การตรวจหาเอชไอวีและผลลัพธ์
HIV Testing and Results (Thai)
เอชไอวีคืออะไร
เอชไอวี (HIV) ย่อมาจาก ฮิวแมน อิมมิวโนเดฟิ เชนซี ไวรัส (human immunodeficiency
เอชไอวีเป็ นไวรัสที่โจมตีระบบบภูมิต้านทานของร่างกาย และถ้ าปล่อยทิ ้งไว้ โดยไม่รักษา อาจกลายเป็ นโรคเอดส์ (AIDS) ได้

virus)

เอดส์ (AIDS) คืออะไร?
เอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก แอ็คไควร์ ด์ อิมมูน เดฟิ ขนั่ ซีย์ ซินโดรม (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
เอดส์เป็ นอาการอย่างหนึง่ ของการที่เอชไอวีทาความเสียหายต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
ยังผลให้ คนแต่ละคนตกอยูใ่ นอันตรายของการติดเชื ้อและโรคภัยต่างๆ มากขึ ้น
โดยอาศัยการบาบัดรักษาเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพสูงยิง่ ในปั จจุบนั นี ้ เอดส์จึงไม่ใช่โรคทีแ่ พร่หลายมากที่สดุ ในออสเตรเลีย

คนติดเชือ้ เอชไอวีได้ อย่ างไร?
ท่านอาจติดเชื ้อเอชไอวีถ้าท่านร่วมเพศโดยไม่ป้องกัน หรื อถ้ าท่านใช้ อปุ กรณ์การฉีดยาร่วมกับคนที่เป็ นเอชไอวีบวก
เอชไอวีตดิ ต่ อถึงกันได้ ผ่านทาง:
 การร่ วมเพศทางช่องคลอดหรื อทางทวารหนักโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย การใช้ อป
ุ กรณ์การฉีดยาเสพติดร่วมกัน
 ระหว่างการตังครรภ์
้
คลอดบุตร หรื อให้ ทารกดืม่ นม จากเต้ านม ถ้ ามารดาติดเชื ้อเอชไอวี
 การถูกเข็มฉีดยาแทง ดังเช่นทีเ่ จ้ าหน้ าที่ด้านการดูแลสุขภาพประสบ
เอชไอวีไม่ ค่อยแพร่ เชือ้ ผ่ านทาง:
 การร่ วมเพศทางช่องคลอดหรื อทางทวารหนัก หากใช้ ถงุ ยางอนามัยอย่างถูกต้ อง
 การร่ วมเพศทางปากโดยไม่ใช้ ถงุ ยางอนามัย
 การกระเด็นของของเหลวจากร่ างกายที่ติดเชื ้อเอชไอวีมาถูกผิวหนัง
ไม่ เคยมีรายงานว่ าเอชไอวีแพร่ เชือ้ ผ่ านทาง:
 การจูบหรื อการกอด
 การสัมผัสมือ/ทางสังคม
 การใช้ มีด ส้ อม ถ้ วยน ้า หรื อ แก้ วน ้า ร่ วมกัน
 ที่นงั่ บนโถส้ วมหรื อยุง

การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวี (HIV Antibody) คืออะไร?

นี่คือการตรวจเลือดเพื่อค้ นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีในร่างกาย
ร่างกายจะผลิตสารภูมิต้านทานเหล่านี ้ภายในหกสัปดาห์ของการติดเชื ้อเอชไอวี นี่เรี ยกว่าระยะหลบ (วินโดว์ พีเรี ยด)

ผลของการค้ นหาสารภูมิต้านทานเอชไอวีท่ อี อกมาเป็ นลบหมายความว่ าอะไร?
ผลการตรวจหาเอชไอวีที่ออกมาเป็ นลบหมายความว่าบุคคลผู้นนไม่
ั ้ ได้ รับการติดเชื ้อเอชไอวี
หรื อาบุคคลผู้นนได้
ั ้ รับการติดเชื ้อเมื่อเร็วๆ นี ้ (ภายในหกสัปดาห์ทผี่ า่ นมา) แต่ยงั ไม่ได้ ผลิตสารภูมติ ้ านทาน (แอนติบอดี)

ผลของการตรวจหาเอชไอวีท่ อี อกมาเป็ นบวกหมายความว่ าอะไร?
ผลที่ออกมาเป็ นบวกหมายความว่าได้ ตรวจพบสารภูมติ ้ านทานเอชไอวี
(เอชไอวี
นี่หมายความว่าบุคคลผู้นี ้ได้ ติดเชื ้อเอชไอวีเข้ าไปแล้ ว จะไม่มีการแจ้ งผลดังกล่าวให้ ทา่ นทราบทางโทรศัพท์

แอนติบอดี)

ผลการตรวจที่ไม่ ชีข้ าดหมายความว่ าอะไร?
หมายความว่าไม่มกี ารชี ้ขาดว่าผลการตรวจออกมาป็ นบวกหรื อเป็ นลบ และจาเป็ นต้ องทาการตรวจซ ้าใหม่
ผลการตรวจซ ้าบางรายอาจออกมาเป็ นลบ และบางรายอาจออกมาเป็ นบวก หากผลออกมาแบบนี ้
ทางเราจะไม่แจ้ งให้ ทา่ นทราบทางโทรศัพท์เช่นเดียวกัน

ผลดีของการทราบสถานะเอชไอวีของท่ านในกรณีท่ ผี ลออกมาเป็ นบวก



การเข้ าถึงการรักษาพยาบาลเอชไอวี จะช่วยปรับปรุงระยะเวลาและคุณภาพของชีวิตของบุคคลที่เป็ นเอชไอวีอย่างมาก
การเข้ าใจสถานภาพเอชไอวีอาจช่วยท่านเจรจากับคูน่ อนในเรื่ องของการร่วมเพศเที่ปลอดภัย
และ/หรื อพฤติกรรมของการใช้ ยาฉีด

เรื่ องอื่นๆ ที่ควรพิจารณา:







การตรวจสอบสารภูมิต้านทานเอชไอวีอาจทาให้ ทา่ นรู้สกึ เครี ยด ท่านควรหารื อเรื่ องความกังวลของท่านกับที่ปรึกษา
พยาบาล หรื อ แพทย์
การได้ หารื อเกี่ยวกับเรื่ องที่วา่ ท่านควรจัดการกับการตรวจเอชไอวีที่ออกมาเป็ นบวกอย่างไรจะช่วยท่านได้ มาก
ที่ศนู ย์ MSHC ข้ อมูลทางการแพทย์จะถูกสงวนเป็ นความลับ และการตรวจเอชไอวีใช้ รหัสตัวอย่าง
กระทรวงสาธารณสุขได้ รับสถิตเิ กี่ยวกับผู้ป่วยเอชไอวีหรื อเอดส์เป็ นจานวนมาก แต่จะไม่มีการ ระบุชื่อหรื อที่อยู่
ของผู้ป่วย รายละเอียดทังหมดจะอยู
้
ใ่ นรหัสเท่านัน้
กฎหมายบังคับให้ ผ้ ตู ิดเชื ้อเอชไอวีแจ้ งให้ คนู่ อนทังหลายของตนทราบ
้
สาหรับบางประเทศ เงื่อนไขการประกันชีวติ และวีซา่ ของผู้ติดเชื ้อเอชไอวีอาจถูกจากัด

การรั บทราบผลเอชไอวีของท่ าน
ถ้ าท่านยินยอม เราจะแจ้ งให้ ทา่ นทราบผลเอชไอวีท่ อี อกมาเป็ นลบผ่านทาง SMS ภายในเจ็ดวัน
ถ้ าผลที่ออกมาเป็ นบวกหรื อยังลงความเห็นไม่ได้ เราจะโทรศัพท์เชิญท่านมาพบที่คลินิกเพื่อหารื อเกี่ยวกับผลที่ออกมา
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื ่อเดื อนพฤศจิ กายน 2017

