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เอชไอวี/เอดส คืออะไร เอชไอวี/เอดส คืออะไร 
ในขณะที่เราพยายามจะทําใหเอกสารนี้มีขอมูลท่ีถูกตอง แตขอมูลเหลาน้ี
ก็ไมสามารถใชทดแทนคําแนะนําทางการแพทยได กรุณาไปพบผูเช่ียวชาญทางดาน
สุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เก่ียวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยูดานลาง
ของเอกสารนี้ เปนรายช่ือของสถานที่ท่ีคุณจะสามารถขอรับขอมูลเพ่ิมเติมได

เอชไอวี/เอดส คืออะไร?เอชไอวี/เอดส คืออะไร?
เอชไอวี (HIV) หมายถึง ไวรัสที่ทําใหเกิดภูมิคุมกันบกพรองในมนุษย (Human Immunodeficiency
Virus) เอชไอวีเปนการติดเชื้อท่ีจูโจมระบบภูมิคุมกันของรางกาย และทําใหความสามารถในการตอสูกับ
การติดเช้ือตางๆ ของรางกายออนกําลังลง

หากไมไดรับการเยียวยา หลังจากนั้นอีกหลายป ผูท่ีมีเช้ือเอชไอวีจะไมสามารถตอสูกับการติดเชื้อ และ
มะเร็งบางประเภทได การติดเชื้อเอชไอวีในระยะนี้จะเรียกวา เอดส (Acquired Immune Deficiency
Syndrome - AIDS) 

การติดเช้ือเอชไอวีไมสามารถรักษาใหหายได ผูท่ีติดเชื้อสามารถเปนพาหะแพรเช้ือเอชไอวีตอไปยัง
ผูอ่ืนไดตลอดชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว

คุณจะติดเชื้อไดอยางไร?คุณจะติดเชื้อไดอยางไร?
การติดเช้ือเอชไอวีน้ัน สามารถเกิดไดสามทางหลักๆ คือ

1. โดยการรวมเพศโดยไมปองกันกับผูท่ีติดเชื้อทางทวารหนัก ชองคลอด หรือทางปาก
การรวมเพศโดยไมปองกัน คือ การมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย หรือแผนยางอนามัย
สําหรับเลีย

2. เม่ือเลือดท่ีติดเช้ือเขาสูกระแสเลือดของอีกบุคคลหน่ึง
3. จากสตรีท่ีติดเช้ือสงตอสูทารกของเธอในระหวางการตั้งครรภหรือการคลอด หรือจากการ ใหนมแม

พฤติกรรมท่ีไมปลอดภัยพฤติกรรมที่ไมปลอดภัย
ความเสี่ยงสูงสุดท้ังเพศชายและหญิง ก็คือ การรวมเพศทางทวารหนักที่ไมมีการปองกัน การรวมเพศ
ทางชองคลอดโดยไมมีการปองกันก็มีความเสี่ยงเชนกัน 

การใชอุปกรณฉีดยา โดยเฉพาะอยางยิ่งเข็ม และกระบอกฉีดยา สามารถนําเช้ือเอชไอวีเขาสูกระแส
เลือดของคุณโดยตรงได คุณยังมีความเสี่ยงอีก หากคูนอนของคุณใชอุปกรณฉีดยารวมกับผูอ่ืน แมวา

คุณจะไมไดรวมใชก็ตาม การรวมเพศทางปากท่ีไมมีการปองกันก็เปนความเส่ียงโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หากบริเวณปาก หรืออวัยวะเพศมีบาดแผล

สัญญาณและอาการสัญญาณและอาการ

หลังจากการติดเช้ือเอชไอวีไมนาน บางคนจะรูสึกวาพวกเขาเหมือนเปนไขหวัดใหญ มีไข ปวดหัว
เหน่ือยและเปนผ่ืน คนอ่ืนอาจไมมีอาการใดๆ นั่นเปนเหตุผลท่ีวาคุณอาจมีความเสี่ยง การตรวจหา
เช้ือเอชไอวีจึงเปน วิธีเดียว ท่ีจะทําใหทราบวาคุณติดเชื้อหรือไม 
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คนท่ีมีเช้ือเอชไอวีอาจรูสึกและดูเหมือนมีสุขภาพดี หลายคนไมไดตระหนักเลยวา พวกเขาติดเชื้อ
เพราะพวกเขาไมเห็นหรือรูสึกผิดปกติอะไรเลย แตดวยความท่ีไมทราบน่ันเอง พวกเขาสามารถแพรเช้ือ
เอชไอวีไปสูคูนอนของพวกเขาได 

และเม่ือไวรัสทําการโจมตีระบบภูมิคุมกันของรางกาย ผูติดเชื้อก็จะเริ่มมีอาการของโรค ซึ่งรวมถึง
ความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลาตลอดเวลา มีอาการบวมของตอมตางๆ น้ําหนักลดอยางรวดเร็ว เหง่ือออก
ตอนกลางคืน สูญเสียความจํา และทองเสีย 

อาการเหลาน้ี สามารถเกิดไดเปนเวลานาน เม่ือระบบภูมิคุมกันของรางกายไดรับความเสียหาย
อยางรุนแรง โรคมะเร็ง โรคติดเชื้ออ่ืนๆ และการทําลายสมองก็สามารถเกดิขึ้นได ระยะน้ี เราเรียกวา
เปนเอดส (AIDS)

การตรวจวินิจฉัยการตรวจวินิจฉัย
วิธีเดียวท่ีจะทําใหทราบวา คุณไดติดเชื้อเอชไอวีแลวหรือไมก็คือ การไปตรวจเลือด อยางไรก็ตาม
สําหรับชวงเวลาสั้นๆ หลังจากที่เช้ือเอชไอวีเขาสูรางกายนั้น จะไมสามารถตรวจจับไดกับการตรวจเลือด
ดังน้ัน แมผลของคุณเปนลบ คุณจะตองทําตรวจซํ้าอีกครั้งหลังจากพนสามเดือนไปแลว

หากคุณจะไปตรวจหาเชื้อ คุณจะไดรับขอมูล และสามารถที่จะสอบถามกอนและหลังการตรวจ
เพ่ือใหแนใจไดวา คุณเขาใจวาผลตรวจท่ีเปนบวกและเปนลบน้ัน หมายถึงอะไร

แพทยจะใหผลการตรวจหาเช้ือแบบตัวตอตัว จะไมใชโทรศัพทหรือจดหมาย ขอมูลเก่ียวกับการตรวจ
ท้ังหมดจะถูกเก็บไวอยางเปนความลับ (สวนตัว)

หากคุณมีเช้ือเอชไอวี คูนอนของคุณทุกคนจะตองเขารับการตรวจหาเชื้อดวย การตรวจสอบนี้จะกระทํา
อยางรอบคอบ โดยใหความเคารพในความลับของทุกๆ คน

การรักษาการรักษา
ในปจจุบันน้ี การติดเชื้อเอชไอวีไมสามารถรักษาใหหายได 
อยางไรก็ตาม สําหรับเร่ืองความเจ็บปวยน้ัน ก็ยังสามารถบริหารได ผูติดเชื้อเอชไอวีหลายคน มีชีวิตอยู
ไดอีกหลายป ดวยการบําบัดเปนรายวัน และน่ีคือเหตุผลท่ีวา หากคุณเปนผูมีความเสี่ยง คุณจําเปนตอง
ไปตรวจหาเช้ือเสียแตเน่ินๆ

สตรีมีครรภอาจไดรับการรักษา เพ่ือลดโอกาสที่ทารกจะติดเชื้อเอชไอวีไปดวย คุณจะตองแจงใหแพทย
ของคุณทราบ หากคุณตั้งครรภและติดเชื้อเอชไอวี

มีบริการตางๆ ท่ีจัดไวใหสําหรับผูท่ีติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีท้ังรูปแบบในการสนับสนุนทางดานการแพทย
สังคมการใหกําลังใจ และดานอ่ืนๆ ซ่ึงบางรายการ มีระบุไว ท่ีดานทายของเอกสารขอมูลน้ี

การปองกันตัวคุณเอง และคูนอนของคุณการปองกันตัวคุณเอง และคูนอนของคุณ
วิธีท่ีปลอดภัยท่ีสุดในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคทางเพศสัมพันธ หรือกามโรค (STIs) อ่ืนๆ ไดแก
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■ ใหเลือกวิธีมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยเสมอ เพศสัมพันธอยางปลอดภัย หมายถึง
การหลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารคัดหล่ัง ไมวาจะเปนน้ําอสุจิ เลือด หรือจากชองคลอด
ของคนหน่ึงผานไปสูรางกายของอีกคนหน่ึงโดยตรง ลองใชวิธีทดแทนการมีเพศสัมพันธแบบ
สอดใส และหาวิธีการอื่นท่ีจะใหความสุขทางเพศ โดยไมตองทําใหตัวคุณเองและคูนอนของคุณ
มีความเสี่ยง

■ หม่ันใชถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย ในระหวางการรวมเพศแบบสอดใส
และการรวมเพศทางปาก ถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย หากใชอยางถูกตอง
พรอมกับสารหลอล่ืนท่ีทําจากนํ้า จะชวยปองกันไมใหสารคัดหล่ังจากคนหนึ่งผานไปสู
อีกคนหน่ึงได ควรใชถุงยางอนามัย และแผนยางอนามัยสําหรับเลีย จนกวาจะแนใจไดวา
ท้ังคุณและคูนอนของคุณไมมีเช้ือกามโรค

■ อยาเสพยาดวยวิธีฉีด หากคุณฉีด หามใชเข็ม กระบอกฉีดยา ตัวกรอง นํ้า หรือชอน รวมกับผูอ่ืนโดยเด็ด
ขาด ใหลางมือหรือขัดนิ้วใหสะอาดกอนจับตองสวนตางๆ ของรางกายผูอ่ืนท่ีเปนบริเวณท่ีใชฉีดยาเขาเสน 
ใหใชเข็มและกระบอกฉีดยาชุดใหมอยูเสมอ คุณสามารถหาซื้อไดจากรานขายยาท่ัวไป
สถานที่แลกเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยา และท่ีโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีสวนภูมิภาค หลังเวลาทําการ

■ จํากัดจํานวนคูนอนของคุณ ย่ิงจํานวนคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยนอยลงเทาใด ความเสี่ยง
จากการมีเพศสัมพันธกับคนท่ีติดเชื้อเอชไอวีก็จะนอยลงเทาน้ัน มีความสัมพันธระยะยาว
ซึ่งคุณทั้งสองไมเคยมีใครติดเชื้อมากอน และคุณทั้งสองไมมีคูนอนคนอ่ืนๆ

■ กอนทําลวดลายศิลปะบนรางกาย (เชน สักหรือเจาะผิวหนัง) ใหแนใจไดวา ศิลปนผูท่ีทํางาน
ใหน้ัน ใชอุปกรณท่ีผานการทําใหปลอดเช้ือและใชใบมีด และเข็มใหมทุกครั้ง

■ อยาใชอุปกรณสวนบุคคลรวมกับผูอ่ืน เชน ใบมีดโกน แปรงสีฟน และไหมขัดฟน
■ หม่ันตรวจรางกายเพื่อตรวจหาเช้ือกามโรคเปนประจํา
■ แอลกอฮอล และยาอ่ืนๆ อาจสงผลตอพฤติกรรมทางเพศของคุณ หากคุณอยูภายใตอิทธิพล

ของแอลกอฮอล หรือยาเสพติดอื่นๆ คุณควรหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธ

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเปนเร่ืองยาก แตคนท่ีคุณมีเพศสัมพันธดวยก็มีสิทธิท่ีจะรับทราบเชนกัน
หากคุณเปนโรค ใหเร่ิมสนทนาเม่ือคุณรูสึกผอนคลายและม่ันใจ ไมใชแคกอนเวลาท่ีคุณจะเริ่มมี
เพศสัมพันธเทาน้ัน คูนอนของคุณจะประทับใจกับความซื่อสัตยของคุณ และการที่คุณไมตองการที่จะ
แพรเช้ือใหเขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิท่ีจะทราบเชนกันวาพวกเขาติดเชื้อดวยหรือไม

ผม/ดิฉันจะขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจากท่ีใดบางผม/ดิฉันจะขอขอมูลเพ่ิมเติมไดจากที่ใดบาง
การตรวจหาเชื้อและการบําบัดรักษาอยางเปนความลับน้ัน สามารถกระทําไดโดยแพทยของคุณ (GP)
หรือแพทยท่ีคุณเลือก หรือคุณอาจจะไปใชบริการจากองคกรในเขตตัวเมือง ดังตอไปน้ี
(สวนใหญฟรี ไมตองเสียคาใชจาย กรุณาโทรศัพทไปกอนเพ่ือสอบถามวา คุณตองทํานัดกอนหรือไม)

■ Royal Perth Hospital Sexual Health ClinicRoyal Perth Hospital Sexual Health Clinic
 (08) 9224 2178

■ Fremantle Hospital Infectious Diseases Department (B2 Clinic)Fremantle Hospital Infectious Diseases Department (B2 Clinic)
 (08) 9431 2149

■ FPWA Sexual Health ServicesFPWA Sexual Health Services
 (08) 9227 6177
www.fpwa.org.au
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■ Quarry Health Centre (สําหรับผูมีอายุตํ่ากวา 25 ป)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 ServicesWomen’s Health and Family Services
 (08) 6330 5400
www.whfs.org.au

■ Derbarl Yerrigan Health ServiceDerbarl Yerrigan Health Service
 (08) 9421 3888 

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

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมติดตอสําหรับขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ
■ WA AIDS CouncilWA AIDS Council 
 (08) 9482 0000

■ AIDSLineAIDSLine  
 (08) 9482 0044

■ Men’s LineMen’s Line  
 (08) 9322 8401 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตเมือง) หรือ 
 1800 671 130 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)
www.waaids.com

■ National Association of People Living With HIV/AIDSNational Association of People Living With HIV/AIDS
www.napwa.org.au
 (02) 9557 8825 หรือ 
 1800 259 666 (สําหรับผูท่ีโทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเม่ือใชโทรศัพทบาน)

■ Communicable Disease Control DirectorateCommunicable Disease Control Directorate 
 (08) 9388 4999
www.public.health.wa.gov.au

■ หรือ เฮลธไดเร็คท ออสเตรเลีย (healthdirect Australia)
 1800 022 222



เอกสารฉบับน้ีสามารถจัดทําขึ้นในรูปแบบอ่ืนๆไดถามี
การขอเพ่ือนําไปใหผูท่ีเปนบุคคลทุพพลภาพ

Thai – HIV/AIDS 

เอชไอวี/เอดส คืออะไร เอชไอวี/เอดส คืออะไร 

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

Goldfi elds (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 หาดูไดท่ีเว็บไซตสําหรับรายละเอียดการติดตอ หาดูไดท่ีเว็บไซต
www.public.health.wa.gov.au/1/64/1/contact_us.pm
หรือโทรศัพทไปท่ี healthdirect Australia ท่ีหมายเลข 1800 022 222

จัดทําโดย จัดทําโดย คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย 2013
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