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รายงาน เวทชุีมชน 
ชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง และการเร่ิมยาตา้นไวรัสในวันเดยีวกับทีรู้่สถานะของการตดิเชือ้ 

วันที ่27 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุม 7เอ ศูนยว์จัิยโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 
 
ความเป็นมา 

ในปัจจบุนัการควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้เอชไอวีนัน้มีประสิทธิผลที่ดีมาก เน่ืองจากมีเครื่องมือ
ส าหรบัปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี และยาส าหรบัรกัษาผูต้ิดเชือ้เอชไอวีท่ีมีประสิทธิภาพดีขึน้ ท  าใหผู้ท่ี้มีโอกาส
ติดเชือ้เอชไอวี ผูอ้ยู่รว่มกบัเชือ้เอชไอวี และผูใ้หบ้รกิารสามารถเลือกใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ไดอ้ย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ ์
 ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ก่ียวกบัการปอ้งกนัและรกัษาผูต้ิดเชือ้เอชไอวีแตเ่พยีงอย่าง
เดียวนัน้ไมเ่พียงพอตอ่การควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้เอชไอวี ความทา้ทายเก่ียวกบัสาธารณสขุท่ีส  าคญั
นอกเหนือจากความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร ์คือการท าใหผู้ท่ี้มีความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้เอชไอวีไดร้บัวินิจฉยั
อย่างรวดเรว็ และสามารถเขา้สูก่ระบวนการเริ่มการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัสตูรท่ีมีประสิทธิภาพโดยเรว็ท่ีสดุ 
รวมถงึการช่วยใหผู้ท่ี้ไดร้บัการรกัษาสามารถคงอยู่ในระบบการรกัษาไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 
 ส าหรบัผูท่ี้มีความเสี่ยงท่ีไดร้บัการวินิจฉยัแลว้วา่ไมต่ิดเชือ้เอชไอวีนัน้ การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี
ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรบัแตล่ะบคุคลในช่วงท่ีมีความเสี่ยง เป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นในการลดการแพรร่ะบาดของ
เชือ้เอชไอวี รวมถงึการจดัสรรบรกิารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดแูลรกัษาดแูลสขุภาพทางเพศรว่มดว้ย 
 การรกัษาผูต้ิดเอชไอวีโดยเรว็และการปอ้งกนัผูท่ี้มีความเสี่ยงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวีดว้ยวิธีการท่ี
เหมาะสมนัน้ มีปัญหาอปุสรรคมากมาย ทัง้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงสรา้งทางสาธารณสขุและระบบบรกิาร 
สภาพแวดลอ้มทางสงัคม-เศรษฐกิจ วฒันธรรม และความเช่ือทางสงัคม ซึ่งการมีสว่นรว่มของชมุชนจะช่วยท า
ใหก้ารขยายผลของวิธีการทางการแพทยส์อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในบรบิทของชมุชน 
 คณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนระดบัประเทศ (NCAB) รว่มกบัศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทยไดจ้ดั
เวทีชมุชนเก่ียวกบัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเอชไอวีภายในวนัที่ไดร้บัการวินิจฉยัว่าติดเชือ้เอชไอวี หรอื Same-
Day ART  เมื่อวนัที่ 12 ตลุาคม 2561 และเวทีชมุชนเก่ียวกบัชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2562 เวทีชมุชนทัง้สองเป็นโอกาสที่ผูใ้หบ้รกิาร นกัวิจยั ผูท้  างานเก่ียวกบัเอชไอวีในชมุชม ตวัแทนชมุชน และ
สมาชิกคณะกรรมการท่ีปรกึษาชมุชนคณะตา่ง ๆ ไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ ์และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัเรื่องทัง้สองท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูท้  างานดา้นนี ้
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วัตถุประสงค ์
การประชมุเก่ียวกบัความกา้วหนา้เก่ียวกบัชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัที่ไดร้บั
วินิจฉยัสถานะการติดเชือ้เอชไอวี เป็นการประชมุตอ่เน่ืองจากเวทีชมุชนทัง้สองดงักลา่ว และมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 

1. ติดตามความกา้วหนา้เก่ียวกบัชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองท่ีอยู่ในระหวา่งการพิจารณาเพื่อขอขึน้
ทะเบียนในประเทศไทย 

2. การขยายผลของการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัภายในวนัที่ไดร้บัการวินิจฉยัสถานะการตดิเชือ้เอชไอวี 
(Same-Day ART, SDART) 

3. เพื่อปรกึษาหารอื และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตอ่ประเดน็ทัง้สอง 
 
การกล่าวตอ้นรับและเปิดการประชุม โดย พญ.นิตยา ภานภุาค หวัหนา้หน่วยพรเีวนชั่น ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์
สภากาชาดไทย 

พญ.นิตยา กลา่วถงึความส าคญัของการมีเวทีชมุชน คือ การมีพืน้ที่พบปะ พดูคยุของผูม้ีสว่นรว่ม
หลากหลายฝ่าย ทัง้ในสว่นของรฐั เช่น ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
โรงพยาบาล ภาคเอกชน เช่น บรษัิทตา่ง ๆ ท่ีสนใจน าเขา้ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง ภาควิชาการ เช่น หน่วย
งานวิจยัดา้นเอชไอวี ภาคชมุชน เช่น เครอืขา่ยผูท่ี้มีเอชไอวี องคก์รพฒันาเอกชน และผูท่ี้มีโอกาสเป็นผูใ้ชช้ดุ
ตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง เพ่ือติดตามความกา้วหนา้เรื่องชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง (HIV self-testing – HST)
และการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะของการติดเชือ้เอชไอวี (Same Day ART – SDART) 

การจดัเวทีชมุชนครัง้นีเ้ป็นการติดตามความกา้วหนา้ของทัง้สองเรื่อง ตอ่เน่ืองจากเวทีชมุชนครัง้ก่อน
หนา้เรื่อง ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง วนัท่ี 25 เมษายน 2562 โดยครัง้นีจ้ะมีการพดูคยุหารอืเรื่องการขึน้
ทะเบียนและควบคมุคณุภาพชดุตรวจ และมีผูท่ี้มีโอกาสเป็นผูใ้ชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองเขา้มารว่มพดูคยุ
ดว้ย และเรื่องการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะของการติดเชือ้เอชไอวีฯ  วนัที่ 12 ตลุาคม 2561 โดย
สว่นนีค้ลินิกนิรนาม สภากาชาดไทยจะน าเสนอผลการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะของการติดเชือ้ 
ท่ีด  าเนินงานมากว่า 2 ปี มีผูเ้ขา้รบัการรกัษาฯ จ านวน 2 – 3 พนัคน โดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวมทัง้
โรงพยาบาลชมุชนบางแห่งท่ีเริ่มด าเนินการมารว่มพดูคยุแลกเปลี่ยนดว้ย และการจดัเวทีวนันีย้งัเป็นการมอง
ความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงระหว่างการใชช้ดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองกบัการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัเดยีวกบัท่ีรู ้
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สถานะของการติดเชือ้เอชไอวี การวางแผนจดัการกบัความกงัวลเม่ือรูผ้ลการตรวจว่าควรมีแผนในการด าเนิน
ชีวิตและการดแูลรกัษาสขุภาพตอ่ไปอย่างไร  
 
การขึน้ทะเบยีน และควบคุมคุณภาพชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง ในการประเมิน 1 ประเมิน 2 และ 
Usability testing โดย นทพ.สทุธิวฒัน ์ล  าไย กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์และ  
ประสบการณก์ารขอขึน้ทะเบยีนชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง ในมุมมองของบริษัทผู้ขอขึน้ทะเบยีน 
และ  
ค าแนะน า และการสนับสนุนการขอขึน้ทะเบยีนชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเอง โดยผูแ้ทนส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 
ประเดน็สรุปไดด้งันี ้
ความเป็นมาของการประเมินคณุภาพชดุตรวจเอชไอวี และการขอขึน้ทะเบียนชดุตรวจ 
การประเมินคณุภาพชดุตรวจเอชไอวีตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุเรื่องชดุตรวจที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจ
คดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง วนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นการออกประกาศเพิ่มเติมจากประกาศปี 
2551 เพื่อใหเ้กิดการเขา้ถงึการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองของประชาชนไดส้ะดวกขึน้ มีการ
ยกเวน้ใหม้ีการขึน้ทะเบียนชดุตรวจคดักรองเอชไอวีดว้ยตนเองได ้โดยยงัมีการควบคมุการน าเขา้ แตไ่มค่วบคมุ
การจ าหนา่ย และใหม้ีการก าหนดรายละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติมเขา้ไปในฉลากของชดุตรวจฯ เพื่อใหข้อ้มลูที่ส  าคญั
แก่ผูใ้ช ้และปัจจบุนัก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการออกประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารขออนญุาตชดุตรวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองอีกหนึ่งฉบบั 
ทัง้นี ้ชดุตรวจคดักรองเอชไอวีดว้ยตนเอง ตามนิยามของ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เป็น “ชดุตรวจ
กรอง” หมายความว่า ชดุตรวจเพื่อการวินิจฉยัภายนอกรา่งกาย ท่ีใชเ้บือ้งตน้เพื่อหาภาวะการติดเชือ้ 
 การประเมินคณุภาพชดุตรวจฯ ครอบคลมุชดุตรวจที่ใชวิ้ธีการเจาะเลือดท่ีปลายนิว้ และชดุตรวจท่ีใช้
ตรวจน า้ในช่องปาก โดยคาดว่าจะมีชดุตรวจที่ใชต้รวจน า้ปัสสาวะตามออกมาในอนาคต โดยการประเมิน
คณุภาพและมาตรฐานชดุตรวจฯ จะตอ้งมีการประเมินสามสว่น เป็นการประเมินแบบเดิมสองสว่นคือ หนึ่ง 
ขอ้มลูจากผูผ้ลิต และสอง ขอ้มลูจากการประเมินการใชข้องผูป้ระกอบวิชาชีพภายในประเทศ และการประเมิน
เพิ่มเติมในสว่นของการศกึษาการใชง้าน (Usability study) ตามระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) เรื่องหลกัเกณฑก์ารขออนญุาตขอ้ 4 
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 ชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเองจดัเป็นเครื่องมือแพทยต์ามก ากบัเครื่องมือแพทยข์อง
ประเทศไทยท่ีตอ้งมีใบอนญุาติ ใบรบัแจง้รายการ และหนงัสือรบัรองประกอบการน าเขา้ และในสว่นของกลุม่
ประเทศในภมูิภาคอาเซียนชดุตรวจคดักรองฯ ถกูจดัใหอ้ยู่ในระดบัความเสี่ยงเครื่องมือแพทย ์(In-vitro 
diagnostic) อนัดบัท่ี 4 ถือเป็นเครื่องมือท่ีมีอนัดบัความเสี่ยงสงูสดุ 
 
การประเมินคณุภาพและมาตรฐานชดุตรวจฯ เพื่อการขอขึน้ทะเบียนจ าหนา่ยในประเทศ 
 การประเมินคณุภาพและมาตรฐานเป็นไปตามสว่นทา้ยประกาศกระทรวงฯ เรื่องชดุตรวจฯ ดว้ยตนเอง 
ในสว่นคมพ. 1– 2562  ส  าหรบัชดุตรวจฯ ท่ีใชต้รวจจากเลือด และ คมพ. 2 – 2562 ส าหรบัชดุตรวจที่ใชก้าร
ตรวจจากน า้ในช่องปาก เป็นการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจเรื่องคณุภาพและความแมน่ย าของชดุตรวจท่ีมีใชห้รอื
จ าหนา่ยในตลาด การประเมินคณุภาพและมาตรฐาน มีแนวทางการด าเนินงาน 3 ระยะ ระยะท่ีหนึ่ง เป็นการ
ประเมินคณุภาพของชดุตรวจโดยผูใ้ชท่ี้ผา่นการฝึกอบรมการใชช้ดุตรวจ ระยะท่ีสองและสามเป็นการศกึษาการ
ใชง้านก าหนดใหผู้ท่ี้ไมไ่ดผ้่านการฝึกอบรมการใชช้ดุตรวจเป็นผูท้ดลองใชช้ดุตรวจว่า สามารถเขา้ใจวิธีการใช้
และการอา่นผลไดจ้รงิ (การประเมินระยะท่ีสอง) รวมทัง้สามารถใชช้ดุตรวจไดจ้รงิ (การประเมินระยะท่ีสาม)  
 การขอขึน้ทะเบียนชดุตรวจฯ เป็นไปตามแผนภมูิ 1 เรื่องขัน้ตอนการย่ืนขออนญุาติน าเขา้ชดุตรวจเอช
ไอวีดว้ยตนเอง ของกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยบรษัิทผูน้  าเขา้ชดุตรวจฯ ตอ้งจดัเตรยีมผลการประเมิน 3 
สว่น คือ ผลการประเมิน 1 เอกสารท่ีมีขอ้มลูในขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาชดุตรวจฯ จากผูผ้ลิต ผลการ
ประเมิน 2 การด าเนินการย่ืนขอประเมินชดุตรวจท่ีตอ้งการมีทดสอบคณุภาพและมาตรฐานของชดุตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ เพื่อใหไ้ดผ้ลประเมิน 2 มีคา่ใชจ้่ายราว 2.5 – 3.5 แสนบาท และ ผลการประเมิน 3 ผล
การศกึษาการใชง้าน (Usability study) เพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาการใชง้าน มีคา่ใชจ้่ายราว 2.8 แสนบาท  
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 การประเมินชดุตรวจฯ ด าเนินการโดยกรมวิทยฯ์ รว่มกบัหน่วยงานท่ีขึน้ทะเบียนไวก้บั อย. การตรวจ
จากเลือดและน า้ในช่องปากตอ้งด าเนินการตามขอ้ก าหนดของ คมพ.1-2562 ท่ีก าหนดเกณฑก์ารตรวจในสว่น 
ความไว ความจ าเพาะ (ตรวจเลือดหรอืน า้ในช่องปากของผูไ้มต่ิดเชือ้) และความไมจ่ าเพาะ (ตรวจเลือดหรอืน า้
ในช่องปากท่ีมีโอกาสท าใหเ้กิดผลบวกปลอม) พรอ้มรายละเอียดจ านวนตวัอยา่งของการประเมิน 1 (ขอ้มลูจาก
ผูผ้ลิต) และจ านวนตวัอย่างของการประเมิน 2 (การประเมินในประเทศ) รวมทัง้เกณฑก์ารยอมรบัของการ
ประเมิน 2 ไวต้ามขอ้ก าหนด  
 ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน 

1) การประเมินความไวของชดุตรวจในสว่นเลือดของผูท่ี้เพิ่งติดเชือ้ท่ีตอ้งมีการเจาะตอ่เน่ืองเป็นระยะ
ก าหนดเกณฑก์ารยอมรบัไวไ้มเ่กิน 2 ตวัอย่างจาก 8 ตวัอย่าง คิดเป็น 25 เปอรเ์ซน็ต ์เทียบกบัชดุ
ตรวจท่ีมีจ าหนา่ยอยู่ในตลาด เป็นเกณฑป์ระเมินเดียวกนักบัท่ีใชก้บัชดุตรวจที่ใชโ้ดยผูป้ระกอบ
วิชาชีพ 

2) การประเมินความไวของชดุตรวจในสว่นเลือดของผูต้ิดเชือ้ระยะแรก หมายถงึผูท่ี้เพิ่งไดร้บัเชือ้มา
ในระยะท่ีเกินช่วงตรวจไมพ่บ (window period) ไมน่านมาก 
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ขัน้ตอนการย่ืนขออนญุาตฯ ตอ้งเป็นไปตามแนวทางของส านกังานคณะกรรมการ อย. เริ่มตัง้แตบ่รษัิท
ผูน้  าเขา้ตดิตอ่กรมวิทยฯ์ เพื่อเตรยีมจ านวนชดุตรวจฯ ท่ีตอ้งใชใ้นการประเมิน การย่ืนแบบแจง้ผลิตน าเขา้ฯ อย.
พิจารณาฉลากและเอกสารก ากบัฯ (เฉพาะกรณีการศกึษาการใชง้าน) จากนัน้บรษัิทผูน้  าเขา้จงึติดตอ่กรมวิทย์
ฯ เพื่อสง่ชดุตรวจ กรมวิทยฯ์ ด  าเนินการตรวจและออกรายงานผล บรษัิทผูน้  าเขา้น าผลประเมินแนบใน 
Common Submission Dossier Template (CSDT) และน าไปย่ืนให ้ส  านกังานคณะกรรมการ อย. เพื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพและความปลอดภยั แลว้จงึออกใบอนญุาต การขออนญุาตผลิต น าเขา้ชดุตรวจฯ มี
รายการท่ีตอ้งขออนญุาต 5 รายการ พรอ้มคา่ธรรมเนียม และระยเวลาแตกตา่งกนัไป  
 การย่ืนขออนญุาตจะตอ้งมีการน าเขา้ชดุตรวจฯ บรษัิทผูน้  าเขา้ควรติดตอ่กรมวิทยฯ์ และ อย.ก่อนที่จะ
น าเขา้ เพ่ือท าเอกสารแจง้ การน าเขา้เพื่อท าการประเมิน เพื่อปอ้งกนัปัญหาการถกูตรวจกกัชดุตรวจไวท่ี้ดา่น
ศลุกากร   
 ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน  

1) ส านกังานคณะกรรมการ อย. มีตวัแบบของเอกสารก ากบัในชดุตรวจฯ ท่ีก าหนดใหม้ีรายละเอียด
ในสว่นขอ้แนะน าเรื่องการเช่ือมเขา้สูร่ะบบการตรวจวินิจฉยัและรกัษาเมื่อผลการตรวจคดักรอง
เป็นบวก หรอืขอ้แนะน าในการปฏิบตัิตวัเม่ือผลการตรวจคดักรองเป็นลบไวด้ว้ย 

 
แนวทางการประเมิน 3 สว่น การประเมินหนึ่ง การประเมินสอง และการศกึษาการใชง้าน  
 การประเมินหนึ่ง ขัน้การประเมินขอ้มลูจากผูผ้ลิต ตอ้งมีขอ้มลูผลการศกึษาเรื่องประสิทธิภาพของชดุ
ตรวจอย่างเพียงพอ โดย บรษัิทผูน้  าเขา้สามารถใชข้อ้มลูผลการประเมินชดุตรวจฯ ตน้แบบท่ีประเมินโดยผู้
ประกอบวิชาชีพมาย่ืนกบั อย.ได ้โดย อย.มองว่า การใชช้ดุตรวจคดักรองดว้ยตนเองเป็นการน าชดุตรวจที่ใช้
โดยผูป้ระกอบวิชาชีพมาปรบัใช ้โดยมีการเพิ่มเติมค าแนะน าในการใชด้ว้ยตนเองเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ดงันัน้
บรษัิทผูผ้ลิตจงึมกัใชข้อ้มลูเดิมในช่วงท าชดุตรวจตน้แบบมาใชย่ื้นในขัน้ตอนสว่นที่ 1 
 การประเมินหนึ่ง ในสว่นเอกสารทางวิชาการ มีคา่ธรรมเนียม 88,000 บาทเท่ากนัทัง้ในกรณีผลิตและ
กรณีน าเขา้ และใชร้ะยะเวลาท าการ 90 วนั แตก่รณีท่ีชดุตรวจฯ นัน้ ไดร้บัอนมุตัิหรอือนญุาตใหข้ึน้ทะเบียน
และวางจ าหน่ายแลว้เป็นระยะเวลาตัง้แต ่1 ปีขึน้ไปจาก 2 ใน 5 ประเทศ (สหรฐัฯ สหภาพยโุรป แคนาดา 
ออสเตรเลีย และญ่ีปุ่ น) หรอืหากชดุตรวจฯ อยู่ในบญัชี “WHO pre- qualification” ดว้ย ก็จะลดจ านวน
ประเทศท่ีอนมุตัิหรอือนญุาตใหข้ึน้ทะเบียนและวางจ าหน่ายลงเหลือเพียง 1 ประเทศ หากเขา้เง่ือนไขนี ้ทาง 
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อย.จะพิจารณายกเวน้ไมเ่ก็บคา่ธรรมเนียม และระยะเวลาการพิจารณาจะปรบัลดลงจาก 90 วนัเหลือเพียง 80 
วนั 
 การประเมินสอง ขัน้การประเมินภายในประเทศ ด าเนินการโดยหอ้งปฏิบตัิการท่ี อย. ก าหนดเทา่นัน้ มี
ทัง้สิน้ 23 แห่ง โดยกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์ท าหนา้ท่ีประเมินทางหอ้งปฏิบตัิการและประสานงานการ
ประเมินทางคลินิก 
 การประเมินสองในสว่นชดุตรวจจากน า้ในช่องปาก บรษัิทผูน้  าเขา้ตอ้งน าเขา้ชดุตรวจ 700 ชดุเพื่อท า
การทดสอบ และสว่นชดุตรวจจากเลือด บรษัิทผูน้  าเขา้ตอ้งน าเขา้ชดุตรวจ 2,200 ชดุเพื่อท าการทดสอบ 
ขัน้ตอนหลงัการน าเขา้คอืการติดตอ่กรมวิทยฯ์ และติดตอ่หอ้งปฏิบตัิการ โดยการติดตอ่หอ้งปฏิบตัิการจะตอ้งมี
การด าเนินการขอจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยจ์ากคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ์(IRB) ดว้ย ขัน้ตอน
ตา่ง ๆ ระบไุวใ้นแผนผงัขัน้ตอนการขอย่ืนประเมินชดุตรวจจากน า้ในชอ่งปาก และแผนผงัขัน้ตอนการขอย่ืน
ประเมินชดุตรวจจากเลอืดของกรมวิทยฯ์ ระยะเวลาในการด าเนินการอยู่ภายใน 100 วนัหลงัจากการย่ืนสง่ชดุ
ตรวจฯ ใหก้รมวิทยฯ์ คา่ใชจ้่ายในการประเมินชดุตรวจจากน า้ในช่องปากอยู่ท่ี 240,000 บาท และชดุตรวจจาก
เลือดอยู่ท่ี 386,000 บาท  
 ปัจจบุนัมีบรษัิทที่ย่ืนความจ านงคข์อประเมินเพื่อขึน้ทะเบียนชดุตรวจจากเลือดมากกวา่ชดุตรวจจาก
น า้ในช่องปาก การประเมินชดุตรวจจากเลือดในการประเมินสองมีสว่นที่เป็นความทา้ทายคือ การประเมินเลือด
ผูต้ิดเชือ้ระยะแรก (acute HIV infection) จ านวน 30 ตวัอย่าง เกณฑก์ารประเมินยอมใหม้ีการเจอผลลบปลอม
ไดไ้มเ่กิน 2 ตวัอย่าง หากไมผ่่านขัน้ตอนนีก้็อาจยตุิการประเมินขัน้ตอ่ไปเพื่อไมใ่หต้อ้งเสียคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติม 
ทัง้นีปั้จจบุนัเป็นที่ทราบกนัว่ามีเพียงศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทยเท่านัน้ที่มีบรกิารการตรวจหาการติด
เชือ้ในระยะแรกนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
 การศกึษาการใชง้าน (Usability study) เป็นการศกึษาดว้ยการสงัเกตการณวิ์ธีการใชช้ดุตรวจ และการ
อา่นหรอืแปลผลผลตรวจท่ีจ าลองขึน้มาของผูใ้ชท่ี้ไมไ่ดผ้า่นการฝึกการใชง้านชดุตรวจมาก่อน เพื่อประเมิน
ความเขา้ใจของผูใ้ชจ้ากการอา่นค าอธิบายหรอืขอ้มลูบนฉลากและเอกสารก ากบัฉบบัภาษาไทยของชดุตรวจ 
ว่าสามารถท าความเขา้ใจดว้ยการอา่นและสามารถใชช้ดุตรวจไดด้ว้ยตนเอง และประเมินความสามารถในการ
แปลผล ว่าสามารถแปลผลดว้ยตนเองไดต้รงตามเอกสารแนะน า การศกึษานีไ้มไ่ดเ้ป็นการประเมินคณุภาพชดุ
ตรวจซึง่เป็นการประเมินหนึ่งและสองไปก่อนหนา้นัน้ ทัง้นีก้ารศกึษาการใชง้านจะมีการสงัเกตการณค์วาม
เขา้ใจของผูใ้ชช้ดุตรวจดว้ยว่า ผูใ้ชช้ดุตรวจมีความเขา้ใจว่าตอ้งวางแผนท าอะไรตอ่เน่ืองในกรณีท่ีผลการตรวจ
ออกมาเป็นบวก  
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 การศกึษาการใชง้านก าหนดใหม้ีการด าเนินการในกลุม่ตวัอย่างประชากรไทยอย่างนอ้ย 400 ตวัอย่าง
ตอ่ชดุตรวจที่น  าเขา้ของบรษัิทน าเขา้ กลุม่ตวัอยา่งตอ้งมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์สามารถอา่น เขียน 
ภาษาไทยได ้ไมท่ราบสถานะของการติดเชือ้เอชไอวีของตนเอง หากเคยตรวจแลว้มีผลเป็นลบ ตอ้งเวน้ช่วงการ
ตรวจนานกวา่ 6 เดือน และเป็นผูท่ี้ไมเ่คยใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองมากอ่น ผลการศกึษาจะดจูากผูใ้ชไ้มน่อ้ย
กว่ารอ้ยละ 90 สามารถใช ้อา่น และแปลผลการตรวจไดถ้กูตอ้งตามค าแนะน าของเอกสารก ากบั ระยะเวลา
ด าเนินการไมเ่กิน 100 วนั มีคา่ใชจ้่าย 335,000 บาท 
 บรษัิทผูน้  าเขา้ชดุตรวจสามารถด าเนินการย่ืนขอประเมินผล 1, 2 และ 3 ไดพ้รอ้มกนั โดยไมต่อ้งรอ
ด าเนินการทีละขัน้ตอน 

ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน 
1) หอ้งปฏิบตัิการท่ีขึน้ทะเบียนรบัรองไวก้บัส านกังานคณะกรรมการ อย.มี 23 แห่ง เมื่อสอบถาม

ความสนใจแลว้ มีเพียงหอ้งปฏิบตัิการของคลินิกนิรนามเพียงแห่งเดียวท่ีสนใจท าการศกึษาการใช้
งาน  

2) เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบตัิการฯ คลินิกนิรนามยืนยนัเรื่องจ านวนผูเ้ขา้มารบับรกิารตรวจหาสถานะของ
การติดเชือ้ท่ีคลนิิกนิรนามตอ่เดือนวา่มีมากเพียงพอ รวมทัง้ศกัยภาพของหอ้งปฏิบตัิการว่า
สามารถด าเนินการศกึษาการใชง้านไดโ้ดยไมท่  าใหล้า่ชา้  

3) การระบขุัน้ตอนการย่ืนขอพิจารณาดา้นจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยก์่อนการด าเนินการศกึษาการ
ใชช้ดุตรวจฯ เป็นขัน้ตอนที่คลนิิรนามตอ้งด าเนินการ คาดวา่ใชร้ะยะเวลาราว 2 เดือน และมี
คา่ใชจ้่าย 10,000 บาทตอ่ครัง้ในการย่ืนขอรบัการพิจารณาในการประเมินที่ 2 และการประเมินท่ี 
3  

4) การด าเนินการย่ืนขอพิจารณาดา้นจรยิธรรมการวิจยัในมนษุยเ์ป็นขัน้ตอนภายในของคลินิรนาม
เอง ไมเ่ก่ียวขอ้งกบับรษัิทผูน้  าเขา้ การระบไุวใ้นแผนภมูิเป็นการบอกว่าตอ้งมีขัน้ตอนดงักลา่วท่ี
ตอ้งมีคา่ใชจ้่ายและใชร้ะยะเวลาในการพิจารณา บรษัิทผูน้  าเขา้ชดุตรวจท่ีมีความพรอ้มและ
ตอ้งการความรวดเรว็ สามารถเลือกด าเนินการสว่นการประเมิน 1, 2  และ 3 ไดพ้รอ้มกนั โดยไม่
ตอ้งรอผลการด าเนินการประเมินทีละสว่นใหแ้ลว้เสรจ็ 

5) การจดัท าเอกสารก ากบัในฉบบัภาษาไทย ไมจ่  าเป็นตอ้งมีรายละเอียดตรงกบัฉบบัภาษาองักฤษ 
โดยอาจมีขอ้มลู ค  าอธิบาย การใหค้  าแนะน าก ากบัการใชแ้ละขอ้แนะน าอื่น ๆ ท่ียาวกวา่และ
มากกว่าตน้ฉบบัภาษาองักฤษได ้และในสว่นของช่ือผลิตภณัฑห์ากใชช่ื้อภาษาไทยไมต่รงกบัช่ือ
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ภาษาองักฤษก็สามารถท าจดหมายชีแ้จงประกอบสง่มาใหก้บัทาง ส านกังานคณะกรรมการ อย.
ได ้

6) การปรบัแกไ้ขรายละเอียดขอ้มลู ค  าแนะน าในเอกสารก ากบัก่อนการศกึษาการใชง้านสามารถ
ด าเนินการโดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจทาน ใหค้  าแนะน าในการปรบัแกไ้ขใหเ้สรจ็ก่อน เม่ือท าการ
ประเมินแลว้ไมต่อ้งกลบัมาปรบัแกไ้ขอีก 

7) การก าหนดอายกุลุม่ตวัอย่างควรปรบัลดอายลุงต ่ากวา่ 18 ปี เพราะความเป็นจรงิก็มีเดก็และ
เยาวชนสว่นหนึ่งท่ีมีความเสี่ยงดา้นการมีเพศสมัพนัธแ์ละตอ้งการตรวจหาเอชไอวี การเคลื่อนไหว
ก่อนหนา้นีก้บัทางแพทยสภาเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนอายตุ  ่ากว่า 18 ปีท่ีตอ้งการรบับรกิารตรวจหา
เอชไอวีไมจ่  าเป็นตอ้งขออนญุาตจากพอ่แมห่รอืผูป้กครอง ทางแพทยสภาก็แถลงแลว้วา่ไมไ่ดม้ี
ระเบียบขอ้บงัคบัดงักล่าว ดงันัน้ทาง กรมวิทยฯ์ จะสืบคน้ขอ้มลูดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา
ปรบัลดอายกุลุม่ตวัอย่างและผูใ้ชล้งใหต้  ่ากว่า 18 ปี 

8) การประชมุของ NCAB ในเรื่องนี ้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องชดุตรวจวา่ 

 ควรมีการปรกึษาหารอืเรื่องอายขุองผูใ้ชว้่าควรก าหนดอายขุองผูส้ามารถซือ้ไวด้ว้ยหรอืไม่ ซึง่
เรื่องนีย้งัไมม่ีขอ้ยตุิ 

 การศกึษาการใชง้านควรด าเนินการทัง้ในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดั ทัง้ในกลุม่เยาวชน และ
กลุม่คนทั่วไปรวมทัง้กลุม่ประชากรหลกัท่ีมีความเสี่ยงตอ่การไดร้บัเอชไอวี เน่ืองจากมีบรบิทท่ี
แตกตา่งกนัทัง้ท่ีเก่ียวกบัการไดร้บัขอ้มลู วิถีชีวิต คณุภาพและมาตรฐานของการศกึษา ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรบัรู ้ความรู ้ความเขา้ใจในการใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้ง  

 
การติดตามตรวจสอบหลงัการจดัจ าหน่าย (Post-market controls) 
 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยามีแนวทางการติดตามตรวจสอบหลงัการจดัจ าหนา่ย (post-
market controls) เพื่อตรวจสอบชดุตรวจที่วางจ าหนา่ยในตลาด แนวทางและช่องทางการติดตาม ก ากบัดแูล
คณุภาพและมาตรฐานชดุตรวจฯ มีทัง้หมด 4 แนวทาง 1) ก าหนดใหบ้รษัิทผูน้  าเขา้ตอ้งสรุปรายงานอาการไม่
พงึประสงค ์(Adverse Events) และรายงานการด าเนินการแกไ้ขเพื่อความปลอดภยัสง่ใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ อย. 2) การจดัท ารายงานประจ าปีเพื่อรายงานการผลิต น าเขา้ ขาย 3) การขออนญุาตโฆษณา 
และ 4) ช่องทางการรอ้งเรยีนผลิตภณัฑ ์ผ่านสายดว่น 1556 ท่ีผูใ้ชแ้ละผูน้  าเขา้สามารถรอ้งเรยีนได ้นอกจากนี ้
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ในขัน้การประเมินคณุภาพและมาตรฐานชดุตรวจฯ ก าหนดใหบ้รษัิทผูน้  าเขา้สง่ชดุตรวจฯ ท่ีผลิตใน 3 รุน่ มาให้
ตรวจสอบ เพื่อปอ้งกนัการผลิตชดุตรวจฯ รุน่พิเศษเพื่อน ามาใชใ้นการประเมินเท่านัน้ 
 ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน และขอ้เสนอแนะ 

1) การประชาสมัพนัธส์ง่เสรมิใหค้นเขา้ถงึและใชช้ดุตรวจฯ ท่ีด  าเนินการกนัเอง โดยหน่วยงาน องคก์ร 
หรอืกลุม่บคุคล ผ่านสื่อรูปแบบตา่ง ๆ รวมทัง้สื่อสงัคมออนไลน ์สามารถด าเนินการได ้แตต่อ้ง
ไมใ่หม้ีการเห็นช่ือของผลิตภณัฑ ์

2) การรายงานอาการไมพ่งึประสงค ์(Adverse Event / AE)เป็นการรายงานในบรบิททางการแพทยท่ี์
ประเมิน/ติดตามแตอ่าการทางรา่งกายเป็นหลกั ควรใหม้ีการประเมินและรายงานผลไมพ่งึ
ประสงคใ์นบริบททางสงัคมดว้ย อาทิ ความตอ้งการตรวจยืนยนัผลในกรณีท่ีผลเป็นบวก แนวโนม้
ความสนใจ ความกงัวลในการดแูลและปอ้งกนัการแพรก่ระจายเชือ้ ความกงัวลใจท่ีอาจน าไปสู่
การท ารา้ยตวัเอง ความกงัวลเรื่องการถกูรงัเกียจ กีดกนั หรอืเลือกปฏิบตัิในกรณีท่ีใชช้ดุตรวจฯ 
หรอืมีผลคดักรองเป็นบวก หรอืในกรณีท่ีผลตรวจคดักรองออกมาเป็นลบ อาจน าไปสูค่วามเช่ือ/
รบัรูท่ี้ผิดว่าตวัเองไมม่ีความเสี่ยง ไมป่อ้งกนั แมจ้ะยงัคงมีพฤติกรรมทางเพศท่ีมีความเสี่ยงอยู่ และ
เน่ืองจากไมม่ีการควบคมุการจดัจ าหนา่ย จงึควรมีการรายงานผลกระทบท่ีไมถ่งึประสงคท่ี์อาจ
สมัพนัธก์บัเรื่องการน าชดุตรวจฯ ไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์เช่น การน าเอาผลตรวจคดักรองท่ีเป็นลบ
ไปอา้งกบัคูเ่พศสมัพนัธเ์พื่อใหม้ีเพศสมัพนัธท่ี์เสี่ยงตอ่ไป ดงันัน้การเฝา้ระวงั/ติดตาม/รายงานผล
ไมพ่งึประสงคเ์รื่องอื่นที่นอกเหนือจากทางรา่งกาย จงึเป็นเรื่องส าคญั 

 

เรื่องอาการไมพ่งึประสงคม์ีความส าคญั คณุอดุมใหค้  าอธิบายเพิ่มเติมในรายงานดงันี ้ 
 
ชดุตรวจมาตรฐาน ท าในภาค(domain) ของแพทย ์/ระบบสขุภาพ การเฝา้ระวงั แกไ้ข 
ปอ้งกนั และรายงานเก่ียวกบั AE สามารถท าได ้เพราะเป็นสว่นหนึ่งของระบบ มีกลไก 
และคน และระบบตา่ง ๆ รองรบัพอเพียง และท่ีส  าคญัอีกประการคือ ผูใ้หบ้รกิารผ่านการ
อบรมและมีคณุวฒุิ/ประสบการณเ์หมาะสมในการตรวจและใหค้วามสนบัสนนุตา่ง ๆ 
ตามผลตรวจท่ีได ้โดยผูใ้หบ้รกิารถกูควบคมุดว้ยจรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดงันัน้
สามารถอนโุลมไดว้่า AE ตา่ง ๆ ทัง้ดา้นรา่งกาย/แพทย ์และอื่น ๆ จะมีการตรวจสอบ เฝา้
ระวงัเพียงพอ 
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แตช่ดุตรวจฯ ดว้ยตนเอง มีมิติที่ท  าในภาค(domain)ของการคา้ การบรโิภค การตลาด 
ดว้ย นอกเหนือจากเรื่องแพทย ์และท่ีส  าคญัอีกประการคือ ผูใ้ชเ้ป็นคนรเิริ่มการตรวจเอง 
สว่นผูข้าย ผูใ้หบ้รกิาร ในกรณีท่ีเป็นการขายอยา่งอิสระ ไมไ่ดจ้  าหน่ายในรา้นขายยาท่ี
ด  าเนินการโดยเภสชักร โอกาสที่ผูข้ายจะไมม่ีความรู ้และคณุวฒุิเหมาะสม มีสงู
พอสมควร ระบบเฝา้ระวงั ติดตาม แกไ้ข และรายงาน AE ตา่ง ๆ ก็ไมม่ ีดงันัน้เรื่องนีจ้งึ
เป็นเรื่องน่ากงัวล  
 
และเน่ืองจากผูใ้ชเ้ป็นรเิริ่มเองก็มีความเป็นไปไดว้วา่เขาประเมินว่าตนเองเป็นคนที่มี
ความเสี่ยงสงู หรอืประสบกบัเหตกุารณท่ี์เสี่ยงมา จงึจ าเป็นหรอืตอ้งการตรวจ แต่
เน่ืองจากชดุตรวจดว้ยตนเองมีอยู่ในภาคของการคา้ ดงันัน้ระบบติดตาม สนบัสนนุจงึไมม่ี
อยู่ ผูใ้ชจ้งึอาจหายไปเลย หรอือาจเขา้สูร่ะบบสขุภาพตอ่ไปเองก็ได ้โดยไมม่ีหลกัประกนั
ว่าผูใ้ชจ้ะตดัสินใจอย่างไร แตท่ี่คอ่นขา้งแน่คือผูใ้ชท่ี้มีผลตรวจคดักรองเป็นลบจะไมเ่ขา้สู่
ระบบปอ้งกนัตอ่ไป หากไมมี่ผูใ้หค้  าแนะน าตอ่ว่าควรท าอยา่งไร ดงันัน้หากมีการจ าหน่าย
ชดุตรวจดว้ยตนเองอยู่ตามรา้นขายของทั่วไป ก็จะเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงมาก 
 
นอกจากนัน้แลว้ AE ดา้นรา่งกายคงมีนอ้ยเพราะเป็นการตรวจที่ง่าย ไมไ่ดม้ีการกระท าใด 
ๆ ท่ีรุนแรงทางรา่งกาย (invasive procedure) แตอ่ย่างใด และชดุตรวจตา่ง ๆ ผ่านการ
ประเมินทางการแพทยม์ามากพอสมควร แต่คงไมไ่ดม้กีารประเมินทางสงัคมมากนกั 
ดงันัน้ AE ท่ีควรกงัวลและท่ีคาดว่าน่าจะเกิดมากคือ AE ทางสงัคม ซึง่อาจสง่ผลตอ่เน่ือง
น าไปสู ่AE ทางรา่งกาย/การแพทย ์เช่น ฆา่ตวัตาย ท ารา้ยตนเอง มีเพศสมัพนัธโ์ดยไม่
ปอ้งกนัสง่ผลใหเ้กิดการแพรเ่ชือ้ตอ่ ฯลฯ 
 
สิ่งท่ีคลา้ยกนักบัชดุตรวจดว้ยตนเองท่ีเป็นที่รูก้นัดี ไดแ้ก่ ชดุตรวจการตัง้ครรภด์ว้ยตนเอง 
หรอื การโฆษณายา/อาหารเสรมิ/สมนุไพรว่ารกัษาเอดสไ์ด ้ซึง่ทัง้สองเป็นสิ่ง/ผลิตภณัฑท่ี์
คาบเก่ียวสอง domains ท่ีอธิบายไปแลว้เช่นกนั และมีตวัอย่างเรื่อง AE ท่ีน่าเป็นหว่ง
เช่นกนั เช่น การท าแทง้เถ่ือน ซึง่มีอนัตราย สง่ผลใหเ้กิดภาวะตกเลือดมาก ติดเชือ้ และ



รายงาน เวทีชมุชน การตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริม่ยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะการติดเชือ้  12 

 
 

 

เสียชีวิต หรอืกรณีอาหารเสรมิ คือการหยดุกินยาตา้น หรอืการคดิวา่หายจากติดเชือ้แลว้ 
และหยดุกินยา สง่ผลใหม้ีการแพรเ่ชือ้ผ่านเพศสมัพนัธท่ี์ไมป่อ้งกนัไดต้อ่ไป เป็นตน้ 

 
3) ฉลาก หรอืเอกสารก ากบั หรอืแมแ้ตก่ลอ่งบรรจผุลิตภณัฑ ์ควรมีขอ้มลูระบเุรื่องแนวทางการเขา้รบั

บรกิารตรวจยืนยนัและรกัษาในกรณีท่ีผลตรวจคดักรองเป็นบวก และการสง่เสรมิการปรบัลด
พฤติกรรมเสี่ยงในกรณีท่ีผลตรวจคดักรองเป็นลบ รวมทัง้ควรระบแุหลง่ติดตอ่หรอืใหก้ารปรกึษา
เพิ่มเติม กรณีตอ้งการค าปรกึษาหรอืการสง่ตอ่เขา้รบับรกิาร และช่องทางการรอ้งเรยีนกรณีการน า
ชดุตรวจฯไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์เช่น การบงัคบัตรวจ 

4) เวทีชมุชนครัง้ก่อนหนา้ รวมทัง้การประชุมของ NCAB มีการแสดงความกงัวลใจในการน าชดุตรวจ
ฯ ไปใชผิ้ดวตัถปุระสงค ์เช่น การบงัคบัใชช้ดุตรวจระหว่างคูน่อน ในสถานศกึษา และในสถาน
ประกอบการ เพื่อตอ้งการทราบผลการตรวจ อนัจะน าไปสูผ่ลกระทบอื่น ๆ ตามมา ควรมีการระบุ
ขอ้หา้ม และค าแนะน าเรื่องช่องทางการรอ้งเรยีนรวมไวใ้นชดุตรวจฯ ดว้ย เช่น สายดว่น 1663  ให้
การปรกึษาเรื่องเอดสแ์ละการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม หรอืเบอรโ์ทรศพัทข์องมลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้น
เอดส ์  

5) การสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯ และการติดตามหลงัจดัจ าหนา่ย กรณีท่ีมีการจดัจ าหน่ายผา่นรา้น
ขายยาดว้ย อาจใชก้ารท างานรว่มกนักบัโครงการน ารอ่งของส าหนกังานหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง “รา้นขายยาอบอุน่” ท่ีจะใหเ้ภสชักรประจ ารา้นเป็นผูใ้หค้  าแนะน าและการ
ปรกึษาเบือ้งตน้ในการใชช้ดุตรวจฯ  

6) การรณรงคห์รอืสง่เสรมิการตลาดท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีพฤติกรรมเสี่ยง ผูท่ี้ควรใหค้วามสนใจกบัการ
ตรวจ เพื่อใหม้ีการใชช้ดุตรวจฯ และการเช่ือมโยงเขา้สูบ่รกิารทัง้ดา้นการรกัษาและการปอ้งกนัมาก
ขึน้ ทัง้นีก้ารรณรงคใ์หผู้ท่ี้มีการตรวจคดักรองเขา้สู่ระบบมีความแตกตา่งกนัในแง่ของการตรวจ
ยืนยนัผลเป็นบวก เพราะผูท่ี้มีผลการตรวจคดักรองเป็นบวก อาจมีแรงผลกัดนัใหเ้ขา้สูร่ะบบบริการ
สขุภาพเพ่ือตรวจยืนยนัมากกว่าผูท่ี้มีผลการตรวจคดักรองเป็นลบซึง่อาจมีแรงจงูใจต ่ากว่า 
จ าเป็นตอ้งมีการพดูคยุ ก าหนดแนวทางการสง่เสรมิใหผู้ท่ี้มีพฤติกรรมเสี่ยงแตย่งัมีผลการตรวจคดั
กรองเป็นลบใหม้ีความตระหนกัในการเขา้สูร่ะบบบรกิารเพื่อการปอ้งกนัการไดร้บัเชือ้ดว้ย  
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การเข้าถงึ ประสบการณ ์และข้อกังวลจากการใช้ชุดตรวจเอชไอวดีว้ยตนเองในมุมมองของผู้เคยใช้
ชุดตรวจฯ โดย ผูแ้ทนเยาวชนจากโครงการ amfAR test and treat  
 
ประเดน็สรุปไดด้งันี ้
 ความตอ้งการใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองมาจากประสบการณก์ารมีเพศสมัพนัธท่ี์ไมไ่ดป้อ้งกนัในช่วง
ศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั จงึตอ้งการตรวจเพื่อคลี่คลายความกงัวลใจเรื่องการติดหรอืไมต่ิดเชือ้เอชไอวี การ
เลือกใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองจงึเป็นทางเลือกเพราะตอ้งการความสะดวกและความเป็นสว่นตวัในการตรวจ 
ก่อนใชช้ดุตรวจฯ มีความกงัวลเรื่องความเจ็บเพราะเป็นการใชเ้ข็มเจาะท่ีปลายนิว้ และกงัวลอยูบ่า้งว่า หากผล
การตรวจเป็นบวกจะจดัการเรื่องการเรยีนในขณะนัน้อย่างไร แตเ่ม่ือทดลองใชก้็พบว่าใชไ้ดง้่าย แตก่ารมีผูใ้ห้
การปรกึษาคอยใหค้  าแนะน าเป็นเรื่องท่ีส  าคญัและจ าเป็น โดยเฉพาะเมื่อทราบผลตรวจคดักรองว่าเป็นผลบวก 
เพื่อช่วยใหค้  าแนะน าเรือ่งการเขา้สูร่ะบบบรกิารตรวจยืนยนั การวางแผนการรกัษา และการจดัการกบัขอ้กงัวล
เรื่องผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
 การเลือกใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองเป็นเพราะตอ้งการความเป็นสว่นตวั ไมต่อ้งการใหเ้พื่อนหรอืคน
ใกลชิ้ดรบัรูเ้รื่องพฤติกรรมและผลการตรวจ แตส่  าหรบัเยาวชนบางคนอาจมีเพื่อนสนิทที่สามารถพดูคยุให้
ค  าแนะน ากนัได ้
 ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน และขอ้เสนอแนะ 

1) การใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเอง ควรมีขอ้มลูและค าแนะน าท่ีครบถว้น เพียงพอตอ่การจดัการกบั
ปัญหาหรอืความกงัวลใจทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการตรวจ โดยอาจท าเป็นรูปแบบการใช ้QR 
code ท่ีผูใ้ชส้ามารถสแกนและเช่ือมไปสูค่  าอธิบายและชดุขอ้มลูหลากหลายรูปแบบ ทัง้แบบการ
อา่น หรอืการชมจากคลปิวิดีโอ ส  าหรบัผูท่ี้ไมช่อบอา่นหรอืไมส่ามารถอา่นภาษาไทยไดส้ะดวก 
รวมไปถงึขอ้มลูเรื่องช่องทางใหก้ารปรกึษาและหน่วยรบัเรื่องรอ้งเรยีนดว้ย  

2) การเขา้ถงึและใชช้ดุตรวจฯ โดยเฉพาะในกลุม่เยาวชน แมจ้ะมีการเอย่ถึงอาย ุ15 ปี แตก่็ไมม่ี
ขอ้สรุป และในทางปฏิบตัิ อาจมีการขอใหผู้อ้ื่นเป็นผูซ้ือ้ใหแ้ทนเน่ืองจากไมม่ีขอ้ก าหนดในการซือ้ 
ดงันัน้จะตอ้งค านงึถงึเรื่องการใหข้อ้มลู ค  าแนะน าเก่ียวกบัชดุตรวจฯ ค าแนะน าเรื่องทางเลือกใน
การปอ้งกนักรณีผลตรวจเป็นลบ ทางเลือกในการดแูลรกัษากรณีผลตรวจเป็นบวก ท่ีมีทัง้ทางเลือก
ในการดแูลสขุภาพและแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยอาจจ าเป็นตอ้งคิดถงึรูปแบบการมีผูใ้หก้าร
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ปรกึษาและหรอืช่องทางในการใหก้ารปรกึษาในกลุม่เยาวชนดว้ย และยงัมีความจ าเป็นที่จะตอ้ง
พดูคยุหารอืเรื่องนีเ้พิ่มเติม 

3) การเขา้ถงึชดุตรวจฯในกลุม่เยาวชนยงัไมม่ีความชดัเจนว่า ควรมีการก าหนดอายผุูท่ี้สามารถซือ้ชดุ
ตรวจฯมาใชด้ว้ยตนเองไวห้รอืไม ่และ/หรอืก าหนดไวท่ี้ช่วงอายเุท่าไหร 

 
ความเป็นไปไดใ้นการจัดบริการรองรับการเข้าถงึชุดตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในบริบทของหญิงฝาก
ครรภห์รือหลังคลอด ทีไ่ม่สามารถพาสามีเข้าสู่ระบบบริการ โดย รศ.พญ.ธนัยวีร ์ภธูนกิจ  
 
ประเดน็สรุปไดด้งันี ้
 การท างานปอ้งกนัเดก็ทารกแรกเกิดไมใ่หไ้ดร้บัเอชไอวีในปัจจบุนั ปัญหาหนึ่งของการปอ้งกนัอยู่ท่ี การ
ตรวจพบว่าเดก็ไดร้บัเอชไอวีจากการดื่มนมแม ่เม่ือตรวจสอบดพูบการตรวจเลือดหาสถานะของการติดเชือ้เอช
ไอวีในหญิงตัง้ครรภใ์นครัง้แรกและช่วงใกลค้ลอดก็ยงัใหผ้ลเลือดเป็นลบ แสดงว่ามีช่องว่างของการตรวจไมพ่บ
อยู่ โดยเป็นการติดเชือ้จากสามีหรอืคูใ่นระหวา่งตัง้ครรภ ์เรื่องดงักลา่วสะทอ้นช่องว่างของการตรวจเลือดหา
สถานะของการติดเชือ้ของสามี 
 แผนงานปอ้งกนัการถ่ายทอดเชือ้ไปสูท่ารกแรกเกิด (Prevention of mother to child transmission 
หรอื PMTCT) มีแนวทางในการตรวจเลือดหาสถานะของการติดเชือ้เอชไอวีในหญิงท่ีมาฝากครรภ ์โดยมี
แนวทางของการใหค้  าปรกึษาพรอ้มกบัคู ่และชวนใหคู้ฝ่่ายชายตรวจเลือดดว้ย ขอ้มลูระบวุ่ามีคูฝ่่ายชายราว 50 
เปอรเ์ซน็ตท่ี์เขา้ตรวจ น่าจะเป็นเพราะความคิดของฝ่ายชายที่มองวา่ การฝากครรภเ์ป็นหนา้ท่ีของฝ่ายหญิง 
การโทร.ไปติดตามคูฝ่่ายชายใหม้ารบัการปรกึษาและตรวจพบว่า คูฝ่่ายชายราว 30 เปอรเ์ซน็ตยิ์นดีกลบัมา
ตรวจ โดยระบวุ่า ไมท่ราบมาก่อนว่าคูฝ่่ายชายควรเขา้รบัการตรวจดว้ย  
 การใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองจงึอาจเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว โดยการใหช้ดุ
ตรวจฯ ดว้ยตนเอง จ านวน 2 ชดุใหก้บัหญิงท่ีมาฝากครรภเ์พื่อน าไปตรวจพรอ้มกบัสามีหรอืคูท่ี่บา้นหรอืท่ีอยู่
อาศยัของตนเอง โดยหลายประเทศในแอฟรกิาใตก้็ด  าเนินการในลกัษณะดงักลา่ว น่าจะช่วยใหส้ามารถคน้หา
คูท่ี่ภรรยามีผลเลือดเป็นลบ และสามีหรอืคูฝ่่ายชายมีผลเลือดเป็นบวกและแกปั้ญหาดงักลา่วได ้ 

ประเดน็ซกัถาม แลกเปลี่ยน และขอ้เสนอแนะ 
1) การสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯ ดว้ยตนเองเป็นเรื่องส าคญัและควรสง่เสรมิใหค้นทกุกลุม่เขา้ถงึชดุ

ตรวจฯได ้ทัง้กลุม่ท่ีมีพฤติกรรมความเสี่ยงสงู เช่นกลุม่ประชากรหลกั และหรอืกลุม่ประชากรทั่วไป  
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2) การสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯ ในคูต่อ้งระมดัระวงัเรื่องผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามมาระหว่างคูด่ว้ย 
กรณีท่ีผลการตรวจพบวา่ฝ่ายหนึ่งมีเอชไอวีและฝ่ายหนึ่งไมม่ีเอชไอวี จ าเป็นตอ้งมีการวางแนว
ทางการปรกึษาและการลดหรอืจดัการกบัผลกระทบไวด้ว้ย  

3) การเขา้ถงึชดุตรวจในวงกวา้งไดจ้ะตอ้งมีชดุตรวจท่ีมีราคาไมแ่พง วางจ าหนา่ย เพ่ือใหป้ระชาชน
ทั่วไปเขา้ถงึและซือ้มาใชไ้ด ้ ผลการส ารวจโครงการหนึ่งในประเทศสหรฐัฯ ระบวุ่า 40% ของผูต้อบ
คิดวา่ราคาชดุตรวจไมค่วรเกิน $20 และการส ารวจอีกโครงการ ผูต้อบสว่นมากคิดว่าราคาควรอยู่
ท่ี $10-15 และในการประชมุ NCAB มีการเสนอว่าราคาไมค่วรเกิน 300 บาทตอ่ชดุ คณุสทุธิวฒัน์
จากกรมการแพทยร์ะบว่า ชดุตรวจปัจจบุนัที่เป็นชดุตรวจส าหรบัผูป้ระกอบวิชาชีพใชม้ีราคา 120 
บาท/หนว่ย แตห่ากมีการจ าหน่ายเป็นชดุตรวจดว้ยตนเอง มีการท าการสง่เสรมิตลาด ก็อาจมี
ราคาเพิ่มสงูขึน้ อาจจ าเป็นตอ้งมีงบประมาณจากหนว่ยงานรฐัเขา้มาสนบัสนนุงบประมาณเพื่อให้
ชดุตรวจราคาถกูลง เพื่อใหค้นทั่วไป และคนท่ีควรไดร้บัการตรวจสามารถเขา้ถงึได ้

4) การสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจฯ ในคู ่อาจรวมอยู่ในชดุเครื่องมือส าหรบัการวางแผนครอบครวั 
5) การสง่เสรมิชดุตรวจฯ มีความส าคญัในการเขา้ถงึเครื่องมือในการตรวจดว้ยตนเอง และสง่เสรมิให้

การตรวจหาเอชไอวีเป็นเรื่องการตรวจสขุภาพทั่วไป เพื่อวางแผนการดแูลสขุภาพและจดัการกบั
ผลกระทบในชีวิต การด าเนินการในแนวทางดงักลา่วควรคิดวางแผนเรื่องการรณรงคท์างสงัคม
สาธารณะดว้ย เช่น การวางแผนการโฆษณาสง่เสรมิการใชช้ดุตรวจเป็นชดุโฆษณาแบบธีม อาทิ 
การท าใหเ้รื่องเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (HIV normalization) การวางแผนชีวิตใหม้ีผลเลือดเป็นลบ ไม่
มีเอชไอวี (Staying negative) หรอื การเช่ือมเขา้สูร่ะบบบรกิารสขุภาพ (Link to healthcare 
system) เพื่อใหค้นไดเ้หน็ภาพลกัษณเ์ชิงบวกของการตรวจเลือดหาสถานะของการติดเชือ้เอชไอวี 
และชดุตรวจฯ รวมทัง้เป็นการลดการตตีราและเลือกปฏิบตัิที่เก่ียวกบัเอชไอวีดว้ย โดยการวางแผน
รณรงค ์โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์อาจท าโดยกลุม่/เครอืขา่ย องคก์รทางสงัคม และหรอือาจท าโดย
บรษัิทผูน้  าเขา้ชดุตรวจ หรอืการขอความรว่มมือใหบ้รษัิทผูน้  าเขา้ท าโครงการสง่เสรมิชดุตรวจฯ 
ตามแนวทางธรุกิจเพ่ือสงัคมได ้ซึง่เรื่องดงักลา่วตอ้งมีการปรกึษากบัทางส านกังานคณะกรรมการ 
อย. และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
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แนวคดิ และแนวทางการจัดบริการ SDART โดย นพ.ธนตัถ ์ชินบญัชร ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย 
และ ประสบการณ ์ความพร้อมในการเร่ิมยาตา้นไวรัส มุมมองจากผู้ใหบ้ริการ โดยผูแ้ทนโรงพยาบาล
สรรพประสิทธิประสงค ์จงัหวดัอบุลราชธานี และโรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรุ ี
 
ประเดน็สรุปไดด้งันี ้

แนวคิดและความส าคญัของ Same Day Anti-Retroviral Treatment (SDART) หรอื การรกัษาดว้ยยา
ตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูผ้ลการตรวจเลือด เป็นการเริ่มตน้การรกัษาใหเ้รว็ท่ีสดุตามแนวคิด “รูเ้รว็ รกัษาเรว็” 
ท่ีใหป้ระโยชนโ์ดยตรงกบัผูร้บับรกิาร เพื่อลดอาการเจ็บป่วย และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ตามแนวทางการท าให้
เรื่องเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ อีกทัง้ยงัเป็นการประโยชนต์อ่ระบบบรกิารดแูลรกัษาเอชไอวี เป็นการช่วยปอ้งกนัการ
ท่ีผูท่ี้ทราบผลเลือดเป็นบวกจะไมม่าติดตามรบัการรกัษาหรอืหลดุหายไปจากระบบบรกิารรกัษาดว้ยยาตา้น
ไวรสั และกลบัมารบับริการอีกครัง้ในสภาพเจ็บป่วย อย่างไรก็ตามมีขอ้พงึระวงัคือ ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
ตรวจวินิจฉยัการติดเชือ้โรคฉวยโอกาส สามารถท าไดด้ว้ยการเอ๊กซเรยท์รวงอก ตรวจรา่งกายและซกัประวตัิ
อย่างละเอียด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งท าการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ อนัอาจสง่ผลใหยื้ดระยะเวลาหรอืวนัในการ
เริ่มตน้การรกัษาออกไป และสว่นที่ส  าคญัท่ีสดุคอื ตอ้งเป็นการตดัสินใจโดยผูร้บับรกิาร 

สว่นส าคญัอีกเรื่องหนึ่งส  าหรบั SDART คือ การวางเปา้หมายในการรกัษารว่มกนัระหว่างผูร้บับรกิาร
กบัแพทยผ์ูท้  าการรกัษา การก าหนดเปา้หมายตามแนวทางรณรงค ์U = U (Undetectable = 
Untransmittable) หรอื “ตรวจไมเ่จอ = ไมถ่่ายทอดเชือ้” เพื่อมีเปา้หมายรว่มกนัในการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั
อย่างถกูตอ้ง ตอ่เน่ือง จนกระทั่งอยู่ในสภาวะท่ีกดไวรสัไวจ้นตรวจไมพ่บ ใชเ้วลาราว 6 เดือนขึน้ไป เป็นเรื่อง
ส าคญัท่ีจะท าใหผู้ร้บับรกิารมีเปา้หมายและเดินหนา้ไปตามเปา้หมายดา้นการรกัษา 

 
การด าเนินงาน SDART ในปัจจบุนั คลินิกนิรนาม ด าเนินการเรื่อง SDART รว่มกบัโรงพยาบาลอีก 10 

แห่งใน 6 จงัหวดั เป็นการด าเนินการในลกัษณะการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ ทัง้ 6 จงัหวดัที่มีอตัราการติดเชือ้และ
ป่วยสงู โรงพยาบาลที่เขา้รว่มด าเนินการก็มีขนาดแตกตา่งกนัไป เพ่ือใหเ้กิดการเรยีนรูแ้ละน าบทเรยีนไปปรบัใช้
กบัโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทย  

โรงพยาบาล 10 แห่งใน 6 จงัหวดัที่เขา้รว่มด าเนินงานมีทัง้โรงพยาบาลระดบัอ าเภอหรอืโรงพยาบาล
ชมุชน โรงพยาบาลระดบัจงัหวดั ทัง้โรงพยาบาลศนูยแ์ละโรงพยาบาลทั่วไป รวมทัง้มีโรงพยาบาลเอกชนรว่ม
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ดว้ย นอกจากนีจ้งัหวดัอบุลราชธานียงัมีการด าเนินการในรูปแบบจงัหวดัน ารอ่ง SDART จงัหวดัแรกในประเทศ
ไทยท่ีมีการด าเนินการ SDART  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคเ์ป็นโรงพยาบาลศนูยข์นาดใหญ่ ราว 1,200 เตียง ประจ าจงัหวดั
อบุลราชธานีด าเนินการเรื่อง SDART โดยเริ่มการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัภายในระยะเวลา 2 สปัดาหท่ี์ทราบผล
การตรวจเลือดวา่มีเอชไอวี การด าเนินงานท่ีผา่นมาสามารถเริ่มใหก้ารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัภายในวนัแรก 
วนัที่สอง และภายในสปัดาหแ์รกรวมกนัได ้26 เปอรเ์ซน็ต ์โรงพยาบาลมีการจดัรูปแบบคลินิกยาตา้นไวรสัตาม
รูปแบบการใหบ้รกิารดแูลแบบแยกบรกิารตามความจ าเป็น (Differentiated Service Delivery care) มีการ
แบง่ผูร้บับรกิารเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ กลุม่ท่ีกินยาตอ่เน่ืองตรงเวลา ไมม่ีปัญหาความเจ็บป่วยจะมาเขา้รบับรกิาร
ตามวนัท่ีก าหนดไว ้แยกกบัอีกกลุม่ท่ีเป็นกลุม่ท่ียงัคงมีปัญหาความเจ็บป่วย กลุม่ท่ีตอ้งปรบัเปลี่ยนสตูรยา และ
หรอืกลุม่ท่ีตอ้งเริ่มการกัษาใหมจ่ะมาเขา้รบับรกิารตามวนัที่ก  าหนดไวต้า่งหาก การด าเนินงานจะมีการก าหนด
รายการท่ีผูใ้หบ้รกิารตอ้งด าเนินการในการเริ่มตน้การรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั ผูป้ระสานงานเอชไอวีเป็น
พยาบาลและทีมเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและทางเลือกในการแกไ้ขปัญหาในการรบัการรกัษา
ดว้ยยาตา้นไวรสั คลา้ย Navigator ในรูปแบบ SDART ของคลินิกนิรนาม เช่น ค  าแนะน าเรื่องสิทธิและการ
จดัการเรื่องสิทธิดา้นการรกัษาในระบบหลกัประกนั การประเมินขอ้กงัวลใจและทางเลือกในการจดัการ ฯลฯ 
การเป็นโรงพยาบาลศนูยท์  าใหม้ีผูร้บับรกิารจ านวนมากและหลากหลาย จงึตอ้งใชแ้พทยด์า้นโรคเฉพาะ
ทางดา้นโรคตดิเชือ้ (Infectious Disease / ID) เป็นผูต้รวจวินิจฉยัและเริ่มตน้ยาตา้นไวรสั โดยสว่นใหญ่จะมี
เวลาในการตรวจวินิจฉยัราว 10 นาที การตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบตัิการด าเนินการตามแนวทางดา้นการ
ตรวจวินิจฉยัพืน้ฐานทางหอ้งปฏิบตัิการของประเทศ แมแ้นวทาง SDART จะเนน้การซกัประวตัิความเจ็บป่วย
อย่างละเอียดและไมเ่นน้ใหม้ีการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบตัิการ แตก่ารด าเนินงานของโรงพยาบาลมีการ
ตรวจคดักรอง OI บางโรคที่พบมากในพืน้ที่ก่อนเริ่มการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัรวมอยู่ดว้ย  

โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม จงัหวดัชลบรุ ีเป็นโรงพยาบาลชมุชนขนาด 30 เตียง ในจงัหวดัชลบรุ ี
ไมม่ีแพทย ์ID ประจ าอยู่ในโรงพยาบาล แพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสัเป็นแพทยใ์ชท้นุ โดยมีผู้
ประสานงานเอชไอวีของโรงพยาบาลเป็นผูซ้กัประวตัิ คดักรอง และใหก้ารปรกึษาเรื่องการเขา้ถงึและไดร้บั
บรกิารยาตา้นไวรสัเช่นเดียวกนั   

ปัจจบุนัก าลงัมีการพยายามจดัตัง้คณะกรรมการเรื่อง SDART ในระดบัประเทศรวมทัง้การชกัชวน
โรงเรยีนแพทยใ์หญ่ ๆ เขา้มารว่ม เพื่อใหม้ีการขยายรูปแบบการด าเนินงาน SDART  
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องคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินการ SDART ในสถานพยาบาล มี 3 สว่น 1) ผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการ 2) แพทยท่ี์สามารถสั่งจ่ายยาตา้นไวรสั 3) วนั/เวลาในการใหก้ารรกัษาดว้ยยาตา้นของ
โรงพยาบาล 

1) สถานพยาบาลทัง้ 11 แห่งท่ีรว่มกนัด  าเนินการเรื่อง SDART มีพิจารณาผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบตัิการท่ีถือเป็นพืน้ฐานก่อนเริ่ม SDART แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่แรกคือ สถานพยาบาล
ท่ีไมท่  าการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ กลุม่ท่ีสองคือ สถานพยาบาลที่ท  าการตรวจหาคา่ CD4 และ
กลุม่ท่ีสามคือ สถานพยาบาลที่มีการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ แตไ่มม่ีการตรวจหาคา่ CD4  

2) แพทยท่ี์สามารถสั่งจา่ยยาตา้นไวรสัไดแ้บง่เป็น 2 กลุม่สถานพยาบาล กลุม่แรก สถานพยาบาลท่ี
ใหแ้พทยเ์ฉพาะทางโรคติดเชือ้ (ID) เป็นผูส้ั่งจ่ายยา และกลุม่ท่ีสอง สถานพยาบาลที่ใหแ้พทย์
ทั่วไป (non-ID) เป็นผูส้ั่งจ่ายยา  

3) วนั-เวลา เปิดท าการของคลินิกยาตา้นไวรสัในสถานพยาบาล แบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก 
สถานพยาบาลที่ใหบ้รกิารยาตา้นไวรสัทกุวนั และกลุม่ท่ีสอง สถานพยาบาลที่ใหบ้รกิารยาตา้น
ไวรสัไดใ้นบางวนั 
 

คลินิกนิรนามและสถานพยาบาลอีก 10 แห่ง สรุปผล SDART ออกมาเป็น 5 เรื่อง 1) จ านวนผูเ้ริ่ม 
SDART เทียบกบัจ านวนผูเ้ขา้รบัการตรวจหาสถานะของการมีเอชไอวี 2) ปรมิาณ CD4 3) ช่วงจ านวนวนัท่ี
ผูร้บับรกิารเริ่ม SDART 4) อตัราสว่นการคงอยู่ในระบบบรกิารของผูร้บับรกิาร และ 5) จ านวนผูร้บับรกิารท่ีอยู่
ในสภาวะกดไวรสัได ้เทียบกบัจ านวนผูท่ี้เขา้รบัการตรวจวินิจฉยัหาสถานะของการติดเชือ้เอชไอวี 

คลินิกนิรนาม : ขอ้มลูการใหบ้รกิารเดือนกรกฎาคม 2560 ถงึ เมษายน 2562  ผูร้บับรกิารท่ีเขา้รบัการ
ตรวจวินิจฉยัและพบสถานะของการติดเชือ้เอชไอวีมีจ านวนราว 4,000 คน ในจ านวนนีเ้กือบ 90 เปอรเ์ซน็ตห์รอื
ราว 3,500 คน อยู่ในเง่ือนไข SDART ท่ีก  าหนดไวค้ือ มีสิทธิการรกัษาอยู่ในประเทศไทย และไม่เคยรบัการ
รกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั ในจ านวนนีม้ี 80 เปอรเ์ซน็ตห์รอืราว 3,000 คนตดัสินใจเริ่ม SDART และอีก 10 
เปอรเ์ซน็ตห์รอืราว 360 คนตดัสนิใจไมเ่ริ่ม SDART เน่ืองจากตอ้งการกลบัไปรบัการรกัษาในโรงพยาบาลที่ตน
ลงทะเบียนสิทธิการรกัษา สว่นหนึ่งตอ้งการรบับรกิาร SDART ในช่วงท่ีคลินิกปิดท าการ และทา้ยสดุมี 86 
เปอรเ์ซน็ตห์รอืราว 2,600 คนจากผูท่ี้ตกลงรบั SDART ท่ีไดเ้ริ่ม SDART สว่นที่ไมไ่ดเ้ริ่ม SDART เป็น
ผูร้บับรกิารท่ีตอ้งไปตรวจเพ่ิมเติมหรอืไปรบัการรกัษาโรคติดเชือ้ฉวยโอกาสก่อน 



รายงาน เวทีชมุชน การตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริม่ยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะการติดเชือ้  19 

 
 

 

 คลินิกนิรนามให ้SDART ในวนัแรกแก่ผูร้บับริการท่ีตรวจวินิจฉยัพบวา่มีเอชไอวีจ  านวนเกือบ 80 
เปอรเ์ซน็ต ์ท่ีเหลือมีการเริ่ม SDART ไดต้า่งกนัไปใน 1 – 2 วนั 3 – 7 วนั 8 – 14 วนั เป็นตน้ โดยภาพรวมคลินิร
นามใหบ้รกิาร SDART ภายใน 7 วนัได ้96.3 เปอรเ์ซน็ต ์ในสว่นของผูร้บับรกิาร SDART มีคา่เฉลี่ย CD4 อยู่ท่ี 
299 นบัว่าสงูพอสมควรเพื่อเทียบกบัคา่เฉลี่ยของประเทศท่ีอยู่ท่ี 167 ดา้นอตัราการคงอยู่ในระบบบรกิารรกัษา
ของผูร้บับรกิารภายหลงัรบับรกิารไปแลว้ 3 และ 6 และ 12 เดือนเฉลี่ยอยู่ท่ีกว่า 90 เปอรเ์ซน็ต ์เมื่อเทียบกบัของ
ประเทศท่ีอยู่ท่ี 89.8 เปอรเ์ซน็ต ์และทา้ยสดุปรมิาณไวรสั มีขอ้จ ากดัวา่ผูท่ี้เริ่ม SDART มีเพียง 29 เปอรเ์ซน็ตท่ี์
ไดร้บัการตรวจ VL ผลการตรวจพบว่า 87 เปอรเ์ซน็ตอ์ยู่ในสภาวะกด VL ไดภ้ายใน 12 เดือน ทัง้นีจ้  าเป็นตอ้ง
ย า้กบัผูร้บับรกิารว่าใหส้อบถามเรื่องปริมาณ VL กบัแพทยท์กุครัง้ เพื่อใชต้ิดตามผลการรกัษาของตนเอง  

 
โรงพยาบาล 10 แห่ง : ขอ้มลูการใหบ้ริการ SDART ตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 2561 ถงึ เมษายน 2562  
ผูร้บับรกิารท่ีเขา้รบัการตรวจวินิจฉยัและพบสถานะของการติดเชือ้เอชไอวีมีจ านวนราว 900 คน ใน

จ านวนนี ้681 คนตดัสินใจเริ่ม SDART และอีกราว 135 คนตดัสนิใจไมเ่ริ่ม SDART อย่างไรก็ตามเพื่อพิจารณา
ขอ้มลูการตดัสินใจรบัหรอืไมร่บั SDART ยงัมีบางสว่นท่ีเป็นการตดัสินใจโดยแพทยห์รอืพยาบาลโดยดเูรื่อง
เง่ือนไขความเจ็บป่วยมาก าหนด การตดัสินใจตกลงรบัหรอืไมร่บั SDART เป็นเรื่องส าคญัท่ีจะตอ้งให้
ผูร้บับรกิารเป็นผูต้ดัสินใจไมใ่ช่แพทยห์รอืพยาบาล เพราะถือเป็นการใหก้ารยินยอมหรอืไมยิ่นยอมของ
ผูร้บับรกิาร ทา้ยสดุในจ านวน 641 คนท่ีรบั SDART มีผูร้บับรกิารท่ีไมม่ีภาวะเจ็บป่วยดว้ยโรคฉวยโอกาส
สามารถเริ่ม SDART ไดใ้นวนัที่มารบับรกิารท่ีคลินิกยาตา้นไวรสั (บางโรงพยาบาลมีการใหบ้รกิารรกัษาดว้ยยา
ตา้นไวรสัคนละวนักบัท่ีมีการตรวจวินิจฉยัสถานะของการติดเชือ้) จ านวน 545 คน และผูท่ี้มีประเดน็ทางคลินิก
หรอืตอ้งรอการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการสามารถเริ่ม SDART ไดใ้น 16 วนั (คา่กลางเฉลี่ย) จ านวน 96 คน 

โรงพยาบาลทัง้หมดให ้SDART ในวนัแรกแก่ผูร้บับรกิารท่ีตรวจวินิจฉยัพบว่ามีเอชไอวีจ  านวนเกือบ 50 
เปอรเ์ซน็ต ์ท่ีเหลือมีการเริ่ม SDART ไดต้า่งกนัไปใน 1 – 2 วนั 3 – 7 วนั 8 – 14 วนั เป็นตน้ โดยภาพรวม
สามารถใหบ้รกิาร SDART ภายใน 7 วนัได ้64 เปอรเ์ซน็ต ์ในสว่นของผูร้บับรกิาร SDART มีคา่กลางเฉลี่ย 
CD4 อยู่ท่ี 233 (รวมของทัง้ผูท่ี้เพิ่งรูว้่ามีเอชไอวีและผูท่ี้รูม้าก่อนแตเ่พิ่งเริ่มการรกัษา) ดา้นอตัราการคงอยู่ใน
ระบบบรกิารรกัษาของผูร้บับรกิารภายหลงัรบับริการไปแลว้ 1 และ 2 และ 3 เดือนเฉลี่ยอยู่ท่ี 95 เปอรเ์ซน็ต ์
และทา้ยสดุปรมิาณไวรสั มีขอ้จ ากดัว่าผูท่ี้เริ่ม SDART มีเพยีง 25 เปอรเ์ซน็ตห์รอื 68 คน(จาก 270 คนท่ีรบัยา
ตา้นอยา่งนอ้ย 6 เดือน) ท่ีไดร้บัการตรวจ VL ผลการตรวจพบวา่ 53 คนอยู่ในสภาวะกด VL ไดภ้ายใน 12 เดือน  

  



รายงาน เวทีชมุชน การตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริม่ยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะการติดเชือ้  20 

 
 

 

ความทา้ทายในการด าเนินงาน SDART มี 5 เรื่องหลกัๆ  
1) การจดัการเรื่องสิทธิประโยชนด์า้นการรกัษาตา่งกองทนุหรอืระบบ เช่น ผูร้บับรกิารท่ีใชส้ิทธิใน

กองทนุสขุภาพของระบบประกนัสงัคม หรอืสิทธิของระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ อาจ
ประสบความลา่ชา้ในการประสานงานโอนยา้ยสิทธิเพื่อใหส้ามารถเริ่มการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั
ไดท้นัที ดงันัน้ในสว่นผูร้บับรกิารรายที่พรอ้มเริ่มตน้ จะมีการแกไ้ขปัญหาดว้ยการหาเงินจากสว่น
อื่นมาอดุหนนุราว 2,500 บาทตอ่เดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือนในช่วงระหว่างรอการจดัการเรื่องการ
โอนยา้ยสทิธ์ิ 

2) แมปั้จจบุนัองคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหเ้ริ่มรกัษาผูท่ี้มีเอชไอวีดว้ยยาตา้นไวรสัสตูรแรกท่ีมียาโด
ลทุรกีาเวียร ์(Dolutegravir / DTG) เป็นหลกั  (preferred first-line ART regimen)  เน่ืองจาก 
DTG เป็นยาตา้นไวรสัที่มีประสิทธิภาพ มีผลขา้งเคียงต ่า และมีโอกาสดือ้ยานอ้ย จงึควรน ามาใช้
ในการเริ่มตน้การรกัษาตามแนวทาง SDART แตใ่นทางปฏิบตัิดา้นการรกัษาในประเทศไทย DTG 
ยงัถกูก าหนดใหเ้ป็นยาในสตูรยาส ารองตามแนวทางการรกัษาฯ ของประเทศ และแพทยผ์ูใ้หก้าร
รกัษาก็ยงัไมไ่ดใ้ช ้DTG เป็นยาพืน้ฐานสตูรแรก  

3) การเริ่ม SDART ยงัอาจตอ้งการแนวทางการจดับรกิารเพิ่มเติมในการเริ่มตน้ SDART ในกลุม่ท่ี
เยาวชน เช่น การมีแพทยด์า้นเดก็หรอืทีมเจา้หนา้ท่ีท่ีดแูลดา้นจิตสงัคมมารว่มคยุกบัผูร้บับรกิารท่ี
มีอายนุอ้ย การมีเจา้หนา้ท่ีดา้นจิตเวชท่ีท างานดา้นสารเสพติดมารว่มวางแนวทางการรกัษากบั
ผูร้บับรกิารท่ีใชแ้ละหรอือยู่ระหว่างการบ าบดัรกัษาการติดสารเสพติด หรอืมีการแนวทางการ
จดับรกิารในกรณีท่ีผูร้บับรกิารไมม่ีสถานะบคุคลหรอืไมม่ีสถานะทางทะเบียนราษฎร ์

4) การพฒันาเครอืขา่ยการใหบ้รกิาร SDART ในลกัษณะเครอืขา่ยรว่มบริการระหว่างโรงพยาบาล
ของรฐั ศนูยบ์รกิารสขุภาพชมุชน (Key Population-led Health Service / KPLHS) และ/หรอื
โรงพยาบาลเอกชน  

5) การประสานงานและตดิตามผูร้บับรกิาร SDART กรณีท่ีตอ้งการโอนยา้ยไปรบับรกิารใน
สถานพยาบาลหรอืโรงพยาบาลแห่งอื่น เพื่อปอ้งกนัการหลดุหายไปจากระบบ 

 
แนวทางการด าเนินงานในอนาคตกรณีมีการเขา้ถงึและใช ้HST รวมทัง้การขยาย SDART เพิ่มมากขึน้ 
การก าหนดนโยบายหรอืแนวทางการสง่เสรมิ HST ท่ีชดัเจนโดยเฉพาะในสว่นของการเช่ือมโยงเขา้สู่

ระบบบรกิารปอ้งกนั รกัษาของสถานบรกิารสขุภาพทัง้รฐั และชมุชน รวมถงึเอกชนเป็นเรื่องจ าเป็นที่ตอ้ง



รายงาน เวทีชมุชน การตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริม่ยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัท่ีรูส้ถานะการติดเชือ้  21 

 
 

 

ด าเนินการควบคูไ่ปกบัการท าการรณรงคส์ง่เสรมิทางสงัคมผ่านสื่อสารมวลชนสาธารณะหรอืสื่อสงัคมออนไลน ์
เพื่อสรา้งความเขา้ใจพืน้ฐานเรื่องการตรวจเลือดหาสถานะของการติดเชือ้เอชไอวีใหเ้ป็นเรื่องปกติ เพื่อสง่เสรมิ
ใหม้ีผูส้นใจและเขา้รบับรกิารตรวจหาสถานะของการติดเอชไอวีทัง้ในสถานบรกิารและการใชช้ดุตรวจฯ ดว้ย
ตนเอง 

ในสว่นของระบบบรกิารจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบบรกิารรองรบัในหลายสว่น สว่นของผูใ้หบ้รกิาร
ทัง้ทีมแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งมีทศันคตเิชิงบวกท่ีเปิดกวา้งตอ่เรื่องเอชไอวี มีการเตรยีมความพรอ้มใน
การใหก้ารปรกึษาแนะน าเรื่องการตรวจยืนยนัผลและการวางแผนการปอ้งกนัหรอืรกัษาหลงัทราบผล รวมทัง้
การจดัการกบัผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตามมา การมียาสตูรท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสตูรเริ่มตน้ของการรกัษา การ
เตรยีมความพรอ้มในสว่นของหอ้งปฏิบตัิการทัง้การตรวจยืนยนัจนถงึการตรวจติดตามผลการรกัษาตา่ง ๆ 
โดยเฉพาะในกรณีการตรวจปรมิาณไวรสัในเลือดเพื่อยืนยนัสถานการณก์ดไวรสั สว่นของการจดัระบบสิทธิและ
สวสัดิการดา้นการรกัษาเพื่อใหเ้กิดการประสานงานที่รวดเรว็รองรบัการเริ่มตน้ SDART ไดต้ามความพรอ้มและ
การตดัสินใจของผูร้บับรกิาร สว่นของเครอืขา่ยบรกิารท่ีตอ้งมีการประสานงานระหวา่งโรงพยาบาล ศนูยบ์รกิาร
สขุภาพชมุชน เครอืขา่ย/องคก์รพฒันาเอกชน เครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์และหน่วยงานของรฐัท่ี
ด  าเนินการเรื่องการปกปอ้งคุม้ครองสิทธ์ิ ฯลฯ   

 
กาญจนา แถลงกิจ และนิวตัร สวุรรณพฒันา ผูบ้นัทกึรายงาน 

อดุม ลิขิตวรรณวฒุิ ผูต้รวจทาน 
 

 
ภาคผนวก 
 
ก าหนดการ 

เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 – 09.15 น. กลา่วตอ้นรบัและเปิดการประชมุ 

 
โดย พญ. นิตยา ภานุภาค 

 กลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

 ความเป็นมา และความส าคญัของการตรวจคดักรองการ
ติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และการเริ่มยาตา้นไวรสัในวนั
เดียวกบัที่รูส้ถานะการติดเชือ้ (Same-Day ART, SDART) 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
หวัหนา้หน่วยพรเีวนชั่น ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์
สภากาชาดไทย 

09.15 – 09.45 น. การขึน้ทะเบียน และควบคมุคณุภาพชดุตรวจเอช
ไอวีดว้ยตนเอง ในการประเมิน 1, ประเมิน 2 และ 
Usability testing 
 
โดย คุณสุทธิวัฒน ์ล าใย 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาและเง่ือนไขการประเมินคณุภาพ
ชดุตรวจ 

 การผ่านเกณฑก์ารประเมินคณุภาพชดุตรวจเอชไอวีดว้ย
ตนเอง 

 คา่ใชจ้า่ยในแตล่ะขัน้ตอน 

 ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอน 
09.45 – 10.15 น. ประสบการณก์ารขอขึน้ทะเบียนชดุตรวจเอชไอวี

ดว้ยตนเองในมมุมองของบรษัิทผูข้อขึน้ทะเบียน 
 
โดย ตัวแทนจากบริษัท OraQuick หรือ Exacto 
หรือ Atomo 

 บทเรยีน/ประสบการณ ์ในการขอขึน้ทะเบียนชดุตรวจเอชไอ
วีดว้ยตนเองที่ส  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา และ
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

 การสนบัสนนุที่ทางบรษัิทผูข้อขึน้ทะเบียนชดุตรวจเอชไอวี
ตอ้งการเพ่ือใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งราบรื่น 

10.15 – 10.30 น. ค าแนะน า และการสนบัสนนุการขอขึน้ทะเบียนชดุ
ตรวจเอชไอวีดว้ยตนเอง 
 
โดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 ค าแนะน าและการสนบัสนนุจากทางส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือใหก้ารด าเนินการขอขึน้
ทะเบียนเป็นไปอยา่งราบรื่น แก่บรษัิทผูข้อ้ขึน้ทะเบียน 

10.30 – 10.45 น. พกัรบัประทานอาหารว่าง  
10.45 – 11.15 น. การเขา้ถงึ ประสบการณ ์และขอ้กงัวลจากการใช้

ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองงในมมุมองของผูเ้คยใช้
ชดุตรวจ 
 
โดย เยาวชนจากโครงการ amfAR test and 
treat 

 ความสนใจในการเขา้ถงึชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองทาง
ชอ่งทางออนไลน ์และออฟไลน ์ความตอ้งการความ
ชว่ยเหลือขณะท าการตรวจ และขอ้กงัวลในมมุมองของผู้
เคยใชช้ดุตรวจ 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
11.15 – 11.45 น. ความเป็นไปไดใ้นการจดับริการรองรบัการเขา้ถงึ

ชดุตรวจเอชไอวีดว้ยตนเองในบรบิทของหญิงฝาก
ครรภห์รอืหลงัคลอด ที่ไม่สามารถพาสามีเขา้สู่
ระบบบรกิาร 
 
โดย รศ.พญ.ธันยวรี ์ภธูนกจิ 

 เพ่ือมองความเป็นไปไดใ้นการน าชดุตรวจเอชไอวีมาใชใ้น
กลุม่ประชากรผูห้ญิง และกลุม่ประชากรอื่นๆ เพ่ือให้
เช่ือมโยงเขา้สูก่ารบรกิารปอ้งกนัและดแูลรกัษาเอชไอวี 

11.45 – 12.00 น. รว่มอภิปรายเพ่ิมเติมในประเดน็การตรวจคดักรอง
การติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง  
 
โดย ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ขอ้เสนอแนะหรอืประเดน็ทา้ยทายอื่นๆ ในการขยายการ
เขา้ถงึชดุตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง 
 

12.00 – 13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00 – 13.15 น. แนวคิด และแนวทางการจดับรกิาร SDART 

 
โดย นพ. ธนัตถ ์ชินบญัชร 

แพทยวิ์จยั ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาด
ไทย 

 แนวคิด ความหมาย และจดุประสงค ์

 ความคืบหนา้การจดับรกิาร 
 

13.15 – 13.45 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความพรอ้มในการเริ่ม
ยาตา้นไวรสั มมุมองจากผูใ้หบ้รกิาร และ
ผูใ้ชบ้รกิาร 
 
โดย ตัวแทนใหบ้ริการ และผู้ใช้บริการ 
SDART 

 การเตรยีมความพรอ้มในการเริ่มยา การประเมินดา้นจิต
สงัคม 

 การยา้ยสิทธ์ิรกัษาพยาบาล และสง่ตอ่ผูใ้ชบ้รกิาร 

13.45 – 14.15 น. รว่มอภิปราย ขอ้เสนอแนะของบรกิาร SDART 
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์น.พ. โอภาส พุทธ
เจริญ 

อาจารยภ์าควิชาอายรุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ขอ้กงัวล/ขอ้จ ากดัในการจดับรกิาร 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการจดับรกิาร  

 แนวทางการตรวจรกัษาและปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี 
ประเทศไทย ในอนาคต 

 แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ถามตอบรบัฟังความคิดเหน็จาก
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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เวลา หวัข้อ ผู้น าเสนอ 
14.15 – 15.00 น. ความคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะจากชมุชน 

 
โดย ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ยาตา้นไวรสั การดือ้ยา การตรวจ และประเมินผลการรกัษา 

 การสง่เสรมิวินยัในการกินยา 

 การมีสว่นรว่ม  และบทบาทของชมุชน เครอืข่ายผูอ้ยู่
รว่มกบัเชือ้ในระดบัตา่งๆ 

15.00 – 15.30 น. สรุปแนวทางในการด าเนินการตอ่ 
 
โดย NCAB และผู้เข้าร่วมประชุม 

 สรุปการตรวจคดักรองการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง และ
การเริ่มยาตา้นไวรสัในวนัเดียวกบัที่รูส้ถานะการติดเชือ้ 

15.30 – 15.45 น. ปิดการประชมุ  
 
 

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
1. คณุลาวลัย ์สาโรวาท   NCAB 
2. คณุทฤษฏี สว่างย่ิง  NCAB 
3. คณุบงกช บญุประสาน  NCAB 
4. คณุสพุจน ์ตัง้เสรทีรพัย ์ NCAB 
5. คณุนชุรตัน ์ภิญโญสิรธิร NCAB 
6. คณุรม่ไทร ค  าพิทกัษ ์  NCAB 
7. คณุรุง่รตั  เจรญิสขุ  NCAB 
8. คณุสิทธิวฒัน ์ใจวงั  NCAB 
9. คณุอดุม ลิขิตวรรณวฒุิ  NCAB 
10. คณุนิวตัร  สวุรรพ ฒนา  NCAB 
11. คณุกาญจนา แถลงกิจ  NCAB 
12. คณุรณกร โภคยทรยัพ ์  NCAB 
13. คณุกฤตนนั  ดิษฐบรรจง NCAB 
14. คณุภานศุาสตร ์ทองทศ มลูนิธิแพธทเูฮลท ์
15. น.ส.ศิรริตัน ์ กาศิเดษฎาพนัธ ์ มลูนิธิแพธทเูฮลท ์
16. ธิติญานนัท ์หนกัปอ้  มลูนิธิซิสเตอร ์
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17. คณุกมล อปุแกว้    กรรมการมลูนิธิเครอืขา่ยผูต้ิดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์ประเทศไทย 
18. คณุสมพร หงสเ์วียงจนัทร ์ สมาคมฟ้าสีรุง้ฯ  
19. คณุสมาน สมุาลย ์  มลูนิธิเพื่อนพนกังานบรกิาร 
20. คณุสภุทัรา นาคะผิว  มลูนิธิศนูยค์ุม้ครองสิทธิดา้นเอดส ์

21. พญ.นิตยา ภานภุาค พึง่พาพงศ ์ คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

22. คณุสทุธิวฒัน ์ล าไย  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

23. พญ.ธนัยวีร ์ภธูนกิจ  คณะแพทยศ์าสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

24. นพ.ธนตัถ ์ชินบนัชร  ศนูยวิ์จยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย  
25. คณุภสัรา อรุณสมสิริ  บรษัิท เมดา ฟารม์าร(์ประเทศไทย)ตวัแทน Atomo 
26. คณุสรุภา พฒันรงัสีเลิศ  บรษัิท เมดา ฟารม์าร(์ประเทศไทย)ตวัแทน Atomo 
27. คณุปณุยนชุ วงศพ์ิตธินนัท ์ บรษัิท เมดา ฟารม์าร(์ประเทศไทย)ตวัแทน Atomo 
28. คณุกษพร สายทองเพชร  บรษัิทแปซิฟิค ไบโอเทค (ตวัแทน OraSure) 
29. คณุไอลดา พรมสขุ   บรษัิทแปซิฟิค ไบโอเทค (ตวัแทน OraSure) 
30. คณุปัทมพร ประติโก   บรษัิทแปซิฟิค ไบโอเทค (ตวัแทน OraSure) 
31. คณุนพดล เสรรีฐั  Double S Diacnostics (ตวัแทน Exacto) 
32. คณุประภพ ดา่นเศรษฐกลุ Double S Diacnostics (ตวัแทน Exacto) 
33. คณุชนินทร ชยัตรยัภพ  Double S Diacnostics (ตวัแทน Exacto) 
34. คณุจตรุงค ์วนัก่ิง  ผูแ้ทนเยาวชนจากโครงการAmfar Test and Treat 
35. Philippe Girault   FHI360 

36. Stephen Mills   FHI360 

37. คณุฤทธิชยั ศรวิีจารย ์  บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
38. คณุนทพร บญุบบุผา  บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
39. คณุวีระยทุธ เจรญิสง่เสรมิกิจ บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
40. คณุรตันภรณ ์สตุโสม  บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
41. คณุฐิติพร มขุสมบตัิ   บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
42. คณุฐิติพร มขุสมบตัิ   บรษัิทเอม็พี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั (ตวัแทน INSTI) 
43. คณุกฤติเดช ศทุธภาวงศ ์  บรษัิทอารเ์อกซ ์จ  ากดั  
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44. คณุบวัรนิ  รกัษามั่น  บรษัิทอารเ์อกซ ์จ  ากดั 
45. คณุฐิติพนัธ ์ชยตุพงศห์าญศภุ บรษัิท24IT (ตวัแทนICARE จากบรษัิทJAL Medical, Singapore) 
46. คณุสมคิด ศรวีฒักพงศ ์  บรษัิท24IT (ตวัแทนICARE จากบรษัิทJAL Medical, Singapore) 
47. สชุญา ตรงประกอบ  บรษัิท24IT (ตวัแทนICARE จากบรษัิทJAL Medical, Singapore) 
48. คณุกลุนิษฐ์ ธนากรวฒันา Atlanta Medicare (ตวัแทน OraSure) 
49. คณุอญัชิสา พิทยาอมรวงศ ์ Atlanta Medicare (ตวัแทน OraSure) 
50. คณุชยภธั ภธูนกลุ  จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั  
51. ภญ. สิธรา พึง่พินิจ  เภสชักรช านาญการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
52. ภก. พชร เหมาะสมยั  เภสชักรปฏิบตัิการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
53. ภญ. พชัราภรณ ์นนทสวสัดิศ์ร ี เภสชักรปฏิบตัิการ ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
54. คณุสรุยิงค ์บญุประเชิญ  โรงพยาบาลสรรพสิทธ์ิประสงค ์
55. คณุนทัร ีนิติสขุ   โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม 
56. คณุ ภณิดา ตะน่าน  โรงพยาบาลวดัญาณสงัวราราม 
57. คณุปัญญาพล พิพฒันค์ณุอานนท ์Love Foundation มลูนิธิเพื่อรกั 
58. คณุทีฆะ เสาวพฤกษ ์  Love Foundation มลูนิธิเพื่อรกั 
59. คณุนฤจพร ธรรมจารกึ  TRCARC 
60. คณุเพชรฟ้า โพสีตา  TRCARC 
61. คณุเพชรฟ้า โพสีตา  TRCARC 
62. คณุปิยธิดา ชลธนสวสัดิ ์  TRCARC 
63. คณุสิตา ลจิุนตานนท ์  TRCARC 
64. คณุชลธิชา หาญอารยี ์  TRCARC 
65. คณุมลศิร ิแสงใส  TRCARC 
66. คณุวชัชา ชยัศง   TRCARC 
67. คณุอรนชุ น าไพศาล  TRCARC 
68. คณุเสกข ์เทียนกรมั  TRCARC 
69. คณุจิตสภุา ปีเลย ์  (Prevention)TRCARC 
70. คณุสวุลี แจง้ข  า   (Prevention)TRCARC 
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71. คณุจกัรกฤษฏิ ์อทุยานานนท ์ (Prevention)TRCARC 
72. คณุทิพวลัย ์   TRCARC 
73. คณุสนุนัทา   TRCARC 
74. คณุรสรนิ   TRCARC 

 


