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การถายทอดเช�้อเอชไอวี        1

ใชอุปกรณ 

ที่ปนเปอนเลือดรวมกัน

การถายทอดจากแมสูลูก

ผานการตั้งครรภ การคลอดบุตร 

หร�อการใหนมบุตร

การจ�บ

การวายน้ำในสระ

หร�อใชโถสวมเดียวกัน

ยุงกัด

การรับประทานอาหาร

หร�อดื่มน้ำรวมกัน

การสัมผัสภายนอก 

เชน จับมือ หร�อ 

สัมผัสน้ำลาย หร�อน้ำตา

มีเพศสัมพันธ

โดยไมใชถุงยางอนามัย

รับเลือดที่มีเช�้อเอชไอว�

ใชเข็มฉีดยารวมกัน 

พฤติกรรรมเสี่ยงตอการติดเช�้อเอชไอว� พฤติกรรรมที่ไมเสี่ยงตอการติดเช�้อเอชไอว� VS 

การถายทอดเช�้อเอชไอว�



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเอชไอว�และเอดส

ว�ธ�เดียวที่จะทราบวาติดเช�้อเอชไอว�หร�อไมคือการตรวจเลือด
ตรวจฟร� ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รักษาฟร�

คนไทยทุกคนมีสิทธ� ์ตรวจเลือดฟร�ปละ 2 ครั ้ง ในโรงพยาบาล 

ภายใตหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ เพียงแสดงบัตรประชาชน

ตรวจเร็ว รูผลเร็วภายในวันเดียวกัน

หญิงกับชายเสี่ยงเทากันหากไมปองกัน

ตรวจแลวไดอะไร

 ทำใหรูสถานะการติดเช�อ้เอชไอว� หากติดเช�อ้ร�บเขาสูการรักษาโดยเร็ว

 ลดโอกาสถายทอดเช�้อไปผูอื่น

 ถาไมติดเช�้อจะไดรับการปร�กษาเพื่อคงผลลบไปตลอด

 ผูที่มีความเสี่ยง หากผลเปนลบสามารถรับบร�การเพร็พตอได

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.buddystation.moph.go.th 

 ยังมีเพศสัมพันธอยู

 ไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ

 ไมเคยรูวาคูมีผลเลือดอยางไร

 ใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น

ฉันมีโอกาสติดเช�้อหาก…

500,000 คน 6,600 คน394,598 คน

กำลังรับยา

ตานเอชไอว�

ผูเสียช�ว�ต

เนื่องจากเอชไอว�
(9,800-16,000 คน)

12,000 คน

ผูติดเช�้อเอชไอว�

ที่ยังมีช�ว�ตอยู
(450,000-550,000 คน)

ผูติดเช�้อเอชไอว�

รายใหม
(6,000-7,200 คน)

            จะตรวจเอชไอว�ฟร�ไดที่ไหน

สถานพยาบาลในสังกัดหลักประกันสุขภาพ

ทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาล คลินิกอบอุน 

คลินิกชุมชน

ขอควรรู

การตรวจเลือดหาการติดเช�้อเอชไอว�
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การตรวจเลือดหาการติดเช�้อเอชไอว�          2
ที่มา: Spectrum-AEM ปรับปรุง 19 เมษายน 2564 (HIV info Hub ป 2563)



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเอชไอว�และเอดสเอชไอว�และเอดส คืออะไร?

เอดส

ความแตกตางของเอชไอว�และเอดส          3

เอดส (Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) 

เปนระยะสุดทายของเอชไอว� ที่ระบบภูมิคุมกันของผูติดเช�้อเอชไอว�ถูกทำลายอยางรุนแรง หากไมไดรับการรักษาอาจเสียช�ว�ตได

เอชไอว� (Human Immunodeficiency Virus: HIV)

เปนเช�้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุมกันของรางกายโดยเฉพาะเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด ซ�ดี4 (Cluster of Differentiation: CD4)

ติดเช�้อ

เฉียบพลัน
ติดเช�้อเร�้อรัง เปนโรคเอดส

เช�้อเอชไอวี

(HIV Virus)

ภูมิคุมกัน

(เซลลเม็ดเลือดขาว

ชนิดซ�ดี4: CD4)

Acute phase Asymptomatic phase AIDS

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว� หากไดรับยาตานเอชไอว�โดยเร็ว และกินยาสม่ำเสมอจะไมปวยเปนโรคเอดส

ความแตกตางของเอชไอว�และเอดส

อาการ: สวนมากไมมีอาการ

ปร�มาณไวรัส: เพ่ิมข�น้ชา ๆ หากไมกินยา 

ตานเอชไอว�จะพัฒนาสูระยะเอดส

ติดเช�้อ

เร�้อรัง

อาการ: ไมมีอาการหร�อมีอาการคลายไขหวัด เจ็บคอ 

ปวดเมื่อยตามตัว มีผื่นตามตัว ตอมน้ำเหลืองโต

ปร�มาณไวรัส: เพิ่มจำนวนอยางรวดเร็ว

ติดเช�้อ

เฉียบพลัน

อาการ: มีอาการตามโรคฉวยโอกาส เน่ืองจากระบบภูมิคุมกัน 

ถูกทำลายอยางรุนแรง หร�อมีระดับเซลล ซ�ดี4 ในรางกาย  

ลดจำนวน ลงเหลือนอยกวา 200 เซลล/ลบ. มม. ทำใหติดเช�้อ 

ตาง ๆ ไดงาย

ปร�มาณไวรัส: มาก
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ความหมายและประโยชนของการตรวจ ซ�ดี4 (CD4)  4

เซลลเม็ดเลือดขาวชนิด ซ�ดี4 (Cluster of Differentiation: CD4)

หนาที่: เปนเซลลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ควบคุมและตอสูกับเช�้อโรค 

ปร�มาณปกติ: 500-1,500 เซลล/ลบ.มม.

 

เช�้อเอชไอว�มักเกาะ และทำลายเม็ดเลือดขาว ซ�ดี4

ควรบันทึกหร�อจำ

ระดับ ซ�ดี4 ครั้งแรกหลังทราบวาติดเช�้อเอชไอว�

ระดับ ซ�ดี4 ครั้งสุดทายที่มีการตรวจ

วันที่นัดหมายเพื่อตรวจระดับ ซ�ดี4 ครั้งตอไป

Coreceptor

ผูติดเช�้อเอชไอว�
รายใหม

ขอควรรู ประโยชนของการตรวจ ซ�ดี4 ใชประเมินระยะของโรคและใชสำหรับวางแผนการใหยาปองกันโรคติดเช�้อฉวยโอกาส

ความหมายและประโยชนของการตรวจ ซ�ดี4 (CD4)

การตรวจระดับ ซ�ดี4 สำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�

ผูติดเช�้อเอชไอว� 
รายเกาที่กินยาตานเอชไอว�

ตรวจเมื่อทราบวา

ติดเช�้อเอชไอว�ครั้งแรก

มีระดับ ซ�ดี4 

นอยกวา 350 เซลล/ลบ.มม 

ตรวจปละ 2 ครั้ง

กินยานานกวา 2 ปข�้นไป

มีระดับ ซ�ดี4 มากกวา 350 เซลล/ลบ.มม 

ปร�มาณไวรัสในเลือดต่ำกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร 

แพทยอาจไมตรวจ ซ�ดี4 แตติดตามผลการรักษา 

โดยใชปร�มาณไวรัสในเลือดแทน
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  ปร�มาณไวรัสในเลือด        5

ปร�มาณไวรัสในเลือด (Viral Load: VL)

ความหมายของปร�มาณไวรัสในเลือด:  ปร�มาณเช�อ้เอชไอว�ท่ีตรวจพบ 

ในเลือด 1 มิลลิลิตร

ผูติดเช�้อเอชไอว�รายใหม

ควรตรวจหลังเร�่มกินยา

ตานเอชไอว�ที่ 3-6 เดือน
ตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง

ผูติดเช�้อเอชไอว�รายเกาที่มีปร�มาณไวรัส

ในเลือดนอยกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร

หร�อตรวจไมพบ

ความถี่ในการตรวจปร�มาณไวรัสในเลือด

ผูติดเช�้อเอชไอว�และปร�มาณไวรัสในเลือด

มากกวา
1,000 ตัว ตอมิลลิลิตร 
ปร�มาณไวรัสในเลือดสูง

50-1,000 ตัว ตอมิลลิลิตร
นอยกวา 50 ตัว 

ตอมิลลิลิตร 
หร�อตรวจไมพบเช�้อ

ขอแนะนำ

สาเหตุ

ขาดว�นัยในการกินยา

ไวรัสดื้อตอยา

สาเหตุ

การขาดว�นัยในการกินยา

เร�่มตนของการมีไวรัสดื้อยา

เกิดข�น้ช่ัวคราวจากการเจ็บปวย 

ติดเช�้อหวัดหร�อไดรับวัคซ�น

กินยาดีจนกดไวรัสได 

สุขภาพแข็งแรง และไมถายทอด 

เช�อ้เอชไอว�ไปสูผูอื่น

ควรปร�กษาปญหาอุปสรรคในการกินยากับทีมผู ใหบร�การ

ดูแลรักษาหากมีปร�มาณไวรัสในเลือดสูง

หากติดเช� ้อไวรัสดื้อยา แพทยจะพิจารณาใหการรักษา 

อยางเหมาะสม เชน ปรับเปลี่ยนสูตรยา

ติดตามปร�มาณไวรัสในเลือดเปนระยะๆ

บรรลุเปาหมายของการรักษา

กินยาตานไวรัสตอเนื่อง 

เพื่อกดไวรัสไปตลอด

ความหมายของผลตรวจปร�มาณเช�้อไวรัสในเลือด

ประโยชนของการตรวจปร�มาณไวรัสในเลือด 
ใชประเมินผลการรักษาดวยยาตานเอชไอว�

ขอควรรู

การกินยาตานเอชไอว�ตรงเวลา ทุกวัน ตอเนื่อง จะกดระดับไวรัส 

จนวัดไมไดภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังเร�่มยา 

ควรบันทึกหร�อจำ 

 ปร�มาณไวรัสในเลือดจากการตรวจเลือดครั้งสุดทาย

 วันที่นัดหมายเพื่อตรวจปร�มาณไวรัสในเลือดครั้งตอไป

ปร�มาณไวรัสในเลือด



ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเอชไอว�และเอดสโรคติดเช�้อฉวยโอกาสที่พบบอยในผูติดเช�้อเอชไอว�

ควรบันทึกหร�อจำ โรคติดเช�้อฉวยโอกาสที่ตนเองเคยเปน และประวัติการรักษาของตนเอง

ควรทราบอาการที่สงสัยโรคติดเช�้อฉวยโอกาสที่ควรปร�กษาแพทย
โรคติดเช�้อฉวยโอกาสที่พบบอยและระดับ ซ�ดี4 6

ขอควรรู

โรคเช�้อราในชองปาก
ผื่นคันอักเสบ

เร�้อรัง

ปอดอักเสบ

จากเช�้อ PCP

ติดเช�้อปรสิตในสมอง 

Toxoplasmosis

เยื่อหุมสมองอักเสบ

จากเช�้อรา Cryptococcus

ความสัมพันธ

ของโรคติดเช�้อฉวยโอกาส 

ที่พบบอยกับระดับของ

เซลลเม็ดเลือดขาวชนิด ซ�ดี4

วัณโรค 

งูสวัด

ทุกระดับ

 น
อ
ย
ก
วา

 5
0 

   
นอ

ยกวา 100   นอยกวา 200   นอ
ยก

วา 3
0
0

โรคติดเช�้อฉวยโอกาสที่พบบอยและระดับ ซ�ดี4

ระดับของเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด ซ�ดี4 (เซลล/ลบ.มม.)

มะเร็ง

คาโปซ�ซารโคมา 

Kaposi 

Sarcoma

จอประสาทตาอักเสบ

จากเช�้อ Cytomegalovirus (CMV)

ติดเช�้อ Mycobacterium 

avium complex (MAC)



การถายทอดเช�้อเอชไอว�จากแมสูลูก 7

ตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอด

 สำหรับผูท่ีไมมีผลเลือดเอชไอว�

 เม่ือใกลคลอด แพทยอาจเจาะเลือดซ้ำ

 ในรายท่ีมีปร�มาณไวรัสในเลือดสูง 

แพทยอาจทำการผาคลอดแบบนัดหมาย

 กินยาตานเอชไอว�ตอเนื่องระหวางคลอด 

หลีกเลี ่ยงหัตถการที ่ทารกจะเสี ่ยงตอ 

การสัมผัสเช�อ้

หญิงหลังคลอดและสามี

 ปร�กษาแพทยเร�อ่งวางแผนครอบครัว

 พาคูมาตรวจ

  คูติดเช�อ้: เร�ม่ยาตานเอชไอว�

  คูไมติดเช�อ้: พิจารณารับเพร็พ

 มีเพศสัมพันธที ่ปลอดภัยใชถุงยาง 

อนามัย

 ประเมินภาวะซ�มเศราหลังคลอด

ทารกที่คลอดจากแมติดเช�้อเอชไอว�

 ใหยาปองกันการติดเช�อ้จากแมสูลูก  

สำหรับทารกนาน 4 สัปดาห

 ใหนมผสมแทนนมแม ฟร� 18 เดือน

 หามเค้ียวอาหารเพ่ือปอนลูก

 ใหยาปองกันปอดอักเสบพีซ�พีในทารก  

ตามแพทยแนะนำ

 ฉีดวัคซ�นเชนเดียวกับเด็กปกติ 

 ตรวจว�นิจฉัยการติดเช�อ้เอชไอว�ในทารก  

โดยตรวจ DNA ของเช�อ้เอชไอว�ตามแนวทาง

 เร�ม่ยาตานเอชไอว�โดยเร็วท่ีสุดในเด็กท่ีติดเช�อ้

ฝากครรภโดยเร็วที่สุด

รับการปร�กษาแบบคูเพ่ือตรวจคัดกรองการติดเช�อ้

เอชไอว� ซ�ฟลิส และตับอักเสบบี เมื่อฝากครรภ 

ครั้งแรก

ในกรณีไมติดเช�้อ ตรวจเอชไอว�ซ้ำที่ไตรมาส 3

ของการตั้งครรภ

ในกรณีที่ติดเช�้อ 

 เร�่มยาตานเอชไอว�โดยเร็วที่สุด

 กินยาตานเอชไอว�อยางตอเนื่อง

 ตรวจปร�มาณไวรัสในเลือด เมื่อใกลคลอด

 หร�อตามคำแนะนำของแพทย

 พาคูมาตรวจเลือด

ถาแมที่ติดเช�้อ

ไมกินยาตานเอชไอว� 

ลูกจะติดเช�้อ 

20-30 %

ขอควรรู 

การถายทอดเช�้อเอชไอว�จากแมสูลูก เกิดข�้นได 3 ระยะ คือ ตั้งครรภ คลอด หลังคลอด และกินนมแม

โอกาสในการติดเช�้อจากแมสูลูกข�้นกับระยะเวลาที่เร�่มยาตานเอชไอว� ยิ่งเร�่มยาเร็วโอกาสติดเช�้อจะยิ่งต่ำ

ทารกที่กินนมแมอยางเดียว หร�อกินนมแมรวมกับนมผสมจะมีความเสี่ยงในการติดเช�้อเอชไอว�เพิ่มข�้นกวาทารกที่ 

กินนมผสมอยางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งในแมที่ไมกินยาตานเอชไอว� หร�อแมที่มีเตานมอักเสบ

การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

การถายทอดเช�้อเอชไอว�จากแมสูลูก
หญิงตั้งครรภที่เร�่มยาตานเอชไอว�โดยเร็ว 
จะชวยลดความเสี่ยงในการถายทอดเช�้อเอชไอว�จากแมสูลูกใหเหลือนอยกวา 1 %
การดูแลหญิงตั้งครรภและทารก  



Index testing 8

การชวนคูและครอบครัวของผูรับบร�การที่ติดเช�้อเอชไอว�

เขารับการตรวจเลือด

ขอควรรู

Index testing คือ การตรวจเลือดหาการติดเช�้อเอชไอว�ใน คูนอน คูรวมเข็ม 

และครอบครัวของผูติดเช�้อเอชไอว� ซ�่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเช�้อ 

เอชไอว�

กรณีเด็กติดเช�้อเอชไอว� ผูที่มีความเสี่ยง 

คือ พอ แม และพี่นอง ทางสายเลือดของ 

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่มีอายุนอยกวา 15 ป 

ปร�กษาแพทย 

เพื่อกิน เปป 

หากมีความเสี่ยง

ในการติดเช�้อเอชไอว� 

ภายใน 72 ชม.

ใชถุงยางอนามัย

ทุกครั้ง

เมื่อมีเพศสัมพันธ

กินเพร็พเพื่อปองกัน

การติดเช�้อในรายที่มี

ความเสี่ยงตอเนื่อง

ผูที่มีความเสี่ยงในการติดเช�้อเอชไอว� คือ

บุตรทางสายเลือด

อายุนอยกวา

15 ป

คูที่ใชเข็มฉีดยา

รวมกัน

คูนอน

การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

กินยาตาน

เอชไอว�โดยเร็ว

ปองกันไมให

ถายทอดเช�้อเอชไอว�

ไปสูผูอื่น

ชวนผูที่มีความเสี่ยง

ในการติดเช�้อเอชไอว�

มาตรวจเลือด 

หากยังมี

พฤติกรรมเสี่ยง 

ใหตรวจเลือด

ทุก 3-6 เดือน

Index testing

หากคูติดเช�้อเอชไอว�
ควรดูแลดังนี้ 

หากคูที่มีความเสี่ยง
ในการติดเช�้อเอชไอว�  

มีผลเลือดเปนลบ
ควรดูแลดังนี้

ถึงแมผลเลือด

ตางกันก็สามารถ

ใชช�ว�ตอยูดวยกันได



การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

ปจจัยที่มีผลตอการถายทอดเช�้อเอชไอว�ไปสูคูนอน 9

ปจจัยที่มีผลตอการถายทอดเช�้อเอชไอว�ไปสูคูนอน

ชองทาง
รับสารคัดหลั่ง 

ของคุณ ข

สารคัดหลั่ง
และเลือดจาก 

คุณ ก

สารคัดหลั่ง เชน 

น้ำอสุจ�

น้ำจากชองคลอด

และสารคัดหลั่ง

ที่ปนเปอนเลือด

ทวารหนัก (เสี่ยงสูง)

ชองคลอด (เสี่ยง)

ปาก (เสี่ยงต่ำ)

ชองทางการถายทอด

เช�้อเอชไอว�ไปยังคูนอน

ความเสี่ยงข�้นกับ

ปร�มาณสารคัดหลั่ง

ชองทางรับสารคัดหลั่ง

ปร�มาณไวรัสในสารคัดหลั่ง

ขอควรรู

ปจจัยปองกัน

การใชถุงยางอนามัย 

คูที่ติดเช�้อเอชไอว�กินยาตานไวรัส และมีปร�มาณไวรัสต่ำกวา 50 ตัว 

ตอมิลลิลิตร

กินเพร็พหร�อกินเปป

ขร�บหนังหุมปลายอวัยวะเพศชาย

 ปจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง 

มีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

การใชสารเสพติด 

การมีคูนอนหลายคน

มีบาดแผลในชองทางรับเช�้อเอชไอว�

มีเลือดปนสารคัดหลั่ง

ปจจัยที่มีผลตอการถายทอดเช�้อเอชไอว�ไปยังคูนอน

แสบๆ



การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

การปองกันการติดเช�้อเอชไอว�แบบผสมผสาน 10

ขอควรรู

หลักการปองกันการติดเช�้อเอชไอว�แบบผสมผสานใชไดทั้งในผูติดเช�้อเอชไอว� และยังไมติดเช�้อเอชไอว�

 ผูติดเช�อ้เอชไอว�ควรปฏิบัติตัวตามวงสีฟา เพ่ือใหมีสุขภาพดีไมรับเช�อ้เพ่ิม และไมถายทอดเช�อ้เอชไอว�ใหคู

ผูที่ยังไมติดเช�้อเอชไอว�ควรทำทุกขอในวงสีฟารวมกับวงสีสม เพื่อใหคงผลลบไปตลอด

คัดกรองและรักษา

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ชวนคูนอนเขารับการปร�กษา

และตรวจเลือด

ไมใชเข็มฉีดยารวมกับผูอื่น

ใชถุงยางอนามัยอยางถูกว�ธ�และสม่ำเสมอ 

กับคูนอนที่ไมทราบสถานะการติดเช�้อเอชไอว� 

และสถานะการติดเช�อ้โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

กินเปปในรายท่ียังไมติดเช�อ้ หากมี 

ความเสี่ยงในการติดเช�้อเอชไอว�

ภายใน 72 ชม.

กินเพร็พในรายที่ยังไมติดเช�้อ 

หากมีพฤติกรรมเสี่ยงตอเนื่อง 

มีว�ถีช�ว�ตที่มีสุขภาพดี เชน กินอาหาร 

มีประโยชน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

นอนใหพอ 

ผู ที ่ต ิดเช� ้อเอชไอว�รับการรักษา 

ดวยยาตานเอชไอว�โดยเร็วที ่สุด 

จนมีปร�มาณไวรัสนอยกวา 50 ตัว 

ตอมิลลิลิตร และกินยาตานเอชไอว� 

อยางสม่ำเสมอ จะไมถายทอดเช�้อ 

ไปใหคู (U=U)

    ว�ธ�การปองกัน

  การติดเช�้อเอชไอว�

แบบผสมผสาน

การปองกันการติดเช�้อเอชไอว�แบบผสมผสาน



การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

เพร็พ (PrEP)        11

เพร็พ (PrEP: Pre-Exposure Prophylaxis)
 

เพร็พเปนยาท่ีใชในการปองกันการติดเช�อ้ กอน การสัมผัสเช�อ้เอชไอว� เหมาะสำหรับผูท่ีมีความเส่ียงในการติดเช�อ้เอชไอว�สูง 

เปนหน่ึงในชุดบร�การปองกันการติดเช�อ้เอชไอว�

หากกินสม่ำเสมอ สามารถลดโอกาสติดเช�อ้เอชไอว�ได 99 %

ควรใชรวมกับถุงยางอนามัยเสมอ

PEP

PEP

PEP

เพร็พ เหมาะกับใคร 

เพร็พกินอยางไร

กินวันละเม็ดทุกวันอยางนอย 1 สัปดาหกอนมีความเสี่ยง 

ในการติดเช�อ้เอชไอว� กินตอเน่ืองและกินเพร็พจนครบ 30 วัน 

หลังมีความเสี่ยงครั้งสุดทายในการติดเช�้อเอชไอว� ในราย 

ที่มีเพศสัมพันธไมบอยควรปร�กษาแพทย วาคุณเหมาะจะกิน 

เพร็พแบบ On Demand PrEP (เพร็พเมื่อตองการ) หร�อไม

แสบๆ

ผู ใชยาเสพติดชนิดฉีด 

ครั้งสุดทายภายใน 3 เดือน

ผูที่มีคูนอนหลายคน

ผูที่มาขอเปปเปนประจำ

ผูที่มีเพศสัมพันธกับผูที่มีเช�้อ 

เอชไอว�ที่ยังไมไดรักษา

หร�อเพิ่งเร�่มรักษาชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย

ผูที่มีโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธบอยๆ

อาการขางเคียง

คลื่นไส ทองอืด  ปวดศีรษะ เว�ยนศีรษะ

บางรายอาจพบ
การทำงานของไตผิดปกติ

เมื่อหยุดยาจะดีข�้น

หากใชเปนเวลานาน
อาจมีมวลกระดูกลดลงแต
จะกลับเปนปกติหลังหยุดยา

ขอปฏิบัติสำหรับผูกินเพร็พ

กอนเร�่มยาแพทยจะประเมินผลเลือดวาไมติดเช�้อเอชไอว� และไมมีขอหาม 

ในการกินเพร็พ

แพทยจะจายยา 1-3 เดือน และนัดติดตาม

ผูที่กินเพร็พตองกินยาตอเนื่องทุกวันตามที่แพทยสั่งอยางเครงครัด เพื่อลด 

โอกาสการติดเช�้อเอชไอว�

แพทยจะนัดมาตรวจเลือด หาการติดเช�อ้เอชไอว�ทุก 3 เดือน และดูการทำงาน 

ของไตทุก 6 เดือน 

ตรวจคัดกรองโรคติดเช�้อทางเพศสัมพันธอื่น ๆ ทุก 3-6 เดือน

หากมีอาการคลายไขหวัด ผื่น ปวดเมื่อยตามตัว ตอมน้ำเหลืองโตระหวาง 

กินเพร็พใหปร�กษาแพทย

เพร็พสามารถกินไดตอเนื่อง ตลอดเวลาที่ยังมีความเสี่ยงตอการสัมผัสเช�้อ 

เอชไอว� 

หากตองการหยุดกินเพร็พใหพบแพทยเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ และว�ธ�หยุดกินยา 

อยางเหมาะสม

ผูที ่มีความเสี่ยงตอ 

การติดเช�อ้เอชไอว�สูง

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง

เพร็พ (PrEP) 



บางรายอาจพบ
การทำงานของไตผิดปกติ

เมื่อหยุดยาจะดีข�้น

คลื่นไส ทองอืด  ปวดศีรษะ เว�ยนศีรษะ

งวงนอน

อาการขางเคียง

เปป เหมาะกับใคร 

เปปกินอยางไร

เปป (PEP: Post-Exposure Prophylaxis)
เปปเปนยาที่ใช ในการปองกันการติดเช�้อ หลัง การสัมผัสเช�้อเอชไอว� เหมาะสำหรับผูที่คาดวา     

มีการสัมผัสเช�้อเอชไอว�มากอน ตองกินเปปภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากคาดวามีการสัมผัส  

เช�้อเอชไอว� ยิ่งกินยาเร็ว ยิ่งลดโอกาสการติดเช�้อเอชไอว�

ผูที่มีเพศสัมพันธ

กับผูที่อาจมีเช�้อเอชไอว�

ผูที่ถูกลวงละเมิด

ทางเพศ

ผูที่ใชเข็มฉีดยา

รวมกับผูอื่น

บุคลากรทางการแพทย

ที่ถูกเข็มตำ

การปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�สูผูอื่น

เปป (PEP) 12

ตองกินเปปวันละครั้ง ตรงเวลาทุกวันเปนเวลา 1 เดือนหลังมี 

ความเสี่ยงการสัมผัสเช�้อเอชไอว� และตองงดพฤติกรรมเสี่ยง 

การสัมผัสเช�้อเอชไอว�ในขณะกินยา

ตองกินยาตอเน่ืองทุกวันตามท่ีแพทยส่ังอยางเครงครัด เพ่ือลดโอกาส 

การติดเช�้อเอชไอว�

ตองเขารับการตรวจเลือด และการตรวจคัดกรองโรคติดเช�อ้ทางเพศ 

สัมพันธอ่ืน ๆ รวมถึงตรวจการติดเช�อ้เอชไอว�ท้ังกอน และเม่ือครบ 

1 เดือนหลังเร�่มกินเปป

หากยังมีความเสี่ยงตอการสัมผัสเช�้อเอชไอว� หลังจากกินเปปครบ 

ตามท่ีแพทยส่ัง และตรวจไมพบการติดเช�อ้เอชไอว� สามารถกินเพร็พ 

ตอได

ขอควรรู

เปป (PEP)



 ขอควรรู 

เอชไอว�สามารถรักษาได แตรักษาไมหายขาด จำเปนตองกินยาตานเอชไอว� 

ไปตลอดช�ว�ต 

ผูติดเช�้อเอชไอว�สามารถมีช�ว�ตที่ยืนยาว และอยูรวมกับผูอื่นอยางปกติ หากเร�่ม 

รักษาดวยยาตานเอชไอว�โดยเร็ว และมีว�นัยการกินยาที่ดีตอเนื่อง

ผูติดเช�อ้เอชไอว�รายใหมท่ีสบายดี และมีความพรอมแนะนำใหเร�ม่ยาตานเอชไอวี 

ในวันเดียวกันกับการว�นิจฉัย หร�อภายใน 7 วัน เพื่อลดโอกาสการขาดนัด 

และชวยลดปร�มาณไวรัสในเลือดใหไดเร็วที่สุด

การรักษา

ความสำคัญของการเร�่มยาตานเอชไอว�โดยเร็วที่สุด 13

ลดโอกาสการปวย

เปนโรคติดเช�้อฉวยโอกาส 

ที่รักษายาก

ลดความเสี่ยง

ตอการเกิดโรคหัวใจ โรคไต 

โรคทางสมองที่เกิดจาก

เช�้อเอชไอว� หากรักษาชา

ชวยใหระบบภูมิตานทาน

ไมถูกทำลายเพิ่มและฟนตัวได

ลดโอกาสการถายทอดเช�้อ

เอชไอว�สูผูอื่น U=U และ

ลดการรังเกียจ ตีตรา

ลดโอกาสการ

ขาดนัดกอนเร�่มยา

ลดปร�มาณไวรัสในเลือด 

ใหไดเร็วที่สุด ทำใหสุขภาพดี 

อายุขัยยืนยาว ใกลเคียงปกติ 

ถากินยาตอเนื่อง 

และดูแลตนเองดี

ลดอัตราการปวย

และเสียช�ว�ต

R.I.P

กลุมคน

ที่ไมสามารถ

เร�่มยาตานเอชไอว�

โดยเร็ว

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่ยังไมมีความพรอม

ในการรับยาตอเนื่อง เชน 

มีความบกพรองทางสติปญญา หร�อ 

ติดสารเสพติด หร�อว�กลจร�ต ที่ตอง 

เตร�ยมความพรอมของผูดูแล

ในการกินยา เปนตน

ผูติดเช�้อโรคฉวยโอกาส

ที่เปนขอหามในการเร�่มยา 

โดยเฉพาะติดเช�้อวัณโรค

และเช�้อราในเยื่อหุมสมอง

ความสำคัญของการเร�่มยาตานเอชไอว�โดยเร็วที่สุด

ความสำคัญของการเร�่มยา

ตานเอชไอว�ในวันเดียวกับการว�นิจฉัยหร�อโดยเร็วที่สุด

และการกินยาอยางตอเนื่อง



การรักษา

                                                         U=U 14

ตรวจไมพบเช�้อ (Undetectable)

ปร�มาณไวรัส

ในเลือด (ตัว ตอมิลลิลิตร)
ผูติดเช�้อเอชไอว�ตองกินยาตานเอชไอว�ตอเนื่อง เพื่อคง     

ปร�มาณไวรัสใหนอยกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร ไปตลอด

ประโยชนของ U=U สำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�

สามารถมีเพศสัมพันธไดอยางปลอดภัยไมถายทอดเช�อ้เอชไอว� 

ใหกับผูอื่น (Untransmittable) หากกินยาตอเนื่อง และปร�มาณ 

ไวรัสนอยกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร

เพ่ือลดการตีตรา อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางปกติ เห็นความสำคัญ 

ของการกินยาตอเนื่อง และการตรวจปร�มาณไวรัสในเลือด 

เปนประจำ

Undetectable=Untransmittable (U=U) "ตรวจไมพบ" เทากับ "ไมถายทอดเช�้อ"

ขอควรรู

ตรวจไมเจอ ไมไดหมายความวาหายจากการติดเช�้อเอชไอว� ยังตองกินยาตานเอชไอว� และพบแพทยอยางตอเนื่อง

Undetectable=Untransmittable (U=U) ไมไดชวยในการปองกันการตั้งครรภและไมไดชวยในการปองกันการติดโรคทางเพศสัมพันธชนิดอื่น     

ดังนั้นควรมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัยทุกครั้ง

U=U

เวลา (เดือน) 

6 เดือนตอมา

ผลตรวจปร�มาณเช�้อไวรัสในเลือด 

มีผลเปนตรวจไมพบเช�้อครั้งแรก 

(Undetectable)

1-6 เดือนแรก

หลังจากเร�ม่กินยาตานเอชไอว� เปนชวงท่ีปร�มาณ 

ไวรัสในเลือดลดลงอยางรวดเร็ว



อาการของ

วัณโรค

การรักษาโรครวมของผูติดเช�้อเอชไอว�

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�ควรไดรับการคัดกรองวัณโรคทุกครั้งที่พบแพทย

ผู ส ัมผัสรวมบานกับผู ป วยวัณโรคปอดหร�อวัณโรคกลองเสียงทุกคน 

ตองเขารับการตรวจคัดกรองการติดเช�้อวัณโรค

วัณโรคเปนแลวไมตาย หากไดรับการรักษาที่ทันทวงที และกินยาจนครบ

ผูปวยวัณโรคตองกินยาอยางตอเน่ือง ท้ังยารักษาโรควัณโรค และยาตานเอชไอว� 

หามหยุดกินยาเอง แมวาจะรูสึกดีข� ้นแลวก็ตาม หากกินยารักษาวัณโรค    

ไมตอเนื่อง อาจทำใหเช�้อวัณโรคดื้อยา และใชเวลารักษานานถึง 2 ป

วัณโรค
วัณโรค เปนโรคติดตอท่ีเกิดจากเช�อ้ไมโครแบคทีเร�ย สามารถกอโรคไดทุก 

อวัยวะของรางกาย รอยละ 80 จะพบเช�้อที่ปอด โดยเช�้อวัณโรคสามารถ 

ถายทอดผานการไอ การจาม และการพูดเสียงดัง ผูปวยวัณโรคควรใส 

หนากากอนามัย และปดปากและจมูกทุกคร้ังเม่ือ ไอ หร�อจาม เพ่ือปองกัน 

การแพรเช�้อวัณโรค

ผูติดเช�อ้เอชไอวี มีโอกาสปวยเปนวัณโรคมากกวาคนปกติถึง 19 เทา 

และวัณโรคเปนสาเหตุอันดับตน ๆ ที่ทำใหผูติดเช�้อเอชไอว�เสียช�ว�ต

วัณโรค        15

ไอเร�อ้รังเจ็บหนาอก

น้ำหนักตัวลด 

เหง�อ่ออกตอนกลางคืน

เบ่ืออาหาร

ไข  ออนเพลีย เหน่ือยงาย

ผูที่เสี่ยงติดเช�้อ

วัณโรค

เด็กที่อายุ
ต่ำกวา 5 ป

ผู ใชสารเสพติด
ชนิดฉีด

ผูสูงอายุ

ผูตองขัง

แรงงานขามชาติ

ผูปวยเบาหวาน

ผูที่ไดรับการ
ปลูกถายอวัยวะ

ผูปวยโรคไตเร�้อรัง

ผูติดเช�้อ
เอชไอว� 

สัมผัสรวมบาน
กับผูปวยวัณโรค

วัณโรค



การรักษาโรครวมของผูติดเช�้อเอชไอว�

วัณโรคระยะแฝง        16

วัณโรคระยะแฝง คือ การติดเช�้อวัณโรคโดยไมไดปวยเปนวัณโรค ไมแสดงอาการใด ๆ และไมสามารถแพรเช�้อใหผูอื่น

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่เพิ่งไดรับการว�นิจฉัย ควรไดรับการตรวจคัดกรองการติดเช�้อวัณโรคระยะแฝง

ผูติดเช�อ้เอชไอว�ท่ีใกลช�ดผูปวยวัณโรคปอด หร�อวัณโรคกลองเสียงทุกคนในชวง 1 ปท่ีผานมา ตองเขารับการรักษาวัณโรคระยะแฝง

ผูปวยวัณโรคระยะแฝงตองกินยาอยางตอเน่ือง หามหยุดกินยาเอง แมวาไมมีอาการของโรค เพ่ือปองกันการปวยเปนวัณโรคในท่ีสุด

วัณโรคระยะแฝง
1 ใน 3 ของผูติดเช�้อเอชไอว� มักติดเช�้อวัณโรคระยะแฝงรวมดวย 

*สำหรับหญิงตั้งครรภ ตองไดรับการรักษาดวยยาสูตร 9 เดือนเทานั้น

การว�นิจฉัยการติดเช�้อวัณโรคระยะแฝง

ในบางกรณีแพทยอาจจะประเมินจากระดับ

เม็ดเลือดขาวชนิด ซ�ดี4 ปร�มาณไวรัสในเลือด 

หร�อดูจากประวัติการกินยาตานเอชไอว�เพื่อทำการรักษา

ยาสูตร 3 เดือน   ตองกินยาทุกสัปดาห

ยาสูตร 1 เดือน   ตองกินยาทุกวัน

ยาสูตร 9 เดือน   ตองกินยาทุกวัน 

CD4TEST

ขอควรรู

การรักษาวัณโรคระยะแฝงในผูติดเช�อ้เอชไอว�รวมกับการกินยาตานเอชไอว�    

        อยางตอเน่ือง สม่ำเสมอ จะลดโอกาสเสียช�ว�ตจากวัณโรคไดถึง 80%

ผูที่เสี่ยง

ติดเช�้อวัณโรค
ระยะแฝง

ผูติดเช�้อ
เอชไอว� 

สัมผัสรวมบาน
กับผูปวยวัณโรค เด็กที่อายุ

ต่ำกวา 5 ป

แรงงานขามชาติ

ผูปวยเบาหวาน

ผูที่ไดรับการ
ปลูกถายอวัยวะ

ผูปวยโรคไตเร�้อรัง

ผู ใชสารเสพติด
ชนิดฉีด

ผูตองขัง

ผูสูงอายุ

แพทยว�นิจฉัยการติดเช�้อวัณโรคระยะแฝงไดดวย

การทดสอบทูเบอรคูลินทางผิวหนัง หร�อการตรวจเลือด 

วัณโรคระยะแฝง

ในกรณีไมมียาสูตร 1 และ 3 เดือน

สำหรับผูติดเช�อ้เอชไอว� แพทยจะใชยาสูตรระยะส้ันเพ่ือทำการรักษา โดยมีสูตรยาท่ีแนะนำ 2 แบบ คือ

การรักษาวัณโรคระยะแฝง
 มีเปาหมาย เพื่อลดความเสี่ยงของผูติดเช�้อวัณโรคระยะแฝง 

ในการปวย และเสียช�ว�ตจากวัณโรคในอนาคต

 ผูติดเช�อ้เอชไอว�มีโอกาสเปน โรควัณโรค 7-10% ตอป ซ�ง่สูงกวาผูไมติดเช�อ้ 

เอชไอว� (5% ใน 2 ปแรกท่ีรับเช�อ้และ 5% ตอปตลอดช�ว�ต)

 การกินยารักษาวัณโรคแฝงจะปองกันการเปนวัณโรคได 60-90%



การรักษาโรครวมของผูติดเช�้อเอชไอว�

ขอควรรู

โรคไวรัสตับอักเสบบี ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดการรักษาทำเพื่อลดระดับไวรัส ลดโอกาสปวย และเสียช�ว�ตจากตับแข็ง และมะเร็งตับ 

แพทยจะเลือกยาที่รักษาทั้งเอชไอว�และโรคไวรัสตับอักเสบบีใหรวมกับทำการตรวจติดตามการทำงานของตับเปนระยะ

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่เพิ่งไดรับการว�นิจฉัย ควรไดรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ทุกราย

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่ไมติดเช�้อไวรัสตับเอกเสบบี และไมมีภูมิปองกันไวรัสตับอักเสบบี ควรไดรับวัคซ�นปองกันการติดเช�อ้ไวรัสตับอักเสบบี ทุกราย

ยาตานเอชไอว�บางชนิดสามารถรักษาไวรัสตับอักเสบบีได แพทยจะเปนผูเลือกสูตรยาตานเอชไอว�ที่เหมาะสมใหกับผูปวย

ผูชายอายุมากกวา 40 ป และผูหญิงอายุมากกวา 50 ป ที่เปนโรคไวรัสตับอักเสบบี ควรจะไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

โรคไวรัสตับอักเสบบี 

โรคไวรัสตับอักเสบบี เปนโรคติดเช�้อชนิดหนึ่ง ซ�่งพบไดบอยในผูติดเช�้อเอชไอว� แพทยจะ 

ทำการตรวจเลือดเพ่ือว�นิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี หากไมทำการรักษาอยางตอเน่ือง อาจทำ 

ใหเกิดภาวะตับแข็ง และปวยเปนมะเร็งตับได

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี

มีไข ออนเพลีย

ขอควรปฏิบัติสำหรับผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบบี 

ติดตามอาการของโรคและกินยาตามคำสั่งของแพทยอยางตอเนื่อง หามขาดยา 

หร�อหยุดกินยาเองโดยเด็ดขาด

ผูปวยบางคนอาจไมมีอาการของโรค แตเปนพาหะของโรคตับอักเสบบี 

จะทราบได ดวยการตรวจเลือดเทานั้น

เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจ�ยน 

ดีซาน

เจ็บทองใตชายโครง

ดานขวา

การใชเข็มฉีดยา
รวมกัน

ถายทอดจาก
แมสูลูก

งดเคร�่องดื่ม

แอลกอฮอล

และสารเสพติด

หามบร�จาคเลือด

หญิงตั้งครรภควรปร�กษาแพทย

เพื่อปองกันการถายทอด

จากแมสูลูก

มีเพศสัมพันธ

แบบปลอดภัยทุกครั้ง

หามซ�้อยาหร�อ 
ผลิตภัณฑเสร�ม 
อาหารกินเอง

โรคไวรัสตับอักเสบบี ี       17

ชองทางหลักในการถายทอดเช�้อไวรัสตับอักเสบบี 

โรคไวรัสตับอักเสบบี

Hepatitis A

เลือด
เพศสัมพันธกับ

ผูติดเช�อ้ตับอักเสบบี

พาคูและครอบครัวที่สัมผัส
ใกลช�ดมาตรวจวาติดเช�้อ
หร�อไม หากยังไมติดเช�้อ 

และไมมีภูมิตานทาน 
แนะนำใหวัคซ�นตับอักเสบบี



การรักษาโรครวมของผูติดเช�้อเอชไอว�

 โรคไวรัสตับอักเสบซ�        18

โรคไวรัสตับอักเสบซี 
โรคไวรัสตับอักเสบซ� ถือเปนโรคติดตอทางเลือดชนิดหนึ่ง ซ�่งพบไดบอยในผูเช�้อเอชไอว� 

สวนใหญมักไมมีอาการทำใหผูปวยไมทราบวาติดเช�้อไวรัสตับอักเสบซ� และเปนพาหะของโรค

แพทยจะทำการตรวจเลือดเพื่อว�นิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบซ� 

หากไมทำการรักษาใหหายขาด อาจทำใหเกิดภาวะตับแข็ง 

หากสงสัยวาติดเช�้อไวรัสตับอักเสบซ� ควรร�บพบแพทยทันที

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่เพิ่งไดรับการว�นิจฉัย จะไดรับการคัดกรอง และรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซ� ฟร�

โรคไวรัสตับอักเสบซ� ในผูติดเช�้อเอชไอว� สามารถรักษาใหหายขาดได ดวยการกินยาเปนเวลา 12 สัปดาห ฟร�

โรคไวรัสตับอักเสบซ� ไมมีวัคซ�นปองกัน หากมีพฤติกรรมเสี่ยงควรตรวจคัดกรองหาการติดเช�้อ

แพทยอาจเปลี่ยนสูตรยาตานไวรัสเอชไอว� ขณะรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซ� ปร�กษาแพทยทุกครั้งหากมีขอสงสัยในการกินยาตานเอชไอว�สูตรใหม

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบซ�

มีไข ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไสอาเจ�ยน 

ดีซาน

เจ็บทองใตชายโครง

ดานขวา

ขอควรปฏิบัติสำหรับผูปวยโรคไวรัสตับอักเสบซ�

งดเคร�่องดื่ม

แอลกอฮอล

และสารเสพติด

หามบร�จาคเลือด มีเพศสัมพันธ

แบบปลอดภัยทุกครั้ง

หามซ�้อยาหร�อ 

ผลิตภัณฑเสร�ม 

อาหารกินเอง

ชองทางหลักในการถายทอดเช�้อไวรัสตับอักเสบซ�

โรคไวรัสตับอักเสบซ�

ติดตามอาการของโรค และกินยาตามคำส่ังของแพทยอยางตอเน่ือง หามขาดยา หร�อหยุด 

กินยาเองโดยเด็ดขาด

เลือด
การใชเข็มฉีดยา

รวมกัน

มีเพศสัมพันธกับบุคคลและชองทางตอไปนี้
- ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่มีคูนอนหลายคน
- ผูใชยาเสพติด
- หญิงขายบร�การ
- มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
- มีเลือดออกเวลามีเพศสัมพันธ



การรักษาโรครวมของผูติดเช�้อเอชไอว�

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ        19

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่พบบอย

แผลร�มแข็งที่อวัยวะเพศ
หร�อทวารหนัก

ผื่นข�้นตามตัว ฝามือ 
และฝาเทา

ผม คิ้ว รวง ซ�ฟลิสระยะแฝง
ไมแสดงอาการ 

โรคหนองใน และหนองในเทียม

ปสสาวะ
แสบ ขัด

หนองจาก
ทอปสสาวะ

ปวดทองนอย อัณฑะอักเสบ 

ปวด บวม

ตกขาว
มีกลิ่นเหม็น

กามโรคของตอม และทอน้ำเหลือง

มีตุมและแผล

ที่อวัยวะเพศ

ตอมน้ำเหลือง

ที่ขาหนีบบวม

แผลร�มออน

มีตุมและแผล

เจ็บที่อวัยวะเพศ

ตอมน้ำเหลือง

ที่ขาหนีบบวม

ชองทางการถายทอดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

มีเพศสัมพันธทางชองคลอด 

ทวารหนักและปาก

โดยไมใชถุงยางอนามัย

เลือด ถายทอดจากแมสูลูก

ขณะตั้งครรภ เชน 

ซ�ฟลิส เอชไอว�

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�สามารถติด และถายทอดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ใหกับผูอื่นได

โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถรักษาใหหายขาดได

ควรร�บพบแพทยทันทีหากมีอาการของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และตองพาคูนอนมาทำการรักษาดวย

ผูปวยโรคซ�ฟลิสอาจมีภาวะแทรกซอนถึงข้ันเสียช�ว�ตได หากไมทำการรักษา

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่เพิ่งไดรับการว�นิจฉัยจะไดรับการตรวจคัดกรอง 

โรคซ�ฟลิส

โรคติดตอทางเพศสัมพันธบางโรคอาจไมมีอาการ ตองใชการตรวจ 

พิเศษเพื่อทำการว�นิจฉัยโรค เชน หนองใน หนองในเทียม ในบางกรณี 

แพทยจะทำการตรวจพิเศษเพ่ิมเติม ในรายท่ีมีความเส่ียงสูงตอการติดเช�อ้

โรคซ�ฟลิส 

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
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โคว�ด-19        20

เช�้อโคโรนาสายพันธุ 2019 หร�อ โคว�ด-19 

(COVID-19) เขาสูรางกายผานทางการไอ จาม น้ำลาย 

น้ำมูก มือสัมผัสเช�้อ ในสิ่งแวดลอม และมาจับตา 

จมูก ปาก

COVID-19 และ HIV

ระยะฟกตัว: ประมาณ 2-14 วัน

อาการ: อาจไมมีอาการหร�ออาการคลายไขหวัด จมูกไมไดกลิ่น ไปจนถึง

 มีอาการรุนแรง หอบเหนื่อย ปอดอักเสบ ซ�ม อาจถึงขั้นเสียช�ว�ต

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่ไมไดรับวัคซ�นและมีภาวะตอไปนี้

ภูมิคุมกันบกพรอง โดยเฉพาะ ซ�ดี4 นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม.

VL มากกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร 

ไมไดรับยาตานเอชไอว�

ผูสูงอายุ

หญิงตั้งครรภ

มีโรครวม เชน โรคอวน โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด โรคเลือด    

โรคระบบสมอง วัณโรค เปนตน

หากติดเช�้อโคว�ด-19 รวมดวยแลว มีโอกาสเสียช�ว�ตมากกวาบุคคลทั่วไป

ขอควรปฎิบัติ     ในผูติดเช�้อเอชไอว� ระหวางชวงระบาดของโคว�ด-19

กินยาตานเอชไอว� ตอเนื่องตรงเวลาทุกวัน

และมียาสำรองไวอยางนอย 2-3 เดือน 

ในกรณีที่ไมสามารถไปรับยาที่โรงพยาบาลได

หากพบวามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

หลังไปในพื้นที่เสี่ยงหร�อใกลช�ดผูปวยโคว�ด-19 

ใหร�บไปพบแพทยเพื่อตรวจว�นิจฉัย 

หร�อตรวจว�นิจฉัยโดยชุดตรวจดวยตนเอง (ATK)

ดูแลสุขภาพ

ใหแข็งแรงกินอาหาร

ที่มีประโยชน

เขารับวัคซ�นปองกัน

โคว�ด-19

ปร�กษาทีมผู ใหบร�การ

เพื่อวางแผนปรับเปลี่ยน 

บร�การใหเหมาะสม

ใสหนากากอนามัย 

เวนระยะหาง 2 เมตร

ลางมือบอยๆ

วัคซ�นไมมีปฏิกิร�ยากับยาตานเอชไอว�

วัคซ�นทำมาจากช�้นสวนของไวรัสหร�อเช�้อตายของไวรัส จ�งไมอันตราย  

ตอผูติดเช�้อเอชไอว� 

สามารถฉีดได แมระดับ ซ�ดี4 ต่ำ

การฉีดวัคซ�นปองกันโรคอ่ืน ๆ สามารถทำไดโดยเวนหางจากวัคซ�นโคว�ด-19 

ประมาณ 2 สัปดาหข�้นไป เพื่อใหมั่นใจวาไมมีผลขางเคียงจากวัคซ�น

วัคซ�นกับผูติดเช�้อเอชไอว�

โคว�ด-19



ประเมินระดับ 

ฮอรโมนทุก 3 เดือน 

ในชวงปแรก ในปตอ ๆ ไป 

ประเมินระดับฮอรโมน 

ทุก 6-12 เดือน 

เพื่อติดตามความเปน

เพศหญิง

การสงเสร�มสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว� การตรวจติดตามการใชฮอรโมนเพื่อการขามเพศ

การใชฮอรโมนเอสโตรเจนในระยะยาว อาจมีความเสี่ยงดังตอไปนี้

ประเมินระดับ

ฮอรโมน

เอสตราดิออล 

และระดับฮอรโมน

เทสโทสเทอโรน

ในเลือดทุก ๆ 

3 เดือน

ประเมินความ

หนาแนนกระดูก

ตามคำแนะนำ

ของแพทย

ไขมัน

ในเลือดสูง

โรคหัวใจ

และหลอดเลือด

มะเร็ง

เตานม

การทำงานของตับ

และไตผิดปกติ

แจงใหแพทยทราบถึงชนิด และขนาดฮอรโมนที่ใช

สตร�ข ามเพศควรเขารับการตรวจ 

คัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ทุก ๆ 3-6 เดือน

กินยาตานเอชไอว�อยางตอเนื ่อง 

สม่ำเสมอ

สามารถเขารับการผาตัด หร�อศัลยกรรม 

เพื ่อการขามเพศไดหากไดรับการรักษา 

โรคเอชไอว� 

ติดตามน้ำหนักตัว ความดัน ระดับไขมัน น้ำตาล หนาที่ ตับไต 

ในเลือดที่อาจเปนผลขางเคียงจากฮอรโมน

สตร�ขามเพศ

     ที่ติดเช�้อ

     เอชไอว� 

       ควรทราบ

การใชฮอรโมนและการดูแลสุขภาพในกลุมสตร�ขามเพศที่ติดเช�้อเอชไอว�        21

ขอควรรู 

สตร�ขามเพศที่ติดเช�้อเอชไอว� สามารถใชฮอรโมนเพื่อการขามเพศรวมกับการรักษาเอชไอว�ได 

ตามคำแนะนำของแพทย ไมควรใชตามคำโฆษณา

 

การใชฮอรโมนและการดูแลสุขภาพในกลุมสตร�ขามเพศท่ีติดเช�อ้เอชไอว�



วัยรุนมีความรูที่จำเปนในการดูแลสุขภาพตนเอง

การสงเสร�มสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว� 

  การเตร�ยมความพรอมวัยรุนเพื่อสงตอคลินิกผูใหญ        22

การเตร�ยมความพรอมวัยรุน
เพื่อสงตอคลินิกผูใหญ

ความสำคัญ 
กระบวนการเตร�ยมความพรอมวัยรุนที่ติดเช�้อเอชไอว�

เพื่อสงตอคลินิกผูใหญอยางเปนระบบ จะชวยใหวัยรุน

เปลี่ยนผานเขาสูวัยผูใหญไดอยางราบร�่น

เมื่อใดควรสงตอวัยรุนไปคลินิกผูใหญ ควรพิจารณาจาก
พัฒนาการและความพรอมของวัยรุนแตละคน มากกวาดูจากอายุ

สิทธ�ประโยชนดานการรักษาพยาบาล เชน วัยรุนที่ทำงานจะไดรับสิทธ�ประกันสังคม

ระเบียบการรักษาในคลินิกเด็กและผู ใหญ เชน เกณฑการรับรักษาตามอายุของแตละ 

สถานพยาบาล เชน 15 ป บางคลินิกอาจใหการรักษาในคลินิกเด็กไดถึงอายุ 25 ป

ประโยชนของการเตร�ยมความพรอมวัยรุนเพื่อสงตอคลินิกผูใหญ

1. วัยรุนควรทราบสถานะการติดเช�้อเอชไอว�ของตนเองกอนสงตอคลินิกผู ใหญ  มีความรู 

เร�อ่งเอชไอว� เอดส การรักษา ช�อ่ยาท่ีใชรักษา ว�ธ�กินยา ระดับ ซ�ดี4 ปร�มาณไวรัสในเลือด 

การดูแลสุขภาพของตนเอง อาการผิดปกติที่ตองมาพบแพทย และว�ธ�การรักษาสุขภาพ 

ใหแข็งแรง

2. ทราบความสำคัญของการกินยาตานไวรัสอยางตอเน่ือง การมาตรวจตามนัด การเล่ือนนัด

3. เขาใจการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม ว�ธ�การจัดการความเคร�ยด รูจัก 

การปฏิเสธ

4. รูลักษณะการใหบร�การทางการแพทย และขั้นตอนตาง ๆ ที่คลินิกผู ใหญที่ตนเองจะไปรับ 

การรักษาตอ

วัยรุนจะไดรับการเตร�ยมความพรอมกอนสงตอไปคลินิกผูใหญ

วัยรุนสามารถรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพตนเอง และเขารับ 

บร�การแบบผู ใหญไดอยางราบร�่น สงผลดีตอการดูแลสุขภาพ 

ผลการรักษาในระยะยาว 

ชวยใหวัยรุนเขาใจวาสามารถใชช�ว�ตอยางปกติได

ในสังคม

ลดการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่อาจทำใหมีการถายทอด  

เช�้อเอชไอว�สูผูอื่น 

การเตร�ยมความพรอมวัยรุนเพื่อสงตอคลินิกผูใหญ

ขอควรรู 
วัยรุนจำเปนตองรูวาตนเองติดเช�อ้เอชไอว� เพ่ือประโยชนในการดูแลตนเอง และปองกันการถายทอดเช�อ้เอชไอว�สูผูอ่ืน

ควรรูวาควรเปดเผยผลการติดเช�้อเอชไอว�กับผูใด

ควรรูวาสามารถปร�กษาแพทยผูใหญ หร�อกลับมาปร�กษาแพทยที่คลินิกเด็กไดเสมอ

วัยรุนที่ติดเช�้อเอชไอว�ควรไดรับการสนับสนุนใหอยูในระบบการศึกษา และแนะแนวทางการศึกษา เพื่อการประกอบ 

อาช�พที่เหมาะสมสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�ในอนาคต



การดูแลสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว�ที่มีการดื่มแอลกอฮอล
หร�อใชสารเสพติด
การด่ืมแอลกอฮอลหร�อใชสารเสพติด อาจสงผลใหผูติดเช�อ้เอชไอว�ลืมกินยาตานเอชไอว� 

หร�อกินยาไมสม่ำเสมอ ทำใหปร�มาณเช�อ้ไวรัสสูงข�น้ นำไปสูการเจ็บปวยติดโรคฉวยโอกาส จนถึงข้ัน 

เสียช�ว�ตได สารเสพติดที่พบบอยมีดังนี้

แอมเฟตามีน

สารระเหย

โคเคน

ผลเสียของการด่ืมแอลกอฮอลหร�อใชสารเสพติดในผูติดเช�อ้เอชไอว�

การดื่มแอลกอฮอลหร�อใชสารเสพติด สงผลกระทบตอรางกาย และ 

สุขภาพ เกิดโรคตาง ๆ เชน โรคพิษสุราเร�อ้รัง โรคตับแข็ง มะเร็ง สมอง 

ถูกทำลาย และทำลายสุขภาพทำใหภูมิตานทานออนแอลง

มีปญหาในการเขาสังคม การทำงาน และอาจไดรับบาดเจ็บ

หร�อถึงขั้นเสียช�ว�ตขณะมึนเมา

นำไปสูการใชด่ืมแอลกอฮอลหร�อใชสารเสพติดเกินขนาด ขาดการยับย้ัง 

ชั่งใจ เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธแบบไมปองกันเสี่ยงตอการรับเช�้อเพิ่ม 

หร�อถายทอดเช�้อสูผูอื่น

ขอควรปฏิบัติสำหรับ
ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่มีการดื่มแอลกอฮอลหร�อใชสารเสพติด

แอลกอฮอลและสารเสพติด        23

หากคุณดื่มแอลกอฮอลและใชสารเสพติด ควรแจงแพทยผูดูแลรักษาทราบเพื่อหาแนวทางชวยเหลือในการลดการใช

การใชสารเสพติดชนิดฉีดโดยใชเข็มฉีดยาท่ีปนเปอนรวมกัน ทำใหเกิดการถายทอดของโรคท่ีติดตอผานทางเลือด เชน การติดเช�อ้เอชไอว� โรคไวรัสตับอักเสบบี 

และโรคไวรัสตับอักเสบซ� เปนตน

ขอควรรู

การสงเสร�มสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว� 

เคร�่องดื่มแอลกอฮอล

ตั้งใจจร�ง มีเปาหมายที่จะลดการดื่ม

หร�อใชสารเสพติดเพื่อคนที่รัก

กำหนดเปาหมาย การลดใหชัดเจน 

คอยๆ ลดการดื่มแอลกอฮอล

และเลิกการใชสารเสพติด

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ

ขณะมึนเมา

หากคูนอน ผลเลือดเปนลบ

ใหคูรับยาเพร็พ

ควรเขารับการตรวจคัดกรอง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

ทุกๆ 3-6 เดือน

หากิจกรรมอื่นๆ ทำ เชน 

ออกกำลังกาย

หาที่ปร�กษาเพื่อใหมีกำลังใจ

หลีกเลี่ยงสถานที่สิ่งแวดลอม 

ที่เพิ่มความเสี่ยงในการใช

สารเสพติด

ใชถุงยางอนามัย

ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ

เขารับการรักษาฟนฟูสมรรถภาพ

ของผูปวยที่ใชสารเสพติด 

โดยใชเวลาประมาณ 4 เดือน

โอปออยด ฝน

แอลกอฮอลและสารเสพติด



การสงเสร�มสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว� 

ขอควรรู 

คือ การใชสารเสพติด เพ่ือเพ่ิมหร�อกระตุนสมรรถภาพทางเพศ โดยเพ่ิมความปรารถนา 

ลดความยับยั้ง ช่ังใจ สารเสพติดที่พบบอยมีดังนี้

Mephedrone (เมฟโดรน)

สารเคมีสังเคราะหกระตุน

ใหรูสึกราเร�ง หลอน หลงผิด

GHB (ยาเสียหนุม เสียสาว)

ยากลุมกดประสาท ใชแลวรูสึก 

ผอนคลายอยางรุนแรง

Crystal Meth (ยาไอซ)

สารเคมีสังเคราะหทำใหเคลิบเคลิ ้ม 

ราเร�ง ไมเหนื่อย

ขอควรระวังของการใชสารเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธ

ยาเสพติดบางชนิดสามารถทำใหขาดการกินยาตานไวรัส และสงผลใหการรักษาเอชไอว�ลมเหลว

การเสพยากลุม GHB (ยาเสียหนุม เสียสาว) เสี่ยงตอการเสียช�ว�ตจากการสำลักอาเจ�ยน 

เพราะยาออกฤทธ�์ใหรางกายผอนคลาย และมีฤทธ�์ระงับอาการไอ

ในภาวะเมามีผลทำใหความยับยั้งชั่งใจลดลง จะเพิ่มโอกาสติดโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ และแพรเช�้อเอชไอว� ใหผูอื่นโดยไมตั้งใจ

หลีกเล่ียงการใชสารเสพติด หร�อลดปร�มาณการใชหากทำได

พกถุงยางอนามัย และสารหลอลื่นติดตัวทุกครั้ง

เขารับการตรวจเอชไอว� ทุก 3-6 เดือน เพื่อใหรูสถานะ

การติดเช�้อเอชไอว�ของตนเอง

จับกลุมกับคนที่รูจักและไวใจได

รูวาตนกำลังเสพยาชนิดไหนอยู

อยาลืม! กินเพร็พ หร�อยาตานเอชไอว�ตามเวลา

ใชสารเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธอยางไร

ใหปลอดภัยมากข�้น

การใชสารเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธในกลุมผูติดเช�้อเอชไอว� (Chem Sex)        24

การใชสารเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธในกลุมผูติดเช�้อเอชไอว� (Chem Sex) สงผลอันตรายตอรางกาย และมีความเสี่ยงติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หร�อ 

อาจถึงขั้นเสียช�ว�ต

Chem Sex อาจสงผลใหผูติดเช�อ้เอชไอว�ลืมกินยาตานเอชไอว� หร�อกินยาไมสม่ำเสมอ ทำใหปร�มาณเช�อ้ไวรัสสูงข�น้ นำไปสูการเจ็บปวยดวยโรคติดเช�อ้ฉวยโอกาส 

จนถึงขั้นเสียช�ว�ตได

การใชสารเสพติดเพื่อการมีเพศสัมพันธในกลุมผูติดเช�้อเอชไอว�  

การใชสารเสพติดเพ่ือการมีเพศสัมพันธในกลุมผูติดเช�อ้เอชไอว� (Chem Sex)

Mephedrone 



การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจ�ตการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจ�ต
ใหพลังงาน และสารอาหารที่จำเปนแกรางกาย

เสร�มสรางอวัยวะตาง ๆ ของรางกายใหเจร�ญเติบโต แข็งแรง

ซอมแซมอวัยวะที่สึกหรอทรุดโทรมใหกลับมาคงสภาพดี

ชวยปองกัน และตานทานโรคโดยเสร�มสรางระบบภูมิคุมกันรางกาย

โภชนาการที่ดีและสมดุล 
หมายถึง การรับประทานอาหารถูกประเภทในปร�มาณท่ีเหมาะสม 

เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวนเพียงพอตอความ 

ตองการของรางกาย

อาหารสำคัญกับผูติดเช�้อเอชไอว� อยางไร

ชวยรักษาน้ำหนักตัว และความแข็งแรงของกลามเนื้อ                                                                                                                                                                                                                                            

ทดแทนว�ตามิน และเกลือแรที่สูญเสียไป

ทำใหตอบสนองตอการรักษาดวยยาตานเอชไอว�ไดดี 

ลดโอกาสในการเจ็บปวย

ชวยใหสุขภาพแข็งแรง สามารถทำกิจกรรมตาง ๆ ได

ระยะไมมีอาการ
เจ็บปวย

ควรไดร ับพลังงานจากสารอาหารเพิ ่มข � ้นจากปกติเล ็กน อย 

เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหาร และเสร�มสรางภูมิคุมกันเพื่อรักษา 

น้ำหนักรางกายที่เหมาะสม

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่กินยาตานเอชไอว�ตอเนื่องระยะยาวที่น้ำหนักตัว 

เพิ่มข�้น มีระดับน้ำตาล หร�อไขมันในเลือดสูง ควรลดอาหารประเภท 

แปง น้ำตาล และไขมัน

ระยะที่มีอาการ 
เจ็บปวยดวยโรค

ติดเช�้อฉวยโอกาส

ผูติดเช�อ้เอชไอว�ท่ีมีระดับ ซ�ดี4 นอยกวา 200 เซลล/ลบ.มม
มีไข ทองเสีย น้ำหนักลด สูญเสียมวลกลามเน้ือ ความอยาก 
อาหารลดลง

จำเปนตองไดรับพลังงานจากสารอาหารเพิ่มมากข�้น เพื่อใช ในการ 

เสร�มสรางภูมิคุมกันของรางกาย หากไมสามารถรับประทานอาหารได 

ตามปกติ มีโอกาสขาดว�ตามินและเกลือแรในรางกายได

แพทยและทีมผูดูแล จะประเมินภาวะโภชนาการ เพื่อหาเมนูอาหาร 

ที่เหมาะสมทดแทน หร�อใหอาหารทางการแพทยเสร�ม

VITAMIN

A
VITAMIN

D

VITAMIN

E

VITAMIN

K
VITAMIN

B1

VITAMIN

B2

VITAMIN

B3

VITAMIN

B6

VITAMIN

B9

VITAMIN

B12 VITAMIN

B5
VITAMIN

C
MINERAL

Ca

MINERAL

Mn

MINERAL

Mg

MINERAL

Zn

MINERAL

Se
MINERAL

Na

MINERAL

Cu

MINERAL

P

MINERAL

K

MINERAL

Fe

MINERAL

Cl

ความสำคัญของอาหาร

ขอควรรู

ควรบันทึกหร�อจำ การเปล่ียนแปลงของน้ำหนักตัว ในแตละคร้ังท่ีมารับบร�การ 

หากมีการเจ็บปวยที่ทำใหรับประทานอาหารไดนอยลงกวาปกติ ควรแจง 

แพทย และพยาบาล

ปร�มาณสารอาหารท่ีเหมาะสมสำหรับผูติดเช�อ้เอชไอว�ในแตละระยะของการดำเนินโรค

โภชนาการสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว� 

โภชนาการสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�
ผูติดเช�้อเอชไอว� มีความตองการสารอาหารที่แตกตางกัน   

  ตามสภาพรางกาย และการเจ็บปวย งดอาหารหมักดอง 

     เนนอาหารปรุงสุก กินรอน ชอนกลาง 

โภชนาการสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�       25

ผัก วันละ 4-6 ทัพพี ผลไม วันละ 3-5 สวน

นม วันละ 1-2 แกว

เนื้อสัตว 
วันละ 6-8 ชอนกินขาว

น้ำมัน น้ำตาล เกลือ

วันละ นอยๆ

ขาว วันละ 8-12  ทัพพี



การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจ�ต

ขอควรรู

อาหารเสร�มที่นิยมในผูติดเช�้อเอชไอว�หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติ 

การใชผลิตภัณฑอาหารเสร�ม สงผลตอการรักษา

ผลิตภัณฑอาหารเสร�มอาจมีปฏิกิร�ยากับยาตานเอชไอว�

อาจมีผลตอการทำงานของตับ และไต ซ�ง่จะทำใหยากในการแปลผลเลือดในการดูแล 

รักษา เนื่องจากไมทราบวาผลการตรวจที่ผิดปกติเกิดจากเช�้อเอชไอว�เอง จากยา 

ตานไวรัส จากโรคแทรกซอน หร�อจากผลิตภัณฑอาหารเสร�ม

ผลิตภัณฑอาหารเสร�ม (Dietary supplements)

รองเร�ยนผลิตภัณฑอาหารเสร�มไดที่

สายดวน องคการอาหารและยา (Call Center) 1556

หร�อ e-mail : 1556@fda.moph.go.th

1. เวยโปรตีน เปนที่นิยมนำมาใช ในรูปแบบอาหารเสร�ม โปรตีนใน 

นักกีฬาบางกลุม นำมาเสร�มสรางกลามเนื้อ เพิ่มประสิทธ�ภาพในการ 

ออกกำลังกาย และเพ่ิมความแข็งแรงกับรางกายสำหรับผูติดเช�อ้เอชไอว� 

หากรับประทาน เวยโปรตีนปร�มาณมากเกินไป จะทำใหผลการตรวจ 

หนาที่ไตพบระดับ คร�เอตินินสูงข�้นได ควรแจงแพทยหากกินเวยโปรตีน 

ผลิตภัณฑอาหารเสร�ม      26

2.  ว�ตามินเสร�มและยาสมุนไพรเสร�มตางๆ 
ในชวงที่มีการเจ็บปวยแพทยอาจมีการเสร�มว�ตามิน และแรธาตุตาง ๆ ให 

ว�ตามินบางชนิดหากกินเกินขนาดอาจมีอันตราย

ว�ตามินบางตัวอาจมีผลตอการดูดซ�มยาตานเอชไอว�หากกินพรอมกัน 

สมุนไพรตาง ๆ อาจมีปฏิกิร�ยากับยาตานเอชไอว� 

ควรปร�กษาแพทย หากกินว�ตามินหร�อสมุนไพร เสร�มเพ่ือใหม่ันใจวาไมมี 

ปฏิกิร�ยากับยาตานเอชไอว�

อยาหลงเช�่อคำโฆษณาชวนเช�่อใด ๆ ที่อวดอางสรรพคุณเกินจร�งเกี่ยวกับ 

อาหารเสร�ม คุณอาจเสียเง�นไปโดยเปลาประโยชน

หากมีความจำเปนตองใชผลิตภัณฑอาหารเสร�ม ควรไดรับคำแนะนำจากแพทย 

ตามความเหมาะสม  

ผลิตภัณฑอาหารเสร�ม

ARVARV

อาหารเสร�มไมใชยารักษาโรค 

ผูติดเช�้อเอชไอว�ไมควรหยุดกินยา

ตานเอชไอว�

ARVARV
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เกิดจากการติดเช�้อ Human Papillomavirus หร�อ HPV

ทำใหเซลลปากมดลูกเกิดความผิดปกติและเปลี่ยนแปลง

เปนเซลลมะเร็งในที่สุด 

ผูหญิงที่ติดเช�้อเอชไอว� มีโอกาสเปนมะเร็งปากมดลูก

มากกวาผูหญิงทั่วไป 6 เทา

มะเร็งปากมดลูก

คำแนะนำในการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สำหรับผูหญิงที่ติดเช�้อเอชไอว�

ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับผูหญิงที่ติดเช�้อเอชไอว�       27

มีเพศสัมพันธเมื่ออายุนอย

มีคูนอนหลายคนหร�อมีเพศสัมพันธกับชายที่มีคูนอนหลายคน

รับประทานยาคุมกำเนิดติดตอกันเปนเวลานาน (ถานานกวา 1 ป จะมีความเสี่ยงสูง)

มีจำนวนการตั้งครรภและการคลอดลูกมากกวา 4 ครั้ง

มีประวัติการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน เอชไอว� ซ�ฟลิส หนองใน เร�ม เปนตน

สูบบุหร�่

ขาดการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ขอควรรู

ควรทราบและจำวันที่ไดรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครั้งลาสุด 

และระยะเวลาการตรวจครั้งตอไป

ควรจำผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกครั้งลาสุดของตนเอง

ความถี่ในการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก

ตรวจภายใน 1 ปหลังจากมีเพศสัมพันธ 

และตรวจซ้ำปละ 1 ครั้ง

ในปแรก ตรวจ 2 ครั้ง 

• หลังจากว�นิจฉัยวาติดเช�อ้เอชไอว� 

• ตรวจหางจากครั้งแรก 6 เดือน

ในปถัดไป ตรวจซ้ำปละ 1 ครั้ง

อายุ

น้อยกวา 21 ป 

ที่เพึ่งไดรับการว�นิจฉัยวา

ติดเช�้อเอชไอว�และมีเพศสัมพันธ

อายุ 21 ปข�้นไป

หากผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเปนปกติติดตอกัน 3 ป

    สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3 ปตอครั้ง

มะเร็งปากมดลูกระยะตน หากร�บรักษามีโอกาสหายสูงมาก ดังน้ันผูหญิงท่ีติดเช�อ้ 
เอชไอว� จ�งควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามระยะเวลาที่กำหนด 

หากพบผลการตรวจผิดปกติ แพทยจะตรวจว�นิจฉัย และใหการรักษาท่ีเหมาะสม
ตามอาการเจ็บปวย

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับผูหญิงท่ีติดเช�อ้เอชไอว�

หากมีอาการผิดปกติใหพบแพทย เชน
1.  มีเลือดออกจากชองคลอดอยางไมทราบสาเหตุ เชน ขณะ หร�อหลังมีเพศสัมพันธหลังตรวจภายใน

2.  ยังคงมีเลือดออกจากชองคลอด หลังหมดประจำเดือนแลว หร�อประจำเดือนมากะปร�ดกะปรอยผิดปกติ

3.  มีตกขาวอยางเห็นไดชัด และอาจมีเลือดปน

4.  มีอาการเจ็บ ขณะมีเพศสัมพันธ

5.  มีสารคัดหลั่งออกมาจากชองคลอดมากผิดปกติ หร�ออาจปนเลือด

6. ปสสาวะบอย มีอาการปวดทองนอย ทองนอยบวม บางครั้งรูสึกปวดปสสาวะ

 แตปสสาวะไมออก

7. ออนเพลีย ไมมีแรง

8.  เบื่ออาหาร ซูบผอม น้ำหนักลงอยางไมทราบสาเหตุ

9.  ปวดทองนอย

10. หากอาการรุนแรงข�้น อาจจะมีอาการอื่นรวมดวย เชน ขาบวม ปวดหลัง ปสสาวะมีเลือดปน เปนตน
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ขอควรรู

            ทางเลือกการมีบุตรของผูติดเช�้อเอชไอว�  28

ทางเลือกการมีบุตรอยางปลอดภัย

ของผูติดเช�้อเอชไอว� 

ติดเช�้อเอชไอว� 

ไมติดเช�้อ

มีเพศสัมพันธโดยไมสวม 

ถุงยางอนามัยในผูที่มีปร�มาณ

ไวรัสในเลือดนอยกวา 50 ตัว

ตอมิลลิลิตร

กินเพร็พ

การผสมเทียมดวยตนเอง/ 

ฉีดอสุจ�เขาในชองคลอด

ใชเทคโนโลยีชวยการ

เจร�ญพันธุ

การชวยเจร�ญพันธุ

โดยใชอสุจ�บร�จาค

ผูติดเช�อ้เอชไอว�สามารถมีบุตรท่ีไมติดเช�อ้เอชไอว�ได โดยการเตร�ยมความพรอม 

กอนมีบุตร

ผูติดเช�้อเอชไอว� ที่ประสงคจะตั้งครรภควรมีความพรอมตอไปนี้

วางแผนกับคูถึงความพรอมในการมีบุตร และเลี้ยงดูบุตร

สุขภาพแข็งแรง ซ�ดี4 มากกวา 350 เซลล/ลบ.มม.

ภาวะโภชนาการดี

ไมสูบบุหร�่ 

ไมติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

กินยาตานเอชไอว�อยางสม่ำเสมอ

มีปร�มาณไวรัสในเลือด นอยกวา 50 ตัว ตอมิลลิลิตร 

เพื่อลดความเสี่ยงการถายทอดเช�้อเอชไอว� 

จากแมสูลูก และการถายทอดเช�้อสูคู

ควรปร�กษาผูใหบร�การ เพื่อวางแผนการตั้งครรภ

ทางเลือกการมีบุตรของผูติดเช�้อเอชไอว� 

การรับอุปการะบุตรบุญธรรมเปนอีกทางเลือก

ของผูติดเช�้อเอชไอว�ที่ตองการมีบุตร
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การคุมกำเนิดสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�

การคุมกำเนิดสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว� 

สามารถเลือกว�ธ�คุมกำเนิดไดเหมือนคนทั่วไป

            การคุมกำเนิดสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�        29

ถุงยางอนามัย

ยาฝงคุมกำเนิด  

ฮอรโมนคุมกำเนิด

ชนิดออกฤทธ�์สั้น

ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด 

การคุมกำเนิด

ชนิดออกฤทธ�์ยาว

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�วัยเจร�ญพันธุทุกรายควรประเมินความประสงคในการ 

มีบุตรของตนเองอยางสม่ำเสมอ

หากไมประสงคจะมีบุตรควรปร�กษาแพทยเพื่อวางแผนการคุมกำเนิด

การใชถุงยางอนามัยเปนว�ธ�การคุมกำเนิดชนิดเดียวที่สามารถปองกัน 

การติดเช�้อเอชไอว� และโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดดวย

ควรสงเสร�มการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย 

เชน การใชถุงยางอนามัยอยางถูกว�ธ�

รวมกับว�ธ�การคุมกำเนิดที่มีประสิทธ�ภาพ 

หร�อการมีเพศสัมพันธโดยไมสอดใส เปนตน

หวงอนามัย 

ไมควรใชในผูเปน

โรคเอดสแตถาใส

อยูแลวใชตอได

การคุมกำเนิดสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�

สตร�ผูติดเช�้อเอชไอว� และกินยาตานไวรัสบางตัว 

อาจทำใหระดับฮอรโมนคุมกำเนิดต่ำลง หากคุมกำเนิด 

ดวยการใชฮอรโมนคุมกำเนิดควรใชถุงยางอนามัย 

ดวยเสมอ เพื่อเสร�มประสิทธ�ภาพการคุมกำเนิด
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การปองกัน และจัดการปญหา
สุขภาพจ�ตดวยตนเอง

ผูติดเช�้อเอชไอว�ควรสังเกต และประเมินความเปลี่ยนแปลงตนเองในเร�่องตอไปนี้ 

ผูติดเช�้อเอชไอว�ที่มีความเคร�ยดสะสม 

จนสงผลตอความคิด อารมณ ความรูสึก 

หากไมจัดการความเคร�ยดจะมีโอกาสเสี่ยง

ในการเกิดภาวะซ�มเศรามากกวา

ผูไมติดเช�้อเอชไอว� 2-4 เทา

ปญหาสุขภาพจ�ตสามารถดูแล รักษาได ติดตอ พูดคุยกับกลุมผูติดเช�้อเอชไอว�แลกเปลี่ยนขอมูล

ที่เปนประโยชนในการรักษา และใหกำลังใจซ�่งกันและกัน 

ทำกิจกรรมตาง ๆ เพื่อลดอาการเคร�ยด เชน ออกกำลังกาย 

คนหาชองทางขอมูลขาวสาร ในการประเมินตนเอง 

และหาว�ธ�ชวยเหลือตนเอง

Mental Health checkup 

ประเมินความเคร�ยด และภาวะซ�มเศรา

สบายใจ การประเมินสภาวะทางดานจ�ตใจของบุคคล

วามีภาวะที่เสี่ยงตอการทำรายตนเองหร�อไม 

แหลงขอมูลในการประเมินตนเอง ในเร�่องความเคร�ยด 
ภาวะซ�มเศรา และว�ธ�ชวยเหลือ 

จากแอปพลิเคชั่นของกรมสุขภาพจ�ต

ขอควรรู

ผูติดเช�อ้เอชไอว�ควรรูวา จะหาขอมูลว�ธ�ปองกัน และจัดการปญหาสุขภาพจ�ตดวยตนเอง 

ในเบื้องตนจากที่ใด

ผูติดเช�อ้เอชไอว�ท่ีมีความเคร�ยด มีอารมณเศรา ควรแจงแพทยและพยาบาล เพ่ือรับ 

การชวยเหลือโดยเร็ว

การจัดการอารมณในผูติดเช�้อเอชไอว�

สังเกตการเปลี่ยนแปลงดานอารมณ ความรูสึก และการทำกิจกรรม 

ในช�ว�ตประจำวัน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในชวง 2 สัปดาห 

การนอน: นอนมากเกินไป นอนไมหลับ หลับยาก

อารมณ: รูสึกเศรางาย หงุดหง�ดงาย เบื่องายไมอยากทำอะไร

 

ความคิด: คิดวาตนเองไรคา คิดทำราย หร�อพยายามฆาตัวตาย

 

พฤติกรรม: ดื่มสุรา ใชสารเสพติด เก็บตัว 
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การสงเสร�มสุขภาพผูติดเช�้อเอชไอว� คนไทยทุกคนมีสิทธ�ตามกฎหมาย ในการเขาถึงบร�การ  

ดานสาธารณสุขที่ครอบคลุม ทั้งการสงเสร�มสุขภาพ การปองกันโรค การตรวจ 

ว�นิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพรางกายไดอยางทั่วถึง 

และมีประสิทธ�ภาพ 

สามารถขอเปลี่ยนหนวยบร�การประจำไดไมเกิน 4 ครั้ง/ตอป

หากเกิดอุบัติเหตุหร�อภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธ� เขารับบร�การ 

ที ่หนวยบร�การของรัฐหร�อเอกชนที่เขารวมโครงการที ่อยู  ใกลที ่สุดได 

ตามความจำเปนโดยไมจำกัดจำนวนครั้ง

สิทธ�การรักษาพยาบาลขาราชการ กรมบัญช�กลาง

ชองทางติดตอรับขอมูลสิทธ�ประกันสุขภาพ

สิทธ�ประกันสุขภาพของผูที่อาศัยอยูในประเทศไทย มีดังนี้

ผูใชสิทธ�ตามระบบประกันสุขภาพ สามารถเขารับบร�การสาธารณสุข 

ที่หนวยบร�การตามระบบ โดยไดรับการดูแลเร�่องคาใชจาย

ผูมีสิทธ�หลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สิทธ�ประกันสังคม

สิทธ�หลักประกันสุขภาพแหงชาติ หร�อ บัตรทอง

และสิทธ�สวัสดิการของพนักงานสวนทองถิ่น

ชองทางติดตอ
สายดวน สปสช.   

สิทธ�ในการเขาถึงบร�การสุขภาพในสถานบร�การของรัฐ

สิทธ�ราชการ
(กรมบัญช�กลาง)

สิทธ�ประกัน
สุขภาพตางดาว

สิทธ�ประกันสังคม

สิทธ�บัตรทอง (สปสช.)

ขอควรรู

ผูติดเช�้อเอชไอว�ควรรูสิทธ�ประกันสุขภาพของตนเอง เพื่อเขาถึงบร�การดานสาธารณสุข

รูชองทางและว�ธ�ในการตรวจสอบและเขาถึงสิทธ�ประกันสุขภาพของตนเอง

ผูติดเช�อ้เอชไอว�ท่ีมีสิทธ�หลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรณียาตานเอชไอว�หมดระหวางเดินทาง 

หร�อทองเที่ยว สามารถแสดงบัตรประชาชนเพื่อขอรับยาตานเอชไอว�ฉุกเฉินที่โรงพยาบาล 

ของรัฐไดทุกแหง โดยจะไดรับยาสำรองเพื่อกินตอเนื่องในระยะเวลาสั้น ๆ

สำหรับแรงงานตางดาวแนะนำใหซ�้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานตางดาว ของกองเศรษฐกิจ 

สุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

สิทธ�อื่น ๆ เชน รัฐว�สาหกิจ 

ประกันสุขภาพเอกชน เปนตน
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การตีตราและการเลือกปฏิบัติ

การเลือกปฏิบัต ิ คือ การปฏิบัติที่ไมเทาเทียม หร�อไมเปนธรรมตอ 

ปจเจกบุคคล หร�อกลุมบุคคลจากสถานภาพการติดเช�้อเอชไอว� บุคคลที่มี 

ความหลากหลายทางเพศ หร�อการมีความสัมพันธเกี่ยวของกับผูติดเช�้อ 

เอชไอว�

คนไทยทุกคนควรไดรับการดูแลตามหลัก

สิทธ�มนุษยชนขั้นพื้นฐาน 3 ขอ คือ 

แนวทางการลดการตีตราตนเองในผูติดเช�้อเอชไอว�

มองตนเองในดานดี คิดถึงคุณคาในตนเอง 

เขารวมกลุมผูติดเช�้อเอชไอว� 

ทำกิจกรรมคลายเคร�ยดตาง ๆ เชน ออกกำลังกาย อานหนังสือเสร�มกำลังใจ

หาคนที่ไว ใจพูดคุยปร�กษา เมื่อมีความรูสึกไมสบายใจ

หาขอมูล ความรูที่ถูกตอง เกี่ยวกับเอชไอว� เชน ความรู ในเร�่อง U=U  

Undetectable = Untransmittable "ตรวจไมพบ" เทากับ "ไมถายทอดเช�้อ"

ขอควรรู

รูชองทางในการรองเร�ยนเร�่องการตีตราหร�อเลือกปฏิบัติ

สำนักงานสิทธ�มนุษยชนแหงชาติ 

https://nhrc.or.th/Home.aspx

โทรศัพท: 0-2141-3800, 0-2141-3900

สายดวนรองเร�ยน 1377 (ในเวลาราชการ)

การตีตรา เกิดไดจาก

ผูติดเช�้อเอชไอว� ตีตราตนเอง เกิดจากผูอื่น หร�อคนใกลตัว 

ปฎิบัติตอผูติดเช�้อเอชไอว�

หลักศักดิ์ศร�ความเปนมนุษย

ความเสมอภาค เทาเทียม

หลักสันติว�ธ� ไมใชความรุนแรง 

การตีตราตนเองในผูติดเช�้อเอชไอว�

แยกตัว ซ�มเศรา เคร�ยด

ปฏิเสธการตรวจเลือดหาการติดเช�้อเอชไอว�

ไมเขารับการรักษาดวยยาตานเอชไอว�

ไมเปดเผยผลเลือดเอชไอว�

ไมตองการรับรู ไมสนใจในการปองกันการถายทอดเช�้อเอชไอว�

หลีกเลี่ยงจากสถานที่ หร�อสถานการณที่ทำใหตนเองรูสึกวาดอยคุณคา

เกิดจากการรับรู มุมมอง ความคิด ทัศนคติ หร�อไดรับประสบการณที่ไมดีจากผูอื่น 

ผูติดเช�อ้เอชไอว�มีความกลัว กังวลใจในรูปแบบตาง ๆ  โดยเฉพาะการถูกตำหนิ ทำใหรูสึกอาย 

รูสึกไมมีคุณคา

การตีตรา คือ กระบวนการทางสังคม ท่ีลดคุณคาของบุคคล 

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้งการแสดงออก การกระทำ แสดงทาทาง และคำพูด 

การปฏิบัติตอผูที่ติดเช�้อเอชไอว� ดวยการไมใหเกียรติ ทำใหผูติดเช�้อ 

เอชไอว�รูสึกดอยคุณคาในตนเอง



ที่ปร�กษา

แพทยหญิงชีวนันท เลิศพิริยสุวัฒน ผูอำนวยการกองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

แพทยหญิงดารินดา รอซะ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

บรรณาธ�การ

แพทยหญิงรังสิมา โลหเลขา ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข

นายแพทยรอม เหลืองวัฒนพงศ ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข

นางสาวสุชาดา มุกเตียร ศูนยความรวมมือไทย - สหรัฐ ดานสาธารณสุข

ผูรวมทดสอบเนื้อหาและใหขอเสนอแนะ

แพทยหญิงสุรีรัตน วัชรสุวรรณเสรี และทีมจากนภาคลินิก  โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นางสาวทวารัตน โคตรภูเวียง และทีมคลินิก ARV  โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน

นางสาวพรนิภา หาญละคร HIV-coordinator  โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน

นางวนิดา วองทรง หนวยปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา  โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร

นางอัญชลี อินทรียงค นักวิชาการอิสระ

นางสาวลีซา กันธมาลา นักวิชาการอิสระ

นางสาวศตพร แววคลายหงส สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมดานเอชไอวี (IHRI)

ขอขอบคุณ 

นางสาวอภิชญา คัชมาตย ที่ชวยรางเนื้อหาในภาพพลิกโดยดัดแปลงมาจากชุดความรูสำหรับผูใหบริการในการใหความรูดานการดูแลรักษาเอชไอวี และสงเสริมการกินยาอยาง 

ตอเนื่องสำหรับผูติดเชื้อเอชไอวี (A guide for health care providers on delivering treatment and adherence literacy to people living with HIV) ซึ่งมีรายชื่อ 

คณะทำงานชุดความรู ตาม link QR code นี้

คณะทำงานผูจัดทำ

ภาพพลิกความรูดานการดูแลรักษาเพื่อสงเสร�มการกินยาอยางตอเนื่อง และสุขภาพที่ดีสำหรับผูติดเช�้อเอชไอว�

(Treatment Literacy Flipchart to Promote Treatment Adherence and Healthy Life for People Living with HIV) 



กลุมพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวี
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