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เชื้อเอช ไอ วี หรือโรคเอดส์

เมื่อใดที่มีความเสี่ยงตอการติ
ดเชื้อ และ
่
เมื่อใดที่ไมมี่ ความเสี่ยงตอการติ
ดเชื้อ
่

เอกสารเผยแพรความรู
เกี
่
้ ่ยวกับโรคเอดสส์ ำหรับเพศหญิง

เอดส์เป็นโรคที่อันตราย
ปัจจุบันนิ้ียังไมม่ ีทางรักษาใหห้ ายขาดได้ เอดสเ์ ป็นโรคที่แพรก่ ระจายไปทั่วโลก
และยังเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับประเทศสวิตเซอรแ์ ลนดอ์ ีกดว้ ย
เอดส์ เป็นอาการของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เอช ไอ เข้ามาอยู่ในร่างกายของคน
เราจึงเรียกว่า เอช ไอ วี (HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus)
เชื้อไวรัสนิ้ีเมื่อเขา้ สูร่ า่ งกายแลว้ จะทำใหภ้ ูมิคุม้ กันในรา่ งกายบกพรอ่ ง
กลา่ วคือทำใหภ้ ูมิคุม้ กันโรคลดนอ้ ยลงจนถึงขั้นไมส่ ามารถตา้ นทานโรค
มีผลให้ร่างกายอ่อนแอและติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย
การป้องกัน เอกสารเผยแพร่ฉบับนิ้ีต้องการอธิบายให้ทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อ HIV
เอดส์เป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ มีแต่เพียงการยับยั้งไม่ให้เชื้อ
เพิ่มจำนวนมากขึ้นในรา่ งกายโดยการใชย้ า ในประเทศสวิตเซอรแ์ ลนด์ ทุกคนมีสิทธิ์
เขา้ รับการบำบัดรักษาไดโ้ ดยไมต่ อ้ งคำนึงถึงสถานภาพในการพำนักอาศัย
ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV และรู้ตัวจะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ตามระยะ
ของโรค การที่เรารู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่ มีความสำคัญต่อการรักษาอย่างมาก
เพราะถา้ หากเรารูต้ ัวชา้ อาจทำใหพ้ ลาดโอกาสในการรักษาอยา่ งทันเวลา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ ากดา้ นหลังของเอกสารฉบับนิ้ี

สาเหตุที่ทำใหมี้ ความเสี่ยงตอการติ
ดเชื้อ HIV
่

การสวมถุงยางอนามัย

เชื้อ HIV แพรก่ ระจายโดยการมีเพศสัมพันธ์ การใชถ้ ุงยางอนามัย (condom)
เป็นสิ่งจำเป็นมากในการช่วยป้องกันโรคเอดส์ และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นได้อีกด้วย ดังนั้นการไม่ใช้ถุงยางอนามัย
จึงทำใหเ้ กิดความเสี่ยงตอ่ การไดร้ ับเชื้อสูง

ผูห้ ญิงควรรูจ้ ักการสวมถุงยางอนามัยใหฝ้ ่ายชายอยา่ งถูกวิธี และ
ควรพกถุงยางอนามัยติดตัว ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่ได้นำมาด้วยหรือลืม
จะเป็นการช่วยป้องกันการติดโรคได้อีกทางหนึ่ง

การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
ความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงมาก
ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย แมฝ้ ่ายชายจะไมห่ ลั่งน้ำอสุจิก็ตาม
วิธีป้องกัน
สวมถุงยางอนามัย และใช้สารหล่อลื่นอย่างเพียงพอ
การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
ความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง
ทั้งผูห้ ญิงและผูช้ าย แมว้ า่ ฝ่ายชายจะไมห่ ลั่งน้ำอสุจิก็ตาม
วิธีป้องกัน
ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัย (condom) หรือ
ฝ่ายหญิงสวมถุงยางอนามัยสำหรับสตรี (Femidom®*)
การมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ปาก (oral sex) โดยไม่มีการป้องกัน
มีความเสี่ยง
วิธีป้องกัน
ไมใ่ หฝ้ ่ายชายหลั่งน้ำอสุจิในปาก
ไมก่ ลืนน้ำอสุจิ
ไม่ทำ oral sex ในขณะที่ฝ่ายหญิงมีรอบเดือน
* รายละเอียดเกี่ยวกับถุงยางอนามัยสำหรับสตรี Femidom® ดูไดจ้ ากดา้ นหลัง
ของเอกสารฉบับนิ้ี

วิธีสวมถุงยางอนามัย
1

ตรวจดูซองหรือห่อบรรจุถุงยางอนามัยว่าอยู่ในสภาพดี
และยังไมห่ มดอายุการใชง้ าน

2

ฉีกซองหรือหอ่ ตามรอยปรุดว้ ยความระมัดระวัง
แล้วนำถุงยางออกมา

3

รูดปลายหนังที่ห้มุ องคชาติลง (หากไม่ได้ขริบ
หนังหุม้ ปลายองคชาติ)

4

ใช้หัวแม่มือและนิ้วชิ้ีบีบยอดของถุงยางในขณะที่ยังม้วน
เป็นวงกลมอยู่ แล้ววางที่ปลายองคชาติในขณะที่แข็งตัว
โดยให้ด้านขอบถุงยางที่ม้วนอยู่ด้านนอก

5

ขณะที่บีบส่วนปลายของถุงยางอนามัย ใช้มืออีกข้างหนึ่ง
รูดถุงยางอนามัยเข้าหาตัวของฝ่ายชายจนสุด
การรูดถุงยางตามปกติแลว้ จะรูดไดส้ ะดวก งา่ ยดาย
หากไมเ่ ป็นดังนิ้ีแสดงวา่ ถุงยางคับหรือหลวมไป
หรือไม่ก็ใส่ผิดด้าน (คือม้วนขอบอยู่ด้านใน)

6

หลังเสร็จกิจแล้ว ก่อนที่องคชาติจะอ่อนตัว จับถุงยางอนามัยพร้อมส่วนโคนขององคชาติใหแ้ นน่ แลว้ ถอนออก
จากชอ่ งคลอด (ในกรณีที่ฝ่ายชายไมน่ ำออกมาเอง)

การแพรเชื
่ ้อ HIV ทางอื่น
การแพร่เชื้อจากแม่ท่ีมีเชื้อ HIV ไปสู่ลูก
ในระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างคลอดและการให้นมบุตร
อัตราการเสี่ยงที่ลูกอาจติดเชื้อ HIV จากแมส่ ูงมาก
วิธีป้องกัน 1) ใช้ยาป้องกันการแพร่เชื้อ
2) คลอดลูกโดยวิธีการผา่ ตัด
3) ไมใ่ ชน้ ้ำนมแมเ่ ลิ้ียงลูก
หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือต้องการมีบุตร จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณ
ควรปรึกษาผู้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และรับการตรวจเลือด
เพื่อหาเชื้อ HIV ทั้งนิ้ีเพื่อเป็นการป้องกันการแพรเ่ ชื้อไปสูล่ ูก
การเสพสารเสพติด
การใช้เข็มหรือกระบอกฉีดร่วมกับผู้อื่น
ความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงมาก
วิธีป้องกัน ใช้เครื่องมือในการฉีดหรือกระบอกฉีดที่สะอาด
(เช่น เข็ม ที่กรอง สำลี ช้อน น้ำ) ไม่ใช้เครื่องมือในการฉีด
ร่วมกับผู้อื่น
การไมป่ ฎิบัติตามมาตรการดังกลา่ ว นอกจากมีความเสี่ยง
ในการติดเชื้อ HIV สูงมากแลว้ อาจทำใหต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV ย่อมาจาก Hepatitis-C-Virus) อีกด้วย
การบำบัดรักษาทางการแพทย์ หรือ การขริบอวัยวะเพศ การสัก
ความเสี่ยงในการเชื้อ HIV สูงมาก
ในการบำบัดรักษาทางการแพทย์ การขริบบางส่วนของอวัยวะเพศหรือการสัก
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV สูงมาก หากใชเ้ ครื่องมือที่ไมผ่ า่ นการฆา่ เชื้อและ
ใชร้ ว่ มกันหลายคน อาจทำใหต้ ิดเชื้อ HIV ได้ เพราะเชื้อนิ้ีสามารถติดตอ่ ได้
ทางเลือด เช่น การรับเลือดโดยไม่มีการตรวจหาเชื้อ HIV จากผู้ ให้ก่อน
ไม่เสี่ยง
อย่างไรก็ตามในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนิ้ี
หากคุณไดร้ ับการดูแลรักษาจากแพทยห์ รือเจา้ หนา้ ที่ที่ทางการรับรอง

กิจกรรมดังตอไปนี
้ไมทำให
ติ้ ดเชื้อเอดส์
่
่
สถานที่ทำงาน
การใช้ห้องน้ำหรืออ่างล้างมือร่วมกัน
การไอ จาม

การจับมือ การสัมผัส ลูบไล้
การโอบกอด
การรับประทานอาหาร หรือการดื่มโดยใช้
ภาชนะร่วมกัน (เช่น ใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม
หรือแกว้ น้ำ)
แมลงกัดตอ่ ย
การใช้สระว่ายน้ำ หรือห้องอบไอน้ำ (Sauna)
ร่วมกัน
จากขอ้ มูลขา้ งตน้ จะเห็นวา่ กิจวัตรประจำวันดังกลา่ วไมท่ ำใหค้ ุณติดเชื้อ HIV
ดังนั้นจึงไมต่ อ้ งกลัวการอยูร่ ว่ มกลุม่ กับผูป้ ่ วยที่เป็นโรคเอดส์ หรือกีดกันเขา
ออกจากสังคม
การกระทำดังตอ่ ไปนิ้ีไมเ่ ป็นการแพรเ่ ชื้อ
การจูบหรือการใช้มือประกอบกิจกรรมทางเพศ
การมีเพศสัมพันธโ์ ดยใชถ้ ุงยางอนามัย

โรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์
การมีเพศสัมพันธน์ อกจากจะทำใหต้ ิดเชื้อ HIV หรือโรคเอดสแ์ ลว้
ยังมีโอกาสติดโรค หนองใน เริมหรือโรคผิวหนังพุพอง ซิฟิลิส คลามีเดีย
หรือไวรัสตับอักเสบชนิดบี อีกด้วย
ลักษณะและอาการของโรค กับการไปพบแพทย์
โรคเพศสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น มีอาการที่สังเกตได้ดังนิ้ี
ของเหลวที่ขับออกมาจากช่องคลอดมีความผิดปกติและมีกลิ่นแรง
มีตุม่ แผล พุพอง อักเสบบริเวณแคมนอก หรือภายในชอ่ งคลอด
มีอาการเจ็บและแสบในขณะที่ปัสสาวะ
มีอาการเจ็บและแสบในขณะมีเพศสัมพันธ์
เพดานปากและลำคอเป็นผื่นแดง
มีเลือดไหลออกจากชอ่ งคลอด รอบเดือนผิดปกติ ไมส่ ม่ำเสมอ
ปวดบริเวณทอ้ งนอ้ ย
การขับถ่ายลำบาก
ปวดช่องทวารหนัก มีของเหลวออกมาจากทางช่องทวารหนัก
ทวารหนักมีเนื้องอก หรือตุม่ พุพอง
หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์
ข้อควรระวัง อาการดังกล่าวข้างต้นจะไม่ปรากฎกับผู้ติดที่เชื้อ HIV
หรือโรคเอดส์
การที่จะทราบวา่ ตนเองไดร้ ับเชื้อ HIV หรือไม่ จะตอ้ งไดร้ ับการตรวจเลือดเทา่ นั้น
สรุป
การรู้ตัวว่าเป็นโรคเร็วเท่าไร โอกาสที่จะรักษาให้หายก็มีมากตามไปด้วย
การไม่บำบัดรักษาโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลร้ายแรง
ในภายหลัง เชน่ ทำใหเ้ ป็นมะเร็งหรือเป็นหมัน และมีโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV
หรือโรคเอดสไ์ ดง้ า่ ย
ป้องกันการติดเชื้อดว้ ยการสวมถุงยางอนามัย
วิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือ การสวมถุงยางอนามัย ไมว่ า่ จะมีเพศสัมพันธ์
ทางช่องคลอด (ใช้ถุงยางอนามัยสตรี) ทางทวารและแบบ oral sex

คำแนะนำในการใชถุ้ งยางอนามัยสำหรับสตรี
(Femidom )
®

หากคูเ่ พศสัมพันธ์ของคุณไม่ยอมสวมถุงยางอนามัย (condom)
คุณควรลองสวมถุงยางอนามัยสำหรับสตรี (Femidom )
ผูช้ ายจำนวนมากไมช่ อบถุงยางอนามัย สำหรับพวกเขาจะเป็นการสะดวกกวา่
หากฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ ใช้ Femidom โดยสอดใสไ่ ว้ ในชอ่ งคลอดเมื่อตอ้ งการ
มีเพศสัมพันธ์ Femidom สามารถสวมใส่ไว้ ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง
ถุงยางอนามัยสำหรับสตรีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ ถุงยางอนามัยสำหรับบุรุษ
คือชว่ ยคุมกำเนิด ป้องกันการติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ และยังชว่ ยป้องกัน
โรคเพศสัมพันธอ์ ื่นๆดว้ ย ผูห้ ญิงสว่ นใหญเ่ มื่อสวม Femidom ในระยะแรกอาจจะ
รู้สึกไม่ค้นุ เคย แต่เมื่อใช้ต่อไปก็จะรู้สึกธรรมดาและชินไปเอง
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับสตรี ได้จากร้ายขายยา
ทั้งที่มีเภสัชกรประจำและไมม่ ี หรือจาก www.shop.aids.ch ซึ่งสั่งซื้อได้
ในราคาพิเศษ
®

®

®

®

คำแนะนำในการใชถุ้ งยางอนามัย และสารหลอลื
่ ่น
การเก็บรักษาถุงยางอนามัยและอายุการใชง้ าน
ไมใ่ ชถ้ ุงยางอนามัยที่หมดอายุแลว้ ดูกำหนดอายุการใชง้ านไดท้ ี่ซองหรือหอ่ บรรจุ
เก็บรักษาถุงยางอนามัยใหพ้ น้ จากแสงสวา่ งและของมีคม
การใชส้ ารหลอ่ ลื่น
หากมีความจำเป็นตอ้ งใชส้ ารหลอ่ ลื่น ตอ้ งใชแ้ บบที่ปราศจากไขมันเทา่ นั้น
เชน่ เจล สารใหค้ วามชุม่ ชื้นหรือสารอื่นๆ หาซื้อจากหา้ งสรรพสินคา้ รา้ นขายยา
ห้ามใช้วาสเซอลีน ครีมทาผิว น้ำมันสำหรับนวด หรือน้ำมันที่ใช้ ในการปรุงอาหาร
เด็ดขาด
ควรทำอย่างไรเมื่อ...
ถุงยางอนามัยของฝ่ายชายฉีกขาดหรือแตกในระหว่างมีเพศสัมพันธ์
และสงสัยว่าคู่เพศสัมพันธ์อาจมีเชื้อ เอช ไอ วี บวก
รีบไปที่หนว่ ยใหค้ ำแนะนำปรึกษา Aids-Hilfe หรือไปที่โรงพยาบาลทันที
อยา่ งชา้ ที่สุดคือวันรุง่ ขึ้น เจา้ หนา้ ที่จะอธิบายใหค้ ุณทราบวิธีแก้ ไข
แม้จะยังมีโอกาสที่อาจยับยั้งเชื้อได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายและให้ผลที่แน่นอน

ความรับผิดชอบตอสั
่ งคม
ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ
ผู้ชายในบางครั้งอาจขาดความซื่อสัตย์ ไปบ้าง หากคุณสงสัยหรือไม่มั่นใจ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของเขา (แมเ้ พียงเล็กนอ้ ยก็ตาม) ควรขอคำแนะนำ
ปรึกษา และทางที่ดีคือควรใหค้ ขู่ องคุณสวมถุงยางอนามัย (condom) หรือ
ตัวคุณเองสวมถุงยางอนามัยสำหรับสตรี (Femidom®) นอกจากนิ้ีแล้ว คุณและคู่
ควรตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV
ผูห้ ญิงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงกวา่ ผูช้ ายหากไมม่ ีการป้องกัน ดังนั้น
การสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธจ์ ึงมีความจำเป็นอยา่ งยิ่ง ทั้งนิ้ี
เป็นการช่วยป้องตัวคุณเองจากการติดเชื้อและผู้อื่นที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ขอ้ ควรทราบ
หากการมีเพศสัมพันธข์ องคุณจนถึงปัจจุบันไมเ่ คยใชถ้ ุงยางอนามัย
และคุณยังไมไ่ ดร้ ับเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ นับวา่ คุณโชคดี
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
HIV สูงมาก
ไมจ่ ำเป็นตอ้ งใชถ้ ุงยางอนามัยเมื่อปฏิบัติตาม 3 ขอ้ ดังตอ่ ไปนี้อยา่ งเครง่ ครัด
ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณมั่นคง
คุณและคูข่ องคุณไมม่ ีเพศสัมพันธก์ ับบุคคลอื่น
คุณและคูข่ องคุณไดร้ ับการตรวจหาเชื้อ HIV และผลการตรวจเลือด
ของทั้งคู่ได้ผลลบ (HIV-negativ)
คุณปฏิบัติตัวครบทั้ง 3 ขอ้ ที่กลา่ วมานิ้ีหรือไม่
คุณมั่นใจไหม
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หน่วยงานให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคเอดส์
สำนักงานเพื่อสุขภาพและอนามัยแหงชาติ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2549
่
บทความและบรรณาธิการ L. Meyer ผูแปล
จริยา มึลเลอร์-ปรีดา Chariya Müller
้
รูปเล่ม กราฟิค DVISIONS Herrmann Germann Bienz เรียงพิมพ์ www.alscher.ch
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ขอมู
้ ลเพิ่มเติม และ
หนวยงานที
่ใหคำแนะนำปรึ
กษา
่
้
หนว่ ยงานที่ให้คำแนะนำปรึกษา
หน่วยงาน Aids-Hilfe ทุกสาขา คุณสามารถไปพบด้วยตนเอง
หรือติดตอ่ สอบถามทางโทรศัพท์ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้ งแจง้ ชื่อของคุณ
แพทย์ อยา่ รีรอที่จะสอบถามขอ้ สงสัยตา่ งๆ เกี่ยวกับเชื้อ HIV และโรคเอดส์
และโปรดทราบว่าแพทย์มีหน้าที่รักษาความลับของคุณแพทย์และผู้ช่วยจะไม่นำ
เรื่องที่คุณบอกเล่าและผลการตรวจของคุณไปเปิดเผยกับผู้อื่น แม้ผู้นั้นจะเป็นคู่ของ
คุณ ตำรวจ นายจา้ ง หรือผูร้ ว่ มงานจากสถานบำบัดรักษาหรือเรือนจำ เป็นตน้
ปัญหาในการใชภ้ าษา
กรุณาแจ้งกับหน่วยงานให้คำปรึกษาว่าคุณต้องการคำแนะนำเป็นภาษาใด
หากมีความจำเป็นคุณอาจตอ้ งหาผูแ้ ปลมาดว้ ย ติดตอ่ สอบถามไดจ้ ากสำนักงาน
จัดหาผูแ้ ปล www.eka-cfe.ch / d / Doku /vermittlungsstellen.pdf หรือ
หน่วยงาน Aids-Hilfe
รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาได้จาก
เอกสารใหค้ ำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ประเทศสวิตเซอรแ์ ลนด์
ได้ที่หน่วยงาน Aids-Hilfe Schweiz, Postfach 1118, 8031 Zürich
การขอรับเอกสาร
ติดตอ่ ไดท้ ี่หมายเลขโทรศัพท์ 044 447 11 13 โทรสาร 044 447 11 14
หรือ shop@aids.ch, www.shop.aids.ch
การขอข้อมูลอื่นๆ
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044 447 11 11 โทรสาร 044 447 11 12
หรือ aids@aids.ch, www.aids.ch
ขอเอกสารเผยแพรเ่ ป็นภาษาที่ตอ้ งการ ไดจ้ ากหนว่ ยงาน Aids-Hilfe
หรือคน้ หาเอกสารเพิ่มเติมไดท้ ี่ www.migesplus.ch.
เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้จัดทำเป็นภาษาดังต่อไปนี้

albanisch, albanais, albanese, Albanian
amharisch, amharique, amarico, Amharic
arabisch, arabe, arabo, Arabic
deutsch, allemand, tedesco, German
englisch, anglais, inglese, English
französisch, français, francese, French
italienisch, italien, italiano, Italian
portugiesisch, portugais, portoghese, Portuguese
rumänisch, roumain, rumeno, Romanian

russisch, russe, russo, Russian
serbisch / kroatisch / bosnisch, serbe / croate / bosniaque,
serbo / croato / bosniaco, Serbian / Croatian / Bosnian
somalisch, somalien, somalo, Somali
spanisch, espagnol, spagnolo, Spanish
suaheli, swahili, swahili, Swahili
tamilisch, tamoul, tamil, Tamil
thai, thaï, thai, Thai
türkisch, turc, turco, Turkish

ทำอยางไรจึ
งจะรูว้ าตนเองได
รั้ บเชื้อ HIV
่
่
ผูท้ ี่รูต้ ัววา่ ไดร้ ับเชื้อ HIV แลว้ เทา่ นั้นที่จะเริ่มการรักษาอยา่ งทันทว่ งที
การตรวจหาเชื้อ HIV
การที่เราจะรูว้ า่ ติดเชื้อหรือไมน่ ั้น ตอ้ งไดร้ ับการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ HIV
การติดเชื้อ HIV ในระยะแรกจะยังไมป่ รากฎอาการ ในระหวา่ งนิ้ีสุขภาพจะแข็งแรง
เหมือนปกติ ดังนั้นในระยะนิ้ีเราจึงยังไม่รู้ว่าได้รับเชื้อหรือไม่ตามปกติแล้ว
ควรตรวจเลือดหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว นับจากการกระทำที่เกิดความเสี่ยงตอ่ การติดเชื้อ เชน่ มีเพศสัมพันธ์ โดยไมส่ วมถุงยางอนามัย จึงจะไดผ้ ล
การตรวจที่แนน่ อน
ถ้าการตรวจเลือดได้ผลลบ (HIV-negativ) หมายความว่า ในขณะนิ้ีคุณยังไม่ได้รับ
เชื้อเอดส์ แต่หากผลการตรวจเลือดได้ผลบวก (HIV-positiv) นั่นแสดงว่าคุณได้รับ
เชื้อเอดสแ์ ลว้ และยังหมายความวา่ หากคุณมีเพศสัมพันธ์ ในระยะ 3 เดือนที่ผา่ นมา
โดยไมม่ ีการป้องกัน คุณอาจเป็นผูแ้ พรเ่ ชื้อไปสูค่ เู่ พศสัมพันธอ์ ีกดว้ ย
การตรวจเลือดแบบนิรนาม
คุณสามารถเขา้ รับการตรวจเลือดไดต้ ามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ หรือที่หอ้ งแล็ป
ไดโ้ ดยตรง โดยไมจ่ ำเป็นตอ้ งแจง้ ชื่อตนเอง หรือที่เรียกวา่ คนไขน้ ิรนาม จะไมม่ ี
ผู้ ใดรู้ว่าคุณเข้ารับการตรวจเลือด และผลการตรวจเลือดเป็นอย่างไร
ขอคำแนะนำก่อนการตรวจเลือด
คุณควรไดร้ ับคำแนะนำกอ่ นการตรวจเลือด โดยขอคำแนะนำไดจ้ ากหนว่ ยงาน
Aids-Hilfe ตามโรงพยาบาลต่างๆ ห้องแล็ป หรือจากสำนักงานแพทย์
สำหรับผู้อพยพลิ้ีภัยควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่คุณไว้วางใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเอกสารต่างๆ
โดยไม่ประสงค์บอกนาม ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044 447 11 11
หรือเวบไซด์ www.aids.ch
หรือติดตอ่ โดยตรงที่

