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	 อย่างที่รู ้กันแหละว่า.....คนเรำรู้จักกัน	ได้พบปะพูดคุย	มีควำม

สัมพันธ์กัน	ย่อมเป็นไปตำมควำมต้องกำรตำมธรรมชำติและสังคม	วัยรุ ่น

อย่ำงพวกเรำก็เช่นกัน	เริ่มมีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเพิ่มมำกขึ้น	

โดยเฉพำะเรื่องเพศ	เช่น	มีควำมสำมำรถในกำรมีเซ็กส์	หรือเริ่มสนใจ	พึงพอใจ

มีอำรมณ์ควำมรู้สึกทำงเพศ	ไม่ว่ำจะต่อคนต่ำงเพศหรือคนเพศเดียวกัน	ท�ำให้

เรำอยำกรู้ว่ำกำรมีเซ็กส์เป็นอย่ำงไร	จะสุข	จะดี	เหมือนที่เคยได้ยินหรือเปล่ำ

บำงคนที่เคยมีเซ็กส์	ก็อยำกจะลองเรียนรู้ประสบกำรณ์ใหม่ๆ	ที่ต่ำงไปจำกเดิม		

หรือบำงครั้งไม่ได้ตั้งใจ	แต่สุดท้ำยก็มีเซ็กส์	ไม่กล้ำบอกกับคู่ว่ำต้องกำรหรือไม่

ต้องกำรอะไรในเรื่องเซ็กส์		ฯลฯ

	 ความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องแปลก	แต่สิ่งส�ำคัญคือจะท�ำอย่ำงไร

ให้กำรเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเพศของเรำและคนอื่นๆ	เป็นไปอย่ำงเข้ำใจและยอมรับ

ในควำมแตกต่ำงหลำกหลำย	เพื่อจะน�ำไปสู่ชีวิตที่ปลอดภัย

มีควำมสุขและรับผิดชอบ....
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วัยรุ่นอย่างพวกเรา

จะมีโอกาสมีเซ็กส์

ได้อย่างไร? 
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	 พวกเรำอำจนึกไม่ถึงว่ำในชีวิตจะมีโอกำสมีเซ็กส์ได้อย่ำงไร	ในเมื่อ								

ยังอยู ่ในวัยเรียน	พ่อแม่ยังคอยห้ามปรามอยู่ตลอดว่าให้รักนวล  
สงวนตัว อดเปรี้ยวไว้กินหวาน สอนให้มีเซ็กส์หลังแต่งงำน	สอนว่ำวัยนี้

ยังไม่ควรมีแฟน	และอื่นๆ	อีกมำกมำย

	 แต่ในควำมเป็นจรงิ	วยัอย่างเรานี ้ร่างกายและจติใจพฒันาไป
สูว่ยัทีพ่ร้อมจะมเีซก็สแล้ว ซึง่ถอืว่ำเป็นธรรมดำทีอ่ำจเกดิควำมรูส้กึชอบรกั	

และต้องกำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ก็เป็นได้

 เพื่อนๆ วัยรุ่นจํานวนหนึ่งอาจมีเซ็กสแล้ว อำจจะมีโดย							
ไม่พร้อมหรือไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้ำ	เนื่องจำกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ถูก							

ปลุกเร้ำอำรมณ์ทำงเพศ	เพียงแต่เรำอำจต้องคิดและไตร่ตรอง	หำกเรำรู้จักตัวเอง

ทั้งร่ำงกำยและอำรมณ์	ควำมรู้สึก	พร้อมเรียนรู้ว่ำจะท�ำอย่ำงไรหำกเกิดอำรมณ์						

ทำงเพศ	และที่ส�ำคัญคือต้องตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นตำมมำด้วย	ไม่ว่ำจะเป็น	

กำรท้อง		หรอืกำรรบัเชือ้เอชไอว	ีฉะนัน้กำรตดัสนิใจ	“จะม”ี หรอื	“ไม่ม”ี	เซก็ส์เป็น

สิ่งส�ำคัญที่ต้องเรียนรู้และท�ำควำมเข้ำใจ
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เซ็กส์ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น

จะมีโอกาส

รับเชื้อเอชไอวหีรือไม่?

	 ก่อนอื่นคงต้องถำมตัวเรำและคู่ก่อนว่ำ	คาดหวัง
อะไรจากการมีเซ็กสในครั้งนั้น	ซึ่งเรำและคู่ควรมีโอกำส

ท�ำควำมเข้ำใจกันอย่ำงตรงไปตรงมำ	ถึงโอกำสกำรรับเชื้อ									

เอชไอวีในแต่ละคน	และร่วมกันหำควำมปลอดภัยในคู่ของเรำ

	 หำกคู่ของเรำเคยมีเซ็กส์โดยไม่ได้ใช้ถุงยำงอนำมัย

มำก่อน	กห็มำยควำมว่ำคูเ่รำอำจจะมโีอกำสได้รบัเชือ้เอชไอวี 
โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้

8

AidsAccess_BookLove-05.indd   8 8/30/10   4:55 PM



	

	 ข้อเท็จจริงที่เรำไม่เคยรู้มำก่อนและควรทรำบ	คือ	กำรที่คนๆ	หนึ่ง

จะติดเชื้อเอชไอวีได้	จะต้องได้รับเชื้อเอชไอวี	ที่อยู่ในสำรคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อฯ	

เช่น	น�้ำเลือด	น�้ำเหลือง	น�้ำอสุจิ	น�้ำในช่องคลอด	และน�้ำนมแม่	ซึ่งจะต้องผ่ำน

ช่องทำงที่เข้ำสู่กระแสเลือดโดยตรง	และพฤติกรรมหลักที่ทําให้คนไทย       
ได้รับเชื้อเอชไอวี คือ การมีเซ็กส แบบสอดใส่โดยไม่ปองกันกับ                
ผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีซึง่เราดไูม่ออก รองลงมาคอืการใช้เขม็ฉดียาเสพตดิ
ร่วมกัน
  อย่ำงไรก็ตำม	กำรที่คนๆ	หนึ่งจะเสี่ยง	หรือไม ่เสี่ยงต ่อกำรรับ

เชื้อเอชไอวีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย	3	ประกำร	คือ

	 1. ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ (Quantity and Saurce)

 กำรที่คนๆหนึ่งจะติดเชื้อเอชเอวีได้ต้องได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้ำสู่

ร่ำงกำยในปริมำณมำกพอ	ซึ่งเชื้อเอชไอวี	มีปริมำณมำกใน	เลือด	รองลงมำคือ		

น�้ำอสุจิ	น�้ำในช่องคลอด	และน�้ำนมแม่	ตำมล�ำดับ

	 2. คุณภาพของเชื้อ (Quality)

 เชื้อที่จะท�ำให้ติดต่อได้ต้องเป็นเชื้อเอชไอวีที่อยู ่ในเลือด,	น�้ำอสุจิ,										

น�ำ้ในช่องคลอด	ซึง่ในสำรคดัหลัง่เหล่ำนัน้	มอีำหำร	มสีภำพ	ทีเ่หมำะสม	ท�ำให้เชือ้

แขง็แรงและเพิม่จ�ำนวนได้มำก	แต่ถ้ำอยูใ่นน�ำ้ลำยหรอืน�ำ้ตำ	เชือ้ไวรสัจะอยูใ่นสภำพ	

ที่เป็นกรดหรือเป็นด่ำง	ท�ำให้ไม่แข็งแรง	ไม่มีคุณภำพ	เติบโตไม่ได้	และหมดควำม

สำมำรถที่จะท�ำให้ติดต่อได้	

 3. ช่องทางการติดต่อ (Route of Transmission)

 ต้องมีช ่องทำงที่ท�ำให้เกิดกำรสัมผัส	ส่งต่อเชื้อได้โดยตรง	 เช่น																		

กำรใช้เข็มฉีดยำเสพติดร่วมกัน	หรือกำรมีเซ็กส์แบบไม่ป้องกัน	ซึ่งเป็นกำรส่งต่อ

เชื้อกันโดยตรง	
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	 หำกมำลองประเมินควำมเสี่ยงกันดู	กำรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้																	

ถุงยำงอนำมัยย่อมมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อเอชไอวีได้มำก	เพรำะมีปัจจัยครบ											

ทั้ง	3	ข้อ	

	 สมมติว่ำเป็นกรณีของชำยมีเซ็กส์กับหญิง	และฝำยหญิงเป็นผู้มีเชื้อ				

เชื้อเอชไอวีที่อยู่ในน�้ำในช่องคลอดของฝำยหญิง	(Quantity	and	Source)	ซึ่ง

มีคุณภำพดี	(Quality)	เพรำะยังอยู่ในร่ำงกำยของคน	จะเข้ำสู่ทำงร่ำงกำยของ					

ฝำยชำยทำงเยื่อบุอ่อนที่ปลำยอวัยวะเพศชำย	(Route	of	Transmission)	ท�ำให้

ฝำยชำยติดเชื้อได้

	 อย่ำงไรก็ตำม	“ถ้าขาดปจจัยข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่เสี่ยงต่อการรับ         

เชื้อเอชไอวี”	เช่นกำรจูบปำกไม่สำมำรถท�ำให้ติดเชื้อฯ	ได้	เพรำะในน�้ำลำยไม่มี

เชื้อเอชไอวี	(ขำด	Quantity	and	Source) การมีเซ็กสโดยใช้ถุงยางอนามัยหรือ             

การสัมผัสแผลของผู้ติดเชื้อก็ไม่ทําให้ติดเชื้อเพรำะขำดช่องทำงกำรส่งต่อเชื้อ	

(Route	of	Transmission)

	 รวมทั้งกรณียุงกัดก็ไม่ท�ำให้ติดเชื้อ	เพรำะเชื้อเอชไอวีอยู่ในคนเท่ำนั้น
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วัยรุ่นคิดเปน รักตัวเองเปน

ตัดสินใจเปน กล้าเลือก

และรับผิดชอบได้ 
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	 	สังคมมักจะมองเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่นด้วยควำมห่วงใยและหวังดี	โดย

คิดว่ำเรำมีประสบกำรณ์น้อย “การมีเซ็กส” อำจจะท�ำให้เกิดปัญหำตำมมำ

จนกระทบต่ออนำคตได้	ดังนั้นทำงเลือกที่มีให้กับวัยรุ่นจึงมักจะเป็นทำงเดียว

คือ	“อย่ามีเซ็กส”

	 อย่ำงไรกต็ำม	วธิคีดินีอ้ำจท�ำให้วยัรุน่ได้ข้อมลูทีไ่ม่รอบด้ำน	เพรำะเกรงว่ำ

ถ้ำให้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นกำรชี้โพรงให้กระรอก	หรือเป็นกำรส่งเสริมกำรมีเซ็กส์

ของเยำวชน	ดงันัน้ข้อมลูทีใ่ห้พวกเรำได้เรยีนรูจ้งึกลำยเป็น	“ข้อมลูทีถ่กูเลอืกให้”

แต่ถ้ำเรำเชื่อว่ำ	“ทุกคนย่อมรักตัวเอง”	ไม่ว่ำจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่	ก็ย่อมที่จะคิด

และเลือกในสิ่งที่ดีและปลอดภัยส�ำหรับตัวเอง	ผู้ใหญ่ก็ควรให้ข้อมูลที่รอบด้ำน

และทำงเลือกที่หลำกหลำย	เพื่อที่เรำจะได้เลือกน�ำไปใช้ให้เหมำะสมกับเงื่อนไข

ในชีวิตของเรำ

เพราะคงไม่มีใครรู้ว่า...
สิ่งไหนเหมาะสมสําหรับตัวเรา...เธอว่ามั้ย?

13
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อยากมีเซ็กส์...
แต่ก็อยากปลอดภัย
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	 ก่อนตัดสินใจเลือกว่ำจะมีหรือไม่มีเซ็กส์นั้น	สิ่งส�ำคัญที่สุดคือกำรตอบ

ค�ำถำมตัวเองให้ได้ว่ำ “เราจะปลอดภัยจากการตั้งครรภเมื่อไม่พร้อมและ

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธซึ่งหมายรวมถึงเอชไอวีด้วย ได้อย่างไร”

	 ถ้าเราอยากปลอดภัย จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องตัดสินใจ	ต้องเลือก

หนทำง	อะไรก็ได้	ที่ดีที่สุดและปลอดภัยส�ำหรับตัวเรำและคู่	ซึ่งอำจมีได้หลำยทำง	

เช่น

 ใช้เวลาคบกันให้นาน	ถ้ำยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องมีเซ็กส์		

 ประเมินความรู้สึกหรืออารมณเพศของตัวเองว่า	สถำนกำรณ์ใดที่จะ

ท�ำให้มีอำรมณ์เพศมำกและจะควบคุมสถำนกำรณ์เหล่ำนั้นได้อย่ำงไร

 เลือกที่จะใช้วิธีการช่วยตัวเอง (Masturbation)	แทนการมี

เซ็กส 	 ซึ่ งวัยรุ ่นแต ่ละคนสำมำรถเรียนรู ้ที่จะตอบสนองควำม

ต ้องกำรทำงเพศให ้กับตนเองโดยกำรสัมผัสส ่วนต ่ำงๆ	 ของ

ร ่ำงกำย	 โดยเฉพำะกำรสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศเพื่อลดควำม

กดดันทำงกำยและแรงขับทำงเพศที่เกิดขึ้น	ช่วยท�ำให้เกิดควำม

ผ่อนคลำย	

 การช่วยตัวเองถือเป็นทางเลือกที่เราทําได้	 ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ

แต่อย่ำงใด	กลับเป็นกำรคลำยควำมเครียดจำกแรงขับดันทำงเพศที่ดี

เสียด้วยซ�้ำ

 มีความสุขต่อการสัมผัสร่างกายภายนอกให้กันท่านั้น	อย่ำงไรก็ตำม	

ต้องมั่นใจว่ำจะควบคุมตัวเองไม่ให้ล่วงไปถึงกำรสอดใส่ได้

 สําเร็จความใคร่ให้กันและกันโดยไม่ต้องมีเซ็กส	เช่น	ใช้มือช่วยกัน	

หรือท�ำออรัลเซ็กส์	เป็นต้น
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 เลือกวิธีการหลั่งข้างนอก	อย่ำงไรก็ตำม	ต้องไม่ลืมว่ำ	วิธีนี้โอกำส

กำรตั้งท้องยังคงเกิดขึ้นได้ค่อนข้ำงมำกเพรำะในระหว่ำงกำรสอดใส่									

อวัยวะเพศนั้น	แม้น�้ำอสุจิของผู ้ชำยยังไม่หลั่งออกมำแต่ก็จะมี													

น�้ำหล่อลื่นที่หลั่งออกมำก่อนหน้ำนั้น	และอำจมีอสุจิปนออกมำด้วย																	

ถึงจะมีปริมำณน้อย	แต่ถ้ำอสุจินี้แข็งแรงพอที่วิ่งผ่ำนไปผสมกับไข่ได้									

ก็ท�ำให้ผู้หญิงท้องได้เหมือนกัน	อำจท�ำให้ทั้งสองฝำยติดเชื้อโรคทำง

เพศสัมพันธ์	ทั้งกำมโรคและเอชไอวีได้อีกด้วย	เพรำะเชื้อฯ	เหล่ำนี้จะ

อยู่ในน�้ำหล่อลื่นเมื่อทั้งสองฝำยต่ำงสัมผัสน�้ำหล่อลื่นของกันและกัน										

ถ้ำฝำยหนึ่งมีเชื้อ	ก็จะท�ำให้ติดต่อไปยังอีกฝำยหนึ่งได้ง่ำย

	 ใช้การนับหน้า 7 หลัง 7	เป็นอีกหนึ่งวิธีที่วัยรุ่นนิยมใช้ในกำร

คุมก�ำเนิด	วิธีนับ	“หน้าเจ็ด”	ให้นับล่วงหน้ำ	7	วัน	ก่อนวันที่คำดว่ำประจ�ำ

เดือนจะมำและ	“หลังเจ็ด”	 ให้นับตั้งแต่วันแรกที่ประจ�ำเดือนมำเป็นวันที่

หนึ่งและนับต่อไปอีก	6	วัน	(จะรวมเป็น	7	วันพอดี)	กำรนับระยะปลอดภัย

เพื่อป้องกันกำรท้องนี้จะใช้ได้ผลเฉพำะผู้หญิงที่มีรอบเดือนสม�่ำเสมอเท่ำนั้น	

	

	 หรือเลือกใช้ถุงยางอนามัยเพื่อปองกันท้องและปองกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ฯลฯ

	 แต่ถ้าเราตัดสินใจหาทางเลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะเกิดจากเรา
หรือคู่ ก็หมำยควำมเรำอำจจะต้องคิดกันว่ำจริงๆ	แล้วเรำพร้อมต่อกำรมีเซ็กส์

ในครั้งนั้นหรือยัง

 ไม่ว่ำจะเลือกทำงใดก็แล้วแต่	กำรต่อรองเป็นสิ่งที่อำจเกิดขึ้นได้	และ

อำจจะท�ำให้เรำไขว้เขวจำกทำงเลือกที่ตัดสินใจไว้แล้ว	เรำจะมั่นใจได้มำกน้อยแค่

ไหนว่ำท�ำได้	จะเกิดอุปสรรคอะไรบ้ำง	และท�ำอย่ำงไร	จึงจะจัดกำรอุปสรรคเหล่ำ

นั้น	เมื่อได้ข้อสรุปของตัวเองแล้วต้องสื่อสำร	ท�ำควำมเข้ำใจกับแฟนหรือคู่ของเรำ
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	 ถ้ำเรำมีเซ็กส์	 ไม่ว่ำจะทำงช่องคลอด	หรือ										

ทำงทวำรหนักกับคู่ที่มีเชื้อเอชไอวีโดยไม่ป้องกัน	เรำต่ำง

มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อในครั้งใด	ครั้งหนึ่ง ซึ่งต้อง 

ไม่ลืมว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีเชื้อเอชไอวีจาก

การดูจากรูปลักษณภายนอก

 ดังนั้น	การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กส     

จึงช่วยปองกันเราจาก การรับเชื้อเอชไอวีได้

	 ก่อนที่จะคุยกัน	ควรเลือกสถำนที่คุย	ที่ไม่เอื้อให้เกิดกำรมีเซ็กส์ได้	

เพรำะกำรพูดคุยกันไป	สัมผัสคลอเคลียกันไป	จะเป็นกำรกระตุ้นอำรมณ์ทำงเพศ	

ท�ำให้ลดประสิทธิภำพในกำรพูดคุยหำข้อตกลง	และอำจน�ำไปสู่กำรมีเซ็กส์โดยที่

ไม่ได้ทันป้องกัน

	

...ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี...
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	 เพือ่นๆ	วยัรุน่ส่วนใหญ่รูว่้ำถงุยางอนามยัช่วยให้ปลอดภยัได้		โดยเฉพำะ

เรื่องกำรตั้งท้อง	แต่มักลืมนึกถึงเรื่องเอดส์

			 ดงันัน้กำรป้องกนัของพวกเรำจงึอำจจะเลอืกทำงทีป้่องกนักำรตัง้ครรภ์

เพียงอย่ำงเดียว	เช่น	ยาคมุกาํเนดิชนดิรายเดอืน หรอืยาคมุแบบทีใ่ช้หลงัมเีซก็ส 

การหลั่งข้างนอกหรือการใช้วิธีนับระยะปลอดภัย

 แตทุกวิธีที่กลาวมา ไมไดทําใหปลอดภัยจากเอดสไดเลย

ถุงยางอนามัย

กับวัยรุ่น 
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ก็อยากจะใช้อยู่เหมือนกัน	แต่ไม่

เคยมใีครเคยสอนเรำเลย	อย่ำว่ำแต่

ใช้เลยแค่จับก็ยังไม่เคย

จะซื้อก็อาย	จะพกติดตัวเดี๋ยวมีใคร

เหน็กจ็ะเป็นเรือ่งใหญ่โต	พ่อแม่รูแ้ล้ว

แย่แน่เลย
หนูเป็นผู้หญิงนะ ถุงยางเป็นเรื่อง
ของผู้ชาย	ก็ต้องแล้วแต่เขำไม่งั้น

เขำจะหำว่ำ	หนูเป็นน้องเจน	(จัด)
ถุงยำงผมก็ใช้ทุกครั้งแหละ	แต่กับ
แฟนขืนไปใช้เดี๋ยวเขาก็หาว่าผม
ดถูกูเขา	หรอืเข้ำใจว่ำผมไม่ปลอดภยั

ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลย

ไม่ได้ไปมัว่กบัใครนีน่า	ถงึขนำดให้
พกถงุยำงเตรยีมพร้อมไว้มนักเ็กนิไป แฟนของเราไม่น่าจะตดิเชือ้หรอก	

นิสัยก็ดี	เรียบร้อย	สุขภำพก็แข็งแรง	

อีกอย่ำงเรำก็รักกันด้วย

ไม่ได้ตั้งใจจะมีเซ็กสแต่อะไรก็ไม่รู้
พำไปจนมีเซ็กส์จนได้	แล้วใครจะไป

หำถุงยำงได้ทัน

หลากหลายเหตุผลที่ทําให้วัยรุ่นไม่ใช้ถุงยาง

ไม่สะดวกเลย สนุกก็ไม่สนุก

	 ถ้ำเรำเป็นหนึ่งในหลำยเหตุผลนี้	ไม่ว่ำจะเคยหรือไม่เคยมีเซ็กส์มำก่อน	

ก็อำจเป็นสำเหตุหนึ่งที่อำจท�ำให้เรำไม่ใช้ถุงยำงอนำมัยและอำจจะเสี่ยงต่อกำร						

รับเชื้อเอชไอวีได้
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 แม้หลายคนอาจยังกังวลว่า ถุงยางอนามัยจะมีรอยรั่วซึมที่มอง          

ไม่เหน็ ซึง่เป็นเรือ่งจนิตนาการของแต่ละบคุคล แต่ทีแ่น่ ๆ  การใช้ถงุยางอนามยั

ย่อมปลอดภัยกว่าการไม่ใช้แน่นอน

ถุงยางอนามัย ใช้ได้ ง่ายนิดเดียว
 ถงุยำงอนำมยัเป็นเครือ่งมอืคมุก�ำเนดิชนดิ

เดียวที่สำมำรถป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวีได้

	 อย่ำงไรก็ตำม	ยังมีควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับ	

ถงุยำงหลำยเรือ่ง	ทัง้ในเรือ่งของข้อมลูทีค่ลำดเคลือ่น	

และทัศนะบำงอย่ำงที่มีต่อถุงยำงอนำมัย

วาดวยเรื่องของขอมูลที่คลาดเคลื่อน

ถุงยางรั่วซึมได้จริงหรือ?
	 เชื้อเอชไอวีมีขนำดเล็กกว่ำตัวอสุจิ	30	เท่ำ	จึงมีข้อสงสัยว่ำเชื้อเอชไอวี

จะสำมำรถเลด็ลอดผ่ำนผนงัถงุยำงได้หรอืไม่	สถำบนัสขุภำพแห่งชำตแิละสหพนัธ์

ผู้บริโภคของสหรัฐฯ	จึงได้ค้นคว้ำและทดลองพบว่ำ	แม้ผนังถุงยำงจะถูกขยำยถึง	

2,000	เท่ำก็ยังไม่เห็นกำรรั่วซึม

	 เมื่อขยำยผนังถุงยำงอนำมัยเป็น	30,000	เท่ำ	ซึ่งเป็นก�ำลังขยำย											

ที่สำมำรถมองเห็นตัวเชื้อเอชไอวีได้นั้นพบว่ำ	ผนังถุงยำงอนำมัยมีลักษณะเป็น

หลุมเล็ก	ๆ	แต่ก็ไม่เห็นรอยรั่วซึม

	 ถึงแม้เชื้อเอชไอวีจะมีขนำดเล็กมำก	แต่ก็ไม่สำมำรถอยู่ได้ตำมล�ำพัง	

ต้องอำศัยเซลล์เม็ดเลือดขำวซึ่งมีอยู่ในน�้ำอสุจิ	น�้ำในช่องคลอด	เป็นที่อยู่	หำกใช้

ถุงยำงอนำมัยในกำรมีเซ็กส์	จะช่วยเก็บกักน�้ำอสุจิและน�้ำในช่องคลอด	ป้องกัน			

ไม่ให้ผ่ำนเข้ำไปในอวัยวะเพศแต่ละฝำยได้

	 ทีส่�ำคญั	เซลล์เมด็เลอืดขำวมขีนำดใหญ่กว่ำผนงัถงุยำง	จงึไม่ต้องกังวล

ว่ำเอชไอวีซึ่งเกำะอยู่บนเซลล์เม็ดเลือดขำวจะเล็ดลอดผ่ำนผนังถุงยำงได้
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 งานศึ กษาของทวีปยุ โรป เรื่ อ งความปลอดภั ยจาการใช ้

ถุงยางอนามัย โดยการติดตามชาย–หญิง 256 คู ่ ซึ่งคนหนึ่งติดเชื้อและ

อีกคนหนึ่งไม ่ติดเชื้อ เป ็นเวลาเฉลี่ย 22 เดือน พบว ่า ชาย – หญิง 

จํานวน 12 คนที่ไม่ได้ใช้ ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับคู่ ได้รับเชื้อจากคู่นอน        

ส่วนคนที่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่พบว่ามีผู้ที่ได้รับเชื้อเลย

	

ถุงยางอนามัยมีคุณภาพที่มั่นใจได้มากน้อยเพียงใด?
 เรำมกัจะได้ยนิค�ำว่ำ	ถงุยำงป้องกนัไม่ได้ร้อยเปอร์เซน็ต์	ท�ำให้หลำยคน

มีค�ำถำมกับคุณภำพถุงยำงว่ำจะได้ผลมำกน้อยแค่ไหน	หลำยครั้งที่กำรบอก

เล่ำต่อๆ	กัน	มีกำรเติมควำมเห็นเรื่องถุงยำงอนำมัยลงไป	และอีกหลำยเหตุผล

ที่ท�ำให้หลำยคนขำดควำมมั่นใจ	จนตัดสินใจไม่ใช้ถุงยำง	แต่ข้อเท็จจริงก็คือ																						

ถุงยำงอนำมัยถูกประกำศให้เป็นอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์	ซึ่งหมำยควำมว่ำจะต้อง

ถูกควบคุมคุณภำพเป็นพิเศษ

	 ถงุยำงอนำมยัทีผ่ลติในประเทศไทยมคีณุภำพสงูสดุตำมมำตรฐำนสำกล	

และไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกถุงยำงอนำมัยไปทั่วโลก	จนได้รับกำรยอมรับ								

ในเรื่องคุณภำพ
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วาดวยเรื่องความคิดความเชื่อตอถุงยาง 

ใช้ถุงยางกับทุกคนในทุกครั้ง
 ข้อผดิพลาดทีเ่กดิจากการใช้ถงุยางอนามยั มกัไม่ได้เกดิจำกถงุยำงแต่

เกดิจำกผูใ้ช้	ทีพ่บเป็นประจ�ำคอืสวมถงุยำงก่อนถงึจดุสดุยอด	หมำยควำมว่ำมกีำร

สอดใส่อวยัวะเพศเข้ำไปก่อน	เมือ่ใกล้ทีผู่ช้ำยจะถงึจดุสดุยอดแล้วจงึค่อยน�ำถงุยำง

อนำมยัมำสวม	ซึง่หมำยควำมว่ำยงัไม่ปลอดภยัทัง้กำรตัง้ครรภ์และกำรได้รบัเชือ้ฯ

	 อีกอย่างหนึ่งคือถึงแม้จะสวมถุงยางอนามัยก่อนสอดใส่ แต่เมื่อฝำย

ชำยถงึจดุสดุยอดแล้วยงัไม่ถอนอวยัวะเพศออกมำจำกช่องคลอด	อวยัวะเพศกจ็ะ

เริ่มอ่อนตัวลงจนถุงยำงอนำมัยหลุดจำกอวัยวะเพศชำยโดยไม่รู้ตัวได้

	 ที่ส�ำคัญคือเรำมักจะเลือกใช้ถุงยำงกับบำงคนหรือบำงสถำนกำรณ์

เท่ำนั้น	เช่น	ไม่ใช้ถุงยางกับแฟนเพราะไว้ใจกัน แต่เลือกที่จะใช้ถุงยางอนามัย

กับหญิงบริการเพราะมีความเชื่อว่าไม่ปลอดภัย

	 	กับบางสถานการณก็อาจพาเราไปสู่ภาวะที่จะไม่ปองกันตัวเอง	เช่น

ขณะที่ก�ำลังสนุกสนำนในหมู่เพื่อน	ถูกเพื่อนยุให้มีเซ็กส์	เรำตกอยู่ในภำวะล�ำบำก

ทีจ่ะปฏเิสธ	สดุท้ำยกเ็ลยตำมเลยตำมค�ำยขุองเพือ่น	โดยเซก็ส์ครัง้นัน้เรำอำจไม่ได้

ป้องกัน	เพรำะไม่ได้เตรียมถุงยำงอนำมัยติดตัวไว้	เป็นต้น
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ถุงยางเรื่องของทุกคน
	 ถงุยางอนามยัไม่ใช่เรือ่งของชายหรอืหญงิฝายใดฝายหนึง่	แต่เป็นเรือ่ง

ที่ต้องช่วยกันทบทวนว่ำ	ถุงยำงไม่ใช่สัญลักษณ์ของควำมไม่ไว้ใจ	แต่เป็นเครื่องมือ

ทีช่่วยให้ทัง้คูป่ลอดภยัจำกกำรรบัเชือ้เอชไอว	ีและไม่ส่งผลกระทบต่อร่ำงกำยของ

ทั้งเพศหญิงหรือเพศชำย	ไม่ว่ำจะใช้ในระยะสั้นหรือระยะยำว

	 ผู้ชำยต้องเข้ำใจว่ำ	หากผู้หญิงเป็นฝายเริ่มคุยหรือเสนอให้ใช้ถุงยาง        

ไม่ได้แปลว่าเธอคนนั้น เป็นผู้หญิงที่มีประสบการณหรือเจนจัด	แต่แสดงว่ำ									

ผู้หญิงคนนั้นมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและคู่	 เพรำะในควำมเป็นจริง	ผู้หญิง									

มีโอกำสเรียนรู้และมีประสบกำรณ์ทำงเพศได้		เนื่องจำกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริง

ในวิถีชีวิตทั้งชำยและหญิง	ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีหรือเป็นกำรลดคุณค่ำของฝำยหญิง

	 ในทำงกลับกัน	หากผู้ชายเป็นผู้เริ่มเสนอใช้ถุงยางก็ไม่ได้หมายความ

ว่ากําลังดูถูกผู้หญิง	หรือไม่เชื่อใจ	แต่เป็นเรื่องน่ายินดี ที่เป็นการแสดงความ       

รับผิดชอบต่อกันและกัน	โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นส�ำคัญ

	 นอกจำกนี้ค่ำนิยมบำงประกำรเกี่ยวกับเรื่องเพศ	เช่น	กำรให้ผู้ชำย											

มีโอกำสหำประสบกำรณ์ทำงเพศนั้นไม่ใช่เรื่องน่ำยกย่อง	แต่เป็นกำรเพิ่มโอกำส

เสี่ยงต่อกำรรับเชื้อเอชไอวีให้ทั้งตัวเองและคู่

ถุงยางอนามัย: สัญลักษณของความรับผิดชอบ
  	 หลำยคนหรือแม้แต่เรำอำจมีทัศนะต่อกำรใช้ถุงยำงอนำมัยว ่ำ																	

เป็นสญัลกัษณ์ของพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสมในเรือ่งเพศ	เช่น	กำรเทีย่วสถำนบรกิำร	

กำรนอกใจ	กำรไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่		หรือกำรมีประสบกำรณ์ทำงเพศมำก่อน	ฯลฯ

			 คุณสมบัติของถุงยำงอนำมัยคือ	อุปกรณ์ที่ใช้แล้วเกิดควำมปลอดภัย		

ทั้งสองฝำย	ป้องกันกำรตั้งครรภ์	และป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	กล่ำว

ได้ว่ำกำรใช้ถุงยำงเป็นกำรแสดงถึงควำมห่วงใยซึ่งกันและกัน	ควำมรับผิดชอบ														

ด้วยกัน	โดยไม่ผลักให้เป็นภำระของฝำยหญิงแต่เพียงฝำยเดียวในกำรคุมก�ำเนิด	

กำรเปลี่ยนมุมมองเรื่องถุงยำงอนำมัย	หรือกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคู่เรื่อง

ถุงยำงอนำมัย	เป็นเรื่องที่อำจจะท�ำให้เรำและคู่มีควำมเข้ำใจกันมำกขึ้น 23
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ถุงยางขัดขวางความเป็นธรรมชาติ?
	 การใช้ถุงยางเป็นประจํา เป็นอีกทำงหนึ่งที่ช่วยฝกให้เกิดควำม	

คุน้ชนิ	หลำยคนยนืยนัว่ำหลงัจำกได้ใช้ถงุยำงอนำมยับ่อยครัง้ขึน้	กก็ลำยเป็นควำม

เคยชนิ	รูส้กึเป็นเรือ่งธรรมดำ	ไม่ได้รูส้กึว่ำไม่เป็นธรรมชำต	ิควำมจรงิกำรใส่เสือ้ผ้ำ

ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชำติ	แต่เป็นเรื่องที่ฝกฝนจนรู้สึกคุ้นเคย	ท�ำให้รู้สึกว่ำถ้ำไม่ใส่จะ

กลำยเป็นเรื่องผิดปกติ

	 หลายคนรู้สึกกังวลใจว่า กำรใช้ถุงยำงอนำมัยเป็นเรื่องยุ่งยำก									

มีหลำยขั้นตอน		จนเกิดควำมรู้สึกว่ำ	ท�ำให้สะดุดอำรมณ์เพศที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่						

แต่ถ้ำลองท�ำควำมเข้ำใจว่ำ	ก่อนที่จะสอดใส่อวัยวะเพศนั้น	เรำสำมำรถที่จะใส่				

ถุงยำงอนำมัย	ไม่ว่ำจะเป็นฝำยชำยที่เป็นเจ้ำของอวัยวะเพศเป็นผู้สวมถุงยำงเอง	

หรือคู่เป็นผู้สวมให้	ไปพร้อมกับกำรเล้ำโลม	เพรำะกำรสัมผัสหรือกระตุ้นอวัยวะ

เพศชำยในระหว่ำงสวมใส่พร้อมกับกำรเล้ำโลม	เป็นเรื่องที่คู่กระท�ำได้ไม่ยำก

	 สําหรับผู้ชายหลายคนที่หลั่งเร็ว	ผลพลอยได้จำกกำรใช้ถุงยำง

อนำมยัคอื	ช่วยยดืเวลำกำรหลัง่ออกไปได้	ทัง้ถงุยำงเองกเ็ป็นทีช่ืน่ชอบของผูห้ญงิ

จ�ำนวนมำก เนื่องจากหลังจากมีเซ็กสแล้ว ผู้หญิงยังมีความรู้สึกว่า อวัยวะเพศ

ของตวัเองยงัสะอาดอยู ่	หำกจะสมัผสักนัและกนัหลงัจำกมเีซก็ส์ไปแล้ว	กไ็ม่ต้อง

กังวลใจว่ำ	จะต้องรีบร้อนไปท�ำควำมสะอำดร่ำงกำย

	 ปัจจบุนั	การพฒันาเรือ่งถงุยางเพือ่ตอบสนองรสนยิมของผูใ้ช้เป็นไป

อย่างหลากหลาย	เช่น

	 สี ปัจจุบันถุงยำงอนำมัยผลิตออกมำหลำกหลำยสี	เพรำะสีก็มีส่วนใน

กำรสร้ำงบรรยำกำศ	และควำมรู้สึกที่ดีขึ้น

 กลิน่ หลำยคนมคีวำมสขุและตืน่เต้น	ถ้ำคูช่่วยกนัเลอืกกลิน่ของถงุยำง
อนำมัยที่จะใช้ด้วยกัน	ซึ่งก็มีหลำกกลิ่น	เช่น	กล้วยหอม	ผลไม้รวม	ทุเรียน	มิ้นต์	

เป็นต้น

24

AidsAccess_BookLove-05.indd   24 8/30/10   4:55 PM



	 ขนาดของถุงยาง		ถุงยำงสำมำรถขยำยได้ใหญ่กว่ำอวัยวะเพศมำก		

ในท้องตลำดก็จะมีถุงยำงหลำยขนำด	เช่น	49	ม.ม.	51	ม.ม.	52	ม.ม.และ	54	มม.			

ถ้ำรู้สึกว่ำใช้ขนำดใดแล้วเหมำะก็เลือกได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้

	 รูปแบบ ถุงยำงหลำยยี่ห้อผลิตออกมำหลำยรูปแบบเพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของผู้ใช้	ทั้งแบบผิวเรียบ		เป็นลอน	ผิวขรุขระ	และอีกหลำยอย่ำง	

เพื่อเพิ่มอรรถรสในกำรมีเซ็กส์ซึ่งไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพทำงเพศ

 ถุ งยางอนามั ย เป ็น

เครื่องมือคุมกําเนิดชนิดเดียวที่

ปลอดภัยจากการตั้งครรภและ

โรคติดต ่อทางเพศสัมพันธ    

(Safer Sex)

25
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แล้วเรื่อง.............

การใช้เข็มร่วมกันล่ะ

26
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	 กำรใช้เขม็ฉดียำร่วมกนัเป็นอกีสำเหตหุนึง่ของกำรรบัเชือ้เอชไอวเีข้ำมำ

ในร่ำงกำย	รองลงมำจำกกำรมีเซ็กส์ที่ไม่ปลอดภัย

		 เพื่อนๆ	วัยรุ ่นหลำยคนอำจมองว่ำตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

โดยตรง	แต่เรื่องนี้ก็มีหลำยมุมที่คล้ำยกับกำรเรียนรู้เรื่องเพศและถุงยำง

	 เพรำะเรำเรียนรู้เรื่องเพศ	ไม่ใช่เพื่อจะไปมีเซ็กส์กับใคร

	 เพรำะเรำเรียนรู้เรื่องถุงยำงอนำมัย	ไม่ใช่เพื่อต้องใช้ในวันนี้

	 เพรำะเรำเรียนรู้เรื่องเข็มฉีดยำ	ไม่ใช่เพรำะจะใช้ในเร็ววัน

	 ไม่ผิดหรอก	ที่เรำจะเรียนรู้	เข้ำถึงข้อมูลต่ำงๆ	ให้รอบด้ำน	เพื่อชีวิตที่

ปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบต่ำงๆ

		

การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันให้ปลอดภัย
	 เพื่อนๆ	วัยรุ ่นหลำยๆ	คนอำจเคยกังวลเรื่องกำรใช้เข็ม	ไม่ว่ำจำก

กำรไปรับบริกำรจำกสถำนบริกำรด้ำนสุขภำพ	หรือกำรใช้เข็มสัก	ซึ่งก็ไม่ใช่																										

ควำมเสีย่งทีแ่ท้จรงิ	หรอืแทบไม่มโีอกำสเสีย่งเลย	เพรำะสถำนบรกิำรด้ำนสขุภำพ

โรงพยำบำลหรือสถำนีอนำมัย	จะเปลี่ยนเข็มฉีดยำใหม่ทุกครั้งที่ให้บริกำร				

ส่วนกำรใช้เข็มสักตำมร่ำงกำยก็มีโอกำสเสี่ยงน้อยมำก	เพรำะโดยทั่วๆไป	มักจะ

ไม่ได้ใช้เข็มสักต่อเนื่องกันทันที	แต่ถ้ำไม่มั่นใจ	กำรท�ำควำมสะอำดเข็มสักด้วย

แอลกอฮอล์	ก็เพียงพอต่อกำรท�ำลำยเชื้อเอชไอวีที่อยู่ปลำยเข็ม

	 จำกเหตผุลดงักล่ำว	ช่องทางการตดิเชือ้จากการใช้เขม็จงึเป็นเรือ่งของ

การใช้เขม็ฉดีสารเสพตดิร่วมกนั	เพรำะกำรใช้สำรเสพตดิชนดิฉดีนัน้จ�ำเป็นจะต้อง

มีกำรดึงเลือดของผู้ใช้ยำขึ้นมำผสมกับยำก่อนที่จะฉีดเข้ำไปในร่ำงกำย	ซึ่งอำจจะ

มีกำรดึงเลือดเข้ำออกกันหลำยครั้ง	ดังนั้นเลือดจึงค้ำงในเข็มและในกระบอกเข็ม	

เมื่อมีกำรใช้เข็มฉีดยำร่วมกันโดยไม่ได้ท�ำควำมสะอำด	เลือดที่ค้ำงอยู่ในเข็มและ

กระบอกฉีดยำจึงเข้ำไปในร่ำงกำยของผู้ใช้เข็มคนต่อไปได้
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ใช้เข็ม...อย่างไรให้ปลอดภัย
	 เป็นที่ทรำบกันดีว่ำ	กำรใช้เข็มฉีดสำรเสพติดร่วมกันมีโอกำสเสี่ยงที่จะ

ได้รับเชื้อเอชไอวี	แต่บำงครั้ง	อำกำรที่ต้องกำรใช้ยำก็รุนแรงมำกจนตัดสินใจใช้

เขม็ร่วมกนั	ประกอบกบักำรพกเขม็ส่วนตวัอำจจะไม่ใช่เรือ่งง่ำย	ดงันัน้ผูท้ีใ่ช้ยำเอง				

จะเป็นผู้ที่รู้เงื่อนไขของตัวเองดีที่สุดว่ำ	สำเหตุของกำรใช้เข็มร่วมกันคืออะไรและ

หำทำงเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์นั้น

	 อย่ำงไรก็ตำม	ถ้ำต้องใช้เข็มฉีดยำร่วมกัน	อำจจะต้องมีกำรเตรียมตัว	

วำงแผนกำรใช้ยำเพื่อที่จะได้ไม่ให้อำกำรอยำกยำรุนแรง	จนต้องใช้เข็มร่วมกับ						

ผู้อื่นโดยไม่ได้ท�ำควำมสะอำด

	 การทําความสะอาดเข็มฉีดยาให้สูบฉีดล้ำงเข็มและกระบอกฉีดยำ

ด้วยน�้ำสะอำด	2	ครั้ง	ตำมด้วยน�้ำยำฆ่ำเชื้อหรือน�้ำสบู่	หลังจำกนั้นก็ให้สูบและ										

ฉีดท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำเปล่ำสะอำดอีก	2-3	ครั้ง	ถ้ำไม่มีน�้ำยำฆ่ำเชื้อหรือ											

น�้ำสบู่	ให้ใช้วิธีฉีดน�้ำสะอำดล้ำงเข็มและกระบอกฉีด	สูบและฉีดทิ้งหลำยๆ	ครั้ง	

ให้มำกที่สุด	จนมั่นใจว่ำสะอำด

	 ถ้าเป็นการใช้ยาร่วมกันหลายๆ คน อาจจะต้องมีเข็มและกระบอก

ฉีดยาสํารองไว้อีกสักชุดสองชุด เพื่อไม่ให้ฉุกละหุกเกินไป	หำกจะน�ำชุดที่												

ใช้แล้วไปแช่น�้ำร้อน	หรือต้มหรือท�ำควำมสะอำด
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 จุดเริ่มต้นของการเลิกใช้สารเสพติด อำจจะต้องมำคิด	 ใคร่ครวญ	

ส�ำรวจใจตัวเองก่อนว่ำ	สำเหตุที่แท้จริงของกำรใช้คืออะไร

 เมื่อได้สาเหตุที่แท้จริง อำจจะต้องคิดต่อไปอีกว่ำ	 สำเหตุเหล่ำนั้น	

เกิดขึ้นจำกอะไรและจะเริ่มแก้ไขจำกจุดใด

 สุดท้าย	เป็นเรื่องที่ต้องถำมใจตัวเองว่ำอยำกหยุดใช้สำรเสพติดหรือไม่	

ถ้ำอยำกเลิก	จะเริ่มหยุดเมื่อใด	มีใครหรือสิ่งใดเป็น	เครื่องยึดเหนี่ยวให้ก�ำลังใจ		

เรำบ้ำง	รวมทั้งเริ่มหำข้อมูลของสถำนที่และวิธีกำรบ�ำบัดที่เหมำะกับตัวเรำ

 ทางเลือกไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
	 กำรไม่ใช้เข็มและกระบอกฉีดยำร่วมกับผู้อื่น	เป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง

ที่จะป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี	ซึ่งกำรวำงแผนในกำรใช้ยำเป็นเรื่องส�ำคัญ																				

เพื่อประเมินและป้องกันอำกำรอยำกยำของตนเองไม่ให้รุนแรงจนต้องใช้เข็ม	

ร่วมกับคนอื่น	และอำจลองวำงแผนกำรใช้ยำของเพื่อนที่ใช้ยำในกลุ่มเดียวกัน	

เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยร่วมกัน
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ถ้าเธอเป็นคนหนึ่งที่ติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อแล้ว?
 	 เพือ่นๆ	คงจะพอรูก้นัแล้วว่ำกำรดจูำกสภำพร่ำงกำยหรอือำกำรภำยนอก					

ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำใครมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่	เพรำะมีผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมำก	ไม่มี

อำกำรอะไรปรำกฏ	เช่นเดียวกับหลำยๆ	คนที่มีอำกำรปวย	เช่น	ท้องเสียเรื้อรัง	

น�้ำหนักลด	มีอำกำรทำงผิวหนัง	จะเหมำรวมว่ำติดเชื้อเอชไอวีไม่ได้	วิธีเดียวที่จะ

รู้ได้ว่ำติดเชื้อ	หรือไม่ก็คือต้องตรวจเลือด	ซึ่งสำมำรถขอตรวจได้ตำมโรงพยำบำล

ตำมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพ	(บัตรทอง)	ระบบประกันสังคม	และ

สวัสดิกำรข้ำรำชกำร

	

การตรวจเลือดหาเอชไอวี ไม่ใช่วิธีการปองกันการติดเชื้อ
 	 ถ้ำเลือกใช้วิธีกำรตรวจเลือดคู่ของเรำเป็นหนทำงในกำรลดควำมเสี่ยง	

ต้องท�ำควำมเข้ำใจก่อนว่ำกำรตรวจเลือดมีข้อจ�ำกัด	เพรำะจะไม่สำมำรถบอกได้

ว่ำติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่	ถ้ำได้รับเชื้อฯมำน้อยกว่ำ	3	เดือน	และกำรที่รู้ผลเลือด

ว่ำไม่ติดเชื้อฯ	ก็ไม่อำจรับประกันได้ว่ำผู้นั้นจะไม่ไปรับเชื้อฯอีกในอนำคต

	 การตรวจเลือดจึงไม่ใช ่วิธีป องกันการติดเชื้อเอชไอวีแต่เป็น													

กำรตรวจหำว่ำร่ำงกำยได้รบัเชือ้มำแล้วหรอืยงั	และเนือ่งจำกกำรตรวจเลอืดไม่ใช่	

กำรตรวจหำตวัเชือ้ไวรสัโดยตรง	แต่เป็นกำรตรวจหำปฏกิริยิำทีร่่ำงกำยแสดงว่ำได้

รบัเชือ้แล้ว	ซึง่เรยีกว่ำ	“แอนตบิอดี”้ ปฏกิริยิำนีจ้ะเกดิขึน้	หลงัจำกเชือ้ไวรสัเข้ำไป

อยู่ในร่ำงกำยแล้วประมำณ	6	สัปดำห์ถึง	3	เดือน	เพรำะฉะนั้นเมื่อจะตรวจเลือด

ต้องรู ้ช ่วงเวลำแน่นอนที่สงสัยว่ำ	อำจจะได้รับเชื้อมำแล้ว	และถ้ำยังไม่ถึง			

ช่วงเวลำ	ตั้งแต่		6	สัปดำห์ถึง	3	เดือน	ผลเลือดที่ได้อำจยังไม่มีควำมแน่นอน	

ดังนั้นระยะเวลำที่เรำจะตรวจเลือด	ได้อย่ำงมั่นใจก็คือ	3	เดือนหลังจำกที่ไป

มีควำมเสี่ยงมำ	ซึ่งจะมีควำมแม่นย�ำเชื่อถือได้	
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	 กำรตรวจเลือดไม่ได้เป็นกำรตรวจหำเชื้อเอชไอวีโดยตรง	แต่เป็นกำร

ตรวจหำภูมิคุ ้มกันที่ร่ำงกำยสร้ำงขึ้นหลังจำกได้รับเชื้อมำแล้ว	6	สัปดำห์	ถึง												

3	เดือน

ความหมายของผลเลือด
	 หำกไปตรวจเลือดหำเอชไอวีที่สถำนบริกำร	ผลตรวจที่ออกมำจะมี							

2	แบบ	คือ

	 1. ผลบวก หมำยควำมว่ำร่ำงกำยเรำมีเชื้อเอชไอวี	โดยอำจจะยังไม่มี

อำกำรหรือมีอำกำรเจ็บปวยแล้วก็ได้

 2. ผลลบ หมำยควำมว่ำเรำไม่มีเชื้อเอชไอวี	ถ้ำภำยใน	3	เดือนก่อนวัน

ที่ตรวจเลือด	ไม่ได้มีเซ็กส์โดยไม่ป้องกันหรือใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น

		 กำรตรวจหรือไม่ตรวจเลือดเป็นสิทธิส่วนตัวของแต่ละคน	เป็นเรื่อง									

ที่เจ้ำตัวต้องตัดสินใจเอง	แต่ก่อนที่จะตัดสินใจ	ควรทรำบข้อมูลเกี่ยวกับเอดส์							

ให้มำกที่สุดก่อน

 แม้ว่าตอนนี้เรายังไม่ติดเชื้อเอชไอวีแต่ถ้ายังทําพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ 

การรับเชื้ออาจจะทําให้ได้รับเชื้อเอชไอวีได้

หากกังวล หรือสงสัยเรื่องเอดส

สามารถรับบริการปรึกษา

และตรวจเลือดโดยสมัครใจ

ไดฟรีปละ 2 ครั้ง ณ สถานบริการทุกแหง

ที่อยูในระบบหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ
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ถ้าติดเชื้อแล้วจะมีอาการอย่างไร 
	 เมื่อเรำรับเชื้อฯ	เรำจะมีสุขภำพไม่ต่ำงจำกเดิมเลย	เพรำะเชื้อเอชไอวี

จะไม่ท�ำให้เรำปวยทันที	แต่จะท�ำลำยภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆ	โดยเฉลี่ยผู้ติดเชื้อฯ															

ในประเทศไทย	ใช้เวลำ	7-	10	ป	จงึจะเริม่ปวย	ทีเ่ป็นเช่นนัน้เพรำะเรำยงัมภีมูคิุม้กนั

ที่สำมำรถควบคุมหรือจัดกำรกับเชื้อโรคที่เข้ำสู่ร่ำงกำยได้	อำกำรเจ็บปวยจำก					

โรคฉวยโอกำสจึงไม่ปรำกฏ	เรียกว่ำเป็น “ผู้ติดเชื้อ”

	 เมื่อภูมิคุ้มกันถูกท�ำลำยจนไม่สำมำรถควบคุมหรือจัดกำรกับเชื้อโรค		

บำงอย่ำงได้	ท�ำให้เรำปวย	ด้วยเชือ้โรคนัน้ๆ	เรยีกว่ำเริม่ม	ีภำวะภมูคิุม้กนับกพร่อง

เป็น	“ผู้ปวยเอดส” โรคที่เรำปวยเนื่องจำกภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	เรียกว่ำ							

โรคติดเชื้อฉวยโอกำส	ที่ส�ำคัญคือ	โรคติดเชื้อฉวยโอกำสส่วนใหญ่รักษำได้	และ		

มีหลำยโรคที่ป้องกันได้

แบบไหนเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง
	 ในทำงกำรแพทย์จะใช้กำรตรวจ	ซีดี	 4	ซึ่งเป็นกำรตรวจเลือด														

เพื่อนับจ�ำนวนเม็ดเลือดขำวชนิด	ซีดี	4	(ภูมิคุ้มกัน)	ถ้ำซีดี	4	ต�่ำกว่ำ	200	หรือ			

เมือ่เริม่มโีรคตดิเชือ้ฉวยโอกำสต่ำงๆ	เช่น	เชือ้รำในปำก	เรมิทีอ่วยัวะเพศ	(เป็นบ่อย

หรือเป็นรุนแรง)	วัณโรค	งูสวัดที่รุนแรงหรือเป็นซ�้ำใน	1	ป	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	

ปอดอักเสบ	ถือว่ำอยู่ในภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

	 เมื่อประเมินว่ำภูมิคุ้มกันบกพร่อง	สิ่งที่ต้องนึกถึงคือ	กำรเริ่มรักษำ

ด้วยยำต้ำนไวรัสเอชไอวีและกำรป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกำส	เช่น	ปอดอักเสบ	

พีซีพี	เชื้อรำเยื่อหุ้มสมอง	ฝในสมอง	เป็นต้น

	 กำรที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	จะสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้นำนแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับ

ว่ำผู้ติดเชื้อคนนั้นปวยช้ำหรือเร็ว	และเมื่อปวยแล้วได้รับกำรรักษำที่เหมำะสมทัน

ท่วงทีหรือไม่
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ปจจัยที่ทําให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ปวยหรือปวยช้า
 1) ปริมาณและความรุนแรงของเชื้อเอชไอวี

 	 ถ้ำร่ำงกำยมปีรมิำณเชือ้เอชไอวมีำกกจ็ะปวยเรว็	ดงันัน้หำกไม่รบัเชือ้ฯ

เพิ่ม	รวมทั้งได้รับยำต้ำนไวรัสเอชไอวี	สุขภำพก็จะแข็งแรง	ไม่เจ็บปวยบ่อย

 2) การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างทันท่วงที

กำรปวยด้วยโรคฉวยโอกำสแต่ละครั้ง	จะท�ำให้ภูมิคุ ้มกันลดลงอย่ำงรวดเร็ว

ดังนั้นเมื่อเริ่มมีภำวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง	ควรกินยำป้องกันก่อนปวยและถ้ำปวย

ต้องรีบรักษำ

เอชไอวี ควบคุมได้ เอดส รักษาได้
	 กำรเจ็บปวยด้วยโรคฉวยโอกำสในผู้ติดเชื้อเกิดจำกภำวะภูมิบกพร่อง	

เช่น		ท้องเสีย	เริม	เชื้อรำในช่องปำก	วัณโรค		ปอด	อักเสบ	เชื้อรำเยื่อหุ้มสมอง		

ฯลฯ	ซึ่งสำมำรถรักษำได้	และบำงโรคก็ป้องกันได้	เช่น	วัณโรค	ปอดอักเสบพีซีพี	

ฝในสมอง	และเชื้อรำเยื่อหุ้มสมอง

	 นอกจำกนี้เชื้อเอชไอวี	ยังสำมำรถควบคุมได้โดยกำรใช้ยำต้ำนไวรัส					

ซึง่จะคอยควบคมุไม่ให้เชือ้เอชไอวที�ำลำยภมูคิุม้กนัได้	ผูต้ดิเชือ้ได้รับยำต้ำนไวรัส	

อย่ำงเหมำะสม	จะท�ำให้ภมูคิุม้กนัสงูพอทีจ่ะป้องกนัโรคตดิเชือ้ฉวยโอกำสได้เกอืบ

ทุกโรค

ตรวจเลือดไม่ได้จบที่ลบหรือบวก
แต่คือจุดเริ่มของการดูแลสุขภาพ
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	รับการรักษาที่ไหนได้บ้าง
ต่างจงัหวดั : โรงพยำบำลประจ�ำจงัหวดั	โรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอ	สถำนอีนำมยั

หรือโรงพยำบำลเอกชนในจังหวัดนั้น

กรุงเทพฯ : โรงพยำบำลของรัฐและเอกชน	ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขทั่วกรุงเทพฯ

สิทธิกำรรักษำต่ำงๆ

		 บตัรประกนัสขุภาพทัว่หน้า ครอบคลมุกำรรกัษำโรคตดิเชือ้ฉวยโอกำส

ทุกโรค	รวมถึงกำรใช้ยำต้ำนไวรัส

	 บตัรประกนัสงัคม ครอบคลมุทกุโรคและยำต้ำนไวรสัตำมสตูรทีก่�ำหนด

			 ข้าราชการ ครอบคลุมทุกโรค และยำต้ำนไวรัส

 การรักษาตามมาตรฐานการรักษา และคําวินิจฉัยของแพทย ไมมี 

คาใชจายใดๆทั้งสิ้น
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	 บ่อยครั้งที่วัยรุ่นอย่ำงเรำเกิดปัญหำสุขภำพทำงเพศแล้วไม่สะดวกใจ					

ที่จะไปรับบริกำรจำกโรงพยำบำลหรือแหล่งบริกำรใกล้บ้ำน	อำจจะเป็นเพรำะ

ท่ำทีของผู้ให้บริกำร	ค่ำบริกำร	หรืออุปสรรคอื่นๆ	ท�ำให้วัยรุ่นส่วนหนึ่งต้องเผชิญ

และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง	ซึ่งบำงครั้งก็ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพ	

เช่น	ผลกระทบจำกกำรยุติกำรตั้งครรภ์	กำรติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทำงเพศสัมพันธ์

	 ด้วยเหตุนี้	จึงเกิดโครงกำร	“ศูนยบริการที่เป็นมิตรสําหรับเยาวชน” 

(Youth	and	PHA	Friendly	services-YPFS)	เพื่อพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

ทำงเพศ	บริกำรป้องกัน	และดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์	รวมไปถึงโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์อื่นๆ	ซึ่งมีหลำยหน่วยงำน	หลำยองค์กร	ทีเข้ำมำมีส่วนร่วมใน												

กำรผลักดัน	ให้เกิดบริกำรดังกล่ำว

	 โครงกำรเลิฟแคร์	“กล้ารัก กล้าเช็ค”	เป็นอีกหนึ่งโครงกำรภำยใต้

แนวคิดเรื่องศูนย์บริกำรที่เป็นมิตรส�ำหรับเยำวชนที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดบริกำร

ด้ำนสุขภำพทำงเพศ	ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น	โดยให้กำรตรวจ	รักษำเกี่ยวกับโรค

ติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	เอชไอวี/เอดส์	กำรคุมก�ำเนิด	และตรวจมะเร็งปำกมดลูก

โดยเน้นให้บรกิำรกบักลุม่วยัรุน่อำย	ุ12-24	ป	ทีม่วีถิชีวีติทีเ่สีย่งต่อกำรเผชญิปัญหำ

ด้ำนสุขภำพทำงเพศ	โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	และเอดส์	เน้นกำรเก็บรักษำ

ควำมลับของผู ้รับบริกำร	และให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ส�ำหรับบริกำร

ตรวจรักษำโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์	ตรวจเลือดหำเชื้อเอชไอวี	ตรวจมะเร็งปำก

มดลูก	และกำรคุมก�ำเนิด

	 โดยมีองคการแพธและมูลนิธิเข้าถึงเอดสเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร	

ครอบคลมุ	10	จงัหวดั	ได้แก่	กทม.	นครสวรรค์	อบุลรำชธำน	ีศรษีะเกษ	ฉะเชงิเทรำ	

เพชรบุรี	สมุทรปรำกำร	รำชบุรี	สมุทรสงครำม	สมุทรสำคร

	 นอกจำกนี้	ยังมีหน่วยงำน/องค์กรอื่นๆ	ที่ผลักดันให้เกิดศูนย์บริกำรที่

เป็นมิตรส�ำหรับเยำวชนในพื้นที่จังหวัดต่ำงๆ		ซึ่งหำกเรำมีปัญหำ	ต้องกำรปรึกษำ

เกีย่วกบัสขุภำพทำงเพศ	สำมำรถไปรบับรกิำรได้ทีศ่นูย์บรกิำรในพืน้ที่ๆ เรำอยูใ่กล้

		อีกหนึ่งทำงเลือกคือ	

“บริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่น”
			อย่ำงพวกเรำ
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รายชือ่คลนิกิ/ศนูยบรกิารทีเ่ป็นมติร

สาํหรบัเยาวชน

668/2	-	3	หมู่	1	ซ.ประชำอุทิศ	79	
ถ.ประชำอุทิศ	ทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140
โทร.	0-2426-0673-4	

116/102	ซ.	อำคำร	SSP	2	ถนน	ณ	ระนอง	
คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทร.	0-2671-1498-9

347,349	ถ.เพชรเกษม	แขวงบำงหว้ำ
เขตภำษีเจริญ	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2868-9508

51/177-178	หมู่	5	ซ.วัดพุทธ	ถ.เวฬุวนำรำม	
แขวงสีกัน	เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2928-6811

120/4-5	ซอย	ม.หอกำรค้ำ	ถนนวิภำวดีรังสิต	
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทร.	0-2692-3766

323	ชั้น	2	Unit	F	219	ยูไนเต็ดเซ็นเตอร์	ถนนสีลม	
บำงรัก	กรุงเทพฯ	10500	โทร.	0-2631-1166-7

252/228	อำคำรเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์	ชั้น	3
รัชดำภิเษก	แขวงห้วยขวำง	เขตห้วยขวำง	กรุงเทพฯ	10320	
โทร.	0-2693-2673-4

573/13	ซ.รำมค�ำแหง	39	ถ.ศรีวรำ	แขวงวังทองหลำง	
เขตวังทองหลำง	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2559-3681

989/2	ถ.อิสรภำพ	แขวงหิรัญรูจี	เขตธนบุรี	
กรุงเทพฯ	10600	โทร.	0-2890-1011

58	ค.	ถ.เตชะวำนิช	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ
โทร.	0-2587-0618

1. คลินิกเวชกรรมทุ่งครุ

2. คลินิกเวชกรรมคลองเตย

3. คลินิกเวชกรรมบางไผ่

4. คลินิกเวชกรรมวัดไผ่เขียว

5. คลินิกเวชกรรมวิภาวดี ซอย 2

6. เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ
 สาขายูไนเต็ดเซนเตอรสีลม

7. เมดิโปรการแพทยและสุขภาพ
 สาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ

8. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม
 สาขารามคําแหง 39

9. ว.พ.คลินิกการแพทย

10. ศูนยบริการสาธารณสุข 3
 บางซื่อ

ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานคร
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อ.แม่ใจ	จ.พะเยำ			
•	นำงอุไรวรรณ	โทร.	054-409-614	
•	สำยด่วน	080-001-5258	ของศูนย์บริกำรที่เป็นมิตร	
•	คลินิกวัยรุ่น	โทร.	054-409-615	
•	งำนยำเสพติด	โทร.	054-409-614	

โทร.	054-409-614

อ.แจ้ห่ม	จ.	ล�ำปำง	สำยด่วน	085-6148-677

โทร.	089-859-9681

055-414-484	ถึง	8	ต่อ	1122	:	หมอน�้ำเค็ม	หมอเตี้ย
โทร	043-235-904-5,	043-237-813	

พะเยา
โรงพยาบาลแม่ใจ
• คลนิกิวยัรุน่ งานเวชปฏบิตัฯิ* รพ.แม่ใจ 
• งานเอดส ยาเสพตดิโรงพยาบาลแม่ใจ*

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ใจ

ลําปาง
โรงพยาบาลแจ้ห่ม   

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแจ้ห่ม

อุตรดิตถ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ

11. ศูนยบริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
 

12. ศูนยบริการสาธารณสุข 9 
 ประชาธิปไตย

13. คลินิกเวชกรรมลาซาล

14. ศนูยบรกิารสาธารณสขุ 23 สีพ่ระยา

15. ศูนยบริการสาธารณสุข 25
  ห้วยขวาง

16. ศนูยบรกิารสาธารณสขุ 28 กรงุธนบรุี

17. ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

18. งานพยาบาล มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

4395	ถ.ประชำสงเครำะห์	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	โทร.	0-2248-4955

64	ถ.วิสุทธิกษัตริย์	บำงขุนพรม	เขตพระนคร
โทร.	0-2281-7861

51/94	และ	51/69	ซ.ลำซำล	ถ.สุขุมวิท	ซอย	10
เขตบำงนำ	กรุงเทพฯ	10260	โทร.	0-2744-4401-2

ถ.สี่พระยำ	เขตบำงรัก	โทร.	0-2236-4055

ถ.ประชำอุทิศ		เขตห้วยขวำง	โทร.	0-2277-2660

ถ.กรุงธนบุรี	เขตคลองสำน	โทร.	0-2860-8210

ถ.สีหบุรำนุกิจ	เขตมีนบุรี	โทร.	0-2540-7154

งำนพยำบำล	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	
(ให้บริกำรเฉพำะนักศึกษำของมหำวิทยำลัย)
โทร.	0-2470-8445

ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานคร
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โทร.	043-235-904-5,	043-237-813	

โทร.	043-326-798	

ถ.อธิบดี	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี		
โทร.	042-222-356	ต่อ	222

ถ.เพำะนิยม	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	โทร.	042-245-555	

ถ.จิตประสงค์	ต.กุมภวำป	อ.กุมภวำป	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-331-236

72	หมู่	3	ต.เมืองเพีย	อ.กุดจับ	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-291-320-3	ต่อ	118

ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู	ต.หนองวัวซอ	อ.หนองวัวซอ	
จ.อุดรธำนี	โทร.	042-297-249

ต.วังสำมหมอ	อ.วังสำมหมอ	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-258-113

129	หมู่	7	บ้ำนค�ำหว้ำ	ต.ทับกุง	อ.หนองแสง	
จ.อุดรธำนี	โทร.	042-396-311

ต.หนองหำน	อ.หนองหำน	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-261-135-6

ต.ศรีสุโธ	อ.บ้ำนดุง	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-237-700	ต่อ	609

ต.บ้ำนผือ	อ.บ้ำนผือ	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-281-026	ต่อ	116

ต.เพ็ญ	อ.เพ็ญ	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-279-106	ต่อ	125

 
ขอนแก่น
คลินิกเพื่อนวัยรุ่น / อนามัยเจริญพันธุ
(ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแก่น)

ศูนยแพทยชาตะผดุง / คลินิกปลายฟา

อุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี

โรงพยาบาลกุมภวาป

โรงพยาบาลกุดจับ

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

โรงพยาบาลวังสามหมอ

โรงพยาบาลหนองแสง

โรงพยาบาลหนองหาน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

โรงพยาบาลบ้านผือ

โรงพยาบาลเพ็ญ

ภาคอีสาน
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ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.หนองคำย	43000
โทร.	042-413-456	ต่อ	65

ถ.เซกำ-ศรีวิไล	ต.เซกำ	อ.เซกำ	จ.หนองคำย	43150		
โทร.	042-489-099	ต่อ	100

ถ.โพนพิสัย-บึงกำฬ	ต.จุมพล	อ.โพนพิสัย
หนองคำย	43120	โทร.	042-471-204
	
ถ.เจ้ำแม่สองนำง	อ.บึงกำฬ	จ.หนองคำย	43140	
โทร.	042-491-161,	042-491-163

หมู่ที่	ม.2	ต.โซ่พิสัย	เขต/อ�ำเภอ	โซ่พิสัย
จ.หนองคำย	43170	โทร.	042-485-099,	042-485-100

109	ม.9	บ้ำนน้อยเจริญ	ต.ธำตุ	อ.วำรินช�ำรำบ
จ.อุบลรำชธำนี	34190	
โทร.	045-288-704	เวลำท�ำกำร	จันทร์-ศุกร์	8.00-18.00	น.		
และ	เสำร์-อำทิตย์	8.00-12.00	น.

ต.แสนสุข	อ.วำรินช�ำรำบ	จ.อุบลรำชธำนี	34190		
โทร.	045-854-113

66/3	ถ.สรรพสิทธิ์		ต.ในเมือง	อ.เมือง	จ.อุบลรำชธำนี	34000	
โทร.	045-209-007

46	ถ.วำรินศรีสะเกษ	ต.ค�ำน�้ำแซบ	อ.วำรินช�ำรำบ
จ.อุบลรำชธำนี	34190	โทร.	045-267-259

45	หมู่	4	บ้ำนบัว	ต.ธำตุ	ถ.วำริน-เดชอุดม	อ.วำรินช�ำรำบ	
จ.อุบลรำชธำนี	34190	โทร.	045-288-584

ต.เมืองศรี	อ.วำรินช�ำรำบ	จ.อุบลรำชธำนี	34190		
โทร.	045-424-673

1	ถ.เทศบำล		อ.วำรินช�ำรำบ	จ.อุบลรำชธำนี	34190
โทร.	045-323-789

หนองคาย
โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลเซกา

โรงพยาบาลโพนพิสัย

โรงพยาบาลบึงกาฬ
 

โรงพยาบาลโซ่พิสัย

อุบลราชธานี 
เบอร Call Center 08-1967-8110
(3 โมงเช้า - 3 ทุ่ม ทุกวัน)
ศูนยสุขภาพชุมชนบัววัด 

ศูนยสุขภาพชุมชนแสนสุข 

ศูนยแพทยชุมชนท่าวังหิน (ก่อ)

ศูนยสุขภาพชุมชนคํานํ้าแซบ  

ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  

ศูนยสีไค  

ศูนยบริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 
เทศบาลเมืองวารินชําราบ  

โทร.	043-235-904-5,	043-237-813	

โทร.	043-326-798	

ถ.อธิบดี	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	จ.อุดรธำนี		
โทร.	042-222-356	ต่อ	222

ถ.เพำะนิยม	ต.หมำกแข้ง	อ.เมือง	โทร.	042-245-555	

ถ.จิตประสงค์	ต.กุมภวำป	อ.กุมภวำป	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-331-236

72	หมู่	3	ต.เมืองเพีย	อ.กุดจับ	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-291-320-3	ต่อ	118

ถ.อุดร-หนองบัวล�ำภู	ต.หนองวัวซอ	อ.หนองวัวซอ	
จ.อุดรธำนี	โทร.	042-297-249

ต.วังสำมหมอ	อ.วังสำมหมอ	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-258-113

129	หมู่	7	บ้ำนค�ำหว้ำ	ต.ทับกุง	อ.หนองแสง	
จ.อุดรธำนี	โทร.	042-396-311

ต.หนองหำน	อ.หนองหำน	จ.อุดรธำนี	
โทร.	042-261-135-6

ต.ศรีสุโธ	อ.บ้ำนดุง	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-237-700	ต่อ	609

ต.บ้ำนผือ	อ.บ้ำนผือ	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-281-026	ต่อ	116

ต.เพ็ญ	อ.เพ็ญ	จ.อุดรธำนี	โทร.	042-279-106	ต่อ	125

ภาคอีสาน
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นครสวรรค
เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม
(สาขามาตุลี)

โรงพยาบาลประชารักษเวชการ

ฉะเชิงเทรา 
เบอร Call Center 08-9922-7446 
(จันทร-ศุกร 4 โมงเย็น ถึง 2 ทุ่ม)
ศูนยให้คําปรึกษาสุขภาพ 
อาคารพุทธโสธร ชั้น 2 
โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

Love & Care 
“ด้วยรักและห่วง ใย”      
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

คลินิกบางนํ้าเปรี้ยวการพยาบาล
และผดุงครรภ

สมุทรปราการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี 
บ้านคลองบางปง

โรงพยาบาลบางพลี

57/9	หมู	่5	ถ.ศรนีครนิทร์	ต.บำงเมอืง	อ.เมอืง	จ.สมทุรปรำกำร	10270																																																																																																																							
เวลำท�ำกำร	จันทร์–ศุกร์	16.30–18.30	น.
เสำร์–อำทิตย์	และวันหยุดรำชกำร	8.30–18.30	น.
โทร.	0-2385-6337	โทรสำร.	0-2385-6345

คลนิกิเพือ่สขุภำพ	ชัน้	1	อำคำรสมโภชรตันโกสนิทร์	(อำคำรเก่ำ)	88/1
หมู่	8	ต.บำงพลีใหญ่	อ.บำงพลี	จ.สมุทรปรำกำร	10540	
เวลำท�ำกำร	พธุ	และ	ศกุร์	(ยกเว้นวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)	16.00-20.00	น.	
โทร.	0-2312-2990	ต่อ	1309,	084-917-5012

108/9	ถ.มำตุลี	ต.ปำกน�้ำโพ	อ.เมือง
จ.นครสวรรค์	60000	(เยื้องที่ว่ำกำรอ�ำเภอเมือง)	
โทร.	083-330-5355

872	ถ.อุบล	ต.เมืองใต้	อ.เมือง	จ.ศรีสะเกษ
33000	เวลำท�ำกำร		จันทร์	ถึง	ศุกร์	13.00-16.00	น.	
และวันเสำร์	9.00-16.00	น.	
เบอร์	Call	Center	089-280-6620	

174	ถ.มรุพงษ์	ต.หน้ำเมือง	อ.เมือง	จ.ฉะเชิงเทรำ	24000
โทร.	038-814-375-8	ต่อ	1127	
เวลำท�ำกำร	จันทร์-ศุกร์	8.30-16.30	น.

โซนบริกำรให้ค�ำปรึกษำและสุขภำพจิต
ของโรงพยำบำลบ้ำนโพธิ์	อ.บ้ำนโพธิ์	จ.ฉะเชิงเทรำ		
โทร.	038-587-222
เวลำท�ำกำร	อังคำร	พุธ	และพฤหัส	17.00-20.30	น.

241/8		หมู่	5	ต.โพรงอำกำศ		อ.บำงน�้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรำ	24150		โทร.	084-716-5112
เวลำท�ำกำร		ทุกวัน	17.00-20.00	น.
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คลนิกิสขุภำพด	ี35/3	หมู	่8	ต.บำงจำก	อ.พระประแดง	
จ.สมทุรปรำกำร	10130	เวลำท�ำกำร	อังคำร-พุธ	8.30-16.30	น.
โทร.	0-2464-3003	ต่อ	119

รพ.สมเด็จพระสังฆรำชองค์ที่	17	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	
โทร.	081-942-4097,	035-532-473	

ต.บำงเลน	อ.สองพี่น้อง	จ.สุพรรณบุรี	
โทร.	089-254-4850

ใกล้มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี	ถ.เพชรบุรีหำดเจ้ำ		
ต.โพไร่หวำน	อ.เมืองเพชรบุรี	จ.เพชรบุรี	76000
โทร.	032-493-719	
เวลำท�ำกำร	จันทร์-ศุกร์	13.00-16.00	น.	
และเสำร์-อำทิตย์		9.00-12.00	น.

ตึกตำ	หู	คอ	จมูก	ชั้น	3	โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ
53	ถ.รถไฟ	ต.คลองกระแชง	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000
โทร.	032-401-251-7	
เวลำท�ำกำร	เฉพำะวันพุธ	9.00-16.00	น.

ตึกผู้ปวยนอก	ชั้น	1	โรงพยำบำลท่ำยำง
259/6	ม.	1	ต.ท่ำยำง	อ.ท่ำยำง	จ.เพชรบุรี	76130
โทร.	0-3246-1100	ต่อ	430
เวลำท�ำกำร	พฤหัสบดี-ศุกร์	8.30-15.30	น.

ตึกผู้ปวยนอก	ชั้น	1	หลังห้องยำ	โรงพยำบำลบ้ำนลำด
131	ม.	8	ต.ท่ำช้ำง	อ.บ้ำนลำด	จ.เพชรบุรี	76150
โทร.	032-491-051	เวลำท�ำกำร	จันทร์-ศุกร์	8.30-12.00	น.

ตึกผู้ปวยนอก	ใกล้ห้องเอ็กซเรย์	โรงพยำบำลชะอ�ำ
8/1	ถ.คลองเทียน	ต.ชะอ�ำ	อ.ชะอ�ำ	จ.เพชรบุรี	76120
โทร.	032-471-007	
เวลำท�ำกำร	พุธ-พฤหัสบดี	16.00-20.00	น.

โรงพยาบาลบางจาก

สุพรรณบุรี
ศูนยบริการที่เป็นมิตรสําหรับเยาวชน
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองคที่ 17

ศนูยบรกิารทีเ่ป็นมติรสาํหรบัเยาวชน : 
สถานีอนามัยตําบลบางเลน

เพชรบุรี
สถานีอนามัยโพไร่หวาน

 

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ                
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

ห้องเลิฟแครสเตชั่น
โรงพยาบาลท่ายาง

คลินิกวัยใส โรงพยาบาลบ้านลาด

ห้องให้คําปรึกษา โรงพยาบาลชะอํา

ภาคกลาง
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สงขลา
โรงพยาบาลจะนะ

โรงพยาบาลเทพา

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ยะลา
โรงพยาบาลยะลา

สตูล
โรงพยาบาลละงู

กระบี่
โรงพยาบาลเหนือคลอง

พังงา
โรงพยาบาลตะกั่วปา

พัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง

โรงพยาบาลปากพะยูน

โรงพยาบาลกงหรา

คลินิกแพทยวิทยา ถ.สุรินทร์ฤำชัย	ต.ท่ำรำบ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	76000
เวลำท�ำกำร	จันทร์-ศุกร์		17.00-20.00	น.
และ	เสำร์-อำทิตย์		9.00-12.00	น.

30	ม.2	ต.บ้ำนนำ	อ.จะนะ	จ.สงขลำ	โทร.	074-207-069

ม.5		ต.เทพำ	อ.เทพำ	จ.สงขลำ	โทร.	074-376-389

ศำลำกลำงจังหวัดสงขลำ	ถ.รำชด�ำเนิน	ต.บ่อยำง	อ.เมือง	
อ.จะนะ	จ.สงขลำ	โทร	074-326-091

ถ.สโรรส	ต.สะเตง	อ.เมือง	จ.ยะลำ	โทร.	073-244-711

194	ม.6	ต.ก�ำแพง	อ.ละงู	จ.สตูล	โทร.	074-781-590

256	ม.1	ต.เหนือคลอง	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	
โทร.	075-691-141

7/108	หมู่ที่	2	ต.บำงนำยสี	อ.ตะกั่วปำ	จ.พังงำ	82110	
โทร.	076-471-084,	076-471-4305	

คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	ห้องเบอร์	22	อ.เมือง	จ.พัทลุง	93000
โทร.	074-611-090

คลีนิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.ปำกพะยูน	จ.พัทลุง	93120	
โทร.	074-699-023	ต่อ	141

คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.กงหรำ	จ.พัทลุง	93130		
โทร.	074-687-076	ต่อ	114
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คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.บำงแก้ว	จ.พัทลุง	93130	
โทร.	074-697-381	ต่อ	119

คลินิกฟ้ำใส	อ.เขำชัยสน	จ.พัทลุง	93130	
โทร.	074-691031	ต่อ	135

คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.ควนขนุน	จ.พัทลุง	93110
โทร.	074-682-671-4	ต่อ	172

คลินิกรักษ์สุขภำพ	อ.ปำบอน	จ.พัทลุง	93170	
โทร.	074-625-100	ต่อ	116

งำนสุขภำพจิตยำเสพติดและโรคเอดส์	อ.ปำพะยอม	
จ.พัทลุง	93110	โทร	074-624-163-4	ต่อ	118

คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.ตะโหมดจ.พัทลุง	93160	
โทร.	074-695-40	ต่อ	114

คลินิกให้ค�ำปรึกษำ	อ.ศรีบรรพต	จ.พัทลุง	93190	
โทร.	074-689-106

โรงพยาบาลบางแก้ว

โรงพยาบาลเขาชัยสน

โรงพยาบาลควนขนุน

โรงพยาบาลปาบอน

โรงพยาบาลปาพะยอม

โรงพยาบาลตะโหมด

โรงพยาบาลศรีบรรพต

ภาคใต้
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก	

www.aidsaccess.com	

www.teenpath.net	

www.lovecarestation.com	

ส�ำนักงำนบริหำรโครงกำรกองทุนโลก

(งำนบริกำรที่เป็นมิตรส�ำหรับเยำวชน)

ถ้าติดเชื้อ แล้วอนาคตของเราล่ะ?
	 วัยรุ่นหลำยคนที่ติดเชื้อแล้วก็อำจจะรู้สึกหมดหวังหมดก�ำลังใจ	คิดว่ำ

อนำคตและควำมฝันที่เคยคิดไว้คงไม่สำมำรถเป็นจริงได้	

	 แล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า	

	 เรำได้รู้ข้อมูลเรื่องสุขภำพกันมำบ้ำงแล้วว่ำ	หำกติดเชื้อจะมีวิธีดูแล

สุขภำพเพื่อป้องกันและรักษำโรคติดเชื้อฉวยโอกำสที่อำจจะเกิดขึ้นในภำวะ

ภูมิคุ ้มกันบกพร่องได้อย่ำงไร	ซึ่งเรื่องสุขภำพเป็นเพียงเรื่องหนึ่งในชีวิตหลัง	

กำรติดเชื้อ	ยังมีอีกหลำยเรื่องที่เรำอำจกังวล	เช่น	เรำจะมีแฟน	มีครอบครัว

เหมือนเพื่อนคนอื่นได้ไหม	

	 ควำมจริง	เรื่องวิถีชีวิตทำงเพศของผู้ติดเชื้อ	ไม่ได้แตกต่ำงไปจำก

คนอื่นในสังคม	ดังนั้นกำรที่ผู้ติดเชื้อจะมีเซ็กส์	จึงเป็นเรื่องธรรมชำติของมนุษย์			

อย่ำงไรก็ตำมควรใช้ถุงยำงอนำมัยทุกครั้ง	หรือเลือกที่จะมีควำมสุขทำงเพศโดย

ไม่สอดใส่	เพื่อแสดงถึงควำมใส่ใจในกำรดูแลป้องกันตนเองไม่ให้รับเชื้อเพิ่ม	และ

รับผิดชอบที่จะไม่ให้คนที่มีเซ็กส์ด้วยต้องรับเชื้อจำกเรำ	

	 ผู ้ติดเชื้อฯที่กินยำต้ำนไวรัส	เมื่อจะมีเซ็กส์	ควรใช้ถุงยำงอนำมัย

ทุกครั้ง	เพรำะอำจจะถ่ำยทอดเชื้อที่คุ้นเคยกับยำต้ำนไวรัสให้กับคู่ได้	ซึ่งถ้ำคู่ยัง	

ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรักษำด้วยยำต้ำนไวรัสจะท�ำให้คู่ได้รับเชื้อไวรัสที่คุ ้นกัน

กับยำต้ำนไวรัส	และเมื่อถึงเวลำที่มีระดับ	ซีดี	4	ต�่ำกว่ำ	200	และจ�ำเป็นต้องใช้

ยำต้ำนไวรัสจะท�ำให้กำรใช้ยำต้ำนไวรัสไม่ได้ผล
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