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เอชไอวี (Hiv)
ข้ อมูลสําหรับผู้ป่วย สิทธิตา่ ง ๆ และกฎข้ อปฏิบตั ิตนของผู้ป่วย เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเจ้ าหน้ าทีแ่ พทย์ควบคุมโรคติดต่อ
เหตุใดท่ านจึงได้ รับข้ อมูลฉบับนี ้
เนื่องจากท่านได้ รับเชื ้อหรือสงสัยว่าได้ รับเชื ้อเอชไอวี เอกสารฉบับนี ้เป็ นข้ อมูลซึง่ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับเอชไอวี
วิธีการที่จะสามารถรักษาและสิ่งที่ทา่ นจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิ
เอชไอวี คืออะไร
เอชไอวีเป็ นเชื ้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีผลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย
ปั จจุบนั มียาซึง่ หากผู้ป่วยรับประทานยาถูกวิธีจะช่วยลดปริ มาณเชื ้อไวรัสในร่างกาย
และอาจทําให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตที่ยาวนานและมีชีวิตทีด่ ีงาม
ถ้ าหากรับประทานยาถูกวิธีจะทําให้ มคี วามเสี่ยงต่อการแพร่เชื ้อเอชไอวีสผู่ ้ อู ื่นในระดับตํา่ มาก
การติดเชื ้อเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้ หายได้ แม้ วา่ จะปรับการรักษาจนได้ ผลเป็ นอย่างดีก็ยงั มีเชื ้อไวรัสหลงเหลืออยู่ในร่างกาย
ถ้ าผู้ติดเชื ้อไม่เข้ ารับการรักษาจะทําให้ ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายอ่อนแอลงหลังจากระยะหนึ่งและอาจทําให้ มีการติดเชื ้อผิดปกติหรื ออาจกลา
ยเป็ นมะเร็งได้ ซึง่ ระยะต่อมาเรียกว่า เอดส์ ในปั จจุบนั ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีสว่ นใหญ่ไม่เคยเข้ าสูร่ ะยะเอดส์เลย
เชือ้ เอชไอวีติดต่ ออย่ างไร
ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีสว่ นใหญ่จะได้ รับเชื ้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ ป้องกัน เพศสัมพันธ์ ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก
และบางครัง้ เพศสัมพันธ์ ทางปาก เลือดที่มีเชื ้อเอชไอวีจะติดต่อได้ งา่ ยมาก
และเชื ้อเอชไอวีสามารถแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งผ่านการถ่ายเลือด เข็มฉีดยาหรื อผู้ที่ใช้ เข็มฉีดยาร่วมกัน
นอกจากนี ้ยังมีความเสี่ยงในการแพร่เชื ้อหากเลือดที่มีเชื ้อเอชไอวีสมั ผัสกับเยื่อเมือกในตา จมูก ปาก หรื อแผลบนผิวหนัง
การรักษาเอชไอวีที่ได้ ผลดีจะช่วยลดการติดเชื ้อได้ เป็ นอย่างมากแต่ไม่ได้ ลดความเสี่ยงทังหมดในการติ
้
ดเชื ้อ
เชื ้อเอชไอวีอาจแพร่จากแม่สลู่ กู ได้ ในระหว่างตังครรภ์
้
ระหว่างคลอดและให้ นมลูก
ถ้ ารู้วา่ แม่เด็กติดเชื ้อเอชไอวีก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เด็กจะติดเชื ้อเอชไอวีได้ เกือบทังหมดด้
้
วยการรักษาและงดเว้ นการให้ นมแม่
เชือ้ เอชไอวีจะไม่ ติดต่ อเมื่อใด
เชื ้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่านการกอด จูบ หรื อลูบไล้ และจะไม่ติดต่อผ่านทางนํ ้าตาปั สสาวะ อุจจาระ
อาเจียนหรือนํ ้ามูกที่ไม่มีเลือดปนด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้เลือดบนผิวหนังที่ไม่มีแผลก็ไม่เสี่ยงที่จะติดเชื ้อ
สิทธิต่าง ๆ
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ การตรวจ การพบแพทย์และการรักษาเอชไอวีจะไม่เสียค่าใช้ จา่ ย
นอกจากนี ้ท่านยังมีสิทธิรับความช่วยเหลือด้ านสุขภาพจิตทางสังคมซึง่ อาจจะจําเป็ นในการปรับตัวต่อการรับมือกับโรคนี ้
แพทย์ของท่านจะให้ คําแนะนําถึงวิธีทที่ า่ นสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ แพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่น
ท่านจะไม่ได้ รับการปฏิบตั ิด้อยกว่าเดิมอันเนื่องจากท่านมีเชื ้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอชไอวีได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกปฎิบตั ิ
ด้ านการเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมาจากทุพพลภาพ
การประกอบอาชีพ
โดยปกติแล้ วการติดเชื ้อเอชไอวีจะไม่เป็ นข้ อกีดกันในการศึกษาหรื อการประกอบอาชีพ
การตัง้ ครรภ์ และการให้ นมแม่
ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ ทา่ นหรือคูข่ องท่านตังครรภ์
้
โดยมีความเสี่ยงตํ่าสุดที่จะแพร่เชื ้อให้ แก่ลกู และคูข่ องท่าน
ผู้หญิงที่ติดเชื ้อเอชไอวีห้ามให้ นมลูก
เด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี
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พ่อแม่/ผู้ปกครองและเด็กจะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการติดต่อจากแพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาโดยค่อย ๆ ปรับให้ เหมาะสมกับวัย
เด็กที่ติดเชื ้อเอชไอวีจะมีสิทธิตา่ ง ๆ ในการรับการบริ การดูแลและการศึกษาเหมือนกับเด็กอื่น ๆ ทัว่ ไป
แต่อาจมีความต้ องการพิเศษบางประการที่ต้องคํานึงถึง
แพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาหรือแพทย์ควบคุมโรคติดต่อสามารถให้ ข้อมูลแก่โรงเรี ยนอนุบาลได้ ก็ตอ่ เมื่อพ่อแม่/ผู้ปกครองให้ ความยินยอม
เมื่อเด็กเริ่ มเข้ าโรงเรี ยนจะมีการแจ้ งให้ แผนกสุขภาพ/พยาบาลประจําโรงเรี ยนทราบ
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทางช่ องคลอด ทางทวารหนักและเพศสัมพันธ์ ทางปาก
ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ป้องกันเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตา่ ง ๆ ได้ ดี โดยจะต้ องสวมใส่ถงุ ยางไว้ ตลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์
สันนิษฐานได้ วา่ ถุงยางอนามัยสําหรับช่องคลอดหรื อถุงยางอนามัยสตรี ก็ใช้ ได้ ผลเหมือนกัน แต่วิธีนี ้ยังไม่ได้ ประเมินทางวิทยาศาสตร์
แม้ จะปรับการรักษาจนได้ ผลดีแล้ วก็ยงั คงจําเป็ นต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยต่อไปเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทางทวารหนักและช่องคลอด
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื ้อเอชไอวีให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
การรักษาด้ วยยาต้ าน
ถ้ าเกิดท่านได้ แพร่เชื ้อสูบ่ คุ คลอื่นจากการสัมผัสทางเพศซึง่ ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้องกันได้ จากการสัมผัสเลือดของท่านหรื อจากกรณีอื่น ๆ
จะสามารถให้ ยาต้ านเพื่อป้องกันที่เรี ยกว่า การป้องกันการติดเชื ้อหลังการสัมผัสหรื อเพ็พ (PEP) ซึง่ จะต้ องเริ่ มทานยานี ้ให้ เร็ วที่สดุ
ให้ รีบติดต่อแพทย์ผ้ ทู ําการรักษาท่านหรือคลินิกโรคติดต่อ/ฉุกเฉินโดยทันที
การติดตามผู้สัมผัสเชือ้
การหาบุคคลที่ตดิ เชื ้อเอชไอวีเพื่อให้ มารับการรักษาและไม่ให้ แพร่เชื ้อสูผ่ ้ อู ื่นเป็ นเรื่ องสําคัญมาก
ดังนั ้นหากท่านมีเชื ้อเอชไอวีทา่ นจึงจําเป็ นต้ องแจ้ งว่าใครหรื อบุคคลใดที่อาจแพร่เชื ้อให้ กบั ท่านหรื อที่ได้ รับเชื ้อจากท่าน
ซึง่ อาจเป็ นบุคคลที่ทา่ นเคยมีเพศสัมพันธ์ หรื อมีการสัมผัสทางเพศแบบอื่นด้ วยกัน
บุคคลที่ทา่ นใช้ อปุ กรณ์ฉีดยาร่วมกันและในบางกรณีอาจเป็ นสมาชิกในครอบครัว แพทย์ผ้ ทู าํ การรักษา
เจ้ าหน้ าที่สวัสดิการสังคมหรื อพยาบาลประจําคลินิกจะดําเนินการติดตามผู้สมั ผัสเชื ้อ
ข้ อมูลที่ทา่ นบอกต่อเจ้ าหน้ าที่ตดิ ตามผู้สมั ผัสเชื ้อนั ้นจะปกปิ ดเป็ นความลับ(ข้ อมูลอันเป็ นความลับ)
บุคคลที่ทา่ นบอกนั ้นจะไม่ทราบว่าท่านเป็ นใคร เพียงแต่แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวทราบว่าจะต้ องมารับการตรวจ
เลือดจะควรได้ รับการควบคุมดูแลเนื่องจากสามารถติดเชือ้ ได้
• บุคคลที่อาจสัมผัสเลือดของท่านในกรณีทําแผลหรื อกรณีคล้ ายกันนี ้ควรสวมถุงมือ
• วัสดุปนเปื อ้ นเลือดควรห่อก่อนทิ ้ง เสื ้อผ้ าให้ ซกั ด้ วยเครื่ องซักผ้ า
• หากมี ใครโดนเลื อดของท่านเข้า ตา จมูก หรื อปาก ให้รีบล้างออกทันที ด้วยนํ้า
ท่านจะต้องแจ้งให้บคุ คลนัน้ ทราบหากเป็ นเลื อดที ต่ ิ ดเชือ้ และให้เขา/เธอติ ดต่อคลิ นิกโรคติ ดต่อ/ฉุกเฉิ นที อ่ ยู่ใกล้โดยเร็ วที ส่ ดุ
ข้ อปฏิบัติท่ที ่ านต้ องปฏิบัติตามเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู่ผ้ อู ่ ืน
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ เอชไอวีจดั เป็ นโรคอันตรายต่อประชาชน
ท่านมีหน้ าที่ตามกฎหมายในการป้องกันไม่ให้ มีการแพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู นื่
หากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื ้อท่านจะต้ องแจ้ งต่อบุคคลอื่นทราบถึงโรคของท่าน
ต่อไปนี ้เป็ นข้ อปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อตามที่ระบุในกฎหมาย ข้ อปฎิบตั ิสว่ นใหญ่จะใช้ บงั คับกับทุกคนที่มีเชื ้อเอชไอวี
ส่วนข้ อปฎิบตั ิอื่นแล้ วแต่กรณีของท่าน
และข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าวอาจเปลีย่ นแปลงตามกาลเวลาซึง่ แพทย์ของท่านจะเป็ นผู้กําหนดว่าข้ อปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้ข้ อใดบ้ างที่ใช้ บงั คับกับท่าน
1. ข้อจํ ากัดเกีย่ วกับการทํางานหรื อการมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมอืน่ ๆ ที อ่ าจเกิ ดความเสี ย่ งต่อการแพร่ กระจายของเชื อ้
2. ห้ามบริ จาคเลือด อวัยวะ หรื อเนือ้ เยือ่ เพือ่ การปลูกถ่าย
3. หากท่านใช้หลอดฉี ดยา /เข็ม/อุปกรณ์เข็มอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ทางการแพทย์ ห้ามให้ผู้อืน่ ใช้อปุ กรณ์ ดงั กล่าวร่วมกับท่าน
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4. หากใช้หลอดฉี ดยา/เข็มเพือ่ ฉี ดยาเสพติ ดหรื อสิ่ งประเภทเดี ยวกันนัน้ ห้ามไม่ให้ผู้อืน่ ใช้อปุ กรณ์ ดงั กล่าวร่ วมกับท่าน
และห้ามไม่ให้ใช้ถ้วยผสมร่ วมกัน อุปกรณ์ ฉีดทัง้ หมดจะต้องจัดเก็บหรื อทิ้ งในลักษณะที ไ่ ม่เกิ ดความเสี ย่ งในการแพร่เชื อ้ แก่ผู้อืน่
5. ท่านจะต้องแจ้งว่าเลื อดของท่านติ ดเชือ้ เมือ่ ท่านติ ดต่อขอรับบริ การทันตกรรมหรื อการรักษาพยาบาล
ซึ่งบุคลากรอาจจะสัมผัสเลือดของท่าน เช่น การเก็บตัวอย่างหรื อการผ่าตัด
6. หากท่านต้องการสัก เจาะหูหรื อบริ การอย่างอืน่ ที ใ่ ช้เครื ่องมื อมี คมและทํ าให้เลื อดออกได้ เช่น “การเจาะร่ างกาย”
ท่านจะต้องแจ้งก่อนจะเริ่ มดํ าเนิ นการว่าท่านมี “เลื อดติ ดเชื อ้ ”
7. ท่านต้องแจ้งคู่นอนของท่านให้ทราบว่าท่านติ ดเชื อ้ เอชไอวี ก่อนที จ่ ะมี การสัมผัสทางเพศ
ซึ่งหมายถึงมี ความเสีย่ งที อ่ าจได้รบั เชื ้อเอชไอวี โดยจะเกิ ดความเสี ย่ งดังกล่าวเมื อ่ มี เพศสัมพันธ์ ทางปาก
ทางช่องคลอดและทางทวารหนักทุกรูปแบบ
เนือ่ งจากถุงยางอนามัยอาจฉี กขาดได้ดงั นัน้ ท่านจะต้องแจ้งว่าท่านติ ดเชือ้ เอชไอวี ถึงแม้ว่าวางแผนจะใช้ถงุ ยางอนามัยก็ตาม
ท่านต้องใช้ถงุ ยางอนามัยเมื ่อมี เพศสัมพันธ์ โดยการสอดใส่อวัยวะเพศชายทางช่องคลอด ทวารหนักหรื อปาก
กรณีการสัมผัสทางเพศอืน่ ๆ ต้องใช้ถงุ ยางอนามัยสํ าหรับช่องคลอด/ถุงยางอนามัยสตรี
แม้ว่าท่านได้รบั การรักษาจนได้ผลเป็ นอย่างดี ท่านก็ยงั จํ าเป็ นต้องใช้ถงุ ยางอนามัยเมื อ่ มี เพศสัมพันธ์ ทางช่องคลอดและทวารหนัก
8. ห้ามไม่ให้ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่นใบมี ดโกน หรื อแปรงสี ฟันร่ วมกับผู้อืน่
9. ท่านจะต้องมาตามทีแ่ พทย์ นดั หากแพทย์ ผู้รกั ษาเห็นว่าจํ าเป็ น
หากท่านได้ รับกฎข้ อปฏิบตั ิที่ทา่ นคิดว่าไม่ถกู ต้ อง ท่านสามารถติดต่อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อในเขตมณฑลที่ทา่ นอาศัยอยูไ่ ด้
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