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การรณรงค์ให้สังคมตระหนักในการเคารพ        

สิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ คือสิทธิมนุษยชน

 โครงการสหประชาชาติด้านเอดส์ได้รณรงค์ “การเข้าถึง 

(บริการสุขภาพ) เป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับ” (Universal 

Access and Human Rights) ในชุดสิทธิประโยชน์ด้านเอดส์ภายใต้

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ได้ก�าหนดให้ระบบ

บริการด้านการป้องกนัและดแูลรกัษาด้านเอชไอวเีอดส์ครอบคลมุสทิธิ

ประโยชน์ให้คนที่ประเมินว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการได้รับ             

เช้ือเอชไอวี ได้รับสิทธิบริการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ   

รักษาความลับ (VCCT) ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 

 แต่ปัจจุบันยังมีผู้คนจ�านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้รับ

บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านสังคม        

เมื่อคนส่วนหนึ่งมีทัศนคติที่ท�าให้เกิดการตีตราและเลือกปฏิบัติกับ       

ผู้มาขอรับบริการในเรื่องเอดส์ โดยตัดสินจากเพศ อายุ เชื้อชาติหรือ

แม้แต่สถานะทางสังคมเศรษฐกิจ 

“ บริการปรึกษาและตรวจเลือด 

โดยสมัครใจ รักษาความลับ”



 ดังกรณีของเยาวชนไม่กล้ามาขอรับบริการตรวจเลือด   

เพราะสังคมก�าหนดว่า “เยาวชนยังไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อน          

วัยอันควร”  หรือเมื่อตัดสินใจที่จะตรวจเลือดโดยสมัครใจ                   

ก็ยังติดขัดกับ “แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเอดส์” 

(แพทยสภา ๒๕๔๕) ที่ระบุว่า “…ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี และยังไม่

บรรลนุติภิาวะด้วยการสมรส …การขอความยนิยอมในการตรวจ และ

การแจ้งผลต่อผูร้บัการตรวจ และการให้ค�าปรกึษาแนะน�าหลงัผลการ

ตรวจ ให้ด�าเนนิการดงักล่าวแก่ผูป้กครองหรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของ

ผูร้บัการตรวจแทน” ท�าให้เยาวชนตดัสนิใจไม่ไปรับบริการตรวจเลอืด

จึงสูญเสียโอกาสที่จะได้รับบริการให้ค�าปรึกษา การเข้าถึงข้อมูลและ

บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวี

 คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)     

ร่วมกับ เครือข่ายคนท�างานด้านเอดส์ในประเทศไทย 16 เครือข่าย

และองค์กรภาคี  จึงร่วมรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่อายุต�่ากว่า 18 ปี

ซึง่มีความสมคัรใจทีจ่ะตรวจเลอืดสามารถตดัสนิใจตรวจได้ด้วยตนเอง 

การรณรงค์นี้อยู่บนหลักการการเคารพสิทธิทางเพศ สิทธิด้านเอดส์ 

และสทิธมินษุยชนของคนทกุเพศทกุวยัทีม่สีทิธติดัสนิใจด้วยตวัเองเมือ่

ได้รับข้อมูลที่รอบด้านว่า จะเลือกด�าเนินชีวิตทางเพศได้อย่างอิสระ

และปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์ เอชไอวี/เอดส์              

ท้องไม่พร้อม และความรุนแรงทางเพศ โดยไม่ถูกกีดกัน ไม่ถูกตีตรา 

และเลือกปฏิบัติเมื่อไปรับบริการด้านสุขภาพ
2
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“ บริการปรึกษาและตรวจเลือด โดยสมัครใจ รักษา

ความลับ”     

ทั่วถึง และเคารพสิทธิมนุษยชน

 คนส่วนใหญ่ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภัย หลายคนคิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับเอดส์ หรือไม่คิดว่าตัวเอง

จะมีโอกาสรับเชื้อเอชไอวี ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์

และไม่ได้ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม โอกาสการ

ติดเชื้อเอชไอวีของคุณก็เกิดขึ้นแล้ว

 การป้องกนัการรบัเชือ้เอชไอวทีางเพศสมัพนัธ์  มกัเป็นเรือ่ง

ที่พูดง่ายแต่ท�ายาก เช่น การรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มี

เพศสัมพันธ์ ซึ่งก็ไม่ง่ายที่จะเริ่มต้นสื่อสารกับคู่ให้ใช้ หรือการแนะน�า

ให้วัยรุ่นรู้จักปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ นั้นก็ไม่ง่ายเช่นกัน 
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 รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่มาประกอบกัน เช่น การขาดโอกาส    

เรียนรู้เรื่องเพศที่มากกว่าเพศสรีระ ร่างกาย ไม่มีโอกาสฝึกฝนทักษะ

การคดิวเิคราะห์อย่างรอบด้านเพือ่ใช้ชวีติทางเพศด้วยความรบัผดิชอบ 

รวมทั้งสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่ยังมองเรื่องเพศเป็น

เรื่องลับ หรือรับรู้อย่างจ�ากัดเพียงเรื่องเพศสัมพันธ์ ผู้ใหญ่จึงไม่กล้า

พูดคุยกับลูกหลานอย่างตรงไปตรงมา  เป็นต้น
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          ที่ผ่านมามีแนวทางการรณรงค์ที่ส่งเสริมให้คนไปตรวจเลือด

เพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยคิดว่า เมื่อคนรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเอชไอวี  

ก็จะได้ป้องกันมากขึ้น หรือเพื่อหยุดการแพร่หรือรับเชื้อเอชไอวี เช่น 

การรณรงค์ให้ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน หรือการส่งเสริมนโยบายให้มี

การรณรงค์ตรวจเลอืด ฯลฯ การรณรงค์ดงักล่าวท�าให้เหน็ช่องว่าง คอื 

ขาดการสร้างความเข้าใจถึงข้อจ�ากัดของการตรวจเลือด ขาดการ 

เตรยีมความพร้อมของระบบบริการและบคุลากรทีเ่กีย่วข้อง จนส่งผล

ให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิ เช่น การบังคับตรวจเลือด  การเปิดเผย

ผลเลือดผู้อื่น ฯลฯ 

 ทีส่�าคญั ได้ท�าให้เกดิการเข้าใจผดิของคนทัว่ไปทีคิ่ดว่า การ

ตรวจเลือดเป็นการป้องกันเอดส์ที่ได้ผล (ทั้งที่การตรวจเลือดเพียง    

ครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเราจะปลอดภัยต่อการรับเชื้อเอชไอวี          

ไปตลอดชีวิต)  

         ในระยะต่อมาจึงมีแนวทางการสื่อสารรณรงค์เกี่ยวกับ      

การตรวจเลือดภายใต้แนวคิด “บริการให้ค�าปรึกษาและตรวจเลือด

โดยสมั คร ใจรั กษา ความลั บ ”  ห รือ เ รี ยกกั นว ่ า  วี ซี ซี ที                           

(VCCT Voluntary Confidentiality Counseling and Testing) 



         แนวคิดหลักของวีซีซีที คือ การส่งเสริมให้คนประเมินโอกาส

เส่ียงของตนเองต่อการรับเช้ือเอชไอวี เช่น สามารถวิเคราะห์ว่า       

ในชีวิตทางเพศของตัวเองนั้นมีโอกาสรับเชื้อเอชไอวีได้อย่างไรบ้าง 

และมีแนวทางหรือทางเลือกในการป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง        

 

 การตัดสินใจตรวจเลือดเป็นเรื่องของแต่ละคนว่าจะตรวจ

หรอืไม่ตรวจ และหากสมคัรใจตรวจกต้็องมกีารเตรยีมตวัทัง้ก่อนตรวจ

และหลงัจากรบัทราบผลการตรวจแล้ว โดยระบบการให้บรกิารปรึกษา

จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากสิ่งส�าคัญต่อการตัดสินใจและสร้าง   

ความเชื่อมั่นให้กับผู้สมัครใจรับบริการตรวจเลือด คือ การตรวจครั้ง

นั้นๆ ต ้องเป ็นความลับ ผลการตรวจรู ้ได ้ เฉพาะผู ้บอกผล                  

และตัวผู้มารับการตรวจเท่านั้น 
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 เพ่ือให้ทุกคนที่ประเมินแล้วว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงต่อการ  

รบัเชือ้เอชไอวแีละต้องการตรวจเลอืด การจัดบริการโดยรัฐเพ่ือรองรบั

จงึเป็นสิง่ส�าคญัควบคูก่นัไป ดงันัน้ ทางส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ประกาศในชุดสิทธิประโยชน์ ระบุให้ทุกคนที่

มบีตัรประจ�าตวัประชาชนสามารถรบับรกิารปรกึษาเพือ่การตรวจเลอืด

โดยสมคัรใจ รกัษาความลบัได้ ไม่เฉพาะส�าหรบัคนทีม่บีตัรทองเท่านัน้
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 นโยบายการให้บริการตรวจเลือดโดยสมัครใจดังกล่าว    

แม้ว่าจะครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในประเทศ แต่ก็ยังละเลยและจ�ากัด

การให้บริการในกลุ ่มคนไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ รวมทั้ง          

แนวปฏิบัติของแพทยสภากรณีเด็กและเยาวชนที่มีอายุต�า่กว่า 18 ปี 

ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครอง  ส่งผลให้เยาวชนจ�านวนมากที่มี

เพศสัมพันธ์ และกังวลว่าจะติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่   ไม่สามารถเข้า

ถึงบริการตรวจเลือดแม้จะสมัครใจตรวจก็ตาม เพราะไม่พร้อม         

ที่จะบอก พ่อแม่ หรือผู ้ปกครองของตนเอง เพื่อขอค�ายินยอม         

ก่อนตรวจ หากมองในระยะยาว สถานการณ์เช่นนี้ จะส่งผลต่ออัตรา

การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
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 ดังนั้นหากสังคมไทยต้องการลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวี   

รายใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของทุกคนจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐ         

และทุกภาค ส่วนจะต้องด�าเนินนโยบายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

ค รอบคลุ ม ท้ั ง ร ะบบบริ ก า รสุ ขภ าพและส วั สดิ ก า รสั ง คม                          

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรณรงค์เรื่องการตรวจเลือดโดยสมัครใจและ

เป็นความลับ (วีซีซีที) นี้ต้องมีการผลักดันให้แนวนโยบายของ             

ทุกภาคส่วนส ่งผลต่อระดับปฏิบัติงาน ที่ส ่งเสริมการเข ้าถึง             

บริการตรวจเลือดโดยไม่มีอุปสรรคและมีประสิทฺธิภาพย่ิงขึ้น            

จึงจะท�าให้มีความท่ัวถึงและการเข ้าถึงบริการของประชาชน            

ได้อย่างแท้จริง

.................................................................
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คุณคิดว่าตัวเองมีโอกาส “เสี่ยง” 

ที่จะรับเชื้อเอชไอวีมากน้อยแค่ไหน ?

..ไม่มีทาง   ...ไม่แน่ใจ  ...อาจจะ   ...ฯลฯ

แล้วเพราะเหตุใดถึงเชื่อเช่นนั้น?

หากคิดว่าไม่มี (ทาง) มีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวีเพราะ...

มีแฟนคนเดียว

ไม่ได้เที่ยวสถานบริการ

ไม่ได้มีคู่นอนหลายคน

ไม่ได้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

เวลาจะมีเซ็กส์กับใครสักคน คุณเลือกแล้ว ว่า..

คู่ของคุณดูสวย หล่อ แข็งแรง สะอาด เรียบร้อย

คู่ของคุณคงไม่เคยมีเซ็กส์กับใครมาก่อน

เขามีคุณคนเดียว



แต่รู้หรือไม่ว่า “คุณ” 

ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี 

ถ้า..

  • คุณยังมีเซ็กส์ หรือมีโอกาสที่จะมีเซ็กส์ 

  • คุณไม่เคยรู้ว่าคู่ของคุณมีประสบการณ์ทางเพศที่ผ่านมา 

    อย่างไร?

  • คุณลังเลที่จะถามคู่ของคุณ เรื่องประสบการณ์ทางเพศที่ผ่านมา

  • คุณคิดว่าเป็นเรื่องยากที่ทั้งคุณและคู่จะเล่าถึงประสบการณ์ 

    ทางเพศให้กันและกันฟัง

  • คุณไม่รู้ว่าทุกวันนี้ คู่ของคุณมีใครอื่นอีกหรือเปล่า

  • คุณไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กส์

  • คุณใช้หรือคู่ของคุณมีโอกาสใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับคนอื่น

10

    อย่างไรก็ตาม โอกาสเสี่ยงที่เกิดขึ้นย่อมไม่ได้หมายความว่าเราจะ

ต้องติดเชื้อเอชไอวี แต่การที่เราประเมินได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการ

รับเชื้อเอชไอวี นั่นหมายถึงโอกาสที่เราจะเริ่มคิดถึงการป้องกันให้    

ตัวเราปลอดภัยก็มีสูงกว่าการที่ไม่เคยรู้ว่าตนเองเสี่ยงหรือไม่

แต่หากเกิดความสงสัยว่าเราจะรับเชื้อฯ ไปแล้วหรือยัง...       

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีคือวิธีเดียวที่จะรู้
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การตรวจเลือดส�าคัญอย่างไร 

และมีรายละเอียดอะไร

ที่ต้องรู้ไว้ใช่ว่าก่อนเข้ารับการตรวจ

บริการปรึกษาและตรวจเลือด โดยสมัครใจ รักษาความลับ (VCCT)

ในการให้บริการตรวจเลือดจะครอบคลุมหลักการที่เรียกว่า

วีซีซีที (VCCT) ซึ่งหมายถึงดังนี้

     V - Voluntary = โดยความสมัครใจ

     C - Confidentiality   = ความเป็นความลับ/ข้อมูลรู้เฉพาะ   

                            บุคคล

     C - Counseling = การให้ค�าปรึกษา

     T - Testing  = การตรวจเลือด

 ดังนั้นทุกขั้นตอนจึงต้องเกิดข้ึนจากการยินยอมจากเจ้าตัว 

คุณมีสิทธิที่จะตัดสินใจตรวจหรือไม่ตรวจก็ได้  การตรวจเลือดเป็น

สิทธิในชีวิตและร่างกายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 31 ดังนั้น

การบังคับตรวจเลือด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งการตรวจสุขภาพประจ�าปี

พนักงาน การรับเข้าท�างาน หรืออื่นๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิต

และร่างกาย มีความผิดตามกฎหมาย

 นอกจากน้ีผลการตรวจเลือดจะสงวนไว้เป็นข้อมูลเฉพาะ

ระหว่างผู้ที่มาตรวจเท่านั้น



พร้อม หรือ ไม่พร้อม ก่อนไปตรวจเลือด...

หากผลการตรวจเลือดพบว่า คุณมีเชื้อเอชไอวี                    

แล้วคุณเกิดความรู้สึกว่า…

กลัว

รักษาไม่หาย

ติดเชื้อแล้วต้องตายแน่นอน

ถ้าที่ท�างานรู้อาจถูกไล่ออก

คนรอบข้างพากันซุบซิบนินทา 

ฯลฯ

 ลองทบทวนว่าเพราะเหตใุดจงึคิดแบบนัน้ และทีผ่่านมาคณุ

เคยได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มามากน้อยแค่ไหนซ่ึง     

ความรู้สึกและความไม่เข้าใจเหล่านี้ท�าให้ตัวผู้ติดเช้ือเอชไอวีรู ้สึก     

ไม่ปลอดภัย ไม่แน่ใจท่ีจะเข้าไปรับการรักษา จนท�าให้อาการทรุด    

หรือเสียชีวิตได้

12
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แต่ลองมองในทางตรงกันข้าม หากคุณได้รับข้อมูลว่า

  

“เอดส์...รักษาได้”

       ยาต้านไวรัสเอชไอวีช่วยควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวี ท�าให้จ�านวน

ไวรัสในร่างกายลดลง  ภูมิคุ้มกันจึงเพิ่มขึ้น   ท�าให้สุขภาพแข็งแรง     

    ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาและได้รับยา   

ต้านไวรัสเอชไอวีตามสิทธิที่ตนมีไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคม          

ระบบประกันสุขภาพ สวัสดิการข้าราชการ…ฯลฯ 

      ข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเอดส์มากขึ้นแล้ว 

จะท�าให้คุณรู้ว่าการตรวจเลือดของคุณมีประโยชน์ในแง่ได้เข้าถึง

บริการการรักษาได้เร็วขึ้นด้วย

     แต่ไม่ว่าคุณจะพร้อมตรวจเลือดหรือไม่ สิ่งที่ส�าคัญคือ คุณและ

คูข่องคณุคดิไว้หรอืยังว่าจะเลอืกวธิกีารป้องกนัแบบไหนเพือ่ไม่ให้เสีย่ง

ต่อการรับเชื้อเอชไอวี  



อยากรู้ผลเลือดของตัวเอง ต้องท�าอย่างไรบ้าง ....

 เงื่อนไขการตรวจเลือด

 การตรวจเลือดไม่ได้หมายถึงการตรวจหาตัวเช้ือเอชไอวี

โดยตรงแต ่คือการตรวจหาสารที่ ร ่างกายสร ้างขึ้น เรียกว ่า                  

“สารภูมิคุ้มกัน” (แอนติบอดี) ที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านหรือก�าจัด     

เชื้อเอชไอวีที่อยู่ในร่างกาย ถ้าตรวจพบว่าร่างกายสร้างสารชนิดนี้ขึ้น 

นั่นหมายถึงว่าคุณติดเชื้อเอชไอวี 

 แต่เนื่องจากระยะการสร้างแอนติบอดีของแต่ละคนจะไม่  

เท่ากัน ดังนั้นการตรวจต้องเว้นระยะจากวันที่ไปมีโอกาสเสี่ยงมาแล้ว     

3 เดือน เราเรียกว่าช่วง “วินโดว์พีเรียด” หมายถึงช่วงเวลาที่ยังตรวจ

ไม่พบการติดเชือ้ฯ  ซึง่ระหว่าง 3 เดอืนนี ้ผูต้รวจต้องสร้างความแน่ใจ

ให้ตัวเองว่าไม่มีโอกาสเสี่ยงอีก คือ ป้องกันทุกคร้ังที่มีเพศสัมพันธ์ 

และไม่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู ้อื่นในช่วงระยะ 3 เดือน         

(ก่อนตรวจ)
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ความหมายของผลเลือด

 ผลการตรวจ จะมี  2 แบบ ได้แก่

 ผลเป็นลบ  หมายถึง คุณไม่ได้รับเชื้อเอชไอวี แต่นั่นก็แค่

ระบไุด้ว่าเป็นช่วงตัง้แต่อดตีจนถงึความเสีย่งคร้ังล่าสดุก่อนทีจ่ะตรวจ

เท่านั้น  ถ้าในช่วงวินโดว์พีเรียดคุณยังมีความเสี่ยงอยู่ ผลตรวจที่ได้       

ก็ยังสรุปไม่ได้แน่นอนว่าขณะนั้นคุณจะไม่ติดเชื้อฯ

 ผลเป็นบวก  หมายถึง คุณได้รับเชื้อเอชไอวีมาแล้ว      

การตรวจแบบแอนติบอดีบอกได้เพียงว่าคุณมีเชื้อฯ อยู่จริง แต่ก็ไม่

สามารถบอกได้ว่าคุณติดเชื้อฯ มานานเท่าไร

 โดยทั่วไปการตรวจเลือดที่ได้ผลเป็นบวก จะมีการตรวจ

ยืนยันผลซ�้าอีกครั้ง ด้วยการใช้น�้ายาทดสอบคนละประเภทกัน        

ซึ่งเป็นการตรวจสองขั้นตอน เพ่ือเป็นการยืนยันผลการตรวจก่อนที่

จะแจ้งผลให้คุณทราบ   แต่หากคุณรู้สึกยังไม่แน่ใจ ก็ตรวจซ�า้ได้

“ตรวจเลือดไม่ได้จบท่ีลบหรือบวก                               

แต่คือจุดเริ่มของการดูแลสุขภาพ”



มีที่ไหนบ้างที่ให้บริการเรื่องนี้

 คุณสามารถไปตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวีได้ทั้งโรงพยาบาล 

ของรัฐ (รพ.ศูนย์/รพ.จังหวัด/รพ.ชุมชน) คลินิกนิรนาม โรงพยาบาล

เอกชน และคลินิกเอกชนที่ ระบุว ่ามีบริการตรวจหาการติด                

เชื้อเอชไอวี แต่ที่ส�าคัญต้องเป็นสถานบริการที่มีบริการให้ค�าปรึกษา

ก่อนและหลังการตรวจหาการติดเช้ือฯ  ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้คุณ

เข้าใจผลการตรวจ และช่วยกนัวางแผนต่างๆ เพือ่รับกบัผลการตรวจ        

ที่ได้รับ 
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สิทธิประโยชน์ในการรับบริการภายใต้                        

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

 ปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง   

ได้ครอบคลุมสิทธิในการเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจเลือด         

โดยสมคัรใจ รกัษาความลบั (VCCT) ซึง่เป็นบรกิารครอบคลมุคนไทย

ทุกคนที่มีบัตรประชาชน ไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลจาก

ระบบใด (ประกันสังคม ประกันเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ) 

ทุกคนสามารถมาขอรับบริการนี้ได้ในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 ชุดสิทธิประโยชน ์ ระบุ ว ่ าสามารถตรวจหาการติด                 

เชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ หรือวีซีซีที (VCCT) ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง        

หากผลเลอืดเป็นบวกกจ็ะได้รับบริการปรึกษาเพ่ือการดแูลสขุภาพโดย

กลบัไปรบับรกิารตามสทิธรัิกษาพยาบาลของแต่ละคน และหากพบว่า

ผลเลอืดเป็นลบ กจ็ะได้รบับริการให้ค�าปรึกษาเพ่ือส่งเสริมการป้องกนั

ให้ผลเลือดเป็นลบตลอดไป โดยทุกคนมีสิทธิขอรับถุงยางอนามัยเพื่อ

การป้องกัน



ส�าหรับผู้ตรวจเลือดแล้วพบว่า ติดเชื้อเอชไอวี

 สามารถรบัการตรวจหาจ�านวนภมูคุ้ิมกนั (CD4) เพือ่ประเมนิ

ภาวะสุขภาพและเข ้ารับการรักษาที่ เหมาะสม โดยจะได ้รับ               

การตรวจซดี ี4 ทกุ   6  เดอืน  เมือ่มโีรคฉวยโอกาส  หรอืภมูต้ิานทาน

เริ่มต�่าลง  จะได้รับการตรวจวินิจฉัย  การป้องกัน/ดูแลรักษา          

โรคฉวยโอกาส และถ้าอยู่ในเกณฑ์การรักษาด้วยยาต้านฯ มีสิทธิที่จะ

ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

 นอกจากนี ้สามารถตดิต่อขอรบับรกิารปรกึษาทีห่น่วยบริการ

ที่ท่านมีสิทธิอยู่ในเรื่องต่างๆ เช่น การป้องกันดูแลโรคฉวยโอกาส   

การดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ การปรึกษาด้านสังคม การปรับตัว   

อยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น 

 ในหน่วยบริการบางแห่ง (โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

จังหวัด) มีการท�างานร่วมกันระหว่างแกนน�า กลุ่มผู้ติดเช้ือที่อาสา   

มาท�างานให้บริการปรึกษา ให้ข้อมูลการดูแลรักษาสุขภาพ และด้าน

อื่นๆที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและ

ชุมชน หรือการติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามผลการรักษาด้วย        

ยาต้านไวรัสฯ บริการนี้เรียกว่า “ศูนย์บริการแบบองค์รวม” ซึ่งขณะ

นี้มีศูนย์ทั้งสิ้น 421 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านไปรับบริการใน        

โรงพยาบาลชุมชนที่มีกลุ ่มศูนย ์องค ์รวม ท ่านสามารถแจ ้ง               

ความประสงค ์ เ พ่ือขอให ้โรงพยาบาลส ่งตัวเข ้ารับบริการใน                

ศูนย์องค์รวมได้ 
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 ศูนย์บริการแบบองค์รวม เป็นจุดบริการที่เกิดจากการ      

รวมตัวกันของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ต้องการสนับสนุนให้สมาชิก           

ผูต้ดิเชือ้ฯได้มโีอกาสมารบับรกิารให้ค�าปรกึษาทัง้เรือ่งการดแูลสขุภาพ 

การดูแลตนเองระหว่างการใช้ยาต้านไวรัสฯ การรวมกลุ่มท�ากิจกรรม

เพื่อชุมชน รวมทั้งการด�าเนินการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

เรื่องเอดส์ ร่วมกัน โดยกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหล่านี้ได้รวมกันเป็น  

เครือข่ายผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส์ประเทศไทย ปัจจบุนัมกีลุม่ทัว่ประเทศ

ทัง้ทีเ่ป็น ศนูย์องค์รวมและไม่ได้เป็นศูนย์องค์รวมแล้วกว่า 1,000 กลุม่



แนวทางการปฏิบัติกับผลเลือดที่ออกมา

กรณีเป็นผลบวก

  การท่ีรูว่้าตวัเองตดิเช้ือเอชไอวี คุณอาจจะอยูใ่นภาวะสบัสน 

เศร้า กังวลใจ หรือมีอารมณ์ด้านลบอื่นๆ  คุณอาจจะลองพิจารณา

ว่าจะมีวิธีคลี่คลายอารมณ์ความรู้สึกนั้นอย่างไร  แต่ถ้าคุณไม่รู้จะท�า

อย่างไร คุณอาจต้องการพูดคุยปรึกษากับใครสักคน สามารถติดต่อ

หน่วยงานที่ระบุไว้ข้างท้ายซึ่งมีผู้ให้ค�าปรึกษาที่พร้อมให้บริการอยู่ 

 การท่ีรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะมีอาการป่วย นับว่าเป็น

จั งหวะเวลา ท่ีจะช ่วยให ้ คุณได ้มี โอกาสตรวจสุขภาพทั่ วไป                   

และตรวจเลือดประเมินระดับภูมิคุ้มกัน (ตรวจวัดระดับซีดี4)  น�าไป

สู่การวางแผนเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังระดับ

ภูมิคุ ้มกัน เพื่อการรักษาตนเองด้วยยาต้านไวรัส ในช่วงเวลาที่     

เหมาะสม 

กรณีเป็นผลลบ  

 หากต้องการให้ผลการตรวจเลือดเป็นลบตลอดไป  จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่คุณจะต้องป้องกันทุกครั้ง    เมื่อมีเพศสัมพันธ์ และ/หรือ    

ไม่ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้อื่นเลย  ไม่เช่นนั้นคุณก็ยังคงมีโอกาส

รับเชื้อเอชไอวีได้ในอนาคต
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เอชไอวี ควบคุมได้  เอดส์ รักษาได้

 การเจ็บป่วยด้วยโรคฉวยโอกาสในผู ้ติดเชื้อฯ เกิดจาก        

ภาวะภูมิบกพร่อง เช่น  ท้องเสีย เริม เชื้อราในช่องปาก วัณโรค            

ปอดอักเสบ เชื้อราเยื่อหุ้มสมอง  ฯลฯ ซึ่งสามารถรักษาได้ บางโรค

ก็ป้องกันได้ เช่น วัณโรค ปอดอักเสบจากเชื้อพีซีพี ฝีในสมอง         

และเชื้อราเยื่อหุ้มสมอง นอกจากนี้เชื้อเอชไอวี ยังสามารถควบคุมได้

โดยการใช้ยาต้านไวรัสฯ ซึ่งจะคอยควบคุมไม่ให้เชื้อเอชไอวีท�าลาย

ภูมิคุ้มกัน  ผู้ติดเชื้อฯได้รับยาต้านไวรัสอย่างเหมาะสม จะท�าให้

ภูมิคุ้มกันสูง พอที่จะป้องกันโรคติดเชื้อฯฉวยโอกาสได้เกือบทุกโรค 

  หากเจ็บป่วย หรือมีโรคฉวยโอกาสเกิดขึ้นเราเรียกช่วงเวลา

นี้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งโรคฉวยโอกาสทุกโรคสามารถดูแลรักษาให้  

หายได้ แม้ว่าในร่างกายจะยังมีเชื้อเอชไอวีอยู่ก็ตาม…

“ เอดส์...จึงรักษาได้ ”

“ หัวใจส�าคัญจึงอยู่ที่การดูแลรักษา                        

ที่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ”



 อย่างไรก็ดี ผู้ท่ีติดเชื้อเอชไอวียังคงมีความรู้สึกทางเพศ    

และมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่อาจจะหาวิธีป้องกันล่วงหน้า เช่น 

ถ้าคู่ยังไม่ติดเชื้อฯ จะป้องกันคู่อย่างไร ถ้าคู่ติดเชื้อฯแล้ว จะป้องกัน

ไม่ให้เกดิผลกระทบด้านลบต่อสขุภาพจากการรับส่งเช้ือเอชไอวใีห้กนั

และกันได้อย่างไร 
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“ถุงยางอนามัยจะช่วยคลี่คลายหลายปัญหาได้... 

ถ้าเราใช้”



สงสัยเรื่องเอดส์

ติดต่อขอค�าปรึกษาได้ที่

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0-2372-2222 

                 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ทุกวัน

มูลนิธิศูนย์คุ้มครองด้านเอดส์ โทร. 0-2171-5135 วันจันทร์ - ศุกร์   

                           ตั้งแต่เวลา  09.00 - 17.00 น.

คลินิกนิรนาม โทร. 0-2256-4109 กด 1 วันจันทร์-ศุกร์ 

             ตั้งแต่เวลา 8.00 - 19.00 น. วันเสาร์ 08.00 - 16.00 น. 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย โทร. 0-2377-5065 

                   วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.




