
 

 

แนวคิด การรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2563 
“New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได”้ 

ร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักตลอดเดือนกรกฎาคม 
 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ก าหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่ปี 2556 
เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไปได้รับการตรวจและทราบ
สถานะการติดเชื้อของตนเองเร็ว เพ่ือให้มีโอกาสป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง  

สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติด
เชื้อเอชไอวีของตนเอง มีจ านวนประมาณ 471,060 คน (ข้อมูลจาก Spectrum – AEM, 6 เม.ย. 63) มีผู้ติดเชื้อ
บางส่วนที่ยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง เนื่องจาก ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอาการ 
จะทราบได้ก็ต่อเมื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้ ทางเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ป้องกัน ทางเลือดและแม่สู่ลูก ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจรักษาการติดเชื้อเอชไอวีก้าวหน้ามากขึ้น  มีการตรวจแบบ
ทราบผลในวันเดียว (same day result) แต่ประชาชนและกลุ่มประชากรเฉพาะ ยังขาดการเข้าถึงการรับรู้สถานะและ
ขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ท าให้การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ค่อนข้างน้อย 
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งม่ันที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมี
เป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1. ลดจ านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2. ลดการเสียชีวิตใน
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เหลือปีละไม่เกิน 4 ,000 ราย และ 3. ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะ     
ลงจากเดิมร้อยละ 90 

การด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ของประชาชน (New Normal) ในปัจจุบัน มุ่งเน้นมาตรการด้านการป้องกันและดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง เพ่ือให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆ การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีจึงเป็นเรื่องส าคัญ         
เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มประชากรเฉพาะ กระทรวงสาธารณสุข จึงส่งเสริมการตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีประเด็นสื่อสาร ปี 2563 คือ “New Normal – New HIV Testing:              
เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” 

 ตรวจฟรี รู้เร็ว: การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว ส าหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีได้โดยความสมัครใจ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ทีโ่รงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้ผลการตรวจแม่นย า ส าหรับ
ผู้ที่ทราบผลว่าไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีจะได้รับการปรึกษาเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ และหากพบการติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว 

รักษาเร็ว: การเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ท าให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์และมีสุขภาพดี  
โดยมีความร่วมมือร่วมใจในการกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ จนสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลงต่ ากว่า 
1,000 copies ต่อซีซีของเลือด ซึ่ งผู้ที่อยู่ ในภาวะดังกล่าว จะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์                    
หรือ Untransmittable ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น และสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติได้ 



 

 

จึงต้องเร่งส่งเสริมให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็วขึ้น ทั้งนี้ ระบบการรักษาฟรีทุกสิทธิ ผู้มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ สามารถรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ทั่วประเทศ ส่วนสิทธิประกันสังคม สามารถรักษาฟรีในโรงพยาบาลที่ระบุตามสิทธิ ในกรณีหญิงตั้งครรภ์ มีการ
ส่งเสริมให้เข้ามาฝากครรภ์เร็วขึ้น เพ่ือส่งเสริมมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบบี 
จากแม่สู่ลูก  

ป้องกันได้:  
หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาโดยความสมัครใจและเป็นความลับ การรักษาด้วย                

ยาต้านไวรัสโดยเร็ว รวมทั้ง บริการดูแลสุขภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ และการชวนคู่
มาตรวจ เป็นต้น 

หากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาเพ่ือป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์       
โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีทางเลือกอ่ืน เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี     
(Pre - Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) การใช้ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (Post - Exposure Prophylaxis 
หรือ PEP) การใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดสะอาด เป็นต้น 

เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี 1 กรกฎาคม 2563 นี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน
หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ตามแนวคิด  “New Normal – New HIV 
Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการรู้
สถานะการติดเชื้อของตนเอง เพ่ือการดูแลสุขภาพและวางแผนการด าเนินในชีวิตแนวใหม่ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทุกคนควรให้ความส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ และ ถือเป็นการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่ เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีส าหรับตัวเอง คู่ และครอบครัว 

กรมควบคุมโรค ได้จัดท าข้อมูลและสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic, VDO Clip และ Banner 
สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ดังนี้ 

 
 
ดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
https://ddc.moph.go.th/das 

 

 
ค้นหาสถานบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ได้ที่ 
http://buddystation.ddc.moph.go.th 

 

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ได้ทาง Facebook Fanpage: Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
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