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การทดสอบและผลการทดสอบเอชไอวี
HIV testing and results (Thai)
เอชไอวีคอื อะไร?
What is HIV?

(ฮิวแมน อิมมิวโนดิฟิเชียนซี ไวรัส) เอชไอวีเป็ นไวรัสซึ่งสามารถนาไปสู่โรคเอดส์ เมื่อเวลาผ่านไป เอชไอวีอาจลดความสามารถในการต่อต้าน
การติดเชื้อของร่ างกาย โดยโจมตีเซลล์ที่สาคัญ (ที่เรี ยกว่าเซลล์ซีดี 4) ในระบบภูมิคุม้ กันของบุคคล
เอดส์ คืออะไร?
What is AIDS?

(ระบบความบกพร่ องของภูมิคุม้ กันที่เกิดขึ้นภายหลัง)
ผูท้ ี่มีเชื้อเอชไอวี อาจกลายเป็ นโรคเอดส์ได้ในวาระใดวาระหนึ่ง ความเจ็บป่ วยอย่างใดอย่างหนึ่งในหลายๆ อย่าง หรื อการติดเชื้อต่างๆ
อาจแสดงว่าบุคคลผูน้ ้ นั เป็ นโรคเอดส์
การวินิจฉัยว่าเป็ นโรคเอดส์ โดยปกติมกั จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลผูน้ ้ นั ได้มีเชื้อเอชไอวีมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
คนเราจะติดเชือ้ เอชไอวีได้ อย่ างไร?
How does somebody become infected with HIV?

ท่านอาจติดเชื้อได้หากท่านมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้ องกัน หรื อใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่ วมกับผูท้ ี่มีเอชไอวี ทั้งนี้เพราะเอชไอวี
อาศัยอยูใ่ นกระแสเลือด น้ าอสุจิ และสารคัดหลัง่ จากช่องคลอด
เอชไอวีถ่ายทอดโดย:
 การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรื อทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 ใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่ วมกัน
 ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรื อการให้นมบุตรด้วยน้ านมของมารดา หากมารดามีเอชไอวี
 บาดเจ็บจากของมีคมหรื อจากการถูกเข็มแทง เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพ
ไม่ ค่อยปรากฎบ่ อยนักทีเ่ อชไอวีจะถ่ ายทอดผ่ านทาง:
 การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรื อทวารหนักหากใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี
 การมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยปากโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย (การหลัง่ น้ าอสุจิจะเพิ่มความเสี่ ยงเล็กน้อย เช่นเดียวกับโรคเหงือก)
 การที่ผิวหนังสัมผัสกับสารคัดหลัง่ จากร่ างกายที่ติดเชื้อเอชไอวี
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ไม่ เคยมีรายงานว่ าเอชไอวีถ่ายทอดผ่ านทาง:
 การจูบหรื อการกอด
 การจับมือหรื อการติดต่อด้านสังคม
 ใช้มีด ส้อม ถ้วย หรื อแก้วน้ าร่ วมกัน
 ที่นงั่ ถังชักโครกหรื อยุง
การอธิบายเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ อย่ างปลอดภัย
Safe sex explained

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยหมายถึงการที่น้ าอสุจิ สารคัดหลัง่ จากช่องคลอดหรื อเลือดไม่ถ่ายทอดระหว่างคู่นอน การใช้ถุงยางอนามัยขณะ
มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและทางช่องคลอดจะลดความเสี่ ยงต่อการถ่ายทอดเอชไอวีลงอย่างมาก ถุงยางอนามัยจะใช้ได้ผลดีที่สุดหากใช้ร่วม
กับสารหล่อลื่นชนิดใช้น้ าเป็ นพื้นฐาน และก่อนที่อวัยวะเพศจะสัมผัสกัน
การทดสอบเอชไอวี แอนติบอดี คืออะไร?
What is the HIV antibody test?

คือการตรวจเลือดอย่างหนึ่งเพื่อตรวจหาเอชไอวีแอนติบอดี
ร่ างกายจะผลิตแอนติบอดีเพื่อตอบสนองการติดเชื้อ หากท่านติดเชื้อเอชไอวี เอชไอวี แอนติบอดีก็จะปรากฎอยูใ่ นเลือดของท่าน
ผลการตรวจหาเอชไอวี แอนติบอดี ที่ออกมาเป็ นลบหมายความว่ าอะไร?
What does a negative HIV antibody test result mean?

ผลที่ออกมาเป็ นลบอาจหมายความว่า
 บุคคลผูน้ ้ นั ไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวี
หรื อ
 บุคคลผูน้ ้ นั ได้ติดเชื้อเอชไอวีเมื่อเร็ วๆ นี้ (ภายในหกสัปดาห์ที่ผา่ นมา) แต่วา่ ยังมิได้ผลิตแอนติบอดี โปรดพึงระลึกว่าอาจใช้เวลาถึง
6สัปดาห์ในการผลิตแอนติบอดีหลังจากเริ่ มติดเชื้อเอชไอวี นี่คือระยะที่เรี ยกว่าระยะหน้าต่าง (วินโดว์ พีเรี ยด) โปรดทราบว่าในบาง
สถาณการณ์ ระยะหน้าต่างนี้อาจนานถึง 12 สัปดาห์
ผลการตรวจหาเอชไอวี แอนติบอดีท่ อี อกมาเป็ นบวกหมายความว่ าอะไร?
What does a positive HIV antibody test result mean?

ผลที่ออกมาเป็ นบวกหมายความว่าบุคคลผูน้ ้ นั ได้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าไปแล้ว จะไม่มีการแจ้งผลนี้ทางโทรศัพท์
ผลการตรวจหาเอชไอวีแอนติบอดีท่ ยี งั กาหนดไม่ ได้ หมายความว่ าอะไร?
What does an indeterminate HIV antibody test result mean?

บางครั้งแม้วา่ จะเกิดขึ้นน้อยครั้งมาก ผลที่ออกมาไม่เป็ นทั้งบวกและลบ นี่เรี ยกว่าผลที่ยงั กาหนดไม่ได้ และอาจเกิดขึ้นได้จากปั จจัยหลายประการ
โดยไม่จาเป็ นต้องหมายความว่าผลจะออกมาเป็ นบวกในการตรวจครั้งต่อๆ ไป เนื่องจากเป็ นเรื่ องซับซ้อนในการที่จะอธิบาย จึงไม่มี
การแจ้งผลนี้ทางโทรศัพท์ จะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบว่าผลนี้หมายความว่าอะไร
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ข้ อได้ เปรียบและข้ อเสียเปรียบของการตรวจหาเอชไอวีแอนติบอดี
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF HIV ANTIBODY TESTING

ข้ อได้ เปรียบบางข้ อคือ:

 การทราบสถานภาพเอชไอวี ของท่าน อาจช่วยท่านพิจารณาพฤติการณ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และ/หรื อการ
ฉี ดยาให้แตกต่างออกไป
ข้ อเสียเปรียบบางข้ อคือ:
 การทราบว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวี อาจทาให้ท่านรู ้สึกเครี ยดและหวาดกลัว
 ผลที่ออกมาเป็ นลบ อาจส่งเสริ มให้ท่านมีความเชื่ออย่างผิดๆ ว่าพฤติกรรมเสี่ ยงต่างๆ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี
เรื่องอื่นๆ ควรรับไว้ พิจารณา
Other things to consider

 การตรวจหาเอชไอวี แอนติบอดี อาจทาให้เครี ยด ในระหว่างการหารื อกับที่ปรึ กษา พยาบาลหรื อแพทย์
ท่านสามารถบอกให้เขาทราบถึงความกังวลใดๆ ของท่านได้
 การสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องที่วา่ ท่านควรจะทาอย่างไรกับผลการตรวจที่ออกมาเป็ นบวก มักจะช่วยได้มาก
 ข้อมูลทางการแพทย์หรื อเรื่ องใดๆ ที่ได้หารื อกันที่ศูนย์จะถูกสงวนเป็ นความลับ ที่เอ็มเอสเอชซี
การตรวจหาเอชไอวีจะทากับตัวอย่างซึ่งเข้ารหัส (ไม่ใช้ชื่อ) เสมอ
 กรมอนามัยได้รับสถิติเกี่ยวกับผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีหรื อเป็ นโรคเอดส์เป็ นจานวนมาก แต่ไม่มีชื่อหรื อที่อยู่
รายละเอียดจะอยูใ่ นแบบฟอร์มที่เข้ารหัสเท่านั้น
 ข้อกาหนดของกฏหมายระบุวา่ ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีจะต้องแจ้งให้คู่นอนทราบ หากจะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
 บางครั้ง ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี อาจประสบกับการเลือกปฏิบตั ิ เช่น ในความสัมพันธ์ส่วนตัว การเช่าที่พกั อาศัย หรื อการจ้างงาน
 การประกันชีวติ และวีซ่าของบางประเทศ อาจมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี
การรับผลการตรวจเอชไอวีของท่ าน
Getting your HIV results

แพทย์หรื อพยาบาลของท่านจะสนทนากับท่านเกี่ยวกับเรื่ องที่วา่ ท่านสามารถรับฟังผลการตรวจเอชไอวีของท่านทางโทรศัพท์ได้หรื อไม่
หรื อว่าเขาต้องการให้ท่านมาที่เอ็มเอสเอชซี เรื่ องนี้ข้ นึ อยูก่ บั คาตอบของท่านต่อคาถามเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศในระหว่างที่ท่านกาลังรับคาปรึ กษา
หากท่านสามารถที่จะรับผลการตรวจทางโทรศัพท์ได้ แพทย์หรื อพยาบาลของท่านก็จะบันทึกเรื่ องนี้ไว้ในแฟ้ มของท่าน
ท่ านจะได้ รับผลการตรวจเอชไอวีของท่ านใน 7 วันทาการ หลังจากทีท่ ่ านได้ รับการเจาะเลือดเพือ่ หาเอชไอวี
หากท่านได้รับแจ้งว่าท่านสามารถรับฟังผลการตรวจเอชไอวีทางโทรศัพท์ได้ โปรดโทร. 9341 6200 ระหว่างเวลา 08.40 น. ถึง 17.00 น.
วันจันทร์ถึงวันพฤหัส และระหว่าง 13.30 น. - 17.00 น. ของวันศุกร์
หากท่านได้รับแจ้งให้มาพบเพื่อรับฟังผลการตรวจเอชไอวี แพทย์หรื อพยาบาลของท่านอาจทาวันนัดให้ท่านมาพบ
หรื อท่านจะมาที่ศูนย์ระหว่างเวลา 08.40น. และ 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัส และระหว่าง 13.30 น. - 17.00 น. ของวันศุกร์ก็ได้
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แบบทดสอบหลังการตรวจเอชไอวี
HIV post-test Quiz

โปรดกรอกแบบทดสอบนี้เพื่อที่จะได้ทราบว่าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอชไอวี การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
หรื อว่าท่านจาเป็ นต้องรับการตรวจเอชไอวีซ้ าอีกหรื อไม่
เวลาทีข่ ้ าพเจ้ ามารับการตรวจเอชไอวี ได้ ครอบคลุมระยะเวลาหน้ าต่ าง (วินโดว์ พีเรียด) แล้ ว
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ข้ าพเจ้ าทราบเกีย่ วกับ NPEP แล้ว
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

ใช่

การตรวจหาเอชไอวี ได้ ทาให้ ท่านมีความระวังระไวเกีย่ วกับการมีเพศสัมพันธ์ อย่ างปลอดภัยมากขึน้ ใช่ ไหม?
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ข้ าพเจ้ าทราบว่ าเอชไอวีถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งได้อย่ างไร
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจในการต่อรองการใช้ ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์ อย่ างปลอดภัย
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ข้ าพเจ้ ามัน่ ใจว่ ายาเสพย์ ตดิ หรือสุราไม่ กระทบกระเทือนความสามารถของข้ าพเจ้ าในการตัดสินใจเกีย่ วกับสุ ขภาพทางเพศทีป่ ลอดภัยยิง่ ขึน้
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
หากท่านตอบว่า ไม่ใช่ หรื อ ไม่แน่ใจ ต่อคาถามใดๆ ข้างต้นนี้ ท่านอาจต้องการหารื อเรื่ องนี้เพิ่มเติมกับพยาบาลฝ่ ายการแจ้งผลและข้อมูลทาง
โทรศัพท์ (93416200) หรื อทาวันนัดเพื่อพบกับที่ปรึ กษาของเอ็มเอสเอชซี ในการทาวันนัดเพื่อรับคาปรึ กษาที่เอ็มเอสเอชซี
โปรดโทรไปที่หมายเลข (93416200)
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