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เชือ้ (HIV) 
ยังเป็นทีรู่จั้กกันในนามไวรัสภูมคิุม้กันเสือ่มในมนุษย ์เชือ้ HIV หรอืเอดส ์(AIDS) 

เชือ้ไวรัสภูมคิุม้กันเสือ่มในมนุษย ์(Human Immunodeficiency Virus - HIV) จู่โจมระบบภูมคิุม้กัน 
ซึง่ท าใหย้ากส าหรับร่างกายทีจ่ะต่อสูก้ับการตดิเชือ้ เชือ้ HIV สามารถตดิต่อผ่านสารคัดหลัง่จากร่างกาย  
(เชน่ เลอืด น ้าอสจุ ิสารคัดหลั่งจากชอ่งคลอดและทวารหนัก) ของผูต้ดิเชือ้ HIV ทีม่ปีรมิาณเชือ้ไวรัสที ่
ตรวจพบได ้ซึง่มกัเกดิจากการมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรอืการใชอุ้ปกรณ์เข็มฉีดยาร่วมกัน 

ขอ้เท็จจรงิโดยสงัเขป 

• เชือ้ HIV พบไดใ้นเลอืด น ้าอสจุ ิสารคัดหลั่งจากชอ่งคลอด เมอืกจากทวารหนัก และในน ้านมของแม่ 
• เชือ้ HIV สามารถตดิต่อไดใ้นระหว่างมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรอืเมือ่ใชอุ้ปกรณ์เข็มฉีดยาร่วมกัน 

• บางคนมอีาการคลา้ยไขห้วัดใหญ่ เชน่ มไีข ้เจ็บคอ บวมทีต่่อมตา่ง ๆ และปวดและเจ็บตามกลา้มเน้ือ 
• มกีารรักษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากเพือ่ใหผู้ค้นใชช้วีติอยู่กับเชือ้ HIV ไดอ้ย่างมสีขุภาพ 
• เชือ้ HIV ไม่สามารถรักษาใหห้ายขาดได ้แต่มยีาป้องกันการตดิเชือ้ HIV ส าหรับผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู (ยา PrEP) และ 

ยาส าหรับป้องกันการตดิเชือ้หลังจากทีม่คีวามเสีย่งไปแลว้ (ยา PEP) 

โรคนี้คอือะไร? (What is this?) 

เชือ้ HIV ไม่เหมอืนกับโรคเอดส ์หากปล่อยไวไ้ม่รักษา เชือ้ HIV สามารถน าไปสูโ่รคเอดสไ์ด ้อย่างไรก็ตาม ดว้ยการรักษา 
เชือ้ HIV ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในปัจจุบัน โรคเอดสจ์งึแทบไม่พบในออสเตรเลยี 

คณุตดิโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you get it?) 

คุณสามารถตดิเชือ้ HIV ไดห้ากคุณมเีพศสัมพันธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรอืใชอุ้ปกรณ์ฉีดยาร่วมกับผูอ้ืน่ทีไ่ดต้รวจมาแลว้ 
ว่ามผีลตรวจเชือ้ HIV เป็นบวก 

เชือ้ HIV สามารถตดิต่อไดโ้ดย 

• การมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดหรอืทวารหนักโดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย 
• การใชอุ้ปกรณ์เข็มฉีดยาร่วมกัน 

• การตัง้ครรภ ์การคลอดบุตร หรอืการใหน้มลูก (หากแมห่รอืพ่อแมท่ีใ่หน้มลูกมเีชือ้ HIV) 
• การบาดเจ็บจากการถูกเข็มต า (สว่นใหญ่เป็นบุคลากรดา้นการดูแลสขุภาพ) 
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เชือ้ HIV มโีอกาสนอ้ยทีจ่ะตดิต่อไดโ้ดย 

• การมเีพศสัมพันธท์างชอ่งคลอดหรอืทวารหนัก หากใชถุ้งยางอนามัยอย่างถูกวธิี 
• การมเีพศสัมพันธท์างปากโดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย 

• การทีส่ารคัดหลั่งจากร่างกายของผูต้ดิเชือ้ HIV กระเด็นถูกผวิหนัง 

เชือ้ HIV ยงัไมเ่คยไดร้บัรายงานวา่ มกีารตดิต่อไดโ้ดย 

• การจูบกันหรอืกอดกัน 

• การจับมอืหรอืการสัมผัสทางสังคม 
• การใชม้ดีและซอ่ม ถว้ยหรอืแกว้น ้าร่วมกัน 

• ทีน่ั่งบนโถสว้ม 
• ยุงหรอืแมลงอืน่ ๆ  

มอีาการอะไรบา้ง? (What are the symptoms?) 

ไม่ใชทุ่กคนจะแสดงอาการเมือ่พวกเขาตดิเชือ้ HIV แลว้ อาการหลายอย่างจะคลา้ยกับโรคอืน่ ๆ ดังนัน้จงึเป็นเรือ่งทีค่่อนขา้ง 
ยากทีจ่ะทราบว่า คุณตดิเชือ้ HIV หรอืไม ่

อาการต่าง ๆ ไดแ้ก ่

• อาการคลา้ยไขห้วัดใหญ่ เชน่ น ้ามูกไหลหรอืคัดจมูก เจ็บคอ ไอ มไีข ้

• อ่อนเพลยีมากและง่วงนอนอยู่เรือ่ย ๆ  
• มไีข ้หนาวส่ัน และเหงือ่ออกตอนกลางคนื 

• ความอยากอาหารลดลงและน ้าหนักลดลงอย่างรวดเร็ว 
• ต่อมบวมทีค่อ ใตว้งแขน หรอืทีข่าหนีบ 

• ไอถาวรและแหง้ 
• ทอ้งร่วง 

หากคุณคดิว่า คุณอาจตดิเชือ้ HIV และมอีาการเหล่าน้ีอย่างใดอย่างหนึง่หรอืมากกว่านั้น ใหไ้ปพบแพทย ์ 
อาการเหล่าน้ีมักเกดิขึน้ระหว่างหนึง่ถงึสามสัปดาหห์ลังจากทีม่กีารสัมผัสเชือ้ HIV 

คณุจะตรวจโรคนี้ไดอ้ย่างไร? (How do you test for it?) 

การตรวจเลอืดสามารถบอกไดว่้า คุณตดิเชือ้ HIV หรอืไม ่

การตรวจแบบน้ีเรยีกว่า การทดสอบสารภูมติา้นทานเชือ้ HIV  ซึง่เป็นการตรวจหาว่า ร่างกายของคุณมกีารผลติสาร 
ภูมติา้นทานทีจ่ะต่อสูก้ับการตดิเชือ้หรอืไม่  

มเีวลาสัน้ ๆ ระยะหนึง่ทีอ่ยู่ระหว่างการสัมผัสเชือ้ HIV กับความสามารถในการทดสอบเพือ่ตรวจหาเชือ้ HIV หรอื 
สารภูมติา้นทานได ้ชว่งน้ีเรยีกว่า ระยะแฝง และโดยทั่วไปมักจะเป็นเวลาหกสัปดาหห์ลังจากการตดิเชือ้ ในบางกรณี  
ระยะแฝงอาจอยู่ระหว่าง 2 ถงึ 12 สัปดาหห์ลังจากการตดิเชือ้ 
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ผลการตรวจ (Test results) 

ผลการตรวจเชือ้ HIV เป็นลบ 

ผลการตรวจเชือ้ HIV เป็นลบ หมายความว่า  

• คุณไม่ไดต้ดิเชือ้ HIV 

• คุณเพิง่ตดิเชือ้ HIV มาเมือ่เร็ว ๆ น้ี (ภายใน 6 สัปดาหท์ีผ่่านมา) แต่ร่างกายของคุณยังไม่ไดผ้ลติสารภูมคิุม้กันเพือ่ต่อสูก้ับ 
การตดิเชือ้ 

ในกรณีทีร่่างกายของคุณยังไม่ไดผ้ลติสารภูมคิุม้กัน คุณน่าจะอยู่ในชว่งระยะแฝงและคุณสามารถไปตรวจโรคไดอ้กีครัง้ 
ในเวลาไม่กีสั่ปดาหต์่อมา 

ผลการตรวจเชือ้ HIV เป็นบวก 

ผลการตรวจเชือ้ HIV เป็นบวก หมายความว่า มกีารตรวจพบสารภูมคิุม้กันเชือ้ HIV และคุณไดต้ดิเชือ้ HIV แลว้ 

ผลตรวจเป็นบวกอาจท าใหคุ้ณรูส้กึเครยีด ตกใจ โกรธ วติกกังวล และรูส้กึซมึเศรา้ได ้เพือ่ชว่ยใหคุ้ณจัดการกับความเครยีด  
บรกิารดา้นสขุภาพทัง้หมดทีใ่หก้ารตรวจหาเชือ้ HIV จะใหค้ าปรกึษาแก่คุณทัง้ก่อนและหลังการตรวจ 

ผูค้นทีต่ดิเชือ้ HIV สามารถใชช้วีติอย่างดไีดใ้นออสเตรเลยี เราสามารถเขา้ถงึการรักษาเชือ้ HIV ทีม่ปีระสทิธภิาพมาก  
ซึง่ชว่ยปรับคุณภาพชวีติใหด้แีละมอีายุขัยทีย่นืยาวขึน้อย่างเห็นไดชั้ดส าหรับผูต้ดิเชือ้ HIV นอกจากน้ี เรายังมบีรกิาร 
ใหก้ารชว่ยเหลอืทีห่ลากหลายกับผูต้ดิเชือ้ HIV 

ผลการตรวจเชือ้ HIV ทีไ่ม่สามารถสรุปได ้

บางครัง้ผลการตรวจไม่ใหผ้ลบวกหรอืผลลบ การตรวจเชน่น้ีเรยีกว่า ผลการตรวจเชือ้ HIV ทีไ่ม่สามารถสรุปได ้ 

ทุกคนทีไ่ดรั้บผลการตรวจทีไ่ม่สามารถสรุปไดน้ี้ จะตอ้งท าการตรวจซ ้าอกีครัง้ในการนัดหมายเพือ่ทบทวนผลการตรวจ  
แพทยห์รอืพยาบาลของคุณจะจัดใหม้กีารตรวจซ ้าอกีครัง้ 

ส าหรับผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการสัมผัสเชือ้มาเมือ่เร็ว ๆ น้ี ผลการตรวจทีไ่ม่สามารถสรุปไดม้ักหมายความว่า พวกเขาก าลังอยู่ใน 
ชว่งระยะแฝงของการตดิเชือ้ การตรวจซ ้าอกีครัง้ในเวลาไม่กีสั่ปดาหจ์ะใหผ้ลทีบ่่งบอกไดว่้าเป็นผลบวกหรอืผลลบได  ้

ส าหรับผูท้ีม่คีวามเสีย่งต ่าต่อเชือ้ HIV ผลการตรวจทีไ่ม่สามารถสรุปไดม้ักหมายความว่าเป็น ผลบวกทีผ่ดิพลาด ปัจจัยต่าง ๆ  
เชน่ การตัง้ครรภ ์การเปลีย่นถ่ายเลอืด การตดิเชือ้ไวรัส หรอืการเป็นโรคแพภู้มติัวเอง อาจเป็นปัจจัยต่อผลการตรวจทีไ่ม่ 
สามารถสรุปได ้

โรคนี้รักษาไดอ้ย่างไร? (How is it treated?) 

การรักษาโรคตดิเชือ้ HIV เป็นการใชย้าป้องกันไม่ใหไ้วรัสทวคีูณจ านวนขึน้มา (ไม่ใหท้ าส าเนาตัวเอง) ซึง่เป็นการลดจ านวน 
เชือ้ไวรัสในร่างกายของผูป่้วย การรักษาแบบน้ีเรยีกว่า การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัส  

การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสไดแ้ปลงสภาพโรคตดิเชือ้ HIV ไปเป็นอาการเรือ้รังทีส่ามารถจัดการได ้เชน่เดยีวกับโรคเบาหวาน 
หรอืโรคความดันโลหติสงู การรักษาชว่ยใหค้นทีต่ดิเชือ้ไวรัสมชีวีติทีย่นืยาวและมสีขุภาพด ี 
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การรักษาน้ีสามารถลดปรมิาณของเชือ้ไวรัสในร่างกายของผูป่้วยใหถ้งึระดับต ่าจนไม่สามารถตรวจหาไดเ้จอ ซึง่หมายความว่า  
ผูป่้วยจะไม่สามารถแพร่เชือ้ไปใหผู้อ้ืน่ไดอ้กี  

การเริม่ตน้การรักษาโดยเร็วทีส่ดุหลังจากการวนิจิฉัยว่า ผลการตรวจเชือ้ HIV ของคุณเป็นบวก จะท าใหก้ารรักษามี 
ประสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่เป็นการป้องกันสขุภาพและความเป็นอยู่ทีด่ขีองคุณและชว่ยคุณใหป้รับปรมิาณเชือ้ไวรัสใหอ้ยู่ 
ในระดับทีต่รวจหาไม่เจอไดเ้ร็วยิง่ขึน้  

โปรดจ าไวว่้า  

• ภายใตก้ฎหมายออสเตรเลยีและรัฐวกิตอเรยี การเลอืกปฏบัิตติอ่บุคคลทีต่ดิเชือ้ HIV เป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย  
ผลการตรวจจะถอืเป็นความลับอย่างเคร่งครัด 

• การเปิดเผยขอ้มูลใด ๆ เกีย่วกับบุคคลทีเ่ขา้รับการตรวจหรอืบุคคลทีต่ดิเชือ้ HIV โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพวกเขา 
อย่างชัดเจนนั้นเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย 

• ในรัฐวกิตอเรยี กฎหมายระบุว่า บุคคลใด ๆ จะตอ้งไม่จงใจหรอืมคีวามประมาทต่อการแพร่เชือ้โรคตดิต่อใหผู้อ้ืน่  
รวมถงึ เชือ้ HIV  

• การประกันชวีติและวซีา่ส าหรับบางประเทศอาจถูกจ ากัดส าหรับบุคคลทีต่ดิเชือ้ HIV 

หากไม่ไดรั้บการรักษาจะมภีาวะแทรกซอ้นใด ๆ หรอืไม่? (Are there any complications if not 
treated?) 

หากปล่อยไวไ้ม่รักษา เชือ้ HIV สามารถน าไปสู ่โรคเอดสไ์ด ้

อย่างไรก็ตาม ดว้ยการรักษาเชือ้ HIV ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในปัจจุบัน โรคเอดสจ์งึแทบไม่พบในออสเตรเลยี 

โรคนี้มโีอกาสกลับมาเป็นอกีหลังจากการรักษาแลว้หรอืไม่? (Is it likely to come back after 
treatment?) 

การตดิเชือ้ HIV ยังรักษาใหห้ายขาดไม่ได ้แต่การรักษาดว้ยยาตา้นไวรัสอย่างมีประสทิธภิาพจะจัดการเชือ้ไวรัสได ้ 

ฉันสามารถป้องกันตนเองไดอ้ย่างไร? (How can I protect myself?) 

มหีลายวธิทีีจ่ะป้องกันตัวคุณจากเชือ้ HIV คุณตอ้งหาวธิป้ีองกันทีเ่หมาะสมหรอืใชก้ารผสมผสานของหลายวธิ ีซึง่ไดผ้ล 
ส าหรับคุณและคู่นอนของคุณ 

ถุงยางอนามัย (Condoms) 

การใชถุ้งยางอนามัยเป็นวธิทีีง่่ายทีส่ดุในการป้องกันการตดิเชือ้ HIV 

ถุงยางอนามัยหาซือ้ไดง้่ายและมขีายทั่วไปตามรา้นขายยา ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และคลนิกิสขุภาพทางเพศหรอืคลนิกิการ 
วางแผนครอบครัว ถุงยางอนามัยยังมปีระโยชน์เพิม่เตมิในการป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธอ์ืน่ ๆ อกีดว้ย 
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ยา PrEP (PrEP) 

ยา PrEP หรอืยาตา้นไวรัส HIV ก่อนการสัมผัสเชือ้ (pre-exposure prophylaxis) เป็นยาทีใ่ชท้านวันละครัง้ส าหรับผูค้นที ่
ไม่ตดิเชือ้ HIV เพือ่ลดความเสีย่งของพวกเขาจากการตดิเชือ้ HIV 

 
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกับยา PrEP ที ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

คน้หาสถานทีท่ีคุ่ณจะขอรับยา PrEP ไดท้ี ่PAN (pan.org.au) 

ยา PEP (PEP) 

ยา PEP หรอืยาตา้นไวรัส HIV หลังการสัมผัสเชือ้ (post-exposure prophylaxis) เป็นอกีวธิหีนึง่ในการใชย้าตา้นเชือ้ HIV  
เพือ่ป้องกันเชือ้ HIV ยาน้ีใชท้านหลังจากทีท่ราบหรอืสงสัยเหตุจากการสัมผัสเชือ้ HIV ยา PEP ใชท้านเป็นเวลา 28 วันและ 
จะตอ้งเริม่ทานภายใน 72 ช่ัวโมงหลงัจากการสัมผัสเชือ้ HIV 

 
คน้หาเพิม่เตมิเกีย่วกับยา PEP ที ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

คน้หาสถานทีท่ีคุ่ณจะขอรับยา PEP ไดท้ีG่et PEP (getpep.info) 

การตรวจโรคเป็นประจ า (Regular testing) 

การตรวจโรคหาเชือ้ HIV เป็นประจ า รวมทัง้โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธอ์ืน่ ๆ สามารถช่วยคน้หาการตดิเชือ้ไดแ้ต่เนิน่ ๆ  
น่ันหมายความว่า คุณจะไดรั้บการรักษาการตดิเชือ้เร็วยิง่ขึน้และสามารถป้องกันการตดิเชือ้มใิหแ้พร่ไปสูผู่อ้ืน่ดว้ย 

 
คน้หาสถานทีท่ีคุ่ณสามารถไปเขา้รับการตรวจไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

ปรมิาณเชือ้ไวรัสทีต่รวจหาไม่เจอ (Undetectable viral load) 

หากคุณตดิเชือ้ HIV คุณสามารถป้องกันคู่นอนของคุณไดด้ว้ยการใชย้าตา้นไวรัสเพือ่การรักษาไดทุ้กวัน  

การรักษาน้ีสามารถลดปรมิาณของเชือ้ไวรัสในร่างกายของผูป่้วยใหถ้งึระดับต ่าจนไม่สามารถตรวจหาไดเ้จอ ซึง่หมายความว่า  
ผูป่้วยจะไม่สามารถแพร่เชือ้ไปใหผู้อ้ืน่ไดอ้กี 

ฉันสามารถขอความชว่ยเหลอืไดท้ีไ่หนบา้ง? (Where can I get help?) 

• ไปทีศู่นยบ์รกิารสขุภาพทางเพศใกลบ้า้นคุณ 

• ไปพบแพทยป์ระจ าทอ้งถิน่ของคุณ 
• ไปทีศู่นยส์ขุภาพชมุชนในทอ้งถิน่ของคุณ 

คน้หาบรกิารดา้นสขุภาพทางเพศไดท้ี ่StaySTIFree (staystifree.org.au) 

https://www.staystifree.org.au/
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การปฏเิสธความรบัผดิชอบ (DISCLAIMER) 

เอกสารขอ้มูลส าคัญน้ี ใหข้อ้มูลดา้นสขุภาพทางเพศทั่วไปและไม่มจุีดประสงคท์ีจ่ะไปทดแทนความจ าเป็นของการปรกึษากับ 
แพทยข์องคุณ 

หากคุณมคีวามกังวลเกีย่วกับสขุภาพ คุณควรขอค าแนะน าจากแพทยข์องคุณ 

หากคุณตอ้งการการดูแลเร่งด่วน คุณควรไปทีแ่ผนกฉุกเฉินทีอ่ยู่ใกลคุ้ณทีส่ดุ หรอืโทรไปที ่000 

https://www.staystifree.org.au/
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