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เอชไอวี (Hiv)
ข้อมูลสำหรับผูป้ ่ วย สิ ทธิ ต่ำง ๆ และกฎข้อปฏิบตั ิตนของผูป้ ่ วย เอกสำรเผยแพร่ ควำมรู ้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเจ้ำหน้ำที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อ
เหตุใดท่ านจึงได้ รับข้ อมูลฉบับนี้
เนื่องจำกท่ำนได้รับเชื้อหรื อสงสัยว่ำได้รับเชื้อเอชไอวี เอกสำรฉบับนี้ เป็ นข้อมูลซึ่ งมีเนื้ อหำเกี่ยวกับเอชไอวี
วิธีกำรที่จะสำมำรถรักษำและสิ่ งที่ท่ำนจำเป็ นต้องปฏิบตั ิ
เอชไอวี คืออะไร
เอชไอวีเป็ นเชื้ อไวรัสชนิดหนึ่ งที่มีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำย
ปัจจุบนั มียำซึ่งหำกผูป้ ่ วยรับประทำนยำถูกวิธีจะช่วยลดปริ มำณเชื้อไวรัสในร่ ำงกำย
และอำจทำให้ผตู้ ิดเชื้อเอชไอวีสำมำรถมีชีวิตที่ยำวนำนและมีชีวิตที่ดีงำม
ถ้ำหำกรับประทำนยำถูกวิธีจะทำให้มีควำมเสี่ ยงต่อกำรแพร่ เชื้อเอชไอวีสู่ผอู ้ ื่นในระดับต่ำมำก
กำรติดเชื้ อเอชไอวีไม่สำมำรถรักษำให้หำยได้แม้วำ่ จะปรับกำรรักษำจนได้ผลเป็ นอย่ำงดีก็ยงั มีเชื้ อไวรัสหลงเหลืออยูใ่ นร่ ำงกำย
ถ้ำผูต้ ิดเชื้ อไม่เข้ำรับกำรรักษำจะทำให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ ำงกำยอ่อนแอลงหลังจำกระยะหนึ่งและอำจทำให้มีกำรติดเชื้ อผิดปกติหรื ออำจกลำยเ
ป็ นมะเร็ งได้ ซึ่งระยะต่อมำเรี ยกว่ำ เอดส์ ในปั จจุบนั ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ำสู่ ระยะเอดส์เลย
เชื้อเอชไอวีติดต่ ออย่างไร
ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่จะได้รับเชื้อจำกกำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน เพศสัมพันธ์ทำงช่องคลอดหรื อทำงทวำรหนัก
และบำงครั้งเพศสัมพันธ์ทำงปำก เลือดที่มีเชื้ อเอชไอวีจะติดต่อได้ง่ำยมำก
และเชื้ อเอชไอวีสำมำรถแพร่ จำกคนหนึ่ งไปยังอีกคนหนึ่ งผ่ำนกำรถ่ำยเลือด เข็มฉี ดยำหรื อผูท้ ี่ใช้เข็มฉี ดยำร่ วมกัน
นอกจำกนี้ยงั มีควำมเสี่ ยงในกำรแพร่ เชื้อหำกเลือดที่มีเชื้อเอชไอวีสมั ผัสกับเยือ่ เมือกในตำ จมูก ปำก หรื อแผลบนผิวหนัง
กำรรักษำเอชไอวีที่ได้ผลดีจะช่วยลดกำรติดเชื้อได้เป็ นอย่ำงมำกแต่ไม่ได้ลดควำมเสี่ ยงทั้งหมดในกำรติดเชื้ อ
เชื้อเอชไอวีอำจแพร่ จำกแม่สู่ลูกได้ในระหว่ำงตั้งครรภ์ ระหว่ำงคลอดและให้นมลูก
ถ้ำรู้วำ่ แม่เด็กติดเชื้ อเอชไอวีก็จะสำมำรถหลีกเลี่ยงควำมเสี่ ยงที่เด็กจะติดเชื้ อเอชไอวีได้เกือบทั้งหมดด้วยกำรรักษำและงดเว้นกำรให้นมแม่
เชื้อเอชไอวีจะไม่ ติดต่ อเมื่อใด
เชื้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่ำนกำรกอด จูบ หรื อลูบไล้ และจะไม่ติดต่อผ่ำนทำงน้ ำตำปั สสำวะ อุจจำระ อำเจียนหรื อน้ ำมูกที่ไม่มีเลือดปนด้วยเช่นกัน
นอกจำกนี้เลือดบนผิวหนังที่ไม่มีแผลก็ไม่เสี่ ยงที่จะติดเชื้อ
สิทธิต่าง ๆ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและกำรควบคุมโรคติดต่อ กำรตรวจ กำรพบแพทย์และกำรรักษำเอชไอวีจะไม่เสี ยค่ำใช้จ่ำย
นอกจำกนี้ท่ำนยังมีสิทธิ รับควำมช่วยเหลือด้ำนสุ ขภำพจิตทำงสังคมซึ่ งอำจจะจำเป็ นในกำรปรับตัวต่อกำรรับมือกับโรคนี้
แพทย์ของท่ำนจะให้คำแนะนำถึงวิธีที่ท่ำนสำมำรถหลีกเลี่ยงไม่ให้แพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่น
ท่ำนจะไม่ได้รับกำรปฏิบตั ิดอ้ ยกว่ำเดิมอันเนื่ องจำกท่ำนมีเชื้อเอชไอวี ผูป้ ่ วยเอชไอวีได้รับควำมคุม้ ครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกปฎิบตั ิ
ด้ำนกำรเลือกปฏิบตั ิอนั เนื่องมำจำกทุพพลภำพ
การประกอบอาชีพ
โดยปกติแล้วกำรติดเชื้ อเอชไอวีจะไม่เป็ นข้อกีดกันในกำรศึกษำหรื อกำรประกอบอำชี พ
การตั้งครรภ์และการให้ นมแม่
ท่ำนสำมำรถขอรับควำมช่วยเหลือเพื่อให้ท่ำนหรื อคู่ของท่ำนตั้งครรภ์โดยมีควำมเสี่ ยงต่ำสุ ดที่จะแพร่ เชื้อให้แก่ลูกและคู่ของท่ำน
ผูห้ ญิงที่ติดเชื้ อเอชไอวีห้ำมให้นมลูก
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เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
พ่อแม่/ผูป้ กครองและเด็กจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรติดต่อจำกแพทย์ผใู ้ ห้กำรรักษำโดยค่อย ๆ ปรับให้เหมำะสมกับวัย
เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจะมีสิทธิ ต่ำง ๆ ในกำรรับกำรบริ กำรดูแลและกำรศึกษำเหมือนกับเด็กอื่น ๆ ทัว่ ไป
แต่อำจมีควำมต้องกำรพิเศษบำงประกำรที่ตอ้ งคำนึ งถึง
แพทย์ผใู้ ห้กำรรักษำหรื อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อสำมำรถให้ขอ้ มูลแก่โรงเรี ยนอนุบำลได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่/ผูป้ กครองให้ควำมยินยอม
เมื่อเด็กเริ่ มเข้ำโรงเรี ยนจะมีกำรแจ้งให้แผนกสุ ขภำพ/พยำบำลประจำโรงเรี ยนทรำบ
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสั มพันธ์ ทางช่ องคลอด ทางทวารหนักและเพศสั มพันธ์ ทางปาก
ถุงยำงอนำมัยเป็ นอุปกรณ์ป้องกันเชื้ อเอชไอวีและโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ต่ำง ๆ ได้ดี โดยจะต้องสวมใส่ถุงยำงไว้ตลอดเวลำที่มีเพศสัมพันธ์
สันนิษฐำนได้ว่ำถุงยำงอนำมัยสำหรับช่องคลอดหรื อถุงยำงอนำมัยสตรี ก็ใช้ได้ผลเหมือนกัน แต่วิธีน้ ียงั ไม่ได้ประเมินทำงวิทยำศำสตร์
แม้จะปรับกำรรักษำจนได้ผลดีแล้วก็ยงั คงจำเป็ นต้องใช้ถุงยำงอนำมัยต่อไปเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทำงทวำรหนักและช่องคลอด
เพื่อลดควำมเสี่ ยงในกำรแพร่ เชื้อเอชไอวีให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็ นไปได้
การรักษาด้วยยาต้ าน
ถ้ำเกิดท่ำนได้แพร่ เชื้อสู่บุคคลอื่นจำกกำรสัมผัสทำงเพศซึ่ งถุงยำงอนำมัยไม่สำมำรถป้ องกันได้ จำกกำรสัมผัสเลือดของท่ำนหรื อจำกกรณี อื่น ๆ
จะสำมำรถให้ยำต้ำนเพื่อป้ องกันที่เรี ยกว่ำ กำรป้ องกันกำรติดเชื้อหลังกำรสัมผัสหรื อเพ็พ (PEP) ซึ่งจะต้องเริ่ มทำนยำนี้ให้เร็ วที่สุด
ให้รีบติดต่อแพทย์ผทู้ ำกำรรักษำท่ำนหรื อคลินิกโรคติดต่อ/ฉุ กเฉิ นโดยทันที
การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ
กำรหำบุคคลที่ติดเชื้ อเอชไอวีเพื่อให้มำรับกำรรักษำและไม่ให้แพร่ เชื้ อสู่ ผอู ้ ื่นเป็ นเรื่ องสำคัญมำก
ดังนั้นหำกท่ำนมีเชื้อเอชไอวีท่ำนจึงจำเป็ นต้องแจ้งว่ำใครหรื อบุคคลใดที่อำจแพร่ เชื้ อให้กบั ท่ำนหรื อที่ได้รับเชื้ อจำกท่ำน
ซึ่งอำจเป็ นบุคคลที่ท่ำนเคยมีเพศสัมพันธ์หรื อมีกำรสัมผัสทำงเพศแบบอื่นด้วยกัน
บุคคลที่ท่ำนใช้อุปกรณ์ฉีดยำร่ วมกันและในบำงกรณี อำจเป็ นสมำชิ กในครอบครัว แพทย์ผทู ้ ำกำรรักษำ
เจ้ำหน้ำที่สวัสดิกำรสังคมหรื อพยำบำลประจำคลินิกจะดำเนิ นกำรติดตำมผูส้ มั ผัสเชื้ อ
ข้อมูลที่ท่ำนบอกต่อเจ้ำหน้ำที่ติดตำมผูส้ มั ผัสเชื้อนั้นจะปกปิ ดเป็ นควำมลับ(ข้อมูลอันเป็ นควำมลับ)
บุคคลที่ท่ำนบอกนั้นจะไม่ทรำบว่ำท่ำนเป็ นใคร เพียงแต่แจ้งให้บุคคลดังกล่ำวทรำบว่ำจะต้องมำรับกำรตรวจ
เลือดจะควรได้ รับการควบคุมดูแลเนื่องจากสามารถติดเชื้อได้
 บุคคลที่อำจสัมผัสเลือดของท่ำนในกรณี ทำแผลหรื อกรณี คล้ำยกันนี้ ควรสวมถุงมือ
 วัสดุปนเปื้ อนเลือดควรห่ อก่อนทิ้ง เสื้ อผ้ำให้ซกั ด้วยเครื่ องซักผ้ำ
 หากมีใครโดนเลือดของท่ านเข้ า ตา จมูก หรื อปาก ให้ รีบล้ างออกทันที ด้วยนา้
ท่ านจะต้ องแจ้ งให้ บคุ คลนั้นทราบหากเป็ นเลือดที่ติดเชื ้อและให้ เขา/เธอติดต่ อคลินิกโรคติดต่ อ/ฉุกเฉิ นที่อยู่ใกล้ โดยเร็ วที่สุด
ข้ อปฏิบัติที่ท่านต้ องปฏิบัติตามเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชื้อสู่ ผ้ อู นื่
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและกำรควบคุมโรคติดต่อ เอชไอวีจดั เป็ นโรคอันตรำยต่อประชำชน
ท่ำนมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรป้ องกันไม่ให้มีกำรแพร่ เชื้อไปสู่ ผอู ้ ื่น
หำกมีควำมเสี่ ยงที่จะติดเชื้อท่ำนจะต้องแจ้งต่อบุคคลอื่นทรำบถึงโรคของท่ำน
ต่อไปนี้เป็ นข้อปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันกำรแพร่ เชื้อตำมที่ระบุในกฎหมำย ข้อปฎิบตั ิส่วนใหญ่จะใช้บงั คับกับทุกคนที่มีเชื้อเอชไอวี
ส่วนข้อปฎิบตั ิอื่นแล้วแต่กรณี ของท่ำน
และข้อปฏิบตั ิดงั กล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำซึ่ งแพทย์ของท่ำนจะเป็ นผูก้ ำหนดว่ำข้อปฏิบตั ิต่อไปนี้ ขอ้ ใดบ้ำงที่ใช้บงั คับกับท่ำน
ข้ อจากัดเกี่ยวกับการทางานหรื อการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกิดความเสี่ ยงต่ อการแพร่ กระจายของเชื ้อ
2. ห้ ามบริ จาคเลือด อวัยวะ หรื อเนื อ้ เยื่อเพื่อการปลูกถ่ าย
3. หากท่ านใช้ หลอดฉี ดยา /เข็ม/อุปกรณ์ เข็มอื่ น ๆ เพื่อใช้ ทางการแพทย์ ห้ ามให้ ผ้ อู ื่ นใช้ อุปกรณ์ ดังกล่ าวร่ วมกับท่ าน
1.
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4.
5.
6.
7.

8.
9.

หากใช้ หลอดฉี ดยา/เข็มเพื่อฉี ดยาเสพติดหรื อสิ่ งประเภทเดียวกันนั้น ห้ ามไม่ ให้ ผ้ อู ื่นใช้ อุปกรณ์ ดังกล่ าวร่ วมกับท่ าน
และห้ ามไม่ ให้ ใช้ ถ้วยผสมร่ วมกัน อุปกรณ์ ฉีดทั้งหมดจะต้ องจัดเก็บหรื อทิง้ ในลักษณะที่ไม่ เกิดความเสี่ ยงในการแพร่ เชื ้อแก่ ผ้ อู ื่น
ท่ านจะต้ องแจ้ งว่ าเลือดของท่ านติดเชื ้อเมื่อท่ านติดต่ อขอรั บบริ การทันตกรรมหรื อการรั กษาพยาบาล
ซึ่ งบุคลากรอาจจะสัมผัสเลือดของท่ าน เช่ น การเก็บตัวอย่างหรื อการผ่ าตัด
หากท่ านต้ องการสัก เจาะหู หรื อบริ การอย่างอื่นที่ใช้ เครื่ องมือมีคมและทาให้ เลือดออกได้ เช่ น “การเจาะร่ างกาย”
ท่ านจะต้ องแจ้ งก่ อนจะเริ่ มดาเนินการว่ าท่ านมี “เลือดติดเชื ้อ”
ท่ านต้ องแจ้ งคู่นอนของท่ านให้ ทราบว่ าท่ านติดเชื ้อเอชไอวีก่อนที่จะมีการสัมผัสทางเพศ
ซึ่ งหมายถึงมีความเสี่ ยงที่ อาจได้ รับเชื ้อเอชไอวี โดยจะเกิดความเสี่ ยงดังกล่ าวเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทางปาก
ทางช่ องคลอดและทางทวารหนักทุกรู ปแบบ
เนื่องจากถุงยางอนามัยอาจฉี กขาดได้ ดังนั้นท่ านจะต้ องแจ้ งว่ าท่ านติดเชื ้อเอชไอวีถึงแม้ ว่าวางแผนจะใช้ ถงุ ยางอนามัยก็ตาม
ท่ านต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยการสอดใส่ อวัยวะเพศชายทางช่ องคลอด ทวารหนักหรื อปาก
กรณี การสัมผัสทางเพศอื่น ๆ ต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยสาหรั บช่ องคลอด/ถุงยางอนามัยสตรี
แม้ ว่าท่ านได้ รับการรั กษาจนได้ ผลเป็ นอย่างดีท่านก็ยังจาเป็ นต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทางช่ องคลอดและทวารหนัก
ห้ ามไม่ ให้ ใช้ ของใช้ ส่วนตัว เช่ นใบมีดโกน หรื อแปรงสี ฟันร่ วมกับผู้อื่น
ท่ านจะต้ องมาตามที่แพทย์นัดหากแพทย์ผ้ รู ั กษาเห็นว่ าจาเป็ น

หำกท่ำนได้รับกฎข้อปฏิบตั ิที่ท่ำนคิดว่ำไม่ถูกต้อง ท่ำนสำมำรถติดต่อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อในเขตมณฑลที่ท่ำนอำศัยอยูไ่ ด้
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