Smittskydd Skåne
“เอ็ช ไอ วี” เปนภาษาไทย
ขอมูลขาวสารสําหรับผูปวย, สิทธิ และ กฏเกณฑในการปฏิบัติของผูปวย
เอ็ช ไอ วี (HIV) คืออะไร
เอ็ช ไอวี คือเชื้อไวรัสที่มผ
ี ลตอระบบบภูมิตานทานของรางกาย
หลายคนจะไมรูตัววาไดรบ
ั การติดเชื้อ ในขณะที่บางรายจะลมปวยดวยการมีไขระยะสั้นๆ เจ็บคอ
มีการบวมของตอมน้ําเหลือง และมี่ผื่นขึ้นหลังจากไดรับการติดเชื้อ 1-4 อาทิตย
ซึ่งเปนการติดเชื้อในระยะเริ่มตน เมื่อระบบภูมิตานทานคอยๆลดลงหลังจากเวลาผานไปหลายๆป
อาการอยางอื่นจะเกิดขึ้น และ โรคติดเชื้อตางๆ หรือมะเร็งก็จะคอยๆตามมา
นั่นก็หมายถึงวาไดมีการเจริญเติบโตของโรคเอดส
การรักษาโดยการใชยาจะชวยลดปริมาณของเชิ้อไวรัสในรางกาย
และชวยยับยั้งหรือปองกันไมใหมีการพัฒนาไปเปนโรคเอดสได การติดเชื้อเอ็ชไอวี
ไมสามารถรักษาใหหายขาดได ผูป
 วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะมีเชื้อนี้อยูในรางกายไปตลอดชีวิต
และสามารถถายทอดไวรัสนี้ไปติดตอผูอื่นไดแมแตในขณะที่ไดรับการรักษาดวยยาอยู
วิถท
ี างของการติดตอ
เอ็ชไอวีติดตอโดยทางเพศสัมพันธุ ทางเลือด และจากมารดาที่ติดเชื้อขณะตั้งครรภ
ชวงขณะคลอด และชวงใหนมลูก ไปสูลูกได การติดตอทางเพศ
เกิดขึ้นไดพอๆกันไมวา จะรวมเพศทางชองคลอด ทางทวารหนัก หรือทางปาก
การติดตอทางเลือด เกิดขึน
้ ไดจากการไดรับเลือด โดนเข็มที่ติดเชื้อจากผูปวยที่ติดเชื้อนี้ตํา
หรือใชอุปกรณในการฉีดยารวมกับผูติดเชื้อ
ความเสี่ยงในการติดเชื้อยังคงมีอยูถาเลือดของผูที่ตด
ิ เชื้อมาโดนกับเนื้อเยือ
่ บุของตา หรือ ปาก
หรือ แผลเปดตามผิวหนัง การไดรับการรักษาจะชวยลดการติดตอ
แตความเสี่ยงในการติดตอไมไดหมดหายไปเสียทีเดียว
เอ็ชไอวี ติดตอไดเมือ
่ ไร
เอ็ชไอวี ไมไดติดตอ จากการโอบกอด การจูบ หรือทางน้ําตา นอกจากนั้นอุจจาระ ปสสาวะ
อาเจียน หรือน้ํามูก ที่ไมมเี ลือดเจือปน ก็ไมทาํ ใหเกิดการติดตอ
หรือถาผิวหนังที่ไมมีบาดแผลไปเปอนเลือด ก็ไมทาํ ใหเกิดการติดเชื้อ
สิทธิ
ตามกฎหมายการปองกันโรคติดตอ จะไมมีการเก็บคาใชจายในการตรวจ คาพบแพทย
และคารักษาของ เอ็ชไอวี ผูปวยจะไดรับการบริการฟรี
คุณมีสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือดานสังคมจิตวิทยาซึ่งอาจจะจําเปนเพื่อทีจ
่ ะสามารถปรับตัวแ
ละจัดการกับโรคนี้ไดดวย
แพทยของคุณจะใหคําแนะนําวาคุณจะหลีกเลี่ยงการทําใหเชื้อไวรัสนี้ติดตอผูอื่นไดอยางไร
การประกอบกิจการอาชีพ
โดยปกติการติดเชื้อเอ็ชไอวีไมไดเปนอุปสรรคที่จะไปขัดขวางหรือจํากัดการประกอบอาชีพการง
าน หรือการศึกษา มีบางแตนอยมากที่อาจจะมีการจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับงาน การฝกงาน
หรือการรวมในกิจกรรมอืน
่ ๆถามีความเสี่ยงในการแพรการติดเชื้อ

Smittskydd Skåne
การตัง้ ครรภ และ การใหนมแม
คุณผูหญิงหรือคุณผูชายที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีสามารถไดรับความชวยเหลือใหมีการตั้งครรภที่มีควา
มเสี่ยงในการที่จะมีการถายทอดเชื้อไปสูทารกในครรภและคูชีวิตที่ไมไดติดเชื้อของคุณ
ใหนอยที่สุด ผูหญิงที่มีการติดเชื้อเอ็ชไอวีหามใหนมลูก
เด็ก กับ เอ็ชไอวี
เด็กที่ติดเชื้อเอ็ชไอวีมีสิทธิเหมือนกันกับเด็กอื่นๆทัว
่ ไปที่จะไดรับการบริการและเลี้ยงดูในสถานเลี้
ยงดูเด็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียน แตเขาอาจจะตองคํานึงถึงความจําเปนพิเศษบางประการ
แพทยผูใหการรักษาจะแจงใหบิดามารดาหรือผูปกครองทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติของเด็กที่
มีเชื้อเอ็ชไอวีในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียน
การที่จะใหทางพนักงานเจาหนาที่ของโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนมีสวนรับรูวาเด็กมีการติดเชื้
อเอ็ชไอวี จะตองไดรับความเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผูปกครอง
บิดามารดาหรือผูปกครองและเด็กจะไดรับขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็กที่โตขึ้นเรื่อยๆจากแพทยที่ใหการดูแลรักษา
ถุงยางอนามัย เมือ
่ รวมเพศ ทางปาก ทางชองคลอด หรือทางทวารหนัก
ถุงยางเปนเครื่องปองกันเชื้อเอ็ชไอวี และกามโรคทัง้ หลายที่ดี
และจะตองใชมันตลอดเวลาที่มีการรวมเพศหรือขณะที่มีการสัมผัสกันอยางแนบชิด
ไดมีเหตุผลพอที่จะคาดไดวาถุงยางสําหรับชองคลอดก็นาจะใชไดผลเหมือนกัน
แตยังไมมีการประเมินผลตามหลักการณทางวิทยาศาสตร
ยาทีใ
่ ชรก
ั ษา เพือ
่ เปนการปองกัน
ถาเกิดมีความเปนไปไดวามีการติดเชื้อไปสูคนที่ใกลชิด
จากการมีเพศสัมพันธุกันโดยไมไดรบ
ั การปองกันจากถุงยางอนามัย
จากการสัมผัสกับเลือดของคุณ หรือจากสาเหตุอื่นๆ
มันเปนไปไดที่จะใหยารักษาเพื่อเปนการปองกัน ที่เรียกวา
การปองกันหลังจากเกิดการมีโอกาสติดเชื้อ ซึ่งจะตองเริ่มการรักษาใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ใหติดตอแพทยผูใหการรักษาคุณ หรือแพทยเวรที่คลีนิคโรคติดตอใหเร็วที่สุด
การหารองรอยของการติดเชือ
้
เนื่องจากคนเราสามารถมีเชื้อเอ็ชไอวีโดยไมมีอาการใดๆ
จึงเปนการสําคัญที่จะตองคนหาแหลงที่มาของการติดเชื้อ
คุณมีหนาที่ที่จะตองใหความรวมมือในการหารองรอยของการติดเชื้อ
เพื่อลดความเสี่ยงที่เปนอันตราย
และปองกันมิใหเกิดการแพรกระจายของการติดเชื้อไปยังผูอ
 ื่นตอไป
การหารองรอยของการติดเชื้อหมายถึง
คุณจะตองบอกใหผูที่ทําการหารองรอยของการติดเชื้อทราบถึง บุคคลที่คุณติดเชื้อมา
หรืบุคคลที่คุณอาจจะทําใหเขาติดเชื้อ อาจจะเปนคนที่คุณไดมีการรวมเพศดวย
หรือมีการสัมพันธุทางเพศวิธีอื่น คนที่คุณไดใชอุปกรณในการฉีดยารวมกัน
และในกรณีนี้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวดวย จุดประสงคก็คือ
พยายามหาคนที่อาจจะมีการติดเชื้อ
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ขอมูลในการหารองรอยของการติดเชื้อทุกอยางจะถูกปกปดเปนความลับ
ขอมูลเกี่ยวกับตัวคุณจะไมมีการเปดเผยใหแกบค
ุ คลที่จะมีการติดตอทราบ
การหารองรอยของการติดเชื้อจะมีการทําซ้ําทุกครัง้ ที่คุณมีความสัมพันธุครั้งใหมและมีความเสี่ย
งในการแพรการติดเชื้อ
คําแนะนําในดานอนามัย ทีค
่ ณ
ุ ควรจะปฏิบต
ั ต
ิ ามเพือ
่ จะไดไมแพรเชือ
้ ไปติดผูอ
 น
ื่
• ใหรอบคอบถี่ถวนในการปดแผลหรือใชผาพันแผล แมแตกับแผลที่เล็กๆ
• ถาผูใดชวยคุณทําแผล เขาจะตองใชถุงมือพลาสติกเสมอ
• เก็บหุมหอสิ่งที่ติดเปอนเลือดใหมิดชิดอยางดี กอนที่จะนําไปทิ้ง
• เสื้อผาทีเปอนเลือดตองซักในเครื่องซักผา
• รอยเปอนเลือด เชนตามพื้น ใหเช็ดดวยสิ่งที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้งไดเลย
หลังจากนั้นใหลางออกดวยน้ําและน้ํายาทําความสะอาดอยางถีถ
่ วน
• ถามีผูไดรบ
ั เลือดของคุณเขาไปในแผลตามผิวหนัง ตา จมูก หรือปาก
ใหรีบลางทันทีดวยน้ํา และแจงใหเขาทราบวามีการติดเชื้อในเลือด
และเขาตองติดตอแพทยเวรที่คลีนิคโรคติดตอ ที่อยูใ
 กลๆ โดยเร็วที่สุด
กฏเกณฑทจ
ี่ ะตองปฏิบต
ั ต
ิ าม ซึง่ คุณไดรบ
ั จากแพทยของคุณ เพือ
่ จะไดไมไปติดผูอ
 น
ื่
• คุณจะตองมาพบแพทยตามนัดและรับการตรวจเลือดที่จําเปนตามความเห็นของแพทย
• คุณจะตองแจงใหคูรวมเพศทราบทุกครั้งกอนการรวมเพศทุกรูปแบบวาคุณมีการติดเชื้อเ
อ็ชไอวี ซึ่งหมายถึง ความเสี่ยงที่คุมคาตอการหลีกเลี่ยง (ดูจากขางลาง)
เพราะวาอาจจะมีการถายทอดแพรเชื้อ (หนาที่ ที่จะตองบอกใหทราบ)

•
•

•
•
•

•
•

ความเสี่ยงในการติดเชื้อเอ็ชไอวี จะมีไดเมื่อมีการรวมเพศทางปาก ชองคลอด
และทางทวารหนัก
ในการรวมเพศที่มีการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอด ทวารหนัก
หรือทางปาก จะตองใชถุงยางตลอดเวลาของการรวมเพศ
ถาคุณฉีดยาเสพติด คุณจะตองใชหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาของคุณเอง
และไมใหผูอื่นใชรวมกับคุณ
คุณจะตองไมใชถวยละลายผสมและอุปกรณอยางอืน
่ รวมกับผูอื่น
อุปกรณในการใชฉีดของคุณตองเก็บไวไมใหเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อแกผูอื่น
หามคุณไปบริจาคเลือด เชื้อเสปรม ไข อวัยวะ หรือเนื้อเยื่อ ในการผาตัดเปลีย
่ น อวัยวะ
คุณตองแจงใหทราบวาเลือดคุณมีการติดเชื้อ เมื่อคุณไปติดตอหมอฟนหรือสถาน
พยาบาล
ถาคุณจะใหเขาสักผิวหนัง เจาะหู หรือกรรมวิธีทุกอยางที่จะตองมีการใชของมีคม
และมีการออกของเลือด เชนการเจาะรูตามรางกายเพื่อใสเครื่องประดับ คุณจะตอง
แจงใหทราบกอนมีการเริม
่ กรรมวิธีวาเลือดคุณมีการติดเชื้อ
ไมใหผูอื่นใชเครื่องใชสวนตัวเชนที่โกนหนวด หรือแปรงสีฟนรวมกับคุณ
คุณอาจจะถูกจํากัดในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
หรือการเขารวมในกิจกรรมบางอยางทีอ
่ าจจะมีความเสี่ยงในการเกิดแพรกระจายของกา
รติดเชื้อ
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เอ็ชไอวี ถูกจัดวาเปนโรคอันตรายตอชุมชนตามกฎหมายปองกันโรคติดตอ
ดังนั้นคุณจึงมีหนาที่ที่จะตองปองกันผูอื่นจากการเสิย
่ งตอการติดเชื้อ
โดยทําตามกฎเกณฑทจ
ี่ ะตองปฏิบัติตามซึ่งไดรับจากแพทยที่รักษาคุณ
ในกฎเกณฑที่จะตองปฏิบต
ั ิตามขางบน เกี่ยวกับการมีหนาที่แจงใหผูอื่นทราบ ไดใชคําวา
“ความเสี่ยงที่คุมคากับการหลีกเลี่ยง” ซึ่งมีอยูในกฎหมายของการปองกันโรคติดตอดวย ในที่นี้
หมายถึงความเสี่ยงจริงๆทีไ
่ มมีความไมชัดเจนจนเกินไป ถาคุณไดรับการรักษาอยางไดผลดี
และไมมีภาวะการณทจ
ี่ ะทําใหมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
แพทยที่รักษาคุณสามารถจะลงความเห็นไดวาความเสี่ยงในการถายทอดการติดเชื้อต่ํามากจนไ
มเปน ความเสี่ยงที่คุมคาตอการหลีกเลีย
่ งอีกตอไป กฏเกณฑทีจะตองปฏิบัติตาม
ซึ่งเกียวของกับหนาที่ที่จะตองแจงใหทราบ
สามารถจะมีการประเมินใหมโดยแพทยผูรักษาของคุณ
คุณสามารถจะขอใหแพทยผูเชี่ยวชาญโรคติดตอในมณฑลของคุณประเมินกฎเกณฑที่จะตองป
ฏิบัติตามที่คุณจะไดรับใหมไดดวย กอนที่การประเมินครั้งใหมจะเสร็จเรียบรอย
คุณจะตองยึดถือกฎเกณฑที่จะตองปฏิบติตามอันเดิม
ไมวาคุณจะยึดถือกฎเกณฑที่ตองปฏิบัติตามอันไหน คุณจะตองแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของทราบ
ถาไดเกิดมีหรือมีความเสีย
่ งที่จะมี ความเสี่ยงที่คุมคาตอการหลีกเลี่ยง ใหปรึกษา
หารือเกี่ยวกับสภาวะการณพวกนี้กับแพทยของคุณ

