
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวสัดกิาร 

บุคลากรดา้นการบรกิารการ
ดูแลระยะยาว
ความรูแ้ละมาตรการการ
ควบคุมป้องกนัเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV)
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หวัขอ้หลกั

• แนะน าสถานการณก์ารระบาดในประเทศ

• แนะน าเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV)และโรคเอดส ์ AIDS)
• การป้องกนัและรกัษาเชือ้ไวรสัเอชไอว ี HIV) 

ความรูเ้กีย่วกบัการควบคุมป้องกนัเชือ้ไวรสั

เอชไอวี HIV)

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและ

การดูแลผูต้ดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV)
• ความเสีย่งตอ่การสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว ี HIV) 
• มาตรการหลกัเกณฑก์ารป้องกนัดูแลระดบัมาตรฐาน

• มาตรการการจดัการหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว ี HIV) 
• ค าถามและความเชือ่ทีผ่ดิทีม่กัพบเหน็เป็นประจ า

• ลม้ลา้งการดูหมิน่เหยยีดหยาม ความหว่งใยและการยอมรบั
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เมือ่กล่าวถงึเชือ้ไวรสัเอชไอว ี HIV) ท าใหนึ้ก
ถงึอะไร

โรคตดิตอ่

รกัรว่มเพศ

เพศสมัพนัธ ์

ส ่าส่อนทางเพศ

โรคทีไ่ม่มทีางรกัษา

โรคเพศสมัพนัธ ์

ยาเสพตดิ

โรคซมึเศรา้

อืน่ๆ 4
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39,669 18,921 6,784

จ านวนผูต้ดิเชือ้ HIV/AIDS ในไตห้วนัที่

ไดร้บัแจง้(1984-2019) 

สถานการณก์ารตดิ

เชือ้เอชไอว ี(HIV) ใน
ประเทศจดัอยูใ่นระดบั

มกีารระบาดต า่
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จ านวนรบั

แจง้กรณี

รายบุคคล ยอดรวมผูต้ดิเชือ้ HIV ยอดรวมผูเ้ป็นโรค AIDS ยอดรวมผูเ้สยีชวีติ

ยุทธศาสตรก์ารควบคุมป้องกนั ท ัง้การ

ผลกัดนัการตรวจคดักรองหลากรูป

แบบอย่างกระตอืรอืรน้ การใหย้าทาน

ทนัทเีพือ่ป้องกนัเมือ่ตรวจวนิิจฉยัพบ

เป็นตน้ ยอดการรบัแจง้เพิม่ใหม่ลดลง

ทุกปี

ปี



สถานการณก์ารระบาดของโรคในไตห้วนัปัจจุบนั : 

ความสมัพนัธท์างเพศทีไ่ม่ปลอดภยั

เป็นชอ่งทางหลกัของการตดิตอ่
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ทัว่โลกสามารถบรรลุเป้าหมายตามขัน้ตอน “90-90-90”ในปี 2020
ปี 2030 กส็ามารถยุตกิารตดิตอ่แพรร่ะบาดของโรคเอดสไ์ด ้

“90-90-90” 
ความหมายคอื 
เมือ่ถงึปี 2020

90% 90% 90%

ปี 2020 เป้าหมาย 90-90-90
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ของผูต้ดิเช ือ้

ทราบว่าตนเองตดิเชือ้

ของผูท้ีท่ราบว่าตนเองตดิเชือ้

ทานยาเพือ่การรกัษา

ของผูต้ดิเช ือ้ทีท่านยา

ไม่สามารถตรวจพบจ านวน

เชือ้ไวรสั

เมือ่ไม่สามารถตรวจพบจ านวนเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ในเลอืด สภาพ
ความแข็งแรงของรา่งกายไม่ตา่งจากคนทัว่ไป ความเสีย่งในการตดิตอ่

ลดลงเป็นอย่างมาก



79% 78% 86%
Global
2018

Taiwan
2019 87% 90% 95%

ไตห้วนั 3 อย่างได ้90  ดกีวา่คา่เฉลีย่ท ัว่โลก

ผูท้ีท่ราบวา่ตนเองตดิเชือ้สว่นใหญล่ว้นทานยาเพือ่การรกัษา อกีท ัง้ควบคุมไดด้ี

ปี2020 เป้าหมาย 90-90-90ทีไ่ตห้วนัท าได ้

ในปัจจบุนั(2019)
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อตัราส่วนผูท้ีท่ราบ

ว่าตนเองตดิเชือ้
อตัราส่วนผูท้ีท่ราบว่า

ตดิเชือ้และทานยา

อตัราส่วนผูท้านยาที่

ไม่สามารถตรวจพบ

จ านวนเชือ้ไวรสั

ความเสีย่งในการตดิตอ่

ลดลงเป็นอย่างมาก



ผูท้ีต่ดิเชือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV) ดูแลว้มคีวาม
แตกตา่งจากบุคคลทัว่ไปหรอืไม่

ระยะเวลาทีผู่ใ้หญ่เร ิม่ตดิเชือ้

ไวรสัเอชไอว(ีHIV) จนกระท ัง่

เกดิอาการของโรคเอดส ์

(AIDS)อาจนานเป็นเวลาถงึ 10

ปี ในระยะเวลาดงักล่าว ผูต้ดิ

เชือ้รา่งกายดูแข็งแรงปกติ

พวกเขาอาจไม่ทราบวา่

ตนเองเป็นผูต้ดิเชือ้ไวรสัแลว้
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ตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) กต็อ้งเป็นโรคเอดส ์(AIDS)
ใชไ่หม

ท าลายระบบภมูคิุม้กนั
รา่งกายมนุษย ์

เมือ่มนุษยต์ดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว ีหากไม่ไดร้บัการ

ใหย้าเพือ่ควบคมุอย่างมปีระสทิธภิาพ อาจท า

ใหภ้มูคิุม้กนัของรา่งกายลดลง และเกดิโรคตดิ

เช ือ้ฉวยโอกาสหรอืเป็นเนือ้งอกไดง้่าย อาการ

เชน่นีเ้รยีกวา่ “ภาวะภมูคิุม้กนับกพรอ่งทีไ่ม่ได ้

เป็นโดยก าเนิด” หรอืทีเ่รยีกทัว่ไปวา่ “โรคเอดส”์
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ตดิเชือ้

เสยีชวีติ
ระยะพาหะ

แพรเ่ชือ้

โรคเอดส ์

ระยะโรค
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“ฮวิแมนอมิมวิโนเดฟีเชยีนซี
ไวรสั”เรยีกทัว่ไปวา่ “ไวรสัเอชไอ
ว”ีเป็นเช ือ้ไวรสัชนิดหน่ึงทีส่ามารถ
ท าลายระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย

มนุษย ์



การตดิตอ่เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) มชีอ่งทางใดบา้ง
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เพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั

เพศสมัพนัธท์างชอ่งปาก

เพศสมัพนัธท์างทวารหนัก

เพศสมัพนัธท์างชอ่งคลอด

หรอืวธิอีืน่ทีม่กีาร

แลกเปลีย่นซึง่ของเหลว

จากรา่งกาย

การตดิตอ่ผ่านแม่สู่ลูก

ระหวา่งการตัง้ครรภ ์

คลอดลกูหรอืป้อนนม

แม่ เช ือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV) จากรา่งกายแม่
ตดิตอ่สู่ลกูโดยตรง

เตมิหรอืสมัผสัเลอืดที่

ตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV) ใชอ้ปุกรณเ์ข็ม

ฉีดยารว่มกนั (เข็มฉีด

ยา, กระบอกเข็มฉีดยา, 

สารเจอืจาง)

การแลกเปลีย่นทางเลอืด

เช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) อาศยั ของเหลวจากรา่งกายทีม่เีชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

(เลอืด,อสุจ,ิสารคดัหล ัง่ในชอ่งคลอดหรอืน ้านมแม่)สมัผสักบัเยือ่เมอืกหรอื

ผวิหนงัทีถู่กท าลายของผูท้ีถ่กูแพรเ่ช ือ้จนท าใหต้ดิตอ่



12

เหล่านีล้ว้นไม่สามารถตดิตอ่เชือ้

ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ได้

การสมัผสักบัผูต้ดิเชือ้ในชวีติประจ าวนั ลว้นไม่ท าใหต้ดิ

เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

ใชอ้ปุกรณท์าน

อาหารรว่มกนั
ใชโ้ถสว้มรว่มกนั ยุงกดั วา่ยน ้าดว้ยกนั

ไอ, จาม จบัมอื โอบกอด จูบเบาๆ



สวมถงุยางอนามยัอย่างถกูตอ้งตลอดเวลาเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์

พรอ้มทัง้ใชเ้จลหลอ่ลืน่ชนิดน ้า สามารถหลกีเลีย่งการตดิเชือ้

ไวรสัเอชไอว(ีHIV) และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ืน่

หลกีเลีย่งการสกัหรอืเจาะหู และไม่ใชเ้คร ือ่งมอืทีอ่าจปนเป้ือนเลอืด

รว่มกบัผูอ้ืน่ เชน่แบตตาเลีย่น มดีโกนหนวด แปรงสฟัีนเป็นตน้

อย่าใชเ้ข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา หรอืสารเจอืจางรว่มกบัผูอ้ืน่

13

วธิกีารป้องกนั

เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ตดิตอ่ผ่านทางเพศสมัพนัธ ์
และเลอืดหรอืของเหลวจากรา่งกาย ดงันัน้การดูแล

แบบทัว่ไป ไม่มคีวามเสีย่งในการตดิโรค
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วธิกีารรกัษา

ใชว้ธิกีารรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั (HAART . highly active 
antiretroviral therapy) สามารถไดร้บัการควบคุมทีด่ไีดม้ี
ผูป่้วยจ านวนไม่น้อย หลงัการรกัษาดว้ยยาตา้นไวรสั โดยทานยา

อย่างเครง่ครดัระยะหน่ึงสภาพความแข็งแรงของรา่งกายไม่

แตกตา่งจากคนทัว่ไป อกีท ัง้ไม่สามารถตรวจพบจ านวนเชือ้ไวรสั  

ลดการแพรเ่ชือ้สู่ผูอ้ ืน่ลงไดเ้ป็นอย่างมาก

รบัการรกัษา  ทานยาตอ่เน่ือง  คงไวซ้ ึง่การตรวจไม่พบ

จ านวนเชือ้ไวรสั

→รกัษาสมรรถนะภูมคิุม้กนัท างานปกติ

→ลดความสามารถในการตดิตอ่

→แมไ้ม่มทีางรกัษาใหห้าย แตส่ามารถควบคุมได ้มใิชโ่รคที่

รกัษาไม่ไดอ้กีตอ่ไป



15

นโยบายรกัษาการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ตรวจ
วนิิจฉยัพบทานยาทนัที

นบัแตปี่ 2016 เป็นตน้มา ไตห้วนัผลกัดนัการใชยุ้ทธศาสตรเ์มือ่ตรวจวนิิจฉยั

พบใหท้ าการรกัษาทนัท ีน าเขา้ยาตา้นไวรสัเอชไอว(ีHIV)ชนิดใหม่ทีม่ี
ผลขา้งเคยีงต า่ ( สูตรยา 3 รวม 1, ทานวนัละ 1 คร ัง้, คร ัง้ละ 1 เม็ด ) เพิม่

อตัราการใชย้าและการเชือ่ฟังปฏบิตัติามของผูต้ดิเชือ้

การตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ไดก้ลายเป็นโรคเร ือ้รงัทีส่ามารถควบคุมไดแ้ลว้  
แคเ่พยีงพบแพทยต์ามเวลา ทานยาตามค าส ัง่แพทย ์สุขภาพรา่งกายของผู ้

ตดิเชือ้กไ็ม่แตกตา่งจากคนทัว่ไปแตอ่ย่างใด

ผูต้ดิเชือ้ทีร่บัการรกัษาดว้ยการทานยาตา้นไวรสัเอชไอว(ีHIV) เมือ่จ านวน
เชือ้ไวรสัของพวกเขาถูกควบคุมจนอยู่ในระดบัทีไ่ม่สามารถตรวจพบได ้ก็

แทบทีจ่ะไม่มกีารตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)จากการมคีวามสมัพนัธท์างเพศ

95% ของผูท้านยาในไตห้วนั จ านวนเชือ้ไวรสัอยู่ในระดบัทีไ่ม่สามารถตรวจ

พบไดแ้ลว้

( ไม่สามารถตรวจพบจ านวนเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ในเลอืด= ควบคุมไดด้)ี



หวัขอ้หลกั

• แนะน าสถานการณก์ารระบาดในประเทศ

• แนะน าเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)และโรคเอดส ์(AIDS)
• การป้องกนัและรกัษาเชือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV) 

ความรูเ้กีย่วกบัการควบคุมป้องกนัเชือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV)

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและ

การดูแลผูต้ดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)
• ความเสีย่งตอ่การสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV) 
• มาตรการหลกัเกณฑก์ารป้องกนัดูแลระดบัมาตรฐาน

• มาตรการการจดัการหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV) 
• ค าถามและความเชือ่ทีผ่ดิทีม่กัพบเหน็เป็นประจ า

• ลม้ลา้งการดูหมิน่เหยยีดหยาม ความหว่งใยและการยอมรบั
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ความเสีย่งตอ่การสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

เง่ือนไขพืน้ฐานทีท่ าใหเ้กดิการตดิตอ่

ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข 3 ประการตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั เชือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV) ถงึจะสามารถตดิตอ่ผ่านผูต้ดิเชือ้ไปสูผู่อ้ ืน่ได ้

ผูบ้รกิารการดูแล

มแีผลเปิดตาม

ผวิหนงัหรอืเยือ่

เมอืกของรา่งกาย

มขีองเหลว

จากรา่งกายที่

มเีชือ้ไวรสั

จ านวนเชือ้ไวรสั/

เขม้ขน้

(การสมัผสั)

เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) จะตายอย่าง
รวดเรว็เมือ่หลุดพน้จากรา่งกายมนุษย ์มี

ชวีติอยู่ในสิง่แวดลอ้มไดย้าก
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ของเหลวจากรา่งกายชนิดใดบา้งทีม่คีวามเสีย่งตอ่

การแพรร่ะบาดโรค

มคีุณสมบตัิ

ในการแพร่

ระบาด

ไม่มคีุณสมบตัิ

ในการแพร่

ระบาด

เลอืด, อสจุ,ิ สารคดัหลัง่ในชอ่ง

คลอด, น า้ไขสนัหลงั, ของเหลว

บรเิวณขอ้ตอ่, น า้ในชอ่งเยือ่หุม้

ปอด, น า้ในชอ่งทอ้ง, น า้คร า่, 

น า้นมแม่

น า้ลาย, เสมหะ, สารคดัหลัง่ในโพรงจมูก, 

น า้ตา, เหงือ่, ปัสสาวะ, อจุจาระ, สิง่

อาเจยีน, ตุม่น า้ผวิหนัง
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ดงันัน้การดูแลแบบทัว่ไปไม่ท าให ้สมัผสักบัเชือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV) 

งานการบรบิาลดูแล

ชว่ยเหลอืการเปลีย่น ใสแ่ละถอดเสือ้

กางเกง

เปลีย่นผา้ปูทีน่อน ปลอกหมอนผา้ห่ม

ชว่ยเหลอืท าความสะอาดชอ่งปาก

(รวมถงึการแปรงฟัน บว้นปาก)

ชว่ยเหลอืตดัแตง่เล็บ

สมัผสักบัเหง่ือ, น ้าตา, น ้าลาย, ปัสสาวะ, 

สิง่อาเจยีน/สิง่ขบัถา่ยของผูต้ดิเชือ้ ลว้น

แลว้แตไ่ม่สามารถแพรร่ะบาดได้
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การปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 

(Standard Precaution)

ต ัง้อยู่บนหลกัการคอื ตอ้งถอืวา่สิง่ตอ่ไปนีอ้าจเป็นแหล่ง

ตดิตอ่ทีม่กีารแพรเ่ชือ้ได ้

 เลอืด

 ของเหลวจากรา่งกาย

 โครงสรา้งผวิหนงัหรอืเยือ่เมอืก

ทีไ่ม่สมบูรณเ์ป็นตน้



21

การปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้

(Standard Precaution)

ประเมนิวา่ไตห้วนัยงัมผูีต้ดิเช ือ้จ านวน 13% ทีไ่ม่

ทราบวา่ตนเองตกอยู่ในภาวะตดิเชือ้

ไม่วา่จะเป็นการดแูลผูป่้วยทีถ่กูสงสยัวา่ตดิเช ือ้ หรอื

ถกูยนืยนัวา่เป็นผูต้ดิเช ือ้แลว้ ลว้นตอ้งท าตามการ

ปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 

การปฏบิตัปิระกอบดว้ยสขุอนามยัของมอื ใหเ้ลอืกใช ้

อปุกรณก์ารป้องกนั เชน่เลอืกใชถ้งุมอืตามสภาพ

ของการสมัผสัเป็นตน้

อา้งองิจากการปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ เมือ่ตอ้งสมัผสักบั

ของเหลวใดๆ จากรา่งกาย ท าตามการปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิ

เช ือ้ ถอืเป็นแผนการป้องกนัตนเองขัน้สงูสดุ
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หลกัปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้

เมือ่ตอ้งสมัผสักบั

เลอืดหรอืของเหลว

จากรา่งกาย

ตอ้งสวมถุงมอื หลงัการสมัผสัตอ้งถอดถุง

มอืพรอ้มท ัง้ลา้งโดยใชน้ ้าและน ้ายาท า

ความสะอาด

หากมอืหรอืผวิหนงั

สมัผสัโดนเลอืดหรอื

ของเหลวจากรา่งกาย

ใชส้ารท าความสะอาดหรอืเจลลา้งมอืชนิด

ไม่ตอ้งใชน้ ้าลา้งมอื พรอ้มท ัง้ท าตาม

ขัน้ตอนการลา้งมอืทีถู่กตอ้ง ”

วตัถุหรอืสิง่แวดลอ้ม

ทีถู่กปนเป้ือนดว้ย

เลอืดหรอืของเหลว

จากรา่งกาย

สามารถท าความสะอาดดว้ยน ้ายาฟอกขาว

เจอืจางเป็น 100 เท่า

เมือ่ผวิหนงัมี

บาดแผลเปิดหรอื

ผวิหนงัอกัเสบ

เมือ่สมัผสัเลอืดหรอืของเหลวจากรา่งกาย 

ตอ้งท าการปิดบาดแผลใหม้ดิชดิดว้ยเทป

ป้องกนัน ้ากอ่น

อา้งองิดชันีมาตรการควบคมุการตดิเช ือ้ของสถานบรกิารดแูลระยะยาวจดัท าโดยกรมควบคมุโรค,  การปฏบิตัขิ ัน้พืน้ฐาน

เพือ่ป้องกนัการตดิเช ือ้
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มาตรการการจดัการหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV) -1

ลา้งสะอาดทนัทกีบับาดแผลทีส่มัผสั

 ถูกของแหลมคมแทงทะลุผวิหนงั

• บบีเลอืดบรเิวณบาดแผลทนัทพีรอ้มใชน้ ้าสะอาดและ

สบู่ลา้งท าความสะอาดบาดแผล

สมัผสักบับาดแผลทีผ่วิหนงั

• ใชน้ ้าสะอาดและสบู่ลา้งใหส้ะอาด

สมัผสักบัเยือ่เมอืก

• ใชน้ ้าสะอาดปรมิาณมากชะลา้ง

รบีไปยงัแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV) ทนัท ีเพือ่ใหแ้พทยป์ระเมนิกอ่น วา่มคีวามเสีย่ง
ตอ่การถูกตดิตอ่เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) หรอืไม่
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มาตรการการจดัการหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) -2：
แผนผงัข ัน้ตอนการพบแพทย ์PEP

หากระหวา่งทีด่แูลผูป่้วย ไม่ระวงัท าใหบ้าดแผลเปิดสมัผสักบัของเหลวจากรา่งกายหรอื

เลอืดของผูป่้วย เป็นไปไดว้า่อาจมคีวามเสีย่งตดิตอ่โรคจากการสมัผสัทางเลอืดได ้

รบีไปยงัแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV) เพือ่ใหแ้พทยป์ระเมนิกอ่น วา่มคีวามเสีย่งตอ่การถกูตดิตอ่เช ือ้ไวรสั

เอชไอว(ีHIV)หรอืไม่

ควรจ า!! ใน28 วนัตอ้งทานยาตอ่เน่ืองตามค าสัง่แพทย!์

ภายใน72ชัว่โมงใหย้าทานเพือ่การป้องกนั ส าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งในการสมัผสัเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

ตรวจวเิคราะหต์ดิตามเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ตามเวลาทีก่ าหนด!
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มาตรการการจดัการหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

“หลงั” สมัผสั การใชย้าเพือ่การป้องกนั(PEP)

ใชย้ากอ่นเพือ่ปกป้องเซลล ์ กอ่นทีจ่ะ

กลายเป็นการตดิเชือ้ถาวร 

ผลขา้งเคยีงแตกตา่งกนัตามบุคคล จะ

หายไปเมือ่หยุดใชย้า
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การใชย้าเพือ่การป้องกนัหลงัสมัผสัเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 
เน่ืองจากการปฏบิตัหิน้าที ่รฐับาลเป็นผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

เมือ่ยืน่เร ือ่งตอ้ง

เตรยีมเอกสาร

ใดบา้ง

การยืน่เร ือ่งมกีาร

จ ากดัระยะเวลา

หรอืไม่

เอกสารการยืน่

เร ือ่งสง่ไปทีใ่ด

มี

หน่วยงานทีค่ณุท างาน หลงัเกดิเหต ุภายใน 6 เดอืนตอ้งท าหนังสอืแจง้ไปยงักอง

การสาธารณสุขในทอ้งทีเ่พือ่ท าการพจิารณาเบือ้งตน้และยืน่เร ือ่งขอเบกิคา่ใชจ้า่ย

(1) ใบเบกิของหน่วยงานยืน่เร ือ่ง

(2) ใบเสรจ็คา่ใชจ้า่ย

รกัษาพยาบาลตน้ฉบบัจรงิ

(3) รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย

(4) ประวตัผูิป่้วยโดยสงัเขป

(5) บนัทกึบอกเล่าเหตกุารณ์

(6) ใบแจง้อบุตัเิหตกุารสมัผสัเชือ้ไวรสั

เอชไอวจีากการปฏบิตัหินา้ที่

(7) บนัทกึตดิตามการตรวจเลอืดจาก

เข็มแทง

หน่วยงานยืน่เร ือ่งท าหนังสอืและแนบเอกสารดงัตอ่ไปนี้

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งส่งไปยงักองการสาธารณสุขในทอ้งที ่

หลงัจากน้ันกองการสาธารณสุขก็จะ

ท าการส่งตอ่ไปยงักรมควบคมุโรค เพือ่ท าการพจิารณาซ า้และ

อนุมตักิารจา่ยเงนิ
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โรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) 

ปัจจบุนัทัว่ไตห้วนัมโีรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเชือ้ไวรสัเอชไอ

ว(ีHIV)รวมทัง้หมด 79 แห่ง

( และมคีลนิิกเป้าหมายจ านวน 1แห่ง )

เสนอบรกิารสอบถามเกีย่วกบัการป้องเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)



สมัผสัของเหลว

จากรา่งกายกม็ี

ความเสีย่งตดิเชือ้

ตดิเชือ้กค็อืการเกดิ

อาการของโรค

น ้าลาย เสมหะ สารคดัหล ัง่

ในโพรงจมูก น ้าตา เหง่ือ

ปัสสาวะ อจุจาระ สิง่อาเจยีน

ตุม่น ้าผวิหนงั 

→ลว้นแตไ่ม่สามารถตดิตอ่ได้
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ความเชือ่ทีผ่ดิเกีย่วกบัเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV) 
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ตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV) 

เป็นโรคทีไ่ม่มทีางรกัษา

รสนิยมทางเพศที่

ตา่งกนัเกีย่วขอ้งกบั

การตดิเชือ้ไวรสัเอช

ไอวี HIV)

การตดิตอ่ของโรคทกุชนิดไม่มกีารแบง่

เพศ รสนิยมทางเพศมเีพยีง

ความสมัพนัธท์างเพศทีป่ลอดภยัเทา่น้ัน 

สวมถงุยางอนามยัอยา่งถกูตอ้ง

ตลอดเวลา เจลหลอ่ลืน่ชนิดน า้ จงึจะ

สามารถป้องกนัการตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอวี

HIV)และโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธอ์ืน่

ผลจากการคดิคน้ยาชนิดใหม่ทีห่ลากหลายขึน้

ใช ้การตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว ี HIV) ไม่ไดเ้ป็น
มรณะด าส าหรบัศตวรรษที ่ อกีตอ่ไป

อายุขยัเฉลีย่ของผูต้ดิเช ือ้ไม่ไดม้คีวามแตกตา่ง

จากผูไ้ม่ไดต้ดิเช ือ้อกีแลว้ จงึไดก้ลายเป็น

เหมอืนโรคเร ือ้รงัเชน่เดยีวกบัความดนัโลหติสงู

และเบาหวาน 
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ความเชือ่ทีผ่ดิเกีย่วกบัเชือ้ไวรสัเอชไอวี HIV) 



Q

A

30

ค าถามทีพ่บไดบ่้อยเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)-1

ไม่ทราบวา่การใชโ้ถสว้มรว่มกบัผูเ้ชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ใช้

อปุกรณซ์กัผา้รว่มกนั จะตดิตอ่ไดเ้ชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)หรอืไม่

ไม่ตดิตอ่
การตดิตอ่ของเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ตอ้งอาศยัของเหลวจากรา่งกาย, การ

แลกเปลีย่นเลอืด อนัประกอบดว้ย เพศสมัพนัธไ์ม่ปลอดภยัซึง่ไม่ไดส้วมถงุยาง

อนามยัตลอดเวลา  ใชอ้ปุกรณเ์ข็มฉีดยา, สารเจอืจางรว่มกบัผูอ้ืน่ หรอืการตดิตอ่

โดยตรงจากแม่สูล่กูเป็นตน้ สว่นสิง่ขบัถา่ยเชน่อจุจาระ, ปัสสาวะ, น า้ลาย, เหงือ่

เป็นตน้ ไม่ท าใหต้ดิเช ือ้ได ้ ดงัน้ันการด าเนินชวีติรว่มกนัโดยทัว่ไป ไม่สง่ผลตอ่การ

ตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)



Q

AA
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ค าถามทีพ่บไดบ้่อยเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)-2

ถูกยุงกดัจะตดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)หรอืไม่  ยุงกดั “ผูต้ดิ

เชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)”แลว้มากดัฉนั  จะตดิตอ่เชือ้ไวรสัเอช

ไอว(ีHIV)ไหม

ไม่ตดิตอ่
เช ือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV)ไม่สามารถตดิตอ่ผ่านการถกูแมลงเชน่ยุง แมลงวนัเป็นตน้
กดัปากของยุงมเีลอืดตดิอยู่ในปรมิาณนอ้ยมาก ไม่เพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการแพร่

เช ือ้ไวรสัได ้นอกจากนีห้ลงัการดดูเลอืดแลว้ จะมกีารพกัผ่อนเพือ่ย่อยสลายเลอืด 

ไม่มกีารดดูเลอืดแลว้ท าการกดัคนตอ่ไปในทนัท ีอกีทัง้การดดูเลอืดของยุงเป็นไป

ในทางเดยีว ไม่มกีารคายยอ้นออกมาจากหลอดอาหารอกี ดงัน้ันไม่สามารถตดิตอ่

เช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ได ้
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ค าถามทีพ่บไดบ่้อยเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)-3

ทีผ่่านมาเกดิเหตุการณผู์ต้ดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)กดัคนจน
บาดเจบ็   ไม่ทราบวา่ถูกกดัจะตดิตอ่เชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)ไหม

ไม่ตดิตอ่
ผูถ้กูกดัสมัผสัโดนของเหลวจากรา่งกายของผูก้ดั(ผูต้ดิเช ือ้ไวรสัHIV)คอืน า้ลาย

และเยือ่เมอืกในชอ่งปาก เน่ืองจากน า้ลายไม่สามารถตดิตอ่เช ือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)ได ้มเีพยีงเยือ่เมอืกในชอ่งปาก ในสภาพการณพ์เิศษคอื หากมบีาดแผล, มี

เลอืดออกเป็นตน้ จงึอาจจะตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ดงัน้ันการตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอ
ว(ีHIV)จากการถกูกดับาดเจ็บ จงึมคีวามเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
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ดืม่น ้าแกว้เดยีวกนักบัผูต้ดิเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)จะตดิเชือ้

หรอืไม่

ไม่ตดิตอ่

เน่ืองจากน ้าลายแทบไม่สามารถตดิตอ่เช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ได ้
ดงัน้ันดืม่น ้าไม่สามารถตดิเชือ้ได ้จบูเบาๆกบัผูต้ดิเช ือ้ ก็ไม่สามารถ

ตดิตอ่เช ือ้ได ้

ค าถามทีพ่บไดบ้่อยเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไวรสัเอชไอวี

(HIV)-4
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อา้งองิตามวรรณกรรมงานวจิยัสากลปรากฏ

วา่ ผูต้ดิเช ือ้ทานยาอย่างเครง่ครดัจนจ านวน

เช ือ้ไวรสัไม่สามารถตรวจพบได ้สามารถลด

ความเสีย่งในการตดิตอ่แพรเ่ช ือ้ลงไดเ้ป็น

อย่างมาก

การบรกิารการดแูลโดยทัว่ไป ( ผลกิตวั ท า

ความสะอาด สมัผสัโดนเนือ้ตวั ) ไม่สามารถ

ท าใหเ้กดิการตดิตอ่ได ้ การตดิตอ่ของเช ือ้

ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ตอ้งอาศยัของเหลวจาก
รา่งกาย, การแลกเปลีย่นเลอืด สว่นสิง่

ขบัถา่ยเชน่  อจุจาระ, ปัสสาวะ, น า้ลาย, 

เหงือ่เป็นตน้ ไม่ท าใหต้ดิเช ือ้ได ้ ดงัน้ันการ

ด าเนินชวีติรว่มกนัโดยทัว่ไป ไม่สง่ผลตอ่การ

ตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว ี(HIV)แตอ่ยา่งใด

สามารถท ากจิกรรมปฏสิมัพนัธใ์น

ชวีติประจ าวนัเชน่โอบกอด, จบัมอื, ทาน

อาหาร, ใชโ้ทรศพัทเ์ป็นตน้กบัผูต้ดิเช ือ้ได ้

ลม้ลา้งการดูหมิน่เหยยีดหยาม ความหว่งใย

และการยอมรบั
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การตดิตอ่ของเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)อาศยัชอ่งทางหลกัในการแพรเ่ช ือ้ไดแ้กข่องเหลวจาก

รา่งกายทีม่เีช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ( เลอืด, อสจุ,ิ สารคดัหลัง่ในชอ่งคลอดหรอืน า้นมแม่ ) 

ชอ่งทางตดิตอ่หลกัคอืการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั

การตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ไดถ้กูมองว่าเป็นโรคเร ือ้รงัแลว้ ผูต้ดิเช ือ้ทานยาอย่าง

เครง่ครดั ก็สามารถควบคมุจ านวนเชือ้ไวรสั รกัษาสขุภาพทีแ่ข็งแรงไวไ้ด ้

การดแูลผูต้ดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV) ควรท าการเตอืนใหผู้ต้ดิเช ือ้พบแพทยต์ามก าหนดเวลา 

ทานยาตอ่เน่ือง เพือ่ควบคมุจ านวนเชือ้ไวรสัในรา่งกายของผูต้ดิเช ือ้

บรกิารการดแูลในชวีติประจ าวนัแบบทัว่ไป ไม่สามารถตดิเช ือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)ได ้

บคุคลากรผูท้ างานดา้นการบรกิารดแูลระยะยาว หากเกดิอบุตัเิหตสุมัผสัแตะตอ้งกบัโรคจาก

การท างาน โปรดพบแพทยภ์ายใน 72 ช ัว่โมง เพือ่ท าการตรวจคดักรองเชือ้ไวรสัเอชไอว(ีHIV)

โดยมแีพทยเ์ป็นผูป้ระเมนิวา่จ าเป็นตอ้งใชย้าเพือ่การป้องกนัหรอืไม่ โดยคา่ใชจ้า่ยรฐับาลจะ

เป็นผูส้นับสนุน



36


