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HIV   เชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศและการท่องเที่ยว 

6.1 ความเส่ียงต่อการตดิเชื้อเอชไอวีในประเทศบา้นเกิดของท่านเป็นอย่างไร 
6.2 เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์คืออะไร 
6.3 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อยา่งไร 
6.4 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อืน่ๆ 

6.5 การสักและเจาะร่างกรย 

6.6 การฉีดยาเสพตดิ 

 

6.1 ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศบ้านเกิดของท่านเป็นอย่างไร 

ถ้าท่านคิดว่าทา่นไม่รู้จักใครเลยในประเทศบ้านเกิดเของทา่นท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เป็นโรคเอดส์ และนั่นก็น่าจะเป็นความเส่ียง
เพียงเล็กน้อยที่จะได้รับเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้งกันกับคนในบ้านเกิด  

ขอใหคุ้ณคดิใหมไ่ด้เลย 

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสม์ีผลกระทบต่อทุกคน ดงันั้นโปรดดูแลตัวเองเมื่อท่องเทีย่ว 

6.2 เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์คืออะไร 

เอชไอวี เป็นตัวย่อของค าวา่ ฮวิแมน อิมมิวโน เดฟฟเิชยีนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency Virus) ไวรสั (Virus) 

ชนิดนี้สามารท าให้เกดิโรคเอดส์  (AIDS) ได้ 

ถ้าท่านติดเชื้อเอชไอวี นี่คือทา่นมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในตัว ภาษาองักฤาเรยีกวา่เอชไอวี โพสสิถีฟว ์(HIV Positive) 

ครั้นเมื่อเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะโจมตีและท าลายรา่งกายลงอยา่งช้าๆ ซึ่งปกติระบบภูมคิุ้มกันร่างกายนี้ ป้องกัน
ท่านจากาการตดิเชื้อโรคและช่วยมิให้กลายเป็นโรคตา่งๆ   เมื่อเวลาผ่านไประยะหนี่ง (มักเป็นเวลาหลายปี) ระบบบ
ภูมิคุ้มกันกจ็ะอ่อนลงจนผู้ท่ีได้รับเชื้อคนนั้นเกิดเจ็บปว่ยขึ้น เฉพาะเพียงเมื่อคนทีม่ีเชื้อเอชไอวีได้รับการตรวจวินจิฉัย 
(Diagnosis) ว่าเป็นโรคหน่ึง หรือมากกวา่แล้วเทา่นั้น จึงจะกลา่วได้ว่าคนนั้นเป็นโรคเอดส ์

โรคเอดส ์(AIDS) เป็นตัวย่อของค าวา่ แอคไควร์ค อิมมูน เดฟฟิเชยีนซี ซินโดรม (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome) เมื่อคนเจ็บป่วยลงด้วยโรคแปลกๆ  หลายๆ โรคด้วยกันเนื่องจากภูมคิุ้มกันอ่อนแอลง จึงจะกล่าวได้วา่คนนั้น
เป็นโรคเอดส ์

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสย์ังไม่มกีารรักษาให้หายขาดได้แตก่ารบ าบดัรกัษาตั้งแต่เนิ่นๆ ดว้ยยาชนดิพิเศษสามารถชว่ยให้
สุขภาพดีขึ้นได ้

6.3 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อย่างไร 

เชื้อเอชไอวีพบไดใ้นของเหลวของร่ายกายเช่น เลือด น้ าอสุจิของชาย เมือกในช่องคลอดหญิง และนมมารดา การติดเชื้อ
เอชไอวจีะเกดิขึ้นได้เพยีงเมื่อของเหลวจากผู้มีเชื้อได้เข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึง่ เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้โดยวิธีต่อไปนี้
เท่านั้น 
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 การมเีพศสัมพันธ์ (ทางทวารหนกัหรือช่องคลอด และโดยใช้ปาก) 
 การใช้เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยาและอุปกรณ์อื่นๆ ในการฉีดยารว่มกับ 

 การเจาะและสักรา่งกาย (ดว้ยเครื่องมือที่ไม่ได้รับการฆา่เชื้ออยา่งถูกวิธี) 
 จากมารดาสู่ทารกเมื่อคลอดและการให้นมมารดาแก่ทารก 

 การรับ การให้เลือดและ/หรือผลิตภัณฑ์จากเลือด (ผลิตภัณฑจ์ากเลือดในออสเตรเลียได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวมีา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985) 

เชื้อเอชไอวีไม่สามารถแพร่ไปไดใ้นกรณีต่อไปน้ี 

ไอ 

จาม 

ถ่มน้ าลาย 

จูบ/หอม 

ร้องไห ้

ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกัน 

ผ้าปูท่ีนอน 

ห้องส้วม ห้องอาบน้ าฝักบวั หรือรูปแบบใดๆ ในการตดิต่อกันทางสัมผัสภายนอก 

แมลงเช่นยุงไม่แพรเ่ชื้อเอชไอว ี

6.4 โรคิดตอ่ทางเพศสัมพนัธอ์ื่นๆ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ เอสทีด ี(STD มาจาก Sexually Transmissible Diseases) มีอีกชื่อหนึ่งคือ กามโรค 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เริม หูดที่อวัยวะเพศ โรคซิฟิสิส โรคคลามิเดีย หนองใน และโรคตับอกัเสบบี มีปรากฎอยูใ่น
ทุกๆ สังคม 

และ ถ้าท่านมีอาการดงัต่อไปนี้ 

 คัน 

 ตุ่มน้ าใส 

 มีของเหลวไหลออกมาอย่งผิดปกติ เช่น ตกขาว หนองไหล 

 แสบร้อนเวลาขับปัสสวะ 

 เจ็บระหวา่งมีเพศสมัพันธ์ท่านอาจจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่งหน่ึง ฉะนั้นท่านควรพบแพทย์ 
ที่ส าคัญกวา่นั้น คือ ถา้คุณมเีพศสัมพันธ์อยู่อย่างไม่ปลอดภัย (ไมใ่ช้ถงุยางอนามัยป้องกัน) ท่านอาจเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์โดยไมม่ีอาการใดๆ เลย 
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ปราศจากการบ าบดัรักษาแล้วโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ธรรมดาๆ เช่น โรคคลามเิดีย และโรคหนองใน อาจส่งผลท าใหม้ี
บุตรยากทัง้ในผู้ชายและผู้หญงิ 

ข้อเตือนใจ 

เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วแพร่จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการมเีพศสัมพันธ์ทาง
ช่องคลอด ทวารหนักและทางปาก 

โรคบางชนดิ (ตวัอยา่งเช่น เริม) ยังสามารถแพร่ไดด้้วยการสัมผัสทางผิวหนังด้วย เชื้อเอชไอวีและโรคตับอักเสบบี (รวมทั้ง
โรคตับอักเสบซ)ี ยังสามารถแพรไ่ด้ทางเลือดจากการใช้กระบอกฉดียาทีใ่ช้แลว้หรือจากอุปกรณ์เจาะสักร่างกายที่ไม่ผา่น
การฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธ ี

การใช้ถงุยางอนามัย (รว่มกับหล่อล่ืนท่ีใช้น้ าเป็นส่วนประกอบหลัก) ยังคงเป็นวิธีทีด่ีที่สุดในการป้องกันเชื้อเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด ทวารหนักและทางปาก 

ถุงยางอนามัย 

ถุงยางอนามัยควรร่วมกับหล่อล่ืนท่ีใช้น้ าเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างเช่น ยี่ห้อ เควาย เยลล่ี (KY Jelly) หรือ ยี่ห้อเวตสตั๊ฟ 
(Wetstuff) ถุงยางอนามัยเป็นวธิีคุมก าเนิดวิธเีดียวที่ลดความเส่ียงของการแพรเ่ชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

โปรดจ าไว้วา่ ในบางประเทศถงุยางอนามัยอาจจะหาซื้อได้ยากาวา่ในออสเตรเลีย ดงันั้นจะเป็นการดีที่ท่านอาจจะน า
ถุงยางอนามัยติดกระเป๋าไปดว้ยทุกครั้งก่อนเดินทาง 

6.5 การสักและเจาะร่างกาย 

หลายคนท่ีเดินทางต่างประเทศแล้วก็จะท าอะไรท่ีตัวเองคดิไว้ก่อนแล้วว่าอยากจะท า เช่น สักหรือเจาะร่างกาย แต่เชื้อเอช
ไอวี โรคตับอักเสบบี และโรคตัลอักเสบซี อาจจะแพร่ได้โดยงา่ยจากอุปกร์ที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออยา่งถกูวิธี 

ฉะนั้น โปรดคิดให้ดี แต่ถา้ท่านยงัต้อการจะสักหรือเจาะร่างกาย กค็วรจะตรวจให้แน่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ได้รับการฆา่เชื้อโรค
อย่างถูกวิธีและที่ดีกว่าคือ เป็นอปุกรณ์ท่ีใชก้ับท่านเป็นครั้งแรกและครั้งเดยีวเท่านั้น 

 อย่าเจาะหรือสักรา่กายอยา่งฉับพลัน 

 จงคดิวา่รอไว้จนกว่าจะกลับไปออสเตรเลีย 

 

6.6 การฉีดยาเสพตดิ 

อีกอย่างหน่ึง ท่านอาจไมค่ิดวา่จะท าก็คือการใช้ยาเสพตดิ นี่ไม่ได้เป็นการรณรงค์ใหใ้ชย้าเสพติด แต่บางคราวมันก็สะท้อน
วีถีชวีิตจริงของคนเรา 

การฉีดเขา้ร่างกายมคีวามเส่ียงตอ่การติดเชื้อไวรัสที่อาศัยอยู่ในกระแสเลือด อย่างเช่นเชื้อเอชไอวี และเชื้อโรคตับอักเสบบี
และซี รวมมทัง้การติดเชื้อแบคทเีรีย 
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มีวิธีอื่นๆ ที่ปลอดภัยกว่าเช่นการกลืน การสูดดม การเหน็บ (ทางทวารหนัก) หรือการสูบ 

ถ้าใช้วิธีฉีด ทุกครั้งทีจ่ะฉีดควรจะใช้อุปกรณใ์หม่ที่ได้รับการฆ่าเชือ้อย่างถูกวิธี (โครงการเข็มและกระบอกฉีดยาแจก
อุปกรณ์เหล่านี้ฟรีในออสเตรเลีย) 

ถ้าคุณไม่สามารถหาเข็มฉีดยาใหม่ได้เลย ควรกลับไปใช้เข็มฉีดยาเก่าของตัวเองและไมใ่ช้อุปกรณ์การฉีดยา (รวมทัง้สาย
รัดแขน) ร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด 

ในกรณีท่ีคุณต้องท าความสะอาดเข็มฉีดยาอันเกา่ของคณุเอง 

1. ล้างด้วยน้ าเย็นที่สะอาด 2 ครั้ง 

2. เติมน้ ายาฆา่เชื้อ (บลีช) และเขย่าเป็นเวลา 30 วินาท ี

3. ท าซ้ าอีกครั้งด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ (บลีช) อันใหม ่

4. ล้างด้วยน้ าเย็นที่สะอาดอีก 2 ครั้ง  

น้ าที่ใช้ลา้งแล้วให้ผลดีที่สุดคือ การใช้น้ าบริสุทธิ์  (น้ าที่ผ่านการฆา่เชื้อโรคแลว้, sterile water) 

ถ้าคุณไม่สามารถหาน้ าบริสุทธ์ท่ีผ่านการฆา่เชื้อได้เลย ส่ิงสุดทา้ยที่จะใช้ไดค้ือ น้ าตม้จากน้ าที่บรรจุขายในขวด แตต่้อง
มั่นใจว่าฝาขวดได้ถูกปดิผนึกเป็นอย่างดีในตอนที่ซื้อ 

 


