
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดกิาร 

บุคลากรด้านการบริการการ
ดแูลระยะยาว
ความรู้และมาตรการการ
ควบคุมป้องกันเชือ้ไวรัสเอชไอวี(HIV)
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หวัข้อหลัก

• แนะน าสถานการณ์การระบาดในประเทศ
• แนะน าเชือ้ไวรัสเอชไอวี(HIV)และโรคเอดส์ (AIDS)
• การป้องกันและรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 

ความรู้เก่ียวกับการควบคุมป้องกันเชือ้ไวรัสเอชไอวี(HIV)

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและการดูแลผู้ตดิเชือ้
ไวรัสเอชไอวี(HIV) 

• ความเส่ียงต่อการสัมผัสเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 
• มาตรการหลักเกณฑ์การป้องกันดูแลระดับมาตรฐาน
• มาตรการการจัดการหลังสัมผัสเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 
• ค าถามและความเชื่อที่ผิดที่มักพบเหน็เป็นประจ า
• ล้มล้างการดูหมิ่นเหยียดหยาม ความห่วงใยและการยอมรับ
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เมื่อกล่าวถงึเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) ท าให้นึก
ถงึอะไร

โรคตดิต่อ

รักร่วมเพศ

เพศสัมพันธ์

ส ่าส่อนทางเพศ

โรคที่ไม่มีทางรักษา

โรคเพศสัมพนัธ์

ยาเสพตดิ

โรคซมึเศร้า

อื่นๆ 4

http://www.google.com.tw/url?sa=i&rct=j&q=i+have+aids+please+hug+me&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAOMVZcm2PO-gM&tbnid=4HmLiYXZ7hkBMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juesatta.com/tag/i-have-aids-please-hug-me-i-cant-make-you-sick/&ei=csPsUcv6OOHQiAfTkoHIBg&psig=AFQjCNG-BJJNko6aTC9fVfl5_AurMgAnpg&ust=1374557400243160


41,033 19,658 7,258

จ ำนวนผู้ตดิเช้ือ HIV/AIDS ในไต้หวนัที่ได้รับแจ้ง(1984-

2020) 

สถำนกำรณ์กำรตดิเช้ือเอชไอวี
(HIV) ในประเทศจดัอยู่ใน

ระดบัมกีำรระบำดต ำ่

5

จ ำนวนรับแจ้ง
กรณีรำยบุคคล ยอดรวมผู้ติดเช้ือ HIV ยอดรวมผู้เป็นโรค AIDS ยอดรวมผู้เสียชีวติ

ยุทธศำสตร์กำรควบคุมป้องกัน ท้ังกำรผลักดันกำรตรวจคัด
กรองหลำกรูปแบบอย่ำงกระตือรือร้น กำรให้ยำทำนทันที
เพื่อป้องกันเม่ือตรวจวินิจฉัยพบเป็นต้น ยอดกำรรับแจ้งเพิม่
ใหม่ลดลงทุกปี

ปี
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การใช้เข็มฉีดสารเสพติด
ไม่ชดัเจน

เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งชายและหญิง

เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งชายและชาย

จ ำนวนรับแจ้งกรณี
รำยบุคคลเพิม่ใหม่
1,392 รำย

การใช้เข็มฉีดสารเสพติด

เพศสมัพนัธ์ที่ไมป่ลอดภยัระหวา่งชายและชาย

เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งชายและหญิง

การใช้เข็มฉีดสารเสพติด เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งชายและชาย

เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยัระหวา่งชายและหญิง

ควำมสัมพนัธ์ทำงเพศทีไ่ม่ปลอดภัย
เป็นช่องทำงหลกัของกำรตดิต่อ



ทัว่โลกสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมขั้นตอน “90-90-90”ในปี 2020
ปี 2030 กส็ำมำรถยุติกำรติดต่อแพร่ระบำดของโรคเอดส์ได้

“90-90-90” 
ควำมหมำยคือ เม่ือถึงปี 
2020

90% 90% 90%

ปี 2020 เป้ำหมำย 90-90-90
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ของผูติ้ดเช้ือ
ทราบวา่ตนเองติดเช้ือ

ของผูท่ี้ทราบวา่ตนเองติดเช้ือ
ทานยาเพื่อการรักษา

ของผูติ้ดเช้ือท่ีทานยา
ไม่สามารถตรวจพบจ านวนเช้ือไวรัส

เม่ือไม่สามารถตรวจพบจ านวนเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)ในเลือด สภาพความแขง็แรงของ
ร่างกายไม่ต่างจากคนทัว่ไป ความเส่ียงในการติดต่อลดลงเป็นอยา่งมาก



81% 82% 88%
Global
2019

Taiwan
2020 90% 93% 95%

ไต้หวนั 3 อย่ำงได้ 90  ดกีว่ำค่ำเฉลีย่ทั่วโลก
ผู้ที่ทรำบว่ำตนเองตดิเช้ือส่วนใหญ่ล้วนทำนยำเพ่ือกำรรักษำ อกีทั้งควบคุมได้ดี

ปี2020 เป้ำหมำย 90-90-90ทีไ่ต้หวนัท ำได้ในปัจจุบัน
(2019)
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อตัราส่วนผูท่ี้ทราบวา่
ตนเองติดเช้ือ

อตัราส่วนผูท่ี้ทราบวา่ติดเช้ือ
และทานยา

อตัราส่วนผูท้านยาท่ีไม่
สามารถตรวจพบจ านวนเช้ือ

ไวรัส

ควำมเส่ียงในกำรตดิต่อ
ลดลงเป็นอย่ำงมำก



ผู้ทีต่ดิเช้ือไวรัสเอชไอว ี(HIV) ดูแล้วมีควำมแตกต่ำงจำกบุคคลทัว่ไป
หรือไม่

ระยะเวลำทีผู้่ใหญ่เร่ิมตดิเช้ือไวรัสเอชไอวี
(HIV) จนกระทั่งเกดิอำกำรของโรคเอดส์
(AIDS)อำจนำนเป็นเวลำถึง 10 ปี ใน
ระยะเวลำดงักล่ำว ผู้ตดิเช้ือร่ำงกำยดูแข็งแรง
ปกติ

พวกเขำอำจไม่ทรำบว่ำตนเองเป็นผู้ตดิเช้ือ
ไวรัสแล้ว
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ติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) กต้็องเป็นโรคเอดส์ (AIDS)
ใช่ไหม

ท าลายระบบภูมิคุม้กนัร่างกาย
มนุษย์

เม่ือมนุษยติ์ดเช้ือไวรัสเอชไอวี หากไม่ไดรั้บการใหย้าเพื่อควบคุม
อยา่งมีประสิทธิภาพ อาจท าใหภู้มิคุม้กนัของร่างกายลดลง และ
เกิดโรคติดเช้ือฉวยโอกาสหรือเป็นเน้ืองอกไดง่้าย อาการเช่นน้ี
เรียกวา่ “ภาวะภูมิคุม้กนับกพร่องท่ีไม่ไดเ้ป็นโดยก าเนิด” หรือท่ี
เรียกทัว่ไปวา่ “โรคเอดส์”
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ติดเช้ือ

เสียชีวติ
ระยะพำหะแพร่
เช้ือโรคเอดส์

ระยะโรคเอดส์

ติดเช้ือไวรัสเอชไอวี

ตดิเชื้อไม่มอีำกำรของโรค

▼เรียกว่ำตดิเชื้อ H
IV

ร
ะย
ะแ
ร
ก

โรคเอดส์

ร
ะย
ะห
ล
งั

เมื่อป่วย

▼เรียกว่ำ A
ID

S

“ฮิวแมนอมิมิวโนเดฟีเชียนซีไวรัส”เรียกทัว่ไป
วา่ “ไวรัสเอชไอว”ีเป็นเช้ือไวรัสชนิดหน่ึงท่ี
สามารถท าลายระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย
มนุษย์



กำรติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) มีช่องทำงใดบ้ำง
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เพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั

เพศสัมพนัธ์ทางช่องปาก
เพศสัมพนัธ์ทางทวารหนกั
เพศสัมพนัธ์ทางช่องคลอด หรือวธีิ
อ่ืนท่ีมีการแลกเปล่ียนซ่ึงของเหลว
จากร่างกาย

การติดต่อผา่นแม่สู่ลูก

ระหวา่งการตั้งครรภ์ คลอดลูก
หรือป้อนนมแม่ เช้ือไวรัสเอชไอ
ว(ีHIV) จากร่างกายแม่ติดต่อ
สู่ลูกโดยตรง

เติมหรือสัมผสัเลือดท่ีติดเช้ือ
ไวรัสเอชไอว(ีHIV) ใช้
อุปกรณ์เขม็ฉีดยาร่วมกนั (เขม็
ฉีดยา, กระบอกเขม็ฉีดยา, 
สารเจือจาง)

การแลกเปล่ียนทางเลือด

เช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) อาศยั ของเหลวจำกร่ำงกำยทีม่เีช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) (เลือด,อสุจ,ิสำรคดัหลัง่ในช่อง
คลอดหรือน ำ้นมแม่)สัมผสักบัเย่ือเมือกหรือผวิหนังทีถู่กท ำลำยของผูท่ี้ถูกแพร่เช้ือจนท าใหติ้ดต่อ
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เหล่ำนีล้้วนไม่สำมำรถติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอวี
(HIV) ได้

กำรสัมผสักบัผู้ติดเช้ือในชีวติประจ ำวนั ล้วนไม่ท ำให้ติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) 

ใช้อปุกรณ์ทำนอำหำรร่วมกนั
ใช้โถส้วมร่วมกนั ยุงกดั ว่ำยน ำ้ด้วยกนั

ไอ, จำม จับมือ โอบกอด จูบเบำๆ



สวมถุงยางอนามยัอยา่งถูกตอ้งตลอดเวลาเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ พร้อมทั้งใชเ้จลหล่อล่ืนชนิด
น ้า สามารถหลีกเล่ียงการติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
อ่ืน

หลีกเล่ียงการสกัหรือเจาะหู และไม่ใชเ้คร่ืองมือท่ีอาจปนเป้ือนเลือดร่วมกบัผูอ่ื้น เช่นแบตตา
เล่ียน มีดโกนหนวด แปรงสีฟันเป็นตน้

อยา่ใชเ้ขม็ฉีดยา กระบอกฉีดยา หรือสารเจือจางร่วมกบัผูอ่ื้น
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วธีิกำรป้องกนั

เช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) ติดต่อผ่ำนทำงเพศสัมพนัธ์และเลือดหรือของเหลว
จำกร่ำงกำย ดงัน้ันกำรดูแลแบบทัว่ไป ไม่มคีวำมเส่ียงในกำรตดิโรค
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วธีิกำรรักษำ

ใช้วธีิกำรรักษำด้วยยำต้ำนไวรัส (HAART . highly active antiretroviral 
therapy) สำมำรถได้รับกำรควบคุมทีด่ไีด้มผู้ีป่วยจ ำนวนไม่น้อย หลงักำรรักษำด้วยยำต้ำน
ไวรัส โดยทำนยำอย่ำงเคร่งครัดระยะหน่ึงสภำพควำมแขง็แรงของร่ำงกำยไม่แตกต่ำงจำกคนทั่วไป อกี
ทั้งไม่สำมำรถตรวจพบจ ำนวนเช้ือไวรัส  ลดกำรแพร่เช้ือสู่ผู้อ่ืนลงได้เป็นอย่ำงมำก

รับกำรรักษำ  ทำนยำต่อเน่ือง  คงไว้ซ่ึงกำรตรวจไม่พบจ ำนวนเช้ือไวรัส
→รักษำสมรรถนะภูมคุ้ิมกนัท ำงำนปกติ
→ลดควำมสำมำรถในกำรติดต่อ
→แม้ไม่มทีำงรักษำให้หำย แต่สำมำรถควบคุมได้ มใิช่โรคทีรั่กษำไม่ได้อกีต่อไป
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นโยบำยรักษำกำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) ตรวจวินิจฉัยพบทำนยำทนัที

นับแต่ปี 2016 เป็นต้นมำ ไต้หวนัผลกัดันกำรใช้ยุทธศำสตร์เม่ือตรวจวนิิจฉัยพบให้ท ำกำรรักษำทนัท ีน ำเข้ำยำต้ำน
ไวรัสเอชไอว(ีHIV)ชนิดใหม่ทีม่ผีลข้ำงเคยีงต ่ำ ( สูตรยำ 3 รวม 1, ทำนวนัละ 1 คร้ัง, คร้ังละ 1 เมด็ ) เพิม่อตัรำ
กำรใช้ยำและกำรเช่ือฟังปฏบัิติตำมของผู้ติดเช้ือ

กำรติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) ได้กลำยเป็นโรคเร้ือรังทีส่ำมำรถควบคุมได้แล้ว  แค่เพยีงพบแพทย์ตำมเวลำ ทำนยำ
ตำมค ำส่ังแพทย์ สุขภำพร่ำงกำยของผู้ติดเช้ือกไ็ม่แตกต่ำงจำกคนทัว่ไปแต่อย่ำงใด

ผู้ติดเช้ือทีรั่บกำรรักษำด้วยกำรทำนยำต้ำนไวรัสเอชไอว(ีHIV) เม่ือจ ำนวนเช้ือไวรัสของพวกเขำถูกควบคุมจนอยู่ใน
ระดับทีไ่ม่สำมำรถตรวจพบได้ กแ็ทบทีจ่ะไม่มกีำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)จำกกำรมคีวำมสัมพนัธ์ทำงเพศ

95% ของผู้ทำนยำในไต้หวนั จ ำนวนเช้ือไวรัสอยู่ในระดับทีไ่ม่สำมำรถตรวจพบได้แล้ว
( ไม่สำมำรถตรวจพบจ ำนวนเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ในเลือด= ควบคุมได้ด)ี



หัวข้อหลกั

• แนะน ำสถำนกำรณ์กำรระบำดในประเทศ
• แนะน ำเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)และโรคเอดส์ (AIDS)
• กำรป้องกนัและรักษำเช้ือไวรัสเอชไอว ี(HIV) 

ควำมรู้เกีย่วกบักำรควบคุมป้องกนัเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรป้องกนัและกำรดูแลผู้ตดิเช้ือไวรัสเอช
ไอว(ีHIV) 

• ควำมเส่ียงต่อกำรสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอว ี(HIV) 
• มำตรกำรหลกัเกณฑ์กำรป้องกนัดูแลระดบัมำตรฐำน
• มำตรกำรกำรจดักำรหลงัสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอว ี(HIV) 
• ค ำถำมและควำมเช่ือที่ผดิที่มักพบเห็นเป็นประจ ำ
• ล้มล้ำงกำรดูหมิ่นเหยยีดหยำม ควำมห่วงใยและกำรยอมรับ

16
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ควำมเส่ียงต่อกำรสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 

เง่ือนไขพืน้ฐำนที่ท ำให้เกดิกำรติดต่อ
ต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข 3 ประกำรต่อไปนีพ้ร้อมกัน เช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) ถึงจะสำมำรถ
ติดต่อผ่ำนผู้ติดเช้ือไปสู่ผู้อ่ืนได้

ผูบ้รกิารการดูแล

มแีผลเปิดตาม

ผวิหนงัหรอืเยือ่

เมอืกของรา่งกาย

มขีองเหลว

จากรา่งกายที่

มเีชือ้ไวรสั

จ านวนเชือ้ไวรสั/

เขม้ขน้

(การสมัผสั)

เช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) จะตำยอย่ำงรวดเร็วเม่ือหลุดพ้นจำก
ร่ำงกำยมนุษย์ มีชีวติอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้ยำก
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ของเหลวจำกร่ำงกำยชนิดใดบ้ำงทีม่ีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดโรค

มคุีณสมบัติในกำร
แพร่ระบำด

ไม่มคุีณสมบัติในกำรแพร่
ระบำด

เลือด, อสุจิ, สารคดัหลัง่ในช่องคลอด, น ้า
ไขสันหลงั, ของเหลวบริเวณขอ้ต่อ, น ้าใน
ช่องเยือ่หุม้ปอด, น ้าในช่องทอ้ง, น ้าคร ่า, 
น ้านมแม่

น ้าลาย, เสมหะ, สารคดัหลัง่ในโพรงจมูก, น ้าตา, 
เหง่ือ, ปัสสาวะ, อุจจาระ, ส่ิงอาเจียน, ตุ่มน ้าผวิหนงั
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ดังน้ันกำรดูแลแบบทัว่ไปไม่ท ำให้ สัมผสักบัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 

งำนกำรบริบำลดูแล

ช่วยเหลือการเปล่ียน ใส่และถอดเส้ือกางเกง

เปล่ียนผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอนผา้ห่ม

ช่วยเหลือท าความสะอาดช่องปาก
(รวมถึงการแปรงฟัน บว้นปาก)

ช่วยเหลือตดัแต่งเลบ็

สัมผสักบัเหง่ือ, น ำ้ตำ, น ำ้ลำย, ปัสสำวะ, ส่ิงอำเจยีน/ส่ิงขบัถ่ำย
ของผู้ตดิเช้ือ ล้วนแล้วแต่ไม่สำมำรถแพร่ระบำดได้
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กำรปฏิบัติขั้นพืน้ฐำนเพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ 
(Standard Precaution)

ตั้งอยู่บนหลกักำรคือ ต้องถือว่ำส่ิงต่อไปนีอ้ำจเป็นแหล่งตดิต่อทีม่ีกำรแพร่เช้ือได้
 เลือด
 ของเหลวจำกร่ำงกำย
 โครงสร้ำงผวิหนังหรือเย่ือเมือก

ทีไ่ม่สมบูรณ์เป็นต้น
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กำรปฏิบัติขั้นพืน้ฐำนเพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ
(Standard Precaution)

ประเมินวา่ไตห้วนัยงัมีผูติ้ดเช้ือจ านวน 13% ท่ีไม่ทราบวา่ตนเองตก
อยูใ่นภาวะติดเช้ือ
ไม่วา่จะเป็นการดูแลผูป่้วยท่ีถูกสงสยัวา่ติดเช้ือ หรือถูกยนืยนัวา่เป็นผู ้
ติดเช้ือแลว้ ลว้นตอ้งท าตามการปฏิบติัขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 
การปฏิบติัประกอบดว้ยสุขอนามยัของมือ ใหเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์การ
ป้องกนั เช่นเลือกใชถุ้งมือตามสภาพของการสมัผสัเป็นตน้

อา้งอิงจากการปฏิบติัขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ เม่ือตอ้งสมัผสักบัของเหลวใดๆ จากร่างกาย ท า
ตามการปฏิบติัขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ ถือเป็นแผนการป้องกนัตนเองขั้นสูงสุด
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หลกัปฏิบัติขั้นพืน้ฐำนเพ่ือป้องกนักำรติดเช้ือ

เม่ือต้องสัมผสักบัเลือดหรือ
ของเหลวจำกร่ำงกำย

ต้องสวมถุงมือ หลงักำรสัมผสัต้องถอดถุงมือพร้อมทั้งล้ำงโดยใช้น ำ้
และน ำ้ยำท ำควำมสะอำด

หำกมือหรือผวิหนังสัมผสัโดน
เลือดหรือของเหลวจำกร่ำงกำย

ใช้สำรท ำควำมสะอำดหรือเจลล้ำงมือชนิดไม่ต้องใช้น ำ้ล้ำงมือ พร้อม
ทั้งท ำตำมขั้นตอนกำรล้ำงมือทีถู่กต้อง ”

วตัถุหรือส่ิงแวดล้อมทีถู่ก
ปนเป้ือนด้วยเลือดหรือของเหลว
จำกร่ำงกำย

สำมำรถท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ยำฟอกขำวเจือจำงเป็น 100 เท่ำ

เม่ือผวิหนังมบีำดแผลเปิดหรือ
ผวิหนังอกัเสบ

เม่ือสัมผสัเลือดหรือของเหลวจำกร่ำงกำย ต้องท ำกำรปิดบำดแผลให้
มดิชิดด้วยเทปป้องกนัน ำ้ก่อน

อา้งอิงดชันีมาตรการควบคุมการติดเช้ือของสถานบริการดูแลระยะยาวจดัท าโดยกรมควบคุมโรค,  การปฏิบติัขั้นพ้ืนฐานเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
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มำตรกำรกำรจดักำรหลงัสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) -1

ล้ำงสะอำดทันทกีบับำดแผลทีสั่มผัส

➢ ถูกของแหลมคมแทงทะลุผวิหนัง

• บีบเลือดบริเวณบำดแผลทันทีพร้อมใช้น ำ้สะอำดและสบู่ล้ำงท ำควำมสะอำดบำดแผล

➢ สัมผสักบับำดแผลทีผ่วิหนัง

• ใช้น ำ้สะอำดและสบู่ล้ำงให้สะอำด

➢ สัมผสักบัเย่ือเมือก

• ใช้น ำ้สะอำดปริมำณมำกชะล้ำง

รีบไปยงัแผนกฉุกเฉินของโรงพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) ทนัท ีเพ่ือให้
แพทย์ประเมนิก่อน ว่ำมคีวำมเส่ียงต่อกำรถูกติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) หรือไม่
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มำตรกำรกำรจัดกำรหลงัสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) -2：
แผนผงัขั้นตอนกำรพบแพทย์ PEP

หากระหวา่งท่ีดูแลผูป่้วย ไม่ระวงัท าใหบ้าดแผลเปิดสมัผสักบัของเหลวจากร่างกายหรือเลือดของผูป่้วย เป็นไปไดว้า่อาจมี
ความเส่ียงติดต่อโรคจากการสมัผสัทางเลือดได้

รีบไปยงัแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) เพื่อใหแ้พทย์
ประเมินก่อน วา่มีความเส่ียงต่อการถูกติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)หรือไม่

ควรจ า!! ใน28 วนัตอ้งทานยาต่อเน่ืองตามค าส่ังแพทย!์

ภายใน72ช่ัวโมงใหย้าทานเพื่อการป้องกนั ส าหรับผูท่ี้มีความเส่ียงในการสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) 

ตรวจวเิคราะห์ติดตามเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) ตามเวลาท่ีก าหนด!
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มำตรกำรกำรจัดกำรหลงัสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 

“หลงั” สัมผสั กำรใช้ยำเพ่ือกำรป้องกนั(PEP)

ใช้ยำก่อนเพ่ือปกป้องเซลล์  ก่อนทีจ่ะกลำยเป็นกำรตดิเช้ือถำวร 

ผลข้ำงเคยีงแตกต่ำงกนัตำมบุคคล จะหำยไปเม่ือหยุดใช้ยำ
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กำรใช้ยำเพ่ือกำรป้องกนัหลงัสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) เน่ืองจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ รัฐบำลเป็น
ผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

เม่ือย่ืนเร่ืองต้องเตรียมเอกสำร
ใดบ้ำง

กำรย่ืนเร่ืองมีกำรจ ำกดั
ระยะเวลำหรือไม่

เอกสำรกำรย่ืนเร่ืองส่งไปที่
ใด

มี
หน่วยงานท่ีคุณท างาน หลงัเกิดเหตุ ภายใน 6 เดือนตอ้งท าหนงัสือแจง้ไปยงักองการสาธารณสุขในทอ้งท่ีเพื่อ
ท าการพิจารณาเบ้ืองตน้และยื่นเร่ืองขอเบิกค่าใชจ่้าย

(1) ใบเบิกของหน่วยงานยืน่เร่ือง

(2) ใบเสร็จค่าใชจ่้ายรักษาพยาบาลตน้ฉบบัจริง

(3) รายละเอียดค่าใชจ่้าย

(4) ประวติัผูป่้วยโดยสังเขป

(5) บนัทึกบอกเล่าเหตุการณ์

(6) ใบแจง้อุบติัเหตุการสัมผสัเช้ือไวรัสเอชไอวจีาก

การปฏิบติัหนา้ท่ี

(7) บนัทึกติดตามการตรวจเลือดจากเขม็แทง

หน่วยงานยืน่เร่ืองท าหนงัสือและแนบเอกสารดงัต่อไปน้ี

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งส่งไปยงักองการสาธารณสุขในทอ้งท่ี หลงัจากนั้นกองการ
สาธารณสุขก็จะ
ท าการส่งต่อไปยงักรมควบคุมโรค เพื่อท าการพิจารณาซ ้ าและอนุมติัการจ่ายเงิน



27

โรงพยำบำลเป้ำหมำยตรวจเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 

ปัจจุบนัทัว่ไตห้วนัมีโรงพยาบาลเป้าหมายตรวจเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)รวม
ทั้งหมด 83 แห่ง

( และมีคลินิกเป้าหมายจ านวน 1แห่ง )

เสนอบริการสอบถามเก่ียวกบัการป้องเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)



สัมผัสของเหลวจากร่างกาย
กม็ีความเส่ียงตดิเชือ้?

ตดิเชือ้ก็คือการเกดิอาการ
ของโรค?

น า้ลาย, เสมหะ, สารคัดหล่ังในโพรงจมูก, 
น า้ตา, เหงื่อ, ปัสสาวะ, อุจจาระ, สิ่ง

อาเจียน, ตุ่มน า้ผิวหนัง 

→ล้วนแต่ไม่สามารถตดิต่อได้
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ควำมเช่ือทีผ่ดิเกีย่วกบัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 

ติดเชือ้ไม่มีอาการของโรค

▼เรียกว่าติดเชือ้ 
H

IV

เมื่อป่วย
▼เรียกว่า A

ID
S

ร
ะย
ะแ
ร
ก

ร
ะย
ะห
ล
งั



ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวี(HIV) เป็น
โรคท่ีไม่มีทางรักษา?

รสนิยมทางเพศท่ีต่างกนั
เก่ียวข้องกบัการติดเชือ้ไวรัส

เอชไอว(ีHIV)?

การติดต่อของโรคทกุชนิดไมม่ีการแบง่เพศ,  รสนิยมทาง
เพศมีเพียงความสมัพนัธ์ทางเพศที่ปลอดภยัเท่านัน้ 

( สวมถงุยางอนามยัอย่างถกูต้องตลอดเวลา+เจลหลอ่
ลื่นชนิดน า้ ) จงึจะสามารถปอ้งกนัการติดเชือ้ไวรัสเอชไอ

วี(HIV)และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์อ่ืน

ผลจากการคิดค้นยาชนิดใหมท่ี่หลากหลายขึน้ใช้ การติดเชือ้
ไวรัสเอชไอวี (HIV) ไมไ่ด้เป็นมรณะด าส าหรับศตวรรษท่ี 20 
อีกต่อไป อายขุยัเฉลี่ยของผู้ติดเชือ้ไมไ่ด้มีความแตกต่างจากผู้

ไมไ่ด้ติดเชือ้อีกแล้ว จงึได้กลายเป็นเหมือนโรคเรือ้รัง
เช่นเดียวกบัความดนัโลหิตสงูและเบาหวาน 
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ควำมเช่ือทีผ่ดิเกีย่วกบัเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) 



Q

A

30

ค ำถำมที่พบได้บ่อยเกีย่วกบักำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)-1

ไม่ทรำบว่ำกำรใช้โถส้วมร่วมกบัผู้เช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) ใช้อุปกรณ์ซักผ้ำร่วมกนั จะติดต่อได้
เช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)หรือไม่

ไม่ติดต่อ
การติดต่อของเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ตอ้งอาศยัของเหลวจากร่างกาย, การแลกเปล่ียนเลือด อนัประกอบดว้ย 
เพศสมัพนัธ์ไม่ปลอดภยัซ่ึงไม่ไดส้วมถุงยางอนามยัตลอดเวลา  ใชอุ้ปกรณ์เขม็ฉีดยา, สารเจือจางร่วมกบัผูอ่ื้น 
หรือการติดต่อโดยตรงจากแม่สู่ลูกเป็นตน้ ส่วนส่ิงขบัถ่ายเช่นอุจจาระ, ปัสสาวะ, น ้าลาย, เหง่ือเป็นตน้ ไม่ท า
ใหติ้ดเช้ือได ้ ดงันั้นการด าเนินชีวิตร่วมกนัโดยทัว่ไป ไม่ส่งผลต่อการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)
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ค ำถำมที่พบได้บ่อยเกีย่วกบักำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)-2

ถูกยุงกดัจะติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)หรือไม่  ยุงกดั “ผู้ติดเช้ือไวรัสเอชไอวี
(HIV)”แล้วมำกดัฉัน  จะติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)ไหม

ไม่ติดต่อ
เช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV)ไม่สามารถติดต่อผา่นการถูกแมลงเช่นยงุ แมลงวนัเป็นตน้กดัปากของยงุมีเลือดติดอยู่
ในปริมาณนอ้ยมาก ไม่เพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการแพร่เช้ือไวรัสได ้นอกจากน้ีหลงัการดูดเลือดแลว้ จะมีการ
พกัผอ่นเพ่ือยอ่ยสลายเลือด ไม่มีการดูดเลือดแลว้ท าการกดัคนต่อไปในทนัที อีกทั้งการดูดเลือดของยงุเป็นไป
ในทางเดียว ไม่มีการคายยอ้นออกมาจากหลอดอาหารอีก ดงันั้นไม่สามารถติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ได้
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ค ำถำมที่พบได้บ่อยเกีย่วกบักำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)-3

ทีผ่่ำนมำเกดิเหตุกำรณ์ผู้ติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)กดัคนจนบำดเจ็บ   ไม่ทรำบว่ำถูกกดัจะ
ติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ไหม

ไม่ติดต่อ
ผูถู้กกดัสมัผสัโดนของเหลวจากร่างกายของผูก้ดั(ผูติ้ดเช้ือไวรัสHIV)คือน ้ าลายและเยือ่เมือกในช่องปาก 
เน่ืองจากน ้ าลายไม่สามารถติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ได ้มีเพียงเยือ่เมือกในช่องปาก ในสภาพการณ์พิเศษ
คือ หากมีบาดแผล, มีเลือดออกเป็นตน้ จึงอาจจะติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV) ดงันั้นการติดเช้ือไวรัสเอชไอวี
(HIV)จากการถูกกดับาดเจบ็ จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
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ด่ืมน ำ้แก้วเดยีวกนักบัผู้ติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)จะติดเช้ือหรือไม่

ไม่ติดต่อ
เน่ืองจากน ้าลายแทบไม่สามารถติดต่อเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)ได ้ดงันั้นด่ืมน ้าไม่สามารถ
ติดเช้ือได ้จูบเบาๆกบัผูติ้ดเช้ือ กไ็ม่สามารถติดต่อเช้ือได้

ค ำถำมที่พบได้บ่อยเกีย่วกบักำรติดเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)-4



0
2

34

อา้งอิงตามวรรณกรรมงานวิจยัสากลปรากฏวา่ ผูติ้ดเช้ือทาน
ยาอยา่งเคร่งครัดจนจ านวนเช้ือไวรัสไม่สามารถตรวจพบได ้
สามารถลดความเส่ียงในการติดต่อแพร่เช้ือลงไดเ้ป็นอยา่ง
มาก

การบริการการดูแลโดยทัว่ไป ( ผลิกตวั ท าความสะอาด
สมัผสัโดนเน้ือตวั ) ไม่สามารถท าใหเ้กิดการติดต่อได ้ การ
ติดต่อของเช้ือไวรัสเอชไอวี(HIV)ตอ้งอาศยัของเหลวจาก
ร่างกาย, การแลกเปล่ียนเลือด ส่วนส่ิงขบัถ่ายเช่น  อุจจาระ, 
ปัสสาวะ, น ้าลาย, เหง่ือเป็นตน้ ไม่ท าใหติ้ดเช้ือได ้ ดงันั้น
การด าเนินชีวิตร่วมกนัโดยทัว่ไป ไม่ส่งผลต่อการติดเช้ือ
ไวรัสเอชไอวี (HIV)แต่อยา่งใด

สามารถท ากิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัเช่นโอบ
กอด, จบัมือ, ทานอาหาร, ใชโ้ทรศพัทเ์ป็นตน้กบัผูติ้ดเช้ือ
ได้

ล้มล้ำงกำรดูหมิ่นเหยยีดหยำม ควำมห่วงใยและกำรยอมรับ
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สรุป

การติดต่อของเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)อาศยัช่องทางหลกัในการแพร่เช้ือไดแ้ก่ของเหลวจากร่างกายท่ีมีเช้ือไวรัสเอชไอวี
(HIV) ( เลือด, อสุจิ, สารคดัหลัง่ในช่องคลอดหรือน ้านมแม่ ) ช่องทางติดต่อหลกัคือการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั

การติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)ไดถู้กมองวา่เป็นโรคเร้ือรังแลว้ ผูติ้ดเช้ือทานยาอยา่งเคร่งครัด กส็ามารถควบคุมจ านวนเช้ือ
ไวรัส รักษาสุขภาพท่ีแขง็แรงไวไ้ด้

การดูแลผูติ้ดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) ควรท าการเตือนใหผู้ติ้ดเช้ือพบแพทยต์ามก าหนดเวลา ทานยาต่อเน่ือง เพื่อควบคุม
จ านวนเช้ือไวรัสในร่างกายของผูติ้ดเช้ือ

บริการการดูแลในชีวติประจ าวนัแบบทัว่ไป ไม่สามารถติดเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV)ได้

บุคคลากรผูท้  างานดา้นการบริการดูแลระยะยาว หากเกิดอุบติัเหตุสัมผสัแตะตอ้งกบัโรคจากการท างาน โปรดพบแพทยภ์ายใน 
72 ชัว่โมง เพื่อท าการตรวจคดักรองเช้ือไวรัสเอชไอว(ีHIV) โดยมีแพทยเ์ป็นผูป้ระเมินวา่จ าเป็นตอ้งใชย้าเพื่อการป้องกนั
หรือไม่ โดยค่าใชจ่้ายรัฐบาลจะเป็นผูส้นบัสนุน
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