เข้ าร่วมโครงการฯ มาจากหลายแห่งคือ ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์, RSAT, SWING กรุงเทพฯ, SWING
พัทยา และ SISTERเฉลี่ยตังแต่
้ 7 – 12 คนต่อหน่วย
ผลการสัมภาษณ์เรื่ องความรู้สกึ ต่อการตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั กลุม่ B2
ระบุ
ผลด้ านดีคือ การตรวจให้ ความเป็ นส่วนตัว รวมทังรู้ ้ สกึ ปลอดภัยในการตรวจ มีการส่งกล่องรวดเร็ว
ง่าย สะดวกในการนัด เจ้ าหน้ าที่ให้ การดูแลดี มีความเป็ นกันเอง ให้ คําแนะนําดี สอนเข้ าใจง่าย มีการ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และมีระบบแจ้ งเตือนผ่านอีเมล์
ความท้ าทายในเรื่ องบริ การคือ ปั ญหาเรื่ องความเร็วของอินเตอร์ เน็ต ในการรับการปรึกษาทาง
ออนไลน์ เข็มเจาะเลือดใช้ งานยาก กลัวการเจาะเลือดตัวเอง ชุดตรวจมีปัญหาเรื่ องนํ ้ายาแห้ ง ไม่แสดงผล
เส้ นตรวจขึ ้นมาให้ เห็น รวมทังเรื
้ ่ องปั ญหาจากการขนส่งที่มีผลต่อนํ ้ายาตรวจ เช่นปั ญหาในเรื่ องอุณหภูมิ
ขณะขนส่ง
ข้ อเสนอแนะคือ การลดบางขันตอน
้
เช่น ช่วงทดสอบนํ ้ายา ไม่จําเป็ นต้ องมีเจ้ าหน้ าที่อยูด่ ้ วยทุก
ครัง้ ในการตรวจ โดยในการตรวจครัง้ ที่ 2 และ 3 ผู้เข้ าร่วมฯ อาจทําการตรวจด้ วยตนเองโดยไม่ต้องรอ
เจ้ าหน้ าที่
การส่งต่อผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ที่มีผลเลือดเป็ นบวกเข้ าสูก่ ระบวนการรักษา นับเป็ นความท้ าทาย
เนื่องจากคนกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่ไม่ต้องการเข้ ารับบริการที่คลินิกตังแต่
้ แรก ทีมวิจยั ประเมินว่าอาจเป็ นเพราะ
เคยพบประสบการณ์ที่ไม่ดี หรื ออาจได้ ยินได้ อา่ นเรื่ องราวประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน นอกจากนี ้ราว 50%
เป็ นกลุม่ ที่ไม่เคยตรวจเลือดมาก่อนเลย จึงมองว่า กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ สําคัญที่ท้าทาย การส่งต่อเข้ ารับบริการ
ั้
ต้ องการคนคอยสนับสนุน ให้
ต้ องอาศัยความพร้ อมและการให้ เจ้ าหน้ าที่พาเข้ าสูร่ ะบบ เพราะไม่ร้ ูขนตอน
กําลังใจ และต้ องคํานึงถึงความเป็ นส่วนตัว
ผู้เข้ าร่วมโครงการวิจยั ยอมรับการให้ คําปรึกษาแบบออนไลน์ เพราะคิดว่าง่าย ช่วยลดขันตอนที
้
่
ยุง่ ยากต่าง ๆ ลดข้ อจํากัดเรื่ องระยะเวลา มีความรู้สกึ ดีเพราะเจ้ าหน้ าที่มีความเป็ นกันเอง และรู้สกึ สบายๆ
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ผ่อนคลายในช่วงที่ได้ รับการปรึกษาทําให้ กล้ าที่จะเล่าเรื่ องราวส่วนตัวมากขึ ้นรู้สกึ ว่ามีความเป็ นส่วนตัว ไม่
มีคนรอบข้ างมารับรู้เรื่ องที่ปรึกษา รู้สกึ คุ้นเคยกับการใช้ วิดีโอคอลซึง่ ใช้ ในชีวิตประจําวันอยูแ่ ล้ ว รวมทัง้
เจ้ าหน้ าที่มีความพร้ อมในการให้ คําปรึกษาตลอด ดูมีความน่าเชื่อถือ
ด้ านความเป็ นไปได้ ของการจัดบริการตรวจหาการติดเอชไอวีผา่ นช่องทางออนไลน์เห็นว่า การ
ตรวจออนไลน์มีความเหมาะสมกับบริ บทสังคมไทย เพราะสะดวก ง่าย ใคร ๆ ก็ทําได้ ทุกคนใช้ สื่อออนไลน์
ในชีวิตประจําวัน มีคนจํานวนมากที่อายและไม่กล้ าไปตรวจที่โรงพยาบาล ช่วยลดข้ อจํากัดในเรื่ องเวลา
การเดินทาง การมีคมู่ ือหรื อวิดีโอที่มีคณ
ุ ภาพช่วยทําให้ คนสามารถทําตามได้ และน่าจะทําให้ ทกุ คน
สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย เหมือนชุดตรวจการตังครรภ์
้
สิง่ ที่ควรคํานึงถึง กรณีมีการตรวจออนไลน์ในประเทศไทยคือ ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ในการ
รับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ตลอดเวลา บางคนอาจมีปัญหาตอนเจาะเลือด จึงต้ องมีเจ้ าหน้ าที่คอยดูแล
หรื อมีคมู่ ือที่ดใี นการแนะนําการตรวจ เครื่ องมือการตรวจต้ องมีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐานพอ ราคาที่
คนเข้ าถึงได้ ควรอยูท่ ี่ประมาณ 200 – 300 หรื อ 500 บาท แต่ถ้าให้ มนั่ ใจในคุณภาพราคาควรอยูท่ ี่ 800 –
1,000 บาทโดยในชุดตรวจควรมีเข็มสํารองให้ ด้วย
โดยสรุป การสนับสนุนที่ควรมีในการตรวจออนไลน์คือ มีพยาบาล/เจ้ าหน้ าที่ให้ คาํ ปรึกษา การมี
วิดีโอสาธิตการตรวจหรื อมีคมู่ ือแนะนําที่สนั ้ เข้ าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ มีเจ้ าหน้ าที่พาไปตรวจยืนยันผลที่คลินิก
บนความพร้ อมของผู้รับการตรวจ และมีการให้ ข้อมูลความรู้เชิงบวกเรื่ องเอชไอวีรักษาได้ และ U = U
้ ดรับ/ขายชุดตรวจ รวมถึง
(ตรวจไม่พบเท่ากับไม่ถ่ายทอดเชื ้อให้ กบั คนอื่น) จุดรับบริ การต้ องมีมากพอ ทังจุ
สถานที่ตรวจยืนยันผลที่มีความเป็ นส่วนตัว
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)
ปั จจุบนั มีข้อมูลงานวิจยั ในกลุม่ MSM และ TG จํานวนมาก เนื่องจากเน้ นไปที่กลุม่ ที่มี
ความเสีย่ งสูง อย่างไรก็ตามการส่งเสริ มการเข้ าถึงชุดตรวจฯ ด้ วยตนเอง เป็ นการให้ ทางเลือกกับทุกคน จึง
้ ่อยูใ่ นกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
น่าจะมีการทําวิจยั หรื อสนับสนุนการศึกษาในกลุม่ ผู้หญิง กลุม่ เยาวชน ทังที
ต่างอําเภอ เช่น เรื่ องความกังวล การเข้ าถึงชุดตรวจ การเตรี ยมความพร้ อม ฯลฯ
2)
การศึกษาเรื่ องนี ้เริ่ มต้ นในกลุม่ MSM และ TG และสามารถขยายไปยังกลุม่ คูข่ องเขา ซึง่
้
เป็ นทังผู
้ ้ ชาย ผู้หญิง หรื อการขยายการศึกษาไปในกลุม่ เยาวชน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ ความตังใจใน
การหาทรัพยากร หางบประมาณ รวมทังความร่
้
วมมือมาดําเนินการ
3)
การส่งเสริมการเข้ าถึงชุดตรวจด้ วยตนเองควรส่งเสริมให้ คนทุกกลุม่ สามารถเข้ าถึงได้
โดยเฉพาะกลุม่ ที่สงั คมเห็นว่าไม่น่าหรื อไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ เช่นกลุม่ เยาวชนหรือกลุม่ ผู้สงู อาย ถือเป็ น
การตีตราทางสังคม เช่น กรณีมีเด็กผู้หญิงอายุ 12 ปี เดินเข้ าไปในคลินิก ก็จะถูกจับจ้ องมอง ถูกตีตราตังแต่
้
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แผนกประชาสัมพันธ์ไปจนถึงห้ องตรวจ การมีและสามารถใช้ ชดุ ตรวจด้ วยตนเองได้ เป็ นทางเลือกที่ดีมาก
และควรมีการศึกษาต่อว่า กรณีผลการตรวจคัดกรองออกมาเป็ นบวก ควรจะดําเนินการต่ออย่างไร
4)
การศึกษาที่ผา่ นมาของทังสองโครงการพบว่
้
า ช่วงแรกๆ มีปัญหาเรื่ องเข็มที่ใช้ ในการเจาะ
เลือด โครงการแรกใช้ เข็มตรวจเบาหวานซึง่ มีขนาดเล็กที่สดุ เพราะกังวลว่าผู้ใช้ จะเจ็บ แต่พบว่าเลือดที่เจาะ
ได้ ออกมาเป็ นเม็ดๆ ไม่เพียงพอที่จะใช้ กบั ชุดตรวจ และที่สําคัญไม่ซมึ เข้ าไปในชุดตรวจกระดาษที่จะต้ อง
ส่งไปให้ ห้องปฏิบตั กิ าร ต่อมาจึงมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเข็มเพื่อให้ ได้ หยดเลือดเพียงพอที่จะทดสอบได้
ซึง่ ก็พบว่าผู้ใช้ ไม่ได้ บอกว่าเจ็บหรื อกลัวที่จะเห็นเลือดหยดออกมามาก โครงการที่สองก็พบประเด็น
เกี่ยวข้ องกับเข็มและการใช้ เข็ม เช่น พบว่า ผู้ใช้ จํานวน1 – 2 คน ไม่กล้ าเจาะเลือดที่ปลายนิ ้วด้ วยตนเอง
หรื อพบปั ญหาเข็มหักในขณะที่พยายามเจาะ จึงต้ องให้ ความสําคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบอยูใ่ นชุดตรวจ
เช่น เข็มที่ใช้ เจาะที่ต้องให้ ความสําคัญว่าเมื่อใช้ เจาะแล้ วจะได้ ปริมาณเลือดเพียงพอกับการใช้ ทดสอบ
5)
การขึ ้นทะเบียนชุดตรวจเพื่อขออนุมตั จิ ดั จําหน่ายจากทางสํานักงาน อย. ผู้ผลิตจะต้ อง
นําเสนอชุดตรวจพร้ อมอุปกรณ์ประกอบที่ต้องมีงานวิจยั รองรับว่า ขนาดเข็มที่ใช้ ในชุดตรวจ ชุดอุปกรณ์
เหล่านี ้จะมีความแตกต่างจากโครงการวิจยั ที่นําเสนอ ซึง่ คณะผู้วิจยั ต้ องหาชุดตรวจและอุปกรณ์ประกอบ
มาประกอบรวมกันในกล่องเอง ทังนี
้ ้เข็มที่จะพิจารณาให้ ใช้ เป็ นอุปกรณ์ประกอบจะต้ องเป็ นเข็มที่มีลกั ษณะ
สามารถดันให้ หดกลับเข้ าสูท่ ี่เก็บได้ หลังการใช้ เจาะเลือด เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บของใช้
แล้ วของพนักงานเก็บรักษาทําความสะอาด
6)
ข้ อสรุปหนึง่ จากโครงการวิจยั คือ การมีผ้ เู อื ้ออํานวยในการช่วยเรื่ องการตรวจทังทาง
้
ออนไลน์และการพบเจอกัน การอบรมผู้ให้ ความช่วยเหลือในเรื่ องนี ้ให้ มีจํานวนที่เพียงพอจึงเป็ นส่วนสําคัญ
ในกรณีที่มีผ้ เู ข้ าถึงชุดตรวจเป็ นจํานวนมากขึ ้น
7)
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศเมื่อต้ นเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการมีสทิ ธิที่จะยื่น
นําเข้ าตัวอย่างเพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ ทําการตรวจสอบประเมินคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ใช้ ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบราว 100 วันทําการ หลังทราบผลการตรวจสอบก็จะต้ องใช้
ระยะเวลาในการยื่นแฟ้มขอการพิจารณาอนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการ อย.อีกระยะหนึง่ ซึง่ ต้ องรอ
การออกประกาศอีกฉบับหนึง่ เป็ นประกาศฉบับเล็กที่คาดว่าจะออกมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ขณะนี ้ทาง
สํานักงานคณะกรรมการ อย.ต้ องการรับฟั งความคิดเห็นของภาคีที่ทํางานด้ านนี ้ ก่อนที่จะมีการออก
ประกาศฉบับเล็ก อย่างเช่น ความคิดเห็นเรื่ อง ความปลอดภัยของการจัดเก็บชุดเข็มที่ใช้ ในการตรวจก็จะมี
การนํารายละเอียดไปเพิ่มเติมไว้ ในประกาศฉบับเล็กหลังการออกประกาศฉบับเล็กจึงจะทราบเวลาที่
ชัดเจนในการวางจําหน่ายในตลาด โดยคาดว่าอย่างเร็ วที่สดุ น่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 6 เดือนของระยะวันทํา
การ หรื อราวๆ ต้ นปี หน้ าจึงจะมีชดุ ตรวจฯ วางจําหน่ายในท้ องตลาด
8)
การมีชดุ ตรวจวางจําหน่ายในท้ องตลาดในเวลาที่เร็ วกว่านี ้สามารถทําได้ หากเข้ าเงื่อนไข
กรณีการนําเข้ าชุดตรวจที่ผา่ นการประเมินแบบเร่งรัด(concise evaluation) หรื อชุดตรวจที่ผา่ นการขึ ้น
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ทะเบียนใน 2 ประเทศจาก 5 ประเทศที่กําหนดไว้ แล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี ถ้ าพิจารณาแล้ วเข้ าเกณฑ์ มี
ความปลอดภัย ก็สามารถขึ ้นทะเบียน และวางจําหน่ายได้ ในระยะเวลาที่เร็ วขึ ้น
9)
ควรมีการนําเรื่องชุดตรวจด้ วยตนเองเข้ าไปผนวกในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้เรื่ องเพศศึกษา
ในโรงเรี ยนให้ กบั กลุม่ เยาวชน
-----------------------------------------จ. การเข้ าถึงข้ อ มูล ความรู้ และช่ อ งทางการเข้ าถึงชุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเอง ผ่ านการเข้ าถึงชุด
ตรวจเบาหวาน การตัง้ ครรภ์ และถุงอนามัยสตรี
1. ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้จ ากบริก ารเพื่อ เพิ่ม การเข้ าถึงชุด ตรวจด้ วยตนเอง โดย ภญ.เพ็ญ
มาฆะ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้แทนบริษัท บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด
2. บทเรี ย นจากโครงการส่ งเสริม การเข้ าถึงถุงอนามัยสตรี โดย คุณทฤษฎี สว่างยิง่ เครื อข่าย
สุขภาพและโอกาส
1. ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้จ ากบริก ารเพื่อ เพิ่ม การเข้ าถึงชุด ตรวจด้ วยตนเอง โดย ภญ.เพ็ญ
มาฆะ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้แทนบริ ษัท บู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทบู๊ทส์ฯ เป็ นบริ ษัทที่เริ่มก่อตังในประเทศอั
้
งกฤษ แต่ปัจจุบนั บริ ษัทWalgreens จากประเทศ
สหรัฐฯ เป็ นเจ้ าของ ในประเทศไทยมีสาขาอยู่ 270 แห่งทัว่ ประเทศ จัดจําหน่ายชุดตรวจด้ วยตนเอง 3
ประเภท คือ ชุดตรวจการตังครรภ์
้
ชุดตรวจการตกไข่ และชุดตรวจนํ ้าตาลในเลือด ชุดตรวจแต่ละประเภท
มาจากบริ ษัทผู้ผลิตที่แตกต่างกัน
ความท้ าทายสําคัญหนึง่ ที่เห็นจากการจัดจําหน่ายชุดตรวจคือ ใบแนะนําหรื อคูม่ ือการใช้ ที่มี
รายละเอียดมาก รวมทังลั
้ กษณะของภาษาที่ใช้ ก็เป็ นแบบวิชาการ ทําให้ ผ้ ทู ี่ต้องการใช้ ชดุ ตรวจอ่านและ
เข้ าใจได้ ยาก ตัวอย่างเช่น คูม่ ือชุดตรวจนํ ้าตาลในเลือด มีข้อมูลจํานวนมากในคูม่ ือ เขียนด้ วยภาษาเข้ าใจ
ยาก ต้ องเป็ นคนที่มีความรู้ ฉลาดมากถึงจะอ่านเข้ าใจ หรื อชุดตรวจการตกไข่ ผู้ใช้ ก็อาจจะสับสนเรื่ อง
วิธีการตรวจ เนื่องจากจะต้ องมีการนับวันก่อนที่จะมีการตรวจ บู๊ทส์จงึ ต้ องให้ เภสัชกรประจําร้ านเป็ นผู้ช่วย
อธิบาย กรณีเช่นนี ้เป็ นตัวอย่างให้ บริ ษัทที่จะนําเข้ าชุดตรวจว่า ควรต้ องมีเบอร์ โทรศัพท์ตดิ อยูท่ ี่ข้างกล่อง
หรื อในคูม่ ือในชุดตรวจเพื่อให้ ผ้ ตู ้ องการใช้ สามารถโทรศัพท์ไปขอรับคําแนะนําเรื่ องลําดับขันตอนในการ
้
ตรวจและการอ่านผล
อีกตัวอย่างเป็ นชุดตรวจการตังครรภ์
้
ในแต่ละบริ ษัทจะมีการบรรจุชดุ ตรวจให้ ในจํานวนที่แตกต่าง
กัน บางบริ ษัทมีชดุ ตรวจ 1 ชุด บางบริษัทมีชดุ ตรวจสํารองบรรจุรวมไว้ ด้วย คําอธิบายข้ างกล่องก็มีความ
แตกต่างกัน มีทงอธิ
ั ้ บายแบบคร่าวๆ และแบบละเอียด การระบุคําอธิบายข้ างกล่องให้ อา่ นเข้ าใจง่ายเป็ น
เรื่ องสําคัญสําหรับผู้ใช้ เพราะไม่ต้องใช้ เวลาในการปรึกษาเภสัชกรที่ร้านจําหน่าย แต่ยงั มีบางกรณีมีปัญหา
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เกิดขึ ้น เช่น การใช้ ชดุ ตรวจแล้ วไม่แสดงผลการตรวจให้ เห็น ต้ องมีการตรวจซํ ้า คําอธิบายลักษณะนี ้ก็
จําเป็ นต้ องระบุไว้ ข้างกล่อง และสําหรับบางกล่องที่มีชดุ ตรวจสํารองผู้ใช้ ก็ไม่ต้องสิ ้นเปลืองเงินซื ้อชุดตรวจ
ใหม่
การที่สาํ นักงานคณะกรรมการ อย. ปลดล๊ อกให้ มีการจําหน่ายชุดตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วย
ตนเองให้ สามารถจําหน่ายได้ ในท้ องตลาดเป็ นสิง่ ที่ดี การระบุให้ ชดั เจนว่า ชุดตรวจยี่ห้อใดผ่านการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานจะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้บริโภคมากขึ ้น
เรื่ องช่องทางการจําหน่ายเห็นว่า บริ ษัทผู้นําเข้ าชุดตรวจฯ ทัง้ 4 แห่งที่มาร่วมประชุมในวันนี ้ อาจ
มองช่องทางการจัดจําหน่ายที่มากไปกว่าร้ านขายยา เช่น ร้ านสะดวกซื ้อ โดยส่วนสําคัญคือ การจัดทํา
ฉลากคูม่ ือการใช้ เป็ นตัวอักษรที่อา่ นได้ ไม่ใช้ ขนาดตัวอักษรที่เล็กมาก มีข้อความชัดเจน คนทัว่ ไปอ่านแล้ ว
เข้ าใจ ไม่ต้องตีความ หรื อไม่ต้องพึง่ การอธิบายของเภสัชกรที่ร้านขายยา
กรณีมีช่องทางการจําหน่ายที่มากไปกว่าร้ านขายยา บริษัทผู้ผลิตผู้นําเข้ าจําเป็ นต้ องคิดถึงการ
สื่อสารบางเรื่องที่เป็ นเรื่ องสําคัญ เนื่องจากชุดตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเองมีความสําคัญมากกว่าชุด
ตรวจประเภทอื่น เพราะเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยในชีวิต เรื่ องสําคัญที่บริษัทผู้ผลิตผู้นําเข้ าต้ อง
มีช่องทางการสื่อสารให้ ชดั เจนคือ การใช้ ชดุ ตรวจในช่วงที่เพิ่งติดเชื ้อฯใหม่ที่อาจส่งผลให้ ตรวจไม่เจอการ
ติดเชื ้อ เพราะผลการตรวจยังขึ ้นเป็ นลบ เรื่ องนี ้อาจสร้ างความเข้ าใจผิดได้ ง่าย เรื่ องนี ้มีข้อกังวลน้ อยกว่า
หากเป็ นการจําหน่ายในร้ านขายยา เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ อย.มีการควบคุมเข้ มงวดว่าร้ านขาย
ยาต้ องมีพื ้นที่ให้ คําปรึกษาและเป็ นพื ้นที่ที่มีความเป็ นส่วนตัว เพื่อระมัดระวังเรื่ องข้ อมูล ความลับ ความ
เป็ นส่วนตัวของผู้รับบริการ
บริษัทบู๊ทส์ฯ ได้ รับการติดต่อเข้ าร่วมโครงการสาธิตฯของสํานักโรคเอดส์ฯ กรมควบคุมโรค
โครงการนี ้มีระยะเวลาดําเนินการ 1 ปี เปิ ดรับสมัครผู้ที่มีความเสีย่ งต่อการได้ รับเชื ้อเอชไอวีจํานวน 2,000
คนให้ ลงทะเบียน จากนันสามารถรั
้
บชุดตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเองที่ร้านบู๊ทส์พร้ อมกับคูปองมูลค่า
300 บาทสําหรับใช้ ซื ้อสินค้ าในร้ าน ส่วนตัวเห็นว่าโครงการนี ้มีประโยชน์ เพราะผู้ลงทะเบียนต้ องผ่านการ
ได้ รับความรู้ เข้ าใจวิธีการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการ อย. คาดว่าจะผ่านการอนุมตั ใิ ห้ มีการดําเนินงาน เมื่อโครงการดําเนินงานเสร็ จสิ ้นก็คงเป็ น
จังหวะที่บริ ษัทผู้ผลิตผู้นําเข้ าได้ รับการอนุมตั ใิ ห้ มีการนําเข้ าชุดตรวจจากทางสํานักงานคณะกรรมการ อย.
ในช่วงเวลาเดียวกัน
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)
บริษัทบู๊ทส์ฯ จะมีร้านบู๊ทส์ฯ จํานวน 30 ร้ านในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ เข้ าร่วมในโครงการนี ้
โดยมีเภสัชกรจํานวน 60 คน รวมทังผู
้ ้ ช่วยเภสัชกรเข้ าร่วมรับการอบรมจัดโดยสํานักโรคเอดส์ฯ โครงการ
ดังกล่าวมีงบประมาณจํากัด รวมทังต้
้ องการจํากัดพื ้นที่ กลุม่ เป้าหมาย อย่างไรก็ตามผลงานวิจยั ที่นําเสนอ
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ผ่านไปชี ้ให้ เห็นว่า ผู้เข้ าร่วมโครงการฯต้ องการให้ มีการวางจําหน่ายในร้ านขายยา ดังนันผู
้ ้ ผลิตผู้นําเข้ าก็
น่าจะพิจารณาข้ อมูลส่วนนี ้ประกอบและมีการพูดคุยกับร้ านขายยา บริษัทบู๊ทส์ฯ เห็นว่าชุดตรวจฯด้ วย
ตนเองเป็ นสินค้ าที่มีความละเอียดอ่อน ก็จะต้ องมีการจัดอบรมเภสัชกรและหรื อพนักงานด้ วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามหลังสิ ้นสุดการดําเนินงานโครงการสาธิตรูปแบบฯ บู๊ทส์ไม่มีแผนการขยายผลการอบรมให้ กบั
เภสัชกรของบู๊ทส์ทวั่ ประเทศ และได้ มีข้อเสนอให้ บ๊ ทู ส์พิจารณาการทําในรูปแบบแผนงานความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมหรื อCorporate social responsibility (CSR)
2)
การวางจําหน่ายในร้ ายขายยาโดยมีเภสัชกรที่ผา่ นหลักสูตรการอบรมที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐานเป็ นส่วนที่ดี การรวมผู้ช่วยเภสัชกรเข้ าไว้ ในการอบรมด้ วยก็จะเป็ นส่วนที่สําคัญด้ วยเช่นกัน
รวมทังกรณี
้
หากมีการวางจําหน่ายในร้ านสะดวกซื ้อ พนักงานผู้จําหน่ายก็ควรได้ ผา่ นการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวนี ้ด้ วยเช่นกัน
3)
การอบรมพนักงานในร้ านสะดวกซื ้ออาจเป็ นเรื่ องท้ าทายอยูม่ าก เนื่องจากพนักงานมีการ
หมุนเวียนเข้ าออกบ่อย การมีแผ่นพับ/โบรชัวร์ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องการใช้ ที่ถกู ต้ องประกอบจะเป็ น
ทางเลือกหนึง่ กรณีผ้ ซู ื ้อหยิบสินค้ าไปชําระเงินก็สามารถให้ พนักงานแนบโบรชัวร์ ไปพร้ อมกันด้ วย แตกต่าง
จากร้ านขายยาที่มี GPP (Good Pharmacy Practice)เป็ นเกณฑ์การกํากับดูแลด้ วยอีกชันหนึ
้ ง่
4)
การดําเนินงานโครงการเรื่ องการส่งเสริ มการเข้ าถึงและการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองนี ้ ควร
รวมองค์กรชุมชนที่ดาํ เนินในรูปแบบศูนย์บริการสุขภาพของชุมชน (KPLHS หรื อ Key-Population-Led
Health Services) เข้ าไว้ ด้วย ทังในรู
้ ปแบบของการให้ บริการสายโทรศัพท์ปรึกษา (call center) และการ
วางจําหน่าย โดยควรขยายการดําเนินงานไม่จํากัดเฉพาะองค์กรที่ดําเนินงานในงบประมาณจากกองทุน
โลก แต่ควรรวมองค์กรที่ดาํ เนินงานภายใต้ งบประมาณ USAID ด้ วย
5)
คลินิกนิรนามมีแผนที่จะทําคลินิกออนไลน์ และวางจําหน่ายชุดตรวจฯด้ วยตนเองทาง
ออนไลน์ โดยมีการให้ คาํ ปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ บนหลักการเรื่ องการรักษาความลับความเป็ น
ส่วนตัว ผู้ที่ต้องการบริการปรึกษาออนไลน์สามารถซื ้อชุดตรวจฯจากที่ไหนก็ได้
2. บทเรี ย นจากโครงการส่ งเสริม การเข้ าถึงถุงอนามัยสตรี โดย คุณทฤษฎี สว่างยิง่ เครื อข่าย
สุขภาพและโอกาส(Health and Opportunity Network หรื อ HON)
้ การนํา
HONทํางานส่งเสริมถุงอนามัยสตรี (Female condom หรื อ FC) ราว 10 ปี ก่อน ขณะนันมี
FC เข้ ามาส่งเสริมในประเทศไทยผ่านโครงการด้ านสุขภาพ โดยมูลนิธิ PSI เป็ นผู้ดําเนินการผ่านแผนงาน
การตลาดเพื่อสังคม ส่งเสริมการใช้ และจัดจําหน่ายถุงยางอนามัยยี่ห้อ One และ FC ยี่ห้อ “Your” กําหนด
ราคาของ FC ไว้ ที่ 20 บาท เพื่อให้ คนทัว่ ไปเข้ าถึงได้
การส่งเสริ มการใช้ FC เริ่มต้ นในปี 2548 ถือเป็ นระยะแรกของการทํางาน การทําวิจยั ทางการ
ตลาดได้ สร้ างผลิตภัณฑ์เป็ นกล่องบรรจุสีสวยงามน่าใช้ แต่มีความท้ าทายที่คนทัว่ ไปยังไม่ร้ ูจกั และไม่ค้ นุ
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ชินกับการนําอะไรใส่เข้ าไปในช่องคลอดของตนเอง HON จึงต้ องกลับมาทบทวนการทํางานและหาภาคีที่
คิดว่าเป็ นผู้ที่เข้ าถึงกลุม่ ที่มีแนวโน้ มว่าจะเป็ นผู้ใช้ จึงได้ ทํางานกับเครื อข่ายผู้หญิงที่มีเอชไอวี และ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การดําเนินงานไปพร้ อมกับการทําวิจยั เก็บข้ อมูล พบปัญหาเรื่ องราคาและจุดจําหน่าย แต่การมี
เบอร์ โทรศัพท์เพื่อการปรึกษา (call center)ไม่ได้ เป็ นปั จจัยสําคัญ เนื่องจากการขอคําอธิบายจากคน
ใกล้ เคียงทําได้ ง่ายและละเอียดอ่อนกว่า
การดําเนินงานช่วงที่สองเป็ นการผลักดันให้ มีการนําถุงอนามัยสตรี เข้ าสูร่ ะบบบริการสุขภาพ พบ
ประเด็นปั ญหาสําคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์มีราคาแพง ไม่มีวางจําหน่ายในท้ องตลาด ตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
ชัดเจนว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภท เครื่ องสําอาง เครื่ องมือแพทย์ทวั่ ไป หรื อเครื่ องมือแพทย์ที่ต้องควบคุม
พิเศษ การปรึกษากับสํานักงานคณะกรรมการ อย. เพื่อกําหนดประเภทของถุงอนามัยสตรี วา่ เป็ นสินค้ า
ประเภทไหน ขณะนันยั
้ งไม่มีความชัดเจนเรื่ องนี ้ (ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ อย.ชี ้แจงภายหลังว่า ถุง
อนามัยสตรี ได้ รับการกําหนดให้ เป็ นเครื่ องมือแพทย์) จึงปล่อยประเด็นนี ้ค้ างไว้ ปั ญหาเรื่ องความรู้ความ
เข้ าใจต่อผลิตภัณฑ์ และอีกเรื่ องหนึง่ เป็ นข้ อจํากัดเรื่ องวิธีการใช้ ถงุ อนามัยสตรี ที่ดยู งุ่ ยากที่จะต้ องสอดใส่
เข้ าไปในช่องคลอด ทีมงานได้ ดําเนินการส่งเสริ มความต้ องการการใช้ แต่ก็จะพบปั ญหาว่า ไม่มีถงุ อนามัย
สตรี วางจําหน่าย
การดําเนินงานช่วงที่สาม ยังอยูบ่ นความร่วมมือและการสนับสนุนจาก สสส. และได้ รับการ
สนับสนุนจาก UNFPA มีแผนการดําเนินงานพร้ อมกับทําวิจยั ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ดําเนินการใน
้ ง
เครื อข่ายผู้ที่มีเอชไอวี และกลุม่ พนักงานหญิงบริการและสาวประเภทสองในพื ้นที่จงั หวัดชลบุรี ขณะนันถุ
อนามัยสตรี ได้ รับการพิจารณาอนุมตั จิ ากสํานักงานคณะกรรมการ อย.ให้ จดั จําหน่ายได้ การที่มลู นิธิ PSI มี
ความชํานาญในการดําเนินงานวางแผนทางการตลาด จึงทําให้ เรื่ องการทําตลาดไม่ใช่เรื่ องน่ากังวล
้ งอยูท่ ี่การพัฒนาสาสน์สําคัญ (key message) เพื่อสื่อสารกับสังคมสาธารณะให้
ประเด็นสําคัญขณะนันจึ
คนเข้ าใจ ไม่เกิดการตีตราว่า ถุงอนามัยสตรี เป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ที่มีความเสี่ยง HON ได้ พฒ
ั นาหลักสูตร
การอบรมการส่งเสริ มการใช้ ถงุ อนามัยสตรี ที่รวมความเข้ าใจเรื่ องการตีตราและการเลือกปฏิบตั เิ ข้ าไปด้ วย
หลักสูตรได้ รับการพัฒนาออกมาเป็ น 2 ชุดคือหลักสูตรมาตรฐานทัว่ ไป และหลักสูตรสําหรับกลุม่ ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย
การจัดอบรมส่งเสริมการใช้ ครอบคลุมคนจํานวนกว่า 2,000 คน การดําเนินการวิจยั ควบคูก่ นั ไป
พบว่า จํานวนคนที่ผา่ นการอบรมเกินครึ่งตัดสินใจขอนําถุงอนามัยสตรี ไปใช้ จริง แต่ทางโครงการก็ไม่ได้
ติดตามว่ามีคนจํานวนเท่าไหร่ที่นําไปใช้ จริ ง ซึง่ คาดว่าจะมีจํานวนลดน้ อยลงจากผู้ที่สนใจนําไปใช้
การจัดอบรมมีเรื่ อง การส่งเสริ มอํานาจ (empower) ให้ กบั ผู้หญิง และการทดลองใส่ถงุ อนามัยสตรี
ด้ วยตนเอง ซึง่ มีทงการใช้
ั้
กบั ช่องคลอดและใช้ กบั รูทวาร จากนันมี
้ การแจกถุงอนามัยสตรี ให้ คนละ 3 ชิ ้น
กําหนดว่า ชิ ้นแรกให้ ทดลองใส่ ชิ ้นที่สองและสามให้ ลองใช้ กบั คู่ และเมื่อใช้ ครบสามชิ ้นให้ นําประสบการณ์
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การใช้ มาพูดคุยสื่อสารกันโดยเฉพาะในเรื่ องความรื่ นรมย์ในการใช้ เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ ดังนันเป้
้ าหมาย
ในการจัดอบรมนอกจากเรื่ องการแนะนําถุงอนามัยสตรี แล้ วยังเป็ นเรื่ องการสื่อสารเรื่ องเพศ เนื่องจาก
เพศสัมพันธ์เป็ นเรื่ องระหว่างคนกับคูน่ อน
โครงการจัดอบรมส่งเสริ มการใช้ และการสื่อสารเรื่ องเพศดําเนินการใน 11 จังหวัด เป็ นการสร้ างนัก
สื่อสารเรื่ องเพศและการเพิ่มจุดวางถุงอนามัยสตรี ให้ หยิบไปใช้ โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย แม้ จะประสบความสําเร็จ
ในเรื่ องการเสริ มสร้ างอํานาจของผู้หญิง การสื่อสารเรื่ องเพศ แต่ก็ล้มเหลวในเรื่ องการเข้ าถึงถุงอนามัยสตรี
เพราะไม่มีแจกจ่ายอย่างเพียงพอ
การสรุปบทเรี ยนของโครงการได้ จดั ทําข้ อเสนอแนะต่อการทํางานส่งเสริมการใช้ ถงุ อนามัยสตรี ไว้
อาทิ ข้ อเสนอต่อองค์กรพัฒนาเอกชนให้ รวมถุงอนามัยสตรี เป็ นหนึง่ ในชุดเครื่ องมือด้ านการป้องกันและการ
ใช้ ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย เรื่ องการรณรงค์สื่อสารสาธารณะควรระมัดระวังเรื่ องการตีตราตัวผลิตภัณฑ์
้
บนโยบาย และในระดับหน่วย
ควรมีการสนับสนุนให้ มีถงุ อนามัยสตรี อยูใ่ นระบบบริ การสุขภาพทังในระดั
บริการ เป็ นต้ น
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1)
การส่งเสริ มการใช้ ถงุ อนามัยสตรี รวมถึงชุดตรวจฯด้ วยตนเอง จําเป็ นต้ องคิดถึงการสร้ าง
ความต้ องการการใช้ (Demand Creation) ซึง่ อาจจําเป็ นต้ องให้ หน่วยงานที่ทํางานด้ านธุรกิจอุตสาหกรรม
และการตลาดมาช่วยวางแผนส่งเสริ มการใช้ โดยมองชุดตรวจฯด้ วยตนเองในลักษณะของสินค้ าที่สง่ เสริ ม
สุขภาพให้ ดีขึ ้นแทนที่จะเป็ นอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันโรค ถุงอนามัยสตรี และชุดตรวจเอชไอวีด้วย
ตนเอง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีลกั ษณะคล้ ายกัน คือมีประโยชน์ แต่การยอมรับและความเข้ าใจของสังคมต่อ
ผลิตภัณฑ์มีน้อย และอาจนําไปสูก่ ารตีตรา รังเกียจ จึงจําเป็ นต้ องคิดถึงการสร้ างความต้ องการส่งเสริม
การใช้ อีกประเด็นเป็ นบทเรี ยนของการส่งเสริ มและขยายผลการใช้ เพร็บในระดับโลก โดย Linda-Gail
Bekker ประธานสมาคมเอดส์สากล(International AIDS Society - IAS)คนปั จจุบนั ที่เขียนบทความแสดง
ความคิดเห็นในวารสาร The Lancet เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ เพร็บในระดับโลกว่าจะต้ องพูดถึง
ผลิตภัณฑ์(เพร็บ)ที่เน้ นลักษณะบวก
2)
ประเด็นน่าคิดเรื่ องหนึง่ คือ การวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในสังคมสาธารณะ ตัวอย่าง
การใช้ ชื่อว่า ถุงอนามัยสตรี (female condom) ดูเป็ นการผลักภาระการหามาใช้ ให้ กบั ผู้หญิง จึงได้
เปลี่ยนไปใช้ ชื่อใหม่single-use internal condom (ถุงยางที่ใช้ ภายในเพียงครัง้ เดียว) เพราะใช้ ได้ ทงหญิ
ั้ ง
และชายการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นการตลาดที่ไม่ต้องการสร้ างภาพพจน์วา่ เป็ นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้หญิง
เท่านันดั
้ งนันการวางแผนส่
้
งเสริ มการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง คงต้ องกําหนดทิศทางและแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ ชดั เจนว่าไม่ได้ พดู ในฐานะเครื่ องมือป้องกันเอชไอวี เพราะคนจะปฏิเสธว่า เขาไม่มีความ
เสี่ยงต่อโรค จึงควรพัฒนาแนวทางการส่งเสริมไปในทิศทางการส่งเสริ มสุขภาพ
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3)
การติดตามการใช้ ภายในประเทศ ควรต้ องครอบคลุมการติดตามผู้ใช้ หลังการใช้ ชดุ ตรวจฯ
ว่ามีการเชื่อมโยงเข้ าสูร่ ะบบบริ การดูแล รักษา และป้องกันสุขภาพอย่างไร เช่น มีการเพิ่มการใช้ เพร็บเพิ่ม
มากขึ ้นหรื อไม่ ถือเป็ นการติดตามที่ยกระดับจากเรื่ องช่องทางการเข้ าถึง ไปสูผ่ ลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการใช้
4)
การเตรี ยมระบบรองรับความพร้ อมในการวางชุดตรวจฯด้ วยตนเองในท้ องตลาดในช่วงปี
หน้ า คงต้ องมีเรื่ องการเตรี ยมชุดข้ อมูล ทังในลั
้ กษณะแผ่นกระดาษ คลิปวิดีโอ ผู้ให้ ข้อมูลในระบบสาย
ปรึกษาทางโทรศัพท์ และในร้ านขายยา หรื อผ่านทางออนไลน์ และมีเรื่องของเนื ้อหาทังเรื
้ ่ องการส่งเสริ ม
สุขภาพและการป้องกัน การกําหนดสาสน์วา่ จะสื่อสารอะไรกับใคร รวมทังการสื
้
่อสารกับสังคมสาธารณะ
ว่าต้ องการให้ สงั คมมองและเข้ าใจเรื่ องนี ้อย่างไร
-----------------------------------------ฉ. การเตรีย มระบบการให้ บ ริก ารทางสาธารณสุข เพื่อ รองรับ ผู้ต รวจที่ต้ อ งการเข้ าสู่บ ริก ารยืน ยัน
ผล บริก ารป้ อ งกัน และดูแ ลรั ก ษาเอชไอวี รวมทัง้ การติด ตามประเมิน ผล โดย พญ.เสาวนีย์
วิบลุ สันติ กรมควบคุมโรค
การเตรี ยมระบบการให้ บริ การสาธารณสุข เพื่อรองรับการใช้ ชดุ ตรวจการติดเชื ้อด้ วยตนเอง (HIVST)
ในการเข้ าสูร่ ะบบบริ การสุขภาพ มีการเตรี ยมไว้ 4 เรื่ อง
1. การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรและประชาชน
2. การจัดระบบรองรับการใช้ (HIVST) รวมถึงการเชื่อมต่อเข้ าสูร่ ะบบบริการ
3. การจัดทําแนวทางการเชื่อมต่อการเข้ าสูร่ ะบบบริ การหลังการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง
เพื่อรองรับการตรวจยืนยันผลและการรักษา
4. จัดทําระบบการติดตาม และประเมินผล
1. การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้ ความรู้ความเข้ าใจแก่บคุ ลากรและประชาชน สํานักโรคเอดส์วาง
แผนการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลการใช้ ชดุ ตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ เอกสาร
สิง่ พิมพ์ หรื อสือ่ ต่างๆรวมทังสื
้ ่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในลักษณะของสือ่ ประชาสัมพันธ์งา่ ยๆ
้ โดยผู้ให้ ข้อมูลเป็ นคนที่
เช่น ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิ ก (การให้ ข้อมูลผ่านรูปภาพ) การทําคลิปวิดีโอสันๆ
สังคมไว้ วางใจหรื อคนที่วยั รุ่นชื่นชมเป็ นการให้ ความรู้ การสาธิตวิธีการตรวจ การสรุปผล การอธิบายเรื่ อง
window periodการเชื่อมเข้ าสูร่ ะบบบริ การ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อให้ คําปรึกษาเพิ่มเติมได้
โดยตรงในลักษณะของเบอร์ สายด่วน(Hotline)
2. การจัดระบบรองรับการใช้ HIVST รวมถึงการเชื่อมต่อเข้ าสูร่ ะบบบริการการทําเนื ้อหาข้ อมูลการให้
คําแนะนําในเอกสารคูม่ ือที่บรรจุในกล่องชุดตรวจฯ มีเรื่ องการประเมินความเสี่ยงตนเองวิธีการใช้ วิธีอา่ น
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ผล ระยะแฝง (window period) ความสําคัญของการตรวจยืนยันผล หน่วยงานที่ให้ บริ การให้ คําปรึกษา
เพิ่มเติมก่อนและหลังการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีทางโทรศัพท์(สายด่วน) ทังในส่
้ วนขององค์กรชุมชน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ คําปรึกษา เครื อข่ายต่างๆและหน่วยงานตรวจยืนยันผล
การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรส่วนของเภสัชกร บุคลากรสธ. ผู้ให้ บริการให้ คําปรึกษา
เครื อข่าย การจัดทําเอกสาร สื่อที่เกี่ยวข้ อง การชี ้แจง การอบรมผ่านการประชุมบูรณาการต่างๆ สํานักโรค
เอดส์ฯ ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือด้ านสาธารณสุขของประเทศสหรัฐฯและประเทศไทย (TUC) จัดทํา
โครงการสาธิตการมีชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองวางจําหน่ายในร้ านขายยา (ตามผลการวิจยั ของ FHI 360) มีการ
วางระบบการให้ คําปรึกษาเบื ้องต้ นโดยเภสัชกรประจําร้ านขายยา การแนะนําวิธีการใช้ วิธีการแปลผลและ
การยํ ้าเรื่ องชุดตรวจเป็ นชุดตรวจคัดกรอง กรณีที่มีผลการตรวจเป็ นบวก ต้ องไปรับการตรวจยืนยันผลตาม
สถานที่ตา่ งๆ ที่แนะนําไว้ คาดว่าเดือนมิถนุ ายนจะเริ่มการอบรมได้ ผู้เข้ าร่วมการอบรมเป็ นเจ้ าหน้ าที่ใน
หน่วยบริการสาธารณสุข สายด่วนทัง้ 1442 ของกรมควบคุมโรค และ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้ อง
ไม่พร้ อม ผู้ให้ คําปรึกษา และเภสัชกร เนื ้อหาจะเป็ นส่วนของความรู้เอชไอวี ชุดตรวจ การแปลความหมาย/
การอ่านผล รวมทังวิ
้ ธีการให้ การปรึกษากับกลุม่ ที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี ้จะมีการให้ การ
ปรึกษาสนับสนุนการให้ การปรึกษาช่องทางต่างๆผ่านแผนกให้ บริการปรึกษาสุขภาพของโรงพยาบาลทุก
แห่ง
3. การจัดทําแนวทางการเชื่อมต่อเข้ าสูร่ ะบบบริการหลังการตรวจการติดเชื ้อเอชไอวีด้วยตนเอง เพื่อ
รองรับการตรวจยืนยันผลและการรักษากรณีผลการตรวจคัดกรองเบื ้องต้ นเป็ น “ไม่มีปฏิกิริยา” (nonreactive) และกรณีผลการตรวจตรวจคัดกรองเบื ้องต้ นเป็ น “มีปฏิกิริยา (reactive)” แนวทางการตรวจ
ยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื ้อเอชไอวี แนวทางการรักษาเมื่อยืนยันผลเป็ นบวก การประสานส่งต่อเข้ าสูก่ าร
รักษาตามสิทธิในระบบประกันสุขภาพของผู้ตรวจ ประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันคือ จะมีการดูแลคนกลุม่ นี ้
เข้ มข้ น แบบมีช่องทางด่วนหรื อไม่
4. จัดทําระบบการติดตาม และประเมินผลในเรื่ องการใช้ ชดุ ตรวจฯ และผลต่อการเพิ่มการรู้
สถานะการติดเชื ้อ และการเข้ าถึงบริการป้องกัน และดูแลรักษาเอชไอวีสํานักโรคเอดส์ฯ จะติดตามข้ อมูล
ผลการขึ ้นทะเบียนชุดตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการ อย. ในส่วนของบริ ษัทนําเข้ า และสถานที่จดั
จําหน่าย การติดตามข้ อมูลจากผลการจําหน่ายชุดตรวจกรองเอชไอวีด้วยตนเองของบริษัทซึง่ ทาง
สํานักงานคณะกรรมการ อย.กําหนดให้ บริษัทนําเข้ าและสถานที่จดั จําหน่ายแจ้ งผลไว้ รวมทังข้
้ อมูลจาก
หน่วยบริการ ที่มีการบันทึกก่อนการตรวจเอชไอวีให้ กบั ผู้ที่ต้องการเข้ ามารับบริ การการตรวจยืนยันผล การ
รวบรวมข้ อมูลจากบันทึกการสอบถามผ่านทางเว็ปไซต์ รวมเว็ปไซต์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของสํานักงาน
คณะกรรมการ อย. และสายด่วนต่างๆ หรื อข่าวจากช่องทางต่างๆ เพิม่ เติม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงคุณภาพว่า
กลุม่ ผู้ใช้ เป็ นประชากรกลุม่ ใด รวมทังอาจมี
้
การเพิ่มข้ อคําถามการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองในระบบการเก็บ
ข้ อมูลเฝ้าระวัง IBBS ของสํานักระบาดวิทยาด้ วย
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สํานักโรคเอดส์ฯ วางแผนว่า หลังประกาศให้ มีการวางจําหน่ายและมีการใช้ ทวั่ ไปผ่านไป 1 ปี จะมี
การตังคณะทํ
้
างานเพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้ นําข้ อมูลต่างๆ จากเครื อข่ายที่ร่วมดําเนินงานมา
นการ
สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ผลสําหรับพิจารณาการดําเนินงานระยะต่อไป รวมทังการประเมิ
้
ตอบรับและผลกระทบจากการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ผู้ที่ต้องการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองส่วนหนึง่ เป็ นผู้ที่กงั วลและอ่อนไหวกับเรื่ องความลับความเป็ น
ส่วนตัว การเชื่อมโยงเข้ าสูร่ ะบบบริการสุขภาพหลังตรวจคัดกรองว่ามีผลการตรวจเป็ นบวก จะต้ องให้ ความ
ระมัดระวังและออกแบบแนวทางการเชื่อมโยงเข้ าสูร่ ะบบที่สร้ างความมัน่ ใจเรื่ องการรักษาความลับและ
ความเป็ นส่วนตัว
2) การติดตามผู้ใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองกรณีของผู้ที่มีผลการตรวจเป็ นลบที่จะมีจํานวนมากกว่าผู้ที่มี
ผลตรวจเป็ นบวก ควรให้ ความสําคัญกับการเชื่อมโยงเข้ าสูบ่ ริการการป้องกัน และสําหรับกรณีที่อาจมีผล
การตรวจเป็ น “ลบปลอม” ซึง่ จะมีผลกระทบตามมามาก เช่น การไม่ได้ รับการรักษา การแพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่น
เป็ นเรื่ องสําคัญที่ต้องมีการจัดระบบติดตาม
3) การขึ ้นทะเบียนทําเฉพาะในส่วนของผู้ผลิตและผู้นําเข้ า แต่ไม่ได้ มีการขึ ้นทะเบียนผู้จําหน่าย จึง
จําเป็ นต้ องคิดแนวทางในการติดตามควบคุมดูแลการจําหน่ายชุดตรวจฯด้ วยตนเองเรื่ องเกณฑ์อายุที่
เหมาะสม เพราะอาจมีกรณีที่มีการนําชุดตรวจไปใช้ ตรวจในเด็ก
4) ส่วนที่ยงั ไม่ได้ มีการเอ่ยถึงคือ การติดตามกรณีการนําชุดตรวจฯด้ วยตนเองไปบังคับใช้ กบั คนอื่น
เช่น นายจ้ างกับลูกจ้ าง หรื อการบังคับใช้ กบั คูน่ อนของตนเอง ที่นําไปสูก่ ารตีตรา การเลือกปฏิบตั ิ และการ
กระทําความรุนแรง ซึง่ ควรมีการพิจารณาแนวทางหรื อมาตรการในการกํากับดูแล รวมทังการเอาผิ
้
ดทาง
กฎหมายทังนี
้ ้ทาง สอวพ.ร่วมกับมูลนิธิศนู ย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR) จัดทําการรับเรื่ องร้ องเรี ยนผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ซึง่ คิดว่าจะเป็ นช่องทางหนึง่ ในการติดตามการนําชุดตรวจฯด้ วยตนเองไปใช้ ในทางที่ผิด
5) การที่ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองออกแบบมาเพื่อเป็ นทางเลือกในการตรวจที่เข้ าถึงง่าย ใช้ ได้ ง่าย เพื่อ
ส่งเสริมความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเอง ยุตปิ ั ญหาเอดส์ การนําชุดตรวจฯด้ วยตนเองไปใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ การละเมิดสิทธิ การเปิ ดเผยความลับความเป็ นส่วนตัวจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องคิดอย่างจริงจัง
รวมทังเรื
้ ่ องความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง นายจ้ างกับลูกจ้ าง การไม่ต้องการไปรับบริการ
ที่หน่วยบริการอีกเรื่ องที่ต้องคิดพร้ อมๆ กันไปคือเรื่ องระบบการโอนสิทธิเพื่อเข้ าสูก่ ารรักษา เพื่อให้ ไปรับ
บริการ ปั ญหาที่เคยเอ่ยถึงเรื่ อง การตรวจแล้ วหายไปจากระบบไม่มารับบริการต่อเนื่องก็จําเป็ นต้ องพูดคุย
วางแนวทางป้องกันแก้ ไขไว้ ด้วย
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6) เรื่ องหนึง่ ที่ต้องสื่อสารกับสาธารณะคือ การนําไปใช้ บงั คับตรวจเป็ นเรื่องผิดกฎหมาย ต้ องมี
มาตรการกํากับส่วนนี ้ ต้ องสือ่ สารให้ รับรู้วา่ การบังคับตรวจทําไม่ได้ และกรณีที่มีการบังคับตรวจสามารถ
ไปร้ องเรี ยนที่ใดได้ เพื่อเป็ นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
7) เรื่ องการสื่อสารสาธารณะ เป็ นเรื่ องที่ต้องเน้ นการสื่อสารเชิงบวกว่าเป็ นเรื่ องการดูแลสุขภาพ ไม่ใช่
เรื่ องความเสี่ยง เรื่ องการมัว่ เซ็กส์ แต่เป็ นความรับผิดชอบของทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง
8) การประเมินประโยชน์ของชุดตรวจฯด้ วยตนเอง ต้ องหาช่องทางหลายช่องทางในการเก็บข้ อมูลให้
มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ เช่น ข้ อมูลเรื่ องการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง และเข้ าสูร่ ะบบการรักษาได้ เร็วขึ ้น
9) การให้ ความรู้กบั ประชาชนเรื่ องชุดตรวจฯ ช่องทางการเข้ าถึง รวมทังมี
้ การติดตามการนําไปใช้ จริง
ในบางประเทศมีการให้ ข้อมูลเรื่ องสถานที่ทิ ้งชุดตรวจฯ หลังการใช้
-----------------------------------------ช. ข้ อ ควรคํานึงในแง่ ก ฎหมาย นโยบาย และสิท ธิส่ วนบุค คล
1. ข้ อ ควรคํานึงถึงในแง่ น โยบาย และสิท ธิส่ วนบุค คล โดยคุณจอน อึง๊ ภากรณ์ จาก ไอลอว์
2. ข้ อ ควรคํานึงถึงในแง่ ก ฎหมาย โดยคุณกมล อุปแก้ ว กรรมการมูลนิธิเครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อเอชไอวี/
เอดส์ ประเทศไทย
1. ข้ อ ควรคํานึงถึงในแง่ น โยบาย และสิท ธิส่ วนบุค คล โดยคุณจอน อึง๊ ภากรณ์
ข้ อกังวลสําคัญในเรื่ องนี ้มีอยู่ 3 ข้ อ
ข้ อแรก เรื่ อง ความพร้ อมในหลายๆ ด้ านของประเทศไทย เช่น ด้ านการส่งเสริ มให้ ความรู้เรื่ องเอช
ไอวีที่ยงั อ่อนแอมากเมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศ การไปร่วมจัดอบรมให้ กบั อัยการ ซึง่ ถือเป็ นภาพตัวแทน
ของประชากรที่มีการศึกษาสูงในระบบการศึกษา ยังพบอัยการจํานวนหนึง่ ที่เชื่อว่า ผู้ที่มีเชื ้อเอชไอวีจะต้ อง
ป่ วยหนักและเสียชีวิตภายใน 2 – 3 ปี และมีอยั การจํานวนหนึง่ ที่ได้ พบกับผู้ที่มีเชื ้อเอชไอวีและไม่เชื่อว่า
คนๆ นันมี
้ เอชไอวี นี่เป็ นภาพสะท้ อนเรื่ องความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องเอชไอวีที่ออ่ นแอในสังคมไทย
การส่งเสริ มให้ ความรู้กบั ประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึงชุดตรวจฯด้ วยตนเอง เป็ นสิง่ ที่ท้าทาย
มาก ตามที่เห็นแล้ วว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่ องเอชไอวีมาร่วม 35 ปี แต่กรมควบคุมโรคยังไม่สามารถทํา
ให้ ประชาชนเข้ าใจเรื่ องนี ้ได้ เลย การประชาสัมพันธ์ในระยะเวลาสันๆ
้ ยิ่งเป็ นไปได้ ยาก เพราะยังไม่มี
หลักประกันว่าจะทําเรื่ องนี ้ได้ สําเร็ จ กรณีที่ทําไม่สําเร็จ จะดําเนินการอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ ้นตามมาจาก
กรณีคนที่ซื ้อชุดตรวจนี ้ไปตรวจด้ วยตนเองและผลการตรวจมีแนวโน้ มออกมาเป็ นบวก ซึง่ เขาอาจเก็บไว้ กบั
ตัวเองไม่ได้ บอกกับใคร
ข้ อที่สอง เรื่ องความไม่พร้ อมในแง่ของกฎหมาย เพื่อคุ้มครองไม่ให้ เกิดการนําไปใช้ ในทางที่ผิด แม้
จะมีความพยายามดําเนินการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องการบังคับตรวจ แต่ก็ยงั ไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ ปัญหาได้
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ข้ อกังวลเรื่ อง การนําชุดตรวจไปบังคับตรวจกับเด็กในโรงเรี ยน หรื อการบังคับตรวจในกรณีอื่น จะต้ องมีการ
เตรี ยมความพร้ อมในแง่กฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการใช้ ชดุ ตรวจฯในทางที่ไม่ถกู ต้ อง
ข้ อที่สาม การวางแผนให้ มีเภสัชกรเป็ นผู้ให้ คําปรึกษาเรื่ องการใช้ ชดุ ตรวจฯอาจไม่เกิดผลเป็ นจริ ง
เนื่องจากการซื ้อชุดตรวจฯ หรื อซื ้อยาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน ผู้ที่ต้องการซื ้อ
หรื อใช้ จะระมัดระวังตัว จะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการพูดคุยปรึกษาหารื อ มองหาจังหวะที่ไม่คอ่ ยมีคนอื่นๆ
อยูด่ ้ วย จะรี บซื ้อและรี บออกไปจากร้ านทันที การคิดว่าผู้ซื ้อจะพูดคุยกับเภสัชกรอาจเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
ดังนันการวางจํ
้
าหน่ายน่าจะคิดถึง การหาซื ้อได้ ง่าย มีชื่อที่ไม่บง่ บอกว่าเป็ นชุดตรวจฯเกี่ยวกับเอชไอวี และ
เป็ นชื่อที่จําได้ ง่าย
จําเป็ นต้ องมีการกําหนดข้ อตกลง ข้ อต่อรองในการอนุมตั ใิ ห้ มีการวางจําหน่าย เช่น ข้ อมูลจําเป็ นที่
ต้ องมีในกล่องบรรจุชดุ ตรวจฯ ต้ องมีเบอร์ โทรศัพท์ให้ คําปรึกษาหลายๆ เบอร์ ให้ ผ้ ซู ื ้อเลือก ระบุให้ ชดั ว่า เป็ น
เบอร์ โทรศัพท์ของใคร ขององค์กรชุมชน ของศูนย์วิจยั โรคเอดส์ ของมูลนิธิ ของเครื อข่ายผู้ตดิ เชื ้อฯ เพื่อให้ ผ้ ู
ซื ้อได้ มีทางเลือก และควรกําหนดข้ อแนะนําว่า ควรโทรศัพท์ไปพูดคุยปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ตามเบอร์ ที่มีอยูน่ ี ้
ก่อนทําการตรวจ การกําหนดให้ มีช่องทางการสื่อสารปรึกษาทังทางโทรศั
้
พท์ หรื อการแชทผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ น่าจะได้ ผลพอสมควร
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ควรเน้ นข้ อความที่เป็ นบวก ให้ กําลังใจคน และให้ ความรู้กบั ประชาชน
ด้ วย เช่น การสื่อสารว่าปั จจุบนั เอดส์รักษาได้ การรักษาเนิ่นๆ จะไม่เกิดอาการป่ วย เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ คน
เข้ าสูก่ ารตรวจ ซื ้อชุดตรวจฯ คนที่ต้องการซื ้อคือคนที่กงั วลว่าตนเองมีโอกาสที่จะติดเชื ้อ ต้ องทําให้ เขา
เข้ าถึงบริ การปรึกษาให้ ได้ ควรมองเรื่ องนี ้เป็ นโอกาสที่จะให้ ความรู้เรื่อเอดส์กบั ประชาชนว่า “เอดส์ไม่ได้ เป็ น
โรคที่เป็ นแล้ วตาย” นอกจากนี ้ควรประชาสัมพันธ์เรื่ องช่องทางการตรวจว่ามีหลายช่องทาง รวมช่องทาง
การตรวจที่ไม่เสียค่าใช้ จ่ายในระบบบริการของรัฐด้ วย เพราะยังมีคนจํานวนหนึง่ ที่ไม่ร้ ูวา่ ตนเองมีสทิ ธิได้ รับ
การตรวจโดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
ข้ อมูลที่จําเป็ นต้ องระบุบนฉลากหรื อบนกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์คือ การระบุวา่ “การบังคับตรวจเป็ นสิ่ ง
ผิ ดกฎหมาย กรณีพบการบังคับตรวจให้แจ้งไปทีเ่ บอร์ ....” การบังคับตรวจในส่วนนายจ้ างกับลูกจ้ างอาจยัง
้ นา่ จะมี
ไม่ใช่เรื่ องที่ต้องกังวล เพราะราคาชุดตรวจคงมีราคาแพง (ประมาณ 300 – 1,000 บาท) ดังนันไม่
นายจ้ างที่จะซื ้อชุดตรวจฯ จํานวนมากมาใช้ ตรวจลูกจ้ าง เพราะสามารถทําข้ อตกลงกับโรงพยาบาลที่คลุม
การตรวจเอชไอวีด้วยในราคาที่ถกู กว่ามาก ส่วนที่นา่ กังวลคือ ครูนําไปใช้ ในการตรวจเด็กนักเรี ยน หรื อการ
ตรวจคนในครอบครัว พ่อ/แม่ตรวจลูก ตรวจระหว่างคูส่ ามี/ภรรยา หรือคูน่ อน
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 การป้องกันการบังคับตรวจ ควรส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้วา่ เขามีสทิ ธิที่จะเลือกตรวจหรื อไม่
ตรวจ โดยไม่มีการบังคับ หากถูกบังคับก็สามารถปฏิเสธได้
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2. ข้ อ ควรคํานึงถึงในแง่ ก ฎหมาย โดยคุณกมล อุปแก้ ว
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเอชไอวีโดยตรง แต่มีกฎหมายที่นํามาใช้ เทียบเคียงกับการบังคับ
ใช้ ในบางประเด็น เช่น
การรักษาความลับ การบังคับตรวจ และการตีตราเมื่อรู้วา่ มีเอชไอวี สามารถพิจารณาได้ ตงแต่
ั้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ได้ ประกันสิทธิข้อนี ้ไว้ ในหมวดที่ 3 มาตราที่ 25 สิทธิของปวงชนชาวไทย และ
มาตรา 27 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสทิ ธิและเสรี ภาพและได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคล ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลความแตกต่างในเรื่ องถิ่นกําเนิด เชื ้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรื อความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญหรื อเหตุอื่นใด จะกระทํามิได้
พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ 2550 หมวด 1มีสามมาตราที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการรักษาความลับ
การเปิ ดเผยความลับผู้อื่น คือ มาตรา 7 เรื่ องการรักษาความลับเรื่ องข้ อมูลสุขภาพของบุคคลมาตรา 8 และ
มาตรา 49
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กําหนดลักษณะ 5 ละเมิด และมีมาตรา 220 ผู้ใดจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้ เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรี ภาพและชื่อเสียง หมวด 2 ความผิด
ฐานเปิ ดเผยความลับมีมาตรา 323 ผู้ใดล่วงรู้หรื อได้ มาซึง่ ความลับของผู้อื่นโดยเหตุที่เป็ นเจ้ าพนักงานผู้มี
หน้ าที่ โดยเหตุที่ประกอบอาชีพเป็ นแพทย์ เภสัชกร คนจําหน่ายยา นางผดุงครรภ์ ผู้พยาบาล นักบวช
้ วเปิ ดเผยความลับนันใน
้
ทนายความหรื อผู้สอบบัญชีหรื อโดยเหตุที่เป็ นผู้ช่วยในการประกอบอาชีพนันแล้
ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใด ต้ องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
พระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560มาตรา 4 ให้ ยกเลิก
อัตราโทษในมาตรา 323 วรรคหนึง่ มาตรา 323 แก้ ไขเป็ น“ต้ องระวางโทษจําคุกตังแต่
้ หกเดือนถึงเจ็ดปี และ
ปรับตังแต่
้ หนึง่ หมื่นบาทถึงหนึง่ แสนสีห่ มื่นบาท”
โดยสรุปแม้ จะไม่มีกฎหมายด้ านการเลือกปฏิบตั เิ กี่ยวกับเอชไอวีโดยตรง แต่ก็สามารถใช้ กฎหมาย
้ วนอื่นๆ ที่เป็ นกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้ อบังคับ นโยบายที่
ที่ยกมาเป็ นตัวอย่างนี ้ได้ รวมทังในส่
เกี่ยวข้ อง ประกาศสิทธิผ้ ปู ่ วย ข้ อบังคับแพทยสภาว่าด้ วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม 2549
เช่น ข้ อ 27นโยบายแห่งชาติวา่ ด้ วยการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาเอดส์ รวมถึงปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิ
มนุษยชน ที่ประเทศไทยลงนามแล้ ว
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เบื ้องต้ นจึงสามารถใช้ กฎหมายเหล่านี ้พิจารณาเทียบเคียงได้ แต่อาจจําเป็ นต้ องมีกลุม่ นัก
กฎหมายช่วยตีความกฎหมายที่มีอยูว่ า่ ส่วนใดเป็ นการละเมิดหรื อการกระทําที่ไม่เป็ นธรรม เพื่อนํามาใช้ ใน
การต่อสู้ จึงมีความจําเป็ นต้ องมีศนู ย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน มีเรื่ องนักกฎหมายตีนเปล่า(อาสาสมัครด้ าน
กฎหมายภาคประชาชน) และการดําเนินการเรื่ องนี ้ เป็ นการสร้ างความตระหนักเรื่ อง การเคารพสิทธิ การ
ไม่ละเมิดสิทธิกนั และกัน
การอภิปราย สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การเตรี ยมความพร้ อมเรื่ องระบบกฎหมาย จําเป็ นต้ องดําเนินการควบคูไ่ ปกับการเตรี ยมความ
พร้ อมของผู้บงั คับใช้ กฎหมายด้ วย การติดตามเรื่ องการใช้ ชดุ ตรวจฯที่มีข้อมูลเรื่ องการนําชุดตรวจไปใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ นําไปบังคับใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลเรื่ องนี ้ไปพร้ อมๆ กับเรื่ องการเชื่อมโยงเข้ าสูร่ ะบบการ
ดูแลรักษาและป้องกัน จะช่วยให้ เกิดการประเมินผล และวางมาตรการได้ วา่ ในบริบทของประเทศไทย
จะต้ องกํากับดูแลการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตัวเองไปอย่างไร
2) การร้ องเรี ยนเรื่ องการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวกับเอชไอวี อาจมีข้อจํากัดที่ผ้ เู สียหายไม่ต้องการ
ดําเนินการร้ องเรี ยน เพราะจะต้ องเปิ ดเผยตัวตน เป็ นข่าวในที่สาธารณะ การดําเนินการให้ มีการรับรอง
หน่วยหรื อศูนย์ที่ดําเนินการรับเรื่ องและสามารถร้ องเรี ยนแทนได้ จะเป็ นแนวทางการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ
ของผู้ที่ถกู ละเมิดสิทธิ ถูกเลือกปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับเอชไอวี และเป็ นการส่งเสริมให้ มีการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วย
ตัวเองบนหลักการพื ้นฐานเรื่องจริยธรรม
3) การทําให้ คนทัว่ ไปเข้ าถึงชุดตรวจฯด้ วยตนเองได้ อาจจําเป็ นต้ องผลักดันให้ ชดุ ตรวจฯรวมอยูใ่ นชุด
สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทังมี
้ การสนับสนุนให้ เกิดรูปแบบการทํางาน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสนับสนุนให้ คนเข้ าถึง ใช้ ชดุ ตรวจ และดูแลรักษา ป้องกันตนเองด้ านสุขภาพ
4) การทํางานส่งเสริ มการใช้ ชดุ ตรวจฯ ในกลุม่ วัยรุ่น ควรมีการพัฒนาแนวทางการทํางานและ
้
ในวัยรุ่น ตาม
จัดบริการที่เชื่อมโยงเข้ ากับเรื่ องการพัฒนาและจัดบริการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
พรบ.ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตังครรภ์
้
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อให้ ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
จัดบริ การด้ านสาธารณสุขได้ มองเห็นความเชื่อมโยงและทํางานเรื่ องนี ้ไปพร้ อมๆ กัน
5) ควรมีการจัดพูดคุยปรึกษาหารื อเรื่ องนี ้ต่อเนื่อง เพื่อรับฟั งข้ อกังวลใจและวางแผนในการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา ทังเรื
้ ่ องการวางจําหน่ายทัว่ ไปในร้ านสะดวกซื ้อ และการนําชุดตรวจฯไปใช้ ผิด
วัตถุประสงค์ เช่นใช้ บงั คับตรวจ และควรเพิม่ ความร่วมมือในการทํางานกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ
การตลาด เพื่อเพิ่มการเรี ยนรู้และความร่วมมือ
6) การมีชดุ ตรวจฯด้ วยตนเองเป็ นทางเลือกที่ดีเพิ่มขึ ้นสําหรับประชาชน ปัญหาและความท้ าทายใน
เรื่ องนี ้อยูท่ ี่ การดําเนินงานที่ผา่ นมายังไม่สามารถสร้ างความเข้ าใจเรื่ องเอดส์ให้ กบั ประชาชนได้ เกิดการ
ละเมิดสิทธิและการเลือกปฏิบตั ิ แม้ จะมีกฎหมายคุ้มครองแต่ไม่ได้ มีการนํามาบังคับใช้ ยังมีปัญหาเรื่ อง
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นายจ้ างที่บงั คับตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวีในกลุม่ พนักงาน/ลูกจ้ าง หากเราสามารถพิสจู น์ได้ วา่ มีคลินิกหรื อ
โรงพยาบาลที่รับให้ บริ การตรวจหาเอชไอวีและนําผลการตรวจที่ได้ ไปบอกนายจ้ าง ก็ควรจะดําเนินการเอา
ผิดอย่างจริงจัง จึงควรมีการดําเนินการทังเรื
้ ่ องการส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจเรื่ องเอชไอวี การดําเนินการ
ด้ านกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ และการส่งเสริมการใช้ ชดุ ตรวจฯ ด้ วยตนเองไปพร้ อมๆ กัน
7) ยังมีเยาวชนจํานวนหนึง่ ที่มีเอชไอวีที่แสดงความกังวลใจและต้ องเปลี่ยนย้ ายงานใหม่ในทุกๆ ปี
เมื่อถึงรอบการตรวจสุขภาพประจําปี ขององค์กร/หน่วยงาน เนื่องจากกังวลว่าจะถูกตรวจพบว่ามีเอชไอวี
และถูกให้ ออกจากงาน
8) แนวทางการส่งเสริมให้ มีการใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง ควรวางอยูบ่ นหลักการพื ้นฐานเรื่ องสิทธิของผู้
ตัดสินใจตรวจ โดยมีการรณรงค์สงั คมสาธารณะ เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื่ องเอชไอวี พร้ อมๆ กับการ
ให้ ความรู้ชดุ ใหม่กบั สังคม เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเชิงบวกในการทําให้ เรื่ องเอชไอวีเป็ นเรื่ องธรรมดา
(normalize HIV)
9) การเชื่อมโยงผู้ตรวจคัดกรองด้ วยชุดตรวจฯ เข้ าสูร่ ะบบบริการสุขภาพที่เอ่ยถึงกันเป็ นเรื่ องสําคัญ ก็
ควรให้ ความสําคัญกับการดําเนินงานเตรี ยมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ในหน่วยบริการสุขภาพด้ วย การ
สํารวจสถานการณ์เรื่ องการตีตราและการเลือกปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับเอชไอวีในโรงพยาบาลของรัฐทัว่ ประเทศ ก็
แสดงผลว่า ผู้ให้ บริ การยังมีทศั นคติเชิงลบกับผู้ที่มีเอชไอวี โดยมองว่าผู้ที่มีเอชไอวีเป็ นคนที่ไม่รับผิดชอบ
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจึงได้ รับเอชไอวี การดําเนินงานลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ดิ ําเนินการ
เป็ นปี ที่สองและกําลังขยายไปทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ แต่การสํารวจทัศนคติเชิงลบนี ้ยังไม่ลดลง ที่ปรับลดลง
เป็ นเรื่ องความกลัวและกังวลว่าจะได้ รับเอชไอวีจากการดูแลผู้ที่มีเอชไอวี จึงยังเป็ นเรื่องท้ าทายที่จะต้ อง
เตรี ยมความพร้ อมของระบบบริ การในหน่วยงานสุขภาพของรัฐ
-----------------------------------------ซ. สรุ ป ปิ ดการประชุม โดย พญ.นิตยา ภานุภาค พึง่ พาพงศ์ ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
การประชุมเวทีชมุ ชนเรื่ อง ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วันนี ้ประสบความสําเร็จเกิดคาดหมาย ใน
แง่ที่ได้ พดู คุยแลกเปลี่ยนและรับฟั งประเด็นต่างๆ ที่ต้องไปคิดต่อ การเตรี ยมการจัดประชุมเรื่ องนี ้ดําเนินการ
มาตังแต่
้ ช่วงต้ นปี 2562 และช่วงวันเวลาการจัดเวทีมาประจวบเหมาะกับการที่สํานักงานคณะกรรมการ
อย.มีการออกประกาศสาธารณสุขเรื่ องชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองออกมาพอดี ส่งผลให้ มีผ้ สู นใจเข้ าร่วมรับ
ฟั ง พูดคุยแลกเปลี่ยนเป็ นจํานวนมาก
้ ช่วงเช้ า ทําให้ มนั่ ใจว่า ประเทศไทยจะมีการวางจําหน่ายชุดตรวจฯอย่างแน่นอน
การรับฟั งตังแต่
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจฯ ข้ อมูลและเนื ้อหาที่ควรระบุไว้ ในฉลากกํากับการใช้ ชดุ
ตรวจฯ การรับฟั งความคิดเห็นของผู้ผลิต ผู้นําเข้ าที่ต้องการขึ ้นทะเบียนชุดตรวจฯ ผู้ขายที่จะเป็ นสถานที่
วางจําหน่ายชุดตรวจฯ กระบวนการเตรี ยมความพร้ อมของระบบบริ การสุขภาพ ทังด้
้ านการประชาสัมพันธ์
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การจัดฝึ กอบรม และการติดตามประเมินผล ที่ทางกรมควบคุมโรคจะเป็ นผู้เริ่ มต้ นพัฒนารูปแบบการ
ดําเนินงานออกมารวมทังข้
้ อกังวลใจหลายประการที่นําเสนอกันมาเพื่อให้ ช่วยกันคิดหาแนวทางป้องกัน
และแก้ ไขต่อไป
คลินิกนิรนามจะมีการปรับปรุงการให้ บริการ โดยการเพิ่มการสอบถามว่า ผู้ที่เข้ ามารับบริ การตรวจ
้
บรู้และใช้ บริ การผ่านทางออนไลน์หรือ
ฯ เป็ นผู้ที่ใช้ ชดุ ตรวจฯคัดกรองด้ วยตนเองด้ วยหรื อไม่ ทังการรั
ออฟไลน์ และการพัฒนาบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ คนเข้ าถึงและใช้ ชดุ ตรวจฯด้ วยตนเอง พร้ อมกับการ
ดําเนินการเรื่ องการปกป้องคุ้มครองสิทธิไปด้ วย
้
างานเพื่อติดตามเรื่ องนี ้ จึงขอ
ท้ ายสุดมีข้อเสนอต่อเรื่ องการที่กรมควบคุมโรคจะมีการตังคณะทํ
เสนอว่า ควรมีการจัดการพูดคุยปรึกษาหารื อกันทุก 3 เดือนเพื่อติดตามความก้ าวหน้ าของการดําเนินงาน
การเตรี ยมความพร้ อมของผู้ให้ บริ การ การฝึ กอบรม การจัดเก็บข้ อมูลเพื่อการติดตามประเมินผล จึงขอฝาก
ทางสํานักโรคเอดส์ฯ ซึง่ น่าจะเป็ นผู้ดําเนินการเรื่ องนี ้ได้ เชิญภาคีที่เข้ ามาร่วมประชุมวันนี ้ด้ วย เพื่อร่วมกัน
เตรี ยมความพร้ อมในเรื่ องนี ้ไปด้ วยกัน
-----------------------------------------สุไลพร ชลวิไล กาญจนา แถลงกิจ และนิวตั ร สุวรรณพัฒนา บันทึกรายงาน
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ตรวจทาน
------------------------------------------

ภาคผนวก
1. ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของสมาชิก NCAB ต่อกรณีการส่งเสริมการใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วย
ตนเอง
2. กําหนดการเวทีชมุ ชน

1. ความคิด เห็น และข้ อ เสนอแนะของสมาชิก NCAB ต่ อ กรณีก ารส่ งเสริม การใช้ ช ุด ตรวจเอชไอวี
ด้ วยตนเอง
1. การส่งเสริมชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองไป ต้ องยึดหลักการที่สาํ คัญดังต่อไปนี ้
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1.1. เคารพสิทธิสว่ นบุคคลของผู้เลือกใช้ ชดุ ตรวจ
1.2. ความสะดวก และการเข้ าถึงได้ ง่าย
1.3. ความปลอดภัย
1.4. ประโยชน์ทงต่
ั ้ อระดับบุคคลและต่อสาธารณสุขและระบบบริ การดูแลรักษา
2. การจําหน่าย
2.1. สนับสนุนให้ มีการวางจําหน่ายชุดตรวจฯที่ร้านขายยา ซึง่ สามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานได้
โดยมีการจัดอบรมการให้ คําแนะนําการใช้ ชดุ ตรวจฯ ให้ แก่เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกรประจําร้ าน
(แต่ยงั ต้ องคํานึงถึงความสะดวกใจ/สบายใจของผู้ซื ้อ/ผู้ใช้ ที่ต้องการรักษาความลับ ความเป็ น
้
่ผ้ ซู ื ้อหยิบ
ส่วนตัว) ซึง่ ในการคุยกันยังไม่สามารถสรุปได้ วา่ ควรวางจําหน่ายชุดตรวจไว้ บนชันวางที
ได้ เอง (over the counter)หรื อวางไว้ บนชันที
้ ่ให้ เภสัชกรเป็ นผู้หยิบให้ (behind the counter)
2.2. มีข้อกังวลในการวางจําหน่ายตามร้ านสะดวกซื ้อ หรื อสัง่ ซื ้อผ่านร้ านค้ าออนไลน์ เนื่องจากไม่
สามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานและไม่มีความเป็ นส่วนตัว
2.3. ควบคุมคุณภาพของชุดตรวจฯ(กรณีมีผ้ สู งั่ ซื ้อทางออนไลน์) สามารถตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานชุดตรวจฯได้ เองผ่านเวปไซด์ของสํานักงานองค์การอาหารและยา(อย.)
3. การดูแลและควบคุมการจําหน่าย
3.1. ควบคุมราคาเพื่อเป็ นหลักประกันว่าคนทัว่ ไปสามารถเข้ าถึงได้ ราคาชุดตรวจควรอยูร่ ะหว่าง 200
-500 บาท ตามผลโครงการวิจยั Oral Fluid Testing Study ของ LINKAGES Thailand (FHI
360) และผลการสํารวจในประเทศสหรัฐฯ ที่ผ้ ตู อบโดยเฉลี่ยระว่าราคาไม่ควรเกิน $ 15
3.2. จํากัดจํานวนการซื ้อเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการซื ้อและนําไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์
3.3. ควรจัดให้ มีผ้ ใู ห้ คําแนะนําการใช้ ชดุ ตรวจฯแก่ผ้ ซู ื ้อเช่น เภสัชกรประจําร้ านขายยา
3.4. การจัดวางชุดตรวจฯในร้ านจําหน่าย ให้ เภสัชกรหรื อผู้ช่วยเภสัชกรเป็ นผู้หยิบให้ เพื่อให้ มีโอกาสใน
การให้ คําแนะนําเรื่ องการใช้ ชดุ ตรวจฯ และยังเป็ นการควบคุมการจําหน่ายได้ ในระดับหนึง่
4. การพัฒนาหรือวางระบบที่จําเป็ นรองรับ
4.1. การมีเนื ้อหาที่สําคัญและจําเป็ นระบุไว้ ชดั เจนในคูม่ ือการใช้ อาทิ วิธีการใช้ ชดุ ตรวจฯ วิธีการอ่าน
ผลการตรวจ ข้ อแนะนําเรื่ องการลดพฤติกรรมเสี่ยงและทางเลือกการป้องกัน การเชื่อมโยงเข้ าสู่
ระบบบริการหรื อแหล่งบริการต่อเนื่องทังระบบดู
้
แลรักษาและระบบป้องกัน
4.2. มีการวางระบบการให้ บริ การ การให้ ข้อมูลสนับสนุน เช่น ความเข้ าใจเรื่ องผลการตรวจฯ ระบบ
การให้ คําปรึกษาที่พงึ ตระหนักต่อความเสีย่ งในการทําร้ ายตัวเอง
4.3. มีระบบการคุ้มครองสิทธิในกรณีการนําชุดตรวจฯไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ และมีข้อความระบุบน
กล่องผลิตภัณฑ์วา่ การบังคับตรวจฯเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมาย
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5. การกําหนดเกณฑ์อายุผ้ ใู ช้ ชดุ ตรวจฯ ควรพิจารณาให้ ใช้ ได้ กบั เยาวชนด้ วย ในการพูดคุยมีการ
ยกตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุตงแต่
ั ้ 12– 15 ปี เนื่องจากเห็นว่าเป็ นช่วงวัยที่เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบอนามัยเจริญพันธุ์ และมีการเริ่มมีการเรี ยนรู้เรื่ องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในระบบ
การศึกษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเด็นเกีี่ยวกับอายุขนตํ
ั ้ ่าสุดที่ควรใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
เป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหว จําเป็ นต้ องมีการปรึกษาหารื ออย่างรอบคอบต่อไป
มาตรการที่ต้องดําเนินการควบคูก่ บั การส่งเสริมการใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
1. มีการจัดทําการณรงค์สาธารณะเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อเอชไอวี ในเรื่ องการอยูร่ ่วมกัน การดูแลรักษา
สุขภาพ เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ิ
2. การบังคับใช้ กฎหมายในกรณีการบังคับตรวจเลือดหาเอชไอวี และการเลือกปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวกับเอชไอวี
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2. กําหนดการเวทีช ุม ชน
“ชุด ตรวจเอชไอวีด้ วยตนเอง” (HIV Self-testing)
25 เมษายน 2562 ห้ อ งประชุม 7A ศูน ย์ วิจ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย กรุ งเทพฯ
เวลา

หัวข้ อ

8.30-9.00 น.
9.00-9.15น.

ลงทะเบียน

9.15-9.45 น.

ประวัติความเป็ นมา และแนวคิดของชุดตรวจ
เอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย
การขึ ้นทะเบียนและควบคุมคุณภาพของชุด
ตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในประเทศไทย

9.45-10.15 น.

เปิ ดการประชุม และกล่ าวต้ อ นรั บ

10.15-10.35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.35-11.00น. การประเมินชุดตรวจที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจคัด
กรองการติดเอชไอวีด้วยตนเอง
11.00-11.30น. ประสบการณ์การใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
ในประเทศไทย ในมุมมองผู้ให้ บริการ และ
ผู้รับบริ การ: จุดเชื่อม/เริ่ มต้ นของการเข้ าถึง
บริการป้องกันและการดูแลรักษาเอชไอวี

11.30-12.00น. ผลการวิจยั เรื่องBangkok online Testing
on MSM และ amfAR online test and
treat
12.00-13.00 น.

ผู้น ําเสนอ
ศ.กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ศ.กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ภญ.ศันสนีย์ ปิ่ นทอง ภญ.จินดาสา สิงหเพ็ชร์
และภญ.รพิศพรรณ อินทญาติ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทนพ.สุทธิวฒ
ั น์ ลําไย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
คุณศิโรตม์ จิตต์แจ้ ง FHI 360

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ ภาควิชาสังคมและ
สุขภาพ และศูนย์ความเป็ นเลิศด้ านการวิจยั
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภญ.เพ็ญมาฆะ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้แทน
ชุดตรวจด้ วยตนเองสําหรับภาวะทางสุขภาพอื่น บริษัทบู๊ทส์ รี เทล (ประเทศไทย) จํากัด
บทเรี ยนจากการส่งเสริ มการใช้ ถงุ อนามัยสตรี
คุณทฤษฎี สว่างยิ่ง เครื อข่ายสุขภาพและโอกาส
การเตรี ยมระบบให้ บริการสาธารณสุขเพื่อรองรับ พญ.เสาวนีย์ วิบลุ สันติ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค
การใช้ ชดุ ตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้ อควรคํานึงถึงในแง่กฎหมาย นโยบาย และสิทธิ คุณจอน อึง๊ ภากรณ์ และคุณกมล อุปแก้ ว
ส่วนบุคคลฯ
ปิ ดการประชุม
ดร.พญ.นิตยา ภานุภาค พึง่ พาพงศ์ ศูนย์วิจยั
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย

13.00-14.00 น. ประสบการณ์การจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้ าถึง
14.00-14.30 น.
14.30-15.00 น.
15.00-15.50
15.50-16.00 น.
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