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HIV  ข้อมูลเบื้องต้นของเชื้อเอชไอวี 
1.1 ท่านทราบไหมว่า 

1.2 ความแตกต่างระหว่างเชื้อเอชไอวี และโรคเอดส์ 
1.3 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อย่างไร 

1.4 หลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร 

1.5 รู้ได้อย่างไรว่าเรามีเชื้อเอชไอวี 
 1.6 รู้ได้อย่างไรว่าใครมีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 
1.7 เดินทางต่างประเทศและเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 
1.8 การใช้ล่าม 

 
1.1 ท่านทราบไหมว่า 

 เชื้อเอชไอวีเป็นไวรัสที่ท าใหเ้กิดโรคเอดส์ได้ 
 เชื้อเอชไอวีมีผลกระทบต่อทกุคนโดยไม่ขึ้นกับอายุ เพศ เชื้อชาติ พืน้ฐานทางวฒันธรรม หรือศาสนา 

 ในโลก: 
o มีคนกว่า 34 ล้านคนท่ัวโลกติดเชือ้เอชไอวี/โรคเอดส์ โดยที่มากกวา่ครึ่งเป็นผู้หญิงและเด็ก 

o การมเีพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเป็นวธิีหลักในการแพร่เชื้อเอชไอวี 
 ในออสเตรเลีย: 

o มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์มากกวา่  24,000 คน 

o เชื้อเอชไอวีตดิต่อจากการมเีพศสมัพันธ์ระหว่างชายด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม การติดต่อจาก
เพศสัมพันธ์ระหวา่งชายกับหญิงก าลังเพิ่มขึ้น 

 มีการบ าบัดรักษาต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพส าหรับเชื้อเอชไอวี และผู้ติดเชื้อสามารถมีอายุยืนและสุขภาพดีได้ 
 การใช้ถงุยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดและทวารหนัก และการไม่ใช้เขม็ฉีดยาหรืออุปกรณ์ฉีดยาอื่นๆ 

ร่วมกัน ยงัคงเป็นวิธีทีด่ีที่สุดในการป้องกันตัวท่านจากเชื้อเอชไอวี 
 
 

1.2 ความแตกต่างระหว่างเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ 

เชื้อเอชไอวี/โรคเอดสม์ักเขยีนเหมือนกับวา่เป็นค าเดียวกัน และมคีวามหมายอยา่งเดียวกัน แตเ่ชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์เป็นส่ิง
ที่แตกตา่งกัน 

เอชไอวเีป็นตัวย่อของค าว่า ฮวิแมน อิมมิวโนเดฟฟิเชียนซี ไวรัส (Human Immunodeficiency virus) คนที่ติดเชื้อเอชไอวี 
(ภาษาอังกฤษเรียกวา่ เอชไอวีโพสสิถีฟว์) ต่อเมื่อไวรัสนี้ได้เขา้สู่กระแสเลือดของคนนั้นๆ 

HIV – An Introduction 
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เชื้อเอชไอวีท าลายระบบภูมิคุม้กนัซึ่งคอยปกป้องรา่งกายจากโรคต่าง ๆ ถา้ระบบภูมิคุ้มกันของคนไหนถูกไวรัสท าลายลงอย่าง
รุนแรง คนนั้นจะเป็นโรคเอดส์หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งหมายความว่าคน ๆ นั้นมักจะเกดิ
การติดเชื้อและอาการเจ็บป่วยตา่ง ๆ ที่โดยปกติร่างกายจะต่อสู้กบัอาการเหล่านั้นได้   

การตรวจพบเชื้อเอชไอวีไม่จ าเปน็ต้องหมายความวา่คนนั้นเป็นโรคเอดส์ หรือก าลังจะตาย  การบ าบัดรักษาจะชะลอการ
ท าลายระบบภูมิคุม้กันซึง่ท าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวียงัสามารถมีสุขภาพท่ีดี และด าเนินชีวติที่แข็งแรงและสมใจได ้

 

1.3 เชื้อเอชไอวีแพร่ไปได้อย่างไร 

เชื้อเอชไอวีพบไดใ้นของเหลวในร่างกาย เช่นเลือด น้ าอสุจิของชาย เมือกในช่องคลอดหญิง และน้ านมมารดา การติดเชื้อ
เกิดขึ้นไดเ้พียงเมื่อของเหลวจากผู้มีเชื้อได้เข้าสู่กระแสเลือดของอกีคนหนึ่ง 

เชื้อเอชไอวีแพรไ่ปได้โดยวิธีต่อไปน้ี 

 การมเีพศสัมพันธ์โดยไม่ปลอดภยั (การมีเพศสัมพันธ์โดยไมใ่ช้ถงุยางอนามยั) 
 การใช้เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยาและอุปกรณ์อื่นๆ ฉีดยาเสพตดิร่วมกัน 

 การเจาะและสักรา่งกายโดยไม่ได้รับการฆา่เชือ้อย่างถกูวิธี 
 จากมารดาสู่ทารกในระหวา่งตั้งครรภ์ ตอนคลอดหรือตอนที่ให้นมบุตร 
 การรับ การให้เลือดและ/หรือผลิตภัณฑ์จากเลือด ในประเทศอื่น ๆ บางประเทศ ในออสเตรเลีย การรับ การให้เลือด

และผลิตภัณฑ์จากเลือดมีความปลอดภัย 

 

เชื้อเอชไอวีไม่สามารถแพร่ไปได้จาก  

 ไอ  
 จาม 

 จูบ 

  ถ่มน้ าลาย 

  น้ าตา 

  ใช้ภาชนะในการท าครวัหรือรับประทานอาหารร่วมกัน 

  ผ้าปูท่ีนอน 

  ห้องส้วม 

  ห้องอาบน้ าฝักบวั  
 แมลงตา่ง ๆ เช่น ยุง  
 

1.4 หลีกเลี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร 
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ทางเพศสัมพันธ ์

เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ไปได้โดยผ่านทางบาดแผลเล็กๆ หรือแผลถลอกที่ไม่สามารถมองเห็นในผนังของชอ่งคลอด และ
อวัยวะเพศชาย หรือทวารหนัก ระหว่างการมีเพศสมัพันธ์โดยไม่ปอ้งกัน (การมเีพศสัมพันธ์โดยไมใ่ช้ถุงยางอนามยั) กับผู้ที่ตดิ
เชื้อเอชไอว ี

เพื่อหลีกเล่ียงการแพรก่ระจายของเชื้อเอชไอวี ควรมีเพศสัมพนัธอ์ย่างปลอดภัย ดังนี ้

 ใช้ถงุยางอนามัยชิ้นใหม่ และน้ ายาหล่อล่ืนท่ีใช้น้ าเป็นส่วนผสมหลัก เช่น เค-วาย เจลล่ี (KY-jelly) หรือ เว็ตสตั๊ฟฟ์ 
(Wetstuff) ทุกๆครั้งที่ท่านมเีพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก การปฏิบัติเช่นนี้ยังช่วยป้องกันท่านจากการ
ได้รับเชื้อจากโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ได้อีกดว้ย 

 
วิธีสวมถุงยาง 

1. เปิดซองถุงยางอยา่งระมัดระวงัเพื่อมิให้ถงุยางฉีกขาด 

 

 

2. บีบปลายถุงยางไว้ดว้ยปลายนิ้วและหัวแม่มือเพื่อไล่อากาศออก
ก่อน แล้วจึงรดูถุงยางลงหุ้มอวัยวะเพศ (ถลกหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศขึ้น
ก่อนสวมถงุยางถา้จ าเป็น) 

 

3. เมื่อถงุยางหุ้มจนถึงโคนอวัยวะเพศแล้วจงึทาหล่อล่ืน  

4. จับถุงยางไว้กับโคนอวัยวะเพศเมือ่ถอนตัวออกเพื่อมใิห้น้ าอสุจิหก
ออกนอกถงุยาง 

 

5. ทิ้งถุงยางที่ใช้แล้วลงในถังขยะ ตอ้งไม่น าถงุยางทีใ่ช้แล้วมาใช้อกี  

การใช้เข็มฉดียา การเจาะและสักร่างกาย 

เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ไปได้โดยการใชเ้ข็มและกระบอกฉีดยาร่วมกันและโดยการเจาะและสักร่างกายดว้ยเขม็ที่ใช้แล้ว 

เพื่อหลีกเล่ียงการแพรก่ระจายของเชื้อเอชไอวเีมื่อฉีดยา ปฏิบัติดงันี้ 

 จงอยา่ใช้เขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยาและอุปกรณ์อื่นๆในการฉีดยาร่วมกัน 
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เพื่อหลีกเล่ียงการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี  เมื่อเจาะและสักรา่งกาย ปฏิบัติดังนี้   
 ใช้บริการเฉพาะสถานท่ีที่มใีบอนุญาต (สถานท่ีที่ได้รับการจดทะเบียน) ซึ่งใชเ้ข็มและอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีได้รับการฆ่าเชื้อโรค

อย่างถูกต้องหรือ ชนิดใช้แลว้ทิ้งเลย การปฏิบัติเช่นนีย้ังช่วยป้องกนัท่านจากการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ บี 
และไวรัสตับอักเสบ ซี อีกดว้ย 

 
จากมารดาสูท่ารก 

เชื้อเอชไอวีสามารถแพร่ไดจ้ากมารดาทีม่ีเชื้อเอชไอวีไปสู่ทารกของเธอในขณะท่ีตัง้ครรภ์ ระหว่างคลอด หรือ ผ่านจากการให้
นมบุตร  ในออสเตรเลีย ผู้หญิงทีม่ีเชื้อเอชไอวีทีต่ั้งครรภ์จะได้รับการบ าบัดเชื้อเอชไอวีระหว่างตั้งครรภ์และคลอดโดยวิธีผ่าท้อง
เพื่อหลีกเล่ียงในการแพร่เชื้อเอชไอวี  ถ้าท่านมีเชื้อเอชไอวีและท่านได้ตั้งครรภ์หรือวางแผนวา่จะมบีุตร  น่ีเป็นเรื่องส าคัญที่
ท่านจะต้องปรึกษาแพทย์ของทา่นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้  

มีข้อแนะน าว่ามารดาที่มเีชื้อเอชไอวีไม่ควรเล้ียงทารกดว้ยน้ านมของตนเอง โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านถึงทางเลือกอื่นๆ ใน
การให้น้ านมทารกของทา่น 

การรับ การให้เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด 

ในออสเตรเลีย การรับ การให้เลือดมีความปลอดภัย เลือดที่ได้รับบริจาคและผลิตภัณฑ์จากเลือดทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อ
เอชไอวี และผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีไม่สามารถบริจาคเลือดได้  อยา่งไรกต็ามการรับและใหเ้ลือดในต่างประเทศบางประเทศอาจไม่
ปลอดภัย 

1.5 รู้ได้อย่างไรว่าเรามีเชื้อเอชไอวี 

ท่านสามารถรู้ได้จากการตรวจเลือด มีวิธีการตรวจชนดิตา่ง ๆ กัน โปรดปรึกษาแพทย์ของทา่นถึงวิธไีหนที่ดีที่สุดส าหรับท่าน 

บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวเีหล่านี้ไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆ  มีให้บริการท่ีคลีนิคสุขภาพทางเพศ ท่ีอยู่ทัว่ไปในออสเตรเลีย  คุณไม่
ต้องระบุชื่อหรือคณุไม่ต้องมีบัตรประกันสุขภาพ (เมดิแคร์การ์ด) เมื่อไปใช้บริการยังคลินิคสุขภาพทางเพศ นอกจากนี้ทา่นยัง
สามารถรับบริการตรวจเลือดได้จากแพทย์ประจ าตัวของท่านอีกดว้ย 

รับประกันเรื่องการเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับเสมอ ในออสเตรเลีย เป็นการกระท าผิดกฏหมายที่เจา้หน้าที่หน่วยสุขภาพ
ต่าง ๆ จะบอกข้อมูลส่วนตัวของท่านกับคนอื่นๆ  

1.6 รู้ได้อย่างไรว่าใครมีเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 

ท่านไม่สามารถที่จะรู้ไดว้่าใครมเีชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์จาก ‘เพียงแค่การมองภายนอก’  คนที่ติดเชื้อส่วนมากดูสุขภาพดีและไม่
มีอาการใดๆ จริงๆแล้วหลายคนที่มีเชื้อเอชไอวกี็ไม่รู้วา่ตัวเองได้รบัเชื้อเขา้ไปแล้ว วิธเีดียวที่จะรู้ได้คือจากการตรวจหาเชื้อเอช
ไอวี 

1.7 เดินทางต่างประเทศและเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ 
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เชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ปรากฎอยู่ในทุกๆประเทศในโลก เมื่อใดที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ให้ท่านใช้ถงุยางอนามยัและลูบหล่อล่ืนท่ี
ใช้น้ าเป็นส่วนประกอบหลักทกุครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (เพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย)  ไม่ใช้เขม็และอุปกรณ์ฉีดยารว่มกัน ถา้ท่าน
จะสักหรือเจาะร่างกาย ให้แน่ใจวา่อุปกรณ์ได้รับการฆ่าเชื้อโรค 

1.8 การใช้ล่าม 

ท่านสามารถใหม้ีล่ามเมื่อทา่นคยุกับเจ้าหน้าทีด่้านสุขภาพหรือหน่วยงานอื่นๆ  

การใช้ล่ามอาจช่วยเหลือท่านเพือ่ 

 เข้าใจในทุก ๆ ส่ิงที่ท่านได้รับแจ้ง 

 มั่นใจว่าทกุ ๆ ส่ิงที่ท่านพูดไดถู้กเข้าใจ 

 ถามค าถามต่าง ๆ และได้รับค าตอบต่าง ๆ 

 ให้ความยินยอมในการตรวจหรือรับการบ าบัดรกัษา 

ล่ามต้องรกัษาความลับของท่านเสมอ 

ให้ขอล่ามเมื่อทา่นนัดหมายเพื่อพบกับเจา้หน้าที่ดา้นสุขภาพ 

ใช้บริการล่ามทางโทรศัพท์ (TIS National) ได้ทุกที่ในออสเตรเลีย 

โทรหมายเลข 131 450 (ค่าโทรเท่ากับโทรในท้องถิ่น) ในการตดิตอ่กับหน่วยงานท่ีท่านต้องการจะพูดคุยดว้ยโดยผ่านล่าม 

 

 

 

 

 


