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เอชไอวี – ผู้ตดิ เชือ้ เอชไอวีท่ ีมีการปรั บการรั กษาจนได้ ผลดี, ข้ อมูลสาหรั บผู้ป่วย
เอกสารข้ อมูลเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยเจ้ าหน้ าที่แพทย์ควบคุมโรคติดต่อ
เหตุใดท่ านจึงได้ รับข้ อมูลฉบับนี ้
ท่านติดเชื ้อเอชไอวีซงึ่ ได้ รับการรักษาด้ วยาต้ านรี โทรไวรัส (antiretroviral drugs) และแพทย์ของท่านได้ ประเมินว่า
มีปรับการรักษาจนได้ ผลดี คาว่า ปรับการรักษาเอชไอวีได้ ดจี นได้ ผลดี หมายความว่า:
ระดับไวรัสในเลือดของท่านอยูใ่ นระดับที่ไม่สามารถตรวจวัดได้
 ท่านเอาใจใส่กบ
ั การรับประทานยาอย่างสมา่ เสมอตามที่กาหนด
 ท่านเข้ ารับการตรวจสอบระดับไวรัสเป็ นประจา โดยปกติ 2–4 ครัง้ ต่อปี
หรื อตามการประเมินของแพทย์ผ้ ทู าการรักษา


เอชไอวีคอื อะไร
เอชไอวีเป็ นเชื ้อไวรัสชนิดหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย
ปั จจุบนั มียาซึง่ หากผู้ป่วยรับประทานยาถูกวิธีจะช่วยลดปริ มาณเชื ้อไวรัสในร่างกาย
และอาจทาให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีสามารถมีชีวติ ที่ยาวนานและมีชีวิตที่ดีงาม
ถ้ าหากผู้ติดเชื ้อตอบสนองการรักษาได้ ดีจะไม่มคี วามเสีย่ งต่อการแพร่เชื ้อทางเพศสัมพันธ์
การติดเชื ้อเอชไอวีไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ แม้ วา่ จะตอบสนองการรักษาเป็ นอย่างดีก็ตามโดยจะยังคงมีเชื ้อไวรัสหลง
เหลืออยูใ่ นร่างกาย
เชือ้ เอชไอวีตดิ ต่ ออย่ างไร
ผู้ติดเชื ้อเอชไอวีสว่ นใหญ่จะได้ รับเชื ้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ ป้องกัน เพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรื อทางทวารหนัก
และบางครัง้ เพศสัมพันธ์ทางปาก เลือดที่มีเชื ้อเอชไอวีจะติดต่อได้ ง่ายมาก
และเชื ้อเอชไอวีสามารถแพร่จากคนหนึง่ ไปยังอีกคนหนึง่ ผ่านการถ่ายเลือด เข็มฉีดยาหรื อผู้ที่ใช้ เข็มฉีดยาร่วมกัน
แต่การตอบสนองการรักษาเอชไอวีได้ ดีจะช่วยลดปริ มาณเชื ้อไวรัสในเลือดได้ เป็ นอย่างมากจนไม่ติดเชื ้อจากการมีเพศสัมพั
นธ์ กรณีที่มีความเสีย่ งต่อการปนเปื อ้ นทางเลือด เช่น แผลถูกแทงและแผลตัดเช่นเดียวกับการใช้ เข็มฉีดยาร่วมกัน
ความเสีย่ งการติดเชื ้อจากผู้ที่ตอบสนองการรักษาได้ ดีนนยั
ั ้ งไม่ได้ มีการศึกษาอย่างเต็มที่และดังนันจึ
้ งอาจยังมีความเป็ นไป
ได้ ที่จะเสีย่ งในการติดเชื ้อ เชื ้อเอชไอวีอาจแพร่จากแม่สลู่ กู ได้ ในระหว่างตังครรภ์
้
ระหว่างคลอดและให้ นมลูก
ถ้ ารู้วา่ แม่เด็กติดเชื ้อเอชไอวีก็จะสามารถหลีกเลีย่ งความเสีย่ งทีเ่ ด็กจะติดเชื ้อเอชไอวีได้ เกือบทังหมดด้
้
วยการรักษาและงดเ
ว้ นการให้ นมแม่
เชือ้ เอชไอวีจะไม่ ตดิ ต่ อเมื่อใด
เชื ้อเอชไอวีจะไม่ติดต่อผ่านการกอด จูบ หรื อลูบไล้ และจะไม่ติดต่อผ่านทางน ้าตา ปั สสาวะ อุจจาระ อาเจียน
หรื อน ้ามูกที่ไม่มเี ลือดปนด้ วยเช่นกัน นอกจากนี ้เลือดบนผิวหนังที่ไม่มีแผลก็ไม่เสีย่ งที่จะติดเชื ้อ
สิทธิต่าง ๆ
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ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ การตรวจ
การพบแพทย์และการรักษาเอชไอวีจะไม่เสียค่าใช้ จ่าย
นอกจากนี ้ท่านยังมีสทิ ธิรับความช่วยเหลือด้ านสุขภาพจิตทางสังคมซึง่ อาจจะจาเป็ นในการปรับตัวต่อการรับมือกับโรคนี ้
แพทย์ของท่านจะให้ คาแนะนาถึงวิธีที่ทา่ นสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ แพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่น
การประกอบอาชีพ
โดยปกติแล้ วการติดเชื ้อเอชไอวีจะไม่เป็ นข้ อกีดกันในการศึกษาหรื อการประกอบอาชีพของท่าน
การตัง้ ครรภ์ และการให้ นมแม่
ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ ทา่ น/คูข่ องท่านตังครรภ์
้
โดยมีความเสีย่ งตา่ สุดที่จะแพร่เชื ้อให้ แก่ลกู ของท่าน
เพื่อป้องกันเด็ก
ผู้หญิงตังครรภ์
้
ซงึ่ มีเชื ้อเอชไอวีมหี น้ าที่ในการแจ้ งหน่วยงานบริการสุขภาพและรักษาพยาบาลเกี่ยวกับการติดเชื ้อเอชไอวีขอ
งตนในช่วงต้ นของการตังครรภ์
้
เพื่อสามารถดาเนินมาตรการป้องกัน ผู้หญิงที่ติดเชื ้อเอชไอวีห้ามให้ นมแม่
เด็กที่ติดเชือ้ เอชไอวี
พ่อแม่/ผู้ปกครองและเด็กจะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการติดต่อจากแพทย์ผ้ ทู าการรักษา โดยจะค่อย ๆ
ปรับให้ เหมาะสมกับวัย เด็กที่ติดเชื ้อเอชไอวีจะมีสทิ ธิตา่ ง ๆ ในการรับการบริ การดูแลและการศึกษาเหมือนกับเด็กอื่น ๆ
ทัว่ ไป แต่อาจมีความต้ องการพิเศษบางประการที่ต้องคานึงถึง
แพทย์ผ้ ทู าการรักษาหรื อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อสามารถให้ ข้อมูลแก่โรงเรี ยนอนุบาลได้ ก็ตอ่ เมื่อพ่อแม่/ผู้ปกครองให้ ความ
ยินยอม เมื่อเด็กเริ่ มเข้ าโรงเรี ยนควรจะมีการแจ้ งให้ แผนกสุขภาพนักเรี ยนทราบ
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทางช่ องคลอด ทางทวารหนักและเพศสัมพันธ์ ทางปาก
ถุงยางอนามัยเป็ นอุปกรณ์ป้องกันเชื ้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ได้ ดี
แม้ จะปรับการรักษาจนได้ ผลดีแล้ วท่านไม่มีหน้ าที่ทจี่ ะใช้ ถงุ ยางอนามัยในระหว่างมีเพศสัมพันธ์
แต่แนะนาให้ ก็ยงั คงจาเป็ นต้ องใช้ ถงุ ยางอนามัยต่อไปเพื่อป้องกันการติดเชื ้อโรคเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
เลือดจะควรได้ รับการควบคุมดูแลเนื่องจากสามารถติดเชือ้ ได้
 บุคคลที่อาจสัมผัสเลือดของท่านในกรณีทาแผลหรื อกรณีคล้ ายกันนี ้ควรสวมถุงมือ
 หากมี ใครโดนเลื อดของท่านเช่น ทางแผลเปิ ดหรื อแผลถูกแทงและแผลตัด
ท่านจะต้องแจ้งให้บคุ คลนัน้ ทราบว่าเลือดนัน้ สามารถติ ดเชื ้อเอชไอวีได้แเป็ นเลือดทีต่ ิ ดเชื ้อและให้เขา/เธอติ ดต่อค
ลิ นิกโรคติ ดต่อ/ฉุกเฉิ นทีอ่ ยู่ใกล้โดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ รับการประเมิ น
ข้ อปฏิบตั ิท่ ที ่ านต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อไม่ ให้ แพร่ เชือ้ สู่ผ้ อู ่ นื
ตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ เอชไอวีจดั เป็ นโรคอันตรายต่อประชาชน
ท่านมีหน้ าทีต่ ามกฎหมายในการป้องกันไม่ให้ มีการแพร่เชื ้อไปสูผ่ ้ อู ื่น
หากมีความเสีย่ งที่จะติดเชื ้อท่านจะต้ องแจ้ งต่อบุคคลอื่นทราบถึงโรคของท่าน
ต่อไปนี ้เป็ นรายการข้ อปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการแพร่เชื ้อตามที่ระบุในกฎหมาย
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ข้ อปฎิบตั ิสว่ นใหญ่จะใช้ บงั คับกับทุกคนที่มีเชื ้อเอชไอวี ส่วนข้ อปฎิบตั ิอื่นแล้ วแต่กรณีของท่าน
และข้ อปฏิบตั ิดงั กล่าวอาจเปลีย่ นแปลงตามกาลเวลาซึง่ แพทย์ของท่านจะเป็ นผู้กาหนดว่าข้ อปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้ข้ อใดบ้ างทีใ่ ช้ บั
งคับกับท่าน
1. ห้ามบริ จาคเลือด อวัยวะ หรื อเนือ้ เยือ่ เพือ่ การปลูกถ่าย
2. หากท่านใช้หลอดฉีดยา /เข็ม/อุปกรณ์ เข็มอืน่ ๆ เพือ่ ใช้ทางการแพทย์ ห้ามให้ผอู้ ื น่ ใช้อป
ุ กรณ์ดงั กล่าวร่ วมกับท่าน
3. หากใช้หลอดฉีดยา/เข็มเพือ่ ฉีดยาเสพติ ดหรื อสิ่ งประเภทเดียวกันนัน้

ห้ามไม่ให้ผอู้ ืน่ ใช้อปุ กรณ์ดงั กล่าวร่ วมกับท่าน และห้ามไม่ให้ใช้ถว้ ยผสมร่ วมกัน
อุปกรณ์ฉีดทัง้ หมดจะต้องจัดเก็บหรื อทิ้ งในลักษณะทีไ่ ม่เกิ ดความเสีย่ งในการแพร่ เชื ้อแก่ผอู้ ืน่
4. เมื ่อท่านติ ดต่อขอรับบริ การทันตกรรมหรื อการรักษาพยาบาลท่านจะต้องแจ้งว่าท่านมี “เลือดติ ดเชือ้ ”
ก่อนการผ่าตัดทีม่ ีความเสีย่ งสูงสาหรับแผลถูกแทงหรื อแผลตัด เช่น การศัลยกรรมผ่าตัด
สาหรับการตรวจสุขภาพและการตรวจฟั นโดยทัว่ ไปตามปกติ รวมถึงการตรวจเลือดและการฉีดยา
ท่านไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
5. ห้ามใช้ชดุ สุขอนามัยส่วนบุคคล เช่นใบมี ดโกน ร่ วมกับผูอ้ ื น่
6. ท่านจะต้องมาตามที แ่ พทย์นดั หากแพทย์ ผรู้ กั ษาเห็นว่าจาเป็ น
หากท่านได้ รับกฎข้ อปฏิบตั ิที่ทา่ นคิดว่าไม่ถกู ต้ อง
ท่านสามารถติดต่อแพทย์ควบคุมโรคติดต่อในเขตมณฑล/ภูมิภาคที่ทา่ นอาศัยอยูไ่ ด้
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