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ขอแนะนํากิจกรรมในจังหวัด 

จากคณะกรรมการดําเนินการ โครงการแขงขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ 

สืบเน่ืองจากโครงการแขงขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ เคยไดดําเนินโครงการระยะท่ี 1 ตั้งแตเดือน

มีนาคม - กันยายน 2565 จึงทําใหทางคณะกรรมการดําเนินการของโครงการฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเสนอแนะเก่ียวกับ

กิจกรรมในจังหวัด เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานของจังหวัดใหตรงเปาหมายของโครงการฯ ทางโครงการจึงขอสงขอแนะนํากิจกรรมใน

จังหวัด จากคณะกรรมการดําเนินการของโครงการฯ ใหทางจังหวัดท่ีสนใจเขารวมโครงการในระยะท่ี 2 ไดศึกษาเปนแนวทางการ

ดําเนินงานของโครงการฯ ท้ังน้ีคณะกรรมการดําเนินการของโครงการฯ จักมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ถาทางจังหวัดท่ีสนใจเขารวม

การแขงขันจะนําขอแนะนําการดําเนินกิจกรรมในจังหวัดน้ี ไปประยุกตใชกับบริบทของพ้ืนท่ีตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ

ดําเนินการของโครงการฯ แบงกิจกรรมออกเปน 2 ดานดังน้ี:- 

1. กิจกรรมท่ีแนะนําดานการตรวจเร็ว 

1. วิเคราะหขอมูลผูติดเช้ือเอชไอวีรายใหมท่ีตรวจพบภายใน 3 ปท่ีผานมาของจังหวัด เพ่ือกําหนดกลุมประชากรเปาหมายท่ี

มีความเสี่ยงสูงในพ้ืนท่ี และวางแผนการเขาถึงกลุมประชากรดงักลาว เชน ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย สาวประเภทสอง 

ผูใชสารเสพติด กลุมวัยรุนหรือเยาวชน เปนตน  

2. รวมมือกับองคกรภาคประชาสังคม และเครือขายผูอยูรวมกับเช้ือ กําหนดวิธีการเขาถึงกลุมประชากรเปาหมายจากการ

วิเคราะห (ในขอท่ี 1) อยางเปนรูปธรรม  เชน 

2.1. เพ่ิมจุดใหบริการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) ในชุมชนใหมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

รับบริการ เชน ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หรือสถานพยาบาลของเทศบาล เปนตน  

2.2. สนับสนุนใหภาคประชาสังคมท่ีมีศักยภาพในจังหวัด ซึ่งทํางานใกลชิดกับกลุมประชากรหลัก (กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง) 

ไดมีโอกาสเขาถึงกลุมประชากรน้ี เพ่ือแนะนําและสงตอมายัง VCT clinic หรือทําการตรวจหาการติดเช้ือ โดยใชชุด

ตรวจเอชไอวีดวยตนเอง (HIV self-testing kit, HIVST kit) เปนตน 

2.3. สถานพยาบาลใด (ในขอ 2.1) หรือหนวยงานภาคประชาสังคมใด (ในขอ 2.2) ท่ียังไมข้ึนทะเบียนเปนหนวย VCT 

แตไดรับการฝกอบรม และตรวจประเมินจากผูเช่ียวชาญในจังหวัด วามีความนาเช่ือถือ สามารถใหบริการตรวจและ

ใหคําปรึกษาได โดยใหสถานพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนเปนหนวย VCT แลวเปนพ่ีเลี้ยงชวยลงขอมูล เพ่ือเบิกเงินคาให

คําปรึกษา และคาตรวจหาการติดเช้ือ คืนแกหนวยงานดังกลาว 
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2.4. ใหกลุมคนท่ีมีอิทธิพลตอความคิด และการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย (Influencers) ของจังหวัด เปนผูเชิญชวน

เขารับการตรวจเอชไอวี พรอมสาธิตกระบวนการเขารับบริการ เพ่ือแสดงใหเห็นข้ันตอนตางๆ ของบริการ 

2.5. สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสนันสนุนใหกลุมเปาหมายเขารับบริการตรวจเอชไอวีไดงายข้ึน ในพ้ืนท่ีท่ีมีการรวมตัวกัน

ของกลุมเปาหมาย เชน ซาวนา สถานบันเทิง เวทีหมอลํา รานทําผมท่ีมีกลุมเปาหมายไปใชบริการเปนจํานวนมาก 

เปนตน 

2.6. สนับสนุนการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะ

กลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงในพ้ืนท่ี เขาตรวจเอชไอวีอยางตอเน่ือง โดยอาศัยการฝกอบรมใหความรูจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี หรือรวมมือกับองคกรภาคประชาสังคม และเครือขายผูอยูรวมกับเช้ือท่ีทํางานในดานเอชไอวี 

3. การประชาสัมพันธผานทางสื่อประชาสัมพันธหลัก และสื่อสังคมออนไลน (social media) ใหประชาชนในจังหวัดทราบ

ถึงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเช้ือเอชไอวี การประเมินสถานะความเสีย่งของตนเอง สิทธิในการตรวจเอชไอวี/เอดสฟรี และ

สถานท่ีท่ีสามารถเขารับการตรวจตามสิทธ์ิ ประโยชนท่ีมีตอตนเองและคนรอบขาง ถาสามารถตรวจเจอไดเร็ว วิธีปองกัน

เอชไอวีในรูปแบบตางๆ ถายังมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมท้ังขอมูล U=U (ไมเจอ=ไมแพร) ในการลดความกลัวท่ีจะไปตรวจ

เลือด และลดการตีตราผูอยูรวมกับเช้ือ เพราะผูอยูรวมกับเช้ือท่ีกินยาตานไวรัสจนตรวจไมพบเช้ือ จะไมสามารถแพรเช้ือ

สูบุคคลรอบขางได โดยทางจังหวัดประสานความรวมมือกันในทุกภาคสวน และจัดกิจกรรมตางๆ เชน 

3.1. ประสานความรวมมือกับองคกรบรหิารสวนทองถ่ินในจังหวัด (อบจ. อบต. เทศบาล และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ของ

จังหวัด) รวมถึงองคกรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และเครือขายผูอยูรวมกับเช้ือ ในการรณรงคการตรวจเร็ว ผาน

ชองทางตางๆ ขององคกร ท้ังสื่อสิ่งพิมพแบบออนไซต และออนไลน ในการเชิญชวนประชาชนท่ัวไป และ

กลุมเปาหมายเขารับการตรวจหาเช้ือเอชไอวีโดยไมมีการตีตรา รวมท้ังใหความรูท่ีถูกตองเหมาะสมโดยเฉพาะเรื่อง 

U=U เพ่ือลดการตีตราของผูท่ีเขารับการตรวจหรือรักษา 

3.2. ให influencers ของจังหวัด มาใหความรูและขอมูลเก่ียวกับเอชไอวีท่ีถูกตองเหมาะสม โดยเฉพาะ U=U เพ่ือ

สนับสนุนใหกลุมเปาหมายออกมารับการตรวจหาเช้ือเอชไอวีโดยไมมีการตีตรา 

4. สนับสนุนใหผูท่ีอยากตรวจเขาถึงบริการการตรวจอยางสะดวกสบายและเปนมิตร หรือใชนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือเพ่ิมการ

เขาถึงการตรวจหาเช้ือเอชไอวี รวมถึงขอความท่ีใชในการสื่อสารเปนเชิงบวก (gain-framed counseling) วาการ

ตรวจหาการติดเช้ือเปนการดูแลสุขภาพตัวเองท่ีดี ไมใชเปนการตีตราวาผูมารับบริการน้ันมีพฤติกรรมเสี่ยง ตัวอยาง

กิจกรรม เชน 

4.1. มี mobile VCT clinic เขาไปใหบริการในชุมชน หรือกลุมประชากรเปาหมาย 

4.2. เพ่ิมการเขาถึงการตรวจหาการติดเช้ือ และปองกันเอชไอวีของกลุมประชากรหลักในชุมชน ดวยนวัตกรรมการ

จัดบริการท่ีนําโดยกลุมประชากรหลักหรอื KPLHS (Key Population-Led Health Services) ซึ่งเปนความรวมมอื

ระหวางภาคประชาสังคมกับสถานพยาบาลในการจัดชุดบริการท่ีมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เชน ถาเปน

กลุมหญิงขามเพศ การตรวจหาเช้ือเอชไอวีอาจจะไมใชเปาหมายหลักของประชากรกลุมน้ี ควรเริ่มจากการ

จัดบริการดานฮอรโมนท่ีใชในการขามเพศ หรือบริการอ่ืนๆ ท่ีกลุมประชากรน้ีสนใจ และมีการตรวจเอชไอวี และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ รวมเขาไปดวย เปนตน นอกจากน้ี ถาผูใหบริการเปนกลุมประชากรหลักเชนกัน ก็
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จะสามารถเขาใจบริบท และวิถีชีวิตของผูรับบริการมากข้ึน ทําใหผูรับบริการสะดวกใจท่ีจะพูดคุย และรับคํา

ปรึกษา 

4.3. ใช HIVST kit ซึ่งขอไดผานทางกรมควบคุมโรค หรือศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC) และ

รวมมือกับเครือขายประชากรกลุมเปาหมาย หรือองคกรภาคประชาสังคม ซึ่งสามารถเขาถึงกลุมคนท่ีมีความเสี่ยง

สูง เพ่ือชักชวนใหตรวจหาการติดเช้ือ หรือพัฒนาเครือขายเหลาน้ีใหมีศักยภาพในการสนับสนุนการตรวจหาการติด

เช้ือใหกับกลุมประชากรกลุมน้ีได โดยไดรับการรับประกันคุณภาพจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

4.4. สําหรับผูท่ีไมสะดวกเขารับบริการแบบออนไซตท่ีสถานพยาบาล องคกรภาคประชาสังคม หรือสถานท่ีตรวจของ

เอกชน ก็สามารถจัดเปนบริการสง HIVST kit ผานชองทางออนไลน เชน แอพพลิเคช่ันตางๆ ท่ีกลุมเปาหมายใช

เปนประจํา โดยใหคําปรึกษา และสงผลตรวจกลับเขาสูระบบผานชองทางออนไลน แบบท่ีไมตองมารับบริการออน

ไซต ซึ่งบริการน้ียังเหมาะกับประชากรในกลุมวัยรุนหรือเยาวชน ท่ีใชการติดตอผานชองทางออนไลนเปนหลักใน

ปจจุบัน 

4.5. ใชชุดตรวจแบบตรวจไดหลายอยางในหน่ึงชุดตรวจ (multi-purposed testing) โดยเฉพาะในกลุมโรคท่ีมีชองทาง

การติดตอทางเดียวกันกับเอชไอวี เชน เอชไอวี ซิฟลิส ตับอักเสบชนิดบี ตับอักเสบชนิดซี เปนตน  

4.6. ใหบริการสุขภาพอ่ืนๆ รวมดวย เชน การตรวจความเขมขนของเลือด การตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด เปนตน 

พวงไปกับการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี เพ่ือดึงดูดความสนใจ และเพ่ิมจํานวนผูตรวจหาเช้ือเอชไอวี แตอยางไรก็

ตาม วิธีน้ีผูมารับบริการอาจไมใชกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูงก็เปนได แตเปนการสรางความตระหนักในสังคม 

4.7. ใชการสื่อสารในเชิงบวก (gain-framed counseling)  เชน การแนะนําวา หากทําพฤติกรรมดังกลาว จะไดรับผลดี

จากการปฏิบัติตามคําแนะนําอยางไรบาง หรือการสื่อสารในเชิงรักสุขภาพ ทําใหผูมารับบริการรูสึกสบายใจ ไมรูสึก

ถูกตีตรา และไดรับความเปนมิตรจากผูใหบริการ รวมท้ังควรตั้งเปาหมายรวมกันกับผูใหบริการ เพ่ือจูงใจให

ผูรับบริการมุงสูเปาหมายน้ันๆ 

4.8. ขยายบริการการตรวจเอชไอวีสูคู/เครือขายผูอยูรวมกับเช้ือเอชไอวี (index/network testing) โดยให HIVST kit 

ไปตรวจเองท่ีบาน เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงผูท่ีมีความเสี่ยงในการไดรับเช้ือ ผานการชักชวนของผูอยูรวมกับเช้ือ หรือผูให

คําปรึกษาของผูอยูรวมกับเช้ือ เปนตน 

2. กิจกรรมท่ีแนะนําดานการรักษาเร็ว  

1. การจัดบริการคลินิกยาตานไวรัส ท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึนในโรงพยาบาล 

1.1. สามารถใชผลตรวจการติดเช้ือเอชไอวีจากเครือขายท่ีใหบริการดานการตรวจเอชไอวี โดยท่ีไมตองตรวจยืนยันผลซ้าํ

อีกครั้ง หรือมีชองทางพิเศษสําหรับเครือขายฯ ใหสามารถสงผูติดเช้ือมาเริ่มยาตานไวรัสไดเร็วข้ึน 

1.2. นอกเหนือจากผลตรวจเอชไอวีแลว ไมจําเปนตองรอผลทางหองปฏิบัติการอ่ืนๆ เชน CD4, chest x-ray, 

creatinine ในการเริ่มยาตานไวรัสสาํหรับผูอยูรวมกับเช้ือท่ีไมมีอาการใดๆ ตามแนวทางการเริ่มยาตานไวรัสภายใน

วันเดียวกัน (Same day ART, SDART) ของกรมควบคุมโรค สวนผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีผิดปกติ สามารถ

แจงใหทราบในวันถัดไป หรือในการติดตามนัดหมายครั้งถัดไป 
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1.3. องคการอนามัยโลกแนะนําวา ในผูติดเช้ือท่ีม ีTuberculous meningitis และ Cryptococcal meningitis เทาน้ัน 

ท่ียังไมสามารถเริ่ม SDART ได สวนผูติดเช้ือท่ีมี หรือสงสัยการติดเช้ือวัณโรคปอด สามารถท่ีจะเริ่ม SDART ควบคู

ไปกับการรักษาวัณโรค 

1.4. การตรวจ Cryptococcal antigen มีความจําเปนเฉพาะผูติดเช้ือท่ีมี CD4 ต่ํากวา 100 cells/mm3 หรือผู ท่ีมี

อาการเยื่อหุมสมองอักเสบ (Meningitis) เทาน้ัน 

1.5. การใชเรื่อง U=U ในการจูงใจใหผูอยูรวมกับเช้ือเริ่มยาตานไวรัส และกินยาอยางตอเน่ือง จะทําใหสามารถเริ่มยา

ตานไวรัสไดเร็วข้ึน ลดการไมมาติดตามนัดของผูอยูรวมกับเช้ือ และสามารถคงสภาพการกดเช้ือเอชไอวีในเลือด 

(viral suppression) ไดอยางยาวนาน โดยมีศูนยองครวมของจังหวัดเปนผูประสานงานดานการรักษาท่ีดีระหวาง

โรงพยาบาลกับผูอยูรวมกับเช้ือ 

1.6. แพทยทุกคนสามารถเริ่มยา และใหยาตานไวรัสแบบตอเน่ืองได โดยไมจําเปนตองเปนแพทยเฉพาะทางโรคติดเช้ือ 

หรืออายุรแพทยเทาน้ัน 

1.7. ไมควรใหคําปรึกษาซ้ําๆ หรือการทดลองใหกินวิตามินแทนยาตานไวรัส เพ่ือประเมินความมีวินัยในการกินยาตาน

ไวรัสของผูอยูรวมกับเช้ือ 

1.8. ใชระบบการดูแลใหคําปรึกษาทางไกล (telemedicine) ในการเริ่ม และ refill ยาตานไวรสัใหผูอยูรวมกับเช้ือท่ีไม

มีอาการใดๆ รวมท้ังควรจายยานานเกินกวา 3 เดือน เพ่ือลดการเขามารับบริการตามนัด ลดภาระงานของบุคลากร

ทางการแพทย รวมถึงลดคาใชจายท่ีใชในการเดินทางมายังสถานพยาบาลของผูอยูรวมกับเช้ือ หรืออาจมีทางเลือก

ในการสงยาไปท่ีบานของผูอยูรวมกับเช้ือแทนการมารับบริการท่ีสถานพยาบาลเทาน้ัน 

2. ปรับปรุงใหสิทธิการเขารับบริการเริ่มยาตานไวรัส สามารถเริ่มท่ีสถานพยาบาลใดก็ได เพ่ือปองกันผูรับบริการหลุดไปจาก

ระบบบริการในขณะจะเริ่มยาตานไวรัส โดยไมตองคํานึงถึงสถานพยาบาลตามสิทธิ ไมวาจะเปนสิทธิประกันสุขภาพถวน

หนา (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สิทธิขาราชการ ฯลฯ สวนสิทธ์ิในการรับยาตอเน่ืองในระบบประกันสังคมอาจตอง

กลับไปท่ีโรงพยาบาลท่ีมีสิทธ์ิ โดยภายในจังหวัดควรจะมีการพูดคุยกัน เพ่ือใหเกิดแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนในการเริ่ม

ยาตานไวรัส สําหรับผูอยูรวมกับเช้ือทุกสิทธ์ิ โดยเฉพาะในชวง 2-4 สัปดาหแรกของการเริ่มยาตานไวรัส เมื่อสามารถเริ่ม

ยาตานไวรัสท่ีสถานพยาบาลใดก็ไดในจังหวัดแลว ควรท่ีจะประชาสัมพันธใหผูรับบริการ และบุคลากรในสถานพยาบาล

รับทราบโดยท่ัวกัน 


