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เอชไอวี/เอดส คืออะไร
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลที่ถูกตอง แตขอมูลเหลานี้
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเชี่ยวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับขอมูลเพิ่มเติมได

เอชไอวี/เอดส คืออะไร?
เอชไอวี (HIV) หมายถึง ไวรัสที่ทําใหเกิดภูมิคุมกันบกพรองในมนุษย (Human Immunodeﬁciency
Virus) เอชไอวีเปนการติดเชื้อที่จูโจมระบบภูมิคุมกันของรางกาย และทําใหความสามารถในการตอสูกับ
การติดเชื้อตางๆ ของรางกายออนกําลังลง
หากไมไดรับการเยียวยา หลังจากนั้นอีกหลายป ผูที่มีเชื้อเอชไอวีจะไมสามารถตอสูกับการติดเชื้อ และ
มะเร็งบางประเภทได การติดเชื้อเอชไอวีในระยะนี้จะเรียกวา เอดส (Acquired Immune Deﬁciency
Syndrome - AIDS)
การติดเชื้อเอชไอวีไมสามารถรักษาใหหายได ผูที่ติดเชื้อสามารถเปนพาหะแพรเชื้อเอชไอวีตอไปยัง
ผูอื่นไดตลอดชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว

คุณจะติดเชื้อไดอยางไร?
การติดเชื้อเอชไอวีนั้น สามารถเกิดไดสามทางหลักๆ คือ
1. โดยการรวมเพศโดยไมปองกันกับผูที่ติดเชื้อทางทวารหนัก ชองคลอด หรือทางปาก
การรวมเพศโดยไมปองกัน คือ การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย หรือแผนยางอนามัย
สําหรับเลีย
2. เมื่อเลือดที่ติดเชื้อเขาสูกระแสเลือดของอีกบุคคลหนึ่ง
3. จากสตรีที่ติดเชื้อสงตอสูทารกของเธอในระหวางการตั้งครรภหรือการคลอด หรือจากการ ใหนมแม

พฤติกรรมที่ไมปลอดภัย
ความเสี่ยงสูงสุดทั้งเพศชายและหญิง ก็คือ การรวมเพศทางทวารหนักที่ไมมีการปองกัน การรวมเพศ
ทางชองคลอดโดยไมมีการปองกันก็มีความเสี่ยงเชนกัน
การใชอุปกรณฉีดยา โดยเฉพาะอยางยิ่งเข็ม และกระบอกฉีดยา สามารถนําเชื้อเอชไอวีเขาสูกระแส
เลือดของคุณโดยตรงได คุณยังมีความเสี่ยงอีก หากคูนอนของคุณใชอุปกรณฉีดยารวมกับผูอื่น แมวา
คุณจะไมไดรวมใชก็ตาม การรวมเพศทางปากที่ไมมีการปองกันก็เปนความเสี่ยงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากบริเวณปาก หรืออวัยวะเพศมีบาดแผล

สัญญาณและอาการ
หลังจากการติดเชื้อเอชไอวีไมนาน บางคนจะรูสึกวาพวกเขาเหมือนเปนไขหวัดใหญ มีไข ปวดหัว
เหนื่อยและเปนผื่น คนอื่นอาจไมมีอาการใดๆ นั่นเปนเหตุผลที่วาคุณอาจมีความเสี่ยง การตรวจหา
เชื้อเอชไอวีจึงเปน วิธีเดียว ที่จะทําใหทราบวาคุณติดเชื้อหรือไม
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คนที่มีเชื้อเอชไอวีอาจรูสึกและดูเหมือนมีสุขภาพดี หลายคนไมไดตระหนักเลยวา พวกเขาติดเชื้อ
เพราะพวกเขาไมเห็นหรือรูสึกผิดปกติอะไรเลย แตดวยความที่ไมทราบนั่นเอง พวกเขาสามารถแพรเชื้อ
เอชไอวีไปสูคูนอนของพวกเขาได
และเมื่อไวรัสทําการโจมตีระบบภูมิคุมกันของรางกาย ผูติดเชื้อก็จะเริ่มมีอาการของโรค ซึ่งรวมถึง
ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาตลอดเวลา มีอาการบวมของตอมตางๆ นํ้าหนักลดอยางรวดเร็ว เหงื่อออก
ตอนกลางคืน สูญเสียความจํา และทองเสีย
อาการเหลานี้ สามารถเกิดไดเปนเวลานาน เมื่อระบบภูมิคุมกันของรางกายไดรับความเสียหาย
อยางรุนแรง โรคมะเร็ง โรคติดเชื้ออื่นๆ และการทําลายสมองก็สามารถเกิดขึ้นได ระยะนี้ เราเรียกวา
เปนเอดส (AIDS)

การตรวจวินิจฉัย
วิธีเดียวที่จะทําใหทราบวา คุณไดติดเชื้อเอชไอวีแลวหรือไมก็คือ การไปตรวจเลือด อยางไรก็ตาม
สําหรับชวงเวลาสั้นๆ หลังจากที่เชื้อเอชไอวีเขาสูรางกายนั้น จะไมสามารถตรวจจับไดกับการตรวจเลือด
ดังนั้น แมผลของคุณเปนลบ คุณจะตองทําตรวจซํ้าอีกครั้งหลังจากพนสามเดือนไปแลว
หากคุณจะไปตรวจหาเชื้อ คุณจะไดรับขอมูล และสามารถที่จะสอบถามกอนและหลังการตรวจ
เพื่อใหแนใจไดวา คุณเขาใจวาผลตรวจที่เปนบวกและเปนลบนั้น หมายถึงอะไร
แพทยจะใหผลการตรวจหาเชื้อแบบตัวตอตัว จะไมใชโทรศัพทหรือจดหมาย ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ทั้งหมดจะถูกเก็บไวอยางเปนความลับ (สวนตัว)
หากคุณมีเชื้อเอชไอวี คูนอนของคุณทุกคนจะตองเขารับการตรวจหาเชื้อดวย การตรวจสอบนี้จะกระทํา
อยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับของทุกๆ คน

การรักษา
ในปจจุบันนี้ การติดเชื้อเอชไอวีไมสามารถรักษาใหหายได
อยางไรก็ตาม สําหรับเรื่องความเจ็บปวยนั้น ก็ยังสามารถบริหารได ผูติดเชื้อเอชไอวีหลายคน มีชีวิตอยู
ไดอีกหลายป ดวยการบําบัดเปนรายวัน และนี่คือเหตุผลที่วา หากคุณเปนผูมีความเสี่ยง คุณจําเปนตอง
ไปตรวจหาเชื้อเสียแตเนิ่นๆ
สตรีมีครรภอาจไดรับการรักษา เพื่อลดโอกาสที่ทารกจะติดเชื้อเอชไอวีไปดวย คุณจะตองแจงใหแพทย
ของคุณทราบ หากคุณตั้งครรภและติดเชื้อเอชไอวี
มีบริการตางๆ ที่จัดไวใหสําหรับผูที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีทั้งรูปแบบในการสนับสนุนทางดานการแพทย
สังคมการใหกําลังใจ และดานอื่นๆ ซึ่งบางรายการ มีระบุไว ที่ดานทายของเอกสารขอมูลนี้

การปองกันตัวคุณเอง และคูนอนของคุณ
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคทางเพศสัมพันธ หรือกามโรค (STIs) อื่นๆ ไดแก
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■

■

■

■

■

ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยเสมอ เพศสัมพันธอยางปลอดภัย หมายถึง
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารคัดหลั่ง ไมวาจะเปนนํ้าอสุจิ เลือด หรือจากชองคลอด
ของคนหนึ่งผานไปสูรางกายของอีกคนหนึ่งโดยตรง ลองใชวิธีทดแทนการมีเพศสัมพันธแบบ
สอดใส และหาวิธีการอื่นที่จะใหความสุขทางเพศ โดยไมตองทําใหตัวคุณเองและคูนอนของคุณ
มีความเสี่ยง
หมั่นใชถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย ในระหวางการรวมเพศแบบสอดใส
และการรวมเพศทางปาก ถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย หากใชอยางถูกตอง
พรอมกับสารหลอลื่นที่ทําจากนํ้า จะชวยปองกันไมใหสารคัดหลั่งจากคนหนึ่งผานไปสู
อีกคนหนึ่งได ควรใชถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย จนกวาจะแนใจไดวา
ทั้งคุณและคูนอนของคุณไมมีเชื้อกามโรค
อยาเสพยาดวยวิธีฉีด หากคุณฉีด หามใชเข็ม กระบอกฉีดยา ตัวกรอง นํ้า หรือชอน รวมกับผูอื่นโดยเด็ด
ขาด ใหลางมือหรือขัดนิ้วใหสะอาดกอนจับตองสวนตางๆ ของรางกายผูอื่นที่เปนบริเวณที่ใชฉีดยาเขาเสน
ใหใชเข็มและกระบอกฉีดยาชุดใหมอยูเสมอ คุณสามารถหาซื้อไดจากรานขายยาทั่วไป
สถานที่แลกเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยา และที่โรงพยาบาลในพื้นที่สวนภูมิภาค หลังเวลาทําการ
จํากัดจํานวนคูนอนของคุณ ยิ่งจํานวนคนที่คุณมีเพศสัมพันธดวยนอยลงเทาใด ความเสี่ยง
จากการมีเพศสัมพันธกับคนที่ติดเชื้อเอชไอวีก็จะนอยลงเทานั้น มีความสัมพันธระยะยาว
ซึ่งคุณทั้งสองไมเคยมีใครติดเชื้อมากอน และคุณทั้งสองไมมีคูนอนคนอื่นๆ
กอนทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจไดวา ศิลปนผูที่ทํางาน
ใหนั้น ใชอุปกรณที่ผานการทําใหปลอดเชื้อและใชใบมีด และเข็มใหมทุกครั้ง

■

อยาใชอุปกรณสวนบุคคลรวมกับผูอื่น เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน และไหมขัดฟน

■

หมั่นตรวจรางกายเพื่อตรวจหาเชื้อกามโรคเปนประจํา

■

แอลกอฮอล และยาอื่นๆ อาจสงผลตอพฤติกรรมทางเพศของคุณ หากคุณอยูภายใตอิทธิพล
ของแอลกอฮอล หรือยาเสพติดอื่นๆ คุณควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเปนเรื่องยาก แตคนที่คุณมีเพศสัมพันธดวยก็มีสิทธิที่จะรับทราบเชนกัน
หากคุณเปนโรค ใหเริ่มสนทนาเมื่อคุณรูสึกผอนคลายและมั่นใจ ไมใชแคกอนเวลาที่คุณจะเริ่มมี
เพศสัมพันธเทานั้น คูนอนของคุณจะประทับใจกับความซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะ
แพรเชื้อใหเขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิที่จะทราบเชนกันวาพวกเขาติดเชื้อดวยหรือไม

ผม/ดิฉันจะขอขอมูลเพิ่มเติมไดจากที่ใดบาง
การตรวจหาเชื้อและการบําบัดรักษาอยางเปนความลับนั้น สามารถกระทําไดโดยแพทยของคุณ (GP)
หรือแพทยที่คุณเลือก หรือคุณอาจจะไปใชบริการจากองคกรในเขตตัวเมือง ดังตอไปนี้
(สวนใหญฟรี ไมตองเสียคาใชจาย กรุณาโทรศัพทไปกอนเพื่อสอบถามวา คุณตองทํานัดกอนหรือไม)
■

■

■

Royal Perth Hospital Sexual Health Clinic
 (08) 9224 2178
Fremantle Hospital Infectious Diseases Department (B2 Clinic)
 (08) 9431 2149
FPWA Sexual Health Services
 (08) 9227 6177
www.fpwa.org.au
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■

■

■

Quarry Health Centre (สําหรับผูมีอายุตํ่ากวา 25 ป)
170 Aberdeen Street, NORTHBRIDGE
 0452 439 704
www.fpwa.org.au/our-services/quarry
Women’s Health and Family Services
 (08) 6330 5400
www.whfs.org.au
Derbarl Yerrigan Health Service
 (08) 9421 3888

และหนวยงานสุขภาพประชากร (Population Health Units) ในพื้นที่สวนภูมิภาค และหนวยบริการ
สุขภาพควบคุมในชุมชนอะบอริจิน (Aboriginal Community Controlled Health Services)
บางแหง

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมติดตอ
■

■

■

■

■

■

WA AIDS Council
 (08) 9482 0000
AIDSLine
 (08) 9482 0044
Men’s Line
 (08) 9322 8401 (สําหรับผูที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
 1800 671 130 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
www.waaids.com
National Association of People Living With HIV/AIDS
www.napwa.org.au
 (02) 9557 8825 หรือ
 1800 259 666 (สําหรับผูที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใชโทรศัพทบาน)
Communicable Disease Control Directorate
 (08) 9388 4999
www.public.health.wa.gov.au
หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222
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หนวยสุขภาพประชากรเขตภูมิภาค*:
เขตตัวเมืองทางเหนือ



(08) 9380 7700

เขตตัวเมืองทางใต



(08) 9431 0200

Région Sud (Albany)



(08) 9842 7500

Midwest (Geraldton)



(08) 9956 1985 / 9956 1958

Kimberley (Broome)



(08) 9194 1630 / 9194 1646

Goldfields (Kalgoorlie-Boulder)



(08) 9080 8200

Sud-Ouest (Bunbury)



(08) 9781 2350

Wheatbelt (Northam)



(08) 9622 4320

Midwest/Gascoyne (Carnarvon)



(08) 9941 0515

Pilbara (South Hedland)



(08) 9158 9222 / 9158 9207

*(หนวยงานที่พิมพเปน ตัวหนา ใหบริการทางการแพทยดวย)

สําหรับรายละเอียดการติดตอ หาดูไดที่เว็บไซต

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอื่นๆไดถามี
การขอเพื่อนําไปใหผูที่เปนบุคคลทุพพลภาพ
จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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www.public.health.wa.gov.au/1/64/1/contact_us.pm
หรือโทรศัพทไปที่ healthdirect Australia ที่หมายเลข 1800 022 222

